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شناسایی گره های موثر در شبکه های پیچیده هنوز هم موضوعی حل نشده است. با اینکه :چکیده

مقیاسهای مختلف مرکزیت مانند مرکزیت های درجه، بینابینی و نزدیکی برای بررسی این مسئله ارائه 

ارش شده است اما تمام آنها محدودیتهایی دارند. اخیرا با شباهت به راه حل ایده آل)تاپسیس( برای سف

عملکرد، تکنیکی به عنوان تعادل میان مقیاسهای موجود برای رتبه بندی کارآمد و موثر این گره ها 

ارائه شده است.  این تکنیک، مقیاس مرکزیت را در شبکه پیچیده، چند ویژگی میداند و  این چند 

ی اهمیت یکسانی ویژگی را برای ارزیابی اهمیت هر گره متصل میکند. با این حال در این روش هرویژگ

داشته که معقول نیست. در این مقاله، ما این  روش را برای رتبه بندی توانایی گسترش گره، ارتقا 

میدهیم. روش جدید پیشنهاد شده، تکنیک وزن دار برای سفارش عملکرد از طریق شباهت به راه حل 

ا مقیاس مختلف مرکزیت را  ایده آل نام گذاری شده است )تاپسیس وزن دار(. در این روش، ما نه تنه

به صورت چندویژگیه برای شبکه در نظر میگیریم بلکه الگوریتم جدیدی برای محاسبه وزن هر ویژگی 

( استفاده SIRبهبود یافته ) -آلوده -ارائه می دهیم. برای ارزیابی عملکرد این روش؛ از مدل حساس

وی این چهار شبکه ی واقعی نشان میدهد میکنیم تا چهار شبکه واقعی را شبیه سازی کنیم. آزمایش ر

 که روش پیشنهادی میتواند توانایی گسترش گره ها را درست تر از روش اصلی رتبه بندی کند.

 

 مقدمه

، در میان انسانها و حیوانات گسترش می یابد؟ دلیل گره ترافیکی در شهر H6N6چگونه تنوع بیماریهایی مانند ایدز، ابوال و 

چه این مسائل متفاوت به نظر می رسند،  اگر ن مالی در ایاالت متحده ، به سراسر جهان شوک وارد میکند؟چیست؟ چرا اثر بحرا

اما هر مسئله فاکتور مشترکی دارد که یک شبکه ی پیچیده است. براساس تحقیقات مربوط به شبکه های پیچیده، میتوانیم به  
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م. بررسی گره های موثر به ما برای درک بهتر از مقیاسهای شبکه برخی از توضیحات کمی و راه حل های این مسائل دست یابی

های پیچیده کمک میکند. بنابراین، مسئله ی شناسایی گسترش دهنده های موثر در این شبکه ها در سالهای اخیر بسیار مورد 

 توجه بوده است.

این موضوع پیشنهاد شده اند. فری من اندازه گیری درجه مرکزیت  در طول سالهای اخیر، شاخصهای مختلف مرکزیت برای بررسی

را برای شناسایی گره های موثر در شبکه های پیچیده، پیشنهاد داد که از تعدادی از لینکها برای گره مرکزی استفاده میکند. این 

ظور جبران این نقص، مرکزیت نزدیکی  اندازه گیری ساده و کارآمد بوده اما در بررسی ساختار جهانی شبکه ناتوان است. به من

پیشنهاد شد. این مرکزیت به عنوان جمع معکوس کوتاه ترین فاصله به دیگر گره ها تعریف شده است. کیتساک  و همکارانش با 

م گره ها روش ابتدایی را ارائه دادند اما در برخی از موارد این روش موثر نبود. مثال در یک درخت تما K- استفاده از تجزیه هسته

هستند و بنابراین انتظار می رود که براساس شیوه ی خود دارای تاثیر یکسانی باشند. لو و همکارانش رتبه رهبر را  6- در هسته

پیشنهاد کرده که به شناسایی رهبرها در شبکه های اجتماعی می پردازد. این شیوه در شبکه های مستقیم به خوبی کار میکند اما 

مستقیم قابل اجرا نیست.به طور خالصه ایجاد یک شیوه ی معقول رتبه بندی برای شناسایی گره های موثر در در شبکه های غیر 

شبکه های پیچیده همچنان یک موضوع حل نشده است. گره های موثر رتبه بندی، از جهاتی تصمیم گیری دارای چند ویژگی 

