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و بهبود این روش با   KNNبندی مشتریان هدف با استفاده از الگوریتم دسته

 های اجتماعیهای بزرگ در شبکهاستفاده از مفاهیم داده

 
 1سپیده مومنی موکویی

 

 مرودشت، شیراز اسالمی، دانشگاه آزاد ،مرودشتواحد ، مهندسی کامپیوترگروه ، کارشناسی ارشد 1
sepideh.momeni@gmail.com 

 چکیده

های ایجاد شده توسط کاربران را به وجود آورده است که فرصتی ای از دادهسابقههای اجتماعی مقدار بیرشد سریع شبکه

تبدیل به یک سرویس محبوب میکروبالگینگ شده است  1های اجتماعی نظیر توییترکاوی فراهم آورده است. شبکهعالی را برای متن

کنند. کاربران از این نظرات به عنوان یک وسیله برای بروزآوری انچه که در های وضعیت یا نظرات را ایجاد میکه در آن کاربران پیام

رات آن ها از طریق کاوش روشی برای شناسایی مشتریان هدف بر اساس تحلیل نظ مقالهکنند. در این ذهنشان است استفاده می

تشخیص نهایی  ،با استفاده از الگوریتم ژنتیک. در این روش مندی آن ها در مورد محصوالت مختلف ارائه شده استعقاید و رضایت

مربوط به نظرات کاربران شبکه اجتماعی های استاندارد روش پیشنهادی با داده است. گرفتهصورت بندی مشتریان هدف دسته برای

شده، با های استخراجی توسط الگوریتم ارائهکننده بر روی ویژگی بندیاز طبقه نتایج حاصل .مورد ارزیابی قرارگرفته است توییتر

دهنده کیفیت باالی نتایج ارائه شده، نشانگرفته است. مورد مقایسه قرار  اهبندی با استفاده از تمامی ویژگینتایج حاصل از طبقه

 باشد. مقایسه با مطالعات پیشین میروش پیشنهادی در 

 کلمات کلیدی: 

 دسته بندی مشتریان شبکه اجتماعی، شناسایی مشتری، تحلیل احساسات، الگوریتم ژنتیک،
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 مقدمه -1

بندها با یک عملکرد قابل قبول تمرکز دارد بر شناسایی طبقه مقالهاین 

بندی مشتریان بر اساس احساسات ابراز شدده توانند برای طبقهکه می

، غیر مرتبط اسدتفاده شدوند   (مثبت یا منفی) به عنوان خنثی، قطبی

بنددی مشدتریان بدر اگرچه، تعدادی تحقیق وجدود دارد کده بده طبقه

های مختلد  تنی بر احساسات ناشی از جنبدهاساس تحلیل نظرات مب

  درصد یا بیشتر هرگز به دست نیامدده اسدت 80دقت  اما اند،پرداخته

های اجتماعی در مقایسه با سایر تحقیقدات تحلیل احساسات در شبکه

پردازند الگویی ی ماشین یادگیری میواسطهکه به تحلیل احساسات به

ایی اسدت کده در شناسدایی همتفاوت است  این بده دلیدل محددودیت

احساسات ابراز شده در نظدرات وجدود دارد  بدا توجده بده محددودیت 

های اجتماعی نظیر توییتر، مردم اغلد  از کاراکتری در برخی از شبکه

تواندد تفاسدیر کنند کده میاشکال و اختصارات کوتاه شده استفاده می

سدتفاده های مختلد  داشدته باشدد  عدالوه بدراین امتفاوتی در زمینه

پدرداز  را بده عامیانه و جمالتی با دستور زبانی نامفهوم، نیاز به پیش

ها در پرداز  دهد  با توجه به این محدودیتصورت نمایی افزایش می

یدک محددودیت اسدت  ابهدام  ،زبان، این مسئله در افزایش دقت نتایج

 ]1[  دهدعامل دیگری است که دقت را کاهش می
در نظدرات  یبندداحساسدات و طبقه یدلتحل یمطالعه، مسئله یندر ا

