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 -1دانشجوی دکتری تخصصی -2 ،استادیار ،دانشکده مهندسی رایانه و فناوری اطالعات ،دانشگاه آزاد اسالمی
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چكيده
تجزیه و تحلیل شبکههای مقیاس بزرگ پویا ،اطالعات مفیدی دراختیارمدیر شبکه قرارمیدهد .پیشبینی ارتباطات مفقود شده یاا پیونادهای
احتمالی که در آینده ممکن است وجود داشته باشند یک مساله مهم و جالب در شبکههاای اجتمااعی مایباشاد .در بسایاری از شابکههاای
اجتماعی واقعی ،ارتباطات را در چند الیه میتوان مدلسازی کرد .دراین مقاله ،مسئله پیشبینی پیوند در شبکههای چندالیاه ماورد بررسای
قرار گرفته است .در این مقاله ،روش جدید پیشبینی پیوند در شبکههای مالتیپلکس مبتنی بر الگوریتمهای مبتنی بر ساختار گراف و بادون
ناظر مبتنی بر الگوریتم جستجوی گرانشی ارائه گردیده و از الیههای مختلف در شبکه مالتی پلکس ،جهت افازایش دقات ،صاحت و عملکارد
الگوریتم پیشبینی استفاده شده است .با انتخاب موثر معیارهای درون الیهای و بین الیهای مثل امتیاز انجمنها و انتساب عاملها به آنهاا از
محورهای معماری پیشنهادی روشی ارائهشده ،که بر کارآیی و سرعت پاسخ موردنیاز اثر دارد .بارای مقایساه کاار پیشانهادی از معیاار AUC

استفاده گردیده .واز مجموعه داده  travianبهعنوان مجموعه محک استفاده شده است AUC .محاسبه شاده پیشانهادی  1/72اسات .نتاای
نشان می دهد که استفاده از اطالعات انجمنی با استفاده از الگوریتم گرانشی در شبکههای چندالیه به بهبود فرآیند پایشبینای پیوناد کماک
میکند.
كليدواژهها :پیشبینی پیوند ،شبکههای مالتی پلکس ،تحلیل شبکههای اجتماعی ،تحلیل ایستا

 -1مقدمه
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شبکه اجتماعی مجموعهای از موجودیتهاای مختلاف اسات
باهم در ارتباط میباشند .تجزیه و تحلیل شابکههاای اجتمااعی
به عنوان یک موضوع مهم پژوهشی در دهههاای اخیار در حاوزه
جامعهشناسی مطرح است .تجزیه و تحلیل شبکههاای اجتمااعی
موضوعی بین رشتهای است کاه محققاانی از علاو روانشناسای،
انسان شناسی ،اقتصاد ،جغرافیا ،زیست شناسای ،اپیادمیولویی و
رایانه دارد .در علام رایاناه از شابکه اجتمااعی بارای نشااندادن
سامانههای پیچیدهای که تعداد زیادی از عناصر در میان آنها باا
هم تعامل دارند استفاده میشود .گسترش اطالعاتی که میتواناد
بهعنوان شبکهها نشان داده شود نه تنها فرصتهای جدید ایجااد
میکند ،بلکه چالشهای جدیدی در زمینه دادهکاوی نیز بهوجود
میآورد .تعدادی از چالشهای مربوط باه اساتخرا اطالعاات از
شبکه در حال حاضر توسط پژوهشگرهای مختلف ماورد مطالعاه
*رایانامه نویسنده پاسخگوat_Haghighat@yahoo.com :

