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 تعیین رهبری مناسب. کار تیمی برای انجام کارها را اجتنابناپذیر مینماید، پیچیدگی مسائل علمی و تخصصی شدن حوزههای تحقیقاتی:چکیده
 مسئله تشکیل تیم با رهبر در. از کلیدهای موفقیت هر پروژه تیمی میباشد،بهعنوان مدیر تیم و انتخاب همکاران باصالحیت بهعنوان اعضای تیم
 بهطور، بهطوریکه بتوانند در جهت رسیدن به هدفی مشترک،شبکههای اجتماعی به معنای پیدا کردن بهترین رهبر و تیمی از متخصصان است
 با وجود تحقیقات گستردهای که تاکنون در زمینه تشکیل تیم.مؤثر با یکدیگر همکاری داشته باشند و هزینه ارتباطی و پرسنلی کمی داشته باشد
 به هزینه، که عالوه بر ارضای توانمندیهای موردنیاز پروژه، همچنان چالش یافتن تیمی از متخصصان،در شبکههای اجتماعی انجام شده است
 زمانبر بودن الگوریتمهای، از طرفی بهدلیل محبوبیت شبکههای اجتماعی و افزایش روزافزون کاربران این شبکهها. پابرجا است،کمینه منجر شود
 هدف یافتن تیمی از متخصصان است که عالوه بر، به اینترتیب با داشتن یک پروژه. از دیگر چالشهای موجود در این زمینه میباشد،موجود
 الگوریتمی مبتنی بر، در این پژوهش. هزینه ارتباطی و هزینه پرسنلی پروژه را نیز کمینه نماید،پوششدادن همه مهارتهای موردنیاز پروژه
 یک تابع هزینه ترکیبی جدید بر اساس ترکیب خطی، برای کمینهکردن هر دو هدف.بهینهسازی دوهدفه جهت یافتن چنین تیمی ارائه شده است
 نتایج. جهت ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی انجام شده استDBLP  آزمایشهایی با استفاده از مجموعه داده واقعی.اهداف تعریف شده است
 نسبت به الگوریتمهای مورد،نشان میدهد که الگوریتم ارائهشده بهدلیل حذف گرههای اضافی بر اساس توانمندی متخصصان و ویژگیهای پروژه
.مقایسه کارآمدتر و سریعتر میباشد
. بهینهسازی دوهدفه، انتشار مهارت، هرس گراف، گراف ارتباطی، تشکیل تیم، شبکه اجتماعی:واژههای کلیدی
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Abstract: Complexity of scientific issues and specialization of research fields, make team-working inevitable. Setting a good leader
as team manager and selecting qualified staff as team members, are keys to the success of a team project. The problem of team
formation with a leader in social networks is defined as finding the best team and the most appropriate leader, aiming to effectively
collaborate towards a common goal and communication and personnel costs little. Despite the extensive research that has been done
in the field of team formation in social networks, the challenge of finding a team of experts satisfying the capabilities required to do
the project and leading to cost minimization, is unwavering. On the other hand, due to the increasing popularity and users of social
networks, time-consuming algorithms are of other challenges in this field. Therefore having a project, the target is to find a team of
experts, such that the team satisfies the required capabilities to complete the project, having a minimum communication and
personnel cost. In this research, an algorithm based on the bi-objective optimization is proposed to identify such a team. To minimize
both factors, a new compound cost function is defined based on linear combination of objectives. To evaluate the Bi-Objective TF,
experiments are done using the DBLP real data. The results show better speed and efficiency comparing similar algorithms, due to
removing superfluous nodes based on the experts’ capabilities and project features.
Keywords: Social network, team formation, communication graph, graph pruning, skill spread, bi-objective optimization.
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 -1مقدمه
شبکههای اجتماعی ،امروزه به یکی از ارکان جداییناپذیر از زندگی ماا،
حداقل در بعد مجازی آن ،تبدیل شدهاند .اماروزه بسایاری از افاراد در
کشورهای درحاالتوساعه یاا توساعهیافتاه ،بخشای از روابا خاود باا
همکاران ،هامدانشاگاهیان ،دوساتان و خویشااوندان خاود را از طریاق
شبکههای اجتماعی برقرار میکنند.
شبکه اجتماعی ،ساختاری متشاکل از موجودیات هاای 1اجتمااعی
میباشد که عموماً فردی یا سازمانی هستند و توس یک یا چند نوع از
وابستگیها و رواب اجتماعی به یکادیگر متصال مایباشاند [ .]6ایان
شبکهها میتوانند بهعنوان راهی برای اتصاال افارادی کاه تیمای بارای
انجام یک پروژه را تشکیل میدهند ،استفاده شوند .ازجمله این شبکهها
میتوان به  ،4Twitter ،3MySpace ،2FaceBookو نمونههای دیگر باین
متخصصان از جمله  5LinekdInو  6Xingاشااره نماود .اعضاایی کاه باا
یکدیگر در شبکه اجتماعی متصل هستند ،اثر جاانبی مببتای را فاراهم
مینمایند ،بهصورتی که میتوانند در انجام وظایف مارتب باه یکادیگر
کمک کرده و احتمال موفقیت را افزایش دهند [.]2
با اهمیت یافتن رقابت در جوامع ،تغییارات ساریع در محای هاای
اجتماعی از قبیل جهانیشدن کسبوکار و توسعه فناوری ،افزایش یافته
است .از اینرو رفتهرفته انجام وظایف بهتنهاایی غیارممکن مایشاود و
همکاری در قالب تیم ،موردتوجه قرار میگیرد [ .]9در سالهای اخیار،
انجام کارها بهصاورت تیمای تبادیل باه یکای از ابزارهاای کلیادی در
بهرهوری و رضایت افراد در محی های کااری شاده اسات و کارآمادی
تیمهای کاری از اهمیت ویژهای برخوردار شاده اسات .در حاال حاضار
نشان داده شده است که عملکرد یاک فارد در یاک تایم ،ناه تنهاا باه
توانمندیهای او ،بلکه به رابطه او با دیگر اعضای گروه وابسته است []2
و به همین خاطر ،سازمانها برای بهینهساازی ترکیاب تایمهاا تاالش
میکنند.
تیمها اغلب از افارادی باشخصایت ،رفتاار و زمیناههاای تخصصای
مختلف تشکیل میشوند ،که افراد دارای مهارتهای مکمل با هام کاار
میکنند و اطالعات خود را برای تکمیل وظیفه یا هادفی مشاترک باه
اشتراک میگذارند [ .]9تیمها زمانی به وجود میآیناد کاه اساتفاده از
تخصصها و توانمندیهای افراد مختلف برای رسیدن به هادفی خاا
الزم باشد .در واقع ،در مواردی که برای حل یک مسئله ،به بیش از یک
فرد متخصص نیاز باشد ،ارتباطاات و همکااری میاان افاراد متخصاص،
نقش مهمتری را ایفا میکنند.
تشکیل تیم فرایندی ضروری در حوزه مدیریت پروژه در شبکههای
اجتماعی میباشد [ .]7-1یک پاروژه معماوالً بارای انجاام گارفتن ،باه
مجموعهای از توانمندیها در اعضای تیم نیازمند است .در ایان راساتا،
یافتن تیمای از متخصصاین کاه دارای مهاارتهاای موردنیااز باشاند،
ضروری است .مسئله تشکیل تیم ،یافتن تیمی از متخصصان اسات کاه
عالوه بر داشتن توانمندیهای موردنیاز ،بتوانند بهطور مؤثر باا یکادیگر
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همکاری داشته باشند و هزینه ارتباطی و پرسنلی آنهاا کمیناه باشاد
[.]4-68
با وجود کارهای متعددی که در زمینه تشکیل تیم در شابکههاای
اجتماعی انجام گرفته است ،همچنان چالش اصالی در یاافتن تیمای از
متخصصان که نه تنها مجموعه توانمندیهای مورد نیااز را دارا باشاند،
بلکه هزینه ارتباطات حاداقل شاود ،پابرجاا اسات .از طرفای باهدلیال
محبوبیت شبکههای اجتماعی و افزایش روزافزون کاربران این شبکهها،
شبکههای همکاری متخصصان دارای ابعاد بزرگی هستند؛ لاذا یکای از
چالشهای مهم در زمینه تشکیل تایم ،زماانبار باودن الگاوریتمهاای
موجود میباشد .در این پژوهش الگوریتمی مبتنی بر شاخه و حد با نام
 Bi-Objective TFبرای بهبود تشکیل تایم بار مبناای توانمنادیهاای
اعضا ،از طریق کوچک کردن گراف ارتباطی ارائه میگردد.
الگوریتم پیشنهادی باا حاذف گارههاای اضاافی و کااهش فضاای
جستجو ،بهترین رهبر و تیمی با حداقل هزینه را کشف مینماید .بارای
ارزیابی کارایی الگوریتم پیشنهادی ،آزمایش هایی بر روی مجموعه داده
واقعی  DBLPانجام شده است و این الگوریتم با الگوریتمهای ارائهشاده
توس کارگر و همکاران [ ]66و توکلی و همکاران [ ]62مقایساه شاده
است .نتایج آزمایشها نشان میدهاد کاه الگاوریتم پیشانهادی بسایار
کارآمدتر و سریعتر از الگوریتمهای مورد مقایسه میباشد.
در این مقاله پس از مقدماه ،در بخاش دو ،برخای از مارتب تارین
کارهای انجامشده مرور شاده اسات .ساپس در بخاش ساه باهصاورت
مختصر به مدلسازی مسئله تشکیل تیم بههمراه یاک رهبار پرداختاه
شده است .در بخش چهار ،روش پیشنهادی جهت دستیابی باه اهاداف
بیانشده ارائه میشود .در بخاش پانجم نتاایج حاصال از پیاادهساازی
بههمراه مقایسه با دیگر کارهای انجامشده ارائه میگردد .در نهایات در
بخش ششم ،پس از مروری بر دستاوردهای ایان پاژوهش ،راهکارهاایی
برای ادامه پژوهش پیشنهاد میشود.

