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Tóm tắt: Phát hiện nguồn phát tán thông tin sai lệch trên mạng xã hội trực tuyến đóng vai trò quan trọng trong việc hạn
chế hành vi sai trái trên mạng. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, phương pháp đặt máy giám sát có thể phát hiện nguồn
thông tin sai lệch. Tuy nhiên, không thể đặt máy giám sát đối với tất cả người dùng mạng vì ngân sách hạn chế.
Trong bài báo này, một mạng xã hội được biểu diễn bởi đồ thị có hướng, mỗi người dùng là một nút trên đồ thị và phát
tán thông tin trên đồ thị theo mô hình Bậc độc lập. Trên mô hình này, giả sử biết trước tập nút nghi ngờ sẽ phát tán thông
tin sai lệch, chúng tôi đề xuất tìm tập nút nhỏ nhất để đặt giám sát sao cho số nút bị phát hiện đạt ít nhất một ngưỡng
cho trước. Ba thuật toán xấp xỉ được đề xuất, bao gồm: Tham lam, phát hiện thông tin sai lệch dựa trên tập mẫu phát
hiện và phát hiện thông tin sai lệch dựa trên tập mẫu phát hiện quan trọng. Các thử nghiệm được thực hiện trên bộ dữ
liệu của mạng xã hội thực cho thấy các thuật toán của chúng tôi đề xuất vượt trội hơn các thuật toán khác cả về hiệu suất
và thời gian thực hiện.
Từ khóa: Tối ưu hóa, mạng xã hội trực tuyến, phát hiện thông tin sai lệch.
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Minimum Budget for Misinformation Source Detection in Online Social Networks with Guaranteed to Reach
at Least a Given Threshold
Detecting the source of misinformation on social media online plays an important role in curbing online misconduct.
Recent studies show that the monitoring method can detect the source of false information. However, it is not possible
to set the monitor for all network users because of the limited budget. In this paper, a social network is represented by
a directed graph, each user is a node on the graph and propagates information on the graph according to the Degree of
Independence model. On this model, assuming that we know in advance the set of suspected nodes will spread false
information, we propose to find the smallest set of nodes to set the monitoring so that the number of detected nodes
reaches at least a given threshold. Three approximation algorithms are proposed, including: Greedy, Misinformation
detection based on detection sample set and Misinformation detection based on important detection sample set. Tests
performed on real social network datasets show that our proposed algorithms outperform other base algorithms both
in terms of performance and execution time.
Optimization, online social network, misinformation detection.

I. GIỚI THIỆU

ảnh hưởng đáng kể đến kinh tế và chính trị, v.v.. [1–3]. Do
đó, phát hiện TTSL trước khi nó gây ra hậu quả nghiêm
trọng là điều hết sức cần thiết. Một số nghiên cứu đã chỉ ra
rằng TTSL có thể được phát hiện bằng học máy dựa trên
đặc điểm thời gian, cấu trúc, ngôn ngữ, nội dung bài đăng,
v.v..[4–6]. Một số khác đề xuất phát hiện TTSL bằng cách

Ngày nay, Mạng xã hội (MXH) đã và đang trở thành một
nền tảng quan trọng trong tuyền thông số, có ảnh hưởng
không nhỏ đến người dùng. Bên cạnh những lợi ích to lớn
thì MXH cũng cho phép phát tán thông tin sai lệch (TTSL)
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đặt giám sát tại một số nút quan trọng, như phát hiện dịch
bệnh [7], TTSL lệch với kích thước tối thiểu [8, 9], phát
hiện TTSL bằng tiếp cận heuristic [10], v.v.. Những nghiên
cứu về phát hiện thông tin là tiền đề quan trọng để giải
quyết bài toán phát hiện và ngăn chặn TTSL trên MXH
[11, 11–15].

Bảng I
BẢNG

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu đặt máy giám sát để
phát hiện TTSL, tuy nhiên việc phát hiện TTSL trên mạng
có hàng trăm nghìn người dùng là không khả thi và không
biết có thể đặt bao nhiêu máy giám sát để có thể phát
hiện được TTSL và cũng không thể đặt giám sát với tất
cả người dùng mạng. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên
cứu tìm ra tập các nút nhỏ nhất để đặt giám sát sao cho
các nút bị phát hiện dự kiến (chức năng phát hiện) đạt ít
nhất một ngưỡng cho trước trên mô hình Bậc độc lập IC
(Independent Cascade) [16], bài toán được gọi là: Ngân
sách tối thiểu phát hiện nguồn thông tin sai lệch MBD
(Minimum Budget for Misinformation source Detection).
Những đóng góp của bài báo như sau:
•

