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کاانت الزم هب منظور رضا مانشتی جهت فراهم نمودانم از دوست زعزیم، جناب آاقی مهندس علیرد پایان رب خود الزم می  دن ام
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 شوم .متعهد مي زاهدی 

 توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است . تحقیقات در این پایان نامه 

 . در استفاده از نتایج پژوهشهای محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است 
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Shahrood  University  of  Technology  ». به چاپ خواهد رسید 

 رعایت مي  پایان نامه تأثیرگذار بوده اند در مقاالت مستتتخرج از اصتتلي پایان نامهن نتایح حقوق معنوی تمام افرادی که در به دستتت آمد

 گردد.

 ( صول اخالقي رعایت  در کلیه مراحل انجام این پایان نامه ، در مواردی که از موجود زنده ضوابط و ا ست  شده ا ستفاده  یا بافتهای آنها ( ا

 شده است .

  ، در کلیه مراحل انجام این پایان نامه، در مواردی که به حوزه اطالعات شخصي افراد دسترسي یافته یا استفاده شده است اصل رازداری

                                                                                                                                                                     ضوابط و اصول اخالق انساني رعایت شده است .
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 مالکیت نتایج و حق نشر

  کلیه حقوق معنوی این اثر و محصوالت آن )مقاالت مستخرج ، کتاب ، برنامه های رایانه ای ، نرم افزار ها و

ر دتجهیزات ساخته شده است ( متعلق به دانشگاه صنعتي شاهرود مي باشد . این مطلب باید به نحو مقتضي 

 تولیدات علمي مربوطه ذکر شود .

  بدون ذکر مرجع مجاز نمي باشد در پایان نامهاستفاده از اطالعات و نتایج موجود. 
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 چکیده

ترین ها به عنوان یکي از مهمهای اجتماعي و استفاده از آنبا توجه به روند رو به رشد شبکه

ترین ای برخوردار است. از جمله کاربردیاز اهمیت ویژه هاابزارهای ارتباطي در دنیای امروز، تحلیل آن

تماعي به ی اجافراد تاثیرگذار در یک شبکه .استها افراد در این شبکه نیرگذارتریتأثها، تشخیص تحلیل

غییر ان را تنظرها و عقاید دیگر کاربر، هادر این شبکه رفتار خودتوانند با شود که ميمياطالق  کاربراني

از سیاست پر کاربرد است.  مختلفي از جمله تجارت، بازاریابي وهای این نوع تحلیل در زمینه دهند.

های اجتماعي مختلف با یکدیگر متفاوت است، تعیین افراد تاثیرگذار در هر های شبکهگيجایي که ویژآن

افراد  ی یک روش جدید در جهت تشخیصهدف پژوهش حاضر، ارائهها نیز متفاوت است. یک از آن

  .استی اجتماعي توئیتر تاثیرگذار در شبکه

ی اجتماعي توئیتر در رابطه با حمالت های مورد نیاز از شبکهآوری داده، با جمعتحقیقدر این 

ارائه شده است. در مدل  رگذاریتأثشهر پاریس، مدلي برای تشخیص افراد  2015تروریستي سال 

که از  آن یمنتشرکنندههای کاربر ود در هر توئیت و نیز ویژگيهای موجپیشنهادی، با استفاده از ویژگي

در  .دشونميتوئیتر قابل دسترسي است، افراد تاثیرگذار تشخیص داده  1نویسيرابط کاربردی برنامه طریق

 دیگرتعامل با از از کاربران که  هایيویژگي( 1شوند: مي بندیتقسیمها به چهار گروه ویژگي، روشاین 

 هایيویژگي( 3د؛ نشومي تعیین پروفایلشان طریقاز کاربران که از  هایيویژگي( 2شوند؛ ميافراد مشخص 

قرار  توئیتها که در خودِ توئیتاز  هایيویژگي( 4کنند؛ ميها را مشخص کاربران آن دیگرها که توئیتاز 

 هایویژگي اختصاصيشده، وزن  آوریجمع هایداده رویپردازش بر پیش فرآینددارد. پس از انجام 

. در قسمت شودميمحاسبه  AHPها، به طور جداگانه و با استفاده از روش توئیتمرتبط با کاربران و 

 ینب معنایي یشده و رابطه بندیموجود خوشه هایتوئیت تاثیرگذار،افراد  تشخیص فرآینداز  دیگری

 يیککردن عامل زمان به عنوان  دخیلپس از  نهایت،. در گیرندميقرار  يهر خوشه مورد بررس هایتوئیت

شده  آوریجمع یدادهپایگاه، مدل مورد نظر ساخته و در یرگذاریتأث یزانم ییرعوامل در تغ تریناز مهم

 .شودمياعمال 

ي بین بستگهمنسبت به امتیاز کاربری است.  هاامتیاز توئیتنتایج به دست آمده حاکي از اهمیت 

گر تاثیر مستقیم دهد. این عدد بیانرا نشان مي 0.619کاربران و میانگین امتیاز هر توئیت عدد ی رتبه

ز تعداد ا هاتوئیت پیامکیفیت  دهدهمچنین نتایج نشان مي. ی کاربران استها بر رتبهکیفیت توئیت

                                                           
1 Application Programming Interface (API)  



 ح

ذاری  بردن میزان تاثیرگتواند باالها، نميافزایش تعداد توئیتتر است؛ به عبارت دیگر ها پراهمیتتوئیت

 کاربر را تضمین کند. 

درصد از  75دهد ها نشان ميآوری دادهی جمعروزه 21ی روند تاثیرگذاری کاربران در بازه

توانند روند تاثیرگذاری خود را در شوند، نميبندی ميها دستهافرادی که در هر روز جزو تاثیرگذارترین

های اول تا سوم را کسب درصد از افرادی که در هر روز رتبه 59روزهای دیگر حفط کنند. همچنین 

 دهند.رسند، با همان سرعت نیز آن را از دست ميها ميبه همان اندازه که سریع به این جایگاهکنند، مي

درصدی  20ی جایگاه دهندههای مورد استفاده در پنج توئیت تاثیرگذار در هر روز نشانهشتگ

 .گیرددرصد قرار مي 3با  isis#ی دوم، هشتگ باشد. در ردهمي prayforparis#هشتگ 

بستگي بین متغیرهای در نظر گرفته شده برای کاربران و نتایج به دست آمده برای امتیاز هم

. این در حالي کنندگان و امتیاز یک کاربر استبین تعداد دنبال 0.99ی قوی ی رابطهها، نشان دهندهآن

است که این عدد مربوط  0.37ها، و امتیاز توئیت بستگي بین مغیرهای هر توئیت همترین است که بیش

 مورد پسند دیگران واقع شده است. ،تبه ویژگي تعداد دفعاتي است که یک توئی

 

 پیشنهادگر سیستم ي،اجتماع هایشبکه تحلیل توئیتر، تاثیرگذارکاربران  :کلیدیکلمات 
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 گفتارپیش -1-1

بُعد اجتماعي به  این تواند به تنهایي و در انزوا زندگي کند.و نمي استاجتماعي  ی، موجودانسان

 ها در دنیاینتعامالت انساکند که برای رسیدن به اهدافش با دیگران در تعامل باشد. مجاب ميرا  ناچار او

تواند یرند، ميگخود مي هم نوعانکه افراد از  یریتأثبپذیرند.  تأثیردیگر یکحقیقي باعث شده است بتوانند از 

ت، پیدایش رایانه و اینترنتا قبل از  ها را تغییر دهد؛ گاه بهتر و گاه بدتر کند.ی زندگي آنروش، هدف و نحوه

ه در گرفت، اما امروزه تغییراتي کها صورت ميارتباط حقیقي بین آن ها از یکدیگر تنها باانسان تأثیرپذیری

-نوعان مجازی خود ميباشد که کاربران اینترنتي از هم یریتأثتواند ناشي از دهد، ميزندگي افراد رخ مي

ها و حتي تعامالت تر از دیگر رسانهتر و بیشهای اجتماعي در این میان هر روز بیشسهم شبکه پذیرند.

