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 (22/98/9911، پذیرش: 22/80/9911)دریافت: 

 چکیده

 یهازیرگرافکم های دقت تشخیص ناهنجاری، تعداد از چالشهای بزرگ در شبکهسیگنال  بر اساستشخیص ناهنجاری سنتی های روش

الزام به استفاده ترکیبی از اطالعات سراسری و محلی ت کم تشخیص، سرعپیچیدگی محاسباتی، و شده، حجم باال ناهنجار تعیین زمان هم

 بر اساس متراکم ناهنجار هاییرگرافز زمان هم یصتشخبرای پردازش سیگنال  یدجدیکرد مقاله رو ینا. برندرنج میشبکه گراف 

یتم نوین الگوراست.  هازیرگراف تشخیص دقتِسرعت و بهبود ش هدفکه پیشنهاد داده  اجتماعیناشناخته بزرگ های گرافاز  یمحل اطالعات

 ،های ثابت شبکه های تنک ویژگی یابیبازاز طریق داده که ارائه  هاداده یبردارنمونهبرای تقلیل  برداری فشردهنمونهبر یمبتن بردارینمونه

های اجتماعی شبکهمصنوعی و واقعی ِهای دی گرافتولی یهادادهبا  یتجرب های آزمایش یجنتا .است کاهش دادهپیچیدگیِ محاسباتی شبکه را 

یرگراف زهمزمان چندین تشخیصبرخورداری از دقت پیشنهادی عالوه بر  رویکردکه  نشان داد های علمی روشترین در مقایسه با مهمبزرگ 

در  قابل کاربردآسانی به است. روش پیشنهادی  ش دادهکاهای گره  در شبکه       به       √    از را  یمحاسبات یچیدگیپ ،متراکم

 .است یچیدهپو  یاپوبزرگ های شبکههای تشخیص ناهنجاری

 گراف یه، نظربرداری فشردهنمونه، یگنال، پردازش سناهنجار متراكم یهایرگراف، زیناهنجار یصتشخ :هاكلیدواژه

 مقدمه -0

 اسواس   مودرن  یارتبواط  یهوا یرسواخت عنووان قلوز ز  به اینترنت

 یاریمناسز بسو  به عملکرد یرااست ز یجامعه اطالعاتهای شبکه

 یوک ، مقاوم و تا حد امکان نزدیمنا یدکه بااصلی  یهایساز سرو

رفتارهوا و   .انسان باشند کمک کورده اسوت   یبه ارتباطات اجتماع

هوا موجوز   ناهنجاری در این شبکهساختارهای نامتعارف در قالز 

عملکورد،  کوارآیی  کواهش   درمنوی اسوت کوه    ایجاد اختالل و نا ا

 یهوا رشود شوبکه  . اثور منفوی دارد  آن همبندی و روابو   انسجام 

انسوان را از طور     یزنودگ ید، جد یدهعنوان پدبهین آنال یاجتماع

 یصتشوخ  یهاتوسعه روش یازمندو ن قرار داده تأثیرتحت مختلف 

[. 9] استآن روز افزون استفاده در  زمان همرفتارهای غیرمتعارف 

 ییورات تغبوا  ها خاص شبکه هایاز طریق گرهدر شبکه  یناهنجار

تعامول   یالگوهوا بوا   یاید آیم به وجودشبکه  همبندیدر  یناگهان

خوود   یانهمتابا طور قابل توجه که به یاگونهکند بهیم یجادآنها ا

تووان در  یرفتوار ناهنجوار را مو    یون ا یرات[. توأث 2د ]نمتفاوت باش

رفتار  باتوجه ر شبکه مشاهده کرد که انحراف قابلنظارت بر ساختا

 یاءاشو  ینترنوت ، ا9یااشو  ینترنوت ا مختلوف   در اشوکال آن  یعیطب

 یشوهرها  ءیااشو  ینترنوت ا، 9پزشکی یاءاش ینترنتا، 2یاچندرسانه

رفتوار و سواختار    .داردی ناهنجاردر قالز  یگرو موارد د 4هوشمند

شوود  یشناخته مو  5یارناهنج وء ، استثناترعنوان پَبهغیرطبیعی 

[9-4.]  

  تشخیص ناهنجاری -0-0

[، 5] یایانهحمالت را ییشناسا یبرا یناهنجار یصتشخ

 یهایت[، فعال6] 6یتیامن اتطراخم[، 9] اینترنت اشیاء یدهایتهد

[ و به 0] 0یتجمعازدحام تشخیص [، 7] 7اییانهمخرب را

شود میاده [ استف9] کاربران یاندر م 1یاخبار جعل یگذاراشتراک

 
1 Internet of Things (IoT) 

2 Internet of Multimedia Things (IoMT) 

3 Internet of Medical Things (IoMET) 

4 Internet of Smart city Things (IoSCT) 

5 Anomally 

6 Security Risks 

7 Computer Attacks 

8 Crowed 

9 Fake News 
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[ 98-1] یندهدر آ هاپیشنهاد لینک یا 9لینک ینیبیشمشابه پکه 

 است.

 
  [.28سیگنال] بر اساستشخیص زیرگراف ناهنجار (: 0) شکل

 4یهاو گره 9یوندهاپتعیین  ،2یناهنجار یصهدف از تشخگرچه 

 ارائههم قابل  زمان هم 5یهایرگرافزصورت هبناهنجار است که 

 ها، ارتباطات آنهابا رفتار عادی موجودیت هانجاریاین ناه باشند.

 ها این موجودیت. شبکه هستندشبکه متفاوت همبندی یا 

 مدل شودها آنارتباطات ها و گره صورتبه گرافتواند توس  یم

مختلف  یهال شبکهیو تحل یهتجزابزار از  یمهم بخشعنوان به تا

صورت ها بهیناهنجار فتنیا، یگراف ینچن ارائه[. با 0] دشومطرح 

ها مانند از برنامه یاریمورد توجه بس زمان هم ناهنجارِ یِهایرگروهز

قرار  یافتهسازمان جرائمو  یست، جنایاتکشف نفوذ، کشف ترور

ناهنجار  هاییرگرافز ییدر شناسا یقشامل تحقموارد  ین. ادارد

 تاس یمتعدد یهاروشدارای  ی بزرگهااز شبکه یاریبسبرای 

بر به دو رویکرد مبتنی تشخیص ناهنجاریهای روش[. 99-92]

و  (نویز در سیگنال صورتناهنجاری به )تعیینپردازش سیگنال 

تقسیم ها و ارتباط( صورت گره)تعیین ناهنجاری بهپردازش گراف 

سیگنال  بر اساسهای سنتی تشخیص ناهنجاری شوند. روشمی

تشخیص ناهنجاری، تعداد های دقت های بزرگ از چالشدر شبکه

ناهنجار، حجم باالی پیچیدگی  زمان همهای کم تعیین زیرگراف

محاسباتی، سرعت کم تشخیص، الزام به استفاده از اطالعات 

و اطالعات محلی گراف  کل شبکهسراسری گراف یعنی جستجوی 

 برند.رنج می

از  یاریدر بسمتراکم کوچک  هاییرگرافز ییشناسا ییتوانا

تا  یایانهرا هایمخرب در شبکه یکتراف ییا از شناساهینهزم

 یهادر شبکه یتیامن اتطراخم یدآمیز باتهد هاییتکشف فعال

حوزه  این برد.رنج میپردازش  یچیدگیچالش پ ازبزرگ  یاجتماع

 
1 Link Prediction 

2 Anomally Detection 

3 Link 

4 Subgraph 

5 Anomally Detection 

 شدید حجم کاهشهای جدید برای روش ارائهنیازمند  یقاتیتحق

در قالز بزرگ  هایهای شبکهدر تشخیص ناهنجاریمحاسبات 

در  یناهنجار یصتشخ [.99] است زمان همهای زیرگراف

مانند  یتیامن یهااز برنامه یعیدامنه وس یدارا یاپو یها شبکه

کشف  یو حمله انکار خدمات برا ینفوذ، حوادث رانندگ یصتشخ

 های ناهنجاریرگرافز تشخیص دقیق[. 94است ] ناهنجارمناطق 

چالش  یواقع یایبزرگ دن یهاهدر شبکآن  بندی زمانشبکه و 

 تأثیرو  بندی زماننیازمند احتساب که شود محسوب می یبزرگ

عنوان بهشبکه  یهایرگرافز زمان همآن در تشخیص دقیق و 

به ی را محاسبات یهاچالشامر  ین. ااستمطرح مساله سخت 

  همبندی گرافقیود تحت  یاحتمال یهاحلراه یباتیترک یتماه

نوع  ،یناهنجار یصروش تشخ یگرمهم د یژگیو .افزایدمی

 ها،لینک ها،گرهیعنی ناهنجار  یواحدهاتشخیصی  یناهنجار

است که تشخیص   شبکه رویدادهایسلسله  یاو  ها یرگرافز

این  .باشدترین نوع آن میسختو تقلیل ابعاد گراف از ها زیرگراف

 مساله در گام سوم از تشخیص ناهنجاری در روش سیگنال 

 ( مشهود است.9) کلش

  های ناهنجاریچالش -0-2

بورداری  نمونوه ماننود   یناهنجار یصموجود تشخ یدجد یهاروش

مورتب  بوا    یزموان  یهوا یسربا تمرکز بر  SparcePCAا ب 6فشرده

ای بور سراسوری،   یهوا یناهنجوار بور روی   یاشبکه خاص  یها لبه

 7یچیودگی پبوا   کول شوبکه   یروبور   تشخیص دقیقسازی بیشینه

    √    

 
گذارد یم تأثیر εپارامتر دقت ای با گره  در شبکه   

بوزرگ   یاربسو  یهوا روش در شبکهاین استفاده و گسترش  [.99]

 یهوا گوراف یرز زموان  هوم و  یوق دق یصتشخ یبوک برایسمانند ف

هوای عظویم   بورای داده  یچیدگیکاهش پ یدچالش جدبا  ناهنجار

بورداری  نمونوه  یوا  یرمسوتقیم غ یوری گزهاندانیازمند روبرو است و 

بور  یمبتنو  یناهنجوار  یصتشوخ کوارآیی  . بهبوود  است CS فشرده

بوزرگ   یاربسو هوای  گوراف  یلو تحل یهمهم در تجز اریک ،یگنالس

تواند یمناسز م یرداربکه نمونهگراف است  یتظرف یشافزا یبرا

 یور گوقوت  ینانوه و بدبافزایش دهد را  یصتشخ دقت ینیببا خوش

 چنود ، های بوزرگ شبکهو تنوع  به پیچیدگیا توجه . ب[95] دباش

، زموانی  هوم ، یچیودگی ، پبرداری، نمونهیریپذیاسمق یبحران طهنق

سورعت  و افوزایش   یچیودگی کواهش پ  یو دقت بورا  میزان تراکم

 هوای متوراکم  زیرگراف یناهنجاردقیق  یصتشخ در یریگیمتصم

گنال وجوود  یروش پوردازش سو   بوا  مقیاس بزرگ یهاگرافبرای 

 دارد.

