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Abstract

In recent years, with the growing number of online social networks, these networks have become one of the best
markets for advertising and commerce, so studying these networks is very important. Most online social networks
are growing and changing with new communications (new edges). Forecasting new edges in online social networks
can give us a better understanding of the growth of these networks. Link prediction has many important applications.
These include predicting future social networking interactions, the ability to manage and design useful organizational
communications, and predicting and preventing relationships in terrorist gangs.
There have been many studies of link prediction in the field of engineering and humanities. Scientists attribute the
existence of a new relationship between two individuals for two reasons: 1) Proximity to the graph (structure) 2)
Similar properties of the two individuals (Homophile law). Based on the two approaches mentioned, many studies
have been carried out and the researchers have presented different similarity metrics for each category. However,
studying the impact of the two approaches working together to create new edges remains an open problem.
Similarity metrics can also be divided into two categories; Neighborhood-based and path-based. Neighborhoodbased metrics have the advantage that they do not need to access the whole graph to compute, whereas the whole
graph must be available at the same time to calculate path-based metrics.
So far, the above two theoretical approaches (proximity and homophile) have not been found together in the
neighborhood-based metrics. In this paper, we first attempt to provide a solution to determine importance of the
proximity to the graph and similar features in the connectivity of the graphs. Then obtained weights are assigned to

both proximity and homophile. Then the best similarity metric in each approach are obtained. Finally, the selected
metric of homophily similarity and structural similarity are combined with the obtained weights.
The results of this study were evaluated on two datasets; Zanjan University Graduate School of Social Sciences and
Pokec online Social Network. The first data set was collected for this study and then the questionnaires and data
collection methods were filled out. Since this dataset is one of the few Iranian datasets that has been compiled with
its users' specifications, it can be of great value. In this paper, we have been able to increase the accuracy of
Neighborhood-based similarity metric by using two proximity in graph and homophily approaches.

Keywords: Link prediction, Homophily similarity, Network similarity, Social networks.
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در علوم شبکه طراحی مد هایی اسا که ظهور ننین ساختارهایی
را پی بینی کند ]8 ،7 ،3

در دهه دوم از قرن  ،21شااااهدیه که معموعهای از افراد از طریق
بسایاری از شبکههای اتتماعی معازی به شدت پویا بوده و
کاربردهای بساااتر اینترنا با یکدیگر ارتباطاتی از قبیل دوساااتی،
با اضااافه شاادن یا های تدید در حا رشااد و تغییر میباشااند
ارتباا اتتمااعی و همکااری برقرار میکنناد و کن هاای اتتمااعی
یا های تدید نشان دهنده تدامالت میان گرههای شبکه میباشند
خود را باا الهاام از امکااناات فنی شااابکاه و زمیناههاای اتتمااعی و
بناابراین مطاالداه شااابکاههاای اتتمااعی در ساااط یاا هاا و گرههاا
ساازوکارهای ارتباطاتی ساامان میبخشاند این معموعه از افراد و
میتواند درک بهتری از مکانیزم رشااد شاابکهها در اختیار ما قرار
کن هایی که بین آنها رخ میدهد ،شاابکههای اتتماعی معازی
دهاد کاه باه واساااطاه آن میتوان باه طراحی مادلی برای پی بینی
را تشاااکیال میدهناد هرنناد آماار دقیقی برای تداداد کااربران
رشاااد شااابکه پرداخا این مطلل در علوم شااابکه با ا اااطال
شااابکاههاای اتتمااعی معاازی وتود نادارد ،ولی باا توتاه باه آماار
پی بینی یا مطر میشاااود و به این مدناساااا که با داشاااتن
تعاری ،شابکههای اتتماعی معازی در ساا های اخیر توانساتهاند
سااختار شابکه در له ه 𝑡 بتوان سااختار شابکه را در آینده نزدیک
تدداد کاربران بسیار باالیی را به خود تذب کنند و همین امر باعث

در زمان 𝑥  𝑡 ′ = 𝑡 +پی بینی کرد

شااده اسااا این شاابکهها به یکی از بهترین بازارها برای تبلیغات و
پی بینی یاا کااربردهاای بسااایاار مهمی دارد از تملاه آن
تعارت تبدیل شاوند  ،]2-1بنابراین مطالده این شابکهها از اهمیا
میتوان به پی بینی تدامالت آینده شااابکههای اتتماعی ،توانایی
بااالیی برخوردار میبااشاااد  ]4اکثر این شااابکاههاا ،سااااختاار و
مدیریا و طراحی ارتباطات سااازمانی سااودمند و پی بینی روابط
ویژگیهای مشاخیای دارند  ]6-5یکی از موضاوعات مورد مطالده
در باندهای تروریساتی و پیشاگیری از آن اشااره کرد 10و ]11از

شكل  :1ساختار روش پیشدهادی
Figure 1: The structure of the proposed approach

کاربردهای دیگر پیشبینی یا میتوان به استفاده از آن برای ایعاد

یکدیگر در ایعاد یا های تدید همچنان مسااهلهای باز مهسااوب

ساامانههای تو ایهگر برای دوساتیابی در شابکههای اتتماعی اشااره

میشود

کرد سااامانههای تو اایهگر ،سااامانههایی هسااتند که به کمک

مدیاارهاای شااابااهاا را می توان باه دو گروه مبتنی بر

پیش نهادای
اطالعات موتود و تهلیل رفتار و خو او ایات کاربران ،ا

همساایگی گره و مبتنی بر پیمای

مسایر تقسایه کرد مدیارهای

خودکاری به آنها ارائه میدهند ]13

مبتنی بر همسایگی گره این مزیا را دارند که برای مهاسبه نیازی

مطاالداات بسااایااری در رابطاه باا پی بینی یاا در حوزه

به دسااترساای به کل گراف ندارند در ااورتی که برای مهاساابه

مهندسای و علوم انساانی مطر شاده اساا ،دانشمندان وتود ارتبا

مدیارهای مبتنی بر پیمای

تادیاد بین دو فرد را باه دو دلیال نساااباا میدهناد -1 :نزدیکی در

همان له ه (' tدر دسترس باشد ]14

گراف( 1سااختار  -2ویژگیهای مشاابه دو فرد (قانون هوموفیلی

2

مسایر حتما باید کل گراف دوساتی در

تاکنون در دسااته مدیارهای مبتنی بر همسااایگی گره دو

 ]8-9بر اسااس دو رویکرد فوق مطالدات بسیاری انعام شده اسا

رویکرد ن ری فوق (نزدیکی در گراف و هوموفیلی در کناار یکادیگر

و مهققین مدیاارهاای شااابااهاا متفااوتی را برای هر دساااتاه ارائاه

دیده نشده اسا در این تهقیق با ارائه یک مد که ساختار آن در

کردهاند  ]23-21با این حا مطالده تاثیر دو رویکرد فوق در کنار

شاکل  1مالح ه میشاود توانساتیه با اساتفاده از دو رویکرد نزدیکی
در گراف و هوموفیلی بر دقاا مدیاارهاای شااابااهاا مبتنی بر