 .استحقیقي 

جوامع  يواقع یدر فضا ی،مجاز یاز طرح در عرصه فضا یشاست که پ يمفهوم ،“ياجتماع یشبکه“

ه کارتباطي  ها است؛بین انسان ارتباطي مجازیها، ایجاد این شبکه سیتأساز . هدف مفهوم است یدارا یزن

 شود.یاد مي مانند خویشاوندی، دوستي و ... در دنیای حقیقي از آن به عناوین مختلف

را  يتوجهجالبکه امکانات  یستندن یدیجد یکيتکنولوژ یتنها ابزارها یمجاز ياجتماع یهاشبکه

 توانميمعمولي  یتساوب یکرا فراتر از  ياجتماع یهاشبکه. قرار داده باشند ینترنتيکاربران ا یاردر اخت

 یاسيو س قتصادیا ي،فرهنگ ي،اجتماع یدر نظر گرفت که در ساختارها یدیجد یهاعنوان رسانهه ب

مکانات ا ،ياجتماع یهارسانه یهااز گونه یکيعنوان  به یياز سو ياجتماع یهاشبکهاند. کرده یجادا ییراتيتغ

 یندهافرآ يمشارکت شهروندان در برخ یشاند و در افزافراهم کرده ینترنتيکاربران ا یبرا يتوجهقابل يتعامل

 یاداعت ي،خصوص یمحر یلاز قب یيهادر حوزه یاگسترده هاییبها با آسشبکه ینا یياند. از سوموثر بوده

ها شبکه یناند. امواجه بوده ينیچننیا یو موارد یتاطالعات و هو یاز کودکان، دزد سوءاستفاده ی،مجاز

اب از انتخ یراخ یهاسال یاسيس یدادهایاند. روکرده متحولرا  یاسيارتباطات س مختلفي از جمله هایجنبه

های اخیر و انقالب به شهرهای مختلف دنیاحمالت تروریستي گرفته تا  ]1[ یکامرآ جمهوری یاستر

 بودند. ياجتماع یهاشبکهکاربران  هاییتاز فعال متأثر يهمگ ،]3،2[کشورهای عربي 
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 ی اجتماعیشبکه -1-2

های پروفایل( 1دهند )اجازه ميبه کاربران های تحت وبي هستند که های اجتماعي، سرویسشبکه

های فیلم ها ومطالب، عکس( 3ها در ارتباط باشند و )با آنو نموده انتخاب  افرادی را( 2بسازند؛ )شخصي 

-توان به فیسهای اجتماعي معروف مياز جمله شبکه .]4[به اشتراک بگذارند ، شدهانتخاببا افراد خود را 

باعث شده افراد بسیار زیادی در سرتاسر ها، افزون این شبکهگسترش روزاشاره کرد.  4تلگرام و 3، توئیتر2بوک

 ،2015سال ی سوم هسه ماهدر به طوری که  ،ها سیر کنندو در این شبکه تباط باشندبا یکدیگر در اردنیا 

 .5اندبودهفعال میلیون نفر در توئیتر  307 ماهانه 

 بندی کرد:های زیر دستهگروهبه از نظر کاربرد توان اجتماعي را ميهای شبکه

 6های اجتماعی ارتباطی عمومیشبکه  -1-2-1

ها ایجاد ارتباط بین دوستان، هدف اصلي آنگیرند که هایي قرار ميدر این دسته، شبکه

یا  Wallمثل مکان، ها، تمام ارتباطات ما را در یک این شبکه. استو ... آشنایان 

Timeline توان به فیسهای معروف در این زمینه مياز جمله شبکه دارند.نگه مي-

ها در بین کاربران محبوبیت این شبکهپس از  اشاره کرد. 7پالسبوک، توئیتر و گوگل

وان تها ميترین آنکه از محبوبایجاد شدند کشور های مختلفي نیز در شبکهایراني، 

 اشاره کرد. 8کلوببه 

 9ایگذاری چندرسانههای اجتماعی اشتراکشبکه  -1-2-2

های لفایحساب کاربری، توانند به سادگي با ایجاد یک ها، کاربران ميدر این نوع شبکه

 12و پیکاسا 11فلیکر ،10اینستاگرامای خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. چندرسانه

                                                           
2 https://facebook.com 
3 https://twitter.com 

4 https://telegram.org 

users/-twitter-active-monthly-of-http://www.statista.com/statistics/282087/number 5 

General Relationship Social Networks 6 
7 https://plus.google.com 

8 http://cloob.com 

Multimedia Sharing Social Networks 9 
10 https://instagram.com 
11 https://flicker.com 

12 https://picasa.google.com 
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گروه قرار در این گذاری عکس ها در به اشتراکترین شبکهاز محبوبچندی به عنوان 

گوی را از دیگر رقبای خود  13ی یوتیوبشبکه ویدئو،گذاری در به اشتراکد. نگیرمي

مهمي در نقش توانسته است  14آپاراتی اجتماعي در ایران نیز، شبکه ربوده است.

کاربران  .پیدا کندو محبوبیت به سزایي در بین کاربران ایراني  گذاری ویدئو ایفااشتراک

دقیقه  5تر از ویدئوهایي با مدت زمان کم معموالا ، اجتماعيهای در این نوع از شبکه

 .[5] کنندمنتشر مي

 15گراحرفههای اجتماعی شبکه  -1-2-3

پیدا کردن فرصتي مناسب برای بهبود های اجتماعي، افراد به منظور در این نوع شبکه

ای که های اجتماعيبرخي از شبکهگرچه گذارند. خود، مطالب را به اشتراک ميشغل 

کنند، صحبت ميهای مختلف مورد حرفهعمومي در به طور گیرند، در این گروه قرار مي

گو ودهند و در مورد آن به گفتشغل خاصي را مد نظر قرار مياما در برخي از موارد، 

در این زمینه  هاشبکهترین توان به عنوان یکي از مهمرا مي 16لینکداین نشینند.مي

میلیون را برای  396عدد ، 2015ی سوم سال در سه ماههای که اشاره کرد، شبکه

 رومتوان به کالساین بخش ميهای از دیگر شبکه. 17تعداد کاربران خود تجربه کرد

 با یکدیگر در ارتباط باشند.تا بتوانند اشاره کرد که محلي است برای معلمان  2.018

 19انتشار مطالبهای اجتماعی شبکه  -1-2-4

 لب، مطکاربرها، در این شبکهدهند. ها، بخش اعظمي از این گروه را تشکیل ميگوبال

پس از و افراد کند مورد نظر منتشر مي افزاریبستر نرممورد نظر خود را بر روی 

بسترهای در توانند نظر خود را در مورد آن به کاربر اعالم نمایند. ، ميمطلب یمشاهده

و ... نیز برای این مطالب وجود دارد. گذاری جدید، امکان به اشتراک  20افزارینرم

 دهندگان در این زمینه دانست.سرویسترین توان از مهمرا مي 21بالگفا

                                                           
13 https://youtube.com 
14 http://aparat.com 

Professional Social Networks 15 
16 https://linkedin.com 

members/-linkedin-of-numbers-http://www.statista.com/statistics/274050/quarterly 17 
18 http://classroom20.com 

Networks Information Publishing Social 19 

Platforms 20 

21 http://blogfa.com 
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 22های اجتماعی انجمنیشبکه  -1-2-5

اشاره کرد  نظرتبادلبحث و های انجمنتوان به های اجتماعي مياقسام شبکهاز دیگر 

گو وافراد در مورد یک موضوع یا مطلب خاص با یکدیگر به بحث و گفتها، که در آن

های اشاره کرد. انجمن  23دیگتوان به های معروف ميانجمناز جمله نشینند. مي

 24باشند که انجمن تخصصي فناوری اطالعات ایرانبسیاری نیز موجود مي زبانيفارس

 .استها یکي از آن

 25رسانهای اجتماعی پیامشبکه  -1-2-6

ر ، د، عکس، ویدئو و صوتاز طریق ارسال پیامتوانند ميکاربران ها، شبکه این نوع در

طراحي باشند. در ایران ميها این شبکهترین از محبوب 26تلگرام و وایبرارتباط باشند. 

