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 چکیده

ازنظرات کاربران در  انبوهی حجم شاهد آن از روزافزون استفاده اینترنت، شبکه های اجتماعی و شگرف گسترش با

تحلیل نظرات در حجم انبوه با مشکالت زیادی روبرو بوده و کاربرد ارتباط با موضوعات مختلف هستیم که مطالعه و 

توا پدیده فوت کاوی و تحلیل محباشد. مقاله حاضر با کاربرد تکنیک متنپذیر میهای علمی نوین ضرورتی اجتنابناتکنیک

 17711امل؛ انتشاریافته ش هایمرتضی پاشایی را در شبکه اجتماعی توییتر مورد مطالعه و بررسی قرار داده و تمام توییت

، یع پاشاییبازتاب مراسم تشی، انعکاس عیادت هنرمندان و بازیگران ،تبلیغ در مورد آلبوم پاشایی؛ توییت را در پنج مقوله

تگی رده بندی و همبس فکاهی کردن و لوث کردن مرگ پاشاییوی و پیگیری خبر سالمتی وضعیت پاشایی و دعا برای 

 ویژگی کاربران توصیف نموده است.ها را با بین رده

 کلمات کلیدی

 کاوی.شبکه اجتماعی توییتر، توییت، متن

 

باشد. پرداختن به ها بوده و جایگاه مهمی در حیات اجتماعی افراد دارا میاحساسات همواره از دیرباز جنبه مرموز و ناشناخته انسان

کینه، بغض، عصبانیت، شرم، گناه و امثال آن به ضرورتی بنیادین در سوائق احساسی و عاطفی همچون؛ خشم، شادی، ترس، غم، 

های انسانی تبدیل شده و تحلیل رفتار آدمیان بدون در نظر گرفتن احساسات و عواطف ناقص بوده و ارزش چندانی بر آن کنش

ه ص موضوع اصلی این مقالمترتب نیست. بررسی درگذشت مرتضی پاشایی در فضای مجازی و تحلیل رفتار کاربران در این خصو

اجتماعی توییتر مرتبط با پدیده فوت پاشایی در قالب جدول اکسل شامل افراد توییت  های شبکهباشد. در این بررسی تمام توییتمی

 و الگوریتم های متن کاوی مورد تحلیل قرار گرفته rapidmainerافزار و سپس به کمک نرم 4آوریها جمعکننده و محتوای توییت

واند در تشده است. یک سند میهای از پیش تعیینبندی متون در قالب تعداد معینی از دستهکاوی، دستهاست. هدف اصلی در متن

ای هتواند در قالب یک یادگیری خودکار بر روی تعدادی متن انجام و سپس در پردازشیک یا چند دسته قرار بگیرد. این موضوع می

 ستفاده قرار گیرد. بعدی بر روی اسناد مورد ا

 های استخراجی از شبکه اجتماعی توییترای از داده( نمونه1) جدول شماره

                                                           
 ارشد جامعه شناسی . کارشناس 1

  2 . کارشناس مخابرات
  3. کارشناس الکترونیک

 های استخراجی از شبکه اجتماعی توییترای از داده. شکل یک نمونه4



 

 مفهوم متن کاوی  .1

ها با هدف پیدا کردن الگوهای هایی از فیلدهای یادگیری ماشین و آماری برای متنتوان به عنوان متدها و الگوریتممتن کاوی را می

ها، متدهای استخراج اطالعات، هدف پیش پردازش کردن متون ضروری است. در بسیاری از روشمفید در نظر گرفت. برای این 

های متوان الگوریتشود. سپس میهای ساده برای استخراج داده از متون استفاده میپردازش کردن زبان طبیعی یا برخی پیش پردازش

ن مقاله ما بیشتر متن کاوی را به عنوان کشف داده متنی در نظر داده کاوی را بر روی داده های استخراج شده اعمال کرد. در ای

های متنی یا استخراج اطالعات بندی مجموعهدستهشامل های استخراج الگوهای مفید از متن روش برو بیشتر تمرکز 5گیریم می

   است. مفید

 

 

 

 

 

 ( فرایند متن کاوی2) جدول شماره

                                                           
 کاویمدل فرایند متن. 5 



 

 پیش پردازش متن  .2

 ای مناسب برایبرای کاوش کردن مجموعه بزرگی از اسناد ضروریست که اسناد پیش پردازش شوند و اطالعات در یک ساختار داده 

