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 چکیده

در این راستتت ا ب وانیه به گیری و کاوش ها در دنیای امروز ما را بر این داشتتت ها با بهرها خیل عظیمی از دادهبمواجهه 

کاوی و استت ارا  ها و رویکرد مناستت ی در  ل مالتتک ب و بهینه ستتازی زندگی خود دستت  یابیه  در این میا  دادهروش

های  جیه را در مقابل ما قرار دهد  از آنجا که  جه زیادی از اط عاب اط عاب و الگوهای نها  توانس ه زبا  گویایی از داده

ش که ش که اج ماعی تویی ر و رویکرد کنونی در  شد   الا با شودا توجه به این مقوله می تواند راهگ های اج ماعی ت ادل می 

گیری از م ن کاوی به ابزاری جه  نوشتت اری این رستتانه که مبل ت ادل اخ ار ستتیاستتی و اج ماعی استت ا می تواند با بهره

صبیح پدیده سامدیری   شود  چه ب سی منجر  سیا ش که اج ماعی کاوش و تأملی فنیا در داده های اج ماعی و  های این 

ب واند ما را در مدیری  ببرا  و آینده پژوهی یاری کند  از طرفی رویارویی با ستتتوانح ط یمی مانند ستتتیل و زلزله و اتاا  

ببرا   موضع مناسب در این  وادثا در کنار مدیری  ببرا  در موضوعاب اقلیمی باعث کاهش خساربا هزینه ها و کن رل

کاوی به مدیری  ببرا  در موضتتوس ستتیل با استت زاده از اط عاب ا  تتا شتتده در شتت که باشتتد  ل ا این پژوهش با ابزار م ن

ها ت تتتمیه مناستتت ی را در مدیری  کند بمد از جمع نظراب و تزکیک دیدگاهپردازد و به ما کمک میاج ماعی تویی ر می

 ببرا  اتاا  کنیه 

 ویا م ن کاویا ش که اج ماعیا تویی را سیلا مدیری  ببرا کاداده ها:کلیدواژه
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 مقدمه  .1

های شود که بر بسیاری از عرصههای اج ماعی به عنوا  انق ب اط عاتی دوباره در آغاز هزاره سوم یاد میاز ظهور ش که

های اج ماعی و اس زاده همگانی از ش که کنندهاج ماعیا اق  ادی و فرهنگی  یاب بالر تاثیر گ اش ه اس   رشد و گس رش خیره

های اج ماعی گره خورده اس  و به  دی بوده که در  ال  اضرا موفقی  یک کسب و کار تا  د زیادی با  ضور مؤثر در ش که

 تواند مرز میا  موفقی  و شکس  را تمیین کند  به طوری که در سالهای اخیرا تبقیقاب م مددیعدم توجه به این موضوس می

 های مربوط به کسبای از آنها به  وزههای اج ماعی )از جمله توئی ر( انجام شده و سهه عمدهبا هدف تبلیل رف ار کاربرا  ش که

باالخص  وزه اج ماعی کم ر مورد  هاا ال شناخ  و تبلیل رف ار کاربرا  در سایر زمینه و کار اخ  اص داش ه اس   با این

واکنش کاربرا  نس   به وقوس ب یای ط یمی با مطالمه    از اینرو در تبقیق  اضر موضوس تبلیل توجه مبققین قرار گرف ه اس

 گیرد موردی سیل آ ربایجا  توسط روش هوشمند م ن کاوی در ش که توئی ر مورد بررسی قرار می

 تن کاویم  .2

ایگاه دادگا  بزرگ بیابد  م ن کاوی همچنین کوشد الگوهای مطلوب از پکاوی اس  که میای از  وزه دادهم ن کاویا نمونه

به مثابه تبلیل هوشمند م نا کاوش م ن داده یا کالف دانش از م ن نیز شناخ ه شده اس   به گونه کلیا م ن کاوی به 

یندهای اس ارا  اط عاب مطلوب و غیر بدیهیا و نیز اس ارا  دانش از م و  ساخ ارنیاف ه مرت ط می شود  م ن کاویا آفر

کاویا یادگیری ماشینیا آمار و زبا  شناسی مباس اتی های بازیابی اط عابا دادهای اس  که از رش های نو و میا  رش هوزه 

 کاویا ارزش اق  ادی بسیار باالیی در پیاندا م نمال ق شده اس   از آنجا که بسیاری از اط عاب به شکل م ن  خیره شده

منابع گوناگو  اط عاتی به دس  آمده باشدا اما م و  ساخ ارنیاف ها بیال رین منابع دانش خواهد داش   دانش ممکن اس  از 

در دس رس را تالکیل می دهند  مسئله کالف دانش از م و ا اس ارا  مزاهیه صریح و نیز غیر صریح و روابط ممنایی میا  

هایی درباره دادگا  م نی به دس  آورد  ب یربمزاهیه با اس زاده از فنو  پردازش زبا  ط یمی اس   هدف اس ارا  دانشا 

هایی از آمارا یادگیری ماشینیا اس دالل اس ارا  اما روش  اس   کالف دانش از م ن ریاله در پردازش زبا  ط یمی دارد  جیه

نده فزایهای مرت ط برای فرایند کالف خودا وام گرف ه اس   کالف دانش از م نا نقش اط عابا مدیری  دانش و دیگر رش ه

مگر اینکه ابزار داده کاوی برای کار   کاوی اس م ن کاویا ش یه داده .مهمی در ظهور برنامه هایی مانند فهه م ن ایزا می کند
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کاوی ممکن اس  به مجموعه دادگا  ساخ ارنیاف ه یا نیمه با دادگا  ساخ اریاف ه از پایگاه دادگا  طرا ی شده اس ؛ اما م ن

 .(2009ا 1)گپله و الال : ایمیل هاا اسناد م ن کامل و مدارک اچ تی ام ال نیز اعمال شودساخ اریاف ه مانند

