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 -1کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
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چکیده
روشهای سنتی تشخیص ناهنجاری بر اساس سیگنال در شبکههای بزرگ از چالشهای دقت تشخیص ناهنجاری ،تعداد کم زیرگرافهای
همزمان ناهنجار تعیینشده ،حجم باال و پیچیدگی محاسباتی ،سرعت کم تشخیص ،الزام به استفاده ترکیبی از اطالعات سراسری و محلی
گراف شبکه رنج میبرند .این مقاله رویکرد جدید پردازش سیگنال برای تشخیص همزمان زیرگرافهای متراکم ناهنجار بر اساس
اطالعاتمحلی از گرافهای بزرگ ناشناخته اجتماعی پیشنهاد داده که هدفش بهبود سرعت و دقتِ تشخیص زیرگرافها است .الگوریتم نوین
نمونهبرداری مبتنیبر نمونهبرداری فشرده برای تقلیل نمونهبرداری دادهها ارائه داده که از طریق بازیابی ویژگیهای تنک شبکههای ثابت،
پیچیدگیِ محاسباتی شبکه را کاهش داده است .نتایج آزمایشهای تجربی با دادههای تولیدی گرافهای مصنوعی و واقعی ِشبکههای اجتماعی
بزرگ در مقایسه با مهمترین روشهای علمی نشان داد که رویکرد پیشنهادی عالوه بر برخورداری از دقت تشخیصهمزمان چندین زیرگراف
در شبکه گرهای کاهش داده است .روش پیشنهادی به آسانی قابل کاربرد در
به
متراکم ،پیچیدگی محاسباتی را از
√
تشخیص ناهنجاریهای شبکههای بزرگ پویا و پیچیده است.
كلیدواژهها :تشخیص ناهنجاری ،زیرگرافهای متراكم ناهنجار ،پردازش سیگنال ،نمونهبرداری فشرده ،نظریه گراف

 -0مقدمه
اینترنت بهعنووان قلوز زیرسواختهوای ارتبواطی مودرن اسواس
شبکههای جامعه اطالعاتی است زیرا به عملکرد مناسز بسویاری
از سرویسهای اصلی که باید ایمن ،مقاوم و تا حد امکان نزدیوک
به ارتباطات اجتماعی انسان باشند کمک کورده اسوت .رفتارهوا و
ساختارهای نامتعارف در قالز ناهنجاری در این شبکههوا موجوز
ایجاد اختالل و نا امنوی اسوت کوه در کواهش کوارآیی عملکورد،
انسجام همبندی و روابو آن اثور منفوی دارد .رشود شوبکههوای
اجتماعی آنالین بهعنوان پدیده جدید ،زنودگی انسوان را از طور
مختلف تحت تأثیر قرار داده و نیازمند توسعه روشهای تشوخیص
رفتارهای غیرمتعارف همزمان در استفاده روز افزون آن است [.]9
ناهنجاری در شبکه از طریق گرههای خاص شبکهها بوا تغییورات
ناگهانی در همبندی شبکه به وجود میآید یا بوا الگوهوای تعامول
آنها ایجاد میکند بهگونهای که بهطور قابل توجه با همتایان خوود
متفاوت باشند [ .]2توأثیرات ایون رفتوار ناهنجوار را مویتووان در
نظارت بر ساختار شبکه مشاهده کرد که انحراف قابلتوجه با رفتار
* رایانامه نویسنده مسئولmahabadi@shahed.ac.ir :

طبیعی آن در اشوکال مختلوف اینترنوت اشویا ،9اینترنوت اشویاء
چندرسانهای ،2اینترنت اشیاء پزشکی ،9اینترنوت اشویاء شوهرهای
هوشمند 4و موارد دیگر در قالز ناهنجاری دارد .رفتوار و سواختار
غیرطبیعی بهعنوان پَرت ،استثناء و ناهنجاری 5شناخته مویشوود
[.]4-9
 -0-0تشخیص ناهنجاری
تشخیص ناهنجاری برای شناسایی حمالت رایانهای [،]5
تهدیدهای اینترنت اشیاء [ ،]9مخاطرات امنیتی ،]6[ 6فعالیتهای
مخرب رایانهای ،]7[ 7تشخیص ازدحام جمعیت ]0[ 0و به
اشتراکگذاری اخبار جعلی 1در میان کاربران [ ]9استفاده میشود
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که مشابه پیشبینی لینک 9یا پیشنهاد لینکها در آینده []98-1
است.

شکل ( :)0تشخیص زیرگراف ناهنجار بر اساس سیگنال[.]28
4

گرچه هدف از تشخیص ناهنجاری ،2تعیین پیوندها 9و گرههای
ناهنجار است که بهصورت زیرگرافهای 5همزمان هم قابل ارائه
باشند .این ناهنجاریها با رفتار عادی موجودیتها ،ارتباطات آنها
یا همبندی شبکه متفاوت هستند .شبکه این موجودیتها
میتواند توس گراف بهصورت گرهها و ارتباطات آنها مدل شود
تا بهعنوان بخش مهمی از ابزار تجزیه و تحلیل شبکههای مختلف
مطرح شود [ .]0با ارائه چنین گرافی ،یافتن ناهنجاریها بهصورت
زیرگروههایِ ناهنجارِ همزمان مورد توجه بسیاری از برنامهها مانند
کشف نفوذ ،کشف تروریست ،جنایات و جرائم سازمانیافته قرار
دارد .این موارد شامل تحقیق در شناسایی زیرگرافهای ناهنجار
برای بسیاری از شبکههای بزرگ دارای روشهای متعددی است
[ .]92-99روشهای تشخیص ناهنجاری به دو رویکرد مبتنیبر
پردازش سیگنال (تعیین ناهنجاری بهصورت نویز در سیگنال) و
پردازش گراف (تعیین ناهنجاری بهصورت گرهها و ارتباط) تقسیم
میشوند .روشهای سنتی تشخیص ناهنجاری بر اساس سیگنال
در شبکههای بزرگ از چالشهای دقت تشخیص ناهنجاری ،تعداد
کم تعیین زیرگرافهای همزمان ناهنجار ،حجم باالی پیچیدگی
محاسباتی ،سرعت کم تشخیص ،الزام به استفاده از اطالعات
سراسری گراف یعنی جستجوی کل شبکه و اطالعات محلی گراف
رنج میبرند.
توانایی شناسایی زیرگرافهای کوچک متراکم در بسیاری از
زمینهها از شناسایی ترافیک مخرب در شبکههای رایانهای تا
کشف فعالیتهای تهدیدآمیز با مخاطرات امنیتی در شبکههای
اجتماعی بزرگ از چالش پیچیدگی پردازش رنج میبرد .این حوزه

تحقیقاتی نیازمند ارائه روشهای جدید برای کاهش شدید حجم
محاسبات در تشخیص ناهنجاریهای شبکههای بزرگ در قالز
زیرگرافهای همزمان است [ .]99تشخیص ناهنجاری در
شبکههای پویا دارای دامنه وسیعی از برنامههای امنیتی مانند
تشخیص نفوذ ،حوادث رانندگی و حمله انکار خدمات برای کشف
مناطق ناهنجار است [ .]94تشخیص دقیق زیرگرافهای ناهنجار
شبکه و زمانبندی آن در شبکههای بزرگ دنیای واقعی چالش
بزرگی محسوب میشود که نیازمند احتساب زمانبندی و تأثیر
آن در تشخیص دقیق و همزمان زیرگرافهای شبکه بهعنوان
مساله سخت مطرح است .این امر چالشهای محاسباتی را به
ماهیت ترکیباتی راهحلهای احتمالی تحت قیود همبندی گراف
میافزاید .ویژگی مهم دیگر روش تشخیص ناهنجاری ،نوع
ناهنجاری تشخیصی واحدهای ناهنجار یعنی گرهها ،لینکها،
زیرگرافها و یا سلسله رویدادهای شبکه است که تشخیص
زیرگرافها و تقلیل ابعاد گراف از سختترین نوع آن میباشد .این
مساله در گام سوم از تشخیص ناهنجاری در روش سیگنال
شکل ( )9مشهود است.

