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؟ارائه دهد يتين ماژوالريت و باالتريفين کيبا باالتر
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ن ياند. انترنت قرار گرفتهيا ين روزها در کانون توجه کاربران شبکه جهانيت ها هستندکه اياز وب سا يدي، نسل جدياجتماع يهاشبکه

ند. آوريرا گرد هم م يخاص يژگيبا و ينترنتياز کاربران ا ياکنند و هر کدام، دستهيت مين فعاليل اجتماعات آناليتشک يها بر مبناتيگونه سا

 يارتباط و به اشتراک گذار ياز برقرار يديبه نحوه جد يابيدانند که امکان دستيم ياجتماع ياز رسانه ها يرا گونه ا ياجتماع يهاشبکه

 يز دارايجوامع ن يواقع ي، در فضايمجاز يش از طرح در عرصه فضاياست که پ يمفهوم ياند. شبکه اجتماعنترنت را فراهم آوردهيمحتوا در ا

 ل شده است.ياز اجتماع و روابط انسانها در اجتماع تشک يمثل هر شبکه اجتماع يمجاز يباشد. شبکه اجتماعيهوم ممف

ي ارتباط عاطف يگريکه هر کدام در همان زمان با شخص د ديريدارند را در نظر بگ يرابطه شغل گريکديابتدا دو شخص که با  در

،يخانوادگ



 

ارتباطات  يگريافراد که با دو نفر اول ارتباط دارند با اشخاص د نيدر مرحله بعد باز هر کدام از ا و ... دارند و يتجار ،يخانوادگ

گره  نيشود و تعداد ا يگره گفته م کيارتباط ها  نيشود، که به هر کدام از ا يارتباطات مسلسل وار تکرار م رهينجز نيدارند و ا يگريد

 هد.د يم شيرا نما يشبکه اجتماع کيها اندازه 

 يچگونگ يبر رو ل،يگسسته تحل يعالوه بر سرو کار داشتن با اشخاص )افراد، سازمانها( به عنوان واحدها ياجتماع يشبکه ها زيآنال

 کند. يتمرکز م زيدهد ن يقرار م ريآن ها را تحت تاث انيساختار رشته ها که اشخاص و روابط م

محکم  يشبکه ها يکند. به طور جزئ يافراد آن شبکه کمک م يبراشبکه  يسودمند زانيم نييبه تع يشبکه اجتماع کي شکل

شوند.  يواقع م ديدارند، کمتر مف يافراد خارج از شبکه اصل يبرا فياتصاالت ضع ياديکه تعداد ز يينسبت به شبکه ها شانياعضا يبرا

نسبت به  ديجد يها و دست آوردها دهيبه ا يدسترس يبرا يشتريشانس ب ف،يضع يو رشته ها يجتماعباز با اتصاالت ا يشبکه ها شتريب

هستند، اطالعات و  گريکديارتباط با  ياز دوستان که تنها دارا يگروه گريد انيآورد. به ب يفراهم م ليطو يبسته به رشته ها يشبکه ها

 يشتريهستند شانس ب گريد ياجتماع يارتباط با بخش ها ياز افراد که دارا يروهگذارند. اما گ يرا به اشتراک م يکساني يدستاوردها

ارتباط داشته  يگوناگون يبهتر است که با شبکه ها تيبه موفق يابيدست ياز اطالعات دارند. افراد برا يعتريبه محدوده وس يدسترس يبرا

عنوان واسطه در  نقش به يفايو ا يرگذاريتوانند تاًث يافراد م مشابهشبکه داشته باشند. به طور  کيدرون  ياديارتباط ز نکهيباشند تا ا

 کنند.  نيرا تمر ستنديدو شبکه که به هم متصل ن نيارتباط ب يبرقرار

موضوع  کيبه عنوان  يهد شبکه اجتماعديمردم را م نيب يو همکار يکه اجازه به اشتراک گذار نترنت،يموازات رشد مداوم ا به

 صيشده است. تشخ لير اثر فعل و انفعاالت و ارتباط مردم تشکشده است. ساختار جامعه ب ليمختلف تبد ياز رشته ها ياريدر بس قيتحق

