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 چکیده
 ای از افراد و گروه هبایی هتبببتنبد کبه ببا یبخ الگوی خبار ببا هم در ار ببا  انبد و نرش مهمی را در انتشبببار اطلاوا  و شببببهبه هبای اجتمباوی مجمووبه

)[1](IMP.به معنای استخراج زیر مجمووه ای از گره ها در یخ شبهه اجتماوی است  متبلله ی حداکثر سبازی نوو  حداکثرسبازی نوو  روی کاربرا  ایجاد می کند

 .کنند انتشاربیشینه مدل به  وجه با  که بتوانند انتشار در شبهه را

سببروت لازم برای پردازا این نود داده ها در با افزایش حجم داده ها ، مدل های سببنتی از داده کاوی و یا  جزیه  یلید داده اگر ه بتببیار ماسر اسببت اما فا د 

 .میدوده میلیو  نمونه است بنابراین نیاز به طراحی الگوریتم کارآمد ر و سریع  ر برای انواد جدیدی از مشهلا  است

از جمله این روا ها الگوریتم   اکنو  الگوریتم های متنووی برای کشبببر گره های  رسیر گباربه من ور حداکثرسبببازی نوو  در شببببهه های اجتماوی ارا ه شبببده

سببتواده نه و ژنتیخ احریصببانه می باشببد.واسببک اسببت که این الگوریتم به  نهایی نمی  واند  مام نیازمندی ها را بر طر  کند.از این رو از  رکیت الگوریتم حریصببا

 ر راههارهایی پیشنهاد می دهیمکردند. ما در این مراله این  رکیت و مزایا و معایت آ  را مورد بیث  رار می دهیم ودر آخ

  

 الگوریتم ژنتیخ ، الگوریتم حریصانه ، حداکثر سازی نوو  ، شبهه های اجتماوی :کلیدی واژه های

  
  

ProblemInfluence Maximization  [1] 
  
 

 مقدمه  

 یبتوا  گوت شبهه ها دیکنند.دروا ع شا یم وایجامعه ا خیافراد  نیدر  بادل اطلاوا  ب ینرش مهم یاجتماو یامروز شبهه ها یایدر دن

 .گردد یدر آ  ها منتشر م ییهتتند که اخبار و اطلاوا  با سروت نما یدسته جمع یرسانه ها یاجتماو

ونق بلاگ ها در جامعه مدر  ر هرویو م ترییبوک ، و سیبر خط مانند ف یاجتماو یاز شبهه ها یادی عداد ز نترنتیا ادیز تی وجه به میبوب با

پلت  خی هکاربرا  است بله اریدر اخت یها ار با  نه  نها به ونوا  ابزار ار باط اردیلیها کاربر و م و یلیبا داشتن م یاجتماو یشبهه ها نیگرفت و ا

 (]3[,]2[,]1[ ) است غا شا یشرکت ها و  بل یبالروه برا یابیفرم بازار

 شوند و با ارا ه میصول به آ  ها پخش ییصور  است که کاربرا  با نوو   در شبهه شناسا نیبه ا یابیمترله انتشار اطلاوا  در بازار کاربرد

 .مورد  وجه  رار گرفته است ریاخ یدر سال هااست که  یریادگیروا  خیکاربرا  با نوو   نیشود.انتخاب ا یمیصول در شبهه شرود م

 .شود یمطرح م نوو  ی یت ونوا  مترله حداکثر ساز یاجتماو ینوو  در شبهه ها یرا ی یر مترله

 میرا انتخاب کن   هیمجمووه از کاربرا   اول خیکار  یکه  طور در ابتدا می الش رو به رو هتت نینوو  ما با ا یمترله حداکثرساز درکاوا

  رار دهد. ریاز کاربرا  شبهه را  یت  رس یادی عداد ز گریبه وبار  د ایرا داشته باشند  ری اس نیشتریب تیکه در نها

