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چکیده
تشخیص انجمنهای همپوشان در شبکههای اجتماعی بسیار بزرگ با عاملهای هوشمند یک مساله سخت و مهم است که قدرت تشخخیص و
تحلیل آن شبکهها را از حالت بیدرنگِ برخط خارج میکند .همپوشانی انجمنها در کنار افزایش ابعاد و ارتباطات این شبکهها به چالشهخای
پیچیدگی زمان زیاد جستجوی انجمنها و افزایش طاقتفرسای حافظه مصرفی منجر میشود که از قابلیت کنترل سریع آنها میکاهخد .ارائخه
روشهای توزیعی مقیاسپذیر تصادفی و عاملگرا ،بر اساس انتشار برچسب در شبکههای بسیار بزرگ و پیچیده بخه کخاهش زمخان جسختجو و
تسریع تشخیص کمک میکند .این مقاله روش توزیعی نوین مقیاسپذیر عاملگرا برای تشخیص انجمخنهخای هخمپوشخان بخر اسخاس انتشخار
برچسب توانسته با محدودسازی انتشار پیام و استفاده از معیارهای جدید بر روی معماری چندهسختهای ،بخه پیچیخدگی خطخی زمخان اجخرا و
حافظه مصرفی دست یابد .روش پیشنهادی با آزمون بر روی مجموعه دادههخای بسخیار بخزرگ شخبکههخای اجتمخاعی ،از نظخر زمخان اجخرا در
شبکههای بزرگ تا  3برابر تسریع و از نظر پیمانهای از  1%تا  333%بهبود دارد و در یافتن انجمنهای همپوشان بسخیار دقیخو و سخریع عمخل
میکند.
كلیدواژهها :شبکههای اجتماعی ،پردازش توزیعی ،تشخیص انجمنهای همپوشان ،الگوریتم انتشار برچسب

 -9مقدمه
شبکههای اجتماعی بعد از ظهور شبکههای واقعی مانند
و  Twitterگسترش بسیار یافتند و وارد کاربردهای واقعخی زنخدگی
بشر شدند .دو خاصیت مهم شبکههای اجتماعی ،موجودیتهخا 3و
رابطه بین آنها است .موجودیتها می توانند افخراد و رابطخه بخین
آنها می تواند دوستی باشد .مجموعهای از موجودیتهخای شخبکه
اجتماعی که شدت تعامالت در آن بیشتر از دیگر موجودیتهخای
پراکنده باشد انجمن تشکیل مخیدهنخد .بعضخی از موجودیختهخا
ممکن است عضو چندین انجمن باشند .لذا انجمنها مسختقل یخا
بدون عضو مشترک و همپوشان یا دارای عضو مشخترک هسختند.
تشخیص انجمن یخک مسخاله سخخت و مهخم در مطالعخه سخاختار
شبکه و فهم ویژگیهای برای استخراج اطالعات شخبکه اسخت .بخا
شناسایی انجمنها و افراد متعلو به چند انجمن ،میتوان سخرعت
انتشار اطالعات در شبکه را افخزایش داد .شناسخایی انجمخنهخای
همپوشان و فنون تشخیص آنهخا از محورهخای مطالعخاتی جدیخد
محسوب میشود [.]3
Facebook

 -9-9مدل انجمن
در تئوری گراف ،انجمنها در شبکههای اجتماعی را مخیتخوان بخا
* رایانامه نویسنده مسئولmahabadi@shahed.ac.ir :
Entities

1

گراف دارای تراکم زیاد نشان داد .از لحاظ آماری تراکم یخالهخای
زیرگرافهای انجمن نسبت به تراکم گراف تصادفی با همان تعداد
یال و گره بیشتر باشد ،در این صورت انجمخنهخا یخا زیرگخرافهخا
مستقل از هم هستند و اعضای مشخترک ندارنخد .گخراف )G(V;E
شامل گرهها و یخالهخای بسخیاری اسخت .گخراف دارای مجموعخه
غیرتهخخی  Vرأس و مجموعخخه  Eیخخال اسخخت .بخخرای هخخر یخخال
) ( گرههای  uو  vرا انتهای یال میگویند .زیرگخراف
)’ ’ (  Hاز گخخراف ) ،G = (V,Eگرافخخی کخخه گخخرههخخای آن
زیرمجموعه گرههای گراف  Gو یالهای آن زیرمجموعه یخالهخای
 Gباشند .جزء متصخل 2بخه زیرگرافخی گفتخه مخیشخود کخه تمخام
گرههای آن بخه هخم متصخل هسختند .را درجخه ورودی،
را درجه خروجی و را درجه گره  iگویند .مخاتری همسخایگی
گراف  Gبا نخام ) A(Gبخا یخک مخاتری  n nتعریخ مخیشخود
و در غیخر
که در صورت اتصخال گخرههخای  iو  jمقخدار
است .به مجموعه ای از زیرگرافهای گراف G
آن مقدار
که تمام گرههای گخراف را پوشخش مخیدهنخد گخرافپوششخی G
گوینخخد .گخخرافهخخای پوششخخی Gهمخخان انجمخخنهخخای هخخمپوشخخان
{
∐
}
هسخختند .هخخر گخخره در گخخرافهخخای
پوششی میتواند عضو چند زیرگراف باشد که برای هر گره بخردار
∑
{ 𝛽تعری میشود.
تعلو بهصورت }
Connected Components

2

2
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 -2-1تشخیص انجمن
تشخیص انجمن ،تمرکز بر مناطقی از گخراف کخه دارای اسختقالل
نسبی هستند را فراهم میکند [ .]2از روشهای سنتی شناسخایی
انجمنها ،پارتیشن بندی 3گرههای شخبکه بخه تعخدادی انجمخن از
پیش تعیینشده است [ .]1غلظت ارتباط افراد پارتیشن بخا معیخار
ضریب خوشهبندی اندازهگیری می شود که برابر نسبت یخالهخای
موجود در گروه به کل یالهای ممکن در آن گروه است [.]4

شنونده است که بر اساس تکرار انتشخار اطالعخات ،بخه شناسخایی
انجمنها میپردازد .این روش در دو ساختار معماری چندماشینی
[ ]31و چندهستهای [ ]34پیادهسازی میشوند.

تشخیص انجمن همپوشاان انجمخن هخای دنیخای واقعخی
همپوشان هستند .روشهای تشخیص انجمن همپوشان ،گخراف را
به بخشهخای کخامالا مجخزا تفکیخک نمخیکننخد و میخزان یخافتن
همپوشانی در روشهای مختل با هم تفاوت دارند .برای تشخیص
انجمنهای همپوشان روش لوین [ ]1ارائه شد .همچنین چنخدین
الگوریتم چندسطحی با خوشه بندی یالها ارائه شخد کخه خخواص
شبکه ،انجمن و گره را در سطوح مختل بین کرد [ .]6برای حل
مشکل همپوشانی روشهای انتشخار اطالعخات مطخرح شخد .روش
خطی تشخیص انجمن به نام انتشخار برچسخب ارائخه شخد کخه بخا
استفاده از ساختار شبکه و بدون نیاز به دانش قبلی از انجمخنهخا،
به تشخیص آن ها مخیپخردازد [ .]7ایخن روش الگخوریتم یخادگیر
شبه-متمرکز است .ابتخدا هخر گخره برچسخب منحصخر بخه فخردی
اختیار کرده و سپ گرهها با بررسی همسایگان خود ،با بیشترین
تکخخرار برچسخخب ،همسخخایگان خخخود را انتخخخاب م خیکننخخد .روش
انتشار برچسب با افزودن تابع بیشینهسازی ارائه شخد کخه مشخکل
عدم خروج از بیشینه محلی داشت [ .]1بخرای خخروج از دام ایخن
بیشینه محلی ،در هر مرحله بعد از انتشار برچسخب ،انجمخنهخای
یافتهشده با معیار پیمانهای ،با هم ترکیخب و انجمخن بخزرگتخری
تشکیل دادند [.]3
تشخیص موازی انجمن هامپوشاان بخهدلیخل گسخترش
شبکههای اجتماعی و گسترش کاربران آنها ،شخبکههخای بسخیار
پیچیده تشکیل شد که دارای گرهها و یخالهخای بسخیار هسختند.
تحقیقات اخیر برای این شخبکههخای بخزرگ و پیچیخده ،بخه ارائخه
روشهای سریع تشخیص انجمن متمرکخز شخدهانخد .آنهخا زمخان
جستجوی برای اجخرا را دنبخال مخیکننخد تخا مقیخاسپخذیری آن
روشها قابل بیان باشخد .روشهخای مقیخاسپخذیر از سخاختارهای
توزیعی و موازی بهره میبرند .اکنون طراحی الگوریتمهای موازی
که با استفاده از امکانات سختافزاری بتوانند به مقیاسپخذیری و
اجخخرای سخخریعتخخر کمخخک کننخخد از اهمیخخت ویخخژهای برخوردارن خد
[ .]31-33همگامسازی داده ها در محاسبات موازی از چالشهای
خطیسازی این روشها است .یکی از روشهای مهم خطی بخرای
تشخیص انجمنهای هخمپوشخان ،روش انتشخار برچسخب گوینخده
Partitioning

1

شکل ( )9روندنمای روش

پیشنهادی .SLPA-PP

 -3-1روش پیشنهادی و ارزیابی
روندنمای روش پیشنهادی  SLPA-PP2در سخه مرحلخه اساسخی و
مطابو شکل ( )3به شناسایی سریع و دقیو انجمنهای همپوشان
در شبکه میپردازد .در مرحله( 3یافتن قطبها) با دریافت گخراف
ورودی و بر اساس اطالعات سراسری گراف ،در یک پاالیش ،خط
برگها شناسایی و جخذب گخرههخای جدشخان مخیشخوند .سخپ
گرههای شبهقطب به تعداد  kگره متوالی انتخخاب مخیشخوند .در
مرحله ( 2فشار برچسب) گرههای شبه قطب بر اسخاس اطالعخات
محلی ،نفوذ خود را از طریو انتشخار برچسخب بخه همسایگانشخان
اعمال میکنند و با استفاده از ضریب تعریفی انتشار قطب کنتخرل
می شوند .در مرحلخه ( 1تشخخیص انجمخن) هخر گخره بخر اسخاس
اطالعات انجمنها بخا دریافخت اطالعخات برچسخب همسخایگانش،
برچسخخب کششخخی خخخود را انتخخخاب مخخیکنخخد .در ایخخن مرحلخخه
انجمنهایی که زیرمجموعه انجمنهای دیگر هستند باید از لیست
انجمنها موجود خارج شوند .با بررسخی انجمخنهخا و اسختفاده از
)Speaker Listener Propagation Push Pull Algorithm (SLPA-PP

