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مقدمه
شبکههای اجتماعی نقش مهمی را در جامعهی امروز ایفا میکنند و به بستری
برای ارتباط افراد و اشتراک افکار آنان تبدیل شدهاند .شبکههای اجتماعی ،بهنوعی،
ارتباط میان انسانها را در فضای مجازی مدلسازی کردهاند و اینستاگرام یکی از
پراستفادهترین موارد آنهاست که میلیونها کاربر ساعات زیادی از وقت خود را در
آن سپری میکنند .در نتیجه ،یافتن افراد و موضوعات تأثیرگذار در این شبکه
استفادههای فراوانی ،بهویژه در حوزههای بازاریابی ،خبررسانی و تحلیل رویدادهایی
مثل انتخاباتها دارد و دادههای ارزشمندی را فراهم میآورد.
بههمیندلیل یافتن افرادتأثیرگذار بین کاربران ایرانی اینستاگرام میتواند
استفادههای تجاری و آماری زیادی داشته باشد .پیش از این فعالیتهای اندکی در
رابطه با استخراج گراف کاربران ایرانی اینستاگرام صورت گرفته است و حتی آمار
دقیقی از تعداد کاربران ایرانی اینستاگرام وجود ندارد .در این پروژه سعی شده است
روشهای مختلف برای استخراج گراف کاربران ایرانی اینستاگرام تحلیل شود و
چالشهای موجود در جمعآوری این دادهها و تشکیل گراف مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین سعی شده است تا رئوس تأثیرگذار این گراف بر اساس دادههای
جمعآوریشده به کمک الگوریتمهای مرکزیت در شناسایی شود.

تحلیل گراف و استخراج افراد تأثیرگذار
به منظور شناسایی افراد تأثیرگذار در گراف کاربران ایرانی اینستاگرام از سه معیار
مرکزیت میانوندی ،مرکزیت درجه و مرکزیت بر اساس الگوریتم پیجرنک استفاده کردیم.
با وجود کوچک بودن اندازهی گراف مدلسازی شده ،کاربرانی که توسط معیار مرکزیت
درجه و پیجرنک به عنوان رئوس تأثیرگذار شناسایی شدند همگی جزو افراد مشهور و با
دنبالکنندهی زیاد در بین ایرانیان اینستاگرام بودند.
اما نتایج حاصل از معیار مرکزیت میانوندی به علت پراکندگی رئوس جمعآوریشده،
کوچک بودن اندازهی نمونه و نرمال نبودن فرایند جمعآوری قابل قبول نبود و انحراف قابل
توجهای به سمت کاربران ایرانی موجود در نمونه جمعآوریشده داشت.
زیرگرافی ازگراف کاربرانایرانیاینستاگرام
(رئوسبااندازهی بزرگتر توسطالگوریتم پیجرنک رتبهی بیشتریکسبکردهاند)
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استخراج دادهها و ساخت گراف
برای خزش اطالعات مربوط به کاربران اینستاگرام ،از APIای که اینستاگرام در
دسترس قرار داده است استفاده کردیم و گراف کاربران را با استفاده از کتابخانهی
 networkxمدل کردیم .بهمنظور تشخیص کاربران ایرانی ابتدا سه آزمون طرح کردیم:
• آزمون حساب کاربری فارسی :کاربرانی که در حساب کاربری خود متنهای
فارسی به کار برده باشند را ایرانی در نظر گرفتیم .برای تشخیص زبان متن از
مترجم گوگل استفاده کردیم .از آنجایی که اکثر کاربران ایرانی از زبان فارسی
استفاده نمیکنند ،استفاده از این آزمون نمیتوانست تنها راهحل ما برای استخراج
کاربران ایرانی باشد .همچنین به دلیل نیاز باالی این آزمون به ارتباط با API
اینستاگرام ،سرعت پیشروی آن نیز کند بود.
