مجله علمي-پژوهشي
رايانش نرم و فن آوري اطالعات
جلد  ،4شماره  ،4سال 4934

ارائه الگوریتم جدید جهت کشف دادههای پرت محلی در جریان دادهها
9

آرش مزيدي ،4محمدهادي صدرالديني 2و هومان تحیري
4
دانشگاه شیرازmazidi@cse.shirazu.ac.ir ،
2
دانشگاه شیرازsadredin@shirazu.ac.ir ،
9
دانشگاه شیرازtahayori@shirazu.ac.ir ،

چکيده  -افزایش روزافزون دادهها در پایگاه دادهها ،نياز به روشهای بهينه برای آناليز دادهها را افزایش داده است .بيشتر مطالعات ،بر روی
پيداکردن الگوهای کاربردی در پایگاه دادهها متمرکز شدهاند .این مطالعات برای کاربردهای تشخيص فعاليت مجرمين در تجارت الکترونيک و
تشخيص انحرافات نسبت به کاربردهای دیگر مفيدتر واقع شده است .الگوریتمهای زیادی برای تشخيص دادههای پرت ارائه شده است ،اما اکثر
این الگوریتمها بر روی دادههای ایستا کارایی دارند .دادههای جریانی ،دادههای پيوسته و نامحدودی هستند که در طول زمان ،تغيير توزیع
خواهند داشت .این تغيير توزیع ،باعث افزایش نرخ مثبت -کاذب و عدم کارایی الگوریتمهای موجود میشود .در این مقاله ،الگوریتمی جهت
شناسایی داده های پرت ،با استفاده از روش تقسيم جریان دادهها به قطعههای مساوی و محاسبه ضریب ناهنجاری محلی برای دادهها و استفاده
از ليستی برای دادههای پرت کاندید ارائه داده ایم تا عالوه بر شناسایی دادههای پرت ،نرخ مثبت-کاذب پایينی داشته باشد .نتایج بهدست آمده
بر روی مجموعه دادههای مصنوعی و حقيقی ،نشان میدهد که الگوریتم ارائه شده ،باعث کاهش قابل توجه نرخ مثبت-کاذب و افزایش دقت شده
و نسبت به الگوریتمهای دیگر کارایی بهتری دارد.
کليد واژهها-دادههاي پرت ،جريان دادهها ،تشخیص دادههاي پرت ،ضريب ناهنجاري محلي.

.1

اين انحراف به قدري است که به نظر ميرسد که اين داده با
مکانیزم جديدي تولید شده است ].[4
همچنین برطبق تعريف ديگري که به عنوان (DB(pct,dmin
معروف است ،زماني که حداقل  pctدرصد از شيهاي پايگاه داده،
داراي فاصلهاي بیشتر از  dminاز داده ( pداده  pيک داده از
مجموعه داده است که پرت بودن آن را بررسي ميکنیم) باشند،
داده  ،pپرت خواهد بود ] .[2در شکل  ،4نمونههايي از دادههاي
نرمال و پرت نشان داده شده است.
شکل  ،4پايگاه داده دو بعدي با دو خوشه  C1و  C2که به ترتیب
شامل  444و  444شي هستند ،را نشان ميدهد .همچنین دو
شي  o1و  o2در پايگاه داده وجود دارند .در اين مثال خوشه C2
متراکمتر از خوشه  C1است .بر اساس تعريف  Hawkinsدادههاي
 o1و  o2هر دو شيهاي پرت شناخته ميشوند ،درحالي که شي-
هايي که در خوشههاي  C1و  C2قرار دارند ،نميتوانند شيهاي
پرت بهشمار آيند.

مقدمه

امروزه ،با پیشرفت روزافزون فناوري اطالعات ،تعداد پايگاه دادهها
و همچنین خودکارسازي سیستمها افزايش يافته است .دادههاي
زيادي در حوزههاي کاري مختلف ،در کامپیوترها ذخیره مي-
شوند .اما اين دادههاي خام ،به تنهايي مفهوم خاصي را نخواهند
داشت و ما بايد از اين دادهها دانش و اطالعات مفید را استخراج
کنیم .به استخراج دانش از دادههاي خام ،دادهکاوي گفته مي-
شود .دادهکاوي کاربردهاي زيادي مانند خوشهبنديها ،طبقه-
بندي دادهها و کشف وابستگي بین دادهها در حوزههاي مختلف
دارد .همچنین يکي ديگر از کاربردهاي دادهکاوي ،کشف داده-
هاي پرت و الگوهاي نامتعارف در مجموعه داده کاربرد مورد نظر
است.
بر اساس تعريف ( ،Hawkins (1980دادهاي که انحراف زيادي
نسبت به دادههاي ديگر درون پايگاه داده دارد ،داده پرت است.
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 تشخیص نويز از داده هاي پرت بسیار مهم و دشوار است.
نويزها بايد شناسايي شده و از مجموعه داده حذف شوند تا
باعث کاهش دقت الگوريتم نشوند ].[4
از آنجايي که سازمانها بهصورت مداوم در حال رشد هستند،
پايگاه دادههاي آنها نیز به همان نسبت در حال رشد هستند.
درنتیجه ،تکنیکهاي دادهکاوي قديمي قادر به پوشش پايگاه
دادههاي در حال رشد آنها نیستند و با شکست روبرو ميشوند.
بزرگ و پويا بودن ،طبیعت پايگاه دادهها است و تغییر در آنها به-
طور معمول اتفاق ميافتد .دادههاي جديد به پايگاه داده اضافه
ميشوند و دادههاي قديمي حذف يا اصالح ميشوند .با توجه به
حجم زياد دادهها ،سیستم قادر به ذخیره سازي همه دادهها
نخواهد بود و از طرفي ديگر ،دادههاي قديمي پس از مدتي اعتبار
و ارزش خود را از دست داده و براي افزايش کارايي و همچنین
افزايش سرعت در فرايندهاي سیستم ،داده هاي قديمي حذف
ميشوند .دادهها داراي برچسب زماني ميشوند و برحسب اين
برچسب ،زمان ورود دادهها به سیستم مشخص ميشود .افزايش
حجم دادهها و اضافه شدن دائمي دادهها ،عدم توانايي در
مديريت و ذخیره دادهها در حافظه و سیستمهاي محدود و
همچنین جرياني و متوالي بودن دادههاي ورودي ،باعث بهوجود
آمدن نوع داده جديدي به نام داده جرياني شده است.
مشخصههاي اصلي دادههاي جرياني که باعث تمايز بین دادههاي
جرياني از دادههاي ايستا ميشوند ،عبارتند از:
 دادهها در جريان ،غیر ثابت و نامحدود هستند.
 تغییر در توزيع دادهها بهطور دائم ممکن است رخ دهد.
 معموالً فقط يک بار ميتوان آنها را خواند.
 هر سیستمي که بر روي آنها کار ميکند ،در ترتیب و نحوه
ورود آنها به سیستم کنترلي ندارد.
در ادامه اين مقاله ،در بخش  ،2کارهاي مرتبط انجام شده در
حوزه تشخیص دادههاي پرت ،در بخش  9مفاهیم الگوريتم پايه
جهت کشف دادههاي پرت ،در بخش  4الگوريتم ارائه شده در
مقاله و در بخش  5پیاده سازي و ارزيابي انجام شده بر روي
مجموعه دادههاي مختلف آورده شده است و در نهايت ،در
بخش ،6به نتیجه گیري و پیشنهادات خود براي کارهاي آينده
خواهیم پرداخت.