Close in network

1

Homophily

2

همساااایگی گره بیفزاییه همچنین در ماد ارائاه شاااده نیاازی باه

به ورت غیر مستقیه با یکدیگر ارتبا دارند در آیندهی نزدیک با

دساترسای کل گراف در زمان  tوتود نخواهد داشاا و ارفا داشاتن

احتماا بیشاااتری باا یکادیگر ارتباا برقرار میکنناد (باه طور مثاا

یک تیویر له های از شبکه در زمان گذشته ( tکفایا میکند

آشاانایی آنها با یکدیگر در مهمانی از طریق دوسااا مشاا ترک

همچنین از خروتی این پژوه

و وزنهاایی کاه برای هوموفیلی

مطالدات نشاان داده اساا که هر نقدر دو فرد در گراف دوساتی به

شابکه و سااختار شابکه حا ال شاده اساا میتوان در ساایر کارهای

یکادیگر نزدیکتر باشاااناد در آیناده نزدیک احتماا برقراری ارتبا

علمی ن یر انتخااب مدیاار تااثیرگاذار هوموفیلی در شااابکاه و

بین آنها بیشتر خواهد بود

تشخییص اتتماعات برخط استفاده کرد
نتایج این پژوه

ویژگیهای مشااابه دو فرد به این نکته اشاااره دارد که هر

بر روی دو معموعه داده شبکه اتتماعی

نقدر دو فرد دارای ویژگیهای مشااابه بیشااتری باشااند ،احتما

معازی دانشااا گاه تهیااایالت تکمیلی زنعان و شااابکه اتتماعی

برقراری ارتباا آن دو در آیناده نزدیاک بیشاااتر خواهاد بود از این

معاازی پوکاک ارزیاابی شاااده اساااا معموعاه داده او برای این

موضاااور در ادبیاات علوم انساااانی باا عنوان قاانون هوموفیلی و در

نامه و

ادبیات علوم شااابکه با عنوان اختال همگن 1یاد میشاااود گاهی

روشهاای تکمیال اطالعاات ،اطالعاات کااربری افراد تکمیال گردیاده

اوقات بساته به تامده آماری ،افراد تمایل دارند تا با کساانی که در

اسااااا از آنعاایی کاه این معموعاه داده تزو مدادود معموعاه

یک ویژگی مشاخص با آنها شاباها ندارند ،مداشارت کنند به طور

دادههاای ایرانی میبااشاااد کاه همراه باا مشاااخیاااات اک اربران آن

مثا در روابط عاشااقانه ،افراد با کسااانی که تنساا یا متفاوتی با

تمعآوری شده اسا ،میتواند از ارزش باالیی برخوردار باشد

آنهاا دارناد مدااشااارت مینماایناد،ای ا در تاامداه خاانوادگی ،افراد باا
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پادربزر هاا و ماادربرز هاا کاه از ن ر سااانی باا آنهاا تفااوت ازی ادی

پژوه

تمعآوری شااده و سااپ

با اسااتفاده از پرساا

دارند ارتبا بیشاتری برقرار میکنند به این تمایل در ادبیات علوم
در حوزه مهندسای و علوم انساانی پیرامون پی بینی یا مطالدات

شااابکه اختال ناهماهن  2و در ادبیات علوم اتتماعی هتروفیلی

3

زیادی انعام شاااده اساااا ،مهققان در این مطالدات وتود ارتبا
گفته میشود
تادیاد بین دو فرد را باه دو دلیال نساااباا میدهناد -1 :نزدیکی در
بدیهی اساا نزدیکی در گراف و هوموفیلی ،الزاما از یکدیگر
گراف  -2ویژگیهاای مشااااباه دو فرد  ]9-8نزدیکی در گراف باه
مسااتقل نبوده و دارای هموشااانی نیز میباشااند (به طور مثا بر
این امر اشااره دارد که دو فردی که که به طور مساتقیه در ارتبا
اسااااس قاانون هوموفیلی دوساااتاان یاک فرد باا آن فرد ویژگیهای
نیستند ولی به واسطه یک یا نند فرد (دوستان مشترک در شبکه

Assortative mixing
mixing

1

2 Disassortative

Hetrophily

3

مشاترکی دارند بنابراین وتود دوساا مشاترک که مبین نزدیکی در

میشااود از بین مدیارهای شااباها هوموفیلی مدیار  OFو IOF

گراف اسا با قانون هوموفیلی نیز ،قابل توتیه میباشد

توانساااتاهاناد نتاایج خوبی را کسااال نماایناد  ]12بناابراین در این

در حوزه مهندسای بیشاتر بر روی نزدیکی در گراف تمرکز

پژوه

این دو مدیار به عنوان مدیارهای کاندید انتخاب شدهاند

شاده اساا و مدیارهای متدددی بر این اسااس ارائه شاده اساا که

از رویکردی دیگر میتوان مدیارهای شاباها را به دو دساته

تددادی از آنها به اورت خال اه در تدو  1ارائه شاده اساا (در

تقساایه کرد  -1مدیارهای شااباها مبتنی بر همسااایگی گره -2

ادامه مدیارهای شااباهتی که بر اساااس نزدیکی در گراف مهاساابه

مدیارهای شاباها مبتنی بر پیمای

مسایر مدیارهای مدرفی شاده

میشاوند با عنوان مدیارهای شاباها سااختاری عنوان میشاوند در

در تاداو  1و  2همگی در گروه مدیاارهاای شااابااهاا مبتنی بر

مطالدات اورت گرفته از بین مدیارهای عنوان شاده مدیار تاکارد

همسااایگی گره قرار داده میشااوند در دسااته مدیارهای مبتنی بر

و شااباها شاابکه دقا باالتری نساابا به سااایر مدیارها کساال

پیمای

مسایر که در ساا های اخیر مهققین به آن توته بیشاتری

کردهاند ]25

داشاتهاند پی بینی یا بر اسااس پیمودن یک مسایر (یا فرامسایر
جدو  :1معیارهای شباهت ساختاری

در گراف مشاخص میشاود بدین مدنا که برای پی بینی ارتباطات

Table 1: Network similarity

معیار شباهت

سا

مرجع

ضراب جادارد

1901

]18

همبستگی نسط ب نسط اطالعات مشترک

1991

]19

2003

]20

دسیدوس

2004

]24

شباهت شبك

2013

]12

آدامی

و آدار

در حوزه علوم انساااانی مهققین باه مبااحاث ن ری قوانین

آتی یک گره ،از آن گره الگوریته آغاز شااده و در نهایا با پیمودن
مسایری در گراف به گرههایی از شابکه خته میشاود و در پایان از
بین آنها تددادی گره بر اساااس اولویا به عنوان کاندید ارتباطات
آتی آن گره مدرفی میشااوند  ]28-26بدضاای از مدیارهای این
دساته از ویژگیهای شاباها در پیمودن مسایر بهره بردهاند که به
میتوان گفاا کاه در این مدیاارهاا از دو رویکرد ن ری فوق برای
پی بینی یا استفاده شده اسا ]8
جدو  :2معیارهای شباهت هوموییلی
Table 2: Homophily somilarity

هوموفیلی پرداخته اند و با ارائه شواهد و مطالدات تعربی توانستهاند

معیار شباهت

سا

مرجع

همپوشانی

1986

]15

گودا

1966

]16

شاباها سااختاری بسیار کمتر بوده اسا تددادی از مدیارهای ارائه

اسكین

2002

]17

شاده بر اسااس قوانین هوموفیلی در تدو  2ارائه شاده اساا (در

IOF

2008

]11

OF

2013

]12

این مبهاث را غنیتر کنناد باا این وتود مطاالداات انعاام شاااده
پیرامون ارائه مدیارها براساس قوانین هوموفیلی نسبا به مدیارهای

ادامه به این دساته از مدیارها ،مدیارهای شاباها هوموفیلی اطالق

با توته به دقا باالتر مدیارهای دساااته مبتنی بر پیمای
مسااایر در قیااس باا مدیاارهاای دساااتاه مبتنی بر همساااایگی گره

باا در ن ر نگرفتن اهمیاا هر یاک از این مدیاارهاا در شااابکاه مورد
مطالده امکان گرفتن نتایج ضدیفتر وتود خواهد داشا

