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چكیده
گزارشهای خبری ارائه شده در رسانههای اجتماعی و خبری با انواع اسناد و مدارک ارائه میشوند و شامل موضوعاتی هستند که
جوامع و نظرات مختلف را در برمیگیرند .آگاهی از رابطه میان افراد در اسناد میتواند به خوانندگان کمک کند تا یک دانش اولیه
درخصوص موضوع و هدف در اسناد مختلف بهدست آورند .در این مقاله ،روشهای تشخیص جوامع بررسی شده و تکنیکهای
مختلف خوشهبندی افرادی که نام آنها در مجموعهای از اسناد خبری آورده شده است نیز مورد بررسی قرار میگیرد .این افراد در
جوامعی خوشهبندی میشوند که مواضع مرتبط با یکدیگر دارند .در این مقاله یک روش تشخیص موضع افراد جامعه مبتنی بر یک
شبکه دوستی به عنوان مکانیزم پایه معرفی شده و مکانیزم تشخیص جوامع بهبود یافتهای برمبنای آن ارائه گردیده است .در روش
پیشنهادی از ساختار الگوریتم ژنتیک جهت بهبود نرخ تشخیص بهره گرفته شده است .در آزمایشها معیار صحت به منظور مقایسه
درنظر گرفته شده است که برای رسیدن به این هدف شاخص رَند نیز استفاده گردیده است .نتایج حاصل از آزمایشها که برمبنای
پایگاههای دادهی واقعی اسناد انتشار یافته در رسانه خبری گوگل نیوز در رابطه با یک موضوع خاص بهدستآمدهاند ،حاکی از
کارآمدی و بهرهوری مطلوب روش پیشنهادی است.
واژههای كلیدی :رسانههای اجتماعی ،رسانههای خبری ،تشخیص جوامع ،تشخیص موضع افراد

 -1مقدمه
امروزه شبکههای اجتماعی در بسیاری از زمینههای
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،هنری ،ورزشی،
آموزشی و زمینههای دیگر بطور گستردهای مورد استفاده
قرار میگیرند .کاربران این شبکهها نیز طیفهای وسیعی از
افراد با سطوح دانش متفاوتی از این شبکهها را تشکیل
میدهند.

با توجه به گستردگی استفاده از این شبکهها،
تبادل نظرها بین کاربران این شبکهها نیز به سرعت
و با حجم زیادی صورت میگیرد .از این رو کاربران
این شبکهها به دنبال افراد و گروههایی هستند که
نظرات مشابه یا متضادی دارند تا به ارزیابی این
نظرات بپردازند .در نتیجه
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بپردازند .در نتیجه یافتن اطالعات مورد نظر کاربران در
میان انبوه اطالعاتی که بطور پیوسته در این شبکهها
مبادله میشود یکی از چالشهایی است که کاربرای این
شبکهها با آنها مواجه هستند.
عالوه بر موارد ذکرشده ،تحلیل اطالعات مبادله شده بین
کاربران این شبکهها میتواند راهی برای تحلیل رفتار آنها
باشد تا بتوان از انجام برخی رفتارهای ناهنجار در این
شبکهها اطالع حاصل نمود و از آنها جلوگیری کرد .لذا
تشخیص وابستگی افراد به جوامع و گروههای مختلف از
جمله زمینههای تحقیق جذاب در این شبکهها میباشد.
روش پیشنهادی در این پژوهش یک روش بهبودیافته بر
مبنای تشخیص جوامع بر اساس یک شبکه دوستی (گراف
اولیه ارتباط بین گرهها) است .به عنوان نمونه ،این روش
گروههای مختلف افراد با گرایشها و تمایالت یکسان را
تشخیص میدهد .جوامع تشخیص داده شده برای آشنایی
با پدیدههای اجتماعی و تعامالت انسانی کاربرد خواهند
داشت .اساساً بر طبق این روش ،یک شبکه دوستی براساس
نام افراد در ساختار الگوریتم ژنتیک تعریف شده و براساس
یک تابع برازندگی ،افراد در چند خوشه دسته بندی می-
شوند .بهطور خالصه ،این پژوهش به بررسی مسئلهی
تشخیص جامعه یا گروه افراد هدف (برمبنای موضع آنها)
میپردازد تا درنهایت بتواند افراد هدف در جوامع با مواضع
یکسان را بهصورت بهبودیافته خوشهبندی نماید.
رسانههای اجتماعی به عنوان گروهی از برنامههای مبتنی
بر اینترنت تعریف شدهاند و امکان ایجاد و تبادل محتوای
تولید شده توسط کاربران را میدهند .رسانههای اجتماعی
متفاوت از یکدیگرند؛ انواع پایگاههای رسانههای اجتماعی
شامل رسانههای سنتی مانند روزنامه ،رادیو و تلویزیون و
رسانههای غیر سنتی مانند فیسبوک ،توییتر و غیره
میباشند ] .[1بهطور جزئیتر ،از رسانههای اجتماعی با
عنوان شبکههای اجتماعی نیز یاد میشود .رسانههای
خبری ،نوعی از مجموعه رسانههای اجتماعی هستند که
هدف آنها ارائه اخبار به عموم مردم یا جامعهی هدفی از
مردم است .این موارد شامل رسانههای چاپی(روزنامه،
مجلههای خبری) ،پخش اخبار (رادیو و تلویزیون و اخیراً
اینترنت)،روزنامههای برخط ،وبالگهای خبری ،و غیره
است ].[2
رسانههای اجتماعی و خبری توان بالقوهی قابلتوجهی در
ارتباطات و تعامل بین افرادی دارند که ازلحاظ جغرافیایی

گسترده هستند و قابلیت ارتباط آنها را به روشهای
مختلف فراهم میکند .آنها همچنین تعامل و اشتراک
اطالعات را با افراد مختلف ازجمله بستگان ،همکاران،
خانواده ،دوستان ،طرفداران و دیگران تسهیل مینمایند
] .[3عالوه بر تسهیل ارتباطات ،رسانههای مذکور،
بهروزرسانی ،دوست داشتن ،دوست نداشتن ،ایجاد
پروفایلها و به اشتراکگذاری اطالعات شخصی و عمومی را
فراهم میکنند ].[4
یکی از چالشهای اساسی در مورد تجزیهوتحلیل رسانه-
ها/شبکههای اجتماعی ،کشف خودکار جوامع است ].[5
جوامع بهعنوان گروهها ،خوشهها ،یا زیرگروهها در
موقعیتهای مختلف میباشند و کشف جامعه در یک رسانه
اجتماعی و خبری به معنی شناسایی مجموعهای از گرهها
است که با یکدیگر ارتباطات بیشتری نسبت به سایرین
داشته باشند.
اکثر محققان بر این باورند که تشخیص جوامع در شبکه-
های اجتماعی با مسائل خوشهبندی در دادهکاوی قابل
مقایسه است .خوشهبندی در دادهکاوی نوعی یادگیری
بدون نظارت است که هدف آن تقسیم یک مجموعه داده
بزرگ به گروههای همگن (خوشه) میباشد ] .[6در
حقیقت ،کشف یک جامعه میتواند دادهکاوی بر روی
گرافها باشد .عالوه بر این ،تشخیص جوامع ،بزرگترین
حوزه مطالعه از کاربردهای دادهکاوی در رسانههای
اجتماعی و خبری است .کاربردهای دیگر مانند گراف کاوی
در مراحل اولیه توسعه قرار دارند ] .[7روشهای تحلیل
گراف میتوانند درک عمیقتری از ساختار شبکههای
اجتماعی ارائه نمایند .البته روشهای مبنتی بر گراف هزینه
محاسباتی باالیی از نظر زمان و فضا دارند که استفاده از
آنها را در این رابطه محدود مینماید ].[8
در این پژوهش ،هدف اصلی تشخیص جوامع بر اساس
موضع افراد در مجموعهای از اسنادی است که در
رسانههای اجتماعی و خبری منتشر میشوند بهطوریکه
درنهایت افراد در گروههای مختلف با مواضع مرتبط
خوشهبندی میشوند .در همین راستا ،در این پژوهش
شکل بهبود یافته یک روش خاص تشخیص جوامع به نام
شناسایی جامعه موضع افراد براساس تحلیل شبکه دوستی
ارائه شده است ] .[9این بهینهسازی در جهت بهبود
تشخیص جوامع و افزایش دقت خوشهبندی و همچنین کار
برروی چالش مقداردهی اولیه و محلی بودن در روش
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مذکور است .در نهایت نیز روش پیشنهادی با چند روش
دیگر خوشهبندی مورد مقایسه قرار گرفته که نتایج
آزمایشها نشان دهنده برتری روش پیشنهادی نسبت به
سایر روشها است.
 -2پیشینه تحقیق
اطالعات رسانههای اجتمااعی و خباری در قالا دادههاای
متنی بدون ساختار مانند پیامهای چت و اسناد متنی است.
استخراج دستی اطالعات از منابع متنی ،که میتواند به یک
پایگاه دادهی ساختیافته و مناسا بارای تجزیاه وتحلیال
بیشتر تبدیل شود ،بهویژه هنگامیکه دادهها حجیم باشاند،
قطعاً ناکارآمد و گاهی غیر ممکن است .بناابراین ،اساتخراج
خودکااار اطالعااات یااک رویکاارد کارآماادتر در دادهکاااوی
رسانههای اجتماعی برای تشخیص فعالیتهاای مجرماناه و
همچنین روابط بالقوه میان شبکه است ].[10
یکی از چالشهای اساسی در مورد تجزیهوتحلیل رسانههای
اجتماعی و خبری ،کشف خودکار جوامع است ] .[5جواماع
بهعنوان گروهها ،خوشهها یا زیرگروهها در منااطق مختلاف
دیده میشوند و کشف جامعه در یک رساانه اجتمااعی باه
معنی شناسایی مجموعهای از گرهها اسات کاه باا یکادیگر
ارتباطات بیشتری نسبت به سایرین داشته باشند .تشخیص
جوامع در زمینه های مختلف در رسانههای اجتماعی مانناد
پیشنهادهاای دوسات ،تقسایم مشاتری ،اساتخراج پیوناد،
رئوس برچس گذاری و تحلیل نفوذ اجتمااعی مفیاد اسات
].[11
تعدادی از آثار به تشخیص جوامع با یک فرض بسیار محکم
به نام جامعه اشااره مایکنناد .در یاک جامعاه ،گروهای از
رأسها باید از یک ویژگی ساختاری بسایار محکام پیاروی
کننااد .ایاان کااار شاابیه مساائله معااروف دادهکاااوی در
تجزیااهوتحلیاال شاابکه اساات (گااراف کاااوی) .بعضاای از
نمونه های الگوریتم گراف کاوی درتعدادی از مقااالت ارائاه
شده است ] .[13] [7] [6] [12در تشخیص جامعه ،تنهاا
یک ساختار مهم وجاود دارد و نتیجاه دلخاواه فهرساتی از
تمام گرههای رأس است که ساختاری را در شبکه تشاکیل
میدهند.
تروساااس و همکااارانش ] [14تشااخیص جامعااه را باارای
روابط بین خوشههای کاربر در فایس باوک بارای آماوزش
زبانها توصیف کردند .الگاوریتم خوشاهبنادی K-means
برای تعیین گروهی از کاربران باا قابلیاتهاا و سابکهاای
یادگیری یکسان ،استفاده شد .اطالعاات از دادههاای کااربر