 نیاول چاردسو یو ر نگسیرا به خود جلت کرده است.دوم یاز پژوهشگرا  داده کاو یارینوو   وجه بت یمترله حداکثر ساز ریاخ یدر سال ها

 شرفتیپ ری ند سال اخ یکه ط (]4[و]5[)مطرح کردند یداده کاو دیکاربرا  با نوو  را از د یینوو  و شناسا یبودند که متلله حداکثر ساز یکتان

 .صور  گرفته است نهیزم نیدر ا یادیز یها

 تمیآ  الگور یساز نهیمن ور بهاست و به  NP-hard خینوو  اساسا  یاشاره کردند که مترله حداکثرساز( ]6[و]7[)و همهارا  در کمپ

 ست.(ا یعیطب تمیلگار هیپا e که در آ ).کند نیرا  ضم (e/1-1) تواندیم صانهیرا ارا ه دادند وآ  ها سابت کردند روا حر صانهیحر
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ل آ  ها وبار ند از: مد نی ر جیرا یارا ه شده ول یمتواو  ی ا به حال مدل ها ردیگ یمدل انتشار انجام م خینوو  در شبهه مطابق با  دهیپد

 (]12[و]13[) 3(LT)یمدل آستانه خط (]6[و]11[) (WC)2 مدل آبشاروز ( ]8[و]9[) 1 (IC)آبشار متترد

ولاوه کند  یهد  وبور م یاز همه گره ها در شبهه اجتماو صانهیبا وملهرد خوب در گتترا نوو  روا حر هیمجمووه اول خی نییمن ور  ع به

 هیبا شب صانهیحر تمیالگور تیو  رک( ]14[و]15[)است  NP-hardمتلله  خی هیکاربرا  اول نیمجمووه مع خی یبر رو رگتترایمیاسبه  رس نیبر ا

ا در مترله ر صانهیحر تمیمتا د بالا ناکارآمد بود  الگور جهیدارد.در نت ازیبار اجرا ن نیبه  ند قید  جهیبه دست آورد  نت یمونت کارلو برا یساز

 تمیصور  گرفته و الگور صانهیحر تمیالگور ییکارا شیبه من ور افزا یاریمطالعا  بت ریاخ یدر سال ها( ]16[و]17[) دهد. یحداکثر نوو  نشا  م

 یکدام اهرم  در  برا[ است که هر 11با هم در ] صانهیو حر خیژنت تمیارا ه شده استواده از الگور یراهبردها نیاز ا یهیارا ه شده  یاریبت یها

 .میده یم شنهادیپ ییودرآخر راههار ها  میده یآ  را مورد بیث  رار م تیو معا ایروا و مزا نیمراله ما ا نیاست.در ا یگرید

 

 . کارهای مرتبط2
 نید ریبیث را به سمت جد یداد وسپس در  تمت بعد مینوو  را مورد بیث  رار خواه یمشهد حداکثر ساز یبرا صانهی تمت ،ابتدا روا حر نیدرا

 کند.به یاستواده م صانهیحر تمیو الگور خیژنت تمیالگور تی[ از  در11.روا ارا ه شده در ]میبر ینوو  م یمشهد حداکثر ساز یبرا خیژنت تمیالگور

 یاستواده م خیژنت تمیشده  وسط الگور دایبهبود راه حد پ یبرا صانهیحر تمیراه حد و از الگور خی یجتتجو یبرا خیژنت تمیاز الگور گریوبار  د

 کند.

 الف( الگوریتم حریصانه برای مشکل حداکثر سازی نفوذ
این است که در هر  هرار یخ گره جدید به مجمووه کاربرا  اولیه اسافه شود به طوری که  رسیر  IMPیده اصلی یخ الگوریتم حریصانه برای 1

نشا  داده شده است در هر  3شهد  5 – 7همانطور که در خطو   برسد. Kمجمووه کاربرا  اولیه افزایش یابدو به اندازه از پیش  عریر شده 

نشا  می دهد،گره با  8 خیره خواهد شد.سپس همانطور که در خط   vNرد می شود که در وا I(VUS)به میاسبا   رسیر  V هرار گره ،هرگره 

 بیشترین  رسیریهی از گره های مجمووه ی کاربرا  اولیه خواهد شد.

