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 چکیده
 شده است. یآمار ندیکنترل فرا یهابا استفاده از روش یاجتماع یهادر شبکه یناهنجارانواع کردن  دایبه پ یاژهیتوجه و ریدر چند سال اخ

 تیفیکنترل ک یهااز نمودار استفاده و یاجتماع یهاشبکه شینما یبرا یک رویکرد بکارگرفته شده در این حوزه در نظر گرفتن مدلی آماری

ی در اجتماع یهاناهنجار در شبکههای هزیر گروکردن  دایما بدنبال پ مقاله نیا در. استمدل  یتحت کنترل بودن پارامترها بر نظارت برای

 .  این نوع میباشیم کندیم یرویپواسن پرصفر پ ونیرگرس یما از مدل آمار یاشبکه یهاکه  داده یهنگام کردیرو نیبا استفاده از ا فاز یک

در  گریکدی نیاعضاء شبکه در تعداد ارتباطات ب ریمتفاوت با رفتار سا یشبکه رفتار گرانیاز باز یرگروهیکه ز دهدیرخ م یهنگام یناهنجار

دهند. ای را در شبکه اصلی تشکیل میکنند و زیر شبکهالین افراد درگیر با یکدیگر همکاری میمثال در کالهبردارهای آن دارندطی زمان 

ابتدا نمودار کنترل کیفیت بر مبنای آزمون نسبت درستنمایی را برای مدل رگرسیون پواسن پر صفر معرفی و سپس از طریق در این مقاله 

پردازیم. نتایج توانایی روش پیشنهاد فاز یک میمدل در  یپارامترها توان آزمون برای شناسایی تغییرات با دلیل در سازی به بررسیشبیه

 دهد. می های مختلف نشانات در زمانشده را در شناسایی تغییر

 نسبت درستنمایی، فاز یک. های اجتماعی، مدل رگرسیون پر صفر، تستکلمات کلیدی: ناهنجاری، شبکه  
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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. 

 مقدمه -1

شود ها ایجاد میای که از طریق این پلتفرمهای شبکههای سریع در تکنولوژی ذخیره دادههای مختلف و پیشرفتاستفاده روز افزون از پلتفرم

این از  یکی یناهنجار ییکشف و شناساهای گوناگون فراهم کرده است. ههای اجتماعی در حوزشرایط مناسبی برای محققین علم شبکه
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از  یهامثال و تجمعات خرابکارانه یستیانجام اعمال ترور یانجام شده برا یهایو هماهنگ نیالآن یهای. اسپمرها، کالهبرداراستها حوزه

نمونه  یراب با ساختار نرمال تفاوت دارد. شودیباعث آن م یناهنجار این که انواع مختلف یاختارس است. یاجتماع یهادر شبکه یناهنجار

 رودیخواهند داشت و انتظار م یاریدوستان مشترک بس ادیدارند به احتمال ز یرابطه دوست گریکدیکه با  یدو فرد یجتماعا یهادر شبکه

به تعداد  یاسپم بطور تصادف کیآنکه  )مثلث( وجود داشته باشد حال ییتارابطه سه یادینرمال تعداد ز یشبکه اجتماع کیکه در ساختار 

 دهیاسپم د یشبه ستاره در شبکه دارا ایبه شکل ستاره و  یکه ساختارها شودیباعث م نیو ا فرستدیم غامیخود پ انیاز قربان یادیز اریسب

در . البته را کشف کرد ینوع ناهنجار نیا توانیم باشدیمثلث م ادیتعداد ز یبا ساختار نرمال که دارا یاساختار ستاره نیا سهیشود، با مقا

ها و داده یدر الگو رییکه منجر به تغ یاو هر گونه حادثه شودیمخرب دارند محدود نم ریکه تاث یتنها به رفتارها یموضوع، ناهنجار اتیادب

