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چکیده
پیشگویی پیوند در شبکههای اجتماعی یکی از فعالیتهای مهم در تحلیل شبکههای اجتماعی است .اهمیت پیشگویی پیوندد
در شبکههای اجتماعی بهدلیل طبیعت دینامیک آنهاست .اعضا و پیوندهای ارتباطی بین آنها در این شبکهها مددا در ادا
افزایش است و این پیوندها ممکن است به دالیل گوناگون از دست برود؛ لذا با پیشگویی این پیونددها امکدان گتدترش و
تکمیل این شبکهها و بازیابی اطالعات و موارد از دست رفته را میتوان بهدست آورد .برای کشف و پیشگویی این پیونددها
نیاز به اطالعاتی است که غالباً از ساختار گرافی شبکه استخراج میشوند و بهعنوان معیارهایی برای پیشگویی مورد اسدتفاده
قرار میگیرند .در این مقاله پس از معرفی دو معیار جدید که کارایی مؤثری در پیشگویی و نیدز ارائدۀ پیشدنهادات از خدود
نشان دادهاند روش جدیدی ارائه شده است که با ترکیب چند دسدتهبنددیکنندده و بدا بهدرهگیدری از روشهدای تکداملی
(الگوریتم ژنتیک و الگوریتم رقابت استعماری) عمل پیشگویی پیوند را به انجا میرساند .برای اثبات کدار از دو مجموعده
داده واقعی  Facebookو  Epinionsاستفاده شده است .ما نشان دادهایم که روش پیشدنهادی مدیتواندد کدارایی و دقدت
پیشگویی را افزایش دهد.
واژههای کلیدی :پیشگویی پیوند شبکه اجتماعی ترکیب دستهبندیکنندهها روشهای تکاملی.
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روش های موجود برای پیشگویی پیونهد مهیتوانهد در سهه

 .1مقدمه
بسیاری مجموعه دادههای واقعی موجود در جهان میتوانند بهه
شههه ههههایی ارائههه شههوند؛ ای هن شههه هههها رأسهههایی

شه

مقوله گنجانده شود [ :]4اولی ،روی ردهای احتماالتی اس
احتمال الحاق موجودیه

که

هها را در یهک شهه ه اجتمهاعی ،بها

نشان دهندۀ اشیا و یال هایی نشان دهندۀ ارتهاطات بین اشیا دارند

استفاده از مدل های گرافی ی بیزین مدل میکند .روی هرد دوم،

[ .]1مثالی از این نهو مجموعهه دادههها ،دادهههای مربهو بهه

بهین رأس هها را در یهک

شه ه های اجتماعی هستند که میتوان آنها را در ساختار یهک
گراف شه ه به نمایش درآورد و برای تحلی و کاوش در ایهن

روی رد جهرخطی اس  ،که شههاه

شه ه ،با استفاده از ماتریس های شهاه

کاهش رتههه محاسههه

میکند .امها روش سهوم کهه رایهج تهرین روش اسه  ،شهام
کهه مجموعهه ای از ویژگهی هها را بهرای

شههه هههها ،از سههاختار گههراف موجههود بهههره گرف ه  .ی هی از

مدل های سنتی اسه

فعالی ههای مهه و پرکهاربرد در عرصهۀ تحلیه شهه ه ههای

آموزش یک مدل دسته بندی دودویی استخراج میکند .در ایهن

اجتماعی و الهته تحلی گرافههای شهه ه ای مختله ،،مسهللۀ

حال

رأس در گهراف شهه ۀ

پیشگویی پیوند اسه  .پیشهگویی پیونهد بهه معنهی پیشهگویی

اجتماعی مربو

ههر نقطهه داده ،بهه یهک جفه

میشود .در اینجا برای هر جف

رأس تصمی

که با توجهه بهه

میگیری که برای آن پیوند وجود داشته باشد یا نداشهته باشهد.

اطالعات موجود در شه ه و نیز بها دانسهتن اطالعهاتی دربهارۀ

تههدی بهه یهک

احتمال برقراری یک ارتها بین دو رأس اس

ازآنجاییکه پیشهگویی پیونهد در ایهن حاله

و الهته با دانستن این مسهلله

دستهبندی دودویی شده اس  ،از همه ابهزار رایهج دسهتهبنهدی

که در حال حاضر ارتهاطی بین این دو رأس وجود ندارد ،انجام

بانظارت میتوان استفاده کرد .مسهللۀ اصهلی در ایهن روی هرد،

میشود [.]2

تعیین ویژگیههای مناسهب بهرای دسهتهبنهدی و تعیهین روش

ارتهاطاتی که قهالً ایجاد شده اس

شه ههای اجتماعی شه ههایی دینامیک هستند که مهدام در

دستهبندی کاراس  .در این روش برای محاسههۀ ویژگهی ههای

حال افزایش اعضا و ارتهاطات و پیوندهای بهین آنهها هسهتند.

بهین دو رأس در

متأسفانه این پیوندها مم ن اس

و

به دلی فرایند ایجاد نهاق

مورد نیاز ،تعدادی معیار مجاورت یا شههاه

شه ه در نظر گرفته و محاسهه میشود .سپس این ویژگیها ،در

یا به سهب این ه این پیوندها هنهوز در ایهن شهه ه هها انع هاس

دسته بندی مورد استفاده قرار میگیرد .لیهن ناول و کلهین بهر

نیافته اند (برای مثهال دوسهتان دنیهای واقعهی کهه یهک ارتهها

[ ،]5اولین کسانی بودنهد کهه در سهال  2003ایهن روی هرد را

اجتماعی مجازی ایجاد ن رده اند) ،از دس
اینجاس

برود[ .]3امها ن تهه

که میتوان با پیشگویی این پیوندها ام ان گسترش و

ت می این شه ه ها و بازیابی اطالعات و موارد از دسه

رفتهه

را به انجام رساند .و بر همین اسهاس ی هی از مسهائ مهه در
شه ههای اجتماعی ،مسللۀ پیشگویی پیوند 1اس .
پیشگویی پیوند که یک امر مه بهرای تحلیه شهه ه ههای

اعمال کردند و شهاه
معیارهای مختل ،شهاه

بین یک جفه

رأس را بها اسهتفاده از

مهتنی بر گراف ،استخراج کردند .در

سال  ،2002حسن و دیگران در [ ]2این کار را گسترش دادنهد
و ویژگی ههای بیشهتری را بهه کهار اضهافه کردنهد .بعهد از آن
محققههان دیگههری در [ ]7و [ ]8بههر روی مجموعههه دادههههای
فهرس

کتب و نویسهندگان کهار کردنهد .در  ،2002سهان

و

اجتماعی اس  ،کاربردهایی در حوزهههای دیگهر مثه بازیهابی

دیگران در [ ]2از فاکتورگیری ماتریس برای محاسههۀ شههاه

اطالعات ،بیوانفورماتیک و تجارت ال ترونیک دارد .در حهوزۀ

بین رئهوس در شهه هههای اجتمهاعی واقعهی اسهتفاده کردنهد.

میتواند در کارهایی از قهی ایجاد ابرپیوند

پاپادیمیتریو و دیگران در [ ]10با ترکیب روشهای سراسری و

وب اتوماتیک و پهیشبینهی ابرپیونهد سهای ههای وب کهاربرد

محلی جس وجوی گراف شه ه اجتماعی ،اقهدام بهه تعریه،

داشته باشد [.]4

ویژگی جدیدی در پیشگویی پیوند کردند .کوکیرسه ی [ ]11و

عل وب و اینترن

دیگران در  ،2011چندین ویژگی جداگانه از گهراف اسهتخراج
1. Link Prediction
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کردند و با اسهتفاده از دسهتهبنهدیکننهده  Random Forestبهه

در فص سه ،اعمال روش بر روی مجموعهه دادهههای واقعهی و

نتایج خوبی در پیشگویی پیونهد در رابطهه بها دادهههای شهه ه

در فصه آخهر،

اجتماعی فلی ر دس

یافتند .پس از آن ،فایر و دیگهران [ ]3بها

تعری ه ،ی هک ویژگ هی جدی هد و بهها اسههتفاده از روش ترکی هب
دستهبندیکننده ها ،اقهدام بهه پیشهگویی پیونهد در شهه هههای
اجتماعی کردند .فیزا و هم هاران در [ ]12بها اسهتفاده از یهک
شه ۀ عصهی پس انتشار ،برای پیشهگویی وجهود یها ضهرورت
رأس بهها اسههتفاده از

وجههود یههک پیونههد بههین یههک جفهه

مشخصههههههای زوج رأس از قهیهه تقابهه  ،انتقههالپهه یری و
همسایههای مشترک استفاده کردند .اما مسللۀ پیشهگویی پیونهد
در شه ههای اجتماعی ،بهدلی اهمی

لزوم دق

در پیشهگویی

بهخصوص در مواردی چون کش ،گروههای مجرم و تهه هار،
همچنان یک مسللۀ باز اس

و محققان همواره به دنهال کشه،

راه های جدید برای افزایش دق

و کارایی روشهها هسهتند و

در این مقاله نیز تالش شده اس

این هدف را محقق سازند.