اسااتخراج شااده و باارای اسااتفاده بعاادی بااه یاک ساااختار
قابل درک تبدیل میگردد .نویسندگان از هفت ویژگی کاربر
(ماننااد ساان ،جاانس و غیااره) باارای خوشااهبناادی و
تجزیه وتحلیل استفاده کردند .در نتیجاه ،مشاخص گردیاد
ویژگاایهااای فاایس بااوکی انتخااابشااده ،تعیااینکننااده
خوشههای مهم و معنا داری بودند.
تحقیقهای مختلفی در زمینه تشخیص جواماع در شابکه-
های اجتماعی صورت گرفته است که در ادامه برخی از آنها
بطور خالصه مورد بررسی قرار مایگیرناد .در تحقیاقهاای
جداگانااهای ،چِاان و همکااارانش ] [16] [15بااه مساائله
تشخیص جوامع همات گماارده اناد .آنهاا در ایان راساتا،
استفاده از روش تحلیل مؤلفههای اصلی ] [17را معرفای و
تشریح کردهاند .به بیان مشخص ،آنها به بررسی نشانههای
ورودیهای بردار ویژهای که با بازرگتارین مقادار ویاژه در
ارتباط است ،پرداختهاند تاا بتوانناد گاروههاای مرباوط باه
موضع افراد را شناسایی نمایند .ایان روش مایتواناد تنهاا
مباحث و موضوعاتی که دو موضع در آنها مطارح اسات را
تحت پوشش قرار دهد؛ اما در عمال ،در بسایاری از ماوارد،
بیش از دو موضع در مباحث و موضوعات مطرح میشود.
چاان و همکااارانش ] [9روش ای باارای شناسااایی گااروه ی اا
اجتماعات ارائه نمودند که مبتنی بر موضاع و جایگااه آنهاا
میباشد .بهموج آن ،بهطور خودکار و با استناد به ساندها
و مدرکهای مورد نظر ،یک شابکهی دوساتی بارای افاراد
هدف تهیه میشود .روشهای توسعه جامعه و اصالح جامعه
با هدف تعریف جوامعی با مواضع و جایگاههاای مشاخص از
افراد هدف در شبکهی دوستی طراحی شادهاناد .همچناین
شناسایی افرادی که موضع آن ها با موضاع هادف ناامرتبط
است نیز با این روشها قابل انجاام اسات .نتاایج حاصال از
آزمایشها و تجربیاتی که برمبنای پایگاههای دادهی واقعای
و حقیقی بهعملآمده است ،حاکی از کارآمادی و بهارهوری
مطلوب این روش دارند و نشاان مایدهناد کاه ایان روش،
کارایی بهتری از بسیاری از رویکردهاای معاروف تشاخیص
جوامع و الگوریتمهای خوشهبندی دارد.
یادهوتموجو و همکارانش ] [18یک روش تشخیص جامعاه
در یک شبکه استنادی با استفاده از الگاوریتم رتباه پیوناد
ارائه نمودند .مقاله مذکور کااربرد یاک الگاوریتم تشاخیص
جامعه در یک شبکه استنادی را توصیف مینمایاد .هادف،
تشخیص جوامع بر اساس روابط استنادی و تجزیاهوتحلیال
شباهتهای موضوعات در هر جامعه است .نتایج آزمایشهاا
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نشان میدهند که الگوریتم ارائاه شاده قاادر باه شناساایی
 42114جامعه از  411541گاره اسات .پاس از شناساایی
جوامع ،سه گروه برتر انتخاب شدند (کسانی کاه بیشاترین
تعداد اعضا را داشتند) و  42گره باالترین امتیاز رتبه صفحه
را در هر یک از این جوامع گرفتند .نمونهها نشان میدهناد
که اکثر گرهها موضوع مشابهی دارند ،اما هنوز گرههاایی باا
موضااوعات مختلااف در یااک جامعااه مشااابه وجااود دارد.
بررسیها نشاان داد کاه هفتااد درصاد از گارههاا موضاوع
مشابهی دارناد ،درحاالیکاه سایدرصاد دیگار موضاوعات
متفاوتی دارند .با اینوجود ،مطالعه مذکور تأیید میکند کاه
الگوریتم رتبه پیوند را میتاوان بارای تشاخیص جامعاه در
شبکههای جهتدار مورد استفاده قرار داد.
یک روش تشخیص ناهنجااری آمااری بادون ناا ر توساط
ویسوانات و همکاارانش ] [19ارائاه شاده اسات کاه بارای
تشخیص رفتاار غیرعاادی در افاراد کااربرد دارد .مجموعاه
دادههای بدون برچس فیس بوک در این تحقیق اساتفاده
شده است و تعدادی از کاربران جعلای شناساایی شادهاناد.
معیار استفاده شده برای جدا نمودن ناهنجاریها و نرمالها
مقدار "پسندیدن" 4کاربران است.
در بسیاری از روشها یک گراف ایجاد شده برای یک رسانه
اجتماعی ،به گروهها یا جوامع مختلف تقسیمبندی میشود.
این تقسیم بنادی باهوسایله حاذف پیونادها از گارههاای
مختلف یا به کاربردن الگوریتمهای خاص خوشاهبنادی یاا
طبقهبندی ،انجام میشود .برای مثال ،سااختارهای جواماع
بهوسیله گیون و نیومن ] [20بررسی شاده اناد .جواماع در
قال گروههای دوستی مختلفی هستند که در آنهاا قادرت
پیوندها در بین گرههاا در یاک جامعاه یاا گاروه دوساتانه
متراکم است؛ درحالیکه در میاان گارههاای دیگار خلاوت
است.
گائو و همکارانش ] [21در زمیناهی تشاخیص پارتهاای
جوامع محلی و عمومی بسیار خاوب کارکردناد .یاک روش
ساده برای تشخیص پرتهای جوامع روشی است که بارای
پرتهای محلای و سراساری باه کاار مایرود .بارای مثاال
الگااوریتم تشاااخیص پااارت همساااایه مساااتقیم ،بااارای
ناهنجاریهای محلی ،و الگوریتم تشاخیص پارت سراساری
برای ناهنجاریهای سراسری باه کاررفتاه اناد .بارای اینکاه
ناهنجاااریهااای جوامااع تشااخیص داده شااوند از اطالعااات
موجود و هر گره جاری و همسایههایش استفاده مایگاردد
که این رویکرد ،الگوریتم همسایه جامعه نامیده میشود که