 

 
6 Compressive Sensing (CS) 

7 Complexity 



   080                                                                     آبادیاله مهحسینی امینملیحه شاه؛ اجتماعی بزرگهایهای متراكم ناهنجار در شبکهتشخیص همزمان زیرگراف

 و توسعه  جهتتشخیص ناهنجاری  سازی مدل :یریپذیاسمق

 ؛پیچیده بسیار بزرگهای شبکههای کوچک تا از شبکهکاربرد 

 ها تشخیص زیرگرافپردازش  یاجرا کاهش زمان :دگیـپیچی

سواله  عنووان م بزرگ به یاسمقدر  گراف یاها مجموعه داده در

 ؛سخت

 یدنسرعت بخش جهت هاگرافیرز نیزما هم یشافزا :زمانی هم 

 یحافظوه مصورف  تقلیل و  پیچیدگی زمانیکاهش  ،یصتشخ به

 پردازنده؛ یهاهستهدر کنار افزایش مناسز  سازیپیادهبا 

 :ی هوای معیاربوه  برای تشخیص زیرگراف متراکم  میزان تراكم

و  ،توراکم  های مجازهدمحدورای میزان تراکم در واحد سطح، ب

برای هر مساله تعیین و تعریف شوود توا   ف میزان شفافیت گرا

 ؛باشد مؤثرگیری دقت تشخیص در اندازه

 یوق محاسوبات شوبکه از طر   کاهش پیچیودگی  :بردارینمونه 

  در هوواشووبکهگووراف حفووخ خووواص  ابوودر کووم  یبووردارنمونووه

 بزرگ؛ یاسمقهای با گراف

 ناهنجوار   یهوا یرمجموعوه ز یصتشوخ ت قو د افوزایش  :دقـت

هوای  یژگوی وبوه   یوابی  دسوت نیازمند وطه متراکم و عناصر مرب

 .مساله استکاهش ابعاد و اندازه  یبرا کمتر

در پردازش سیگنال برای تشخیص ناهنجاری گراف شبکه به 

های ها و لینکماتریس تبدیل و عملیات ماتریسی برای تعیین گره

گیرد. زیرگراف صورت میعنوان ها بهناهنجار و تعریف مجموعه آن

 گیعاد شبکه محاسبات ماتریسی با مشکل پیچیدبا افزایش اب

تقلیل  هایحلراهاز بکه شبرداری از نمونه شود.میحجم روبرو 

های مهم که موجز کاهش ویژگی های شبکه  استابعاد ماتریس

 و حفخ  گرافاندازه  زمان هممنظور کاهش به. شبکه است

 یرپذنامکا یچیدهپ یکردهایاز رو یاریبس ارائههای آن، ویژگی

 یاچندجمله یزتقر یهایتماز الگورگرچه . است ینهپرهز ونیست 

 یچیدهپپرهزینه و  یاربسنیز ها روشولی این شود میاستفاده 

  یجهمطالعات فق  نت یشتردر ب موجود یهاروش .هستند

بهبود  یتوجهطور قابلشبکه مورد استفاده به یرا برا ینیبیشپ

در مشکل  برای حلاعتماد قابل یبه اندازه کاف لید ونبخشیم

 یاسمقبا  یهاشبکهدر  یقدق ینیبیشجستجو و پبزرگ  یفضا

مشاهدات  ینا .نیستند یواقع یریگیمتصمجهت برخ  بزرگ 

 در  که دهدسو  می یبیترک یهاروشطراحان را به  یشترب

یتم ، الگوریری روشپذیاس، مقتشخیص زمانی هم یهاجنبه

 ییارهاو مع، پیچیدگی متعارف برگزیده یهایژگی، وانتخابی

 یاز کارها یباشند. برخبیشتری برخوردار  مسهاز گیری اندازه

محرک روش عنوان به یناهنجار یصتشخ یندفرآدر  شده ارائه

 .[99] پیشنهادی ما هستند

  فشرده بردارینمونه -0-3

 یوه و نظر یگنالدر پردازش س یدیجد یالگو برداری فشردهنمونه

را از مختصر  یهایگنالس یابیو باز یبردارعات است که نمونهاطال

 مشاهدات نواقص بوه   یا یانطباقیرغ یهایریگاز اندازه یتعداد کم

 یسواز فشرده ،یبردارنمونهآن  ی[. هدف اصل99کشد ]یچالش م

  یسمواتر  و)بوردار پراکنوده    بوا بعود کمتور   پراکنوده   هاییگنالس

تعوداد کوم    بوا  گوراف کامول   یابیباز و مناسز یدرجه( در فضاکم

 ،موفوق  بورداری فشوردهِ  نمونوه  یاصول  یاز[. ن94است ] یریگاندازه

سویگنال  اسوت.   یورود یگنالس گیپراکند یا یسازفشرده یتقابل

یور  غعنصور  تعداد کم  خودش از ابعاد شبکهبا  یسهدر مقا پراکنده

در مفهوووم  یوونااز . برخوووردار اسووتفعووال  یاجووزایعنووی  صووفر

 یرو پوردازش تصوو   یپزشوک یسوت ز یگنالمختلوف سو  ای کاربرده

 .[ استفاده شده است91[ و شبکه حسگر ]90[ تا گفتار ]96,97]

 حوس نشوده  کامول  هنووز   یاجتماع یهاگرچه نقش آن در شبکه

نظوارت  پوایش و   یهایتمالگور یاترا در ادب یدی[ و فصل جد28]

  [.29] بواز کورده اسوت    یوری گانودازه فقو  تعوداد کموی    شبکه با 

هوای محاسوباتی شوبکه    تقلیل ابعاد ماتریس توجه بهبرداری نمونه

 است.

 یبر رو اساساًیاء اش ینترنتا ینهموجود در زم یقاتتحق

[. 22شبکه متمرکز است ] یهاروشو کنش  ،سنجش یهایتقابل

شبکه با ازدحام  هایلینکاز  یاست که فق  بخش کوچک ولمعم

  به نظرروبرو هستند و بزرگ  یهادادن بستهنرخ از دست یا

 یناستنباط ا یبرا یابزار مناسب برداری فشردهکه نمونهرسد یم

در فشرده  بردارینمونه یهاستفاده از نظر مشخصات پراکنده باشد.

 ،9شبکهبزرگ ط اندازه وشبکه شامل شر یِناهنجار یصتشخ

 است.ها داده یریپذیعتجم قابلیتشبکه و  هایداده 2تنکی

 یچیدهپ هایشبکه یلمنجر به تشک یاجتماع هایگسترش شبکه

 زمان مستلزم صرف شبکهاز کل به دانش یابی دستشده که بزرگ

های برخ  بزرگ که این موارد برای شبکه است باالهزینه و زیاد 

 گراف این امر مخصوصا در . نیست یابی دستقابل تصور و 

شده اختههای شننسبت به شبکه ناشناخته یاپنهان  هایشبکه

آگاهی از دانش شبکه وجود ندارد  که یدانش محلاز برخوردار 

 .های بسیار زیاد استدارای هزینه

 یاریبس هایلینک و هااز رأس یواقع یایدن هایشبکه یشترب

کاربران شبکه  داددارند. تع اییچیدهپ هایو ساختار شده  یلتشک

ب  پیچیده با روا نفر یلیاردمچند از  یشب بوک یسف یاجتماع

 سربار شبکه اعضاء تکاز تک یممستق برداریاست. نمونه

 
1 Large Networks 

2 Sparse 
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 یبرا برداری فشردهنمونه استفاده از. دارد ییباال محاسباتی

در نوع خود  گرافآن با  یکارتباط نزد یلدلبه 9شبکه یتوموگراف

پر ، یقاتیتحق یدجد یمتفاوت و جالز است. هدف از کارها کامالً

در است که  2گراف یو تئور برداری فشردهنمونه ینشکاف ب کردن

هستند که  9پراکنده یبردارها ،قابل بازیابی یگنالس یبردارهاآن 

شروع  یراخ ی. کارهادهند میرا نشان  گراف هایلینک پارامترهای

درجه  یهایساستنباط کارآمد ماتر یبرا یبه گسترش چارچوب

هایی را گراف از دهبرداری فشرنمونه[. ما 29و  24اند ]کرده 4یینپا

  هستند و گراف کل یریگمجاز به اندازه یم کهکنیمطالعه م

ها را متشکل از لبه 5متصل زمانی هاییرگرافکشف ز دخواهیم

اند منحرف شده یاز حالت عاد یتوجهقابل طور به کهکند  یبررس

در  شوند سو  داده یواقع های داده تر سریع یصتشخسمت به تا 

 هایدر زمانحتی  آنبزرگ های نمونهکارآمد حل حالی که 

 .هستنداجرا  یرقابلغ طوالنی نیز

ماننوود  یممسووتق هووایناهنجووار از روش هوواییرگوورافز یصتشووخ

sparsePCA
محاسبات خوود   ،گراف شبکهشدن  با فرض شناخته  6

گراف  کلها این روش دهند.یانجام م 7یتیمدوالر یسماتر یرا رو

 بواال رنوج    یمحاسوبات  یچیودگی از پ و دنو کنیشبکه را جستجو مو 

ناهنجوار   هوای فیرگرازدر  هایرأسکم تعداد با توجه به . برندیم

  یراحتو  بوه  ،بوردار داده یعنوی تنکوی  شبکه  هایکل رأس به نسبت

 یوت شووند. قابل  یوابی فشورده باز  بورداری نمونوه  یقاز طر ندتوانیم

 یوه نظر نیو اسوتفاده از ا  یبورا  دیگری شرط هاداده یریپذیعتجم

 ،فشورده  بردارینمونه آن که یلدلبه یناهنجار یصاست. در تشخ

 یون ا کندمی منتقل هارأس طریق از و یعتجم ،اطالعات را فشرده

 مبنوی کواربران   یخصوص یمحرمحفوظ ماندن سبز  یسازفشرده

 ،وطشور  ینابودن فراهم یلدل. بهاست شبکه در هاآن یبر ناهنجار

 یبورا فشورده   بورداری نمونوه یوه  تفاده از نظراس یدهامقاله  یندر ا

در جهت تقلیل ابعواد   یاجتماع هایدر شبکه یناهنجار تشخیص

 است. یشنهاد شدهپها ماتریس

 پیشنهادی  معماری روش -0-0

  روشمتمرکووز بوور   تشووخیص ناهنجوواری،  هووایروش آخوورین

هوای  زیرگراف زمان هماست. مشاهده سریع و  فشرده بردارینمونه

دارای چالش مهم پیچیدگی محاسوبات، سورعت و دقوت     ناهنجار

 یصهرچوه قودرت تشوخ   ناهنجوار اسوت.   عناصور و روابو    تعیین 

 یشافوزا  یزن یمحاسبات یچیدگیپ رود ناهنجار باالتر هاییرگرافز

 
1 Network Tomography 
2 Graph Theory 

3 Sparse Vectors 

4 Low-rank Matrices 

5 Connected Temporal Subgraphs 
6 Sparse principal component analysis (sparse PCA) 

7 Modularity 

 هشود  ارائوه مسواله  ایون  های مختلفی برای حول  الگوریتم. یابدیم

 و متکیستند نیپذیر مقیاسی پیشنهادی هابیشتر الگوریتماست. 