ویژگی های مورد استفاده در تعیین میهزان شههاه

بهین دو

رأس ،در دو گروه قرار میگیرند [ :]4گهروه اول ،ویژگهیههای
مهتنی بر مشخصات رأس و گروه دوم ،ویژگی ههای مهتنهی بهر
ساختار گراف اس  .این ویژگیها ،شام دو دسته ویژگیههای
محلهی و سراسههری اسه  .ویژگهیهههای محلهی دارای مزیه
سرع

و ویژگیهای سراسری دارای مزی

دق

هستند.

کسب نتایج تجربی انجام شده اس  .در نهایه
نتیجهگیری بیان شده اس .

 .2روش مورد استفاده در پیشگویی پیوند
روی ههرد مههورد توجههه بههرای پیشههگویی پیونههد در ایههن مقالههه،
دستهبندی دودویی یال هایی اس

کهه هنهوز تشه ی نشهده و

رأسهای مورد نظر هنوز ارتهاطی را ترتیب ندادهاند .روشی که
در این مقاله برای دستهبندی یالهها پیشهنهاد شهده ،اسهتفاده از
ترکیب دستهبنهدیکننهدههاسه  .بهه ایهن ترتیهب کهه پهس از
انتخابهای چندگانهای که برای بههود کار در مرحلهۀ انتخهاب
ویژگیهای مناسب در دستهبندی ،انتخاب دستهبندیکنندهههای
مناسب کار و انتخاب روش ترکیب دستهبندیکنندهها صهورت
میگیرد ،یالهایی که هنهوز در گهراف شهه ۀ اجتمهاعی ایجهاد
نشدهاند (در واقع ارتهاطاتی که هنوز بین اعضها شه
اس ) ،به دو دسته مثه
مثه

نگرفتهه

و منفی تقسهی مهیشهوند .یهالههای

یال هایی هستند که احتمال تش ی آنها در آینده وجهود

دارد .در ادامه پس از شرح کاملی از مقهدمات کهار و ارائهه دو
ویژگی پیشنهادی ،روش پیشنهادی و نتایج تجربی توضیح داده
شده اس .

 .1 .2مفاهیم بنیادین

در این مقاله ،ضمن معرفهی دو ویژگهی و معیهار جدیهد کهه

برای دستهبندی ،در درجۀ اول نیاز به ویژگیههایی داریه کهه

توسط نگارندگان مقاله تعری ،شده و مورد آزمایش قرار گرفتهه،

براساس آن دستهبنهدی و درنتیجهه پیشهگویی را انجهام دههی .

کهه براسهاس روی هرد سهوم پیشهگویی

پیش از این بیان شد که استخراج ویژگیها از گراف شه ه ،بها

روشی ارائه شده اسه

پیوند ،با یک دسته بندی مناسب به پیشگویی ههای خهوبی دسه

دو روی رد محلی و سراسری صورت میگیرد [ .]4روشههای

مییابد .در این مقاله با ترکیب چند دستهبنهدیکننهدۀ قهوی و بها

محلی برای محاسهۀ ویژگیهای مورد نیاز مسیرهای با طهول 2

ییای بها کهارایی و
یگیری حداکثری پیشهگو 
استفاده از روش رأ 
دق

باال ب هدس

آمده اس .

این مقاله به این صورت ساماندهی شده اس

را در نظر میگیرند ،درحالیکه روشهای سراسری ،برای یافتن
میزان شهاه

کهه در فصه

بین دو فرد ،ک گراف شه ه را پیمایش میکنند.

عالوه بر این دو روی رد روشهایی وجهود دارنهد کهه حهالتی

دو ،روش پیشنهادی این مقاله بهطور کام تشریح شده اس  .در

میانه را در نظر میگیرند و مسهیرهایی بیشهتر از طهول  2را بها

بخش ابتدایی این فص  ،ویژگیهای مورد نیهاز بهرای پیشهگویی

درنظرگرفتن یک حد آستانه مورد بررسی قرار میدهند .در این

پیوند بیان شده و در بخش بعد ترکیب دستهبندیکننده ها و نحوۀ

مقاله بهدلیه زمهان محاسههاتی و پیچیهدگی بهاالی روشههای

استفاده از روش های ت املی در روش پیشنهادی بیان شده اس .

و در

سراسری ،از دو نو دیگر ویژگیها اسهتفاده شهده اسه
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دستهبندیها شرک

دادهشدهاند؛ الهته دلی دیگر عدم اسهتفاده

از ویژگههیهههای سراسههری ،منطههق موجههود در «نظریههۀ دنیههای
کوچک» [ ]13اس

همسایگی را بهصورت زیر تعری ،کنی :

})nh _ subgraph(v)  {( x, y)  E | x, y  (v

()3

که براساس آن ،هر دو فرد به طور میانگین

ویژگیهای مربهو بهه زیرگهراف رأس مهیتوانهد تعهداد

در یک رابطه با  2واسطه یا کمتهر بهه هه مربهو مهیشهوند.

یالهایی که در هر زیرگراف وجود دارد و چگهالی مربهو بهه

بنابراین بررسی همۀ مسیرهای مم ن موجود بین دو رأس کهه

آنها را شام شود.

در روشهای سراسری صهورت مهیگیهرد ،نتهایج بیشهتری بهه
دس

| )graph _ Edge _ Number (v) | nh _ subgraph(v

()4

چگالی هر رأس برابر اس

ما نمیدهد .ویژگیهایی که در این مقاله برای دستهبندی

با درجه رأس تقسی بر تعداد

استفاده شدهاند ،در ادامه شرح داده شده اس .

ک ارتهاطاتی که در زیرگراف مربو به آن رأس وجود دارد.

 .1 .1 .2استخراج ویژگی

)d (v
()5
| )| nh _ subgraph(v

این بخش اختصاص دارد به ویژگیههایی کهه در ایهن کهار ،از
گراف شه ه اجتماعی استخراج شهده و در دسهتهبنهدی مهورد
استفاده قرار گرفتهاند .اگر ) G=(V,Eگرافهی باشهد کهه سهاختار
توپولوژیک شه ۀ اجتماعی را نشان میدهد ،هر یال گهراف بها
 e  (u, v)  Eنمایش داده میشود که  u, v Vهستند .هدف
ما ایجاد یک دستهبندیکنندۀ مناسب ،با استفاده از ت نیکههای
یادگیری ماشین اس  ،بهگونهای که بتواند برای ههر دو رأس

u

و  vپیشگویی کند که آیا اتصال بین این دو رأس دارای احتمال
باالیی هس

یا خیر؛ ل ا برای هر یال کاندید برای دستهبنهدی،

یک مجموعه از ویژگیههای برگرفتهه از سهاختار توپولوژیهک
شه ه استخراج شده و مورد اسهتفاده قهرار گرفتهه اسه  .ایهن
ویژگیها به شرح زیر تعری ،میشوند:
«ویژگههیهههای درجههه رأس»[ :]4درجههه ،در شههه ههههای
اجتماعی به معنی تعداد دوستانی اسه  ،کهه یهک فهرد(رأس)
دارد؛ و در یک گراف به معنی تعداد همسهایهههای یهک رأس
اس .
| )d (v) | (v

( )1

که در آن
( )2

}(v)  {u | (u, v)  E or (u, v)  E

بهعنوان همسهایگی یهک رأس در نظهر گرفتهه مهیشهود .ایهن
ویژگی برای هریک از دو رأس یال در قالب دو ویژگهی مجهزا
در نظر گرفته میشود و به همراه نسهه

درجههههای دو رأس،

Density _ nh _ subgraph(v) 

هریک از ویژگیهای زیرگراف رأس نیز مانند ویژگیههای
درجه رأس ،شام سه ویژگی مجزا خواهد بود:
«ویژگی دوستان مشترک» :]14[ 1که همهان معیهار دوسه
دوس  2مهورد اسهتفاده در پیشهگویی دوسه

در شهه هههای

اجتماعی از قهی  facebookاس  .این ویژگی بهصهورت زیهر
محاسهه میشود که به معنی تعداد همسایههای مشهترک  uو v
اس :
| )common  friends(u, v) | (u)  (v

()2
«شاخ

آدامیک/آدار» :]15[ 3این معیار از معیهار شههاهتی

استفاده میکند که مربو به تعداد ویژگیهای مشهترکی اسه
که دو کاربر به اشتراک گ اشتهاند z .همسایۀ مشترک دو کهاربر
اس

و | )  | ( zتعداد همسایه های  zو در واقع درجۀ  zاس .