 -2مروری بر کارهای پیشین
مسئله تشکیل تیم یکی از مسائل مهم در تمامی سازمانها میباشد که
تحقیقات زیادی در زمینه آن انجام شده است .از جمله روشهاایی کاه
طی سالهای اخیر برای پیشنهاد تیم استفاده شده است ،مایتاوان باه
شاخه و حد ،7شبیهسازی تبرید 8و الگوریتم ژنتیاک اشااره کارد [،7-1
 ،]67 ،69ولی در هیچیک از این روشها ،شبکه همکاری بین افاراد در
نظر گرفته نشاده اسات .مسائله پیادا کاردن تیمای از متخصصاان در
شبکههای اجتماعی برای اولاین باار ،در ساال  2883توسا الپااس و
همکاران [ ]68مطرح شد.
مستقل از اینکه از چه روشی جهت استخراج اطالعات مرباو باه
متخصصان و شابکه همکااری آنهاا اساتفاده مایشاود ،راهحالهاای
مختلفی برای تشکیل تایم باا در نظار گارفتن شابکه همکااری میاان
متخصصان ارائه شده است .وجه اشتراک این راهحلها ،در نظر گارفتن
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مسئله تشکیل تیم بهعنوان یک مسئله بهینهسازی است ،اما برای حال
این مسئله راهحلهای مختلفی ارائه شده است.
مسئله تشکیل تیم در شبکههای اجتماعی را میتوان به دو رویکرد
تشکیل تیم بدون رهبر و با رهبر تقسیم نمود .در رویکرد تشاکیل تایم
بدون رهبر ،الپاس و همکاران [ ]68شیوه جدیدی برای محاسبه هزینه
ارتباطی در شابکههاای اجتمااعی پیشانهاد دادهاناد .در ایان روش ،از
محاسبه بلندترین مسیر کمینه باین هار دو گاره از گاراف و یاالهاای
درخت پوشای کمینه جهت محاسبه هزینه ارتباطی استفاده شده است.
همچنین ثابت کردهاند که مسئله تشکیل تیم ،یاک مسائله NP_Hard
است .در این پژوهش سه الگوریتم تقریبای باا ناام اول کمیاابتارین،9
 Steinerپوششی و  Steinerپیشرفته جهت حل مسئله ارائه شده است.
در ادامه ،محققان دیگر ،نسخههای مختلفی از این مسائله را ماورد
بررسی قرار دادند و الگوریتمهای مختلفی برای حل مسئله تشکیل تیم
بدون رهبر ارائه دادند .ازجمله ،کارگر و همکاران [ ]65تابع جدیدی باا
نام مجموع فواصل برای اندازهگیری هزینه ارتباطی تیمی از متخصصان
در شبکههای اجتماعی ارائه کردهاند .در این تحقیاق نشاان داده شاده
است که مسئله پیدا کردن تیمی از متخصصان که تابع مجموع فواصال
را به حداقل برساند NP_Hard ،است و لاذا بارای حال آن ،الگاوریتمی
تقریبی با نسبت تقریبی دو ارائه گردیده است.
کارگر و همکاران [ ،]66همچنین ،هزینه پرسنلی را نیاز باهعناوان
یکی از عوامل موفقیت پروژه در گراف شبکه اجتماعی وارد کردهاند .در
این مقاله ،به هر متخصاص یاک وزن اختصاا داده شاده اسات کاه
نشاندهنده هزینه سرویسدهی متخصاص اسات و هادف پیادا کاردن
تیمی از متخصصان است که عالوهبر اینکه تمامی تخصصهاای الزم را
پوشش دهد ،هزینه ارتباطی و هزینه پرسنلی کمای نیاز داشاته باشاد.
برای حل این مسئله ،یک تابع هزینه جدید بر اساس ترکیاب خطای از
هزینه ارتباطی و هزینه پرسنلی تعریف شده است و ثابت شده است که
مسئله  NP_Hardاسات .همچناین یاک الگاوریتم تقریبای باا نسابت
تقریبی دو و سه الگوریتم اکتشافی برای یافتن راهحلهای بهیناه ارائاه
گردید .آزماایشهاای انجاامشاده بار روی دو مجموعاه داده  DBLPو
 ،IMDBنشان از اثربخشی و مقیااسپاذیری الگاوریتمهاای ارائاهشاده
میباشد.
 Zihayatو همکاران [ ]3نیز ،مسئله تشکیل تیم را باهعناوان یاک
مسئله بهینهسازی چندهدفه برشمرده و عالوه بر در نظر گرفتن هزیناه
ارتباطی و هزینه پرسنلی ،ساط تخصاص متخصصاان را نیاز در نظار
گرفتهاند .در این پژوهش ،روشی دومرحلهای جهات حال مسائله ارائاه
شده است .در مرحله اول ،جمعیت اولیاهای از یاک بارآورد تقریبای از
تیمهاای ماؤثر پشاتیبان تولیاد مایشاود .در مرحلاه دوم ،یاک روش
جستجوی محلی برای پیدا کردن راهحلهای بهینه بیشتر بر هر یک از
راهحلهای مرحله اول اعمال میشود .نتاایج آزماایشهاا نشااندهناده
عملکرد خوب الگوریتمهای ارائهشده در مقایسه با سایر الگاوریتمهاا در
معیار زمان اجرا و کیفیت پاسخ میباشد.
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 Liو همکاران [ ]61مسئله تشکیل تیم بدون رهبر را توس ارتبا
هر مهارت موردنیاز با تعداد خاصی از متخصصان تعمیم دادهاند .در این
مقاله ،با در نظر گرفتن اثربخشای تایم تشاکیلشاده و کاارایی فرایناد
تشکیل تایم ،دو روش جدیاد بارای حال مسائله بار اسااس الگاوریتم
 Steinerپیشرفته مطرحشده توس الپاس و همکاران [ ]68ارائاه شاده
است .ابتدا ،الگوریتم  Steinerپیشرفته برای مقابله باا وظاایف عماومی
گسترش داده شده است .عالوه بر این ،بهجاای انتخااب تصاادفی گاره
مهارت در الگوریتم  Steinerپیشارفته اصالی ،گاره مهاارت بار اسااس
ساختار مجاورت گرههای مهارت انتخااب مایشاود .در نهایات ،روشای
مبتنی بر گروه برای پیادا کاردن تیمای بارای انجاام وظاایف عماومی
پیشنهاد شده است.
مسئله تشکیل تیمی از متخصصان باا یاک رهبار توسا کاارگر و
همکاران [ ]65مطرح شده است و تابعی باا ناام فاصاله رهباری بارای
اندازهگیری هزینه ارتباطی تیمی از متخصصاان ارائاه دادهاناد .در ایان
مقاله ،یک الگاوریتم چندجملاهای دقیاق بارای پیادا کاردن تیمای از
متخصصان بههمراه یک رهبر با حداقل فاصاله رهباری پیشانهاد شاده
است .در این الگوریتم ،هر متخصص بهعنوان داوطلب رهباری انتخااب
شده و سپس با توجه به مهارتهاای موردنیااز پاروژه ،متخصصاانی باا
کمترین فاصله بهعنوان اعضای تیم آن انتخاب میگردند .در نهایت پس
از ارزیابی تمام متخصصان ،بهترین رهبر و تیم مربوطه تعیین میگردد.
 Juangو همکاران [ ]64نیز به حل مسئله تشکیل تیم باا رهباری
که مسئول هماهنگی و مدیریت پروژههاا باشاد ،پرداختاهاناد .در ایان
تحقیق ،دو الگوریتم مؤثر برای شناسایی تیمای از متخصصاان باا یاک
رهبر ارائه شده است .این الگوریتمها با کاهش فضای جستجو ،هدف در
تسریع کشف بهتارین رهبار و تایم مربوطاه را دارناد و باا اساتفاده از
اطالعات مرکزیات بیناابینی 10متخصصاان و انتشاار مهاارت هاای هار
متخصص به متخصصان همساایه ،بهتارین داوطلاب رهبار اولیاه را باا
کوتاه ترین فاصله رهبری انتخاب مینمایند .آزمایش های انجام شاده بار
روی مجموعه داده واقعای  DBLPنشاان مایدهاد کاه الگاوریتمهاای
ارائهشده ،سریعتر از الگوریتم ارائهشده در کار قبلی [ ]65هستند.
توکلی و همکاران [ ]62نیز به حل مسئله تشکیل تیم با یک رهبار
پرداختهاند و الگوریتمی با عنوان  SkillSpread_TFارائه دادهاند کاه باا
کاهش فضای جستجو ،بهترین رهبار و تیمای باا حاداقل هزیناه را در
زمانی کم شناسایی مینماید SkillSpread_TF .سریعتر از الگوریتمهای
ارائهشده توس  Juangو همکاران [ ]64و الگاوریتم ارائاهشاده توسا
کارگر و همکاران [ ]65میباشد.
فاطمی و همکاران [ ]60با نگاه سازمانی به شبکههای اجتماعی ،به
حل مسئله تشکیل ائتالف بر اساس توانمندیهای عوامال ،متمرکاز بار
تخصیص وظایف در محی های پاسخ اضطراری ( 11)EREsپرداختهاناد.
در این راستا یک مدل سازمانی مبتنی بر تیم بر اساس مادل ساازمانی
موجود برای سیستمهای پیچیده ساازگار ارائاه شاده اسات .تخصایص
وظایف ،بهعنوان یک مسئله تشکیل ائتالف مبتنی بر توانمندی تادوین
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شده است و یک الگوریتم نزدیکبین حریصانه برای تشکیل ائاتالفهاا
ارائه شده است .طبق آزمایشهای انجامشده ،نشان داده شده است کاه
رویکرد مبتنی بر توانمندی کارآمدتر از رویکرد مبتنی بر نقش است.
سیستمهای تبدیل گراف ،از پرکاربردترین سیستمهای مدلساازی
رسمی و راهکاری مناسب بهمنظور مدلساازی و وارسای سیساتمهاای
پیچیده است .این سیستمها در فرایند وارسای مادل از مشاکل انفجاار
فضای حالت در صورت گسترده بودن ابعاد مسئله رنج میبرند .مرادی و
همکاران [ ]63راهکااری جهات مقابلاه باا ایان مشاکل ارائاه دادهاناد.
راهکارهای ارائهشده ،بهجای تولید کال فضاای حالات ،آن را در جهات
رسیدن به یک حالت خطا بهطور مبال بنبست ،هدایت میکنند .راهکار
پیشنهادی بر مبنای الگوریتم پرندگان طراحی شده و برای جلوگیری از
مشکل به دام افتادن در بهینههای محلی که مشکل اصلی این الگوریتم
اساات ،بااا الگااوریتم جسااتجوی گرانش ای کااه دارای قاادرت خااوبی در
جستجوی محلی است ،ترکیب شده است.

