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 چکیده 

های اجتماعی جهت به اشتراک گذاری اطالعات و ارتباط با دیگران بصورت روزافزون امروزه استفاده از شبکه

به افزایش است و به همین ترتیب مورد توجه کاربران بدخواه قرار گرفته است و به دلیل ماهیت و نوع رو

یم خصوصی از موضوعات اصلی بشمار امنیت و حفظ حر افزایشاطالعات موجود در شبکه های اجتماعی، 

باشد. های اجتماعی می، لیست بندی دوستان در شبکهامنیت  افزایشآید. از جمله امکانات مهم در جهت می

اجتماعی فرد با دوستانش در زندگی واقعی است. از آنجاییکه  تعامالترویکرد ما برای لیست بندی، نوع 

باشد، الگوریتم پیشنهادی با ساختار گراف در مقیاس بزرگ می های اجتماعی همانساختار حاکم بر شبکه

آنالیز هوشمند گراف دوستی فرد و بدون توجه به فعالیت ها و اطالعات شخصی در شبکه اجتماعی، اقدام به 

ارائه خودکار لیست دوستان خواهد نمود. ما برای حل این مساله، یک الگوریتم دو گامی ارائه کرده ایم، در 

ها را مشخص خواهیم ل با استفاده از نسخه حریصانه الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات، سرگروه لیستگام او

های تعیین کرد و در گام دوم با استفاده از یک الگوریتم اکتشافی، به لیست بندی دوستان بر اساس سرگروه

یز ارتباطات در گراف شبکه های های ما در این مقاله نشان خواهد داد که آنالشده خواهیم پرداخت. بررسی

باشد و همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی ها میاجتماعی، نقطه شروع مطمئن تری جهت مدیریت لیست

 های دیگر کارایی بهتری دارد.دهد که این رویکرد نسبت به روشنشان می

 

 حریم خصوصی ،1ذرات الگوریتم بهینه سازی ازدحامآنالیز گراف، لیست بندی دوستان،  واژگان كلیدی:
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 مقدمه  .1

 هر .نامیده می شود اجتماعی شبکه یک شود، می ایجاد اجتماعی رابطه یک اساس بر که افراد از اجتماعی ساختار هر

 عنصر دو از اجتماعی شبکه هر هاست. لذاآن بیناجتماعی  روابط و هاانسان از ایمجموعه شامل اجتماعی شبکه

در  (Eslami et al, 2014).است شده تشکیل هاموجودیت این بین ارتباط و ارتباط در کننده شرکت هایموجودیت

اند که هزاران میلیون نفر از اند و به محیطی تبدیل شدهداشته رشد عظیمیهای اجتماعی های شبکههای اخیر، سایتسال

نه تنها خیلی زیاد است بلکه بسیار متنوع می  شودها تبادل میمردم در آنجا با هم تعامل دارند. اطالعاتی که در این سایت

دهند اطالعات را در قالب پروفایل، پیام، پست، عکس، ویدئو، و فعالیت های مردمی به کاربران اجازه میباشد. بیشتر سایت

 ها با هم تبادل کنند که این زمینه ای برای جلب توجه کاربران به شبکه های اجتماعی شده است.در گروه
 

 مسئلهبیان  .1.1

های اجتماعی در مواردی همچون به اشتراک گذاری عکس و ویدئو، ارتباطات صوتی و تصویری، کاربرد روز افزون شبکه

از طرفی با گذشت زمان، ارتباطات در شبکه های . ارتباط با دوستان قدیمی و ... باعث توجه افراد زیادی شده است

انسان ها می شود و این موضوع بر اهمیت شبکه های اجتماعی افزوده  اجتماعی به آرامی جایـگزین ارتباطات رو در روی

محور اصلی بسیاری از ارتباطات در این شبکه ها، به اشتراک گذاری اطالعات است. اطالعاتی همچون ایده ها، است. 

فامیلی،  های خالقیت ها، دغدغه های ذهنی، عکس ها و ویدئو های شخصی، اطالعات تحصیلی، اطالعات شغلی، نسبت

 شماره تلفن، آدرس ایمیل و غیره.

به  ی کهافراد فرصت طلب شبکه های اجتماعی مورد استفاده افراد زیادی قرار گرفت و در کنار این افراد،دلیل همین به  

و چون عمل به اشتراک  وجود دارند های اجتماعی هستنددنبال سوء استفاده از اطالعات شخصی افراد و اعضای شبکه

ی مناسبی برای اعمال اهداف فرصت طلبانه می شود، از های اجتماعی وجود دارد و این زمینهاطالعات در شبکهگذاری 

 (Fortunato,2010 ).های اجتماعی استاین رو حفظ حریم خصوصی یکی از بزرگترین مسائل مورد بررسی در شبکه

ز آنجا که تعامل و ارتباطات افراد با همه سیاست های حریم خصوصی تنها مختص کاربران بدخواه نیست. ا همچنین

دوستانشان در یک سطح نیست، بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی حتی در بین دوستان خود نیز حریم های 

خصوصی را رعایت می کنند. ممکن است شما تمایلی نداشته باشید که هم دانشگاهیان شما بتوانند عکس های خانوادگی 

 د! عدم رعایت این سطح از حریم خصوصی نیز می تواند برای بسیاری از کاربران ناخوشایند باشد. شما را مشاهده کنن

عموماً در شبکه های اجتماعی ابزارها و امکانات ویژه ای جهت اعمال سیاست های حریم خصوصی وجود دارد. توانایی  