معادله این ویژگی به این صورت اس :
1
| ) log | ( z

()7



adamic  adar (u, v) 

) z(u )  (v

ایدۀ موجود در ایهن معیهار ایهن اسه

کهه اگهر همسهایه

مشترک دو کاربر ،دوستان کمتری داشته باشهد (درجهه کمتهر)،
معلوم اس

گزیدهتر انتخاب میکند و احتمهال ایجهاد ارتهها

یتری وجود دارد.
قو 
«معیار همه دوستان» [ :]3این ویژگی تعداد ک دوستان دو
رأس  uو  vرا در نظر میگیرد و به ش

فرمول ( )8محاسههه

مجموعاً شام سه ویژگی میشود.
«ویژگهههیههههای زیرگهههراف رأس» [ :]3اگهههر زیرگهههراف

1. Common Friends
2. FOAF
3. Adamic/Adar Index
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میشود:

جامعهشناسی گیاههان اسهتفاده مهیشهود .شهاخ
| )total _ friend (u, v) | (u)  (v

()8

«ضریب جاکارد» [ :]12این ضریب که روشی مشهور برای
محاسهۀ شهاه

محاسهه میشود و نشان دهندۀ این اس
مشترک دو رأس ،نسه
اس

که آیا تعهداد دوسهتان

به ک دوسهتان ایهن دو ،قابه توجهه

یا خیر.
| )| (u )  (v
| )| (u )  (v

()2

jaccard _ coefficien t (u, v) 

«اندیس ترفیع هاب» :]17[ )HPI( 1این اندیس برای تعیهین
کیفی

ه پوشانی توپولوژیک جفه

الیهههها ،در یهک شهه ۀ

دگرگونشونده بهکار میرود و بهصورت زیر تعری ،میشود:
| )| (u )  (v
}| )min{| (u ) |,| (v

()10

HPI (u, v) 

«انههدیس فشههردههههاب» :]18[ )HDI( 2مشههابه انههدیس
ترفیعهاب اس

با این تفاوت که مقدار حداکثر درجههها را در

نظر میگیرد:
| )| (u )  (v
}| )max{| (u ) |,| (v

()11
«شاخ

بهصورت زیر تعری ،میشود:

HDI (u, v) 

| )| (u )  (v
| )| (u ) |  | (v

()13

بین رئوس اس  ،به عنوان تعداد همسهایه ههای

مشترک دو رأس تقسی بر ک دوستان این دو رأس ،تعری ،و

«شاخ
جف

 :]21[ »5LHNاین شهاخ

بهاال را بهه

 ،شههاه

رأسهایی اختصاص مهیدههد کهه همسهایگان مشهترک

زیادی در مقایسه با تعداد حداکثر مم هن همسهایگان مشهترک
دارند ،شاخ

 LHNبه این صورت تعری ،میشود:
| )| (u )  (v
| )| (u ) |  | (v

()14
«شاخ

2

 :]22،18[ » RAانگیزۀ این شاخ

دینامیک منهع در شه ههای پیچیده نشل
به ش

زیر تعری ،میشود:

()15

1
) ( z

در واقع در این شاخ



LHN (u, v) 

 ،از اختصاص

گرفته شهده اسه

و

RA _ index (u, v) 

) z(v )(u

 ،تعداد منابعی را که یهک رأس در

اختیار دارد ،در نظر گرفته میشود و فرض مهیشهود کهه رأسس
منابع خود را بهصورت مساوی بین همۀ همسهایگانش تقسهی
میکند.
«امتیهاز الحههاق ترجیحهی» :]23[ 7یهک مفهههوم مشهههور در

سالتون» :]12[ 3ایهن ویژگهی بههصهورت فرمهول
تعهداد همسهایگان

تمای به ایجاد ارتهاطات بیشتر در آینده دارند .این ویژگهی بهه

با نسه

مشترک به میهانگین هندسهی درجهه دو رأس .نهام دیگهر ایهن

این صورت تعری ،میشود:

ویژگی  cosineاس .

()12

«شهههاخ

sorenson _ index (u, v) 

شه ههای اجتماعی وجود دارد کهه کهاربران بها دوسهتان زیهاد

( )12تعری ،میشود و برابر اس

()12

سورنسهون

| )| (u )  (v
| )| (u ) |  | (v

سورنسهههون» :]20[ 4ایهههن شهههاخ

همسههایههههای مشههترک را نسههه
اندازهگیری میکند .این شاخ


«معیار دوسهتان» [ :]3معیهار دوسهتان کهه بهه معنهی تعهداد

Salton _ index (u, v) 

 ،تعهههداد

بههه می هانگین ریاض هی آنههها
مشابه شاخ

جاکارد اسه ،

| )preferenti al _ attachment (u, v) | (u) | . | (v

اتصاالت بین همسایههای  uو  vاس
()17

)  ( x, y

برابر خواهد بود با:

friend _ measure (u, v) 

) x(u ) y(v

x  y or ( x, y )  E or ( y, x)  E
otherwise

1 if
0

{  ( x, y ) 

بها ایهن تفهاوت کهه تعهداد رئهوس را در همسهایگان مشههترک
بهصورت ی تا شمارش میکند .ایهن شهاخ
ایجاد گروه های با بزرگی ی سان براساس شهاه

در اصه بهرای
قسم ها در

1. Hub Promoted Index
2. Hub Depressed Index
3. Salton Index
4. Sorensen Index

در این معیار  ( x, y) ،زمانی برابر یک خواهد بهود کهه x
همان  yو همسایه مشترک دو رأس  uو  vباشد یا اتصالی بین
5. Leicht–Holme–Newman Index
6. Resource Allocation
7. Preferential Attachment Score

پیشگویی پیوند در شبکههای اجتماعی با استفاده از ترکیب دستهبندیکنندهها 7

 xبهعنوان همسایه  uو  yبههعنهوان همسهایه  vوجهود داشهته

کران یا آستانه ،همۀ مسیرهای بین دو رأس را که طول کوتاهتر

باشد .طهیعتاً هرچه تعداد این اتصهاالت بیشهتر باشهد ،احتمهال

از این کران دارند ،بررسی مهیکنهد و از ایهن طریهق از مزیه

ارتها مح تری را بین دو رأس خواهی داش .

سرع

«معیههار وزن یههال» :]11[ 1ایههن معیههار ابتههدا بهههصههورت دو
ویژگی جداگانه برای هریک از دو سرِ یال محاسهه میشود:
()18

1
| ) 1 | (u

 (u ) وw

1
| )1 | (v

w(v) 

حههال وزن یههال بههین دو رأس  vو  uمههیتوانههد از ط هرق
مختل ،محاسهه شده و مورد بهرهبرداری قرار گیرد .دو طریهق
محاسهۀ آن در زیر بیان شده و مورد استفاده قرار گرفته اس .
«جمههع وزنههها» [ :]11برابههر اسهه

بهها جمههع دو وزن

تعری،شده در فرمول شمارۀ ( )18برای هریک از رئهوس  uو
:v
()12

)w(u, v)  w(u)  w(v

«ضههرب وزنههها» [ :]11برابههر اسهه

بهها ضههرب دو وزن

تعری،شده در فرمول شمارۀ ( )18برای هریک از رئهوس  uو
:v
()20

«ضریب خوشهبندی» :]12[ 2این معیار برابر اس

تعداد همسایگان مشترک بین دو رأس بر مقدار حهداق درجهه
این دو رأس و مقدار آن بهصورت زیر محاسهه میشود:
()21

میبرد .در واقع این کران ،بیشترین طول مسیری را که باید بین
دو رأس بررسی شود ،تعیین میکند .معادلهۀ مهورد اسهتفاده در
تعیین میزان شههاه

 z  u,v auz a zv

}| ) min{| (u ) |,| (u

clustering  coefficien t (u, v) 

دو رأس ،در ایهن روش بههصهورت زیهر

اس :
| | pathui , v

()23

)  j  2 (n  j
i

1
.
)(i  1

l



friendLink(u, v) 

i 2

که در آن | pathui ,v | ،تعداد مسیرهای با طول  iبهین دو رأس
 uو  vاس  l .در این فرمول ،کران مورد نظر اسه

و  iطهول

مسیرهای مختل ،را در خود دارد n .تعداد ک رئهوس گهراف
شه ه اس

و مخرج کسر برای نرمالیزه کردن مقهادیر شههاه

بهکار میرود تا باالترین شهاه

دارای مقدار یک باشد.

