
 SOMشبکه های اجتماعی با استفاده از نود های تاثیر گذار در  خوشه بندی 

 چکیده

ه های اجتماعی افزایش یافته اند. میلیون ها نفر در شبکبه سرعت شبکه های اجتماعی تعداد در طول دهه گذشته، 

ل در سال میلیارد کاربر فعا یکاز قبیل فیس بوک و توییتر شرکت می کنند. فیس بوک به طور ویژه، بیش از 

بیشتر نیز عی داشته است. همانطور که تعداد کاربران افزایش می یابد، پیچیدگی ارزیابی شبکه های اجتما 2012

این زمینه  . در این مقاله خوشه بندی شبکه های اجتماعی بررسی شده و با برخی از روش های موجود درمی شود

 نموده است. نتایج بهتری را ارائه قایسه نشان می دهد الگوریتم پیشنهادینتایج حاصل از ممقایسه شده است. 

 SOMشبکه های اجتماعی، شبکه  نود های تاثیر گذار درکلمات کلیدی: شبکه های اجتماعی، 

 مقدمه -1

به سرعت افزایش یافته اند. میلیون ها نفر در شبکه های  1در طول دهه گذشته، تعداد شبکه های اجتماعی

میلیارد کاربر  یک. فیس بوک به طور ویژه، بیش از [1]شرکت می کنند 3و توییتر 2اجتماعی از قبیل فیس بوک

داشته است. همانطور که تعداد کاربران افزایش می یابد، پیچیدگی نیز هنگامی که ارزیابی  2012فعال در سال 

شبکه های اجتماعی بیشتر می شود، باال می رود. عالوه بر آن حوزه ی شبکه های اجتماعی نیز گسترده تر می 

هدف عمده ی شبکه های اجتماعی اتصال افراد است تا هر کاربر در شبکه اجتماعی بتواند یک لینک  .[2]دشو

تحت عنوان یک  هدفمند در شبکه های اجتماعی برقرار کند. این اتصاالت و ارتباطات در شبکه های اجتماعی

𝐺مدل سازی می شود که به عنوان یک مجموعه ی  Gگراف  = (𝑉, 𝐸)  تعریف می شود کهV  یک مجموعه از

N  نود(𝑉 = {𝑉1, 𝑉2, … , 𝑉𝑛})  و𝐸 ⊆ 𝑉 × 𝑉  مجموعه ی یال هایی است که نودiV  وjV  را به هم متصل می

𝐸 4یک ماتریس مجاورت V×Vگر . به عبارت دی[2, 1]کند = [𝐸𝑖𝑗]  ،𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉  است که𝑉𝑖𝑗 ∈ قابلیت  {0,1}

𝐸𝑖𝑗را نشان می دهد. وزن یال  jبه نود  iدسترسی یک یال از نود  > را نشان می دهد و گراف  5، شدت تعامل0

𝐺(𝑉, 𝐸) نامیده می شود. گراف، اگر  6در این مورد یک گراف وزن دار𝐸𝑖𝑗 ≠ 𝐸𝑗𝑖 برای همه ی ،𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉 غیر ،
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اختیار کاربران قرار می دهند، اگرچه  اکثر شبکه های اجتماعی، قابلیت هایشان را رایگان در .[1]جهت دار است

بعضی از شبکه های اجتماعی نیاز دارند تا کاربران در آنها ثبت نام کنند تا به تمام قابلیت ها دسترسی داشته 

باشند. اطالعات شخصی درباره ی هر کاربر در پروفایل وی ذخیره می شود که یک پروفایل مجموعه ای از اطالعات 

هدف اصلی  .[3]و ویژگی های شخصی دیگر را از قبیل عالیق اش را شکل می دهد 7فردکاربر است که هویت 

شبکه های اجتماعی، ارتباط افراد است بنابراین هر کاربر در شبکه اجتماعی می تواند یک لینک با کاربران دیگر 

انواع ارتباط هایی را که در شبکه های اجتماعی رخ می دهد نشان می دهد. یک  (1)در شبکه برقرار کند. شکل 

در توییتر باشد که یک کاربر )ایجاد کننده( می تواند کاربران دیگر )هدف( را فالو  8«مرا دنبال کن»مفهوم مثال 

یکدیگر را فالو کنند، برقرار می شود. . یک ارتباط کامل بین ایجاد کننده و هدف در صورتی که هر دو [4, 3]کند