 

 

 
 

 

 

 

 IMP. الگوریتم حریصانه برای 1شهد 

 

 CELF( الگوریتم 1
[ ارا ه شده 18که در ] CELF تمیمجدد شوند،الگور یابیهمه گره ها در هر  هرار ارز صانهیحر تمیکه همانند الگور نیا یبه جا

 ری،  اس هیبه درو  مجمووه کاربرا  اول Viگره  خیکند که اسافه کرد   یم نیکند که  ضم یحد م یرا با استواده از  ابع IMPاست،

 تیویبه هما  ک یا جهیکند اما نت یم ییمجدد صرفه جو یابیدر زما  ارز CELFE تی ر  نیداد.به ا دخواه شیآ  مجمووه را افزا

 دهد. یم صانهیحر تمیالگور

 

 NewGreedy( الگوریتم 2

                                                                 

1  Independent Cascade 

2 Weighted Cascade 

3 Linear Threshold 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

در هر  هرار  صانهیحر تمی رار دهد.الگور ریگره را  یت  رس تواندیم هیکاربر اول شهیباشد هم هیکاربراول خی هیهمتا ای خیگره نزد خیاگر 

نشا  داده شده  2رو همانطور که در شهد  نیکنند.از ا جادیرا ا ری وانند  رس یگره ها نم نیگره ها را میاسبه خواهد کرداما همه ا نیا

 یمجمووه  ریکه  یت  رس ی ربان یگره ها یکند  ا همه  ی( استواده مDFSومق اول ) یاز جتتجو New Greedy تمیالگور

 چیکه ه ییکند  ا گره ها یاستواده مDFS 4از  New Greedy تمی ر الگور قیکند.به طور د  دای رار گرفته اند را پ هیکاربرا  اول

 نیا یرو یری رس چی وانند ه ینم Bکه گره ها در  نیا دیکند.به دل رهی خ 6در خط  Bکند و در دایام ندارد را پ rنمونه  یرو یری رس

 Bاگر گره در  گریها را کاهش دهد.از طر  د یابی واند  عداد ارز یم تمیالگور نیشود.بنابرا یحتاب نم Iکنند،گره  وسط  جادینمونه ا

 14خواهد شد.)در خط  هیکاربر اول خی Nvدر  ری رس نیشتریگره با ب رانجام(. س9 ا خط  7اسافه خواهد شد)خط  Nvگره به   رینبود. رس

 نشا  داده شده است.(

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NewGreedyالگوریتم  2شهد 
 

 IMP یبرا کیژنت تمیالگورب( 
که در   IMP حد متلله ی( ارا ه شده براخیژنت تمیالگور یبر مبنا یساز نهیشیب تمی)الگور MAGA به نام GA بر یمبتن تمیالگور خی[ 19در]

 IC مدل یابیدهد( و  ابع ارز یم شیرا نما هیکاربر اول خیهر ژ   یعنیشده است ) یکروموزوم کدگبار خیبه صور   هیآ  مجمووه کاربرا  اول

 .ودش یبه ژ  ها اومال نم یخاص تی ر  چیکند که ژ  ها  هرار نخواهند شد وه یم نی ضم نیمجمووه است ا خیکه کروموزوم  نیا دیاست.به دل

هر  یشوند بعد سازگار یم دی ول یاز کروموزوم ها به طور  صادف یکند.در ابتدا مجمووه ا یکار م تمیالگور نیکه  گونه ا میکن یم ا یب نجایا در

( یدر باز یانتخاب  صادف یبرا یا لهی رخ رولت)وس خی جادیا یبرا را ی رس نیشود سپس از ا یهر کروموزوم میاسبه م ری رس یعنیکروموزوم ،