 نایمشدتر ییو شناسدا یطبقه بندد یرا در راستا یاجتماع یهاشبکه

 یانترشداز م یتمندیرضدا یدارا یانمشدتر یجداسداز یقهدف از طر

سداخت  هداییامدر پ احساسات یبند  طبقهشده است یلتحل یناراض

 هداییامپ پدرداز یشپبده همدین علدت  متفاوت است یقو دق یافته

داشدتن  یدلدلشده است   یلتحل یق( را به طور دقییتخام) تو ییترتو

نمونده  یدکبراسداس  نتیجده یکاست که اگر  ینچندگانه ا یهانمونه

 یدکاز لداا کنندده باشدد  ممکن اسدت گمراه یجهنت بدست آید،واحد 

 یبا تابع هدف مبتند یتصادف یبر اساس جستجو یژگیرو  انتخاب و

اسدتفاده  KNNکنندده  یبنددو سدپ  طبقه هایژگیو یبر همبستگ

  یدگرد

 چارچوب کلی روش پیشنهادی -2

ی وسدیعی از های اجتمداعی بدرای یدک محددودهتحلیل نظرات شبکه

توانندد ندو  های دنیای واقعی سودمند خواهد بود و کداربران میبرنامه

گیری بازخورد را برای یک محصول یا خدمات خاص به منظور تصدمی 

ی و نظرسدنجهای ه در مورد خرید خود شناسدایی کنندد  برنامدهآگاهان

 ]2[ برندها به طور خاص از این تحقیقات سود میسازمان
استنتاجی موجود با محاسبه درجده صدحت و  هایسیست عملکردهای 

 عنوانبدهدر مقابدل نتدایج تشخیصدی کده  شدهینیبشیپدرستی نتایج 

  در انددقرارگرفته، مدورد ارزیدابی شدهارائهمثبت  شدهی نیبشیپمقدار 

شبکه اجتماعی،  هایدادهو پاک کردن  پرداز شیپاین تحقیق پ  از 

الگوریت  ژنتیک برای انتخاب   یترکبا استفاده از  شدهاصالحیک رو  

های مختل  برای کس  تشخیص نهدایی در بندی کنندهویژگی و طبقه

 [3]است  قرارگرفته استفاده موردبندی مشتریان هدف مورد دسته
هدایی بدرای کداهش تعدداد برای افزایش دقت سیست  استنتاج، رو  

قدرار  مددنظرفاکتورهای ورودی با رویکرد عدم کاهش دقت تشدخیص، 

آید: استخراج ویژگی  به دستبا دو رویکرد  تواندمیگرفتند  کاهش بُعد 

ز و انتخاب ویژگی  استخراج ویژگی بیانگر تبدیل خطدی یدا غیرخطدی ا

باشد  از سوی فضای اصلی ویژگی به یک فضای جدید با ابعاد کمتر می

انتخداب  واسدطهبهای از ویژگدی را دیگر، انتخاب ویژگدی، زیرمجموعده

گونده تیییدری، تولیدد هدای اصدلی بددون هی های مه  از نمونهویژگی

باشد که این بهینگدی بدر مبندای   انتخاب زیرمجموعه بهینه میکندمی

 رمجموعدهیز 2برای ارزیابی قدرت افتراقدی شدهگرفتهدر نظر یک معیار 

 [4]  باشدمی شدهانتخاب
دارای  سددتیبایمددویژگددی خددوب  رمجموعددهیزکلددی، یددک  صددورتبه