دو مرحله اطالعات پیوندهای شابکه و اطالعاات گارههاا را
استفاده میکند .اطالعات پیوندهای شابکه باه جاز بنادی
ساختار شبکه به جوامع مختلف کمک مایکناد .اطالعاات
گرهها ،به تشخیص ناهنجاریهای انفرادی کمک میکند.
گائو و همکارانش ] [21یک بهباود درروش بااال باهوسایله
یکپارچه سازی شابکه و اطالعاات گارههاا بارای تشاخیص
ناهنجاریهای جوامع ،ارائه کردند .روش پیشنهاد شده برای
الگااوریتم تشااخیص ناهنجاااری جامعااه ،از ماادل ترکیاا
احتمالی طراحیشده برای شی داده چند متغیره (شای باا
ویژگیهای چندگانه) استفاده مینماید.
چاان و همکااارانش ] [22ی اک روش تشااخیص جامعااه در
شبکههای پیچیده با استفاده از حذف یال ارائه نمودهاند .به
منظور تشخیص ساختار جامعه در شبکههاای پیچیادهتار،
الگوریتم جدیدی که به طور تکرار شونده یالها را درجهات
محدودیتها حذف میکند ،در مقاله مذکور ارائه شده است.
این الگوریتم ابتدا از قدرت اتصال بین رأسها برای تقسایم
شبکه اصلی به برخی از جوامع استفاده میکناد .همچناین
قدرت اتصال باال با قابلیت پیمانه ای بهینه با بهباود فرایناد
حذف یال را بهکار میگیرد و در نهایت رئوس جادا شاده را
به جوامع اولیه برای بهینه ساازی سااختار جامعاه متصال
مینماید.
یکی از چالشها در تشخیص جواماع ،وجاود جواماع هام-
پوشااان اساات .در مقالااه ارائااه شااده توسااط رضااوانی و
همکارانش ] ،[23آنها ابتادا کیفیات جواماع هامپوشاان را
بررسی نموده و اثرات جداسازی آنها را نیز مورد توجه قارار
میدهند .در تحقیق دیگری در رابطه باا تشاخیص جواماع
همپوشان ،لیو و همکارانش ] [24الگاوریتمی دو مرحلاهای
را ارائه نمودند .در مرحله اول جواماع شناساایی شاده و در
مرحله دوم بر مبنای یک معیاار شاباهت ،گارههاای پارت
شناسایی میشوند .استفاده از توابع عضویت فازی نیز مای-
تواند برای تشخیص این جوامع استفاده شود]. [25
مسعودی و همکارانش ] [26الگوریتم خفاش چند هدفه را
برای تشاخیص جامعاه در شابکههاای اجتمااعی پویاا باه
کاربردهاناد .بسایاری از الگاوریتمهاای تکااملی بارای حال
مشااکل تشااخیص جامعااه در شاابکههااای اجتماااعی پوی اا
پیشنهاد شدهاند .بعضی از الگوریتمهاا نیااز باه پارامترهاای
پیش فرض دارند .دیگران از یک فرآیند تصادفی برای تولید
جمعیت اولیه و برای اعمال اپراتورهاای الگاوریتم اساتفاده
میکنند .این روشها فضای جستجو را افازایش مایدهناد و
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باعث پیچیدگی فضایی میشوند .برای غلباه بار ایان نقااط
ضعف ،الگوریتم جدید چند هدفه ای با استفاده از الگاوریتم
انتقال میانگین برای تولید جمعیت اولیاه بارای باه دسات
آوردن راه حلهای با کیفیت باال پیشنهاد شده است.
در شبکههای بازرگ و پیچیاده ،دساتیاابی باه اطالعاات
سراسری شبکه به منظور تشخیص جوامع بسیار دشاوار یاا
حتی در بعضی موارد غیر ممکن اسات .در نتیجاه از روش-
های تشخیص جوامع محلی برای این منظور استفاده مای-
شود .در تازهترین تحقیق انجام شده توسط لو و همکارانش
] [27یااک روش تشااخیص جوامااع محلاای بااا اسااتفاده از
اطالعات نزدیکترین گرهها باا مرکزیات بااال معرفای شاده
است .در زمینه تشخیص جوامع محلی ،لو و همکاارانش در
ضمن تشکیل جامعه ،به صورت پویا بر آن نظاارت کارده و
تابع عضویت مناس را پیشنهاد میدهند ].[28
روشهای مبتنی بر جمعیت نیز برای تشخیص جوامع مورد
استفاده قرار میگیرند .در تحقیقی کاه اخیارا توساط ون و
همکارانش صورت گرفته ] ،[29چالش همپوشاانی جواماع
در روشهای تشخیص جواماع ماورد بررسای قارار گرفتاه
است .آنها از چند معیار و تابع چند هدفاه بارای تشاخیص
همپوشانی در یاک الگاوریتم تکااملی مبتنای بار جمعیات
استفاده نمودند .در باین الگاوریتمهاای تکااملی تشاخیص
جامعه ،استفاده از الگوریتم وال اسات کاه توساط زانا و
همکارانش اخیرا ارائه گردیده است]. [30
در مقاله ارائه شده توسط پان و همکاارانش ] ،[31روشای
برای تشخیص جوامع ارائاه شاده اسات کاه از یاک معیاار
شباهت محلی برای شناسایی نزدیکترین همسایههای هار
گااره اسااتفاده مااینمایااد .سااپس بااا ترکی ا زوج گاارههااا
زیرگرافهای مرتبطی را ایجاد میکند و در نهایت جوامع را
ایجاد میکند.
پژوهش حاضر ،به بررسای مسائلهی تشاخیص جامعاه یاا
گروه افراد هادف (برمبناای موضاع آن هاا) مایپاردازد تاا
درنهایت بتواند افراد هدف را در جوامع باا مواضاع یکساان،
بهصورت بهینهسازی شده خوشهبندی نماید.
 -3روش پیشنهادی
در این بخاش روش پیشانهادی تشاریح خواهاد شاد ،کاه
به موج آن افراد هادفی کاه ناام آنهاا در مجموعاهای از
اسااناد آورده شااده اساات ،براساااس یااک تااابع برازناادگی و
ساختار الگوریتم ژنتیک خوشه بندی خواهند شاد .باه ایان

منظور ابتدا یکای از روشهاای تشاخیص جواماع معرفای
میشود .روش مذکور که توسط چن و همکاران ارائاه شاده
است ] ، [9تشخیص جامعه موضع افراد هدف با استفاده از
تحلیل شبکهی دوستی نام دارد که در این مقاله از آن برای
ایجاد شبکه دوستی اولیه استفاده شده است تاا در مراحال
بعدی بهینهساازی بار روی آن انجاام شاود .در ایان روش،
افرادی که نام آنهاا در مجموعاهای از اساناد هادف آورده
شده ،در جوامعی با مواضع مرتبط خوشهبنادی مای شاوند.
این روش به این دلیل انتخاب شده است کاه خوشاهبنادی
افراد براساس موضع آن ها در یک مجموعاه از اساناد را باه
شکل مناسبی انجام میدهد بطوری که قابلیت بهبود بیشتر
و بهینهسازی آن وجود دارد .اگرچه این روش انتخابی برای
ایجاد شبکه دوستی اولیاه بهتارین روش نمایباشاد ،ولای
انتخاب آن برای استفاده در روش پیشنهادی در این تحقیق
با هدف نشان دادن قابلیت روش پیشانهادی بارای بهیناه-
سازی در چنین مسائلی است .نتایج حاصل از آزمایشها که
برمبنای پایگاههای دادهی واقعی بهدست آمدهاند ،حااکی از
کارآمدی و بهرهوری مطلاوب روش پیشانهادی نسابت باه
روش پایه و دیگر روشهای تشخیص جوامع اسات و نشاان
میدهد که این روش ،کارایی بهتری نسابت باه بسایاری از
رویکردهااای معااروف تشااخیص جوامااع و الگااوریتمهااای
خوشهبندی دارد.
ی روش تش

خیص جوام

ع

 -3-1معرف
SCIFNET
در این روش تشخیص موضع افراد جامعه ،آنهاایی کاه ناام
آن ها در اسناد هدف آورده شده است ،در جوامعی با مواضع
یکسان طبقهبندی میشوند .شکل  4معمااری ایان روش را
نشان می دهد که از سه بخش تشکیلشده اسات :سااختار
شبکهی دوساتی ،توساعه جامعاه موضاع و اصاالح جامعاه
موضع .به بیان مشخص ،روش مذکور ضمن استناد به یاک
مجموعه از اسناد و اخبار کاه گازارشهاایی پیراماون یاک
مبحث با جوامع موضع خاص در آنهاا آماده اسات ،افاراد
هدف نامبرده در اسناد و اخبار را تشخیص میدهد .متعاقباً،
یک شبکهی دوستی برای افراد هدف ساخته مایشاود کاه
مبتنی بر وقوع همزمان نام افراد در اسناد و گرایش مواضاع
آنهااا اساات .سااپس ،فرآینااد توسااعه جامعااه موضااع روی
میدهد که بهموج آن ،شناسایی جامعه موضع افراد هدف
مانند یک فرآیند تشخیص جامعه تلقی میشود و گروههای
موضع مشخص باهطاور مکارر در شابکهی دوساتی تکارار

ارائه روشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در تشخیص موضع افراد جامعه در رسانههای خبری و اجتماعی

حد واقعی نشان داده میشود .افاراد هادفی کاه ناام آنهاا
مکرراً در اسناد و اخبار مربوط به روابط موافق (مخاالف) در
کنار یکدیگر اهر میشوند ،احتماالً یک رابطاهی دوساتانه
(مخالفانه) دارند .روش پایه انتخاابی ،بارای تعیاین کمیات
گرایش موضع در یک متن یا ساند هادف ،از روش تنرنای و
لیااتمَاان [35] 5اسااتفاده نمااوده و ارزش(وزن) موضااع،
براساس رابطه ( )4محاسبه می شود:
()4

میگردند .در مرحله ی آخر ،الگوریتم اصالح جامعاه شاروع
به کارکرده و نتیجه ی شناسایی را بر طبق یک تابع هادف،
بهبود میبخشد.

