
 “ پدافند الکترونیکی و سایبری”نشریه علمی 

 9-91، ص 9911 زمستان، 4سال هشتم، شماره 

   

 پژوهشی -علمی

  انتشار برچسب بر اساس بزرگ یاجتماع یهاانجمن در شبکه صیتشخ توزیعیروش 
 *2آبادیاله مهامین، 1محمد حسینی

  دانشگاه شاهد یوتر،کامپ یگروه مهندسیار، استاد -2، دانشگاه شاهد، یوترکامپ یارشد، گروه مهندسکارشناس -1
  (31/31/3133 ، پذیرش:31/31/3131)دریافت: 

   چکیده

که قدرت تشخخیص و   استو مهم یک مساله سخت های هوشمند با عاملهای اجتماعی بسیار بزرگ پوشان در شبکههای همتشخیص انجمن
 هخای چالش بهها افزایش ابعاد و ارتباطات این شبکهها در کنار همپوشانی انجمن کند.برخط خارج می درنگِرا از حالت بیها شبکه تحلیل آن

 ارائخه . کاهخد می ها آنسریع که از قابلیت کنترل  شودحافظه مصرفی منجر میفرسای طاقتو افزایش ها انجمن یجستجوزیاد پیچیدگی زمان 
زمخان جسختجو و    بخه کخاهش  یده چپیو های بسیار بزرگ در شبکهانتشار برچسب  بر اساس گرا،و عامل پذیر تصادفیمقیاسهای توزیعی روش
انتشخار   بخر اسخاس  پوشخان  هخم  یهخا  انجمخن  صیتشخ یبراگرا عامل ریپذاسیمقتوزیعی نوین روش کند. این مقاله کمک می صیتشخ عیتسر

و  اجخرا  زمخان خطخی   بخه پیچیخدگی   ،ای چندهسخته  بر روی معماری توانسته با محدودسازی انتشار پیام و استفاده از معیارهای جدید برچسب
اجخرا در   ناز نظخر زمخا  ، هخای اجتمخاعی  شخبکه  بخزرگ  اریبسخ  یهخا  مجموعه دادهبر روی با آزمون پیشنهادی روش . دست یابدحافظه مصرفی 

پوشان بسخیار دقیخو و سخریع عمخل     های همانجمنارد و در یافتن بهبود د 333تا % 1از % یا مانهیو از نظر پ عیبرابر تسر 3بزرگ تا  یها شبکه
 .کندمی

 الگوریتم انتشار برچسبهمپوشان،  هایانجمن صی، تشخپردازش توزیعی ،یاجتماع هایشبکه :هاكلیدواژه

   مقدمه -9

 Facebookهای واقعی مانند شبکههای اجتماعی بعد از ظهور  شبکه
گسترش بسیار یافتند و وارد کاربردهای واقعخی زنخدگی    Twitterو 

و  3هخا  های اجتماعی، موجودیت دو خاصیت مهم شبکه بشر شدند.
بخین  توانند افخراد و رابطخه    ها می است. موجودیت ها آنرابطه بین 

هخای شخبکه   ای از موجودیتتواند دوستی باشد. مجموعه می ها آن
هخای  بیشتر از دیگر موجودیت اجتماعی که شدت تعامالت در آن
هخا  بعضخی از موجودیخت   .دهنخد پراکنده باشد انجمن تشکیل مخی 

یخا  ها مسختقل  ممکن است عضو چندین انجمن باشند. لذا انجمن
. هسختند دارای عضو مشخترک   یاهمپوشان  وبدون عضو مشترک 

سخخت و مهخم در مطالعخه سخاختار     له تشخیص انجمن یخک مسخا  
اطالعات شخبکه اسخت. بخا     برای استخراجهای  شبکه و فهم ویژگی
توان سخرعت   ها و افراد متعلو به چند انجمن، می شناسایی انجمن

هخای   انتشار اطالعات در شبکه را افخزایش داد. شناسخایی انجمخن   
ی مطالعخاتی جدیخد   محورهخا از  هخا  آنهمپوشان و فنون تشخیص 

 .[3] شود محسوب می

 مدل انجمن -9-9

بخا   تخوان  یمخ را های اجتماعی در شبکه ها انجمنگراف، در تئوری 

 

   mahabadi@shahed.ac.ir:رایانامه نویسنده مسئول *
1 Entities 

هخای   گراف دارای تراکم زیاد نشان داد. از لحاظ آماری تراکم یخال 
نسبت به تراکم گراف تصادفی با همان تعداد  ی انجمنها گرافزیر

 هخا  گخراف زیریخا   هخا  انجمخن یال و گره بیشتر باشد، در این صورت 
 G(V;E)مستقل از هم هستند و اعضای مشخترک ندارنخد. گخراف    

مجموعخه  هخای بسخیاری اسخت. گخراف دارای     ها و یخال گرهشامل 
یخخال اسخخت. بخخرای هخخر یخخال     E  مجموعخخهو  رأس  Vهخخیغیرت

. زیرگخراف  ندیگو یمرا انتهای یال  vو  uی ها گره      (   )  
H   ( ’   ’) از گخخراف G = (V,E) ی آن هخخا گخخره، گرافخخی کخخه
 هخای  ی آن زیرمجموعه یخال ها الو ی G ی گرافها گرهزیرمجموعه 

G  کخه تمخام    شخود  یمخ بخه زیرگرافخی گفتخه     2باشند. جزء متصخل
  ی آن بخه هخم متصخل هسختند.    ها گره

  را درجخه ورودی،     
     

. مخاتری  همسخایگی   گویند iرا درجه گره     را درجه خروجی و 
nمخاتری    ا یخک  بخ  A(G)با نخام   Gگراف   n    شخود  یمخ تعریخ  

 و در غیخر        مقخدار   jو  iی هخا  گخره اتصخال  که در صورت 
 Gی گراف ها گرافی از زیرا مجموعه. به است      ار مقد آن

  Gیپوششخ گخراف  دهنخد  یمخ ی گخراف را پوشخش   ها گرهکه تمام 
ن پوشخخا ی هخخمهخخا نجمخخناهمخخان  Gپوششخخیهخخای گخخراف .گوینخخد

  {        ∐ هخخای در گخخرافهخخر گخخره . هسخختند {    
گره بخردار   برای هرکه  زیرگراف باشد عضو چند تواند یمپوششی 
𝛽صورت هتعلو ب

  
 {         ∑   .شود یمتعری   {     

 
2 Connected Components 
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 تشخیص انجمن -1-2

اسختقالل   یاز گخراف کخه دارا   یانجمن، تمرکز بر مناطق صیتشخ

سنتی شناسخایی   های روشاز . [2] کند یهستند را فراهم م ینسب

از   انجمخن شخبکه بخه تعخدادی     یها رهگ 3یبند شنیپارت ،ها انجمن

بخا معیخار   پارتیشن . غلظت ارتباط افراد [1]است  شده نییتعپیش 

هخای   شود که برابر نسبت یخال  گیری میبندی اندازهضریب خوشه

 .[4]های ممکن در آن گروه است  موجود در گروه به کل یال

ی دنیخای واقعخی   هخا  انجمخن  پوشاان  تشخیص انجمن هم

گخراف را   ،پوشان های تشخیص انجمن همروش. پوشان هستند هم

و میخزان یخافتن    کننخد  ینمخ مجخزا تفکیخک    کخامالا ی هخا  بخشبه 

ی مختل  با هم تفاوت دارند. برای تشخیص ها روشپوشانی در  هم

چنخدین  شد. همچنین  ارائه [1]پوشان روش لوین ی همها انجمن

اص شخد کخه خخو    ارائه ها البندی ی الگوریتم چندسطحی با خوشه

. برای حل [6]کرد بین شبکه، انجمن و گره را در سطوح مختل  

 طخرح شخد. روش  می انتشخار اطالعخات   ها روشهمپوشانی مشکل 

شخد کخه بخا     ارائخه خطی تشخیص انجمن به نام انتشخار برچسخب   

 ،هخا  انجمخن استفاده از ساختار شبکه و بدون نیاز به دانش قبلی از 

 یخادگیر   . ایخن روش الگخوریتم  [7]پخردازد  مخی   ها آنبه تشخیص 

 ابتخدا هخر گخره برچسخب منحصخر بخه فخردی         .متمرکز است-شبه

بیشترین با با بررسی همسایگان خود،  ها گرهو سپ  کرده اختیار 

 . روش کننخخد یمخخهمسخخایگان خخخود را انتخخخاب  ،تکخخرار برچسخخب

کخه مشخکل    شخد  ارائهسازی ر برچسب با افزودن تابع بیشینهانتشا

ایخن  . بخرای خخروج از دام   [1] عدم خروج از بیشینه محلی داشت

ی هخا  انجمخن در هر مرحله بعد از انتشار برچسخب،   ،بیشینه محلی

ی تخر  بخزرگ ترکیخب و انجمخن    هم بای، ا مانهیپبا معیار شده یافته

 . [3] دادندتشکیل 

دلیخل گسخترش   بخه پوشاان   تشخیص موازی انجمن هام 

بسخیار  ی هخا  شخبکه  ،ها آنکاربران گسترش و ی اجتماعی ها شبکه

 .هخای بسخیار هسختند   ها و یخال شد که دارای گره پیچیده تشکیل

 ارائخه ، بخه  ی بخزرگ و پیچیخده  هخا برای این شخبکه تحقیقات اخیر 

زمخان   هخا  آن. انخد متمرکخز شخده   سریع تشخیص انجمن یها روش

پخذیری آن  تخا مقیخاس   کننخد  مخی را دنبخال  اجخرا   یراب یجستجو

پخذیر از سخاختارهای   هخای مقیخاس  روش. ها قابل بیان باشخد  روش

ی موازی ها تمیالگورطراحی برند. اکنون توزیعی و موازی بهره می

پخذیری و  مقیاس بتوانند بهافزاری سختاز امکانات با استفاده که 

       دنخخداربرخورای  اهمیخخت ویخخژهاز  کمخخک کننخخد تخخر سخخریعاجخخرای 

ی ها چالشدر محاسبات موازی از  ها دادهسازی همگام. [33-31]

خطی بخرای  مهم های  است. یکی از روش ها روشاین سازی خطی

پوشخان، روش انتشخار برچسخب گوینخده      ی هخم ها نجمناتشخیص 
 

1 Partitioning 

انتشخار اطالعخات، بخه شناسخایی      رتکرا بر اساسشنونده است که 

چندماشینی  معماریدر دو ساختار . این روش پردازد یم ها انجمن

 .شوندسازی میهپیاد [34] یا هستهو چند [31]

 

 .SLPA-PP روندنمای روش پیشنهادی ( 9) شکل

 روش پیشنهادی و ارزیابی -3-1

اساسخی و  مرحلخه   در سخه  SLPA-PP2 روش پیشنهادیروندنمای 

ی همپوشان ها انجمنسریع و دقیو به شناسایی ( 3) مطابو شکل

( با دریافت گخراف  هایافتن قطب) 3در مرحله د.پرداز یمدر شبکه 

خط در یک پاالیش، اطالعات سراسری گراف،  بر اساسورودی و 

. سخپ   شخوند  یمخ ی جدشخان  هخا  گخره شناسایی و جخذب   ها برگ

در . شخوند  یمخ گره متوالی انتخخاب   kقطب به تعداد ی شبهها گره

اطالعخات  ی شبه قطب بر اسخاس  ها گره( فشار برچسب) 2مرحله 

نتشخار برچسخب بخه همسایگانشخان     محلی، نفوذ خود را از طریو ا

کنتخرل   انتشار قطب تعریفی ضریب استفاده ازکنند و با اعمال می

بخر اسخاس   هخر گخره   ( تشخخیص انجمخن  ) 1شوند. در مرحلخه   یم

ها بخا دریافخت اطالعخات برچسخب همسخایگانش،      اطالعات انجمن

کنخخد. در ایخخن مرحلخخه  برچسخخب کششخخی خخخود را انتخخخاب مخخی  

های دیگر هستند باید از لیست انجمن هایی که زیرمجموعه انجمن

اسختفاده از  هخا و  خارج شوند. با بررسخی انجمخن  موجود ها انجمن

 
2 Speaker Listener Propagation Push Pull Algorithm (SLPA-PP) 



 1                                                                آبادیمه الهینام و ینیمحمد حس؛ بزرگ براساس انتشار برچسب یاجتماع هایانجمن در شبکه یصتشخ یعیروش توز