 -2-0چالشهای ناهنجاری
روشهای جدید موجود تشخیص ناهنجاری ماننود نمونوهبورداری
فشرده 6با  SparcePCAبا تمرکز بر سریهوای زموانی مورتب بوا
لبههای خاص شبکه یا بور روی ناهنجواریهوای سراسوری ،بورای
7
بیشینهسازی تشخیص دقیق بور روی کول شوبکه بوا پیچیودگی
√
در شبکه گرهای با پارامتر دقت  εتأثیر میگذارد
[ .]99استفاده و گسترش این روش در شبکههوای بسویار بوزرگ
مانند فیسبوک برای تشخیص دقیوق و هومزموان زیرگورافهوای
ناهنجار با چالش جدید کاهش پیچیدگی بورای دادههوای عظویم
روبرو است و نیازمند اندازهگیوری غیرمسوتقیم یوا نمونوهبورداری
فشرده  CSاست .بهبوود کوارآیی تشوخیص ناهنجواری مبتنویبور
سیگنال ،کاری مهم در تجزیه و تحلیل گورافهوای بسویار بوزرگ
برای افزایش ظرفیت گراف است که نمونهبرداری مناسز میتواند
با خوشبینی دقت تشخیص را افزایش دهد و بدبینانوه وقوتگیور
باشد [ .]95با توجه به پیچیدگی و تنوع شبکههای بوزرگ ،چنود
نقطه بحرانی مقیاسپذیری ،نمونهبرداری ،پیچیودگی ،هومزموانی،
میزان تراکم و دقت بورای کواهش پیچیودگی و افوزایش سورعت
تصمیمگیری در تشخیص دقیق ناهنجاری زیرگرافهوای متوراکم
برای گرافهای مقیاس بزرگ بوا روش پوردازش سویگنال وجوود
دارد.
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 مقیاسپذیری :مدلسازی تشخیص ناهنجاری جهت توسعه و
کاربرد از شبکههای کوچک تا شبکههای بسیار بزرگ پیچیده؛
 پیچیـدگی :کاهش زمان اجرای پردازش تشخیص زیرگرافها
در مجموعه دادهها یا گراف در مقیاس بزرگ بهعنووان مسواله
سخت؛
 همزمانی :افزایش همزمانی زیرگرافها جهت سرعت بخشیدن
به تشخیص ،کاهش پیچیدگی زمانی و تقلیل حافظوه مصورفی
با پیادهسازی مناسز در کنار افزایش هستههای پردازنده؛
 میزان تراكم :برای تشخیص زیرگراف متراکم بوه معیارهوایی
برای میزان تراکم در واحد سطح ،محدودههای مجاز توراکم ،و
میزان شفافیت گراف برای هر مساله تعیین و تعریف شوود توا
در اندازهگیری دقت تشخیص مؤثر باشد؛
 نمونهبرداری :کاهش پیچیودگی محاسوبات شوبکه از طریوق
نمونووهبوورداری کووم در بوا حفووخ خووواص گووراف شووبکههووا در
گرافهای با مقیاس بزرگ؛
 دقـت :افوزایش دقوت تشوخیص زیرمجموعوههوای ناهنجوار
متراکم و عناصر مربوطه نیازمند دسوتیوابی بوه ویژگویهوای
کمتر برای کاهش ابعاد و اندازه مساله است.
در پردازش سیگنال برای تشخیص ناهنجاری گراف شبکه به
ماتریس تبدیل و عملیات ماتریسی برای تعیین گرهها و لینکهای
ناهنجار و تعریف مجموعه آنها بهعنوان زیرگراف صورت میگیرد.
با افزایش ابعاد شبکه محاسبات ماتریسی با مشکل پیچیدگی
حجم روبرو میشود .نمونهبرداری از شبکه از راهحلهای تقلیل
ابعاد ماتریسهای شبکه است که موجز کاهش ویژگیهای مهم
شبکه است .بهمنظور کاهش همزمان اندازه گراف و حفخ
ویژگیهای آن ،ارائه بسیاری از رویکردهای پیچیده امکانپذیر
نیست و پرهزینه است .گرچه از الگوریتمهای تقریز چندجملهای
استفاده میشود ولی این روشها نیز بسیار پرهزینه و پیچیده
هستند .روشهای موجود در بیشتر مطالعات فق نتیجه
پیشبینی را برای شبکه مورد استفاده بهطور قابلتوجهی بهبود
میبخشند ولی به اندازه کافی قابلاعتماد برای حل مشکل در
فضای بزرگ جستجو و پیشبینی دقیق در شبکههای با مقیاس
بزرگ برخ جهت تصمیمگیری واقعی نیستند .این مشاهدات
بیشتر طراحان را به روشهای ترکیبی سو میدهد که در
جنبههای همزمانی تشخیص ،مقیاسپذیری روش ،الگوریتم
انتخابی ،ویژگیهای برگزیده ،پیچیدگی متعارف و معیارهای
اندازهگیری از سهم بیشتری برخوردار باشند .برخی از کارهای
ارائهشده در فرآیند تشخیص ناهنجاری بهعنوان محرک روش
پیشنهادی ما هستند [.]99
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 -3-0نمونهبرداری فشرده
نمونهبرداری فشرده الگوی جدیدی در پردازش سیگنال و نظریوه
اطالعات است که نمونهبرداری و بازیابی سیگنالهای مختصر را از
تعداد کمی از اندازهگیریهای غیرانطباقی یا مشاهدات نواقص بوه
چالش میکشد [ .]99هدف اصلی آن نمونهبرداری ،فشردهسوازی
سیگنالهای پراکنوده بوا بعود کمتور (بوردار پراکنوده و مواتریس
کمدرجه) در فضای مناسز و بازیابی کامول گوراف بوا تعوداد کوم
اندازهگیری است [ .]94نیاز اصولی نمونوهبورداری فشوردهِ موفوق،
قابلیت فشردهسازی یا پراکندگی سیگنال ورودی اسوت .سویگنال
پراکنده در مقایسه با ابعاد شبکه خودش از تعداد کم عنصور غیور
صووفر یعنووی اجووزای فعووال برخوووردار اسووت .از ایوون مفهوووم در
کاربردهای مختلوف سویگنال زیسوتپزشوکی و پوردازش تصوویر
[ ]97,96تا گفتار [ ]90و شبکه حسگر [ ]91استفاده شده است.
گرچه نقش آن در شبکههای اجتماعی هنووز کامول حوس نشوده
[ ]28و فصل جدیدی را در ادبیات الگوریتمهای پوایش و نظوارت
شبکه با فقو تعوداد کموی انودازهگیوری بواز کورده اسوت [.]29
نمونهبرداری توجه به تقلیل ابعاد ماتریسهوای محاسوباتی شوبکه
است.
تحقیقات موجود در زمینه اینترنت اشیاء اساساً بر روی
قابلیتهای سنجش ،کنش و روشهای شبکه متمرکز است [.]22
معمول است که فق بخش کوچکی از لینکهای شبکه با ازدحام
یا نرخ از دستدادن بستههای بزرگ روبرو هستند و به نظر
میرسد که نمونهبرداری فشرده ابزار مناسبی برای استنباط این
مشخصات پراکنده باشد .استفاده از نظریه نمونهبرداری فشرده در
تشخیص ناهنجاریِ شبکه شامل شروط اندازه بزرگ شبکه،9
تنکی 2دادههای شبکه و قابلیت تجمیعپذیری دادهها است.
گسترش شبکههای اجتماعی منجر به تشکیل شبکههای پیچیده
بزرگشده که دستیابی به دانشکل از شبکه مستلزم صرف زمان
زیاد و هزینه باال است که این موارد برای شبکههای برخ بزرگ
قابل تصور و دستیابی نیست .این امر مخصوصا در گراف
شبکههای پنهان یا ناشناخته نسبت به شبکههای شناختهشده
برخوردار از دانش محلی که آگاهی از دانش شبکه وجود ندارد
دارای هزینههای بسیار زیاد است.
بیشتر شبکههای دنیای واقعی از رأسها و لینکهای بسیاری
تشکیل شده و ساختارهای پیچیدهای دارند .تعداد کاربران شبکه
اجتماعی فیسبوک بیش از چند میلیارد نفر با رواب پیچیده
است .نمونهبرداری مستقیم از تکتک اعضاء شبکه سربار

Large Networks
Sparse

1
2
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محاسباتی باالیی دارد .استفاده از نمونهبرداری فشرده برای
توموگرافی شبکه 9بهدلیل ارتباط نزدیک آن با گراف در نوع خود
کامالً متفاوت و جالز است .هدف از کارهای جدید تحقیقاتی ،پر
کردن شکاف بین نمونهبرداری فشرده و تئوری گراف 2است که در
آن بردارهای سیگنال قابل بازیابی ،بردارهای پراکنده 9هستند که
پارامترهای لینکهای گراف را نشان میدهند .کارهای اخیر شروع
به گسترش چارچوبی برای استنباط کارآمد ماتریسهای درجه
پایین 4کردهاند [ 24و  .]29ما نمونهبرداری فشرده از گرافهایی را
مطالعه میکنیم که مجاز به اندازهگیری کل گراف هستند و
میخواهد کشف زیرگرافهای زمانی متصل 5متشکل از لبهها را
بررسی کند که بهطور قابلتوجهی از حالت عادی منحرف شدهاند
تا به سمت تشخیص سریعتر دادههای واقعی سو داده شوند در
حالی که حل کارآمد نمونههای بزرگ آن حتی در زمانهای
طوالنی نیز غیرقابل اجرا هستند.
تشووخیص زیرگوورافهووای ناهنجووار از روشهووای مسووتقیم ماننوود
 6sparsePCAبا فرض شناختهشدن گراف شبکه ،محاسبات خوود
را روی ماتریس مدوالریتی 7انجام میدهند .این روشها کل گراف
شبکه را جستجو مویکننود و از پیچیودگی محاسوباتی بواال رنوج
میبرند .با توجه به تعداد کم رأسهای در زیرگرافهوای ناهنجوار
نسبت به کل رأسهای شبکه یعنوی تنکویبوردار داده ،بوهراحتوی
میتوانند از طریق نمونوهبورداری فشورده بازیوابی شووند .قابلیوت
تجمیعپذیری دادهها شرط دیگری بورای اسوتفاده از ایون نظریوه
است .در تشخیص ناهنجاری بهدلیل آن که نمونهبرداری فشورده،
اطالعات را فشرده ،تجمیع و از طریق رأسها منتقل میکند ایون
فشردهسازی سبز محفوظ ماندن حریم خصوصی کواربران مبنوی
بر ناهنجاری آنها در شبکه است .بهدلیل فراهمبودن این شوروط،
در این مقاله ایده استفاده از نظریوه نمونوهبورداری فشورده بورای
تشخیص ناهنجاری در شبکههای اجتماعی در جهت تقلیل ابعواد
ماتریسها پیشنهاد شده است.