ر ی بسیاو هزینه بر روی بستر تلفن همراه هاهای این شبکهاپلیکیشن اختصاصي

  شده است.ها آنافزون استفاده از باعث رشد روز ،پیامکها نسبت به تر آنپایین

 

 

 و اهمیت آن مسئلهتعریف  -1-3

ها ن شبکهایشمار اینترنتي، در بین کاربران بيهای اجتماعي شبکهگیر با توجه به رشد و نفوذ چشم

از نند؛ ایجاد کاجتماعي شگرفي را در دنیا سیاسي، فرهنگي و تحوالت  و تغییر های اخیردر سالاند توانسته

رو، بحث تعیین از این .]3،2[اشاره کرد مصر، انقالب  مخصوصااعربي، و  بهارتوان به ی این تحوالت ميجمله

هر  جایي کهاز آنشود. تری از سوی محققان دنبال ميهای اجتماعي با هیجان بیشافراد تاثیرگذار در شبکه

ود. شنیز منحصر به آن شبکه مي کاربران تاثیرگذار تشخیصفرد خود را دارد، های منحصربهشبکه، ویژگي

ی اجتماعي انتشار مطلب است. تعریف آن در در بخش قبل رفت، شبکه ای کههای اجتماعيشبکه از جمله

ا متفاوت هگیری میزان تاثیرگذاری نیز نسبت به دیگر شبکهها، اندازهی وبالگهای شبکهبا توجه به ویژگي

                                                           

Forum Discussion Social Networks 22 
23 http://digg.com 

24 http://itpro.ir 

Messaging Social Networks 25 
26 http://viber.com/en 
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ی یک مدل جامع در در پژوهش حاضر نیز سعي شده است با ارائهکارهای صورت گرفته است. از جمله 

 ی اجتماعي توئیتر، کاربران تاثیرگذار این شبکه معرفي شوند.رابطه با شبکه

 ارتأثیرگذافراد این مسئله را در پي داشته است که  های اجتماعي در بین آحاد جامعهنفوذ شبکه

افرادی در در مورد چنین وجو جسترو، از اینخواهند داشت. دهي افکار عمومي در جهتنقش بسزایي 

یز نکشورها انتخابات ریاست جمهوری ای برخوردار است. از اهمیت ویژهتوئیتر، ، مانند اجتماعيهای شبکه

پر اهمیت باشد؛ زیرا همین افراد هستند  نامزدهاتواند برای مي تأثیرگذارکه یافتن افراد از دیگر مواردی است 

مثال  به طورتغییر دهند. مختلف  نامزدهایذهن اذعان عمومي را در مورد توانند که با اظهار نظرات خود مي

ریاست ابات انتختوئیتر، نتایج فعلي  ی اجتماعيشبکهدر افرادی که توانستند ، تحقیقي در رابطه با ]1[ در

 .صورت گرفت، رقم بزنند 2012در سال  جمهوری آمریکا را

توانند در آن ميهای اجتماعي در شبکه تأثیرگذارافراد از دیگر مواردی است که مجازی بازاریابي 

و  ونسینما، تلویزیمعروف ، به دنبال ستارگان سر دنیاهای مختلف در سراشرکتنقش کلیدی ایفا کنند. 

رادیو، تلویزیون و مانند عمومي های در رسانهها آنخود را با استفاده از تا بتوانند محصوالت ورزش هستند 

-فیسهای اجتماعي پر مخاطب، مانند در شبکه کارهاو ورزشبا ورود هنرمندان  به نمایش درآورند.ماهواره 

حصوالت مها تمایل دارند تغییر کرده است و شرکتتبلیغات نیز سبک و سیاق بوک، توئیتر و اینستاگرام، 

قیقي، حفضای  ، نه تنها افراد معروفِدر چنین شرایطي تبلیغ کنند.های مجازی نیز تولیدی خود را در شبکه

 یرگذارتأثجدید، خود را ای از طریق رسانهتا بتوانند این فرصت را دارند نیز  شدهشناختهتر افراد کمبلکه 

 گوناگون باشند. یهاشرکتو بازاریاب محصوالت  جلوه دهند

ا یکي رهای اجتماعي در شبکه تأثیرگذارافراد تشخیص و شناسایي توان الب فوق، ميمطبا توجه به 

ی ئهسعي شده با ارادر این تحقیق و به آن اشاره کرد؛ لذا دانست ها تحلیل این شبکهمسائل در ترین از مهم

 شوند. مناسب، این افراد شناسایي یک مدل 

 

 هاچالش -1-4

توانستند مانع از انجام و یا هایي وجود داشتند که هرچند ميانجام این پژوهش، چالشدر 

 ها برطرف شدند.ی یک روش جایگزین، این چالشی کار شوند، اما با بهبود یا ارائهادامه
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لتر داده شود، فیتوانست باعث تغییر پایگاهی حاضر که مينامهترین چالش انجام پایانمهم

ال ستوئیتر در ترین اتفاق شد مهمی اجتماعي توئیتر بود. این مشکل باعث ميبودن شبکه

در این تحقیق مورد بررسي قرار نگیرد. برای رفع این مشکل، از یک ماشین مجازی  ،201527

که مهلت استفاده از آن سه مورد نظر استفاده شد. سرور   Windows Azureبر روی سرور 

ی چالش فیلتر بودن توئیتر به وجود مشکلي که در ادامهقرار داشت. کشور کانادا  ، دربودهفته 

با همکاری یکي  Windows Azureآمد، خریداری چنین سروری بود. فراهم نمودن سرور 

 جویان ایراني در خارج از کشور، صورت پذیرفت.از دانش

اطالعات مرتبط ی اول، های استخراج شده در دو مرحله صورت پذیرفتند: در مرحلهداده

های مورد نظر را پست ی دوم، اطالعات مرتبط با کاربراني که توئیتها و در مرحلهبا توئیت

 به سه هفته محدود بود، Windows Azureجایي که مدت استفاده از سرور از آناند. کرده

ای بودن لها توجه به دو مرحرسید. بنیز باید در سه هفته به اتمام مي آوری اطالعاتزمان جمع

ها را درصد از اطالعات کاربراني که توئیت 40ها، حدود ها و نیز حجم باالی آنوری دادهآجمع

 به دلیل اتمام مهلت استفاده از سرور مورد نظر، از دسترس خارج شد. منتشر کرده بودند،

در این پژوهش،  شدهارائهسازی مدل های موجود در فرآیند پیادهیکي دیگر از چالش

این ها بود. های توئیتر و گوگل در تعداد درخواست نویسيرابط کاربردی برنامهمحدودیت 

نامه گیری پایانسازی و نتیجهآوری داده و در نتیجه، پیادهها باعث کند شدن جمعمحدودیت

 Google Maps نویسيرابط کاربردی برنامه برای مثال به منظور استفاده ازشد. 

Geocoding   ، ،ارسال درخواست به آن ارسال کرد. برای  2500توان تنها ميدر هر روز

دالر پرداخت  0.5درخواست جدید، مبلغ  1000بایست به ازای هر تر ميبیش هایدرخواست

 180دقیقه،  15توان در هر برای استخراج کاربران، تنها مي مثالادر مورد توئیتر نیز،  .28شود

 .29توئیتر ارسال کرد نویسيکاربردی برنامه رابطدرخواست به 

 

 

                                                           
27 https://2015.twitter.com/most-influential 
28 https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/usage-limits 
29 https://dev.twitter.com/rest/public/rate-limits 
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 باشند:ی حاضر به صورت زیر مينامهپایان بعدیهای فصل

اند، معرفي ی تشخیص افراد تاثیرگذار بودهکارهای پیشیني که در زمینه، 2در فصل 

کار گرفته شده در این پژوهش. در فصل به معرفي روش به اختصاص دارد 3فصل خواهند شد. 