شکل  :4مثالي ساده از دادههاي متعارف و پرت در مجموعه داده دو
بعدي ][9

از طرفي انتظار ميرود که شيهاي  o1و  o2به عنوان شيهاي
پرت محلي شناخته شوند .اما بر اساس الگوريتمهاي مبتني بر
فاصله مانند ( ،DB(pct,dminتنها شي  o1يک داده پرت ميباشد.
بهطور خالصه ،پديده نامتعارف ،به الگو يا الگوهايي در دادهها
گفته ميشود که با رفتار مورد انتظار از دادهها مطابقت نداشته
باشند .بنابراين ،جهت ارائه يک راهکار مشخص و ساده براي
تشخیص اين پديدهها ،ميبايست ناحیهاي از فضاي اطالعاتي را
ناحیه نرمال تعريف کرده و هر داده اي که در اين محدوده قرار
نگیرد را غیر نرمال يا پرت بنامیم ] .[4اما مشکالت زيادي اين
تعريف به ظاهر ساده را بسیار پیچیده و مشکلزا ميکند که اين
مشکالت عبارتند از:
 تعريف يک مرز مشخص همیشگي و ثابت میان رفتار نرمال
و غیر نرمال کاري بسیار سخت و در بسیاري از شرايط
غیرممکن است ] .[4بهعبارتي ديگر تعريف رفتار نرمال ،بر
اساس حوزه کاربرد آن ،متغیر است ].[5
 در بسیاري از کاربردها مانند سیستمهاي تشخیص نفوذ،
رفتار نرمال دادهها در حال تغییر است ،بنابراين ممکن است
اين تغییرات ،به اشتباه بهعنوان دادههاي غیرنرمال شناسايي
شوند ].[4
 از آنجا که پديده هاي نامتعارف نتیجه رفتارهاي بدانديشانه
هستند ،افراد بدانديش رفتار مخرب خود را تا حد ممکن به
رفتار نرمال و معمول سیستمها نزديک ميکنند .از اينرو
تشخیص چنین رفتارهايي بسیار دشوار ميشود ].[4
 برچسب دادهها در همه کاربردها در دسترس نبوده و
تشخیص را دشوار مي کند ].[5

 .2کارهای مرتبط
در مقاله ] ،[6مرور و بررسي الگوريتمهاي موجود جهت کشف
انحرافات و دادههاي پرت در دادههاي وابسته به زمان و مکان
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برابر انحراف معیار ،نیازي به تعیین مقداري توسط کاربر بهعنوان
مقدار حد آستانه براي تشخیص داده پرت ،نميباشد.
در مقاله ] ،[49الگوريتمي جهت تشخیص دادههاي پرت در داده-
هاي جرياني تراکنشها ارائه شده است .در اين مقاله ،مدلي
افزايشي بهمنظور شناسايي داده هاي پرت به صورت خودکار ارائه
شده است .نتايج حاصل از الگوريتم ارائه شده ،نشان داده است
که اين الگوريتم بهصورت بهینه و خودکار دادههاي پرت را با
دقت قابل قبولي شناسايي کرده است.
مقاله ] ،[44تشخیص دادههاي پرت در کاربرد کشف اسپمهاي
تويیتر را بررسي ميکند .الگوريتم ارائه شده يک الگوريتم خوشه-
بندي است ،در حالي که روشهاي پیشین در اين زمینه،
الگوريتمهاي طبقهبندي بودهاند .در الگوريتم ارائه شده از دو
الگوريتم خوشهبندي  DenStreamو  StreamKM++که در
مقالههاي ] [46 ،45ارائه شدهاند ،استفاده شده است و نتايج
آزمايشات ،دقت  %444را نشان داده است.
در مقاله ] ،[47الگوريتمي مبتني بر پیشبیني چگالي هسته
( )KDEبر روي دادههاي توزيع شده جرياني جهت کشف داده-
هاي پرت در شبکههاي حسگر بیسیم ارائه شده است .الگوريتم
ارائه شده از پنجره لغزان جهت پردازش دادههاي جرياني استفاده
ميکند و به دادهها وزني را تخصیص ميدهد .نتايج الگوريتم،
کارايي مناسب الگوريتم ارائه شده در محیطهاي بالدرنگ و داده-
هاي جرياني را نشان ميدهد.

انجام شده است .کاربردهاي مختلف دادههاي وابسته به زمان و
الگوريتمهاي مختص هر کاربرد در اين مقاله دسته بندي شده
اند .در مقاله ] [7نوع جديدي از الگوريتم خوشه بندي K-Means
ارائه شده است .اين الگوريتم ،به دادهها وزني را تخصیص ميدهد
و براي دادههاي جرياني پويا مناسب است .وزنهاي تخصیص
داده شده ،اهمیت هر داده در میان مجموعه دادهها را نشان مي-
دهد .از اين الگوريتم براي تشخیص دادههاي پرت در جريان
دادهها استفاده ميشود.
در مقاله [ ،]2الگوريتمي جهت شناسايي دادههاي پرت ارائه شده
است .در اين الگوريتم ،زماني که حداکثر  πدرصد از همه داده-
هاي مجموعه داده ،فاصله اي کمتر از  εاز يک داده داشته باشند،
آن داده ،داده پرت شناخته ميشود.
الگوريتمهايي جهت تشخیص دادههاي پرت مبتني بر فاصله ارائه
شده است .در مقاله ] [8يکي از اين الگوريتمهاي مبتني بر فاصله
ارائه شده است .اين الگوريتم ،فاصله از همسايه  kام داده مورد
نظر را بهعنوان امتیاز براي داده در نظر ميگیرد و همچنین در
مقاله ] ،[3با در نظر گرفتن مجموع تمامي فاصلههاي همسايه
اول تا همسايه  kام از داده مورد نظر ،به داده امتیازي داده مي-
شود و الگوريتمها بر اساس امتیازهاي تخصیص داده شده به
دادهها ،داده هاي پرت را شناسايي ميکنند .يکي از الگوريتمهاي
معتبر که مبتني بر فاصله بوده و در جريان دادهها مورد استفاده
قرار ميگیرد ،الگوريتم  DBOD-DSميباشد .اين الگوريتم بر
اساس يک تابع احتمال چگالي براي توزيع دادهها ،تشخیص
دادههاي پرت را انجام ميدهد ].[44
در مقاله ] ،[44روش جديدي جهت کشف دادههاي پرت ارائه
شده است که مبتني بر معکوس نزديکترين همسايههاي داده
ميباشد .اين روش بر روي جريان دادهها ارائه شده است و از
مدل پنجرهي لغزان براي پردازش جريان دادهها استفاده ميکند.
در مقاله ] ،[42روشي جهت کشف دادههاي پرت با توجه به کل
مجموعه داده (دادههاي پرت عمومي) و همسايههاي دادهها
(دادههاي پرت محلي) ارائه شده است .اين روش مبتني بر
محتوي عمومي GDFو محتوي محلي LDFعمل ميکند،GDF .
انحراف داده را نسبت به کل مجموعه داده و  ،LDFانحراف داده
را نسبت به دادههاي تازه وارد شده ،نشان ميدهد .هر دو فاکتور
بر اساس چگالي همسايهها محاسبه ميشوند .در اين الگوريتم،
دادهاي که مقدار  GDFيا  LDFآن ،بیشتر از سه برابر انحراف
معیار از میانگین باشد ،داده پرت خواهد بود .با استفاده از سه