از  یمیفرط ن MAGAوجود  نیانتخاب خواهند شد. با ا crossover 5 یبرا ییمشخص کند  ه کروموزوم ها یشود  ا به طور  صادف یاستواده م

دو کروموزوم  یبه طور  صادف crossoverشوند.اپرا ور)وملگر(  یدور انداخته م گرید میانتخاب خواهد کرد و ن crossover یکروموزوم ها را برا

جهش  ریشود.متغ یاصل تیشده برابر با اندازه جمع دی ول یروموزوم هاکه  عداد ک یکند  ا و ت دی ول دیکروموزوم جد خیخواهد کرد  ا  تخابرا ان

 رگید هیرا انتخاب خواهد کرد  ا آ  را به کاربر اول هیکاربر اول خی یجهش به طور  صادف ریاست. متغ هیاول یاصل GAاست که در  یهمان راید 

هر کروموزوم  یاست، نا ار است برا ارناکارآمدیبت یاز ن ر میاسبا  ICمدل  رایبر است ز نهیکاملا هز یاز لیاظ میاسبا  MAGA.  دهد رییغ 

 ریبزند که به صور  ز نیکروموزوم را  خم خی ریکند  ا  رس یم هیمدل احتمال  ه خی MAGAمترله ،  نیحد ا یدر هر  هرار اجرا شود.برا

 .استشده  ری عر

 

                                                                 

4 Depth-First Search 

 تبادل ژنی 5
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inاست. s هیمجمووه کاربرا  اول ری رس I(s)که 

vN گره  یها هیمجمووه همتاV .استLT از گره هاست که  یمجمووه اL ( در  الی عداد لبه ها )هاs 

 احتمال انتشار است. P رار گرفته باشدو یگرید ی یت  رسبر گره  uکه گره  نیاحتمال ا uPاست.

 GNA. الگوریتم 3

 IMPرا با هم  رکیت می کند  ا نتیجه بهتری برای  NewGreedyاین الگوریتم حریصانه جدید ژنتیخ نامیده می شود که الگوریتم ژنتیخ و 

 [11بدست آید.]

 

 
 GNAالگوریتم  .3شهد   

 
 GNAشرح الگوریتم  1-3

گره بتواند دوستا   خی ایآ نههیا رایشود ممهن است متواو  باشد ز یمیاسبه م IC  وسط مدل هتا ی هیکاربرا  اول یمجمووه  یکه برا یری رس

مترله را حد کنند،که به  نیدهند  ا ا یرا ارا ه م ی[ روش6شود.کمپ و همهارا  ] یم نیمع ینه به طور احتمال ای راردهد ریخود را  یت  رس

کند یم رکاریز ر صو : 

اوداد  دی ول قیاست.از طر G یاز شبهه اجتماو یرگرافیز خیشود که هر یم جادیا R یمجمووه از نمونه ها خیاجرا شود، ICکه مدل  نیاز ا  بد

شود و سپس  یم نیمع یهر نمونه به طور احتمال یها الیودم وجود  ایشده اند،وجود  عی[  وز1،1بازه ] یدر میدوده  هنواختیکه به طور  ی صادف

 ینتهاگره در ا زیآم تی واند به طور موفر یم الی یانتها خیوجود داشته باشد آنگاه گره در  الیشود.اگر  یم تهیمتناظر مرا الیوز  مربو  به  با

ده میاسبه ش را ی رس نیانگیم می دانیموجود ندارد و از نمونه حب  خواهد شد.همانطور که  الیصور   نیا ری رار دهد.در غ ریرا  یت  رس الی گرید

 دیپارامترها با GNAخواهد بود. بد از شرود  هتا ی ،شود ینمونه ها میاسبه م نیا یبررو هتا ی هیمجمووه کاربرا  اول یبرا IC وسط مدل 

مجمووه  خی خی هرخواهند شد  دی ول یکه به طور  صادف یینشا  داده شده است.کروموزوم ها 1شوند همانطور که در جدول  هیاول یمردارده