در مثال توییتر، یک اتصال کامل قابلیت های اضافی از قبیل توانایی ارسال پیام خصوصی بین کاربران را امکان 

پذیر می کند. کاربران این ارتباط ها را برقرار می کنند تا مشارکت دیگر را فالو کنند به ویژه آنها عالئق مشترک 

 .[4]داشته باشند

 

 ( نمونه ای از ساختار ارتباطی در شبکه های اجتماعی1شکل )

تماعی اجازه می دهند تا هر کاربری پروفایل کاربران دیگر را ببیند، اگرچه برخی شبکه بسیاری از شبکه های اج

ایجاد می کند که به آنها اجازه می دهد تا فقط به  9های اجتماعی از قبیل فیس بوک کاربرانی با سطح خصوصی

 .[5]گروه خاصی از پروفایل ها دسترسی داشته باشند
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 خوشه بندی شبکه های اجتماعی -2

تقسیم بندی افراد در گروه های مختلف در ذات بشر است. در گذشته افراد، خوشه بندی را به منظور مطالعه پدیده 

و مقایسه آن ها با یکدیگر براساس مجموعه ی خاصی از قوانین، به کار می برند. خوشه بندی به گروه بندی  10ها

هر گروه یک خوشه نامیده می شود. هر خوشه از اشیایی تشکیل می  .[7, 6]اشیاء شبیه یکدیگر اطالق می شود

شود که شباهت های مشترک دارند و به اشیاء موجود در گروه شبیه هستند. اکثر تعاریف برای خوشه بندی 

بندی داده ها در گروه ها براساس معیارهای معین است که این داده های گروه بندی شده در خوشه باید پارتیشن 

مشترک باشند. این معیارها شامل شباهت های مشترک است که با استفاده از اندازه گیری فاصله محاسبه شده 

روه بندی افراد با ارتباط دوستانه است. می توان مفهوم خوشه بندی را در شبکه های اجتماعی دنیای واقعی با گ

. هر الگوریتم خوشه بندی یک فاکتور شباهت [8, 1]باال از نظر درونی و پراکنده شده از نظر بیرونی، تعریف کرد

تاکنون  ( دارد تا اشیا مشابه را با یکدیگر سازماندهی کند. درک معیار تشابه بسیار مهم است.11)ماتریس مجاورت

پیشنهاد شده است. الگوریتم  مختلفزیادی برای دسته بندی داده براساس معیارهای  خوشه بندیالگوریتم های 

های مرکزی از روش تکراری پیروی می کنند که از طریق تشریح کل شبکه و یا هر یک از گره ها به عنوان یک 

استفاده از متد های جامعه، کار خود را انجام می دهند. وقتی که آنها از کل شبکه استفاده کنند، کار خود را با 

تقسیمی شروع می کنند و در حالتی که از گره ها استفاده کنند،که خود را با استفاده از الگوریتم های متراکم 

کننده انجام می دهند. الگوریتم پیشنهادی از یک روش جدید تخصیص وزن استفاده می کند که در آن یک شبکه 

بی به زیر شبکه های کوچکتری تقسیم می شوند. برای بررسی و اجتماعی براساس روابط بین گره های شبکه عص

ارزیابی متد پیشنهادی الگوریتم بر روی پایگاه داده های مشهوری که توسط بسیاری از نمونه های دیگر بهره 

 برداری شده اند به کار گرفته شده است. برای این هدف پایگاه داده های زیر استفاده شده اند : 

 ه باشگاه کارات-1

 فوتبال دانشگاه امریکا -2

 کتابهای سیاست های آمریکا -3

دلیل استفاده از این پایگاه های داده آن است که هر یک از آنها یک شبکه اجتماعی را ارائه می کنند و در آنها 

که ساختار، تعداد و اعضای هر یک از جوامع به وضوح تعریف شده است. در مقایسه با سایر الگوریتم های دیگری 
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برای شناسایی جوامع در شبکه های اجتماعی تعریف شده اند این الگوریتم دقت باالتری دارد. این یک مدل غیر 

نظارتی است. در این مدل گره ها یا عصب ها در فضای دو بعدی قرار داده می شوند و رابطه بین آنها نیز نقش 

SOM  این متد تعدادی برای تعداد عصب های خروجی را تعریف می کند. این نقش، تخمین تابع توزیع است. در