قرار گرفته است که از جمله ایان ماوارد مایتاوان باه تشاخیص
انجمن ،تجزیه و تحلیل ساختاری شبکه و بصریساازی شابکه و
پیشبینی پیوند اشاره کرد .یکی از جالبترین مسائل مرباوط باه
شبکه اجتماعی ،پیشبینی پیوند است که شامل پیشبینی ایجاد
تعامالت ناشناخته بین جفت گرههاا بار اسااس خاواص آنهاا و
پیوندهای مشاهده شده موجود است.
پیوند بین دو گره ،یک اتصاال باین دو گاره در یاک شابکه
است .پیوندها میتوانند بین موجودیتهاا ارتبااط برقارار کنناد.
شبکههای اجتماعی میتواند بهعنوان ارتباطاات اجتمااعی میاان
کاربران تعریف شود .در این شبکه اجتماعی ،کاربران باه واساطه
ارتباطات مختلف با هم در ارتباط هستند .شابکههاای اجتمااعی
مختلااف ،کاربردهااای مختلفاای دارنااد .بااهعنااوان مثااال ،شاابکه
اجتماعی آمازون و گوگل محصوالت بالقوه را به مشتریان توصایه
میکنند که پیشبینی ارتباط دقیق بین مشاتریان و محصاوالت
براساس عالقه و منافع مشتریان میباشد .با این حاال ،در برخای
موارد ،بسیاری از پیوندهای شبکههای اجتماعی پنهان هساتند و
قابل مشاهده نیستند .به دالیل مختلف این پیونادهاا مایتوانناد
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پنهان باشند که از این دالیل میتوان به حفا حاریم خصوصای
افراد ،اشتباهات پنهاان در خزناده موتاور جساتجو ،بحا هاای
ذخیرهسازی یا انتقال دادهها اشاره کارد .عاالوهبار ایان مساائل،
بسیاری از پیوندها ،ممکن است در آینده ظاهر شوند.
بنابراین ،پایشبینای ارتباطاات مفقاود شاده یاا پیونادهای
احتمالی که در آینده ممکن است وجود داشته باشند یک مسااله
مهم و جالب در شابکههاای اجتمااعی اسات کاه ایان موضاوع
میتواند موارد مهمی را برای تصمیمگیری کشف کند .شبکههای
اجتماعی خود نوعی از شبکههای پیچیده پویاا هساتند .یکای از
مسئلههای مهم در مطالعه تکامل شبکههای پیچیده پویا ،مسئله
پیش بینی پیوند است .پیشبینی پیوند باه پیاداکردن یاالهاای
جدید در یک شابکه ،در یاک زماان خااص مثال  ،tزماانی کاه
اطالعات سابقهای و پیشینهای شبکه قبل از زمان  tدر دساترس
باشد اشاره دارد .این موضوع باع میشود برخی از محققین باه
مسائل شبکههایی که قرار است در آینده بهوجود آیند ،بپردازناد.
از جمله این مسائل مایتاوان باه بحا صاحت ،دقات و زماان
جستجوی پیشبینی پیوند ( )LPروشها یا الگوریتمهای جدیاد
اشاره کرد.
امروزه با توجه به ناهمگون بودن شبکههای اجتماعی ،مسائله
پیشبینی پیوند دارای پیچیدگیهایی است .برای سادهسازی ایان
نوع پیچیدگیهاا معماوالا از مادلساازیهاای مختلفای اساتفاده
میشود .بهعنوان مثال با درنظر گرفتن یک یا چناد ناوع پیوناد و
حل همزمان در هر نوع پیوند بهصورت همزمان مساله را ساادهتار
میکنند .برای پیشبینی پیوند روشهای مختلفی ارائه شده است.
در ادبیات علمی ،کارهایی که اخیراً در پیشبینی پیوند انجا شده
است اکثرا شامل شبکههای ساده است .در این شبکههاای سااده
همه پیوندها هم نوع هستند .با این حال شبکهها در دنیای واقعی
اغلب بهصورت ناهمگون هستند .در شبکه نااهمگون ،پیونادهاا و
گرههایی از نوعهای متفاوت داریم.
این نوع از شبکهها به شبکههای مالتیپلکس معروف هستند.
در تحلیل یک شبکه مالتی پلکس یک شبکه چند الیه در اختیاار
داریم که در هرالیه نوعهای یکسانی از گرهها و اناواع مختلفای از
یااال وجااوددارد .در ایاان پااژوهش روشهااای گوناااگونی را ب ارای
استخرا اطالعات از الیههای مختلف یک شبکه مالتی پلکس باه
منظور استفاده در فرایند تشکیل پیوند در یک الیه خاص استفاده
میشود.

حوزه انجا نشده است اما اخیراً به مسائله پایشبینای پیوناد در
شبکههای ناهمگون توجه شاده .هامچناین کارهاای کمای روی
توسعه ویژگی ساختاری ساده ،مثل" :درجاه و مسایر" در زمیناه
شبکه مالتی پلکس شده است .اما هیچ کدا تالش نکردهاند از این
ویژگیها برای پیش بینی پیوند استفاده کنند .نوآوری ماا در ایان
مقاله چگونگی استفاده از اطالعاات سااختاری بارای پایشبینای
پیوناادهااا در یااک سااناریوی مااالتیپلکااس بااسااتفاده از روش
بهینهسازی گرانشی است .به ایانصاورت کاه ساعی کاردهایام از
اطالعات همسایگی گرهها برای پیشبینی پیونادهاا در الیاههاای
مختلف استفاده کنیم .در این مقالاه تمرکاز ماا روی شابکههاای
ایستا است .در یک شبکه ،معیارهایی به نا " :ضریب خوشهبندی،
جزء قویاً همبندو چگاالی گاراف" وجاود دارد کاه بااال یاا پاایین
بودنشان مفهومی را به ما میرساند .پایهایترین رویکارد و روش
برای پیشبینی پیوند استفاده از گراف شبکه برای محاسبه امتیااز
شباهت ،برای جفت گرههای غیرمتصل است .براساس این امتیااز،
تصمیم گرفته میشود که یک پیوند بین جفت گره ظااهر شاود و
یا ناپدید گردد .در ادبیات علمی روشهای مختلفی برای محاسابه
این امتیاز وجود دارد .این روشها عبارتند از" :مبتنی بر همسایه،
مبتنی بر فاصله یا تجمیع خواص گره" که این روشها اکثرا بدون
ناظر هستند .برای سادگی کاار ،ابتادا ایان روشهاا را روی یاک
شبکه ساده تک الیه تعریف کردهایم و در ادامه این روشها را باه
شبکههای مالتی پلکس تعمیم دادهایم.
ساختار مقاله به  6بخش تقسیمبندی میشود .در بخاش اول
مقدمه ارائه گردیده است؛ در بخش دو به بررسی ادبیات پژوهش
پرداخته شده و براساس مطالعات گذشته ،مبانی نظاری پاژوهش
بیان میگردد .در بخش سو به روش تحقیاق پاژوهش پرداختاه
شده ونوع پژوهش براساس هادف و ماهیات معرفای و همچناین
نحوه گردآوری دادهها بیان شده است .در بخش چهاار براسااس
دادههای بهدستآمده و با توجه به روشهای پیادهسازی مناساب
بااه تجزیااه و تحلیاال دادههااا و آزمااون فرضاایههااای پااژوهش
پرداختهایم .در بخش پانجم خالصاه و نتیجاهگیاری آورده شاده
است.