زیواد   زموان بوا صورف   زیرگوراف  گره، لینوک و  تعداد کم کشف بر 

ندارند. در های بزرگ گرافهای عظیم داده درکاربردی که  هستند

تشوخیص و   بر افزایش سرعتپیشنهادی  رویکرداین مقاله تمرکز 

روش پذیری برای مقیاسزیاد ی هادقیق زیرگراف ردیابی همزمان

بوا  هوای بوزرگ   گوراف رشد در عظیم  هایادهدپشتیبانی از جهت 

 . (2شکل)است فرض عدم اطالع از وضعیت شبکه آن 

  سطحچهار  یدارایشنهادی پچند سطحی چارچوب 

تنک و هایداده یابیباز، یستمسسازی خطی، بردارینمونه

با فرض  برداری، نمونهاولسطح  در. است هارأس ییشناسا

 گیریاندازه یسو ماتر گیردیم بودن گراف شبکه صورتناشناخته

شده در هر مالقات هایرأس یردوم، مقاد سطح. در شودیم یدتول

 تا دهندیبردار مشاهدات را م یلهم جمع و تشک با گیریاندازه

 حلراه ترینسوم، تنکسطح . در دهند یلتشکرا  یخط یستمس

 . شودیم یابیباز سازیینهبه لهاحل مس یقاز طر یخط یستمس

 هاییرگرافمربوط به ز هایچهارم رأس سطحدر  در نهایت

 یتجرب های آزمایش یجنتا .شوندیم ییشناسا یقطور دق ناهنجار به

 یشنهادیپ رویکرد دهد کهمی نشان یو واقع یمصنوع هایبا داده

 است.مناسز دارای عملکرد 

 
 .تشخیص ناهنجاریچندسطحی پیشنهادی  معماری روش(: 2) شکل



   083                                                                     آبادیاله مهحسینی امینملیحه شاه؛ اجتماعی بزرگهایهای متراكم ناهنجار در شبکهتشخیص همزمان زیرگراف

  وآورینحرک و م -0-5

در  یناهنجوار  یصمدل تشوخ  ازمستخرج  مقاله ینما در ا محرک

 یچیودگی پغلبوه بور    ی[. هدف اصول 99است ] یکاستات یهاگراف

 متووراکمِ کوچووکِ یِهوواگوورافیرز زمووان هووم یصتشووخ یمحاسوبات 

است که منجر به کاهش محاسوبات  های بزرگ در شبکه 9ناهنجار

اسوت   در حوالی این امر  .ودش یو اعتبارسنج یبند، رتبهییشناسا

قورار   یچیوده بوزرگ پ  گراف یک های ناهنجار درو لینک هاکه گره

ناهنجوار   یهوا یرگرافز یقو دق یحصحباید  ییمدل شناساو رند دا

مقاله به گنجاندن  ین[. ا99] استخراج کندرا  یاجتماع یهاشبکه

بزرگ  یاسدر مق یمحاسبات اجتماع یدر الگو یناهنجار یریتمد

 یهوا هوا و گوره  هوا را در مکوان  یناهنجوار  وانبت تاکند یم کمک

 بووا رشوود شووبکه،  سووازی موودل روشِ یووند. ااد یصمختلووف تشووخ

، زموان  هوم  ییشناسوا  یبورا  یشوی عنوان نمابه واست  یرپذیاسمق

ما نوآوری [. 99] است ارائهقابل ها یرگرافو نظارت بر ز سازی مدل

جریوانی و   سوطحیِ چندروش  ارائوه  ،پیشنهادی یدجد یکردرودر 

 یهوا یرگوراف ز زموان  هوم و  تشخیص دقیوق با قدرت پذیر، مقیاس

  بووردارینمونووه یشوونهادیپ یتمالگوووراز طریووق ناهنجووار متووراکم 

پراکنده  یاتخصوص یابیباز جهتدر برداری فشرده نمونه بر اساس

  یمحاسوبات  یچیودگی توجوه پ کواهش قابول  بتواند  ت تاها اسگراف

فوورض  در ضوومن دهوود. سووو         بووه       √    را از 

بودن شبکه مورد بررسی بر قدرت و دامنوه کواربرد روش   ناشناخته

 افزاید.می های پیچیدهشبکهو های بزرگ در گرافپیشنهادی 

گوراف و   یوه نظر ی،ناهنجوار  یدوم بوه معرفو  بخوش   در ادامه

در  یناهنجوار  یصو مهوم تشوخ   یعلمو  یکارهوا  ینآخور  یبررس

 بخش. پردازدمیفشرده  بردارینمونه یهو نظر یاجتماع هایکهشب

را  یشنهادیو چارچوب پ یگنالسبر پردازش یمبتن هایسوم روش

 تجربوی بور   های یشآزما یجنتا مبینچهارم  بخش. کندیم یمعرف

 گیرییجهنت بهپنجم  بخش در نهایت. استمختلف  هایداده یرو

 پردازد.می یندهآ هایکاربیان و 

 كارهای مرتبط -2

هوا بورای تعیوین    شده در تشخیص ناهنجاری گوراف کارهای انجام

 هوای ناهنجوار صوورت   ها ناهنجار و زیرگرافهای ناهنجار، یالگره

دلیل ماهیت رویکرد حول مسواله   گرفته است. که در این بخش به

هوا  این مقاله فق  تمرکز بر کارهای مورتب  بوا رویکورد زیرگوراف    

هوای ناهنجوار   یافته  تشخیص زیرگوراف های توسعهاست. الگوریتم

مشخصوه بور اسواس رویکردهوای      بدونِ یِایستا در شبکهِمتراکم 

  باشد.مبتنی بر ساختار شبکه و پردازش سیگنال می

 
1 Condense Small Anomolus Subgraphs 

و بازاریوابی   2در اسومم ایمیول  بر ساختار شبکه: رویکرد مبتنی

از  ایبردار مجموعوه  های اجتماعی، کاربران کالهویروسی در شبکه

هوا بورای برقوراری    های جعلی ایجاد کورده و از ایون هویوت   هویت

 گنواه اسوتفاده   ارتباط با مجموعه بوزرگ تصوادفی از کواربران بوی    

چنوین   سوازی  مودل [ نویسوندگان بورای   29]مقالوه   کنند. درمی

 RLA، حموالت تصوادفی لینوک   هوای مخورب  فعالیت
را تعریوف   9

هوا بوا خصوصویت    یرگرافهایی را برای استخراج زکردند. الگوریتم

RLA شوود.  در دو مرحلوه تشوخیص داده موی   کوه   پیشنهاد دادند 

هوای مشوکوک کوه احتمواالً بخشوی از      : شناسایی گرهمرحله اول

هوای آزموون   هستند از طریق انجام دو آزمون به نوام  4خوشه هکر

روی هور گوره در شوبکه     5بندی و آزمون همسایگی مستقلخوشه

  طوور تصوادفی انتخواب    گناه بهه کاربران بیک شود. ازآنجاانجام می

ها به هم متصل باشند لذا الگوی  شوند احتمال کمی دارد تا آنمی

 منظوور شناسوایی    دهنود. بوه  ستاره مانندی در شبکه تشکیل موی 

 آوریجموع  هوای ابزاردر  6هوا تاییهای مشکوک در شبکه، سهگره

 دهنده، نشانهای کمترتاییشوند. تعداد سهمی شمارش 7اطالعات

  هکر است.
 

هوای  : مجموعه حملوه، توسو  رشود همسوایگان گوره     مرحله دوم

 شود. مشکوک شناسایی می

، SUBDUEبا استفاده از سیستم [ نویسندگان 24] مقاله رد

ایستا  هایدر شبکه 0دو روش برای شناسایی الگوهای غیرمعمول

خاص و غیرمعمول  1معرفی کردند. روش اول، زیرساختارهای

های کند. روش دوم، زیرگرافدرون یک شبکه را شناسایی می

های متمایز و بندی شبکه در زیرگرافناهنجار توس  بخش

ها را در برابر  دهد. سمس هرکدام از آنجداگانه تشخیص می

 های دیگر برای کشف رویدادهای غیرمعمول مقایسه زیرگراف

 کلی طور کند. ایده اصلی این دو روش آن است که بهمی

های کم تکرار، ناهنجاری کمتری های مکرر از زیرگرافزیرگراف

زیرساختارهای مکرر را شناسایی و  SUBDUEدارند. سیستم 

های دلیل این که زیرگرافکند. بهسمس شبکه را فشرده می

 غیرعادی فق  شامل زیرساختارها با تکرار کم هستند 

 ها تجربه گرافسازی کمتری را در مقایسه با دیگر زیرمتراکم

 کنند.می

 
2 Email Spam 
3 Random Link Attacks (RLA) 
4 Hacker 
5 Neighborhood Independence Test 
6 Triangles  
7 Egonet  
8 Unusual Patterns  
9 Substructures  
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 SUBDUE[ بر اساس سیستم 25همچنین روش دیگری در ]
 الگوریتم تشخیص ناهنجاری مبتنی بر گراف سهشد.  پیشنهاد