انتخاب می شوند و با استفاده از یک منطق ساده، فاصله هندسی را محاسبه می کنند. عصب های ورودی و خروجی 

با مقادیر باینری نشان داده می شوند. شبکه کار خودرا با کاهش فاصله بین خودش و الگو های ورودی انجام می 

( پیشنهاد شد. این الگوریتم ساختار یک شبکه اجتماعی  SOMساس نقشه خودسازماندهی )دهد. الگوریتمی برا

،  SOMرا به عنوان ورودی دریافت و گراف مجاورت آن را شکل می داد. با به کارگیری تغییرات در فاز یادگیری 

براساس نتایج  از طریق تنظیم وزن عصب های شبکه، شبکه اجتماعی به کالستر های مختلفی تقسیم می شد و

حاصل از به کارگیری این الگوریتم بر روی شبکه های اجتماعی مختلف، می توان دریافت که این الگوریتم توانایی 

با اعمال تغییراتی در الگوریتم به کار گرفته شده سعی  سپسخوشه بندی یک شبکه اجتماعی را به خوبی دارد. 

یر روش محاسبه عصب پرنده را اصالح کنیم. همچنین الگوریتم داریم الگوریتم را برای تنظیم وزن عصب ها نظ

انواع زیادی  باید به گونه ایی اصالح گردد که پارامتر هایی نظیر چگالی، ارتباطات شبکه و غیره را نیز در نظر بگیرد.

پارتیشنی(  از الگوریتم های خوشه بندی وجود دارد. این الگوریتم ها براساس ساختار خوشه بندی )سلسله مراتبی،

و ساختار و انواع داده ای )عددی و دسته ای( یا سایز داده ها )مجموعه داده های بزرگ( می توان دسته بندی 

کنترل شده ،13پارتیشنی، 12سلسله مراتبی . به طور کلی، روش های خوشه بندی می تواند به چهار نوع[9]کرد

 .تقسیم می شوند 15بر تراکم مبتنی و  14فراجستجویی

 بررسی کارهای پیشین -3

نزدیک ترین  NN(P)را به عنوان جمع آوری نقاط تعریف کرد که  17(NNگراف نزدیک ترین همسایه ) 16مورتاق

 ، داشته باشیم: qو  pرا نشان می دهد. اگر برای نقطه  Pهمسایه ها از نقطه 

(1                                         )𝑁𝑁(𝑞) = 𝑝      , 𝑁𝑁(𝑝) = 𝑞      
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، NNتعریف می شوند. یک زنجیره  18(RNNتحت عنوان نزدیک ترین همسایه های متقابل ) qو  pآنگاه نقاط 

ها خاتمه می  RNNتشکیل می شود که از یک نقطه ی دلخواه شروع می شود و در  NN(P)زنجیری است که از 

ریف ها استفاده و چهار الگوریتم پیشنهاد شده است. الگوریتم اول همه یابد. در تحقیقات قبل از مورتاق، از این تع

ها را می یابد و آن هایی را که به هم نزدیک تر هستند، به هم متصل می کند. دومین و سومین  RNNی زوج 

می یابد و سپس نزدیکترین نقاط را بعد از ایجاد زنجیره، به هم متصل می کند.  NNالگوریتم یک زنجیره ی 

را به هم متصل  NNرا می یابد و سپس هر دو نزدیکترین زنجیره  NNچهارمین الگوریتم همه ی زنجیره های 

 .[10]می کند

معرفی شد. این  20نامیده می شود که توسط گروه تحقیقی یو 19الگوریتم اسکنالگوریتم خوشه بندی دیگر، 

الگوریتم اختالف های ساختاری یک دیاگرام شبکه را بررسی می کند تا خوشه بندی را انجام دهد و دو نقش ویژه 

م سطح که ادغا 21تعریف می کند: یک هاب که دو خوشه یا بیشتر را به هم متصل می کند و داده های پراکنده

الگوریتم های گروه بندی یا خوشه بندی خودکار که  .[12, 11]پایین تری با اعضای دیگر در یک خوشه دارند. 