در ادامه ،دو معیار جدید که توسط نگارنهدگان ایهن مقالهه
پیشنهاد داده شده اس  ،بیان میشود:
«معیههار جدیههد  :»1ایههدۀ اصههلی ایههن معیههار از دو معیههار

)w(u, v)  w(u)  w(v

با نسه

روشهای محلهی و دقه

روشههای سراسهری بههره

آدامیک/آدار و  FriendLinkو با درنظرگهرفتن مزایها و معایهب
آنها گرفته شده اسه  .معیهار آدامیهک-آدار ایهدۀ مناسههی در
تعیین میزان شهاه
و توانسته اس

کاربران شه ههای اجتماعی ارائه مهیدههد

پیشگویی های خوبی را بهه انجهام رسهاند .امها

اشه ال ایههن روش ایههن اس ه

کههه تعیههین میههزان شهههاه

در

که در آن auz ،درایهه uzام مهاتریس مجهاورت گهراف شهه ه

مسیرهای حداکثر با طهول  2انجهام مهیگیهرد و بها رأسههای

که در صورت وجود ارتها بهین دو رأس  uو  zمقهدار

دورتر کاری ندارد و در واقع بخشهی از اطالعهات شهه ه را از

اس

آن یک و در غیر این صورت مقدار آن صفر اس .
«همهستگی درجه» :]12[ 3این مقدار که متناسب با ضهریب
همهستگی پیرسون اس  ،به ش
()22

زیر تعری ،میشود:

deg ree  correlation 

| )4. | (u ) | . | (v) |  | (u ) |  | (v

دس

میدهد .بنابراین یک فهرد مهیتوانهد بها دیگهر افهراد ،از

راههای مختلفی با طول مسیرهای متفهاوت در ارتهها باشهد و
اگر دو فرد با مسیرهای ی تای زیاد بها طهولههای مختله ،بهه
ی دیگر متص باشند ،به تناسب طول مسیرها ،احتمهال زیهادی

| )2. | (u ) | 2 2. | (v) | 2  | (u ) |  | (v

وجود دارد کهه ی هدیگر را بشناسهند [ .]10درنتیجهه ،بررسهی

«روش  :]10[ »FriendLinkاین روش با درنظرگرفتن یهک

مسیرهای با طولهای بیشتر از  2میتواند اطالعات دقیهقتهری
در پیشگویی پیونهد در اختیهار مها قهرار دههد .الهتهه در مقابه

1. Edge Weight
2. Clustering Co-efficient
3. Degree Correlation

روش هایی مث آدامیک/آدار ،روش های سراسهری هسهتند کهه
همۀ اطالعات و ارتهاطات موجود در شه ه را برای هر دو نفهر
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در نظر میگیرنهد و علهیرغه پیچیهدگی بهاالی محاسههاتی و

دارند ،با ی دیگر ضرب شده و مع وس درجات هر مسهیر بهه

صرف زمان و حافظۀ باال ،کارایی باالیی ندارند .دلی ایهن امهر

طول  iکه بین دو رأس  uو  vوجود دارند ،بها ی هدیگر جمهع

همان اس

که بهعنوان نظریۀ «شش درجه جدایی» کهه مقدمهۀ

نظریۀ «دنیای کوچک» [ ]13اس  ،شناخته میشود .این نظریهه

میشود.
درجه رأسهای میانی با میزان اعتمادی که به ایهن رأسهها

میگوید هر دو انسان ساکن بر روی کره زمین ،بهطور میانگین

برای رابط شدن داری  ،نسه

در یک رابطه با  2واسطه یا کمتر به ه مربو میشوند ،یعنهی

دهای .
مع وس درجهها را با ی دیگر جمع کر 
1
)(i  1

حداکثر توسط پنج واسطه به ی دیگر متص میگردند .پس مها
میتوانی با بررسی مسیرهای با طول بیشتر از  2و کمتر از یک
آوری .

حد آستانه ،نتایج قاب قهولتری بهدس

در مقاب  ،روش  FriendLinkکه بهصورت مناسهی مزایهای
روش های سراسری و محلی را ترکیب کرده و با درنظرگهرفتن
یک کران یا آستانه ،طول مسیر بیش از  2را دخال
دارای این اش ال اس

داده اس ،

کهه درجهه رأسههای میهانی را کهه در

مسیر بین دو رأس مورد نظر قرار دارند ،در نظهر نمهیگیهرد؛ و
درنتیجه بخشی از اطالعات مهمی را که نقش باالیی در تعیهین
شهاه

رئوس دارند ،از دس

میدهد .چراکهه درجهه رئهوس

میانی ،نشان دهندۀ تعداد دوستانی اس

که این رئوس دارنهد و

افزایش این تعداد نشان دهندۀ این اسه

کهه فهرد بهه احتمهال

زیادی بدون هیچ دلی یا معیار مشخصی ،با افراد زیادی طهرح
دوستی میبندد و به همین دلی نمهیتوانهد رابهط مطملنهی در
ایجاد دوستیهای جدید یا یافتن دوستان قدیمی باشد.
بنا بر مطالب بیانشده ،یک معیار تعیین شهاه
رأسهای گراف شه ه پیشنهاد شده اس

کهه بها درنظرگهرفتن

درجه رأسهای میانی بین دو رأس مورد نظر ،همهۀ مسهیرهای
توجه به معادلۀ زیر بیان میکند:
()24

را بها

new _ measure1(u, v) 




|

(
j
)
|

j pathui ,v

1


1 
(i  1) 
i 2



| | pathui ,v




k 1

l



در این معادله | pathui ,v | ،تعداد مسیرهای با طهول  iبهین
دو رأس  uو  vاس  j .رأسی اس

که به مسیرها بها توجهه بهه طهول

آنها وزن میدهد .هرچه طول مسیر بیشتر باشد ،وزن کمتهری
به آن داده میشود .مسیری که طهول  2داشهته باشهد ،بیشهترین
ارزش را دارد و وزن آن یک خواهد بود.
«معیار جدید  :]24[ »2ایدۀ موجود در معیهار آدامیهک/آدار
که اگر همسایۀ مشهترک دو کهاربر دوسهتان کمتهری

این اس

داشته باشد (درجه کمتر) ،معلوم اس

یدهتر انتخاب میکند
گز 

یتری بین دو رأس مورد نظر وجهود
و احتمال ایجاد ارتها قو 
دارد .بنابراین بهه درجهۀ هریهک از همسهایگان مشهترک ،وزن
مع وسی داده اس

تا درصهورتیکهه همسهایۀ مشهترک دارای

درجه باالتری بود ،وجود این همسایۀ واسطه اثر کمتهری روی
نتیجۀ پیشنهادات داشته باشد.
ن تۀ قاب توجه در این روش این اس

کهه مم هن اسه

رأس مشههترکی کههه دوسههتان زیههادی دارد ،در بسههیاری از ایههن
دوستان با دو سر ارتها (دو کاربری که در حال بررسی میهزان

بین جفه

با طول کمتر از  lرا بررسی کهرده و ایهن میهزان شههاه

فاکتوری اس

ع هس دارنهد .بهه همهین دلیه

که در مسیر بهین  uو  vبها

طول  iقرار دارد و | )  | ( jدرجه رأس  jاس  .در این معادلهه
درجه رأس هایی که به صورت سری در یک مسیر واحهد قهرار

شهاه

آنها هستی ) اشتراک داشته باشهد .بهه عههارت دیگهر،

اگرچه طهق معیار آدامیک/آدار ،داشتن دوستان زیاد بهرای یهک
رأس واسطه یک امتیاز منفی محسوب میشهود ،امها اگهر ایهن
دوستان زیاد خود دوستان مشترک ی ی از دو کاربری باشند که
قصد پیشنهاد دوس
امتیاز مثه

به آنها را داری  ،این تعداد دوستان بایهد

تلقی شهود؛ چراکهه اگهر فهردی دوسهتان مشهترک

زیادی با یک رأس داشته باشد ،احتمال این ه سهایر دوسهتانش
نیز ،رأس مورد نظر را بشناسند یها تمایه بهه دوسهتی بها او را
داشته باشند ،باال میرود.
در واقع در اینجا سعی کردهای با درنظرگهرفتن مسهیرهای
با طول  2که حج محاسهاتی پایینی دارد ،اطالعات بیشتری را

پیشگویی پیوند در شبکههای اجتماعی با استفاده از ترکیب دستهبندیکنندهها 9

بههه دو معیههار دوسههتان مشههترک و آدامیههک/آدار ،در

قتهرین)
برای تمامی مسائ و در تمامی زمانهها بهتهرین (دقیه 

محاسهات دخی کنی و نتایج پیشگویی پیوند را دقیقتر نمایی .

یادگیر را بهوجود آورد .بنابراین اگر تعدادی یادگیر پایه داشهته

بنابراین با درنظرگرفتن درجه رأسهای میانی و نیز دوستان

بهاالتری رسهید.