خواننده مشهور بعد  کیکنسرت  یه عنوان مثال برگزارب  .شودیمحسوب م یناهنجار زیهنجار و نرمال شود ن یانحراف آن از رفتار و الگو

موضوع رد و بدل  نیدر مورد ا یمحتو یادیز اریشود و حجم بس لیتبد یاجتماع یهاموضوع به ترند شبکه نیکه ا شودیها باعث ماز سال

 . ندکیم یریآن کمک و از هدر دادن منابع جلوگ یاز عواقب احتمال یریشگیبهتر و پ تیریو حوادث به مد یبه موقع ناهنجار ییشناسا. شود

شبکه و انجام  گرانیباز نینشان دادن روابط ب یبرا یانتخاب مدل آمار های اجتماعیدر شبکه برای شناسایی ناهنجاری متداول کردیرو کی

. در این رویکرد انتخاب آماره و مدل مناسب، ]2[ باشدیم یکردن ناهنجار دایپ یشده برامدل انتخاب یبر رو یمقتض یهالیلو تح هیتجز

های باشد. یکی از انواع ناهنجاری در شبکهباشیم، بسیار مهم میهای اجتماعی که مایل به شناسایی آن میوابسته به نوع ناهنجاری در شبکه

مدلی که توانایی تمایز بین  . ]3[کند  ها افزایش و یا کاهش پیداافتد که زیر گروهی از ارتباطات بین گرهاجتماعی هنگامی اتفاق می

تر ها، شناسایی این نوع ناهنجاری را اثر بخشهای شبکههای مختلف را داشته باشد، بدلیل دادن اطالعات بیشتر در خصوص زیرگروهزیرگروه

که اعی است. از طریق اطالعاتی های اجتمهای در نظر گرفتن زیرگروها در شبکهها در مدل یکی از راهکند، مشارکت دادن ویژگی گرهمی

های اجتماعی سعی در های شبکه. از طرفی مدل]4 [د حوزه ارائه کر نیدر ا یموثرتر یهاحلراه توانیم دهدبه تحلیلگر می هایژگیواین 

اجتماعی است. این های شبکهدر  ]5[ 1خاصیت هموفیلی ها دارند. یکی از این خصوصیاتهای شبکهنشان دادن خصوصیات و ویژگی

همچنین  .ها است، در مدل نشان دادگره هایخصوصیت را می توان از طریق وابسته کردن تعداد ارتباطات به یک متغیر که تابعی از ویژگی

درت افراد در طول زمان بن یاجتماع یها. در شبکهباشدیها مشبکه نیا 2خلوت بودن های اجتماعی، خاصیتیکی دیگر از خصوصیات شبکه

 تیخصوص نیصفر ظاهر شود، ا یادیز اریافراد شبکه تعداد بس نیکه در ارتباطات ب شودیموضوع باعث م نی. اکندیارتباط برقرار م گریکدیبا 

 گونهنینشان دادن ا یبرا یبمناس یهاپواسن مدل ونیو بطور خاص رگرس یینما عیمرسوم مانند خانواده توز یآمار یهامدلشود باعث می

 . ها نباشندداده

مک های اجتماعی با استفاده از ابزارهای کنترل فرایند آماری توسط یکی از اولین کارهای انجام شده در علم شناسایی ناهنجاری در شبکه

 تیکینزد نیانگیم ت،ینیب نیانگی(، میدرجه )چگال نیانگیمانند م ]7[ تیمرکز یهاشاخص یبرخانجام شده است. آنها  ]6[کوله و همکاران 

 یهانمودار یمناسب بر رو یهاها و محاسبه آمارهشاخص نید و با رسم انزمان بدست آورد یدر ط یاز شبکه تحت بررس یهر برش یبرا

، شده یسازهیو شب یواقع یهاتحت کنترل بودن شبکه در داده یبررس بهی آماره کاوش وموزون متحرک  نیانگیو م یکنترل جمع تجمع