های مشابه ترکیب و از طریو تشابه جاکارد، انجمن یتعریفضریب 

هخای  ای، انجمخن شنونده و محاسبه ارزش پیمانه-الگوریتم گوینده

لیسخت  خروجخی الگخوریتم،    نهایتخاا شخوند.  همپوشان انتخخاب مخی  

 ارائخه پوشخان  هخای هخم  انجمخن  عنخوان  بهی پوششی را ها گرافزیر

 دهد. می

پیشخنهادی اسختفاده از تئخوری    پخذیر  سمقیاایده اصلی روش 

و کنتخرل مراحخل   اطالعات برای انتشار موازی اطالعات در شبکه 

قطب در حلقخه  ی شبهها گرهاست. در گام اول، اعمال نفوذ انتشار 

ی هخا  روشاسخت. در  خودشخان  اول انتشار برچسب به همسایگان 

تصخادفی صخورت    صخورت  بخه  هخا  گرهقبلی، انتشار برچسب تمامی 

 صخورت  هگرفت ولخی در روش پیشخنهادی انتشخار اطالعخات بخ      می

ی دارای نفخوذ بیشختر انجخام    هخا  گخره از طریو فقط شده و  هدایت

دسته تقسیم و در هر دسته گرهی که  k. گراف شبکه به ردیگ یم

گخره شخبه    عنوان بهبیشترین درجه نسبت به همسایگانش را دارد 

. کنخد  یمخ قطب انتخاب و برچسب خود را به همسایگانش تحمیل 

تصادفی منتشخر و از   صورت بهها در گام دوم انتشار برچسب قطب

جلخوگیری   HPPهخای دیگخر از طریخو معیخار     سرایت آن به قطب

و  یهخای انتشخار  در گام سخوم بخا جخذب برچسخب     نهایتاا. شود یم

صخورت  پوشخان   هخم  یهخا  انجمخن ، تشخیص بهینخه  ها آنپردازش 

 گیرد.  می

 یهخخا انجمخخنقخخدرت مطلخخوب تشخخخیص   پیشخخنهادیروش 

 ارا دارد. ایخن روش بخ  و پیچیخده   ی بخزرگ هخا  شبکهدر پوشان  هم

اسختفاده  توزیخع مخوازی آن و   جسختجو و   یتمرکز بر کاهش فضخا 

هخخا و سراسخخری گخخراف، اطالعخخات انجمخخناطالعخخات ای از مرحلخخه

 .و کاراتر اسخت  تر سریعتر، قبلی دقیو های روشی از محلاطالعات 

در  [34]ی ا هسخختهسخخازی چندروش بخخا توسخخعه مخخوازی  ایخخن 

 ارائخه تخری   سخریع   تمیالگوربهبود ایجاد کرده و  ها نخسازی  موازی

TBBی مناسخب بخا اسختفاده از    ا دهدادهد. همچنین سخاختار  می
3 

سخازی  ی بخزرگ را بخا مخوازی   هخا  شخبکه که  [31]داده هیارااینتل 

 یسخاز  نخه یبه همچنخین همخراه   د.نخ پخردازش ک  تر سریعبیشتری، 

 صخورت  بهبارگذاری شبکه در حافظه  ،ها دادهسازی ساختار ذخیره

بخا تیییراتخی در الگخوریتم سخنتی     همچنین . دشو یمموازی انجام 

ی مناسخخب ا دادهی سخخاختارهاگوینخخده شخخنونده و بخخا اسخختفاده از  

برچسب، سرعت اجرای الگوریتم  مراحل یافتنچندنخی و کاهش 

 .را افزایش داده است

، سخرعت اجخرا را   هخا  قطببا انتشار فشاری برچسب این روش 

ی هخا  انجمخن ی نیکوشیا برای ا مانهیپرده و با اعمال معیار کبیشتر 

ر از یشخت بکخه کخارایی الگخوریتم پیشخنهادی      نشان دادپوشان،  هم

ی مشابه توسخط تشخابه   ها انجمنی سنتی است. با ترکیب ها روش
 

1 Threading Building Block (TBB) 

ی را بیشتر کرده و الگوریتم جدیخدی بخرای   ا مانهیپمعیار  ،جاکارد

     بخخا روش انتشخخار برچسخخب گوینخخده شخخنونده  تخخوزیعی  پخخردازش

فشار برچسخب از سخوی   در آن که داده است  ارائهکششی -فشاری

. شخود  یمخ انجخام   هخا  گخره و کشش برچسب از سوی سایر  ها قطب

ایخن  دهد که های استاندارد نشان میبر روی داده ها آزمایشنتایج 

 یسخخاختار مخخواز  یداراقبلخخی،  هخخای روشروش در مقایسخخه بخخا  

تسخریع ارزشخمند، بهبخود     ی،خط یزمان یدگیچیپ  ی،ا چندهسته

 فی است.مصر حافظهنسبی هش ای و کاای پیمانهقابل مالحظه

 یوآورانو  انگیزه -9-4
بخر  شنونده و -محرک روش پیشنهادی همان روش موجود گوینده

  انجمخن قبلخی تشخخیص     هخای روشوری اطالعات است. ئت اساس

د. انتشخار برچسخب   نخ یاب یمخ  بخه هخم  ی شبیه ها انجمنپوشان، هم

. همچنخین  دوشخ  یمخ تصادفی در کل گراف انجخام   کامالا صورت به

چخالش  کخه عخالوه بخر     ندوشخ  یمنیز منتشر  ها برگدر  ها برچسب

 ناهمبنخد ی ها انجمندر  ها برگزمان زیاد، موجب تشخیص صرف 

بایخخد از  هخخا گخخرهکخخه در مرحلخخه نهخخایی الگخخوریتم ایخخن  دنوشخخ یمخخ

 به حافظهمتوالی  صورت به. گراف ندوش ی ناهمبند حذف ها انجمن

 هاروشاین ی گیری کارایمعیاری برای اندازهکه  دوش یمبارگذاری 

سخازی،  پیاده روشهای حل این مساله به چالشنشده است.  هیارا

پخذیری روش، تشخخیص   هخای عظخیم، مقیخاس   دادهمعماری اجرا، 

عمخل تشخخیص، کنخدی فضخای     پوشخان، سخرعت  های هخم انجمن

هخای  طور خالصه نوآوریبهگردد. تشخیص بر می جستجو و دقت

 در این مقاله به شرح زیر است.  شده ارائه

همپوشان در  یها انجمن صیتشختوزیعی  الگوریتمطراحی  •

 ،یچیدهو پ بزرگ یاجتماع یها شبکه

 یریپذ اسیمققدرت  شیو افزا توزیعی یگرا عامل یساز مدل •

 پیشنهادی، تمیالگور

بر با تمرکز  تمیالگور یا و حافظه یزمان یدگیچیکاهش پ•

 ،انتشار برچسبمراحل و کنترل  جستجو یفضا کاهش

و بارگذاری  TBBاستفاده از ساختار امن چندنخی اینتل  •

 ،به حافظهموازی شبکه 

و  با معیار تشابه جاکارد به همی شبیه ها انجمنترکیب • 

 بودن نتایج اجرای الگوریتم،یا مانهیپافزایش 

 صورت به openMPدر  ها نخی بند زماناجرای الگوریتم با • 

 ا با تعداد کار ثابت وایستا، پویا با تعداد کار خودکار، پوی

 ی بهینه پویای کارها، وبند زمانشده و یافتن  هدایت

، تشابه انتشار یبضرمحلی، جدید قطب اریمعکاربرد سه • 

 .ها انجمنجاکارد در ترکیب 

و کارهای مخرتبط را مخرور و    ازهاینپیش 2در ادامه در بخش 
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پوشخان را  و غیخر هخم   پوشخان هخم ی ها انجمنتشخیص  های روش

ی تشخخیص  ها تمیالگورسازی موازی های روشنهایت  دربررسی و 

روش پیشخخنهادی تشخخری   1شخخود. در بخخخش  یمخخ ارائخخهانجمخخن 

فنخی   و مشخکالت های تجربی  نتایج آزمایش 4گردد. در بخش  یم

 وگیخری  نتیجخه  1شخود. در بخخش  یمخ سازی الگوریتم بیخان  پیاده

  شود. یم ارائهکارهای آینده 

   مرتبط یكارها -2

پوشخان  های همنیاز تشخیص انجمن مورد یبه مباندر این بخش، 

های مهم و مزایخا و  انواع الگوریتمشود. و کارهای مرتبط اشاره می

های مهم تشخیص در نهایت الگوریتمو  شود می ارائه ها آنمعایب 

 د.نگردو مقایسه می پوشانهای همانجمن

 تشخیص انجمن -2-9

مهم در مطالعه ساختار شبکه و فهم  های مؤلفهتشخیص انجمن از 

یخک گخروه از اشخخاص     عنخوان  بخه انجمخن   ی آن اسخت. هخا  یژگیو

تخراکم  و  یگروهخ  درونشامل تراکم شدید  که یطور به شده  یتعر

ی گراف( ها مانهیپیا  ها خوشه. انجمن )[36]است  ها گروهبین  کم

مشخابهی    نقخش گروهی از رئوس هستند که خخواص مشخترک یخا    

که است از گراف  یانجمن، تمرکز بر مناطق صیتشخ. [37]دارند 

ه تمایل بیشختری بخه   . افراد یک گروهستند یاستقالل نسب یدارا

ارتباط دارند و دوستان دوست، با احتمال بیشختری دوسخت فخرد    

خواهند بود کخه بخه ایخن خاصخیت، سخاختار انجمخن قخوی گفتخه         

بنخدی  . غلظت ارتباط افراد گروه با معیخار ضخریب خوشخه   شود یم

 کل بههای موجود در گروه  شود که برابر نسبت یال می گیری اندازه

 .[4] گروه است های ممکن در آن یال

 [31]اسخت   3سخت لهامسدر گراف،  ها انجمن تشخیص دقیو

تشخیص انجمن تقریبی هستند. بایخد معیخاری    های روش معموو 

موجخود باشخد. ابتخدا معیخار      ها تمیالگوربرای تعیین کیفیت نتیجه 

شد که رابطه اطالعخاتی   ارائهاز تئوری اطالعات  2اطالعات متقابل

. ایخن معیخار نشخان    کنخد  یمرا بیان   و   بین دو متییر تصادفی 

داریخم و     راجع بهدر اطالعات را بشناسیم چق  دهد که اگر می

شخد کخه    ارائخه با این ایده  1برعک . معیار اطالعات متقابل هنجار

 یپبا شباهت زیاد باشند، یک گروه برای  رأساگر دو گروه دارای 

دیگر به اطالعخات کمخی نیخاز دارد کخه بخا ترکیخب        به گروه بردن

 . شود یمبا معیار اطالعات متقابل فرموله  4آنتروپی شانون

ی ها اندازهتعداد ثابت انجمن با ی اجتماعی واقعی ها شبکهدر 

پوشخانی وجخود    هخم  ها انجمنو بیشتر  افتد یمیکسان کمتر اتفاق 
 

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

ی ها تکهپوشان، گراف را به  ی تشخیص انجمن همها روش. در دارد

پوشخانی در   ولخی میخزان یخافتن هخم     کنند ینممجزا تفکیک  کامالا

از  هخا  انجمخن پوشخانی   هخم  ت دارنخد. ی مختل  با هم تفخاو ها روش

پوشان  . تشخیص انجمن هماستی مهم تشخیص انجمن ها چالش

 COPRA [23]، CONGA1،  [33] دسخته آغخاز  از الگوریتم نفخوذ  

[23] ،CONGO6 [23] 7 وEAGLE [22] ارائه شد. 