2
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ضریب تعریفی تشابه جاکارد ،انجمنهای مشابه ترکیب و از طریو
الگوریتم گوینده-شنونده و محاسبه ارزش پیمانهای ،انجمخنهخای
همپوشان انتخخاب مخیشخوند .نهایتخاا خروجخی الگخوریتم ،لیسخت
زیرگرافهای پوششی را بهعنخوان انجمخنهخای هخمپوشخان ارائخه
میدهد.
ایده اصلی روش مقیاسپخذیر پیشخنهادی اسختفاده از تئخوری
اطالعات برای انتشار موازی اطالعات در شبکه و کنتخرل مراحخل
انتشار است .در گام اول ،اعمال نفوذ گرههای شبهقطب در حلقخه
اول انتشار برچسب به همسایگان خودشخان اسخت .در روشهخای
قبلی ،انتشار برچسب تمامی گره هخا بخه صخورت تصخادفی صخورت
میگرفت ولخی در روش پیشخنهادی انتشخار اطالعخات بخهصخورت
هدایتشده و فقط از طریو گخرههخای دارای نفخوذ بیشختر انجخام
میگیرد .گراف شبکه به  kدسته تقسیم و در هر دسته گرهی که
بیشترین درجه نسبت به همسایگانش را دارد بهعنوان گخره شخبه
قطب انتخاب و برچسب خود را به همسایگانش تحمیل مخیکنخد.
در گام دوم انتشار برچسب قطبها بهصورت تصادفی منتشخر و از
سرایت آن به قطبهخای دیگخر از طریخو معیخار  HPPجلخوگیری
میشود .نهایتاا در گام سخوم بخا جخذب برچسخبهخای انتشخاری و
پردازش آنها ،تشخیص بهینخه انجمخنهخای هخمپوشخان صخورت
میگیرد.
روش پیشخخنهادی قخخدرت مطلخخوب تشخخخیص انجمخخنهخخای
همپوشان در شبکههخای بخزرگ و پیچیخده را دارد .ایخن روش بخا
تمرکز بر کاهش فضخای جسختجو و توزیخع مخوازی آن و اسختفاده
مرحلخخهای از اطالعخخات سراسخخری گخخراف ،اطالعخخات انجمخخنهخخا و
اطالعات محلی از روشهای قبلی دقیوتر ،سریعتر و کاراتر اسخت.
ایخخن روش بخخا توسخخعه مخخوازیسخخازی چندهسخختهای [ ]34در
موازیسازی نخها بهبود ایجاد کرده و الگوریتم سخریعتخری ارائخه
3
میدهد .همچنین سخاختار دادهای مناسخب بخا اسختفاده از TBB
اینتل ارایهداده [ ]31که شخبکه هخای بخزرگ را بخا مخوازیسخازی
بیشتری ،سریعتر پخردازش کنخد .همچنخین همخراه بهینخه سخازی
ساختار ذخیرهسازی دادهها ،بارگذاری شبکه در حافظه بهصخورت
موازی انجام میشود .همچنین بخا تیییراتخی در الگخوریتم سخنتی
گوینخخده شخخنونده و بخخا اسخختفاده از سخخاختارهای دادهای مناسخخب
چندنخی و کاهش مراحل یافتن برچسب ،سرعت اجرای الگوریتم
را افزایش داده است.
این روش با انتشار فشاری برچسب قطبهخا ،سخرعت اجخرا را
بیشتر کرده و با اعمال معیار پیمانهای نیکوشیا برای انجمخنهخای
هم پوشان ،نشان داد کخه کخارایی الگخوریتم پیشخنهادی بیشختر از
روشهای سنتی است .با ترکیب انجمنهای مشابه توسخط تشخابه
)Threading Building Block (TBB

1

1

جاکارد ،معیار پیمانها ی را بیشتر کرده و الگوریتم جدیخدی بخرای
پخخردازش تخخوزیعی بخخا روش انتشخخار برچسخخب گوینخخده شخخنونده
فشاری-کششی ارائه داده است که در آن فشار برچسخب از سخوی
قطبها و کشش برچسب از سوی سایر گخرههخا انجخام مخیشخود.
نتایج آزمایشها بر روی دادههای استاندارد نشان میدهد که ایخن
روش در مقایسخخه بخخا روشهخخای قبلخخی ،دارای سخخاختار مخخوازی
چندهسته ای ،پیچیدگی زمانی خطی ،تسخریع ارزشخمند ،بهبخود
قابل مالحظهای پیمانهای و کاهش نسبی حافظه مصرفی است.

 -4-9انگیزه و ناوآوری
محرک روش پیشنهادی همان روش موجود گوینده-شنونده و بخر
اساس تئوری اطالعات است .روشهخای قبلخی تشخخیص انجمخن
همپوشان ،انجمنهای شبیه بخه هخم مخییابنخد .انتشخار برچسخب
به صورت کامالا تصادفی در کل گراف انجخام مخیشخود .همچنخین
برچسبها در برگها نیز منتشر میشخوند کخه عخالوه بخر چخالش
صرف زمان زیاد ،موجب تشخیص برگها در انجمنهای ناهمبنخد
مخیشخوند کخخه در مرحلخخه نهخخایی الگخخوریتم ایخخن گخخرههخخا بایخخد از
انجمنهای ناهمبند حذف شوند .گراف بهصورت متوالی به حافظه
بارگذاری میشود که معیاری برای اندازهگیری کارایی این روشها
ارایه نشده است .چالشهای حل این مساله به روش پیادهسخازی،
معماری اجرا ،دادههخای عظخیم ،مقیخاسپخذیری روش ،تشخخیص
انجمنهای هخمپوشخان ،سخرعتعمخل تشخخیص ،کنخدی فضخای
جستجو و دقت تشخیص بر میگردد .بهطور خالصه نوآوریهخای
ارائهشده در این مقاله به شرح زیر است.
• طراحی الگوریتم توزیعی تشخیص انجمنهای همپوشان در
شبکههای اجتماعی بزرگ و پیچیده،
• مدلسازی عاملگرای توزیعی و افزایش قدرت مقیاسپذیری
الگوریتم پیشنهادی،
•کاهش پیچیدگی زمانی و حافظهای الگوریتم با تمرکز بر
کاهش فضای جستجو و کنترل مراحل انتشار برچسب،
• استفاده از ساختار امن چندنخی اینتل  TBBو بارگذاری
موازی شبکه به حافظه،
• ترکیب انجمنهای شبیه به هم با معیار تشابه جاکارد و
افزایش پیمانهایبودن نتایج اجرای الگوریتم،
• اجرای الگوریتم با زمانبندی نخها در  openMPبهصورت
ایستا ،پویا با تعداد کار خودکار ،پویا با تعداد کار ثابت و
هدایتشده و یافتن زمانبندی بهینه پویای کارها ،و
• کاربرد سه معیار جدید قطبمحلی ،ضریب انتشار ،تشابه
جاکارد در ترکیب انجمنها.
در ادامه در بخش  2پیشنیازها و کارهای مخرتبط را مخرور و
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روشهای تشخیص انجمنهای هخمپوشخان و غیخر هخمپوشخان را
بررسی و در نهایت روشهای موازیسازی الگوریتمهای تشخخیص
انجمخخن ارائخخه م خیشخخود .در بخخخش  1روش پیشخخنهادی تشخخری
میگردد .در بخش  4نتایج آزمایشهای تجربی و مشخکالت فنخی
پیادهسازی الگوریتم بیخان مخیشخود .در بخخش 1نتیجخهگیخری و
کارهای آینده ارائه میشود.

دارد .در روشهای تشخیص انجمن همپوشان ،گراف را به تکههای
کامالا مجزا تفکیک نمیکنند ولخی میخزان یخافتن هخمپوشخانی در
روشهای مختل با هم تفخاوت دارنخد .هخمپوشخانی انجمخنهخا از
چالشهای مهم تشخیص انجمن است .تشخیص انجمن همپوشان
از الگوریتم نفخوذ دسخته آغخاز [CONGA1 ،]23[ COPRA ، ]33
[ ]23[ CONGO6 ،]23و  ]22[ EAGLE7ارائه شد.

 -2-2تشخیص انجمنهای همپوشان

 -2كارهای مرتبط
در این بخش ،به مبانی مورد نیاز تشخیص انجمنهای همپوشخان
و کارهای مرتبط اشاره میشود .انواع الگوریتمهای مهم و مزایخا و
معایب آنها ارائه می شود و در نهایت الگوریتمهای مهم تشخیص
انجمنهای همپوشان و مقایسه میگردند.

 -9-2تشخیص انجمن
تشخیص انجمن از مؤلفههای مهم در مطالعه ساختار شبکه و فهم
ویژگیهخای آن اسخت .انجمخن بخهعنخوان یخک گخروه از اشخخاص
تعری شده به طوریکه شامل تراکم شدید درونگروهخی و تخراکم
کم بین گروهها است [ .]36انجمن (خوشهها یا پیمانههای گراف)
گروهی از رئوس هستند که خخواص مشخترک یخا نقخش مشخابهی
دارند [ .]37تشخیص انجمن ،تمرکز بر مناطقی از گراف است که
دارای استقالل نسبی هستند .افراد یک گروه تمایل بیشختری بخه
ارتباط دارند و دوستان دوست ،با احتمال بیشختری دوسخت فخرد
خواهند بود کخه بخه ایخن خاصخیت ،سخاختار انجمخن قخوی گفتخه
میشود .غلظت ارتباط افراد گروه با معیخار ضخریب خوشخهبنخدی
اندازهگیری میشود که برابر نسبت یالهای موجود در گروه بهکل
یالهای ممکن در آن گروه است [.]4
تشخیص دقیو انجمنها در گراف ،مساله سخت 3اسخت []31
و عموم روشهای تشخیص انجمن تقریبی هستند .بایخد معیخاری
برای تعیین کیفیت نتیجه الگوریتمها موجخود باشخد .ابتخدا معیخار
اطالعات متقابل 2از تئوری اطالعات ارائه شد که رابطه اطالعخاتی
بین دو متییر تصادفی و را بیان میکنخد .ایخن معیخار نشخان
میدهد که اگر را بشناسیم چقدر اطالعات راجع به داریخم و
برعک  .معیار اطالعات متقابل هنجار 1با این ایده ارائخه شخد کخه
اگر دو گروه دارای رأس با شباهت زیاد باشند ،یک گروه برای پی
بردن به گروه دیگر به اطالعخات کمخی نیخاز دارد کخه بخا ترکیخب
آنتروپی شانون 4با معیار اطالعات متقابل فرموله میشود.
در شبکههای اجتماعی واقعی تعداد ثابت انجمن با اندازههای
یکسان کمتر اتفاق میافتد و بیشتر انجمنها هخم پوشخانی وجخود
1

None-deterministic Polynomial Time Hard
Mutual Information
3
)Normalized Mutual Information (NMI
4
Shannon Entropy
2