GBAD
ها در سه تغییر ممکن در شبکه ، برای کشف ناهنجاری9

کاری برچسز گره/یال و حذف  شامل درج گره/ یال، دست

د. هدف ش های ناهنجار معرفیگره/یال تطبیق داده شده با فعالیت

کارگیری  ها و بههر سه الگوریتم تشخیص یکی از این ناهنجاری

 ها و که گره است هایی، برای شناسایی زیرساختMDLاصل 

، احتمال GBAD-Pدهند. الگوریتم های ناهنجار را تشکیل مییال

-GBADالگوریتم  .دهدناهنجار را تشخیص می درج گره/یال

MDLکند و کاری برچسز گره/یال ناهنجار را تعیین می ، دست

کند. حذف گره/یال ناهنجار را کشف می GBAD-MPSالگوریتم 

هایی است که ها یافتن ناهنجاریایده اصلی این الگوریتم

ر ناهنجارِ زیرساختِ  است.  2شبکه بخشی از الگوی هنجا

ربردی توانند برای هر کاو می شده ر، فرمولهوذکمهای الگوریتم

علت آن که همه    های شبکه استفاده شوند. ولی بهشامل داده

اعالم شوند نرخ مثبت  عنوان ناهنجاری توانند بهاتفاقات نادر نمی

 ست.ا ها بسیار باالاین الگوریتم 9کاذب

[ 26در مقالوه ]  بـر پـردازش سـیگنال:   رویکردهای مبتنـی 

 از چووارچوبی مبتنووی بوور پووردازش سوویگنال پیشوونهاد شوود کووه   

گوراف  های نُرمِ یکِ بردارهوای ویوژه مواتریس مودوالریتی     ویژگی

کنود.  برای تعیین حضوور زیرگوراف ناهنجوار اسوتفاده موی      شبکه

عنووان  بندی بهگیری کیفیت گروهعنوان معیار اندازهمدوالریتی به

های چگال با ارتباطات تنک بین گروهوی اسوت کوه میوزان     گروه

کند که آیا بررسی میرا دربر دارد. ها پذیری گراف به گروهتفکیک

شده یا زیرگراف کوچوک بوا     های معمولی تشکیلشبکه از فعالیت

شده اسوت. هودف مسواله      همبندی ناهنجار درون شبکه جاسازی

تشخیص زیرگراف ناهنجار، حل آزمون فرضیه دودویی زیر و ایجاد 

یعنی گراف  فرض صفر .[99] صفر و یک است تمایز بین دو فرض

 وشوده   ایجواد زمینه توس  فرآیند نویز تصادفی )تنهوا نوویز(   پس
زمینه توسو  هموان فرآینود تصوادفی      گراف پسیعنی فرض یوک

در  .شده است  ترکیز ایجاد و با زیرگراف ناهنجار )سیگنال و نویز(

[ چارچوب پیشنهادی بورای مسواله تشوخیص    27پژوهشی دیگر ]

 شد. ارائهتماعی های اجشده در شبکهزیرگراف تهدید جاسازی

از  4فضای ویژه اصلی بر اساس[ چارچوبی 20و  99در ]

گراف شبکه پیشنهاد شد که در آن شبکه  با  5هایماندهماتریس 

شود. های ناهنجار مقایسه میآن برای یافتن زیرگراف  6مقدار امید

 
1 Graph-Based Anomaly Detection (GBAD) 
2 Normative Pattern 
3 False Positive 
4 Principal Eigenspace  
5 Residual Matrix 
6 Expected Value 

های ناهنجار دهنده وجود زیرگرافتر نشانهای بزرگمانده

های مربع ش سه نوع الگوریتم مختلف به نامدر این پژوههستند. 

ی ه ،7خ های اصلی و تحلیل مؤلفه 0نُرم یک بردار ویژ

ک 1تن
sparsePCA های ناهنجار با برای یافتن زیرگراف 

های اجتماعی پویا شبکه شد. تر پیشنهاد های بزرگماندهباقی

هایشان هستند. وظیفه اصلی تحت تغییرات ساختار و یا مشخصه

 ها، شناسایی نقاط تغییر یا رویدادها درسایی ناهنجاریدر شنا

شان انحراف ها از رفتار عادیها یا یالزمانی است که اکثریت گره

های خاصی از شبکه که مسئول این نقاط تغییر دارند و بخش

های اجتماعی پویا  هستند شناسایی شوند. با توجه به آن که شبکه

 ست برای مطالعه انواع از حوزه بررسی این پژوهش خارج ا

[ 21بع ]اها به منهای تشخیص ناهنجاری در این نوع شبکهروش

 های ها و چالشویژگی( 9) جدولدر . شود[ مراجعه 98و ]

های ایستا شبکه یهاهدف تشخیص ناهنجاریو های موجود روش

هده است که ااست. قابل مش شده  بدون مشخصه را دارند ارایه

ها در بر پردازش سیگنال از جدیدترین روشرویکردهای مبتنی 

 های ناهنجار هستند. حوزه تشخیص زیرگراف

 های ایستا.های تشخیص ناهنجاری زیرگراف در شبکهروش (:0) جدول

 هاچالش ناهنجاری روش رویکرد

 ساختار

 شبکه

تطبیق رفتار دنیای واقعی با  ای از رأسزیرمجموعه [29]

گراف محور. هایویژگی

ها و انواع یت ویژگیحدود

های تشخیصی. همه ناهنجاری

توانند ناهنجاری اتفاقات نمی

 اعالم شوند.

 امتیازهای ناهنجاری [24]

 امتیازهای ناهنجاری [25]

پردازش 

 سیگنال

 ای از رأسزیرمجموعه [99]

افزایش دقت تشخیص 

و افزایش پیچیدگی  ناهنجاری

محاسباتی. تشخیص تنها یک 

 اهنجار.زیرگراف ن

 ای از رأسزیرمجموعه [99]

 ای از رأسزیرمجموعه [26]

 ای از رأسزیرمجموعه [20]

-نمونه

برداری 

 فشرده

 ای از رأسزیرمجموعه پیشنهادی

وابستگی احتمال تشخیص 

درست به مقداردهی تنکی 

 ها.رأسبردار 

حجم و اندازه بردار اطالعات  برداری فشرده:های نمونهوشر

، با توجه به کاربرد با تعداد 98ایشده در شبکه، داده شبکه خیرهذ

 شود. برای مثال در های آن تعیین میها و تعداد یالگره

 اندازه تعداد  شبکه یک بردار به ، داده99های ارتباطیشبکه

های حسگر که در شبکه های موجود در شبکه است. درحالیلینک

 
7 Chi-Squared 
8  Eigenvector L1 Norm 
9  Sparse Principle Component Analysis (sparsePCA) 
10
 Networked Data 

11
 Communications Networks 
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های فعال در شبکه عداد گرهاندازه ت ، بردار شبکه هم9سیمبی

لینک  2کننده تأخیر هر مؤلفه داده شبکه بیان لیخواهد بود. در او

ای است که توس  کننده دما و یا هر داده بیان میمربوطه و در دو

چالش عمده آنجایی است که در  [.99] شودحسگر دریافت می

گیری بسیاری از کاربردها امکان دسترسی مستقیم برای اندازه

پذیر دهنده شبکه امکان های تشکیل های هر یک از مؤلفهادهد

که امکان دسترسی مستقیم وجود داشته  نیست. حتی درصورتی

گیری ها، اندازهها در بعضی از محی باشد تعداد بسیار باالی آن

کند و مستقیم را توس  یک نقطه مرکزی عمالً غیرممکن می

صورت ناخواسته  پایه به برای ایستگاه 9نوعی حمله منع سرویس به

 استفاده از نظریه  پیشنهاداین مشکل باعث  دهد.رخ می

  [.99] ای شدهای شبکهبرداری فشرده بر روی دادهنمونه

هریک دارنده  و مؤلفه  شبکه دلخواه از که هر شود فرض می

شده است. این داده   تشکیل        ازای  به   مقدار داده 

شبکه یا آمارهای امنیتی  یهاهای رأسط به ویژگیتواند مربومی

شده توس  حسگرها یا نرخ اتالف گیریدمای اندازه مثالباشد. 

شود هر لینک در شبکه اینترنت باشد. همچنین فرض می 4بسته

های شبکه مقدار داده ناچیزی دارند و تنها تعداد بیشتر مؤلفه

صورت  شبکه حاوی  در این ها مقدار متفاوتی دارند.کمی از آن

جز برای  است که در اکثر موارد به [        ]  بردار داده 

[ که در بسیاری از کاربردهای 92تعداد کمی موقعیت ثابت است ]

 دادهتنک بودن  بر که فرض   آنجا عالقه است. از امنیتی مورد

 ها برایبرداری از تمامی مؤلفهموجود در شبکه است پس نمونه

 بردارینمونه  کاری که با ارائه راه .به آن بهینه نیست یابی دست

صورت فشرده اطالعات موردنیاز را از شبکه  بتواند به    

استخراج کند بسیار مطلوب است. مساله بازیابی اطالعات شبکه 

راحتی با استفاده از نظریه  آن تنک باشد به که بردار داده درصورتی

 [.92شود ]ده مدل میبرداری فشرنمونه

اش برداری فشرده به خاطر تواناییدر چند دهه اخیر نمونه

برای ضب  و استخراج کارآمد اطالعات تنک توجه زیادی را به 

ها برداری فشرده در حوزه شبکهکارگیری نمونهخود جلز کرد. به

های بسیاری در اتصال این هنوز در مراحل اولیه است و چالش

ها، ساخت ماتریس ترین این چالش رد که مهمها وجود داآن

ها است. های ساختاری شبکهدلیل برخی محدودیتگیری بهاندازه

پذیر  گیری باید مطابق دو محدودیت امکانساخت ماتریس اندازه

هر  CS( گرچه در بیشتر مسائل موجود در 9[: )94] باشد

آوری جمع توانند با یکدیگرهای بردار میای از ورودیزیرمجموعه

 
1
 Wireless Sensor Networks (WSN) 

2
 Delay  

3
 Denial Of Service Attack (DOSA) 

4
 Packet Loss Rate (PLR) 

گیری را بدهند ولی این فرض در مورد و تشکیل ماتریس اندازه

شده روی یک مسیر یا  های واقعمسائل نظارت شبکه که فق  گره

آوری توانند با یکدیگر جمعدر همان اندازه می 5زیرگراف همبند

های واسطه محدودیت ها بهگیریشوند لزوماً درست نیست و اندازه

 ها، ماتریس ( در شبکه2)ود هستند. همبندی شبکه محد

منفی است ه استفاده از فق  اعداد صحیح غیرگیری محدود باندازه

استفاده  6های تصادفی گوسیاز ماتریس CSکه معموالً در  درحالی

 شود. می

ها در مقایسه با دیگر برداری فشرده در شبکهدرنتیجه نمونه

برداری فشرده  ه نمونهاز نظری .متفاوت است طورکلی به CSمسائل 

شده است. برای   ها استفادههای تنک در شبکهبرای بازیابی داده

هایی دارای ازدحام و نرخ خرابی باال در اولین بار برای یافتن لینک

شد   های غیرمستقیم استفادهگیریهای ارتباطی و از اندازهشبکه

های بکههای با ازدحام باال را یک ویژگی تنکی در ش[. لینک94]

 که فق  بخش کوچکی از  طوری کنند بهارتباطی معرفی می

بسیار ها ها در شبکه ازدحام باال دارند یعنی تأخیر این لینکلینک

روی  7زنی تصادفیها است. از قدمتر از تأخیر دیگر لینک بزرگ

. در ه استشدها استفاده گیریبرای تولید اندازه گراف شبکه

ها و برداری فشرده برای نظارت بر شبکههکارهای دیگر از نمون

شد  استفاده 0های نظیر به نظیرهای تنک در شبکهبازیابی داده

 [. 99و  99]