همچناان از مدیاارهاای مبتنی بر همساااایگی گره در بسااایااری از

در این تهقیق فرض شاده اساا که سااختار شابکه در آینده

کارهای علمی اساتفاده میشاود علا آن هساا که برای مهاسابه

نزدیک شااامل تغییرات عمدهای نخواهد شااد با این فرض راه حل

مدیارهای شاااباها مبتنی بر همساااایگی گره بر خالف مدیارهای

عملی اساتفاده شاده در این تهقیق این هساا که در فاز او ابتدا

مسایر دساترسای به کل گراف دوساتی نیاز نیساا

به ارزیابی شاابکه مورد مطالده پرداخته شااده تا براساااس آن بتوان

و از پیچیادگی زماانی کمتری برخوردار هساااتناد همین امر بااعاث

میزان اهمیاا هر یاک از رویکردهاای هوموفیلی و نزدیکی در گراف

شااده اسااا که همچنان از این مدیارها اسااتفاده شااود با توته به

سانعیده شاود در واقع به دنبا آن هساتیه که کاربران اشبکه مورد

مزایای مدیارهای شاااباها مبتنی بر همساااایگی گره رویکرد این

مطالده ،تاکنون در انتخاب دوسااتان خود نقدر به مسااهله نزدیکی

دقا این مدیارها میباشااد ،لذا تمرکز ا االی این

در گراف و نقدر به مسهله وتود ویژگیهای مشابه اهمیا دادهاند

مبتنی بر پیمای

پژوه

افزای

پژوه

بر روی این دسته از مدیارها میباشد

در ادامه براسااس آن وزنهایی حا ال میشاود در نهایا مدیارهای

نکتهی قابل تاملی که وتود دارد این اسااا که تاکنون در

شااباها هوموفیلی و مدیارهای شااباها ساااختاری با یکدیگر با

بین مدیارهای مبتنی بر همسااایگی گره مطالدهای مبنی بر در ن ر

احتسااب وزنهای به دساا آمده تعمیع میشاوند در ادامه نهوه

گرفتن هر دو تهیال ن ری نزدیکی در گراف و هوموفیلی در کناار

مهاساابه وزنها برای هر یک از دو رویکرد هوموفیلی و نزدیکی در

یکادیگر دیده نشاااده اساااا با وتود این امر در این تهقیق ما به

گراف تبیین خواهد شد

دنباا آن هساااتیه تاا باا ارائاه یاک روش عالوه بر حفظ مزیاا
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روشهای مبتنی بر همسااایگی گره بتوانیه هوموفیلی و نزدیکی در
نایاومان ،مادایاااری بارای اناادازهگایاری ویاژگایهااای هاوماوفایالای بارای
گراف را در کناار ی کادیگر در ن ر بگیریه تاا بتوانیه بر دقاا این
شاابکههای اتتماعی معازی ،ارائه کرده اسااا  ]29از این مدیار
مدیارها بیفزاییه
میتوان برای مشاااخص کردن وزن ویژگیهااای هوموفیلی برای

 -3روش اندازهگیری

متغیرهای اسمی استفاده شود (در ورت وتود متغیرهای ترتیبی،

ساادهترین روشای که برای در ن ر گرفتن هر دو رویکرد هوموفیلی

فا االه ای و نساابی ،این متغیرها باید به متغیرهای اساامی تبدیل

و نزدیکی در گراف وتود دارد تعمیع مدیااراه ای متنااظر هر دو

شاااوناد بناابراین در این کاار برای تدیین وزن ویژگی هوموفیلی از

گروه میباشاد اما نکتهای که در اینعا مطر میشاود این اساا که

رابطه ( 1بهره گرفته شاده اساا این رابطه بیانگر وزن نرما شاده
برای ویژگی هوموفیلی  cمیباشد

(1

𝑗𝑘 𝑖𝑘
) 𝑗𝑐)𝛿(𝑐𝑖 ,
𝑚2
𝑗𝑘 𝑖𝑘
𝑗𝑖∑2𝑚−
) 𝑗𝑐𝛿(𝑐𝑖 ,
𝑚2

∑𝑖𝑗(𝐴𝑖𝑗 −

=

)𝑐(𝑊
)𝑐( 𝑥𝑎𝑚𝑊

)𝑐( 𝑐𝑎𝑚𝑊 بیشاینه وزن مهتمل برای ویژگی  cرا نشاان میدهد و
)𝑐(𝑊 بیاانگر وزن مهتمال برای ویژگی  cمیبااشاااد )𝑐(𝑊 از
تفضاایل تدداد روابطی که بر اساااس ویژگی هوموفیلی  cدر گراف
دوساتی حا ال شادهاند با تدداد روابطی که بر اسااس این ویژگی
هوموفیلی در گراف تیادفی و با توزیع درته یکسان حا ل شدهاند
به دساااا میآید در این رابطاه 𝑗 𝐴𝑖,ماتری

معااورت گراف مورد

مطاالداه 𝑘𝑖 ،درتاه گره  iو  mنشاااان دهناده تداداد یاا هاای گراف
مورد مطاالداه میبااشاااناد همچنین ) 𝑗𝑐  𝛿(𝑐𝑖 ,یاک متغیر بولی
میباشااد که خروتی آن در ااورت شااباها ویژگی هوموفیلی دو
گره  iو  jبرابر عدد یک و در غیر اینیورت برابر عدد فر میباشد
) W(cمیتواناد مثباا ،منفی و ااافر بااشاااد میتوانیه از
بازههای عددی وزن حا ل ،نتایج زیر را بگیریه:
 :W(c) > 0تدداد ارتباطاتی که در این شااابکه براسااااس
تشاابه وتود دارد از تدداد ارتباطاتی که در حالا تیاادفی به دساا
میآید ،بیشاااتر میباشاااد در واقع در شااابکه مورد مطالده تدداد
بیشاتری از ارتباطات براسااس تشاابه ویژگی  cنسابا به مقدار مورد
انت اار داریه بناابراین برای ویژگی  cدو نتیعاه میتوانیه بگیریه:
او آنکاه در شااابکاه مورد مطاالداه در رابطاه باا ویژگی  cهوموفیلی

هوموفیلی وتود دارد دوم آنکاه بزر

بودن مقادار عاددی وزن

ویژگی  cنشااان دهندهی تاثیرگذاری بیشااتر ویژگی  cدر انتخاب
دوستان میباشد
 :W(c) < 0تدداد ارتباطاتی که در این شااابکه براسااااس
تشاابه وتود دارد از تدداد ارتباطاتی که در حالا تیاادفی به دساا
میآیاد ،کمتر میبااشاااد در واقع در شااابکاه مورد مطاالداه تداداد
کمتری از ارتباطات براسااس تشاابه ویژگی  cنسابا به مقدار مورد
انت اار داریه بناابراین میتوانیه دو نتیعاه بگیریه :او آنکاه در
شااابکاه مورد مطاالداه در رابطاه با ویژگی  cهتروفیلی وتود دارد نه
بودن مقدار عددی وزن ویژگی  cنشااان

هوموفیلی دوم آنکه بزر

دهندهی تاثیرگذاری بیشتر ویژگی  cدر انتخاب دوستان میباشد
 :W(c) = 0از ااافر بودن وزن هوموفیلی برای ویژگی  cمیتوان
فهمید که این ویژگی تاثیری در انتخاب دوسااتان توسااط افراد در
شبکه مورد مطالده ندارد
باه عنوان مثاا (تنسااایاا  Wبرای شاااکال  2برابر 0/12
میباشاد ،این بدین مدناساا که در این شابکه مشاابها تنسایا
باعث افزای

احتما دوساتی بین افراد میشاود (هوموفیلی و وزن

این احتما برابر  0/12میباشد
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وتود دارد نه هتروفیلی به طور مثا در شابکه دانشاعویان افراد با

همان طور که در بخ

تهیااایالت یکساااان باا یکادیگر بیشاااتر ارتباا برقرار میکنناد،

افراد را میتوان به دو قانون هوموفیلی و نزدیکی در گراف ،نساابا

همچنین در شاابکه دوسااتی ،افرادی با گروههای ساانی مشااابه با

داد در ادبیات موضاااور از قانون نزدیکی در گراف در بسااایاری از

یکادیگر ارتباا بیشاااتری برقرار میکنناد در واقع این امر بادان

مدیارها همچون تاکارد ،کساینوسای ،شاباها شابکه ،نرما  L1و

مدناساااا که در این شا ا بکهها برای ویژگی تهیااایالت و سااان

غیره اساتفاده شاده اساا در همه آنها یک فرض ساادهساازی به

پیشینه موضور بیان شد الگوی دوسایابی

طور مساتقیه اساتفاده شاده ا اس ا ،و آن هه این اساا که در این
مدیارها فقط دوسااا مشااترک به طور مسااتقیه لها میشااود و