 شوند. یم دیو  یل یبررس 5پارامترها در  تمت  ما ی ن  نیدهد.همچن یرا نشا  م هیکاربرا  اول

 NewGreedy تمیتوسط الگور یبه هنگام ساز 2-3

کند.به  یوامد انتخاب ،اطلاوا  فراهم م یباشد که برا ی( مIMP)ری رس یساز نهیشیدر مترله ب هیمجمووه کاربرا  اول ریکروموزوم ، رس تیوسع

 هیکاربر اول خی NewGreedy تمیکند.مطابق با الگور دی ول دیکروموزوم جد خیکند  ا  یازدو کروموزوم استواده م زین crossoverولاوه وملگر 
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وملگر  نیبگبارد.بنابر ا ریآ   رس ی واند بر رو یباشد نم هیکاربر اول خیاا  هیدهد که اگر همتا ی رار م ریاا را  یت  رس هیروا همتا نیا به

crossover و نتخابوامد ا یرا برا هیکاربرا  اول یمجمووه  ری رس دیبا یوامد بهنگام ساز نی.بنابرازدیماسر را دور بر ریغ یمجبور است گره ها 

فعال  یمجمووه گره ها Aشهد  نینشا  داده شده است.در ا یشبه کد 4فراهم کند.در شهد  crossoverوملگر  یاز آ  ها را برا خیهر  ری رس

 ا یبه پا Vاست که گره  نیا یبه معنا Q.enqueue(v)صر  خی Q.به ولاوه است Gام از r یدر نمونه  xگره  یها هیمجمووه همتا Nr(x)است 

 I(S)است و  K هیکاربراول ری رس Iskحب  شده است. Qصر  یمعناست که گره در ابتدا نیبه ا ()Q.dequeueاسافه شده است و  Q یانتها ای

 ریغ یها هیشود و همتا یم دایپ Vگره  یها ههمتای 11 – 14کند.در خطو   یرا سبت م هیکاربراول ری رس fاست.  S هیکاربر اول یمجمووه  ری رس

 یداده ها در همه  ری رس انگنمی 19 – 21شود.در خطو   یدانه میاسبه م ر رسی 8 – 15شوند.در خطو   یم رهیدخ Gام  r یدر نمونه  Aفعال 

 شود. یحتاب م S هیکاربرا  اول یمجمووه  ری رس 22شود.در خط  ینمونه ها میاسبه م

 

 
 . خروجی وملگر به هنگام سازی شده4شهد 

 . انتخاب4
و   نرخ انتخاب  aرا انتخاب می کند که این انتخاب برمبنای  رسیر کروموزوم هایی است که در  بادل ژنی مشارکت دارند.که  a.cوامد انتخاب رأس 

c .الگوریتم ارا ه شدهاز انتخاب   عداد کروموزوم هاست.کروموزوم های دیگر یعنی کروموزوم هایی که انتخاب نشده اند دور ریخته می شوند

  صادفی انتخاب می کند  ا کروموزوم ها را انتخاب کند و این انتخاب بر اساس  اسیرا  کروموزوم هاست و سپس یخ مدل احتمال ایجاد می شود

ص کند  ه کروموزوم هایی برای نتد بعدی با ی خواهد ماند.سپس وامد انتخاب حرکت خواهد کرد  ا یخ کروموزوم را به صور   صادفی  ا مشخ

 انتخاب کند.این نشا  دهنده این است که هر ه  اسیر یخ کروموزوم بالا ر و بیشتر باشد شانس انتخاب شد  بالا  ر می رود.