گیری از ساختار نحوی و معنایی متن دارند. های بعدی ذخیره شوند. در این زمینه چندین روش وجود دارند که سعی در بهرهپردازش

های کاوش را های متن کاوی، الگوریتمشوند. بیشتر روشای از کلمات نمایش داده میصورت مجموعهاسناد به  ،هابیشتر روشدر 

ها ممکنه کلمات کلیدی استخراج شده از سند یا فقط کنند. این برچسبهای نسبت داده شده به هر سند اعمال میروی برچسب

ین اهمیت یک کلمه در یک سند معموال از نمایش بردار استفاده لیستی از کلمات در سند مورد نظر باشند. برای نشان دادن کمتر

های اصلی و مهم موجود که بر اساس این ایده هستند عبارتند روش گردد.شود، برای هر کلمه یک مقدار اهمیت عددی ذخیره میمی

شوند از مدل فضای برداری استفاده های متن کاوی که بیان می. چون برخی از روشاز: مدل فضای بردار، مدل احتمالی و مدل منطقی

 دهیم.کنند این روش را مختصرا توضیح میمی

 رافضای برد  2.1

این مدل قادر به آنالیز کارآمد مجموعه بزرگی از سندهاست. این روش در ابتدا برای بازیابی اطالعات و ایندکس کردن معرفی شده    

به عنوان بردارهایی در  queryشود. در این مدل اسناد و از آن استفاده می های متن کاوی نیزبود اما همکنون در برخی از روش

شوند. که در این فضا هر بعد یک ترم است. منظور از ترم یک مفهوم پایه مثل کلمه یا عبارت است. بعدی نمایش داده می mفضای 

 dرا توی سند  iاهمیت ترم  ixشود که هر نمایش داده می n,……x2, x1d =(x(به صورت  dعناصر بردار با وزن ترم متناظرند. سند 

کنیم. هر چه بردارها بهم ( تعیین میqueryدهد. در اینجا شباهت را بر اساس فاصله بین بردارها)سند با سند یا سند با نشان می



عریف ب برداری یا شباهت کسینوسی تشوند. که این شباهت بر اساس زاویه دو بردار یا ضرتر در نظر گرفته مینزدیکتر باشند شبیه

یک ترم که تعداد تکرار در سند بیشتر  Tfتوان استفاده کرد. در می 7IDFو  Tf 6شود. برای نسبت دادن وزن به ترم ها از تخمین می

فرکانس ترمی تر باشد احتمال اینکه . اما مسلما هر چه سند طوالنیtf(t,d) = f(t,d)باشد اهمیت آن بیشتر و وزنش بیشتر است. 

 را نرمال کرد و طول سند را نیز در نظر گرفت: tfدر آن بیشتر باشد، بیشتر است. بنابراین باید 

𝑤(𝑑, 𝑡)  =  
tf(d, t)log (N

nt
⁄ )

√∑ tf(d, tj)2m
j=1   (log (N

ntj⁄ ))2
 

 

 تر باشد، وزنش بیشتر است.هرچه یک ترم خاص IDFدر مورد 

𝐼𝐷𝐹(𝑡) =  1 + log (𝑛
𝑘⁄ ) 

توان به طرق زیر محاسبه ها تکرار شده است. شباهت بین دو سند را میدر آن tبرابر با تعداد سندهایی است که ترم  kدر این فرمول 

 نمود:

 ضرب برداری                                                                               

                                                                              فاصله اقلیدسی

                                

                                                                              شباهت کسینوسی

 های متن کاویروش .3

معرف عبارتند  یتابیسکردن آنهاست. ساختارهای دهای داده کاوی برای اسناد متنی، ساختار بندی دلیل اصلی به کار بردن روش

داری های طراحی شده به صورت دستی، زمان مورد نیاز برای نگههای کتاب مشکل ایندکسهای کتابخانه یا ایندکساز: کاتالوگ

ی ساختاربندی کنند مثل وب مناسب نیستند. متدهای موجود براها است. بنابراین برای منابع اطالعاتی که خیلی تغییر میآن

-های ساختاربندی )خوشهها با روشبندی. ترکیب این روشهای خوشههای رده بندی و روشها عبارتند از :روشکردن مجموعه
  .کنندهای متنی فراهم میبندی و رده بندی(ابزارهای قدرتمندی برای کاوش الگوهای مفید در مجموعه

 

                                                           
6 Tern frequency 
7 Inverse document frequency 



 فازهای اصلی فرآیند متن کاوی .1

متن کاوی فرآیندی است که شامل فیلدهای تکنولوژیکی فراوانی است. بازیابی اطالعات، داده کاوی و هوش مصنوعی و      