 ینمودار کنترل جمع تجمع  کی  خود قیدر تحق ]8[اند. اسپارکس پرداخته کند،طات شبکه از توزیع پواسن پیروی میوقتی که ارتبا

 سیاند. پس از هموار کردن ماترارائه داده کندیم یرویپواسن پ عیها از توزگره نیکه ارتباطات ب یهنگام یاجتماع یهاشبکه شیپا یبرا

 ریز یبا استفاده از نمودار کنترل جمع رهین چند متغومتحرک موز نیانگیافراد شبکه با استفاده از آماره نمودار م نیارتباطات ب ریمقاد

در مقاله خود  ]9[ و همکاران لسونی. وشوندیم شیپا باشدیمورد انتظار باالتر م زانیاز افراد مشکوک که تعداد ارتباطات آنها از م یگروه

 شیپا یبرا ینمودار کنترل انفراد کیدر نظر گرفته و   ]10[ه شدحیبا درجه تصح یشبکه را مدل بالک تصادف دیتول ییبنا ریمدل ز

و  ویاند.  افراد شبکه توسعه داده یدرجه برا حیتصح یپارامترها انسیوار نیهر اجتماع و همچن یمدل از جمله نرخ پواسن برا یپارامترها

 ییموگواند. پرداخته شدهحیبا درجه تصح یبر مدل بالک تصادف ینبم یاجتماع یهادر شبکه هاگره 3حیدرجه تصح شیپا به ]11[ همکاران

بر تست نسبت  یتوسعه دادند و نمودار مبن یر تصادفثپواسن با توجه به ا ونیبر مدل رگرس یمبن یاجتماع یهاشبکه  ]12[و همکاران 

 ریرا بعنوان مدل ز ینیو را شدر مقاله خود مدل انرو  ]13[و همکاران  یحضرت. اندها توسعه دادهشبکه نیا شیپا یرا برا ییدرستنما

 نیانگیدو شاخص م ]14[و همکاران  ینیحس . قرار دادند یزمان مورد بررس یدر ط هاالی یمساله خود  با توجه به وابستگ یبرا ییبنا

موزون  نیانگیو م یتجمع یبر مدل پواسن را با استفاده از دو نمودار کنترل جمع یمبتن یهادرجه و انحراف استاندارد درجه در شبکه

                                                 
1 Homophily 

2 Sparsity 

3 Node Propensity 
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عملکرد روش ارائه شده با استفاده از آماره  یبه بررس یسازهیبا استفاده از شب ]15[زاو و همکاران   اند.کرده شیزمان پا یمتحرک  در ط

که  یمدل آمار کیابتدا  جهتدونبوزن و بدون یهاشبکه یبرا  ]16[و همکاران اند. زو پرداخته ینیو را شدر مدل شبکه انرو  یکاوش

مورد  انسیکوورا-انسیارو سیو ماتر انسیکووار-انسیوار سیتوسعه دادند و سپس تفاضل ماتر دند،ینام 1ییحالت فضا ریآن را مدل متغ

 یهاشاخص یبرخ یاثر بخش یبه بررس یسازهیدر مقاله خود با استفاده از شب  ]17[و همکاران  یکدال قرار دادند. شیانتظار را مورد پا

پرداختند. آنها با استفاده از  یاجتماع یهادر شبکه یکردن ناهنجار دایاز آنها در پ یخط بیدرجه و دو ترک ممیماکز ،یشبکه مانند چگال

 بیکه توسط پر یو با عملکرد آماره کاوش گریکدیها با شاخص نیعملکرد ا سهینمودار کنترل شوهارت و پنجره متحرک به مقا کردیدو رو

 2ایپو  ییو مدل فضا ایپو شدهحیبا درجه تصح یفوق از دو مدل بالک تصادف قیها در تحقاند. دادهرائه شده است پرداختها ]18[و همکاران 

 یهایژگیو یآمار یهامدل ی. در برخکندیم یرویدر نظر گرفته شده است، پ زیمختلف ن یهازمان نیها بداده یهمبستگ کهیدر حال  ]19[