تشخیص انجمنهای همپوشان دارای روشهای مهخم بسخیاری از
پیمانهای ،خوشهبندی ،انتشار برچسب ،بخذر تخا انتشخار برچسخب
است که به بیان آنها میپردازیم.
روش پیمانه ای روش اکتشافی جستجوی محلی لخوین []1
برای تشخیص انجمن هم پوشان تعمیم یافت .تعداد انجمخنهخا از
قبل معلوم نبود و بایخد در هخر مرحلخه بخهصخورت پویخا مشخخص
میشد .همچنین با هخم پوشخانی زیخاد دو انجمخن ترکیخب و یخک
انجمن بزرگتر ایجاد شد .همچنین تابع بهینهسخازی لخوین فقخط
برای تشخیص انجمنهای مجخزا مناسخب بخود .از آنجخا کخه تخابع
بهینهسازی برای انجمنهای همپوشان بر اسخاس مثلخ هخا بخرای
انجمنهایی که هم پوشانی خوبی دارنخد مناسخب اسخت [ ]21لخذا
تعمیم wcc1به  wocc3برای انجمخنهخای هخمپوشخان و گسخترش
پیمانه  QEبرای انجمنهای همپوشان دارای همپوشانی کم انجخام
شد که تابع الگوریتم با توجه بخه سخاختار گخراف بخهصخورت پویخا
تصمیم به انتخاب یکی از دو معیار فوق میکند.
روش خوشهبندی یال برای تشخیص انجمخن هخم پوشخان،
الگوریتمی چندسطحی بخه روش خوشخه بنخدی یخالهخا از مرتبخه
)̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅ ( ارائه شد که در آن درجه مورد انتظار گرهها
و  Ncomاندازه انجمن اسخت [ .]6در روش نفخوذ دسخته ،زیرگخراف
کامل تعیین و بهعنوان مرکز انجمن گسترش مییابخد .ایخن روش
با تعری گرافیست نیمهکامل بهنام گراف آشنایی تعمخیم یافخت و
همسایههای محلی هر گراف را بهعنوان هستههای انجمن در نظر
گرفته شد .در تعمیم روش بهجای تعلو گره بهدستهها ،تعلخو آن
به حلقه های دوستی 33بیان شد .حلقه دوستی بخه مجموعخه ای از
یالها که از دسته آشنایی برگرفته شخدهانخد و شخرایط انجمخن را
دارند ،گفته میشود.
تعری انجمن در سه سط گره ،انجمن و شبکه ارائه میشود.
تشخیص انجمن توسط خوشهبندی یالها انجام میشخود کخه هخر
5
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روش توزیعی تشخیص انجمن در شبکههای اجتماعی بزرگ براساس انتشار برچسب؛ محمد حسینی و امیناله مهآبادی

گره می تواند متعلو به چندین انجمن باشد .خصوصیت اصخلی در
سط انجمن آن است که چگالی یالهای انجمن بیشتر از چگالی
یالهای گراف باشد که این ویژگی در سط گره برآورده نمیشود.
ویژگی مجموعه انجمنها در سط شبکه آن است کخه گخرههخای
خوشه بندی نشده نداشته باشد و کمترین تعخداد انجمخن را بخرای
پوشش شبکه تشکیل دهد .از معیار  F-Scoreبرای تعیین کیفیت
تشخیص انجمن استفاده میشود .دقت 3با رابطه ( )3بیان میشود
و نسبت تشخیص درست انجمنهای بهکل انجمنهای تشخیصخی
را محاسبه میکند .فراخوانی 2با رابطه ( )2بیخان و نسخبت تعخداد
انجمنهای تشخیص دادهشده بهکل انجمنهای واقعی را محاسبه
میکند [.]6

فاصله مربوطه ،گره مرکخزی هخر خوشخه انتخخاب شخد .هخر گخره
میتواند به چند انجمن تعلو داشته باشد یا عضخو هخیا انجمنخی
نباشد .الگوریتم دارای چهار مرحله پخاالیش ،بذرپاشخی ،گسخترش
بخذر و انتشخار اسخت .در مرحلخخه پخاالیش ،منخاطقی از گخراف کخخه
بهوضوح مستقل هستند حخذف مخیشخوند .در مرحلخه بذرپاشخی،
گره های مناسب از گراف پاالیششخده انتخخاب مخیشخوند .بخرای
گسترش بذر ،از طرح خوشهبندی رتبه صخفحه شخصخی اسختفاده
میشود .در آخر گسترش انجمنها بخه منخاطقی از گخراف کخه در
مرحله پاالیش حذف شد ،صورت میگیرد.

()3
()2
روش انتشار برچسب یال :روش تشخیص انجمن یخالی 1از
اطالعات هم پوشان اسختفاده مخیکنخد .بخا ایخن حخال نتخایج ایخن
الگوریتمها مانند انجمنهای گره محور بهینه نیست .لئو در []24
روشی بخا ترکیخب انتشخار برچسخب و تشخخیص انجمخن یخالی بخا
نام ELPA4ارائه کرد .در آن کارایی روش انتشار برچسب با مزایای
روشیخخالی ترکیخخب و در نتیجخخه هخخم انجمخخنهخخای یخخالی و هخخم
انجمنهای گره ای را تشخیص داد .ایخده اصخلی الگخوریتم ELPA
ایجاد انجمن بر اساس یالهای متصل به هم و متراکم بخر مبنخای
برچسب آنها است .هر یال برچسب خود را بخر اسخاس برچسخب
یالهای همسایههایش بهروز میکند .الگوریتم  ELPAدارای چهار
مرحله راه اندازی ،انتشار برچسخب یخال ،انتشخار برچسخب گخره ،و
شناسایی پلها است .در مرحله شناسایی پل ،یالها بهعنخوان پخل
بین دو انجمن ،مشخص مخیشخوند .روش  ELPAنسخبتاا سخاده و
پایدار ،بدون پارامتر ورودی و فقط بر اساس ساختار شبکه و بدون
دانش قبلی از شبکه عمل میکند.
روش متورمسازی باررها ونخگ در [ ]21روش تشخخیص
انجمخخن هخخمپوشخخان را بخخا متخخورمسخخازی بخخذرهای انتخخخابی بخخه
همسایگانش ارائه داد .ایده اصلی آن یافتن بذرهای اولیه مناسب و
گسترش آنها با روش حریصانه و استفاده از معیار انجمخن اسخت.
مهمترین قدم ،متورمسازی بخذرها بخرای دربرگخرفتن همسخایگان
مجاورش است .در راهبردهای قبلی انتخاب بذرها کم و دور از هم
صورت گرفت و معموالا دستههای بخزرگ بخهعنخوان بخذر انتخخاب
میشدند که محاسبات سنگینی داشت .در این روش بخا الگخوریتم
چندسطحی  k-meansچندین خوشه محاسبه و سپ توسط تابع

شکل ( )2زیرگرافهای هسته و حاشیه [.]21

تقسیم گراف به زیرگرافهای هسته و حاشیه ،پاالیش گخراف
نامیده میشود (شکل( .))2زیرگرافهای هسته همبنخد هسختند و
گرافهای حاشیه دارای یک یال ،به این زیرگراف متصل هسختند.
زیرگرافهای حاشیه جزو مناطو همپوشخان نیسختند .بخر اسخاس
اطالعات آماری ،زیرگرافهای حاشخیه مسختقل از هخم هسختند و
اندازه آنها بزرگ نیست .همچنین فاصله اندازه گرافهای هسته و
حاشیه زیاد است .یافتههای آماری مبین ایجاد گراف مناسب برای
تشخیص انجمن همپوشان در مرحله پاالیش است .یافتن گرههای
پخش در خوشههایی که هدایت خوبی دارند ،انتخاب بذر نام دارد.
انجام این کار محاسبات سنگینی ندارد .احتمال خروج از خوشه با
یک حرکت تصادفی از داخل خوشه را هدایت خوشه مخیگوینخد.
کمی این احتمال مبین یک خوشه با کیفیت اسخت .ایخن کخار بخا
انتخاب گره هخای بخا بیشخترین درجخه و همچنخین خوشخهبنخدی
سلسلهمراتبی باال به پایین مراکز گراکلوس 1انجام میشود [.]11
بسط آنها برای رسیدن به خوشهها با داشتن گرههای بخذر و
با فن رتبه صفحهشخصی که به حرکت تصادفی 6با شخروع مجخدد
معروف است ،انجخام مخیشخود .گسخترش بخذر توسخط چنخدنخ و
بهصورت موازی از بهبودهای ایخن الگخوریتم اسخت .رتبخه صخفحه
شخصی با احتمال  αبه گره تصادفی دیگر حرکت مخیکنخد و بخه
احتمال ) (1-αبه یکی از بذرهای منتخب بر میگخردد .در صخورت
وجود چندین بذر ،انتخاب بذر برگشتی معموالا با توزیخع تصخادفی
یکنواخت است .بنابراین گخرههخای نزدیخک بخه بخذر ،بخا احتمخال
بیشتری دیده میشوند که بیشتر بخه انجمخنهخای دنیخای واقعخی
نزدیک هستند .در واقع بردار رتبه صفحهشخصی به برش گراف و
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روشهای خوشهبندی شخباهت دارد .بعخد از یخافتن انجمخنهخای
دارای رتبهبندی شخصی در زیرگراف هسته ،انجمنهای یافتشده
به زیر گرافهای حاشیه که در مرحله پاالیش حذف شد گسترش
مییابند .گسترش انجمنها ساده است و زیرگرافهای حاشیه که
با یک یال به هسته وصل هستند به تمام انجمنهایی کخه شخامل
یک گره از یال هستند افزوده میشوند.

هم تصادفی یکی را انتخاب کخرد لخذا بهبخودی حاصخل گردیخد و

روش انتشار برچسب روش خطی تشخیص انجمن به نام

امکان حرکت تصادفی در بین همسایهها بیشتر شد .افزایش حالت

انتشار برچسب توسط راگاوان [ ]7ارائه شد که با استفاده از
ساختار شبکه و بدون نیاز به دانش قبلی از انجمنها ،به تشخیص
می پردازد .ابتدا هر گره برچسب منحصر به فردی اختیار و سپ
با بررسی همسایگان خود ،بیشترین تکرار برچسب موجود در
همسایگان را انتخاب میکند .در صورت وجود چندین برچسب با
بیشینه مساوی ،یکی از بیشینهها بهصورت تصادفی انتخاب
میشود .برای پایان الگوریتم ،روش انتشار غیر همزمان را ارائه داد
که در هر مرحله با برخی از برچسبهای فعلی و برچسبهای
مرحله قبلی همسایگانش بهروزرسانی میشود .این الگوریتم
هنگامیکه تمام گرهها ،دارای برچسبی باشند که متعلو به
گرههای دیگر نیز هست پایان مییابد .گرههای دارای برچسب
یکسان ممکن است همبند نباشند لذا یک مرحله پایانی جهت
جداسازی انجمنهای همبند به الگوریتم اضافه شد .پیچیدگی
الگوریتم خطی ) ( و هر تکرار از مرتبه ) ( است .تخمین
تعداد تکرار حلقه سخت است ولی به ادعای راگاوان بعد از 1
تکرار  31درصد از گرهها دارای برچسب صحی هستند .پردازش
( است.
گرافهای همبند این لگوریتم از مرتبه )
باربر در [ ]1انتشار برچسب را بهصورت مسخاله بهینخهسخازی
مدل کرد و با بیشینهسازی تابع هدف به یافتن انجمنها پرداخت.
این تابع هدف فقط تعداد یالهخای اتصخالدهنخده برچسخبهخای
یکسان را بیشینه میکرد .این تصور دارای عیب مفهومی است که
با این بیشینهسازی ،به انجمنهای بهتری نتوان رسید .بخا درنظخر
گرفتن کل گرهها به عنوان یک انجمن ،به بیشینه مقخدار عمخومی
تابع هدف رسید که ناخوشایند بود لذا باید از رسیدن بخه انجمخن
یکتا با درنظخر گخرفتن جریمخه در تخابع بهینخهسخازی جلخوگیری
میکرد .بهینهسازی  LPAفقط با سمت راسخت رابطخه ( )1توسخط
 LPAصورت گرفت که موجب افتادن به دام بیشینه محلی بود لذا
یکی از عیوب آن جستجوهای محلخی اسخت .بخا تیییخر الگخوریتم
 ،LPAدو الگوریتم جدید ارائه شد LPAm .با بیشینهسازی محلخی
تابع پیمانهای  Qسروکار داشت و  LPAbبرای شبکههای دوجزئی
با درنظر گرفتن تابع پیمانهای تیییریافته  QBمناسب بود.
()1
()4

