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چکیده
در چند سال اخیر توجه ویژهای به پیدا کردن انواع ناهنجاری در شبکههای اجتماعی با استفاده از روشهای کنترل فرایند آماری شده است.
یک رویکرد بکارگرفته شده در این حوزه در نظر گرفتن مدلی آماری برای نمایش شبکههای اجتماعی و استفاده از نمودارهای کنترل کیفیت
برای نظارت بر تحت کنترل بودن پارامترهای مدل است .در این مقاله ما بدنبال پیدا کردن زیر گروههای ناهنجار در شبکههای اجتماعی در
فاز یک با استفاده از این رویکرد هنگامی که دادههای شبکهای ما از مدل آماری رگرسیون پواسن پرصفر پیروی میکند میباشیم .این نوع
ناهنجاری هنگامی رخ میدهد که زیرگروهی از بازیگران شبکه رفتاری متفاوت با رفتار سایر اعضاء شبکه در تعداد ارتباطات بین یکدیگر در
طی زمان دارند مثال در کالهبردارهای آنالین افراد درگیر با یکدیگر همکاری میکنند و زیر شبکهای را در شبکه اصلی تشکیل میدهند.
در این مقاله ابتدا نمودار کنترل کیفیت بر مبنای آزمون نسبت درستنمایی را برای مدل رگرسیون پواسن پر صفر معرفی و سپس از طریق
شبیهسازی به بررسی توان آزمون برای شناسایی تغییرات با دلیل در پارامترهای مدل در فاز یک میپردازیم .نتایج توانایی روش پیشنهاد
شده را در شناسایی تغییرات در زمانهای مختلف نشان میدهد.
کلمات کلیدی :ناهنجاری ،شبکههای اجتماعی ،مدل رگرسیون پر صفر ،تست نسبت درستنمایی ،فاز یک.
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ABSTRACT
One approach to detecting abnormality in social networks is defining the normal behavior of social
actors with the statistical models and then monitor the deviation of parameters of such models from
what is expected. In this article, we assume Zero inflation Poisson regression as an underlying
distribution to model the interactions between social actors. One kind of abnormality happens when a
subgroup of the edges changes such that every edge has an irregular evolution. Fraudulent usually
cooperate with each other to show their behavior normal. To monitor this kind of abnormality in social
networks based on ZIP model in phase I, we propose a test based on Likelihood Ratio. The performance
of our proposed method is investigated using simulation.
Keywords: Abnormality, Social Networks, Zero-inflated Poisson Regression, Likelihood Ratio Test,
Phase I.

