
:چکیده
 تشخیص ي زمینه در که روش هایی اکثر .می باشد اجتماع تشخیص مبحث پیچیده، شبکه هاي تحلیل زمینه ي در مهم مباحث از یکی

 در تالشهایی اخیر، سال هاي در اما .می دهند انجام شبکه گرافی ساختار گرفتن درنظر با تنها را عمل این شده اند، پیشنهاد اجتماع
  با تا برآنیم مقاله این در .است گرفته صورت اجتماع تشخیص کارایی بهبود منظور به آن نتایج از استفاده و محتوا تحلیل زمینه ي
  عمل در محتوا تحلیل بکارگیري از حاصل نتایج بررسی به پیشنهادیشان، روش سازي پیاده و جدید رویکردهاي این از برخی معرفی

 اجتماع تشخیص عمل کارایی بهبود به ملموسی صورت به محتوا بکارگیري که می دهند نشان حاصله نتایج .بپردازیم اجتماع تشخیص
.می کند کمک
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:مبانی نظري تحقیق
 گرافی، ساختارهاي شبکه، گرافی نمایش در .ماتریس صورت به و گراف صورت به داد، نمایش صورت دو به را شبکه ها می توان :شبکه نمایش نحوه
  آن به که می شود ایجاد مربعی ماتریس یک شبکه، ماتریسی نمایش منظور به .دارند عهده بر را یکدیگر به یال ها و گره ها کردن متصل وظیفه

  در گره، دو بین یالی وجود صورت در و بوده آن با متناظر گراف گره هاي تعداد برابر ماتریس، این ابعاد .می شود گفته شبکه گراف مجاورتی ماتریس
.می شود لحاظ 0 مقدار درایه، این در اینصورت غیر در و شده لحاظ 1 مقدار مجاورتی، ماتریس در گره دو با متناظر درایه ي
 است آمده 1 مقاله ي در که تعاریف این از یکی .است شده ارائه اجتماع از متفاوتی تعاریف مختلف، علمی تحقیقات و مقاالت در :اجتماع تعریف

 که می شود گرفته نظر در گره ها از گروه یک عنوان به می شود، گفته خوشه یا پیمانه آن به اوقات از گاهی که شبکه اجتماع یک که می کند بیان
.دارد وجود شبکه اعضاي دیگر و گروه این اعضاي به نسبت گروه این اعضاي بین بیشتري و بهتر تعامالت

 این که از پس .می باشد پودمانی اجتماع، تشخیص الگوریتم یک توسط شده داده تشخیص اجتماعات ارزیابی معیار مشهورترین  :پودمانی تابع
 خروجی و بوده آن اجتماعات تمامی و شبکه پودمانی، تابع ورودي .می شود اعمال شبکه آن به پودمانی شدند، شناسایی شبکه یک اجتماعات تمامی

 اگر .می باشد روش آن بودن مناسب بیانگر اجتماع، تشخیص روش یک براي 1 به نزدیک پودمانی مقادیر .می باشد 1 و - 1 بین حقیقی عدد یک آن،
 قرار اجتماعات بین در تصادفی بصورت گره ها یا و )باشد اجتماع یک تنها شامل گراف کل یعنی( باشند گرفته قرار اجتماع یک در رئوس تمامی
 شبکه که صورتی در دهد، قرار مجزا اجتماع یک در را گراف راس هر اجتماع، تشخیص روش اگر .بود خواهد 0 برابر پودمانی مقدار باشند، گرفته
.بود خواهد - 1 به نزدیک پودمانی مقدار آنگاه باشد، نداشته را ساختاري چنین واقعا
 اجتماع تشخیص عمل به و کرده ترکیب یکدیگر با را پیوند و موضوع مباحث چارچوب این که شد پیشنهاد چارچوبی ،2 ي مقاله در :PurQβ تابع

 به بایستی معیاري، چنین که است بدیهی .شد معرفی جدید معیار یک پیشنهادي، چارچوب این از حاصل نتایج ارزیابی منظور به لذا .می پردازد
:می شود تعریف زیر صورت به است، شده معرفی PurQβ نام با که معیار این .بپردازد پیوند و موضوع جنبه ي دو از اجتماعات بررسی

 باشد، باالتر Purity مقدار هرچقدر .می کند مشخص را شده داده تشخیص اجتماعات در موضوعات، خلوص میزان ،Purity باال، رابطه ي در
 رابطه ي در همچنین .می باشد پودمانی نمایانگر نیز Q .شده اند بندي افراز بهتر موضوع، جنبه ي از اجتماعات، که بود خواهد امر این نشان دهنده ي