 -2ادبيات پژوهش
در دنیای واقعای بارای بسایاری از خادمات اجتمااعی از مفهاو
پیشبینی پیوند در ارائه خدمات و سرویس استفاده میشاود [.]9

در این مقاله بیان شده است که چگونه کارایی الگاوریتمهاای

بهعنوان مثال و بهعنوان یک کاربرد از موضوع پیشبینی پیوناد و

پیشبینی پیوناد در شابکههاای ایساتا مایتواناد باا اساتفاده از

مسئله پیشبینای ارتباطاات اجتمااعی میاان کااربران مایتواناد

اطالعات مالتی پلکس بهبود پیدا کند .باا توجاه باه داناش ماا و

بهعنوان توصیه یک مکان خاص به کاربر در زمیناههاای مختلاف

بررسیهای به عمل آمده در بین مقاالت علمی ،کار زیادی در این

مورد استفاده قرار گیرد [.]2
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با توجه به پیچیادگی و تناوع شابکههاای اجتمااعی ،شاش

دقیق در شبکههای بزرگ در مقیاس بزرگ به سمت تصمیمگیری

موضوع مهم برای پیشبینی پیوند درشبکههای با مقیااس بازرگ

در زمان واقعی نیستند .با استفاده از ایان مشااهدات ،ماا در ایان

وجود دارد:

پژوهش بیشتر عالقهمند به تکنیکهای ترکیبی بارای کماک باه

 نمونهبرداری :موضوع نمونهبرداری از زیرگرافهای غنای بارای

موضوعهای مقیاسپذیری ،الگوریتم ،ویژگیها و جنبههای مختلف

حف خواص گراف در شبکههای بزرگ اجتماعی برای کاهش
پیچیدگی محاسباتی گراف شبکه از مباح پرکااربرد در ایان
حوزه است.
 همپوشانی :برای کاهش عملیات پیشبینی سریالی در گرههای
همپوشان و افزایش همبستگی با نمونهگیری هامزماان بارای
سرعت بخشیدن به پیشبینایهاا و بهباود مقیااسپاذیری و

متریک هستیم.
دستهبندیهای مختلفی بارای رویکردهاای  LPوجاود دارد.
یک نوع دستهبندی ،ایان رویکردهاا را باه دو رویکارد متمرکاز و
غیرمتمرکااز تقساایمبناادی ماایکنااد .ایاان رویکردهااا باار مبنااای
پاایشبیناایهااای باادون ناااظر [ ،]2گااا بااردار تصااادفی [،]7-1
تقسیمبندی ماتریسی [ ،]91-9پیشبینای کننادههاای باا نااظر
[]92 -99و چهارچوب جمعی [ 2و ]99عمل میکنند .به تاازگی

مصرف زمان در یک یاا چناد ساط از موضاوعات مختلاف از

تحقیقات نشان داده است که عالقاه باه بهباود نتاای جساتجوی

همپوشانی استفاده میشود.

پیشبینی پیوند بدون ناظر افزایش یافتاه اسات کاه ایان مسااله

 رویکرد :رویکردهای مختلفی برای پایشبینای پیوناد در نظار
گرفته شده است از جمله مدلسازی پیشبینای پیوناد بادون

میتواند در رشد دادههای بزرگ شبکههای اجتماعی برای شبکه-
های بزرگ و پیچیده کمک کند [.]96-92

ناظر به صورت عامال متمرکاز (اشایاء گسساته) وعامال غیار

بهبود عملکرد پیشبینای پیوناد یاک امار مهام در تجزیاه و

متمرکز (عامل گسسته) و توزیع عاملها (عوامل مرتبط) برای

تحلیل شبکههای اجتماعی باهعناوان یاک پاژوهش فعاال بارای

مقابله با مقیاسپذیری از طریق پایشبینای توزیاع و کااهش

افزایش ظرفیت شبکه است که ادغا اطالعات محلی ،سراساری و

فضا.

انجمنی میتواند درحالات خاوشبیناناه افازایش دقات و صاحت

 الگوریتم :با استفاده از ویژگیهای ترکیبی محلی ،شبه محلای،
انجمنی و سراسری امتیاز بالقوه لبهها بهعنوان پیوندهای آینده
استفاده میشود.
 ویژگیها :اضافه کردن اطالعات از گرهها ،لبهها (یالها)و سایر
ویژگیهای گراف جهت افزایش دقت محاسبات پایشبینای و
کاهش زمان تصمیمگیری پیچیده
 متریک :محققین مختلفی روی اندازهگیری عملکرد پیشبینی
پیوند روی مجموعهای از کاربردهای مختلف کاار کاردهاناد و
معیارهای مختلفی را ارائه دادهاند ].[9
به منظور کاهش اندازه گراف و حف ویژگایهاای گاراف در
یک زمان ،میتوان از بسیاری از روشها استفاده کرد کاه ممکان
است این روشها پیچیده و پرهزیناه باشاند .ایان موضاوع حتای
زمانی که الگوریتم تقریبی چندجملهای استفاده مایشاود ،هناوز
همچنان پیچیده و پا برجاست.
با این حال ،روشهای ارائه شاده در بیشاتر مطالعاات انجاا
شده فقط نتیجه را بهبود میبخشند .ایان روشهاای پایشبینای
پیوند معماوال باه انادازه کاافی بارای مقابلاه باا مشاکل سارعت
جستوجو در شبکههای بزرگ ارائه طریق نکردهاند و پایشبینای