هایی توسعه های اجتماعی با مقیاس بزرگ روشدر شبکه

های بسیار کمتر از ابعادشان شبکه با دانش گیریداده شد با اندازه

ها بازیابی شوند. مثال ویژگی ها و یا یالهای رأسقبلی از ویژگی

داشته باشد. با این مفهوم و در کارهای  وجود تنکی در شبکه

های برداری فشرده در شبکه دیگری برای اولین بار از نمونه

های بین ها و یالترین رأساجتماعی برای شناسایی مرکزی

 [. 95-94ها درروشی غیرمستقیم استفاده شد ]انجمن

های عنوان ویژگی ها بههای بین انجمنو یال هاترین رأسمرکزی

های اجتماعی معرفی شد. برخالف کار قبلی برای تنکی در شبکه

ها گیری مقادیر کدام گرهها، آن که در هر اندازهگیریتولید اندازه

دخالت داده شوند و مقادیرشان باهم جمع شود اهمیت پیدا کردتا 

 تأثیرن به داده اصلی شده و شباهت آروی دقت داده بازیابی

 CS-TopCentو  CS-ComDetهای بگذارد. دو الگوریتم به نام
 صورت خالصه کارهای مرتب  با ( به2) جدولشد.   طراحی

برداری و ، روش نمونهبرداری فشرده را به لحاظ نوع شبکهنمونه

 کند.مینوع کاربرد با یکدیگر مقایسه 

 
5
 Connected 

6  Gaussian Random Matrix (GRM) 
7  Random Walk (RW) 
8
 Peer To Peer Networks 
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 برداری فشرده.مقایسه کارهای مرتب  با نمونه (:2) جدول
برداریروش نمونه نووع شبکه روش  تشخویص 

[94] ارتباطی شبکه   RW 
های با لینک

 ازدحام باال
[99 ]
[99]  

 RW نظیر به نظیر
های با لینک

 ازدحام باال

[94] اجتماعیشبکه   CS-TopCent 
 kترین مرکوزی
 رأس

[95] اجتماعیشبکه    CS-ComDet 
های بین لینک

هاانجمن  

هاناهنجاری CS-AnomalyDet شبکه اجتماعی پیشنهادی  

پیشنهادیروش -3  

برداری نمونه با کاهش پیچیدگیدر روش پیشنهادی هدف 

شود گراف شبکه ناشناخته و فرض می. غیرمستقیم شبکه است

 دانش نسبت به آن محلی است. این روش از چهار مرحله 

های تنک به نام سازی، بازیابی دادهبرداری، سیستم خطینمونه

که در ادامه  است شده  ها تشکیلها و شناسایی رأسبردار رأس

 .((9))شکل شودبیان می
 

 ناهنجاری سازی مدل -3-0

ناهنجار در شبکه با استفاده از چارچوب  هاییرگرافز یافتنله امس
شوبکه  شوود.  یمو  بنودی فشورده فرموول   یبوردار  بر نمونوه  یمبتن

 هوای شوامل رأس   ، مجموعه        توس  گراف  یاجتماع
 هوای لینوک شوامل    مجموعوه    بورخالف  شوود  مدل میگراف 

سوطح اول   یگانتنها همسوا     هر رأس  یناشناخته است. برا
شوخص  م     هوا لینوک و تعوداد          ها، تعداد رأس     

دارد و     یمقوودار واقعوو   هوور رأس  شووودیاسووت. فوورض موو  
       و   مورتب  بوا مجموعوه                         بردار

 .[1] شودی(  محاسبه م9از رابطه )  از بردار  یپاست. نُرم

‖ ‖   ∑    
 

   

    
 

 
(9) 

 یبورا  و  ر صوفر د یرغ هوای تعوداد مؤلفوه     ‖ ‖،      بورای 
،    ی بورا  وx  هایمطلق مؤلفه یرجمع مقاد   ‖ ‖،    
 یرمقواد  یشوینه ب   ‖ ‖ ،     یو بورا  یدسوی نُورم اقل   ‖ ‖
 یوک    صفر داشته باشد، غیر مؤلفه   فق     است. اگر  مطلق 

 یاجتماع یها در شبکه هاهنجارینا مثالتُنک است.    بردار رأس
 وهسوتند   نوامزد رأس    از یناشو  که یطور دارند به یتنک ژگییو

شبکه  هایکمتر از تعداد کل رأس یاربسنامزد  هایرأس ینتعداد ا
آن  یورود ینامو    باشود کوه   یرمنفوی غ بردار      اگر .است

مؤلفوه     بردار مشاهدات، با      است و   رأس یمقدار رو
 مجمووع  دهندهآن نشان یورود ینام که یریگاندازه    تعدادبه

 ینگراف شبکه باشد. همچن ازهمبند  یرگرافز در هارأس مقادیر

 یوف رد ینامو    اسوت کوه       عادبا اب گیریاندازه یسماتر   

         یاز شبکه است. بورا  گیریاندازه ینام   به مربوط 

 گیوری اندازه ینام   است اگر و فق  اگر       ،          و
 درمثال  یصورت صفر است. برا ینا یرباشد و در غ    شامل رأس

 گیووری،انوودازه     بووا         و        دارای شووبکه
 یستمس .استتعریف شده ( 2) رابطه طبق   گیریاندازه یسماتر
 است.     که در آن گردد بیان می( 9) رابطها ب یخط

نهایت جواب دارد. الزم است سیستم فو  فرومعین است و بی
حدود شود. محدودیت حل مراه فضایتا با اضافه کردن قیدی 

 که تعداد   موردنظر در این مساله، قید تنکی بردار رأس 
های های ناهنجار نسبت به تعداد کل رأسهای زیرگرافرأس

قبول خواهد   باشد و اغلز فرضی قابلگراف بسیار کمتر است می
  .      بود

 ترین شده که تنک  برداری فشرده بیاندر نظریه نمونه
دست به (4) سازی رابطهتواند از طریق حل مساله بهینهحل میراه

دلیل وجود نُرم صفر مساله سخت است [. حل آن به96 و 2آید ]

با ترکیز شود. تبدیل می (5)لذا با نُرم یک جایگزین و به رابطه 
( تغییر 6) شکل رابطهاین رابطه، تابع هدف به 9قل مربعاتحدا
[ که مساله 97شود ]می  شناخته LASSOعنوان مدل  کند و بهمی

  و بردار   را حتی در حضور نویز یا مقادیر ناقص در ماتریس 
هایی است که برای  سازی ازجمله بهینه LASSOکند. حل می
ساله کارایی زیادی دارد و های تنک مبه مجموعه جواب یابی دست

   رود. با درنظرگرفتن کار میهب CSدر حل مساله 

 ها در یگیریِ شبکه و با وجود ویژگی تنک ناهنجاراندازه
 ها شناسایی گیریهای اجتماعی، هدف از این اندازهشبکه
   های ناهنجار است لذا در ابتدا باید های زیرگرافرأس
 ورودی مساله تولید شود.گیری از گراف اندازه

که از محلی و آن ، دانشگراف شبکهبودن با فرض ناشناخته
ها آگاهی وجود ندارد باید از شبکه های بین آنها و یالرأس
تولید گردد. الگوریتم   گیری برداری شود و ماتریس اندازهنمونه

گیری برای تولید ماتریس اندازه CS-AnomalyDetپیشنهادی ما 
 [ جهت شناسایی 94] CS-TopCentبر الگوریتم یمبتن

 ها است. در الگوریتم پیشنهادی برخالف ترین رأسمرکزی

 
1
 Least Squares 
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تا در طی مراحل  شدهبرداری تصادفی، سعیهای نمونهروش
  گیری، اطالعات برجسته در بردار داده ساخت ماتریس اندازه

ال ها با احتمها( حفخ شود و از این رأسترین رأس)مرکزی
های ناهنجار در این های زیرگرافباالتری گذر کند. یافتن رأس

در   یافته است. مراحل تولید ماتریس  الگوریتم پیشنهادی تغییر
 6 گیری دراست. هر ردیف ماتریس اندازه شده  ارائه( 9) الگوریتم

طور محلی  به    برای هر رأس  اولشود. مرحله ساخته می
برای شروع، یک  دوم(. 7-1شود )خطوطمحاسبه می     وزن 

که قبالً برای همه      رأس ابتدایی نسبت به احتماالت شروع 
( 99-94 شده )خطوط  محاسبه  در گراف     های رأس

                      9ماتریس انتقال سومشود. انتخاب می
شود ساخته می  به رأس   گذر از رأس بر اساس احتمال

رأس بعدی از میان همسایگان رأس  چهارم(. 96-91 )خطوط
 انتخاب                      کنونی و بر اساس احتماالت 

 (.28 شود )خ می
 

               جهت تولید CS-AnomalyDetالگوریتم  (:0) الگوریتم

 گیری. ماتریس اندازه

Algorithm 1 Construction of measurement Matrix Method  

Input :             

1:        Set of network vertex 

2:    : Number of measurements 

3:     : Number of measurements lengths 

4:      : Average degree of graph 

5:      NULL                      /*Initializing Measurements Matrix*/ 
6:            NULL              /*Initializing Transition Matrix*/ 

7:  Foreach      do         /*Local Computation at each node*/ 
8:              

     
                           

                   
 

                             

       
   

9:  end for 

10:   for         do  

11:      Foreach      do        /* First Node Selection*/ 

12:                    
 

     
 

    

∑        
  

13:      end for 

14:                 Select first node relative to      

15:      for        do 

16:           if                   then    /* Next Node Selection*/ 

17:                     For each                  do 

18:                                              
     

∑     
                

  

19:                       end for 
20:                      Select next node relative to                     
21:                                                                      

22:                                                          

23:                else 

24:                               Back Track to the previous node  
25:           end if 

26:                         

27:      end for 

28:         Add the visited nodes to the matrix    as a new row 

29:  end for 

Output:  measurements matrix of    

 
1  Transition Matrix 

 بردارینمونه -3-2

هوای ناهنجوار   هوای زیرگوراف  از آنجا کوه هودف موا بازیوابی رأس    

های اجتماعی اسوت لوذا الگووریتم    در شبکه عنوان ویژگی تنک به

CS-AnomalyDet شووده تووا بوورای سوواخت موواتریس      طراحووی 

های ناهنجار با احتموال بواالتری   رگرافهای زیگیری از رأساندازه

وزنوی در نظور    ،به این منظور برای هور رأس در شوبکه  گذر کند. 

هور رأس   2دهنده وضوعیت شود که مقدار این وزن نشانگرفته می

در زیرگراف حاصل از همسایگان سطح اول آن رأس است.     