)

(

∑

)

)

(

∑

∑(

در الگوریتم استاندارد  ،LPAاگر چند برچسب همسایه و خود
گره دارای بیشینه فراوانی یکسخانی باشخند ،برچسخب گخره بخدون
تیییر میمانخد .در غیخر آن بخهصخورت تصخادفی یکخی از بیشخینه
همسایهها بهعنوان برچسخب غالخب انتخخاب مخیشخود .بخا تیییخر
الگوریتم در شرایط فوق ،بهجای بیتیییر نگهداشتن برچسب ،بخاز

تصادفی در الگوریتم با  LPAr3بیان شد .برای جلوگیری از انتشخار
برچسب بهکل گراف و تجزیه به انجمنهخای دارای جمخع درجخه
یکسان جهت تابع پیمانهای ،جریمخه در نظخر گرفتخه شخد .بخرای
شبکههای دوجزئی ،تابع پیمانهای Qbارائه شد.
با وجود تشابه فرمولی ،تفاوت مفهومی در تابع پیمانهای مورد
استفاده در الگوریتم  LPAmبخا تخابع پیمانخهای اسختاندارد وجخود
دارد .انتخاب مقدار  λدر رابطه( )4با مقخادیر اختیخاری مخیتوانخد
رفتار الگوریتم را تیییر دهد ولی تخابع تعریخ شخده مخیتوانخد دو
انجمن با مجموع درجات داخلی یکسان تولیخد کنخد .بخه عبخارت
دیگر در مقایسه با مدل تصخادفی ،در تشخخیص انجمخنهخایی بخا
اندازههای مختل با مشکل مواجه است .الگوریتم انتشار برچسب
با در نظر گرفتن تابع پیمانهای LPAm ،نام گرفخت و دارای عیخب
گیرافتادن در بیشخینه محلخی اسخت .ایخن الگخوریتم بخه

LPAm+

توسعه یافت تا از به دام افتادن در بیشینه محلی فرار کند.
انتشار برچسب با بیشینهسازی پیمانهای ،ناپایخدار اسخت و در
دام بیشینه محلی میافتد .روشی برای خخروج از ایخن دام در []3
ارائه شد که در هر مرحله بعخد از انتشخار برچسخب ،انجمخنهخای
یافتهشده که ترکیبشان سبب افزایش پیمانهایشدن است ،با هم
ترکیخخب و انجمخخن بخخزرگتخخری را تشخخکیل دهنخخد تخخا الگخخوریتم از
تلهبیشینه محلی خخارج شخود .بخرای خخروج از ایخن تلخه ،از روش
ترکیب انجمن ها بخه صخورت حریصخانه اسختفاده شخد .بخا ترکیخب
انجمنهایی که بیشترین افزایش را در تابع پیمانهای دارنخد از دام
بیشینه محلی خارج و الگوریتم  LPAmادامه مییابد زیخرا ممکخن
است در تله محلی دیگری افتاده باشد .الگوریتم تا وقتیکه تیییخر
در تابع پیمانه ای ایجاد نشود به کار خود ادامه میدهد .الگخوریتم
 LPAm+در اجراهای مختل با کمتر از  5%انحخراف ،پایخدارتر از
الگوریتم  LPAاست .بالندل[ ]26الگخوریتمی شخبیه بخه

LPAm+

طراحی کرد که در دو مرحله انجمنها را تشخخیص دهخد .اول تخا
رسیدن بخه حخداکثر پیمانخهای محلخی و سخپ

در مرحلخه بعخد،

انجمنها بهعنوان گره فرض و شبکه جدید دوباره جهت تشخیص
انجمن انتخاب شود .بهصورت سلسله مراتبی انجمنهخا تشخخیص
داده شد تا مشکل محدودیت تجزیه حل شود .در سخطوح پخایین،
)LPA Random (LPAR

1
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انجمنهای کوچک و در سطوح باال ،انجمنهای بزرگتر مشخخص

برچسبهای  xحذف و فقط برچسب xباقی میماند تا سبب عدم

شدند .سرعت الگوریتم تقریباا خطی است که بیشتر محاسبات آن

انتشار گره  xبه انجمنهای دیگر شود .این عمل در بدترین حالت

در مرحله اول انجام میگیرد .معمخوالا در کمتخر از  1سخط  ،کخل

بهبود ایجاد میکند است ولی در مواردی که انخدازه انجمخن بایخد

انجمنها مشخص میشوند.

بزرگتر باشد دچار ضع میشود .بعضی مواقع انتشار برچسبهخا

الگوریتم  COPRAالگخوریتم  COPRA3توسخط گرگخوری
برای تشخیص انجمنهای همپوشان ارائه شخد [ .]23او الگخوریتم
 RAK2را برای یافتن انجمنهای همپوشخان گسخترش داد تخا هخر
گره حداکثر بتواند به  vانجمن تعلو یابد که  vپارامتر ورودی این
الگوریتم است .هر گره میتواند به چندین انجمن متعلو باشد لذا
برچسب آن باید بتواند چندین شناسه انجمن را در خود نگه دارد.
در صورت پیادهسازی این روش کلیه گرههخا بخه کلیخه انجمخنهخا
میپیوندند .برای برچسبهای گرهها از دوتایی ) (c,bاستفاده شد
که  cشناسه انجمن و  bضریبتعلو بخه آن انجمخن اسخت .جمخع
تعلقات هر گره به انجمنهای مربوطه باید برابر  3باشد .تابع تعلو
) bt(c,xمیزان تعلخو گخره  xبخه انجمخن  cرا در تکخرار  tنشخان
میدهد .این تعلو همیشه وابسته به تعلقات گرههخای همسخایه x
در مرحله قبل ،طبخو رابطخه ( )1اسخت و در آن ) N(xمجموعخه
همسایههای  xاست.
)

()1

(

) (

∑

|) ( |

به حالت پایداری نمیرسد و داخل حلقهای مخیافتخاد کخه باعخ
تکرار حالتهای برچسب است .تعداد انجمنها در الگخوریتم بخا

n

شروع و با حذف برچسب انجمنها در هر مرحله ،تعداد انجمنهخا
کاهش مییابد تا به یک انجمن برسد .برای خروج از حلقه تکخرار،
اندازه انجمنها در مرحله قبلی و فعلی مقایسه و در صخورت عخدم
تیییر تعداد و اندازه انجمنها ،الگخوریتم خاتمخه مخییابخد .بعخد از
اتمام مرحله انتشار برچسب ،گرههای شامل برچسب  cدر گروه c
قرار دارند .گرچه انجمنهای یافتشده میتواننخد زیرمجموعخه یخا
مساوی هم باشند .برای سرعت بیشتر ،هنگام ساخت انجمخنهخا،
رابطه زیرمجموعه بودن بررسی و انجمنهای زیرمجموعخه حخذف
مخخیشخخوند .هماننخخد الگخخوریتم  ،RAKالگخخوریتم  COPRAنیخخز
انجمنهای غیرهمبند تولید میکند که در مرحله پایانی بایخد بخه
انجمنها ی همبند شکسته شوند .پیچیدگی الگوریتم برای شخبکه
تنک برابر

(

)) (

)

( است و با کوچخکبخودن

v

تقریباا خطی است.
)

(

الگوریتم :SLPA1روش انتشار برچسخب گوینخده-شخنونده

روش فوق به تعداد گرهها ،انجمن تشخیص داده و همه گرهها

[ ،]27تعمیم روش انتشار برچسب  ]7[ LPA4اسخت .در  LPAهخر

در انتها دارای یک برچسخب مخیشخوند کخه روش فخوق مناسخبی

گره دارای یک برچسب است که آن را با توجه بخه برچسخبهخای

نیست .نیاز بهروشی برای داشتن چند انجمن اسخت بخدون آنکخه

گخخرههخخای همسخخایه خخخود بخخهروزرسخخانی م خیکن خد و در صخخورت

تمام گرهها را شامل شود .لذا در هخر انتشخار ،برچسخبهخایی کخه

همگراییروش ،انجمنهای غیرهمپوشان تعیین میشوند .در روش

کمتر از مقدار آسختانهای تعلخو را نشخان دهنخد از لیسخت حخذف

گوینده-شنونده انجمنهای هم پوشان با پردازش چندین برچسب

در نظر گرفتخه مخیشخود کخه v

هر گره تعیین میشوند .این روش ،شبیهسازی تعامل انسانهخا در

پارامتر ورودی است v .حداکثر تعداد انجمنهایی اسخت کخه گخره

گفتوشنود یعنی یک گخره گوینخده (تولیخد اطالعخات) و دیگخری

میتواند به آنها تعلو داشته باشد .درصورت بیشتر شخدن تعخداد

شنونده (مصرف اطالعات) است .برخالف روشهای قبلی ،هر گره

انجمنهایی که مقدار آستانه آنها بیش از  vشود ،از بخزرگتخرین

دارای حافظهای از برچسبها است که در تصمیمگیخری اسختفاده

تعلوها به تعخداد  vانتخخاب شخده و بقیخه حخذف مخیگردنخد .در

میشود تا انجمنهای بزرگتری را تشخیص دهند .ابتدا هخر گخره

صورتی که همه تعلقات به انجمنها کمتر از مقدار آسختانه باشخد،

نماینده یک انجمن و دارای یک برچسب واحد است .الگوریتم بخا

میشوند .مقدار آستانه برابر

تصادفی یکی از همسایههخا انتخخاب مخیشخود .بخهدلیخل انتخخاب
تصادفی الگوریتم ،این انجمنها غیرقطعی هسختند .بعخد از حخذف
دوتاییهای اضافی ،میزان تعلو سایر دوتاییهخای گخره در مقخدار
ثابت ضرب میشود تا مجموع آنها به مقدار  3برسد.