5 .Crossover 

با استواده از ا صال دو کروموزوم یخ نتد  crossover( یخ مجمووه است وامد IMPکروموزوم در مترله حداکثر سازی نوو  ) به دلید این که

( د ولید می کند. مهانیتم  ضمین می کند که ژ  ها در کروموزوم  هثیر نخواهند شد.با این وجود ممهن است این روا اندازه ی یخ نتد )زاد ول

به جای این که گره ها در یخ نتد  crossoverوامد  باید گره های زا د را حب  کند. crossover ور حد این مترله، وامد را  غییر دهد.به من

راولیه حب  برا به طور  صادفی حب  کند و امها  این وجود داشته باشد که گره با  اسیر بالا حب  شود،گره ها ی بلا استواده را بر مبنا ی  اسیر کار

, 5) این اوضا را دارد: P 2و کروموزوم والد  (6, 1(, )4, 2(, )3, 1(, )1, 5) این اوضا را دارد: 1Pبرای مثال،فرض کنید کروموزومم والد خواهد کرد.

1( ,)3 ,2( ,)1 ,4( ,)1 ,5.) 
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 7 اسیر کاربراولیه است. در شهد  yکاربراولیه است و  x( به  ر یت کاربراولیه و  اسیر کاربراولیه است.بنابراین xو  yاوضای اول و دوم هر جوت )

 Yیهتا  و  X بد از حب  هر گرهی غیر از آ  هایی که  2P و 1P گونه کار می کند.فرزندا  کروموزوم  crossoverنشا  داده شده که وامد 

وضوی با  رسیر  crossoverنشا  داده می شود.به وبار  دیگر وامد   C_ = P1 ∪ P2 / {(4, 2)}به صور   4متواو  دارند مثد گره 

ا دام به حب  گره با  crossover( با ی می ماند. سرانجام وامد 1و  4کو خ  ر.بنابراین در این نمونه فرط ) yکمتر را انتخاب خواهد کرد،یعنی 

است.با این روا، کاربرا   cدازه ی کروموزوم پدر شود.نتیجه،کروموزوم فرزند کمترین  اسیر می کند  ا و تی که اندازه کروموزوم فرزند برابر با ان

 اولیه موید با ی خواهد ماند  ا بهبود کیویت را گتترا دهد.

 

 
 GNAدر  crossoverنمونه ای ساده از شرح  5شهد 

 

 

 . جهش6
کمخ می کند  ا  GNAوامد جهش بر اساس نرخ جهش به طور  صادفی ژ  کروموزوم را به یخ کاربر اولیه متواو   غییر می دهد که این به 

و تی که به یخ گره خار نزدیخ شده است و گره ی جدیدی وجود دارد که  ا الا  جتتجو نشده را مورد جتتجو  رار دهد و راه حد بهتری در 

 ا کند.این شرایط پید

 

 . نتایج آزمایشگاهی7

 شده یساز هیشب یطداده و مح یمجموعه ها الف .
استواده شده  GR-QCو  Net HEPTبرای مرایته ی الگوریتم ارا ه شده و دیگر الگوریتم هایی که اخیرا ارا ه شده از مجمووه داده های 

است.گره های هر دو مجمووه داده مالوا  را نشا  می دهدو یال های بین مالوا  نشا  می دهد هردو دسته مالوا  با هم همهاری داشته اند 

می باشند.این مجمووه داده  2113 ا  1991از سال « فیزیخ پرانرژی – لوری »مجمووه ای از مالوا  مراله ی  NetHEPTمجمووه داده 

 2113 ا  1993از سال « نتبیت ومومی و کیها  شناسی کوانتمی»مجمووه ای از مولوا  مراله ی  GR-QCیال دارد. 58891گره و  15233

 × Intel Core2 Quad CUP Q6600 @ 2.40GHzیال دارد.آزمایشا  ما بر روی حاف ه  14496گره و  5242است این مجمووه داده 

4, 6.8G  انجام شده و سیتتم وامدUbuntu 14.04  است .برنامه نویتی درC++  نوشته شده و باg++ .رکیت شده است  

برابر با  Pنمونه دارد.یخ نمونه بزرگ  ر د ت بیشتر را نشا  می دهد.احتمال انتشار  511است.هر مجمووه ی داده  ICمدل انتشار آزمایشا  مدل 