پیشبینی را در برداشته باشد و درحالت بدبینانه مصارف زماان را
باال ببرد.
مساله پیشبینی پیوند در شبکههاای اجتمااعی و باهصاورت
رسمی برای پیشبینی پیوندهای موجاود غیار قابال مشااهده در
شبکه است و این موضوع برای پیوندهای مفقود شده یا پیوندهایی
که در آینده قرار است شکل بگیرند ،برقرار است .این کار براساس
یک تصویر لحظاهای از شابکهی ماورد اساتفاده قارار مایگیارد
[ 7و  .]21پیشبینی میتواند دو حالت داشاته باشاد .حالات اول
پیشبینی یک پیوند جدید که در آینده ایجاد مایشاود و حالات
دو پیشبینی پیوندی که در طول زمان ناپدید شده اسات [.]92
بسیاری از کارهایی که تا بهحال در حوزه پیشبینی پیوناد انجاا
شده است از ویژگیهای ساختاری ساختارهای شبکه برای پیوناد
دادن در مساله پیشبینی استفاده میگردد .این ویژگیهاا شاامل
الگوی متقابل و ساختار اتصال شبکه میباشند .شاخصهای تشابه
ساختاری میتوانند از ساختار شبکه اساتخرا شاده و باه چهاار
دسته تقسیم شوند :ویژگیهاای محلای ،ویژگایهاای سراساری،
ویژگیهای شبه محلی و ویژگیهای مربوط به انجمنها .ویژگیها
و شاخصهای محلی فقط از اطالعات همسایهی گرههای  uو  vو
وجود بسیاری از همسایگان معماولی اساتفاده کنناد .روشهاای
مختلفی که از اطالعات محلی استفاده میکنند شاامل روشهاای
همسایگی مشتر  ،ضاریب جاکاارد ،آدامیاک آدار ]22و27و[29

11

هستند که با موفقیت هزینههای محاسباتی را کاهش دادهاند .اماا
این روشها نسبتا عملکرد پیشبینی پیوناد ضاعیفتاری را ارائاه
دادهاند .مقاله ] [9از روش  AAدر پیشبینی محلی استفاده کرده
است اما تالش کرده است که نتای را با ویژگیهای جامعه و برای
کاهش محاسبات محلی بهبود دهد .شاخصهای سراسری نیازمند
اطالعات ساختاری سراسری بین دو گره هستند .ایان ویژگایهاا
اغلب به ساختار جامعه غیرمحلی شبکه اجتمااعی مانناد انادیس
کتز] [29مربوط است که از شمارش طول تعداد مسیرهای بین دو
رأس محاسبه میشود .اندیس کتز برای ارائاه پایشبینای پیوناد،
منصافانه عمال مایکناد امااا محاسابات پیچیادهتاری نیااز دارد.
شاخصهای نیمه محلی نیازی به اطالعات سراسری ندارند ،بلکاه
از اطالعات محلی به غیر از روش های محلی استفاده میکنند تاا
سعی در پیداکردن یک تعادل خاوب باین پیچیادگی و عملکارد
باشند ].[91
پژوهشهایی که بیان گردید مربوط به پایشبینای پیوناد در
شاابکههااای ساااده بااا پیوناادهای همگاان بااود .در ایاان قساامت
میخواهیم چگونگی پیشبینی پیونادهاا در یاک ساناریو ماالتی
پلکس بیان کنیم و بگوییم چگونه کارایی الگوریتمهای پیش بینی
پیوند میتواند با استفاده از اطالعاات ماالتی پلکاس بهباود پیادا
کنند .براساس دانش ما کار زیادی در این حوزه انجا نشده اسات
اما به تازگی برخی باه مسائله پایشبینای پیوناد در شابکههاای
ناهمگون توجه کردهاند .عالوه بر این موضوع ،کارهای کمای روی
توسعه ویژگی ساختاری ساده مثل درجه ،چگالی ،در زمینه شبکه
مالتی پلکس شده است .هیچ کدا از این کارها تاالش نکاردهاناد
این ویژگیها را برای پیشبینی پیوند در شبکههای مالتی پلکاس
استفاده نمایند .مقاله ] [ 91روی پیشبینی پیوند در شابکههاای
مالتی پلکس کار کرده است .این مقاله از امتیاز ساختاری استفاده
کرده و آن را به شبکه چندالیه تعمیم داده اسات .در ایان مقالاه
بیان شده است که روشهای پایشبینای پیوناد شاامل محاسابه
امتیاز ساختاری ساده برای جفت گارههاای غیار متصال در یاک
گراف است .آنها این ویژگیها را این گونه گساترش دادهاناد کاه
شامل اطالعات سایر الیههای شبکه نیز باشد .این کار میتواند باه
سه روش انجا شود -9 :محاسبه معیار ساختاری سااده در هماه
الیهها -2 ،محاسبه مقدار تجمیع ساده این امتیازها در میان همه
الیهها -9 ،محاسبه یک آنتروپی تجمیع مقاادیر امتیازهاای هماه
الیهها.

 -3روش تحقيق
بادقت در شکل ( )9یک شبکه مالتی پلکس ،دارای گارههاایی باا
نوع یکسان و یالهای با نوع متفاوت است .که در این شکل اناواع
متفاوت یال را با رنگهای مختلف نمایش دادهایم.
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شكل ( :)1معماری شبکه مالتی پلکس.