جه زیادی شده است. به دلیل مدل سازی کارآمد و تلفیق اطالعات هستند. در نتیجه به ترکیب داده های ویژگی مختلف هرگره، تو

نامطمئن، نظریه شواهد به طور گسترده در شناسایی گره های موثر در شبکه های پیچیده به کار می رود. به تازگی به دلیل توانایی 

شود. به طور خالصه، استفاده از در اجرای متغیرهای زبان شناسی، تئوری مجموعه فازی نیز در این زمینه به کار برده می 

 برای رتبه بندی اثر گره، شیوه ای نویدبخش است. MADMتکنولوزی 

در این مقاله بر پایه ی تکنولوژی سفارش عملکرد از طریق شباهت به راه حل ایده آل)تاپسیس(، روش جدیدی برای شناسایی گره 

ر( نام دارد، پیشنهاد شده است. در این روش، ما مقیاس مختلف موثر در شبکه های پیچیده که تکنیک وزن دار)تاپسیس وزن دا

مرکزیت را برای شبکه به صورت چند ویژگی در نظر می گیریم. هر مقیاس مرکزیت کم و بیش محدودیتهایی دارد و تحقیقات 

ت که  روش تلفیق نتایج موجود در این زمینه تماما بر روی شاخص های مرکزیت متمرکز شده اند. در نتیجه اعتقاد ما بر این اس

بهتری را ایجاد میکند. در همین حال ما در روش تلفیق، الگوریتم جدیدی برای محاسبه وزن هر ویژگی ارائه می دهیم. چون 

مقیاسهای متفاوتی با الگوریتمهای مختلف مرکزیت به دست می آیند، تاثیر آنها نیز در شبکه، واقعا متفاوت خواهد بود. روش 

حدی بر کاستی های روش اصلی )تاپسیس( فائق امده است. در روش اصلی برای هر ویژگی از یک وزن استفاده می  پیشنهادی تا

( برای بررسی تاثیر گسترده ی گره هایی که با روش SIRبهبود یافته ) -آلوده -شود. برای ارزیابی عملکرد روش ما، از مدل حساس

ه بندی شده بودند استفاده شد. نتایج آزمایش بر روی چهار شبکه ی واقعی نشان ما)تاپسیس وزن دار( و روش اصلی )تاپسیس( رتب

میدهد که شیوه ما به خوبی گره های موثر را شناسایی میکند. بنابراین با مقایسه روش ما)تاپسیس وزن دار( با روش اصلی 

 ارد.)تاپسیس(، نتایج نشان می دهند که شیوه ما عملکرد بهتری نسبت به تاپسیس اصلی د
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، به طور خالصه به بررسی تئوری اصلی تاپسیس  و تعاریف مقیاسهای مرکزیت 2ادامه این مقاله بدین شرح خواهد بود. در بخش 

 9، روش پیشنهادی را با مثالهای ساده و مفصل معرفی میکنیم. کارآمدی روش ما و روش اصلی در بخش 9می پردازیم. در بخش 

 به جمع بندی می رسیم. 1در بخش  توضیح داده می شود. و در پایان

 

 

 . تئوری اصلی تاپسیس و مقیاسهای مرکزیت برای تاثیر گره ای2

 نظریه اصلی تاپسیس 2.6

بهینه سازی در تمام زندگی ما وجود دارد. در میان بسیاری از روش های بهینه سازی، تکنیکی برای سفارش عملکرد از طریق 

ش پیشنهاد شد، روشی ساده اما دارای رتبه بندی کارآمد. در این روش دو راه حل و همکاران Hwangشباهت)تاپسیس( توسط 

ایده آل و مهم وجود دارد. یکی از راه حل های ایده آل و مثبت، شاخص هزینه را به حداقل می رساند و همزمان دارای سود 

زینه را به حداکثر رسانده و همزمان شاخص حداکثراست. نوع دیگر، راه حل ایده آل منفی است. در مقابل، این راه حل شاخص ه

سود را به حداقل می رساند. هدف تاپسیس استاندارد انتخاب جایگزینی است که هم کوتاه ترین فاصله را از راه حل ایده آل مثبت 

محاسبه ی داشته باشد و هم دارای بیشترین فاصله با راه حل ایده آل منفی باشد. در این روش، از فاصله ی اقلیدسی برای 