 -1مقدمه
استفاده روز افزون از پلتفرمهای مختلف و پیشرفتهای سریع در تکنولوژی ذخیره دادههای شبکهای که از طریق این پلتفرمها ایجاد میشود
شرایط مناسبی برای محققین علم شبکههای اجتماعی در حوزههای گوناگون فراهم کرده است .کشف و شناسایی ناهنجاری یکی از این
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حوزهها است .اسپمرها ،کالهبرداریهای آنالین و هماهنگیهای انجام شده برای انجام اعمال تروریستی و تجمعات خرابکارانه مثالهای از
ناهنجاری در شبکههای اجتماعی است .ساختاری که انواع مختلف این ناهنجاری باعث آن میشود با ساختار نرمال تفاوت دارد .برای نمونه
در شبکههای اجتماعی دو فردی که با یکدیگر رابطه دوستی دارند به احتمال زیاد دوستان مشترک بسیاری خواهند داشت و انتظار میرود
که در ساختار یک شبکه اجتماعی نرمال تعداد زیادی رابطه سهتایی (مثلث) وجود داشته باشد حال آنکه یک اسپم بطور تصادفی به تعداد
بسیار زیادی از قربانیان خود پیغام میفرستد و این باعث میشود که ساختارهای به شکل ستاره و یا شبه ستاره در شبکه دارای اسپم دیده
شود ،با مقایسه این ساختار ستارهای با ساختار نرمال که دارای تعداد زیاد مثلث میباشد میتوان این نوع ناهنجاری را کشف کرد .البته در
ادبیات موضوع ،ناهنجاری تنها به رفتارهای که تاثیر مخرب دارند محدود نمیشود و هر گونه حادثهای که منجر به تغییر در الگوی دادهها و
انحراف آن از رفتار و الگوی هنجار و نرمال شود نیز ناهنجاری محسوب میشود .به عنوان مثال برگزاری کنسرت یک خواننده مشهور بعد
از سالها باعث میشود که این موضوع به ترند شبکههای اجتماعی تبدیل شود و حجم بسیار زیادی محتوی در مورد این موضوع رد و بدل
شود .شناسایی به موقع ناهنجاری و حوادث به مدیریت بهتر و پیشگیری از عواقب احتمالی آن کمک و از هدر دادن منابع جلوگیری میکند.
یک رویکرد متداول برای شناسایی ناهنجاری در شبکههای اجتماعی انتخاب مدل آماری برای نشان دادن روابط بین بازیگران شبکه و انجام
تجزیه و تحلیلهای مقتضی بر روی مدل انتخابشده برای پیدا کردن ناهنجاری میباشد ] .[2در این رویکرد انتخاب آماره و مدل مناسب،
وابسته به نوع ناهنجاری در شبکههای اجتماعی که مایل به شناسایی آن میباشیم ،بسیار مهم میباشد .یکی از انواع ناهنجاری در شبکههای
اجتماعی هنگامی اتفاق میافتد که زیر گروهی از ارتباطات بین گرهها افزایش و یا کاهش پیدا کند ] . [3مدلی که توانایی تمایز بین
زیرگروههای مختلف را داشته باشد ،بدلیل دادن اطالعات بیشتر در خصوص زیرگروههای شبکهها ،شناسایی این نوع ناهنجاری را اثر بخشتر
میکند ،مشارکت دادن ویژگی گرهها در مدل یکی از راههای در نظر گرفتن زیرگروها در شبکههای اجتماعی است .از طریق اطالعاتی که
این ویژگیها به تحلیلگر میدهد میتوان راهحلهای موثرتری در این حوزه ارائه کرد ]  .[4از طرفی مدلهای شبکههای اجتماعی سعی در
نشان دادن خصوصیات و ویژگیهای شبکهها دارند .یکی از این خصوصیات خاصیت هموفیلی [5] 1در شبکههای اجتماعی است .این
خصوصیت را می توان از طریق وابسته کردن تعداد ارتباطات به یک متغیر که تابعی از ویژگیهای گرهها است ،در مدل نشان داد .همچنین
یکی دیگر از خصوصیات شبکههای اجتماعی ،خاصیت خلوت بودن 2این شبکهها میباشد .در شبکههای اجتماعی افراد در طول زمان بندرت
با یکدیگر ارتباط برقرار میکند .این موضوع باعث میشود که در ارتباطات بین افراد شبکه تعداد بسیار زیادی صفر ظاهر شود ،این خصوصیت
باعث میشود مدلهای آماری مرسوم مانند خانواده توزیع نمایی و بطور خاص رگرسیون پواسن مدلهای مناسبی برای نشان دادن اینگونه
دادهها نباشند.
یکی از اولین کارهای انجام شده در علم شناسایی ناهنجاری در شبکههای اجتماعی با استفاده از ابزارهای کنترل فرایند آماری توسط مک
کوله و همکاران ] [6انجام شده است .آنها برخی شاخصهای مرکزیت ] [7مانند میانگین درجه (چگالی) ،میانگین بینیت ،میانگین نزدیکیت
برای هر برشی از شبکه تحت بررسی در طی زمان بدست آوردند و با رسم این شاخصها و محاسبه آمارههای مناسب بر روی نمودارهای
کنترل جمع تجمعی و میانگین موزون متحرک و آماره کاوشی به بررسی تحت کنترل بودن شبکه در دادههای واقعی و شبیهسازی شده،
وقتی که ارتباطات شبکه از توزیع پواسن پیروی میکند ،پرداختهاند .اسپارکس ] [8در تحقیق خود یک نمودار کنترل جمع تجمعی
برای پایش شبکههای اجتماعی هنگامی که ارتباطات بین گرهها از توزیع پواسن پیروی میکند ارائه دادهاند .پس از هموار کردن ماتریس
مقادیر ارتباطات بین افراد شبکه با استفاده از آماره نمودار میانگین متحرک موزون چند متغیره با استفاده از نمودار کنترل جمعی زیر
گروهی از افراد مشکوک که تعداد ارتباطات آنها از میزان مورد انتظار باالتر میباشد پایش میشوند .ویلسون و همکاران ] [9در مقاله خود
