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نتایج مقدمه

اعی در عصر حاضر یکی از مهم ترین دستاوردهای انقالب اطالعاتی، شبکه های اجتم 
ت افراد است که ارتباطات را معنایی تازه بخشیده و موجب تغییرات اساسی در تعامال

ظهور این پدیده، هرچند معلول تحوالتی بوده ام ا و ود منش ا تهدی دات. استشده 
. عدیده ای شده است

ک ه در ، یک شبکه اجتماعی معروف و پر کاربرد مخصوصا میان ایرانیان اس تتلگرام
ه ای ن با توجه ب. کنندبه طرق مختلف بیان مینظرات وود را نقطه عقاید و افراد آن، 

مختل ف تواند منبع مناسبی برای پیدا ک ردن مت ونمسئله، این شبکه اجتماعی می
.اجتماعی، سیاسی و فرهنگی باشد

ی ان در این پژوهش با بررسی رفتار گذشته کاربران در مدت زمان مشخص و روابط م
.بینی نحوه انتشار اوبار داریمآنها، سعی بر پیش 

ش ده از ش بکه داده ک اربر و مت ون اس تخرا  در این پژوهش نمایش برداری روی مجموعه 
𝑢مجموعه کاربران به ص ورت . شدبررسی تلگرام  = {𝑢1,𝑢2, … ,𝑢𝑛}و مجموع ه مت ون

𝑑 = {𝑑1,𝑑2, … ,𝑑𝑛}است .𝑑(𝑢𝑖) کان ال  پیام ه ایی اس ت ک ه مجموع ه𝑢𝑖 بازنش ر
.می کند که از آن برای یادگیری شبکه مورد نظرمان استفاده می شود

م تن را در کنار پیش بینی کلمات موجود در یک متن، الزم است تا میزان احتمال کاربر ب ه
.نیز بدست آورده شود و در نهایت هدف ما به حداکثر رساندن احتمال زیر است
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[log 𝑝 𝑤𝑡 𝑑𝑡 , 𝑤𝑡−𝑘 , … , 𝑤𝑡+𝑘 + log 𝑝(𝑑𝑖|𝑢𝑖1 , … , 𝑢𝑖ℎ)]

جمع بندی

دو نوع مجموعهرا روی در این تحقیق روش های تعبیه متن و گراف در شبکه های اجتماعی 
شباهت کسینوسی میان شده، داده 𝑑𝑗و متن 𝑢𝑘برای کاربر داده، بررسی کردیم و در نهایت 
دارد یا یام پکاربر تمایلی به بازنشر آیا میکنیم پیش بینی و نمایش برداری آن ها را محاسبه 

.ویر

تا با توجه به کوچک بودن مجموعه داده و همچنین کمبود داده برای زبان فارسی، الزم است
وان با دقت تحقیقات را روی بازه زمانی بلند تر با موضوعات گسترده تر اجرا کرد تا در نهایت بت

.باالتری نتیجه بهتری گرفت
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کاربرد

ب ا . ش ودسازی ارتباط بین افراد استفاده م یگراف یک شبکه اجتماعی برای مدل
ت وان رفت ار یافتن روابط میان افراد و پیام هایی که از یکدیگر باز نشر می کنند، می

ش ایعه و مطاب ب نامناس بو در نهای ت از ش یوع اوب ار کرده آن ها را پیش بینی 
.جلوگیری کردشبکه ها این توسط افراد مشکوک در 

لمه، برای تعدادی کبرداری برای کلمات روی مجموعه داده ویکیپدیا در شکل زیر نمایش 
.دسته بندی و میزان شباهت آن ها به یکدیگر را میتوان مشاهده کرد

د ب ه اگر کس ی نم از واج بش را اول وق ت بخوان ره آیت اهلل قاضی "تصادفی برای متن 
ل نت ای  می زان تمای "محم دمقامات عابیه نرسد مرا بعن کند کانال حکمت اس رار آل 

.کاربران به بازنشر پیام آورده شده است

یاممیزان تمایل به بازنشر پ شده توسط کاربر در گذشتهمتن ارسال دیشناسه کاربر پیشنها

76% وقت آیت اهلل سید علی آقا قاضی کسی که نمازش را اول
اشقان بخواند وبه مقامات عابیه نرسد مرا بعن کند کانال ع

وبیعصر ع 

1186970

34% آبه نقل امام کاظم علیه ابسالم از رسول اهلل صلى اهلل علیه
فرمودند هر کس دوست دارد ودا را مالقات کند درحابی 

ارد که ودا بسیار راحت به حسابش رسیدگی کند او را و
ن بهشت جاویدانی کند که مساحتش اندازه آسمانها زمی
د است برای متقین آماده شده پس والیت علی بن محم

ابهادی را داشته باشد بحار االنوار

1097220

-58% ریآن ووبتتو از هر چه در واطرم آید  761762