مقیاسهای تفکیک در برنامه های تاپسیس استفاده می  کنیم. در ریاضی، فاصله اقلیدسی یا متریک اقلیدسی، فاصله ی معمولی 

بین دو نقطه است که می توان آن را با خط کش اندازه گیری کرد و با قضیه فیثاغورس حل می شود. بسیار ساده است و مقیاس 

 د و در این زمینه بسیار مورد استفاده قرار میگیرد.کارامدی برای فاصله می باش

Du  و همکارانش از مرکزیت درجه، نزدیکی و بینابینی به عنوان مرکزیت دارای چند ویژگی در تاپسیس  استفاده کردند تا لیست

تاپسیس است که برای رتبه بندی برای ارزیابی توانایی گسترش گره در شبکه های پیچیده را ایجاد کنند. این اولین بار برای 

شناسایی گره های موثر در شبکه های پیچیده مورد استفاده قرار میگیرد. در ذیل جزئیات مفصلی از الگوریتم تاپسیس ارائه شده 

 است.

 را متعارف میکنیم: mnD=(Xرا در نظر گرفته و ماتریس ) mnD=(X(ابتدا، ماتریس تصمیم 

 

 

(6) 
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 mnB= (b:(متعارف را با وزن مرتبط ضرب کرده تا ماتریس جدید تصمیم را به دست آوریم در مرحله دوم، ستون های ماتریس 

 

(2) 

برابر با  jWدر اینجا 
6

𝑛
 همان است. jاست، وزن شاخص   

مشخص می شود. این راه حل  A-و راه حل منفی با  A+مرحله سوم، تایید راه حل ایده آل مثبت و منفی است. راه حل مثبت با 

 شکل زیر تعریف می شوند:های به 

 

 (9( و )9)

 مجموعه ای از شاخص هزینه می باشد. cKمجموعه ای از شاخص سود است و  bKدر اینجا 

مرحله چهارم، اندازه ی تفکیک جایگزینهای موجود را از راه حل های ایده آل مثبت و منفی به دست می آوریم. اندازه تفکیک 

+براساس فاصله ی اقلیدسی ، 
iS  و-

iS :به ترتیب از فرمول زیر به دست می آید 

 

 (1( و )1)

 در پایان نزدیکی نسبی به راه حل ایده آل را محاسبه میکنیم:
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(1) 

باالتر مهم تر هستند و باید اولویت باالتری   iCجایگزینها را برطبق نزدیکی نسبی به ایده آل رتبه بندی میکنیم: جایگزینهای با 

 داشته باشند.

 مقیاسهای مرکزیت 2.2

  ∋ n,nRرا در نظر میگیریم. از یک ماتریس مجاورت   E= |m |و لینکهای   V= |n|های  با گره G=(V,E)شبکه ی ساده ی 

}uvA={a  برای توصیفG  6استفاده میکنیم که=uva  است اگر گرهu  به گرهv  6متصل باشد و=uva  است اگر گرهu  به گرهv 

 استفاده میکنیم.  Γh(v)خارج شده از  vکه از گره  -hمتصل نباشد. ما برای نشان دادن مجموعه همسایه ها در 

 بدین شکل محاسبه می شود: vاز گره  CD(v) ,[2] (DC). مرکزیت درجه 2.6تعریف 

 

(1) 

 {:91}. کوتاه ترین راه، ما آن را به عنوان کوتاه ترین فاصله تعریف کرده ایم2.2تعریف 

 

(3) 

 است. vو   uگره میانی بین مسیر  hدر اینجا 

که به عنوان کسر کوتاهترین مسیرها بین تمام جفت گره ها تعریف شده  vاز گره  62،}BC(}BCمرکزیت بینابینی ) 2.9تعریف .

 میگذرد و به صورت زیر می باشد: vکه از گره 
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(66) 

که از  tو sنشانگر تعداد کوتاه ترین مسیرها بین  σst(v)می باشد و  tو   sن بین نشانگر تعداد کوتاهترین مسیرهای ممک σstکه 

v .میگذرند 

 Vبه عنوان معکوسِ مجموع کوتاهترین فاصله ها به تمام گره های  v{، از گره 69},CC (v)، (CC). مرکزیت نزدیکی 2.9تعریف

 تعریف شده است.