مدل زیر بنایی تولید شبکه را مدل بالک تصادفی با درجه تصحیحشده ] [10در نظر گرفته و یک نمودار کنترل انفرادی برای پایش
پارامترهای مدل از جمله نرخ پواسن برای هر اجتماع و همچنین واریانس پارامترهای تصحیح درجه برای افراد شبکه توسعه دادهاند .یو و
همکاران ] [11به پایش درجه تصحیح 3گرهها در شبکههای اجتماعی مبنی بر مدل بالک تصادفی با درجه تصحیحشده پرداختهاند .موگویی
و همکاران ] [12شبکههای اجتماعی مبنی بر مدل رگرسیون پواسن با توجه به اثر تصادفی توسعه دادند و نمودار مبنی بر تست نسبت
درستنمایی را برای پایش این شبکهها توسعه دادهاند .حضرتی و همکاران ] [13در مقاله خود مدل انروش و راینی را بعنوان مدل زیر
بنایی برای مساله خود با توجه به وابستگی یالها در طی زمان مورد بررسی قرار دادند .حسینی و همکاران ] [14دو شاخص میانگین
درجه و انحراف استاندارد درجه در شبکههای مبتنی بر مدل پواسن را با استفاده از دو نمودار کنترل جمعی تجمعی و میانگین موزون
1 Homophily
2 Sparsity
3 Node Propensity
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متحرک در طی زمان پایش کردهاند .زاو و همکاران ] [15با استفاده از شبیهسازی به بررسی عملکرد روش ارائه شده با استفاده از آماره
کاوشی در مدل شبکه انروش و راینی پرداختهاند .زو و همکاران ] [16برای شبکههای بدونوزن و بدونجهت ابتدا یک مدل آماری که
آن را مدل متغیر حالت فضایی 1نامیدند ،توسعه دادند و سپس تفاضل ماتریس واریانس-کوواریانس و ماتریس واریانس-کوورایانس مورد
انتظار را مورد پایش قرار دادند .کدالی و همکاران ] [17در مقاله خود با استفاده از شبیهسازی به بررسی اثر بخشی برخی شاخصهای
شبکه مانند چگالی ،ماکزیمم درجه و دو ترکیب خطی از آنها در پیدا کردن ناهنجاری در شبکههای اجتماعی پرداختند .آنها با استفاده از
دو رویکرد نمودار کنترل شوهارت و پنجره متحرک به مقایسه عملکرد این شاخصها با یکدیگر و با عملکرد آماره کاوشی که توسط پریب
2
و همکاران ] [18ارائه شده است پرداختهاند .دادهها در تحقیق فوق از دو مدل بالک تصادفی با درجه تصحیحشده پویا و مدل فضایی پویا
] [19در حالیکه همبستگی دادهها بین زمانهای مختلف نیز در نظر گرفته شده است ،پیروی میکند .در برخی مدلهای آماری ویژگیهای
گرهها از طریق مشارکت دادن متغیر ویژگی بعنوان متغیر مستقل و وابسته بودن میزان ارتباطات به این متغیر در مدل نشان داده میشود.
آذرنوش و همکاران ] [20رابطه رگرسیونی لجستیک را بین تعداد ارتباطات و ویژگیهای گرهها را در تحقیق خود در نظر گرفتهاند و
سپس به پایش پارامترهای مدل پرداختهاند .فتوحی و همکاران ] [21سه نمودار هتلینگ تی دو F ،و نمودار تست نسبت درستنمایی
استاندارد شده را برای پایش شبکههای اجتماعی که از مدل رگرسیون پواسن پیروی میکند در فاز یک را توسعه دادند .آنها فرض کردند
که ارتباط بین دو گره از رگرسیون پواسن پیروی میکند .فراهانی و همکاران ] [22در مقاله خود به پایش شبکههای اجتماعی مبتنی بر
رگرسیون پواسن با استفاده از نمودارهای کنترل جمعی تجمعی و میانگین موزون متحرک پرداختهاند .دانگ و همکاران ] [23با معرفی
مدل بالک تصادفی پواسن پر صفر چند متغیره برای شبکههای وزندار چند الیه ویژگی خلوت بودن را در تحقیق خود در نظرگرفته است
و با استفاده از آزمون تست نمره به بررسی ناهنجاری در این مدل پرداختند .با بررسی ادبیات تحقیق میتوان نتیجه گرفت که تا کنون
در ادبیات پیدا کردن ناهنجاری در شبکههای اجتماعی هیچ تحقیقی مدلی که هر دو ویژگی ،خلوت بودن و هموفیلی ،را بطور همزمان در
نظر گرفته باشد مورد بررسی قرار نگرفته است .ما در این تحقیق مدل رگرسیون پواسن پر صفر را به عنوان مدل زیربنایی تولید دادههای
شبکهای وزندار و بدونجهت در نظر میگیریم .مدل رگرسیون پواسن پرصفر یک مدل برای دادههای شمارشی با تعداد زیاد صفر میباشد.
این مدل توسط لمبرت ] [27در مباحث تولیدی معرفی و مورد بررسی قرارگرفته است .در این مدل دادهها به دو گروه که شامل تنها
صفر و گروه دوم شامل اعداد شمارشی که از توزیع پواسن پیروی میکند تقسیم میشوند .خاصیت خلوت بودن دادههای شبکه اجتماعی
و تعداد بسیار باالی صفر در ماتریس همسایگی شبکهها ،که میتواند با دو فرایند جداگانه تولید شده باشند ،این مدل را کاندیدای مناسبی
برای مدلسازی شبکههای اجتماعی قرار داده است .در مدل رگرسیون پواسن پرصفر فرض میشود که ارتباط بین دو گره 𝑖 و 𝑗 با احتمال
𝑗𝑖𝜃 مقدار صفر و با احتمال ( 𝑗𝑖𝜃  )1-از توزیع پواسن با نرخ 𝑗𝑖𝜆 پیروی میکند .همچنین هر این دو پارامترها تابعی از متغیرهای مستقل
هستند .برای پایش پارامترهای مدل رگرسیون پواسن پر صفر در فاز یک از روش تست درستنمایی استفاده میکنیم .در انتها عملکرد
روش ارائه شده بر روی مدل فرض شده با استفاده از شبیهسازی بررسی میشود.