های اج ماعیا  ها مبسوب می شوند  ش کهترین قالب دادهشاید به جرأب ب وا  ادعا نمود که امروزه م و  یکی از رایج

که هر ثانیه  ارهایی هس ند که در آ  نه هر روزهای ایمیلا ک اباانه های دیجی ال و از همه مهم ر وبا بس سرویس دهنده

ها که هر لبظه نیز به اندازه آ  اضافه می شودا جای اط عاب به صورب م ن به آ  افزوده می شود  در میا  این  جه ان وه داده

ها  ادهین دهای تبلیلی به خوبی ا ساسی می شود  م ن کاوی کوشالی برای بدس  آورد  دانش مزید از میا  اخالی تکنیک

ها در سه دس ه ساخ مندا نیمه ها به شکل م نا اهمی  م ن کاوی را دو چندا  کرده اس   از یک دیدگاه داده اس  و رشد داده

ساخ مندا و ناساخ مند قرار می گیرند و علی رغه وجود یک ساخ ار پنها  در م و ا این قالب در دس ه ناساخ مند گروه بندی 

شوند  های نیمه ساخ مند تلقی میگونه ای از داده XMLای از داده ساخ مند و اسناد ای نمونهل رابطهمی شود  جدولها در مد

های ناساخ مند  که مجموعه داده باید توجه داش ها )یا ع اراب( دیده می شوند   ای از واژهبه همین دلیل م نها به شکل مجموعه

تواند در هر  وزه کاربردی تولید شود  بنابراین الزم اس  تا روشها و شوند که میمی ها مبسوب ترین شکل دادهیکی از ساده

 ( 2011و بریا  2ها را کاوش کنند)لینوفهایی طرا ی شوند تا ب وانند به صورب موثری این دادهالگوری ه

 های اجتماعیکاوی در شبکهکاوش و داده  .1 .2

 مدتها از ها ش که این گیرد  می قرار بررسی و تبلیل مورد م مددی های زمینه در و ما لزی دالیل به اج ماعی های ش که

 جلب خود به را فرهنگی و سیاسی تبلیلگرا  وکارا کسب دارندگا  و تجار دانالمندا ا شناسا ا جاممه م ا  ینا توجه پیش

 نیازشا  مورد اط عاب به و پرداخ ه ش که به تبلیل خود تا  ی دید از فوق هایگروه از دس ه هر که ای گونه به اس  نموده

 ( 2017و همکارا ا 3)وانگ یابند می دس 

 :گیرند قرار تبلیل و کاوش مورد منظر دو از توانند می اج ماعی های ش که کلی بطور

 ش کها مهه ات االب و هاگره شناسایی جمله از ش که ساخ اری هایویژگی که ش که هایویژگی منظر 

 را غیره و تهدیدها در برابر ش که مقاوم  خ را ان الار دینامیک ساخ اریا ارزی هه بس گیا هه ماتریس اس ارا 

 دهد می قرار بررسی مورد

                                                 
1- Gupta and Lehal 
2- Linoff 
3- Wang 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enIR751IR751&biw=1137&bih=735&tbs=cdr:1,cd_min:2000,cd_max:2099&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Gordon+S.+Linoff%22&sa=X&ved=0ahUKEwiL7Y_5-JXVAhXCa5oKHUGPAnMQ9AgIPDAD
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 در اهدافی اج ماعی ش که یک موفقی  دالیل پیرامو  کاوش و بررسی به که فنی هاینیازمندی منظر 

 مورد و شده اج ماعی شناسایی ش که ارزیابی های شاخص بایس ی منظور بدین پردازد  می کندا می دن ال که

 ( 2017و همکارا ا  )وانگ گیرند قرار بررسی

 روش پردازش  .3

ها به وسیله ارت اط به عنوا  یک پدیده مرسوم و رایج به شمار همایی اج ماعی آن ینا به اش راک گ اری ایدهدر یک گرد

موضوس از طریق م ن هاا پس  های دیواری یا با ارسال پیام بیا   می آید  کاربرا  می توانند نظراب خود را در مورد یک

کنند  از سوی دیگرا به بیا  دو گروه از افراد یکی شامل کسانی که پیام ها را ایجاد کرده و دیگری شامل کسانی که پیام را 

گا  و گیرندگا  یا ان قال دهند ان قال می دهندا پرداخ ه اند  ایجاد کنندگا  یا ارسال کنندگا  تب  عنوا  تولیدکنندگا 

تب  عنوا  م رف کنندگا  شناخ ه می شوند  هر چند که در طی ان قال پیاما ارسال کننده نه تنها پیام را ان قال می دهدا 

  آکند  از این روا شناخ  مزهوم اولیه پیام پیش از ارائه نظر در مورد بلکه نظر یا تزسیر خود را پیش از ان قال آ  ارائه می

 ائز اهمی  اس   این موضوس مدب ها ق ل اث اب شده اس  که موضوس ببث در مورد به دس  آورد  یا از دس  داد  

کنندگا  در ببث و زما  ببث اس   با توجه به این موضوسا یک روش خ قانه و شهرب آ ا با توجه به  ضور مالارک 

لیل ابر داده ها در این تبقیق تبلیل شده اس   ش که اج ماعی نوآورانه جه  هدای  جریا  ارت اط با توجه به مزهوم تب

 اوی مجموعه بزرگی از داده ها در قالب ساخ ار دهی شده یا بدو  ساخ ار می باشد  تبلیل و جمع آوری این داده ها به 

ع اسابا توزیشکل ساخ اری موجب کمک به ارزیابی الگو های ما لف موجود در فضای ابری اج ماعی می شود  تبلیل ا س

 دانش و شناسایی وجود آشز گی به عنوا  نوعی تبلیل شناخ ه می شوند که تا کنو  انجام شده اس    