()4

شكل :1ساختار روش پایه تشخیص جامعه ][9

 -3-1-1ساخت یک شبكهی دوستی
مجموعاه ای از

فرض کنیاد کاه
اسااناد و اخبااار هاادف اساات و
یک مجموعاه از افاراد هادف مایباشاد کاه ناام آنهاا در
مجموعهی  Dآماده اسات .طای فرآیناد سااخت شابکهی
ساخته
دوستی ،یک شبکهی دوستی با عنوان
می شود کاه در آن ،افاراد هادف موجاود در مجموعاه ،P
گرههاای شابکه را تشاکیل مای دهناد؛ و
مجموعهای از یالها است کاه گارایشهاای دوساتی افاراد
هدف را نشان میدهد (یعنی اینکه آیا رابطهی میاان افاراد
هدف ،دوستانه است یاا مخالفاناه) .باه طورمعماول ،کشاف
گرایش های دوستی از روی متون دشوار اسات .باااینحاال،
هریس [32] 4به این نتیجه رسایده اسات کاه واحادهای
متنی با معانی متناقض و مغایر بهندرت در یک بافت مشاابه
اهر می شوند .عالوه بر آن ،کانایاما و ناساوکاوا [33] 9نیاز
ثابت کردهاند که واحدهای متنای باا گارایشهاای مشاابه،
درکنار یکدیگر اهر میشوند تاا بافات را منساجم ساازند.
براین اساس ،ضری همبستگی [34] 1که وقاوع هامزماان
درجهی افراد هدف در  Dرا ارزیابی میکناد ،احتمااالً یاک
معیار یا شاخص مطلوب برای اکتشاف گرایش دوستی میان
افراد هدف خواهد بود .بااینحال ،اسناد هدف گاهی مساائل
جنجالبرانگیز را تحت پوشش قرار می دهند .در این اساناد
و اخبار ،افراد با مواضع مختلف باهشاکلی یکادیگر را ماورد
انتقاد قرار میدهند .بنابراین تنها ضمن لحاظ کاردن وقاوع
هم زمان درجه ی افاراد هادف در  ،Dمیازان دوساتی رقباا
بیش ازحد واقعی و عملکرد تشخیص جامعه موضع ،کمتر از

نشاندهنده وزن یا ارزش موضاع در
در این عبارت،
ساااند  Dاسااات؛  Fwordsو  Owordsباااه ترتیااا
مجموعههای لغات با مفااهیم دوساتانه و مخاالف را نشاان
مااایدهناااد کاااه توساااط متخصصاااان زباااانشناسااای
شناساااییشاادهانااد .تااابع
و
تعداد اسناد و اخبااری کاه در آنهاا،
بهطور همزمان اهرشدهاند را محاسبه میکناد .اساسااً ،در
این معادله از اطالعات دوساویه ی نقطاهباهنقطاه ()PMI
برای محاسبه وزن موضع یک سند استفاده شده است .وزن
مثبت خواهد بود اگر محتوای  Dارتباط قوی
موضع
و فراوانی با  Fwordsداشته باشاد .چان و همکااران ]،[9
ضری همبساتگی موضاع محاور ( )SOCORزیار را کاه
مقدار /ارزش یا وزن موضع را در ضری همبساتگی تلفیاق
میکند ،طراحی کردهاند (رابطه :)4
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یا تضاد همسایگی) باعث افزایش قدرت دوستی میشاود .و
بااارعکس در حالااات عااادم دوساااتی یاااا تضااااد یعنااای

نشاندهندهی مجموعهای
در این عبارت
از اسناد هدف است که مقدار یا ارزش موضع آنهاا مثبات
مجموعااهای از اساناد هاادف را
اسات؛
نشان می دهد که مقدار یا ارزش موضع آنها منفای اسات؛
بسااامدهای میااانگین را
و
و
و
نشان میدهند که به ترتی در
نیز همانند ضری
اهر شدهاند .بازهی
همبستگی ،معادل ] [-1, 1است .اگر وقوع همزماان و
در  Dمستقل از یکدیگر باشد ،مقدار برابر با صفر لحاظ
تمایال داشاته باشاند و باهطاور
میشود .اما اگر و
هم زمان در اساناد حااکی از رواباط دوساتانه (یاا مخاالف)
مثبات (یاا منفای)
حضور یابند ،آنگااه
خواهد بود .چن و همکاران ] [9سپس ،گرایش دوساتی را
با توجه به ضری همبستگی موضع محور بررسی و تعریاف
نمودهاند.
باشد ،همسایه های دوست باا
طبق تعریف اگر
نشااان داده ماایشااوند .همچنااین
نماااد
نشاان
همسایه های مخاالف باا نمااد
داده میشوند.
استحکام و قدرت همسایگی مشترک دوستانه میاان و
نشان داده میشاود و باا اساتفاده از
با نماد
7
ضری ژاکارد بدست میآید .قدرت و استحکام همساایگی
نشاان
مشترک مخالف میاان و توساط
داده میشود که این نیز با استفاده از ضری ژاکارد محاسبه
میشود.
قدرت و استحکام دوستی که با نماد
میشود ،نشاندهنده وزن یال
رابطه  9محاسبه میشود:

نشان داده
میباشد و براساس

θ
()9

در رابطه ( )9اگر رابطه بین

و

دوستانه باشاد یعنای

در این صاورت افازایش مقادار
توان ( γقدرت دوستی همسایگی و  ωقدرت عدم دوساتی

قدرت دوستی منفی خواهد
بود که نشانه قدرت عدم دوستی یا تضاد است.
 -3-1-2توسعه جامعه موضع
شکل 4یک نمونه از توسعه جامعه موضع و شکل  ،9نمودار
الگوریتم توسعه جامعه را نشان میدهد .در نمودار شکل ،9
نشاندهنده یاک مجموعاه از گارههاای
نماد
بااینشااان اساات (یعناای افااراد هاادف) .در ابتاادا داریاام:
 ،یعنی تمام گرهها فاقد نشاان هساتند.
این الگاوریتم ،گارههاای  Kرا باهطاور تصاادفی باهعناوان
دانههای جوامع موضع انتخاب کرده و بهصورت تکرارشونده،
جوامع را ضمن ادغام گرههای بینشان توسعه میبخشد.
در هر بار تکرار ،یک مجموعه از گرههاای باینشاان  Uکاه
مستقیماً به یک گروه متصل هستند ،شناسایی میشود:
هر گرهی در  Uمتعاقبااً باهادف شناساایی یاک نشاان
مناس برای گروه ،مورد بررسی قرار میگیرد .فارض کنیاد
نشاندهنده مجموعه گروههایی باشد که گرهی بینشان
بهطور مستقیم باا آنهاا در ارتبااط اسات؛ ایان بادان
معناست که خواهیم داشت:
بهعنوانمثاال کاه در شاکل  4نشاان دادهشاده اسات،
گروههای  c1و  c2را تشکیل میدهد .چن و همکاران ][16
 ،امتیاز ادغام برای هر گروه در را بهصورت رابطاه 1
محاسبه مینمایند:
()1

نشاندهناده امتیااز ادغاام باا
در این رابطه،
است .اساساً امتیاز ادغام یاا همجوشای حاصال جماع وزن
یالهای مرتبط با با جامعه موضع است .ادغام باا
یک گروه که امتیاز ادغاام مثبات دارد ،بایاد یاک گاروه باا
مواضع یکپارچه و منسجم به دست دهد .زمانی که بیش از
یک گروه دارای امتیاز ادغام مثبت باشند ،الگوریتم اقدام به
ادغام با آن گروهی میکند که حداکثر امتیاز ادغام را به
خود اختصاص داده است .این مورد قابل اثبات خواهاد باود
که این عمل بیشترین بازدهی را برای تابع هدف باه هماراه
دارد .به این نکته توجه داشته باشید که اگر اکثر گرههاا در
یک رابطه مخالف با داشته باشند ،امتیاز ادغام منفی
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خواهد بود .ازآنجایی که ادغام با یک گروه دارای موضاع
مخالف چندان مناس نیست ،این الگوریتم عملیاات ادغاام
را مجدداً تکرار می کند؛ به شرطی که حداکثر امتیاز ادغاام،
منفی باشد .الگوریتم مذکور ،گروه را به طاور مکارر توساعه
میبخشد؛ تا زمانی که تمام گرههای باینشاان در شابکهی
دوستی ،ادغامشده باشند یاا های گارهی باینشاانی دارای
امتیاز ادغام مثبات باا های گروهای نباشاد .ساپس ،یاک
نتیجه ی شناسایی گروه به دست خواهد آمد که با اساتفاده
از الگوریتم اصالح جامعه موضع (شکل  ،)9اصالح میگردد.
-3-1-3اصالح جامعه موضع
الگوریتم توسعه جامعه موضع به طور تکرارشونده ،گروهها را
از گرههای دانه ،توسعه و گساترش مای دهاد .در برخای از
موارد ،یک گره با یک گروه ادغام مایشاود ،صارفاً باه ایان
دلیل که به دانها ی از آن گروه نزدیک باشد ،حال آنکه بهتر
است که با یک گروه دیگر ادغام شود .عالوه بر آن ،نتیجهی
توسعه و گسترش ،وابستگی بسیار زیادی به کیفیت دانههاا
دارد .بهمنظور کمینه سازی اثار مسائلهی ادغاام زودرس و
کاهش تأثیر مقداردهی اولیه به دانه ،الگاوریتم پیشانهادی
در ایاان مقالااه باارای اصااالح یااا پاااالیش جوامااع موضااع
طراح ایشااده اساات .ایاان الگااوریتم ،گااروههااا را بااهطااور
تکرارشونده اصالح میکند.