 پوشان هم هایانجمن یصتشخ -2-2

از بسخیاری  مهخم  های پوشان دارای روشهای همتشخیص انجمن

انتشخار برچسخب    تخا بندی، انتشار برچسب، بخذر  ای، خوشهپیمانه

 پردازیم.می ها آن یانبه باست که 

 [1] روش اکتشافی جستجوی محلی لخوین  ای  روش پیمانه

از  هخا  انجمخن تعداد  یافت.پوشان تعمیم  برای تشخیص انجمن هم

پویخا مشخخص    صخورت  بخه و بایخد در هخر مرحلخه    بود قبل معلوم ن

پوشخانی زیخاد دو انجمخن ترکیخب و یخک       شد. همچنین با هخم  می

سخازی لخوین فقخط    تابع بهینههمچنین د. شایجاد  تر بزرگانجمن 

تخابع  از آنجخا کخه   . بخود ی مجخزا مناسخب   ها انجمنبرای تشخیص 

بخرای   هخا  مثلخ   بر اسخاس پوشان  ی همها انجمنسازی برای بهینه

لخذا   [21]پوشانی خوبی دارنخد مناسخب اسخت     یی که همها انجمن

wccتعمیم
3به  1

wocc  پوشخان و گسخترش    ی هخم هخا  انجمخن برای

پوشانی کم انجخام   همدارای پوشان  ی همها انجمنبرای  QEپیمانه 

پویخا   صخورت  بخه تابع الگوریتم با توجه بخه سخاختار گخراف    که  شد

 .کند یمفوق تصمیم به انتخاب یکی از دو معیار 

پوشخان،   برای تشخیص انجمخن هخم   یال  یبندروش خوشه

 از مرتبخه  هخا  البنخدی یخ   روش خوشخه  الگوریتمی چندسطحی بخه 

 (   ̅̅ ̅      
 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ها  درجه مورد انتظار گره  شد که در آن  ارائه (̅

. در روش نفخوذ دسخته، زیرگخراف    [6] اندازه انجمن اسخت  Ncomو 

ش یابخد. ایخن رو   مرکز انجمن گسترش می عنوان بهکامل تعیین و 

 ویافخت   تعمخیم  ییگراف آشنانام به کامل مهین یستگراف ی با تعر

های انجمن در نظر  هسته عنوان بهرا  هر گرافهای محلی  همسایه

ها، تعلخو آن   هدست بهی تعلو گره جا به. در تعمیم روش ه شدگرفت

ای از  شد. حلقه دوستی بخه مجموعخه   بیان  33های دوستی به حلقه

و شخرایط انجمخن را   انخد  شخده گرفته برکه از دسته آشنایی  ها الی

  شود. دارند، گفته می

. شود یم ارائهتعری  انجمن در سه سط  گره، انجمن و شبکه 

شخود کخه هخر     انجام می ها البندی ی تشخیص انجمن توسط خوشه
 

5 Cluster Overlap Newman Girvan Algorithm (CONGA) 
6 CONGA Optimized 
7Agglomerative hierarchicAl clusterinG based on maximaL cliquE 

(EAGLE) 
8 Weighted Community Clustering (WCC) 
9 Weighted Overlapping Community Clustering (WOCC) 
10 Friendship Circles 



 1                                                                آبادیمه الهینام و ینیمحمد حس؛ بزرگ براساس انتشار برچسب یاجتماع هایانجمن در شبکه یصتشخ یعیروش توز

اصخلی در  انجمن باشد. خصوصیت  ینتواند متعلو به چند گره می

انجمن بیشتر از چگالی  های گالی یالکه چاست سط  انجمن آن 

شود.  های گراف باشد که این ویژگی در سط  گره برآورده نمی یال

هخای   کخه گخره  است آن  سط  شبکهها در  ویژگی مجموعه انجمن

بندی نشده نداشته باشد و کمترین تعخداد انجمخن را بخرای     خوشه

برای تعیین کیفیت  F-Scoreدهد. از معیار کیل پوشش شبکه تش

شود می( بیان 3) با رابطه 3. دقتدوشمیاستفاده   تشخیص انجمن

 یهای تشخیصخ  انجمن کل بههای  و نسبت تشخیص درست انجمن

( بیخان و نسخبت تعخداد    2) با رابطه 2کند. فراخوانیرا محاسبه می

های واقعی را محاسبه  کل انجمنبه شده داده یصتشخی ها انجمن

 .[6]کند می

          
  

     
                                               (3)  

  
                  

                
            (2       )                  

از  1: روش تشخیص انجمن یخالی الیبرچسب روش انتشار 

ایخن  . بخا ایخن حخال نتخایج     کنخد  یمخ پوشان اسختفاده   اطالعات هم

 [24]در  لئوی گره محور بهینه نیست. ها انجمنمانند  هاالگوریتم

روشی بخا ترکیخب انتشخار برچسخب و تشخخیص انجمخن یخالی بخا         

4نام
ELPA کارایی روش انتشار برچسب با مزایای در آن کرد.  ارائه

ی یخخالی و هخخم هخخا انجمخخنیخخالی ترکیخخب و در نتیجخخه هخخم  روش

 ELPAی را تشخیص داد. ایخده اصخلی الگخوریتم    ا گرهی ها انجمن

مبنخای   متراکم بخر و  به همهای متصل  یال بر اساسایجاد انجمن 

  برچسخب است. هر یال برچسب خود را بخر اسخاس    ها آنبرچسب 

دارای چهار  ELPA. الگوریتم کند یم روز بههایش های همسایه یال

، و برچسخب گخره  ، انتشخار  یخال برچسخب  ، انتشار اندازی راهمرحله 

پخل   عنخوان  به ها ، یالپلاست. در مرحله شناسایی  ها پلشناسایی 

سخاده و   نسخبتاا  ELPAروش  .شخوند  یمخ مشخص بین دو انجمن، 

ساختار شبکه و بدون  بر اساسبدون پارامتر ورودی و فقط ، پایدار

 .کند یمشبکه عمل  از دانش قبلی

تشخخیص  روش  [21]ونخگ در    باررها  یسازروش متورم

ی انتخخخابی بخخه بخخذرهاسخخازی را بخخا متخخورمپوشخخان  هخخمانجمخخن 

ی اولیه مناسب و بذرهایافتن آن داد. ایده اصلی  ائهارهمسایگانش 

استفاده از معیار انجمخن اسخت.   و روش حریصانه  اب ها آنگسترش 

همسخایگان   دربرگخرفتن بخرای   بخذرها سازی قدم، متورم نیتر مهم

کم و دور از هم  بذرهامجاورش است. در راهبردهای قبلی انتخاب 

بخذر انتخخاب    عنخوان  بخه ی بخزرگ  ها دسته معموالاو صورت گرفت 

که محاسبات سنگینی داشت. در این روش بخا الگخوریتم    شدند یم

چندین خوشه محاسبه و سپ  توسط تابع  k-meansچندسطحی 

 
1 Precision 
2 Recall 
3 Link Community 
4 Edge Label Propagation Algorithm (ELPA) 

. هخر گخره   شخد فاصله مربوطه، گره مرکخزی هخر خوشخه انتخخاب     

یا عضخو هخیا انجمنخی     داشته باشدد به چند انجمن تعلو توان یم

گسخترش  نباشد. الگوریتم دارای چهار مرحله پخاالیش، بذرپاشخی،   

و انتشخار اسخت. در مرحلخخه پخاالیش، منخاطقی از گخراف کخخه       بخذر 

. در مرحلخه بذرپاشخی،   شخوند  یمخ مستقل هستند حخذف   وضوح به

. بخرای  شخوند  یمخ شخده انتخخاب   گراف پاالیشاز ی مناسب ها گره

بندی رتبه صخفحه شخصخی اسختفاده    ، از طرح خوشهگسترش بذر

بخه منخاطقی از گخراف کخه در      ها انجمنشود. در آخر گسترش می

 گیرد. می صورتمرحله پاالیش حذف شد، 

 
 .[21] هیهسته و حاش هایگرافریز ( 2) شکل

هسته و حاشیه، پاالیش گخراف   های گرافتقسیم گراف به زیر

های هسته همبنخد هسختند و   . زیرگراف((2)شکل) شود یمنامیده 

به این زیرگراف متصل هسختند.   ،حاشیه دارای یک یال های گراف

 بخر اسخاس  یسختند.  ن پوشخان  همحاشیه جزو مناطو  های گرافزیر

هسختند و   هخم حاشخیه مسختقل از    های گرافاطالعات آماری، زیر

هسته و  های گرافبزرگ نیست. همچنین فاصله اندازه  ها آناندازه 

ی آماری مبین ایجاد گراف مناسب برای ها افتهحاشیه زیاد است. ی

ی ها گرهپوشان در مرحله پاالیش است. یافتن  تشخیص انجمن هم

یی که هدایت خوبی دارند، انتخاب بذر نام دارد. ها خوشهپخش در 

انجام این کار محاسبات سنگینی ندارد. احتمال خروج از خوشه با 

. نخد یگو یمخ یک حرکت تصادفی از داخل خوشه را هدایت خوشه 

ایخن کخار بخا     .اسخت  تیفیک بااین احتمال مبین یک خوشه  یکم

بنخدی  ی بخا بیشخترین درجخه و همچنخین خوشخه     هخا  گرهانتخاب 

 .[11] شودانجام می 1پایین مراکز گراکلوس مراتبی باال بهسلسله

 و ی بخذر ها گرهبا داشتن  ها خوشهبرای رسیدن به  ها آنبسط 

با شخروع مجخدد    6تصادفی به حرکتشخصی که رتبه صفحه با فن

توسخط چنخدنخ و    گسخترش بخذر  شخود.  معروف است، انجخام مخی  

 الگخوریتم اسخت. رتبخه صخفحه    ایخن  موازی از بهبودهای  صورت به

 بخه و  کنخد  یمخ به گره تصادفی دیگر حرکت  αشخصی با احتمال 

. در صخورت  گخردد  یمی منتخب بر بذرهابه یکی از  (α-1) احتمال 

 ا توزیخع تصخادفی  ب معموالاوجود چندین بذر، انتخاب بذر برگشتی 

ی نزدیخک بخه بخذر، بخا احتمخال      هخا  گخره بنابراین  یکنواخت است.