نسههه

مشترک رأس میانی با دو رأس اصلی ،ایهن میهزان شههاه

بها

باشی  ،میتوان با ترکیب نتایج آنها بهه دقه
[.]25

توجه به معادلۀ زیر بیان شده اس :
()25

new  measure 2(u, v) 
| )| (u )  ( z ) |  | ( z )  (v
| ) | ( z



) z (u )   (v

که در آن ، | (u)  ( z) | ،تعداد همسایه های مشهترک  uو

z

اس  .معادلۀ باال برای تعداد باالی دوستان مشترک رأس میانی
با هریک از دو رأس اصلی ،امتیاز مثه

قائ اس

و به همهین

دلی  ،مجمو این تعداد در صورت معادله قرار داده شده اس
تا میزان شهاه

را افزایش دهد .از طهرف دیگهر بهرای درجهه

رأس میانی در حال

عادی ،امتیاز منفی در نظر گرفتهه شهده و

در مخرج معادله جای میگیرد.
هدف در پیشگویی پیوند ،دستهبندی یالهایی که هنوز تشه ی
و منفهی اسه  .یهالههای مثهه

یالهایی هستند که احتمال تش ی آنها در آینده وجود دارد و
یههالهههای منفههی یههالهههایی هسههتند کههه براسههاس پیشههگویی
صورتگرفته ،احتمال ایجاد آنها وجود نهدارد .در ایهن مقالهه
برای دستهبندی یال ها به دو گهروه مثهه

و منفهی ،از ترکیهب

دستهبندیکنندههها اسهتفاده شهده اسه  .بهرای ت میه کهار و
افزایش کارایی و باال بردن دق

پیشگویی از روشهای ت املی

بههههره گرفتهههه شهههده اسههه  .دلیههه اسهههتفاده از ترکیهههب
دستهبندیکننده ها این اس

کهه هنگهام طراحهی یهک سیسهت

یادگیر و ازجمله یک دستهبندیکننهده ،انتخهاب ههای فراوانهی
وجود دارد .این تنهو انتخهاب باعه

مهیشهود کهه نهوعی از

واریانس در عمل رد سیست وجود داشته باشهد .درنتیجهه اگهر
سیست های مختلفی داشته و از نتایج آنها اسهتفاده شهود ،ایهن
ام ان وجود دارد که توزیع خطا حول هدف متمرکز شده و بها
افزایش نمونهگیری از این توزیع بهه نتیجهۀ بهتهری برسهی  .در
واقع به بیان دیگر باید گف

که کارایی ترکیب قویاً مهرتهط

سال های اخیر معلوم کرده اس

با انتخاب دستهبندیکنندههایی اس

که قرار اس

بها ی هدیگر

ترکیب شوند .کارایی دستهبنهدیکننهده نیهز بهه انتخهاب دقیهق
ویژگیها وابسته اس

[ .]22از طرف دیگهر ،تعهدادی ت نیهک

برای ترکیب دستهبندیکنندهها ،در دسترس هسهتند و انتخهاب
مناسبترین روش به انتخاب دسهتهبنهدیکننهده ،ویژگهیهها و

فضای داده ها برمیگردد .در همۀ این انتخابههای چندبعهدی،
روش های ت املی ی ی از مناسبترین ت نیک ها بهرای فهراه
کردن باالنس منطقی بین پیچیدگی جسه وجهو و کهارایی راه
حه هاسه ؛ زیههرا ایههن روشههها متناسههب بهها شههرایط مسههلله

 .2 .1 .2دستهبندی برای پیشگویی پیوند
نشده اند ،به دو گهروه مثهه

تحقیقات گسترده درخصوص ترکیب دستهبندیکنندهها در

پارامترهای خود را تغییر میدهند و براسهاس شهرایط موجهود،
میتوانند خود را آموزش دهند.
در این کار ،از ظرفی ههای روشههای ت هاملی الگهوریت
ژنتیک 1و الگوریت رقاب

استعماری 2بهرای انتخهاب در ابعهاد

دهای  .دلی استفاده
مختل ،ترکیب دستهبندیکنندهها استفاده کر 
از روشهای ت املی این اس

که این روشهها ،راهحه ههای

مختلفی از یک مسلله را بهصورت همزمان بررسی مهیکننهد و
خود را به راه ح های خهاص یها معیارههای ویهژهای محهدود
یکنند .به همین دلی میتوانند در همهۀ شهرایط خهود را بها
نم 
مسلله وفق دهند و براساس شرایط مسلله پارامترههای خهود را
تنظی کرده ،پاسخ بهینه را بهدسه
اس

ترکیب دستهبندیکنندههاس

آورنهد .الهتهه آنچهه مسهل
(که در واقع دستهبنهدی در

چندین مرحله اس ) ،زمهان محاسههاتی نسههتاً بهاالیی خواههد
داش

و این نو روشها ،در کاربردهای برخط از قهیه ارائهۀ

پیشنهاد دوس

و پیشنهاد کاال چندان مفید فایده نخواههد بهود.

اما کاربردهای غیربرخط زیادی وجود دارند که دق

و کهارایی

هیچ الگوریتمی وجهود نهدارد کهه
1. Genetic Algorithm
)2. Imperialist Competitve Algorithm (ICA

 / 01نشریه علمیـ ترویجی محاسبات نرم

در آن نسههه

بههه زمههان محاسهههاتی ،اهمیت هی بس هیارتری دارد.

مسلله میتوان مقادیر این پارامترها را بهعنوان ژنههای موجهود

و شناسایی گهروه ههای

و در کنار ی دیگر در یهک رشهته

ازجمله این کاربردها میتوان تشخی
مجرم و تروریس

را نام برد که اشتهاه در تشخی

مهیتوانهد

در کروموزوم در نظر گرف

قرار داد .سپس طی عملیات بازترکیب و جهش ،کرومهوزومهها

هزینههای جهرانناپ یری را بر جامعه تحمی کند.

ارتقهها داده مههیشههوند و در نهایه  ،براسهاس تههابع برازنههدگی،

 .3 .1.2روشهای تکاملی مورد استفاده در دستهبندی

شایسههتگی هریههک از کرومههوزومههها تعیههین شههده و از طریههق

در این کار از دو الگوریت از الگوریت های روشههای ت هاملی

روش های انتخاب ،نس جدید مشخ

استفاده شده اسه  :اولهی کهه الگهوریت ژنتیهک اسه  ،بهرای

آنجایی ادامه مییابد که یا به شایسهتگی مهورد نظهر برسهی یها

انتخاب ویژگهیهها مهورد اسهتفاده قهرار گرفتهه ،و دومهی کهه

تعداد ت رارهای الگوریت به پایان برسد.

الگههوریت رقاب ه

اسههتعماری اس ه  ،بههرای وزنده هی نتههایج

میشوند .این کهار تها

الگوریت ژنتیک بهعنوان یک روش بسیار خوب کهه انهوا
مختلفی از بهینه سازی پارامتر و انتخاب های چندبعهدی را بهه

دستهبندی در ترکیب دستهبندیها بهکار گرفته شده اس .
الگوریتم ژنتیک

انجام میرساند ،شناخته شده اس

الگههوریت ژنتیههک یههک ابههزار قدرتمنههد بههرای جس ه وجههوی

الگوریتم رقابت استعماری

سراسهری و بهینههسهازی اسه  .یهک ت نیهک جسه وجههوی

اخیراً الگوریت جدیدی با نام الگوریت رقاب

برگرفته از ژنتیک طهیعی اس

که میتواند مسائ غیرخطهی را

[.]22
اسهتعماری ارائهه

شده که برای بهینه سازی ،بهجای بهرهگیری از طهیعه

از یهک

با جسه وجهوی همهۀ فضهای جسه وجهو و بها اسهتفاده از

پدیدۀ اجتماعی الهام گرفته اس  .در این الگوریت  ،ههر عنصهر

آوردن

جمعی  ،یک کشور نامیده میشود که در واقع نقاطی تصهادفی

عملیاتهای انتخاب ،بازترکیب و جهش برای بههدسه

درون فضای جس وجو هستند .سپس ،چنهد کشهور قهویتهر

مجموعهای از پارامترهای مناسب ح کند.
کهه ههر عضهو آن

(دارای برازندگی بیشتر) بهعنوان استعمارگر انتخاب مهیشهوند

بهطور موازی رشد میکنهد و در یهک رونهد ت هراری اصهالح

(در الگوریت  ICAبههجهای اصهطالح برازنهدگی ،از اصهطالح

میشود ،عم میکند .هر عضو جمعی  ،یک راه ح مسلله را

قدرت استفاده میشود).بهه ایهن ترتیهب کشهورهای قدرتمنهد

از

بهعنوان استعمارگر و کشورهای ضعی ،بهعنوان مستعمره قرار

راهح های احتمالی مسلله عمه مهیکنهد و اسهاس آن بقهای

میگیرنهد.در ابتهدای اجهرای الگهوریت  ،کشهورها بههصهورت

شایستهترین ها برای تخمین بهترین راه ح اس  .در هر نس ،

تصادفی تولید و چنهد کشهور قدرتمنهد بههعنهوان اسهتعمارگر

مجموعۀ جدیدی از تخمینها با انتخاب اعضا متناسب با میزان

انتخاب میشوند .سپس سایر کشورها بهصهورت تصهادفی بهه

شایستگی آنها ایجاد مهیشهود و ایهن فراینهد موجهب ت امه

ی ی از استعمارگران منتسب میشوند .تعهداد مسهتعمرات ههر

الگوریت ژنتیک براساس یهک جمعیه

در خود دارد .در واقع الگوریت ژنتیهک روی یهک جمعیه

جمعی

خواهد شد [.]27

الگوریت ژنتیک میتواند با انتخهاب یهک تهابع شایسهتگی

استعمارگر ،متناسب با قدرتش اس  .کشورهای اسهتعمارگر بها
اعمال سیاس

ج ب (همگونسهازی) در راسهتای محورههای

متناسب با نو مسلله و استفاده از روشهای مختل ،بازترکیب

مختل،،کشهورهای مسهتعمره را بهه سهم

خهود مهیکشهند.