 .شودیدر مدل نشان داده م ریمتغ نیارتباطات به ا زانیمستقل و وابسته بودن م ریبعنوان متغ یژگیو ریمشارکت دادن متغ قیها از طرگره

اند و خود در نظر گرفته قیها را در تحقگره یهایژگیتعداد ارتباطات و و نیرا ب کیلجست یونیرابطه رگرس  ]20[آذرنوش و همکاران 

 ییو نمودار تست نسبت درستنما Fدو،  یت نگیسه نمودار هتل ]21[و همکاران  یاند.  فتوحمدل پرداخته یپارامترها شیسپس به پا

را توسعه دادند. آنها فرض کردند  کیدر فاز  ندکیم یرویپواسن پ ونیکه از مدل رگرس یاجتماع یهاشبکه شیپا یاستاندارد شده را برا

بر  یمبتن یاجتماع یهاشبکه شیدر مقاله خود به پا ]22[و همکاران  ی.  فراهانکندیم یرویپواسن پ ونیدو گره از رگرس نیکه ارتباط ب

 یبا معرف  ]23[دانگ و همکاران  د. انموزون متحرک  پرداخته نیانگیو م یتجمع یکنترل جمع یهاپواسن  با استفاده از نمودار ونیرگرس

  خود در نظرگرفته است قیخلوت بودن را در تحق یژگیو هیدار چند الوزن یهاشبکه یبرا رهیپواسن پر صفر چند متغ یتصادفبالک مدل 

کنون توان نتیجه گرفت که تا ی ادبیات تحقیق میو  با استفاده از آزمون تست نمره به بررسی ناهنجاری در این مدل پرداختند. با بررس

را بطور همزمان در  ،یلیبودن و هموف خلوت ،یژگیکه هر دو و یمدل یقیتحق چیه یاجتماع یهادر شبکه یکردن ناهنجار دایپ اتیدر ادب

 یهاداده دیتول ییربنایپواسن پر صفر را به عنوان مدل ز ونیمدل رگرس قیتحق نیما در ا قرار نگرفته است.  ینظر گرفته باشد مورد بررس

. باشدیصفر م ادیبا تعداد ز یشمارش یهاداده یمدل برا کیپواسن پرصفر  ونی. مدل رگرسگیریمدر نظر میجهت دار و بدونوزن یاشبکه

ها به دو گروه که شامل تنها مدل داده نیقرارگرفته است. در ا یو مورد بررس یمعرف یدیدر مباحث تول  ]27[ مدل توسط لمبرت نیا

 یشبکه اجتماع یهاخلوت بودن داده تی. خاصشوندیم میتقس کندیم یرویپواسن پ عیکه از توز یصفر و گروه دوم شامل اعداد شمارش

 یمناسب یدایمدل را کاند نیا تواند با دو فرایند جداگانه تولید شده باشند،که می ،هاشبکه یگیهمسا سیصفر در ماتر یباال اریو تعداد بس

 با احتمال𝑗 و  𝑖دو گره  نیکه ارتباط ب شودیپرصفر فرض مپواسن  ونیدر مدل رگرس قرار داده است. یاجتماع یهاشبکه یسازمدل یبرا

 𝜃𝑖𝑗صفر و با احتمال مقدار ( 𝜃𝑖𝑗-1 از ) پواسن با نرخ   عیتوز𝜆𝑖𝑗 مستقل  یرهایاز متغ یتابع ترهاپارام این دوهر  نی. همچنکندیم یرویپ

کنیم. در انتها عملکرد برای پایش پارامترهای مدل رگرسیون پواسن پر صفر در فاز یک از روش تست درستنمایی استفاده می هستند.