 -3مدلسازی مسئله تشکیل تیم با یک رهبر
در مسئله تشکیل تیم با یاک رهبار [ ،]65مجموعاهای از  nمتخصاص
} X={x1,x2,…,xnو مجموعااااهای از  mتوانمناااادی }S={s1,s2,…,sm
مفروض است .هر متخصص باا مجموعاهای از توانمنادیهاا در ارتباا
است ،بنابراین مجموعه توانمندیهای  ،xiرا میتوان با  S(xi) ⊆ Sنشاان
داد .متخصااص  ،xiدارای مهااارت  siاساات ،اگاار  siعضااو مجموعااه
توانمندیهای متخصص  xiباشد )) .(si ∈ S(xiهمچنین مایتاوان گفات
زیرمجموعه ای از متخصصاان  X´⊆Xدارای توانمنادی  sjهساتند ،اگار
حداقل یک نفر از متخصصان مجموعهی´ Xدارای توانمنادی  sjباشاند،
که میتوان آن را بهصورت )) X(sj)=(xi| sj ∈ S(xiنشان داد .پروژه  Pباه
مجموعهای از توانمندیها برای انجام شادن نیااز دارد ،کاه باهصاورت
 P=(s1,s2,…,sp)⊆ Sنشان داده میشود .توانمندی  siبرای انجام پاروژه
 Pالزم است ،در صاورتی کاه  si ϵ Pباشاد .پاروژه  Pمایتواناد توسا
زیرمجموعه ای از متخصصان´ Xبا توجه به توانمندیهاای آن هاا انجاام
شود ،اگر به ازای هر مهارت موردنیاز  ،Pمتخصصی وجود داشاته باشاد

که دارای آن مهارت باشد )).(∀sj∈P, ∃ xi∈X´, sj∈S(xi
متخصصان در شابکه اجتمااعی باا گاراف وزندار و بادون جهات
) G(X,Eنشان داده میشوند .هر گره گراف ،نشاندهنده یک متخصاص
 xϵXو  Eمجموعهای از یالهای بین گرهها میباشد .در صاورتی کاه دو
متخصص  xiو  xjبا یکدیگر همکاری داشته باشند ،یال  Eϵeijوجود دارد.
وزن  eijنشاندهنده هزینه ارتباطی بین دو متخصص  xiو  xjمایباشاد.
در صورتی که دو متخصص به دفعات با یکدیگر همکاری داشته باشاند،
هزینه ارتباطی (وزن یال) بین دو متخصص پایین خواهد بود .کم بودن
وزن یال ارتباطی ،نشاندهنده این اسات کاه دو متخصاص مایتوانناد
راحتتر با یکدیگر ارتبا برقرار کنناد و باا یکادیگر همکااری داشاته
باشند .برای مبال در شبکههاای هامنویساندگی ،اگار دو نویسانده در
انتشارهای زیادی باا یکادیگر همکااری داشاته باشاند ،وزن روی یاال
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ارتباطی بین دو نویسنده کم خواهد بود .فاصله باین دو متخصاص  xiو
 xjبهصورت ) D(xi,xjنشان داده میشود ،که شامل مجموع وزن یالهای
کوتاهترین مسایر باین دو متخصاص  xiو  xjاسات .در صاورتی کاه دو
متخصص متصل نباشند ،یعنی مسیری بین آنها وجود نداشاته باشاد،
مقدار ثابت بسیار بزرگی بهعنوان فاصله بین دو متخصص در نظر گرفته
میشود.
تعریف  -1تیمی از متخصصان :باا توجاه باه پاروژهای شاامل
مهارتهای موردنیاز } ،P={s1,s2,…,spتیمی از متخصصان بارای انجاام
پروژه  Pرا میتوان بهصورت زیر تعریف نمود:
() 6
}) T={(s1 .xs1 ). (s2 .xs2 ). …. (sp .xsp
که در آن ،هر جفات ) ،(si,xsiمهاارت iام موردنیااز پاروژه و متخصاص
دارای مهارت iام را نشان میدهد.
تعریف  -2فنصله رهبری پروژهای شامل مهارتهای موردنیااز و
تیمی از متخصصان جهت انجام پروژه مفروض است .فرض میشود کاه
تیم  Tشامل یک متخصص بهعنوان رهبر  LϵXمیباشد .رهبار تایم ،در
صورت داشتن حداقل یکی از مهاارتهاای موردنیااز پاروژه ،مایتواناد
بهعنوان یکی از اعضای تیم نیز در نظر گرفته شود .فاصله رهباری تایم
 Tو رهبر  Lبهصورت مجموع کوتاهترین فاصله بین رهبر و اعضای تایم
(هر یک از دارندگان مهارتهای موردنیاز پروژه) تعریف میگردد.
p

