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چکیده
 یکی از شاخصهایی. بازاریابی و علوم اجتماعی کاربرد دارد،تحلیل شبکه های اجتماعی در بسیاری از علوم نظیر مانند پزشکی
 میزان انتشار در یک. میزان انتشار یا نفوذ در شبکه اجتماعی است،که در بررسی شبکههای اجتماعی مورد توجه قرار میگیرد
 یک الگوریتم شبیهسازی، در این پژوهش. توسط تعداد نودهای فعال در شبکه و سرعت انتشار مطرح میگردد،شبکه اجتماعی
 نتایج، به منظور ارزیابی کارایی الگوریتم ارائه شده.تبرید برای بیشینه نمودن میزان انتشار در شش شبکه اجتماعی ارائه شده است
 نتایج حاصل نشان. با نتایج حاصل شده توسط یک الگوریتم حریصانه مورد مقایسه قرار گرفته است،بدست آمده توسط این روش
.از برتری الگوریتم شبیهسازی تبرید پیشنهاد شده نسبت به الگوریتم حریصانه داشته است
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ABSTRACT
Social network analysis plays an important role in scientific fields such as healthcare, marketing and
sociology. Influence diffusion is a criterion, which has been considered as a key factor in social network
analysis recently. The diffusion is defined by the number of active nodes in the network and the speed
(pace) of diffusion. In this paper, we have proposed a simulated annealing algorithm to maximize the
diffusion in six social networks. In order to evaluate the performance of the proposed method, we have
compared the results obtained from our simulated annealing algorithm with the solutions found by a
greedy method. The results show that our proposed method has outperformed the greedy algorithm.
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 -1مقدمه

 -2مرور ادبیات

شبکه اجتماعی ساختار ارتباطی افرراد یرا سرازمانهرا اسرت .برخری
شبکهها مانند شبکه ایمیلها ،فیسبوک ،شبکه همکاریهای علمی و
غیره است .یک شبکه اجتماعی نقرش مهمری در انتشرار اطالعرا و
نفوذ در قالب کلما  1ایفا میکند .یک مساله اساسری در شربکههای
اجتماعی ،بافتن مجموعهای از افرراد یرا اعءراا تاگیرگراار اسرت کره
بتواننرد برر گررروه بیشرتری از مرردم ترراگیر بگاارنرد ] .[1بسرریاری از
فرآیندها در دنیای واقعی انتشار مییابند که هدف بهینرهسرازی ایرن
مسائل ،حداکثرسازی یا حداقلسازی انتشار آنها در یک شبکه است.
به عنوان مثال در اپیدمیولوژی(2علم بررسی بیمراری هرای مسرری ،
گسترش بیماریهای عفونی در یک شبکه انسرانی یرا حیروانی ،یرک
فرایند مبتنی بر انتشار است .در محیط زیست ،مردلهرای جمعیتری
برای بررسی انتشار گونههای مختلف در زیستگاههرای مجرزا بررسری
میشود .همچنین پایرش یک محصول مشخص در بازار توسرط یرک
فرد ممکن است منجر به پرایرش آن محصرول توسرط دوسرتان وی
گردد که به این استراتژی بازاریابی ویروسری در شربکههرای انسرانی
گویند].[1
سوال اساسی در این پژوهش این است کره برا توجره بره محردودیت
منابع ،کدام نودهای فعال انتخاب شروند ترا بیشرترین میرزان انتشرار
دریک شبکه اجتماعی به وجود آید .به عبار دیگر ،ارزش یک شبکه
بر اساس اگرگااری یک مشتری بر مشتریان دیگر تعریف میشرود .از
این رو ،شاخصی تحت عنوان میزان انتشار یا نفروذ در شربکه مطررح
میشود .در این مساله ،حداکثرسازی انتشار 3در شبکههای اجتمراعی
بوسیله نودها با منابع محدود مورد بررسی قرار گرفته اسرت .در ایرن
پژوهش ،با استفاده از الگوریتم شبیهسازی تبریرد میرزان انتشرار در
شش شبکه اجتماعی بررسی شده است .در ادامه ،به منظور سرنجش
کارایی الگوریتم شبیهسازی تبریرد ،مسرائل نمونره توسرط الگروریتم
حریصانه ارائه شده در ] [1نیز حل شدهاند و نتایج مورد مقایسه قررار
گرفته است .در ادامه این پژوهش ،در بخش دوم تحقیقا مررتبط برا
این مساله بررسی شده است .در بخش سوم ،به تشریح مسراله مرورد
مطالعه اختصاص داده شده است .بخش چهارم در ارتباط با الگروریتم
های بکار گرفته شده برای حل مسراله اسرت .تجزیره و تحلیرل حرل
مساله در بخش پنجم آورده شده است .بخش ششم به نتیجهگیری و
پیشنهادا آتی اختصاص یافته است.