شكل  :2نمونه از توسعه جامعه موضع ][16

شكل  :3نمودار الگوریتم توسعه جامعه موضع ][16

در الگوریتم پیشنهادی در هر باار تکارار ،یاک مجموعاه از
تعریااف
گاارههااای ماارزی بااا عنااوان
باه یاک گاروه از مواضاع
میشوند .هر گره از
تعلااق داشااته و بااه تعاادادی گااروه دیگاار متصاال اساات.
بهعبارتدیگر:
صادق است .این الگوریتم ،هر گرهی مرزی را مجدداً در آن
جامعااه موضااع کااه بیشااترین امتیاااز ادغااام را دارد ،ادغااام
خالی شاده یاا
می کند .بدین طریق تازمانیکه
نتیجهی شناسایی به ثبات برسد ،گرههای مرزی ،شناساایی
و خوشهبندی خواهند شد .اساساً ،الگاوریتم اصاالح جامعاه
پیشنهادی یک الگوریتم باالروناده اسات؛ چراکاه نتیجاهی
شناسایی را بهطور تکرارشونده بهبود میبخشد .در الگوریتم
پیشنهادی ،با ایجااد هار جمعیات جدیاد از روی جمعیات
قبلی ،اعضایی که مقدار تاابع هادف آنهاا بیشاترین مقادار
است عینا به جمعیت بعدی منتقل میشوند .به این ترتیا
احتمال از دست دادن اعضایی از جمعیت فعلی کاه ممکان
است بتوانند مقادیر مطلوبتری برای تابع هادف در نسال-
های بعدی تولید کنند وجود نخواهد داشت .بنابراین انتظار
میرود در جمعیتهای بعدی تابع هدف غیر نزولی باشد.
-3-2چارچوب الگوریتم پیشنهادی
بر طبق روش پیشنهادی ،افرادی کاه ناام آنهاا در اساناد
هاادف آورده شااده اساات ،در جااوامعی بااا مواضااع یکسااان
طبقه بندی می شوند .شکل  ،1معماری روش پیشانهادی را
نشان میدهد که از سه بخش تشکیلشاده اسات :سااختار
شبکه ی دوستی ،ساختار الگوریتم ژنتیک (مقداردهی اولیه،
ادغام ،جهش و تابع برازندگی) و جامعه افرادی که تشخیص
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داده شدهاند .به بیان مشخص ،روش مذکور ضمن استناد به
یک مجموعه از اسناد و اخبار که گزارشهایی پیرامون یاک
مبحث در آنها آمده است ،افراد هدف ناامبرده در اساناد و
اخبار را تشخیص میدهد .یک شبکه ی دوستی برای افاراد
هدف ساخته می شود که مبتنی بر وقوع همزمان ناام افاراد
در اسااناد و گاارایش مواضااع آنهااا اساات .شاابکه دوسااتی
به عنوان جزئی از ساختار الگوریتم ژنتیک تعریف مایشاود.
به بیان واضحتر ،رابطاه دلتاا (رابطاه  ،)9کاه نشااندهناده
قدرت و استحکام دوستی است و بهنوعی شابکه دوساتی را
ایجاد مینماید بهعنوان جزئی از تابع برازنادگی در سااختار
الگااوریتم ژنتیااک مااورد اسااتفاده قاارار مایگیاارد .سااپس،
ماااتریس نااام افااراد بااهعنااوان جمعیاات اولیااه در ساااختار
الگوریتم ژنتیک ایجاد و پس از اجرای توابع ادغام و جهاش
و ایجاد جمعیت های بعدی ،ایان جمعیاتهاا توساط تاابع
برازناادگی مااورد ارزیااابی قرارگرفتااه و بهتاارین ساااختار
کروموزوم (بردار) ،به عنوان ماتریس نهایی انتخاب شاده کاه
در آن مشخص مای شاود افاراد متعلاق باه چاه جامعاهای
هستند.
شکل  1روش ایجاد اعضای جمعیت و ایجاد جمعیت بعدی
را نمایش میدهد و شاکل  5الگاوریتم روش پیشانهادی را
نشان می دهد که بر طبق آن ،افرادی که نام آنها در اسناد
هاادف آورده شااده اساات ،در جااوامعی بااا مواضااع یکسااان
طبقه بندی می شوند .در این الگوریتم 94 ،شخص بهعناوان
یااک ماااتریس  94عضااوی وارد ساااختار الگااوریتم ژنتیااک
م ایشااوند .سااپس تعااداد بردارهااای کرومااوزوم مشااخص
میگردد .اندازه جمعیات  4222کروماوزوم در نظار گرفتاه
شده است که در تمام آزمایشها ثابت است .هار کروماوزوم
 94عضو دارد (به تعداد اشخاص) .در ادامه درصد ادغامها و
جهشها مشخص میگردد .در الگوریتم شکل  1تعداد 922
نسل تولید میشود که این تعداد در آزمایشها ثابت درنظار
گرفته شده است.
در مرحله بعد الگوریتم ،رابطه بهینهساازی براسااس رابطاه
دلتا تشکیل میگردد که همان تابع برآزندگی اسات .رابطاه
( )5که همان تابع برازندگی الگوریتم پیشانهادی اسات باه
جهت تشخیص یک جامعه منسجم طراحی گردیده است.

()5

در این رابطه  mتعداد افراد کاالس اول و  nتعاداد افاراد
کالس دوم است .برای هر کروموزوم در هر نسل این رابطاه
تشکیل و خوشهبندی انجام مایشاود .الزم باه ذکار اسات
رابطه ( )5برای مسائلی با دو خوشه طراحی شده اسات .در
صورت نیاز میتوان این رابطه را برای مسائلی با چند خوشه
توسعه داد .با توجه به اینکه آزمایشها در

شكل  :4معماری الگوریتم پیش نهادی جه ت تش خیص
جامعه موضع افراد

در ایاان رابطااه اشخاصاای کااه در کااالس اول هسااتند و بااا
یکدیگر رابطه دارند (با موضع یکسان هستند) با سایر
اشخاص همان کالس مقدارشان جمع می شاود .در عباارت
دوم تابع مذکور نیز همین روال برای افراد کالس دوم اتفاق

میافتد .در عبارت سوم چون هدف بیشینهسازی است بایاد
افرادی که در دو کالس مختلف هستند مقدارشان براسااس
رابطه دلتا کاهش یابد پس یک مقدار منفی قبال از عباارت
سوم درج میگردد و به دلیل اینکه دو کالس وجود دارد در
یک ضری  4نیز ضرب میشوند.
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در اداماه تااابع ادغااام انجااام مایشااود کااه در آن ،بااهطااور
تکرارشونده ،دو کروموزوم (احتمال انتخاب کروموزومهاا باا
برازندگی باالتر بیشتر است) انتخاب و ترکی میشاوند .در
این تابع نوع ادغام ،از نوع ادغام با یک نقطاه قطاع اسات و
روش انتخاب کروموزومها به روش چرخ رولت میباشاد .در
ادامه الگوریتم پیشنهادی ،جهش انجام می شود .در جهاش
بهطور تکرارشونده ،یک کروموزوم بهصورت تصادفی انتخاب
میشود و دو فیلد از آن بهصورت تصادفی تعویض میشود.
پس ازانجام توابع ادغام و جهش و تولید نسالهاای جدیاد،
بهترین کروموزوم بر اساس تابع برازندگی انتخاب می شاود.
درنهایت خروجی یک بردار است که به هر خانه مقدار  2یاا
 4نسبت داده که مشخص مایکناد هار شاخص باه کادام
کالس مربوط میشود(کالس اول یا کالس دوم).