•

KÝ HIỆU ĐẶC BIỆT

Ký hiệu

Diễn giải

𝑛, 𝑚
𝑁𝑖𝑛 (𝑣), 𝑁𝑜𝑢𝑡 (𝑣)
𝑆
𝐴
D( 𝐴)
D̂( 𝐴)
𝐶𝑜𝑣 ( 𝐴, 𝑅 𝑗 )
𝐶𝑜𝑣R ( 𝐴)

số nút và số cạnh của đồ thị 𝐺
tập nút vào và ra của 𝑣
tập nút bi nghi ngờ phát tán TTSL
tập nút đặt giám sát
hàm ảnh hưởng của tập nút 𝐴.
hàm ước lượng của D( 𝐴)
= min{1,
| 𝐴 ∩ 𝑅𝑗 |}
Í
= 𝑅 𝑗 ∈R Cov( 𝐴, 𝑅 𝑗 ), số tập DS trong R được
bao phủ bởi 𝐴

(2+ 23 𝜖 ) 𝑛
ln( 𝑛𝑖 / 𝛿 ), số tập DS tại bước 𝑖
2

𝑁𝑖 ( 𝛿, 𝜖 )

𝜖 (𝛾− 𝜖 𝛾)

ảnh hưởng của nút 𝑢 với nút 𝑣. Nếu (𝑢, 𝑣) ∉ 𝐸, thì 𝑝(𝑢, 𝑣) =
0 và 𝐷 𝑡 (𝐺, 𝑆) là tập các nút bị kích hoạt bởi 𝑆 tại thời điểm
𝑡. Quá trình phát tán theo các bước thời gian 𝑡 rời rạc và
kết thúc khi sau mỗi bước không có nút nào được kích hoạt
thêm. Nghĩa là, 𝐷 𝑡 (𝐺, 𝑆) = 𝐷 𝑡 −1 (𝐺, 𝑆).
- Tại thời điểm 𝑡 = 0, tất cả các nút trong tập nguồn
𝑆 = 𝐷 0 (𝐺, 𝑆) đều có trạng thái kích hoạt.

Bài báo chỉ ra rằng MBD là bài toán NP-khó trong
trường đạt xấp xỉ (1 − 𝜖)𝑙𝑛𝑛. Hàm phát hiện có tính
chất đơn điệu và submodular và tính toán hàm phát
hiện là #P-khó.
Bài báo đề xuất ba thuật toán xấp xỉ, bao gồm: Thuật
toán tham lam Greedy; Phát hiện dựa trên tập mẫu
SMD (Sampling based Misinformation Detection) và
Phát hiện dựa trên tập mẫu quan trọng ISMD (Important Sampling based Misinformation Detection).

- Tại thời điểm 𝑡 ≥ 1, mỗi nút 𝑢 ∈ 𝐷 𝑡 −1 (𝐺, 𝑆) có một
cơ hội duy nhất kích hoạt đến nút 𝑣 ∈ 𝑁𝑜𝑢𝑡 (𝑢) với xác suất
thành công là 𝑝(𝑢, 𝑣). Biến cố này có thể được thực hiện
bằng cách áp dụng phép thử Bernoulli (Phép tung đồng xu
độc lập) với xác suất thành công là 𝑝(𝑢, 𝑣). Nếu thành công
ta thêm 𝑣 và tập 𝐷 𝑡 (𝐺, 𝑆) và nói rằng 𝑢 kích hoạt 𝑣 tại
thời điểm 𝑡. Nếu nhiều nút kích hoạt 𝑣 tại thời điểm 𝑡, kết
quả tương tự xảy ra, 𝑣 được thêm vào tập 𝐷 𝑡 (𝐺, 𝑆). Một
nút ở trạng thái kích hoạt, nó sẽ giữ nguyên trạng thái.

Thực nghiệm được thực hiện trên bộ dữ liệu MXH thực.
Kết quả cho thấy các thuật toán được đề xuất mới vượt trội
hơn các thuật toán khác cả về hiệu suất và thời gian thực
hiện. Bài báo được trình bày bởi 05 phần chính: Phần I Giới thiệu, Phần II - Mô hình và định nghĩa bài toán, Phần
III - Đề xuất thuật toán, Phần IV - Thực nghiệm và đánh
giá kết quả, Phần V - Kết luận.

2. Định nghĩa bài toán
Để phát hiện thông tin sai lệch, chúng tôi đề xuất phương
pháp tìm ra tập các nút 𝐴 để đặt máy giám sát, sao cho
xác suất phát hiện thông tin sai lệch đạt ngưỡng 𝛾. Gọi tập
𝑆 ⊆ 𝑉 là tập các nút bị nghi ngờ phát tán thông tin sai lệch,
tức là các nút có khả năng là nguồn gây ra thông tin sai
lệch. Mỗi nút được phát hiện là một nguồn phát tán thông
tin sai lệch với xác suất 𝜌(𝑢) ≥ 0.

II. MÔ HÌNH VÀ ĐỊNH NGHĨA BÀI TOÁN
Trong phần này, bài báo giới thiệu mô hình 𝐼𝐶 [16], đây
là mô hình được sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu
bài toán phát tán thông tin trên MXH và định nghĩa bài
toán MBD trên mô hình này, các ký hiệu sử dụng trong bài
báo được thể hiện trong Bảng I.