 

(66) 

 است. vو  uنشان دهنده ی کوتاه ترین فاصله بین  uvdکه 

 . روش پیشنهادی9

و همکارانش برای شناسایی گره موثر در شبکه های پیچیده اجرا شد. اما در  Duتوسط  2669روش استاندارد تاپسیس در سال 

تاپسیس اصلی، برای سادگی، وزن های را براساس ویژگی هایی که برابر با 
6

n
تعداد کل ویژگیهاست(. به  nهستند تنظیم میکند)  

ویژگیهای متفاوت از مقیاسهای متفاوت مرکزیت به دست می آیند. هر مقیاس مرکزیت کم ,نظر ما این مسئله منطقی نیست، چون 

سان باشند. و بیش دارای محدودیتهایی است. با توجه به دقت هر مقیاس مرکزیت، برای ارزیابی اهمیت گره، وزن ها نباید یک

بنابراین، طریقه ی وزن دهی به هر ویژگی موضوع مهمی برای ماست. برای رفع کاستی تاپسیس اصلی، روش جدیدی برای 

شناسایی گره های موثر در شبکه های پیچیده را پیشنهاد می دهیم که تکنیک وزن دار برای سفارش عملکرد از طریق شباهت به 

امیده میشود. در روش ما، الگوریتم جدیدی برای محاسبه وزن هر ویژگی پیشنهاد می شود. به راه حل ایده آل)تاپسیس وزندار( ن

عالوه، این یک الگوریتم وزن دار پویاست یعنی در اندازه های اصلی تغییراتی ایجاد شده است، وزنهای متناظر تغییر خواهد 
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س مرکزیت بایستی عملکرد متفاوتی در یک سیستم کرد.چون روند گسترش اپیدمیک در شبکه های مختلف متقاوت است، مقیا

 متفاوت داشته باشد. چون وزن ها از یک سیستم تا سیستم بعدی متفاوت هستند.

( استفاده می کنیم. این مدل به طور گسترده در SIRبهبود یافته ) -آلوده -به منظور دست یابی به وزن پویا، از مدل حساس

حساس، نشانگر تعداد افرادی است که  S(t)( 6هر گره سه حالت متمایز دارد:  SIRود. در مدل بازبینی تاثیر گره ای استفاده میش

آلوده، که تعداد افرادی را که آلوده شده اند و میتوانند بیماری را به  I(t)(  2در برابر بیماری حساس )هنوز آلوده نیستند( بوده اند؛ 

هبود یافته، که افراد بهبود یافته از بیماری را نشان می دهد که دیگر آلوده ب R(t)(9افراد حساس انتقال دهند، نشان می دهد. 

نیستند. در هر مرحله، تنها یک گره برای آلوده شدن انتخاب میشود و سپس بیماری یا اطالعات را به صورت تصادفی به افراد 

(. میگیریم نظر در 6β=یابند. )در این مقاله ما  می بهبود β احتمال با آلوده های گره سپس و. دهد می انتقال αحساس با احتمال 

نشان می دهیم، به عنوان شاخصی برای ارزیابی تاثیر ابتدایی گره  F(t)، را که با t زمان در  یافته بهبود و آلوده های گره مجموع

ابت می ماند.  بنابراین، برای گره ، افزایش می یابد و در نهایت ثtبا افزایش  F(t)در نظر می گیریم. واضح است که  tآلوده در زمان 

نشان دهنده ی بیشترین تاثیر است.  F(t)های متفاوتی که در ابتدا آلوده شده اند، وقتی که به حالت ثابت می رسند،  باالترین 

به دست  تطبیق داده،هرچه درجه ی تطبیق بیشتر باشد، وزن نیز بیشتر است. در این مقاله برای F(t)بدین ترتیب ویژگیها را با 

را به  F(t)در نظر میگیریم. در همین حال به منظور حصول اطمینان، حالتی که مقدار  α=6.9احتمال گسترش را  F(t)آوردن 

 اجرای مستقل به دست می اید.  666توسط بیش از  F(t)را تنظیم کرده و  t=666دست می آوریم، حالت ثابت در هر شبکه است. 