 شود. سازی بررسی میروش ارائه شده بر روی مدل فرض شده با استفاده از شبیه

 رگرسیون پواسن پر صفرپایش شبکه اجتماعی مبتنی بر  -2

 روش پیشنهادی -1-2

 =V  کهییجا دهیم.به تفضیل شرح می ,t={1,….,m}  G(t)= (V, Y(t))گراف بدون جهت 𝑚 در این بخش انجام مطالعه فاز یک برای

(𝑉1, … , 𝑉𝑛) ثابت با تعداد هر شبکه یهاگره مجموعه 𝑛 باشددر طی زمان می .  𝑉𝑖دهنده گرهنشان 𝑖و  ام 𝐴𝑖 = (𝑎𝑖1, … , 𝑎𝑖𝑝) بردار 

𝑌(𝑡) . باشدیهر گره م یژگیو = (𝑌11(𝑡), … , 𝑌𝑛(𝑛−1)(𝑡)) شبکه در زمان یهاالمجموعه ی 𝑡 قیتحق نیدر ا یگیهمسا سیاشد. ماتربیم  

𝑌𝑖𝑗(𝑡)ی عنی شودیمتقارن فرض م = 𝑌𝑗𝑖(𝑡)   و  همچنین𝑌𝑖𝑗(𝑡)  تابع احتمال کند بنابراین از توزیع رگرسیون پواسن پر صفر پیروی می

,𝑖) هر دو زوج گره یبر رو 𝑗)  شودیم فیتعر ریصورت زبه. 

(۱)  𝑦𝑖𝑗(𝑡) = {

0 𝜃𝑖𝑗(𝑡) + (1 − 𝜃𝑖𝑗(𝑡))𝑒
−𝜆𝑖𝑗(𝑡)

𝑐 (1 − 𝜃𝑖𝑗(𝑡))
𝑒−𝜆𝑖𝑗(𝑡)𝜆𝑖𝑗(𝑡)

𝑦𝑖𝑗(𝑡)

𝑦𝑖𝑗(𝑡)!

, 

 بطوریکه

(2)                                                                                 log(𝜆𝑖𝑗) =  ∑ 𝛽𝑝(𝑡)𝑠𝑝𝑖𝑗𝑝 

                                                 
1 Network State Space Model 

2 Dynamic Latent Space Model 
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 و

(3)                                                                         𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝜃𝑖𝑗) = log (
𝜃𝑖𝑗

1−𝜃𝑖𝑗
) = ∑ 𝛾𝑟(𝑡)𝑟 𝑠𝑟𝑖𝑗 

تابع به مساله در حال  نیا فی. تعرمیکنیم فیدو گره تعر یژگیو ریاز متغ یبه صورت تابع را  𝑠𝑝𝑖𝑗شباهت  ریمتغ گره هر دو زوج یراب

شباهت  ریمتغ میریگراف در نظر بگهای یک گره یهایژگیاز و یکیرا ،  𝑖  ،𝑎𝑖 گره گیبه عنوان مثال اگر درجه   دارد. یبستگ یبررس

𝑠𝑝𝑖𝑗  به صورت  توانیرا م یژگیو نیمتناظر با ا = log(𝑎𝑝𝑖) + log (𝑎𝑝𝑗)کرد. فیتعر 𝛽 = (𝛽0, … , 𝛽𝑝) ،  𝛾 = (𝛾0, … , 𝛾𝑟)  

همه  یثابت برا یرامترهاپا 𝛾0و  𝛽0. باشندیمستقل م یرهایمتغ  𝑠𝑟𝑖𝑗و  𝑠𝑝𝑖𝑗 . باشندیم یونیمستقل در مدل رگرس یرهایمتغ بیضرا

  ها هستند.زوج گره

≥ 1در فاز یک ما بدنبال زمانی  𝜏 ≤ 𝑚  هستیم که بدلیل بروز انحرافات پارامترهای مدل  از مقدار(𝛽𝐼𝑛, γ𝐼𝑛)    به(𝛽Out, γOut)  تغییر