مییابد .الگوریتمهای مختلفی برای حول ایون مسواله ارائوه شوده
است .بیشتر الگوریتمهای پیشنهادی مقیاسپذیر نیستند و متکی
بر کشف تعداد کم گره ،لینوک و زیرگوراف بوا صورف زموان زیواد
هستند که کاربردی در دادههای عظیم گرافهای بزرگ ندارند .در
این مقاله تمرکز رویکرد پیشنهادی بر افزایش سرعت تشوخیص و
ردیابی همزمان دقیق زیرگرافهای زیاد برای مقیاسپذیری روش
جهت پشتیبانی از دادههای عظیم در رشد گورافهوای بوزرگ بوا
فرض عدم اطالع از وضعیت شبکه آن است (شکل.)2
چارچوب چند سطحی پیشنهادی دارای چهار سطح
نمونهبرداری ،خطیسازی سیستم ،بازیابی دادههایتنک و
شناسایی رأسها است .در سطح اول ،نمونهبرداری با فرض
ناشناختهبودن گراف شبکه صورت میگیرد و ماتریس اندازهگیری
تولید میشود .در سطح دوم ،مقادیر رأسهای مالقاتشده در هر
اندازهگیری با هم جمع و تشکیل بردار مشاهدات را میدهند تا
سیستم خطی را تشکیل دهند .در سطح سوم ،تنکترین راهحل
سیستم خطی از طریق حل مساله بهینهسازی بازیابی میشود.
در نهایت در سطح چهارم رأسهای مربوط به زیرگرافهای
ناهنجار بهطور دقیق شناسایی میشوند .نتایج آزمایشهای تجربی
با دادههای مصنوعی و واقعی نشان میدهد که رویکرد پیشنهادی
دارای عملکرد مناسز است.

 -0-0معماری روش پیشنهادی
آخوورین روشهووای تشووخیص ناهنجوواری ،متمرکووز بوور روش
نمونهبرداری فشرده است .مشاهده سریع و همزمان زیرگرافهوای
ناهنجار دارای چالش مهم پیچیدگی محاسوبات ،سورعت و دقوت
تعیین عناصور و روابو ناهنجوار اسوت .هرچوه قودرت تشوخیص
زیرگرافهای ناهنجار باالتر رود پیچیدگی محاسباتی نیز افوزایش
1

Network Tomography
Graph Theory
3
Sparse Vectors
4
Low-rank Matrices
5
Connected Temporal Subgraphs
6
)Sparse principal component analysis (sparse PCA
7
Modularity
2

شکل ( :)2معماری روش چندسطحی پیشنهادی تشخیص ناهنجاری.
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 -5-0محرک و نوآوری
محرک ما در این مقاله مستخرج از مدل تشوخیص ناهنجواری در
گرافهای استاتیک است [ .]99هدف اصولی غلبوه بور پیچیودگی
محاسوباتی تشووخیص هوومزمووان زیرگوورافهووایِ کوچوکِ متووراکمِ
ناهنجار 9در شبکههای بزرگ است که منجر به کاهش محاسوبات
شناسایی ،رتبهبندی و اعتبارسنجی شود .این امر در حوالی اسوت
که گرهها و لینکهای ناهنجار در یک گراف بوزرگ پیچیوده قورار
دارند و مدل شناسایی باید صحیح و دقیق زیرگرافهوای ناهنجوار
شبکههای اجتماعی را استخراج کند [ .]99این مقاله به گنجاندن
مدیریت ناهنجاری در الگوی محاسبات اجتماعی در مقیاس بزرگ
کمک میکند تا بتوان ناهنجواریهوا را در مکوانهوا و گورههوای
مختلووف تشووخیص داد .ایوون روشِ موودلسووازی بووا رشوود شووبکه،
مقیاسپذیر است و بهعنوان نمایشوی بورای شناسوایی هومزموان،
مدلسازی و نظارت بر زیرگرافها قابل ارائه است [ .]99نوآوری ما
در رویکرد جدید پیشنهادی ،ارائوه روش چندسوطحیِ جریوانی و
مقیاسپذیر ،با قدرت تشخیص دقیوق و هومزموان زیرگورافهوای
متووراکم ناهنجووار از طریووق الگوووریتم پیشوونهادی نمونووهبوورداری
بر اساس نمونهبرداری فشرده در جهت بازیابی خصوصیات پراکنده
گرافها است تا بتواند کواهش قابولتوجوه پیچیودگی محاسوباتی
سووو دهوود .در ضوومن فوورض
بووه
را از
√
ناشناختهبودن شبکه مورد بررسی بر قدرت و دامنوه کواربرد روش
پیشنهادی در گرافهای بزرگ و شبکههای پیچیده میافزاید.
در ادامه بخوش دوم بوه معرفوی ناهنجواری ،نظریوه گوراف و
بررسی آخورین کارهوای علموی و مهوم تشوخیص ناهنجواری در
شبکههای اجتماعی و نظریه نمونهبرداری فشرده میپردازد .بخش
سوم روشهای مبتنی بر پردازشسیگنال و چارچوب پیشنهادی را
معرفی میکند .بخش چهارم مبین نتایج آزمایشهای تجربوی بور
روی دادههای مختلف است .در نهایت بخش پنجم به نتیجهگیری
و بیان کارهای آینده میپردازد.

ویروسی در شبکههای اجتماعی ،کاربران کالهبردار مجموعوهای از
هویتهای جعلی ایجاد کورده و از ایون هویوتهوا بورای برقوراری
ارتباط با مجموعه بوزرگ تصوادفی از کواربران بویگنواه اسوتفاده
میکنند .در مقالوه [ ]29نویسوندگان بورای مودل سوازی چنوین
فعالیتهوای مخورب ،حموالت تصوادفی لینوک  9RLAرا تعریوف
کردند .الگوریتمهایی را برای استخراج زیرگرافهوا بوا خصوصویت
 RLAپیشنهاد دادند کوه در دو مرحلوه تشوخیص داده مویشوود.
مرحله اول :شناسایی گرههوای مشوکوک کوه احتمواالً بخشوی از
خوشه هکر 4هستند از طریق انجام دو آزمون به نوامهوای آزموون
خوشهبندی و آزمون همسایگی مستقل 5روی هور گوره در شوبکه
انجام میشود .ازآنجاکه کاربران بیگناه به طوور تصوادفی انتخواب
میشوند احتمال کمی دارد تا آنها به هم متصل باشند لذا الگوی
ستاره مانندی در شبکه تشکیل مویدهنود .بوه منظوور شناسوایی
گرههای مشکوک در شبکه ،سهتاییهوا 6در ابزارهوای جموعآوری
اطالعات 7شمارش میشوند .تعداد سهتاییهای کمتر ،نشاندهنده
هکر است.
مرحله دوم :مجموعه حملوه ،توسو رشود همسوایگان گورههوای
مشکوک شناسایی میشود.
در مقاله [ ]24نویسندگان با استفاده از سیستم
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دو روش برای شناسایی الگوهای غیرمعمول 0در شبکههای ایستا
معرفی کردند .روش اول ،زیرساختارهای 1خاص و غیرمعمول
درون یک شبکه را شناسایی میکند .روش دوم ،زیرگرافهای
ناهنجار توس

بخشبندی شبکه در زیرگرافهای متمایز و

جداگانه تشخیص میدهد .سمس هرکدام از آنها را در برابر
زیرگرافهای دیگر برای کشف رویدادهای غیرمعمول مقایسه
میکند .ایده اصلی این دو روش آن است که بهطورکلی
زیرگرافهای مکرر از زیرگرافهای کم تکرار ،ناهنجاری کمتری
دارند .سیستم  SUBDUEزیرساختارهای مکرر را شناسایی و

 -2كارهای مرتبط

سمس شبکه را فشرده میکند .بهدلیل این که زیرگرافهای

کارهای انجامشده در تشخیص ناهنجاری گورافهوا بورای تعیوین
گرههای ناهنجار ،یالها ناهنجار و زیرگرافهوای ناهنجوار صوورت
گرفته است .که در این بخش بهدلیل ماهیت رویکرد حول مسواله
این مقاله فق تمرکز بر کارهای مورتب بوا رویکورد زیرگورافهوا
است .الگوریتمهای توسعهیافته تشخیص زیرگورافهوای ناهنجوار
متراکم در شبکهِ ایستایِ بدونِ مشخصوه بور اسواس رویکردهوای
مبتنی بر ساختار شبکه و پردازش سیگنال میباشد.
Condense Small Anomolus Subgraphs

1

غیرعادی فق

شامل زیرساختارها با تکرار کم هستند

متراکمسازی کمتری را در مقایسه با دیگر زیرگرافها تجربه
میکنند.

2
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)Random Link Attacks (RLA
4
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5
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6
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7
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8
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9
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همچنین روش دیگری در [ ]25بر اساس سیستم
پیشنهاد شد .سه الگوریتم تشخیص ناهنجاری مبتنی بر گراف
 ،9GBADبرای کشف ناهنجاریها در سه تغییر ممکن در شبکه
شامل درج گره /یال ،دستکاری برچسز گره/یال و حذف
گره/یال تطبیق داده شده با فعالیتهای ناهنجار معرفی شد .هدف
هر سه الگوریتم تشخیص یکی از این ناهنجاریها و بهکارگیری
اصل  ،MDLبرای شناسایی زیرساختهایی است که گرهها و
یالهای ناهنجار را تشکیل میدهند .الگوریتم  ،GBAD-Pاحتمال
درج گره/یال ناهنجار را تشخیص میدهد .الگوریتم GBAD-
 ،MDLدستکاری برچسز گره/یال ناهنجار را تعیین میکند و
الگوریتم  GBAD-MPSحذف گره/یال ناهنجار را کشف میکند.
ایده اصلی این الگوریتمها یافتن ناهنجاریهایی است که
زیرساختِ ناهنجارِ شبکه بخشی از الگوی هنجا ر 2است.
الگوریتمهای مذکور ،فرموله شده و میتوانند برای هر کاربردی
شامل دادههای شبکه استفاده شوند .ولی به علت آن که همه
اتفاقات نادر نمیتوانند بهعنوان ناهنجاری اعالم شوند نرخ مثبت
کاذب 9این الگوریتمها بسیار باال است.