هرکدا از انواع مختلف یال میتوانند تشکیلدهنادهی یاک
شبکه جدا باشد .درهرکدا از ایان شابکههاا ،ناوع گارههاا ثابات
هستند و این پیوندها هستند کاه متفاوتناد .حاال درایانچناین
شبکهای با این خاصیت برای پیشبینی پیوند ،الگوریتمی میتواند
بهصورت بهینه عمل کند که بتواند به خاوبی ارتبااط و همکااری
این زیرشبکهها را استخرا کند .برای پیشبینی پیوند بدون ناظر
در این نوع شبکهها ،قصاد داریام عاالوه بار اطالعاات محلای ،از
اطالعات سراسری مثل عضو بودن گرهها در یاک انجمان خااص
استفاده کنیم.
درمقاله ] [9بیاان شاده اسات کاه در هار شابکه معیارهاای
گوناگونی به نا ضریب خوشهبندی ،جازء قویااً همبناد و چگاالی
گراف وجود دارد که باال یا پایینبودنشان میتواند مفهومی را باه
ما برسانند .ضریب خوشهبندی میزان تمایل تبدیل سهتاییهاا باه
مثل در گراف را نشان میدهد .منظور از متوسط خوشهبندی آن
است که مقدار ضریب خوشهبندی را برای تمامی گرههاای گاراف
محاسبه نموده و سپس میانگین آنها را به دست آوریم .هرچقادر
میزان ضریب خوشه بندی در یک گراف بیشاتر باشاد ،تمایال باه
ایجاد پیوند در آن گراف بیشتر است .در گراف جهتدار به جزئای
که تمامی گرهها در آن قابل دسترس از هر گرهای است جزء قویااً
همبند گفته میشود .همچنین بارای محاسابهی چگاالی گاراف،
تعداد یال های موجود در گراف را بر تعاداد کال یاالهاای گاراف
کامل متناظر با گره هاای موجاود در گاراف تقسایم ماینمااییم.
ازاین رو گراف کامل دارای چگالی برابر با یک است .در مقالاه ][9
بررسی کرده است هرجا کاه هرچاه ضاریب خوشاهبنادی گاراف
بیشتر باشد عملکرد الگوریتم ساختاری آدامیک آدار بهتار اسات.
این مقاله از این موضوع مهم استفاده کرده و عملکرد پایشبینای
پیوند را بهبود بخشیده است .مقاله ] [9نشاان داده اسات کاه در
شبکههایی که متوسط ضریب خوشه بندی ،جازء قویااً هامبناد و
چگالی گراف بیشتر باشاد عملکارد الگاوریتم آدامیاک آدار بهتار

ارائه روشی بهبودیافته در شبكههای اجتماعی جهت پيشبينی لينک در شبكههای مالتی پلكس؛ فرشته گلشاهی و ابوالفضل طرقی حقیقت

است .برای بهباود عملکارد آدامیاک آدار ایان مقالاه از الگاوریتم
جستجوی گرانشی استفاده نموده است.
الگوریتم جساتجوی گرانشای یاک الگاوریتم بهینااهسااازی
مکاشافهای مبتنی بر جمعیت است که از عامالهاای جساتجوگر
تشکیل شده که با یکدیگر کانش و واکنش دارند .عاملها کاه در
آن عوامل بهعنوان اشایاء در نظار گرفتاه مایشااوند و عملکارد
آنها با معیار میزان جرمشان سنجیده میشاود .نیااروی جاذبااه،
جابجاایی سراسری را باع میشود و هماه اجاارا بااه ساامت
جار هاای سانگینتار جاذب میشوند .این الگوریتم را میتاوان
بهعنوان یک سیستم ایزوله شامل یک سری جر در نظار گرفات.
این سیستم مثل یک جهان مصانوعی کوچاک اسات کاه اجارا
آن از قااوانین نیوتاون همچاون قاانون جاذباه و حرکات پیااروی
میکنند .باه طاور دقیاقتار اجارا از قوانین زیر پیروی میکنند.
این الگوریتم مراحل مختلفی دارد که شامل موارد زیر است:

مکان iامین عامل در dامین بعاد را نشاان
تعداد بعد را نشان میدهد.

مرحله :2محاسبه بهترین ميزان برازش

1

در این مرحله بسته به نوع مساله کمینه یا بیشاینهباودن مسااله،
محاسبه میزان برازش با محاسبه بهترین حالت یا بادترین حالات
تابع حالت انجا میشود.
اگر مساله کمینه باشد:
j  1,, N 

j  1,, N 

اگر مساله بیشینه باشد:

()2

که در اینجاا G0 ،و  αثابات اسات کاه در ابتادای برناماه تعیاین
تعداد گا های تکرار است.

میشوند.

مرحله  :4محاسبه جرم عاملها
M ai  M pi  M ii  M i , i  l , 2, .... , N

()9

) best  t   min fit j (t

) worst  t   max fit j (t

fit i t

  worst t 

mi 

best  t   worst  t 
m i t 



کاه

N

j 1



Mi 

بااه ترتیااب جار فعااال و غیرفعااال هسااتند

و

درحالیکه

m j t

جر لختی عامل است.

مرحله  :5محاسبه شتاب عامل
میشود.

مکان  Nعدد از عاملها بهصورت تصادفی تعیین میشاوند .بارای
تعیین مکان عاملها از رابطه ( )9استفاده میکنیم.
()9
X i  ( xi1,xi d ,, xi n ) fori  1, 2, ... , N
که در این رابطه
میدهد درحالیکه

) G t   G 0e ( t /T

شاتاب اماین عامال در گاا

مرحله  :1تعریف اوليه عامل

11

باهصاورت رابطاه ) )2محاسابه
Fi d  t 
) M ii (t

()2

ai d  t  

) Fid(tکل نیروی وارده به عامل  iا است که باهصاورت رابطاه
( )1محاسبه میشود.
∑=Fid

()1

عاماال اول بااا بهتاارین مقاادار تناسااب و

مجموعااه
بزرگترین جر است.
مییابد .ب

بازمان باهصاورت خطای کااهش

بهصورت رابطه ( )6محاسبه میشود.