جدول :1آمار نوشتههای ارزیابیشده
Number
74
54

32

topic
# of topic documents
# of extracted topic
persons

# of evaluated topic
persons

شكل  :5الگوریتم پیشنهادی جهت تشخیص جامعه
موضع افراد

 -4آزمایشها
در ایاان بخااش ،مجموعااه دادههااای مااورد اسااتفاده در
آزمایشها معرفی خواهد شد؛ عملکرد روش پیشانهادی باا
روش  SCIFNETو برخی دیگر از روشهای خوشهبنادی
در رابطه با تشخیص جوامع مقایسه خواهاد شاد .متعاقبااً،
یکی از نتایج تشخیص جامعه که توساط روش پیشانهادی
تشخیص دادهشده است ،معرفی میشود.
 -4-1مجموعه داده تشخیص جوامع موضاع افاراد ،یاک
حوزه پژوهشی نسبتاً جدید به شمار میآید .در این پژوهش
از یک مجموعه داده با عنوان  Kroaکه شاامل  71ساند و
اخبار مرتبط با آن است که همهی آنهاا از رساانه خباری
 Google Newsدانلود شدهاند ،استفاده گردید .مباحث و
موضوعات جمعآوریشده ،حوزهی مسائل سیاسی را پوشش
میدهند .بعالوه ،از برخی متخصصان انسانی نیز درخواسات
گردیده است تا اسناد غیار مارتبط را باهصاورت دساتی از
مجموعه جدا کنند تا اطمینان حاصل گردد که اسناد تحت
بررسی ،کامالً با موضوعات تناس دارند .برای استخراج ناام
افراد هدف که در اسناد هدف آمده اند ،قطعه کادی نوشاته
شده است .فراوانی نام افراد هدف ( ،)λبه میزان  2درصاد
از فراوانی کل اسامی هدف استخراج شده مشاخص گردیاد.
میانگین تعداد اسامی بررسی شده تحت هر وضاعیت از ()λ
در جدول  4نشان داده شده است.
1
برای ارزیابی عملکرد ،از شاخص رَند که یک معیار ارزیاابی
خوشهبندی بسیار مهم اسات اساتفاده شاده اسات ][17؛
زیاارا در ایاان روش ،گااروههااای مختلااف افااراد هاادف در
خوشههای مختلف دستهبندی میشوند .شاخص رَند ،درصد
تمام جفتهای افراد را که بهطور صحیح خوشهبندیشدهاند
نشان میدهد (یعنی اگر دو فرد با موضاع یکساان در یاک
گروه واقع شده باشند یا دو فارد باا مواضاع مختلاف در دو
گروه مختلف قرارگرفته باشند) .رابطه روش محاسبه ایان
شاخص را نشان میدهد ].[17
( )
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در این رابطه  TPتعاداد افاراد باا مواضاع یکساان کاه باه
درستی خوشه بندی شدهاند TN ،تعاداد افاراد باا مواضاع
متفاوت که به درساتی در خوشاههاای مختلاف قارار داده
شدهاند FP ،تعداد افراد با مواضاع یکساان کاه باه اشاتباه
خوشه بندی شدهاند و  FNتعداد افراد باا مواضاع متفااوت
که به اشتباه خوشه بندی شدهاند را نشان میدهاد .هرچاه
امتیاز شاخص رَند نیز بیشاتر باشاد ،کیفیات خوشاهبنادی
باالتر است .الزم به ذکر است رابطاه ( ) بارای مساائلی باا
چند کالستر نیز قابل استفاده اسات .توضایح روش باهکاار
گیری آن برای چنین مساائلی در ایان مرجاع آماده اسات
] .[17ازآنجایی که الگوریتم توسعه جامعه مواضع ،وابستگی
بسیار زیادی به مقدار اولیه ی دانه ی گروه دارد و نیاز روش
پیشنهادی پژوهش وابسته به معیارهای تصادفی است ،ایان
روش با مقادیر تصادفی ده بار تکرار میشود .مقادیر شاخص
رَند برای موضاوع  Koreaتحات بررسای ،میاانگینگیاری
میشوند تا عملکرد کلی روال تشخیص ،مشخص گردد.
 -4-2ارزیابی نتایج
در ابتدا ،پاارامتر  θکاه نشااندهنادهی آساتانهی گارایش
دوستی است و برای تعیین یالها در یک شابکهی دوساتی
کاربرد دارد در نظر گرفته میشود .در این آزمایش θ ،باین
 2.4تااا  2.3لحاااظ ماایشااود .جاادول  ،4فهرسااتهااای
 Fwordsو  Owordsرا که توسط متخصص زبانشناسی
تألیف و گردآوری شده اند ،نشان می دهاد ]( [16یاادآوری:
 Fwordsو  Owordsبه ترتیا مجموعاههاای لغاات باا
مفاهیم دوستانه و مخالف را نشان میدهند که در رابطهی4
به کار برده شدهاند) .از جدول ماذکور در پیاادهساازیهاا و
آزمایش های روش پیشانهادی و روش پایاه اساتفاده شاده
است .فهرست لغات نشان دهنده مواضاع ،ماورد اساتفاده ی
ضری همبستگی موضع محور بوده و برای محاسبه وزن یا
ارزش موضع در یک سند هدف کاربرد دارد .پاارامتر  βکاه
برای محاسبه قدرت و استحکام دوستی به کار مایرود نیاز
برابر با  4در نظر گرفته میشود .شاکل  ،مقاادیر شااخص
رَند را تحت شرایط مختلف  θو  λنشان میدهد.

شكل  :6دقت الگوریتم پیشنهادی و الگوریتم
SCIFNET

درروش پیشنهادی ،امتیاز اندازهها نیز باهصاورت یاکروال
 θافازایش ماییاباد
خطی پیش میرود و فقط در
که احتماالً به دلیل ماهیت تصادفی بودن الگوریتم ژنتیاک
است .در روش پایه مقدار پایین  λنشاندهنده آن است کاه
روال تشخیص جوامع موضع ،دشوار است چارا کاه در ایان
شرایط ،فراوانی اساامی هادف در فرآیناد شناساایی بسایار
اندک است ] .[16از آنجااییکاه روال سااخت یاک شابکه
دوستی با استناد به وقوع نام افراد در اسناد و اخباار هادف
طی میشود ،شمول نام افاراد باا فراوانای انادک مایتواناد
کیفیاات شاابکه را کاااهش داده و درنتیجااه باار عملکاارد
تشخیص اثار بگاذارد .اساسااً ،مقادار دو انادازه ماذکور باا
افزایش مقدار θافزایش پیدا میکند زیارا  θباا مقادار بااال
می تواند رواباط ناه چنادان مهام میاان افاراد را پااالیش و
جداسازی کند تا کیفیت شبکه ارتقا یابد .زمانی که  θباالتر
از  2.1باشد ،امتیاز اندازهها به تدریج افت پیدا مایکناد .در
ایاان شاارایط میااان گاارههااا نیااز ارتباااط و پیوناادی شااکل
نمی گیرد .درنتیجه شبکهی دوستی ،باه قادری کام تاراکم
خواهد بود که ارتباطاات اطالعااتی میاان افاراد ،بازنماایی
نمیشود و عملکرد شناسایی گروه چندان باکیفیت نخواهاد
بود.
با توجه باه اهمیات تعاداد تکارار (شارط پایاان) الگاوریتم
ژنتیک در روش پیشنهادی ،شکل  7مقادیر شاخص رَناد را
 βبااا تعااداد تکرارهااای
،θ
تحاات شاارایط
مختلف از الگوریتم ژنتیک نشان میدهد .با توجه به شاکل
مذکور و نتایج آزمایشها تعداد تکرار سیصد مرتبه بهتارین
نتیجه را در بر خواهد داشت.
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شكل  : 7دقت الگوریتم پیشنهادی تحت تاثیر تكرار
الگوریتم ژنتیک

در ادامه ،روش پیشانهادی باا روش پایاه و باا شاش روش
دیگر تشخیص جامعه به نام روشهای FastModularity
،[21]CODA ،FEC
][38] ،[37]SCAN ،[36
 [39]SMو دو روش شااناخته شااده خوشااهبناادی K-
meansو  [40]HACمقایسااه خواهااد شااد .نتااایج ایاان
مقایسهها در جدول 9ذکر گردیده است.
جدول :3كارایی  Rand indexبراساس
λ=60%
(Rand
index)%

Method

77.99

proposed method

75.89

SCIFNET

64.42

Fast Modularity

65.23
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68.87
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جدول69.19:2
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Friend
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Lost
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)HAC (Single-Link

Stancefriendly
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word
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Stanceopposing
words
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تمام این روشها به یک شبکه ورودی احتیاج دارند .بعاالوه
بایااد توجااه داشاات کااه  SMو  FECباارای شاابکههااای
نشان دار 3طراحی شده اناد .روشهاای ،FastModularity
 ،CODA ،SCANباار آن فاارض اسااتوار شاادهانااد کااه
شبکههای تحت بررسی ،بدون نشاان هساتند و باه هماین
علت ،سااختارهای پیوناد را باه جهات شناساایی گاروههاا
بررساای ماایکننااد .الگااوریتمهااای  K-meansو HAC
بازنمایانگر یک فرد هدف هستند و آن را در قال یک بردار
فراوانی  Nبعدی نشان مایدهناد کاه در آن ،یاک ورودی،
فراوانی وقوع اسم افراد هدف در یک سند هادف را نماایش
میدهد و برای ارزیابی رابطاه میاان افاراد هادف ،از تشاابه
کسینوسی استفاده می شود که برای تعیین تشابه بردارهای
بسامد یا فراوانای کااربرد دارد .خوشاهبنادی در روشهاای
 CODAو  K-meansتاحد زیاادی باه مقاداردهیهاای
اولیه آنها وابسته است.
همااانطااور کااه در جاادول  9ذکاار گردیااده اساات ،روش
پیشنهادی نسبت به روش پایه و سایر روشهاای ذکرشاده
در جدول ،بهترین عملکرد را از خود نشان داده است .نتایج
نشااان م ایدهنااد کااه  HACو  K-meansافااراد هاادف
مشهور را درکنار یکدیگر خوشه بندی میکنناد .ایان بادان
علت است که در تشابه کسینوسی ،ضرب داخلای دو باردار
فراوانی نرمالسازی شده است و اگر بردارهای محاسبه شده
حاوی تعداد زیادی ورودی غیار صافر باشاند ،یاک امتیااز
تشابه باال به دست میآید ].[16
از آنجایی که اساامی افاراد مشاهور در بسایاری از اساناد و
اخبار قید شده است ،بردارهای فراوانی نرماال ساازی شاده
حاوی تعداد زیادی ورودی غیر صفر خواهند باود .بناابراین،
روشهای خوشهبندی ،رابطه میاان افاراد هادف مشاهور را
باالتر از آنچه که هسات بارآورد مایکنناد و افاراد مشاهور
دارای مواضااع مختلااف را در کنااار یکاادیگر خوشااهبناادی
مینمایند .درنتیجه ،عملکرد روش تضعیف میشود .عملکرد
نهچندان قوی استراتژی پیوند منفرد درروش  ،HACمتأثر
و ناشی از نقصان فوق است؛ چراکاه طباق ایان اساتراتژی،
تشابه دو خوشه از طریق بررسای شابیهتارین جفات افاراد
حاضر در خوشه انجام مایشاود .درنتیجاه ،ایان اساتراتژی
خوشههای حاوی افراد مشهور را با یکدیگر ادغام مایکناد،
حال آنکه ممکان اسات ایان خوشاههاا نمایاانگر مواضاع
متفاوت باشند.