مساله انتشار در شبکه ،اولینبار در سال  2001توسط دومینگروس و
ریچاردسون مطرح شد .کمپ و همکاران در سال  2003این مساله را
بررسی کردند و دو مدل انتشار مختلف با عنراوین مردلهرای آبشرار
مستقل 4و آستانه خطری 5ارائره نمودهانرد ] .[2مسراله بیشینهسرازی
انتشار یک مساله سخت 6است] .[3کمپ و همکراران ،یرک الگروریتم
حریصانه تپهنوردی 7برای حل مساله ارائه نمودهانرد .آنهرا بره صرور
تجربی این الگوریتم حریصرانه را برا روشهرای ابتکراری درجرهای 8و
ابتکاری مرکزیرت 9مقایسره کردهانرد .ایرن محققران بره ایرن نتیجره
رسیدهاند که روش حریصانه تپهنوردی اگرچه از نظرر سررعت دسرت
یافتن به جواب کندتر است ،ولی جوابهای حاصل دقیقتر است].[2
اگرچه بکارگیری الگوریتمهای حریصانه هزینه بر است اما بسریاری از
مطالعا  ،در خصوص یافتن  Kنود دارای بیشترین تاگیر در شبکه ،از
الگوریتمهای حریصانه استفاده نمودهانرد ] .[4لسرکوو و همکراران،
الگوریتمی حریصانه تحت عنوان  CELFرا با بکرارگیری خصوصریا
پیمانهای در انتشار ،ارائره دادهانرد] .[4چرن و همکراران در الگروریتم
حریصانه جدیدی توسعه دادهاند که نتایج گزارشا ارائه شرده آنهرا،
حاکی از آن است که الگروریتم جدیرد بره طرور قابرل مالحظرهای از
الگوریتم  CELFبهتر عمل میکنرد] .[4وانر و همکراران در سرال
 2010الگوریتم  CGAرا ارائه نمودهانرد کره برا توجره بره جامعره از
الگوریتم حریصانه بهره میبرد .اگرچه الگروریتمهرای حریصرانه ارائره
شده دقت خوبی دارند اما در شبکههای اجتماعی برزر بسریار کنرد
هستند .به عالوه چن و همکاران ،یک الگوریتم ابتکاری کاهش درجه
ارائه دادهاند .در این الگوریتم ،گسترش انتشار با درجه نودها افرزایش
مییابد].[4

1. Word-of-mouth
2. Epidemiology
3. Influence
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 -3تعریف مساله
یک شبکه اجتماعی با یک گراف که افراد نودهرای آن هسرتند ،ارائره
میشود .در ابتدا نودها میتوانند فعال یا غیرفعال باشرند و یرک نرود
فعال میتواند نودهای همسایه خود را فعال کند .فرض گابت این است
که نودهای فعال ،غیرفعال نمیشوند .دو نوع مدل پایهای انتشار وجود
دارد .این دو مدل عبرار اسرت از مردلهای آسرتانه حردی [5] 10و
آبشار مستقل [6] 11که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم.
)4. Independent Cascade(IC
5. Linear Threshold (LT).
6. NP-hard
7. Hill-climbing
8. Degree heuristic
9. Centrality heuristic
10. Threshold Model
11. Independent Cascade Model
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 -3-1مدل آستانه حدی

در این مدل ،یک نود  ، Vبه طور تصادفی مقدار U  0,1
به خود میگیرد .هر نود  Vبوسیلهی هر همسایه  Wخرود ،برا وزن
 bv , wتحت تاگیر قرار میگیرد].[5
  vرا

(1



bv , w  1
v

w neighbor of

در مدل آستانه حدی ،نود  Vزمانی فعال میشود که شرط زیر وجود
داشته باشد]:[5
(2
bv , w  v



v

w neighbor of

 -3-2مدل آبشار مستقل
در این روش وقتی نود  ، Vفعال شد تنها یک شانس دارد تا هر یرک
از همسایگان  Wغیر فعال خود را فعال کند .عملیا فعالسرازی برا
احتمال  pv , wموفق خواهد بود .مدل آبشار مستقل یکی از مدلهای
پرکاربرد در انتشار اطالعا است که به طور گسترده در اقتصاد ،علوم
پزشکی ،جامعهشناسی و موارد مشابه کاربرد دارد .امرروزه بسریاری از
تحقیقا موجود برای مساله انتشار ،بر پایه روش آبشار مستقل است
زیرا این مدل فرض میکنرد انتشرار اطالعرا در شربکه ،مسرتقل از
افراد(نودها است].[6-7
یک تابع زیرپیمانرهای ، 12اگرر  Fفقرط مقرادیر غیرمنفری بگیررد و
یکنواخت باشد ،پیدا کرردن  Kعنصرر مجموعره  Sکره )  F ( Sرا
بیشینه کند ،یک مساله بهینهسازی سرخت اسرت] .[8تعیرین مقردار
بهینه ماکزیمم نفوذ در هرر یرک از دو مردل آسرتانه حردی و آبشرار
مستقل مساله  NP-hardاسرت] .[9-10بررای حرل اینگونره مسرائل
میتوان از الگوریتمهای فراابتکاری مختلفی استفاده کرد.