() 2

)L_Dist= ∑ D(xsi . L
i=1

در این رابطه ،D(xsi ,L) ،کوتاهترین فاصله بین رهبر و متخصاص دارای
مهارت  siمیباشد.
مسئله  -1تشکیل تیم بههمراه یک رهبر بن حااالل هزیناه
ارتبنطی با داشتن گراف  Gاز شبکه اجتمااعی شاامل متخصصاان ،X
مسئله تشکیل تیم با یک رهبر برای یک پروژه  Pعبارت اسات از پیادا
کردن تیمی از متخصصاان ) (Tو یاک متخصاص باهعناوان رهبار )،(L
بهطوریکه تیم انتخابی ،تمام نیازمندیهای پاروژه را بارآورده ساازد و
هزینه ارتباطی تیم بر اساس فاصله رهبری )) (Cc_LD(Tحداقل باشد.
جهت نشان دادن هزینه سرویسدهی متخصص ،مایتاوان باه هار
متخصص وزنی اختصا داد که میزان هزینهای کاه متخصاص جهات
تکمیاال پااروژه دریافاات م اینمای اد را مشااخص بنمایااد [ .]66 ،0بااه
اینترتیب ،هزینه سرویس دهی به ازای تمام مهارتهای هار متخصاص
یکسااان در نظاار گرفتااه مایشااود .در شاارای زناادگی واقعاای ،هزیناه
مهارتهای مختلف متخصصان بهصورت متفاوت محاسبه مایگاردد .از
اینرو ،برخالف تحقیقات قبلی که هزینه یکسان برای تمام مهارتهاای
هر متخصص در نظر گرفتهاند ،در ایان پاژوهش ،باه ازای هار مهاارت
متخصص ،هزینهای جداگانه در نظر گرفته شده است.
تعریف  -3هزینه پرسانلی تایم گاراف  Gکاه در آن گارههاا
نشاندهنده متخصصاین اسات ،در نظار گرفتاه مایشاود .هار یاک از
متخصصان ،با مجموعهای از مهارتها در ارتبا هستند .به هار یاک از
مهااارتهااای ماارتب بااا متخصصااان ،وزناای کااه نشاااندهنااده هزیناه
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سرویسدهی متخصصان در مهارت مربوطه است ،اختصاا داده شاده
است ،که با ) PC(xsiنشان داده میشود .باا توجاه باه پاروژهای شاامل
مهارت های موردنیاز و تیمی از متخصصان جهت انجاام پاروژه ،هزیناه
پرسنلی تیم بهصورت زیر تعریف میشود:
𝑝

) P_Cost(T) = ∑ PC(xsi

() 9

i=1

آن ) ،PC(xsiهزینااه پرساانلی متخصااص  xدارای مهااارت si

کااه در
میباشد.
از آنجا که ،ممکن است هر متخصص مسئولیت انجام بیش از یک
مهارت را در پروژه بر عهده داشته باشد ،در این ناوع از هزیناه ،باه هار

متخصص  ∑𝑘i=1 PC(xsi ) ،xپرداخت میشود ،که  kتعاداد مهاارتهاای
متخصص در پروژه است.
در این پژوهش قصد بر آن است که عالوهبار باه حاداقل رسااندن
هزیناه ارتباااطی ،هزیناه پرساانلی نیااز بااه حااداقل رسااانده شااود .بااه
حداقلرساندن هزینه ارتباطی و هزینه پرسنلی بهصورت همزمان ،یاک
مسئله بهینهسازی دوهدفه است .یک راه برای حل مسائل بهینهساازی
دوهدفه ،تبدیل مسئله به یک مسئله بهینهسازی تکهدفه با ترکیب دو
تابع هدف در یک تابع هدف میباشد [ .]66از اینرو ،در ایان پاژوهش
یک تاابع هزیناه ترکیبای جهات ترکیاب هزیناه ارتبااطی و پرسانلی
بهمنظور حل مسئله فوق تعریف شده است.
تعریف  -4تنبع هزینه ترکیبی با توجه به تیمای از متخصصاان
از گراف  Gبرای یک پاروژه و تقابال باین هزیناه ارتبااطی و پرسانلی،
هزینه ترکیبی تیم را میتوان بهصورت زیر تعریف کرد:
() 7

* Combined_Cost(T) = (1 – λ) * P_Cost(T) + λ
)Cc_LD(T

که در آن پارامتر  λتقابل بین هزینه ارتباطی و پرسنلی تیم مایباشاد،
که از کاربر گرفته میشود.
مقدار پارامتر  λبین صفر و یک متغیر است و همانگوناه کاه بیاان
شد ،تقابل بین هزینه ارتباطی و پرسنلی را نشان میدهد .از آنجاا کاه
مقادیر ) Cc_LD(Tو ) P_Cost(Tممکان اسات مقیااسهاای مختلفای
داشته باشند Cc_LD(T) ،و ) P_Cost(Tباید قبل از استفاده در فرماول
نرمالسازی 12شاوند ،باهطاوری کاه هار دو باه یاک باازه افات کنناد.
) P_Cost(Tشااامل مجمااوع هزینااه ساارویسدهاای  pمتخصااص و
) Cc_LD(Tنیز هزینه ارتباطی  pمتخصص (شامل مجموع کوتااهتارین
فاصله از رهبر به سایر دارندگان مهارتهای موردنیاز پروژه) میباشد ،از
آنجا که هر دو هزینه ،دارای مقیاس یکسان هستند (محاسبه هزینه p
متخصص) ،نیاز به نرمالسازی هزینهها بارای اساتفاده در تاابع هزیناه
ترکیبی وجود ندارد.
مسئله  -2تشکیل تیم بههمراه یک رهبر بن حااالل هزیناه
ترکیبی با فرض داشتن پروژهای شامل مهارتهای موردنیاز ،گاراف

G

از شبکه اجتماعی شامل مجموعهای از متخصصین  Xو تقاابلی  λباین
هزینه ارتباطی و پرسنلی ،مسئله تشکیل تیم عبارت است از پیدا کردن
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تیماای از متخصصااان از گااراف  Gباارای پااروژه  ،Pبااهطااوریکااه تمااام
مهارتهای موردنیاز پروژه توس اعضای تیم پوشش داده شوند و تاابع
هزینه ترکیبی تعریفشده (رابطه  )7به حداقل رسد.
مفروضنت حل مسئله :در این پژوهش فرض بر آن است برای هر
مهارت موردنیاز پروژه  Pتنها باه یاک متخصاص احتیااج اسات و هار
متخصص ممکن است به بیش از یک مهارت در پاروژه اختصاا داده
شود .از طرفی ،بهدلیل یکسان در نظر گرفتن هزینه رهبری برای تماام
متخصصان ،از محاسبه هزینه رهبری بهعنوان هزینه پرسنلی ،صرفنظر
گردیده است .بهعبارت دیگر ،در صاورتی کاه رهبار تایم ،هایچیاک از
مهارتهای موردنیاز پروژه را نداشته باشد ،هزینهای جهات رهباری باه
هزینههای پرسنلی تیم اضافه نمیگردد .همچنین ،باه ازای هار یاک از
مهارتهای متخصصان ،هزینه سارویسدهای مختلفای در نظار گرفتاه
شده است .پارامتر  λنیز به عنوان تقابل بین هزینه ارتبااطی و پرسانلی
تیم در نظر گرفته شده است و با توجه به نظر تصمیمگیرناده از ورودی
دریافت میشود.
 -4روش پیشنهادی ((Bi-Objective TF