و جهش کروموزومها ،نقش مؤثری در تعیین پارامترهای مهورد

سیاس

ج ب و همگونسازی سیاستی اس

که برای نزدیهک

نیاز ایفا کند .بخش های اصلی ایهن الگهوریت کهه متناسهب بها

شههدن فرهن ه

و سههاختار اجتمههاعی مسههتعمرات در فرهن ه

مرکزی انجام میگیرد .این موضو بهوسهیلۀ حرکه

مسههلله تنظههی مههیشههوند ،روش بازنمههایی مسههلله در قالههب

ح وم

کروموزوم ها ،روش ههای بازترکیهب و جههش ،روش انتخهاب

تصادفی هر کشور مستعمره به سم

نس جدید و تابع برازنهدگی اسه  .بهرای تعیهین پارامترههای

در فضای جس وجو مدلسازی شهده اسه  .حرکه

کشور اسهتعمارگر خهود،
کشهور

پیشگویی پیوند در شبکههای اجتماعی با استفاده از ترکیب دستهبندیکنندهها 00

کشور استعمارگر به انهدازۀ  xو بها انحهراف

عناصر در مقاب کنار گ اشتن سهایر عناصهر از یهک مجموعهۀ

زاویهای  θصورت میگیرد که ایهن مقهادیر بههطهور تصهادفی

مشخ

اس  .در رابطه با مدل های دسهتهبنهدی ،گزینهه ههای

تعیین میشوند.

انتخاب میتواند بههعنهوان شه

مستعمره به سم

مم ن اس

در رونهد حرکه

ههای مختله ،از تصهمیمات

کشهورها در طهول اجهرای

مختل ،برای دستیابی به خروجی نههایی دسهتهبنهدی در نظهر

الگهههوریت  ،یهههک کشهههور مسهههتعمره قهههدرت بیشهههتری از

گرفته شود [ .]22انتخاب در ترکیب دستهبندیکنندهها میتواند

استعمارگرنظیر خود پیدا کنهد .در ایهن حاله  ،جهای کشهور

در چند مرحلۀ انتخاب ویژگیها ،انتخاب دستهبندیکنندههها و

مستعمره و استعمارگر عوض خواهد شد .به عههارت دیگهر در

در نهای  ،انتخاب روش ترکیب دستهبندیکنندهها و چگونگی

مراح بعد ،تمهام کشهورهای مسهتعمره اسهتعمارگر قهلهی ،بهه

این ترکیب مطرح باشد.

اسههتعمارگر جدیههد تعلههق خواهنههد گرفهه
مستعمرات به سم

و حرکهه

ایههن

اسهتعمارگر جدیهد خواههد بهود.در ههر

ویژگیها
انتخاب ویژگی از دو جنهه اهمی

پیدا میکند [ :]22اول این هه

مرحله از ت رار الگهوریت  ،میهان اسهتعمارگران رقهابتی برقهرار

انتخاب برخی از ویژگهیهها بههجهای همهۀ آنهها بههصهورت

بههه دیگههر

چشمگیری ،هزینۀ محاسهاتی روش های دسته بنهدی را کهاهش

اس ه  .در ایههن رقاب ه  ،اسههتعمارگری کههه نسههه

استعمارگران قدرت کمتری دارد ،ی ی از مسهتعمرات خهود را
از دس

میدهد و زمان انجام دستهبندی را میکاهد .دوم این ه در عم

مهیدههد .در ایهن فراینهد ضهعی،تهرین مسهتعمره از

بسیاری از ویژگیها ،کم هی بهه افهزایش کهارایی دسهتهبنهدی

ضعی،ترین استعمارگر بهطور تصادفی به ی ی از استعمارگران

یکنند و برع س در مهواردی موجهب کهاهش کهارایی نیهز
نم 

دیگر ملحق میشود .احتمال انتساب این مسهتعمره جدیهد بهه

میشوند؛ ازاین رو باید با شناسایی این ویژگی ها و ح ف آنها

هریک از استعمارگران نیز متناسب با میزان قهدرت آنهاسه .

از عملیههات دسههتهبنههدی در جه ه

بدهد ،خود

کنی .

اگر استعمارگری تمام مستعمرات خود را از دس

روشهای دستهبندی حرک

افههزایش کههارایی و دق ه

بهههصههورت مسههتعمرۀ یههک اسههتعمارگر دیگههر در خواهههد

راه ارهای مختلفی برای انتخاب ویژگی وجود دارد .ی ی

آمد.مراح الگوریت به همین ترتیب ادامه مییابد تها بهاالخره

از راه های مناسب که در این مقاله مورد اسهتفاده قهرار گرفتهه،

تمام کشهورها،

استفاده از روش های ت املی و مشخصاً الگوریت ژنتیک بهرای

مستعمرۀ یک استعمارگرند و الگوریت به پایان میرسهد؛ الهتهه

انتخاب ویژگی اس  .برای بهرهگیری از ایهن الگهوریت  ،طهول

شرایط توق ،دیگری مانند تعداد ت راری معین نیز ،مهیتوانهد

کرومههوزوم را برابههر بهها تعههداد ویژگههیهههای موجههود در نظههر

تعداد استعمارگران به یک برسد .در این حال

بهکار رود

[ .]28

میگیری  ،بهگونهای که هر ژن به ی ی از ویژگیها تعلق گیهرد.

در این الگوریت نیهز مهیتهوان بها جایگه اری پارامترههای

یههک بههودن هههر ژن نشههاندهنههدۀ شههرک

ویژگههی مربههو در
آن ویژگهی

مسلله بهعنوان کشورهای موجهود ،بهه پاسهخههای مهورد نیهاز

دستهبندی و صفر بهودن آن نماینهدۀ عهدم شهرک

رسید.

اس  .تابع شایستگیای که بهرای انتخهاب ویژگهی مهورد نظهر

الگهههوریت رقابه ه

اسهههتعماری ی هههی از قدرتمنهههدترین

اس  ،باید دو جنهۀ مه را در نظر بگیرد :ی ی تعداد ویژگیهها

الگوریت های ت املی اس

کهه اسهتفادۀ زیهادی در حه انهوا

و دیگری کارایی حاص از دستهبندی با ویژگهیههای در نظهر

مختل ،مسائ بهینهسازی دارد [.]22

 .2 .2روش پیشنهادی
به بیانی ساده ،فرایند انتخاب ،فرایند معتهر دانسهتن تعهدادی از

گرفته شده .این تهابع شایسهتگی را بهه ایهن صهورت تعریه،
کردهای :
()22

fitness  10  performance  0.5  num _ features
4

 performanceمقههدار کههارایی دسههتهبنههدیکننههده بهههازای
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درنظرگرفتن کروموزوم مورد نظر اس ؛ که در این مقاله مقدار

را بهدس

 AUCدسته بندی مدنظر اس  .ازآنجاییکه بهه دنههال بهاالترین

هشه

 AUCهسهههتی  ،وزن بهههاالیی را در ایهههن قسهههم

بهههرای

آورد [ .]22در این مقالهه بها نظهر بهه روی هرد دوم
دسههتهبنههدیکننههده کههه بهها توجههه بههه شههرایط مسههلله و

ویژگیهای موجود بهترین پاسخهها را ارائهه دادهانهد ،انتخهاب

 performanceدر نظر گرفتهایه  .بنهابراین زمهانی کهه در ازای

شده و مورد استفاده قرار گرفتهاند.

مقادیر ی ی از کروموزومها ،با  AUCباال در دستهبندی مواجهه

روش ترکیب دستهبندیکنندهها

شوی  ،در این معادله مقدار شایستگی متناسب با آن کروموزوم

یرسهد،
فرایند انتخاب با انتخاب دستهبندیکنندهها به پایان نمه 

کهه دسهتهبنهدی بها

بل ه باید پس از تعیین تعدادی دستهبندیکنندۀ بهینه ،تعهدادی

درنظرگرفتن این ویژگیهها (کهه در کرومهوزوم مربهو دارای

از روشهای ترکیب مورد بررسهی قهرار گرفتهه و روش دارای

مقدار یک هسهتند) ،مهیتوانهد بهه نتهایج خهوبی منجهر شهود.