پیمایش گرههای شبکه ،انجمنها را مشخص میکند و نیازی بخه
تعیین تعداد آنها در الگوریتم نیست .به حافظه هخر گخره در هخر
گام یکی افزوده و با محدود کردن اندازه حافظه به یک ،الگخوریتم
به انتشار برچسب معمولی تبدیل مخیشخود .در تکرارهخای بخیش

یکی از مشکالت ارثی الگوریتم  ،RAKبزرگشدن بیش از حد

از 23بدون توجه به اندازه شبکه ،خروجی نسخبتاا پایخداری تولیخد

اندازه انجمنها است .برای حل آن ،بعد از هر انتشار ،اگر برچسب

میشود .الگوریتم با توجه به انتخاب تصادفی گخرههخای همسخایه،

 xدو بخخار در برچسخخبهخخای گخخره  xوجخخود داشخخته باشخخد تمخخام

غیرقطعی است.

)Community Overlap PRopagation Algorithm (COPRA
)Raghavan, Albert and Kumara (RAK

1
2

)Speaker Listener Propagation Algorithm (SLPA
)Label Propagation Algorithm (LPA

3
4
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با اتمام الگوریتم ،اطالعات ذخیرهشده پخردازش و انجمخنهخا

گرههای اختصاصی به سایر پردازندهها ،شبکه خخود را مخیسخازد.

تعیین میشوند .حافظه برچسب گرهها بهاحتمال تبدیل و از آنجا

گرههای مربوط به سایر پردازندههخا گخرههخای غیرمحلخی نامیخده

که برچسب گرهها نماینده انجمنها هستند ،این احتمال طبیعتخاا

میشوند .یک سمت یالهای متصل به گرههای غیرمحلی به گخره

نشانگر میزان قدرت ارتباط برچسبها به انجمخنهخا اسخت .بخرای

محلی وصل هستند .هر پردازنده پ

از ایجاد یک شخبکه محلخی،

تشخیص انجمنهای مجزا ،مقدار احتمخال کمتخر از  3/1حخذف و

 SLPAاصالحشده را بر روی آن اجرا میکند .در پایان هر تکرار

j

مابقی گروهبندی میشوند .اگر گره ای دارای بیش از یک برچسب

(

باشد متعلو به چند انجمن و عضو هخم پوشخان انجمخنهخا اسخت.

محلی خود را به دیگر پردازندهها میفرسختد بخهطخوریکخه آنهخا

ماهیت روش انتشار برچسب بهگونهای است که بهتر میتخوان آن

بتوانند گرههای غیرمحلی خود را بخهروزرسخانی کننخد .همچنخین

را مخخوازی سخخاخت .کخخوزمین در [ ،]31کی خاو در [ ]34و ونخخگ در

پردازنخخده  ،pگخخرههخخای محلخی تکخخراری خخخود را از روی فهرسخخت

[ ]21بخخه مخخوازیسخخازی الگخخوریتم گوینخخده -شخخنونده پرداختنخخد.

برچسبهایی که از سایر پردازندهها دریافت کرده بهروز میکند.

همچنین ژنگ در [ ]23روشی مشابه [ ]21ارائه داد که با نگاشت
و کاهش به انتشار برچسب پرداخت.

) در  SLPAهر پردازشگر  ،فهرست برچسخب گخرههخای

از کتابخانه افرازبندی زلتان 1برای ایجاد تعادل بخار افرازهخای
موازی استفاده میشود n .تعداد گخره هخای شخبکهمحلخی در یخک

لگوریتم توزیعی  SLPAدر ایخن روش تخوزیعی مبتنخی بخر

پردازنده و  Labelsiفهرستی از برچسبهای موجود توسط گخره i

پیام ،3شبکه به چنخد بخخش جخدا تقسخیم و هخر بخخش بخه یخک

است .نسخه موازی  SLPAپیچیخدگی خخود را تیییخر نخداده لخذا

پردازنده تخصیص مییابد .هر پردازنده ،فهرست برچسب گرههای

الگوریتم از نظر زمانی خطی باقی ماند .در پایان هر اجرا ،محاسبه

محلی خود را به دیگر پردازندهها میفرسختد بخهطخوریکخه آنهخا

زمان اجرای کل و همچنین زمان سپریشده در تبادل

پیام MPI

بتوانند گره های غیرمحلی خود را به روزرسخانی کننخد [ .]31ایخن

اندازهگیری میشود .تسریع روش بخا رابطخه ( )6و بخازدهی آن بخا

الگوریتم از حداقل هم زمانسازی دادهها استفاده میکنخد و هخیا

رابطه ( )7محاسبه مخیگخردد .پخ

از آنکخه همخه پردازنخدههخا،

تکرار دادهای ندارد .هر پردازنده تنها داده مربخوط بخه خخود را در

برچسبها را تبادل کنند ،اجرای تبادل برچسب اصخلی بخه پایخان

حافظه نگه میدارد و ارسال و دریافت دادهها را غیر همزمان انجام

میرسد .هخر پردازنخده بیشخترین تکخرار برچسخب را در فهرسخت

میدهد .پردازندهها قبل از ارسال درخواستهای بیشختر ارسخال و

برچسب هر گره مییابد .این برچسبها نماینده انجمنها هسختند

دریافت داده ،اطمینان مخییابنخد کخه درخواسختهخای دریافخت و

و در یک فایل خروجی درج میشوند .از همه فایخلهخای تولیخدی

ارسال قبلی آنها به پایان رسیده باشخد .افخزایش انخدازه دادههخا،
عملکرد کلی سیستم را محدود نمیکند .بعالوه ،نتخایج نشخانداده
که با افزایش دادهها ،تسریع 2الگوریتم موازی افزایش مییابد.
این الگوریتم ،فهرست گرههای موجود در شبکه را میپیماید.
هر گره  iبهصورت تصادفی یکی از همسایگانش را انتخاب میکند.
همسایه بهصورت تصادفی یخک برچسخب از فهرسخت برچسخبهخا

توسط پردازندهها ،برچسبهخای منحصخر بخهفخرد اسختخراج و آن
برچسبها نماینده انجمنهای همپوشان هستند.
()6
()7
الگوریتم موازی چندنخی  SLPAبا اسختفاده از نخخهخا ،از
4

انتخاب و آن را به گره درخواستکننده میفرستد .گره  iفهرسخت

هم زمانسازی انتظار-کار استفاده میشود .هر نخخ عمخل انتشخار

برچسبهای محلی خود را با برچسب دریافتی بهروز میکند .ایخن

برچسبهای مربوط بخه زیرمجموعخه گخرههخای اختصاصخی خخود

از اتمخام،

را انجام میدهد .برای تخصیص زیرگرهها به هخر نخخ بایخد شخبکه

فهرست گرهها بهصورت تصادفی آمیخته و همخان پخردازش بخرای

به چند بخش شکسخته شخود .شکسختن شخبکه بخر اسخاس توابخع

از تکخرار و پخردازش انتشخار

مختل هدف دارای روش هخای متفخاوت اسخت .شکسختن شخبکه

فرآیند برای همه گرههای شبکه تکخرار مخیشخود .پخ
همه گرهها دوباره تکرار میشود .پ

برچسب ،هر گره فهرستی از برچسبها به طول  tدر اختیخار دارد
زیرا هر گره در هر تکرار یک برچسب دریافخت مخیکنخد .پخ

از

تکمیل پردازش تکرارها ،پردازش بر روی فهرست برچسبها انجام
و انجمنها استخراج میشوند.

بهروشی انجام میشود که هر نخخ بخه میخزان تقریبخاا یکسخانی بخه
پردازش نیاز داشته باشد .انتخاب برچسب برای هر گره با دریافت
برچسبهای همسایگان گره و انتخاب یک برچسب از بخین آنهخا
انجام می شود .هر نخ ،در هر مرحله همسخایگان یکسخانی را بخرای

هر پردازنده با گرههای خود بهعنوان گرههخایمحلخی و سخایر
3

)Message Passing Interface (MPI
Speed-up

1
2

Zoltan Partitioning
4
Busy-waiting

3
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انتخاب برچسب پردازش میکند تا زمان یکسخان بخرای پخردازش
تمام نخها حاصل شود .اینگونه بخشبندی گراف در عمل بهدلیل
نامعین بودن زمان بندی نخها و تیییر در زمان شروع نخها کارآمد

جدول( )9مقایسه الگوریتمهای انتشار برچسب تشخیص انجمن.
الگوریتم
]6[ MMOCD2
]13[ SCD

نیست .بهعبارت دیگر ،هم زمانسازی کامل نخها بعخد از پخردازش

]13[ CDCFGI1

هر نخ ،ضروری اسخت و چنخین همگخامسخازی بخا درنظخر گخرفتن

]7[ LPA

محدودیت سرعت اجرا در گرافهای واقعی ،میتواند بهبود یابخد.
بهجای چنین همزمانسازی که موجب کاهش سرعت است ،برای
هر نخ جهت پخردازش تعخداد مسخاوی از همسخایگان در هخر گخام
ارسال میشود.

]1[ LPAm
]3[ LPAm+
]26[ FUCLN4

انتشار برچسب گره ،غیرهمپوشان ،بهینهسازی پیمانه
انتشار برچسب گره ،غیارهم پوشاان ،بهیناهساازی پیماناه،
بیشینه سراسری
بهینهسازی پیمانه ،تركیب انجمن

]23[COPRA

همسایه تمام نخها یکسان باشد و با این ترفند هر نخ تعخداد گخره

]31[ SLPA-MPI

محلی به هر نخ ،امکان پردازش گرههای همسایه در نخهای دیگخر

انتشار برچسب گره ،غیرهمپوشان ،نامعین

]24[ ELPA

برای این کار نیاز است کخه جمخع درجخات ورودی گخرههخای

میکند تا نخها در یک مرحله اجرا شوند .بخا تخصخیص گخرههخای

گروههای دوستی ،بیشینهسازی مسیرهای مستقل بین گرهها

انتشار برچسب یال ،همپوشانی كم ،معین

]31[ SLPA-MT

این مشکالت ،همزمانسازی نخها بعد از انجام هخر تکخرار کفایخت

بهینهسازی معیار ضریب خوشهبندی

انتشار برچسب گره ،همپوشانی با پارامتر v

]27[ SLPA

مساوی را پردازش و جهت انجام کارش نیاز دارد .با درنظرگخرفتن

رویکرد و مشخصات
خوشهبندی یال در سه سطح گره ،انجمن و شبکه

]34[ PMO-APLS

انتشار برچسب گره ،بدون پارامتر ،همپوشان ،نامعین
انتشار برچسب گاره ،بادون پاارامتر ،هام پوشاان ،ناامعین،
چندنخی
انتشار برچسب گره با تبادل پیام ،بدون پارامتر ،هام پوشاان،
نامعین ،چند پردازشی ،تبادل پیام همگام
انتشار برچسب گاره ،بادون پاارامتر ،هام پوشاان ،ناامعین،
چندنخی با openMP
انتشار برچسابفشااریوكششای بادون پاارامتر ،ناامعین،

Proposed SLPA-PP

هاامپوشااان ،هاامپوشااانی زیاااد ،چناادنخی،openMP ،
تقلیلحافظه ،بهینهسازی پیمانه ،ماشین چندهستهای

کمتر است .در صورتی که همسایههای یک گره در بخیش از یخک

مقایسه الگوریتمهای تشخیصانجمن بخا روش پیشخنهادی در
جدول ( )3ارائه شده است .الگوریتمهای انتشار برچسخب ،خطخی
هستند و برای دادههای بزرگ قابل کاربرد هستند .الگوریتمهخای
انتشار برچسب  SLPAبدون پارامتر و برای تشخیص انجمنهخای
هم پوشان بهکاربرده میشوند .جدیدترین الگوریتمهای بخا مبنخای
 SLPAکه ارایه شخده اسخت [ .]16-11ایخن تحقیقخات در جهخت
امتیازدهی گرهها و کاهش بح انتخاب تصادفی اقداماتی کردهاند
ولی برای مقایسه عادالنه هیاگونخه اطالعخات پیچیخدگی زمخان و
حافظه مصرفی آنها گزارش نشده است .