همانطور که در ف ل های ق لی بیا  شدا به تبلیل واکنش کاربرا  نس   به وقوس سیل آ ربایجا  در ش که اج ماعی توئی ر 

باشند  مالارک  کنندگانی که در مورد موضوس به و یا غیر ج اب می می پردازیه  انواس ما لف موضوعاب مورد ببث ج اب

ببث می پردازندا می توانند یک موضوس ج اب را به صورب ج اب تر و با انگیزه داد  به دیگرا  جه  صب   در  مای  

ک  ن رو مالارتوانند موجب عدم ج ابی  بیال ر یک موضوس شوندا از ایاز موضوس بیا  کنند    ی مالارک  کنندگا  می

 گیرد  کنندگا  دیگر از موضوس منبرف می شوند  بر اساس این چهار وضمی ا چهار فرآیند ارت اطی ما لف شکل می

ر اند  منطق فازی بکننده به خوبی در منطق فازی بیا  شدههای زبانی شامل جالبا غیر جالبا انگیزه باشا منبرفع ارب

ک  شود  رابطه بین مالارار زبانی ط یمی بوده و م نای ارت اط انسا  ها شناخ ه میاساس ساخ ارهای زبانی مالابه با ساخ 
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کنندگا  و موضوس ببث با اجرای رابطه ترکیب فازی  مورد اشاره قرار گرف ه اس   خوشه بندی موضوعاب پس از نالا  داد  

ب منبرف کننده و جالب غیرمنبرف وضمی  آنها در هر چهار خوشه شامل جالب انگیزه باشا غیرجالب انگیزه باشا جال

مورد اشاره قرار  K-meansکننده ارائه شده و یا م ملق به هیچ خوشه ای ن وده که با اس زاده از تکنیک خوشه بندی 

 گیرد  می

در روش پیالنهادیا هر ع ارب زبانی اس زاده شده مانند جالبا نه چندا  جالبا انگیزه باش و منبرف کننده موجب تالکیل 

های مالارک  کنندگا  می شود  دو رابطه ما لف ایجاد می شوند  یک رابطه تب  عنوا  ای با توجه به فمالی ماتریس رابطه

رابطه رت ه بندی موضوس شناخ ه شده و رابطه دیگر رابطه رت ه بندی مالارک  کننده اس   درجه مقادیر عضوی  بس گی به 

ی توا  یک رابطه ترکی ی را با توجه به رابطه مالارک  کننده و موضوس بیا  کرد  فمالی  مالارک  کنندگا  دارد  بنابراینا م

مجموعه ای از موضوعاب جمع آوری می شوند تمداد مالارک  کنندگا   اضر در هر موضوس بر اساس  tدر دوره زمانی 

 شود  مبدوده زمانی موجب کمک به افزایش یا کاهش ج ابی  موضوس می

 ا:ها و متغیرهداده  .4

اثر م قابل و تمامل بین افراد به شکل ارت اطی رخ می دهد که بس گی به موضوس مورد ببثا میزا  اهمی  و کارایی آ  و 

همچنین اولوی  های افراد جه  گس رش اخ ار دارد  این موضوس به شکل مناسب از یک رخداد مانند تویی ر بیا  می شود  

 یل ببرا  سیل آ ربایجا  مواجه شدند بسیاری از افراد با مالک ب گس رده به دل

کنندا ارسال اط عاب با توجه به اع  ار کاربرد و کاربرا  جم تی را در ش که های اج ماعی نالر یا پیام هایی را بازنالر می

 ها و توزیع الزاظ موثر اس  ها مورد توجه قرار می گیردا فراوانی و میزا  اتمام ب در تالکیل گرهفراوانی پیام

نگام خاتمه یاف ن دوره زمانی این ببرا ا موضوس ببث نیز به دس  فراموشی سپرده شد  این موضوس به عنوا  یک موضوس ه

جالب و مهه جه  ببث مبسوب شد  اساسا اهمی  رخداد مورد توجه بوده و بنابراین داده های جمع آوری شده در یک بازه 

 زمانی بسیار مبدود قرار دارند  

 گ اری  یا پس  صزباب مالارک  کنند  دهی ا م ن  می توانند در گز گو از طریق نظرمالارک  کنندگا

 ای مجاز به ارائه فمالی  مالابه بیش از یک نوب  برای یک موضوس خاص نیس   کنندههیچ مالارک 
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به  شاخص با توجه هنگام مالارک  افراد در گز گوا آنها رت ه هایی را تب  عنوا  رت ه مالارک  کننده دریاف  کرده و این

( 1نوس فمالی  انجام شده مانند نظر دهی ا م ن گ اری  یا پس  صزباب مباس ه شده اس   مباس ه با اس زاده از ممادله )

 انجام شده اس :

∑) t/1 =رت ه مالارک  کننده    𝑛نظردهی
𝑖=1  + ∑ 𝑛م ن گ اری

𝑗=1  + ∑ 𝑛پس  صزباب
𝑘=1 ) (1)                                         

 

 nتا  1فمالی  های فردی هر مالارک  کننده با نظر دهی ا م ن گ اری  یا پس  صزباب برای موضوعاب ما لف در دامنه 

نالا  دهنده تمداد فمالی  فردی انجام شده توسط مالارک  کننده اس   جمع کل هر فمالی   nنالا  داده می شوند  م غیر 

 نالا  دهنده مقدار رت ه بندی مالارک  کننده اس   

گردد  این م غیر شامل وضمی  اولیه موضوعاب در یک زما  ارائه می "رت ه موضوس"وضمی  اولیه هر موضوس تب  م غیر 

رت ه "ابس ه مالارک  هر مالارک  کننده اس   فمالی  های مالارک  کنندگا  تب  م غیر خاص اس   تغییر در وضمی  و

وس با در هر موض "رت ه جدید موضوس"شوند  بنابراینا تغییر در وضمی  نالا  داده شده به صورب ث   می "مالارک  کننده