 يم اليرا با اصطالحات راًس و  يروابط اجتماع ياجتماع يشبکه ها ليباشد. تحل يم وتريعلم کامپ درموضوع محبوب  کيجوامع  نيا

 انيتوانند م يها م الياز  ياديد. انواع زهستن گرانيباز نيا انيها روابط م اليدرون شبکه ها هستند و  يفرد گرانينگرد. راًس ها باز

از سطوح به کار  ياريدر بس ياجتماع ينشان داده است که شبکه ها کيآکادم يها نهياز زم يدر تعداد قيراًس ها وجود داشته باشند. تحق

افراد در  تيموفق زانيو م تاليراه حل مسائل، اداره کردن تشک نييدر تع يشوند از خانواده ها گرفته تا ملت ها و نقش مهم يگرفته م

 کند.    يم فايبه اهدافشان ا دنيرس

از  يکل ييشما جاديبه ا ازين ،ياجتماع يهادر شبکه يو جمع يفرد انيم يهاارتباط ريتأث ليتحل يبرا رسدياساس به نظر م نيبر ا

 ييو شناسا ليها، تحلروش نياز ا يکي که شوديم سريکلي در علم شبکه، از طرق مختلف م يشما نيرابطه در آن است. ا يالگو

هرچند روابط کاربران  کند،ياز کاربران را فراهم م دياجتماعات جد يريگمجال شکل ،يمجاز يفضا باشد.يآنها م ياجتماعات و هسته

 .کنندياشاره به جمع کاربران استفاده م يبرا« اجتماع»با واسطه است و از اصطالح  يارابطه يمجاز يفضا

داري اتصاالت سعي در نگهگردد و سپس  يم فياجتماعات تعر اتصاالت مثبت و منفي دربه نام  ديمسئله جد کينامه  انيپا نيادر 

مثبت در داخل اجتماعات و ايجاد برش در اتصاالت منفي گردد.
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 نيب يياز روابط دوتا يو مجموعه اسازمان ها(  اي د)مانند افرا گرانياز باز ياز مجموعه ا يساختار اجتماع کي ياجتماع يشبکه ها

را  ياجتماع يساختار کل نهادها ليو تحل هيراه واضح و روشن از تجز کي ياجتماع يهاساخته شده است. چشم انداز شبکه گرانيباز نيا

قراردادن  ،يجهان و يمحل يالگوها ييشناسا يبرا ياجتماع يهاشبکه ليو تحل هيساختار با استفاده از تجز ني. مطالعه اکنديفراهم م

شبکه است.  کيناميد ينفوذ و بررس ينهادها

کشف  ميباشد، در واقع قصد دار يم ياجتماع يکشف اجتماعات در شبکه ها يروش برا کيارائه  قيتحق نيهدف از انجام ا

حال  نيو در ع قتريکردن هر چه دق دايپ ياست، برا ياجتماع ياز مباحث مورد توجه در علم شبکه ها يکياجتماعات را که به عنوان 

اجتماع خاص  کياشتباه که عضو  يکار انتخاب نودها نيمشکالت در ا ني. از مهم ترميقرار ده يرساجتماعات مورد مطالعه وبر عتريسر

 .ميکن يکمتر جدا ساز يو خطا شترياجتماعات را با دقت ب ميخواهيم ديروش جد کيباشد، است. با ارائه ينم

اي از اهداف و گيرنده با مجموعهاست که تصميم عيگيري در دنياي واقهاي تصميمسازي چندهدفه برخواسته از روشينهمساله به

سازي تک هدفه و به خاطر وجود چند هدف متعارض به معيارهاي متضاد و متعارض روبروست. در اين گونه از مسايل برخالف مسايل بهينه

 يحل مسئله يبرا يتجمع يهاتميالگور يسازي چندهدفه بر مبناشود. لذا بهينهها حاصل ميجواب جاي تنها يک جواب، مجموعه اي از

 .شوديم يتلق ديقابل قبول و مف يامر کشف اجتماعات در شبکه هاي اجتماعي،

 

زان ين ميشتريب ،هات در خوشهيفيزان کين ميرويکرد باالتربا  کشف اجتماعات يجامع و چندهدفه برا يمدل ياجرا انيم نيدر ا