سریعتری دستیافت .او دریافت که تخصیص و آزادسازی حافظه،

 -9الگوریتم پیشنهادی

نخ پردازش شوند ،وابستگی اجرای نخها در یخک بخردار نگهخداری
میشود تا در همزمانسازی استفاده شخود .هخر نخخ قبخل از اجخرا
مطمئن است که بیش از یخک مرحلخه جلخوتر از عقخبتخرین نخخ
نیست.
الگوریتم ماوازی  :SLPA-OMPکیخاو در مقالخه [ ]34بخه
موازیسازی الگوریتم گوینده-شنونده  SLPA-OMP3پرداخته و با
بهینهسازی محاسباتموازی و دسترسی به حافظخه ،بخه الگخوریتم
زمان بری زیادی دارد و همچنین اجرای دستورات شخنونده دارای
بیشترین زمان بری است .برای موازیسخازی از سخاختار

openMP

استفاده کرد که چندین گره بهعنوان شنونده و همزمخان در حخال
اجرا داشت .بهدلیل وجود همسایههای متفاوت ،نخهای اجرایی در
زمان های مختل

کخار خخود را بخه پایخان مخیرسخانند .الگخوریتم

مرتبسازی برای انتخخاب بیشخترین برچسخب بخرای هخر گخره ،از
)

( به ) ( کاهش یافت .خطیبودن و قابلیت استفاده

آن در گرافها ی بزرگ از مزایای الگوریتم ،و بارگذاری کل گخراف
و نتایج میانی در حافظه از معایب اصلی آن است .شکال اساسی و
کندی روشهای قبلی در بارگذاری کل گراف در حافظه پردازنخده
است .برای مراحل مرتبسازی و محاسبات میانی الگوریتمهخا ،در
گرافهای بزرگ نیاز به رایانههای با حافظه بسیار زیاد ( 12تا 64
گیگابایت) دارد.
)Open Multi-Processing (OMP

1

الگوریتم پیشنهادی  SLPA-PPبر اساس رویکرد گوینده-شنونده
جهت تشخیص انجمنهای همپوشان با ترکیب ایدههای جدید
ارائه میشود که کارآمدتر از روشهای قبلی  SLPAاست .ایده
اصلی انتشار برچسب بر اساس الگوریتم گوینده -شنونده با الهام
از "تعامل بین انسانها و به خاطر سپردن پیام در صورت شنیدن
بیش از یک بار از اطرافیان و سپ انتقال آن به دیگران" ارائه
شده است .برای مرحله انتشار فشاری برچسب ،مفهوم قطبمحلی
و ضریب برچسب تعری شده است .برای انتشار بهینه برچسب در
مرحله کششی مفهوم خط برگ و جذب خطبرگ جهت بهبود
پیمانهای بودن نتایج انجمنها ارایه شده است .الگوریتم جدیدی
برای ترکیب انجمنهای مشابه با معیار تشابه جاکارد دو انجمن
ارائه شد .همچنین برای ارزیابی انجمنها و افزایش میزان
2

Modular Multiscale Approach to Overlapping Community
)Detection (MMOCD
3
Overlapping Community DetectionCollective Friendship Group
)Inference (CDCFGI
4
)Fast Unfolding of Communities in Large Networks (FUCLN
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پیمانهایبودن نتایج ،معیار جدید پیمانهای ارائه گردیده است.
ماهیت الگوریتم پیشنهادی انتشار برچسب بهگونهای طراحیشده
که امکان اجرای موازی آن میسر باشد.
با استفاده از الگوریتم اولیه انتشار برچسب که برای تشخیص
انجمنهای مجزا و با اصالحاتی در اندازه حافظه نگهداری برچسب
الگوریتم جدید طراحی و برای تشخیص انجمخنهخای هخمپوشخان
ارائه دادهایم .با الهام از ایده انتشخار برچسخب و ایخدههخای جدیخد
قطبهای محلی و فشار برچسب قطبها ،الگوریتم پیشخنهادی را
کاملتر کردهایم .این الگوریتم دارای چهار مرحله اصخلی انتخخاب
قطب ،فشار برچسب ،کشش برچسب و ترکیب انجمخنهخا اسخت.
جزئیات مفهومی آن در شکل ( )3و الگوریتم آن در الگخوریتم ()3
آمده و در ادامه بهشرح آن میپردازیم.
انتخاب قطاب ابتدا گرههای گراف درهم آمیخته میشوند.
از هر  kگره متوالی یکی از گرهها بهعنخوان قطخبمحلخی انتخخاب
میشود .قطبمحلی دارای بیشترین درجه در بین  kگره است بخه
شرطی که در همسایگانش گرهای با درجه بزرگتر وجود نداشخته
باشد.
فشار برچسب بعد از انتخاب قطبها ،مرحله فشخار انتشخار
برچسب انجام میشود .در این مرحله ،قطبهخا نفخوذ خخود را بخه
گرههای دیگر اعمال میکنند .گرههای قطب ،برچسب خود را بخه
همسایگان منتشر میکنند .ضریب انتشار برچسب قطخب را بخرای
جلوگیری از انتشار برچسب به قطبهای همجوار تعری کردهایم.
در صورت کمتخر بخودن ایخن ضخریب از مقخدار آسختانه الگخوریتم،
برچسب قطب به همسایه منتشخر مخیشخود .نسخبت درجخه گخره
همسایه قطب به درجه قطب را ضریب انتشار قطخب بخه همسخایه
مینامیم.
الگوریتم ( )9الگوریتم پیشنهادی

SLPA-PP

كشش برچسب بعد از اعمال نفوذ گرههای قطب در انتشار
برچسب و انتقال برچسبشان بخه همسخایههخای خخود ،هخر گخره
برچسبهای موجود در همسایههایش را بهصورت تصادفی دریافت
و بیشترین تکرار برچسبهای دریافتی را به برچسبهای حافظخه
خود اضافه میکند .در صورتی که چندین برچسب دریافتی دارای
بیشینه تکرار باشند از میان آنها یکی بهصورت تصادفی انتخخاب
میکند .هر گره به تعداد برچسب دریافتی از مرحلخه فشخاری ،در
انتشار برچسب شرکت نمیکند تا سایر گرهها که برچسب کمتری
دارند به دریافت برچسب از همسخایگان خخود ادامخه دهنخد .روش
انتشار برچسب گوینده-شخنونده فشخاری کششخی پیشخنهادی در
الگوریتم ( )3ارائه شده است.
تركیب انجمنها در الگوریتم سنتی انتشار برچسب ،بعخد از
اتمام مرحله انتشار برچسخب ،انجمخن هخای یافختشخده پخردازش
میشوند تا انجمنهایی که زیرمجموعه انجمنهای دیگخر هسختند
از لیست انجمنها خارج شوند .در این مقاله با تعمیم این پردازش
به محاسبه تشابه جاکارد دو انجمخن و ترکیخب انجمخنهخایی کخه
تشابه جاکارد آنها بیش از مقدار آستانهای ورودی الگوریتم است
نتایج انجمنهای یافتهشده را بهبود میدهیم.
معیارهای ارزیابی دو معیخار اصخلی بخرای تعیخین کیفیخت
انجمنهای یافتشده در دو حالت از قبل شناختهبخودن و نبخودن
انجمنها استفاده مخیشخود .از معیخار  NMI3بخرای دادگخانی کخه
انجمنهای واقعی آنها معلوم است استفاده میشود [ ]12کخه بخا
توجه به دادگخان ایخن مقالخه از ایخن معیخار کخاربرد نخدارد .بخرای
2
دادههایی که دارای انجمنهای مشخص نیستند از شخاخص Mov
استفاده میشخود [ .]11معمخوالا سخاختارهایی کخه دارای انجمخن
هستند معیار پیمانهای بیشتری دارند .معیار پیمانهای برای تعیین
کیفیت انجمنهای مجزا ارائه میشود و سپ برای انجمخنهخای
هم پوشان تعمیم مییابد .ایده معیار پیمانه ای ،بخر اسخاس بیشختر
بودن تعداد یالهای زیرگراف از تعداد یالهای مرتب چینششخده
تصادفی است .در انجمنهای همپوشان هر گره میتواند بخه چنخد
انجمن تعلو داشته باشد لذا فهرستی از ضخرایبتعلخو بخه تعخداد
انجمنها برای هر گره نگهداری میشود تا جمع این ضرایب برابخر
 3شود .رابطخه ( )1محاسخبه تخابع پیمانخهای بخرای انجمخنهخای
همپوشان را نشان میدهد .که در آن  Aماتری همسایگی گراف،
درجخه خروجخی
ضریب تعلو یال  iبه  jدر انجمن ، c
احتمال تعلو یخال ورودی از
درجه ورودی گره ،j
گره ،i
 iبه  jضربدر احتمال تعلو یال خروجی از  jبخه  iدر مخدل پخو
مرجع 1و  mتعداد یالهای گراف است .
()1

]

[

∑

∑

1

)Normalized Mutual Information (MMI
)Modularity Overlapping (MO
3
)Reference Null Model (RNM
2
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پیچیدگی الگوریتم مرحله مقداردهی اولیه از مرتبه

) (

است که  nتعداد گرههای شبکه است .مرحله انتخاب قطبمحلی
برای هر گره با تعداد درجه آن مقایسه انجام میشود که از مرتبخه
) ̅ ( که ̅ میانگین درجه گره است به ) ( تبدیل میشخود.
حلقه تکرار خارجی با مقدار ثابت و کوچک  Tکنترل میشود کخه
برحسب تجربه آن را  23فرض میکنیم .حلقه داخلخی بخرای هخر
گره یکبار با نقش شنونده ) ̅ ( و یکبار با نقش گوینخده ) (
اجرا میشود و  kهمان درجه گره است .مرحلخه پخ پخردازش بخا
توجه به حافظه هر گره بخه مقخدار  Tاز مرتبخه ) O(Tnاسخت و در
( یخا ) ( اسخت کخه  mتعخداد
نتیجه مرتبه الگوریتم )
یالهای گراف میباشد.