ند، در کار تحقیقی گروه اسالمی مورد بحث قرار گرفته اند. در این برای شبکه های اجتماعی استفاده می شو

تحقیق، محققان پیشنهاد می کنند که خوشه بندی متقابل سربار کاربران شبکه های اجتماعی هستند. بنابراین 

کاربران شبکه اجتماعی مورد نظر از الگوریتم های خوشه بندی خودکار برای انجام گروه بندی سریع دوستان 

در میان این فاکتورها، متداول ترین معیار استفاده شده، دسته  .[14, 13]بکه های اجتماعی استفاده می کنندش

ظیفه ذخیره سازی کارت تکمیل شد، از ها و گروه های اجتماعی و بعد از آن دوام رابطه می باشد. بعد از اینکه و

الگوریتم اسکن برای خوشه بندی داده ها از فیس بوک استفاده می شود. در نهایت، شباهت نتایج حاصل با استفاده 

از متد ذخیره سازی کارت و متد اسکن با هم مقایسه می شوند. ابتدا، نتایج خوشه بندی ذخیره سازی کارت را با 

𝐶مجموعه  = {𝐶1, 𝐶2, 𝐶3, ⋯ , 𝐶𝑚}  و نتایج خوشه بندی اسکن با مجموعه ی𝐺 = {𝐺1, 𝐺, 𝐺3, ⋯ , 𝐺𝑚}  نشان

𝐶i(1شباهت بین  .[15]داده می شود ≤ i ≤ m)  و𝐺j(1 ≤ j ≤ m)  توسطijS  ،نشان داده شده است. این متد

( با جمع اعضای jGو  iCنمره درصد تشابه را محاسبه می کند به طوری که تعداد دوستان در هر دو گروه )اشتراک 

با  %5/79و  1/18( تقسیم شده است. مقدار تشابه نتایج آزمایشی بین jGو  iCمتمایز گروه های مختلف )اجتماع 
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. به دلیل اینکه این متد فقط ساختار شبکه را در نظر می گیرد، دقت آن کافی قرار می گیرد 8/44میانگین %

 .[16, 15]نیست. بنابراین این متد نامناسب تشخیص داده می شود

(2     )                                        𝑆im(C, G) =
∑ Siji≤m≤n

Max(m,n)
 

این آزمایش هم چنین نشان می دهد که هنگامی که افراد، دوستان فیس بوکی را دسته بندی کردند، چندین 

ها مضطرب می شوند طوری که افراد نمی دانند چگونه دوستان را خوشه بندی کرده اند. اکثر این افراد  دوست آن

توسط الگوریتم اسکن به عنوان هاب یا داده پراکنده شناخته می شوند. پیشنهاد می شود که این نوع از افراد 

 22مشخص شوند تا از پروسه ی خوشه بندی مبتنی بر الگوریتم حذف نشوند و فقط برای خوشه بندی متقابل

آنالیزهای  25و جلداستن دویستین 24ینو فان ب 23استفاده شوند. در چندین مقاله دیگر گروه های تحقیقاتی بارات

که متشکل از  27که از دو لبه تشکیل می شود و سه تایی بسته 26شبکه ی وزن دار را ارائه کردند و سه تایی باز

سه لبه است را تعریف کرده اند. راه های زیادی برای محاسبه وزن هر سه تایی وجود دارد که شامل میانگین 

. هر چند که بیشتر محققان از میانگین هندسی [17]ماکزیمم و مینیمم است، 29و میانگین هندسی 28حسابی

 . ضریب خوشه بندی وزن دار به صورت زیر تعیین می شود:[18, 17]استفاده می کنند

(3                                  )       𝐶ω =
مقدار کل سه تایی های بسته

مقدار کل سه تایی ها
=

∑ ∆𝜔
𝜏

∑ ωτ
 

روشی پیشنهاد کردند که براساس روش خوشه بندی طیفی محققان قبلی، گروه  31و جان شپرد 30اسکات وال

می باشد. در این روش ابتدا ترکیب طیف شبکه باید تعیین شود که به تعیین  33و هم چنین گروه ژانگ 32جوردن

له مراتب در شبکه و تعداد خوشه ها در هر سطح سلسله مراتب کمک می کند. با تعداد خوشه ها در سطح سلس

و  34انجام می شود. کالوسد Aسطح پایه ی تعیین شده، یک خوشه بندی اولیه روی ماتریس مجاورت مربعی 
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یک متد خوشه بندی جمع کننده  CNMپیشنهاد کردند. الگوریتم  CNMالگوریتم دیگری به نام  36و مور 35نیومن

پایین به باال است که از تکنیک حریصانه برای ترکیب و ادغام خوشه ها در شبکه استفاده می کند. در بدترین 