اورت گرفا و مشاخص شاد برای این مساهله در ادبیات موضاور
سه راهکار به شر ذیل وتود دارد:
میانگین ضاریل خوشاهبندی مهلی :1ضاریل خوشاهبندی

فا الههای دورتر مانند دوساا دوساا مشاترک ،برای دو فرد لها
نمیشوند علا این هسا که در واقدیا تهقیقات نشان داده اسا

مهلی 2برای هر گره تدریف شااده و کیفیا اتیاااالت گره مذکور با

که تاثیر دوساا مشاترک در تذب دو فرد به یکدیگر بسیار باالتر از

همساااایاههاای

در قیااس باا یاک گره در گراف کاامال 3را تدیین

تاثیر دوساهای مشترک ،با واسطههای بیشتر میباشد

میکند و از رابطه ( 2برای گره مشخص  iحا ل میشود

فرض کنیاد در له اه  tدر یاک شااابکاه دو فردی کاه باا

(2

2ei
)ki (ki −1

= Ci

یکدیگر ارتبا ندارند ،دارای یک یا نند دوسا مشترک میباشند

که در آن  eiبرابر تدداد اتیاااالتی که ما بین همسااایههای

در له اه  t+1در هماان شااابکاه این دو فرد باا یکادیگر دوساااا

گره ماذکور  iوتود دارد میبااشاااد ،همچنین  k iبرابر درتاه گره i

میشاوند دوساا شادن دو فرد میتواند هه به شاباها آن دو و هه

میباشد

به نزدیکی آن دو در گراف دوسااتی وابسااته باشااد ،بنابراین این دو

فرض کنید 𝑖𝑒 در شاابکهای برابر عدد  kباشااد ،بنابراین k

مولفه مساتقل از هه نمیباشاند اما با فرض ساادهساازی اساتقال آن

یا در شاابکه ایعاد شااده اسااا که دو ساار تمامی آن یا ها را

دو از هه میتوان ایعااد یاا تادیاد را باه نزدیگی در گراف و تااثیر

همساایههای گره  iتشاکیل دادهاند درنتیعه تمامی گرههای دو سار

دوساا مشاترک آنها نسابا داد این اساتدال مشاابه اساتدال

 Kیا  ،دارای حداقل یک دوسااا مشااترک میباشااند ،که آن هه

نیومن در به دساا آوردن میزان تاثیر وزن هوموفیلی در شابکه که

فرض یات فوق تمام  kیا به خاطر
گره  iمیباشاد بنابراین براسااس ا

ایعااد یاا بین افرادی باا ویژگیهاای مشااااباه را مساااتقال از تااثیر

نزدیکی در گراف و باه خااطر واساااطاهگری گره  iدر شااابکاه ایعااد

نزدیکی در گراف دوستی آنها در ن ر گرفتهاند ،میباشد ]29

شادهاند لذا کافیساا برای مهاسابه وزن ویژگی سااختاری برای هر

با اساتدال فوق میتوان اساتنتا کرد که به ازای هر ساه

س یه بر مقدار بیشاینه آن کنیه ،که دقیقا برابر
گره این مقدار را تق ا

تایی بساته در شابکه ،یک یا تدید در شابکه تها تاثیر دوساا

 Ciمیشاود حا برای به دساا آوردن وزن سااختاری کل شابکه

مشاترک ایعاد شاده اساا بنابراین مشاابه کار نیومن  ]29برای به

کافیسااا میانگین Ciها گرفته شااود که برابر با میانگین ضااریل

دسااا آوردن میزان اهمیا دوسااا مشااترک و نزدیکی در گراف

خوشااهبندی مهلی میشااود رابطه ( 3نهوه مهاساابه ضااریل

کافیساا تدداد ساه تاییهای بساته در شابکه را در قیاس با بیشاینه

خوشهبندی مهلی را نشان میدهد

تدداد حاالت ممکن در شبکه ،شمارش شود برای این امر مطالداتی

Average Local Cluster Coefficient
Local Clustring Cofficient

1
2

(3

𝑛 1
𝑖𝑒2
∑
)𝑛 𝑖 𝑘𝑖 (𝑘𝑖 −1

= ̅C

)Clique (Complete graph

3

ضااریل خوشااهبندی سااراسااری :1مدیاری اسااا که میزان

به بیشااینه حالا ممکن شاامارش میکند ،لذا نزدیکترین روش از

اتیااااالت کل گرههای گراف را نسااابا به گراف کامل متناظر آن

ساااه روش فوق ،این روش میباشاااد در نتیعه نهایتا فرمو وزن

میدهد ضریل خوشهبندی سراسری از رابطه ( 4حا ل میشود

ویژگی ساختاری به ورت رابطه ( 3مهاسبه میشود

تدداد مثلثها در گراف × 3

=C

بنابراین با توته به شاکل  1مهاسابه وزن مدیار هوموفیلی

موتیف ساه تایی بساته :2در علوم شابکه مطالداتی در رابطه

با در اختیار داشاتن اطالعات کاربران توساط رابطه ( 1و مهاسابه

(4

تدداد اتیاالت سه تایی در گراف

باا تداداد همبنادیهاای  mتاایی در گراف باا عنوان موتیف انعاام
میشاااود کاه در آن تداداد همبنادی  mتاایی در شااابکاه باا تداداد
همبندی همان شاابکه در حالا تیااادفی و با حفظ توزیع درته،
قیااس میشاااود در واقع موتیف باه دنباا پیادا کردن فرکاان

وزن مدیار سااختاری با در اختیار داشاتن تیاویر له های شابکه در
زمان  tتوساااط رابطه ( 3به دساااا میآید بنابراین فرمو نهایی
تعمیع وزندار در رابطه ( 6در ذیل ارائه شده اسا
= )𝑌 𝑃(𝑋,
𝑘𝑌 = 𝑘𝑋 𝑓𝑖 ,

رابطه ()6
الگوهای سااختاری شابکه نسابا به حالا تیاادفی میباشاد فرمو
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑂𝑡ℎ
مهاسبه موتیف ،در رابطه ( 5آورده شده اسا موتیف را به ورت
)𝑒( 𝑀𝑓𝑖𝑡𝑜𝑀 نشااااان میدهناد ،کاه در آن  Mتداداد گرههاای
همبنادی مورد مطاالداه و  eتداداد یاا هاای همبنادی مورد مطاالداه
میباشااد )𝑒( 𝑀𝑛 تدداد  Mتاییهایی که  eیا دارند را در گراف
ا الی میشامارد همچنین گراف تیاادفی متناظر با گراف ا الی با
حفظ درته به ااورت تیااادفی نندین مرتبه ساااخته میشااود و
میاانگین و انهراف مدیاار همبنادیهاای  Mتاایی کاه  eیاا دارناد ،در
آن شااامرده میشاااود کااه در رابطااه ( 5بااه ترتیاال با <