ماندههای بزرگتر نشاندهنده وجود زیرگرافهای ناهنجار
هستند .در این پژوهش سه نوع الگوریتم مختلف به نامهای مربع
خ ی ، 7نُرم یک بردار ویژ ه 0و تحلیل مؤلفههای اصلی
تن ک sparsePCA 1برای یافتن زیرگرافهای ناهنجار با
باقیماندههای بزرگتر پیشنهاد شد .شبکههای اجتماعی پویا
تحت تغییرات ساختار و یا مشخصههایشان هستند .وظیفه اصلی
در شناسایی ناهنجاریها ،شناسایی نقاط تغییر یا رویدادها در
زمانی است که اکثریت گرهها یا یالها از رفتار عادیشان انحراف
دارند و بخشهای خاصی از شبکه که مسئول این نقاط تغییر
هستند شناسایی شوند .با توجه به آن که شبکههای اجتماعی پویا
از حوزه بررسی این پژوهش خارج است برای مطالعه انواع
روشهای تشخیص ناهنجاری در این نوع شبکهها به منابع []21
و [ ]98مراجعه شود .در جدول ( )9ویژگیها و چالشهای
روشهای موجود و هدف تشخیص ناهنجاریهای شبکههای ایستا
بدون مشخصه را دارند ارایه شده است .قابل مشاهده است که
رویکردهای مبتنی بر پردازش سیگنال از جدیدترین روشها در
حوزه تشخیص زیرگرافهای ناهنجار هستند.

رویکردهای مبتنـیبـر پـردازش سـیگنال :در مقالوه []26

جدول ( :)0روشهای تشخیص ناهنجاری زیرگراف در شبکههای ایستا.
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چووارچوبی مبتنووی بوور پووردازش سوویگنال پیشوونهاد شوود کووه از
ویژگیهای نُرمِ یکِ بردارهوای ویوژه مواتریس مودوالریتی گوراف
شبکه برای تعیین حضوور زیرگوراف ناهنجوار اسوتفاده مویکنود.
مدوالریتی بهعنوان معیار اندازهگیری کیفیت گروهبندی بهعنووان
گروههای چگال با ارتباطات تنک بین گروهوی اسوت کوه میوزان
تفکیکپذیری گراف به گروهها را دربر دارد .بررسی میکند که آیا
شبکه از فعالیتهای معمولی تشکیل شده یا زیرگراف کوچوک بوا
همبندی ناهنجار درون شبکه جاسازی شده اسوت .هودف مسواله
تشخیص زیرگراف ناهنجار ،حل آزمون فرضیه دودویی زیر و ایجاد
تمایز بین دو فرض صفر و یک است [ .]99فرض صفر یعنی گراف
پسزمینه توس فرآیند نویز تصادفی (تنهوا نوویز) ایجواد شوده و
فرض یوک یعنیگراف پس زمینه توسو هموان فرآینود تصوادفی
ایجاد و با زیرگراف ناهنجار (سیگنال و نویز) ترکیز شده است .در
پژوهشی دیگر [ ]27چارچوب پیشنهادی بورای مسواله تشوخیص
زیرگراف تهدید جاسازیشده در شبکههای اجتماعی ارائه شد.
در [ 99و  ]20چارچوبی بر اساس فضای ویژه اصلی 4از
ماتریس ماندههای 5گراف شبکه پیشنهاد شد که در آن شبکه با
مقدار امید 6آن برای یافتن زیرگرافهای ناهنجار مقایسه میشود.

رویکرد

ساختار
شبکه

پردازش
سیگنال

نمونه-
برداری
فشرده

روش

ناهنجاری

چالشها

[]29

زیرمجموعهای از رأس

[]24

امتیازهای ناهنجاری

[]25

امتیازهای ناهنجاری

تطبیق رفتار دنیای واقعی با
ویژگیهایگراف محور.
حدودیت ویژگیها و انواع
ناهنجاریهای تشخیصی .همه
اتفاقات نمیتوانند ناهنجاری
اعالم شوند.

[]99

زیرمجموعهای از رأس

[]99

زیرمجموعهای از رأس

[]26

زیرمجموعهای از رأس

[]20

زیرمجموعهای از رأس

پیشنهادی

زیرمجموعهای از رأس

افزایش دقت تشخیص
ناهنجاری و افزایش پیچیدگی
محاسباتی .تشخیص تنها یک
زیرگراف ناهنجار.
وابستگی احتمال تشخیص
درست به مقداردهی تنکی
بردار رأسها.

روشهای نمونهبرداری فشرده :حجم و اندازه بردار اطالعات
ذخیرهشده در شبکه ،داده شبکهای ،98با توجه به کاربرد با تعداد
گرهها و تعداد یالهای آن تعیین میشود .برای مثال در
شبکههای ارتباطی ، 99داده شبکه یک بردار بهاندازه تعداد
لینکهای موجود در شبکه است .درحالیکه در شبکههای حسگر

1

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

7

Chi-Squared
8
Eigenvector L1 Norm
9
)Sparse Principle Component Analysis (sparsePCA
10
Networked Data
11
Communications Networks
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بیسیم ،9بردار شبکه هماندازه تعداد گرههای فعال در شبکه
خواهد بود .در اولی هر مؤلفه داده شبکه بیانکننده تأخیر 2لینک
مربوطه و در دومی بیانکننده دما و یا هر دادهای است که توس
حسگر دریافت میشود [ .]99چالش عمده آنجایی است که در
بسیاری از کاربردها امکان دسترسی مستقیم برای اندازهگیری
دادههای هر یک از مؤلفههای تشکیلدهنده شبکه امکانپذیر
نیست .حتی درصورتیکه امکان دسترسی مستقیم وجود داشته
باشد تعداد بسیار باالی آنها در بعضی از محی ها ،اندازهگیری
مستقیم را توس یک نقطه مرکزی عمالً غیرممکن میکند و
بهنوعی حمله منع سرویس 9برای ایستگاه پایه بهصورت ناخواسته
رخ میدهد .این مشکل باعث پیشنهاد استفاده از نظریه
نمونهبرداری فشرده بر روی دادههای شبکهای شد [.]99
فرض میشود که هر شبکه دلخواه از مؤلفه و هریک دارنده
تشکیل شده است .این داده
مقدار داده بهازای
میتواند مربوط به ویژگیهای رأسهای شبکه یا آمارهای امنیتی
باشد .مثال دمای اندازهگیریشده توس حسگرها یا نرخ اتالف
بسته 4هر لینک در شبکه اینترنت باشد .همچنین فرض میشود
بیشتر مؤلفههای شبکه مقدار داده ناچیزی دارند و تنها تعداد
کمی از آنها مقدار متفاوتی دارند .در اینصورت شبکه حاوی
[
بردار داده ]
است که در اکثر موارد بهجز برای
تعداد کمی موقعیت ثابت است [ ]92که در بسیاری از کاربردهای
امنیتی مورد عالقه است .از آنجا که فرض بر تنک بودن داده
موجود در شبکه است پس نمونهبرداری از تمامی مؤلفهها برای
دستیابی به آن بهینه نیست .ارائه راهکاری که با نمونهبرداری
بتواند بهصورت فشرده اطالعات موردنیاز را از شبکه
استخراج کند بسیار مطلوب است .مساله بازیابی اطالعات شبکه
درصورتیکه بردار داده آن تنک باشد بهراحتی با استفاده از نظریه
نمونهبرداری فشرده مدل میشود [.]92

085

و تشکیل ماتریس اندازهگیری را بدهند ولی این فرض در مورد
مسائل نظارت شبکه که فق گرههای واقعشده روی یک مسیر یا
زیرگراف همبند 5در همان اندازه میتوانند با یکدیگر جمعآوری
شوند لزوماً درست نیست و اندازهگیریها بهواسطه محدودیتهای
همبندی شبکه محدود هستند )2( .در شبکهها ،ماتریس
اندازهگیری محدود به استفاده از فق اعداد صحیح غیرمنفی است
درحالیکه معموالً در  CSاز ماتریسهای تصادفی گوسی 6استفاده
میشود.
درنتیجه نمونهبرداری فشرده در شبکهها در مقایسه با دیگر
مسائل  CSبهطورکلی متفاوت است .از نظریه نمونهبرداری فشرده
برای بازیابی دادههای تنک در شبکهها استفاده شده است .برای
اولین بار برای یافتن لینکهایی دارای ازدحام و نرخ خرابی باال در
شبکههای ارتباطی و از اندازهگیریهای غیرمستقیم استفاده شد
[ .]94لینکهای با ازدحام باال را یک ویژگی تنکی در شبکههای
ارتباطی معرفی میکنند بهطوریکه فق بخش کوچکی از
لینکها در شبکه ازدحام باال دارند یعنی تأخیر این لینکها بسیار
بزرگتر از تأخیر دیگر لینکها است .از قدمزنی تصادفی 7روی
گراف شبکه برای تولید اندازهگیریها استفاده شده است .در
کارهای دیگر از نمونهبرداری فشرده برای نظارت بر شبکهها و
بازیابی دادههای تنک در شبکههای نظیر به نظیر 0استفادهشد
[ 99و .]99

در چند دهه اخیر نمونهبرداری فشرده به خاطر تواناییاش
برای ضب و استخراج کارآمد اطالعات تنک توجه زیادی را به
خود جلز کرد .بهکارگیری نمونهبرداری فشرده در حوزه شبکهها
هنوز در مراحل اولیه است و چالشهای بسیاری در اتصال این
آنها وجود دارد که مهمترین این چالشها ،ساخت ماتریس
اندازهگیری بهدلیل برخی محدودیتهای ساختاری شبکهها است.
ساخت ماتریس اندازهگیری باید مطابق دو محدودیت امکانپذیر
باشد [ )9( :]94گرچه در بیشتر مسائل موجود در  CSهر
زیرمجموعهای از ورودیهای بردار میتوانند با یکدیگر جمعآوری