ی دنیخای واقعخی   هخا  انجمخن که بیشتر بخه   شوند یمبیشتری دیده 

برش گراف و  شخصی بهدر واقع بردار رتبه صفحه هستند.نزدیک 
 

5 Graclus Centers 
6 Random Walk 
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ی هخا  انجمخن یخافتن   بعخد از بندی شخباهت دارد.  خوشه های روش

شده ی یافتها انجمنبندی شخصی در زیرگراف هسته، دارای رتبه

حاشیه که در مرحله پاالیش حذف شد گسترش  های افگربه زیر 

حاشیه که  های گرافو زیراست ساده  ها انجمنیابند. گسترش می

یی کخه شخامل   ها انجمن به تمامهستند  وصل به هستهیال  با یک

 شوند.یک گره از یال هستند افزوده می

روش خطی تشخیص انجمن به نام   انتشار برچسبروش 

با استفاده از  شد که ارائه [7]انتشار برچسب توسط راگاوان 

، به تشخیص ها انجمنساختار شبکه و بدون نیاز به دانش قبلی از 

پردازد. ابتدا هر گره برچسب منحصر به فردی اختیار و سپ  می

با بررسی همسایگان خود، بیشترین تکرار برچسب موجود در 

. در صورت وجود چندین برچسب با کند یمهمسایگان را انتخاب 

تصادفی انتخاب  صورت به ها نهیشیببیشینه مساوی، یکی از 

داد  ارائهزمان را  یر همالگوریتم، روش انتشار غ . برای پایاندشو یم

ی ها برچسبی فعلی و ها برچسبکه در هر مرحله با برخی از 

الگوریتم این شود. می روزرسانی بهمرحله قبلی همسایگانش 

، دارای برچسبی باشند که متعلو به ها گرهتمام  که هنگامی

ی دارای برچسب ها گرهبد. ای یمی دیگر نیز هست پایان ها گره

همبند نباشند لذا یک مرحله پایانی جهت یکسان ممکن است 

ی همبند به الگوریتم اضافه شد. پیچیدگی ها انجمنجداسازی 

است. تخمین  ( ) از مرتبه  هر تکرارو   ( ) الگوریتم خطی 

 1تعداد تکرار حلقه سخت است ولی به ادعای راگاوان بعد از 

دارای برچسب صحی  هستند. پردازش  ها گرهدرصد از  31تکرار 

 است. (   ) همبند این لگوریتم از مرتبه  های گراف

سخازی  مسخاله بهینخه   صورت بهانتشار برچسب را  [1]باربر در 

پرداخت.  ها انجمنسازی تابع هدف به یافتن مدل کرد و با بیشینه

ی هخا  برچسخب دهنخده  هخای اتصخال   این تابع هدف فقط تعداد یال

. این تصور دارای عیب مفهومی است که درک یمیکسان را بیشینه 

ی بهتری نتوان رسید. بخا درنظخر   ها انجمنسازی، به با این بیشینه

مقخدار عمخومی    به بیشینه ،یک انجمن عنوان به ها گرهگرفتن کل 

 د لذا باید از رسیدن بخه انجمخن  بو ندیناخوشا که تابع هدف رسید

سخازی جلخوگیری   یکتا با درنظخر گخرفتن جریمخه در تخابع بهینخه     

( توسخط  1) فقط با سمت راسخت رابطخه   LPAسازی . بهینهکرد یم

LPA بود لذا بیشینه محلی  به دامموجب افتادن  صورت گرفت که

جستجوهای محلخی اسخت. بخا تیییخر الگخوریتم      آن یکی از عیوب 

LPA شد.  ارائه، دو الگوریتم جدیدLPAm سازی محلخی  با بیشینه

ی دوجزئی ها شبکهبرای  LPAbسروکار داشت و  Qی ا مانهیپ تابع

 مناسب بود. QBی تیییریافته ا مانهیپبا درنظر گرفتن تابع 

  
 

 
(∑ ∑     (      )          )  ∑     (  

 
      )      (1)  

                                                             (4)  

، اگر چند برچسب همسایه و خود LPAدر الگوریتم استاندارد 

بخدون  د، برچسخب گخره   نگره دارای بیشینه فراوانی یکسخانی باشخ  

تصخادفی یکخی از بیشخینه     صخورت  بخه  آن. در غیخر  مانخد  یم تیییر

. بخا تیییخر   دوشخ  یمخ برچسخب غالخب انتخخاب     عنوان به ها هیهمسا

داشتن برچسب، بخاز  نگه رییتی یبی جا بهالگوریتم در شرایط فوق، 

 گردیخد و  بهبخودی حاصخل   کخرد لخذا   هم تصادفی یکی را انتخاب 

. افزایش حالت دش بیشتر  ها هیهمساامکان حرکت تصادفی در بین 

بیان شد. برای جلوگیری از انتشخار   LPAr3تصادفی در الگوریتم با 

ی دارای جمخع درجخه   هخا  انجمنکل گراف و تجزیه به برچسب به

ی، جریمخه در نظخر گرفتخه شخد. بخرای      ا مانهیپیکسان جهت تابع 

 شد.  ارائه Qbیا مانهیپ، تابع دوجزئیهای شبکه

ی مورد ا مانهیپتشابه فرمولی، تفاوت مفهومی در تابع  وجود با

ی اسختاندارد وجخود   ا مانخه یپبخا تخابع    LPAmاستفاده در الگوریتم 

د توانخ  یمخ ( با مقخادیر اختیخاری   4در رابطه) λدارد. انتخاب مقدار 

د دو توانخ  یمخ شخده  رفتار الگوریتم را تیییر دهد ولی تخابع تعریخ   

یکسان تولیخد کنخد. بخه عبخارت      یدرجات داخلانجمن با مجموع 

یی بخا  هخا  انجمخن دیگر در مقایسه با مدل تصخادفی، در تشخخیص   

ل  با مشکل مواجه است. الگوریتم انتشار برچسب ی مختها اندازه

دارای عیخب   ونام گرفخت   LPAmی، ا مانهیپبا در نظر گرفتن تابع 

 +LPAmگیرافتادن در بیشخینه محلخی اسخت. ایخن الگخوریتم بخه       

  در بیشینه محلی فرار کند. دام افتادنتا از به  یافتتوسعه 

 دری، ناپایخدار اسخت و   ا مانهیپسازی انتشار برچسب با بیشینه

 [3]وشی برای خخروج از ایخن دام در   ر افتد.می بیشینه محلیدام 

ی هخا  انجمخن شد که در هر مرحله بعخد از انتشخار برچسخب،     ارائه

 هم باشدن است، یا مانهیپشان سبب افزایش شده که ترکیبیافته

از ی را تشخخکیل دهنخخد تخخا الگخخوریتم تخخر بخخزرگترکیخخب و انجمخخن 

شخود. بخرای خخروج از ایخن تلخه، از روش      بیشینه محلی خخارج   تله

شخد. بخا ترکیخب    حریصخانه اسختفاده    صخورت  بخه  ها انجمنترکیب 

ی دارنخد از دام  ا مانهیپیی که بیشترین افزایش را در تابع ها انجمن

 زیخرا ممکخن   یابدمیادامه  LPAmبیشینه محلی خارج و الگوریتم 

تیییخر   که وقتیباشد. الگوریتم تا  فتادها در تله محلی دیگری است

. الگخوریتم  دهد یمخود ادامه  به کاری ایجاد نشود ا مانهیپدر تابع 

LPAm+  از  دارتریخ پاانحخراف،   %5ی مختل  با کمتر از اجراهادر

 +LPAmالگخوریتمی شخبیه بخه     [26]بالندل است. LPAالگوریتم 

هخد. اول تخا   د را تشخخیص   ها انجمنطراحی کرد که در دو مرحله 

و سخپ  در مرحلخه بعخد،     ی محلخی ا مانخه یپرسیدن بخه حخداکثر   

و شبکه جدید دوباره جهت تشخیص  گره فرض عنوان به ها انجمن

تشخخیص   هخا  انجمنصورت سلسله مراتبی . بهدوش انجمن انتخاب 

تجزیه حل شود. در سخطوح پخایین،    تا مشکل محدودیت داده شد
 

1 LPA Random (LPAR) 
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مشخخص   تر بزرگی ها انجمنی کوچک و در سطوح باال، ها انجمن

خطی است که بیشتر محاسبات آن  تقریبااتم . سرعت الگورینددش

سخط ، کخل    1در کمتخر از   معمخوالا د. ریگ یمدر مرحله اول انجام 

 .ندوش یممشخص  ها انجمن

COPRAالگخوریتم    COPRA الگوریتم
توسخط گرگخوری    3

او الگخوریتم   .[23]شخد   ارائهپوشان  ی همها انجمنبرای تشخیص 

RAK
پوشخان گسخترش داد تخا هخر      ی همها انجمنرا برای یافتن  2

پارامتر ورودی این  vانجمن تعلو یابد که  vد به توانگره حداکثر ب

انجمن متعلو باشد لذا  به چندین تواند یمالگوریتم است. هر گره 

برچسب آن باید بتواند چندین شناسه انجمن را در خود نگه دارد. 

 هخا  انجمخن بخه کلیخه    هخا  گرهسازی این روش کلیه پیاده در صورت

شد استفاده  (c,b)یی دوتااز  ها گرهی ها برچسب. برای وندندیپ یم

تعلو بخه آن انجمخن اسخت. جمخع     ضریب bشناسه انجمن و  cکه 

باشد. تابع تعلو  3ی مربوطه باید برابر ها انجمنتعلقات هر گره به 

bt(c,x)    میزان تعلخو گخرهx  جمخن  بخه انc   را در تکخرارt   نشخان

 xی همسخایه  هخا  گره به تعلقاتهد. این تعلو همیشه وابسته د یم

مجموعخه   N(x)و در آن اسخت  ( 1) ، طبخو رابطخه  مرحله قبلدر 

 است. xی ها هیهمسا

  (   )  
∑     (   )   ( )

| ( )|
                                  )1( 

 ها گرهو همه  داده یصتشخ، انجمن ها گره به تعدادروش فوق 

روش فخوق مناسخبی    کخه  شخوند در انتها دارای یک برچسخب مخی  

 کخه  آنبخدون  اسخت  روشی برای داشتن چند انجمن نیاز بهنیست. 

یی کخه  هخا  برچسخب در هخر انتشخار،   لذا را شامل شود.  ها گرهتمام 

از لیسخت حخذف    نشخان دهنخد  ی تعلخو را  ا آسختانه کمتر از مقدار 

 vشخود کخه   در نظر گرفتخه مخی      برابر  نهآستاشوند. مقدار  می

یی اسخت کخه گخره    ها انجمنتعداد حداکثر  vپارامتر ورودی است. 

تعخداد   بیشتر شخدن   درصورتتعلو داشته باشد.  ها آنبه  تواند یم

 تخرین  بخزرگ ، از دوش  vبیش از  ها آنیی که مقدار آستانه ها انجمن

. در دگردنخ  یمخ و بقیخه حخذف   شخده  انتخخاب   v به تعخداد  ها تعلو

کمتر از مقدار آسختانه باشخد،    ها انجمنهمه تعلقات به  که یصورت

دلیخل انتخخاب   . بخه دوشخ  یمخ انتخخاب   هخا  هیهمساتصادفی یکی از 

غیرقطعی هسختند. بعخد از حخذف     ها انجمنتصادفی الگوریتم، این 

ی گخره در مقخدار   هخا  ییدوتاتعلو سایر میزان ی اضافی، ها ییدوتا

 .سدبر 3به مقدار  ها آنشود تا مجموع ثابت ضرب می

شدن بیش از حد ، بزرگRAKیکی از مشکالت ارثی الگوریتم 

، بعد از هر انتشار، اگر برچسب آن حلاست. برای  ها انجمناندازه 

x  ی گخخره هخخا برچسخخبدو بخخار درx   وجخخود داشخخته باشخخد تمخخام

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

سبب عدم  ماند تا میباقی  xحذف و فقط برچسب xی ها برچسب

. این عمل در بدترین حالت شودی دیگر ها انجمنبه  xانتشار گره 

است ولی در مواردی که انخدازه انجمخن بایخد    کند ایجاد میبهبود 

 هخا  برچسب. بعضی مواقع انتشار دوش یمباشد دچار ضع   تر بزرگ

کخه باعخ     افتخاد  یمخ ی ا حلقهو داخل  رسد ینمپایداری  به حالت

 nدر الگخوریتم بخا    ها انجمنچسب است. تعداد ی برها حالتتکرار 

 هخا  انجمندر هر مرحله، تعداد  ها انجمنشروع و با حذف برچسب 

. برای خروج از حلقه تکخرار،  رسدانجمن ب به یکبد تا ای یمکاهش 

و فعلی مقایسه و در صخورت عخدم    یدر مرحله قبل ها انجمناندازه 

بعخد از   بخد. ای یمخ ، الگخوریتم خاتمخه   ها انجمنتیییر تعداد و اندازه 

 cدر گروه  cی شامل برچسب ها گرهاتمام مرحله انتشار برچسب، 

نخد زیرمجموعخه یخا    توان یمشده ی یافتها انجمنگرچه دارند.  قرار

، هخا  انجمخن هم باشند. برای سرعت بیشتر، هنگام ساخت  مساوی

ی زیرمجموعخه حخذف   ها انجمنرابطه زیرمجموعه بودن بررسی و 

نیخخز  COPRA، الگخخوریتم RAKشخخوند. هماننخخد الگخخوریتم  مخخی

بایخد بخه    مرحله پایانیکند که در میی غیرهمبند تولید ها انجمن

 ی همبند شکسته شوند. پیچیدگی الگوریتم برای شخبکه ها انجمن

(   ) تنک برابر   vبخودن  با کوچخک  واست  (( )       )  