مختلف مرکزیت برای رتبه بندی توانایی گسترش گره ها پیشنهاد شده است مانند مرکزیت درجه،  در سالهای اخیر، مقیاسهای

مرکزیت بینابینی، مرکزیت نزدیکی، مرکزیت نیمه بومی، رتبه رهبری و غیره. در این مقاله، ما در روش خود، معروف ترین مرکزیت 

امل مرکزیت درجه، بینابینی و نزدیکی است. مرکزیت درجه، اولین را به عنوان مرکزیت دارای چند ویژگی انتخاب می کنیم، که ش

و ساده ترین مقدار است. اما در بررسی ساختار جهانی شبکه ناتوان است.مرکزیت نزدیکی به عنوان جمع معکوس کوتاه ترین فاصله 

ساختار جهانی شبکه ها و هم قطعات به دیگر گره ها،تعریف شده است. و دارای محدودیتهایی نیز می باشد. مرکزیت بینابینی هم 

جدا را بررسی میکند اما مقیاسهای محلی گره را نادیده میگیرد. بنابراین ما در این روش مرکزیتها را به صورت چند ویژگی در نظر 

 میگیریم.

 . الگوریتم روش پیشنهادی9.6

 است:فلوچارت روش ما را نشان می دهد. توضیحات مفصل این روش به شرح زیر  6شکل 

مقدار مقیاسهای مختلف مرکزیت را نشان می دهد. آخرین  n-6را در نظر گرفته، اولین ستون  mnD=(X(مرحله ی اول، ماتریس 

 است: F(t)در  SIRستون نشانگر نتایج مدل 
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(62) 

 Dدر ماتریس  n-6از اولین ستونهای  Mمی سازیم، زیرماتریس  K=nmnD=(X)(-6(از  y)=mkM(، یک زیر ماتریس 2مرحله 

 تشکیل شده است:

 

(69) 

است mnD=(X(، متعارف کردن ماتریس 9مرحله ی

 

(69) 
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 تطبیق می دهیم: F(t)، به صورت زیر ویژگی را با 9مرحله 

 

(61) 

 است. F(t)نشان دهنده ی  ijrدر اینجا 

 ، وزن هر ویژگی را محاسبه میکنیم:1مرحله ی
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 (61( و )61)

 را به صورت متعارف در می آوریم: mkM=(y(، ماتریس 1مرحله 

 

(61) 

 mkB=(b(، ستون های ماتریس متعارف را با وزن های مربوطه ضرب میکنیم تا ماتریس وزندار تصمیم به دست آید 1مرحله 

 

(63) 

jW  وزن ویژگیj .است 
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نشان داده  A-و راه حل ایده آل منفی با  A+، راه حل ایده آل مثبت و منفی را تایید میکنیم. راه حل ایده آل مثبت با 1مرحله 

 شده است. به صورت زیر تعریف شده اند:

 

 (26( و )26)

bK  مجموعه شاخص سود است وcK .مجموعه شاخص هزینه می باشد 

 ، اندازه های تفکیک را برای جایگزینهای موجود راه حل های مثبت و منفی به دست بیاورید. اندازه های تفکیک براساس3مرحله 

+فاصله ی اقلیدسی، 
iS  و-

iS:به ترتیب به صورت زیر به دست می آیند ، 

 
 (29( و )22)
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 ، نزدیکی نسبی به راه حل ایده آل را محاسبه میکنیم:66مرحله 

 

(29) 

iC  بیشتر نشانگر تاثیر بیشتر است. در نتیجه توانایی گسترش گره به مقدارiC .بستگی دارد 

 . توضیح مثال9.2

را به  2به منظور درک بهتر از شیوه ی ما، در اینجا مثال ساده ای را ارائه میکنیم تا عملکرد تاپسیس وزن دار را نشان دهیم. شکل 

 عنوان یک مثال در نظر میگیریم.

ت می را به دس F(t)، مقادیر SIRشبکه را محاسبه میکنیم.در همین حال، با استفاده از مدل  BCو  DC,CC، مقادیر 6مرحله 

 را در نظر بگیرید: mnD=(X(نشان داده شده اند. سپس ماتریس  6آوریم. این مقادیر در جدول شماره 

 

 تشکیل می دهیم: k=nmnD=(X)(-6(از  y)=mkM(، زیر ماتریس 2مرحله 

 

 ( متعارف سازی میکنیم. مثال:69را با معادله ) mnD=(x(، ماتریس 9مرحله 
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 را به دست خواهیم آورد: mnR=(r(پس ماتریس متعارف 

 

 تطبیق می دهیم، برای مثال: F(t)(،با 61استفاده از معادله )  ، ویژگی را با9مرحله 

 

 ( محاسبه میکنیم. مثال:61( و )61، وزن هر ویژگی را با معادله )1مرحله 

 

 در نتیجه میتوانیم وزن ها را به دست آوریم.