نتایج به دست آمده از اعمال روش ارائه شده، مورد ارزیابي و تحلیل قرار خواهند گرفت و در  4

 و نیز کارهای آینده خواهند آمد. های انجام شدهگیری از بحثفصل آخر، نتیجه
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 مروری بر کارهای پیشین -2
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در  تأثیرگذاری تشخیص افراد در زمینه شدهانجامهای در فصل جاری به مطالعه و بررسي پژوهش

م. کنیی گراف معرفي ميرا از دید نظریه تأثیرگذاریابتدا معیارهای های اجتماعي خواهیم پرداخت. شبکه

ها و نیز توئیتر اجتماعي وبالگهای بر روی شبکه شدهانجامی خود را بر روی کارهای در بخش بعد، مطالعه

-کهی شببندی و تحلیلي در زمینهترین ابزارهای رتبهبرخي از مهمدر قسمت آخر نیز معطوف خواهیم کرد. 

 های اجتماعي معرفي خواهند شد و تحقیقي در این زمینه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 در گراف 30مرکزیت های سنجه -2-1

توان رو مياز اینتواند به یک گراف مدل شود. مي در زبان ریاضيی اجتماعي هر شبکه

جایي که هر گره در محاسبه نمود و از آن 31برای هر گرهمرکزیت در یک گراف را  هایسنجه

مرکزیت را  هایسنجههر یک از توان ی اجتماعي است، ميکاربر در شبکهیک معادل گراف، 

 هایسنجهنظر گرفت. ی اجتماعي در شبکهدر فرد  تأثیرگذاری عواملیکي از به عنوان 

 :شوندمرکزیت به شکل زیر تعریف مي

  32لینک ورودی  -2-1-1

در یک گره در گراف است. های ورودی به یک لینکهمان در واقع  سنجهاین 

دوستاني دانست که با یک کاربر توان به عنوان را مي عامل، این اجتماعيی شبکه

 یتأثیرگذارتر باشد، میزان فرد بیش دوستان یکهر چه تعداد در ارتباط هستند. 

 تر است.ی اجتماعي بیشفرد مورد نظر در شبکه

 33بینابینی  -2-1-2

رین تاکثر کوتاهداشته باشیم که  Aمانند ای اگر گره، 34ی گرافدر نظریه

. ]6[باالیي است  بینابینياین گره دارای بگذرد،  Aمسیرهای بین هر دو گره از 

 𝑔𝑗𝑘که در آن  دهدتعریف فوق را به صورت ریاضي نشان مي (1-2) یرابطه

و گذرد مي 𝑘و  𝑗های که از گرهترین مسیرهایي است تعداد کل کوتاهگر بیان

𝑔𝑗𝑘(𝑖)  ترین مسیرهای بین تعداد کوتاه𝑗   و𝑘  ی است که از گره𝑖  گذرد.مي 

در این طور که همان آمده است. 1-2شکل در  بینابیني یسنجهاز  بصری مثالي

                                                           

Centrality measures 30 

Node 31 

32 Inlink 
33 Betweenness 

Graph theory 34 
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-ارتباط غالباا باالیي هستند که بینابینيهایي دارای گرهشکل مشخص است، 

به سزایي در  تأثیر؛ لذا این افراد باشندمي  35دو یا چند اجتماعی بین دهنده

 دارند.ی بین دو اجتماع رابطه

(2-1)       𝐁(𝐢) =  ∑ 𝐠𝐣𝐤(𝐢)/𝐠𝐣𝐤𝐣<𝐤   

 

 36 بینابیني یسنجهمثالي بصری از  1-2شکل 

 

 37نزدیکی  -2-1-3

در یک . استهای دیگر تا گرهبین هر گره ی فاصلهگر متوسط بیاناین سنجه 

-يمترین افراد متصل به بیش مسیرترین کوتاهبا افرادی که ی اجتماعي، شبکه

( 2-2)ی مدل ریاضي این سنجه در رابطهباشند. باالیي مي نزدیکيشوند، دارای 

 .است 𝑗ها مانند با دیگر گره 𝑖ی ی بین گرهفاصله 𝑑(𝑖،𝑗)آمده است که در آن، 

طور که همان آمده است. 2-2دل بصری این سنجه نیز در شکل الي از ممث

رین تهستند که با کم تأثیرگذاراز آن جهت باال  نزدیکيشود، افراد با مالحظه مي

 در شبکه رسید.بسیاری افراد ها به توان از آنی ممکن ميفاصله

                                                           

Community 35 

 pike-walter-influencers-who-know-actually-you-do-https://www.linkedin.com/pulse/wtfبرگرفته شده از 36 
37 Closeness 
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(2-2)       C(i) =  [∑ d(i،j)N
j=1 ]−1 

 

  20 نزدیکي یسنجهمثالي بصری از   2-2شکل 

 

 خاصهای مدل -2-2

 هاوبالگ  -2-2-1

به بررسي و همکارانش   38نیتینانجام شد،  2008که در سال  ]7[در  شدهانجامتحقیق در 

  Apple Weblog (TUAW)Unofficial 39وبالگيِ ی کنندهفراهم سرویسها در وبالگ تأثیرگذاری

ان نویسوبالگتفاوت بین تحقیق مورد نظر به آن اشاره شده است، ای که در ترین مسئلهمهم پرداختند.

 زاماا المنتشر کند،  زیادیهای که تعداد پست يسیوبالگ نوهر به عبارت دیگر،  است. 41و فعال 40تأثیرگذار

                                                           

Nitin Agarwal 38 

Weblog service providers  39 

Influential 40 

Active 41 
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 هاستپ تأثیرگذاریبا میزان ای هیچ رابطه هاپستتعداد در واقع،  باشد. تأثیرگذاری سیوبالگ نوتواند نمي

 4شناخته شود، باید  تأثیرگذارکه وبالگي برای این شده است،اشاره تحقیق طور که در این همان ندارد.

 داشته باشد:زیر را ویژگي 

 باید توسط بسیاری از  تأثیرگذارشناخت این است که یک وبالگ از منظور  :42شناخت

تواند زماني مي pپستي مانند برای این منظور، شناخته شده باشد. های دیگر وبالگ

عداد تدر واقع یا ارجاع داده شده باشد های دیگر پستاز بسیاری که توسط باشد  تأثیرگذار

 بزرگ باشد. 𝜄ی به اندازههای ورودی آن لینک

 نظراتاز تعداد  غیرمستقیم به طورتوان را مي پستمیزان فعالیت یک : 43میزان فعالیت 

بدین کند، نظر دریافت مي γبه تعداد در واقع هنگامي که پستي گیری کرد. اندازهآن پست 

ترین ممهیکي از بگذارد.  تأثیرافراد زیادی بر روی این پست توانسته است که معني است 

 .]7[ شودتولید مي 44نویسانهرزنامهویژگي، نظراتي است که توسط ها در مورد این دغدغه

 هر چه  میزان خالقیت آن است.گر هر پست، بیان 46های خروجيتعداد لینک: 45خالقیت

با توجه تر است. میزان خالقیت آن کمتر باشد، یکنزد θهای خروجي به عدد لینکتعداد 

ی های خروجي رابطهلینکتعداد بیان کرد که گونه توان این، ميشدهگفتهبه مطلب 

 معکوس با تعداد نظرات دارد.