 -2پایش شبکه اجتماعی مبتنی بر رگرسیون پواسن پر صفر
 -1-2روش پیشنهادی
در این بخش انجام مطالعه فاز یک برای 𝑚 گراف بدون جهت } G(t)= (V, Y(t)), t={1,….,mبه تفضیل شرح میدهیم .جاییکه =V

) 𝑛𝑉 (𝑉1 , … ,مجموعه گرههای هر شبکه با تعداد ثابت 𝑛 در طی زمان میباشد 𝑉𝑖 .نشاندهنده گره 𝑖 ام و ) 𝑝𝑖𝑎  𝐴𝑖 = (𝑎𝑖1 , … ,بردار
ویژگی هر گره میباشد 𝑌(𝑡) = (𝑌11 (𝑡), … , 𝑌𝑛(𝑛−1) (𝑡)) .مجموعه یالهای شبکه در زمان 𝑡 میباشد .ماتریس همسایگی در این تحقیق
متقارن فرض میشود یعنی )𝑡( 𝑖𝑗𝑌 = )𝑡( 𝑗𝑖𝑌 و همچنین )𝑡( 𝑗𝑖𝑌 از توزیع رگرسیون پواسن پر صفر پیروی میکند بنابراین تابع احتمال
بر روی هر دو زوج گره )𝑗  (𝑖,به صورت زیر تعریف میشود.
)𝑡( 𝑗𝑖𝜆𝜃𝑖𝑗 (𝑡) + (1 − 𝜃𝑖𝑗 (𝑡))𝑒 −
𝑒 −𝜆𝑖𝑗(𝑡) 𝜆𝑖𝑗 (𝑡) 𝑦𝑖𝑗(𝑡) ,
!)𝑡( 𝑗𝑖𝑦

)(۱

))𝑡( 𝑗𝑖𝜃 (1 −

0
𝑐

{ = )𝑡( 𝑗𝑖𝑦

بطوریکه
𝑗𝑖𝑝𝑠)𝑡( 𝑝𝛽 𝑝∑ = ) 𝑗𝑖𝜆(log

)(2

1 Network State Space Model
2 Dynamic Latent Space Model
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و
𝜃

𝑗𝑖𝑟𝑠 )𝑡( 𝑟𝛾 𝑟∑ = ) 𝑗𝑖𝜃𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝜃𝑖𝑗 ) = log (1−