(Fij d  t   G t . M pi t  x M aj t  / Rij t    . x j d t   xi d t   )6

نیروی وارده از عامل

باه در بعاد

و در گاا

فاصله اقلیدسی باین دو عامال و اسات.

اسات.
ثابات

گرانشی است که ثابت است.
هدف اصالی مقالاه ] [9ایان اسات کاه بارای اینکاه صاحت

j  1,, N 

) best  t   max fit j (t

j  1,, N 

) worst  t   min fit j (t

پیشبینی پیوند را بهبود بخشد ،این مساله را درنظر گرفته اسات
که انجمنهایی که گرهها در آن عضو هستند چه رابطهای باا هام
دارند ،این انجمنها چقدر با هم تبادل یال دارند ،ایان انجمانهاا
چقدر روی یکدیگر تااثیر مایگذارناد و اساساا چقادر شابیه باه

میزان برازش  jامین عامل را نشان میدهد.
و

بهترین و بدترین میزان برازش را نشان میدهد.

مرحله  :3محاسبه ثابت گرانش
ثابت گرانشی بهصورت رابطه ) )2محاسبه میشود:

یکدیگر هستند .برای تشخیص نزدیکی و شباهت دو انجمن به هم
مقاله ] [9از الگوریتم جستجوی گرانشی استفاده نموده است.
الگوریتم جستجوی گرانشی یک الگوریتم اکتشافی اسات کاه
قصد دارد مارا به یک نقطه بهینه برای تصمیمگیری پیشبینای و
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پیشبینی پیوند بینشان داریم آیا پیوندی وجود دارد یا

یا عد پیشبینی بین دو گره سوق دهاد .در ایان پاژوهش قصاد
داریم که این تفکر را با اطالعات مالتی پلکس ادغا نماییم.

خیر .ایان موضاوع تااثیر زیاادی مایتواناد در صاحت
پیشبینی پیوند داشته باشد .اگر بینشاان یاالی وجاود

پلکاس >G=<V,E1…Em

فرض میکنیم یاک شابکه ماالتی
داریم که  Vمجموعه راسهای شبکه و  Eiمجموعه یالهاای هار
الیه و  mتعداد الیههای شبکه میباشد.در روش پیشانهادی ماا از
اطالعات تما الیههای دیگر شبکه به منظور پیشبینی پیوناد در
الیه موردنظر استفاده میشود .الیهای که قصد داریام در آن الیاه
یالها را پیشبینی کنیم بهعنوان الیه هدف شناخته میشود.
 uو  vدو گرهای هستند که هیچ اتصالی در الیه هدف با هام
ندارند .در هر الیه مقدار امتیاز برای پیشبینی بین دو گاره  uو v
را ) X(u,vنامگذاری میکنیم.
در این پژوهش برای پیشبینی پیوناد در یاک شابکه ماالتی
پلکس در الیه هدف ،به این صاورت عمال مایشاود کاه هار دو
گر ههایی که قصد داریم بین آنها پیشبینی پیوناد انجاا دهایم
برای آنها امتیازاتی را محاسبه میکنیم .پاس از محاسابه امتیااز
برای آن دو گره اگر امتیااز محاسابه شاده از حاد آساتانهای کاه
توسط کاربر تعریف میشود بیشتر باشد ،باین آنهاا باا الگاوریتم
آدامیک آدار پیشبینای مایکنایم .بارای اینکاه بتاوانیم فرایناد
پیشبینی پیوند دقیق و صحیحی داشاته باشایم در کاار خاود از
اطالعات انجمنی الیه هدف و الیه های دیگر اساتفاده مایکنایم.
این امتیازات شامل موارد زیر است:


محاسبه امتیاز  αبراساس اینکه دو گره در الیه هادف،
در یک انجمن هستند.
 oدر این مرحله برای محاسبه این امتیااز بایاد در الیاه
هدف که قصد پیشبینی پیوند را داریم ،انجمانهاا را
استخرا کنیم .برای استخرا انجمانهاا از الگاوریتم

دارد امتیاز  9و اگر یالی وجود ندارد امتیاز1میدهیم.


محاسبه امتیاز λبر این اساس است که دو گره در الیاه
هدف با بهینهسازی در یک انجمن قرار بگیرند.

o

در همان الیه هدف بین دو گرهایی که قصد پیشبینی
پیوند داریم باا الگاوریتم جساتجوی گرانشای فرآیناد
بهینهسازی انجا میدهایم .ساپس بیشاینه امتیااز λ
 1/71و کمینه را  1محاسبه میکنیم.
 oدر ایان مرحلاه باارای فرآیناد بهینااهساازی از فرآینااد
بهینهسازی توسط الگوریتم جستجوی گرانشی بهاره
میگیریم .هدف این مرحله کمک باه تصامیمگیاری
صحی تر فرآیند پیشبینی پیوناد اسات .از الگاوریتم
پیشبینی پیوند آدامیک آدار به دلیل عملکارد بهتار
در شرایطی کاه شابکه ماایوالریتی بااال و همچناین
ضریب خوشهبندی بااالیی دارد ،اساتفاده مایکنایم.
درتوضی استفاده از این الگوریتم نیااز اسات کاه در
ابتدا شبکه را به تفکیک نوع یال دستهبندی کنایم و
زیر شبکههای مختلفی را باه دسات آوریام .در ایان
زیرشبکهها ،گرهها یکسان ،ولای یاالهاای متفااوتی
داریم .همانطور که در شکل ( )2دیاده مایشاود در
هر زیار شابکه ،الگاوریتم تشاخیص انجمان را اجارا
میکنیم که باع میشاود انجمانهاای هار الیاه را
استخرا کنیم.
1