کاربران مختلف، رویکرد هایی مختلفی  .ا استطبقه بندی دوستان در لیست های جداگانه، از جمله مهمترین این ابزاره

دارند؛ رویکرد هایی نظیر شهر محل زندگی، سن و سال، میزان صمیمیت با افراد و ... . بندی دوستان خود  لیستنسبت به 

به عنوان مثال، فیسبوک بر اساس اطالعات شخصی شما )محل کار، نام دانشگاه، نام مدرسه، شهر محل زندگی و ...(، 

هایی را ایجاد می کند. سپس در میان دوستان شما و بر اساس اطالعات شخصی آن ها، افرادی که با شما همکار،  لیست

اما اطالعات شخصی نقطه قابل اطمینانی  هم کالس و یا هم شهری هستند را در لیست های مربوطـه قــرار می دهد.

ایلی به وارد کردن تمام اطالعات خود در محیط مجازی اواًل ممکن است افراد تم ،برای لیست بندی دوستان نمی باشد

نداشته باشند؛ ثانیًا و مهمتر اینکه ممکن است اطالعات شخصی خود را با امالء، زبان یا نگارش های مختلفی وارد کرده 

انگلیسی و  باشند. به عنوان مثال برخی از هم دانشگاهیان شما ممکن است نام دانشگاه را به زبان فارسی، برخی به زبان

  و غیر منعطف است. در این شرایط شما برخی به اختصار وارد کرده باشند. این روش لیست بندی، یک روش کامالً ایستا
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مجبور خواهید بود به صورت دستی لیست ها را ایجاد و ویرایش کنید که این عملیات، فرآیندی زمان بر، خسته کننده و 

  تعداد دوستان شما زیاد باشد. مستعد خطا خواهد بود؛ خصوصاً اگر

رویکردی که به نظر منطقی تر و کاربردی تر می رسد، طبقه بندی دوستان مبتنی بر نوع تعامالت روزانه با آن ها است. 

کند و ما برای این منظور به های اجتماعی و بررسی ارتباطات بین دوستان کار میاین روش بر اساس آنالیز گراف شبکه

های اجتماعی و با رویکرد لیست بندی دوستان بر بندی خودکار دوستان در شبکهوریتم جدید جهت لیستدنبال یک الگ

بررسی های ما در این مقاله نشان خواهد داد که آنالیز  اساس نوع ارتباطات روزانه فرد با دوستانش در جامعه خواهیم بود.

ی جهت مدیریت لیست ها می باشد. ارائه لیست های ارتباطات در گراف شبکه های اجتماعی، نقطه شروع مطمئن تر

پیشنهادی با این روش موجب تسریع و تسهیل عملیات لیست بندی بر اساس نوع تعامالت روزانه با دوستان، و در نتیجه 

 رعایت دقیق تر سیاست های حریم خصوصی خواهد شد.

 

 اهمیت موضوع .1.1

مقدار زیادی از اطالعات گذاشته شده در ک گذاری اطالعات است و از آنجاییکه محور اصلی کار شبکه های اجتماعی اشترا

ها، اطالعات شخصی کاربر است. نبودن حفاظت مطمئن از اطالعات شخصی، ممکن است باعث ها طبق بررسیاین شبکه

مین دلیل به ههای مخرب بپردازند. هایی از قبیل کمین کردن، سرقت هویت و ارسال ایمیلشود افراد متخاصم به فعالیت

برای کاهش حال  (Fortunato,2010) حفظ حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

کنند تا اطالعات فقط سازی میهای امنیتی حریم خصوصی را پیادهها انواع سیاستریسک حریم خصوصی، بیشتر سایت

مقاله با مکانیزم لیست بندی دوستان به حفظ حریم خصوصی می  رای دوستان کاربر نمایش داده شوند، که ما در اینب

بررسی های ما در این مقاله نشان خواهد داد که آنالیز ارتباطات در گراف شبکه های اجتماعی، نقطه شروع پردازیم که 

ملیات مطمئن تری جهت مدیریت لیست ها می باشد. ارائه لیست های پیشنهادی با این روش موجب تسریع و تسهیل ع

 لیست بندی بر اساس نوع تعامالت روزانه با دوستان، و در نتیجه رعایت دقیق تر سیاست های حریم خصوصی خواهد شد.
 

 ادبیات و پیشینه .1.1

های اخیر های اجتماعی در تحقیقات زیادی مورد بحث قرار گرفته است. فیسبوک در سالبندی دوستان در شبکهلیست

  های هوشمندو لیست ، دوستان نزدیک هایی نظیر لیست آشنایانبرده است مکانیزم کار هایی که بهجدیدترین مکانیزم

(Blake,2011)هایی دارد.بندی دوستان معرفی کرده است که باز کم و کاستیجهت لیست 

 هایاقدام به ساخت لیست با استفاده از مفهوم دار و دسته ی دوستان واقعی و مجازی، (Bacon et al ,2009)در 

پیشنهادی شده است. هر دسته واقعی از تعدادی دسته مجازی ساخته شده است که برای استخراج دسته واقعی از دسته 

، در راستای کنترل حریم  (Kruegel at al ,2012)باشد. همچنین در های از دست رفته میمجازی، نیاز به شناسایی لینک

 تماعی ارائه شده است.های اجخصوصی، الگوریتمی جهت تشخیص خودکار دسته

بندی بر اساس دوستان، اقوام بندی دوستان، استفاده از دستهاظهار دارند یک مکانیزم برای لیست (Yıldız at al,2010)در 