در این پژوهش ،الگوریتمی مبتنی بر شاخه و حد با ناام
 ،TFجهت یافتن بهترین رهبر و تیمی از متخصصان با هدف به حداقل
رساندن هزینه ارتباطی تیم پیشنهاد گردیده است .عالوه بر این ،هزینه
پرسنلی نیز با استفاده از حل مسائل بهینهسازی چندهدفه باه حاداقل
رسانده میشود.
از آنجا که گراف ارتباطی شبکههای اجتماعی بسیار بزرگ است و
در الگوریتمهای ارائهشده تاکنون ،کل فضای حالت جهت تشاکیل تایم
در نظر گرفته میشود ،لذا این امر باعا پیماایش گارههاای بسایاری
میشود که عمالً هیچ نقشی در تیم تشکیلشده نهایی ندارناد و صارفاً
موجب کاهش چشمگیر زمان اجرای الگوریتمها مایگردناد .از ایانرو،
هدف از الگوریتم پیشنهادی ،ارائه روشی جهات کوچاک کاردن گاراف
ارتباطی میباشد ،که باع کاهش فضای جستجو و در نهایات موجاب
تسریع کشف بهترین رهبر و تایم مربوطاه باا حاداقل فاصاله رهباری
میشود.
در روش پیشاانهادی ،پااس از دریافاات پااروژهای بااا مجموعااه
Bi-Objective

مهارتهای موردنیاز و تقابل  λبین هزینه ارتباطی و پرسنلی از کااربر،
کوتاهترین مسیر از متخصصینی که حداقل دارای یکای از مهاارتهاای
موردنیاز پروژه هستند ،به سایر متخصصین محاسبه مایگاردد (شاکل
.)6
محاسبه کوتاهترین مسیر بین متخصصان ،باا اساتفاده از الگاوریتم
دایکسترا انجام میشود .انتخاب افراد دارای حداقل یکی از مهارتهای
موردنیاز پروژه ،باع میشود که افرادی که دارای مهارتهای موردنیاز
نیستند ،بدون هیچگونه هزینه محاسباتی هرس گردند .اما ممکن اسات
متخصصانی وجود داشته باشند که هایچیاک از مهاارتهاای موردنیااز
پروژه را نداشته باشند ولی بهدلیل موقعیت قرارگیری در گراف ارتباطی
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و ارتباطاتی که با سایر متخصصان دارند ،بتوانناد باهعناوان رهبار تایم
انتخاب شوند و باع کاهش هزینه ارتباطی تیم نهاایی شاوند .در ایان
روش ،برای شناسایی گرههای تأثیرگذار در فرایند تشکیل تیم ،از معیار
مرکزیت بینابینی استفاده شده است.

Initialize betweenness centrality (BC) of all experts to
0, Set X´ to Experts(X) have skills of project, and set
∅ = all_x
for each expert x ∈ X´ do
add x to all_x
run Dijkstra’s algorithm, and compute all-pair
shortest distances Dist(x,t) ∀ xϵX´, tϵX and BC
of nodes on the path from x to t
end

1

2
3
4
5

محنسبه مرکزیت بیننبینی متخصصن:

تعریف  -5مرکزیات بینانبینی باا توجاه باه گاراف ارتبااطی
) ،G(X,Eمرکزیت بینابینی هر یک از متخصصان  xϵXباا ) BC(xنشاان
داده میشود و بهصورت زیر تعریف میشود [ ]64و [:]28
() 5

, i≠s and i≠t

αst

𝑝

BC(xi ) = ∑𝑖=1

که در آن  ،αstتعداد کل مسیرهای کوتاه بین دو متخصص  xsو  xtو
) ،αst(xiتعداد مسیرهای عبوری از طریق متخصص  xمیباشد.
مرکزیت بینابینی عبارت است از تعداد دفعاتی که یک گره در
کوتاهترین مسیر بین گرههای دیگر قرار میگیرد ،بهعبارت دیگر،
هنگامیکه یک متخصص در مسیر کوتاه بین متخصصان دیگر قرار
گیرد ،مرکزیت بینابینی آن افزایش مییابد .متخصصی با  BCباال
نشاندهنده این است که متخصص در مسیرهای کوتاه زیادی قرار دارد
و نسبت به یک متخصص با  BCپایینتر دارای فاصله کوتاهتری نسبت
به دیگر گرهها است ،از اینرو یک متخصص با  BCباال ،به احتمال زیاد
فاصله رهبری کمتری نسبت به سایر متخصصان دارد و میتواند گزینه
مناسبی برای رهبری باشد.
به اینترتیب ،در حین پیدا کردن کوتاهترین مسیر بین متخصصان،
مرکزیت بینابینی متخصصانی که در مسیرهای پیمایششده قرار دارند،
نیز محاسبه میگردد .در واقع از مرکزیت بیناابینی باهعناوان معیااری
باارای شناسااایی متخصصااانی کااه دارای مهااارتهااای موردنیاااز پااروژه
نیستند ،ولی میتوانند به عنوان کاندیدای رهبری در نظر گرفته شاوند،
استفاده میشود (خ  7شکل (.))6
پس از آن ،کوتاهترین مسیر ،از متخصصانی که  BCآنها برابر یا
بیشتر از مقدار آستانه باشد ،به سایر متخصصان محاسبه میگردد.
الزم به ذکر است که متخصصانی که  BCکمتر از مقدار آستانه داشته
باشند ،بهطورکلی هرس میگردند و در مراحل بعدی نادیده گرفته
میشوند (شکل .)2

Serial no. 80

for each expert x ∈ x_bc and x ∈ ￢X´ do
add x to all_x
run Dijkstra’s algorithm, and compute all-pair
shortest distances Dist(x,t) ∀ xϵX´, tϵX
end

3
4
5
6

شکل  2شبه کا محنسبه مقاار آستننه و مسیرینبی متخصصن :دارای

شکل  1شبه کا مسیرینبی بین متخصصن :دارای حاالل یک مهنرت و

) αst (xi

MaxBC + MinBC

= compute BC_Threshold
2
select x ∈ X with the BC(x) > BC_Threshold,
and add x to x_bc

1
2

مرکزیت بیننبینی بیشتر از مقاار آستننه

تعریااف  -6مقاااار آسااتننه بااا توجااه بااه مرکزیاات بینااابینی
متخصصانی که در مراحل قبل بهدست آمده است ،مقدار آستانه در این
پژوهش بهصورت زیر محاسبه میگردد:
()1

MaxBC + MinBC

2

= BC_Threshold

که در آن  MaxBCبیشترین و  MinBCکمترین مقدار  BCمتخصصان
میباشد.
پااس از آن ،مهااارتهااای متخصصااان دارای حااداقل یااک مهااارت
موردنیاز پروژه ،به تماام متخصصاانی کاه دارای حاداقل یاک مهاارت
موردنیاز پروژه باشند و یا مقدار  BCآنها از مقدار آستانه بیشتر باشاد،
انتشار داده میشود (خ  66-6شکل .)9
for each expert x ∈ X´ do
for each s ∈ S(xi) where s ∈ S(P) do
for each neighbor of x where neighbor ∈ all_x do
< )if s ∈ ￢S(neighbor) or Combined_Cost(s
Combined_Cost(s ∈ S(neighbor)) then
spread skill to neighbor with Cost, and
add skill to RS(neighbor) with Cost
)else if s ∈ S(neighbor) and Combined_Cost(s
= Combined_Cost(s ∈ S(neighbor)) then
spread skill to neighbor or skip
end
end
end
end
selest first expert x ∈ RS in the ascending order of the
sum of the Combined_Cost and set to