> 𝑚𝑜𝑑𝑛𝑎𝑅)𝑒( 𝑀𝑛 و

)𝑒( 𝑚𝑜𝑑𝑛𝑎𝑅𝑀𝜎 نشاااان داده شاااده اسااا

]30
(5

> 𝑚𝑜𝑑𝑛𝑎𝑅)𝑒( 𝑀𝑛< 𝑛𝑀 (𝑒) −
)𝑒( 𝑚𝑜𝑑𝑛𝑎𝑅
𝑀𝜎

)𝑐 ( 𝑊
))𝑥+(𝑊𝑆𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 × 𝑁𝑆(𝑢,
)𝑐( 𝑥𝑎𝑚𝑊
)𝑐(𝑊
𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑐𝑢𝑟𝑡𝑆𝑊 +
)𝑐( 𝑥𝑎𝑚𝑊
)𝑐(𝑊
))𝑥×𝑆𝑘 (𝑋𝑘 ,𝑌𝑘 )) +(𝑊𝑆𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 × 𝑁𝑆(𝑢,
)𝑐( 𝑥𝑎𝑚
,
)𝑐 ( 𝑊
𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑐𝑢𝑟𝑡𝑆𝑊 +
)𝑐( 𝑥𝑎𝑚𝑊

𝑊(

{

در این رابطاه 𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑐𝑢𝑟𝑡𝑆𝑊 برابر رابطاه ( 𝑁𝑆(𝑢, 𝑥) ، 4برابر مدیاار
شاباها شابکه و ) 𝑘𝑌  𝑆𝑘 (𝑋𝑘 ,برابر مدیار شاباها  OFمیباشاد

𝑘𝑋

نیز مقادار ویژگی هوموفیلی 𝑋 برای گره 𝑋 میبااشاااد همچنین
)𝑌  𝑃(𝑋,برابر احتما ایعاد یا بین دو گره  Xو  Yمیباشد

 -4نتااج
در این بخ

ابتاادا در رابطااه بااا نهوه تمعآوری و تکمیاال دو

معموعه داده مورد اساتفاده در این تهقیق ،توضایهاتی داده شاده
اساا ،در ادامه به تبیین ساناریوی ارزیابی پرداخته شاده اساا در
نهایا به تهلیل و ارزیابی نتایج حا ل از دو معموعه داده پرداخته

= )𝑒( 𝑀𝑓𝑖𝑡𝑜𝑀
شده اسا

از آنعا که میانگین ضا ریل خوشااهبندی مهلی به ازای هر
دوساا مشاترک ،تدداد یا های ایعاد شاده تها تاثیر آن را نسابا

Global Clustering Coefficient

1

)Motif (3

2

 -4-1مجموع داده
برای این پژوه

گردید در ادامه برای تکمیل اطالعات مشاخیاات کاربران از یکی از

دو معموعاه داده در ن ر گرفتاه شاااده

روشهای تکمیال اطالعات ناقص کاربران در شااابکاههای اتتمااعی
در  ]12بهره گرفته شاد در این روش با اساتفاه از قانون هوموفیلی

اسا که در ادامه هر یک تبیین خواهند شد
شابك اجتماعی مجازی دانشاگاه غحصایالت غكمیلی

اطالعات ناقص تکمیل میشاوند روش کار به این اورت هساا که

زنجا  :1این شابکه اتتماعی معازی ،کار خود را از سا  89شرور

اطالعاات نااقص ویژگی iام (باه طور مثاا تنسااایاا در حسااااب

کرده و تا سا  93در فضای معازی در درسترس بوده اسا حدود

کااربری فرد  ،xباه واساااطاه مقاادیر ویژگی iام در حسااااب کااربری

 600دانشااعو در دانشااگاه تهیاایالت تکمیلی زنعان مشااغو به

دوساتان مشاترک آن فرد ،تکمیل میشاود این کار با رای اکثریا

تهیایل بودهاند که از این بین ،حدود  300نفر در شابکه اتتماعی

انعام میشاود در واقع هر دوساا فرد  ،xیک رای دارد در نهایا

معازی این دانشااگاه ،به عضااویا این وبسااایا در آمدند تمامی

برای رفع نقص ویژگی iام در حسااااب کااربری فرد  xااافتی کاه

اطالعات این وبساااایا (در طو ساااا های  89تا  93تمعآوری

بیشاترین رای را کسال کرده اساا ،انتخاب میشاود این درحالی

شااده اسااا که شااامل  301کاربر (شااامل دانشااعویان ،اساااتید و

هسا که دو عامل مهدود کننده برای پذیرش فا وتود دارد:
 1کمترین تدداد رایها ( : fبرای تلوگیری از نتیعهگیری

کاارمنادان باه همراه مشاااخیاااات وارد شاااده و همچنین 3182

باه ازای تداداد آرای خیلی که از یاک عاامال مهادود کنناده برای

ارتباطات مابین آنها میباشد

تدداد آرا اساتفاده شاده اساا که با  fنمای

غكمیل اطالعات مشخصات داربرا

داده شاده اساا در

بسایاری از معموعه دادههای تمعآوری شاده از شابکههای

اورتی که تدداد رایهای افا برگزیده از یک حدی کمتر باشاد،

اتتمااعی معاازی باه دالیال مختلف از قبیال پر نکردن تماام امق ادیر

افا پذیرش نمیشاود (ویژگی  iبرای گره  xهمچنان خالی باقی
میماند

پرساشانامه توساط کاربران در هنگام ثبانام و یا فدا ساازی ساط
حریه خیاو ای توساط کاربران (که در این اورت APIها قادر به

 2اکثریاا قااطع در رای گیری ( : tبرای تلوگیری از

اساتخرا اطالعات اینگونه افراد نمیباشاند دارای نقیاان اطالعات

نتیعه گیری به ازای در ادهای پایین شارکا کنندهها ،یک عامل

میباشاند همین موضاور باعث شاده ااس ا تا تکمیل اطالعات ناقص

مهدود کننده برای در اد آرا اساتفاده شاده اساا که با  tمشاخص

مع ازی اهیماا پیادا کناد از آنعاا کاه در
در شااابکاههاای اتتمااعی ا

شاده اساا در اورتی که در اد آرا به ازای تدداد افراد شارکا

معموعه داده تمعآوری شااده نقیااان مشااخیااات کاربران وتود

کننده در رای گیری از یک حدی کمتر باشاد آن افا مورد قبو

داشاا بنابراین ابتدا از طریق پرساشانامه مشاخیاات مربوطه کاملتر

واقع نمیشود

http://coinlab.ut.ac.ir/resources

1

اگر به  fو  tمقادیری کمی داشاته باشاند ،اطالعات بیشاتری
تخمین زده میشااود ولی دقا روش کاه

شااده اسااا به دسااا آمده اسااا ،همانطور که در این تدو

مییابد ،همچنین اگر

مالح اه میشاااود باه علاا دقاا پاایین تکمیال اطالعاات ویژگی

مقدار  fو  tزیاد باشاد اطالعات کمی تخمین زده میشاود بنابراین

شاهرساتان مهل ساکونا این ویژگی در ن ر گرفته نشاده و بر روی

انتخااب مقاادیر  fو  tحائز اهمیاا میباشاااند براسااااس رابطه (7

آن اترا گرفته نشااده اسااا سااتون تدداد مقادیر ناقص قبل از

بهیناهترین حاالاا برای این مقاادیر در معموعاه داده آموزشااای باه

اترا» در این تادو  ،نشاااان دهناده تداداد نقص هر ویژگی پ

از

دسا میآید

تکمیل اطالعات به واساطه پرساشانامه میباشاد ساتون نهارم در

(7

))𝑡 𝐿(𝑓, 𝑡) = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛(𝑓, 𝑡) × 𝐿𝑜𝑔(𝐶(𝑓,

کاه در آن )𝑡  𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛(𝑓,دقاا تخمین باه واساااطاه
مقاادیر  fو  tدر معموعاه داده آموزشااای میبااشاااد و همین طور
)𝑡  𝐶(𝑓,تداداد تخمینهاای درساااا در معموعاه داده آموزشااای
میباشاد با مقداردهی متفاوت تابع فوق و ارزیابی بهترین نتیعه به
اورت تعربی مقادیر بهینه برای  fو  tمهاسابه میشاوند مقادیر f