این روش بر پایه ساختار گراف است که نودها نشان دهنده افراد و یالها نشان دهنده ارتباط بین آنها  ها است.و همکالسی

تر است و باط نشان دهنده فعالیت کاربر است که فقط روابط دوستی را انتخاب کرده زیرا تحلیل آن سادهاست. این ارت

 کنند.های اجتماعی بخش کمی از این اطالعات را فراهم میتمام شبکه
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 اهداف پژوهش .1.1

 ریم خصوصی اطالعات حفظ ح ،به دنبال روابط موجود بین افراد و وجود اطالعات شخصی هر فرد در شبکه های اجتماعی

 از مهمترین اهداف این مقاله می باشد. حال جهت محقق شدن این هدف با  فرصت طلب افراد افراد در مقابل سوء استفاده

یک روش جدید برای حفظ حریم خصوصی اطالعات افراد  استفاده از امکان لیست بندی دوستان در شبکه های اجتماعی،

تعامالت روزانه افراد با یکدیگر رابطه های آنها شناسایی می شوند و در نوعی از لیست  ارائه می نماییم که براساس نوع

دوستان قرار می گیرند که تشخیص نوع تعامالت بر اساس آنالیز گراف موجود در شبکه های اجتماعی صورت می گیرد و 

توان مدیریت لیست ها را هوشمندتر با بررسی و آنالیز گراف شبکه های اجتمااعی و بررسی ارتباطات بین دوستان می 

 کرد.

هدف نهایی ما در این مقاله، ارائه الگوریتم جدیدی جهت لیست بندی اتوماتیک دوستان در شبکه های اجتماعی و با 

رویکرد لیست بندی بر اساس نوع ارتباطات روزانه فرد با دوستانش در جامعه است. به عبارت ساده تر می خواهیم در میان 

شبکه اجتماعی، همکاران، هم کالسی های مدرسه، هم دانشگاهیان، اقوام، دوستان باشگاه ورزشی و ... را دوستان 

 شناسایی، و در لیست های مربوطه طبقه بندی کنیم.

 

 فرضیه ها .1.1

های همه ما در زندگی اجتماعی خود با گروه های مختلفی از افراد سروکار داریم. برخی از آنها اقوام ما، برخی هم کالس 

 قدیمی، و برخی همکاران ما هستند. بدیهی است که به احتمال بسیار زیاد:

 اکثر همکاران ما همدیگر را می شناسند. .1

 اقوام ما ارتباطی با همکاران ما نخواهند داشت و آن ها را نمی شناسند.  .2

مختلف نشان داده است  همین مفاهیم و فرضیات در شبکه های اجتماعی نیز مطرح هستند. آنالیز شبکه های اجتماعی

 که:

باال است؛ به این مفهوم که دو نفر از دوستان شما   در شبکه های اجتماعی ضریب خوشه بندی )انتقال پذیری( .1

 در شبکه های اجتماعی به احتمال زیاد همدیگـــــر را می شناسند.

به زیر گراف هایی منسجم شبکه های اجتماعی دارای خاصیت ساختار انجمنی هستند؛ یعنی می توان آن ها را  .2

 به طوری تقسیم کرد که ارتباط نود ها در آن زیر گراف ها باال و ارتباط کل گراف با زیر گراف ها پایین باشد.

 و همچنین در این مقاله فرض کرده ایم: 

 باشد. دار میگراف شبکه اجتماعی مورد بررسی، گرافی غیر جهت .1

 ستند.های گراف بدون وزن و بدون عالمت هیال .2

 های اجتماعی هیچ اطالعی نداریم.ز روابط و فعالیتهای افراد در شبکها .3

 

 روش تحقیق  .1

در این بخش به تشریح الگوریتم پیشنهادی خود جهت لیست بندی دوستان در گراف شبکه های اجتماعی می پردازیم 

 پژوهشی می پردازیم. زارهایسپس به بیان نحوه ی جمع آوری داده ها و روشهای نمونه گیری و همچنین اب
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 شرح روش .1.1

در گام اول با آنالیز گراف دوستی فردی که می خواهیم دوستانش را لیست بندی  گوریتم ما الگوریتمی دو گامی است،ال

 کنیم، به دنبال تعیین سرگروه لیست ها خواهیم بود. برای این منظور از مفهوم بزرگترین مجموعه مستقل استفاده

است و در ابعاد بزرگ، با استفاده از الگوریتم های  NP-Completeگترین مجموعه مستقل، یک مساله میکنیم. مساله بزر

 دقیق، در مدت زمان منطقی قابل حل نخواهد بود و مجبور به استفاده از الگوریتم های اکتشافی خواهیم بود.

 گام اول:تعیین سرگروه 

مجموعه مستقل، نیازی به یافتن دقیق بزرگترین مجموعه مستقل  در راستای تعیین سرگروه ها با استفاده از بزرگترین

)ماکزیمم عمومی( نخواهد بود. کافی است از الگوریتمی استفاده کنیم که یک ماکزیمم محلی نسبتا خوب را در کمترین 

نسخه حریصانه  ذرات استفاده کرده و نشان می دهیم که ازدحام سازی بهینه زمان ممکن پیدا کند. بنابراین از الگوریتم

 ، الگوریتم مناسبی برای حل مساله تعیین سرگروه ها خواهد بود. PSO (GDPOS) 2الگوریتم 

است. الگوریتم   PSOالگوریتمی که ما در این پژوهش برای آنالیز شبکه و لیست بندی دوستان استفاده می کنیم الگوریتم

PSO ی و دسته بندی آنها به صورت سلسله مراتبی را برای ما ای که ما پیشنهاد دادیم خوشه بندی شبکه های اجتماع

کند. استراتژی حریصانه ای که در این الگوریتم به کار رفته، تحت توپولوژی شبکه به صورت به روز رسانی حالتها ایجاد می

گیری و  این است که بخش های خوبی را برای ما طراحی میکند. بعضی از عملیات کوچک، مانند شروع بر پایه ی یاد

 تکرار مجدد از مکان ها را برای اینکه به سرعت به همگرایی برسیم اعمال کرده ایم. 