 هایگیری این ویژگي با استفاده از ابزارهای آماری، در مقایسه با ویزگياندازه: 47فصاحت 

د که به مخاطب خود ی هستنابه گونه غالبااها وبالگکه جایي از آن. تر استدیگر، سخت

تواند بکار گرفته شده در هر پست، مي 48کترهایتعداد کاراکنند، ائه مياطالعاتي را ار

ه عدد بپست کاراکترهای تعداد هر چه به عبارت دیگر، آن پست باشد.  تأثیرگذاریگر بیان

𝜆 تر است.بیش آن تأثیرگذاریتر باشد، نزدیک 

                                                           

Recognition 42 

Activity generation 43 

44 Spammers 

Novelty 45 

Outlink 46 

Eloquence 47 

Characters 48 
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-مورد استفاده قرار مي ذکرشدهویژگي  4هر نام دارد،  Influence Flow، که شدهارائهدر مدل 

، شدهارائهدر فرمول  شود.استفاده مي (3-2) یرابطههر پست، از  تأثیرگذاریزان می ی. برای محاسبهگیرند

 .شوددر نظر گرفته مي ]1-0[ یبازهدر  هر پست، وزنيتعداد کاراکترهای  خروجي وهای ورودی، لینکبرای 

(2-3)       I(p) = w(λ) ∗ (wcomγp + win ∑ I(pm)|ι|
m=1 − wout ∑ I(pn)|θ|

n=1 ) 

محاسبه و استخراج پس از بالگ مورد بررسي قرار گرفتند. و 10000در این تحقیق، بیش از 

 :نتایج به صورت زیر مورد تحلیل قرار گرفتندها، وبالگ تأثیرگذارترین

 هم  کهگیرند قرار مي نویسانيدر این گروه، وبالگ: تأثیرگذارو  فعالنویسان وبالگ

های لینکو  با تعداد نظرات هاهای آنپستکه اینهم اند و داشتههای زیادی تعداد پست

 ورودی زیادی همراه بوده است.

 ه بر کهایي هستند نویسان، آناین گروه از وبالگ: تأثیرگذار غیرفعال امانویسان وبالگ

ی را به خود جلب خاطب بسیارماند اند، توانستههای کمي که داشتهخالف تعداد پست

های ورودی بسیاری زیادی لینکنظرات و دارای ها های آنهر یک از معدود پستکنند و 

 iPhoneبا پستي در رابطه وجود دارد، نویساني که در این گروه یکي از وبالگ باشند.

عه به مراج ا. بدادلینک ورودی را به خود اختصاص  33نظر و  77منتشر کرده است که 

جزئي خود را ی شخصي و س تجربهنویکرد که وبالگدرک توان مي این پستمتن اصلي 

 است. دادهدر مورد این محصول به مخاطبان ارائه 

 هند که درا افرادی تشکیل مينویسان این وبالگغیرتاثیرگذار: فعال اما نویسان وبالگ

هایشان برای مخاطبان، کنند، اما محتویات پستهای باالیي را منتشر ميتعداد پست

  کند.خاصي ایجاد نميی جاذبه

ساله صورت گرفته است که افراد تاثیرگذار در آن به صورت بصری  3ی تحقیق مورد نظر در یک بازه

 آمده است. 3-2در شکل 
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 ] Influence Flow ]24ساله با توجه به مدل  3 یبازهدر یک  تأثیرگذارنمودار افراد   3-2شکل 

 

 

بندی کرد:طبقهگروه  4توان در را مي تأثیرگذارافراد ، 3-2با توجه به شکل    

  به  به طور منظم حفظ کنند.خود را  تأثیرگذاریاند توانستهاین افراد، : بلندمدت تأثیرگذارافراد

بارزترین  Scott McNulty تسلط دارند.نویسي نویسان بر فضای وبالگعبارت دیگر، این وبالگ

 است. 3-2مثال در شکل 

  ود را خ تأثیرگذاریاند گیرند که توانسته، افرادی قرار ميهدر این گرو: مدت میان تأثیرگذارافراد

 Sean Bonner ،Gregoryشامل این افراد ، 3-2با توجه به شکل حفظ کنند. ماه  5-4برای 

Han  وBarb Dybward شوند.مي 
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  اند در لیست توانسته ماه( 2-1) برای یک مدت بسیار کوتاهاین افراد کوتاه مدت:  تأثیرگذارافراد

از  Fabienne Serriereو  Michael Sciannameaقرار بگیرند.  تأثیرگذارنویسان وبالگ

 باشند.مي 3-2ی شکل هاجمله مثال

  عنوان  بهبه تازگي گیرند، نویساني که در این گروه قرار ميوبالگدر حال رشد:  تأثیرگذارافراد

سر  چه بردید در آینده منتظر بود تا باید و  اندشدهشناختهها وبالگ یدر شبکه تأثیرگذارافراد 

-ی این افراد مياز جمله Erica Sadunو  Dan Lurie ،3-2به شکل با نگاه  ها خواهد آمد.آن

 باشند.

 

به  Influence Flowمدل در واقع، ، زمان است. پوشي شدهاز آن چشم ]7[ترین عاملي که در مهم

لینک ورودی و خروجي نداشته  نظر، پست، 1tتا  0tزمان از نویسي اگر وبالگارائه شده است که ای گونه

 (2009ال )س یک سال بعداساسي باعث شد تا . این مشکل کندنیز تغییر نميوی  تأثیرگذاریمیزان  باشد،

و با اضافه نمودن عامل زمان، کار خود را را اصالح نموده  ]7[ ارائه شده درمدل  شو همکاران 49لئونیداس

زمان حال و زماني در این مدل، اختالف زمان بین نام دارد.  MEIBI 50 ارائه نمایند. مدل ارائه شده ]8[در 

ر چه هارتباط معکوس دارد؛ به عبارت دیگر،  تأثیرگذاریبا میزان منتشر شده است، که پستي در وبالگ 

این مدل را به صورت  (4-2) یرابطهیابد. کاهش مي تأثیرگذاریتر باشد، میزان این اختالف زماني بیش

𝑆𝑗کند که در آن، ریاضي تشریح مي
𝑚(𝑖)  تأثیرگذاریمیزان 𝑖-نویس پستِ وبالگ امین𝑗 گیری مياندازه-

 شود. 

(2-4)       Sj
m(i) =  γ(|C(i) + 1| ∗ (∆TPj(i) + 1)

−δ
|Rj(i)| 

 باشند:به صورت زیر ميپارامترهای مدل 

 𝐶(𝑖)  نظر)هایي( که برای پست :𝑖 ؛شودداده مي 

 𝑅𝑗(𝑖) های ورودی به پست : لینک𝑖؛ 

 ∆𝑇𝑃𝑗(𝑖)  اختالف زماني بین زمان حال و زماني که پست:𝑖 منتشر شده است؛ 

 𝛾  و𝛿 تأثیرگذاریی تر کردن اندازه: ضرایب انتخابي برای بزرگ. 

                                                           

Leonidas Akritidis 49 

Metric for Evaluating and Identifying a Blogger’s Influence 50 
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همچنان های طوالني اگر یک پست پس از مدت شود این است کهوارد مي MEIBIایرادی که به مدل 

شوند، مطلب خود را به یک پست منتشر مي راایاخهایي که لینک ورودی بپذیرد یا به عبارتي اگر پست

، مدل دیگری به ]8[ماند؛ لذا در پست قدیمي بدون تغییر باقي مي تأثیرگذاریقدیمي ارجاع دهند، میزان 

-2به صورت ) MEIBIXدل م .بتواند این نقص را نیز برطرف سازدکه شود معرفي ميMEIBIX 51نام 

 :شودمي سازیمول( فر5

(2-5)     Sj
x(i) =  γ(|C(i) + 1| ∗ ∑ (∆TPj(i) + 1)

−δ
∀x∈Rj(i) 

 TUAWسرویس وبالگ در  شدهارسالهای پستاز نویسان، وبالگ تأثیرگذاریمیزان گیری اندازهبرای 

آوری شده ، جمعاندمنتشرشدهنویس وبالگ 51که توسط پست  17831این کار، برای . است شدهاستفاده

-های جمعپستکل از گزارش شده است.  269449 برای این تعداد پست نیز عددنظرات تعداد کل است. 