[ از 11   وجه به الگوریتم استواده شده منجر به نتایج مشابه به یهدیگر خواهد شد.]بزرگ بدو P جاوز کند زیرا   1,1نمی  واند از  Pاست. 1,11

GNA  ،SA [21 و ]NewGreedy [11]   استواده شده  ا  رسیرا  مجمووهSeed  های متواو  با هم مرایته شود. ن یما  پارامترهای

GNA  وSA  نشا  داده شده است. 2در جدول 
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 NetHEPTنمونه از  555تأثیر هر الگوریتم روی   7شکل 

 

 GR-QCنمونه از  555تأثیر هر الگوریتم روی  6شکل 

 

 NetHEPTنمونه از  5555تأثیر هر الگوریتم روی  8شکل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 GNAبهتر از  NewGreedyهمانطور که در نمودارهای بالا نشا  داده شده درمواردی که  عداد  هرار ها کمتر است  رسیر به دست آمده از الگوریتم 

 برای مجمووه داده بزرگتر بهتر از مجمووه داده کو هتر ومد می کند. GNAاست و 
 

 گیری. نتیجه8

را بررسی کردیم .این الگوریتم از  وانایی الگوریتم ژنتیخ و الگوریتم  IMPدر این مراله ما یهی از الگوریتم های ارا ه شده برای حد مشهد 

NewGreedy  بهره می گیرد.الگوریتمNewGreedy  برای بهبود  در  جتتجوی میلیGA  به کار می رود و باوث بهبود کیویت حد مترله

 می شود.

ومد می  SAو  NewGreedyالگوریتم ارا ه شده این است که برای مجمووه داده های بزرگترو عداد  هرارهای اجرای بیشتر سریعتر از  مزیت

فرض شده است که رایج  رین مدل  IC مدل انتشار پایه مدل IMPکنداز طرفی دیگردر اکثر الگوریتم ها و آزمایشا  ارا ه شده برای بهینه سازی 

 های ههشب وا عی دنیای از خصوصیا ی  وانند نمی کامد طور . این مدل انتشار هم ازن ر هزینه مررو  به صرفه نیتت و هم این مدل بهانتشار است

 های هشبه وا عی دنیای در نوو  ،فرآیند کنندگا  شرکت زیاد جمعیت و اطلاوا  انترال بالای سروت به  وجه با دروا ع.کنند  صر  را اجتماوی

را دنبال DIC6 [21]سایر مدل های انتشار از جمله  GNAبنابراین می  وا  برای الگوریتم .است نامشخص ها جنبه از بتیاری از اجتماوی

 NewGreedy و  memeticالگوریتم های کارآمد  ری مانند  Newgreedyکرد.همچنین میتوا  به جای استواده از الگوریتم های ژنتیخ و 

 استواده کرد.

آینده الگوریتم هایی با کارایی وسروت بالا رو با مدل انتشاری که به دنیای وا عی نزدیهتر باشد ارا ه دهیم که در آ   رخیر انترال امیدوارم در 

 اطلاوا  واحتمال نوو  بین اوضای شبهه به طور د یق مشخص شود.
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Abstract. Social networks are a set of individuals and groups that are associated with a particular pattern and play an 

important role in information dissemination and (IMP [1]) maximizing user penetration. The problem of maximizing 

influence It means extracting a subset of nodes in a social network that can propagate the network in accordance with the 

release model. 

As Big Data becomes prevalent, the traditional models from Data Mining or Data Analysis, although very efficient, lack 

the speed necessary to process problems with data sets in the range of million samples. Therefore, the need for designing 

more efficient and faster algorithms for these new types of problems. 

So far, various algorithms for discovering effective nodes in order to maximize the influence of social networks provided, 

including these methods are greedy algorithms. It is clear that this algorithm alone can not solve all the requirements. 

Therefore, the The combination of greedy and genetic algorithms. In this article, we discuss this combination and its 

advantages and disadvantages, and finally we propose solutions. 

. 
Keywords: Genetic Algorithm, Greedy Algorithm, Maximizing Penetration, Social Networking 
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