لووین استفاده کردهایم و باا ایان الگاوریتم مشاخص
میگردد که هر گره در چه انجمنی عضو است .اگر دو
گره در یاک انجمان باشاند امتیااز بااالیی باه آنهاا
میدهیم .چنانچه دو گره در یاک انجمان باشاند باه

2

احتماال زیاااد تمااایالت یکساانی دارنااد ،ایاان مساااله
میتواند به دقت پیشبینی کمک کند .اگر دو گاره در
یک انجمن باشند به آنها امتیاز  9میدهایم در غیار
اینصورت مقدار این امتیاز را برابر  1قرار میدهیم.


3

محاسبه امتیاز  βبراین اساس میباشد که در الیههاای
دیگر ،این دو گره بینشان پیوندی وجود دارد.

o

در این مرحله برای محاسبه ایان امتیااز در الیاههاای
دیگرباید بررسی کنایم کاه باین دو گارهی کاه قصاد

شكل ( :)2تشخیص انجمن ها به تفکیک هر الیه.
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 oبر طبق الگاوریتم جساتجوی گرانشای اولاین مرحلاه
مقداردهی اولیه عاملها است .ماا در ایان کاار هار
انجمن در هرالیه که تشخیص داده شاود باهعناوان
یک عامل در نظر میگیاریم .در ایان مرحلاه مکاان
اولیه این عاملها را بهصاورت تصاادفی باین مقادار
بیشاااترین و کمتااارین مقااادار  ACCمقاااداردهی
میکنیم .رابطه ( )7این موضوع را نشان میدهد.
)

یک حد آستانه برای تصمیمگیری در مورد پیشبینای
یال بین گرهها مورد استفاده قرار میگیرد .مقادار ایان
امتیاز عددی بین  1و  9است .در حالات آیادهآل ایان
مقدار برابر 9است .بنابر نتای تجربی مقدار این پارامتر
را برابر  1191قرار دادهایم .در رابطه ( )9این موضاوع را
بیان کردهایم.
∑

(

7
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∑

∑
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o

o

o



o

o

همانطور که در شاکل ( )9دیاده مایشاود درمرحلاه
بعدی مقدار تابع برازندگی را کنترل میکنیم که مقدار
درستی داشته باشد .از آنجا که در ایان مسااله ماا باه
دنبال یافتن انجمنهایی با باالترین ضریب همبساتگی
هستیم ،مساله ما یک مساله بیشینهسازی است .و باید
تابع برازندگی را به نحوی کنترل و مقداردهی کنیم که
همااواره در جهاات بیشااینهکااردن ایاان تااابع باشاایم و
انجمنها را بهنحوی با هم ترکیب کنیم که این مقاادیر
بیشینه شود .در ادامه ثابت گرانشی را برابار  911قارار
میدهیم و همچنین تعاداد تکارار حلقاه را برابار 911
قرار میدهیم .در ادامه جر و نیرو و سرعت را محاسبه
میکنیم.
محاسبه امتیاز δبر اساس اینکه دو گاره در الیاههاای
دیگر با بهینهساازی در یاک انجمان قارار مایگیرناد.
بیشینه امتیاز برای ایان امتیااز را  1/21و کمیناه را 1
قرار دادیم.
مثل محاسبه امتیاز  λدر این مرحله عمل میکنایم باا
این تفاوت که این عملیات را در الیههای دیگار انجاا
میدهیم.
محاسبه امتیاز  ηبر اساس اینکه دو گره در الیاههاای
دیگر در یک انجمن هستند .بیشینه امتیااز بارای ایان
امتیاز را  1/11و کمینه را  1قرار دادیم.
در این مرحله در الیههای دیگر بررسی میکنیم که دو
گره مفروض در یک انجمن هستند یا خیر.
پیشبینی پیوند
در مرحله دو بعد از محاسبه امتیازها در مرحله قبال،
باید در مورد پیشبینی پیوند تصمیمگیاری کنایم .در
این مرحله مجموع امتیازات محاسابه شاده بارای هار
جفت گره در الیه هادف کاه بینشاان پیونادی وجاود
ندارد را نرماالیز میکنیم .بارای نرمااالیز کاردن هماه
امتیازات محاسبه شده را مطابق رابطاه ( )9باه مقادار
متغیر  Zتقسیم میکنیم .مقدار پارامتر  Zمطابق رابطه
( )1محاسبه میشود .بعد از محاسابه رابطاه ( )9ایان
پارامتر  scoreمقدار میگیرد که این امتیااز باهعناوان

m11
m13

m12

m21

m24

m22

m23

m32
m31

m33

1

2

1
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ج

محور  Yو بهطور مشابه  FARیا همان نر تشخیص غلاط دساته
منفی ) (FPRروی محور  Xرسم میشاوند .باه بیاان دیگار یاک
منحنی  ROCمصالحه نسبی میاان ساودها و هزیناههاا را نشاان
میدهد.