)(3

𝑗𝑖

برای هر دو زوج گره متغیر شباهت 𝑗𝑖𝑝𝑠 را به صورت تابعی از متغیر ویژگی دو گره تعریف میکنیم .تعریف این تابع به مساله در حال
بررسی بستگی دارد .به عنوان مثال اگر درجه یگ گره 𝑖  ، 𝑎𝑖 ،را یکی از ویژگیهای گرههای یک گراف در نظر بگیریم متغیر شباهت
متناظر با این ویژگی را میتوان به صورت ) 𝑗𝑝𝑎( 𝑠𝑝𝑖𝑗 = log(𝑎𝑝𝑖 ) + logتعریف کرد𝛾 = (𝛾0 , … , 𝛾𝑟 ) ، 𝛽 = (𝛽0 , … , 𝛽𝑝 ) .
ضرایب متغیرهای مستقل در مدل رگرسیونی میباشند 𝑠𝑝𝑖𝑗 .و 𝑗𝑖𝑟𝑠 متغیرهای مستقل میباشند 𝛽0 .و  𝛾0پارامترهای ثابت برای همه
زوج گرهها هستند.
در فاز یک ما بدنبال زمانی 𝑚 ≤ 𝜏 ≤  1هستیم که بدلیل بروز انحرافات پارامترهای مدل از مقدار ) 𝑛𝐼 (𝛽𝐼𝑛 , γبه )  (𝛽Out , γOutتغییر
می کند .یعنی زمانی که تغییر با دلیل در فرایند زیربنایی تولید شبکه ها اتفاق افتاده باشد و 𝑚 شبکه به دو قسمت قبل و بعد از تغییر
تقسیم می شوند .با فرض اینکه مکانیزم تولید شبکه از توزیع رگرسیون پواسن پر صفر پیروی میکند این موضوع معادل تست فرضیه زیر
میباشد.
𝑡𝑢𝑂
𝑛𝐼
𝑡𝑢𝑂
𝑛𝐼
𝛽 𝐻0 :
𝛾 =𝛽 ,
𝛾=
𝑚≤𝑡≤1
𝑡𝑢𝑂
𝑛𝐼
𝑡𝑢𝑂
𝑛𝐼
{
𝛽
𝛾= 𝛽 ,
𝛾=
𝑡≤𝜏 ,
𝑡𝑢𝑂 { 𝐻1 :
𝑡𝑢𝑂 𝑛𝐼
𝑛𝐼
𝛽
𝛾≠ 𝛽 ,
𝛾=
𝜏>𝑡
روش تست درستنمایی ماکزیمم در تحقیقات زیادی مورد بررسی قرار گرفته است ] .[1تابع لگاریتم درستنمایی تحت فرض صفر به صورت
زیر نوشته میشود:
)

𝑠)𝑡( 𝑛𝐼
𝑗𝑖𝑝

𝑝𝛽 𝑝∑ 𝑒 )) + ∑ 𝑦𝑖𝑗 (𝑡) ∑ 𝛽𝑝𝐼𝑛 (𝑡) 𝑠𝑝𝑖𝑗 −
𝑝

𝑠)𝑡( 𝑛𝐼
𝑗𝑖𝑝

𝑝𝛽 𝑝∑ 𝑒+ 𝑒𝑥𝑝(−

𝑠)𝑡( 𝑛𝐼
𝑗𝑖𝑟

𝑟𝛾 𝑟∑ 𝑒(𝑔𝑜𝑙 ∑

= 𝑙0

𝑦𝑖𝑗 (𝑡)=0

𝑦𝑖𝑗 >0

𝑚 ≤ 𝑡 ≤ − ∑ 𝑙𝑜𝑔 (1 + ∑ 𝛾𝑟𝐼𝑛 𝑠𝑟𝑖𝑗 ) − ∑ 𝑙𝑜𝑔(𝑦𝑖𝑗 (𝑡)!) , 1

)(4

𝑦𝑖𝑗 (𝑡)>0

𝑦𝑖𝑗≥0

𝑟

و تحت فرض مقابل به صورت زیر
)

𝑠)𝑡( 𝑛𝐼
𝑗𝑖𝑝

𝑝𝛽 𝑝∑ 𝑒 )) + ∑ 𝑦𝑖𝑗 (𝑡) ∑ 𝛽𝑝𝐼𝑛 (𝑡) 𝑠𝑝𝑖𝑗 −
𝑝

𝑠)𝑡( 𝑛𝐼
𝑗𝑖𝑝

𝑝𝛽 𝑝∑ 𝑒+ exp(−

𝑦𝑖𝑗 (𝑡)=0

𝑦𝑖𝑗 >0

𝜏 ≤ 𝑡 ≤ ∑ log(𝑦𝑖𝑗 (𝑡)!) , 1

)(5

𝑠)𝑡( 𝑛𝐼
𝑗𝑖𝑟

𝑟𝛾 𝑟∑ 𝑒(∑ log

𝑦𝑖𝑗 (𝑡)>0

))