 را نشان می دهد. GDPSO، مراحل کلی تعیین سرگروه لیست ها با استفاده از الگوریتم شبه کد ارائه شده در 

 

 :1الگوریتم

 c2و c1ا: اندازه گروه ذرات ، تعداد تکرار ها ، وزن داخلی ، فاکتور یادگیری پارامتره

 ورودی: ماتریس اتصال شبکه ، خروجی: ساختار خوشه بندی شده ی شبکه اجتماعی

 pbest، ارایه ی شروع یافتن  pop[].v=0، ارایه ی شروع تعیین سرعت pop[].x. شروع با گروه اول: مکان شروع) ارایه ی 1

 (pbest[].x=pop[].xبا که 

 . محاسبه شایستگی گروه.2

 .pop[best].x    Gbest =با : Gbest. به روز رسانی بخش 3

 . t=0. قرار دادن 4

 . به روز رسانی گروه ذرات)آوردن یک گروه جدید برای اعمال به الگوریتم(.5

 ( pop[].x. مرتب سازی مجموعه انتخاب شده) مرتب سازی 6
 pop[].fitی گروه انتخابی . محاسبه سودمن7
 pbest[].x=pop[].x بیشتر بود سپس  pbest[].xاز   pop[].fit)به صورت اینکه اگر  pbest. به روز رسانی پارامتر 8
 (. Gbest=pop[best].xبه صورت   Gbest. به روز رسانی بخش 9

  .غیر این صورت از حلقه خارج شویمو بعد به مرحله پنجم برویم در  ++tاز تعداد تکرار کوچکتر بود  t. اگر 11
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 مقدار دهی  194961و 197295،194961با مقادیر عمومی  c2و  c1نشان دهنده وزن و فاکتور یادگیری  ω،  1در الگوریتم

 شوند.می

 تابع سودمندی:

 (Cai et al, 2015 ).تعیین معیار ارزیابی بسیار مهم است زیرا بر نتیجه نهایی تاثیر مستقیم دارد

                1 

 درجه هر نود که از روی ماتریس مجاورتی آنها میتوان درجه هر  تعداد نودها و یالهای شبکه هستند،  mو nکه در آن 

 اشد و اگر بین دو نود یالی نب نود را  با  این فرمول که اگر بین دو نود یالی باشد در ماتریس مجاورتی 

  Qاست. پیمانه ای بودن تابع سودمندی در انتخاب، بهترین حالت مفید است. به هر حال، ما بیشترین مقدار  

 را به عنوان بهترین گروه می پذیریم.

 بردار مکان و سرعت:

دو اصطالح مکان و  برای مسئله خوشه بندی شبکه های اجتماعی، باید  GDPSOبرای ساختن پارامترهای شروع الگوریتم 

 :(Cai et al, 2015 )سرعت را تعریف کنیم

که در  است که با  iتعریف مکان: بردار مکان یک بخش از شبکه است. این مکان تکراری از متغییر 

، کند. اگر را با خود حمل می خوشهشود، که اطالعات برچسب نامیده می عضو اعداد صحیح هستند،  jو  iاین 

 هر دو به یک خوشه تعلق دارند. kو  jپس نود های 

 {0,1}عضو مجموعه  که در آن  است که با برداری به شکل  iتعریف سرعت: مسافت بخشی از 

 مکان اصلی است. به عبارت دیگر در بردار مکان است،  باشد پس متناظر با    1=هستند. اگر 

 تابع به روز رسانی بردار مکان:

 است: 2رود طبق فرمولتابع ریاضی که برای تعریف مجدد به کار می
         2 

                         3 

بردار سرعت  داریم و   مکان: با فرض اینکه ما دو گروه مکان تعریف مکان 

 شود:تعریف می 4به طبق فرمول که المنت   برابر است با 

             4 

تئوری گراف، دارای دو مفهوم است: اول اینکه، دو بردار مکان بردار سرعت را تولید میکنند. دوم اینکه، از دیدگاه  4فرمول

در واقع نشان دهنده تفاوت بین این دو  4دو بردار مکان نشان دهنده ی دو نوع از ساختار اجتماعی شبکه هستند. فرمول

 ساختار شبکه است.