 خطی است. تقریباا

SLPA:الگوریتم
 شخنونده -روش انتشار برچسخب گوینخده   1

LPAبرچسب ، تعمیم روش انتشار [27]
هخر   LPAاسخت. در   [7] 4

ی هخا  برچسخب ه گره دارای یک برچسب است که آن را با توجه بخ 

  در صخخورتو  دنخخک یمخخ روزرسخخانی بخخهی همسخخایه خخخود هخخا گخخره

. در روش دونش یمتعیین  پوشان ی غیرهمها انجمن، روشهمگرایی

 پوشان با پردازش چندین برچسب ی همها انجمنشنونده -گوینده

در  هخا  انسانسازی تعامل . این روش، شبیهندوش یمتعیین هر گره 

 گوینخده )تولیخد اطالعخات( و دیگخری     یک گخره وشنود یعنی گفت

قبلی، هر گره  های روشاطالعات( است. برخالف  شنونده )مصرف

گیخری اسختفاده   است که در تصمیم ها برچسبی از ا حافظهدارای 

. ابتدا هخر گخره   دنهدی را تشخیص تر بزرگی ها انجمنتا  دوش یم

ا . الگوریتم بخ استنماینده یک انجمن و دارای یک برچسب واحد 

و نیازی بخه   کند یمرا مشخص  ها انجمنی شبکه، ها گرهپیمایش 

 در الگوریتم نیست. به حافظه هخر گخره در هخر    ها آنتعیین تعداد 

، الگخوریتم  به یکاندازه حافظه  محدود کردنگام یکی افزوده و با 

ی بخیش  تکرارهخا . در شخود  یمخ  معمولی تبدیل برچسبانتشار  به

 پایخداری تولیخد    نسخبتاا شبکه، خروجی  اندازه  بهبدون توجه  23از

ی همسخایه،  هخا  گخره . الگوریتم با توجه به انتخاب تصادفی شود یم

 غیرقطعی است.

 
3 Speaker Listener Propagation Algorithm (SLPA) 
4 Label Propagation Algorithm (LPA) 
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 هخا  انجمخن شده پخردازش و  با اتمام الگوریتم، اطالعات ذخیره

احتمال تبدیل و از آنجا به ها گره. حافظه برچسب ندوش یم تعیین

 عتخاا یطب احتمالاین تند، هس ها انجمننماینده  ها گرهکه برچسب 

اسخت. بخرای    هخا  انجمخن به  ها برچسبنشانگر میزان قدرت ارتباط 

حخذف و   1/3ی مجزا، مقدار احتمخال کمتخر از   ها انجمنتشخیص 

برچسب  ی دارای بیش از یکا گرهشوند. اگر بندی میمابقی گروه

اسخت.   هخا پوشخان انجمخن   انجمن و عضو هخم  به چندباشد متعلو 

آن  تخوان  یمای است که بهتر گونهماهیت روش انتشار برچسب به

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

نخخد. پرداخت شخخنونده -گوینخخده تمیالگخخور یسخخازیبخخه مخخواز [21]

نگاشت که با  داد ارائه [21]روشی مشابه  [23]همچنین ژنگ در 

 و کاهش به انتشار برچسب پرداخت.

بخر   یمبتنخ روش تخوزیعی  ایخن  در   SLPAلگوریتم توزیعی 

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

 یها فهرست برچسب گره نده،هر پردازیابد. می صیتخص پردازنده

 هخا  آن کخه  طخوری  بخه  فرسختد  یها م پردازنده به دیگرخود را  یمحل

. ایخن  [31] کننخد  روزرسخانی  بهغیرمحلی خود را  یها گره توانندب

 ایو هخ  نخد ک یاستفاده م هاداده سازیزمان حداقل همالگوریتم از 

خخود را در  بخه   مربخوط  . هر پردازنده تنها دادهندارد ایتکرار داده

زمان انجام  غیر همها را  داده افتیدرو ارسال  و دارد می نگهحافظه 

ارسخال و   شختر یب یها ها قبل از ارسال درخواست . پردازندهدده یم

و  افخت یدر یهخا  کخه درخواسخت   ابنخد ی یمخ  نانیاطم دریافت داده،

 ،هخا  انخدازه داده  شید. افخزا شخ ابده یرس به پایان ها آنقبلی ارسال 

 دادهنشخان  جینتخا  ،عالوهب. دنک یمحدود نمرا  ستمیس عملکرد کلی

 .بدای یم شیافزا یمواز تمیالگور 2عیتسر ،ها داده شیکه با افزا

. دپیمای یمرا موجود در شبکه  یها فهرست گره لگوریتم،ااین 

 .کند یانتخاب مرا  گانشیهمسا یکی از یصورت تصادف به iهر گره 

هخا   برچسخب از فهرسخت برچسخب    کیخ  یصورت تصادف به هیهمسا

فهرسخت   i. گره فرستد یمکننده انتخاب و آن را به گره درخواست

 نیخ . اکند یمروز بهبرچسب دریافتی  خود را با یمحل یها برچسب

 ،اتمخام . پخ  از  شخود  یشبکه تکخرار مخ   های همه گره یبرا ندیفرآ

 یو همخان پخردازش بخرا   تصادفی آمیخته  صورت به ها فهرست گره

 انتشخار . پ  از تکخرار و پخردازش   دشو یها دوباره تکرار م رههمه گ

در اختیخار دارد   tطول  به ها برچسب ی ازهر گره فهرست ،برچسب

. پخ  از  کنخد  یمخ  افخت یبرچسب در کیهر گره در هر تکرار  زیرا

انجام  ها فهرست برچسب، پردازش بر روی پردازش تکرارها لیتکم

 .شوند یها استخراج م و انجمن

 سخایر  ی ومحلخ یهخا  عنوان گره بهی خود ها گرههر پردازنده با 
 

1 Message Passing Interface (MPI) 
2 Speed-up 

. سخازد  یمخ  خخود را شبکه  ها،پردازنده به سایر اختصاصی هایگره

ی غیرمحلخی نامیخده   هخا  گخره  هخا  پردازندهی مربوط به سایر ها گره

 به گخره ی غیرمحلی ها گرههای متصل به  یال سمت کی .شوند یم

 ی،محلخ  یک شخبکه  جادیاز ا پ نده هر پرداز. هستند ی وصلمحل

SLPA هر تکرار  انی. در پاکند یمرا بر روی آن اجرا شده اصالحj  

 یهخا  فهرست برچسخب گخره   ، هر پردازشگر  SLPAدر  (    )

 هخا  آن کخه  طخوری  بخه  فرسختد  میها  پردازنده به دیگرخود را  یمحل

 نی. همچنخ کننخد  روزرسخانی  بخه غیرمحلی خود را  یها گره توانندب

فهرسخخت را از روی خخخود تکخخراری  یمحلخخی هخخا گخخره ،pپردازنخخده 

 .کند یم روز کرده به افتیها در پردازنده ریکه از سا ییها برچسب

 یافرازهخا  تعادل بخار  جادیا یبرا 1انتلز یاز کتابخانه افرازبند

 کدر یخ  یمحلخ شخبکه  یهخا  تعداد گخره  n. شوداستفاده می یمواز

 iموجود توسط گخره   یها از برچسب یفهرست Labelsi و پردازنده

 لخذا ده انخد  رییخ خخود را تی  یدگیخ چیپ SLPA ی. نسخه موازاست

محاسبه  ،هر اجرا انیدر پا .باقی ماند یخط یزماناز نظر  تمیالگور

 MPI تبادل پیام شده دریزمان سپر نیکل و همچن یزمان اجرا

بخازدهی آن بخا    و (6) شود. تسریع روش بخا رابطخه  گیری میاندازه

 ،هخا  همخه پردازنخده  کخه  آنپخ  از   گخردد. ( محاسبه مخی 7) رابطه

 بخه پایخان   یبرچسب اصخل تبادل  یاجرارا تبادل کنند، ها  برچسب

در فهرسخت  را برچسخب  تکخرار   نیشختر یهخر پردازنخده ب   .رسدمی

هسختند  ها  انجمن ندهیها نما برچسب نیایابد. میبرچسب هر گره 

 یدیخ تول یهخا  لیخ . از همه فاشوندمی جدر فایل خروجی کی درو 

 آن واسختخراج   فخرد منحصخر بخه   یهخا  برچسب ،ها توسط پردازنده

 هستند.پوشان  همی ها انجمن هندیها نما برچسب

        
  

  
                                                     (6)  

           
       

 
                                          (7)  

، از هخا  نخخ با اسختفاده از    SLPAالگوریتم موازی چندنخی 

انتشخار  عمخل   هر نخخ شود. استفاده می 4کار-سازی انتظارزمان هم

 ی اختصاصخی خخود   هخا  گخره ی مربوط بخه زیرمجموعخه   ها برچسب

 هخر نخخ بایخد شخبکه      هب ها گره. برای تخصیص زیردهد یمرا انجام 

توابخع   بخر اسخاس  شخبکه   . شکسختن شکسخته شخود  چند بخش  به

. شکسختن شخبکه   اسخت متفخاوت   هخای  روشدارای هدف مختل  

بخه  یکسخانی   تقریبخاا بخه میخزان    هر نخخ شود که روشی انجام می به

نیاز داشته باشد. انتخاب برچسب برای هر گره با دریافت  پردازش

 هخا  آن ی همسایگان گره و انتخاب یک برچسب از بخین ها برچسب

شود. هر نخ، در هر مرحله همسخایگان یکسخانی را بخرای    انجام می

 
3 Zoltan Partitioning 
4 Busy-waiting 
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تا زمان یکسخان بخرای پخردازش     دنک یمانتخاب برچسب پردازش 

دلیل بندی گراف در عمل بهگونه بخششود. این حاصل ها نختمام 

 کارآمد ها نخو تیییر در زمان شروع  ها نخ بندی زمان نامعین بودن

بعخد از پخردازش    ها نخسازی کامل زمان دیگر، همعبارت به نیست.

سخازی بخا درنظخر گخرفتن     هر نخ، ضروری اسخت و چنخین همگخام   

د بهبود یابخد.  توان یم  ،های واقعی در گراف محدودیت سرعت اجرا

، برای است کاهش سرعتموجب سازی که زمان ی چنین همجا به

 هخر گخام  از همسخایگان در  مسخاوی  تعخداد  جهت پخردازش  هر نخ 

 شود. ارسال می

ی هخا  گخره کخه جمخع درجخات ورودی     استبرای این کار نیاز 

تعخداد گخره    هر نخیکسان باشد و با این ترفند  ها نخهمسایه تمام 

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

بعد از انجام هخر تکخرار کفایخت     ها نخسازی زمان این مشکالت، هم

ی هخا  گخره مرحله اجرا شوند. بخا تخصخیص   یک در  ها نختا  دنک یم

دیگخر   های نخی همسایه در ها گره، امکان پردازش هر نخمحلی به 

ی یک گره در بخیش از یخک   ها هیهمساکمتر است. در صورتی که 

در یخک بخردار نگهخداری     ها نخنخ پردازش شوند، وابستگی اجرای 

خ قبخل از اجخرا   سازی استفاده شخود. هخر نخ   زمان تا در هم شود یم

نخخ   نیتخر  عقخب مطمئن است که بیش از یخک مرحلخه جلخوتر از    

 نیست.