− ∑ log(1 + ∑ 𝛾𝑟0 𝑠𝑟𝑖𝑗 ) −
𝑟

𝑠)𝑡( 𝑡𝑢𝑂
𝑗𝑖𝑝

𝑝𝛽 𝑝∑ 𝑒+ exp(−

𝑦𝑖𝑗≥0
𝑠)𝑡( 𝑡𝑢𝑂
𝑗𝑖𝑟

𝑟𝛾 𝑟∑ 𝑒(∑ log
𝑦𝑖𝑗 (𝑡)=0

) 𝑗𝑖𝑟𝑠 𝑡𝑢𝑂𝑟𝛾 ∑ ) − ∑ log(1 +
𝑟

𝑠)𝑡( 𝑡𝑢𝑂
𝑗𝑖𝑝

𝑝𝛽 𝑝∑ 𝑒 + ∑ 𝑦𝑖𝑗 (𝑡) ∑ 𝛽𝑝𝑂𝑢𝑡 (𝑡) 𝑠𝑝𝑖𝑗 −

𝑦𝑖𝑗≥0

)(6

𝑝

𝑦𝑖𝑗 >0

𝑚 ≤ 𝑡 < 𝜏 ∑ log(𝑦𝑖𝑗 (𝑡)!) ,
𝑦𝑖𝑗 (𝑡)>0

)(7

𝑙𝑎 = 𝑙1 + 𝑙2

با جایگزینی ماکزیمم تخمینزننده درستنمایی برای یک 𝜏 مشخص آماره نسبت درستنمایی به صورت زیر
) LRT(τ) = 2(𝑙̂a − 𝑙̂0
)(8
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= 𝑙1

−

= 𝑙2

بدست میآید که دارای توزیع کای دو با درجه آزادی برابر تعداد ضرایب میباشد 𝑙̂𝑎 .ماکزیمم مقدار تابع درستنمایی تحت فرض مقابل و
 𝑙̂0مقدار ماکزیمم تابع درستنمایی تحت فرض صفر برای یک مقدار مشخص 𝜏 میباشد.
در این الگوریتم بدلیل اینکه مقدار 𝑚 < 𝜏 ≤  1مشخص نمیباشد برای کلیه مقدار  1 ≤ 𝜏 ≤ 𝑚 − 1مقادیر نسبت درستنمایی بر
اساس فرمول ( )7بدست آورده و سپس آن مقدار 𝜏 که بازاء آن مقدار ماکزیمم نسبت درستنمایی ( )LRTحاصل میشود را بعنوان تخمین
نقطه تغییر قبول میکنیم.
 -2-2ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی
1

در این قسمت با استفاده از شبیهسازی به بررسی روش تست درستنمایی می پردازیم .برای ارزیابی روش پیشنهادی از معیار احتمال هشدار
استفاده میکنیم ،این احتمال برابر با صادر شدن حداقل یک هشدار در نمودار کنترل فاز یک است.
برای اینکار ما یک مجموعه  𝑚 = 30شبکه را با  𝑛 = 100گره برای هر شبکه شبیهسازی میکنیم .بدون خدشه به کلیت مساله ،ما
فرض می کنیم گرهها در این شبکه کارکنان یک شرکت و یالهای آن ایمیلهای رد و بدل شده بین هر دو زوج کارمندان شرکت میباشد
متغیر شباهت که تابعی از ویژگی شبکه که در اینجا موقعیت شغلی افراد در نظر گرفته شده است تعریف میشود و از تابع یکنواخت بین
صفر و یک پیروی میکند .ارتباط بین هر دو گره 𝑖 و 𝑗 در شبکه از توزیع رگرسیون پواسن پر صفر مطابق فرمول ( )1پیروی میکند.
پارامترهای مورد استفاده در این شبیهسازی مطابق مثال لمبرت ] [24در نظر گرفته شده است بطوریکه 𝑗𝑖𝜃 و 𝑗𝑖𝜆 از رابطه زیر پیروی
میکند .با این انتخاب برای پارامترهای مدل و متغیر شباهت تعداد صفرهای شبکه بسیار زیاد میباشد که این صفرها میتواند نشانگر رد و
بدل نکردن ایمیل و یا عدم وجود اطالعات باشد.
)(9