در شبکههای اجتماعی با مقیاس بزرگ روشهایی توسعه
داده شد با اندازهگیریهای بسیار کمتر از ابعادشان شبکه با دانش
قبلی از ویژگیهای رأسها و یا یالها بازیابی شوند .مثال ویژگی
تنکی در شبکه وجود داشته باشد .با این مفهوم و در کارهای
دیگری برای اولین بار از نمونهبرداری فشرده در شبکههای
اجتماعی برای شناسایی مرکزیترین رأسها و یالهای بین
انجمنها درروشی غیرمستقیم استفاده شد [.]95-94
مرکزیترین رأسها و یالهای بین انجمنها بهعنوان ویژگیهای
تنکی در شبکههای اجتماعی معرفی شد .برخالف کار قبلی برای
تولید اندازهگیریها ،آن که در هر اندازهگیری مقادیر کدام گرهها
دخالت داده شوند و مقادیرشان باهم جمع شود اهمیت پیدا کردتا
روی دقت داده بازیابیشده و شباهت آن به داده اصلی تأثیر
بگذارد .دو الگوریتم به نامهای  CS-ComDetو CS-TopCent
طراحی شد .جدول ( )2بهصورت خالصه کارهای مرتب با
نمونهبرداری فشرده را به لحاظ نوع شبکه ،روش نمونهبرداری و
نوع کاربرد با یکدیگر مقایسه میکند.

1

5

)Wireless Sensor Networks (WSN
Delay
)Denial Of Service Attack (DOSA
)Packet Loss Rate (PLR

2
3
4

Connected
)Gaussian Random Matrix (GRM
)Random Walk (RW
Peer To Peer Networks

6
7
8
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جدول ( :)2مقایسه کارهای مرتب با نمونهبرداری فشرده.
روش

نووع شبکه

روش نمونهبرداری

[]94

شبکه ارتباطی

RW

[]99
[]99

نظیر به نظیر

RW

[]94

شبکهاجتماعی

CS-TopCent

[]95

شبکه اجتماعی

CS-ComDet

پیشنهادی

شبکه اجتماعی

CS-AnomalyDet

تشخویص

لینکهای با
ازدحام باال
لینکهای با
ازدحام باال
مرکوزیترین k
رأس
لینکهای بین
انجمنها
ناهنجاریها

 -3روشپیشنهادی
در روش پیشنهادی هدف کاهش پیچیدگی با نمونهبرداری
غیرمستقیم شبکه است .فرض میشود گراف شبکه ناشناخته و
دانش نسبت به آن محلی است .این روش از چهار مرحله
نمونهبرداری ،سیستم خطیسازی ،بازیابی دادههای تنک به نام
بردار رأسها و شناسایی رأسها تشکیل شده است که در ادامه
بیان میشود (شکل(.))9

 -0-3مدلسازی ناهنجاری
مساله یافتن زیرگرافهای ناهنجار در شبکه با استفاده از چارچوب
مبتنی بر نمونوه بورداری فشورده فرموولبنودی مویشوود .شوبکه
 ،مجموعه شوامل رأسهوای
اجتماعی توس گراف
گراف مدل میشوود بورخالف مجموعوه شوامل لینوکهوای
تنها همسوایگان سوطح اول
ناشناخته است .برای هر رأس
و تعوداد لینوکهوا مشوخص
 ،تعداد رأسها
اسووت .فوورض موویشووود هوور رأس مقوودار واقعووی دارد و
مورتب بوا مجموعوه و
بردار
است .نُرمپی از بردار از رابطه ( )9محاسبه میشود [.]1
()9

∑

‖ ‖

 ‖ ‖ ،تعوداد مؤلفوههوای غیرصوفر در و بورای
بورای
،
 ‖ ‖ ،جمع مقادیر مطلق مؤلفههای  xو بورای
 ‖ ‖ ،بیشوینه مقوادیر
‖ ‖ نُورم اقلیدسوی و بورای
مؤلفه غیرصفر داشته باشد ،یوک
مطلق است .اگر فق
بردار رأس تُنک است .مثال ناهنجاریها در شبکههای اجتماعی
ویژگی تنکی دارند بهطوریکه ناشوی از رأس نوامزد هسوتند و
تعداد این رأسهای نامزد بسیار کمتر از تعداد کل رأسهای شبکه
بردار غیرمنفوی باشود کوه اموین ورودی آن
است .اگر
بردار مشاهدات ،با مؤلفوه
مقدار روی رأس است و
اندازهگیری که امین ورودی آن نشاندهنده مجمووع
بهتعداد
مقادیر رأسها در زیرگراف همبند از گراف شبکه باشد .همچنین
اسوت کوه اموین ردیوف
ماتریس اندازهگیری با ابعاد

مربوط به امین اندازهگیری از شبکه است .بورای
است اگر و فق اگر امین اندازهگیوری
،
و
شامل رأس باشد و در غیر این صورت صفر است .برای مثال در
انوودازهگیووری،
بووا
و
شووبکه دارای
ماتریس اندازهگیری طبق رابطه ( )2تعریف شده است .سیستم
است.
خطی با رابطه ( )9بیان میگردد که در آن
() 2

(

)

() 9
() 4

‖ ‖

()5

‖ ‖

()6

‖

‖

‖ ‖

سیستم فو فرومعین است و بینهایت جواب دارد .الزم است
تا با اضافه کردن قیدی فضای راهحل محدود شود .محدودیت
موردنظر در این مساله ،قید تنکی بردار رأس که تعداد
رأسهای زیرگرافهای ناهنجار نسبت به تعداد کل رأسهای
گراف بسیار کمتر است میباشد و اغلز فرضی قابل قبول خواهد
.
بود
در نظریه نمونهبرداری فشرده بیان شده که تنکترین
راهحل میتواند از طریق حل مساله بهینهسازی رابطه ( )4بهدست
آید [ 2و  .]96حل آن بهدلیل وجود نُرم صفر مساله سخت است
لذا با نُرم یک جایگزین و به رابطه ( )5تبدیل میشود .با ترکیز
حداقل مربعات 9این رابطه ،تابع هدف بهشکل رابطه ( )6تغییر
میکند و بهعنوان مدل  LASSOشناخته میشود [ ]97که مساله
را حتی در حضور نویز یا مقادیر ناقص در ماتریس و بردار
حل میکند LASSO .ازجمله بهینهسازیهایی است که برای
دستیابی به مجموعه جوابهای تنک مساله کارایی زیادی دارد و
در حل مساله  CSبهکار میرود .با درنظرگرفتن
اندازهگیریِ شبکه و با وجود ویژگی تنک ناهنجاریها در
شبکههای اجتماعی ،هدف از این اندازهگیریها شناسایی
رأسهای زیرگرافهای ناهنجار است لذا در ابتدا باید
اندازهگیری از گراف ورودی مساله تولید شود.
با فرض ناشناختهبودن گراف شبکه ،دانش محلی و آنکه از
رأسها و یالهای بین آنها آگاهی وجود ندارد باید از شبکه
نمونهبرداری شود و ماتریس اندازهگیری تولید گردد .الگوریتم
پیشنهادی ما  CS-AnomalyDetبرای تولید ماتریس اندازهگیری
مبتنیبر الگوریتم  ]94[ CS-TopCentجهت شناسایی
مرکزیترین رأسها است .در الگوریتم پیشنهادی برخالف

Least Squares

1
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روشهای نمونهبرداری تصادفی ،سعیشده تا در طی مراحل
ساخت ماتریس اندازهگیری ،اطالعات برجسته در بردار داده
(مرکزیترین رأسها) حفخ شود و از این رأسها با احتمال
باالتری گذر کند .یافتن رأسهای زیرگرافهای ناهنجار در این
الگوریتم پیشنهادی تغییر یافته است .مراحل تولید ماتریس در
الگوریتم ( )9ارائه شده است .هر ردیف ماتریس اندازهگیری در 6
بهطور محلی
مرحله ساخته میشود .اول برای هر رأس
محاسبه میشود (خطوط .)7-1دوم برای شروع ،یک
وزن
که قبالً برای همه
رأس ابتدایی نسبت به احتماالت شروع
در گراف محاسبه شده (خطوط )99-94
رأسهای
9
انتخاب میشود .سوم ماتریس انتقال
بر اساس احتمالگذر از رأس به رأس ساخته میشود
(خطوط  .)96-91چهارم رأس بعدی از میان همسایگان رأس
انتخاب
کنونی و بر اساس احتماالت
میشود (خ .)28
الگوریتم ( :)0الگوریتم  CS-AnomalyDetجهت تولید
ماتریس اندازهگیری.
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
11: Foreach

do
do

/* First Node Selection*/
∑

end for
Select first node relative to
do
then /* Next Node Selection*/
For each
do

for
if

18:

∑

end for
Select next node relative to

else
Back Track to the previous node
end if

as a new row

12:
13:
14:
15:
16:
17:

19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:

26:
27: end for
28:
Add the visited nodes to the matrix
29: end for
Output: measurements matrix of
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 -2-3نمونهبرداری
از آنجا کوه هودف موا بازیوابی رأسهوای زیرگورافهوای ناهنجوار
بهعنوان ویژگی تنک در شبکههای اجتماعی اسوت لوذا الگووریتم
 CS-AnomalyDetطراحووی شووده تووا بوورای سوواخت موواتریس
اندازهگیری از رأسهای زیرگرافهای ناهنجار با احتموال بواالتری
گذر کند .به این منظور برای هور رأس در شوبکه ،وزنوی در نظور
گرفته میشود که مقدار این وزن نشاندهنده وضوعیت 2هور رأس
در زیرگراف حاصل از همسایگان سطح اول آن رأس است.
این وزن توس هر رأس بهطور محلی طبق رابطه ( )7و بر اسواس
دو معیار ضریز خوشهبندی محلی 9هر رأس و تعوداد همسوایگان
هر رأس محاسبه و با درجه کمتر از آستانه گزارش میشود .بوا
فرض اینکه هر رأس ،همسایگان خود را میشناسد محاسوبه وزن
هر رأس میتواند توس خود رأس بهطور توزیعشده 4و با استفاده
از معیارهای محلی نظیر درجوه خوود رأس و همسوایگانش انجوام
شود .ایده اصلی این معیار آن است کوه رأسهوای زیرگورافهوای
کوچک متراکم ،وزن باالیی را دریافت میکنند.
()7