و  tبرای بیشینه  Lبهینهترین مقادیر ممکن میباشند نتایج حا ل
از شابیهساازی این روش تکمیل اطالعات برای معموعه داده شابکه
اتتمااعی دانشاااگااه تهیااایالت تکمیلی زنعاان در تادو  3قاابال
مشااهده میباشاد ویژگی تنسایا به علا نداشاتن نقص و کامل
بودن مق ادیر آن برای تمام افراد در این تدو وارد نشااده اسااا
دقاا هر ویژگی باه ازای بهترین مقاادیری کاه برای  fو  tمهااساااباه

این تدو  ،نشااان دهنده دقا روش اترایی برای تکمیل اطالعات
ناقص میباشاد که همانطور که مشاخص اساا ،دقا قابل قبولی به
ازای تمام ویژگیها به اساتثنای ویژگی شاهرساتان مهل ساکونا به
ازای این روش حا اال شااده اسااا از آنعا که در این پژوه

دنبا باال بردن دقا روش نمونهبرداری لینک خودار میباشاایه ،و
اطالعاات نااقص بر روی نتاایج نهاایی تااثیرگاذار میبااشاااد ،تنهاا دو
ویژگی جدسایت» و وضاعیت غاهل که در نهایا به ااورت
کامل و بدون اطالعات ناقص در شاابکه حا اال شاادهاند ،برای این
پژوه

در ن ر گرفته شده اسا
شاابكا اجتمااعی مجاازی پودا

 :1پوکاک مهبوبترین

شابکه اتتماعی معازی در کشاور اسلواکی میباشد که حتی پ

Table 3: Result of complete missing data on IASBS Social

Pokec

از

آمدن فی بوک ،مهبوبیا این وبساااایا نزو پیدا نکرده اساااا

جدو  : 3نتااج غكمیل اطالعات نایص مجموع داده شبك اجتماعی مجازی دانشگاه غحصیالت غكمیلی زنجا

1

به

مدیار اااها کالسبندی به مساااهله این پژوه

معموعاه داده این شااابکاه اتتمااعی معاازی در طو  10ساااا

مربو

تمعآوری شاده اساا که شاامل یک میلیون و شاشایاد هزار کاربر

نمیشاود ،مدیارهای دقا و فراخوانی و به طبع آن مدیار  Fبه علا

میشاااود  ]31این معموعاه داده بر روی وبساااایاا دانشاااگااه

اینکه برای مهاساابه ،همهی یا های مشاااهده نشااده را بررساای

استنفورد 1قرار داده شده اسا

میکنند ،از ن ر پیچیدگی زمانی ،پیچیدگی بسیار باالیی دارند (هر

باه علاا حعیه بودن این معموعاه داده یاک نموناهبرداری

ساه مدیار پیادهساازی شادند ولی در عمل به علا زمانبر بودن از

تساتعوی او ساط با شارور از قدیمیترین گره از این معموعه

اساتفاده از این مدیارها ارف ن ر شاد که برای معموعه دادههای

داده انعاام شااااد و  47241گره از این معموعاه داده باه همراه

بزر

همراه خواهند شااد بنابراین از بین مدیارهای فوق،

 894776یا از آن در این نمونهبرداری ،برداشاا شاد (برداشاا با

مدیار مساااحا زیر نمودار برای ارزیابی روش پیشاانهادی انتخاب

قدیمیترین گره آغاز شده اسا بدین ترتیل میتوان فرض کرد که

شاد از این مدیار در ارزیابی بسایاری از کارهای علمی اساتفاده شاده

شابکهی حا ال از نمونهبرداری ،شابکه اتتماعی معازی پوکک در

اسا ]33 ،32 ،14

سا های اولیه میباشد

سناریو ارزیابی به این شر اسا:

این معموعاه داده دارای ویژگیهاای زیاادی میبااشاااد ولی
مقادیر اکثر آنها بی

با نال

از پنچاه در ااد دارای نقیااان میباشااند و

 .1الگوریته زیر به تدداد  10مرتبه انعام میشود
.a

تنها ویژگی که تمامی مقادیر برای آن وتود دارد ،ویژگی تنسایا
میباشاد بنابراین از آنعا که در این پژوه

اطالعات ناقص بر روی

تمام یا هایی که در گراف ایعاد نشدهاند ،در گروه یا های
ایعاد نشده قرار داده میشوند

.b

ده در د از یا های شبکه به

ورت تیادفی حذف

نتایج نهایی تاثیرگذار میباشاااد تنها همین ویژگی از این معموعه

میشوند و در گروه یا های مشاهده نشده قرار داده

داده در ن ر گرفته شده اسا

میشوند
.c

 -4-2سداراو ارزاابی

وزن ویژگیهای ساختاری و هوموفیلی برای  90در د باقی
مانده گراف ،مهاسبه میشوند

ا ااالیترین مدیاارهاای ارزیاابی اساااتفااده شاااده در حوزه

.d

به تدداد  nبار روا زیر اترا میشود:

پی بینی یاا عباارتناد از :دقاا ،2فراخوانی ،3مدیاار  ،4Fاااهاا
کالسبندی ،5مساحا زیر نمودار

6

3

Recall
FMeasure
5 Classification Accuracy
6
)Area Under Curve (AUC

 1این معموعه داده در لینک

4

 https://snap.stanford.edu/data/soc-pokec.htmlدر دسترس
اسا
Precision

2

 .iبه ورت تیادفی و مستقل یک یا از معموعه یا های

دو معموعه داده  nبرابر نیااف تدداد یا های حذف شااده در ن ر

ایعاد نشده و یک یا از معموعه یا های مشاهده نشده

گرفته شده اسا (در واقع  nبرابر اسا با پنج در د از کل یا های

انتخاب میشود

گراف ا لی

 .iiبراساس وزنهای حا ل شده ،احتما یا منتخل از

 -4-3نتااج و غحلیل داده

معموعه یا های ایعاد نشده و مشاهده نشده براساس
در ابتدا برای انتخاب مدیار شباها ا ل از میان مدیارهای
تعمیع وزندار مدیارهای شباها مهاسبه میشوند
 .iiiاگر احتما به دسا آمده برای یا مشاهده نشده بیشتر

شااباها کاندید ،مطالدهای انعام دادیه که نتایج آن در ذیل آورده
شده اسا

از احتما به دسا آمده برای یا ایعاد نشده بود آنگاه:
𝑛′ = 𝑛′ + 1

 .ivدر غیر اینیورت اگر احتما های بدسا آمده با هه برابر

 -4-3-1انتخا معیار اصاالا از میا معیارهای دانداد
شباهت

بودند آنگاه:

نتایج بر روی معموعه داده شبکه اتتماعی معازی دانشگاه
𝑛′′ = 𝑛′′ + 1

 .vبا داشتن  nو ' nو '' nمقدار  AUCمهاسبه میشود
𝑛′ + 0.5𝑛′′
𝑛

= 𝐶𝑈𝐴

 .eمقدار معمور AUCها برای اتراهای متفاوت مهاسبه
میشود:

تهیاا یالت تکمیلی زنعان برای انتخاب مدیار شااباها هوموفیلی
برگزیاده از بین دو مدیاار کاانادیاد  OFو  IOFدر تادو  4و برای
انتخاب مدیار شاباها سااختاری برگزیده از بین نهار مدیار کاندید
کس ینوس ،نرما  L1و تاکارد در تدو  5آورده
شاباها شابکه ،ا
شااده اسااا همچنین نتایج مشااابه بر روی معموعه داده شاابکه

𝐶𝑈𝐴 𝐴𝑈𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐴𝑈𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 +