Mô hình IC tương đương với mô hình cạnh trực tuyến
[16]. Theo đó, chúng ta có thể tạo ra một đồ thị mẫu 𝑔 từ
đồ thị ban đầu 𝐺 được ký hiệu là 𝑔 ∼ 𝐺 bằng cách chọn
từng cạnh 𝑒 = (𝑢, 𝑣) ∈ 𝐸 độc lập, với xác suất chọn cạnh
là 𝑝(𝑢, 𝑣) và không chọn cạnh là 1 − 𝑝(𝑢, 𝑣) Xác suất tạo
đồ thị mẫu 𝑔 từ đồ thị 𝐺 là:
Ö
Ö
Pr[𝑔 ∼ 𝐺] =
𝑝(𝑢, 𝑣)
(1 − 𝑝(𝑢, 𝑣))
(1)

1. Mô hình bài toán
Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng mô hình IC để
mô tả phát tán thông tin trên MXH. Đặc trưng chính của
mô hình này là quá trình phát tán thông tin dọc theo các
cạnh của đồ thị một cách độc lập với nhau. Trong mô hình
IC, mỗi cạnh (𝑢, 𝑣) ∈ 𝐸 được gán một xác suất ảnh hưởng
(Influence Probability) 𝑝(𝑢, 𝑣) ∈ [0, 1] biểu diễn mức độ

𝑒∈𝐸 (𝑔)

𝑒∈𝐸\𝐸 (𝑔)

Trong đó, 𝐸 (𝑔) là tập cạnh của đồ thị mẫu 𝑔. Nếu đặt
thiết bị giám sát tại nút 𝑣, nó sẽ phát hiện TTSL từ các nút
được kết nối với nó. Gọi 𝑑 𝑔 (𝑢, 𝑣), là khoảng cách từ 𝑢 đến
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𝑣, thì phải mất 𝑑 𝑔 (𝑢, 𝑣) bước để phát hiện thông tin từ 𝑢.
Xác suất để tập 𝐴 phát hiện ra thông tin từ nút 𝑢 là:
∑︁
D( 𝐴, 𝑢) =
Pr[𝑔 ∼ 𝐺] 𝑅( 𝐴, 𝑔, 𝑢)
(2)

DS, trong đó xác suất tạo 𝑅 𝑗 với nút nguồn 𝑢 (ký hiệu là
𝑅 𝑗 (𝑢)) được tính là:
∑︁
𝜌(𝑢)
Pr[𝑅 𝑗 (𝑢) ∼ Ω] =
·
Pr[𝑔 ∼ 𝐺] (5)
𝜌(𝑆)

𝑔∼𝐺

𝑔∼𝐺:𝑅 (𝑅 𝑗 ,𝑔,𝑢)=1

với:
(
𝑅( 𝐴, 𝑔, 𝑢) =

1, nếu 𝑑 𝑔 (𝑢, 𝐴) < ∞,
0, ngược lại

Về cơ bản, vai trò của tập DS tương tự như tập RR
(Reachable Reverse) được thiết lập trong việc ước tính hàm
phát tán [19–23]. Một biến ngẫu nhiên 𝑋 𝑗 ( 𝐴) được định
nghĩa như sau:
(
1, Nếu 𝑅 𝑗 ∩ 𝐴 ≠ ∅
𝑋 𝑗 ( 𝐴) =
(6)
0, ngược lại

(3)

Trong đó, 𝑑 𝑔 (𝑢, 𝐴) = min𝑣 ∈ 𝐴 𝑑 (𝑢, 𝑣), vì xác suất phát hiện
nút 𝑢 là nguồn phát tán thông tin sai lệch là 𝜌(𝑢), nên xác
suất phát hiện của giám sát đặt tại các nút của tập 𝐴 như
sau (hàm mục tiêu):
∑︁
∑︁
D( 𝐴) =
𝜌(𝑢)
Pr[𝑔 ∼ 𝐺] 𝑅( 𝐴, 𝑔, 𝑢)
(4)
𝑢∈𝑆

Tương tự bổ đề 2 trong [19], với mọi tập nút 𝐴 ∈ 𝑉, và
Í
𝐴 ⊆ 𝑉, gọi 𝜌(𝑆) = 𝑢∈𝑆 𝜌(𝑢) ta có:

𝑔∼𝐺

D( 𝐴) = 𝜌(𝑆) · E[𝑋 𝑗 ( 𝐴)]

Bài toán Ngân sách tối thiểu để phát hiện nguồn thông tin
sai lệch MBD được định nghĩa như sau:

(7)

2. Thuật toán Greedy

Định nghĩa 1 (𝑀 𝐵𝐷): Một MXH cho bởi đồ thị
𝐺 (𝑉, 𝐸)) theo mô hình IC, Tập 𝑆 ⊆ 𝑉 là tập các nút được
nghi ngờ là nguồn phát tán thông tin sai lệch và mỗi nút
𝑢 ∈ 𝑆 có xác suất 𝜌(𝑢) ≥ 0 là nguồn thông tin sai lệch.
Cho ngưỡng phát hiện thông tin sai lệch 𝛾 > 0, bài toán
đặt ra là tìm tập nhỏ nhất các nút 𝐴 ⊆ 𝑉 để đặt giám sát
sao cho D( 𝐴) ≥ 𝛾.