 -4الگوریتمهای حل مساله
 -4-1الگوریتم شبیهسازی تبرید
متروپلیس در سال  ،1953الگوریتمی برای ارزیرابی تغییررا دمرای
جسم جامد ارائه داد .او در ابتدا ،دمای جسم را باال برده تا جسرم بره
حالت مااب درآید و سپس برای کاهش انرژی درونی جسم ،اتمهرای
جسم را جابجا نموده تا انرژی جسم کاهش یابد .این جابجایی مابین
دو اتم انجام میگیرد .انتخاب اتم همسرایه جهرت جابجرایی ،کرامالً
12. Sub-modular
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تصادفی صور میگیرد و هیچ ترتیبری بررای اینکرار درنظرر گرفتره
نمیشود .در این دما ،چندین جابجایی صور میپایرد .زمانیکه هیچ
تغییری در انرژی حاصل نشود ،دمای جسم را کاهش مییابد .قبل از
این که دمای جسم کاهش یابد ،تسرت تعرادلی انجرام مریگیررد .در
صورتیکه در اگر جابجایی ،انرژی جسم کاهش یابد جابجایی پایرفتره
شده است اما در صور عدم کاهش انررژی ،ایرن جابجرایی برا یرک
احتمال پایرفته میشود].[2
در سال ، 1983کرک پاتریک ،با مشابهسازی این الگوریتم ،بین کمینه
کردن تابع هزینه یک مساله و سرد کردن جسم تا زمان رسیدن آن به
حالت انرژی پایه ،از آن برای حل مسایل بهینهسازی استفاده کرد .با
این جایگااری ،او و همکارانش الگوریتمی به نام شربیهسرازی تبریرد
تدریجی را برای حل مسایل بهینهسازی ترکیبی معرفی نمود].[9
تعبیر فیزیکی تبرید تدریجی ،مربوط به فرآینرد شربیهسرازی تبریرد
تدریجی در جامدا میباشد .فرایند تبریرد تردریجی کره منجرر بره
کاهش انرژی در یک جامد است به صور زیر تعریف شده است]:[9
در هر مرحله ،یک اتم به میزان کمی جابجا شده که این کار منجر به
تغییر در انرژی سیستم میگردد که با  ΔEنمایش میدهند .اگرر ΔE
 ≤ 0باشد ،جابجایی دو اتم پایرفته شده و ساختار جامد یا اتم جابجا
شده به عنوان نقطه شروع مرحله بعد مورد استفاده قرار میگیرد .در
حالتی که  ΔE >0باشد ،به صور احتمالی برخورد میشرود ،بردین
معنی که احتمال این که ساختار جامد پایرفته شرود برا اسرتفاده از
رابطه ذیل تعیین میگردد]:[9
(3

e
KbT

P( E )  e

در رابطه باال T ،و  Kbبه ترتیب برابر درجه حرار و گابت بولتزمن
است .در این بخش یک عدد تصادفی در فاصله  0و 1انتخاب میگردد
و با احتمال )  P (  Eمقایسه میگردد .اگر عدد به دسرت آمرده