 

 راا متعارف میکنیم. مثال: mKM=(y((، ماتریس 61، با معادله )1مرحله 

 

 

( 63را با معادله )mkB=(b (، ستونهای ماتریسهای متعارف را در وزنهای مربوطه ضرب میکنیم تا ماتریس وزن دار تصمیم1مرحله 

 به دست آوریم. مثال:
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 اوریم:(، میتوانیم راه حل ایده آل مثبت و منفی را به دست بی26( و )26، طبق معادله های)1مرحله 

 

 

 

 ( از جایگزینهای راه حل های مثبت و منفی به دست می آوریم. مثال:29( و)22، اندازه  تفکیک  را با معادله )3مرحله 

 

 (، نزدیکی نسبی به راه حل ایده آل را میتوان به دست آورد. مثال:29، با معادله )66مرحله 

 



 216-216، ص 6931،  مهر 6، جلد 61علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9163-2691 

          http://www.joih.ir  

 

022 
 

نشان داده شده است. با  2ه بندی را به دست آوریم. نتیجه در جدول شماره لیست رتب ،iCدر نهایت، ما میتوانیم بر طبق مقدار 

را که مهم ترین گره در این شبکه است، ببینیم. واضح است که روش پیشنهادی ما  6میتوانیم گره  استفاده از روش پیشنهادی،

 میتواند توانایی گسترش گره ها را به درستی رتبه بندی کند.

 

 

 آزمایشی. تحلیل های 9

 داده 9.6

برای بازبینی اینکه روش پیشنهادی)تاپسیس وزن دار( بهتر است یا روش اصلی)تاپسیس( ما از چهار شبکه واقعی برای ارزیابی 

( مخمر: شبکه ای از مخمر و برهم کنش پروتئینی است. هر گره نشانگر یک پروتئین است و اگر تعاملی 6 عملکرد استفاده کردیم.

( 2دانلود کنید.  /http://snap.stanford.edu/dataمیان پروتئین ها باشد ازجوانب به هم متصل میشوند. داده را میتوانید از 

{. داده را میتوانید از 96} MSNفضای بالگ: روابط ارتباطی بین صاحب بالگ در 

http://www.cs.bris.ac.uk/steve/peacockpaper  .62161گره و  1622( روتر: شبکه ای روتین است. از 9دانلود کنید 

: شبکه ی ارتباطی رمزگذاری شده است. به منظور حفاظت از حریم خصوصی بین اعضا، الگوریتم PGP(9لبه تشکیل شده است. 

دانلود کنید. مشخصات  /http://snap.stanford.edu/dataجاد شده است.  آن را می توانید از اینجا حفاظتی بسیار خوبی ای

 نشان داده شده است. 9توپولوژیک این چهار شبکه در جدول شماره 

 . اثربخشی9.2

ا تاپسیس وزن دار و تاپسیس ایجاد شده اند ، نشان می دهد. در کل، اگر این گره برتر را که به ترتیب ب 66، لیستهای 1و  9جدول 

روش اثر بخش باشد، باید لیست رتبه بندی آن تا جای ممکن دارای لیست رتبه بندی ایجاد شده توسط روند واقعی گسترش، 

یکنیم تا روند واقعی گسترش را شبیه آن را توضیح دادیم، استفاده م 9که  در بخش  SIRباشد. برای ارزیابی عملکرد، از مدل 

به  τکه از طریق ضریب تاو کندال  F(t)سازی کنیم. ابتدا، به بررسی همبستگی بین تاثیر گره اندازه گیری شده با این دو روش و 

{. این 91و99و1زیه و تحلیل همبستگی کاربرد دارد }{. ضریب تاو کندال به طور گسترده در تج99دست آمده، می پردازیم }

را بررسی میکند. گفته میشود که هر جفت از یافته های  Yو  Xضریب مجموعه ای از یافته های مشترک از دو متغیر تصادفی 