مهدی سالخورده حقیقی و ...

فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات ایران ،سال یازدهم ،شمارههای  14و ،14پاییز و زمستان 4931

همچنین روش پیشنهادی رابطاه میاان افاراد هادف را بار
اساس ساختار الگوریتم ژنتیک و یک تابع برازندگی تعیاین
مینماید .روش پایه رابطه میاان افاراد مشاهور را برحسا
ضری همبستگی موضع محور و قدرت همسایگی مشترک
ارزیابی میکند .ضری همبساتگی موضاع محاور بارخالف
تشابه کسینوسای ،تفااوت در وقاوع اساامی دو فارد هادف
درکنار هم در یک مجموعه از اسناد مرتبط با یاک گارایش
را بررسی میکند؛ و درنتیجه قادر است رابطهی میان افاراد
هدف مشهور را بهدرستی برآورد نماید.
الگوریتم  ،FastModularityگارههاا را در گاروههاا و باا
توجه به معیار مدوالریته 42ادغام می کناد؛ در ایان شارایط
گروهها یی کاه باا چنادین یاال در ارتبااط هساتند ،ادغاام
میشوند .بااینحال ،این معیار وزنهاای یاال در گارههاا را
نادیده میگیرد .بسیاری از یالهای متصل ،وزنهای انادکی
دارند که بر انسجام گروه ادغامشده اثار گذاشاته و عملکارد
الگوریتم را با اختالل مواجاه مای ساازند .روش پیشانهادی
گروه های اولیه(ساختار کروموزومها) را بر اساس جهشها و
تقاطعها می سازد و بر اساس یاک تاابع برازنادگی انتخااب
مینماید .روش پایه ،گروهها را برمبنای امتیاز ادغاام آنهاا
در هم ادغام و ترکی میکند (رابطه ) .ازآنجااییکاه ایان
امتیاز برحسا وزنهاای یاالهاا(قادرت دوساتی) تعیاین
میشود ،گرهها در یک گروه ،ارتباطی قاوی و مساتحکم باا
یکدیگر خواهند داشت.
متعاقباً ،نتیجه تشخیص جوامع درروش پیشانهادی نسابت
باااااه نتیجاااااه حاصااااال از الگاااااوریتم پایاااااه و
روش  FastModularityبهتااار خواهاااد باااود .درروش
 SCANاز یک تشاابه شابه ژاکاارد بارای ارزیاابی قادرت
همسایگی مشترک میان گرهها استفادهشده و یاک گاره باا
یک گروه ترکی می شود اگار قادرت همساایگی مشاترک
آنها زیاد باشد .بااینحال روش  SCANنیز همانناد روش
 ،FastModularityوزنهای یالها را نادیده میانگاارد و
عملکرد را دچار اختالل می سازد .عالوه بر قدرت همسایگی
مشترک ،قدرت دوستی درروش پایه نیز بر وقوع هام زماان
گرهها در اساناد هادف باا مواضاع یکساان متمرکاز اسات.
درنهایت نتیجه گرفته میشود که روش پایه عملکرد بهتری
نسبت به روش  SCANدارد.
بهرغم آنکه درروش  ،CODAوزنهای یالها در تابع هادف
خوشه بندی آن تلفیق می شود ،اما ایان وزنهاا مبتنای بار
تشابه کسینوسی بردارهای فراوانی حاصلشدهاند .عاالوه بار

آن ،تابع هدف بهسادگی میتواند مجموع وزنهای یالها در
هر گروه را به حاداکثر رساانده و رابطاه میاان گاروههاا را
نادیده انگارد .به همین علت ،تعداد زیاادی فارد مشاهور باا
مواضع مختلف در یک گروه قرار میگیرند.
تابع هدف درروش پیشانهادی(کاه تاابع برازنادگی نامیاده
می شود) و همچنین روش پایه عالوه بر بیشینهسازی رابطه
میان گرههای موجود در گروهها ،رابطه بین گاروههاا را باه
حداقل میرسااند .بناابراین ،روش پیشانهادی و روش پایاه
یک برتری در شناسایی گروهها پیدا میکنناد .روش FEC
به طورمعمول عملکرد بهتاری نسابت باه دیگار روشهاای
تحت مقایسه دارد؛ این بدان علات اسات کاه روش ماذکور
برای شبکههای نشاندار طراحی شده و پیوندهای منفای در
شبکه هاای دوساتی ایجادشاده وجاود ندارناد .باااین حاال
عملکرد روش پایه همچنان از  FECبهتر است .روش SM
نیز برای شبکههای نشاندار طراحایشاده اسات .اماا SM
گاهی نمی تواند برای یک مبحاث تحات ارزیاابی K ،گاروه
بسازد؛ زیرا نشانههای ورودیها در بردارهای ویاژهی اصالی
همگی مثبت هستند .به هماین علات ،افارادی باا مواضاع
متفاوت در یک گروه کنار هام قارار مایگیرناد .در نتیجاه
روش پایه عملکارد بهتاری نسابت باه روش  SMخواهاد
داشت.
روش پیشنهادی عملکرد بهتری را نسابت باه روش پایاه و
سایر روشهای ذکرشاده در جادول 5از خاود نشاان داده
است .بهطورخاص مزیتهاای روش پیشانهادی نسابت باه
روش پایااه عبااارتانااد از -4 :دقاات خوشااهبناادی افاازایش
مییابد -4 ،عملیات خوشهبندی سراسری انجاام مایشاود.
درروش پایه عملیات خوشهبنادی باهصاورت محلای انجاام
مایگیاارد ،یعناای الگااوریتم از یااک نقطااه شااروع نمااوده و
مقداردهی اولیه انجام میدهد(که ممکن است غلاط باشاد)
سپس عضو جدید را با اعضای خوشه مقایسه میکناد و بار
اساااس ایاانکااه قاادرت و اسااتحکام دوسااتی (رابطااه
) عضو جدید با کدام خوشه بیشتر است ،عضاو
جدید به آن خوشه اختصاص مییابد و بهتادریج خوشاههاا
تشکیل میشوند .در این حالت ممکن است باه دلیال عادم
شکلگیری کامل خوشهها در این مرحله ،یاک گاره (فارد)
جدید بهاشاتباه باه خوشاهای اختصااص یاباد .اماا درروش
پیشنهادی از همان ابتدا با اساتفاده از روش ارائاهشاده ،در
ساختار الگوریتم ژنتیک همه حالتها باهصاورت سراساری
بررسی میشود تا باه برازنادگی بهتاری برساد -9 .درروش
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پایه یکی از مسائل ،مقاداردهی اولیاه باود باهطاوریکاه از
همان ابتدا به صورت تصادفی چند گره بهعنوان خوشههاای
اولیه انتخاب میشد و این باعث تأثیر منفی و کاهش دقات
در خوشااهبناادی درروش پایااه ماایگردیااد امااا درروش
پیشنهادی باه دلیال اساتفاده از سااختار کروماوزومهاا در
الگوریتم ژنتیک و عدم نیاز به گره اولیه این مشکل نیز رفع
گردید.
آزمایشهای مذکور ،عملکرد روش پیشانهادی را باه لحااظ
کمّی و کیفی مورد بررسی و ارزیابی قرار دادهاند .همانطور
که در بخشهای قبلی بیان شد برای آزمایشها از مجموعه
دادهای شامل  71سند مربوط به گوگل نیوز ،استفاده شاده
است .مجموعه داده مذکور مربوط به یک مبحث سیاسی باا
عنوان  Koreaاسات ،لاذا از ایان مجموعاه داده اساتفاده
میشود تا نتایج تشخیص جامعه درروش پیشنهادی ارزیابی
شاود .ایان مبحاث ،پیراماون نامزدهاای انتخاباات ریاساات
جمهوری کاره جناوبی و وابساتگان آنهاا اسات .شاکل،1
نتیجه تشخیص جامعه افراد (خوشه بندی اسامی اشاخاص)
بر اساس الگوریتم پیشنهادی را نشان میدهاد (باا در نظار
 .) βتعااداد زیااادی از اسااناد و
θو
گاارفتن
اخباار هاادف ،حاااوی گاازارشهااایی در خصااوص برگاازاری
انتخابات هستند.
نواحی رنگی موجود در شکل ،1نتاایج تشاخیص جامعاه را
نشااان م ایدهنااد .در ایاان مثااال ،بساایاری از افااراد هاادف
به درستی در گروههای مختلف تقسیمبندی شدهاند .به طور
مثال پارک گون هیه 44دختر پارک چان هی 44اسات کاه
نام آنها در بسیاری از اسناد مربوط به مجموعه داده به طور
همزمان تکرار شاده اسات .در نتیجاه باا اعماال الگاوریتم
پیشاانهادی ایاان دو فاارد در یااک جامعااه قاارار گرفتااهانااد