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

شکل  3شبه کا فراینا تشکیل تیم

الزم به ذکر است که تنها مهارتهایی انتشار داده میشوند کاه در
مجموعه مهارت های موردنیااز پاروژه قارار داشاته باشاند و همچناین
متخصصانی مهارت را دریافت میکنند که حداقل یکی از مهاارتهاای
موردنیاز پروژه را داشته باشند و یا اینکاه  BCآنهاا از مقادار آساتانه
ب ایشتاار باشااد .همچنااین ،در حااین فراینااد انتشااارت مهااارت بااین
متخصصان ،هزینه ترکیبی نیز محاسبه میگردد .اگر متخصص همسایه
مهارتی را داشته باشد و یا از متخصاص دیگاری دریافات کارده باشاد،
مهارت تکراری در صورتی بهجای مهارت موجود جایگزین میگردد ،که
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هزینه ترکیبی کمتری نسبت به هزینه مهارت موجود داشته باشد .قابل
ذکر میباشد که در صورت برابر بودن هر دو هزینه ترکیبی مهاارت ،باا
توجه به تقابل بین هزینه ارتباطی و پرسنلی ،مهاارت باا هزیناه کمتار
انتخاب میگردد.
هر متخصص در حین فرایند انتشار مهارت ،مجموعاه مهاارتهاای
دریافتی ،شامل مهارتهای منتشرشاده توسا متخصصاان همساایه و
هزینه ترکیبی مهارت مربوطه بههمراه هزینه ارتباطی و پرسانلی آن را
نگهداری مینماید .توجه داشته باشید که پس از اتمام انتشاار مهاارت،
متخصصان ،تمام مهارتهای موردنیاز پروژه بههمراه هزینههای مربوطه
را از متخصصان همسایه دریافت نمودهاند.
پس از پایان انتشار مهارتها ،تمام متخصصانی که در مرحله قبال،
مهارتهایی را از همسایگان خود دریافت نمودهاند ،بار اسااس مجماوع
هزینه ترکیبی تمام مهارتهای موردنیاز پروژه به ترتیب نزولای مرتاب
میشوند .پس از مرتبسازی متخصصان ،اولین متخصص با هزینه کمتر
بااهعنااوان بهتاارین رهباار انتخاااب شااده و متخصصااانی کااه در لیساات
مهارتهای دریافتی متخصص انتخابشده قارار دارناد ،باهعناوان تایم
نهایی انتخاب میگردند (خ  62شکل  .)9بهعبارت دیگر ،متخصصانی
باا کامتارین هزیناه نسابت باه رهبار کاه در مرحلاه انتشاار مهااارت،
مهارتهای موردنیاز پروژه را از آنهاا دریافات نماودهاناد و در لیسات
مهارتهای دریافتی متخصص ذخیره شدهاناد ،باهعناوان اعضاای تایم
انتخاب میشوند.
بهعنوان مبال یک شبکه اجتماعی نمونه از متخصصان را در نظر
بگیرید (شکل  .)7هر گره نشاندهنده یک متخصص ،حروف کنار آن
نشاندهنده مجموع مهارتهای هر متخصص بههمراه هزینه پرسنلی
مهارت و وزن روی یالها ،هزینه ارتباطی بین دو متخصص را نشان
میدهد .فرض میشود ،پروژه موردنظر شامل مهارتهای )(d,s,w
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قرار دارند ،نیز محاسبه میشود .در این مبال BC ،متخصصان ،برابر با
مقادیر )) ((A,0), (B,8), (C,0), (D,12), (E,0), (F,8), (G,0میباشد.
متخصصانی کاه دارای  BCبااالتری هساتند ،در مسایرهای کوتااه
بیشتری قرار گرفتهاند و در نتیجه شانس بیشتری برای داشتن هزینه
ارتباااطی کمتاار باارای تشااکیل تاایم را دارنااد .از ای انرو مساایر کوتاااه
متخصصانی که  BCآنها از مقادار آساتانه ) (BC_Thresholdبایشتار
باشد ،نیز محاسبه میگردد .مقدار آستانه در این مبال ،برابر باا  1اسات
( .))8+62( / 2 =1از آن جایی که مرکزیت بینابینی متخصصاین  Cو E
کمتر از مقدار آستانه میباشد ،هرس میگردند.
پس از آن ،مهارتهای موردنیاز پروژه توس متخصصان A, B, D,
( F, Gیعنی متخصصان دارای حداقل یک مهارت موردنیاز پاروژه) ،باه
تمام متخصصانی که دارای حداقل یک مهارت موردنیاز پاروژه باشاند و
یا مقدار  BCآنها از مقدار آستانه بیشتر باشاد ،انتشاار داده مایشاود.
همانطور که قبالً بیان شد ،پس از پایان انتشار مهارتهاا ،متخصصاان
تمام مهارتهای موردنیاز پروژه باههماراه هزیناه ترکیبای ،ارتبااطی و
پرسنلی را از متخصصان همسایه دریافت نمودهاند .نتیجه نهایی انتشاار
مهارت متخصصان در شکل  5نشان داده شده است.

میباشد و پارامتر  λبرابر با  8/1در نظر گرفته شده است.
شکل  5نتیجه انتشنر مهنرت متخصصن:

شکل  4نمونهای از شبکه اجتمنعی متخصصن:

طبق روش پیشنهادی ،ابتدا درخت مسیر کمینه متخصصین دارای
حداقل یک مهارت موردنیاز پروژه یعنی متخصصان A, B, D, F, G
ایجاد میگردد ،همچنین  BCمتخصصانی که در مسیر کوتاه بین آنها

Serial no. 80

در این مبال ،متخصصان  Cو  Eبهدلیل آنکه دارای هیچیک از
مهارتهای موردنیاز پروژه نبودند و  BCآنها نیز از مقدار آستانه کمتر
بود ،در مرحله قبل هرس شدند و به همین علت ،هیچ مهارتی را از
همسایگان خود دریافت نمیکنند.
پس از پایان انتشار مهارتها ،تمام متخصصانی که در مرحله قبال،
مهارتهایی را از همسایگان خود دریافت نمودهاند ،بار اسااس مجماوع
هزینه ترکیبی مهارت هاای موردنیااز پاروژه باه ترتیاب نزولای مرتاب
میشاوند ) (F:3.9404, D:4.2004, B:4.4004, G:4.5404, A:4.6004و
اولین متخصص با هزینه کمتر بهعنوان بهترین رهبر انتخاب میشاود و
متخصصانی که در فرایند انتشار مهارت ،مهارتهای موردنیاز پروژه را از
آنها دریافت نموده است ،بهعنوان بهترین تیم انتخاب میگردند.
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در این مبال متخصاص  Fباهعناوان رهبار و متخصصاین ()B,F,G
به عنوان تیم نهایی با هزینه ترکیبی  ،9/3787فاصله رهباری  6/414و
هزینه پرسنلی  7/55انتخاب میشوند.
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-

هزینه ارتباطی

-

هزینه پرسنلی

-

نرخ هرس متخصصان :فرض میشود n ،تعداد کل متخصصان
و  npتعداد متخصصانی است که هرس میگردند ،بنابراین نرخ