O(nlognحالت کارایی زمان این الگوریتم 
2 مراحل پیش پردازش و  37گروه پژوهشی خدیوی .[20, 19]می باشد (

شناخته می  40ت نام نیومن سریعپیشنهاد کردند که تح 39را برای بهبود الگوریتم نیومن و گیروان 38پس پردازش

را در گراف به هم وصل می کند، محاسبه کردند. بعد  j , iکه هر دو راس  ijeشود. آن ها وزن ها را برای هر یال 

استفاده می کند.  Qاز محاسبه ی وزن ها، الگوریتم نیومن سریع از متد حریصانه برای به حداکثر رسانی تابع 

یش هر راس به عنوان یک انجمن شروع می شود. سپس انجمن ها ادغام می شوند تا الگوریتم نیومن سریع با نما

نمی تواند بیشتر بهبود یابد یا همه نود یک انجمن را  Qرا به حداکثر برساند. این الگوریتم هنگامی که  Qمقدار 

است. در این  انجام شده [22]بررسی شبکه های اجتماعی بطور کامل در  .[21]شکل داده باشند، خاتمه می یابد

ه بندی آن ها مختلف بررسی شده و سپس نحوه تبادل داده و خوشه های امنبع، شبکه های اجتماعی از دیدگ

چندین روش خوشه بندی در این نوع شبکه را نشان می دهد که با  [22]مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه 

ایده ها و بررسی  [23]ارتباط بین اعضا و مدل های رفتاری آن ها را نمایش داد. در استفاده از آن ها می توان 

شناسایی نظرات مختلف با توجه به دسته بندی افراد در خوشه کارآ تلقی شده و مختلف مربوط به افراد نظرات 

یع ارتباطات و عالیق افراد ارائه شده نحوه توزهای مجزا بررسی شده است. سپس یک مدل رفتاری با توجه به 

 نظرات مختلف و گاها متناقض در شبکه های اجتماعی بررسی شده است.

 معرفی الگوریتم پیشنهادی  -4

سازمانده، از روش یادگیری رقابتی برای آموزش استفاده می شود و مبتنی بر مشخصه های خاصی  شبکه خود در

طوری سازمان دهی شده اند که در ها در مغز انسان در نواحی مختلف  از مغز انسان توسعه یافته است. سلول

های حسی  نواحی حسی مختلف، با نقشه های محاسباتی مرتب و معنی دار ارائه می شوند. برای نمونه، ورودی

. واحد ها در یک فرآیند [24]شنوائی و ... با یک ترتیب هندسی معنی دار به نواحی مختلف مرتبط هستند–المسه 

یادگیری رقابتی نسبت به الگوهای ورودی منظم می شوند. محل واحدهای تنظیم شده در شبکه به گونه ای نظم 

می یابد که برای ویژگیهای ورودی، یک دستگاه مختصات معنی دار روی شبکه ایجاد شود. لذا یک نقشه ی خود 
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ه ی توپوگرافیک از الگوهای ورودی را تشکیل می دهد که در آن، محل قرار گرفتن واحدها، سازمان ده، یک نقش

بکه ها بکار گرفته می شود یادگیری رقابتی که در این قیبل ش .[25]متناظر ویژگیهای ذاتی الگوهای ورودی است

بدین صورت است که در هر قدم یادگیری، واحدها برای فعال شدن با یکدیگر به رقابت می پردازند، در پایان یک 

های سایر واحدها به شکل متفاوتی  های آن نسبت به وزن مرحله رقابت تنها یک واحد برنده می شود، که وزن

سازمانده به لحاظ  ری را یادگیری بی نظارت می نامند. شبکه های خودتغییر داده می شود. این نوع از یادگی

, 25]ها به صورت مختصر پرداخته خواهد شد ساختاری به چند دسته تقسیم می شوند که در ادامه به هر یک از آن

است. در این مدل، نودها یا نورون ها در یک فضای  41نگاشت خودسازنده یک مدل یادگیری غیر نظارت شده .[26

دو بعدی مرتب شده اند و تعامل بین آن ها، نقش نگاشت خودسازنده را تعیین می کند. این نگاشت برای تخمین 

در این متد، یک عدد برای تعداد نورون های خروجی انتخاب می شود و با استفاده  یک تابع توزیع به کار می رود.