بخه   [34]در مقالخه   اویخ ک: SLPA-OMPالگوریتم ماوازی  

SLPA-OMP شنونده-گوینده تمیالگور یساز یمواز
پرداخته و با  3

 تمیبخه الگخور   ،به حافظخه  یو دسترس یموازمحاسبات یسازنهیبه

 ،و آزادسازی حافظه صیکه تخص افتیدر او. افتیدست یتر عیسر

 یاجرای دستورات شخنونده دارا  نیو همچن دارد یادیز یبر زمان

 openMP سخاختار  از یسخاز یمواز یاست. برا یبر زمان نیشتریب

 زمخان در حخال   همو عنوان شنونده  گره به نیچند کرد که استفاده

در  ییهای اجرا نخ ،متفاوت یها هیوجود همسا لیدلبه داشت.اجرا  

 تمیالگخور  .رسخانند  یمخ  انیخ پا مختل  کخار خخود را بخه    یها زمان

از  ،هخر گخره   یبرچسخب بخرا   نیشختر یانتخخاب ب برای  یساز مرتب

بودن و قابلیت استفاده خطی. یافتکاهش  ( ) به  (     ) 

ی بزرگ از مزایای الگوریتم، و بارگذاری کل گخراف  ها گرافآن در 

شکال اساسی و انی در حافظه از معایب اصلی آن است. و نتایج می

ی قبلی در بارگذاری کل گراف در حافظه پردازنخده  ها روشکندی 

، در هخا  تمیالگورسازی و محاسبات میانی است. برای مراحل مرتب

 64تا  12)ی با حافظه بسیار زیاد ها انهیراهای بزرگ نیاز به  گراف

 دارد. (گیگابایت
 

1 Open Multi-Processing (OMP) 

 ی انتشار برچسب تشخیص انجمن.ها تمیالگورمقایسه  ( 9)جدول

 رویکرد و مشخصات الگوریتم

MMOCD2 [6] بندی یال در سه سطح  گره، انجمن و شبکهخوشه 

SCD [13] بندیسازی معیار ضریب خوشهبهینه 

CDCFGI1 [13] ها گرهی مسیرهای مستقل بین ساز، بیشینهی دوستیها گروه 

LPA [7] نینامعپوشان،  انتشار برچسب گره، غیرهم 

LPAm [1] سازی پیمانه پوشان، بهینه انتشار برچسب گره، غیرهم 

LPAm+ [3] 
ساازی پیماناه،   پوشاان، بهیناه   انتشار برچسب گره، غیارهم 

 بیشینه سراسری

FUCLN4 [26] سازی پیمانه، تركیب انجمنبهینه 

ELPA [24] پوشانی كم، معین انتشار  برچسب یال، هم 

COPRA[23] پوشانی با پارامتر  برچسب گره، هم انتشارv 

SLPA [27] پوشان، نامعین انتشار برچسب گره، بدون پارامتر، هم 

SLPA-MT [31] 
پوشاان، ناامعین،    ره، بادون پاارامتر، هام   انتشار برچسب گا 

 چندنخی

SLPA-MPI [31] 
پوشاان،   انتشار برچسب گره با تبادل پیام، بدون پارامتر، هام 

 نامعین، چند پردازشی، تبادل پیام همگام

APLS-MOP [34] 
پوشاان، ناامعین،    برچسب گاره، بادون پاارامتر، هام    انتشار 

 openMPچندنخی با 

Proposed SLPA-PP 

وكششای  بادون پاارامتر، ناامعین،     فشااری انتشار برچساب 

، openMP پوشااانی زیاااد، چناادنخی،  پوشااان، هاام  هاام

 ای سازی پیمانه، ماشین چندهستهحافظه، بهینه تقلیل

انجمن بخا روش پیشخنهادی در   ی تشخیصها تمیالگورمقایسه 
ی انتشار برچسخب، خطخی   ها تمیالگورشده است.  ارائه( 3) جدول

هخای  ی بزرگ قابل کاربرد هستند. الگوریتمها دادههستند و برای 
ی هخا  انجمن تشخیصبدون پارامتر و برای  SLPAانتشار برچسب 

های بخا مبنخای   جدیدترین الگوریتم شوند.کاربرده میپوشان به هم
SLPA ایخن تحقیقخات در جهخت     .[16-11] اسخت  شخده  که ارایه

اند کاهش بح  انتخاب تصادفی اقداماتی کردهو  ها گرهامتیازدهی 
اطالعخات پیچیخدگی زمخان و     گونخه  هیاعادالنه مقایسه  برای ولی

 نشده است .گزارش  ها آنحافظه مصرفی 

 الگوریتم پیشنهادی   -9

شنونده -ندهیگو رویکرداساس  بر SLPA-PPپیشنهادی الگوریتم 
های جدید با ترکیب ایدهپوشان  هم یها انجمن صیتشخ جهت
ایده . است SLPA یقبل یها که کارآمدتر از روش شود یم ارائه

شنونده با الهام  -الگوریتم گوینده بر اساساصلی انتشار برچسب 
و به خاطر سپردن پیام در صورت شنیدن  ها انسانتعامل بین "از 

 ارائه "بیش از یک بار از اطرافیان و سپ  انتقال آن به دیگران
 یمحلبرچسب، مفهوم قطب یمرحله انتشار فشار یبراشده است. 

برچسب در  نهیبه انتشار یبرا .شده است  یبرچسب تعر بیو ضر
بهبود  جهتبرگ خط مفهوم خط برگ و جذب یمرحله کشش

 یدیجد تمی. الگورشده است ارایهها  انجمن جیبودن نتا یا مانهیپ
تشابه جاکارد دو انجمن معیار  مشابه با یها انجمن بیترک یبرا
و افزایش میزان  اه انجمن یابیارز یبراهمچنین  .شد ارائه

 
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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 .گردیده است ارائهی ا مانهیپجدید  اریمع، جیبودن نتایا مانهیپ
شده ای طراحیگونهماهیت الگوریتم پیشنهادی انتشار برچسب به

 که امکان اجرای موازی آن میسر باشد.

الگوریتم اولیه انتشار برچسب که برای تشخیص با استفاده از 
با اصالحاتی در اندازه حافظه نگهداری برچسب و  ی مجزاها انجمن

پوشخان   ی هخم هخا  انجمخن و برای تشخیص طراحی الگوریتم جدید 
ی جدیخد  هخا  دهیخ ا. با الهام از ایده انتشخار برچسخب و   ایمداده ارائه
، الگوریتم پیشخنهادی را  ها قطبی محلی و فشار برچسب ها قطب
ی انتخخاب  صخل حله ارایم. این الگوریتم دارای چهار مدهتر کرکامل

 .هخا اسخت  قطب، فشار برچسب، کشش برچسب و ترکیب انجمخن 
( 3) الگخوریتم الگوریتم آن در و ( 3) آن در شکلمفهومی جزئیات 

 پردازیم.شرح آن میآمده و در ادامه به

. شوند یمی گراف درهم آمیخته ها گرهابتدا  انتخاب قطاب 
محلخی انتخخاب   قطخب  عنخوان  به ها گرهگره متوالی یکی از  kاز هر 
بخه  گره است  kمحلی دارای بیشترین درجه در بین . قطبشود یم

وجود نداشخته   تر بزرگی با درجه ا گرهکه در همسایگانش  شرطی
 باشد.

ها، مرحله فشخار انتشخار    قطب انتخاببعد از  فشار برچسب 
هخا نفخوذ خخود را بخه      مرحله، قطب یندر ا .شود یبرچسب انجام م

بخه  خود را برچسب  ،قطب یها گره. کنند یاعمال م یگرد یها گره
. ضریب انتشار برچسب قطخب را بخرای   کنند یممنتشر  همسایگان

. ایمکردهتعری   جوار هم های قطبجلوگیری از انتشار برچسب به 
الگخوریتم،   آسختانه ایخن ضخریب از مقخدار     کمتخر بخودن  در صورت 

. نسخبت درجخه گخره    شخود  یمخ برچسب قطب به همسایه منتشخر  
را ضریب انتشار قطخب بخه همسخایه     درجه قطبهمسایه قطب به 

  .مینام یم
 SLPA-PPالگوریتم پیشنهادی  ( 9) تمیلگورا

 

ی قطب در انتشار ها گرهبعد از اعمال نفوذ  كشش برچسب 
ی خخود، هخر گخره    هخا  هیهمسخا شان بخه  برچسب و انتقال برچسب

تصادفی دریافت  صورت بهیش را ها هیهمسای موجود در ها برچسب
ی حافظخه  ها برچسبی دریافتی را به ها برچسبو بیشترین تکرار 

. در صورتی که چندین برچسب دریافتی دارای کند یمخود اضافه 
تصادفی انتخخاب   صورت بهیکی  ها آنبیشینه تکرار باشند از میان 

برچسب دریافتی از مرحلخه فشخاری، در    به تعداد. هر گره کند یم
که برچسب کمتری  ها گره تا سایر کند ینمانتشار برچسب شرکت 

 دهنخد. روش  برچسب از همسخایگان خخود ادامخه    به دریافتدارند 
 درپیشخنهادی  شخنونده فشخاری کششخی    -یندهانتشار برچسب گو

 است. شده  ارائه( 3) الگوریتم

ی انتشار برچسب، بعخد از  در الگوریتم سنت  ها انجمنتركیب 
شخده پخردازش   ی یافخت هخا  انجمخن اتمام مرحله انتشار برچسخب،  

ی دیگخر هسختند   ها انجمنیی که زیرمجموعه ها انجمنتا  شوند یم
خارج شوند. در این مقاله با تعمیم این پردازش  ها انجمناز لیست 

یی کخه  هخا  انجمخن به محاسبه تشابه جاکارد دو انجمخن و ترکیخب   
ی ورودی الگوریتم است ا آستانهبیش از مقدار  ها آنتشابه جاکارد 

 .میده یمشده را بهبود ی یافتهها انجمننتایج 

دو معیخار اصخلی بخرای تعیخین کیفیخت       معیارهای ارزیابی 
بخودن و نبخودن   شناخته از قبلشده در دو حالت ی یافتها انجمن
NMI. از معیخار  شخود  یمخ استفاده  ها انجمن

بخرای دادگخانی کخه     3
کخه بخا    [12] شود یممعلوم است استفاده  ها آنی واقعی ها انجمن

. بخرای  کخاربرد نخدارد  توجه به دادگخان ایخن مقالخه از ایخن معیخار      
 Mov2ی مشخص نیستند از شخاخص  ها انجمنیی که دارای ها داده

سخاختارهایی کخه دارای انجمخن     معمخوالا . [11] دشخو  یماستفاده 
 یینتعی برای ا مانهیپی بیشتری دارند. معیار ا مانهیپهستند معیار 

ی هخا  انجمخن شود و سپ  برای می ارائهی مجزا ها انجمن یفیتک
 یشختر ب بخر اسخاس  ی، ا مانهیپمعیار   دهیایابد. می تعمیم پوشان هم
شخده  نشهای مرتب چی های زیرگراف از تعداد یال تعداد یال بودن

 بخه چنخد   تواند یمپوشان هر گره  ی همها انجمنتصادفی است. در 
 بخه تعخداد  تعلخو  از ضخرایب  فهرستیلذا  داشته باشدانجمن تعلو 

جمع این ضرایب برابخر   تا شود یمبرای هر گره نگهداری  ها انجمن
ی هخا  انجمخن ی بخرای  ا مانخه یپ( محاسخبه تخابع   1شود. رابطخه )  3
گراف،  ماتری  همسایگی A. که در آن دهد یمپوشان را نشان  هم

  ،  cدر انجمن  j به iضریب تعلو یال      
درجخه خروجخی       

  ، iگره 
احتمال تعلو یخال ورودی از       ، jدرجه ورودی گره    

i  بهj احتمال تعلو یال خروجی از  در ضربj   بخهi     در مخدل پخو
 . های گراف است تعداد یال mو  1مرجع

    
 

 
∑ ∑ [            

  
      

  

 
]                 (1)  