 توانددمیی خوببده شددهانتخاب هدایویژگیخصوصیات زیر باشد  اوالً، 

ندامربو   هدایویژگی کدهیطوربدهالگوهدای ورودی باشدد  دهندهارائه

 هایویژگیکنند  دوماً، می تربزرگ، تنها فضای جستجو را نشدهانتخاب

برای تمدایز گدااری  شدهاستفادهدربرگیرنده همه اطالعات  شدهانتخاب

بدده عملکددرد  تواندددمیی ایژگددیوچنددین زیرمجموعدده   باشدددالگوهددا 

ده فدار  از اینکده از چده ی کنندبنددسدتهو مورد انتظدار  بخشرضایت

های زائدد ، حاف ویژگیاًمسواست، دست یابد   شدهاستفادهالگوریتمی 

هددا را کدداهش دهددد  در صددورتی کدده توانددد اندددازه مجموعدده دادهمی

های نامربو  و زائد به صورتی نامناس  انتخداب شدوند، فرآیندد ویژگی

شدود تدا فرآیندد آمدوز  قرار داده و باعث می الشعا تحتیادگیری را 

بندی هزینه محاسباتی و زمان فرآیندد دسدته ناکارآمد گردد  درنهایت،

یژگدیوباشد و کاهش تعداد زیرمجموعه می 3نیز مبتنی بر کاردینالیتی

  بدر گدرددیمد 4در پیچیدگی محاسباتی توجهقابلمنجر به کاهشی  ها

اطالعدات  نیتدرمه ، هدایژگدیواین اساس یک زیرمجموعده خدوب از 

به طدوری کده چندین  ،بندی فراه  کردهمستقل را برای تصمی  دسته

 [5]هایی با یکدیگر همبستگی ندارند ویژگی
یک رو  کارآمد انتخاب زیرمجموعه مبتنی بر الگوریت  ژنتیدک بدرای 

هددای مربددو  بدده نظددرات کدداربران شددبکه اجتمدداعی در راسددتای داده

بندی مشتریان هددف بده دسته یبینی نظرات کاربران و در راستاپیش

دو دسته رضایتمند و ناراضی از خددمات و محصدوالت پیشدنهاد شدده 

هدا و بندی کننده برای کداو  دادهاست  بعد از انتخاب ویژگی از طبقه

شناسایی الگوی موجود در نظدرات ارائده شدده  هبندی مشتریان بطبقه

                                                 
2 Discriminative Power 
3 Cardinality 
4 Computational Complexity 
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ت پیشدنهادی شود  شکل زیر روند کلی عملیامی پرداختهتوسط آن ها 

 دهد را نشان می

 
 کلی روش پیشنهادی چارچوب: 1شکل

 فرموله سازی مسئله -3

در این بخش فرموله سازی معیارهای انتخاب ویژگدی بده عندوان تدابع 

را  Yو  X شدودها را ارائده میهدف الگوریت  ژنتیک و نحوه محاسبه آن
به عنوان دو متییر تصادفی با قوانین احتمال گسسته در نظدر بگیریدد  

نشدان داده شدده و از  I(X,Y)بدا   Yو  Xاطالعات متقابدل دو متییدر 

 شود:به صورت زیر تعری  می P(X,Y)و P(Y)و  P(X)طریق 

)().((
),(log).,();(
yPxP

yxP
yxPYXI

xxYy






 
هستند  هنگامی  Yو Xبه ترتی  فضاهای نمونه   YΩ و  XΩکه در آن 

زیاد است و در  I(X,Y) ،به یکدیگر وابسته هستند Yو X که دو متییر 

بطور کامدل از هد  مسدتقل هسدتند،   Yو  X نقطه مقابل هنگامی که 

I(X,Y)  برابر با صفر است  بعد از محاسبه اطالعات متقابدل، دو هددف

هدای کارایی مختل  را برای انتخاب بهترین زیرمجموعه از بین راه حل 

  اولین هددف کیفیدت شودتولیدی توسط الگوریت  ژنتیک را دنبال می 

هدا کده های انتخابی در راستای پیش بینی هددف دادهمجموعه ویژگی

کند و دومین هدف بده گردد، را ارزیابی میتحت عنوان کالس بیان می

پدردازد  ایدن دو بررسی افزونگی و تکراری بودن مجموعه ویژگی ها می

 اند امه بیان شدههدف در اد

 ها با کالس یژگیو یهمبستگ

 یدقهدا، مفهدوم ارتبدا  را کده از طر یژگدیمجموعده از و یرهر ز برای

محاسدبه  یقکه در واقع از طرشود،  یم ی تعر گرددیم یانب یوابستگ

موجود در مجموعه  هاییژگیاز و یکهر  یناطالعات متقابل ب یانگینم

ها کده از کالس داده یعنیها با مجموعه هدف داده یانتخاب هاییژگیو

 یدن  نجوه محاسبه ایدآ یبدست م شود،ینشان داده م C یرمتی یقطر

 نشان داده شده است: یررابطه در ز
         

)(
|| ;ciiS XISX

S
D  

1 

ام i یژگدیو ینکننده مقدار اطالعات متقابل ب یان( بI(xi, c)در آن  که

 یدانو ب باشددیها مو کالس داده یدکاند ینتخابا یژگیو یرمجموعهدر ز

هدا را کالس داده یفیتیبا چه ک یژگیو یناست که ا یتواقع ینکننده ا

  کندیم یانب

 یانتخاب هاییژگیو ینب یکاهش افزونگ
در هددف  یژگیو از دو یشب یاممکن است، دو  یراه حل انتخاب یک در