از یک منطق ساده، فاصله ی هندسی مدل محاسبه می شود. نورون های ورودی و خروجی با مقادیر دودویی 

𝑋مقداردهی اولیه می شوند. شبکه با کاهش فاصله ی بین خودش و الگوهای ورودی کار می کند. بردار  ∈ 𝑅𝑛  در

دارد. نمونه ها به صورت دوره ای و تصادفی از  42𝑃𝑖(𝑥)نظر گرفته می شود که هر یک از عناصرش تراکم احتمال

، وزن nRبراساس پارتیشن بندی بردار ورودی در  این فضای تراکم انتخاب می شوند و روی شبکه اعمال می شوند.

در چنین روشی که در نهایت بردارهای وزن سلول ها های سلول ها برحسب الگوریتم تغییر می کند. این تغییر 

در تراکم احتمال فضای ورودی توزیع می شوند. بنابراین شبکه تراکم احتمال فضای ورودی را با توزیع سلول 

هایش در آن تخمین می زند. توزیع سلول ها در فضای احتمال ورودی می تواند به عنوان فشرده سازی داده در 

یرا در حال حاضر هر سلول که در محدوده ی خاص است، یک تخمین از یک محدوده ی خاص نظر گرفته شود. ز

 نشان می دهد. الگوریتم شبکه ی نگاشت خودسازنده به شرح زیر است:  nRرا در فضای 

𝑉ورودی: یک مجموعه از بردارهای ورودی  = {𝑣1, 𝑣2, 𝑣3, … , 𝑣𝑚} 

𝑍خروجی: یک مجموعه از بردارهای خروجی  = {𝑧1, 𝑧2, … , 𝑧𝑚} 

𝑤𝑖: وزن ها توسط 1گام 
𝑜 تعریف می شوند و  43مقداردهی اولیه می شوند. پارامترهای همسایگی مربوط به برنده

 نرخ یادگیری تعیین می شود.
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 را تکرار کن. 9تا  3: هنگامی که شرط خاتمه نادرست است، گام 2گام 

 را تکرار کن.  6تا  4، گام های X: برای هر بردار ورودی 3گام 

 به صورت زیر تعیین می شود:  J: نورون 4ام گ

(4 )𝐷(𝑗) = ∑ (𝑤𝑖𝑗 − 𝑥𝑖)
2

𝑖 

 (.𝐷(𝑗)دارد، تعیین می شود )مقدار مینیمم  44که نزدیک ترین فاصله را به الگوی ورودی j: اندیس 5گام 

 : بردارهای وزن هر دو نورون برنده و همسایه اش به صورت زیر محاسبه می شود: 6گام 

(5 )    𝑤ij
new = (1 − α)𝑤ij

old + αxi 

 به روزرسانی می شود. α: نرخ یادگیری 7گام 

 : شعاع همسایگی در زمان مشخص شده کاهش می یابد.8گام 

 : شرط خاتمه بررسی می شود.9گام 

 شبیه سازی الگوریتم پیشنهادی  -5

جمع آوری شده است. این پایگاه  45توسط کربز 2009پایگاه داده کتاب های سیاسی ایاالت متحده آمریکا در سال 

داده شامل چهارصد و چهل و یک رکورد از یکصد و پنج کتاب می باشد. یکی از این کتاب ها در آمازون فروخته 

شده است. عناوین این کتاب، سیاست های ایالت متحده آمریکا می باشد. از طرف دیگر این شبکه یکصد و پنج 

. یک ویژگی در آمازون نشان می دهد که مشتریانی که کتاب می خرند، راس و چهارصد و چهل و یک یال دارد

کتاب های دیگر را نیز خریده اند. براساس این ویژگی ها یال های بین رئوس در این شبکه ارتباط بین خرید کتاب 

به برچسب گذاری شده اند که  Cو  L ،Nها را به صورت متوالی نشان می دهد. رئوس در شبکه با عالمت های 

را نشان می دهند. این برچسب گذاری رئوس توسط نیومن در سال  48و محافظه کار 47، بی طرف46ترتیب، لیبرال

و براساس شرح و توضیح کتاب ها انجام شده است و در آمازون پست شده اند. سه دسته از کتاب ها، شامل  2009
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د دارد. هدف، تمایز این سه دسته از کتاب کتاب های لیبرال، کتاب های بی طرفانه و کتاب های محافظه کار وجو

در این الگوریتم ابتدا دیتاست مورد نظر خوانده شده سپس عملیات نرمال سازی روی آن انجام می گیرد.  هاست.