( نالا  دهنده رابطه مباس ه 2مادله )شود  متوجه به تمداد مالارک  کنندگا   اضر برای یک دوره زمانی خاص مباس ه می

 اس :

∑ )+ رت ه موضوس =رت ه جدید موضوس     𝑛 رت ه مالارک  کننده
𝑖=1 )/n (2 )                                                              

 

 تمداد مالارک  کنندگا n = که 

نالا  داده می شوند  بر اساس موضوعاب بیا  شده ا یک مجموعه داده  0و موضوعاب غیر ج اب با  1موضوعاب ج اب با 

ا 1( شکل می گیرد  در این مجموعه دادها نام هر موضوس به صورب موضوس2( و )1پردازش شده با اس زاده از ممادالب )

ه می شود  این مجموعه داده همچنین نالا  دهنده تمداد نالا  داد 6و موضوس 5ا موضوس4ا موضوس3ا موضوس2موضوس

مالارک  کنندگا ا موضوعابا رت ه بندی موضوعی اولیه و رت ه بندی موضوس جدید اس   موضوس به صورب جالب یا غیر 

 جالب توسط نام موضوس و تمداد مالارک  کنندگا  ع قه مند به موضوس جدا می شود  
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 ع ارتند از: فهرس  موضوعاب ج اب و غیر ج اب

 ج اب -(2011جوالی  16تا  14نزر از  14انزجار بم ئی )واکنش  :1موضوس -

)واکنش  H.V.DESAL EYE HOSPITALاط عاب به اش راک گ اش ه شده از اهدای چاله در  :2موضوس -

 ج اب -(2011ژوالی  13نزر از  3

 ج اب -(2011 ژوالی 12نزر در  2: برگزاری همایش شمر و شاعری )واکنش از سوی 3موضوس -

نه چندا   -(2011ژوالی  11نزر در تاریخ  6به اش راک گ اری نظر در مورد یک موضوس ساده )واکنش  :4موضوس -

 جالب

 MY PUNES WORST BLACK DAY 12 JULYت ویر و اس زاده از تگ  5ارسال s : 5موضوس -

 نه چندا  جالب -( ارائه نالده اس 2011ژوالی  11)هیچ نظری در  1961

 نه چندا  ج اب  -ارائه نالده اس (  2011ژوالی  11: ارائه نظر در مورد سزر یک توریس  )هیچ نظری در 6موضوس -

 رت ه موضوس به طور کلی بس گی به نوس موضوس و همچنین بر مجموعه مالارک  کنندگا   اضر در موضوس مورد ببث دارد  

تواند دچار تغییر شود  این موضوعاب می توانند به صورب انگیزه با توجه به نوس مالارک  کنندگا ا نوس موضوس یا رخداد می 

باش یا منبرف کننده شناخ ه شوند  بنابراینا اط عاب به اش راک گ اش ه شده در مجموعه داده نیز به صورب جالبا انگیزه 

جه به افرادی که با ارسال کننده با توباش ا نه چندا  جالبا انگیزه دهنده ا جالب منبرف کننده و نه چندا  جالب منبرف

  بندی می شوند ها یا نظراب تمامل می کنندا گروهکننده از طریق پس  صزبها وب گ

 های دارای نگرش:استخراج توییت .1 .4

بر اساس فرآیند ارت اطا موضوس مورد ببث به طور کلی در دو مورد م مایز می شود که ع ارتند از: موضوس ج اب و موضوس 

 1و  0نالا  داده می شود  میزا  رت ه  بین  "رت ه موضوس"غیر ج اب  هر کدام از  ال  های خاص موضوعی با توجه به 

 اس   

ین صورب مالارک  افراد به صورب مس قیه م ناسب با موضوس اس  که ب ورب اگر موضوس ج اب باشدا در ا موضوس ج اب:

 زیر نالا  داده می شود:

 انگیزه باش  رت ه ثاب  = xرت ه جممی   
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و یا ممکن اس  به طور ممکوس م ناسب با موضوس هنگامی که مالارک  کنندگا  از موضوس مورد ببث منبرف می شوندا 

 می شود:باشد که به صورب زیر نالا  داده 

 جالب منبرف کننده رت ه ثاب  = /رت ه جممی  

در صورتی که موضوس چندا  ج اب ن اشدا در این صورب ممکن اس  مالارک  کننده ع قه ای را به  موضوس غیر ج اب:

 ببثی که م ناسب با موضوس اس  نالا  ندهد که به صورب زیر نالا  داده می شود:

 جالب منبرف کنندهنه چندا   رت ه ثاب  = xرت ه جممی  

و در صورتی که این چنین ن اشدا در این صورب این  ال  به طور ممکوس م ناسب بوده و به صورب زیر نالا  داده می  

 شود:

 انگیزه دهنده رت ه ثاب  = /رت ه جممی  

ه ن کلید واژه ها بارت اط بر کلیدواژه های خاص مانند ج ابا غیرج ابا انگیزه باش و یا منبرف کننده تاکید می کند  ای

طور منطقی با اس زاده از منطق فازی تزسیر می شوند  وابس گی نوس موضوس و فمالی  های مالارک  کنندگا  با ارائه ماتریس 

 رابطه ای ایجاد می شود  دو رابطه ارائه می شوند که ع ارتند از:

 صزبها وب گ ها و نظرابرابطه بین انواس موضوس و فمالی  های مالارک  کنندگا  از طریق پس  های  -

کنندگا  برای یک دوره زمانی کنندگا  و وضمی  موضوس پس از مداخله مالارک های مالارک رابطه بین فمالی  -

 مالاص

با توجه به این دو رابطها رابطه سوم جه  یاف ن رابطه بین انواس موضوعاب و وضمی  موضوس ارائه می شود  این  ال  

 شود  مباس ه می "ترکیب فازیرابطه "با اس زاده از 

اس   شکل موضوس  1و  0ع ئه منطق فازی برای رت ه موضوس یا رت ه مالارک  دارای درجه ای از مقادیر عضوی  بین 