( و بر اسواس  7) طور محلی طبق رابطه این وزن توس  هر رأس به

أس و تعوداد همسوایگان    هر ر 9بندی محلیدو معیار ضریز خوشه

بوا  شود. گزارش می   هر رأس محاسبه و با درجه کمتر از آستانه 

شناسد محاسوبه وزن  که هر رأس، همسایگان خود را میفرض این

و با استفاده  4شدهطور توزیع تواند توس  خود رأس بههر رأس می

 و همسوایگانش انجوام   أس  ررجوه خوود   از معیارهای محلی نظیر د

هوای  هوای زیرگوراف  شود. ایده اصلی این معیار آن است کوه رأس 

 کنند. کوچک متراکم، وزن باالیی را دریافت می

     
                           

                   

 
                            

       
   

 
(7) 

 

هوا بوا احتموال    گیوری از ایون رأس  طی ساخت ماتریس اندازه

های عوادی وزن تقریبواً   شود. همچنین دیگر رأسباالتری گذر می

 این وزن به شرح زیر است. ارائهکنند. دلیل ناچیزی را محاسبه می

رأس بنودی محلوی هور    اولین عبارت این رابطه برابر ضریز خوشه

کند که به چه مقدار همسایگان هور  است و این ضریز بررسی می

هستند و تشکیل یک دسته گراف کامل را  رأس به یکدیگر نزدیک

بور تعوداد    های بین همسایگان یک رأس تقسیماند. نسبت یالداده

ها وجود داشوته باشود. معمووالً    تواند بین آنهایی است که مییال

هوای ناهنجوار از یوک    های زیرگرافساتصاالت بین همسایگان رأ

باشود لوذا   بسیار زیاد موی  شبکهزیرگراف عادی با همان اندازه در 

هوای ناهنجوار بوزرگ    هوای زیرگوراف  مقدار این ضریز برای رأس

است. دومین عبارت آن تعداد همسایگان یک رأس با درجه کمتر 

هوای  محاسبه مواتریس مانوده   (7) شمارد. طبق رابطهرا می   از 

        گراف 
    

    
بوین دو   گیرد. زمانی که مانوده صورت می 

شود که ضرب درجوه ایون دو   مقدار باالیی می   و    جفت رأس 

کوچک شود. زمانی مقدار مانده بین دو رأس بوزرگ     و    رأس 

ین دو رأس کوچک باشد. شود که درجه هر دو رأس یا یکی از امی

های کوچوک ناهنجوار معمووالً    که هدف یافتن زیرگراف ولی ازآنجا

 
2
 Status  

3 Local Clustering Coefficiant 
4 Distributed 
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همسایگان یک رأس در یک زیرگراف ناهنجار درجه کموی دارنود.   

هوای ناهنجوار دارای   لذا مقدار عددی عبارت دوم نیوز بورای رأس  

های یک زیرگراف ناهنجار دو دلیل، رأسبهاین مقدار باالیی است. 

 باال است.وزنشان  

بنودی بواال   خوشه تأثیر( 7) رابطهدلیل استفاده از عبارت دوم 

هوایی در  در کاهش وزن رأس است. از آنجا که ممکن اسوت رأس 

بندی بواال دارای چنودین همسوایه بوا     گراف باوجود ضریز خوشه

درجه باال باشند لذا عبارت دوم از مقدار کمی محاسوبه برخووردار   

در شوود.  به کاهش وزن رأس منجر می بندی باالشود و خوشهمی

صورت محلی محاسبه  مرحله اول الگوریتم هر رأس وزن خود را به

هوای زیرگوراف ناهنجوار در    منظور بازیابی کارآمد رأس کند. بهمی

ها، مطابق مراحول دوم و سووم یوک رأس خووب بورای      بردار داده

     گیوری نسوبت بوه احتمواالت شوروع      اندازه  شروع در هر 

شوود. همچنوین بوه هریوک از همسوایگان ایون رأس،       انتخاب می

بوورای انتخوواب بهتوورین رأس بعوودی         احتموواالت مناسووز 

طوول هور     شود و بار انتخاب می  دهد. رأس بعدی اختصاص می

گیری است. به دلیول حوذف یوال بوین رأس کنوونی و رأس      اندازه

عنوان  برای انتخاب به ایهیچ همسایه یبعدی ممکن است که رأس

( 24 شده )خو  رأس بعدی نداشته باشد لذا به رأس قبلی مالقات

شده یوک ردیوف جدیود در    های مالقاترأس گردد. مجموعهبرمی

 کنند.را تولید می  گیری ماتریس اندازه

 سازیسیستم خطی -3-3

هوای  و افوزودن وزن بوه رأس    گیری بعد از تولید ماتریس اندازه

گیوری در زیرگوراف   در هر اندازه  د شده به بردار مشاهدات بازدی

شود. در تشکیل می                همبند، سیستم خطی 

مجهوول اسوت و دسوتگاه مربوطوه       هوا  این سیستم بوردار رأس 

هایی، نهایت جواب دارد. لذا باید با اعمال محدودیتفرومعین و بی

قیود  ای ممکن را به یک کواهش داد. ایون   همجموعه جواب اندازه

است که در ایون مسواله شورط قابول        تنکی بردار همان شرط 

های ناهنجار نسبت های زیرگراف. یعنی تعداد رأسباشدمیقبولی 

 دهند.های شبکه را تشکیل میکمی از تعداد کل رأس

 هابازیابی بردار راس -0-3

( 6) از طریق رابطه                حل خطی ترین راهتنک

درصد 4با تنکی    راس شدهبردار بازیابی (9) شکل شود.یافت می

بوا دو  بورداری فشورده   از طریوق نمونوه  رأسی 592را در یک گراف 

های غیرصفر این بردار مربوط دهد. مؤلفهنشان می زیرگراف ناهنجار

تند. در میوان  های ناهنجوار هسو  های نامزد برای زیرگرافبه رأس

هوا عضوو زیرگرافوی کوچوک و     شده، برخی از آنهای بازیابیرأس

بازیوابی    متراکم هستند در حوالی کوه همسایگانشوان در بوردار     

هوا ناهنجوار   های حاصول از ایون رأس  نتیجه زیرگراف اند درنشده

طوور   هوای ناهنجوار بوه   های زیرگرافنیستند. در مرحله بعد، رأس

 ند.شودقیق شناسایی می

 
برداری فشرده در گراف با نمونه   شده رأسبردار بازیابی(: 3شکل )

 رأسی. 592

 هاشناسایی راس -5-3

طور کامل  هایی هستند که بهناهنجار تنها رأس های زیرگرافرأس

هوای ناهنجوار بواالترین تعوداد رأس     شوند لذا زیرگرافبازیابی می

های ناهنجار ناسایی زیرگرافش( 2) الگوریتمبازیابی شده را دارند. 

دهد. در ایون الگووریتم پیشونهادی بورای هور یوک از       را نشان می

شود که هر مؤلفه بوا چنود   ، بررسی می های غیرصفر بردار مؤلفه

(. بورای  95-4شوده همسوایه اسوت )خطووط     هوای بازیوابی  مؤلفه

جلوگیری از بررسی تکراری، بعود از شومارش مقودار هور یوک از      

(. 94و 1)خطووط   شوود صفر قورار داده موی    ر بردار ها دهمسایه

که دارای بواالترین مقودار شومارنده هسوتند بوه       رأس  درنهایت 

شوند های ناهنجار اعالم میعنوان زیرگراف همراه همسایگانشان به

 (.97-96)خطوط 
 .های ناهنجارشناسایی زیرگراف الگوریتم پیشنهادی (:2الگوریتم )

Algorithm2  Anomalous Subgraph Identification 
Input: vector ‘ ’ 

1: Create                 HashMap <Integer, List<Integer>>  
2: Create                   HashMap<Integer, Integer>  

3:          ;              /*Initializing counter*/ 

4: Foreach nonzero elements of  ,    do 

5:     if (       ) continuous; 
6:     Foreach nonzero elements of  ,    do 

7:        if (   contains  neighbor (  )) 

8:                    
9:               ; 
10:                                 

                               /*set key to    & values to its neighbor*/ 
11:       end if  

12:     end for 
13:                                 
                            /*set key to    & values to relevent counter*/ 
14:   Reset           and        . 
15: end for 

16: Sort descending the             by value. 

17: Get vertices and their neighbors’ equivalent to  -top keys of 

the              . 
Output: Anomalous Subgraphs 



   089                                                                     آبادیاله مهحسینی امینملیحه شاه؛ اجتماعی بزرگهایهای متراكم ناهنجار در شبکهتشخیص همزمان زیرگراف

 های تجربی نتایج آزمایش -0

شود. ابتدا می ارائههای تجربی در چهار بخش نتایج آزمایش

گردد. می ارائهای های داده، ابزار و مجموعههای آزمایشتنظیمات 

پردازد و معیارهای ارزیابی توضیح موارد مطالعه میبه سمس 

نتایج تجربی بیان و  در نهایتی و ها و الگوریتم معرفآزمایش

 شوند.تحلیل می

 هاتنظیمات و مجموعه داده -0-0

JGraphT [54 ] گراف لیتحلنویسی جاوا و ابزار از زبان برنامه

و از  CS-AnomalyDetی الگوریتم ساز ادهیپبرداری و برای نمونه

 کتابخانه  ژهیو بهسازی مساله برای بخش بهینه  Matlabافزارنرم

SPAMS[55و توابع بهینه ] سازLASSO است. برای  شده استفاده

و ابزار تحلیل  Rهای پردازش سیگنال نیز از زبان سازی روشپیاده

 Matlabافزار [ در نرم57] DSPCA[ و کتابخانه 56]igraph گراف 

و  Corei5 ،CPU  2.3GHzاست. نتایج در ماشین  شده استفاده

  استخراج Win8 عامل ستمیسبر روی  RAM 4Gحافظه اصلی 

 است. شده

هوای  در شوبکه  تشوخیص ناهنجواری  هوای اساسوی   از چالش

هووای واقعووی بووا  دادهاجتموواعی، عوودم دسترسووی بووه مجموعووه   

پیشنهادی مختلوف   هایبرای ارزیابی و مقایسه روش 9پایه حقیقت

و  2هوای مصونوعی  داده . به این دلیل از روش تولید مجموعهاست

مولود گوراف    [. مدل90ایم ]کرده استفادهبه آن تزریق ناهنجاری 

هوا  که در آن احتمال رخداد همه یالاست  9رینی-اردوش تصادفی

مولود   د توا مودل  وشو موی در نظر گرفتوه    در شبکه ثابت و برابر 

های دنیوای  مشابه گرافرا تولید آن گراف  R-MATتصادفی گراف

و قطور  فوخ  حآن شوبکه  سواختار انجمنوی  همچنین  .بسازدواقعی 

تحوت   R-MAT[. بورای ارزیوابی از مولود    91] شبکه کوچک شود

 [. 48است ] شده استفادهی ها مجموعه دادهلینوکس جهت تولید 

با استفاده از مواتریس احتمواالت پایوه بوا      R-MATهای گراف

تکوورار تولیوود   92و        و           ،        مقووادیر 

 ،R-MATاسوتفاده از مولود    بعود از تولیود گوراف بوا     شده اسوت. 