شبکه به دو قسمت قبل و بعد از تغییر   𝑚کند. یعنی زمانی که تغییر با دلیل در فرایند زیربنایی تولید شبکه ها اتفاق افتاده باشد و می

کند این موضوع معادل تست فرضیه زیر شوند.  با فرض اینکه مکانیزم تولید شبکه از توزیع رگرسیون پواسن پر صفر پیروی میتقسیم می

 باشد. می

{

𝐻0: 𝛽
𝑂𝑢𝑡 = 𝛽𝐼𝑛,   𝛾𝑂𝑢𝑡 = 𝛾𝐼𝑛         1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑚

𝐻1: {
𝛽𝑂𝑢𝑡 = 𝛽𝐼𝑛 , 𝛾𝑂𝑢𝑡 = 𝛾𝐼𝑛       𝑡 ≤ 𝜏

𝛽𝑂𝑢𝑡 ≠ 𝛽𝐼𝑛, 𝛾𝑂𝑢𝑡 = 𝛾𝐼𝑛            𝑡 > 𝜏

,      

  

.  تابع لگاریتم درستنمایی تحت فرض صفر به صورت ]1[روش تست درستنمایی ماکزیمم در  تحقیقات زیادی مورد بررسی قرار گرفته است 

 شود: زیر نوشته می

 

𝑙0 = ∑ 𝑙𝑜𝑔 (𝑒∑ 𝛾𝑟
𝐼𝑛(𝑡)𝑠𝑟𝑖𝑗𝑟

𝑦𝑖𝑗(𝑡)=0

+ 𝑒𝑥𝑝 (−𝑒∑ 𝛽𝑝
𝐼𝑛(𝑡)𝑠𝑝𝑖𝑗𝑝 )) + ∑ 𝑦𝑖𝑗(𝑡)∑𝛽𝑝

𝐼𝑛(𝑡)

𝑝

𝑠𝑝𝑖𝑗 − 𝑒
∑ 𝛽𝑝

𝐼𝑛
𝑝 (𝑡)𝑠𝑝𝑖𝑗

𝑦𝑖𝑗>0

)

− ∑ 𝑙𝑜𝑔(1 +∑𝛾𝑟
𝐼𝑛

𝑟

𝑠𝑟𝑖𝑗)

𝑦𝑖𝑗≥0

− ∑ 𝑙𝑜𝑔(𝑦𝑖𝑗(𝑡)!) ,    1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑚                          (4)
𝑦𝑖𝑗(𝑡)>0

 

 و تحت فرض مقابل به صورت زیر  

𝑙1 = ∑ log (𝑒∑ 𝛾𝑟
𝐼𝑛(𝑡)𝑠𝑟𝑖𝑗𝑟

𝑦𝑖𝑗(𝑡)=0

+ exp (−𝑒∑ 𝛽𝑝
𝐼𝑛(𝑡)𝑠𝑝𝑖𝑗𝑝 )) + ∑ 𝑦𝑖𝑗(𝑡)∑𝛽𝑝

𝐼𝑛(𝑡)

𝑝

𝑠𝑝𝑖𝑗 − 𝑒
∑ 𝛽𝑝

𝐼𝑛
𝑝 (𝑡)𝑠𝑝𝑖𝑗

𝑦𝑖𝑗>0

)

− ∑ log (1 +∑𝛾𝑟
0

𝑟

𝑠𝑟𝑖𝑗)

𝑦𝑖𝑗≥0

− ∑ log(𝑦𝑖𝑗(𝑡)!) ,    1 ≤ 𝑡 ≤ 𝜏                          (5) 
𝑦𝑖𝑗(𝑡)>0

 

𝑙2 = ∑ log (𝑒∑ 𝛾𝑟
𝑂𝑢𝑡(𝑡)𝑠𝑟𝑖𝑗𝑟

𝑦𝑖𝑗(𝑡)=0

+ exp (−𝑒∑ 𝛽𝑝
𝑂𝑢𝑡(𝑡)𝑠𝑝𝑖𝑗𝑝 ))