 -4نتایج آزمایشهای تجربی
در این بخش نتایج آزمایشهای تجربی بر اساس دادههخای مخورد
استفاده و معیارهای استاندارد بخرای تحلیخل و پیخادهسخازی ارائخه
میشود.

 -9-4تنظیمات و مجموعه دادهها
بخا
سختافزار مورد اسختفاده بخرای اجخرای الگخوریتمهخا
 2.13دو هسختهای و چهخار هسخته منطقخی ،حافظخه
فرکان
سخخریع سخخهسخخطحی  512 ،128و  ،3حافظخخه تصخخادفی
 DDR3به میزان  6و سیستم عامل ویندوز  33با معمخاری 64
بیتی است .برای ترجمه برنامههای زبان  C++به زبخان ماشخین از
مترجم مایکروسافت و محیط برنامهنویسی ویژوال استودیو 2331
استفاده شده است .ترجمه با استفاده از فعخالسخازی  openMPو
همراه شده است .زبان برنامهنویسخی سخط
بهینهسازی فلگ
باالی  C++برای نوشتن برنامه انتخاب ،ذخیره و بازیابی دادههخای
گراف و نتایج در فایل سیستم صورت میگیرد .برای موازیسخازی
حلقههای اجرایخی برنامخه از کتابخانخه  OpenMPبخا پیخادهسخازی
توسط مترجم  Cو  FORTRANاستفاده و برای موازیسازی بهتر
از کتابخانه امن و از نخهای  TBBشرکت اینتل بهرهبرداری شخده
است.
از مجموعه دادههای واقعی شبکه های اجتمخاعی [ ]14بخرای
آزمون و اجرای الگخوریتم هخا اسختفاده و اجخرای الگخوریتمهخا بخر
گراف های بدون جهت و بدون وزن انجام شده اسخت .گخرافهخای
دادهای با حذف یالهای برگشتی به خود گره و افزودن یخالهخای
معکوس در فقدان یال در گراف اصلی ،به گرافهای بخدون جهخت
تبدیل شدهاند .خخواص داده هخای مخورد اسختفاده در جخدول ()2
بیانشده و دادهها از شبکههای واقعخی اجتمخاعی  Live Journalو
 Twitterانتخابشده است .تعداد گرههای شبکهها از  43هخزار تخا
بیش از یکمیلیون گره و تعداد یالها از  333هزار تا  33میلیخون
یال است.

جدول ( )2مجموعه دادههای آزمایشی
نام گراف

كد

تعداد
یال

تعداد
گره

میانگین
درجه

UT5

youtube.top5000.cmty

91849

929124

6/92

UTA

youtube.all.cmty

12621

981922

2/98

SLD

Slashdot0902

82968

9228462

24/11

LJ5

lj.top5000.cmty

84498

229218

4/26

UTU

youtubeungraph

9994812

1121248

92/19

LJA

ljallcmty

9942148

92889912

98/16

 -2-4تحلیل آزمایشها
در برنامهسازی موازی برای دستیابی به کخارایی مناسخب عوامخل
بسیاری از قبیل الگخوریتم پیشخنهادی ،معیارهخای انخدازهگیخری،
روشهای پیادهسازی و تنظیمات آنها مؤثر هستند کخه در ادامخه
به آنها و اثراتشان میپردازیم.
 -9-2-4مقایسه با روش سنتی SLPA

تنظیمات مختل برای پارامترهای رزرو و ضریب درهمسخاز بخرای
روش پیشنهادی در مقایسه با روش سنتی درنظر گرفته شده کخه
نتایج اجرای آن در جدول ( )1به ثانیه آمده است .اجرای الگوریتم
با  4نخ ،آستانه انتخاب برچسب  3/1و در  23تکخرار انجخام شخده
است .با بررسی نتایج مشاهده شد کخه سخاختار درهخمسخاز بخرای
گراف های بزرگ ،با مقدار رزرو اولیه  1و برای گرافهای کوچخک
بدون رزرو با سرعت بیشتری اجرا میشود .در اجراهخای مختلخ ،
تمام پیادهسازیهای پیشنهادی در بخدترین حالخت بهتخر از روش
سنتی است.
جدول ( )9مقایسه زمان اجرای  SLPAسنتی و روش پیشنهادی با
بهبود جدول ( hashثانیه)

 -2-2-4روشهای موازیسازی
نتایج آزمخایش روش پیشخنهادی و روشهخای پیخادهسخازی آن از
تنظیم تعداد نخها تا بررسی معیارهای پیشنهادی در زیر ارائهشده
است.
3

تنظیم تعداد نخها با پیادهسازی موازی بهصورت چندنخی
(از  3نخ تا  36نخ) ،نتایج نشان میدهد که تأثیر تعداد نخخهخا بخر
سرعت زیاد است و بهترین زمان اجرا در  4نخ بهدسخت مخیآیخد.
این تعداد با تعداد پردازندههای منطقی رایانه برابر میباشد.
Multi-threading

1
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زمانبندی اجرای نخ ها با بررسخی سخه روش زمخانبنخدی
اجخخرای نخخخهخخا در  openMPرا بخخه همخخراه تنظیمخخات مختل خ و
زمان بندی های ایستا ،پویا و هدایتشده (با مقادیر اولیه مشخخص
با تعداد 3کار اولیه) در نتایج بهبود مناسب مشاهده شد .در بیشتر
حالتها ،زمانبندی پویا بر زمانبنخدیهخای دیگخر برتخری دارد و
زمان بندی پویا در تمام حاالت بهتخر از زمخانبنخدی ایسختا عمخل
میکند .این امر بهدلیل محاسبات نامتقارن بین گرههای متفخاوت
است و هزینه تعویض نخ بهصورت پویا کمتر از زمان انتظار اجرای

شکل ( )3تأثیر تعداد کارها در زمانبندی پویا

نخها بهصورت ایستا است .زمان بندی پویا با مقدار اولیه تعداد کار

ضریب انتشار قطب با مقایسه ضریب انتشار قطب با مقدار

 321و  216بهتر از زمانبندی پویای خودکار عمخل مخیکنخد .در

ورودی الگوریتم ،در صورت کوچک تر بودن این ضخریب از مقخدار
آستانه ،گره قطب برچسب خود را به همسایه بخهصخورت فشخاری
منتقل و در غیر آن منتقخل نخواهخد کخرد .بررسخی اجراهخا بخرای
یدهد که ضریب بین  63%تا  13%دارای
دادههای مختل نشان م 
نتایج بهتری نسبت به انتشار اجباری به همه همسایگان است .بخا
کمتر شدن ضریب انتشار قطب از  333به  ،13ضریب نفوذ قطخب
به گره های شبهقطب کمتر و از انتشار بخیش از حخد برچسخب در
گرههای دیگر جلوگیری میشود .بهبود نتخایج حاصخل نسخبت بخه
پیادهسازی قبلی توسط کیاوسی در شکل ( )4نشان میدهخد کخه
در گرافهای بزرگ  4تا  3برابر نسبت به پیادهسازی قبلی تسریع
ایجاد شده است.

شبکه بزرگ  LJAزمانبندی هدایتشخده بخا مقخدار اولیخه 3324
کار ،جواب بهینه دارد و تنهخا در یخک مجموعخه داده بهتخر عمخل
میکند .نتایج زمان اجرای الگوریتم انتشار برچسخب بخا تخصخیص
پویا و ایستای زمانبندی نخها در جخدول ( )4بخا 33حلقخه تکخرار
آمده است .در نتایج مشهود اسخت کخه زمخانبنخدیپویخا در تمخام
حاالت بهتر از زمانبندی ایستا عمل میکنخد .ایخن امخر بخهدلیخل
محاسبات نامتقارن بخین گخرههخای متفخاوت اسخت و هزینخه کخم
تعویض نخهخا اسخت .در شخبکههخای بخزرگ  LJaو  UTUاجخرای
الگوریتم با زمانبندی پویای 321تایی به ترتیخب  %1و  %6بهبخود
در اجرای الگوریتم نشان میدهد.
جدول ( )4مقایسه زمان اجرای الگوریتم پیشنهادی ،زمانبندیهای
پویا ،ثابت و دستی (ثانیه)
ضریب انتشار قطب
روش انتشار

9

2٫1

2٫4

بی جرب خط برگ

2٫99

2٫98

2٫21

با جرب خط برگ

2٫94

2٫96

2٫22

شکل ( )4میزان تسریع روش پیشنهادی نسبت بهروش سنتی

نتایج پیاده سازی نشان داد که میتخوان بخا تیییخر تنظیمخات
پیشفرض زمانبندی اجرای نخهای پویخا ،حخداقل  %1بهبخود در
اجرای الگوریتم در دادههای بزرگ ایجاد کرد .در بدترین حالتها
نیز با ثابت بودن زمان بندی پویا در اندازههخای 321یخا  261کخار
نتیجهای بهتر از حالت پیش¬فخرض در مقایسخه بخا پیخادهسخازی
کیاوسی حاصل میشود .با بررسی نتایج زمانبندی هدایتشده در
شخخکل ( )1نشخخان مخیدهخخد کخخه ایخخن روش تنهخخا در یخخک حالخخت
(321کار) برای بزرگ ترین گرافها مجموعخه  LJAو  UTUدارای
کارایی بهتر نسبت به سایر زمانبنخدیهخای اجخرای نخخ دارد .بخا
افزایش تعداد کارها به بیش از  321دارای رشد خطی است.

بهبود معیار پیمانهای با درج تأثیر معیارهخای جخذب خخط
برگ ،دسته انتخاب قطبمحلی ،ضخریبانتشخار و تشخابه جاکخارد
پیشنهادی بخرای ترکیخب انجمخنهخا بخر معیخار پیمانخهای ،نتخایج
پیمانخخهای بهینخخه و معمخخولی حاصخخل از اجخخرای الگخخوریتم انتشخخار
برچسب با در نظر گرفتن دو قطب انتشخار بخرای داده زاکخاری در
جدول ( )1نشان دادهشده است .نتایج گویای آن است که در هخر
دو حالت جذبشدن و نشدن خطبخرگ ،ضخریب انتشخار کمتخر از
 333تأثیر زیادی در بهبود معیار پیمانهای دارد ولی مقدار بیشینه
پیمانهای در حالت جذب خطبرگ بهدست آمده است .نتایج تأثیر
ضریبانتشار قطب برای داده زاکاری در شکل ( )6نشان دادهشده
است .تابع پیمانهای بیشینه برای ضرایبانتشخار  3/6و  3/7اتفخاق

Job

1

روش توزیعی تشخیص انجمن در شبکههای اجتماعی بزرگ براساس انتشار برچسب؛ محمد حسینی و امیناله مهآبادی

افتاده است .همچنین در جدول ( )6تأثیر ترکیبی ضریبانتشار را
با دسته انتخاب قطب به تفکیک جذبشدن و نشخدن خخطبخرگ
برای داده  Utuبیانشده است .در این گراف بیشینه تابع پیمانهای
در حالت بدون جذب خط برگ اتفاق افتاده اسخت .بخا ایخن حخال
مشاهده میشود که جخذب خخطبخرگ تخأثیر بیشختری در بهبخود
ضرایب انتشار به تابع پیمانهای داشته است.
جدول ( )1پیمانه نیکوشیا در داده زاکاری با ضریب انتشار قطب
بهینه
Sld