 .3تعاریف و مفاهيم الگوریتم پایه
الگوريتم ضريب ناهنجاري محلي ،الگوريتم مناسبي براي
تشخیص دادههاي پرت محلي در دادههاي ايستا ميباشد ].[9
دراين الگوريتم ،امتیازي (ضريب ناهنجاري محلي) بهعنوان درجه
پرتي دادهها در پايگاه داده محاسبه ميشود که نشان دهنده
پرتي يا نرمالي داده است .اين فاکتور بهصورت محلي محاسبه
شده و بر اساس همسايههاي هر شي بهدست ميآيد .مقدار
ضريب ناهنجاري محلي دادههاي نرمال برابر يک و دادههاي
پرت ،فراتر از يک خواهد بود .مقدار ضريب ناهنجاري محلي فقط
به يک مقدار ( MinPtsتعداد همسايه هاي نزديک) وابسته است.
ضريب ناهنجاري محلي (فاکتور میزان پرتي يا امتیازي که به هر
شي تخصیص داده ميشود) ،با استفاده از معادله ( 4براي شي
 ،)pمحاسبه ميشود ].[9
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 الگوريتم توانايي تشخیص الگوهاي نامتعارف را بدون در نظر
گرفتن توزيع دادهها دارد ،چرا که اين روش هیچ پیش
فرضي را در مورد توزيع دادههاي ورودي در نظر نميگیرد.
 الگوريتم ضريب ناهنجاري محلي افزايشي ،هر نوع تغییر در
توزيع دادهها را بالفاصله و بهصورت بر خط تشخیص مي-
دهد.
 الگوريتم براي دادههاي جرياني مناسب است و هر داده را
تنها در يک گذر تحلیل و آنالیز ميکند ،در نهايت به هر
نمونه ،يک درجه از میزان نامتعارفي ،انتساب ميکند.
تمام الگوريتمها ،در کنار مزايايي که ارائه ميدهند ،داراي معايبي
هستند که محققان در تالش براي رفع معايب الگوريتمها هستند.
الگوريتم ضريب ناهنجاري محلي افزايشي نیز داراي معايبي است
که به آنها اشاره ميشود.
 الگوريتم ضريب ناهنجاري محلي افزايشي يک الگوريتم کارا
و مؤثر جهت تشخیص تغییرات در رفتار و توزيع دادهها
است .اما اين الگوريتم در تشخیص الگوهاي نامتعارف ،دچار
تشخیصهاي مثبت-کاذب فراواني ميشود و هر نوع تغییر
جديد در رفتار دادهها را بهعنوان الگوي نامتعارف شناسايي
ميکند .در حالي که بسیاري از اين تغییرات ،مربوط به ايجاد
رفتار جديدي در دادهها خواهند بود و الگوي پرت و
نامتعارفي را نشان نميدهند.
 الگوريتم ضريب ناهنجاري محلي افزايشي ،داراي دو بخش
ورود دادههاي جديد و حذف دادههاي قديمي است .نگه
داشتن و يا حذف پديدههاي نامتعارف در حافظه ،بر تحلیل
دادههايي که در طول زمان وارد ميشوند بسیار تأثیرگذار
است.
 دادههاي جرياني ،حجم بسیار بااليي از دادهها هستند که به
صورت پیوسته وارد سیستم ميشوند .از آنجا که در الگوريتم
افزايشي ،چگالي هر نمونه داده نسبت به ساير همسايههاي
خود محاسبه ميشود ،همه دادهها بايد در حافظه قرار
بگیرند ،در حالي که حافظه بسیار محدود است .بنابراين
حذف دادههاي قديمي براي آزادسازي فضاي حافظه و نیز
براي افزايش دقت سیستم بسیار ضروري است.
الگوريتم ديگري که در مقاله ] [43ارائه شده است ،الگوريتم
بهبود يافته ضريب ناهنجاري محلي افزايشي است .در اين
الگوريتم ،تشخیص الگوهاي نامتعارف را از تشخیص توزيع جديد
جريان داده متمايز ميسازد .اين رويکرد سبب کاهش نرخ
تشخیصهاي مثبت-کاذب ميشود .استراتژي حذف الگوهاي