 ضرب حسابی پایه است. سرعت: تابع  تعریف ضریب 
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 سرعت برابر است با به دست آوردن یک بردار سرعت خوب. سرعت(: سرعت  تعریف )سرعت 

 است.  ، برابر   و  حاصل جمع دو بردار 

 شوند:به شکل زیر تعریف می المنتهای بردار 

                    5 

روز  تابع مؤلفه ی کلیدی است. یک بخش، مکان خود را براساس بردار سرعت جدید به: این سرعت تعریف مکان 

 برابر  که تابع  و سرعت مکان .کندرسانی می

شوند:تعریف می 6طبق فرمول  است. المنتهای بردار  

                  6 

 7 فرمولبا  QΔمجموعه ای از برچسبهایی است که برای همسایه ها تعریف شده است.   که در اینجا 

 حساب می شود:

             7 

انتخاب می تواند به صورت جستجوی محلی حریصانه دیده شود زیرا به روز رسانی مکان با برچسب شناسایی  7فرمول 

شود که با تابع سودمندی افزایشی بزرگی تولید شده است در طول آزمایش، ما فهمیدیم که قانون حریصانه به روز می

 رسانی محلی که در معادله فوق تعریف شده است از حالت بهینه سازی تک المنتی ها بهتر عمل می کند.

طبق مباحث باال می توان دریافت که روش ما نسبت به روش سنتی کد گزاری ساده، تعریف مجدد و به روز رسانی ساده 

ای برای توابع دارد. تمام این معیارها یک الگوریتم پیشرفته را می سازد که قادر به تهیه ی یک ساختار جامع و درست از 

 ت.شبکه های اجتماعی حتی در مقیاس خیلی بزرگ اس

 

 گام دوم: لیست بندی دوستان 

یک مکانیزم برای لیست بندی دوستان با استفاده از دسته بندی بر اساس دوستان، اقوام و همکالسی ها است. برای هر 

کنند. مجموعه دوستانی که به اطالعات کاربر جهت رسیدن به هدف محافظت از اطالعات یک هاست یا اکانت تعریف می

رند را تعریف میکنند. این روش بر پایه ساختار گراف است که نودها نشان دهنده افراد و یالها نشان دسترسی دارند یا ندا

دهنده ارتباط بین آنها است. این ارتباط نشان دهنده فعالیت کاربر است. ما فقط روابط دوستی را انتخاب کردیم زیرا آنالیز 

 این اطالعات را فراهم میکنند. آن ساده تر است و تمام شبکه های اجتماعی بخش کمی از 

دهند که کنترل معنا داری روی حریم هایی مانند لیست بندی و گروه بندی دوستان این امکان را به کاربر میمکانیزم

 خصوصی خود داشته باشند تا بتوانند با بعضی از دوستان اطالعاتی را به اشتراک بگذارند و بعضی از دوستان آن را نبینند.

 (Chaitali et al , 2015) شود. با وجود این مکانیزم ریسک حریم خصوصی که در ابتدا درباره آن بحث کردیم حذف می

  تعداد زیادی دوست دارند، اغلب صدها، و گاهی هزاران عدد دوست دارند. این زمان زیادی می  کاربران به طور میانگین
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ست بندی دوستان یا گروه بندی انجام شود و به آنها داده خواهد و حتی خسته کننده است که به صورت دستی این لی

های اختصاصی برای به اشتراک گذاری اطالعات بدهیم. در نتیجه، کاربران زیادی در شبکه های اجتماعی از این مکانیزم 

 کنند. استفاده نمی

العات خانوادگی و غیره...(، مکانیزم تولید اتوماتیک لیست دوستان از روی مشخصات پروفایل فرد )مکان، مدرسه، اط

بطوریکه از کاربر برای ذخیره لیست دوستان سوال شود معایبی دارد: اول اینکه، وقتی کاربر اطالعاتی را به اشتراک 

میگذارد باید به صورت دستی به این اطالعات اختصاص دهد که توسط کدام گروه از دوستان دیده شوند یا دیده 

به اطالعاتی که کاربر وارد کرده وابسته است و اگر کاربر اطالعات را وارد نکند این روش نشوند.دوم، این لیست بندی 

 شکست می خورد.

الذکر این است که لیست بندی دوستان و اختصاص لیست اطالعات به اشتراک گذاشته شده یک راه حل برای مشکل فوق

صور میکنیم که یک سیاست محرمانه که برای مجموعه به دوستان، هر دو به صورت اتوماتیک صورت گیرد. به ویژه، ما ت

ای از اطالعات اختصاص داده شده اگر به صورت اتوماتیک باشد، در سرعت اشتراک گذاری داده هم موثر است. اگر این 

روش به خوبی پیاده سازی شود ضمانت می کند که هر داده ای برای افرادی که به آن مرتبط هستند قابل رویت باشد. به 

عالوه این روش راهی است برای محافظت در مقابل کسانی که خود را به جای دوستان رقم میزنند تا از حریم خصوصی ما 

 سوء استفاده کنند چون تا رابطه ی آنها بررسی نشود اجازه دسترسی ندارند.

ه برای کاربر مورد تایید در این مرحله، باید توجه داشته باشیم که این کار ممکن است به خوبی یک مجموعه دلخواه ک

است، بدون دریافت دستوری از کاربر و به صورت اتوماتیک ایجاد کند. اگر چه برای تولید این مجموعه ی دلخواه یک 

مجموعه  شود بیشتر افراد با اینتقریب صحت قائل هستیم، هنوز یک محافظت از حریم خصوصی مناسب که احساس می

 توان  سترسی قرار میگیرند و همچنین تقریبا دسترسی ندارند ایجاد میکند. به عالوه، میی دلخواه در حالت جلوگیری از د

 این مجموعه را به کاربران ارائه داد و از آنها بازخورد گرفت. اگر کاربر با نتایج آن راضی نبود، میتواند آن را طبق نظر خود

کمتری مصرف میکند، سپس یک مجموعه ی ارائه شده به روز رسانی کند. توجه داشته باشید که یک تقریب درست زمان 