 یدنخدوب باشدند، امدا ا یاربا کالس بسد یارتبا  و همبستگ یعنیاول 

از آن ها  یکیبوده و بتوان با داشتن  یافزونگ یدارا یها به نحو یژگیو

 یسدتبا یمد یطشدرا یدن  در ایافدتهدا دسدت  یژگیو یگرد یربه مقاد

 هداییژگیو حداف و یکداهش افزونگد یدر راستا یانتخاب هاییژگیو

 یدابیارز یاز اطالعدات متقابدل بدرا ینجداگردندد  در ا یبررسد یتکرار

 یکاز  jو  i یردو متی ینجا  در اگرددیها استفاده م یژگیو ینب یافزونگ

 یدررابطه ز یقاز طر یکژنت یت توسط الگور یدکاند هاییژگیمجموعه و

 :گرددیم محاسبه

);(
|| ,

ji
SXX

S XXI
S

R

ji





2

1 

ها بدا کدالس و داده یهمبستگ یعنی نظر از محاسبه دو هدف مورد بعد

 یجدادا یبدرا یدقتحق ینا ییتابع هدف و نها یژگی،و یافزونگ ینهمچن

 یدارمع یشافزا ،  هدفگرددیم یاندو هدف ب ینا ینتوازن مناس  در ب

 یعندیدوم  معیدارها بدا کدالس و کداهش  یژگیو یهمبستگ یعنیاول 

 تعرید  یدرصدورت رابطده زهاست  تابع هدف به یژگیو ینماب یافزونگ

 :گرددیم
Fitness=D_s/R_s 

 یعندیها در صورت کسر و هدف دوم داده یتابع هدف همبستگ ینا در

  با بزرگ شدن صورت و کوچدک یردگ یدر مخرج کسر قرار م یافزونگ

  دهدیرا نشان م یباالتر یفیتشدن مخرج حاصل کسر بزرگ شده و ک

  گرددیبرقرار م ییدو هدف کارا ینا ینتعادل و توازن ما ب یک ینبنابرا

 ینهمچن رو  مورد نظر و سازی یادهو پ سازی هیشب ییاتجزدر ادامه 

  گیرندیقرار م یابیارز و یحاصل شده مورد بررس یجنتا

 یمورداستفاده و اعتبار سنج یهاداده -4

مربدو  بده  یهداداده ،استفاده شده اسدت تحقیق ینکه در ا یتاستید

 یندککده از ل ،باشددیم ییترتدو یچند نو  محصول در شبکه اجتمداع

https://twitter.com/hashtag/productreview?lang=en   قابددددل

است که مربو  بده  یلفا 9مجموعه داده شامل  ین  اباشدیم یدسترس

نظدر  یدک یدانگرب هدایلفا ینشد  هر سطر در ابایمحصوالت مختل  م

برچسد  از   یدکشدامل  تواندیهر کدام از  نظرات م یلاست  در هر فا

در  یمشدتر یتدهنده درجه رضداسه تا مثبت سه باشد که نشان یمنف

 یدزانم یندهنده کمتدرنشدان ،سده ی  عدد منفباشدیشده م یاننظر ب
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 یمشدتر یترضا یزانن میشتریدهنده بنشان ،و عدد مثبت سه یترضا