 اینگونه تواند می باشد، 1 با برابر β مقدار اگر .باشد بینهایت تا 0 از مقادیر داراي تواند می و می باشد Q و Purity وزن تنظیم براي پارامتري β باال،
.دارند اهمیت اندازه یک به اجتماعی شبکه ساختار و موضوعات خلوص میزان که شود گرفته نظر در

:تحقیق روش
 گرافی ساختار گرفتن نظر در با تنها الگوریتم ها، این که داده اند پیشنهاد اجتماع تشخیص منظور به را گوناگونی الگوریتم هاي مختلف، پژوهش گران

 بهبود در آن، نتایج از استفاده و شبکه یک محتواي تحلیل زمینه ي در تالش هایی اخیر، سال هاي در .می پردازند اجتماع تشخیص عمل به شبکه
 موضوع بر مبتنی اجتماع تشخیص عنوان تحت که رویکردي به می توان تالش ها، این از نمونه اي عنوان به .است گرفته انجام اجتماع تشخیص عمل

 بر اجتماع تشخیص الگوریتم هاي از یکی سپس، و می شوند یافت شبکه در موضوعی خوشه هاي ابتدا رویکرد، این در .کرد اشاره است، شده مطرح
  روي بر اجتماع تشخیص عنوان تحت که رویکردي به می توان تالشها، این از دیگري نمونه ي عنوان به .می شود اعمال موضوعی خوشه هاي این روي

 و می شوند بررسی و تحلیل شبکه، در موجود عناصر بین شده بدل و رد محتواي ابتدا رویکرد، این در .کرد اشاره است، شده مطرح معنایی شبکه ي
 مقاله، این در .می پذیرد انجام معنایی شبکه ي این روي بر اجتماع تشخیص عمل و می شود ترسیم معنایی شبکه ي یک تحلیل، این نتایج اساس بر

. شدند پیاده سازي پیشنهادیشان روش هاي و شده بررسی مبسوط طور به رویکرد دو این

:تحقیق هاي یافته
 از یکی روي بر معنایی، شبکه ي روي بر اجتماع تشخیص و موضوع بر مبتنی اجتماع تشخیص روش هاي در شده ارائه چارچوب هاي تحقیق، این در

 .می باشد کاربر 943 توسط فیلم 1682 به شده اعمال امتیازدهی 100000 شامل داده، مجموعه این .شدند اعمال MovieLens داده هاي مجموعه
 تلفیقی در یا وسترن موضوع یا مستند موضوع در که فیلم هایی کلیه ي ذکرشده، چارچوب هاي پیاده سازي منظور به .می باشند 5 تا 1 از امتیازها این

 این کل در .شدند گرفته نظر در اجتماعی اشیاء عنوان به فیلم ها داده، مجموعه این در واقع در .شدند انتخاب بودند، شده ساخته موضوع دو هر از
 فیلم دارد امکان مثال، براي(شده اند ساخته موضوع، دو هر از تلفیقی بصورت یا )مستند و وسترن( موضوع دو این از یکی در فیلم 77 داده، مجموعه
 کاربران توسط که امتیاز هایی کلیه ي سپس .)می شود شامل را موضوع دو هر فیلم این حالت، این در .باشد شده ساخته وسترن سبک به مستندي

 سپس .باشد داده امتیاز فیلم یک از بیش به کاربري دارد احتمال که است ذکر به الزم .شدند بازیابی است، شده داده اختصاص فیلم ها این به
 تعداد برابر یال ها این وزن .داشت خواهد وجود یال دادند، امتیاز به مشترکی فیلم هاي به که کاربرانی تمامی بین آن، در که می شود رسم شبکه اي
 اصلی ي شبکه آن به ما که( شبکه این از نمایی زیر شکل .پرداختند آن ها به امتیازدهی به مربوطه )کاربر( گره دو که بود خواهد مشترکی فیلم هاي
:می دهد نشان را )می گوییم

ي اصلی نمایی از شبکه): 1(شکل 

                                   

  :می دهد نشان را چارچوب ها از یک هر در شده ایجاد شبکه هاي مشخصات نیز زیر جدول

هاي ایجاد شده مشخصات شبکه): 1(جدول 

 محتوایی تحلیل هیچگونه و می کنیم اصلی شبکه ي روي بر اجتماع تشخیص الگوریتم اعمال به اقدام تنها ما که است حالتی بیانگر اول، چارچوب
 .می باشد معنایی شبکه روي بر اجتماع تشخیص نیز سوم چارچوب و بوده موضوع بر مبتنی اجتماع تشخیص همان دوم چارچوب .نمی پذیرد صورت