طی ساخت ماتریس اندازهگیوری از ایون رأسهوا بوا احتموال
باالتری گذر میشود .همچنین دیگر رأسهای عوادی وزن تقریبواً
ناچیزی را محاسبه میکنند .دلیل ارائه این وزن به شرح زیر است.
اولین عبارت این رابطه برابر ضریز خوشهبنودی محلوی هور رأس
است و این ضریز بررسی میکند که به چه مقدار همسایگان هور
رأس به یکدیگر نزدیک هستند و تشکیل یک دسته گراف کامل را
دادهاند .نسبت یالهای بین همسایگان یک رأس تقسیمبور تعوداد
یالهایی است که میتواند بین آنها وجود داشوته باشود .معمووالً
اتصاالت بین همسایگان رأسهای زیرگرافهوای ناهنجوار از یوک
زیرگراف عادی با همان اندازه در شبکه بسیار زیاد مویباشود لوذا
مقدار این ضریز برای رأسهوای زیرگورافهوای ناهنجوار بوزرگ
است .دومین عبارت آن تعداد همسایگان یک رأس با درجه کمتر
از را میشمارد .طبق رابطه ( )7محاسبه مواتریس مانودههوای
صورت میگیرد .زمانی که مانوده بوین دو
گراف
جفت رأس و مقدار باالیی میشود که ضرب درجوه ایون دو
رأس و کوچک شود .زمانی مقدار مانده بین دو رأس بوزرگ
میشود که درجه هر دو رأس یا یکی از این دو رأس کوچک باشد.
ولی ازآنجاکه هدف یافتن زیرگرافهای کوچوک ناهنجوار معمووالً
2

Status
Local Clustering Coefficiant
4
Distributed
3

Transition Matrix

1

900

همسایگان یک رأس در یک زیرگراف ناهنجار درجه کموی دارنود.
لذا مقدار عددی عبارت دوم نیوز بورای رأسهوای ناهنجوار دارای
مقدار باالیی است .بهاین دو دلیل ،رأسهای یک زیرگراف ناهنجار
وزنشان باال است.
دلیل استفاده از عبارت دوم رابطه ( )7تأثیر خوشهبنودی بواال
در کاهش وزن رأس است .از آنجا که ممکن اسوت رأسهوایی در
گراف باوجود ضریز خوشهبندی بواال دارای چنودین همسوایه بوا
درجه باال باشند لذا عبارت دوم از مقدار کمی محاسوبه برخووردار
میشود و خوشهبندی باال به کاهش وزن رأس منجر میشوود .در
مرحله اول الگوریتم هر رأس وزن خود را بهصورت محلی محاسبه
میکند .به منظور بازیابی کارآمد رأسهوای زیرگوراف ناهنجوار در
بردار داده ها ،مطابق مراحول دوم و سووم یوک رأس خووب بورای
شروع در هر اندازهگیوری نسوبت بوه احتمواالت شوروع
انتخاب میشوود .همچنوین بوه هریوک از همسوایگان ایون رأس،
بوورای انتخوواب بهتوورین رأس بعوودی
احتموواالت مناسووز
اختصاص میدهد .رأس بعدی بار انتخاب میشود و طوول هور
اندازهگیری است .به دلیول حوذف یوال بوین رأس کنوونی و رأس
بعدی ممکن است که رأسی هیچ همسایهای برای انتخاب بهعنوان
رأس بعدی نداشته باشد لذا به رأس قبلی مالقاتشده (خو )24
برمیگردد .مجموعه رأسهای مالقاتشده یوک ردیوف جدیود در
ماتریس اندازهگیری را تولید میکنند.

 -3-3سیستم خطیسازی
بعد از تولید ماتریس اندازهگیری و افوزودن وزن بوه رأسهوای
بازدید شده به بردار مشاهدات در هر اندازهگیوری در زیرگوراف
تشکیل میشود .در
همبند ،سیستم خطی
این سیستم بوردار رأسهوا مجهوول اسوت و دسوتگاه مربوطوه
فرومعین و بینهایت جواب دارد .لذا باید با اعمال محدودیتهایی،
اندازه مجموعه جوابهای ممکن را به یک کواهش داد .ایون قیود
همان شرط تنکی بردار است که در ایون مسواله شورط قابول
قبولی میباشد .یعنی تعداد رأسهای زیرگرافهای ناهنجار نسبت
کمی از تعداد کل رأسهای شبکه را تشکیل میدهند.

 -3-0بازیابی بردار راسها
از طریق رابطه ()6
تنکترین راهحل خطی
یافت میشود .شکل ( )9بردار بازیابیشده راس با تنکی 4درصد
را در یک گراف 592رأسی از طریوق نمونوهبورداری فشورده بوا دو
زیرگراف ناهنجار نشان میدهد .مؤلفههای غیرصفر این بردار مربوط
به رأسهای نامزد برای زیرگرافهای ناهنجوار هسوتند .در میوان
رأسهای بازیابیشده ،برخی از آنهوا عضوو زیرگرافوی کوچوک و
متراکم هستند در حوالی کوه همسایگانشوان در بوردار بازیوابی
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نشدهاند در نتیجه زیرگرافهای حاصول از ایون رأسهوا ناهنجوار
نیستند .در مرحله بعد ،رأسهای زیرگرافهوای ناهنجوار بوهطوور
دقیق شناسایی میشوند.

شکل ( :)3بردار بازیابیشده رأس با نمونهبرداری فشرده در گراف
592رأسی.

 -3-5شناسایی راسها
رأسهای زیرگراف ناهنجار تنها رأسهایی هستند که بهطور کامل
بازیابی میشوند لذا زیرگرافهوای ناهنجوار بواالترین تعوداد رأس
بازیابی شده را دارند .الگوریتم ( )2شناسایی زیرگرافهای ناهنجار
را نشان میدهد .در ایون الگووریتم پیشونهادی بورای هور یوک از
مؤلفههای غیرصفر بردار  ،بررسی میشود که هر مؤلفه بوا چنود
مؤلفههوای بازیوابیشوده همسوایه اسوت (خطووط  .)95-4بورای
جلوگیری از بررسی تکراری ،بعود از شومارش مقودار هور یوک از
همسایهها در بردار صفر قورار داده مویشوود (خطووط 1و .)94
درنهایت رأس که دارای بواالترین مقودار شومارنده هسوتند بوه
همراه همسایگانشان به عنوان زیرگرافهای ناهنجار اعالم میشوند
(خطوط .)97-96
الگوریتم ( :)2الگوریتم پیشنهادی شناسایی زیرگرافهای ناهنجار.
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

تشخیص همزمان زیرگرافهای متراكم ناهنجار در شبکههایاجتماعی بزرگ؛ ملیحه شاهحسینی امیناله مهآبادی

 -0نتایج آزمایشهای تجربی
نتایج آزمایشهای تجربی در چهار بخش ارائه میشود .ابتدا
تنظیمات آزمایشهای ،ابزار و مجموعههای دادهای ارائه میگردد.
سمس به توضیح موارد مطالعه میپردازد و معیارهای ارزیابی
آزمایشها و الگوریتم معرفی و در نهایت نتایج تجربی بیان و
تحلیل میشوند.

 -0-0تنظیمات و مجموعه دادهها
از زبان برنامهنویسی جاوا و ابزار تحلیل گراف ]54[ JGraphT
برای نمونهبرداری و پیادهسازی الگوریتم  CS-AnomalyDetو از
نرمافزار  Matlabبرای بخش بهینهسازی مساله بهویژه کتابخانه
 ]55[SPAMSو توابع بهینهساز  LASSOاستفادهشده است .برای
پیادهسازی روشهای پردازش سیگنال نیز از زبان  Rو ابزار تحلیل
گراف  ]56[ igraphو کتابخانه  ]57[ DSPCAدر نرمافزار Matlab
استفادهشده است .نتایج در ماشین  CPU 2.3GHz ،Corei5و
حافظه اصلی  RAM 4Gبر روی سیستمعامل  Win8استخراج
شده است.
از چالشهوای اساسوی تشوخیص ناهنجواری در شوبکههوای
اجتموواعی ،عوودم دسترسووی بووه مجموعووه دادههووای واقعووی بووا
حقیقتپایه 9برای ارزیابی و مقایسه روشهای پیشنهادی مختلوف
است .به این دلیل از روش تولید مجموعه دادههوای مصونوعی 2و
تزریق ناهنجاری به آن استفاده کردهایم [ .]90مدل مولود گوراف
تصادفی اردوش-رینی 9است که در آن احتمال رخداد همه یالهوا
در شبکه ثابت و برابر در نظر گرفتوه مویشوود توا مودل مولود
گرافتصادفی  R-MATتولید آن گراف را مشابه گرافهای دنیوای
واقعی بسازد .همچنین سواختار انجمنویشوبکه آن حفوخ و قطور
شبکه کوچک شود [ .]91بورای ارزیوابی از مولود  R-MATتحوت
لینوکس جهت تولید مجموعه دادههای استفادهشده است [.]48
گرافهای  R-MATبا استفاده از مواتریس احتمواالت پایوه بوا
و  92تکوورار تولیوود
و
،
مقووادیر
شده اسوت .بعود از تولیود گوراف بوا اسوتفاده از مولود ،R-MAT
زیرگراف ناهنجار درون گراف شبکه جاسازی شده است .مثالً برای
جاسازی یک زیرگراف ناهنجار شوش رأسوی درون گوراف شوبکه،
ابتدا بهصورت تصادفی شش رأس از میان رأسهای گراف با درجه
حداکثر شش کنترلکننوده اتصواالت خوارجی زیرگوراف انتخواب
میشوند و تشکیل یک دسته میدهند .جاسازی زیرگراف ناهنجار،
روی مجموعه یالها تأثیر میگذارد .جدول ( )9مشخصات مرتب
1