 -5ارزیابی روش پیشنهادی
در این بخش ،به بررسی و ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی پرداخته
میشود .این الگوریتم و الگوریتمهای مورد مقایسه ،با اساتفاده از زباان
برنامهنویسی  C#پیادهسازی شدهاند .آزمایشهاای انجاامشاده در ایان
پژوهش توس سیستمی باا پردازناده چهاار هساتهای  2/0گیگااهرتز،
حافظه  61گیگابایتی و سیستمعامل ویندوز  68انجام شده اسات .الزم
به ذکر است که هر یک از آزمایشهای زیر چنادین باار تکارار شاده و
میانگین نتایج گزارش شده است.
 -1-5مجموعه داده
بهدلیال عادم وجاود یاک مجموعاه داده اساتاندارد ،در ایان پاژوهش
مجموعه دادهای با استفاده از مجموعه داده  DBLPجهت ارزیابی روش
پیشنهادی استخراج گردیده است .برای این منظاور ،در مجموعاه داده
 ،DBLPهر یک از نویسندگانی که حداقل یاک مقالاه را منتشار کارده
باشند ،بهعنوان متخصص در نظر گرفته شدهاند .در صورتی که بایش از
یک نویسنده در انتشار مقالهای با یکدیگر همکاری داشته باشاند ،یاک
یال ارتباطی بین هر جفات از نویساندگان ایجااد مایشاود و باهطاور
پیشفرض ،مقدار ثابتی بهعنوان وزن یال ارتباطی بین دو نویسانده در
نظر گرفته میشود ،که نشاندهنده هزینه ارتباطی بین آنها میباشاد.
در صورتی که دو نویسنده به دفعات با یکدیگر همکاری داشته باشاند،
هزینه ارتباطی بین آنها کاهش یافته و به ازای هر باار همکااری باین
آنها ،یک واحد از وزن یال ارتباطی بین دو نویسنده کم میشود.
پس از استخراج نام متخصصان و ایجاد یالهای ارتباطی بین آنها
(بر اساس همکاری متخصصان در انتشار مقاالت) ،به هر یک از
متخصصان ،مجموعه مهارتهایی بین یک تا ده ،از بین  688مهارت
موجود اختصا داده میشود .همانطور که قبالً گفته شد ،در این
پژوهش ،برخالف سایر تحقیقات ،به ازای هر مهارت متخصص ،هزینه
جداگانهای در نظر گرفته شده است .از اینرو ،به هر یک از مهارتهای
متخصصان ،عددی تصادفی بین  58تا  ،288بهعنوان هزینه
سرویسدهی متخصص برای مهارت مربوطه ،اختصا داده شده است.
در نهایت گراف ایجادشده از مجموعه داده  DBLPشامل 5889
متخصص 29354 ،یال و  94996مهارت میباشد.
 -2-5معیارهای ارزیابی
جهت ارزیابی کارایی الگوریتمهای ارائاهشاده ،معیارهاای زیار در نظار
گرفته شدهاند:
 زمان اجرای الگوریتم :مدت زمان کل اجرای فرایند تشکیلتیم ،که زمان اجرای مسیریابی بین متخصصان جهت پیدا
کردن کوتاهترین مسیر بین آنها را نیز شامل میشود.
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هرس بهصورت ) (np / nتعریف میگردد .نرخ هرس
متخصصان در دو مرحله قبل از آغاز فرایند تشکیل تیم و در
حین فرایند تشکیل تیم مورد ارزیابی قرار میگیرد.
 -3-5ارزیابی و بررسی عملکرد روش Bi-Objective TF

برای نشاندادن میزان بهباود در کاارایی  ،Bi-Objective TFالگاوریتم
پیشنهادی با الگوریتم تقریبی ارائهشده توس کاارگر و همکااران []66
(با ناام )BiObjective_Kargarو الگاوریتم ارائاهشاده توسا تاوکلی و
همکاران [ ]62مقایسه شده است.
با توجه به اینکه پژوهش دیگری بر مبنای حل مسئله تشکیل تیم
با هدف به حداقلرساندن هزینه ارتباطی و هزینه پرسنلی با رویکرد
رهبر موجود نبود ،از اینرو ،الگوریتم  BiObjective_Kargarکه از
رویکرد بدون رهبر جهت تشکیل تیم با حداقل هزینه ارتباطی و
پرسنلی استفاده مینماید ،جهت مقایسه با الگوریتم پیشنهادی انتخاب
گردید .این الگوریتم از تابع مجموع فواصل جهت محاسبه هزینه
ارتباطی استفاده مینماید و همچنین هزینه ترکیبی (هزینه ارتباطی و
پرسنلی) با استفاده از تابع ترکیبی تعریفشده در این مقاله محاسبه
میشود.
همچنین جهت نشاندادن بهبود الگوریتم پیشنهادی ،این الگوریتم
با الگوریتم ارائهشده توس

توکلی و همکاران [ ]62با نام

 SkillSpread_TFمقایسه شده است .از آنجا که در الگوریتم
 SkillSpread_TFتنها هزینه ارتباطی به حداقل رسانده میشود و
هزینه پرسنلی در نظر گرفته نشده است ،از اینرو ،از مقایسه معیار
هزینه ارتباطی و هزینه پرسنلی صرفنظر شده است.
 -1-3-5سناریوی اول :بررسیی تییریر تعیداد مهارتهیای موردنییاز
پروژه
در این سناریو تاأثیر تعاداد مهاارتهاای موردنیااز پاروژه بار عملکارد
الگوریتمها بررسی میگردد .تعداد مهارتهای موردنیااز از  7تاا  68باا
فاصله  2افزایش داده شده است .در این آزمایشها ،تعاداد متخصصاان
بهصورت ثابت و تعداد  6588در نظر گرفته شده است.
شکل  1نشان میدهد که زمان اجرای الگوریتمها با افزایش تعداد
مهارتهای موردنیاز پروژه افزایش مییابد .این ÷نتیجه با این موضوع
که با افزایش تعداد مهارتها ،هر کاندیدای رهبری به جستجوی
متخصصان بیشتری جهت تشکیل تیم میپردازد ،قابل درک میباشد.
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فاصله رهبری هرس میگردند و فرایند تشکیل تیم برای آنها خاتمه
مییابد.
از آنجا که در الگوریتم  ،Bi-Objective TFهزینه ترکیبی
(هزینه ارتباطی و پرسنلی) در حین فرایند انتشار مهارت محاسبه
میگردد ،قادر به انتخاب بهترین رهبر و تیم مربوطه پس از پایان
مرحله انتشار مهارت خواهد بود ،از اینرو زمان اجرای الگوریتم نسبت
به الگوریتم  SkillSpread_TFبهبود یافته است.
 -2-3-5سناریوی دوم :بررسی تیریر تعداد متخصصان
شکل  6تأثیر تعااد مهنرتهنی موردنینز پروژه بر زمن :اجرا

الگوریتم  Bi-Objective TFبهعلت هرس متخصصان ،با افزایش
تعداد مهارتهای موردنیاز پروژه در کاهش زمان اجرا نسبت به
الگوریتم  BiObjective_Kargarمؤثرتر میباشد و افزایش زمان کمتری
نسبت به این الگوریتم دارد .دلیل این بهبود ،هرس متخصصان میباشد
که موجب کاهش فضای جستجو و در نتیجه هزینه محاسباتی کمتر
خواهد شد.
همانطور که گفته شد ،دلیل بهبود الگوریتم ،BiObjective _TF
هرس گراف ارتباطی و حذف برخی از متخصصان در مرحله مسیریابی
بین متخصصان و نحوه انتخاب رهبر تیم میباشد ،که موجب افزایش
سرعت تشکیل تیم نسبت به الگوریتم  BiObjective_Kargarشده
است .در این الگوریتم ،بیش از نیمی از متخصصان بر اساس توانمندی
خود نسبت به پروژه دادهشده ،بدون هیچگونه محاسباتی هرس
میگردند .همچنین بهدلیل محاسبه هزینه ترکیبی (هزینه ارتباطی و
پرسنلی) در حین فرایند انتشار مهارت ،قادر به انتخاب بهترین رهبر و
تیم مربوطه پس از پایان مرحله انتشار مهارت خواهد بود .بهعبارت
دیگر ،برخالف الگوریتم  BiObjective_Kargarکه پس از تشکیل تمام
تیمهای ممکن ،تیمی با کمترین هزینه ترکیبی انتخاب میگردد ،در
این روش ،اولین کاندیدا بهعنوان بهترین رهبر و تیم مربوطه بهعنوان
بهترین تیم با حداقل هزینه ترکیبی انتخاب میگردد.
الگوریتم  ،SkillSpread_TFپس از هرس متخصصان و انتشار
مهارتهای متخصصان در فاصله مهارت مربوطه ،فرایند تشکیل تیم
برای هر کاندیدای رهبری را آغاز مینماید .در مرحله تشکیل تیم این
الگوریتم با محاسبه کران پایین فاصله رهبری برای هر یک از
متخصصان با توجه به مهارتهای موردنیاز پروژه ،از انتخاب برخی از
متخصصان بهعنوان داوطلب رهبری و انتخاب تیم مربوطه صرفنظر
میگردد .از طرفی با مرتبکردن متخصصان بر اساس تعداد مهارتهای
دریافتی آنها در الگوریتم  ،SkillSpread_TFبه احتمال زیاد افراد
دارای فاصله رهبری کمتر در ابتدای فرایند بهعنوان کاندیدای رهبری
انتخاب میگردند .در نتیجه ،برخی از کاندیداهای رهبری در حین
انتخاب اعضای تیم با مقایسه فاصله رهبری آنها نسبت به بهترین
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در این سناریو ،تأثیر تعداد متخصصان بر عملکرد الگاوریتمهاا بررسای
میگردد .در این آزمایشها ،تعداد مهارتهای موردنیاز پروژه بهصاورت
ثابت و تعداد ده در نظر گرفته شده است .هماانطاور کاه در شاکل 4
قابل مشاهده است ،زمان اجرای هر دو الگوریتم با اضاافه شادن تعاداد
متخصصان افزایش مییابد .دلیل این است که افزایش تعداد متخصصان
منجر به افزایش تعداد کاندیداهای رهباری و از طرفای افازایش تعاداد
افراد دارای مهارتهای موردنیاز پروژه میگردد.
الگوریتم  Bi-Objective TFبهعلت هرس متخصصاان ،باا افازایش
تعداد متخصصان در کاهش زمان اجرا مؤثرتر است .نتاایج آزماایشهاا،
نشااان مایدهنااد کااه زمااان اجاارای الگااوریتم پیشاانهادی نساابت بااه
الگوریتمهاای  BiObjective_Kargarو  SkillSpread_TFبهباود یافتاه
است و با افزایش تعداد متخصصان ،نسبت به ایان الگاوریتم کارآمادتر
میباشد.