های و لینک هاپستآماری از تعداد  1-2شکل باشند. دارای لینک ورودی مي پست 4586آوری شده، تنها 

 کند.بیان ميداده در این پایگاهورودی را 

 

 ]8[ر د استفاده مورد یداده گاهیپا یورود یهانکیل و هاپست آمار   1-2جدول 

 های ورودیتعداد لینک های دارای لینک ورودیتعداد پست هاپستتعداد  سال

2004 997 8 0 

2005 4307 77 1 

2006 4354 186 18 

2007 4497 662 259 

2008 3676 3653 53204 

 53575 4586 17831 کل

 

و  Influence Flow ،MEIBIهای ، نتایج حاصل برای مدلشدهانجامبا توجه به محاسبات 

MEIBIX از مذکور های گیری میزان همبستگي بین مدلبرای اندازه آمده است. 2-2جدول در

Spearman’s rho به دهد. نتایج روش را نشان مي 3ی بین این رابطه 3-2جدول است.  شدهاستفاده

 است. ]8[در  شدهيمعرفهای و مدل ]7[بین مدل  ارائه شده در  بستگيواعدم آمده حاکي از  دست

 

                                                           

MEIBI eXtended 51 
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های میزان همبستگي بین مدل  3-2جدول 

Influence Flow ،MEIBI  وMEIBIX ]8[ 

 ρ هاروش
Influence Flow – MEIBI 0.418182 

Influence Flow – MEIBIX 0.357576 

MEIBI – MEIBIX 0.987879 

 

 تأثیرگذارتعیین افراد نیز به  ]9[ در 2011سال  درو همکارانش ، لئونیداس ]8[ی پژوهش در ادامه

 هاوبالگدر  52مولدمعرفي مدلي برای تشخیص افراد خود را معطوف به  ،د و در قسمتي از پژوهشنپردازمي

 :کنندبه دو نوع زیر تقسیم ميو آن را  پردازندمي تأثیرگذاریانواع به معرفي ها ابتدا آن .کنندمي

                                                           

Productive 52 

نویسوبالگ   

C. Bohon 1 

R. Palmer 2 

M. Lu 3 

C. Warren 4 

D. Caolo 5 

C. Ullrich 6 

S. Sande 7 

M. Rose 8 

V. Agreda 9 

Jason Clarke 10 

 

m نویسوبالگ   

26 C. Bohon 1 

20 R. Palmer 2 

20 S. Sande 3 

17 D. Caolo 4 

16 M. Schramm 5 

13 M. Rose 6 

8 M. Lu 7 

7 B. Terpstra 8 

7 C. Warren 9 

4 V. Agreda 10 

 

x نویسوبالگ   

27 C. Bohon 1 

20 S. Sande 2 

19 R. Palmer 3 

18 D. Caolo 4 

16 M. Schramm 5 

13 M. Rose 6 

8 M. Lu 7 

7 B. Terpstra 8 

7 C. Warren 9 

4 V. Agreda 10 

 

و  Influence Flow ،MEIBIهای نتایج بدست آمده از روش   2-2 جدول

MEIBIX :؛ راستInfluence Flow :؛ وسطMEIBI :؛ چپMEIBIX ]7[ 
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اند توبر روی اعضایي مينویس اثرگذاری زماني است که یک وبالگ: این نوع 53محدود تأثیر .1

توان با تعداد نظرات مي غالباااین نوع اثر را وی حضور دارند.  54اجتماعبگذارد که در  تأثیر

 یک پست مشاهده نمود.

تواند بر روی افرادی که در اجتماع نویس ميوبالگ، تأثیرگذاری: در این نوع 55گسترده تأثیر .2

. ستاگر این نوع موضوع های ورودیِ هر پست، بیانتعداد لینکاثر بگذارد. وی نیستند نیز 

این نوع تواند بوک نیز ميدر فیس 56هادیگری مانند تعداد الیک هایویژگيبرخي اگرچه 

 های وبالگي محدودی دارای این ویژگي هستند.سرویسرا نشان دهد، اما  تأثیر

 :تارائه شده اس ]9[در  (6-2) یرابطهها، در فضای وبالگبرای تعیین افراد مولد 

 

(2-6)                          U
i،p

j (t) =  γ
Li

j

L̅
(

θ

t−t
i،p

j
+θ

)δ
 

 :شوندپارامترهای به کار گرفته شده به صورت زیر تعریف ميکه در آن، 

 𝐿𝑖
𝑗 : )اندازه )تعداد کاراکترهای 𝑖-نویسامین پست وبالگ 𝑗؛ 

 �̅�  :ی پست؛متوسط اندازه 

 𝑡
𝑖،𝑝

𝑗  زمان ارسال پست :𝑖 نویس از وبالگ𝑗؛ 

 𝛾 ،𝜃 ،𝛿  با مقادیر دلخواه مدلثابت : پارامترهای. 

برای  BPمقدار شاخص  ،𝑡در زمان کند که نویسان مولد بیان ميتشخیص وبالگبرای BP 57مدل 

𝑃𝑖 برابر   𝑗وبالگ نویس 
𝑗  اگر و تنها اگر، است 𝑃𝑖

𝑗دارای مقدار  ، هر کدام،نویسوبالگهای از پست تا

𝑈
𝑖،p

𝑗 (𝑡) ≥  𝑃𝑖
𝑗 د.نباش 

 اگر  .معرفي شده استBI 58، مدل نیز تأثیرگذاربرای تعیین افراد 

                                                           

Proximal impact 53 

Community 54 

Wide impact 55 

Like 56 

Blogger’s Productivity 57 

Blogger’s Influence 58 
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(2-7)           V
i،p
j (t) =  wl ∑ (

θ

t−t
x,l
j

+θ
)δ

∀x∈R
i
j + wc ∑ (

θ

t−tx,c
j

+θ
)δ

∀x∈C
i
j 

 با پارامترهای را 

 𝑅𝑖
𝑗  :های ورودی پست لینک𝑖؛ 

 𝐶𝑖
𝑗  نظرات پست :𝑖 

𝑃𝑖برابر   𝑗برای وبالگ نویس  BI، مقدار شاخص 𝑡در زمان  کندبیان مي BIآنگاه مدل داشته باشیم، 
𝑗 

𝑃𝑖، اگر و تنها اگر است
𝑗نویس، هر کدام، دارای مقدار های وبالگتا از پست𝑉

𝑖،𝑝
𝑗 (𝑡) ≥  𝑃𝑖

𝑗 باشند. 

 Engadgetود در سرویس های موجاز وبالگ یاداده گاهیپا، گیریو نتیجهها انجام آزمایشبرای 
مورد نظر در  یدادهپایگاهاطالعات مورد بررسي قرار گرفتند. ارائه شده، در آن های و مدلآوری جمع 59

  آمده است. 4-2جدول 

 

 ]9[در  شدهاستفادهی دادهاطالعات پایگاه  4-2جدول 

 تعداد عنوان

 93 نویسانوبالگ

 63358 هاپست

 319880 های ورودیلینک

 3672819 نظرات

 180.52 میانگین طول هر پست )کلمه(

 

 اند.مقایسه شده MEIBIXو  MEIBIهای ، این دو، با مدلBIو  BPهای ارزیابي مدلبرای 

 آمده است. 5-2ها در جدول مدل یمقایسه

 

 ]MEIBIX ]9و  BP ،BI ،MEIBIهای مدل یمقایسه   5-2جدول 

 BP BI MEIBI MEIBIX نویسوبالگ ردیف
1 D. Murph 32 114 113 134 

                                                           
59 http://engadget.com 
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2 C. Ziegler 26 94 113 129 

3 V. Savov 26 90 101 122 

4 P. Miller 25 68 89 105 

5 J. L. Flatley 24 58 55 67 

6 T. Stevens 21 64 60 68 

7 J. Stern 21 41 45 50 

8 T. Ricker 20 79 92 107 

9 J. Topolsky 20 72 113 125 

10 R. Miller 20 55 77 85 

 آن چهبا  MEIBIXو  MEIBIهای طبق مدل بندیدهد که رتبهنشان ميآمده  به دستنتایج 

، MEIBIمدل که نتایج از آن جهت است این به دست آمده، متفاوت است و تطابقي ندارد.  BIو  BPدر 

صادق است؛  MEIBIXگیرد. همین مطلب برای را در نظر نمي 60اندداشتهنویسان وبالگ راایاخکه  یریتأث

این دو مدل، از طرف دیگر،  دهد. اثر نميخود در را نویس یک وبالگ 61اخیرمولد بودن زیرا این مدل نیز 

 گیرند.در نظر نمينظرات یک پست را نیز اختالف زماني )سن( 

که برای سهولت ارتباط امکاناتي و  وبالگی دهندههای ارائهسرویسرو به جلوی به روند با توجه 

به نند ماامکاناتي توان ميها سرویسدر برخي از کنند، فراهم ميهای اجتماعي نویسان با دیگر شبکهوبالگ

شاهده مپست را امکان الیک کردن و نیز بوک های اجتماعي دیگر مانند فیسپست در شبکهگذاری اشتراک

مدل  ]10[در  63خوزهاز دانشگاه ایالتي سن 62تِنگ شِن ،2013در سال  جدید،امکانات با توجه به این کرد. 