 کند.مناسب از مجموعه ای نامناسب تولید می

، سرگروه لیست ها را تعیین کردیم و GDPSOدر بخش قبل با استفاده از مفهوم بزرگترین مجموعه مستقل و الگوریتم 

؛ چرا که در کمترین زمان ممکن می تواند ، الگوریتم مناسبی برای این منظور می باشدGDPSOنشان دادیم که الگوریتم 

بزرگترین مجموعه مستقل را پیدا کند. تعیین سرگروه لیست ها نقطه آغاز کار ما بود و حال نوبت به فاز اصلی کار، یعنی 

است همان طور که پیش تر گفتیم، رویکرد ما در این مقاله، لیست بندی دوستان بر اساس  لیست بندی دوستان رسیده

 امالت روزانه با آن ها است.  نوع تع

مفاهیم و فرضیاتی در ارتباط با روابط اجتماعی را مطرح کردیم و به عنوان مثال گفتیم که به احتمال بسیار زیاد، اواًل اکثر 

اهی همکاران ما همدیگر را می شناسند، و ثانیا اقوام ما ارتباطی با همکاران ما نخواهند داشت و آنها را نمی شناسند. اما گ

اوقات این فرضیات به هر دلیلی نقض می شوند. الگوریتم گام دوم باید بتواند با این استثناء ها به درستی برخورد کند و 

 دچار اشتباه نشود. 

 mدر گام دوم ابتدا با کمک سرگروه های تعیین شده، لیست هایی را ایجاد می کنیم. اگر مجموعه مستقل پیدا شده دارای 

ام از مجموعه مستقل پیدا شده و دوستان آن عضو در iام شامل عضو iلیست خواهیم داشت. لیست  mبتدا عضو باشد، در ا

گراف دوستی فردی خواهد بود که می خواهیم دوستانش را لیست بندی کنیم. الزم به ذکر است که اعضای تکراری در یک 

 ک نود از گراف دوستی ممکن است در چند لیست لیست را حذف خواهیم کرد و از طرفی واضح است که با این رویکرد، ی
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) i  ارتباط  ودر بیش از یک لیست عضو استi عضو مساوی نیست یبا تمام لیست ها  ( 

 دارد از لیستی که ضعیف ترین اتصال را با آن لیست را iحذف نود 

قرار گیرد. عالوه بر این ممکن است که لیست های تکراری نیز ظاهر شوند. بنابراین پس از ساخت لیست های اولیه، لیست 

 های تکراری را حذف می کنیم و حتی ممکن است نودهایی در هیچ لیستی قرار نگیرند.

، مراحل کلی گام دوم الگوریتم را به تصویر Error! Reference source not found. 2شبه کد ارائه شده در 

 کشیده است.

 

 :2الگوریتم  
for i = 1 : m 
{ 

 

 
} 

 حذف لیست های تکراری

while (هر نود عضو یک لیست باشد یا اگر در چند لیست بود اتصاالتش یکسان باشد) 

{ 
for i = 1 : Number of Friends 
if 
 
} 

 

 جامعه آماری و روش های نمونه گیری: .1.1

اولین مرحله آنالیز ساختار جامعه برای  شبکه های اجتماعی، به دست آوردن اطالعاتی درباره نحوه ی جمع آوری داده ها 

مانند در این شبکه ها است. اکثر شبکه های اجتماعی، اطالعاتی درباره ساختار اجتماعی از شبکه خود فراهم نمیکنند. 

اینکه، آنها اطالعات شخصی کاربران خود را منتشر نمیکنند، تنها مختصری برای اعمال بر ساختار اجتماعی شبکه و رفتار 

اجتماعی که چگونه عمل میکند تولید میکنند که این برای حفظ حریم خصوصی کاربران و مرزهای اقتصادی است. در 

استفاده از اطالعات شخصی افراد برای تبلیغ توسط شرکتهای تبلیغاتی اصل کسب و کار اصلی اکثر شبکه های اجتماعی 

است. به علت تمام دالیل باال، آنالیز با معنا و جمع آوری داده از شبکه های اجتماعی بدون انتشار اطالعات توسط خود 

 آنها تقریبا غیر ممکن است.
ی، قادر به باز بینی فعالیتها یا اطالعات شخصی برای روشن شدن فرضیات، در مرحله استخراج داده از شبکه اجتماع

ذخیره شده درباره کاربر یا رفتارهای اجتماعی او نیستیم، به ویژه به دست اوردن ارتباطات کاربر در شبکه های اجتماعی 

 جهت بازبینی آنها مقدور نیست.
یک الگوریتم پیمایش غیر هوشمند با  که (Ferrara,2012)اولین نمونه از راه حل ما، استفاده از جستجوی اول سطح است

کند. برای هر شود که همسایه های خود را کشف میهدف مالقات تمام گره های یک گراف است. با نود اول شروع می

کند و به همین منوال ادامه می دهد تا زمانی که تمام گراف همسایه، تمام همسایه های مالقات نشده را مالقات می

  مالقات شده باشد.