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

محلی ی شبکه است. مرحله انتخاب قطبها گرهتعداد  nاست که 

که از مرتبخه   شود یمبرای هر گره با تعداد درجه آن مقایسه انجام 

. شخود  یمتبدیل  ( )  میانگین درجه گره است به ̅ که  (̅  ) 

کخه   شود یمکنترل  Tبا مقدار ثابت و کوچک  حلقه تکرار خارجی

. حلقه داخلخی بخرای هخر    میکن یم فرض 23را برحسب تجربه آن 

 ( ) با نقش گوینخده   بار کو ی (̅ ) با نقش شنونده  بار کگره ی

پخردازش بخا   . مرحلخه پخ   استهمان درجه گره  kو  شود یماجرا 

اسخت و در   O(Tn)از مرتبخه   Tمقخدار  توجه به حافظه هر گره بخه  

تعخداد   mاسخت کخه    (  ) یخا   (     ) نتیجه مرتبه الگوریتم 

 باشد.های گراف می یال

 ی تجربیها شیآزمانتایج  -4

هخای مخورد   داده بر اساستجربی  یاهنتایج آزمایش در این بخش

 ارائخه سخازی  استفاده و معیارهای استاندارد بخرای تحلیخل و پیخاده   

 .شود می

 ها مجموعه دادهتنظیمات و  -4-9

بخا           هخا  تمیالگخور اسختفاده بخرای اجخرای     مورد افزار سخت
حافظخه  منطقخی،   هسخته  و چهخار ی ا هسخته  دو   2.13فرکان  
 یتصخخادف، حافظخخه   3و    512 ،  128سخخطحی سخخه سخخریع
DDR3  64با معمخاری   33 عامل ویندوز و سیستم   6به میزان 

به زبخان ماشخین از    ++Cی زبان ها برنامهبیتی است. برای ترجمه 
 2331نویسی ویژوال استودیو برنامهیکروسافت و محیط امترجم م

و  openMPسخازی  استفاده شده است. ترجمه با استفاده از فعخال 
نویسخی سخط    زبان برنامهشده است.  همراه   سازی فلگ بهینه
هخای   دادهبازیابی  ، ذخیره وبرای نوشتن برنامه انتخاب ++Cباالی 
سخازی  موازی. برای ردیگ یمصورت  فایل سیستمو نتایج در  گراف
 سخازی بخا پیخاده   OpenMPکتابخانخه   برنامخه از  ی اجرایخی ها حلقه
ی بهتر ساز یموازاستفاده و برای   FORTRANو  C مترجمتوسط 

شخده   برداریبهرهشرکت اینتل  TBBی ها نخاز کتابخانه امن و از 
 است.

 یبخرا  [14] یاجتمخاع  یها شبکه های واقعیمجموعه دادهاز 
بخر   هخا  تمیالگخور اجخرای  و  اسختفاده  هخا  تمیالگخور  یآزمون و اجرا

 هخای  گخراف های بدون جهت و بدون وزن انجام شده اسخت.   گراف
هخای   های برگشتی به خود گره و افزودن یخال  ی با حذف یالا داده

بخدون جهخت    های گرافدر گراف اصلی، به  الیفقدان معکوس در 
 (2) ی مخورد اسختفاده در جخدول   هخا  دادهاند. خخواص  تبدیل شده

و  Live Journalی واقعخی اجتمخاعی   ها شبکهاز  ها دادهشده و  بیان
Twitter هخزار تخا    43از  ها شبکهی ها گرهشده است. تعداد انتخاب

میلیخون   33هزار تا  333از  ها المیلیون گره و تعداد یبیش از یک
 یال است.

 های آزمایشیمجموعه داده ( 2) جدول

 ها شیآزماتحلیل  -4-2

مناسخب عوامخل    به کخارایی یابی سازی موازی برای دستدر برنامه

، گیخری  انخدازه بسیاری از قبیل الگخوریتم پیشخنهادی، معیارهخای    

هستند کخه در ادامخه    مؤثر ها آنسازی و تنظیمات های پیادهروش

 پردازیم.و اثراتشان می ها آنبه 

 SLPA روش سنتیمقایسه با  -4-2-9

سخاز بخرای   همتنظیمات مختل  برای پارامترهای رزرو و ضریب در

شده کخه   گرفته درنظر روش سنتیروش پیشنهادی در مقایسه با 

یتم الگورآمده است. اجرای  به ثانیه( 1) نتایج اجرای آن در جدول

تکخرار انجخام شخده     23و در  1/3نخ، آستانه انتخاب برچسب  4 با

سخاز بخرای   مشاهده شد کخه سخاختار درهخم   است. با بررسی نتایج 

کوچخک   های گرافو برای  1های بزرگ، با مقدار رزرو اولیه  گراف

هخای مختلخ ،   شود. در اجرارزرو با سرعت بیشتری اجرا می بدون

روش ی پیشنهادی در بخدترین حالخت بهتخر از    ها یسازتمام پیاده

 .است سنتی

و روش پیشنهادی با  سنتی SLPAاجرای  مقایسه زمان ( 9) لجدو

 ثانیه() hashبهبود جدول 

 

 سازیهای موازیروش -4-2-2

از  سخازی آن هخای پیخاده  روشو  روش پیشخنهادی نتایج آزمخایش  
 شده ارائهها تا بررسی معیارهای پیشنهادی در زیر تنظیم تعداد نخ

 است. 

 3یچندنخصورت  سازی موازی بهبا پیاده ها  تنظیم تعداد نخ
بخر   هخا  نخخ تعداد  ریتأثدهد که ، نتایج نشان مینخ( 36تا  نخ 3از )

. آیخد مخی  دسخت  به نخ 4در  زمان اجرازیاد است و بهترین سرعت 
 باشد.ی منطقی رایانه برابر میها پردازندهاین تعداد با تعداد 

 
1 Multi-threading 

 نام گراف كد
 تعداد 

 گره
 تعداد

 یال 
میانگین 

 درجه
UT5 youtube.top5000.cmty 91849 929124 92/6 

UTA youtube.all.cmty 12621 981922 98/2 

SLD Slashdot0902 82968 9228462 11/24 

LJ5 lj.top5000.cmty 84498 229218 26/4 

UTU youtubeungraph 9994812 1121248 19/92 

LJA ljallcmty 9942148 92889912 16/98 
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بنخدی   بررسخی سخه روش زمخان   با   ها نخبندی اجرای زمان

تنظیمخخات مختلخخ  و  بخخه همخخراهرا  openMPدر  هخخا نخخخاجخخرای 

 اولیه مشخخص شده )با مقادیر های ایستا، پویا و هدایت بندی زمان

کار اولیه( در نتایج بهبود مناسب مشاهده شد. در بیشتر 3با تعداد 

هخای دیگخر برتخری دارد و     بنخدی  بندی پویا بر زمان، زمانها حالت

ایسختا عمخل    یبنخد  بندی پویا در تمام حاالت بهتخر از زمخان   زمان

ی متفخاوت  ها گرهبین نامتقارن دلیل محاسبات کند. این امر به می

انتظار اجرای زمان صورت پویا کمتر از  است و هزینه تعویض نخ به

بندی پویا با مقدار اولیه تعداد کار  صورت ایستا است. زمان به ها نخ

کنخد. در  بندی پویای خودکار عمخل مخی   بهتر از زمان 216و  321

 3324شخده بخا مقخدار اولیخه     بندی هدایت زمان LJAبزرگ  شبکه

کار، جواب بهینه دارد و تنهخا در یخک مجموعخه داده بهتخر عمخل      

زمان اجرای الگوریتم انتشار برچسخب بخا تخصخیص    نتایج  کند. می

 حلقخه تکخرار  33بخا  ( 4) جخدول در  ها نخبندی  پویا و ایستای زمان

پویخا در تمخام   بنخدی  آمده است. در نتایج مشهود اسخت کخه زمخان   

دلیخل  کنخد. ایخن امخر بخه    بندی ایستا عمل می حاالت بهتر از زمان

کخم  هزینخه  و ی متفخاوت اسخت   هخا  گخره بخین  نامتقارن محاسبات  

اجخرای   UTUو  LJaبخزرگ   یهخا  شخبکه هخا اسخت. در   نختعویض 

 % بهبخود 6% و 1 تایی به ترتیخب 321 پویایبندی  الگوریتم با زمان

 دهد.در اجرای الگوریتم نشان می

های  بندی زمان پیشنهادی،الگوریتم  زمان اجرایمقایسه  ( 4)جدول 

 ثانیه() پویا، ثابت و دستی

 

 روش انتشار

 ضریب انتشار قطب

9 2٫1 2٫4 

 2٫21 2٫98 2٫99 بی جرب خط برگ

 2٫22 2٫96 2٫94 با جرب خط برگ

 یمخات تنظ ییخر بخا تی  تخوان ینشان داد که م سازی یادهپ یجنتا

% بهبخود در  1حخداقل   یخا، پو یها نخ یاجرا یبند زمان فرض یشپ

ها  حالت ینکرد. در بدتر یجادبزرگ ا یها در داده یتمالگور یاجرا

کخار   261 یخا 321 یهخا  در اندازه یاپو یبند با ثابت بودن زمان یزن

 سخازی  یخاده بخا پ  یسخه در مقا فخرض ¬یشبهتر از حالت پ ای یجهنت

در  شدهیتهدا یبند زمان یجنتا ی. با بررسشود یحاصل م یاوسیک

حالخخت  یخخکروش تنهخخا در  یخخنکخخه ا دهخخدی( نشخخان مخخ1شخخکل )

 یدارا UTUو  LJA مجموعخه  هاگراف ینتر بزرگ یکار( برا321)

نخخ دارد. بخا    یاجخرا  هخای  یبنخد  زمان یربهتر نسبت به سا ییکارا

 است. یرشد خط یدارا 321از  یشکارها به ب دتعدا یشافزا

 
1 Job 

 
 بندی پویاکارها در زمان تعداد ریتأث ( 3) شکل

قطب با مقدار  یب انتشارضر یسهبا مقا قطب  ضریب انتشار

از مقخدار   یبضخر  ینتر بودن ا در صورت کوچک یتم،الگور یورود

 یصخورت فشخار   بخه  یهآستانه، گره قطب برچسب خود را به همسا

 یاجراهخا بخرا   یآن منتقخل نخواهخد کخرد. بررسخ     یرمنتقل و در غ

 یدارا 13تا % 63% ینب یبکه ضر دهدیمختل  نشان م یها داده

است. بخا   یگانبه همه همسا ینسبت به انتشار اجبار یبهتر یجنتا

نفوذ قطخب   یب، ضر13به  333انتشار قطب از  یبکمتر شدن ضر

از حخد برچسخب در    بخیش  انتشار از و کمتر قطبشبه یها به گره

حاصخل نسخبت بخه     یج. بهبود نتخا شود یم یریجلوگ یگرد یها گره

کخه   دهخد ی( نشان م4در شکل ) یاوسیتوسط ک یقبل سازییادهپ

 یعتسر یقبل سازییادهسبت به پبرابر ن 3تا  4بزرگ  یها در گراف

 شده است. یجادا

 
 روش سنتینسبت به روش پیشنهادیتسریع  میزان ( 4)شکل 

معیارهخای جخذب خخط     ریتأثبا درج  ی ا مانهیپبهبود معیار 

انتشخار و تشخابه جاکخارد    محلی، ضخریب برگ، دسته انتخاب قطب

ی، نتخایج  ا مانخه یپبخر معیخار    هخا  انجمخن بخرای ترکیخب    پیشنهادی

ی بهینخخه و معمخخولی حاصخخل از اجخخرای الگخخوریتم انتشخخار ا مانخخهیپ

 بخرای داده زاکخاری در   قطب انتشخار دو  نظر گرفتنبرچسب با در 

است که در هخر   ی آننتایج گویا شده است.نشان داده (1) جدول

کمتخر از  بخرگ، ضخریب انتشخار    شدن و نشدن خطدو حالت جذب

ی دارد ولی مقدار بیشینه ا مانهیپمعیار  هبودزیادی در ب ریتأث 333

 ریتأثدست آمده است. نتایج برگ بهی در حالت جذب خطا مانهیپ

شده نشان داده (6) انتشار قطب برای داده زاکاری در شکلضریب

اتفخاق   7/3و  6/3انتشخار  ضرایب رایی بیشینه با مانهیپاست. تابع 
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انتشار را ترکیبی ضریب ریتأث (6جدول )افتاده است. همچنین در 