کمتر از )  P (  Eباشد ،ساختار جدیرد پایرفتره شرده و جهرت
شروع مرحله بعد استفاده میگردد ،در غیر این صور ساختار جدید
رد میشود .این فرآیند تا اینکه به یرک سرطح تعرادل برسریم ،ادامره
مییابد .تا آن زمان ،درجه حرار مطابق با نحوه تبرید ،کراهش داده
میشود .در هر درجه حرار  ،باید فرآیند نحوه تبرید به گونهای باشد
که جهت رسیدن به یک شرط تعادل ،به تعداد کافی تعروی انجرام
شود].[2
الگوریتم  SAو سایر الگوریتمهای ابتکاری ،با یک جواب اولیه که ب
طور ابتکاری ایجاد میشود ،شروع به کار میکنند .سپس یک جرواب
همسایگی که بهبود در تابع هدف ایجاد نماید ،انتخاب میشرود و ترا
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تعداد تکرارهایی که دیگر بهبودی در تابع هدف حاصل ایجراد نشرود
ادامه مییابد.
معموال الگوریتمهای بهبود دهنده ،که با یک جواب اولیه شروع شده و
در طی مراحلی بهبود داده میشوند ،ممکن است بعد ار چند تکرار در
نقطه بهینه محلی قرار بگیرند .تفراو الگروریتم تبریرد تردریجی برا
الگوریتمهرای بهینرهسرازی محلری در ایرن اسرت کره در الگروریتم
بهینهسازی محلری ،یرک جرواب در همسرایگی جرواب قبلری ایجراد
میشود .اگر تابع هدف به واسطه جواب جدید بهتر شود ،جواب جدید
قبول شده و در غیر اینصور جواب جدید رد میگرردد .ایرن عمرل
ممکن است منجر به قرار گرفتن در نقطه بهینه محلی شرده و دیگرر
نتواند از آن خارج شود .در حالی که در روش تبریرد تردریجی شربیه
سازی شده ،از توقف در ناحیه بهینه محلی اجتناب کررده و بره طرور
گارا از آن رد میشود .این حالت با پایرفتن احتمالی جوابهای برد
انجام میشود ،تا از نقطه بهینه محلی خارج شود].[2
 -4-2الگوریتم حریصانه
روش حریصانه شاید یکری از قردیمیتررین و سرادهتررین روشهرای
فراابتکاری باشد .در این روش از یک نقطه اولیه شروع کرده و در هرر
تکرار ،جواب فعلی با یکی از جوابهای همسایه جرابرهجرا مریشرود.
معیار توقف در این الگوریتم به این صور است که ،اگر بعد از تکررار
معینی تکرار با جستجوی همسایگی به جوابی بهترر از جرواب فعلری
دست نیافتیم ،متوقف میشویم].[1

جدول ( .)1پارامترهای الگوریتم شبیهسازی تبرید
تعداد تکرار
100

دمای اولیه
10

نرخ کاهش دما
0.99

جدول ( .)2شبکههای اجتماعی مورد مطالعه
نام شبکه

تعداد نود

Football Club

115

Elegans

306

Lesmis

77

Padget

16

Polbooks

105

Rosengren

15

در این پژوهش 6 ،شبکه با استفاده از یک الگوریتم شبیهسازی تبرید
و یک الگوریتم حریصرانه از نظرر میرزان انتشرار مرورد بررسری قررار
گرفتهاند که نتایج در شکلهای ( 1تا ( 6نمایش داده شده است.

 -5تجزیه و تحلیل و حل مساله
هر شبکه میتواند به صور گرافی نمایش داده شرود کره رئروس آن
نودهایی هستند که در صور وجود ارتباط به وسیله یالهرایی دارای
اوزان به هم متصل میشوند کره در نهایرت مراتریس اوزان شربکه را
میسازند.
پارامترهای هر الگوریتم بر کیفیت جروابهرای حاصرله تراگیر بسریار
زیادی دارد ،لاا تنظیم پارامترهای هر الگوریتم اهمیرت زیرادی دارد.
یکی از روشهای معروف در طراحی آزمایشا  ،روش تاگوچی 13است
که در این پژوهش نیز به کرار رفتره اسرت و پرس از تعریرف سرطوح
مختلف برای پارامترهرا و انجرام آزمایشرا  ،مقردار بهینره پارامترهرا
بدست آمد که این مقادیر در جدول ( 1گزارش شده است .همچنین
اطالعا مربوط به شبکههای اجتماعی مورد مطالعه در این پژوهش،
در جدول ( 2آورده شدهاند.
13. Taguchi Method
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 نتایج نشران.الگوریتم شبیهسازی تبرید و روش حریصانه بررسی شد
مریدهررد سررعت همگرایرری الگروریتم تبریرد بسریار بیشررتر از روش
 همچنرین میرزان انتشرار در شربکه برا اسرتفاده از.حریصانه میباشد
الگوریتم تبرید برای شبکههای بزر به طرز معناداری بسیار بیشرتر
 در نتیجه میتوان ادعا کررد همرانگونره کره.از روش حریصانه است
 الگوریتم شبیهسرازی تبریرد پیشرنهادی در محاسربه،انتظار میرفت
. بهتر از الگوریتم حریصانه عمل کرده است،انتشار در شبکه اجتماعی

 مراجع-7
 ارائهی یک روش حریصانه برای اجتماعیابی،. ب، تیمورپور،. ب،شقاقی
، یازدهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع،در شبکههای پیچیده
.1393
 به کارگیری روش فوق ابتکاری، ،. ح، مومنی،. ش، برقی،. ی،مهرجردی
 مجله تحقیق،شبیهسازی تبرید تدریجی برای حل مسائل زنجیره تامین
.1390 ،1-24 ،3  شماره، سال هشتم،در عملیا و کاربردهای آن
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 نتایج حاصل از بکارگیری الگوریتم شبیهسازی تبرید.)3( جدول
)زمان (ثانیه
1.729
1.052
7.316
1.174
6.203
1.441
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40
33
7
26
6
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1
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2
3
1
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