در طول آزمایش ما، شروع کار با پروفایل کاربر در شبکه اجتماعی است. معیار پایان کار این است که، تا سطح سوم روابط 

دهد و فرایند پایه برای لیست کردن دوستان خیلی طوالنی است. رعایت زمان محدود اثر چندانی بر دوستان را پوشش می

آمده یک نمونه خوب برای ارزیابی شبکه های اجتماعی است. روش دوم نمونه روی ساختار شبکه دارد. این دامنه به دست 

مزیت اصلی این روش این  (Ferrara,2012) .ای است که بر پایه ی تکنیک نادیده گرفتن، با نام نمونه یکنواخت می باشد

 ید لیست دوستان شامل است که در ساختن لیست دوستان، فرمول کردن شبکه اجتماعی بی تاثیر است. فرایند اصلی تول
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شناسه کاربران است که به صورت تصادفی در دامنه کاربران شبکه ی اجتماعی توزیع شده است. ابتدا شناسه کاربران را 

توسط بعضی به صورت تصافی تولید میکنیم،. سپس، با تابع پرسش از شبکه اجتماعی نمونه بدست می آید، که این نمونه 

د و لیست دوستان کاربران از روی این تنظیمات تشکیل داده می شود زیرا پارامترهای الزم برای از کاربران تنظیم می شو

 تشکیل لیست دوستان در این تنظیمات وجود دارد.

 حاصل شده است 1در مقایسه دو روش ذکر شده طی یکسری از مجموعه داده، نتایج نمایش داده شده در جدول

(Ferrara,2012)  رایی باالتر روش جستجوی اول سطح، در این مقاله هم از این روش جهت نمونه گیری که با توجه به کا

از داده های مقیاس بزرگ استفاده شده است.
 

 . روشهای نمونه گیری1جدول

هکاربران مالقات شد همسایه های کشف شده یال ها میزان پوشش دهی  مجموعه داده 

98.98% 12.58M 8.21M 63.4K BFS 

94.96% 7.84M 7.69M 48.1K Uniform 

 

ما یک دیتاست از سایت استنفورد استفاده کرده ایم که به افراد با رابطه ی دوستی در یک کلوپ ورزشی تعلق دارد و ما از 

روی این دیتا ست الگوریتمهای خود را آزمایش کردیم، همچنین برای شبیه سازی الگوریتم با داده های انتخابی، از نرم 

  Core( استفاده کرده ایم. کلیه الگوریتم ها روی سیستمی با پردازنده  R2015b – 8.6.0.267246سخه افزار متلب ) ن

i3-3240 (6M cache, 3.40 GHz و حافظه )4GB  .اجرا شده است

 

  یافته ها .1
حریم انگیزه های زیادی برای بررسی ساختار اجتماعی شبکه وجود دارد. از منظر علمی، برای تنظیمات شخصی و حفظ 

شود، مثال خصوصی تالش های زیادی شده است. به عالوه، تعامالت شخصی که منجر به ساختار اجتماعی خاصی می

شود. در این زمینه برنامه ها و انتشار مطالب جالبی که برای انتشار به دوستان خود به عنوان حریم خصوصی محسوب می

لیست بندی دوستان میپردازیم، برای مثال یک سیستم هوشمند  تحقیقات زیادی وجود دارد. در دسته بندی اول ما به

 کند. لیست بندی دوستان که دوستان هر کاربر را به صورت توصیه آمیز لیست بندی می

در این حالت، کاربران میتوانند مطالب خود را برای کسانی که دوست دارند انتشار دهند. در صورت نبودن حریم خصوصی 

 یابند.یچ امنیتی ندارند و به سرعت در کل شبکه ی اجتماعی انتشار میاین اطالعات شخصی ه

کلوپ ورزشی است که در آن افراد با هم در ارتباط هستند.جهت تست الگوریتم پیشنهادی،یک  مادیتاست 

 فراد و در مرحله بعد از روی دیتاست، گراف شبکه اجتماعی نمونه خود را تشکیل میدهیم که در آن نودها نشان دهنده ا

یالها نشان دهنده ارتباط بین آنها است. این ارتباط میتواند دوستی ، فامیلی، همکالسی، همشهری و غیره باشد. در این 

دهیم. رابطه دوستی بین افراد الگوریتم برای حفظ حریم خصوصی افراد، ما افراد را به صورت ناشناس مورد آنالیز قرار می

 است یعنی وجود یک یال در گراف نشان دهنده وجود ارتباط دو طرفه بین آن دو نود در الگوریتم مفروض ما دو طرفه

گراف کلوپ دوستان را میبینید: 1در شکل است.
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 گراف ارتباط افراد دركلوپ ورزشی مورد بررسی ما .1شکل

 

مجموعه داده را پیاده  GDPSOو  PSOم قبل از تعیین سر گروه برای مجموعه داده انتخابی، ابتدا بر روی دو الگوریت

 ، 31مشخص است در تعداد تکرار ثابت به مقدار  1سازی کرده تا به تفاوتهای آنها پی ببریم. همانطور که در نمودار 

به بهترین شرایط یا همان باالترین سودمندی در کمترین زمان رسیده است. GDPSOالگوریتم 
 

 

 GDPSOو  PSOهای  وریتم. مقایسه همگرایی در الگ1نمودار
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ما الگوریتم های دیگری را هم انتخاب کردیم و بر روی آنها هم پیاده  GDPSOو  PSOجهت بررسی کارایی الگوریتم های 

 قابل مشاهده می باشد. 2سازی نمودیم که نتایج در جدول
 

 بر روی مجموعه داده های مختلف GDPSOو PSO مقایسه الگوریتم  .1جدول

Edge Node Fitness(GDPSO) Iteration(GDPSO) Fitness(PSO) Iteration(PSO) Dataset 

72 34 22.97 9 21.54 30 Karate 

616 115 111.63 9 107.21 16 Football 

181 62 47.42 9 36.12 25 Dolphin 

6594 4941 5.37 10 5.83 17 Power 

 

نسبت به  GDPSOموعه داده های متفاوت، کارایی بهتر الگوریتم با توجه به نتایج حاصل از آزمایشات متعدد بر روی مج

 مشخص گردیده است. PSOالگوریتم 

، کسانی که بیشترین ارتباطات را دارند مشخص میکنیم. همانطور که قبال توضیح دادیم این GDPSOحال با استفاده از 

 رندگان به سمت غذا نوشته شده است که با الگوریتم یک الگوریتم بهینه سازی برای جستجو است که بر پایه حرکت پ

 وجود سادگی الگوریتم قدرتمندی است.