 Lrdمیزان دسترسي چگالي محلي را نشان ميدهد ] .[9اين
مقدار برابر میانگین نسبت دسترسي چگالي محلي شي  pو شي-
هاي همسايه نزديک  pميباشد .همچنین  MinPtsتعداد
همسايههاي نزديک به شي را نشان ميدهد NMinPts .مجموعه
شيهاي همسايه نزديک به شي مورد نظر را که تعداد آنها با
 MinPtsنشان داده ميشد ،مشخص ميکند .زماني که مقدار به-
دست آمده از معادله  ،4برابر يک باشد ،داده در محلي با چگالي و
تراکم باال قرار دارد و بهعنوان داده نرمال شناخته ميشود و در
صورتي که مقداري فراتر از يک داشته باشد ،چگالي اطراف داده
کم بوده و احتمال پرتي داده ،افزايش مييابد.
دو مزيت اصلي که در الگوريتم ضريب ناهنجاري محلي وجود
دارد ،عبارتند از:
 )4الگوريتم دادههاي پرت را با توجه به چگالي همسايههاي
شي شناسايي کرده و مدلي بهصورت عمومي ندارد.
 )2الگوريتم قادر به شناسايي دادههاي پرت در هر توزيع داده-
اي است و هیچ پیش فرضي را براي توزيع دادهها درنظر
ندارد.
با استفاده از ايده الگوريتم ضريب ناهنجاري محلي براي دادهها،
الگوريتم ضريب ناهنجاري محلي افزايشي ارائه شده است ].[48
اين الگوريتم ،جهت کشف دادههاي پرت در جريان دادهها
مناسب ميباشد .دراين الگوريتم ،براي پردازش دادههاي جرياني،
از پنجره لغزان استفاده شده است .همچنین ،مقدار ضريب
ناهنجاري براي هر داده ،در زمان ورود آن داده به پنجره لغزان،
محاسبه شده و تشخیص پرتي يا نرمالي داده ورودي انجام مي-
شود .ورود داده جديد به پنجره لغزان ،باعث ايجاد تغییر در
همسايههاي دادههاي موجود در پنجره شده که نیاز به بهروز
رساني همسايهها ،فاصلهها و در نهايت ضريب ناهنجاري محلي
دادهها ميباشد .اين الگوريتم در دو گام ورود داده و خروج داده
از پنجره لغزان انجام ميشود .بهطور کلي ،در زمان ورود و خروج
هر داده ،پارامترهاي دادههاي همسايه که متاثر از ورود يا خروج
دادهاي هستند ،بايد بهروز رساني شوند.
مهمترين مزاياي استفاده از الگوريتم ضريب ناهنجاري محلي
افزايشي درمقابل ساير روشهاي تشخیص الگوهاي نامتعارف را
ميتوان بهترتیب زير نام برد:
 الگوريتم اين توانايي را دارد که الگوهاي نامتعارف را نسبت
به چگالي همسايههاي هر نقطه تشخیص دهد .بنابراين هر
موجوديت را با تمام نقاط درون مجموعه داده مقايسه نمي-
کند ،که اين کار زمانبر و غیر مفید خواهد بود.
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در شکل  ،2روند تکاملي ورود جريان دادههاي مجموعه داده
تولید شده ،نشان داده شده است .در اين شکل ،ابتدا  944داده
متعلق به خوشه (سري) داده اول ( باال سمت چپ شکل  )2وارد
شدهاند و پس از آن ،داده شماره  ( 944داده  944ام ،با رنگ
قرمز و دايره مشکي نشان داده شده و مقدار  LOFبراي آن در
شکل  2نوشته شده است) وارد ميشود و مقدار ضريب ناهنجاري
محلي آن همانطور که در شکل  2نشان داده شده است ،برابر
 49.29محاسبه شده و همین روند را پس از ورود ،945 ،945
 454و  644نمونه داده ،ادامه دادهايم و مقدار ضريب ناهنجاري
محلي براي نمونه داده  944ام ،به ترتیب برابر ،9.99 ،44.49
 4.385و  4.338محاسبه شده است .الگوريتم ضريب ناهنجاري
محلي براي اين مثال با مقدار  k( k=20تعداد همسايههاي
نزديک به داده ميباشد) اجرا شده است .تاثیر اندازه  kبر روي
الگوريتم و کشف دادههاي پرت ،در زير بخش  4.4ارائه شده
است.
همانطور که در شکل  2مشاهده شد ،پس از ورود نمونه داده
شماره  ،944مقدار ضريب ناهنجاري محلي آن  49.29بوده و با
توجه به الگوريتم ضريب ناهنجاري محلي افزايشي ،اين نمونه
داده بهعنوان داده پرت شناسايي ميشود .اما همانطور که در
سیر تکاملي جريان دادهها نشان داده شده است ،مقدار ضريب
ناهنجاري محلي براي نمونه داده شماره  ،944با ورود دادههاي
بعدي و افزايش تراکم در اطراف اين داده ،کاهش يافته و به
مقدار يک (مقدار داده نرمال) ،رسیده است.
يکي از مشکالت الگوريتم ضريب ناهنجاري محلي افزايشي ،عدم
شناخت الگوي جديد بوده و هر الگوي جديد را الگويي نامتعارف
ميشناسد که اين مشکل در شکل  2نشان داده شده است.
رويکرد الگوريتم ضريب ناهنجاري محلي افزايشي ،بدين صورت
است که پس از ورود نمونه داده ،مقدار ضريب ناهنجاري محلي
محاسبه شده و در صورتي که مقدار محاسبه شده ،از حد آستانه
بیشتر باشد ،بهعنوان داده پرت شناسايي ميشود.
با توجه به مشکالت مشاهده شده در الگوريتمهاي پیشین،
الگوريتمي جهت کشف دادههاي پرت محلي در جريان دادهها در
اين مقاله ارائه شده است.

نامتعارف نیز به اين الگوريتم افزوده شده است که دقت آن را در
تشخیص پديدههاي نامتعارف افزايش ميدهد .همچنین
استراتژي حذف دادههاي قديمي در اين الگوريتم به گونهاي
تغییر يافته است که سرعت الگوريتم در حذف اين الگوها بسیار
افزايش يافته است.
براي رفع مشکالت موجود در الگوريتم ضريب ناهنجاري محلي
افزايشي و بهبود يافته و با هدف کاهش نرخ مثبت-کاذب و
افزايش دقت ،الگوريتم جديدي جهت کشف دادههاي پرت در
جريان دادهها ارائه دادهايم که در ادامه ،الگوريتم پیشنهادي
تشريح شده است.
 .4الگوریتم پيشنهادی
الگوريتم ضريب ناهنجاري محلي افزايشي ،به هر نمونه دادهاي
که وارد سیستم ميشود ،ضريب يا امتیازي از درجه پرتي،
تخصیص ميدهد .با ورود هر داده جديد ،پارامترهاي يک سري از
نقاط تأثیر ميپذيرند .از اين رو ،ضريب ناهنجاري محلي دادهها،
در هر مرحله ورود داده جديد به سیستم ،به صورت پويا امکان
بهروزرساني دارند .نمونه دادههايي که در ابتداي ورود به سیستم
در نواحي با تراکم پايین قرار ميگیرند ،داراي ضريب ناهنجاري
محلي باالتري خواهند بود .بنابراين ،اين نقاط در ابتدا با احتمال
بااليي الگوي ناهنجار و نامتعارف تشخیص داده خواهند شد .اما با
مرور زمان و با قرار گرفتن دادههاي جديد در نزديکي اين نمونه
داده ،دادهها يک خوشه متمرکز و با چگالي باال تشکیل خواهند
داد .بنابراين ،با ورود دادههاي جديد و با افزايش چگالي دادهها،
ضريب ناهنجاري محلي دادهها بهروز شده و کاهش مييابد .با
کمک مثالي که در ادامه بیان ميشود ،ميتوان اين موضوع را به
سادگي نشان داد .در اين مثال از يک مجموعه داده مصنوعي با
توزيع نرمال ،داراي  644نمونه داده که با نرم افزار متلب تولید
شده است ،استفاده کردهايم .اين دادهها ،از ترکیب دو سري داده
دو بعدي ،با توزيعهاي نرمال برابر اما میانگینهاي متفاوت ايجاد
شدهاند .هريک از اين دو سري داده ،داراي  944نمونه داده
هستند .مجموعه دادهها با توزيع نرمال ،داراي ويژگيهاي زير
ميباشند.
سري داده اول] :