کننده از کننده و نه چندا  جالب منبرفدهندها جالب منبرف به صورب جالبا انگیزه باشا نه چندا  جالبا انگیزه

در قالب  2و  1شود  این روابط به صورب رابطه ها ایجاد میدر بین نوس موضوس و نوس فمالی  دو نوس رابطه ایجاد شده

 شود  زیر ایجاد می
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ا نوس موضوس به صورب جالب یا نه چندا  جالب تمریف شده و رسانه ارت اطی توسط مالارک  کنندگا  به 1در رابطه 

نالا  دهنده نوس فمالی   1درجه مقادیر عضوی  در رابطه شکل نظر دهی ا م ن گ اری  و پس  صزباب بیا  می شود  

دارای تزسیر از نقطه نظر موضوس بوده و به  1انجام شده توسط مالارک  کنندگا  با توجه به نوس موضوس اس   رابطه 

 صورب زیر نالا  داده می شود:

 

 =  1رابطه 

 

تر اس   فمالی  های مالارک  کننده موجب ج ابدارای تزسیر از نقطه نظر مالارک  کننده  2به طور مالابها رابطه 

شد  موضوس شده و یا هیچ ج ابی ی در پی ناواهد داش   مالارک  آنها موجب ارائه یک توزیع وزنی که یا زیاد در 

موضوس با توجه به ببث به اش راک گ اش ه شده توسط آنها می گردد  بر اساس این ببث می توا  موضوس را به صورب 

 دارای درجه مقادیر عضوی  و به صورب زیر نالا  داده می شود: 2کننده نالا  داد  رابطه یا منبرفانگیزه باش 

 

 =   2رابطه

 

 

ا یک رابطه ایجاد شده که می تواند وضمی  موضوس را پس از یک دوره زمانی مبدود به شکل 2و  1با توجه به روابط 

 زیر قضاوب کند: 

 جالبا انگیزه باش  -

 نگیزه دهنده نه چندا  جالبا ا -

 جالب منبرف کننده  -

 نه چندا  جالب منبرف کننده  -
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 2-1ع ارتند از رابطه 2و  1رابطه ترکی ی فازی م ناظر ایجاد شده از روابط 

 

 

 =  2-1رابطه

 

می باشند  در مورد منطق فازیا کلیه مقادیر درجه  1فراتر از  "رت ه جدید موضوس"ممکن اس  که مقادیر مالاص 

می باشند  بنابراینا مقیاس بندی مقادیر ضروری اس   جه  یاف ن مقدار مقیاس بندی شدها در  1و  0عضوی  بین 

 مباس ه می شود   "رت ه جدید موضوس"یانگین اب دا یک مقدار  دی لباظ شده و این مقدار با در نظر گرف ن م

 ارزیابی:  .5

اساسا مرت ه یک موضوس بس گی به ماهی  آ  داش ه و با گ ش  زما  با  ضور مالارک  کنندگا ا موضوس می تواند ج اب 

کارایی پردازش یا غیر ج اب باشد  با توجه به هر مبدوده زمانیا هر مالارک  کننده دارای سهمی در جریا  ارت اط اس   

ا  در ربایجاکنش کاربرا  نس   به وقوس سیل آ داده  جیه با کمک مثال مورد ارزیابی قرار گرف ه اس   این مثال شامل و

 ش که اج ماعی توی ر بوده که جه  صب  سنجی روش پیالنهادی مورد اس زاده قرار گرف ه اند  

ا )همدردی و تسلی ( TN3( جمهور سییر ا)TN2ا )خسارب(  TN1ا نام هر موضوس به صورب )کال ه ها(1در جدول 

TN4 )کمک رسانی(اTN5  )و )مالک ب کالورTN6 دهنده تمداد مالارک شود  این جدول همچنین نالا نالا  داده می-

بندی موضوس جدید اس   موضوس به صورب جالب یا غیر جالب توسط بندی موضوعی اولیه و رت هکنندگا ا موضوعابا رت ه

نالا  دهنده موضوس نام گ اری شدها  1م موضوس و تمداد مالارک  کنندگا  ع قه مند به موضوس جدا می شود  جدول نا

 موضوسا رت ه اولیها تمداد مالارک  کنندگا  و رت ه جدید پس از مالارک  افراد در به اش راک گ اری نظراب اس  

 ه شده اند  مالاهده می شود  که شش نوس موضوس م زاوب در نظر گرف 1 ال جه  بررسی پیالنهاد تبقیقا آمارهای جدول 

در نظر گرف ه شده اس   این رخداد  2017مورد ببث قرار گرف ه اند  رخداد سیل آ ربایجا  بسیار مهه از توی ر در ژوالی 

یل  ادث شده سمهه در توی ر به وسیله بیال ر مالارک  کنندگا  در نظر گرف ه شده و گس ره اثر آ  با اثر بیال ر از دیگر 

به وقوس پیوس ه اس   می توا  این جریا  سریع ا ساسی بر گرف ه شده از یک پروفایل در توی ر  2017ق ل و پس از ژوالی 

را از پروفایل بسیاری از اشااص دیگر مالاهده کرد که طی آ  یک ببرا  به وسیله یک شاص قرار گرف ه اس   بنابراینا 
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خ وصی  سرع  ک   داده اس   تغییر و   ی عدم تغییر در رب ه موضوس به خوبی در نرخ جریا  ا ساسی نالا  دهنده 

ا 0.3ا 0.6شاهد افزایش در رت ه موضوس خود به میزا   5و موضوس 3ا موضوس2ا موضوس1گراف نالا  داده شده اند  موضوس

ه کلیه مقادیرا مالاهده می شود که ا هیچ تغییری را تجربه نکردند  با مقایس6و موضوس 4بوده اندا اما موضوس 0.4و  0.2