در حالت معمول داده های موجود در دیتاست دارای مقادیر مختلف هستند که کار کردن با این مقادیر ساده 

ر موجود در دیتاست باعث کاهش دقت نتایج خروجی می شود. اما با نرمال سازی داده نیست و داده های نویز دا

ها محدوده تمام مقادیر در بازه صفر و یک قرار می گیرند که این کار انجام عملیات محاسباتی را ساده کرده و 

( انجام می شود که در آن 6) داده ها با استفاده از رابطه دقت نتایج حاصل شده را باال می برد. فرایند نرمال سازی

x  نشان دهنده داده غیر نرمال بوده وxmin  وxmax  به ترتیب کمترین و بیشترین مقدار موجود در داده ها می

 نشان داده شده است. nxباشند و داده نرمال شده نیز با 

(6                                       )𝑥𝑛 = 2 ∗
𝑥−𝑚𝑖𝑛𝑥

𝑚𝑎𝑥𝑥−𝑚𝑖𝑛𝑥
− 1 

مربوطه ساخته شده و با استفاده از داده های موجود در دیتاست آموزش داده خواهد شد. پس  SOMسپس شبکه 

در از آموزش کالس مربوط به هریک از داده های ورودی مشخص شده و در قالب یک تصویر نشان داده می شود. 

سه خواهد شد. برای مقایسه الگوریتم ادامه نتایج حاصل از اجرای الگوریتم پیشنهادی با دو روش دیگر مقای

استفاده شده است و نتایج حاصل از اجرای هر سه الگوریتم بر  50و روش ژاو 49نیومن-پیشنهادی از روش گیروان

( تعداد داده هایی که به غلط 1کا با هم مقایسه شده اند. جدول )دیتاست کتاب های سیاسی ایاالت متحده آمری

 هر سه الگوریتم بر دیتاست کتاب های سیاسی ایاالت متحده آمریکا نشان می دهد. دسته بنده شده را در اجرای 

 تعداد دسته بندی نادرست در الگوریتم های مختلف( 1جدول )

 الگوریتم پیشنهادی ژاو نیومن-گیروان نام دیتاست

 0,2 17 17 کتاب های سیاسی

 

صورت رابطه بانجام عملیات را با توجه به اینکه تعداد داده های موجود در دیتاست مشخص هستند می توان دقت 

دقت هر  (2جدول ) تعریف نمود و الگوریتم های گفته شده را نیز بر اساس دقت هر یک دسته بندی نمود. (7)

مشاهده می  صل از اجرای هر سه الگوریتمبا بررسی نتایج حایک از الگوریتم های گفته شده را نشان می دهد. 

 شود که روش پیشنهادی نتایج بهتری را ارائه کرده است.

دقت(                                             7) =
تعداد نمونه هایی که درست تشخیص داده شده

تعداد کل نمونه ها
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 ( مقایسه دقت الگوریتم های مختلف2جدول )

 الگوریتم پیشنهادی ژاو نیومن-گیروان معیار ارزیابی

 99,8 83,80952381 83,80952381 دقت

 

( را نشان می دهند. بررسی این شکل ها نیز نشان 2( و )1( به ترتیب نتایج حاصل از جداول )3( و )2شکل های )

 داشته است. الگوریتم پیشنهادی نسبت به برخی از الگوریتم های موجود در این زمینه کارایی بهتریمی دهد 

 

 

 ( تعداد تشخیص نادرست در الگوریتم های مورد بررسی2شکل )

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

نیومن-گیروان ژاو الگوریتم پیشنهادی

ت
س
ر
اد

 ن
ص

خی
ش
 ت
اد
عد

ت

روش مورد استفاده

تعداد تشخیص نادرست



 

 ( دقت الگوریتم های مورد بررسی3شکل )

 نتیجه گیری -6

خوشه بندی اطالعات موجود در شبکه های اجتماعی شبکه های اجتماعی بررسی شده و سپس  در این مقاله

می توان نشان می دهد نتایج حاصل از الگوریتم پیشنهادی است. مبتنی بر شبکه های خود سازمانده انجام شده 

نمود که این خوشه بندی نسبت به برخی از شبکه های اجتماعی را خوشه بندی  SOMبا استفاده از شبکه های 

  الگوریتم های موجود در این زمینه از دقت باالتری برخوردار است.
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