شکل  7تأثیر تعااد متخصصن :بر زمن :اجرا

 -3-3-5سناریوی سوم :بررسی نرخ هرس متخصصان
همانطور که گفته شد ،نرخ هرس در این پژوهش در دو مرحله ارزیابی
میگردد .مرحله اول ،قبل از آغاز فرایند تشکیل تیم است ،که در واقاع
متخصصان بدون هیچگونه هزینه محاسباتی و یا باا هزیناه محاساباتی
جزئی نسبت به هرس در مرحله تشکیل تیم ،هرس مایگردناد (Step-
) .1در مرحله دوم ،نرخ متخصصانی که در حاین فرایناد تشاکیل تایم
هرس میگردند ،محاسبه میشود ).(Step-2
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نتایج حاصل از آزمایشها در شکل  0نشاان داده شاده اسات .در ایان
آزمایشها ،تعداد متخصصان بهصورت ثابت 458 ،و تعداد مهاارتهاای
موردنیاز پروژه نیز  68در نظر گرفته شده است.

شکل  9تأثیر پنرامتر  λبر هزینه ارتبنطی

شکل  8نرخ هرس متخصصن:

در الگوریتم  ،Bi-Objective TFتقریباً ،بیش از نیمی از متخصصان
قبل از مسیریابی بین آنها ،بدون هیچگونه هزینه محاسباتی هرس
میشوند .همچنین ،در مرحله انتشار مهارت ،عالوهبر انتشار مهارتهای
متخصصان ،هزینه مربوطه نیز انتشار داده میشود .از اینرو ،در این
روش ،پس از پایان انتشار مهارتها ،اولین کاندیدای رهبری بهعنوان
بهترین رهبر انتخاب میگردد .بنابراین تا قبل از فرایند تشکیل تیم،
تمامی متخصصان بهجز بهترین رهبر هرس میگردند ،که موجب
کاهش زمان اجرا نسبت به سایر الگوریتمها میگردد .ولی در روش
 BiObjective_Kargarهیچ هرسی وجود ندارد و تمامی تیمهای
ممکن ،شناسایی شده و پس از پایان فرایند تشکیل تیم بهترین تیم
انتخاب میگردد.
در الگوریتم  SkillSpread_TFبیش از نیمی از متخصصان قبل از
فرایند تشکیل تیم هرس میگردند و در حین فرایند تشکیل تیم با
محاسبه کران پایین فاصله رهبری و همچنین مقایسه فاصله رهبری با
بهترین فاصله رهبری حدود  78درصد از متخصصان هرس میگردند.

 -4-3-5سناریوی چهارم :بررسی تیریر پارامتر λ
در این بخش تأثیر پارامتر  λبر روی هزینه ارتبااطی و هزیناه پرسانلی
تیم بررسی میگردد .در این آزمایشهاا ،تعاداد متخصصاان باهصاورت
ثابت 458 ،و تعداد مهارتهای موردنیاز پروژه نیاز  68در نظار گرفتاه
شده است.
تأثیر پارامتر  λبر هزینه ارتباطی در شکل  3نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده میشود ،با افزایش مقدار پارامتر  ،λهزینه
ارتباطی کاهش پیدا میکند .این نتیجه بر اساس تعریف تابع هزینه
ترکیبی در فصل قبل مورد انتظار و قابل پیشبینی است .همچنین،
قابل مشاهده است که الگوریتم  Bi-Objective TFتیمهایی با هزینه
ارتباطی کمتر ،نسبت به الگوریتم  BiObjective_Kargarتشکیل
میدهد.
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تأثیر پارامتر  λبر هزینه پرسنلی در شکل  68نشان داده شده
است .همانطور که قابل مشاهده است ،با افزایش مقدار پارامتر ،λ
هزینه پرسنلی افزایش پیدا میکند .این نتیجه بر اساس تعریف تابع
هزینه ترکیبی در فصل قبل انتظار میرود .همچنین ،مشاهده میشود
که الگوریتم  Bi-Objective TFتیمهایی با هزینه ارتباطی کمتری
نسبت به الگوریتم  BiObjective_Kargarتشکیل میدهد.

شکل  11تأثیر پنرامتر  λبر هزینه پرسنلی

 -6نتیجهگیری و ارائه راهکارهای آینده
در این پژوهش ،الگوریتمی با نام  Bi-Objective TFبرای کوچک کردن
گراف ارتباطی ،جهت بهبود تشکیل تیم با یک رهبر با در نظار گارفتن
ساختار شبکه اجتماعی ارائه شده است .عالوه بر اینکاه باا اساتفاده از
روشهای پیشنهادی بهترین رهبار و تایم مربوطاه باا حاداقل هزیناه
ترکیبی (هزینه ارتباطی و هزینه پرسنلی) محاسبه شده است ،بهدلیال
کاهش فضای جستجو ،زمان اجرای الگوریتم نسبت به الگاوریتم ماورد
مقایسه کاهش یافته است.
بهدلیل عدم وجود یک مجموعه داده استاندارد ،در این پژوهش
مجموعه دادهای با استفاده از مجموعه داده  DBLPجهت ارزیابی روش
پیشنهادی استخراج گردیده است .جهت ارزیابی کارایی روش ارائهشده،
معیار زمان اجرای الگوریتم ،هزینه ارتباطی ،هزینه پرسنلی و نرخ هرس
متخصصان در نظر گرفته شده است .روش پیشنهادی با الگوریتم
ارائهشده توس کارگر و همکاران با نام  ]66[ BiObjective_Kargarو
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.] مقایسه گردید62[ الگوریتم ارائهشده توس توکلی و همکاران
آزمایشهای انجامشده نشان میدهند که زمان اجرای الگوریتم
 فضای حالت، بهدلیل اینکه با هرس زودهنگام گراف ارتباطی،ارائهشده
 نسبت به الگوریتمهای مورد مقایسه بهطور،را کاهش میدهد
.قابلتوجهی بهبود یافته است
 میتوان معیارهای دیگری را،بهعنوان پیشنهاد برای کارهای آتی
برای انتخاب بهترین داوطلب رهبری اولیه سنجید و اهداف متعدد
دیگری که در مسئله تشکیل تیم از متخصصان قابل تعریف است را نیز
 همچنین تعداد نامعینی از متخصصان را برای هر مهارت.در نظر گرفت
موردنیاز پروژه در نظر گرفت و برای هر متخصص محدودیتی از جهت
 با توجه به اینکه هزینه رهبری.اختصا مهارت به آن تعریف نمود
 میتوان با،متخصصان در این پژوهش یکسان در نظر گرفته شده است
 پژوهش را،در نظر گرفتن هزینه رهبری مختلف برای متخصصان
 دریافت بودجه بر روی یک هدف و به حداقل رساندن.گسترش داد
.هدف دیگر نیز میتواند بهعنوان راهکاری برای ادامه در نظر گرفت
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