است. يضرور ،در شبکه و کمينه سازي اتصاالت منفيکشف شده  داخل اجتماعداري حداکثري اتصاالت مثبت( )نگههر گره يتيماژوالر



مشابه موجود  يو روش ها ياجتماع يکشف اجتماعات در شبکه ها نهيدر زم نترنتيمقاله ها و منابع موجود در ا يابتدا به مطالعه و بررس

 ادهيپ MATLABمطرح شده در کشف اجتماعات را با استفاده از نرم افزار  يروش ها ميکن يم يسع ،يوبررس قي. پس از تحقميپرداز يم

 . ميروش ها بپرداز نيا بيو مطالعه مشکالت و معا يبررس هو ب ميکن يساز

رفع اشکال  هيکه پس از تست اول ميکن يم يساز ادهيپ MATLABرا با استفاده از نرم افزار  ديروش کشف اجتماعات جد کي سپس

آن ها،  يساز نهيو به جينتا ياز بررس پس م،يکن يم سهيمشابه مطرح شده مقا يرا با روش ها ديروش جد يساز ادهيحاصل از پ جينتا ستم،يس

نامه انجام خواهد گرفت. انيپا هيو ته يمستند ساز



 
 شودسابقه علمي و فهرست منابع و مأخذي كه از آنها استفاده مي -6
 

 
 

 پردازد: ياستخراج جامعه م يها و متدهامتيل به الگوريذ يهانه مقاالت و پژوهشين زميدر ا

ا توسعه يک محقق و يشبکه و جوامع آن است.  يهايژگيباشد، مشخص نمودن پارامترها و ويم مهم يآنچه که در مسئله اصل

ن مدل را انتخاب يهتربه اهداف استخراج و مطالعه شبکه و در نظر گرفتن کاربران و روابط مرتبط با آنها آگاه باشد و ب يد به خوبيدهنده با

 د.ينما

 ميتقس ييهاروش، کل شبکه به محدوده ني. در اشوديحوزه محسوب م نيدر ا يسنت يهااز جمله روش گراف. يبندبخش

آن  ميکردن شبکه به تقس ييدودو قيروش از طر نيا يهاتميغالبا الگور يندارد و از طرف يگاهيجا ياست که همپوشان يهيبد شوديم

حاصل شود، حال آنکه احتماال  ياز دو جامعه قبل يکي ميجامعه سوم از تقس ديباشد با جامعهسه  صيبه تشخ ازيپس اگر ن د،پردازنيم

 يارائه شده است. برا يسلسله مراتب يفوق، راهکارها تميپخش هستند. جهت  بهبود الگور يدو گروه قبل نيجامعه در ب نيا ياعضا

عبارتند از  يفياز توابع ک ياستفاده نمود. برخ يفيتوان از توابع کيم ييبه عنوان پاسخ نها يتبسطح درخت سلسله مرا نيبهتر صيتشخ

Ratio Cut, Normalized Cut, Conductance, Modularity, Coverage, Performance [1[ ،]2[ ،]3.]  

ها وجود دارند. برخالف گروه انيکه ماست  ييالهايو حذف  ييدسته از متدها، شناسا ني. اساس االيبر حذف  يمبتن يهاروش

روش بر  نيا دينمايگره عمل م يو بر مبنا پردازديجوامع م ميها به تقستفاوت گره ايکه بر اساس شباهت و  يبخش بند يهاروش

 [.6[، ]5[، ]4]پردازديجوامع م کيفکها به تدرون خوشه يالهاياساس 

قسمت مورد بحث  نيآنچه که در ا يول شوديجامعه استفاده م صيتشخ يهاروشاز  ياريبس يبرا يبندواژه خوشه .يبند خوشه

 ييهايژگيجداکردن مناطق با تراکم باال در مجموعه و يبه معنا يبنداست. خوشه يکاومتداول در داده يهمان خوشه بند رديگيقرار م

چرا که  شود،يرا شامل م نهيزم نيدر ا قاتياز تحق ياديجم زح ،يفيط يبند. خوشهشونديجدا م گريکديبا تراکم کم از  يکه توسط مناطق