عامل معرفي شده  5، تأثیرگذاری تشخیصدر این مدل برای  ها ارائه داد.وبالگروی  بررا  پیشنهادی خود

 شوند:شرح داده مياست که به صورت زیر 

 لینکاهمیت عامل، غیر از در نظر گرفتن این : 64های ورودیبوک و لینکامتیاز فیس-

-در فیس هاپست هایگذاریبه اشتراکها و الیکتعداد ، تأثیرگذاریدر میزان های ورودی 

 شمارد.نویسان برميوبالگنقش مهم در از عوامل بوک را نیز 

                                                           

Recent influence 60 

Recent productivity 61 

Shen Moh-Teng 62 

San Jose State University 63 

FB score and inlink score 64 
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  نظرات خود را در ،  پستهر جایي که مخاطبان وبالگ با خواندن از آن :65حسیعامل

احساس مخاطبان نسبت به هر پست را، مثبت، منفي و یا توان مينویسند، مورد آن مي

 تأثیرگذارینظرات، از دیگر عوامل موثر در مثبت و یا منفي بودن خنثي در نظر گرفت. 

 .است نویس،، و در نتیجه یک وبالگیک پست

 تواند یک ميی نظر کنندهجایي که درجاز آن :66پست ی نظر در هرکنندهدرج تأثیر

 الا مثمتفاوت است. در هر پست نظر وی  تأثیرمتخصص باشد، میزان کاربر عادی و یا یک 

شده است در مورد آن پست نظر پست گذاشته که  يهمان موضوعیک متخصص در اگر 

 یک کاربر عادی همراه خواهد بود.نظر تری نسبت به بیش تأثیربا  نظردهد، این 

 د موثر افرا تأثیرگذاریدر تواند ميترین عوامل، زمان، به عنوان یکي از مهم: عامل زمان

 یک پست کم خواهد شد. تأثیرگذاریباشد؛ لذا با افزایش زمان، 

 ی معکوس با رابطهاین عامل نیز، مانند زمان، : 67های خروجییکتایی پست و لینک

ی موجود در پست زیاد باشد، آن هالینکدارد. در واقع هرچه تعداد  تأثیرگذاریمیزان 

 تأثیردهد و لذا یکتایي خود را از دست ميکاهد و ی آن مياز خالقیت نویسندهپست 

 تری دارد.کم

هر یک از این  .شوندریاضي مدل ميهر یک از این عوامل به صورت ، ذکرشدهبا توجه به موارد 

 در زیر آمده است:ها مدل

 شود که در آن، ( محاسبه مي8-2)این امتیاز به صورت بوک: امتیاز فیس𝐹𝑏𝑖
𝑗  جمع

 .پست استگذاری شدن به اشتراکدفعات ها و تعداد الیک

(2-8)                      Fbi,p
j (t) =  wfb ∗ Fbi

j
∗ (

θ

t−tx,p
j

+θ
)δ 

  استگیری ( قابل اندازه9-2) این مقدار با استفاده از های ورودی:لینک تأثیرمقدار. 

(2-9)          INLK
i،p
j (t) =  wl ∑ (

θ

t−t
x،l

j
+θ

)δ
∀x∈R

i
j 

                                                           

Sentimental factor 65 

Influence of commenters 66 

Uniqueness and outlinks 67 
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 اگر برای این بخش، ی نظر: کنندهدرجنقش حسی و  عامل𝑆𝐹 منفي و ت، گر مثببیان

𝐼𝑛𝑓 یا خنثي بودن نظر باشد، ی نظر باشد و کنندهدرج تأثیرگذاریهمان سطح   

𝑇𝐶(𝑏𝑐)  نظرات  تأثیری اندازهباشد،  مورد نظر برای پست شدهدادهتعداد کل نظرهای

 .( قابل محاسبه است10-2با )پست 

(2-10)          C
i،p
j (t) =  wc ∑ (

Inf(bc)∗SF(bc،x)

TC(bc)
) ∗ (

θ

t−t
x،c

j
+θ

)δ
∀x∈C

i
j 

  :اند. سپس با استفاده هر پست حذف شده 68کلمات پر تکراربرای این فاکتور، ابتدا خالقیت

میزان خالقیت ی برای محاسبه. اندپست استخراج شدهکلمات مهم  TFIDFالگوریتم از 

 .کمک گرفته شده است (11-2ی )از رابطهپست، 

(2-11)          Ni
j

=  wn(1 − (
number of words matching the key words

total number of words
) −  wo ∗ outlinks) 

 است: شدهاستفاده( 12-2)ی از رابطههر پست نیز  تأثیرگذاریی میزان برای  محاسبه 

(2-12)          PS
i،p

j
= Fb

i،p

j
+ C

i،p

j
+ INLK

i،p

j
+ Ni

j 

، به کار گرفته شده ]9[در  ارائه شده یدادهسازی، این مدل در پایگاهانجام عمل مدلپس از  

 است.

 

 توئیتر  -2-2-2

ار خود کاینترنتي، کاربران  بیندر های اجتماعي موفق توئیتر به عنوان یکي از شبکه

به صورت  72و بیز استون 71، ایوان ویلیامز70، نوآ گلس69و با همکاری جک دورسي 2006ا از ر

 ی محبوب اجتماعياین شبکه فعال در میلیون کاربر 320به نزدیک هر ماه،  .رسمي آغاز کرد

در گران مختلف پژوهشباعث شده است  آوازخوشی این پرندهحبوبیت م. 73کنندفعالیت مي

                                                           

Stop words 68 
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تمرکز خود را بر روی آن و ...  ، کامپیوتر، ریاضيعلوم اجتماعي، سیاست، اقتصادهای زمینه

و وججست این شبکهدر جامعه و جهان را تغییر و تحوالت علل برخي از بگذارند تا بتوانند 

ی شبکهدر های صورت گرفته در این بخش به برخي از پژوهش .]13، 12، 11، 3، 2[ کنند

ه قبل از شروع ب پردازیم.است، مي تأثیرگذاررابطه با تشخیص افراد اجتماعي توئیتر که در 

با برخي از مفاهیم این های انجام شده در توئیتر، بهتر است برای آشنایي بررسي پژوهش

 مراجعه شود. 1-3ی اجتماعي، به بخش شبکه

ه ک استی سیاسي های اخیر در زمینهاتفاقات سالترین بهار عربي یکي از مهم

از جمله  توئیتر داشته است. مخصوصااهای اجتماعي و ای در شبکهبازتاب گسترده

لوکاس و همکارانش در سال کاری است که های انجام شده در این زمینه، پژوهش

-تشخیص مهمبرای  ]14[ آلفاالگوریتم در این تحقیق، منتشر کردند.  ]2[در  2013

اد در افر تأثیرگذارترینتشخیص برای شده است.  کاربردهبه توئیتردر ترین افراد 

دسامبر  10 یبازهدر  کاربرانمربوط به های توئیتدر مصر،  2011انقالب سال 

یکه در آن از هشتگ 2011اکتبر  11تا  2010 ، Egypt ،#Jan25#  74ها

#mubarak  و#tahrir آوری پس از جمع آوری شدند.جمع است، شدهاستفاده

ر در ه کاربران توئیتر تأثیرگذارترینمشخص شد ی مورد نظر و اعمال مدل آلفا، داده

انقالب مصر را پوشش تغییر و تحوالت که هایي هستند خبرگزاری عموماا هشتگ، 

 نماید.مشخص مي را این پژوهشنتایج  6-2جدول  اند.دادهخبری 

 