ROC Curve
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دیاگرا سامانه پیشنهادی.
شكل ( :)5نمودار  ROCبرای مجموعه

داده . trades

 -4تجزیه و تحليل دادهها
باتوجه به معماری پیشنهادی در شکل ( )2مادلساازی ایان
مسئله و الگوریتم جستجوی گرانشی مورداستفاده در ابزارگفی که
مبتنی بر چاارچوب  NetBeansاسات باا زباان  Javaپیاادهساازی
کردهایم .نتیجه روش پیشنهادی به وسایله مجموعاههاای دادهای
مختلف از جمله  travianمورد ارزیابی قرار دادهایم .سیستم ماورد
آزمایش یک ماشین  2/71 GHz ،core i7است .این مجموعه داده
یک بازی راهبرد مبتنی بر مرورگر است که در آن بازیکنان با هام
بر سر ایجاد تمدن رقابت مایکنناد .آنهاا در ایجااد شاگفتی در
جهان رقابت میکنند .آزمایشهاای ماا در ایان پاژوهش در یاک
مجموعه دادهای  91روزه انجا شاد .یعنای  91تصاویر لحظاهای
متفاوت از شبکه در دسترس است .در این بازی بازیکنان میتوانند
متفاوت باشند .در این بازی ،بازیکنان میتوانند اقدامات مختلفای
را انجا دهند .اقدامات مختلف این باازی از جملاه :ارساال پیاا ،
منابع تجاری ،پیوستن به اتحادیهها ،و حمله به روستاهای دشمن
است .ما در این پژوهش هر اقدا بازیکنان را به عنوان یک الیه در
نظاار گاارفتیم .در ایاان پااژوهش تمرکااز خااود را روی دو الیااه
 messagesو  tradesگذاشتیم .همانطور که در شکلهای ( 6و )1
دیده میشود در این پژوهش کار خاود را باا نماودار  ROCماورد
ارزیابی قرار میدهیم .منحنی  ROCیاک نماودار اسات کاه نار
واقعی مثبت ( )tprدر برابر نر مثبت کاذب ( )fprرا میسانجد و
یک تعادل بین ایان دو پاارامتر برقارار مایکناد هماانطاور کاه
درجدول( )9دیده میشود AUC ،نشان دهنده سط زیر نماودار
 ROCمی باشد که هر چه مقدار این عدد مربوط به یک دسته بند
بزرگتر باشد کارایی نهایی دسته بند مطلوبتر ارزیاابی مایشاود.
نمودار  ROCروشی برای بررسی کارایی دستهبندها مایباشاد .در
واقع منحنیهای  ROCمنحنیهای دو بعدی هستند که در آنها
DRیا همان نار تشاخیص صاحی دساته مثبات ) (TPRروی
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 نتيجهگيری-5
در این مقاله روش جدید پیشبینی پیوناد در شابکههاای ماالتی
پلکس مبتنی بر الگوریتمهای مبتنی بر ساختار گراف و بدون ناظر
.ارائه دادیم که اصول آن بر الگوریتم جستجوی گرانشی قارار دارد
مسئله استفاده از الیههای مختلف در شبکه مالتی پلکاس جهات
افزایش دقات و صاحت و عملکارد الگاوریتم پایش بینای پیوناد
 در این پژوهش باا انتخااب ماوثر معیارهاایی.می تواند موثر باشد
درون الیهای و بین الیهای مثل امتیاز انجمنها و انتساب عاملهاا
به آنها از محورهای معماری پیشنهادی روش ارائهشده است کاه
 ضمناً روش مدلسازی.بر کارآیی و سرعت پاسخ موردنیاز اثر دارد
چندعاملی ارائه شده فراهمکننده کاارایی و بارهمکانش عامالهاا
مخصوصاً در انتخاب انجمنها از جمعیت مورد مطالعاه و مشااوره
در حل همزمان پیشبینی پیوندها در هر انجمن و ادغا انجمنها
، این ساختار فراهمآورنده قدرت پاردازش ماوازی هامزماان.است
مشاوره در ادغا انجمنهای مجزا برای ایجااد جامعاه یاا انجمان
جدید و قدرت پیشبینی درونی و بیرونی پیوندها است که بهدقت
و صحت پیشبینای افازوده و در کااهش زماان آن کماک بسایار
 این کار در آینده با مشکالتی روبهرو است کاه مایتواناد.میکند
 از جمله این مشکالت مایتاوان باه موضاوع.چالش برانگیز باشد
پردازش سنگین در شبکههای مالتی پلکس عنوان کرد و در آینده
میتوان روی بح های پردازش موازی و شکستن محاسابات کاار
.کرد تا سرعت پردازش پایینتر بیاید
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ABSTRACT
The analysis of large scale dynamic networks provides useful information for the network administrator.
This plays an important role in modern societies. The prediction of missing links or possible links in the
future is an important and interesting issue on social networks that can support important applications with
features such as new recommendations for users, friendship suggestions, and discovery of forged connections. Many real-world social networks display communications in multi-layers (for example, several social
networking platforms). In this research, the problem of link prediction in multiple networks has been
studied and a new link prediction method in multiplex networks, based on unsupervized graph structure and
the gravitational search algorithms is presented. Different layers of the multiplex network have been used to
increase the accuracy of the proposed method and we have presented a methodology that uses information
from other layers and community information where people are associated. We have provided this
information in the form of a rating. These privileges, in a way, determine the prediction of the edges
between individuals in these types of networks. One of the criteria for comparing predictive algorithms is to
calculate the AUC for these algorithms and using this criterion for comparison accompanied by a travian
data set used as a benchmark, it is seen that the AUC of our method has improved 7% compared to Adamic
which is a similar method. The results demonstrate that using community information and the gravitational
algorithm in layered networks improves link prediction.
Keywords: Link Prediction, Multiplex Networks, Social Network Analysis, Static Analysis
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