برای  مثالً. شده است ناهنجار درون گراف شبکه جاسازی رگرافیز

ناهنجار شوش رأسوی درون گوراف شوبکه،      رگرافیزجاسازی یک 

های گراف با درجه تصادفی شش رأس از میان رأس صورت بهابتدا 

 اتصواالت خوارجی زیرگوراف انتخواب      کننوده  کنترلحداکثر شش 

ناهنجار،  رگرافیزجاسازی  دهند.ل یک دسته میشوند و تشکیمی

مشخصات مرتب  ( 9) جدولگذارد. می تأثیرها روی مجموعه یال

 
1
 Ground Truth 

2 Synthetic Data Set 
3 Erdos-Renyi (ER) 

را بعد از تزریق  R-MATهای تولیدی توس  مولد با مجموعه داده

هوای  همچنین در آن مجموعوه داده  .دهدها را نشان میناهنجاری

 هوای گوراف یوافتن زیر  بووک جهوت  اجتمواعی فویس   واقعی شبکه

  [.68است ] شده کوچک ناهنجار درج

 های مورد مقایسهروش -0-2

بر پردازش سیگنال های مبتنیدر این بخش به مقایسه روش

sparsePCA [20 ][ و 26] Eigenvector L1 norm شامل دو روش

کارایی این  جدولشود. در با چارچوب پیشنهادی پرداخته می

های ناهنجار پیچیدگی محاسباتی و تعداد زیرگراف نظر ازها روش

سازی دو روش . بعد از پیادهاند گرفته قرارتشخیصی مورد مقایسه 

Eigenvector L1 norm  وspaesePCA ها، و استخراج نتایج آن

ها در مقایسه با چارچوب پیشنهادی با تشخیص این روش قدرت

رأسی با تعبیه یک زیرگراف  9824در گراف   ROCمنحنی  رسم

4منحنی قرار گرفت. سطح زیر یبررس موردرأسی 0ناهنجار 
AUC ،

 ها از روش هرکدامعنوان معیار مقایسه قدرت تشخیص  به

ها، بردار رأس. در چارچوب پیشنهادی تنکیاستگیری اندازه

  اترتیز بگیری بهطول هر اندازه ها وگیریتعداد اندازه

 
    ،

  
 

 
  و  

 

 
 است.  شده  میتنظ 

 معیارهای ارزیابی -0-3

  چهار دسته توان به معیارهای اصلی ارزیابی را می
5
 ،  

6
 ،  

7
 

  و 
0

ناهنجار که  هایتعداد رأس     بندی نمود.تقسیم 
 اشتباه که به هاییتعداد رأس   اند. شده بینیپیش یدرست به

 یدرست که به ییهاتعداد رأس   اند. شده بینیپیش ناهنجار
اشتباه  ناهنجار که به هایتعداد رأس    .اندشده بینیپیش عادی
معیارهای ارزیابی شامل نرخ فراخوانی  اند.شده بینییشپ عادی

R
 رابطه 99خطانرخ تشخیص، (0)رابطه 98 درستتشخیص نرخیا  1
 99برای ایجاد مصالحه معموالً. هستند( 98) رابطه 92و دقت (1)

دو معیار  عنوان ترکیبی از هر به   از شاخص   و   بین دو معیار
 .شوداستفاده می( 99)  رابطهمطابق 

                                     
  

     
  (0)        

            

                               
  

     
 (1)                                    

 

 
4Area Under Curve (AUC) 
5   True Positive (TP) 

6   False positive (FP) 

7   True Negative (TN) 

8  False Negative (FN) 

9
 Recall 

10
 True Positive Rate (TPR) 

11
 False Positive Rate (FPR) 

12
 Precision 

13
 Trade-off 
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 (98 )                                                                                        

  
       ⁄    

(99 )                                                                                       
                

                
   

 موارد مطالعهاعتبار سنجی و  -0-0

  درو بررسی مورد خاص  کاربرد ازنظرچارچوب پیشنهادی 
قرار   لعهمطا موردهای اجتماعی واقعی های تصادفی و شبکهگراف
های های مختلف زیرگرافگیرد که نتایج حاصل از نظر ویژگیمی

اعتبار سنجی روش پیشنهادی  شوند.ناهنجار تشخیصی تحلیل می
سمس قدرت  و پایه صورت گرفتهای دارای حقیقتبر روی داده
های تولیدی تصادفی تایید های گرافآن بر روی دادهتشخیص 

 .گردید

های تصادفی رچوب پیشنهادی روی گرافچا های تصادفی:گراف
های ناهنجار رأسی برای تشخیص زیرگراف9824رأسی و  592

رأسی  6زیرگراف ناهنجار  (4) شکلمورد بررسی قرار گرفته است. 
دهد. حداقل رأسی را نشان می 592شده در گراف یال، تعبیه95با 

های این زیرگراف به ترتیز سه ال خارجی رأسو حداکثر اتص
دهنده ( است. نتایج نشان490و  994( و شش )رأس 586)رأس 

هایی تشکیل شده که آن است که این زیرگراف کوچک روی رأس
 ها باال است. ها کم اما تعامالت بین خود رأساتصاالت خارجی آن

 
شده در گراف  تعبیهیال، 95با رأسی 6: زیرگراف ناهنجار (0) شکل

 رأسی.592

 یال، تعبیه20رأس و 0( زیرگراف ناهنجار دیگری را با 5) شکل
حداقل و حداکثر دهد. رأسی را نشان می9824شده در گراف 

( و 56های این زیرگراف به ترتیز یک )رأس اتصال خارجی رأس
های این تعامالت بسیار کم رأس( است. لذا با وجود 922سه )رأس

ها باال است. های شبکه، تراکم داخلی آنزیرگراف با دیگر رأس
ها یک ناهنجاری ساختاری را در شبکه نشان پس این زیرگراف

 دهند.می

 
 رأسی.9824یال در گراف  20رأسی با  0: زیرگراف ناهنجار (5) شکل

یشنهادی برای بررسی کاربرد چارچوب پ های اجتماعی:شبکه
بوک های شبکه اجتماعی فیسهای واقعی، دادهروی مجموعه داده

های کوچک است. هدف یافتن زیرگراف گرفته قرار استفاده مورد
متراکم در این شبکه اجتماعی است که تراکم داخلی این 

 ها باالتر از حد مورد انتظار است و اتصال خارجی زیرگراف
به  xتجربی تنکی بردار  طور به. است های این زیرگراف پایینرأس
رأسی با 28زیرگراف (6) شکل است. شده  میتنظدرصد 24
یال تشخیص داده شده توس  چارچوب پیشنهادی را نشان 900
است. که  91کمترین مقدار یعنی  570دهد. درجه رأس می

 گرفته قراروی این رأس آن است که این زیرگراف ر دهنده نشان
 است.

 
 یال. 900رأس و 28: زیرگراف کوچک متراکم با (6) شکل

دهنده آن است که حداقل و حداکثر ها نشانهمچنین بررسی
( 516های این زیرگراف به ترتیز صفر )رأس اتصال خارجی رأس

 951با درجه  495ها، رأس ( است. از این رأس571و هفت )رأس 
اسوت، در بوردار    91ت داخلی آن در این زیرگراف که تعداد اتصاال

رأسوی بوا   94 رگوراف یز (7) شکلهمچنین  بازیابی نشده است.  
 9704دهود. در ایون زیرگوراف، درجوه رأس     یال را نشان موی 01

که حداقل  دهدمی ها نشانبررسیاست.  99کمترین درجه یعنی 
های این زیرگراف بوه ترتیوز صوفر    تصال خارجی رأسو حداکثر ا

بوا   9490( است. عوالوه، رأس  9740( و هفت )رأس 9704)رأس 
ایون رأس در  . دارد 99ای برابر ، در این زیرگراف درجه547درجه 
هوای  طبوق ویژگوی   لوذا مقدار ناچیز و بازیابی نشده است.   بردار 

هوای کوچوک   افتوان ایون زیرگور  ها میبررسی شده این زیرگراف
کورد.   تعیوین های سواختاری شوبکه   عنوان ناهنجاریمتراکم را به

دهود کوه   ها به تحلیلگر این هشدار را میوجود این نوع ناهنجاری
 ممکن است فعالیت تهدیدآمیزی در شبکه در حال انجام باشد.

 
 یال. 01رأس و 94: زیرگراف کوچک متراکم با (7) شکل
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 هانتایج آزمایش -0-5

های مختلف برای ارزیابی ین بخش نتایج حاصل از آزموندر ا

های از پنج شود. هر آزمایشمی ارائهعملکرد چارچوب پیشنهادی 

میزان  تأثیرتکرار برخوردار است. نتایج حاصل از سه آزمون 

 های موردگیریبر احتمال تشخیص، تعداد اندازه رأسبردار تنکی

 بر تشخیص گیریهطول هر انداز تأثیرجهت تشخیص،  ازین

 رأسی 592شوند. هر سه آزمایش بر روی گرافبررسی می

 R-MAT  است. شده انجامبا تعبیه دو زیرگراف ناهنجار 

درصد تنکی بردار  تأثیرآزمون  :بردار رأس یتنکیزانم تأثیر

 های ناهنجار بررسی ها را بر احتمال تشخیص زیرگرافرأس

  ها گیریازهدر این آزمایش تعداد اندکند. می
   

 
و طول هر  

  گیری اندازه
   

 
 (0) شکلنتایج مطابق است.  شده  میتنظ 

رأسی با افزایش درصد تنکی بردار 592دهد که در گراف نشان می

های رود. زمانی که تعداد مؤلفهها، احتمال تشخیص باالتر میرأس

 های گراف درصد تعداد رأس4برابر   بردار  صفرریغ

 
    

درصد است. زمانی که تنکی در 988باشد احتمال تشخیص 

 کمترین مقدار خودش 

 
از  تر بزرگباشد احتمال تشخیص     

دهد می نتایج نشان. است         درصد50صفر و 

ها داد رأسبسیار کمتر از تع  ها تنکی بردار رأس که یدرحال

ها به باالترین حد ممکن باشد احتمال تشخیص ناهنجاری    

 رسد.می

در گراف  Fاین آزمون روی شاخص  :گیریتعداد اندازه تأثیر

 رأسی با تعبیه دو زیرگراف ناهنجار و با تنظیم طول 592

  گیری به اندازه
 

 
دهد. در این آزمایش ی قرار میبررس مورد 

 است ) شده  میتنظدرصد 4به    تنکی بردار
 ⁄ (. مطابق    

 افزایش  Fها، شاخص گیری(، با افزایش تعداد اندازه1) شکل

درصد تعداد کل  95ها تنها گیرییابد و زمانی که تعداد اندازهمی

 های گراف است )رأس

 
مقدار در باالترین  F(، شاخص    

 درصد قرار دارد. همچنین زمانی که درصد 77خود یعنی 

 درصد است ) 5ها در کمترین مقدار یعنی گیریاندازه

 
    ،)