  باشدیشده م یاندر نظر ب

 قیتحقبندی کننده پیشنهادی، در این آوردن دقت دسته به دستبرای 

اعتبارسددنجی شددود  اسددتفاده می 5رو  اعتبددار سددنجی ضددربدری از

شدود، یدک رو  نیدز نامیدده می ضربدری، که گاهی تخمین گردشدی

نتایج یک تحلیل آماری بر روی یدک  کندمی ارزیابی است که مشخص

هدای آموزشدی تعمی  و مسدتقل از دادهمجموعه داده تا چه اندازه قابل

مورداسدتفاده  یندیبشیدر کاربردهدای پ طور ویژهاست  این تکنیک به

گیرد تا مشخص شود مدل موردنظر تا چه اندازه در عمل مفید قرار می

ها بده دو طور کلی اعتبارسنجی ضربدری شامل افراز دادهخواهد بود  به

ها زیرمجموعه مکمل، انجدام تحلیدل بدر روی یکدی از آن زیرمجموعده

رسدنجی تحلیدل بدا اسدتفاده از ( و اعتبایا یادگیری های آموزشی)داده

های اعتبارسنجی یدا تسدت(  بدرای داده)های مجموعه دیگر است داده

کاهش پراکندگی، عمل اعتبارسنجی چندین بار بدا افرازهدای مختلد  

  شود ها میانگین گرفته میانجام و از نتایج اعتبارسنجی

 ین  از اشوندیافراز م یرمجموعهز Kها به داده ینو  اعتبارسنج یندر ا

K و  یاعتبارسنج یبرا یکیهر بار  یرمجموعه،زK-1 یبدرا یگدرد یتا 

 یقاًها دقو همه داده شودیبار تکرار م Kروال  ین  اروندیآموز  بکار م

 هایدت  درنروندیبکار م یاعتبارسنج یبرا باریکآموز  و  یبرا باریک

 یینهدا ینتخمد یدکعنوان بده یبار اعتبارسدنج K ینا یجهنت یانگینم

 یجنتدا ید ترک یبدرا یگرد یهااز رو  توانی  البته مشودیم یدهبرگز

  در رو  شدودیاسدتفاده م Fold 10-طور معمدول از استفاده کرد  به

K-Fold هدر کدالس در هدر  یهدانسدبت داده شدودیم یسع یاطبقه

رو   سدازییدادهپ یباشد  برا یکسان یو در مجموعه اصل یرمجموعهز

 یناست  ا یدهاستفاده گرد MATLAB R2014aافزاراز نرم یشنهادیپ

 یدزانبدا م corei7با پردازنده  یوتریکامپ یستمیس یبر رو سازییهشب

اجرا شدده  10 یندوزعامل و یست س یو بر رو یگابایتگ 4 یحافظ اصل

 است 

 تنظیم پارامترهای الگوریتم ژنتیک -5

ایدن الگدوریت   بایسدت پارامترهدایی درسازی این رو  مدیبرای شبیه

 اند تنظی  گردند که این پارامترها در زیر بیان گردیده

 

 

 

 

 