(همانطورکه در شکل 1نشان داده شده است).
بازده نهایی ،معادل با نتیجهی مقایسه ای است که در بخش
پیش ارائه شد
شكل  :8نتیجه خوشهبندی اسامی اشخاص بر اساس
الگوریتم پیشنهادی

 -5نتیجهگیری
رسانههای اجتماعی و خبری در بساتر اینترنات تبادیل باه
یک ابازار مهام و فاراوان بارای انتشاار و اکتسااب آخارین
اطالعات پیرامون موضوعات مختلف شده است .باااینحاال،
کاربران اینترنت در غال اوقات باا تعاداد زیاادی از اخباار
مختلااف و غیاار ماارتبط بااا موضااوع موردنظرشااان احاطااه
می شوند .اساساً زمانها ،مکاانهاا و افاراد ازجملاه عناصار
کلیدی موضوعات خبری به شمار میآیناد .آگااهی ارتبااط
میان افراد می تواند کمک شایانی به خواننده نموده تا بتواند
یک دانش پیش زمینه ای در خصوص مبحث به دست آورده
و اسناد و اخبار مربوط به آن را بهسرعت شناسایی نماید.
یکی از چالشهای اساسی در مورد تجزیهوتحلیل رسانههای
اجتماعی و خبری ،کشف خودکار جوامع است .با توجاه باه
محبوبیت رساانههاای اجتمااعی و خباری ،تعاداد کااربران
شبکه بهطور چشمگیری افزایشیافته است .کشف الگوهاای
ناشناخته در چنین رسانههاایی در بسایاری از برناماههاای
کاربردی همچنان کار دشواری است در حالی که مایتواناد
مفید باشد و در همین رابطه تشخیص جامعه مایتواناد در
زمینههای مختلف استفاده شود.
در پژوهش حاضر ،به بررسی مسائله شناساایی اجتمااع یاا
گروه افراد هدف در رسانههای اجتماعی و خباری پرداختاه
شد .یکی از روشهای مهمی که تاکنون در این حوزه ارائاه
گردیده به نام  SCIFNETمورد بررسی دقیق قرارگرفتاه
و پیادهساازی گردیاد .در نهایات روش پیشانهادی جهات
بهبود روش مذکور که روش پایه نامیده شاد ارائاه شاد .در
روش پیشنهادی با استفاده از ساختار الگوریتم ژنتیک و نیز
ساخت کروموزومها بر اساس جهش و تقااطع آنهاا و نیاز
انتخاب بهترین هاا براسااس یاک تاابع برازنادگی ،بهتارین
گروهها براساس نام افارادی کاه در اساناد آورده شادهاناد،
شناسایی گردیدند .نتاایج حاصال از آزماایشهاا در دنیاای
واقعی ،حاکی از بهرهوری مطلوب روش پیشانهادی نسابت
به روش پایه و سایر روشها بوده و نشان میدهاد کاه ایان
روش عملکرد بهتری نسبت به بسیاری از دیگار روشهاای
شناسایی و خوشهبندی دارد.
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در طی آزمایش هاای ایان پاژوهش ،حاوزههاای پژوهشای
جال توجهی برای آثار آتی شناسایی گردید .بهعنوان مثاال
علیرغم آنکه ضری همبستگی کاربرد فراوانی در شناساایی
گرایش ارتباط میان افراد هدف دارد ،اماا توساط مسائلهی
فراوانی کم نام افراد تحت تأثیر قرار میگیارد .ازآنجااییکاه
نام افرادی که فراوانی تکرار آنها کمتر است در بسایاری از
متون و اخبار غای می باشد ،ضری همبستگی مبتنای بار
موضع احتماالً استحکام رابطه را بیش ازحاد واقعای بارآورد
میکند .کاهش وزن اسناد و متون درزمانی که نام افاراد باا
فراوانی اندک از متون غایا هساتند ،مایتواناد مسائلهی
برآورد فراتر از انتظار را حل نمایاد .عاالوه بار ایان ،لحااظ
کردن متون و اخبار غیر مرتبط با مبحث موردنظر میتواناد
موج وجود نام افراد غیر مرتبط در فرآیند شناسایی شاود
و عملکاارد سیسااتم را بااا مشااکل مواجااه سااازد .بنااابراین،
رویکردهای مبتنی بر حذف مباحاث غیار مارتبط بایاد در
جهت توسعهی عملکرد شناسایی مورداستفاده قرار بگیرناد.
همچنااین ،اسااناد و اخبااار ورودی بااهصااورت دساااتی
جمعآوریشده بودند .برای آنکه به کاربران اینترنتی کماک
شود مباحث و موضوعات نو هور را باهخاوبی درک کنناد،
روش پایه میتواند با فنهای مختلف شناسایی و مسایریابی
موضوع تلفیق شود؛ بدین صورت اسناد و اخبار پیرامون یک
مبحث بهطور خودکار و از مناابع اطالعااتی مختلاف (ماثالً
آژانس هاای خباری) ،شناساایی و رهگیاری مای شاوند .در
همین رابطه با توجه به روش بهینه ارائاه شاده باا الهاام از
ساختار الگوریتم ژنتیک ،در این پژوهش مشکل مقاداردهی
اولیه و نیاز محلای باودن روش پایاه حال گردیاد و باعاث
افزایش دقت خوشهبندی نیز گردید .لاذا باه دلیال ماهیات
تصادفی بودن الگوریتم ژنتیاک مایتاوان ایان اساتنباط را
داشت که بهبود در روش پایه قبل از بهرهگیری از الگوریتم
ژنتیک نیز میتواند مفید واقع گردد.
در روش پیشنهادی و در مقایسه با روش پایه ،نتیجاههاای
ذیاال بااه دساات آمااد .اول در روش پیشاانهادی دقاات
خوشه بندی نسبت به روش پایه و سایر روشهای تشخیص
جوامع ،افزایش یافت .همچنین در روش پیشنهادی مسائله
(چالش) حساس بودن به مقداردهی اولیه مرتفاع گردیاد و
در نهایاات مساائله خوشااهبناادی محلاای درروش پایااه نیااز
حل شده به طاوری کاه باا روش ارائاه شاده ،خوشاهبنادی
(تشخیص جوامع) به صورت سراسری صورت گرفت .الزم به
توضیح است که در روش پایهعمل خوشه بنادی باهصاورت

محلی انجام می گردید یعنی الگوریتم از یاک نقطاه شاروع
مینمود و مقداردهی انجام میشد(که امکان اشاتباه وجاود
داشت).
سپس اعضای جدید را با گروه مقایسه مینمود و بر اسااس
این که عضو جدید با کدام گروه رابطاه دارد باه آن گروهای
بیشتر است اختصاص مییافت (یادآوری:
که مقدار
نشاندهنده امتیااز ادغاام
رابطه( .)1در این عبارت،
با است) .اساساً امتیاز ادغاام یاا همجوشای حاصال
جمع اوزان یال مرتبط باا باا جامعاه موضاع اسات.
ادغام با یک گروه که امتیاز ادغام مثبت دارد ،بایاد یاک
گروه با مواضع یکپارچه و منسجم به دست دهد .زمانی کاه
بیش از یک گروه دارای امتیاز ادغام مثبت باشند ،الگاوریتم
اقدام به ادغام با آن گروهی میکند کاه حاداکثر امتیااز
ادغام را به خود اختصاص داده است .بهتدریج کاه گاروههاا
تشکیل می شوند ،در این روش ممکن است چاون گاروههاا
تکمیل نگردیدهاند ،یک گره جدید (شخص جدید) باه یاک
گروه اختصاص یابد ،که درست نباشد (بهطور منطقای بایاد
گروهها کامل تشکیل شوند تا وضعیت مشاخص شاود) .لاذا
در روش پیشنهادی در این پژوهش از همان ابتدا با استفاده
از روش ارائهشده ،با ساختار الگوریتم ژنتیک و کروموزومهاا
همه حالتها بررسی می شوند تا به برازندگی بهتری برساد.
یعنی تمامی حالتها به صورت سراسری بررسای مای شاود.
همچنااین درروش پیشاانهادی ،چااالش مقااداردهی اولیااه
موجود روش پایه با توجه به الگوریتم پیشنهادی و سااختار
الگوریتم ژنتیک مرتفع گردید .به بیاان واضاح تار ،در روش
پایه گروه های اولیه به صورت تصادفی انتخاب میشدند .که
باعث تغییرات زیادی در تشخیص جوامع میگردید.
در این پژوهش از یک مجموعه داده برای ارزیاابی اساتفاده
شد .این پیکره با عنوان  Kroaو شاامل  71ساند و اخباار
ماارتبط بااا آن اساات کااه همااهی آنهااا از رسااانه خبااری
 Google Newsبارگذاری شدهاند .مباحاث و موضاوعات
جمع آوری شده ،حوزه ی مسائل سیاسی را پوشش میدهند؛
بعالوه ،از برخی متخصصان انسانی نیز درخواسات گردیاده
است تا اسناد غیر مرتبط را بهصورت دستی از مجموعه جدا
کنند تا اطمینان حاصل گردد که اسناد تحت بررسی ،کامالً
با موضوعات تناس دارند.
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