زبانشناسی محاسباتی همه فیلدهایی هستند که در این زمینه، نقشی را دارا هستند. اما به طور کلی دو فاز اصلی در فرآیند متن 

( 1فاز پیش پردازش مستندات است. خروجی این فاز می تواند دو شکل مختلف داشته باشد:اولین  .توان در نظر گرفتکاوی می

. در فرمت نمایش مبتنی بر سند، آنچه که  مهم است، نحوه ی نمایش بهتر برای مستندات است. مبتنی بر مفهوم (2. مبتنی برسند

ها یا هر نوع نمایش دیگری که کار یا بکار بردن یک ایندکس بر روی آن ،مثال تبدیل اسناد به یک فرمت میانی و نیمه ساخت یافته

کردن با اسناد را کاراتر می کند. هر موجودیت در این نمایش در نهایت باز هم یک سند خواهد بود. در نوع دوم نمایش اسناد بهبود 

نوع اطالعات مفهومی دیگری که  قابل استخراج شود، مفاهیم و معانی موجود در سند و نیز ارتباط میان آنها و هر بخشیده می

است، از متن استخراج می شود. در این نوع نمایش دیگر با مستندات به عنوان یک موجودیت مواجه نیستیم بلکه با مفاهیمی که از 

است. بر اساس  این مستندات استخراج شده اند، رو به رو هستیم. قدم بعدی استخراج دانش از این فرمهای میانی نمایش اسناد

نحوه ی نمایش یک سند،  روش استخراج دانش از یک سند متفاوت است. نمایش مبتنی بر سند، برای گروه بندی، طبقه بندی، 

ها استفاده می شود، درحالیکه  نمایش مبتنی بر مفهوم برای یافتن روابط میان مفاهیم، ساختن اتوماتیک سازی و نظایر اینتجسم

و نظایر آن بکار می رود. تزاروس و آنتولوژی  

 بندیرده  1.1

شود های از پیش تعریف شده به اسناد متنی است. مثال یک خبر جدید که وارد میبندی متون نسبت دادن کالسهدف از رده   

ک مجموعه ندی یبروند. در ردههای گوناگونی به کار میبندی اسناد روشبگوییم متعلق به کالس ورزشی یا سیاسی یا هنری. برای رده

شود، بندی مشخص میها مشخص است. با استفاده از این مجموعه مدل ردهآموزش از اسناد وجود دارد که برای این مجموعه کالس

بندی، یک مجموعه گیری کارایی مدل ردهگردد. برای اندازهشود، مشخص میسپس با استفاده از آن کالس سند جدید که وارد می

ود شهایی که برای این اسناد توسط مدل تخمین زده میشود. و برچسبمجموعه آموزش است در نظر گرفته میتست که مستقل از 

نامیده  accuracyبندی شده اند به تعداد کل اسناد شود. نسبت اسنادی که به درستی ردهبا برچسب واقعی اسناد مقایسه می

ای که مربوط هستند کسری از اسناد بازیابی شدهprecision: (1شود: اده میها استفبندی کنندهشود سه معیار برای مقایسه ردهمی

2 )recall: دهنده کسری از اسناد مربوط بازیابی شده است. نشان 

 هابندی توییتدسته  .5

ت. به اسهای مشابه در یک دسته مشابه معنای برچسب زدن یک مفهوم به هر توییت و جایگذاری توییتها به بندی توییتدسته

 ود.شارتی هر توییتی با توجه به دارا بودن کلمات و واحدهای معنایی مشابه مستتر در آن به یک دسته خاص اختصاص داده میبع

( تبلیغ در مورد آلبوم پاشایی. 1شامل؛ پس از خوانش اولیه در پنج دسته و مقوله کلی های مربوط به فوت مرتضی پاشایی تمام توییت

( 5پیگیری خبر سالمتی وضعیت پاشایی و دعا برای او ( 4. بازتاب مراسم تشییع پاشایی(3. عیادت هنرمندان و بازیگرانانعکاس ( 2

 توییت  4642بر روی تعداد  k –nnو  Naive Bayes، تقسیم و سپس مدل با دو الگوریتم فکاهی کردن و لوث کردن مرگ پاشایی

گردید. در گام دوم مدل بدست  محاسبه 3، برابر شکل  logو  loop parameterمدل اجرا و سپس دقت مدل توسط دو اپراتور 