 : تنظیمات پارامترهای الگوریتم ژنتیک و شرایط توقف1جدول

                                                 
5 Cross Validation 

 اندازه پارامترها

 100 جمعیت اولیه

 100 تعداد نسل

 های استخراجیبه تعداد ویژگی ژن ها به ازای هر کروموزوم

 گرایینخبه نوع انتخاب

 2 هانخبه

 ایتک نقطه نوع تقاطع

 0.6 احتمال تقاطع

 تیییر بیت تصادفی نوع جهش

 0.2 احتمال جهش

رسیدن به تعداد تولید نسل مشخص و یدا  معیارهای متوقف کردن

 نسل 10عدم پیشرفت برای حداکثر 

 معیارهای ارزیابی -6

قدرار  یدراز چهدار دسدته ز یکیها در جواب یاکننده یبندهر دسته در

 :گیرندیم

که  گیرندیدسته قرار م یندر ا یی(: رکوردها TPمثبت ) یحصح جواب

هدا را آن یبده درسدت یزکننده ن یبندو دسته باشندیدر دسته مثبت م

 داده است  یصمثبت تشخ

که  گیرندیدسته قرار م یندر ا یی(: رکوردها TN) یمنف یحصح جواب

هدا را آن یبده درسدت یزکننده ن یبندو دسته باشندیم یدر دسته منف

 داده است   یصتشخ یمنف

که در  گیرندیدسته قرار م یندر ا یی(: رکوردها FPغلط مثبت ) جواب

هدا را مثبدت کنندده بده اشدتباه آن یبندو دسته باشندیم یدسته منف

 داده است   یصتشخ

کده  گیرنددیدسته قدرار م یندر ا یی(: رکوردهاFN)  یغلط منف جواب

 یهدا را منفدکننده به اشتباه آن یبندو دسته باشندیسته مثبت مدر د

 داده است  یصتشخ

کننددده بددر اسدداس رو   یبنددقددت دسددته یسددهمقا یادامدده بددرا در

  گرددیاستفاده م Recallو  precision یاراز دو مع یشنهادیپ

Precision=
(𝑇𝑃) تعداد جواب صحیح مثبت

(F𝑃)تعداد جواب اشتباه مثبت+(𝑇𝑃)تعداد جواب صحیح مثبت
 

Recall =
(𝑇𝑃) تعداد جواب صحیح مثبت

(FN)تعداد جواب اشتباه منفی+(𝑇𝑃)تعداد جواب صحیح مثبت
  

Precisionهدایبینییشاز پ یاست کده چده نسدبت یندهنده انشان ؛ 

نسدبت  گریدانب ؛Recallکننده، واقعاً مثبت هستند   یبندمثبت دسته

 یصکننده مثبدت تشدخ یبندتوسط دسته یدرست که به یتعداد افراد

  باشدیموجود م یهااند نسبت به کل مثبتشدهداده
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 پیشنهادی KNNبندی کننده دقت دسته -7

خوبی توانسدته بده تحقیدقدر ایدن  KNNشده با بندی ارائهرو  طبقه

 92شده عمل کرده و با دقت حددود های انتخاباست تا بر روی ویژگی

بندی را انجام دهد  بدرای ستهدباشد درصد که دقت بسیار مناسبی می

اسدتفاده  2شدده در جددول ارائه 6بیان بهتر دقت از ماتری  اغتشدا 

 کنی  می
 رضایت مندی مختلف هایدسته یبرا کننده بندیدسته دقت: 2جدول

Recall= %89.5 دهبینی شکالس پیش    

No Yes   
FP TP Yes کالس واقعی 
TN FN NO 

Accuracy= %89.9 Precision=%87.4 
 

شده مشخص است رو  پیشدنهادی دقدت که از جدول ارائه طورهمان

مناسد  بیدانگر ایدن  Precisionبسیار مناسبی را داشته است  معیدار 

است که این رو  در شناسایی رضایت مندی مشتریان بسیار عملکدرد 

 مناسبی دارد 

 یشنهادیپ یژگیروش انتخاب و یفیتکیابیارز -8

 یددابیارز یبددرا ،مقالدده یددنا یشددنهادیپ ترکیبددیکننددده  بندددیطبقه

  اسدت به دسدت آمدده، مورداسدتفاده قدرار گرفتده یژگیو یرمجموعهز

سه  یبر رو یبیکننده ترک یبندشده با طبقه یشنهادپ الگوریت  عملکرد

بدر  یدکژنت یت توسدط الگدور یانتخداب هاییژگیها، ویژگیحالت کل و

 یاطالعدات و همبسدتگ یاساس اطالعات متقابدل و بدا اهدداف افزونگد

نشدان داده شدده اسدت   3جدول در  ،انتخاب نشده هاییژگیها وداده

تعدداد دفعدات تکدرار،  یشبا افزا یبندطبقه هایدقت ینو بدتر ینبهتر

 ،رو  یدتو عموم یکارآمدد یشترب ییدتا منظور به  اندنشان داده شده

به دست آمده از مجموعه کل  یبه دست آمده با عملکردها عملکردهای

 بدرای هدادقدت  انددشدده یسهانتخاب نشده مقا هاییژگیو هاییژگیو

فدراه   ینهبه یژگیو یرمجموعهو ز هاییژگیکه همه و باشندیم یزمان

 یعندی یگدریکنندده د بنددیهحالدت از طبق یندر ا همچنین  اندشده

رو  انتخداب  ییتدا کدارا یددهاسدتفاده گرد نیدز یبانبردار پشت ینماش

 گردد  یبررس یزحالت ن یندر ا یشنهادیپ یژگیو

 

 

 

 

 

 هاییژگیواسطه استفاده از کل و)درصد( به یبند: دقت طبقه3 جدول

 انتخاب شده و نشده هاییژگیو

                                                 
6 Confusion Matrix 

 