(i, yix( و )j, yjxزمانی با هم مطابقت دارند که رتبه ی هر دو جزء با هم همخوانی داشته باشد یعنی هر د ،) وjx >ix و j> yi y  

i = xناسازگار خواهند بود. اگر  j> yi y   و  j< xixو  یا  jy <i yو        jx >ixباشند. در همین حال، اگر  jy <i yو j< xixو یا   

jx  وjyi = y .{:91و 91ضریب تاو کندال به صورت زیر تعریف میشود} باشد، این جفت نه با هم تطابق دارند و نه ناسازگارند 

http://snap.stanford.edu/data/
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(21) 
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cN و  dn   به ترتیب تعداد جفت های موافق و مخالف را نشان می دهند. هرچه مقدار ضریب تاو کندال بیشتر باشد، صحت لیست

ن می دهد که این روش لیست رتبه ، نشا τ = 6رتبه بندی که در این روش به وجود می آید بیشتر است. ایده آل ترین حالت      

 بندی موثر را شناسایی کرده است.

 

نشان داده شده است. در این آزمایش ما از  9به دست آمده در شکل شماره   F(t)همبستگی بین تاثیر گره که با این دو روش و 

می باشد، استفاده میکنیم. چون با مقدار زیاد آلفا، گسترش، به طور مستقل  [α ∈ (6.6که  SIRمقدار نسبتا کوچک آلفا در مدل 

 میانگین درصد است، α=6.6{ مرجع. هنگامی که  9از جاییکه به وجود آمده است، تقریبا تمام سطح شبکه را می پوشاند، شماره }

در  9می باشد. از شکل شماره   PGP  6.6611 در و ،6.6626روتر در ،6.6661 بالگ در ،6.6119 مخمر در آلوده های گره

بهتر از تاپسیس اصلی عمل  PGPمیابیم که تاپسیس وزن دار در رابطه ی به شدت مثبت با روند گسترش در مخمر، بالگ و 

ی می باشد. در روتر، روش ما و تاپسیس هر دو دارا 6.1است،   6.61برابر با  PGPمیکند. مقدار ضریب تاو کندال وقتی که آلفا در 

 اندکی بهتر از تاپسیس خواهد بود. α= 6.61یک عملکرد هستند اما روش ما قبل 



 216-216، ص 6931،  مهر 6، جلد 61علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9163-2691 

          http://www.joih.ir  

 

022 
 

 

 



 216-216، ص 6931،  مهر 6، جلد 61علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9163-2691 

          http://www.joih.ir  

 

022 
 

 

 



 216-216، ص 6931،  مهر 6، جلد 61علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9163-2691 

          http://www.joih.ir  

 

022 
 

 

و این دو روش، تنها نشانگر تشخیص صحیح گره موثر توسط این روشهاست، نمی تواند توانایی  F(t)تا هنگامی که همبستگی بین 

ه های موثر توسط روش پیشنهادی، ما تاثیر گره هایی گسترش گره ها را ارزیابی کند. برای حصول اطمینان از تشخیص صحیح گر

گره برتر روش پیشنهادی و چه در تاپسیس اصلی آمده اند، با هم مقایسه میکنیم. این دو روش تا زمانی که  66را که چه در لیست 

گره موثر برتر در  66ست ما اثر گره های مشترک را در لیست رتبه بندی آنها، درنظر نگیریم، از یکدیگر قابل تشخیص هستند. لی

گره برتر  66آورده شده است.در مخمر با مقایسه روش پیشنهادی و روش تاپسیس، گره ها در لیست  1و  9چهار شبکه در جدول 

گره برتر بین روش پیشنهادی  66یکسان هستند. این موقعیت در بالگ نیز مشابه است. در روتر تعداد گره های مشترک در لیست 

، روش پیشنهادی و تاپسیس تنها یک گره متفاوت دارند. نتایج شبیه سازی در تعداد متراکم PGPشت می باشد. در و تاپسیس، ه

 نشان داده شده است.< 1و  9گره های آلوده در شکل 

گره ی برتر یکسان هستند. روش پیشنهادی در  66در مخمر و بالگ، روش ما و تاپسیس عملکرد یکسانی داشته اند چون دارای 

عملکرد بهتری نسبت به تاپسیس داشته است. به منظور بهتر کردن عملکرد روش خود، این گره ها را با رتبه بندی  PGPروتر و 

گره برتر به دست آمده اند، با هم مقایسه میکنیم. در مخمر شش گره اول رتبه بندی  66در لیست  SIRمختلف که با مدل 

به معنا )بهتر از(یا )موثر تر <که در اینجا  211گره  < 999گره  < 2619گره < 619 گره < 911گره <  926یکسانی دارند: گره 

اما موقعیت آن در  6639گره  < 626رتبه بندی متفاوتی دارند.در روش پیشنهادی گره  626و گره  6639از(میباشد. بهرحال گره 
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را با هم مقایسه کرده  6639و گره  626بنابراین به منظور نشان دادن عملکرد بهتر این روش، ما تاثیر گره  تاپسیس برعکس است.