[ =N1(1,1) ; 1= [+1,+1] ; 1

سري داده دوم] :

[ =N2(2,2) ; 2= [+8,+8] ; 2
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شکل  :2روند ورود دادهها و محاسبه مقدار ضريب ناهنجاري محلي

در الگوريتم ارائه شده ،از ساختمان داده صف استفاده شده و
دادهها وارد سیستم ميشوند .با توجه به اينکه جريان دادهها
نامحدود هستند ،حافظه کافي براي ذخیره همه دادهها در
سیستم وجود ندارد و براي رفع اين مشکل ،جريان دادهها را
قطعهبندي کرده و داده ها به صورت قطعه قطعه وارد سیستم
ميشوند .اندازه قطعه و حدهاي آستانه در ابتداي الگوريتم تعیین
مي شوند (خطوط  4 ،9و  5در شکل  .)9پس از تکمیل قطعهاي
از دادهها ( خط  7در شکل  ،)9الگوريتم ضريب ناهنجاري محلي
بر روي دادههاي درون قطعه اجرا شده و با توجه به حد آستانه
در نظر گرفته شده براي الگوريتم ضريب ناهنجاري محلي ،داده-
هاي پرت شناسايي ميشوند (خطوط  8و  3در شکل  .)9اما اين
دادههاي پرت شناسايي شده را بهعنوان داده پرت معرفي نکرده و
آنها را در لیستي با عنوان لیست دادههاي پرت کانديد قرار مي-
دهیم ( خط  44در شکل  .)9لیست کانديد شامل دادههاي پرتي
است که در قطعههاي مختلف جريان دادهها شناسايي شدهاند.
همچنین براي هر يک از نمونه دادهها يک شمارنده با مقدار اولیه
صفر در نظر ميگیريم و هر بار که دادهاي وارد لیست کانديد
شد ،به شمارنده آن داده ،يک واحد اضافه ميکنیم (خط  42در
شکل .)9
درگام بعدي ،دادههايي که در لیست کانديد پرت ،قرار دارند را
ابتدا به قطعه وارد کرده (خط  49در شکل  )9و سپس ،دادههاي
جديد را وارد قطعه ميکنیم و مراحل محاسبه ضريب ناهنجاري

با توجه به اينکه دادهها بهصورت جرياني هستند ،الگوريتم نیاز به
ويژگيهاي خاصي همچون سرعت باال و برخورد مناسب با تغییر
توزيع در جريان دادهها دارد .در شکل  ،9شبه کد الگوريتم ارائه
شده ،نشان داده شده است.
1. Procedure Chunk LOF
2. Begin
3.
Set size of chunk
4.
Set threshold for outlier
5.
Set threshold_count for counter
6.
Repeat
7.
Fill chunk by objects
8.
Calculate LOF for objects in chunk
9.
For each object that LOF(object) > threshold
10.
Add object to outliers
11.
Candidate_outliers = outliers
12.
Candidate_outliers_count ++
13.
Add candidate_outliers to Next Chunk
14.
)If(candidate_outliers_count=threshold_counter
15.
Then
16.
Real_outlier = candidate_outlier
17.
Delete real_outlier from candidate_outlier
18.
Set candidate_outliers_count to zero
19.
End IF
20.
Counter += size of chunk
21.
)Until(counter < dataset_size
22.
Show Real_outlier
23. End

شکل  :9شبه کد الگوريتم پیشنهادي تشخیص دادههاي پرت
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هستند ،نميباشد .قطعه کردن جريان دادهها ،روش مناسبي
جهت پردازش اين نوع دادهها محسوب ميشود .زماني که جريان
دادهها را به قطعههاي مساوي تقسیم ميکنیم ،تاثیرات هر قطعه
را به قطعههاي بعدي منتقل کرده و تکرار تاثیرات را در قطعه-
هاي مختلف مشاهده و ثبت ميکنیم .با استفاده از اين روش،
دادههاي پرتي که در چندين قطعه بهطور مکرر شناسايي شدهاند
را بهعنوان داده پرت واقعي شناسايي ميکنیم.

محلي را براي دادههاي درون قطعه تکرار ميکنیم .اما قبل از
تکرار مراحل الگوريتم ،شمارندهاي که براي داده ها جهت
شمارش تکرار پرتي دادهها در قطعه هاي مختلف در نظر گرفته
بوديم را با حد آستانه آن مقايسه کرده و اگر اندازه شمارنده به
اندازه حد آستانه رسیده باشد ،آن داده را بهعنوان داده پرت
واقعي شناسايي کرده و از لیست کانديد حذف شده و شمارنده
آن صفر ميشود (خطوط  49-48شکل .)9
زماني که دادههاي پرت کانديد ،در کنار دادههاي بعدي که از
جريان دادهها وارد قطعه ميشوند ،قرار ميگیرند و ضريب
ناهنجاري محلي آنها محاسبه ميشود ،بدين معني است که قصد
داريم با وارد شدن دادههاي جديد ،بررسي کنیم که آيا الگوي
جديدي تولید ميشود يا اينکه آن دادهها هنوز هم پرت هستند و
الگوي نامتعارفي را تعريف ميکنند.
در واقع با اين رويکرد ،اعالم برچسب دادهها را براي چند قطعه
به تعويق انداخته تا بتوانیم تمايز بین الگوي جديد و الگوي
نامتعارف را تشخیص دهیم .تعیین حد براي شمارنده ميتواند
تاثیر زيادي در شناسايي دادههاي پرت داشته باشد و با توجه به
مجموعه داده و کاربرد مورد نظر ،میزان تاخیر در اعالم پرت
بودن واقعي را به عنوان شمارنده تعیین ميکنیم.
در نهايت ،دادههايي که در لیست دادههاي پرت واقعي
( )Real_outlierقرار دارند را به عنوان دادههاي پرت شناسايي
شده توسط الگوريتم معرفي ميکنیم (خط  22در شکل .)9
الگوريتم ارائه شده ،از مزاياي الگوريتم ضريب ناهنجاري محلي
افزايشي استفاده ميکند و سعي در پوشش معايب اين الگوريتم
دارد .همانطور که اشاره شد ،نرخ باالي تشخیص مثبت-کاذب،
بزرگترين عیب الگوريتم ضريب ناهنجاري محلي افزايشي
محسوب ميشود و دلیل اين نرخ باال ،تعیین داده پرت ،پس از
مشاهده مقدار ضريب ناهنجاري محلي باال در زمان ورود داده به
پنجره لغزان ميباشد .الگوريتم ارائه شده ،با به تعويق انداختن
اعالم پرتي دادهها و استفاده از روش جديد براي پردازش جريان
دادهها ،نرخ مثبت-کاذب را کاهش داده و باعث بهبود الگوريتم
ضريب ناهنجاري محلي افزايشي و الگوريتم ضريب ناهنجاري
محلي افزايشي بهبود يافته ميشود.
براي پردازش دادههاي جرياني ،معموال از روش پنجره لغزان
استفاده ميشود .اما روش پنجره لغزان نیاز به بهروزرساني
همسايههاي داده در زمان ورود و خروج داده دارد .در الگوريتم
پیشنهادي ،روشي جديد جهت پردازش جريان داده ها ارائه شده
است که نیاز به بهروزرسانيهاي روش پنجره لغزان که زمانبر