Ground Truth
Synthetic Data Set
3
)Erdos-Renyi (ER
2

089

با مجموعه دادههای تولیدی توس مولد  R-MATرا بعد از تزریق
ناهنجاریها را نشان میدهد .همچنین در آن مجموعوه دادههوای
واقعی شبکه اجتمواعی فویسبووک جهوت یوافتن زیرگورافهوای
کوچک ناهنجار درج شده است [.]68

 -2-0روشهای مورد مقایسه
در این بخش به مقایسه روشهای مبتنیبر پردازش سیگنال
شامل دو روش  ]26[ Eigenvector L1 normو ]20[ sparsePCA
با چارچوب پیشنهادی پرداخته میشود .در جدول کارایی این
روشها از نظر پیچیدگی محاسباتی و تعداد زیرگرافهای ناهنجار
تشخیصی مورد مقایسه قرار گرفتهاند .بعد از پیادهسازی دو روش
 Eigenvector L1 normو  spaesePCAو استخراج نتایج آنها،
قدرت تشخیص این روشها در مقایسه با چارچوب پیشنهادی با
رسم منحنی  ROCدر گراف  9824رأسی با تعبیه یک زیرگراف
ناهنجار 0رأسی مورد بررسی قرار گرفت .سطح زیر منحنی،AUC4
بهعنوان معیار مقایسه قدرت تشخیص هرکدام از روشها
اندازهگیری است .در چارچوب پیشنهادی تنکیبردار رأسها،
،

تعداد اندازهگیریها و طول هر اندازهگیری بهترتیز با
تنظیم شده است.
و

 -3-0معیارهای ارزیابی
معیارهای اصلی ارزیابی را میتوان بهچهار دسته
0

5

،

6

7

،

تعداد رأسهای ناهنجار که
تقسیمبندی نمود.
و
بهدرستی پیشبینی شدهاند .تعداد رأسهایی که بهاشتباه
تعداد رأسهایی که بهدرستی
ناهنجار پیشبینی شدهاند.
تعداد رأسهای ناهنجار که بهاشتباه
عادی پیشبینی شدهاند.
عادی پیشبینی شدهاند .معیارهای ارزیابی شامل نرخ فراخوانی
 1Rیا نرخ تشخیصدرست  98رابطه( ،)0نرخ تشخیصخطا 99رابطه
99
( )1و دقت 92رابطه ( )98هستند .معموالً برای ایجاد مصالحه
بین دو معیار و از شاخص بهعنوان ترکیبی از هر دو معیار
مطابق رابطه ( )99استفاده میشود.
() 0
()1

4

)Area Under Curve (AUC
)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
5
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()98
⁄

()99

 -0-0اعتبار سنجی و موارد مطالعه
چارچوب پیشنهادی ازنظر کاربرد و بررسی مورد خاص در
گرافهای تصادفی و شبکههای اجتماعی واقعی مورد مطالعه قرار
میگیرد که نتایج حاصل از نظر ویژگیهای مختلف زیرگرافهای
ناهنجار تشخیصی تحلیل میشوند .اعتبار سنجی روش پیشنهادی
بر روی دادههای دارای حقیقتپایه صورت گرفت و سمس قدرت
تشخیص آن بر روی دادههای گرافهای تولیدی تصادفی تایید
گردید.
گرافهای تصادفی :چارچوب پیشنهادی روی گرافهای تصادفی
 592رأسی و 9824رأسی برای تشخیص زیرگرافهای ناهنجار
مورد بررسی قرار گرفته است .شکل ( )4زیرگراف ناهنجار  6رأسی
با 95یال ،تعبیهشده در گراف  592رأسی را نشان میدهد .حداقل
و حداکثر اتصال خارجی رأسهای این زیرگراف به ترتیز سه
(رأس  )586و شش (رأس  994و  )490است .نتایج نشاندهنده
آن است که این زیرگراف کوچک روی رأسهایی تشکیل شده که
اتصاالت خارجی آنها کم اما تعامالت بین خود رأسها باال است.

شکل ( :)0زیرگراف ناهنجار 6رأسی با 95یال ،تعبیه شده در گراف
592رأسی.

شکل ( )5زیرگراف ناهنجار دیگری را با 0رأس و 20یال ،تعبیه
شده در گراف 9824رأسی را نشان میدهد .حداقل و حداکثر
اتصال خارجی رأسهای این زیرگراف به ترتیز یک (رأس  )56و
سه (رأس )922است .لذا با وجود تعامالت بسیار کم رأسهای این
زیرگراف با دیگر رأسهای شبکه ،تراکم داخلی آنها باال است.
پس این زیرگرافها یک ناهنجاری ساختاری را در شبکه نشان
میدهند.

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

شبکههای اجتماعی :برای بررسی کاربرد چارچوب پیشنهادی
روی مجموعه دادههای واقعی ،دادههای شبکه اجتماعی فیسبوک
مورد استفاده قرار گرفته است .هدف یافتن زیرگرافهای کوچک
متراکم در این شبکه اجتماعی است که تراکم داخلی این
زیرگرافها باالتر از حد مورد انتظار است و اتصال خارجی
رأسهای این زیرگراف پایین است .بهطور تجربی تنکی بردار  xبه
24درصد تنظیم شده است .شکل ( )6زیرگراف28رأسی با
900یال تشخیص داده شده توس چارچوب پیشنهادی را نشان
میدهد .درجه رأس  570کمترین مقدار یعنی  91است .که
نشاندهنده آن است که این زیرگراف روی این رأس قرار گرفته
است.

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

همچنین بررسیها نشاندهنده آن است که حداقل و حداکثر
اتصال خارجی رأسهای این زیرگراف به ترتیز صفر (رأس )516
و هفت (رأس  )571است .از این رأسها ،رأس  495با درجه 951
که تعداد اتصاالت داخلی آن در این زیرگراف  91اسوت ،در بوردار
بازیابی نشده است .همچنین شکل ( )7زیرگوراف 94رأسوی بوا
01یال را نشان مویدهود .در ایون زیرگوراف ،درجوه رأس 9704
کمترین درجه یعنی  99است .بررسیها نشان میدهد که حداقل
و حداکثر اتصال خارجی رأسهای این زیرگراف بوه ترتیوز صوفر
(رأس  )9704و هفت (رأس  )9740است .عوالوه ،رأس  9490بوا
درجه  ،547در این زیرگراف درجهای برابر  99دارد .ایون رأس در
بردار مقدار ناچیز و بازیابی نشده است .لوذا طبوق ویژگویهوای
بررسی شده این زیرگرافها میتوان ایون زیرگورافهوای کوچوک
متراکم را بهعنوان ناهنجاریهای سواختاری شوبکه تعیوین کورد.
وجود این نوع ناهنجاریها به تحلیلگر این هشدار را میدهود کوه
ممکن است فعالیت تهدیدآمیزی در شبکه در حال انجام باشد.

شکل ( :)7زیرگراف کوچک متراکم با 94رأس و  01یال.
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 -5-0نتایج آزمایشها
در این بخش نتایج حاصل از آزمونهای مختلف برای ارزیابی
عملکرد چارچوب پیشنهادی ارائه میشود .هر آزمایشهای از پنج
تکرار برخوردار است .نتایج حاصل از سه آزمون تأثیر میزان
تنکیبردار رأس بر احتمال تشخیص ،تعداد اندازهگیریهای مورد
نیاز جهت تشخیص ،تأثیر طول هر اندازهگیری بر تشخیص
بررسی میشوند .هر سه آزمایش بر روی گراف 592رأسی
 R-MATبا تعبیه دو زیرگراف ناهنجار انجامشده است.
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اندازهگیری تنها 25درصد تعداد کل رأسهای گراف است
 ،) ⁄شاخص  Fدر باالترین مقدار خود یعنی 79درصد
(
قرار دارد .همچنین زمانی که نسبت اندازهگیریها به تعداد کل
رأسهای گراف در کمترین مقدار یعنی  5درصد باشد شاخص F
برابر  66درصد است.
در این بخش به مقایسه روشهای مبتنی بر پردازش سیگنال
شامل دو روش  ]95[ Eigenvector L1 normو sparsePCA
[ ]97با چارچوب پیشنهادی میپردازیم.

تأثیر میزانتنکی بردار رأس :آزمون تأثیر درصد تنکی بردار
رأسها را بر احتمال تشخیص زیرگرافهای ناهنجار بررسی
میکند .در این آزمایش تعداد اندازهگیریها

و طول هر

تنظیم شده است .نتایج مطابق شکل ()0
اندازهگیری
نشان میدهد که در گراف 592رأسی با افزایش درصد تنکی بردار
رأسها ،احتمال تشخیص باالتر میرود .زمانی که تعداد مؤلفههای
غیرصفر بردار برابر 4درصد تعداد رأسهای گراف
باشد احتمال تشخیص 988درصد است .زمانی که تنکی در

شکل ( :)8تأثیر درصد تنکی بردار  xبر احتمال تشخیص ناهنجاریها.