 .2از  10اترای گرفته شده میانگین گرفته میشود و مقدار نهایی

اسا
جدو  :4ارزاابی معیار اصلا از بین معیارهای دانداد شباهت

 AUCحا ل میشود:
𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇𝐶𝑈𝐴
10

اتتمااعی معاازی پوکاک باه ترتیال در تاداو  6و  7آورده شاااده

هوموییلی برای مجموع داده شبك اجتماعی مجازی دانشگاه
غحصیالت غكمیلی علو پاا زنجا

= 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑖𝐹𝐶𝑈𝐴

برای معموعاه داده شااابکاه اتتمااعی معاازی دانشاااگااه
تهیاایالت تکمیلی زنعان در قسااما  bاز الگوریته فوق به علا
داشتن زمان تشکیل یا ها به تای حذف تیادفی یا ها ،ده در د
از آخرین یا های تشاکیل شاده حذف شادهاند ،همچنین برای هر

Table 4: The results of the evaluation of best similarity metrics
between homophily similarity metrics on IASBS Social

میانگین  AUCهای

صفت مورد

معیار شباهت

ب دست آمده

مطالع

ساختاری

0.55

تنسیا

OF

0.52

وضدیا تاهل

0.53

تنسیا

0.52

وضدیا تاهل

IOF

برای به دساااا آوردن نتایج از مدیار ارزیابی  AUCکه در

ساایر مدیارها در هر دو معموعه داده کسال کنند (قابل ذکر اساا

قبل توضی داده شد ،استفاده شده اسا با این تفاوت که به

که اعداد نوشاته شاده همگی به دو رقه اعشار گرد شدهاند با توته

تای اسااتفاده از مدیار شااباها تعمیع شااده در آن از مدیارهای

به برابر شادن دو مدیار شاباها شابکه و تاکارد ،تیامیه بر آن شاد

مذکور اسااتفاده شااده اسااا همانطور که مطر شااد به علا

تا در این پژوه

از مدیار شااباها شاابکه برای تدیین شااباها

تیااااادفی بودن الگوریته باه تداداد  10اترا باه ازای هر یاک از

ساختاری ،بهره گرفته شود

بخ

مدیارهای شااباها مدیار  AUCمهاساابه شااده ،و در نهایا از آن

جدو  :7ارزاابی معیار اصلا از بین معیارهای دانداد شباهت
ساختاری برای مجموع داده شبك اجتماعی مجازی پود

میانگین گرفته شده اسا

Table 7: The evaluation of best similarity metrics between
homophily similarity metrics on Pokec Social

با توته به نتایج حا ل از ارزیابی که در تداو  4و  6ارائه
شاده اساا ،مدیار شاباها  OFتوانساته اساا دقا باالتری نسابا به
مدیاار  IOFکسااال کناد ،بناابراین در این کاار پژوهشااای از بین
مدیارهای شباها هوموفیلی این مدیار انتخاب شده اسا
جدو  :5ارزاابی معیار اصلا از بین معیارهای دانداد شباهت
ساختاری برای مجموع داده شبك اجتماعی مجازی دانشگاه
غحصیالت غكمیلی علو پاا زنجا
Table 5: The evaluation of best similarity metrics between

میانگین AUCهای ب دست

معیار شباهت

آمده

ساختاری

0.79

شباها شبکه

0.79

تاکارد

0.78

شباها کوسینوسی

0.78

نرما L1

 -4-3-2ارزاابی و غحلیل نتااج
در این بخ

توساط مدیار ارزیابی مطر شاده ،به ارزیابی و

network similarity metrics on IASBS Social

میانگین AUCهای ب دست

معیار شباهت ساختاری

آمده
0.56

شباها شبکه

0.56

تاکارد

0.53

شباها کوسینوسی

0.51

نرما L1

تهلیل نتایج میپردازیه ویژگیهای شباها به دو دسته هوموفیلی
تقس یه میشاوند دساته ویژگی سااختاری تنها شاامل
و سااختاری ا
یک ویژگی میباشاااد ،اما در دساااته ویژگیهای هوموفیلی ،تدداد

جدو  :6ارزاابی معیار اصلا از بین معیارهای دانداد شباهت
هوموییلی برای مجموع داده شبك اجتماعی مجازی پود
Table 6: The evaluation of best similarity metrics between
network similarity metrics on IASBS Social

میانگین AUCهای ب

صفت مورد

معیار شباهت

دست آمده

مطالع

ساختاری

0.49

تنسیا

OF

0.46

تنسیا

IOF

ویژگیها برابر با تدداد مشااخیاااتی اسااا که از کاربران شاابکه
تخی یص وزن به مدیارهای شاباها
اتتماعی در دساترس میباشاد ا
و تعمیع آنهاا را از دو حیاث میتوان مطاالداه نمود کاه در ذیال باه
آن اشاره میشود :
 -1زمانی که نندین ویژگی کاربران یک شاابکه اتتماعی
دردسااترس باشااد ،برای اسااتفاده از مدیار شااباها هوموفیلی باید

همانطور که در تداو  5و  7شااان داده شااده اسااا ،دو

نتایج هر یک مهاساابه و با یکدیگر تعمیع شااوند نالشاا ی که در

مدیار شاباها شبکه و تاکارد ،توانستند بیشترین دقا را نسبا به

اینعا مطر میشود این اسا که آیا اهمیا هر یک از ویژگیها در

انتخاب دوساا تاثیر یکساانی دارد؟ در بسایاری از مطالدات اورت

از آنعا که وزنهای حا ال شاده اختالف نانیزی با یکدیگر دارند،

گرفتاه وزن هر یاک از ویژگیهاای هوموفیلی را یکساااان در ن ر

در ن ر گرفتن وزنهاا در تعمیع در قیااس باا حاالاا پاایاه (در ن ر

گرفتهاند این امر در ااورتی اسااا که مطالدات اخیر نشااان داده

گرفتن وزن یکساان برای هر دو مدیار بهبود اندکی مشااهده شاده

اساااا این امر مبتنی بر واقدیاا نمیبااشاااد  ]36-34بناابراین

اساااا طبیدتاا هر ناه اختالف وزنهاا برای مدیاارهاای شااابااهاا

میتوان باه واساااطاه وزنهاای باه دساااا آماده برای ویژگیهاای

هوموفیلی بیشااتر باشااند اختالف دقا نتیعه روش ارائه شااده با

هوموفیلی به تعمیع وزندار آنها پرداخا و نتایج حا اال آن را با

روش پایه بیشتر خواهد بود همچنین از آنعا که وزنهای تخییص

نتایج میانگینگیری ساااده مقایسااه کرد نتایج حا اال به واسااطه

داده شاده به ترتیل به شاباها سااختاری ،شاباها هوموفیلی برای

مدیار ارزیابی مطر شااده بر روی معموعه داده شاابکه اتتماعی

ویژگی تنسا یا و شاباها هوموفیلی برای ویژگی وضادیا تاهل،

معازی دانشاگاه علوم پایه زنعان در تداو  8و  9ارائه شاده اساا

بیشترین اعداد را نسبا داده اسا ،انت ار داشتیه که مدیار ارزیابی

(باا توتاه باه در دساااترس بودن تنهاا یاک ویژگی هوموفیلی برای

نیز بیشااترین دقا را ابتدا به ویژگی ساااختاری سااپ

به ویژگی

معموعه داده شاابکه اتتماعی معازی پوکک ،از این معموعه داده

تنس یا و در نهایا به ویژگی هوموفیلی وضادیا تاهل
هوموفیلی ا

در این بخ

نسبا دهد ،که نتایج منطبق بر همین امر میباشد

استفاده نشده اسا

جدو  :8نتااج ارزاابی ب ازای هر واژگی شباهت برای مجموع

جدو  :9نتااج ارزاابی غجمیع واژگیهای هوموییلی برای

داده شبك اجتماعی مجازی دانشگاه غحصیالت غكمیلی علو

مجموع داده شبك اجتماعی مجازی دانشگاه غحصیالت غكمیلی
علو پاا

پاا
Table 8: Evaluation results for each similarity feature on
IASBS Social

Table 9: Evaluation results for aggregation homophily features
on IASBS Social.