Thuật toán Greedy chọn nút 𝑢 cho vào tập 𝐴 nếu mức
tăng lớn nhất trong việc giảm hiệu suất trong mỗi bước,
được định nghĩa như sau:
𝛿( 𝐴, 𝑢) = min(D( 𝐴 ∪ {𝑢}), 𝛾) − D( 𝐴)

(8)

cho đến khi D( 𝐴) ≥ 𝛾 − 𝜖, tuy nhiên, không thể áp dụng
trực tiếp thuật toán cho MXH vì tính toán hàm phát hiện
là #P-khó. Vì vậy, bài báo sử dụng mô phỏng Monte-Carlo
(MC) để ước tính hàm phát hiện dựa trên xấp xỉ trung bình
mẫu của các lần mô phỏng.

Khi các nút có cùng xác suất là nguồn thông tin sai lệch
thì giá hàm phát hiện của tập 𝐴 bằng giá trị ảnh hưởng
của 𝐴 trên đồ thị ngược lại [9]. Vì vậy, tính toán Hàm
ảnh hưởng là #P-khó [17], suy ra tính toán Hàm phát hiện
D( 𝐴) cũng là #P-khó. Định lý 1 trong [18] đã chứng minh
rằng: MBD chỉ có thể đạt xấp xỉ (1 − 𝜖)𝑙𝑛𝑛 trừ khi 𝑁 𝑃 ∈
𝐷𝑇 𝐼 𝑀 𝐸 (𝑛𝑂𝑙𝑜𝑔𝑙𝑜𝑔𝑛 ).

Thuật toán 1: Thuật toán Greedy

1.

III. ĐỀ XUẤT THUẬT TOÁN

2.

Trong phần này, bài báo ước tính hàm phát hiện trên mô
hình IC và đề xuất các thuật toán xấp xỉ, bao gồm: Greedy,
SMD và ISMD cho bài toánMBD.

3.
4.
5.
6.

Input: Đồ thị 𝐺 (𝑉, 𝐸), tập nguồn 𝑆 ⊆ 𝑉, ngưỡng 𝛾
Output: Tập nút đặt giám sát 𝐴
𝐴 ← ∅;
while D( 𝐴) < 𝛾 − 𝜖 do
𝑢 ← arg max𝑣 ∈𝑉\𝑆 (min(D( 𝐴 ∪ {𝑣}), 𝛾) − D( 𝐴));
𝐴 ← 𝐴 ∪ {𝑢};
end
return 𝐴.

1. Ước tính giá trị hàm phát hiện (hàm mục tiêu)
Phương pháp ước tính hàm phát hiện D(.) dựa trên tập
mẫu phát hiện DS (Detection Sampling) được thể hiện qua
định nghĩa sau:

Theo kết quả chứng minh của bổ đề 2 trong [24], thuật
toán Greedy cho tỷ lệ xấp xỉ (1 − 𝑙𝑛 𝛾𝜖 ) với 𝜖 ∈ (0, 𝛾). Gọi
𝑅 là thời gian mô phỏng MC, độ phức tạp của Greedy là
𝑂 (𝑅𝑛𝑘), trong đó 𝑘 là số vòng lặp trong thuật toán, 𝑛 là
số đỉnh của đồ thị.

Định nghĩa 2 (𝐷𝑆): Cho đồ thị 𝐺 = (𝑉, 𝐸) trên mô
Í
hình IC, đặt 𝜌(𝑆) = 𝑢∈𝑆 𝜌(𝑢). Gọi 𝑅 𝑗 là bộ mẫu phát
hiện ngẫu nhiên trên đồ thị 𝐺, 𝑅 𝑗 được tạo như sau:
𝜌(𝑢)
.
1) Chọn nút nguồn 𝑢 ∈ 𝑉 với xác suất 𝜌(𝑆)
2) Tạo một đồ thị mẫu 𝑔 từ 𝐺, và trả về tập 𝑅 𝑗 là các
nút có thể bắt đầu từ 𝑢 trong 𝑔.

3. Thuật toán dựa trên tập mẫu phát hiện - SMD
Thuật toán này kết hợp hai kỹ thuật: (1) tạo ra một bộ
các DS đủ lớn để ước tính chức năng phát hiện bằng cách
áp dụng lý thuyết Martingale [25] và (2) sử dụng thuật toán
Greedy để tìm ra tập 𝐴 đủ tốt đảm bảo chất lượng lời giải.