مطل  مناس  است که عملکرد به دست آمدده بدا اسدتفاده از  ینا ذکر

 هدایژگیبا مجموعده کدل و یسهانتخاب شده در مقا یژگیو یرمجموعهز

بردار  ینکننده ماش یبندو ه  طبقه یشنهادیکننده پ یبندطبقه یبرا

مناس   یفیتک یانگرب یحاصله به خوب یجنتا ین  بنابراباشدیم یبانپشت

  دهدیرا نشان م ه هایسمقا ینا یر  نمودار زباشدیم یادیشنهرو  پ

 : مقایسه دقت طبقه بندی2شکل  

 
بدر اسداس  یبنددمشخص است هر دو نو  طبقه یجطور که از نتا همان

 یبر اسداس اطالعدات متقابدل و بدا اهدداف افزونگد یانتخاب هاییژگیو

 به دست آورده اند  یها دقت باالترداده یاطالعات و همبستگ

 های انتخاب ویژگیمقایسه با سایر روش -9

 یاز طبقده بندد یشدنهادیپ یت الگدور ینه،به هاییژگیبعد از انتخاب و

KNN رو   یدابیارز ی  بدراشدودیها استفاده مدداده یبنددسته یبرا

به  KNN یبندطبقه ینکهو نشان دادن ا یشنهادیپ KNN یبندطبقه

دقدت  یدزانهددف را انجدام داده و م یانمشتر ییشناسا یاتعمل یخوب

 ینب یساتیبخش مقا ینبندها باالتر است، در ا بقهط یرحاصله آن از سا

صدورت به یگدرد یکننده ها یندببا طبقه یبیحاصل از رو  ترک یجنتا

کنندده  یبندد قدهبکدار از ط یدنا یاست  بدرا یرفتهجداگانه صورت پا

 یید  به منظور تأگرددیاستفاده م ساده یزینب یت و الگور ی درخت تصم

 یکژنت یت بر الگور یمبتن یژگیو انتخابشده  یشنهادرو  پ یکارآمد

 یاطالعدات و همبسدتگ یبر اساس اطالعات متقابل و با اهداف افزونگد

 یژگدیبده دسدت آمدده از رو  انتخداب و هداییجدهبا نت یجها، نتاداده

 نتدایج  انددقدرار گرفتده یسدهمدورد مقا ی،بر همبستگ یمبتن یککالس

   اندارائه شده 4در جدول  یبندطبقه
 
 

 پیشنهادی KNNبندی کننده طبقه 

 83.6 های ویژگیهمه

 89.9 زیرمجموعه ویژگی انتخاب شده
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و  یشطنهادیدرصد دقت کسب شده توسطط روش پ یسه: مقا4 جدول

 اهروش یرسا

بنددددددی طبقه نو  ویژگی
KNN 

 پیشنهادی

درخدددددت 

تصددددمی  
C4.5 

بنددددددی طبقه

کننددده بیددزین 

 ساده

های انتخابی ویژگی

توسددط الگددوریت  

 ژنتیک

89.9 84.1 81.3 

انتخددداب ویژگدددی 

مبتندددددی بدددددر 

 همبستگی

85.1 83.2 80.1 

کنید رو  ما نتایج بهتدری را در مقایسده بدا طور که مالحظه میهمان

رو  مبتنی بدر همبسدتگی دارای عملکدرد دهد  ها ارائه میدیگر رو 

بنددی باشدد  رو  مدا بدا طبقدهنسبتاً بدتری در مقایسه با رو  ما می

بنددی را در پیشنهادی، بیشترین پیشرفت عملکرد طبقه KNNکننده 

میددان ایددن سدده رو  انتخدداب ویژگددی دارد  بدده صددورت کلددی، رو  

پیشنهادی برای انتخاب ویژگی بر مبندای الگدوریت  ژنتیدک در امتدداد 

برای تشخیص رضایت مندی کداربران از محصدوالت  KNNبندی طبقه

 دهد این مقایسه را نشان می 3باشد  نمودار شکل مختل  کارآمد می

درصطد دقطت کسطب شطده توسطط روش  یسطهقا: نمطودار م3شکل 

 .رو یرو سا یشنهادیپ

 