+ ∑ 𝑦𝑖𝑗(𝑡)∑𝛽𝑝
𝑂𝑢𝑡(𝑡)

𝑝

𝑠𝑝𝑖𝑗 − 𝑒
∑ 𝛽𝑝

𝑂𝑢𝑡
𝑝 (𝑡)𝑠𝑝𝑖𝑗

𝑦𝑖𝑗>0

) − ∑ log (1 +∑𝛾𝑟
𝑂𝑢𝑡

𝑟

𝑠𝑟𝑖𝑗)

𝑦𝑖𝑗≥0

− ∑ log(𝑦𝑖𝑗(𝑡)!) ,    𝜏 < 𝑡 ≤ 𝑚                          (6) 
𝑦𝑖𝑗(𝑡)>0

 

 (7)                                                              𝑙𝑎 = 𝑙1 + 𝑙2 

 آماره نسبت درستنمایی به صورت زیر  مشخص  𝜏زننده درستنمایی برای یک با جایگزینی ماکزیمم تخمین

(8)                                                              LRT(τ) = 2(𝑙a − 𝑙0) 
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ماکزیمم مقدار تابع درستنمایی تحت فرض مقابل و   𝑙𝑎 باشد. آید که دارای توزیع کای دو با درجه آزادی برابر تعداد ضرایب میبدست می

𝑙0   مقدار ماکزیمم تابع درستنمایی تحت فرض صفر برای یک مقدار مشخص𝜏  باشد. می 

1در این الگوریتم بدلیل اینکه مقدار  ≤ 𝜏 < 𝑚 1 باشد برای کلیه مقدارمشخص نمی ≤ 𝜏 ≤ 𝑚 − مقادیر نسبت درستنمایی بر   1

شود را بعنوان تخمین ( حاصل میLRTکه بازاء آن مقدار ماکزیمم نسبت درستنمایی ) 𝜏( بدست آورده و سپس آن مقدار 7اساس فرمول )

 کنیم. نقطه تغییر قبول می

 

 ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی -2-2

  1پردازیم. برای ارزیابی روش پیشنهادی از معیار احتمال هشدارسازی به بررسی روش تست درستنمایی میقسمت با استفاده از شبیهدر این 

 کنیم،  این احتمال برابر با صادر شدن حداقل یک هشدار در نمودار کنترل فاز یک است. استفاده می

𝑚برای اینکار ما یک مجموعه   = 𝑛شبکه را با  30 = کنیم. بدون خدشه به کلیت مساله، ما سازی میگره برای هر شبکه شبیه   100

 باشدیهر دو زوج کارمندان شرکت م نیرد و بدل شده ب یهالیمیآن ا یهاالیشرکت و یک شبکه کارکنان  نیها در افرض می کنیم گره

شود و  از تابع یکنواخت بین تعریف می افراد در نظر گرفته شده است یشغل تیموقع نجایشبکه که در ا یژگیاز و یکه تابعمتغیر شباهت 

کند. ( پیروی می1در شبکه از توزیع رگرسیون پواسن پر صفر مطابق فرمول ) 𝑗و  𝑖ارتباط بین هر دو گره  کند.صفر و یک پیروی می

از رابطه زیر پیروی  𝜆𝑖𝑗و  𝜃𝑖𝑗 فته شده است بطوریکه در نظر گر ]24[سازی مطابق مثال لمبرت پارامترهای مورد استفاده در این شبیه

نشانگر رد و  تواندیصفرها م نیکه ا باشدیم ادیز اریشبکه بس یتعداد صفرها کند. با این انتخاب برای پارامترهای مدل و متغیر شباهتمی

 .عدم وجود اطالعات باشد ایو  لیمیبدل نکردن ا

 

(9)                                                              log(𝜆𝑖𝑗) = 1.5− 2𝑠1𝑖𝑗 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝜃𝑖𝑗) =  −1.5+ 2𝑠2𝑖𝑗 