 .1.4تاثير پارامتر ( kتعداد همسایههای نزدیک) در
الگوریتم پيشنهادی
در اين بخش تاثیر پارامتر  kدر محاسبه مقدار  LOFهر شي را
بررسي خواهیم کرد .در بخشهاي ديگري از مقاله k ،با عنوان
 MinPtsاعالم شده است که هر دو معناي تعداد همسايههاي
نزديک يک شي را ميدهند .اندازه  LOFبراي شيهاي داده
موجود در مجموعه داده ،وابسته به فاصله آن شي با همسايههاي
اطرافش ميباشد .در شکل  ،4تاثیر پارامتر  MinPtsبر روي اندازه
 LOFنشان داده شده است.
همانطور که در شکل  ،4مشاهده ميشود ،مجموعه داده دو
بعدي با سه خوشه  S1با  44داده S2 ،با  95داده و  S3با 544
داده وجود دارد .میانگین  LOFبراي اشیا داخل سه خوشه براي
اندازههاي مختلف  MinPtsاز  44تا  54محاسبه و نمايش داده
شده است .بسیار روشن است که داده هاي خوشه  S3در تمام
اندازههاي  MinPtsداراي  LOFيکنواخت و برابر يک هستند و
نميتوانند دادههاي پرت باشند .اما در خوشه  S1دادهها براي
اندازه  MinPtsاز  44تا  95داراي  LOFبسیار زياد بوده و داده-
هاي پرت محسوب ميشوند .دادههاي خوشه  S2نیز با اندازه
 MinPts = 46شروع به پرت بودن ميکنند ،زيرا در اين حالت
دادههاي موجود در خوشه  S1و  S3به عنوان همسايههاي داده-
هاي خوشه  S2در نظر گرفته ميشوند و بر اساس فرمول ،LOF
اين مقدار زياد خواهد شد .زماني که اندازه  MinPtsبرابر  46مي-
شود ،همسايه دادههاي هر شي در خوشههاي  S1و  ،S2شامل
دادههايي از هر سه خوشه ميشوند و مقدار  LOFزياد خواهد شد
و به سمت پرتي دادهها میل ميکند.
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(Max{LOFMinPts(p) | MinPtsLB MinPts MinPtsUB} )2
(Mean{LOFMinPts(p) | MinPtsLBMinPtsMinPtsUB} )9

()4

}Min{LOFMinPts(p) | MinPtsLBMinPtsMinPtsUB

بنابراين ،در آزمايشهاي انجام شده در اين مقاله ،مقدار  kيا
همان  MinPtsرا برابر  24در نظر گرفتهايم تا بهترين نتیجه را
داشته باشیم.
 .5پيادهسازی و ارزیابی
براي ارزيابي و مقايسه الگوريتمهاي مختلف ،نیاز به معیارهاي
استاندارد داريم .معیارهايي همچون دقت ،نرخ تشخیص و  ...براي
ارزيابي الگوريتمهاي تشخیص داده پرت مورد استفاده قرار مي-
گیرند .معیارها در جدول  4نشان داده شدهاند.
تمام آزمايشات ،توسط سیستمي با پردازنده اينتل core2Duo
 T9300با فرکانس  GHz 2.5و  4گیگابايت حافظه رم انجام شده
است که نسخه نهايي سیستم عامل ويندوز  7را اجرا ميکند.
همچنین الگوريتمها با زبان برنامه نويسي  C#در ويژوال استاديو
 2442پیاده سازي شدهاند .مجموعه داده با توزيع نرمال با
استفاده از نرم افزار متلب نسخه  R2010aتولید شده است.

شکل  :4تاثیر پارامتر  MinPtsبر روي مقدار  LOFدادههاي مجموعه
داده ][9

جدول :4جدول تصادم براي معیارهاي استاندارد

بنابراين ،با توجه به کاربرد مورد نظر ،ميتوان حد پايین
( )MinPtsLBو حد باال ( )MinPtsUBبراي اندازه  MinPtsدر
نظر گرفت و براي اين حدود مقدار  LOFرا محاسبه کرد .در
مثال شکل  ،4حد پايین ( )MinPtsLBرا  44در نظر گرفتهايم
زيرا براي مقادير کمتر از  44نتايج مشابهي بهدست خواهد آمد و
همچنین حد باال ( )MinPtsUBرا  54انتخاب کردهايم زيرا براي
مقادير بیشتر از  54نتايج مشابه ميشود و اندازه  LOFبه حالت
پايدار ميرسد .سه روش اکتشافي براي محاسبه  LOFپیشنهاد
ميشود .براي کاربردهاي حساس مانند پزشکي و يا بانکي ،به
طور بد بینانه ،بیشترين مقدار  LOFرا براي هر داده بر اساس
رابطه  2در نظر گرفته تا بتوانیم دادههاي مشکوک به پرتي را
شناسايي کنیم .براي کاربردهايي با حساسیت کمتر از میانگین
 LOFبا  MinPtsهاي مختلف ،بر اساس رابطه  9استفاده شود و
همچنین براي کاربردهايي که نیاز به سخت گیري کمتري دارند،
از کمترين مقدار  LOFمحاسبه شده با اندازههاي  MinPtsدر
محدوده تعیین شده ،بر اساس رابطه  4استفاده شود و پرتي
دادهها تعیین شوند.