بخرگ  شدن و نشخدن خخط  با دسته انتخاب قطب به تفکیک جذب

ی ا مانهیپتابع   نهیشیب. در این گراف تشده اسبیان Utuبرای داده 

بخا ایخن حخال     .خط برگ اتفاق افتاده اسخت  بدون جذبدر حالت 

بیشختری در بهبخود    ریتخأث بخرگ  که جخذب خخط   شود یممشاهده 

 ی داشته است.ا مانهیپابع ضرایب انتشار به ت

انتشار قطب  بیضربا  یداده زاکار در ایکوشین  مانهیپ  (1) جدول

 نهیبه
lja Utu Sld Uta Lj5 Ut5 

Batch 

Size Method 

13٫11 27٫11 1٫21 3٫42 3٫32 3٫14 Auto 

Dynamic 

17٫13 21٫66 1٫22 3٫13 3٫33 3٫14 321 

17٫17 26٫26 9٫29 3٫16 2٫81 2٫14 216 

43٫26 26٫31 1٫47 2٫18 3٫37 3٫62 3324 

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 

Static 

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 Guided 

دسته قطب و ضرایب انتشار  با UT5 در ایکوشین مانهیپ ( 6) جدول

 .مختل 
 روش

 انتشار 

 دسته

 قطب

 ضریب انتشار قطب

9 2٫1 2٫8 2٫2 2٫6 

 جرببی

 خط برگ

2 2٫229 2٫269 2٫221 2٫222 2٫212 

9224 2٫224 2٫221 2٫289 2٫261 2٫281 

 با جرب

 خط برگ 

2 2٫212 2٫216 2٫222 2٫269 2٫216 

9224 2٫261 2٫262 2٫289 2٫222 2٫284 

 
 .داده زاکاریدر ی ا مانهیپضریب انتشار بر تابع  ریتأث ( 5)شکل

ی مشترک دو انجمخن  ها گرهنسبت تعداد  ا ه انجمنتركیب 

. هر استی دو انجمن را تشابه جاکارد دو انجمن ها گرهبه مجموع 

ی مشترک ها گرهچه اندازه دو انجمن به هم نزدیک باشد و تعداد 

تخخر اسخخت. در نزدیخخک 3بیشخختر باشخخد مقخخدار تشخخابه بخخه   هخخا آن

هخای سخنتی انتشخار برچسخب گوینخده شخنونده، بعخد از         الگوریتم

مخورد  شده ی یافتها انجمن، زیرمجموعه بودن ها انجمنتشخیص 

بخودن، انجمخن   کامل زیرمجموعهو در صورت  ردیگ یمبررسی قرار 

جاکخارد،   ضخریب تشخابه  تعریخ    بخا  مخا  .شخود  یم حذف تر کوچک

ایخم. در  بخودن تیییخر داده  عملیات زیرمجموعه را به عملیات مشابه

صورتی که تشابه جاکارد دو انجمن بیش از مقدار ورودی الگوریتم 

تنظیمخات مختلخ  بخرای    . شوند یمباشد، دو انجمن در هم ادغام 

% بخرای داده  33% تخا  13جاکخارد از   بخا تشخابه   هخا  انجمخن ترکیب 

ها در صورت تشابه بخیش از  که ترکیب انجمن شد یبررسزاکاری 

کمخک   هخا  انجمخن کیفیت  بهترشانبه  اه حالت% بهتر از سایر 73

بخرای داده   7/3و  6/3انتشخار  کرد. با یافتن حالخت بهینخه ضخریب   

ی ا مانخه یپضریب تشابه جاکخارد بخه تخابع     ریتأثزاکاری به بررسی 

ی ها دادهشده است. طبو ( نشان داده6) که در شکل ه شدپرداخت

یی هخا  انجمخن ضریب جاکارد، در ترکیب  ریتأثاین شکل بیشترین 

آسختانه ضخریب    هرچخه % باشخد.  63از بخیش   ها آناست که تشابه 

تر بخا هخم   ی مستقلها انجمنکمتر انتخاب شود  ها انجمنترکیب 

 ترکیب خواهند شد.

 
 .زاکاریی در داده ا مانهیپضریب تشابه جاکارد بر تابع  ریتأث ( 6)شکل

 روش پیشنهادی ارزیابی -4-9

تکخرار   سنتی برای انتخخاب بیشخینه   شنونده  -ندهیگودر الگوریتم 

شخود کخه بخا     یمخ سخازی انجخام   ی دریافتی، عمل مرتبها برچسب

و شخده  ، جخایگزین  یخافتی برچسخب در مقایسه و نگهداری بیشینه 

 ،برچسب یافتزمان درسازی را با یافتن بیشینه آن در عمل مرتب

 سازی بیشتر و اخذ نتایج بهتر از سخاختار تیییر دادیم. برای موازی

ی برنامخه  هخا  حلقخه سازی ساز اینتل استفاده و در موازیامن درهم

openMP کار بهخره بخردیم. ایخده جدیخد     321بندی پویای  از زمان

ها بخه همسایگانشخان را در الگخوریتم     فشار برچسب از سمت قطب

الگخوریتم،  ایخن  شنونده اضافه کردیم. نکته کلیخدی ایخده   -گوینده

ر حلقخه اول انتشخار برچسخب بخه     قطب دی شبهها گرهاعمال نفوذ 

دهد که این ایده در سخرعت  . نتایج نشان میاستهمسایگان خود 

سخرعت  اجرای الگوریتم و بهبود نتایج تشخیص انجمخن، افخزایش   

 .داده است ارائهقبلی  های روشبهتری از 

و همچنین انتخخاب   ها قطببرای تنظیم رفتار انتشار برچسب 

ها خیلی دقیو نیست و  دادیم. انتخاب قطب ارائهکاری راه ها قطب

عنخوان ورودی الگخوریتم   بخه  هخا  گخره ی از ا دسخته با پیمایش تعداد 

( کخل گخراف  گیرد. این گخره در بخین دسخته خخود )نخه      صورت می



 9911 زمستان ، 4، سال هشتم، شماره “ پدافند الکترونیکی و سایبری”نشریه علمی                                                                                                                                        34

. مفهخومی  نامیخدیم محلخی  بیشینه درجه را دارد که در آن را قطب

 ه گخره درجهمسایه به  درجه گره)نسبت  انتشار قطبنام ضریببه

دادیم. با بررسی انتشار قطخب و تنظیمخات    ارائهقطب( را تعری  و 

بخا   نشخان داد  یتجربخ مختل  آستانه انتشار ضریب قطخب، نتخایج   

بیشخخینه در تخخابع  نخخهیمقخخدار به، 6/3برابخخرضخخریب انتشخخار قطخخب 

ی هخا  انجمخن سخپ  بخرای بهبخود کیفیخت      دهد.ی رخ میا مانهیپ

ی انتهخایی گخراف   ها گره. شدبرگ را تعری  شده مفهوم خط یافت

را شناسخایی و بخا    شخوند  یمخ منتهی  برگ یبصورت درختی  که به

برگ قبل از انتشار برچسب، به کیفیت بهتری ی خطها گرهجذب 

سخپ  بخرای    دسخت یخافتیم.   هخا  دادهی در بیشختر  ا مانهیپاز تابع 

یی کخخه هخخا دادهشخخده در یافخخت یهخخا انجمخخن یفیخختکتشخخخیص 

ی نیکوشخیا  ا مانهیپمشخص نیست از تابع  ها آنی واقعی ها انجمن

 پوشان( استفاده کردیم.  ی همها انجمنی برای ا مانهیپ)تعمیم تابع 

ی ها تمیالگوری بیشتر از ها انجمنبا این انتخاب نتایج کیفیت 

جاکارد  نام تشابهسنتی است. برای بهبود نتایج، مفهوم جدیدی به

 بخه جمخع   دو انجمخن  رکمشخت  یهخا  گرهدو انجمن )نسبت تعداد 

ی دو انجمن( تعری  کردیم. در الگوریتم پیشخنهادی،  ها گرهتعداد 

و از آن بخرای   شخد  ارائخه  هخا  انجمنپارامتری جهت آستانه ترکیب 

بیشختر از مقخدار    هخا  آنجاکخاردی   یی کخه تشخابه  ها انجمنترکیب 

کخه بخا    نشخان داد . نتایج تجربی یمبهره بردورودی الگوریتم باشد 

 باشخد  6/3بیشختر از   هخا  آنیی که ضریب جاکارد ها انجمنترکیب 

آید. در ی تشخیصی به وجود میها انجمننتایج بهتری در کیفیت 

 ای بخا افخزایش حجخم   زمخانی و حافظخه   نهایت با کاهش پیچیدگی

الگوریتم و حافظخه دسخت    یزمان بهبود خطی پیچیدگی شبکه به

 یافتیم.  

 گیریتیجهن -1

هخای  پخذیر تشخخیص انجمخن   مقیخاس توزیعی در این مقاله، روش 

انتشار برچسب بر بسختر مخوازی چنخدنخی در     بر اساسپوشان  هم

هخا گخره و اتصخال    و بخر روی میلیخون   ارائخه ای سیستم چندهسته

 زمان بارگذاری شخبکه و پخردازش آن بسخیار کخاهش     .شد یابیارز

یافت و با تعری  معیارهای جدید، تسریع ارزشمندی در تشخیص 

ای از اطالعخات محلخی    دقیو ایجاد شد. با استفاده مرحلهسریع و 

)گخخره و همسخخایگان( و اطالعخخات سراسخخری  )انجمخخن و گخخراف(،   

بنخدی  سخازی مخوازی و زمخان   جستجوها، پیاده زمانی همهمچنین 

هخا بخا   یص انجمخن داشتن دقت زیخاد تشخخ   های مهم، ضمنتسک

کنترل بر جلوگیری از تکرار و  یقدرت باالای باال، از قابلیت پیمانه

از   شخبکه شخدن   بخزرگ بخا  . استها برخوردار توالی برچسب پخش

ارجاع زمان و حافظه مصرفی خطی برخوردار شد. چالش اصلی در 

مرحلخه و سخپ  ارجخاع تصخادفی بخه       در هخر  یک گرهبه  یتصادف

کخل  عدم بارگذاری  در صورتی دریافتی آن گره است. ها برچسب

 هیخ ثانواصخلی بخا حافظخه    حافظهکمبود در حافظه با مشکل  گراف

در کارهای  .دیآ یمپایین  شدت بهمواجه و سرعت اجرای الگوریتم 

پیشخنهادی   تمیالگخور آینده ضمن تالش برای رفع چخالش فخوق،   

ی ا مانخه یپ تابع با افزودن OPEN-MPIر بستر را بشنونده  ندهیگو

ی ا مکاشخفه  همچنخین روش  خخواهیم کخرد.   یسخاز ادهیپنیکوشیا 

خواهیم کرد تا به  ارائهی انتشار ها حلقهبرچسب در  انتشار یتهدا

ی بیانجامد. سپ  با شکستن گراف شخبکه بخه   ا مانهیپبهبود تابع 

مسختقل و اجخرای مخوازی عملیخات انتشخار و       کامالاهای زیرگراف

هخا و  توزیخع داده  اطالعخات سراسخری بخه    یخه پا برمحلی  تشخیص

 بندی حافظه برای تسریع بیشتر کمک خواهیم کرد.بخش
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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         distribut-

ed 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. 

Keywords: Social Networks, Distributed Processing, Overlapping Community Detection, Label           

Propagation Algorithm  
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