Nút 𝑢 trong định nghĩa trên được gọi là nguồn của 𝑅 𝑗 ,
ký hiệu 𝑠𝑟𝑐(𝑅 𝑗 ) = 𝑢. Ω là không gian xác suất của các bộ
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Í
Ký hiệu 𝐶𝑜𝑣 R ( 𝐴) = 𝑅 𝑗 ∈ R min{1, | 𝐴 ∩ 𝑅 𝑗 | là số bộ DS
trong R được phủ bởi 𝐴. Chúng ta thu được ước lượng của
D( 𝐴) từ R như sau:

số lượng mẫu không đủ, sẽ tạo thêm (𝑁𝑖 − 𝑁) bộ mẫu mới
(dòng 13) và đặt lại giải pháp hiện tại 𝐴, tức là 𝐴 ← ∅
(dòng 15). Thuật toán di chuyển đến bước tiếp theo và chỉ
kết thúc khi nó đáp ứng được điều kiện D̂( 𝐴) ≥ (𝛾−𝜖 𝛾) −𝜖.

vì số lượng bộ DS trong R được bao phủ bởi 𝐴. Từ Bổ
đề 2 trong [18], chúng ta ước tính D( 𝐴) từ R như sau:
D̂ R ( 𝐴) =

𝜌(𝑆)
Cov R ( 𝐴)
|R|

Thuật toán 3: Thuật toán phát hiện 𝑆𝑀 𝐷

(9)

Vì 𝐶𝑜𝑣 𝑅 () là một hàm đơn điệu và submodular, D(.) cũng
có tính chất tương tự. Tập mẫu DS được tạo ra bằng thuật
𝜌(𝑢)
toán 2. Đầu tiên, chọn một nút nguồn 𝑢 với xác suất 𝜌(𝑆)
(dòng 1). Sau đó sử dụng hàng đợi 𝑄 để lưu trữ các nút đã
truy cập. Trong mỗi bước, thuật toán chọn một nút 𝑢 trong
𝑄 và thêm nó vào 𝑅 𝑗 . Sau đó, chọn từng nút lân cận 𝑣 với
xác suất 𝑝(𝑢, 𝑣) theo mô hình cạnh trực tuyến (dòng 8) và
đưa vào 𝑄. Quá trình này lặp lại cho đến khi 𝑄 rỗng.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Thuật toán 2: Thuật toán tạo mẫu phát hiện DS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

9.

Input: Đồ thị 𝐺 (𝑉, 𝐸), tập nguồn 𝑆 ⊆ 𝑉
Output: tập nút phát hiện 𝑅 𝑗
𝜌(𝑢)
Chọn nút 𝑢 ∈ 𝑉 với xác suất Pr[𝑢] = 𝜌(𝑆)
;
Queue 𝑄 ← {𝑢};
while 𝑄 chưa rỗng do
𝑢 ← 𝑄.𝑝𝑜 𝑝();
𝑅 𝑗 ← 𝑅 𝑗 ∪ {𝑢};
foreach 𝑣 ∈ 𝑁𝑜𝑢𝑡 (𝑢) \ 𝑅 𝑗 do
if 𝑣 ∉ 𝑄 then
Chọn nút 𝑣 với xác suất 𝑝(𝑢, 𝑣);
if (𝑣 được chọn) then
𝑄.𝑝𝑢𝑠ℎ(𝑣);
end
end
end
end
return 𝑅 𝑗 .

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

𝑢 ← arg max𝑣 ∈𝑉\𝐴 D̂( 𝐴 ∪ 𝑣) − D̂( 𝐴)

𝐴 ← 𝐴 ∪ {𝑢};
if D̂( 𝐴) ≥ (𝛾 − 𝜖 𝛾) − 𝜖 then
return 𝐴;
else
𝑖 ← | 𝐴| + 1;

(2+ 32 𝜖 )𝜌(𝑆)
ln( 𝑛𝑖 /𝛿);
𝑁𝑖 ← 𝜖 2 (𝛾−
𝜖 𝛾)
if 𝑁 < 𝑁𝑖 then
Tạo thêm 𝑁𝑖 − 𝑁 tập DS đưa vào tập R;
𝑁 ← 𝑁𝑖 ;
𝐴 ← ∅;
end
end
end
return 𝐴.

4. Thuật toán dựa trên tập mẫu quan trọng - ISMD
Ý tưởng chính của thuật toán là sử dụng các mẫu phát
hiện quan trọng và lý thuyết martingale để ước tính hàm
phát hiện. Trong thuật toán 4, để tạo tập IDS, đầu tiên
chọn nút nguồn IDS (dòng 1). Sau đó, tính toán xác suất
𝑃𝑟 [𝐸 𝑖 ], 𝑖 = 1, . . . , 𝑙 (𝑢) và chọn một nút ra 𝑢 𝑖 trong 𝑁𝑜𝑢𝑡 (𝑢)
[𝐸𝑖 ]
với xác suất 𝑃𝑟𝜙 (𝑢)
(dòng 3). Điều này sẽ đảm bảo rằng
ít nhất một trong các hàng xóm của 𝑢 sẽ được kích hoạt.
Các nút 𝑣 1 , 𝑣 2 , ..., 𝑣 𝑗 −1 vẫn không kị kích hoạt và các nút
𝑣 𝑖+1 , ..., 𝑣 𝑙 sau đó được kích hoạt độc lập với xác suất
𝑝(𝑢, 𝑣 𝑗 ) (dòng 7). Phần còn lại của thuật toán này tương
tự như Thuật toán 2.