 

𝛾𝑂𝑢𝑡ای، هنگامی که ما مایل هستیم توانایی روش برای شناسایی تغییرات پله = 𝛾𝐼𝑛 + 𝛿𝜎𝛾     و  یا𝛽𝑂𝑢𝑡 = 𝛽𝐼𝑛 + 𝛿𝜎𝛽   بررسی

𝜏مکان مختلف  3باشد. این تغییرات در انحراف معیار برآوردکننده درستنمایی ماکزیمم می 𝜎𝛽و  𝜎𝛾کنیم.  = بر روی  15 ،10 ،5

 22.085سازی در زمانی که پارامترهای مدل تحت کنترل هستند حد کنترل باال برابر شود، با استفاده از شبیهپارامترهای مدل اجرا می

( مقدار احتمال هشدار اشتباهی را برای مقادیر 3-2( و )2-2( ، )1-2درصد باشد. شکل ) 5تعیین شد بطوریکه خطای نوع اول برابر با 

 دهد. نشان می 𝛿مختلف 

 

 

                                                 
1 Signal Probability 

 𝜏 =  5، 10، 15برای ء تغییرات در بردار گاما بازا  LRTتوان روش  :(1-2) شکل
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𝜏همانطور که مشخص است عملکرد روش هنگامی که تغییر در نقطه  = 𝜏افتد بهتر از نقطه اتفاق می 15 =  باشد. می 10 ،5

 بندینتیجه و جمع  -3

های شبکه رفتاری متفاوت از رفتار نرمال از خود افتد که زیر گروهی از یالهای اجتماعی زمانی اتفاق میانواع ناهنجاری در شبکهیکی از 

باشد. در این مقاله با استفاده از روش تست های انجام شده برای تجمعات خرابکارانه مثالی از این نوع ناهنجاری میدهند. هماهنگیمی نشان

های اجتماعی مبتنی بر مدل رگرسیون پواسن پر صفر در فاز یک م درستنمایی به شناسایی این نوع تغییرات )ناهنجاری( در شبکهماکزیم

دارند  گریکدیرابطه با  جادیبه ا یشتریب لیتما کسانی یهایژگیافراد با و های اجتماعیایم.  مطالعات نشان داده است که در شبکهپرداخته

 این خاصیت در ادبیات باشد،یم شتریمشترک ب یهایژگیدو نفر با و نیب غامیپ و فرستادن وندیپ ،یدوست یاحتمال برقرار قتیدر حق

در عین ساده بودن مدل رگرسیون پواسن پر صفر باشند.  ها به شدت خلوت و پر صفر میهمچنین این شبکه .شودیم ادی یلیهموف عنوانبه

های اجتماعی، باشد.  پس از معرفی مدل رگرسیون پواسن پر صفر در شبکههای اجتماعی نیز میویژگی شبکه قادر به نشان دادن این دو

 سازی بررسی کردیم.  قدرت آزمون روش تست نسبت درستنمایی را در فاز یک برای این مدل با استفاده از شبیه

سازی بندی کرد. در قسمت مدلسازی و روش ارائه شده طبقهتوان در دو قسمت پیشنهادات در خصوص مدلتحقیقات پیشنهادی را می 

های واقعی را های مدل پیشنهادی در دادهمی توان توسعه مدل با در نظر گرفتن خود همبستگی و همچنین بررسی خصوصیات و ویژگی

اجتماعی تنها تغییرات شدید و ناگهانی های های اجتماعی به دلیل تغییرات بسیار زیاد و این موضوع که در شبکهپیشنهاد داد. در شبکه

ها دارد. هموار کردن ارتباطات هر دو شده در سایر حوزهباشد، احتیاج به رویکرد و ارائه استراتژی متمایز از رویکردهای ارائهمورد عالقه می

 توان بعنوان پیشنهاد برای بهبود روش بیان کرد. زوج  در مطالعات فاز یک را می
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