 که یدرحالدهد، می درصد است. نتایج نشان 64برابر  Fشاخص 

ها بسیار کمتر از تعداد رأس  از شبکه  هابرداریتعداد نمونه

شود که هدف زان کارایی حاصل می( باالترین می   است )

 برداری فشرده است.نمونه

در گراف  Fاین آزمون روی شاخص  گیری:طول اندازه تأثیر

 رأسی با تعبیه دو زیرگراف ناهنجار و با تنظیم تعداد 592

  گیری به اندازه
 

 
 درصد )4به   و تنکی بردار  

 ⁄     )

( با افزایش طول 98) شکلدهد. مطابق قرار می مورد بررسی

یابد و زمانی که طول هر نیز افزایش می Fها شاخص گیریاندازه

های گراف است درصد تعداد کل رأس25گیری تنها اندازه

( 
 ⁄ درصد 79در باالترین مقدار خود یعنی  F(، شاخص     

ها به تعداد کل گیریاندازه قرار دارد. همچنین زمانی که نسبت

 Fدرصد باشد شاخص  5های گراف در کمترین مقدار یعنی رأس

 .استدرصد  66برابر 

های مبتنی بر پردازش سیگنال در این بخش به مقایسه روش

 sparsePCA[ و 95] Eigenvector L1 norm شامل دو روش

 پردازیم.[ با چارچوب پیشنهادی می97]
 

 
 ها.بر احتمال تشخیص ناهنجاری xدرصد تنکی بردار  تأثیر: (8) شکل

 
 .Fها بر روی شاخصگیریتعداد اندازه تأثیر: (9) شکل

 
 .Fبر شاخص  گیری طول اندازه تأثیر(: 01) شکل

پیچیدگی محاسوباتی   ازنظرها کارایی این روش (4) جدولدر 

 قوورارهووای ناهنجووار تشخیصووی مووورد مقایسووه و تعووداد زیرگووراف

و  Eigenvector L1 normسوازی دو روش  . بعود از پیواده  انود  گرفتوه 

spaesePCA هوا  ها، قدرت تشخیص ایون روش و استخراج نتایج آن

در گوراف   ROC در مقایسه با چارچوب پیشنهادی با رسم منحنی

 یبررسو  موورد رأسوی  0رأسی بوا تعبیوه زیرگوراف ناهنجوار     9824

9قرارگرفت. سطح زیر منحنی
AUC عنوان معیار مقایسوه قودرت    به

گیووری اسووت. در چووارچوب هووا انوودازهاز روش هرکوودامتشووخیص 

هوا و طوول هور    گیوری ها، تعداد اندازهپیشنهادی تنکی بردار رأس

 
1Area Under Curve (AUC) 
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 گیری به ترتیوز بوه   اندازه

 
    ،  

 

 
  و  

 

 
 شوده   میتنظو  

 است.

و چارچوب  مختلفهای یدگی و تشخیص روشپیچمیزان : (0) جدول

 پیشنهادی.

 پیچیدگی محاسباتی روش
ناهنجار  زیرگراف

 تشخیصی

Eigenvector L1 norm               غیرهمزمان کم زیرگراف 

sparsePCA      √        فقوو  یک زیرگراف 

Proposed Framework                 زیاد زمان همزیرگراف 

 ( قوودرت تشووخیص ایوون سووه روش را بووا رسووم    99) شووکل

 ROCشودن منحنوی   کنود. منطبوق  مقایسه می ROCهای منحنی
برابور   AUCبر قطر مربوع و معیوار    Eigenvector L1 normروش 

چارچوب  دهنده عدم توانایی تشخیص این روش است.نشان 57/8

قودرت تشوخیص مشوابه و     بواً یتقر sparsePCAپیشنهادی وروش 

 9و 11/8این دو روش به ترتیز برابور   AUC. معیار رادارندباالیی 

پیشونهادی بوا پیچیودگی     چارچوبدهد که می است. نتایج نشان

از قوودرت تشووخیص  sparsePCAکمتوور از روش        محاسووباتی

رچوب پیشونهادی بورخالف روش   برخوردار است. حتی چوا  مشابه

sparsePCA   زموان  همقادر به تشخیص چندین زیرگراف ناهنجار 

 است.

 
 های مختلف و چارچوب پیشنهادی.روش  ROC: منحنی(00) شکل

پیچیدگی محاسباتی چارچوب پیشنهادی  تحلیل پیچیدگی:

و الگوریتم  CS-AnomalyDetبرداری نمونه ناشی از الگوریتم

 شنهادیپهای ناهنجار است که در این پژوهش گرافشناسایی زیر

ها است. در ادامه هزینه محاسباتی هرکدام از این الگوریتم شده

، مطابق فرض        شود. با توجه به گراف شبکه محاسبه می

را برای  9که هر رأس یک جدول درهم CS-AnomalyDetالگوریتم 

یک رأس، همسایه دارد، بررسی اینکه آیا همسایگانش نگه می

در زمان ثابتی انجام شود. سمس،  باًیتقرتواند رأس دیگر است می

تواند بررسی کند، چه تعداد از  یک الگوریتم پیمایش گراف می

که برای  اند شده ذکر   در لیست همسایگان    همسایگان رأس 

          محلی و در زمان  طور به   هر رأس 
انجام          

 
1 Hash Table 

 

   شود. همچنین بررسی اینکه چه نسبت از همسایگان رأس می

درجه کمتر از میانگین درجه گراف دارند، در زمان ثابتی انجام 

 خواهد شد. 

شوود و هور رأس   محلی انجام موی  طور بههای ذکرشده بررسی

 1-7همسووایه دارد. هزینووه محاسووباتی خطوووط      حووداکثر 

 اسوت. خطووط         بوا       ت در بدترین حال( 9) مالگوریت

بوار انجوام   تواند خارج از حلقه و فق  یکمی( 9) الگوریتم 99-94

∑هزینه محاسباتی عبارت  لذاشود.  اسوت و       برابر         

برای انتخاب بهتورین رأس شوروع        محاسبه احتماالت شروع 

شوود.  در زمان ثابتی انجام موی   رأس محلی و برای هر  صورت به

مقوادیر   بررسوی در این الگووریتم، انتخواب رأس بعودی از طریوق     

 انجوام شوود       توانود در زموان   در هور رأس موی   شده محاسبه

ثابوت  در زموان  28. اختصاص رأس بعدی در خ (25-96خطوط)

-CSبورداری  زمان محاسبات کل الگوریتم نمونوه لذا شود انجام می

AnomalyDet  است. در            در بدترین حالت برابر 

بواالترین هزینوه   بوا  های ناهنجوار  شناسایی زیرگراف( 2) الگوریتم

هوای  حلقوه  ،اسوت کوه در آن   94-4 محاسباتی مربوط به خطوط

Foreach  انجوام         یزموان ترتیوز   بوا  5و4 موجود در خطووط 

 بوه  اسوت. بوا توجوه       تنکوی بوردار  میوزان    در آن کوه  شودمی

تشوخیص   محاسوبات کول  هزینه دو الگوریتم،هم  پشت سر اجرای

                های ناهنجار در بودترین حالوت   زیرگراف

 تعووداد   هووای گووراف،  تعووداد رأس   ،کووه در آن باشوودمووی

تنکوی  میوزان   گیوری و  طول هر انودازه   های شبکه، گیریاندازه

 ها است.بردار رأس

 گیرینتیجه -5

 یتمالگورو عالمت  بدون یناهنجار یصتشخ یکردمقاله رو ینا

مرتب  با  هاییگنالسپردازش بر اساس بردارینمونهجدید 

 هاییرگرافز زمان همتعیین داد که قادر به ارائه یمحل اطالعات

 های اجتماعی شبکه ناشناخته نویزی ناهنجار در گراف متراکم

 بر یمبتنپیشنهادی  بردارینمونه یتم. الگورتبزرگ اس

های  شبکهتنک  هایویژگی یابیباز جهت برداری فشردهنمونه

 کاهشناهنجاری در کنار  تشخیصبهبود دقتِ هدفبا  ثابت

 یتجرب های آزمایش یجنتا است.ها داده یبردارنمونه یچیدگیِپ

 از دقت  رویکرد پیشنهادی عالوه بر برخورداریکه  نشان داد

 یمحاسبات یچیدگیپ، متراکمیرگراف ززمان چندین هم تشخیص

برداری فشرده از نظریه نمونه .داد طرز قابل توجهی کاهشرا به

زیاد کاهش  به که هشد  استفادهتنک  هایبرای بازیابی داده

چندین  زمان هم تا ه استکردکمک  پیچیدگی محاسباتی

 عنوان به. معرفی ناهنجاری دهتشخیص د رازیرگراف ناهنجار 

 های اجتماعی و استفاده از نظریه ویژگی تنک در شبکه
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 . با توجه بهمعرفی شد هابرداری فشرده برای بازیابی آننمونه

های متعدد تشخیص ناهنجاری، نیاز و چالشموجود موانع 

های حوزه شبکه در و کاربردی افتهی سازمانمطالعه  هفزاینده ب

  سازی مدلکارهای آینده ما با هدف . شد احساساجتماعی 

 کاهش زمانموازی چارچوب پیشنهادی جهت افزایش دقت و 

 های سازیتصمیم هدف باپیچیده بزرگ های در شبکه اجرا

تشخیص در راستای و برداری فشرده نمونهکمک به درنگبی

خصوصی  حریم جهت حفخهای اجتماعی ناهنجاری در شبکه

همچنین افزایش سرعت تشخیص و دقت  .دبوخواهد کاربران 

تراکم،  های متراکم نیازمند تعریف تراکم، مدلتعیین زیرگراف

گیری تراکم و تعیین محدوده آن است که بررسی معیارهای اندازه

 خواهیم داد.
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ABSTRACT 

Classical anomaly detection approaches suffer from lack of detection accuracy, few concurrent detected 

anomalous subgraphs, high computational complexity, low detection speed, and the compliance to use a 

combination of local and global network graph information. This paper presents a new signal processing 

approach to simultaneous detection of small condense anomalous subgraphs based on local information of 

each unknown large-scale social graph. The approach introduces a novel sampling algorithm based on 

compressive sensing to retrieve the sparse properties of static networks, and aims to improve the speed and 

accuracy of detected anomalous subgraphs by reducing the complexity of data sampling. The experimental 

results with generated datasets of real and artificial graphs of large social networks show that the proposed 

approach in comparison with the state-of-the-art methods, increases the accuracy of simultaneous detection 

of anomalous condense subgraphs and reduces the computational complexity from to  in the n node         

networks. Hence the proposed approach is easily applicable to anomaly detection of large complex        

dynamic networks. 
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