این الگوریتم ابتدا یک بخش را به صورت تصادفی به عنوان بخش شروع انتخاب میکند سپس جستجو را آغاز میکند. در  

طی را دارد به عنوان سرگروه الگوریتم ما معیار تعیین سرگروه درجه آن نود است، یعنی نودی که بیشترین درجه ارتبا

  .گردد تعیین می
 

 
. درجه ارتباطات داده های مورد آزمایش در الگوریتم ما1 نمودار  
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مشخص شده اند، ما برای نمونه  با توجه به بیشترین درجه ارتباطی اشان دیده میشود سر گروه ها 2همانطور که در نمودار

  گردد. کنیم و سر گروه ها تعیین می بکه دو نفر را انتخاب میکوچک خود از بین افراد موجود در این ش

همانطور که قبال توضیح دادیم در گام دوم به لیست بندی دوستان می پردازیم که گراف حاصل از اجرای گام دوم 

 می باشد: 2الگوریتم به صورت شکل 
 

 

1. گراف لیست همسایگان سرگروه های حاصل از الگوریتم 1شکل  

 

، 3ربوط به بخش ابتدایی الگوریتم لیست بندی می باشد که شروط بر روی آن اعمال نشده است.در شکل زم 2شکل 

 گراف با بررسی شروط در الگوریتم مربوطه می باشد.
 

  

1. گراف حاصل از اجرای الگوریتم1شکل  
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و گراف شبکه ی اجتماعی را مورد در این الگوریتم دو گامی، ما توانستیم در لیست دوستان سر گروه ها را مشخص کنیم 

 به علت ماهیت بهینه سازی آن باعث سرعت بخشیدن به این کار شده است. ما  PSOآنالیز دقیق قرار دهیم. الگوریتم 

 میتوانیم همین الگوریتم را در مقیاس بزرگتر برای شبکه های اجتماعی واقعی به کار بریم.

 

 گیریبحث و نتیجه .1
تفاده از الگوریتمی دو گامی لیست بندی دوستان را برای شبکه های اجتماعی اتوماتیک کردیم. در در این پژوهش ما با اس

ابتدا داده هایی درباره کاربران جمع آوری و آنالیز و سپس یک دیتاست نمونه را مورد آزمایش قرار دادیم که نتایج به دست 

توجه زیادی را به خود جذب کرده است، ثابت شده که یک  در سالهای اخیر PSOآمده بهینه و کاربردی بودند. الگوریتم 

را برای حل مسئله خوشه بندی شبکه های  PSOالگوریتم هوشمند در مسائل بهینه سازی است وقتی که الگوریتم 

اجتماعی به کار بردیم به خاطر اینکه حجم این شبکه ها در حالت واقعی در بیشتر موارد بسیار بزرگ است سرعت خوبی 

استفاده کردیم. آزمایشات نشان داد که  GDPSOشت و برای یک جستجو بر پایه ی مکانیزم محلی حریصانه از الگوریتم ندا

الگوریتم ما برای حالت تئوری و همچنین شبکه های واقعی نتایجی موثر و نوید بخش دارد. در این پژوهش ما سعی کردیم 

دکار کنیم. البته ابتدا در فصل سوم ما از الگوریتم تشخیص ساختار لیست بندی دوستان را با یک الگوریتم دو گامی خو

اجتماعی شبکه شروع کردیم و در فصل چهارم به لیست بندی دوستان پرداختیم. ما ابتدا داده هایی که از یک شبکه 

ا آزمایش اجتماعی کوچک که یک کلوپ ورزشی بود را جمع آوری کردیم سپس دو الگوریتم خود را بر روی این داده ه

کردیم و توانستیم در این شبکه کوچک ابتدا سر گروه ها را تعیین کنیم و سپس لیست دوستان آنها را مشخص کنیم . 

لیست بندی دوستان برای کاربران هم مفید است و میتوانند با این الگوریتم دوستان خود را دسته بندی کنند و اگر 

سی های خود به اشتراک بگذارند و بقیه لیست دوستانشان آن را نبینند به بخواهند بعضی مطالب را فقط برای مثال همکال

 آنها کمک میکند.

باید کاری کنیم که در شبکه های بزرگ مقیاس سرعتی قابل قبول داشته باشد و بتواند  PSOبرای بهینه سازی الگوریتم 

برای لیست بندی اتوماتیک دوستان در   PSOدر این سرعت به خوبی عمل کند. به عبارت دیگر در آبنده باید الگوریتم 

شبکه های بزرگ مقیاس نوشته شود که سرعتش بیشتر باشد و در بهینه محلی هم گیر نکند. همچنین الگوریتم ما در 

شبکه های بزرگ مقیاس رشد تابع زمانش نمایی است باید تابع زمان و میزان پردازش را هم در بهینه سازی های آتی 

 بهبود ببخشیم.
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