شناسايي به عنوان داده
پرت ()O

شناسايي به عنوان داده
نرمال ()N

دسته O
(داده پرت)

مثبت-صحیح )(TP

منفي-کاذب )(FN

دسته N

مثبت-کاذب )(FP

منفي-صحیح )(TN

(داده نرمال)

با توجه به جدول  ،4ميتوان معیارهاي نرخ تشخیص ،نرخ هشدار
خطا و دقت را بهترتیب از رابطههاي  6 ،5و  7محاسبه کرد.
() 5
()6
()7

)
)

(
(

(

)
)

(

در مقالههاي ] ،[24 ،44يکي ديگر از معیارهاي اندازهگیري
عملکرد و کارايي الگوريتمها ،معیار )Jaccard Coefficient (JC
ارائه شده است .اين معیار با توجه به معیارهاي استاندارد جدول
 4بهدست ميآيد و در رابطه  8نشان داده شده است.
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() 8
نرخ تشخیص ،اطالعاتي از تعداد دادههايي که بهدرستي الگوي
نامتعارف شناسايي شدهاند ،به ما ميدهد .در حالي که نرخ
تشخیص مثبت-کاذب ،در مورد تعداد دادههايي که به اشتباه
الگوي نامتعارف شناسايي شدهاند ،گزارش ميدهد .همچنین
دقت ،میزان دقت الگوريتم در شناسايي درست الگوهاي نامتعارف
و پرت و همچنین شناسايي درست دادههاي نرمال را تعیین مي-
کند .معیار  JCبراي يک الگوريتم در صورتي که به مقدار يک
نزديک باشد ،آن الگوريتم داراي عملکرد بهتري است و دقت
باالتري در تشخیص داده هاي پرت دارد.
براي ارزيابي الگوريتمها ،نیاز به مجموعه دادهها داريم که در اين
مقاله از مجموعه دادههاي حقیقي  DARPA 98و  CIMISو
همچنین مجموعه داده مصنوعي تولید شده استفاده شده است.
مجموعه داده حقیقي  ،DARPA 98مجموعه دادهاي پرکاربرد در
زمینه ارزيابي سیستمهاي تشخیص نفوذ در شبکههاي
کامپیوتري است ] .[24مجموعه داده  CIMISمجموعه دادهاي از
دادههاي آب و هواي بیش از  424جايگاه ثبت آب و هوا در
کالیفرنیا ميباشد .ويژگيهاي موجود در اين مجموعه داده شامل
دماي هوا ،تابش خورشید ،سرعت باد و دماي خاک ميباشد
] .[22در آزمايشهاي اين مقاله فقط از دادههاي دماي خاک که
بهصورت روزانه از سال  4338تا  2443جمع آوري شده است،
استفاده ميشود ].[44
مجموعه داده مصنوعي با توزيع نرمال بهصورت دو بعدي و از
 4644نمونه داده با هفت خوشه توزيع نرمال و میانگینهاي
مختلف تشکیل شده است .مجموعه داده با توزيع نرمال ،با
استفاده از نرم افزار متلب تولید شده است .مجموعه داده مذکور،
شامل 544نمونه داده با توزيع نرمال ) 544 ،N1(1,1نمونه
داده با توزيع نرمال ) N2(2,2و  544نمونه داده با توزيع نرمال
) N3(3,3ميباشد .همچنین چهار دسته داده ديگر با نرخ پايین
و تعداد  25نمونه داده و توزيعهاي نرمال )،N4(4,4
) N6(6,6) ،N5(5,5و ) N7(7,7در اين مجموعه داده وجود
دارند .پارامترهاي توزيعهاي دسته دادهها بهصورت زير تعريف
شدهاند.
دسته اول :

]

دسته دوم :
]

دسته چهارم] :

[ =N4(4,4) ; 4= [0,+1.5]; 4

دسته سوم:

دسته هفتم] :

[ =N7(7,7); 7= [-1,+1] ; 7

شکل  :5مجموعه داده مصنوعي ساخته شده با توزيع نرمال

در مجموعه داده مصنوعي ،ابتدا داده هاي دسته  N1وارد سیستم
شده و پس از آن دادههاي دسته  N4و  N5در دادههاي دسته N2
پخش شده و وارد سیستم ميشوند و در نهايت ،دادههاي دسته
 N6و  N7در دادههاي دسته  N3پخش شده و وارد سیستم مي-
شوند .نتیجه اجراي الگوريتم ضريب ناهنجاري محلي افزايشي،
براي  k( k=20تعداد همسايههاي نزديک به داده ميباشد) در
شکل  6نشان داده شده است .دادههاي نرمال با رنگ آبي و داده-
هاي پرت با رنگ قرمز نشان داده شده است.
همانطور که در شکل  6نشان داده شده است ،نرخ مثبت-کاذب
باالست ،يعني دادههاي نرمال بسیاري بهعنوان داده پرت
شناسايي شدهاند (دادهها در خوشههاي  C2 ،C1و  C3با رنگ
قرمز نشان داده شدهاند که به معني تشخیص نادرست است) و
دادههاي پرتي که در دستههاي چهارم تا هفتم قرار گرفتهاند ،به-
طور کامل شناسايي نشدهاند .علت نرخ باالي مثبت-کاذب ،عدم
توانايي الگوريتم در تشخیص الگوي جديد و الگوي نامتعارف مي-
باشد.

[ =N2(2,2) ; 2= [-1,-1] ; 2
[ =N3(3,3) ; 3= [+1,-1] ; 3

دسته ششم] :

[ =N6(6,6) ; 6= [0,0] ; 6

هدف در مجموعه داده مصنوعي تولید شده ،شناسايي دسته
دادهها با تراکم پايین ميباشد .شکل  ،5نمايي از مجموعه داده
دو بعدي تولید شده ،را نشان ميدهد.

[ =N1(1,1) ; 1= [+1,+1] ; 1

]

دسته پنجم] :

[ =N5(5,5) ; 5= [+1.5,0]; 5
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سیستم داده ميشود .در جدول  ،2نتايج عددي اجراي الگوريتم-
هاي توضیح داده شده ،آمده است.
در آزمايشي ديگر ،الگوريتم ارائه شده در مقاله با الگوريتم
 DBOD-DSکه در بخش  2معرفي شد ،مقايسه شده است .دو
الگوريتم بر روي مجموعه داده  CIMISاجرا شده و نتايج بهدست
آمده در شکل  8آورده شده است .در اين آزمايش از معیار ضريب
جکارد ( )JCبراي ارزيابي الگوريتمها استفاده شده است .در
مجموعه داده  CIMISدرصدي داده پرت بهصورت تصادفي اضافه
شده است و نمودار بهدست آمده در شکل  ،8اندازه ضريب جکارد
در برابر درصدهاي مختلفي از دادههاي پرت اضافه شده به
مجموعه داده ميباشد .همانطور که توضیح داده شد ،مقدار
ضريب جکارد در صورتي که الگوريتم عملکرد بهتري داشته باشد
و نرخ تشخیص باالتري داشته باشد ،نزديک به يک خواهد شد.
در شکل  8عملکرد دو الگوريتم نشان داده شده و مشاهده مي-
شود که الگوريتم ارائه شده در همه حاالت بهتر از الگوريتم
 DBOD-DSعمل ميکند و ضريب جکارد آن بیشتر است.
آزمايش ديگري که در اين مقاله بهمنظور ارزيابي الگوريتم ارائه
شده انجام شده است ،اجرا و ارزيابي الگوريتم ارائه شده ،الگوريتم
ضريب ناهنجاري محلي افزايشي و همچنین الگوريتم ضريب
ناهنجاري محلي افزايشي بهبود يافته بر روي مجموعه داده
 DARPA 98مي باشد.