 نتیجه -10

 یجادا یهااز داده ایسابقهیمقدار ب یاجتماع یهاشبکه یعرشد سر

 یرا برا یعال یشده توسط کاربران را به وجود آورده است که فرصت

از  یبخش مهم یسنده،نو یلو تحل یهفراه  آورده است  تجز یکاومتن

 ییراتتی یقمتن از طر یسندهاست که تال  دارد تا درباره نو یکاومتن

 یرو یجن ، سن و گروه اجتماع یننوشتن که ب بکدر س یقدق

 یگوناگون یکاربردها یاطالعات ینداشته باشد  چن یادگیری دهدیم

 هاییست س یقانون است  عملکردها یو اجرا ییاتدارد که شامل تبل

 یجنتا یه صحت و درستموجود با محاسبه درج یاستنتاج

 بینییشمقدار پ نعنواکه به یصیتشخ یجدر مقابل نتا شدهبینییشپ

پ  از  یقتحق یناند  در اقرارگرفته یابیشده، مورد ارزشده مثبت ارائه

رو   یک ی،شبکه اجتماع یهاو پاک کردن داده پرداز یشپ

و  یژگیانتخاب و یبرا یکژنت یت الگور ی شده با استفاده از ترکاصالح

در مورد  یینها یصکس  تشخ یمختل  برا یهاکننده یبندطبقه

 یشافزا یهدف مورداستفاده قرارگرفته است  برا یانمشتر یبنددسته

 یکاهش تعداد فاکتورها یبرا هایی استنتاج، رو  یست دقت س

مدنظر قرار گرفتند   یص،عدم کاهش دقت تشخ یکردبا رو یورود

و  یژگی: استخراج ویدبه دست آ یکردبا دو رو اندتویکاهش بُعد م

از  یرخطیغ یا یخط یلتبد یانگرب یگیژ  استخراج ویژگیانتخاب و

 ی  از سوباشدیبا ابعاد کمتر م یدجد یفضا یکبه  یژگیو یاصل یفضا

واسطه انتخاب را به یژگیاز و ای یرمجموعهز یژگی،انتخاب و یگر،د

 یدتول ییری،تی گونهی بدون ه یاصل های مه  از نمونه هاییژگیو

  کندیم

شده براساس اطالعات متقابل   یانب ییاهداف کارا یفیتک یابیارز 

 یها و افزونگداده یهمبستگ یزانطور جداگانه متا به پایردیصورت م

هر دو  یاردو مع ینکند ا یریگرا اندازه یانتخاب هاییژگیو یرمجموعهز

را  یرمجموعهز یفیتانتخاب شده و ک هاییژگیو یاختصاص یفیتک

 یکژنت یت شده توسط الگوراستخراج هاییژگی  وکندیم یریگاندازه

استفاده قرار  مورد یههمسا ینتریکنزد -Kکننده  یبندتوسط طبقه

 یو افزونگ یاستفاده از دو مفهوم همبستگ یقتحق ینا ی  نوآورگیردیم

از رو   ینماش یت الگور ینهبه هاییژگی  بعد از انتخاب وباشدیم

ها داده یبنددسته یبرا یههمسا ینتر یکنزد -Kکننده  یبندطبقه

استاندارد مربو  به  یهابا داده یشنهادی  رو  پگرددیانتخاب م

قرارگرفته است و   یابیمورد ارز ییترتو ینظرات کاربران شبکه اجتماع

توسط  یاستخراج هاییژگیو یکننده بر رو یبندحاصله از طبقه یجنتا

 یبا استفاده از تمام یبندج حاصل از طبقهیشده، با نتاارائه یت الگور

مورد  یشنهادیقرار گرفته است  رو  پ یسهمورد مقا هاییژگیو

 یباال یفیتدهنده کارائه شده، نشان یجقرار گرفته است  نتا سازییهشب

انتخاب  یشنهادینشان داد که رو  پ یج  نتاباشدیم یشنهادیرو  پ

ها، داده یو افزونگ یهمبستگ اسبر اس یکژنت یت بر اساس الگور یژگیو

 دارد   یتوجهقابل یبرتر هاییژگیرو  انتخاب و یرنسبت به سا
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