بهترین کارایی انتخاب شود .برای این مقاله ،روشهای مختلفی

 num_featuresنیز تعداد ویژگهی ههای دارای مقهدار یهک ،در

مورد آزمون قرار گرفته اند و از میان روشهای موجود ترکیب،

که کمتر بودن آن نشاندهندۀ ک شدن

روش رأیگیری حداکثری بهعنوان مهنای کار قهرار گرفتهه کهه

هزینۀ محاسهات ،چه در زمان محاسهۀ ویژگی و چه در هنگهام

الهته با بهرهگیری از روشهای ت املی ،نتایج ترکیهب را بهههود

انجام دستهبندی اس  .به همین دلی ضریب وزنهی کمتهر از 1

داده شده اس .

افزایش مییابد و نشهاندهنهدۀ ایهن اسه

کروموزوم مربوطه اس

را برای آن تعیین کردهای که با افهزایش تعهداد ویژگهی مقهدار
شایستگی کاهش یابد.

در این کار ،الگوریت رقاب

اسهتعماری بههعنهوان ی هی از

ت نیههکهههای جسه وجههوی مهتنهی بههر جمعیه  ،در ترکیههب

برای عم بازترکیب از بازترکیب یک نقطهای استفاده شده

دسته بندی کننده ها ،به روش رأی گیری حداکثری مورد استفاده

اس  .به این ترتیب که یک عدد تصادفی کوچهکتهر از طهول

قرار گرفته اس  .این روش به این ترتیب انجهام مهیشهود کهه

کروموزوم ایجاد شده و بی های بعد ایهن عهدد در دو عنصهر

یک ترکیب خطی از خروجی دستهبنهدیکننهدههها را محاسههه

بازترکیب شونده ،با ی دیگر تعویض میشوند.
اس

میکنی  .به

کرده و سپس با رأیگیری ،نتیجۀ نهایی را مشخ

در عملیات جهش ،از عملگر جهش معمولی استفاده شهده

این صورت که خروجی مربو به کهالس iام ،از طریهق جمهع

که در آن ،یک عدد تصهادفی انتخهاب شهده و مقهدار آن

خطهههی وزن دار خروجهههی مربهههو بهههه کهههالس iام ههههر

خانه از صفر به یک و بالع س تغییهر مهیکنهد .بهرای انتخهاب
نس بعدی نیز از روش رول

وی استفاده شده اس .

دستهبندیکنندهها
انتخاب دستهبندیکننده شاید ی ی از مشههودترین بخهشههای
انتخاب در ترکیب دستهبندیکنندهها باشد .عموماً برای انتخاب
دستهبندیکنندهها در فرایند ترکیب ،دو روی رد وجود دارد .بها
توجه به روی رد اول ،ترکیبکننده ابتدا بهصورت دلخواه ،چند
دستهبندیکننده را انتخاب میکنهد .پهس از آن بها روشههایی،
دستهبندیکنندههایی کهه بهتهرین کهارایی را نتیجهه مهیدهنهد،

دستهبندیکننده  jبرای همۀ دستهبندیکنندهها بهدس
()27

میآید.

 j 1 wij zij
N

}i={1,…,c

yi 

که در آن N ،تعداد دستهبندیکنندهها و  cتعداد کالسهاسه .
و wij

 zijخروجی برای کالس  iاز دستهبندیکننهدۀ  jاسه

ضریب وزنی معادل همین خروجی اس  .ازآنجهاییکهه مها در
پیشههگویی پیونههد بهها دو کههالس صههفر و یههک مههواجهی ،

دو y

محاسهه میشود .در این روش ،خروجی هر دستهبندیکننهده را
در

z1j

و متم صفر یا یک آن را در

z 2j

قرار میدهی .

انتخاب مهیشهوند .در روی هرد دوم ،چنهد دسهتهبنهدیکننهدۀ

کالس برنده بهرای هریهک از دادههها (هریهک از یهالهها)

تعیههین مههیشههوند و ترکیههبکننههده ،خههودش را بهها

که بیشترین مقدار  yرا دارد .بدین معنی که پهس

مشههخ

دسته بندیکننده های انتخابشده تطهیق میدهد تا بهترین پاسخ

کالسی اس

از محاسهههۀ  yiههها ،کههالس مههوردنظر برابههر مقههدار

انههدیس y
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بزر تر اس .
Z  arg max i yi
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بنابراین مسهل اسه

کهه در ایهن قسهم  ،مسهللۀ اصهلی

پیداکردن وزنهای  wijبرای شرک

در ترکیهب خطهی اسه .

هریک از  cدستهبندیکننده که قرار اس

بها ی هدیگر ترکیهب

شوند ،دارای وزنهایی برای هریک از  mکالس خود هسهتند.
بنابراین  m×cوزن داریه کهه بایهد بهه طریقهی مقهادیر آن را
بیابی  .روشی که در این مقاله برای محاسهۀ وزنهای مورد نیهاز
استفاده شده ،الگوریت رقابه

اسهتعماری اسه  .در الگهوریت

رقاب

استعماری که پیش از ایهن شهرح داده شهد ،ههر عنصهر

جمعی

یک کشور نامیده میشود که ابعادی بهه انهدازۀ تعهداد

عناصر مسلله (عناصری که به دنهال یافتن آنهها هسهتی ) دارد.
بنابراین در ایهن روش ،ابعهاد هریهک از کشهورها برابهر m×c
که مقادیر هریک از آنها بهین  25و  -25در نظهر گرفتهه

اس

شده اس  .تابع شایستگی در این روش منطهق با کارایی نههایی
ترکیب دستهبندیکنندهها تعری ،میشود که این کارایی در این
قسم

نیز مقدار  AUCخروجی اسه  .در سهایر مقهادیر ایهن

الگوریت  ،از مقادیر پیش فرض الگوریت استفاده کردهای .
پس از این ه وزنهای مربو به هریک از دستهبندیکنندههها
بهها اسههتفاده از الگههوریت رقاب ه

اسههتعماری محاسهههه شههد ،بهها

 .1.3مجموعه داده
در ایهههن مقالهههه ،از دو مجموعهههه داده واقعهههی  1Epinionsو
 2Facebookاسههتفاده شههده اس ه  Epinions .کههه یههک شههه ۀ
اجتماعی «چه کسی به چه کسی اعتماد میکند »3اسه  ،شهام
 49kکاربر و  487kیال بین جف

رأسهاسه  .مجموعهه داده

 Facebookنیز که در  30اکتههر  2002جمهعآوری شهده [،]10
شام  3.7kکاربر و  13.7kیال اس .
برای اثهات کار ارائهشده در مقاله ،برای هر شه ۀ اجتماعی
یک مجموعه دادۀ جدید با انتخاب تصادفی  25000یال مثهه
که در گراف وجود دارند و  25000یهال منفهی کهه در گهراف
موجود نیستند ،ایجاد شده اس .
برای استخراج ویژگیها از زبان برنامهنویسی جاوا اسهتفاده
کردهای  .هر دستهبندیکننده برای انجام عمه دسهتهبنهدی بهه
ویژگی هایی نیاز دارد تا برای هریک از دادهها براساس مقهادیر
ویژگیهای آنها معلوم کند که هر داده باید در کدام دسته قرار
گیرد .بنابراین ازآنجاییکه ما در اینجا با جفه

رأس بههعنهوان

داده سروکار داری  ،پس از این ه برای هر جف

رأس موجهود

در مجموعه دادۀ انتخابشده ،همۀ ویژگیها را محاسهه کردی ،
این مقادیر بهعنوان ویژگیهای مورد استفاده در دستهبندی ،بهه
دستهبندیکنندههها داده شهدند .بهه ایهن ترتیهب کهه از مقهادیر

جایگ اری این مقادیر در معادلۀ خطهی ( ،)27مهیتهوان کهالس

بهدس آمده برای آموزش هش

مربو به هریک از نمونههای داده ورودی را تعیین کرد.

برای آزمایش روش ارائهشده استفاده کردهای  .برای این کهار از

 .3فعالیتهای تجربی
در این مقاله برای اثهات روش ارائهشده ،از چند مجموعهه دادۀ
واقعی استفاده کرده و با بررسی عملی اثهات کردهای کهه روش

 WEKAکه برنامهای اس

دستهبندیکننده و پهس از آن

کهه در دانشهگاه  weikatoبهه زبهان

جاوا نوشته شده و بسیاری از الگوریت های یادگیری ماشهین را
در خود دارد ،بهره بردهای .

میتوانهد کهارایی پیشهگویی پیونهد در شهه هههای

 .2 .3نتایج تجربی

اجتماعی را افزایش دهد؛ ازاین رو برای اثههات کهار و بررسهی

در این مقاله ،از هش

کارایی ،روش  10-Fold_validationرا بهکار برده و بها تقسهی

تنهایی کارایی قاب قهولی در رابطه با داده ههای مهورد اسهتفاده

مجموعههه دادههههای موجههود بههه  10قسههم  ،مقههدار  AUCرا

ارائه دادهاند ،استفاده کردهای  .این دستهبندیکنندهها عهارتانهد

مورد بح

دهای  .محاسهۀ ویژگی های مورد نیهاز بها اسهتفاده از
محاسهه کر 
زبان برنامهنویسی جاوا انجام شده اس .