𝑗𝑖log(𝜆𝑖𝑗 ) = 1.5 − 2𝑠1
𝑗𝑖𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝜃𝑖𝑗 ) = −1.5 + 2𝑠2

ما مایل هستیم توانایی روش برای شناسایی تغییرات پلهای ،هنگامی که 𝛾𝜎𝛿  𝛾𝑂𝑢𝑡 = 𝛾𝐼𝑛 +و یا 𝛽𝜎𝛿  𝛽𝑂𝑢𝑡 = 𝛽𝐼𝑛 +بررسی
کنیم 𝜎𝛾 .و 𝛽𝜎 انحراف معیار برآوردکننده درستنمایی ماکزیمم میباشد .این تغییرات در  3مکان مختلف  𝜏 = 5، 10، 15بر روی
پارامترهای مدل اجرا میشود ،با استفاده از شبیه سازی در زمانی که پارامترهای مدل تحت کنترل هستند حد کنترل باال برابر 22.085
تعیین شد بطوریکه خطای نوع اول برابر با  5درصد باشد .شکل ( )2-2( ، )1-2و ( ) 3-2مقدار احتمال هشدار اشتباهی را برای مقادیر
مختلف 𝛿 نشان میدهد.

شکل ( :)1-2توان روش  LRTبازاء تغییرات در بردار گاما برای 𝜏 = 5 ،10 ،15

Signal Probability
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1

شکل ( :)3-2توان روش  LRTبازاء تغییرات در بردار بتا برای 𝜏 = 5 ،10 ،15

همانطور که مشخص است عملکرد روش هنگامی که تغییر در نقطه  𝜏 = 15اتفاق میافتد بهتر از نقطه  𝜏 = 5، 10میباشد.
 -3نتیجه و جمعبندی
یکی از انواع ناهنجاری در شبکههای اجتماعی زمانی اتفاق میافتد که زیر گروهی از یالهای شبکه رفتاری متفاوت از رفتار نرمال از خود
نشان میدهند .هماهنگیهای انجام شده برای تجمعات خرابکارانه مثالی از این نوع ناهنجاری میباشد .در این مقاله با استفاده از روش تست
ماکزیمم درستنمایی به شناسایی این نوع تغییرات (ناهنجاری) در شبکه های اجتماعی مبتنی بر مدل رگرسیون پواسن پر صفر در فاز یک
پرداختهایم .مطالعات نشان داده است که در شبکههای اجتماعی افراد با ویژگیهای یکسان تمایل بیشتری به ایجاد رابطه با یکدیگر دارند
در حقیقت احتمال برقراری دوستی ،پیوند و فرستادن پیغام بین دو نفر با ویژگیهای مشترک بیشتر میباشد ،این خاصیت در ادبیات
بهعنوان هموفیلی یاد میشود .همچنین این شبکهها به شدت خلوت و پر صفر میباشند .مدل رگرسیون پواسن پر صفر در عین ساده بودن
قادر به نشان دادن این دو ویژگی شبکههای اجتماعی نیز می باشد .پس از معرفی مدل رگرسیون پواسن پر صفر در شبکههای اجتماعی،
قدرت آزمون روش تست نسبت درستنمایی را در فاز یک برای این مدل با استفاده از شبیهسازی بررسی کردیم.
تحقیقات پیشنهادی را میتوان در دو قسمت پیشنهادات در خصوص مدلسازی و روش ارائه شده طبقهبندی کرد .در قسمت مدلسازی
می توان توسعه مدل با در نظر گرفتن خود همبستگی و همچنین بررسی خصوصیات و ویژگیهای مدل پیشنهادی در دادههای واقعی را
پیشنهاد داد .در شبکههای اجتماعی به دلیل تغییرات بسیار زیاد و این موضوع که در شبکههای اجتماعی تنها تغییرات شدید و ناگهانی
مورد عالقه می باشد ،احتیاج به رویکرد و ارائه استراتژی متمایز از رویکردهای ارائهشده در سایر حوزهها دارد .هموار کردن ارتباطات هر دو
زوج در مطالعات فاز یک را میتوان بعنوان پیشنهاد برای بهبود روش بیان کرد.
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