 [.9[، ]8[، ]7برخوردار است] يباالتر تيفيشباهت از ک يهابا روش سهيدر مقا تميالگور نيا جياصوال نتا

 گاهيجا ياجتماع يهادر شبکه زياسناد ن يو مشخصات محتوا هايژگيشناخت و .نيزيب يهاو شبکه ياحتمال يهاروش

 ايمانند موضوعات اسناد و  ييپنهان پارامترها ريبه شناخت مقاد سندهيمانند نام نو يمشخص يکه بر اساس پارامترها رايدارد، ز ياژهيو

 [.11[، ]11]پردازديجوامع موجود با توجه به مطالب و اسناد موجود م

 ،ياجوامع ستاره توانديمدل، م يبرمبنا يهاباشد روش نيچنانچه نحوه گرد آمدن اعضا در جوامع مع مدل. يبرمبنا يهاروش

چرا که  باشديم تيحائز اهم اريبس يبندجهت خوشه يمتد يو حت تميانتخاب درست الگور تيدهد. در نها صيرا تشخ يو مکعب شکليب

 [.12] کنديم ليها تحمرا به داده يصراحتا ساختار ايو  يمنبه صورت ض ياستفاده از هر روش

اتصال رئوس جوامع  الهاي. باشديگراف م کي يهاالي صيجوامع، تشخ ييشناسا يساده برا يهااز راه يکي .ميتقس تميالگور

 با الي ييشناسا روش نيمهم ا يحاصل شوند. نکته الهاي نياز ا ياز قطع بعض تواننديها ملذا خوشه کننديمختلف را به هم برقرار م

 و   تميحوزه، الگور نيمحبوب و پركاربرد مهم در ا تمير. الگوباشديمآن  ياصل اتيتوجه به خصوص

با تمركز  است.  کيزيدر ف يديجوامع و آغاز كننده مبحث جد صيتشخ نهيدر زم ديجد يدگرگون کيكه  باشديم

، قدم زدن  الي ينينابيبهره گرفتن: ب نيگزيجا فيشده است. آنها از سه تعر يزير هيپا ينينابيبر مفهوم ب

[.31[، ]31[، ]31]الي ينينابيب يجار انيو جر الي ينينابيب يتصادف



 

باشد که يم Newmanو  Girvanتم ين حوزه، الگوريتم محبوب و پرکاربرد مهم در ايباشد. الگوريآن م يات اصليتوجه به خصوص

ه يپا ينينابيبا تمرکز بر مفهوم ب Newmanک است. يزيدر ف يديص جوامع و آغاز کننده مبحث جدينه تشخيد در زميجد يک دگرگوني

 يان جاريال و جري ينينابيب ي، قدم زدن تصادفgeodesicال ي ينينابين بهره گرفتن: بيگزيف جايشده است. آنها از سه تعر يزير

.[15]، [14]، [13]الي ينينابيب
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  امكانات مورد لزوم-7

 

 صرفي:الف( تجهيزات، كتب، مجالت و مواد م

 جهت انجام مطالعات اوليه ياستفاده از منابع اينترنت

 

 ب( مكان دسترسي به امكانات فوق:

 
 



 
 نظر كميته تخصصي گروه -8
 

 

 الف( درباره:
 

 دانشجورشته تحصيلي با موضوع تحقيق ارتباط داشتن  -1

 ارتباط ندارد ارتباط فرعي دارد ارتباط دارد 

 جديد بودن موضوع -2

 خير در ايران بلي بلي 

 اهداف بنيادي و كاربردي -3

 مطلوب نيست قابل دسترسي نيست قابل دسترسي است  

 تعريف مسئله -4

 رسا نيست رسا است 

 فرضيات -5

 درست تدوين نشده و ناقص است درست تدوين شده است 

 روش تحقيق دانشجو -6

 مناسب نيست مناسب است 

 محتوا و چارچوب طرح -7

 از انسجام برخوردار نيست از انسجام برخوردار است 

 

 ب( تأييد نهايي
 
 

ف
ي
د
ر

 

 نام و نام خانوادگي
سمت و تخصص عضو 

 كميته
 امضاء نوع رأي

1     

2     

3     

 









تاريخ:    امضاء :تحصيالت تكميلي دانشگاه