Thuật toán SMD được thực hiện như sau: Đầu tiên, thuật
(2+ 32 𝜖 )𝜌(𝑆)
toán tạo ra tập R chứa 𝑁 = 𝜖 2 (𝛾−
ln(𝑛/𝛿) tập DS đảm
𝜖 𝛾)
bảo xấp xỉ (𝛿, 𝜖) cho giải pháp tối ưu 𝐴∗ , nghĩa là:
Pr[(1 + 𝜖)D R ( 𝐴∗ ) ≥ D̂ R ( 𝐴∗ ) ≥ (1 − 𝜖)D R ( 𝐴∗ )] ≥ 1 − 𝛿
(10)
bằng cách áp dụng lý thuyết martingale [25]. Trong mỗi
vòng lặp chọn nút 𝑢 có giá trị tăng lớn nhất của hàm phát
ˆ 𝐴, 𝑣) như sau:
hiện 𝛿(
ˆ 𝐴, 𝑣) = D̂( 𝐴 ∪ {𝑢}) − D̂( 𝐴)
𝛿(

Input: 𝐺 (𝑉, 𝐸), 𝑆 ⊆ 𝑉, 𝛾,tham số 𝜖, 𝛿 ∈ (0, 1)
Output: Tập nút đặt giám sát 𝐴
(2+ 32 𝜖 )𝜌(𝑆)
; 𝑁 ← 𝜖 2 (𝛾−
ln(𝑛/𝛿);
𝜖 𝛾)
Tạo tập R chứa 𝑁 tập DS bởi thuật toán. 2
𝐴 ← ∅;
while True do



Chi tiết của ISMD được trình bày trong Thuật toán 5.
Đầu tiên, ISMD tạo bộ IDS thay vì DS (dòng 2) và sử
dụng chúng để ước tính chức năng phát hiện. Thứ hai, trong

(2+ 32 𝜖 )𝜌(𝑆)
mỗi trình lặp, SMD cần 𝜖 2 (𝛾−
ln( 𝑛𝑖 /𝛿) bộ DS nhưng
𝜖 𝛾)

𝑞 (2+ 32 𝜖 )𝜌(𝑆)
ISMD chỉ cần 𝜖 2 (𝛾−
ln( 𝑛𝑖 /𝛿) tập IDS, với (𝑞 < 1).
𝜖 𝛾)
Gọi 𝑀 là thời gian tạo ra một mẫu, Thuật toán 5 có độ

𝑛 
phức tạp thời gian là 𝑂 𝑞𝑖 𝑚𝑎𝑥 𝜌(𝑆) ln( 𝑖𝑚𝑎𝑥
/𝛿)𝜖 −2 ) 𝑀 .

(11)

Nếu giải pháp hiện tại 𝐴 đạt giá trị D̂( 𝐴) ≥ (𝛾 − 𝜖 𝛾) − 𝜖
thì thuật toán trả về 𝐴. Mặt khác, kiểm tra số lượng mẫu
hiện tại có đủ cho lần lặp tiếp theo không? Nếu số lượng
mẫu vẫn đủ thì di chuyển vào các vòng lặp tiếp theo. Nếu
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Thuật toán 5: Thuật toán phát hiện 𝐼𝑆𝑀 𝐷
Input: 𝐺 (𝑉, 𝐸), 𝑆 ⊆ 𝑉, ngưỡng 𝛾, 𝜖, 𝛿 ∈ (0, 1)
Output: Tập nút đặt giám sát 𝐴;
𝑞 (2+ 32 𝜖 )𝜌(𝑆)
1. 𝑁 ←
ln(𝑛/𝛿);
𝜖 2 (𝛾− 𝜖 𝛾)
2. Tạo tập R chứa 𝑁 tập mẫu phát hiện IDS;
3. 𝐴 ← ∅;
4. while True do



Thuật toán 4: Tạo mẫu phát hiện quan trọng IDS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Input: Đồ thị 𝐺 = (𝑉, 𝐸), tập nguồn 𝑆 ⊆ 𝑉
Output: Tập mẫu phát hiện quan trọng 𝑅 𝑗 ;
Chọn nút 𝑢 ∈ 𝑉 với xác suất Pr[𝑢] = 𝜑 (𝑢)𝜌(𝑢)
;
Φ
Tính Pr[𝐸 𝑖 ], 𝑖 = 1 . . . 𝑙 (𝑢);
𝑖]
Chọn nút 𝑣 𝑖 ∈ 𝑁𝑜𝑢𝑡 (𝑢) với xác suất Pr[𝐸
𝜑 (𝑢) ;
𝑅 𝑗 ← {𝑢, 𝑣 𝑖 };
Queue 𝑄 ← {𝑣 𝑖 };
for 𝑗 = 𝑖 + 1 to 𝑙 do
Chọn nút 𝑣 𝑗 với xác suất 𝑝(𝑢, 𝑣 𝑗 );
if (𝑣 𝑗 được chọn) then
𝑄.𝑝𝑢𝑠ℎ(𝑣 𝑗 ), 𝑅 𝑗 ← 𝑅 𝑗 ∪ {𝑣 𝑗 };
end
end
while 𝑄 chưa rỗng do
𝑢 ← 𝑄.𝑝𝑜 𝑝();
foreach 𝑣 ∈ 𝑁𝑜𝑢𝑡 (𝑢) \ 𝑅 𝑗 do
if 𝑣 ∉ 𝑄 then
Chọn nút 𝑣 với xác suất 𝑝(𝑢, 𝑣);
if (𝑣 được chọn) then
𝑄.𝑝𝑢𝑠ℎ(𝑣);
𝑅 𝑗 ← 𝑅 𝑗 ∪ {𝑣};
end
end
end
end
return 𝑅 𝑗 .