Uta

Lj5

Ut5

Batch
Size

3٫42

3٫32

3٫14

Auto

3٫13

3٫33

3٫14

321

2٫81

2٫14

216

3٫62

3324

lja

Utu

13٫11

27٫11

1٫21

17٫13

21٫66

1٫22

17٫17

26٫26

9٫29

3٫16

43٫26

26٫31

1٫47

2٫18

3٫37

98٫12

23٫27

1٫34

3٫33

3٫23

3٫11

1332

72٫1

21٫47

1٫17

3٫47

3٫34

3٫17

Auto

72٫1

21٫72

1٫64

3٫1

3٫31

3٫16

321

61

21٫14

1٫63

3٫13

3٫33

3٫13

216

13٫76

23٫13

1٫46

3٫36

3٫37

3٫76

3324

47٫24

27٫33

4٫37

3٫31

3٫11

3٫37

1332

91٫96

14٫21

1٫26

3٫42

3٫33

3٫17

3324

Method

Dynamic
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کوچکتر حذف میشخود .مخا بخا تعریخ ضخریب تشخابه جاکخارد،
عملیات زیرمجموعه را به عملیات مشابهبخودن تیییخر دادهایخم .در
صورتی که تشابه جاکارد دو انجمن بیش از مقدار ورودی الگوریتم
باشد ،دو انجمن در هم ادغام میشوند .تنظیمخات مختلخ بخرای
ترکیب انجمخنهخا بخا تشخابه جاکخارد از  %13تخا  %33بخرای داده
زاکاری بررسی شد که ترکیب انجمنها در صورت تشابه بخیش از
 %73بهتر از سایر حالتها به بهترشان کیفیت انجمخنهخا کمخک
کرد .با یافتن حالخت بهینخه ضخریبانتشخار  3/6و  3/7بخرای داده
زاکاری به بررسی تأثیر ضریب تشابه جاکخارد بخه تخابع پیمانخهای
پرداخته شد که در شکل ( )6نشان دادهشده است .طبو دادههای
این شکل بیشترین تأثیر ضریب جاکارد ،در ترکیب انجمخنهخایی
است که تشابه آنها بخیش از  %63باشخد .هرچخه آسختانه ضخریب
ترکیب انجمنها کمتر انتخاب شود انجمنهای مستقلتر بخا هخم
ترکیب خواهند شد.

Static

Guided

جدول ( )6پیمانه نیکوشیا در  UT5با دسته قطب و ضرایب انتشار
مختل .
روش

دسته

انتشار

قطب

ضریب انتشار قطب
9

2٫1

بیجرب

2

2٫229

2٫269

2٫221

خط برگ

9224

2٫224

2٫221

2٫289

با جرب

2

2٫212

2٫216

2٫222

2٫269

خط برگ

9224

2٫261

2٫262

2٫289

2٫222

2٫6

2٫8

2٫2
2٫222

2٫212

2٫261

2٫281
2٫216
2٫284

شکل( )5تأثیر ضریب انتشار بر تابع پیمانهای در داده زاکاری.

تركیب انجمن ها نسبت تعداد گرههای مشترک دو انجمخن
به مجموع گرههای دو انجمن را تشابه جاکارد دو انجمن است .هر
چه اندازه دو انجمن به هم نزدیک باشد و تعداد گرههای مشترک
آنهخخا بیشخختر باشخخد مقخخدار تشخخابه بخخه  3نزدیخخکتخخر اسخخت .در
الگوریتم هخای سخنتی انتشخار برچسخب گوینخده شخنونده ،بعخد از
تشخیص انجمنها ،زیرمجموعه بودن انجمنهای یافتشده مخورد
بررسی قرار میگیرد و در صورت زیرمجموعه کاملبخودن ،انجمخن

شکل( )6تأثیر ضریب تشابه جاکارد بر تابع پیمانهای در داده زاکاری.

 -9-4ارزیابی روش پیشنهادی
در الگوریتم گوینده -شنونده سنتی برای انتخخاب بیشخینه تکخرار
برچسبهای دریافتی ،عمل مرتبسخازی انجخام مخیشخود کخه بخا
مقایسه و نگهداری بیشینه برچسخب دریخافتی ،جخایگزین شخده و
عمل مرتبسازی را با یافتن بیشینه آن در زمان دریافت برچسب،
تیییر دادیم .برای موازیسازی بیشتر و اخذ نتایج بهتر از سخاختار
امن درهمساز اینتل استفاده و در موازیسازی حلقخههخای برنامخه
 openMPاز زمانبندی پویای 321کار بهخره بخردیم .ایخده جدیخد
فشار برچسب از سمت قطبها بخه همسایگانشخان را در الگخوریتم
گوینده-شنونده اضافه کردیم .نکته کلیخدی ایخده ایخن الگخوریتم،
اعمال نفوذ گرههای شبهقطب در حلقخه اول انتشخار برچسخب بخه
همسایگان خود است .نتایج نشان میدهد که این ایده در سخرعت
اجرای الگوریتم و بهبود نتایج تشخیص انجمخن ،افخزایش سخرعت
بهتری از روشهای قبلی ارائه داده است.
برای تنظیم رفتار انتشار برچسب قطبها و همچنین انتخخاب
قطبها راهکاری ارائه دادیم .انتخاب قطبها خیلی دقیو نیست و
با پیمایش تعداد دسختهای از گخرههخا بخهعنخوان ورودی الگخوریتم
صورت میگیرد .این گخره در بخین دسخته خخود (نخه کخل گخراف)
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بیشینه درجه را دارد که در آن را قطبمحلخی نامیخدیم .مفهخومی
بهنام ضریبانتشار قطب (نسبت درجه گره همسایه به درجه گخره
قطب) را تعری و ارائه دادیم .با بررسی انتشار قطخب و تنظیمخات
مختل آستانه انتشار ضریب قطخب ،نتخایج تجربخی نشخان داد بخا
ضخخریب انتشخخار قطخخب برابخخر ،3/6مقخخدار بهینخخه بیشخخینه در تخخابع
پیمانهای رخ میدهد .سخپ بخرای بهبخود کیفیخت انجمخنهخای
یافتشده مفهوم خطبرگ را تعری شد .گرههای انتهخایی گخراف
که به صورت درختی بی برگ منتهی مخیشخوند را شناسخایی و بخا
جذب گرههای خطبرگ قبل از انتشار برچسب ،به کیفیت بهتری
از تابع پیمانهای در بیشختر دادههخا دسخت یخافتیم .سخپ بخرای
تشخخخیص کیفیخخت انجمخخنهخخای یافخختشخخده در دادههخخایی کخخه
انجمنهای واقعی آنها مشخص نیست از تابع پیمانهای نیکوشخیا
(تعمیم تابع پیمانهای برای انجمنهای همپوشان) استفاده کردیم.
با این انتخاب نتایج کیفیت انجمنهای بیشتر از الگوریتمهای
سنتی است .برای بهبود نتایج ،مفهوم جدیدی بهنام تشابه جاکارد
دو انجمن (نسبت تعداد گرههخای مشخترک دو انجمخن بخه جمخع
تعداد گرههای دو انجمن) تعری کردیم .در الگوریتم پیشخنهادی،
پارامتری جهت آستانه ترکیب انجمنهخا ارائخه شخد و از آن بخرای
ترکیب انجمنهایی کخه تشخابه جاکخاردی آنهخا بیشختر از مقخدار
ورودی الگوریتم باشد بهره بردیم .نتایج تجربی نشخان داد کخه بخا
ترکیب انجمنهایی که ضریب جاکارد آنهخا بیشختر از  3/6باشخد
نتایج بهتری در کیفیت انجمنهای تشخیصی به وجود میآید .در
نهایت با کاهش پیچیدگی زمخانی و حافظخهای بخا افخزایش حجخم
شبکه به بهبود خطی پیچیدگی زمانی الگوریتم و حافظخه دسخت
یافتیم.

 -1نتیجهگیری
در این مقاله ،روش توزیعی مقیخاسپخذیر تشخخیص انجمخنهخای
همپوشان بر اساس انتشار برچسب بر بسختر مخوازی چنخدنخی در
سیستم چندهستهای ارائخه و بخر روی میلیخونهخا گخره و اتصخال
ارزیابی شد .زمان بارگذاری شخبکه و پخردازش آن بسخیار کخاهش
یافت و با تعری معیارهای جدید ،تسریع ارزشمندی در تشخیص
سریع و دقیو ایجاد شد .با استفاده مرحلهای از اطالعخات محلخی
(گخخره و همسخخایگان) و اطالعخخات سراسخخری (انجمخخن و گخخراف)،
همچنین همزمانی جستجوها ،پیادهسخازی مخوازی و زمخانبنخدی
تسکهای مهم ،ضمن داشتن دقت زیخاد تشخخیص انجمخنهخا بخا
قابلیت پیمانهای باال ،از قدرت باالی کنترل بر جلوگیری از تکرار و
پخش توالی برچسبها برخوردار است .بخا بخزرگشخدن شخبکه از
زمان و حافظه مصرفی خطی برخوردار شد .چالش اصلی در ارجاع
تصادفی به یک گره در هخر مرحلخه و سخپ ارجخاع تصخادفی بخه
برچسبهای دریافتی آن گره است .در صورت عدم بارگذاری کخل
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گراف در حافظه با مشکل کمبود حافظه اصخلی بخا حافظخهثانویخه
مواجه و سرعت اجرای الگوریتم بهشدت پایین میآید .در کارهای
آینده ضمن تالش برای رفع چخالش فخوق ،الگخوریتم پیشخنهادی
گوینده شنونده را بر بستر  OPEN-MPIبا افزودن تابع پیمانخه ای
نیکوشیا پیادهسخازی خخواهیم کخرد .همچنخین روش مکاشخفه ای
هدایت انتشار برچسب در حلقههای انتشار ارائه خواهیم کرد تا به
بهبود تابع پیمانه ای بیانجامد .سپ با شکستن گراف شخبکه بخه
زیرگرافهای کامالا مسختقل و اجخرای مخوازی عملیخات انتشخار و
تشخیص محلی بر پایخه اطالعخات سراسخری بخه توزیخع دادههخا و
بخشبندی حافظه برای تسریع بیشتر کمک خواهیم کرد.
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ABSTRACT
Detection of overlapping communities in large complex social networks with intelligent agents, is an NP problem with
great time complexity and large memory usage and no simultaneous online solution. Proposing a novel
distributed label propagation approach can help to decrease the searching time and reduce the memory space usage. This
paper presents a scalable distributed overlapping community detection approach based on the label propagation
method by proposing a novel algorithm and three new metrics to expand scalability and improve modularity through
agent-based implementation and good memory allocation in a multi-core architecture. The experimental results of
large real datasets over the state-of-the-art SLPA approach show that the execution time speeds up by 900% and the
modularity improves by 3% to 100% thus producing fast and accurate detection of overlapped communities.
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