از بیال رین اهمی  در میا  کلیه م غیرهای اط عاتی دیگر ارائه شده برخوردار بوده اس   از این رو در صورتی که  1موضوس 

نالا  داده می شودا در این صورب مجموعه ای از  ج اب انگیزه باش یک موضوس ج اب و انگیزه باش باشد که به صورب 

ا باش ج اب انگیزهباشد  در این  ال ا ترکی اب دیگر مانند ا یک موضوس بسیار مب وب تر از موضوعاب دیگر میموضوعاب ی

نیزمی توانند به طور مالابه با ادامه  نه چندا  جالب منبرف کنندهو  جالب منبرف کننده ا  نه چندا  جالب انگیزه دهنده

 ارائه شده اند  2وجه به نوس و رت ه آنها در جدول یاف ن ارت اط رخ دهند  وضمی  اولیه موضوعاب با ت

 : وضعیت موضوع و رتبه موضوع رویدادها1جدول

نام 

 موضوع

وضعیت 

 موضوع

رتبه اولیه 

 موضوع

تعداد مشارکت 

 کنندگان

رتبه جدید 

 موضوع

 0.6 14 0.1 1 1موضوع

 0.3 3 0.1 1 2موضوع

 0.2 4 0.1 1 3موضوع

 0.1 0 0.1 0 4موضوع

 0.4 6 0.1 0 5موضوع

 0.1 0 0.1 0 6موضوع

 

کنندگا ا رت ه موضوس نیز تغییر کرد که طی آ  وضمی  موضوس نیز به ت ع آ  تغییر کرده و سپس با توجه به  ضور مالارک 

جالب نه چندا  جالب انگیزه دهنده ا  اج اب انگیزه باشموضوعاب مالابه در هر کدام از چهار گروه شامل موضوعاب 

به عنوا  موضوعاتی ج اب شناخ ه نالده  6و  4اند  موضوعاببندی شدهخوشه کنندهنه چندا  جالب منبرفا کننده منبرف

کنندگا  نالا  داده نالده اس ا بنابراین این موضوس منبرف شده و هیچ تغییری در رت ه ای توسط مالارک و هیچ ع قه

 موضوس آنها رخ نداده اس   
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بندی کرد  همچنین می توا  خوشه موضوعاب دیگر خوشه کنندهنه چندا  جالب منبرفروه از این رو می توا  آنها را در گ

در گروه  1مورد ارزیابی قرار داد  بنابراینا موضوس  6با مقادیر جدول  1را با مقایسه مقادیر رت ه موضوس جدید آنها در جدول 

 کننده جالب منبرفدر گروه  3و موضوس   2ا موضوس دهنده در گروه نه چندا  جالب انگیزه 5ا موضوس ج اب انگیزه باش 

 گیرند  قرار می

 : رتبه موضوع رویدادها2جدول

 نام موضوع                 نوع موضوع                    رتبه موضوع       

T1                                    1                            0.5386   

T2                                    1                            0.8217 

T3                                    1                            0.7551 

T4                                    0                            0.1673    

T5                                    0                             0.1971   

T6                                    1                             0.9493 

T7                                    1                             0.7689 

T8                                     0                            0.2703 

T9                                     0                            0.3774 

T10                                   1                            0.3912 

T11                                   0                            0.4299 

T12                                   1                            0.7904 

T13                                    1                           0.8878 

T14                                    1                           0.8335 

T15                                    1                           0.6713 

T16                                     1                           0.7691 

T17                                     0                           0.3276 

T18                                     0                            0.216 

T19                                     1                           0.8085 

T20                                      0                         0.3968 
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( دریاف  1اس زاده از ممادله )بر اساس نظر مالارک  کنندگا ا رت ه موضوس تغییر کرده و مالارک  کنندگا  رت ه را با 

اند  مالارک  کننده مورد نظر قرار گرف ه 50نالا  داده شده اس   در این قسم ا  3کنند  این مجموعه ث   شده در جدولمی

 کنند  گ اری یا ارائه م ن مالارک  میدهیا پس آنها در گز گو از طریق نظر

ید رت ه جد"ا  افزایشا کاهش و یا ثاب  مانده و این مقادیر تب  کنندگرت ه جدید موضوس با توجه به فمالی  مالارک 

 شوند  نالا  داده می 4( در جدول 2ث   می شوند  مقادیر به دس  آمده از ممادله )"موضوس

باشند  در مورد منطق فازیا کلیه مقادیر می 1فراتر از  "رت ه جدید موضوس"شود که مقادیر مالاص مالاهده می 4در جدول 

بندی شدها در می باشند  بنابراینا مقیاس بندی مقادیر ضروری اس   جه  یاف ن مقدار مقیاس 1و  0عضوی  بین  درجه

مباس ه می شود  میانگین  "رت ه جدید موضوس"اب دا یک مقدار  دی لباظ شده و این مقدار با در نظر گرف ن میانگین 

(m( به صورب زیر با اس زاده از ممادله )مباس ه می2 ) :شود 

(1)                  

 کنندگا   اضر در یک بازه زمانی مالاص اس   نالا  دهنده تمداد مالارک  nکه 

 0.83به میزا   1اس   بنابراین مقادیر بیال ر از  0.83 "(mرت ه جدید موضوس) "(ا مقدار میانگین3با توجه به ممادله )

 اند  مورد اشاره قرار گرف ه 5در جدول  4شوند  مقادیر اص ح شده جدول مقیاس بندی می

بندی کرد  این موضوس با مقایسه مقدار بر اساس چهار ترکیب زیرا می توا  هر موضوس را در هر چهار ک س ما لف گروه

ای ترکی ی فازی امکا  پ یر اس   نقاط یا موضوعاتی که تملقی به با ماتریس رابطه 5اص ح شده رت ه جدید موضوس جدول 