گیری آماری احتمالی در گام سوم با روش نمونه .مورد پردازش قرار گرفت 17714ها به تعداد آمده برای رده بندی تمام توییت



 4توییتر نسبت به فیلد هدف برابر جدول شماره  تعدادی از کاربران را با توجه به فیلدهای اطالعات بدست آمده از شبکه اجتماعی

 .دهداطالعات این جدول نشان می توصیف گردیدند.

 log( خروجی اپراتور 3جدول شماره )

K-nn naive Bayes 

k-Nearest 
Neighbor Top k accuracy Top k accuracy 

3 1511 12644722 1511 12565572 

6 2111 12641556 2111 12565572 

11 2511 12651654 2511 12565572 

13 3111 12634445 3111 12565572 

17 3511 12636416 3511 12565572 

-گام را با پارامترهای مختلف نزدیکترین همسایگی در شمارش K-nnو  naive Bayesاطالعات جدول باال دقت دو الگوریتم 
 گذارد.نمایش میبر حسب افزایش تعداد وزن کلمات مهم به  3،6،11،13،17؛های

 هابندی توییتهای کاربران با دسته( تحلیل آماری ویژگی4جدول شماره )

 

ها را بعنوان عالقمندی ، کاربرانی که بیشترین توییتt u favouritesهای کاربران شامل؛)اطالعات جدول باال همبستگی بین ویژگی

، کسانی t u followers، کاربرانی بیشترین توییت را در پدیده فوت پاشایی منتشر نمودند(، ) t u statusesانتخاب نمودند(، )

 های دیگر کاربران را بازتوییت، کاربرانی که دارای بیشترین عالقمندی بوده و توییتrt u favouritesبیشترین دنبال کننده دارند(، )

های ییتو اقدام به بازتوییت تو در شبکه اجتماعی توییتر داشته ن دنبال کننده را ، کاربرانی که بیشتریrt u followersاند(، )نموده

های بندی مقوله، ردهclassباشند( و )، کاربرانی که دارای بیشترین دوست یا اعضا میrt u friends، ) اند(دیگر کاربران نموده

 دهد.ا پدیده فوت مرتضی پاشایی را نشان میهای انتشاریافته ببندی توییتدهد( با ردهها را نشان میتوییت

 

 گیرینتیجه  .6

-بینی نشده در جامعه ایرانی گردید. بسیاری از کارشناسان، جامعهپدیده فوت مرتضی پاشایی باعث بروز احساسات و عواطف پیش
حاضر  وشتارنشناسان و روانشناسان سعی نمودند با کمک گرفتن از نظریات کالن و فردگرایانه این پدیده را تبیین و توصیف نمایند. 

 در شبکه اجتماعی توییتر، در بازه زمانی بستری کاوی محتوای انتشاریافتهبه کمک دو تکنیک تحلیل محتوا یا برچسب زنی و داده

ارگذاری محتوای ب نوشتارستان بهمن تا ده روز پس از فوت وی را تحلیل و بررسی نموده است. محققین این مرتضی پاشایی در بیمار



(بازتاب مراسم تشییع پاشایی. 3( انعکاس عیادت هنرمندان و بازیگران. 2( تبلیغ در مورد آلبوم پاشایی. 1شده را در پنج مقوله شامل؛ 

رده بندی نموده و سپس به کمک  ( فکاهی کردن و لوث کردن مرگ پاشایی5ا برای او ( پیگیری خبر سالمتی وضعیت پاشایی و دع4

ازنمایی های انتشاریافته را بهای کاربران با مقوالت مستتر فعالیت کاربران در توییتکاوی ارتباط و همبستگی بین ویژگیعلم داده

شترین تعداد بی  ،اندلوث و فکاهی نمودن این پدیده فعالیت داشتهنموده است و به این نتیجه رسیده است. تعداد کاربرانی که با قصد 

ضعیت . همچنین کاربرانی که پیگیر واندبیشترین تعداد توییت را بعنوان عالقمندی انتخاب نمودهاز طرفی و  گردیدهکاربران را شامل 

ده توسط دارای بیشترین دنباله کنناند یع وی داشتهو بیشترین فعالیت را در بازتاب مراسم تشیاند سالمتی وی در دوران بیماری بوده

، دارای بیشترین لینک تبلیغ آلبوم و تصاویر مرتضی پاشایی افرادی که بیشترین اعضا و دوست را دارا بوده اند.کاربران دیگر بوده

 اند. بوده
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