شکل  :6نتايج اجراي الگوريتم ضريب ناهنجاري محلي افزايشي بر روي
مجموعه داده توزيع نرمال

حال ،الگوريتم ارائه شده در اين اين مقاله را بر روي مجموعه
داده با توزيع نرمال اجرا ميکنیم .دادهها به قطعههاي  54تايي
تقسیم ميشوند .نتیجه بهدست آمده از اجراي الگوريتم ،در شکل
 7نشان داده شده است.

شکل  :7نتايج اجراي الگوريتم پیشنهادي بر روي مجموعه داده توزيع
نرمال

شکل  :8مقايسه الگوريتم پیشنهادي با الگوريتم  DBOD-DSروي
مجموعه داده CIMIS

همانطور که در شکل  7نشان داده شد ،الگوريتم ارائه شده در
مقاله ،موفق به شناسايي همه دادههاي پرت شده و نرخ مثبت-
کاذب را براي اين مجموعه داده به صفر رسانده است .دلیل به
صفر رساندن نرخ مثبت-کاذب در الگوريتم ،تاخیري است که
براي شناسايي دادهها بهعنوان الگويي جديد يا نامتعارف به

حجم دادهها در اين مجموعه داده بسیار زياد است ،بههمین
دلیل ،در اين آزمايش ،يک توالي  4644رکوردي از رشته دادهها
انتخاب شده است .در الگوريتم ضريب ناهنجاري محلي افزايشي،
زماني که دادهاي وارد پنجره لغزان ميشود ،بالفاصله مقدار
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جهت تشخیص دادههاي پرت محلي براي دادههاي ايستا مي-
باشد .نوع ديگري از دادهها که امروزه در کاربردهاي مختلفي
ديده ميشود ،دادههاي جرياني است .راهکار مناسبي که براي
غلبه بر اکثر مشکالت در هنگام برخورد با جريان دادهها ارائه
شده است ،الگوريتم ضريب ناهنجاري محلي افزايشي ميباشد .اما
با توجه به قابلیتهاي اين الگوريتم ،همچنان مشکالت و نرخ
مثبت-کاذب بااليي در اين الگوريتم وجود دارد .در اين مقاله،
راهکاري به منظور افزايش دقت و نرخ تشخیص و کاهش نرخ
تشخیصهاي مثبت-کاذب الگوريتمهاي تشخیص دادههاي پرت
ارائه کرديم .الگوريتم ارائه شده در مقاله ،جريان دادهها را به
قطعههاي مساوي تقسیم ميکند و ضريب ناهنجاري محلي را
براي دادههاي هر قطعه محاسبه کرده و دادهها با ضريب
ناهنجاري باال را به لیست کانديداي پرت اضافه ميکند و اعالم
پرتي داده را براي چند قطعه از دادهها به تعويق مياندازد .اين
رويکرد باعث افزايش دقت و کاهش نرخ مثبت-کاذب يا همان
تشخیص اشتباه الگوهاي نامتعارف ميشود .الگوريتم ارائه شده بر
روي مجموعه دادههاي حقیقي  DARPA 98و  CIMISو هم
چنین مجموعه داده مصنوعي تولید شده در مقاله اجرا شده و
نتايج بدست آمده ،افزايش دقت و نرخ تشخیص و کاهش نرخ
مثبت-کاذب را نشان داده است .دقت الگوريتم ارائه شده در
مقاله بر روي مجموعه داده حقیقي  DARPA 98برابر  %33.25و
همچنین بر روي مجموعه داده مصنوعي با توزيع نرمال ،برابر
 %444ميباشد.

ضريب ناهنجاري براي آن داده محاسبه شده و پرتي يا نرمالي
داده تعیین ميشود .بنابراين ،الگوريتم ضريب ناهنجاري محلي
افزايشي بسیاري از دادهها را بهعنوان الگوي نامتعارف شناسايي
ميکند .الگوريتم ديگري که در بخش  4بررسي شد ،الگوريتم
بهبود يافته ضريب ناهنجاري محلي افزايشي ميباشد .اين
الگوريتم نرخ تشخیص را به صد در صد رسانده است ،اما هنوز
نرخ مثبت-کاذب به صفر نرسیده و نیاز به بهبود دارد .در نهايت،
الگوريتم ارائه شده در اين مقاله ،جهت بهبود دقت و شناسايي
بهتر دادههاي نرمال و پرت بر روي مجموعه داده اجرا ميشود و
نتايج حاصل ،در جدول  9آورده شده است.
همانطور که در شکل  8و جداول  2و  9مشاهده شد ،الگوريتم
ارائه شده دراين مقاله ،به درستي دادههاي پرت را تشخیص داده
و در مقايسه با الگوريتم هاي  ،DBOD-DSضريب ناهنجاري
محلي افزايشي و بهبوديافته عملکرد بهتري داشته و در ارزيابي بر
روي مجموعه داده  DARPA 98داراي نرخ تشخیص %444و
دقت  %33.25بوده است .دقت بدست آمده توسط الگوريتم ارائه
شده ،براي الگوريتمهاي تشخیص داده پرت مناسب و قابل قبول
است.
 .6نتيجهگيری
در مقاالت مختلف ،الگوريتمهاي زيادي جهت تشخیص دادههاي
پرت و الگوهاي نامتعارف ارائه شده است .اما براي تشخیص داده-
هاي پرت محلي ،استفاده از الگوريتمهاي مبتني بر چگالي توصیه
ميشود .الگوريتم ضريب ناهنجاري محلي ،الگوريتم مناسبي

جدول  :2نتايج اجراي الگوريتمها بر روي مجموعه داده مصنوعي با توزيع نرمال
الگوريتم
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نرخ تشخیص

نرخ هشدار خطا

دقت

ضريب ناهنجاري محلي افزايشي

62

98

4469
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%62

%2.46

%35.9
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1
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1

%111
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DARPA98  نتايج اجراي الگوريتمها بر روي مجموعه داده حقیقي:9 جدول
دقت

نرخ هشدار خطا

نرخ تشخیص

FP

TN

FN

TP

%36.56

%9.97

%54

54

4544

4

4

ضريب ناهنجاري محلي افزايشي

%38.56

%4.44

%444

29

4575

4

2

ضريب ناهنجاري محلي افزايشي بهبود يافته

%22.25

%1..5

%111

12

1556

1

2
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[15]. F. Cao, M. Ester, W. Qian and A. Zhou, “Density-Based
Clustering over an Evolving Data Stream with Noise”, SDM, vol.
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