 شبکه ي موضوعی، خوشه هاي به گره ها دادن نسبت از پس بنابراین می کنیم، موضوعی خوشه هاي یافتن به اقدام ما دوم، چارچوب در که آنجایی از
 در باال جدول در لذا .مشترکند موضوع داراي که بود خواهند گره هایی شامل تنها بخش ها این از یک هر که می شود تقسیم بخش دو به اصلی

  .است شده تقسیم وسترن و مستند بخش دو به شبکه دوم، چارچوب به مربوط قسمت
 چارچوب هاي اعمال نهایی نتایج نشان دهنده ي زیر، جدول .می کنیم محاسبه مرحله هر در را PurQβ میزان ،)1( رابطه ي به توجه با نهایت، در

:می باشد MovieLens داده ي مجموعه روي بر مختلف

هاي مختلف نتایج نهایی اعمال چارچوب): 2(جدول 

 هم و یکدیگر با تنگاتنگ ارتباط داراي هم اعضا، این که باشند اعضایی دربرگیرنده ي اجتماعات این که هستیم اجتماعاتی دنبال به ما که آنجایی از
 PurQβ محاسبه ي براي بنابراین، .دارند اهمیت اندازه یک به ما براي شبکه ساختار و موضوعات خلوص میزان لذا باشند، مشترك موضوع داراي
.گرفتیم درنظر 1 برابر را β مقدار
 محتوایی تحلیل که حالتی به نسبت پرداختند محتوا تحلبل به که چارچوبی دو هر در که است این آورد، بدست باال جدول از می توان که اي نتیجه
 آن مستقیم اعمال و گره هر به مربوط محتواي تحلیل به توجه با سوم، چارچوب در که تفاوت این با است، داشته افزایش پودمانی میزان نشد، انجام

 که آنجایی از دوم، چارچوب در که است واضح همچنین، .بودیم شاهد پودمانی مقدار روي بر را بیشتري تاثیر یال ها، روي بر وزن دهی صورت به
 دو از باالتر )Purity( موضوعات خلوص میزان گردید، اعمال خوشه ها این روي بر اجتماع تشخیص الگوریتم و شدند جدا موضوعی خوشه هاي
 به تنها که چارچوب هایی که است واضح شده، سازي پیاده چارچوب 3 براي PurQβ میزان گرفتن نظر در با  مجموع، در .می باشد دیگر چارچوب

  گرفت نتیجه می توان بنابراین .شده اند منجر بهتري نتایج به ،)3 و 2 هاي- چارچوب( پرداخته اند نیز محتوا تحلیل به و نکرده اند توجه پیوند و ساختار
.می گردد اجتماع تشخیص عمل کارایی بهبود موجب محتوا، تحلیل نتایج از استفاده که

:نتیجه گیري
 .شد پرداخته کردند، استفاده اجتماعات تشخیص بهبود منظور به شبکه یک محتواي تحلیل از حاصل نتایج از که روش هایی بررسی به مقاله، این در

 مجموعه روي بر  و شده پیاده سازي معنایی شبکه ي روي بر اجتماع تشخیص و عنوان بر مبتنی اجتماع تشخیص چارچوب دو منظور، بدین
 بدون اجتماع تشخیص که حالتی از آمده بدست نتایج با آن مقایسه ي و چارچوب دو این اعمال از حاصل نتایج .شدند اعمال MovieLensداده ي
 اجتماع تشخیص عمل بهبود به منجر آن نتایج از استفاده و شبکه یک در محتوا تحلیل که بود واقعیت این بیانگر می پذیرد، صورت محتوا تحلیل

 .می گردد
 بدون اجتماع، تشخیص که روشی به نسبت و معنایی شبکه ي روي بر اجتماع تشخیص به نسبت عنوان، بر مبتنی اجتماع تشخیص که آنجایی از

 اجتماع تشخیص دیگر طرف از و شد باالتري )Purity( موضوع خلوص میزان با اجتماعاتی یافتن به منجر می پذیرد، صورت شبکه محتواي تحلیل
 صورت شبکه محتواي تحلیل بدون اجتماع، تشخیص که روشی به نسبت و عنوان بر مبتنی اجتماع تشخیص به نسبت معنایی، شبکه ي روي بر

 تشخیص به مربوط مزیت از که دهیم ارائه چارچوبی تا داریم بنا آینده کارهاي در لذا شد، باالتري پودمانی مقدار به رسیدن به منجر می پذیرد،
 میزان هم همزمان طور به بتواند چارچوب این یعنی .کند استفاده همزمان طور به معنایی شبکه روي بر اجتماع تشخیص و عنوان بر مبتنی اجتماع
.دهد افزایش را موضوعات خلوص میزان هم و پودمانی

3، بهروز مینایی2، حسین علیزاده1علی ریحانیان
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