میانگین AUCهای ب دست

میانگین AUCها

میانگین وز ها

0.56

0.48

شباها ساختاری )(NS

0.55

0.29

شباها هوموفیلی
(تنسیا

0.52

0.24

شباها هوموفیلی
(وضدیا تاهل

همانطور که در تدو  9مشااهده میشاود ،نتایج حا ال
تهی یالت تکمیلی زنعان
بر روی شابکه اتتماعی معازی دانشاگاه ا
تنس یا و
تخی یص وزنها به ویژگیهای ا
حاکی از آن اساا که با ا
وضااادیا تاهل و اساااتفاده از آن در تعمیع آنها برای به دساااا
آوردن مدیار شاباها ،توانساتهایه بر دقا این روش نسابا به زمانی
که ،وزن هر مدیار مشاابه در ن ر گرفته شاده اساا 0/02 ،بیفزاییه

آمده
0.55

تعمیع ساده دو مدیار هوموفیلی

0.57

تعمیع وزندار دو مدیار هوموفیلی

 -2مهاساابه وزنهای ویژگیهای هوموفیلی و ساااختاری
عالوه بر حل نال

فوق (که توضی داده شد  ،میتواند در تعمیع

ویژگیهاای هوموفیلی و سااااختااری کماک نماایاد ،کاه این امر از
اهمیا بیشاتری برخوردار بوده و هدف ا الی این پژوه

میباشاد

راهکاار پیشااانهاادی باه این شااار میبااشاااد کاه ابتادا هر یاک از
ویژگیهای هوموفیلی و سااااختاری با مدیار شاااباها متناظر خود
مهاسابه شاوند و ساپ

به واساطه وزنهای حا ال شاده به ازای هر

یک از آنها با یکدیگر تعمیع شااوند همانطور که عنوان شااد در

ادبیات موضااور برای مسااهله پی بینی یا دو رویکرد وتود دارد

ارزیابی پیادهساازی شاده برای حالا تیاادفی برابر اساا با مقدار

(نزدیکی درگراف و هوموفیلی  ،با اساتفاده از راهکار فوق میتوان از

 ،50%لاذا انت اار می رود کاه (باا توتاه باه اینکاه در این شااابکاه

مزایای هر دو رویکرد متناظر با درته اهمیا هر یک بهرهمند شد

س یا این
هتروفیلی وتود دارد برای مدیار شاباها هوموفیلی تن ا

جدو  :10نتااج غجمیع معیارهای هوموییلی و ساختاری برای

مقدار زیر  %50حا ل شود

مجموع داده شبك اجتماعی مجازی دانشگاه غحصیالت غكمیلی
جدو  :11نتااج وز های حاصل شده ب ازای هر واژگی شباهت

علو پاا
Table 10: Evaluation results for aggregation homophily
features and network features on IASBS Social.

میانگین

برای مجموع داده پود
Table 11: Results of the weights obtained per similarity feature
on Pokec Social

میانگین

AUCها

میانگین وز ها

AUCها

0.57

تعمیع ساده (تنسیا ،وضدیا تاهل و ساختاری

0.60

0.79

0.072

تعمیع وزندار (تنسیا ،وضدیا تاهل و ساختاری

شباها ساختاری

0.49

-0.039

شباها هوموفیلی (تنسیا

در تادو  10نتاایج تعمیع مدیاارهاا باه اااورت وزندار
(راهکار پیشانهادی و میانگینگیری سااده برای شابکه زنعان ،ارائه
شاده اساا روش پیشانهادی توانساته اساا نسابا به ساایر نتایج
تنس یا به تنهایی ،مدیار شاباها وضادیا تاهل به
(مدیار شاباها ا
تنهایی ،تعمیع سااده دو مدیار مذکور و تعمیع دو مدیار مذکور به
اااورت وزندار دقاا را  0/03افزای

دهاد هماانطور کاه عنوان

شااد نزدیکی وزنهای حا االه باعث شااده اسااا که میزان افزای
دقاا قاابال مالح اه نشاااود در واقع میزان افزای

دقاا مساااهلاه

وابساته به میزان تفاوت وزن ویژگیهای حا ال شاده (میزان تفاوت
اهمیا ویژگیهای شبکه میباشد
همانطور که در تدو  11مشاااهده میشااود وزن ویژگی
هوموفیلی تنسااایا برای معموعه داده شااابکه اتتماعی معازی
توضی داده شد وزن منفی
پوکک منفی شاده اساا و همانطور که ا
نشاااان دهناده وتود هتروفیلی برای این ویژگی در این شااابکاه
میباشااد در واقع در این شاابکه افراد تمایل بیشااتری به برقراری
ارتباا باا تن

مخاالف از خود نشاااان دادهاناد از آنعاا کاه مدیاار

همانطور که در تدو  11مشاهده میشود مقدار مساحا
زیر نمودار برای ویژگی هوموفیلی تنسایا زیر  %50حا ال شاده
اسااا که مبتنی با تهلیل ن ری ارائه شااده میباشااد از آنعا که
مدیاارهاای هوموفیلی تهاا انادازهگیری هوموفیلی ارائاه شااادهاناد و
کارایی برای هتروفیلی نداشااته ،اضااافه کردن ویژگی هوموفیلی به
سااختاری طبیدتا باید دقا را کاه

دهد همانطور که در تدو

11مشااهده میشاود میزان مسااحا زیر نمودار مهاسابه شاده برای
ویژگی سااختاری به تنهایی برابر  0/79میباشاد که با اضاافه شادن
مدیاار هوموفیلی باه اااورت وزندار این عادد باه  0/68کااه

می

یابد با این حا همانطور که در تدو  12مشاااهده میشااود اگر
س یا به اورت میانگیری سااده
اضاافه کردن مدیار هوموفیلی تن ا
اضاااافه شاااود مقادار  0/79به  0/65کاه

می یابد این امرا بدان

مدناساا که با احتسااب اینکه در شابکه هتروفیلی وتود دارد ولی
میزان اهمیا آن از ویژگی ساااختاری کمتر بوده (کمتر بودن وزن
ویژگی هوموفیلی تنسااا یاا از ویژگی سااااختااری در تادو 11
بنااابراین در تعمیع وزندار از میزان اهمیااا آن نسااابااا بااه

میانگینگیری سااده کاساته شاده و توانساته اساا نزو کمتری پیدا
کند

در شااااخاه علوم انساااانی باه علاا تدادد زیااد ویژگیهاای
هوموفیلی انتخااب تدادادی از ویژگیهاای هوموفیلی خود یکی از

جدو  :12نتااج غجمیع معیارهای هوموییلی و ساختاری برای
مجموع داده پود
Table 12: Evaluation results for aggregation homophily
features and network features on Pokec Social.

مساائل و نال ها مهساوب میشاود از نتایج این پژوه

میتوان

در حل این مشاااکل اساااتفاده کرد همچنین در حوزه تشاااخیص
اتتمااعاات روشهاایی وتود دارد کاه باا اساااتفااده از هوموفیلی و

میانگین AUCها
0.65

تعمیع ساده (مدیار هوموفیلی و ساختاری

0.68

تعمیع وزندار (مدیار هوموفیلی و ساختاری

نزدیکی در گراف به تشااخیص اتتماعات میپردازد با اسااتفاده از
نتاایج این پژوه

 -5نتیج گیری
در این پژوه

در ابتادا معموعاه داده شااابکاه اتتمااعی معاازی

دانشاااگااه تهیااایالت تکمیلی زنعاان را تمعآوری کردیه این
معموعاه داده دارای نقص اطالعاات کااربران بود برای حال آن از
طریق پرساااشااانامه و در نهایا به واساااطه پیادهساااازی یکی از

و تخیااایص وزناه ای هوموفیلی و نزدیکی در

گراف میتوان باه دقاا این روشهاا کماک کرد در این پژوه
مدیاری برای هتروفیلی مدرفی نشااد که میتوان به عنوان کارهای
را غنیتر نمود

آتی به آن پرداخا و نتایج این پژوه
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