به خوبی تاپسیس عمل نمیکند اما آنها به  t=61و بعد از  t=61نشان داده شده است.اگرچه روش ما قبل از (a)1ایم و در شکل 

است اما موقعیت در تاپسیس عکس این روش  969گره  < 62از روش ما گره  یک حالت ثابت دست می یابند.در بالگ، با استفاده

میتواند اطالعات )یا بیماری(  62نشان داده شده است. نشان می دهد که گره  (b)1است. نتایج شبیه سازی بین دو گره در شکل 

 9116روتر با استفاده از روش ما، گره  گسترش کند یعنی روش پیشنهادی از تاپسیس بهتر عمل میکند. در 969را سریع تر از گره 

نتایج (c) 1می باشد، پس ما اثر این دو گره را مقایسه میکنیم. شگل  6916گره  < 9116است اما در تاپسیس گره  6916گره  <

 را در روتر نشان می دهد. روش ما همچنان از تاپسیس اصلی بهتر عمل میکند.   9116و گره  6916شبیه سازی بین گره 

است،عملکرد روش  PGPدر  6.1در روتر و  6.9و  6.61، در بالگ 6.9نشان می دهد که وقتی آلفا در مخمر برابر با  1و  9ل شک

است ما نتایج  6.1تا  6.6ما بهتر از تاپسیس اصلی است. برای اینکه نتایج قانع کننده تر باشد، وقتی که احتمال گسترش آلفا بین 

 66در هر شبیه سازی، تنها اثر گره هایی را که توسط روش پیشنهادی و تاپسیس اصلی در لیست  شبیه سازی را مقایسه میکنیم.

 گره برتر یکسانی مانند آزمایش قبلی هستند. 66مورد برتر هستند را مقایسه میکنیم. در مخمر و بالگ، هر دو روش دارای 

 

وقتی که به حالت ثابت می   SIRمقایسه میکنیم. در مدل ما این گره ها را با رتبه بندی مختلف که در همان دو لیست است 

بزرگتر باشد تاثیر بیشتری را نشان می دهد. نتایج شبیه سازی در چهار شبکه  Fدر نظر میگیریم. بنابراین هرچه  F(t)=Fرسیم، 

ش ما عمل کرده است. اما بعد از باشد بهتر از رو 6.61نشان داده شده است. در مخمر تاپسیس قبل از اینکه آلفا برابر با  1در شکل 
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، روش ما در مقایسه با تاپسیس عملکرد مشابهی داشته است. در بالگ، روش ما اندکی بهتر از تاپسیس بوده 6.61آلفای برابر با 

 به وضوح می بینیم که روش ما بهتر از تاپسیس است. PGPاست.  در روتر و 

ی بهتر از تاپسیس اصلی است.  با صحت بیشتری میتواند توانایی گسترش گره همانطور که درباال توضیح داده شد، روش پیشنهاد

 ها را در شبکه های پیجیده رتبه بندی کند.

 . نتیجه گیری1

مختلفی از  در این مقاله، روش جدیدی برای رتبه بندی توانایی گسترش گره ها براساس تاپسیس پیشنهاد دادیم. مقیاسهای

، وزن های متناظری به هر  F(t)مرکزیت را به صورت مرکزیت چند ویژگی برای شبکه در نظر میگیریم و بر طبق درجه سازگار با

استفاده کردیم تا توانایی گسترش را در گره های دارای رتبه باال در روش ما و  SIRویژگی می دهیم. برای ارزیابی عملکرد از مدل 

ن بزند. نتایج آزمایش در چهار شبکه نشان می دهد که روش ما در شناسایی گره های موثر به خوبی عمل کرده تاپسیس را تخمی

 است. در مقایسه با تاپسیس نتایج نشان میدهد که روش ما عملکرد بهتری داشته است.

 