ها ندارندا به عنوا  نویز در نظر گرف ه می شوند  دامنه هر ترکیب تمریف شده از ماتریس رابطه ای در شههیچ یک از خو

 شود  دس ه بندی می 6جدول 

ا شکل گیری خوشه م ناظر از هر موضوس تب  نام شاخص "رت ه جدید موضوس"با توجه به مقادیر مقدار اص ح شده 

S نظردهیEnario  باشا غیرجالب انگیزه نالا  داده می شود  چهار گروه ما لف ع ارتند از: جالب انگیزه 7در جدول

نالا   Noiseکننده و جالب غیرمنبرف کننده و موضوعاتی که مرت ط با هیچ باش خاص ن وده با باشا جالب منبرف

 شوند  داده می

رد  بندی کبندی م  نی بر تراکه در چهار گروه ما لف خوشه را با اس زاده از تکنیک خوشه "انواس موضوس" ال می توا  

ایده مورد نظرا ادامه رشد یک خوشه مالاص با توجه به وجود تراکه بیش تر از مقدار نهایی اس   همسایگی یک شماس 
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ظر در نای نیس ند به عنوا  نویز مالاص باید  اوی دس  که تمدادی از موارد باشد  موضوعاتی که م ملق به هیچ خوشه

 نالا  دهنده نام موضوعاب م ملق به یک خوشه خاص و یک موضوس نویز اس    8گرف ه می شوند  جدول 

 بندی م  نی بر تراکه اس   نالا  دهنده موضوعاب ما لف بر اساس رت ه آنها با اس زاده از خوشه 1ا شکل 8بر اساس جدول 

 

 :رتبه جدید موضوع برای هر موضوع4جدول

 ع     مقدار میانیگن رتبه        رتبه موضوع       نوع موضوع              نام موضوعرتبه جدید موضو

T1                                 1                         0.5386                     0.4                            0.9386 

T2                                 1                         0.8217                     0.45                          1.2717 

T3                                 1                         0.7551                     0.45                          1.2051 

T4                                 0                          0.1673                     0.067                       0.2343 

T5                                 0                         0.1971                     0.367                        0.5641 

T6                                 1                          0.9493                     0.533                         1.4823 

T7                                 1                         0.7689                      0.2                            0.9689 

T8                                 0                          0.2703                      0.333                        0.6033 

T9                                 0                         0.3774                      0                                0.3774 

T10                               1                         0.3912                     0.3                              0.6912 

T11                              0                          0.4299                     0.45                            0.8799 

T12                              1                          0.7904                     0.3                              1.0904 

T13                              1                          0.8878                     0.35                            1.2378 

T14                              1                           0.8335                    0                                  0.8335 

T15                              1                          0.6713                     0.4                               1.0713 

T16                             1                            0.1291                    0                                   0.7691 

T17                           0                              0.3276                   0.5                               0.8276 

T18                           0                               0.216                     0.1                              0.316 
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T19                           1                               0.8085                  0.25                             1.0585 

T20                           0                               0.3968                 0.6                                 0.9968 

 

 

 

 "رتبه جدید موضوع": مقدار اصالح شده 5جدول

 موضوعمقدار اصالح شده رتبه جدید موضوع   رتبه جدید موضوع   مقدار میانیگن رتبه     رتبه موضوع      نوع موضوع          نام 

T1                   1              0.5386               0.4                  0.9386                             0.9386 

T2                   1              0.8217               0.45                 1.2717                            0.87 

T3                   1              0.7551               0.45                 1.2051                            0,87 

T4                   0              0.1673               0.067               0.2343                            0.2343 

T5                   0               0.1971               0.367               0.5641                            0.5641 

T6                   1              0.9493               0.533               1.4823                            0.87 

T7                   1              0.7689               0.2                   0.9689                            0.9689 

T8                   0              0.2703               0.333               0.6033                            0.6033 

T9                   0              0.3774               0                       0.3774                           0.3774 

T10                 1              0.3912               0.3                    0.6912                           0.6912 

T11                 0               0.4299              0.45                  0.8799                           0.8799 

T12                 1               0.7904              0.3                    1.0904                           0.87 

T13                 1               0.8878              0.35                  1.2378                           0.87 

T14                 1               0.8335              0                        0.8335                          0,8335 

T15                 1               0.6713              0.4                     1.0713                          0.87 

T16                 1               0.1291              0                        0.7691                           0,1291 

T17                 0              0.3276               0.5                     0.8276                          0.8276 
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T18                 0              0.216                 0.1                     0.316                            0.316 

T19                 1              0.8085               0.25                    1.0585                         0.87 

T20                 0               0.3968               0.6                      0.9968                        0.9968 

 

 

 

 : هر سناریوی با محدوده ماتریس رابطه ای6جدول

 فرآیند محدوده

 جالب انگیزه باش  0.8 – 1

 غیرجالب انگیزه باش 0.6 – 0.7

 جالب منبرف کننده 0.5

 جالب غیرمنبرف کننده 0.2 – 0.4

 نویز 0.2کمتر از 

 

ها همواره با مقادیر رت ه جدید موضوعاب دیگر مجموعه موضوعاب اس   کلیه مقادیر دهنده فهرس ی از خوشهنالا  7جدول 

شوند  با توجه به این که موضوس ج اب بوده و بسیاری از به عنوا  موضوس ج اب در نظر گرف ه می 0.5بزرگ ر یا مساوی 

افراد در مورد موضوس ع قه نالا  داده اندا مقدار اص ح شده رت ه موضوس افزایش یاف ه اس   بنابراینا این  ال  نمایالی از 

اس   در برخی از مواردا   ی مقدار رت ه موضوس نیز تغییر نکرده اس   مالاهده می شود که  باش ج اب  انگیزهخوشه 

ه دلیل مالارک  مالارک  کنندگا  به عنوا  یک موضوس ج اب تلقی شده اس   برخی از موضوعاب   ی ج اب ن وده اما ب