باشد احتمال تشخیص بزرگتر از
کمترین مقدار خودش
است .نتایج نشان میدهد
صفر و 50درصد
درحالیکه تنکی بردار رأسها بسیار کمتر از تعداد رأسها
باشد احتمال تشخیص ناهنجاریها به باالترین حد ممکن
میرسد.
تأثیر تعداد اندازهگیری :این آزمون روی شاخص  Fدر گراف
 592رأسی با تعبیه دو زیرگراف ناهنجار و با تنظیم طول
مورد بررسی قرار میدهد .در این آزمایش
اندازهگیری به
 .) ⁄مطابق
تنکی بردار به 4درصد تنظیم شده است (
شکل ( ،)1با افزایش تعداد اندازهگیریها ،شاخص  Fافزایش
مییابد و زمانی که تعداد اندازهگیریها تنها  95درصد تعداد کل
) ،شاخص Fدر باالترین مقدار
رأسهای گراف است (
خود یعنی 77درصد قرار دارد .همچنین زمانی که درصد
)،
اندازهگیریها در کمترین مقدار یعنی  5درصد است (
شاخص  Fبرابر  64درصد است .نتایج نشان میدهد ،درحالیکه
تعداد نمونهبرداریها از شبکه بسیار کمتر از تعداد رأسها
) باالترین میزان کارایی حاصل میشود که هدف
است (
نمونهبرداری فشرده است.
تأثیر طول اندازهگیری :این آزمون روی شاخص  Fدر گراف
592رأسی با تعبیه دو زیرگراف ناهنجار و با تنظیم تعداد
)⁄
و تنکی بردار به 4درصد (
اندازهگیری به
مورد بررسی قرار میدهد .مطابق شکل ( )98با افزایش طول
اندازهگیریها شاخص  Fنیز افزایش مییابد و زمانی که طول هر

شکل ( :)9تأثیر تعداد اندازهگیریها بر روی شاخص.F

شکل ( :)01تأثیر طول اندازهگیری بر شاخص.F
در جدول ( )4کارایی این روشها ازنظر پیچیدگی محاسوباتی
و تعووداد زیرگوورافهووای ناهنجووار تشخیصووی مووورد مقایسووه قوورار
گرفتوهانود .بعود از پیوادهسوازی دو روش  Eigenvector L1 normو
 spaesePCAو استخراج نتایج آنها ،قدرت تشخیص ایون روشهوا
در مقایسه با چارچوب پیشنهادی با رسم منحنی  ROCدر گوراف
9824رأسی بوا تعبیوه زیرگوراف ناهنجوار 0رأسوی موورد بررسوی
قرارگرفت .سطح زیر منحنی AUC9به عنوان معیار مقایسوه قودرت
تشووخیص هرکوودام از روشهووا انوودازهگیووری اسووت .در چووارچوب
پیشنهادی تنکی بردار رأسها ،تعداد اندازهگیوریهوا و طوول هور
)Area Under Curve (AUC
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اندازهگیری به ترتیوز بوه
است.

،

و

تنظویم شوده

جدول ( :)0میزان پیچیدگی و تشخیص روشهای مختلف و چارچوب
پیشنهادی.
روش

پیچیدگی محاسباتی

زیرگراف غیرهمزمان کم

Eigenvector L1 norm
sparsePCA
Proposed Framework

زیرگراف ناهنجار
تشخیصی

√

فقوو یک زیرگراف
زیرگراف همزمان زیاد

شووکل ( )99قوودرت تشووخیص ایوون سووه روش را بووا رسووم
منحنیهای  ROCمقایسه میکنود .منطبوقشودن منحنوی ROC
روش  Eigenvector L1 normبر قطر مربوع و معیوار  AUCبرابور
 8/57نشاندهنده عدم توانایی تشخیص این روش است .چارچوب
پیشنهادی وروش  sparsePCAتقریبواً قودرت تشوخیص مشوابه و
باالیی رادارند .معیار  AUCاین دو روش به ترتیز برابور 8/11و 9
است .نتایج نشان میدهد که چارچوب پیشونهادی بوا پیچیودگی
کمتوور از روش  sparsePCAاز قوودرت تشووخیص
محاسووباتی
مشابه برخوردار است .حتی چوارچوب پیشونهادی بورخالف روش
 sparsePCAقادر به تشخیص چندین زیرگراف ناهنجار همزموان
است.

میشود .همچنین بررسی اینکه چه نسبت از همسایگان رأس
درجه کمتر از میانگین درجه گراف دارند ،در زمان ثابتی انجام
خواهد شد.
بررسیهای ذکرشده بهطور محلی انجام مویشوود و هور رأس
همسووایه دارد .هزینووه محاسووباتی خطوووط1-7
حووداکثر
اسوت .خطووط
بوا
الگوریتم ( )9در بدترین حالت
 94-99الگوریتم ( )9میتواند خارج از حلقه و فق یکبوار انجوام
اسوت و
∑ برابر
شود .لذا هزینه محاسباتی عبارت
برای انتخاب بهتورین رأس شوروع
محاسبه احتماالت شروع
بهصورت محلی و برای هر رأس در زمان ثابتی انجام مویشوود.
در این الگووریتم ،انتخواب رأس بعودی از طریوق بررسوی مقوادیر
انجوام شوود
محاسبهشده در هور رأس مویتوانود در زموان
(خطوط .)25-96اختصاص رأس بعدی در خ  28در زموانثابوت
انجام میشود لذا زمان محاسبات کل الگوریتم نمونوهبورداری CS-
است .در
 AnomalyDetدر بدترین حالت برابر
الگوریتم ( )2شناسایی زیرگرافهای ناهنجوار بوا بواالترین هزینوه
محاسباتی مربوط به خطوط  94-4اسوت کوه در آن ،حلقوههوای
انجوام
 Foreachموجود در خطووط 4و 5بوا ترتیوز زموانی
میشود کوه در آن میوزانتنکوی بوردار اسوت .بوا توجوه بوه
اجرای پشت سر هم دو الگوریتم ،هزینهکول محاسوبات تشوخیص
زیرگرافهای ناهنجار در بودترین حالوت
موویباشوود کووه در آن ،تعووداد رأسهووای گووراف ،تعووداد
اندازهگیریهای شبکه ،طول هر انودازهگیوری و میوزانتنکوی
بردار رأسها است.

 -5نتیجهگیری
شکل ( :)00منحنی  ROCروشهای مختلف و چارچوب پیشنهادی.

تحلیل پیچیدگی :پیچیدگی محاسباتی چارچوب پیشنهادی
ناشی از الگوریتم نمونهبرداری  CS-AnomalyDetو الگوریتم
شناسایی زیرگرافهای ناهنجار است که در این پژوهش پیشنهاد
شده است .در ادامه هزینه محاسباتی هرکدام از این الگوریتمها
 ،مطابق فرض
محاسبه میشود .با توجه به گراف شبکه
9
الگوریتم  CS-AnomalyDetکه هر رأس یک جدول درهم را برای
همسایگانش نگه میدارد ،بررسی اینکه آیا یک رأس ،همسایه
رأس دیگر است میتواند تقریباً در زمان ثابتی انجام شود .سمس،
یک الگوریتم پیمایش گراف میتواند بررسی کند ،چه تعداد از
همسایگان رأس در لیست همسایگان ذکر شدهاند که برای
انجام
هر رأس بهطور محلی و در زمان
Hash Table

1

این مقاله رویکرد تشخیص ناهنجاری بدون عالمت و الگوریتم
جدید نمونهبرداری بر اساس پردازشسیگنالهای مرتب با
اطالعات محلی ارائه داد که قادر بهتعیین همزمان زیرگرافهای
متراکم ناهنجار در گراف ناشناخته نویزی شبکههای اجتماعی
بزرگ است .الگوریتم نمونهبرداری پیشنهادی مبتنیبر
نمونهبرداری فشرده جهت بازیابی ویژگیهای تنک شبکههای
ثابت با هدف بهبود دقتِتشخیص ناهنجاری در کنار کاهش
پیچیدگیِ نمونهبرداری دادهها است .نتایج آزمایشهای تجربی
نشان داد که رویکرد پیشنهادی عالوه بر برخورداری از دقت
تشخیص همزمان چندین زیرگراف متراکم ،پیچیدگی محاسباتی
را بهطرز قابل توجهی کاهش داد .از نظریه نمونهبرداری فشرده
برای بازیابی دادههای تنک استفاده شده که به کاهش زیاد
پیچیدگی محاسباتی کمک کرده است تا همزمان چندین
زیرگراف ناهنجار را تشخیص دهد .معرفی ناهنجاری بهعنوان
ویژگی تنک در شبکههای اجتماعی و استفاده از نظریه
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 با توجه به.نمونهبرداری فشرده برای بازیابی آنها معرفی شد
 نیاز،موانع موجود و چالشهای متعدد تشخیص ناهنجاری
فزاینده به مطالعه سازمانیافته و کاربردی در حوزه شبکههای
 کارهای آینده ما با هدف مدلسازی.اجتماعی احساس شد
موازی چارچوب پیشنهادی جهت افزایش دقت و کاهش زمان
اجرا در شبکههای بزرگ پیچیده با هدف تصمیمسازیهای
بیدرنگ بهکمک نمونهبرداری فشرده و در راستای تشخیص
ناهنجاری در شبکههای اجتماعی جهت حفخ حریم خصوصی
 همچنین افزایش سرعت تشخیص و دقت.کاربران خواهد بود
، مدل تراکم،تعیین زیرگرافهای متراکم نیازمند تعریف تراکم
معیارهای اندازهگیری تراکم و تعیین محدوده آن است که بررسی
.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.
Keywords: Anomaly Detection, Condense Anomalous Subgraphs, Signal Processing, Compressive
Sensing, Graph Theory
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