• آزمون همسایگی :فرض کردیم که اگر کاربری  ۵کاربر با شروط آزمون اول را
دنبال کند ،ایرانی است .در  ۴۵۰نمونهی بررسی شده این آزمون از دقت باالیی
برخوردار بود ولی از نظر سرعت مزیتی نسبت به آزمون اول نداشت و با مشکل
بزرگشدن بیش از حد گراف روبرو بود .تمام کاربرانی که حداکثر دو رأس از یک
کاربر ایرانی فاصله داشتند توسط این آزمون به گراف اضافه میشدند و این امر
باعث شد که تعداد رئوس موجود در گراف بعد از شناسایی  ۵۰۰ایرانی به
 ۸۰۰۰۰۰رأس برسد.
• آزمون همسایگی داخلی :فرض کردیم که اگر کاربری  ۵کاربر ایرانی را دنبال
کند ،ایرانی است .نسبت به آزمون دوم سرعت شناسایی ایرانیان بیش از  ۱۰برابر و
سرعت رشد اندازهی گراف کمتر از نصف شد .اما همچنان رضایتبخش نبود ،زیرا
همچنان نیاز به ارتباط با سرور بیرونی زیاد بود .شایان ذکر است که با بزرگتر
شدن گراف و شناسایی ایرانیان بیشتر ،دقت این آزمون نیز کم میشد و میبایست
این مسئله بهمرور دنبال میشد و در صورت نیاز دربارهی شروط بازنگری صورت
میگرفت.
مشاهداتمان نشان میداد که علت قبولی در آزمون سوم برای اکثر کاربران همسایگی با
عدهی محدودی از کاربران ایرانی پرطرفدار اینستاگرام است .همچنین میدانستیم که
آزمون سوم در شرایطی که تعداد کاربران ایرانی نمونهی ما زیاد باشد سریعتر عمل میکند.
به همین منظور تصمیم گرفتیم تا از طریق اشتراک میان دنبالکنندگان چند کاربر ایرانی
پرطرفدار اینستاگرام تعداد ایرانیان موجود در نمونه را افزایش دهیم و سپس به آزمونهای
طراحیشده بازگردیم.
دنبالکنندگان  ۱۰کاربر ایرانی پرطرفدار را استخراج کردیم .اگر فرض کنیم کاربری که
دو نفر از آنها را دنبال میکند ایرانی است ۸.۴ ،میلیون کاربر ایرانی شناسایی شدند و اگر
فرض کنیم کاربری که سه نفر از آنها را دنبال میکند ایرانی است ۴.۹ ،میلیون کاربر
ایرانی شناسایی شدند .برای سنجش این ادعا ،نمونهای تصادفی شامل  ۴۰۰کاربر از میان
این  ۴.۹میلیون نام کاربری انتخاب شد و هیچ کاربر غیر ایرانیای میان آنها نبود.
در ادامه اطالعات مربوط به  ۱۲هزار کاربر ایرانی را استخراج کردیم و به گرافمان اضافه
کردیم .نمونهی بهدستآمده شامل  ۴.۷میلیون رأس و  ۸.۳میلیون یال بود.
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در این تحقیق روشهای مختلفی برای استخراج کاربران ایرانی اینستاگرام بررسی شد و
نشان داده شد که روشهای شناسایی مبتنی بر نزدیکی کاربران ایرانی به یکدیگر در
نمونههای کوچک عملکرد کندی دارند و سریعترین روش برای تشکیل حداکثر بخشهای
گراف خزش اطالعات دنبالکنندگان کاربرهای ایرانی پرطرفدار است .همچنین عملکرد
قابلقبول الگوریتم پیجرنک در شناسایی افراد تأثیرگذار مشاهده شد.
کاربردها :شناسایی افراد تأثیرگذار میتواند در زمینهی مؤثرتر کردن و کاهش هزینههای
تبلیغات و همچنین تحلیل رویدادهای کالن اجتماعی مثل انتخاباتها مفید باشد.
از جمله محدودیتهای موجود در تحقیق میتوان به سرعت پاسخگویی پایین API
اینستاگرام برای خزش اطالعات و همچنین تعداد باالی کاربران خصوصی اشاره کرد.
همچنین بسیاری از رئوس غیرایرانی گراف درجهی کمی دارند و با حذف آنها میتوان،
بدون ایجاد تغییر در ویژگیهای کالن گراف ،حجم گراف را بهشدت کاهش داد.
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