-بوده اما پس از  ضور مالارک  0.5اندا زیرا مقدار رت ه موضوس آنها کم ر از چندا  جالب ن وده T11و  T17موضوعاب 

کنندگا  به عنوا  موضوس ج اب شناخ ه شده اس   آنها به خوشه نه چندا  جالب انگیزه دهنده تملق دارند  با توجه به 

ا این  ال ا موضوس چندا  ج اب ن وده و هیچ فردی ع قه ای را نالا  نداده اس ا کنندهنه چندا  جالب منبرفموضوس 

اس   کاهش مقدار رت ه در شکل  0.5مقادیر رت ه موضوس آنها کم ر از بنابراینا این موضوس به تدریج منبرف شده اس   
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نالا  داده شده اس   می توا  یک تداخل را مالاهده کرد که طی آ   جه قابل توجهی از داده ها به وسیله کاربرا  هر 

ماعی های ش که اج سای  ش که اج ماعی وجود داش ه و یا در فرآیند ارت اط با  ضور مالارک  کنندگا  که اعضای سای  

 باشندا منسوخ شده اس   می

 T20ا T19ا T18ا T17ا T15ا T12ا T11ا T10ا T8ا T7اT5ا T4ا T4ا T3ا T2ا T1ا رت ه موضوس 5بر اساس جدول 

 افزایش یاف ه اس   

 

 : فرآیند خوشه بندی هر موضوع7جدول 

 موضوع           رتبه جدید موضوع            نام موضوع فرآیند                             مقدار اصالح شده رتبه جدید  

T1                    0.9386                           0.9386                                                             جالب انگیزه بخش 

T2                    1.2717                             0.87                                                               جالب انگیزه بخش 

T3                     1.2051                             0,87                                                              جالب انگیزه بخش  

T4                   0.2343                            0.2343                                                       جالب غیرمنحرف کننده 

T5                   0.5641                            0.5641                                                         غیرجالب انگیزه بخش 

T6                   1.4823                          0.87                                                           جالب انگیزه بخش               T7                   

                                       جالب انگیزه بخش                                                               0.9689                            0.9689

T8                   0.6033                         0.6033                                                          جالب منحرف کنند              T9                   

 جالب غیرمنحرف کنند                                                         0.3774                            0.3774

T10                   0.6912                           0.6912                                                                         جالب منحرف کننده  

T11                 0.8799                             0.8799                                                             جالب انگیزه بخش   

T12                 1.0904                               0.87                                                               جالب انگیزه بخش 

T13                 1.2378                              0.87                                                                 جالب انگیزه بخش 

T14                 0.8335                             0,8335                                                              جالب انگیزه بخش 
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T15                 1.0713                           0.87                                                                           جالب انگیزه بخش    

T16                 0.7691                           0,1291  نویز                                                                                        

T17                 0.8276                           0.8276                                                                      جالب انگیزه بخش 

T18                 0.316                             0.316                                                                 جالب غیرمنحرف کننده 

T19                  1.0585                          0.87                                                                         جالب انگیزه بخش  

T20                0.9968                            0.9968                                                                      جالب انگیزه بخش 

 

 موضوعات مختلف بر اساس رتبه: 8جدول 

 موضوعگروه خوشه بندی شده                  نام 

T1, T2, T3, T6, T7, T11,                            بخش انگیزه جالب  

T12, T13, T14, T15, T17, 

T19, T20 

T8, T10                                                      جالب منحرف کننده         

T5                                                             غیرجالب انگیزه بخش 

T4, T9, T18                                               جالب منحرف کننده         

T16                                                                                 نویز 

 

 تغییری رخ نداده اس    T16و  T14ا T9کاهش یاف ه اس   در رت ه موضوعاب  T13و  T6رت ه موضوعاب 

با توجه به کلیه این گراف هاا یک گزارش تبلیلی در مورد درصد ج ابی  و عدم ج ابی  موضوعاب پیش از ارت اط و تغییر 

عدم ج ابی  موضوس آغاز شده  50ج ابی  موضوس و % 50در درصد پس از ارت اط ارائه شده اس   در اب داا آزمایش با %

 اند  رسیده 20تغییر یاف ه و موضوعاب غیر ج اب به % 80اس   اما پس از ارت اطا نرخ موضوس ج اب به میزا  %
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 رسه موضوعاب با توجه به خوشه بندی م  نی بر تراکه :1شکل

 

 

 

 

 

 

 

موضوعاب ما لف با توجه به رت ه آنها در طی ایجاد های آزمایالگاهی موجب کمک در تبلیل وضمی  انواس کلیه این گراف

شوند  یک سناریو کوچک اما مهه از توی ر همراه با رخدادهای دیگر در نظر گرف ه کنندگا  میارت اط با مداخله مالارک 

  سدهنده وضمی  هر موضوسا وضمی  اص ح شده موضوعاب و نرخ جریا  ا ساسی موضوس اشده اس   ن ایج ارزیابی نالا 

تغییراب و سرع  اس   بنابراینا می توا  با توجه به الگوری ه پیالنهادیا می توا   -که اث اب کننده خ وصیاب داده  جیه

مزهوم م ن کاوی و ان قال  ال  موضوس مورد ببث را بر روی هر مجموعه داده به دس  آمده از هر سای  ش که اج ماعی 

 اث اب کرد  

 نتیجه گیری: .6

کنندگا  بر اساس تواند بر روی مالارک بررسی و تبلیل خروجیا ن ایج نالا  می دهند که یک موضوس جالب میبمد از 

کنندگا  و ج ابی  موضوس تاثیر بگ ارد  قابل  کر اس  با ایجاد بانک کلماب جامع موضوسا ارت اط بین آنها با دیگر مالارک 

 ها بدس  آورد تری از دادهتوا  برآورد دقیقانی میدر زمینۀ واکنش یا ا ساساب مث   یا منزی در هر زب
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