5.

𝑢 ← arg max𝑣 ∈𝑉\𝐴 D̂( 𝐴 ∪ 𝑣) − D̂( 𝐴) ;

6.

𝐴 ← 𝐴 ∪ {𝑢};
if D̂( 𝐴) ≥ 𝛾 − 𝜖 𝛾 − 𝜖 then
return 𝐴;
else

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

end
𝑖 ← | 𝐴| + 1;

𝑞 (2+ 32 𝜖 )𝜌(𝑆)
ln( 𝑛𝑖 /𝛿);
𝑁𝑖 ← 𝜖 2 (𝛾−
𝜖 𝛾)
if 𝑁 < 𝑁𝑖 then
Tạo thêm 𝑁𝑖 − 𝑁 tập IDS thêm vào tập R;
𝑁 ← 𝑁𝑖 ;
𝐴 ← ∅;
end
end
return 𝐴.

Bảng II
DỮ LIỆU THỰC NGHIỆM
Bộ dữ liệu
Email-Eu-Core
Wiki-Vote
CA-HepPh
Email-Eu-All

Các thuật toán SMD và ISMD cung cấp cùng một kết quả
lý thuyết, tuy nhiên, tổng số mẫu ISMD sử dụng thấp hơn
SMD và thời gian chạy của ISMD ít hơn thời gian của
SMD. Nhận xét này phù hợp với kết quả thực nghiệm trên
các tập dữ liệu trong Phần V.

Nút
1,005
7,115
12,008
265,214

Cạnh
25,571
103,689
118,521
420,045

Kiểu
Có hướng
Có hướng
Vô hướng
Có hướng

Bậc TB
25,44
14,57
9,87
1,58

1. Cài đặt thực nghiệm
Thực nghiệm dựa trên mô hình Trivalency [6, 16, 23, 30]
để chọn trọng số của các cạnh. Xác suất ảnh hưởng được
chon ngẫu nhiên từ tập được xác định trước, trong thực
nghiệm này, ta chọn 𝑝(𝑢, 𝑣) ∈ {0, 001, 0, 01, 0, 1}. Ý tưởng
của mô hình này là các cạnh có trọng số 0, 001 thì nút
đầu được coi là có mức độ ảnh hưởng thấp, 0, 01 tương
ứng với mức ảnh hưởng trung bình và 0, 1 ảnh hưởng mức
cao. Tham số đầu vào được chọn như sau: 𝛿 = 1/𝑛 theo
các nghiên cứu [20–23]. Các nút nghi ngờ được chọn ngẫu
nhiên với kích thước 𝑛/2 và xác suất 𝜌(𝑢) được chọn ngẫu
nhiên trong [0, 1]. Ngưỡng 𝛾 và tham số 𝜖 được chọn tùy
thuộc vào quy mô của mạng. Ký hiệu Ψ = 𝛾/𝜌(𝑆) phản
ánh mối quan hệ giữa 𝛾 và 𝜌(𝑆). Giá trị của các tham số
này được mô tả trong Bảng III. Trong thuật toán cơ sở,
phương pháp Monte Carlo được sử dụng 10.000 lần để ước
tính hàm phát hiện. Đối với mỗi thuật toán, chạy 10 lần để
lấy kết quả trung bình. Thời gian chạy của mỗi thuật toán

IV. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
Để đánh giá toàn diện các thuật toán được đề xuất, thực
nghiệm tiến hành so sánh các thuật toán đề xuất là Greedy,
SMD, ISMD với nhau và so sánh với các thuật toán cơ sở
phổ biến là Deegre và Pagerank. Ngoài ra, SMD và ISMD
được so sánh với thuật toán OPIM [22], thuật toán lấy mẫu
RR mới nhất cho bài toán Tối đa hóa ảnh hưởng. Dữ liệu
được lấy từ web: [http://snap.stanford.edu/data/] bao gồm
các OSN có quy mô từ hàng nghìn đến hàng triệu cạnh,
cụ thể là: Email-Eu-Core [26, 27], Wiki-Vote [28, 29], CAHepPh [27], Email-Eu-All [27]. Các thuật toán được cài đặt
bằng ngôn ngữ Python trên máy tính có cấu hình: CPU Intel
Core i7 – 8550U 1,8Ghz, RAM 8GB DDR4 2400MHz, hệ
điều hành Linux.
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được giới hạn trong vòng 24 giờ.