دستهبندیکنندۀ متفاوت کهه هریهک بهه

از،NaiveBayes [32] ،SVM [31] ،Random Forest [30] :
1. http://www.trustlet.org/wiki/
2. http://delab.csd.auth.gr/~symeon
3. who-trusts-whom
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[34] ،PART

][33

،adaBoostM1

[35] ،Logistic

] ClassificationViaRegression [36و ]. LogitBoost [37
دلی این انتخاب آن بوده اس
نسه

که این هش

تولید میکنند ،تعیین میکنی .



با توجه به نتایج الگهوریت ژنتیهک و کرومهوزومههای
بهدس آمده ،برای هر دستهبنهدیکننهده ،ویژگهیههای

دستهبنهدیکننهده

به سایر دستهبندیکنندههای مطرح ،نتهایج بهتهری را در

رابطه با مجموعه دادههای مهورداسهتفاده ارائهه دادهانهد .بهرای
اجرای دستهبندیها و محاسهۀ کارایی آنها از

نامناسب را ح ف کرده ،دستهبندیها انجام میدهی .


نتایج هریک از دستهبندیکننهدههها و مهتم آنهها را

نرمافزار WEKA

دهای  .نتایج دسهتهبنهدی مربهو بهه هریهک از ایهن
استفاده کر 

بهازای دادههای آموزشی بهدس


با استفاده از الگوریت رقاب

دستهبندیکنندهها را بهازای هریک از مجموعه دادهههای مهورد
استفاده را در جداول ( )1و ( )2نشان دادهای .
برای بررسی دق

دستهبنهدی و در واقهع دقه

اسهتعماری و داده ههای

به دسه آمهده از مرحلهۀ قهه  ،وزن ههای مربهو را
بهدس

پیشهگویی

میآوری .



میآوری .

با توجه به وزنهای بهدس آمده و با استفاده از جمع

وجود یا عدم وجهود پیونهد بهین ههر دو رأس ،از یهک معیهار

وزندار خطی و رأیگیری بهین نتهایج ،کهالس ههای

استاندارد با نام  ]38[ 1AUCبهره برده شده اس  AUC .معادل

مربو به دادههای آزمایشی تعیین میشود.

2

بها احتمهال این هه یهک

نتایجی که با توجه به مراح ذکرشده ،بهرای دو مجموعهه

رفته (پیونهدی کهه وجهود

آمد ،در جهداول

ناحیۀ زیر منحنی  ROCو برابر اسه
انتخاب تصادفی یک پیوند از دس
داشته و به دالیلی از دسه
خواهد شد) مقدار شهاه

رفتهه اسه

یها در آینهده تشه ی

بهاالتری از یهک انتخهاب تصهادفی

دادۀ واقعی مورد استفاده در این مقاله بهدس

زیر آورده شده اس  .جدول ( )1نتایج مربو به مجموعه داده
 FaceBookرا در خود دارد.

پیوندی که وجود ندارد و در آینده نیز به وجود نخواههد آمهد،
داشته باشد .از لحاظ پیادهسازی ،ایهن معیهار بهه ایهن صهورت
محاسهه میشود که از  nمقایسهه مسهتق  ،اگهر ' nبهار تعهداد

جدول ( :)1نتایج مربوط به مجموعه دادۀ facebook
دستهبندیکنندهها

 AUCاولیه

پس از اعمهال الگهوریت
ژنتیک

پیوندهای اشتهاه امتیاز باالتری داشته باشند و '' nبار پیونهدهای

AUC

ویژگی

اشتهاه و پیوندهایی کهه وجهود ندارنهد ،دارای امتیهاز ی سهانی

Random Forest

باشند ،مقدار  AUCبهصورت زیر تعری ،میشود:

0/237

0/242

SVM

0/807

0/808

20

Naïve Bayes

0/825

0/872

12

"n'0.5n
n

()22

با توجه بهه روش پیشهنهادی و توضهیحات ارائههشهده در
مقاله ،مراح کار را میتوان بهصورت زیر خالصه کرد:


ابتدا با استفاده از گراف شهه ه و داده ههای موجهود،
ویژگیهای مربو به هر یال را محاسهه میکنی .



چند دستهبندیکننده را که از نظر کیفی

قابه قههول

هستند ،در نظر میگیری .


بههها اسهههتفاده از الگهههوریت ژنتیهههک بهههرای ههههر
دستهبندیکننده ،ویژگهیههایی کهه بهتهرین پاسهخ را
1. Area Under the Curve
2. Receiver-Operating Characteristic

نهایی

تعهههههههداد
11

AUC 

AUC

PART

0/251

0/253

12

Logistic

0/248

0/248

30

AdaBoostM1

0/244

0/245

12

classificationViaR
egression
LogitBoost

0/257

0/257

17

0/247

0/247

30

0/222

در جدول ( )2نتایج مربو به دستهبندی دادهههای مربهو
به مجموعه دادۀ  Epinionsنشان داده شده اس .
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در مجموعههه دادۀ  FaceBookدر  5دسههتهبنههدیکننههده ،معیههار

جدول ( :)2نتایج مربوط به مجموعه دادۀ Epinions
دستهبندیکنندهها

AUC

اولیه

پس از اعمال الگهوریت
ژنتیک
AUC

جدید  1بههعنهوان ی هی از معیارههای مهورد انتخهاب توسهط

AUC

نهایی

الگوریت ژنتیک مطرح شهده و در مجموعهه داده  Epinionsدر
روی داده اس  .در رابطه با معیار

تعههههههداد

 3دستهبندیکننده این حال

ویژگی

جدید  2در مجموعه دادۀ  3 ،FaceBookدستهبندیکننهده و در

Random Forest

0/728

0/722

1

SVM

0/270

0/270

30

مجموعه دادۀ  2 ،Epinionsدسته بندیکنندۀ این معیار را مهورد

Naïve Bayes

0/741

0/742

12

انتخاب قرار دادهاند.

PART

0/772

0/772

8

Logistic

0/758

0/772

15

AdaBoostM1

0/728

0/722

12

classificationVia
Regression
LogitBoost

0/780

0/781

20

0/772

0/772

30

0/802

 .4نتیجهگیری
ی ی از روی ردهای مورد توجه در پیشگویی پیوند ،اسهتفاده از
یادگیری با نظهارت و انجهام پیشهگویی در قالهب دسهتهبنهدی
دوتایی اس  .در این روی رد دو مسلله قاب توجه اس  :ی هی

همانطور که در هر دو جدول باال مشاهده میشود ،مقهدار

مجموعه ویژگی هایی اس

که در دستهبندی مورد استفاده قرار

 AUCدستهبندی در طی مراح مختل ،رو به بههود میرود تها

میگیرند و دیگری روش دستهبندی .در این مقاله ،از تعهدادی

در آخرین مرحله به بهترین نتیجۀ خود میرسهد AUC .نههایی

از ویژگ هیهههای مطههرح در پیشههگویی پیونههد کههه از سههاختار

اسهتعماری و تعیهین وزن ههای

توپولوژیک گراف شه ه استخراج شدهاند ،استفاده شده اسه .

میآید.

بهعالوه ،دو ویژگی جدید نیز معرفی شده و مورد استفاده قرار

که

کهه در دسهتهبنهدیهها ،در

پس از اعمال الگوریت رقابه

مورد استفاده در رأیگیری و انجام دستهبندی بهدس
این  AUCحاص ترکیب نتایج هش
هریک بهتنهایی نسه

دستهبندیکننده اس

گرفته اس  .تجربه نشان داده اس

به سایر دستهبندیکنندهها ،نتایج بهتهر و

بسیاری موارد میتوان بها ترکیهب چنهد دسهتهبنهدیکننهده ،از

 AUCباالتری را نتیجه دادهاند .بههود نتیجۀ نهایی نشهاندهنهدۀ

مزایای همۀ این دستهبندیکنندهها استفاده کرد و کارایی نههایی

کارایی مناسب روش ارائهشده در ایهن مقالهه اسه ؛ چنهانکهه

را افزایش داد .بنابراین در این مقاله نشان دادهشهده اسه

هیچیک از دستهبندیهای مطرح بهتنهایی و حتی پس از اعمال

با ترکیب چند دستهبندیکننده که بهترین کارایی را در رابطه با

الگوریت ژنتیک و افزایش کارایی نتوانستند به چنین کهاراییای

دادههای واقعی شهه ۀ اجتمهاعی از خهود نشهان دادهانهد و بها

دس

یابند.

بهرهگیری از الگوریت ها و روشهای ت املی ،میتهوان کهارایی

ن تۀ اساسی موجود در نتایج تجربی که مهیتوانهد کهارایی
معیارهای تعری،شدۀ جدید را مشخ

کهه

کند ،این اس

کهه در

دستهبندی را افزایش داد و درنتیجه ،پیشگویی بهتری را در این
شه هها انجام داد.

انتخاب هایی که الگوریت ژنتیک روی ویژگی ها داشهته اسه ،
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