nhanh hơn Greedy tới 12,4 lần. Đối với các mạng lớn như
Email-Eu All Greedy không thể hoàn thành trong thời gian
giới hạn (24 giờ) trong khi các thuật toán SMD và ISMD
vẫn hoạt động và cho kết quả tốt. Điều này cho thấy việc
ước lượng hàm phát hiện bằng DS và IDS nhanh hơn so với
việc sử dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo truyền
thống của Greedy. So sánh riêng SMD và ISMD thì thời
gian chạy trung bình của ISMD nhanh hơn SMD tới 1,4,
nguyên nhân chính là do số lượng mẫu yêu cầu của ISMD
thấp hơn so với SMD. Các thuật toán cơ sở có thời gian
chạy nhỏ nhất vì chúng là các thuật toán heuristic đơn giản
với độ phức tạp thấp.

Bảng III
ĐẦU VÀO CHO CÁC MẠNG

Bộ dữ liệu
Email-Eu-Core
Wiki-Vote
CA-HepPh
Email-Eu-All

Ψ
1,0
0,2
0,2
0,1

𝜌(𝑆)
249,33
1784,78
3009,29
171217

𝜖
0,01
0,01
0,01
0,1

2. Đánh giá kết quả
a) So sánh hiệu suất thuật toán

Email-Eu-Core

Email-Eu-Core
1000
800

700
600
500

|A|

|A|

600
400

1500
1250

0.8

1.0

0.025

Greedy
Degree
Pagerank
SMD
ISMD
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Hình 2. So sánh thời gian chạy thuật toán

V. KẾT LUẬN
Trong bài báo này, bài toán Ngân sách tối thiểu phát hiện
nguồn thông tin sai lệch MBD được nghiên cứu nhằm mục
đích tìm ra tập hợp các nút nhỏ nhất để đặt giám sát sao
cho phát hiện được thông tin sai lệch từ các nút bị nghi
ngờ, chức năng phát hiện dự kiến đảm bảo đạt ít nhất một
ngưỡng cho trước 𝛾 > 0. Trên mô hình IC, bài báo đề
xuất 03 thuật toán xấp xỉ để giải quyết bài toán MB, bao
gồm: Greedy, SMD và ISMD. Thực nghiệm cho thấy thuật
toán SMD và ISMD vượt trội hơn các thuật toán khác. Tuy
nhiên, thời gian thực hiện thuật toán chưa thật sự tốt để áp
dụng cho các mạng có quy mô hàng triệu đỉnh và cạnh.
Thời gian tới, chúng tôi nghiên cứu cải thiện thời gian chạy
của các thuật toán để có thể áp dụng cho các mạng lớn hơn.
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Hiệu suất của các thuật toán được xác định bằng kích
thước của tập nút đặt giám sát. Thuật toán tốt hơn trả về tập
nút đặt giám sát kích thước nhỏ hơn. Hình 1 cho thấy SMD
và ISMD có cùng hiệu suất vượt trội hơn nhiều các thuật
toán khác trong mọi trường hợp, giá trị của Ψ càng lớn
thì khoảng cách vượt càng lớn. Cụ thể, với cùng giá trị Ψ,
SMD và ISMD tốt hơn OPIM tới 3,9 lần, tốt hơn Greedy
2,3 lần. Các thuật toán tác giả đề xuất cũng tốt hơn nhiều
lần so với các thuật toán cơ sở là Degree và Pagerank. Điều
này chứng tỏ rằng thuật toán SMD và ISMD có hiệu suất
tốt hơn các thuật toán khác. Ngoài ra, việc ước lượng giá
trị hàm phát hiện bằng các bộ mẫu DS và IDS cho kết quả
tốt hơn so với mô phỏng MC trong thuật toán Greedy.
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Hình 1. So sánh hiệu suất thuật toán

b) So sánh thời gian chạy thuật toán
LỜI CẢM ƠN

Trong thực nghiệm này, thời gian được tính bằng giây
(s). Hình 2 cho thấy, thời gian chạy của thuật toán SMD
và ISMD đều vượt trội hơn đáng kể so với các thuật toán
còn lại. Trong đó SMD, ISMD nhanh hơn OPIM tới 1,5
lần trên hầu hết các mạng, OPIM chỉ cho thời gian tốt
hơn trên mạng Email-Eu-Core. Điều này là do OPIM mất
nhiều thời gian để tìm kiếm nhị phân cho các giải pháp. So
với Greedy, SMD nhanh hơn Greedy tới 10,2 lần và ISMD

Công trình này được hỗ trợ bởi Viện Hàn lâm Khoa học
và Công nghệ Việt Nam, mã đề tài: VAST01.05 / 21-22.
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