 ]2[افراد پس از اعمال مدل آلفا  تأثیرگذارترینآمده از  به دستنتایج    6-2جدول 

 رتبه
 هشتگ

#Egypt #Jan25 #tahrir #mubarak 
1 dostornews Dostornews Lilianwagdy shorouk news 

2 Earhim Ghonim gsquare86 Monaeltahawy 

3 Ghonim Sandmonkey Carloslatuff Adamakary 

4 almasryalyoum a Alaa shorouk news Lilianwagdy 

5 Ontveg 3arabawy Leilzahra Raafatology 

6 3arabawy almasryalyoum a Salmasaid almasryalyoum a 

                                                           

 مراجعه فرمایید 1-3برای توضیح در مورد هشتگ به بخش 74 
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7 Egyfeeds Monasosh 3arabawy Egyptocracy 

8 Alaa dima khatib Pakinamamer Carloslatuff 

9 Carloslatuff Wael Monasosh almasryalyoum e 

10 Zeinobia Egyptocracy Sandmonkey Daliaziada 

 

پژوهش توان به انجام شد، مي 2013در سال در رابطه با بهار عربي که در تحقیق دیگری 

پرداخت که در هنگام  تأثیرگذاریبه بررسي افراد  ]3[که در پرداخت کومار و همکارانش 

ي هایتوئیتدر این تحقیق،  ی افکار مردم دانست.دهندهشکلها را آنتوان بحران، ميبا مواجهه 

پیام لیبي، سوریه، تونس و یمن مصر، کشورهای یا از  آنی نویسندهکه اند آوری شدهجمع

دو رکن بوده است. نام یکي از کشورهای مذکور  ،ارسالي در توئیتخود را ارسال کرده و یا 

مرتبط بودن محتوای توئیت ( 1از:  اندعبارت تأثیرگذاربرای تشخیص افراد این تحقیق اصلي 

تشخیص مرتبط بودن برای  .بردهناماز یکي از کشورهای ارسال شدن توئیت ( 2؛ بهار عربيبا 

مصر، لیبي، سوریه، تونس های صورت گرفته در کشورهای محتوای هر توئیت با موضوع انقالب

ایي هتوئیتموضوع هر توئیت، تعیین است. پس از  شدهاستفاده LDAابتدا از الگوریتم و یمن، 

 پس پیدا شده و حذف شدند.به صورت دستي خواني نداشت با بهار عربي هم شانموضوعکه 

که شود معرفي مي Topic Scoreپارامتری به نام مرتبط با هر کشور، های از تعیین موضوع

-وعبا کلماتي که در موض اندشدهاستفادهکلماتي که در یک توئیت چند درصد از کند بیان مي

 𝜏که در آن،  ( آمده است13-2های مختلف هستند، اشتراک دارند. تعریف ریاضي آن در )

اند آمده موضوعدر یک مجموعه کلماتي هستند که  𝑆های یک کاربر است و تی توئیمجموعه

 کلمه است. 25ی موضوعات و تعداد آن برای همه

(2-13)        topic_score(S،T) =  
∑ sgn(S∩T)T∈τ

|τ |
 

 

هایي که مکاناستفاده از ( 1دو راه وجود دارد: ها، ویژگي توئیتبرای تعیین دومین 

نند کها، کاربران ذکر ميبسیاری در توئیت درکند )در مطلب خود ذکر ميی توئیت نویسنده

-استفاده از شهر/کشوری که نویسنده( 2؛ (انداز چه شهر/کشوری ارسال کردهکه توئیت خود را 

ذکر شهر/کشور ها آنه در هایي کبرای توئیت پروفایل خود ذکر کرده است.ی توئیت در 

اند و در ارسال شده tدر زمان که شود رفته ميدر نظر گهایي توئیتتعداد میانگین اند، نشده
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بردار ابتدا  .ثبت کرده استپروفایلش ت جغرافیایي خود را در موقعی کاربر،آن زمان، 

𝑡𝑤𝑒𝑒𝑡_𝑙𝑜𝑐 ∈ ℝ𝑇 که در آن شود در نظر گرفته ميهای کاربر ی تعداد توئیتبه اندازه

𝑡𝑤𝑒𝑒𝑡_𝑙𝑜𝑐𝑡 = ثبت شده و در همان زمان،  توئیتیک  𝑡زمان که در  بدین معنا است 1

 امپارامتر دیگری به نسپس  ثبت کرده است.خود را در پروفایلش  جغرافیایيت قعیموکاربر، 

Geo Relevance Score کاربر را جغرافیایي موقعیت نزدیکي میزان که شود تعریف مي

در  پارامترمقدار این سنجد. ها اتفاق افتاده است، ميبهار عربي در آنکشورهایي که نسبت به 

 رم صفر است.گر نُ بیان 0||∙||. ( آمده است14-2و تعریف آن در ) است ]1-0[ یبازه

(2-14)        geo_rel_score(tweetloc) =  
||tweetloc||0

T
 

 شکلدو بعدی، مانند نمودار یک بر روی کاربران ، شدهمشخصحال، با توجه به دو پارامتر 

به ترتیب، ، 4-2شکل شده در رسم عمودی و افقي خطوط شوند. نمایش داده مي، 2-4

 هستند. Geo Relevance Scoreو  Topic Scoreمیانگین 

 
در  Geo Relevance Scoreو  Topic Scoreنمودار رسم شده بر اساس معیارهای    4-2شکل 

]3[ 

 

 :تفسیر کردتوان به صورت زیر را مي 4-2شکل در   شدهمشخصی چهار ناحیه  
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o Q1 :های گیرند کساني هستند که هم توئیتافرادی که در این گروه جای مي

حداقل یکي اتفاقاتي که در از نزدیک شاهد ها مرتبط با بهار عربي بوده و هم آن

این افراد اند. افتاده است، بودهمصر، لیبي، سوریه، تونس و یمن کشورهای از 

 باشند.مي 75شاهدان عیني

o Q2 :تمایلي به اما اند بودهاتفاقات ، در متن هستندچارک این ي که در کاربران

این کاربران، کساني . اندنداشتهنزدیکي خود در تغییر و تحوالت در مورد نوشتن 

 .76اندپوشي کردهموضوع بهار عربي، چشمنوشتن در مورد از هستند که 

o Q3 :عربينه در متن اتفاقات مربوط به بهار  کهکاربراني هستند  در این بخش 

ه نسبت باین افراد اند. را به این موضوع اختصاص دادههایشان توئیتنه اند و بوده

 .77اندبودهاحساس تفاوت و بيبهار عربي، بي

o Q4 : بهاز لحاظ جغرافیایي گرچه که  78همدردهایيبه چارک آخر اختصاص دارد 

-یتتوئاند اما نزدیک نبوده مصر، لیبي، سوریه، تونس و یمنکشورهای کدام از هیچ

آن کشورها مردم  اند و ازبهار عربي در این کشورها اختصاص دادهبه را هایشان 

 اند.داری کردهجانب

اول قرار  در چارککه فرادی که اکرد  توان بیانميآمده،  به دستبا توجه به نتایج 

های دیگر جای در چارککاربراني هستند از  ترنانیاطمقابلبه مراتب منبعي گیرند مي

 یدهندهشکلاین افراد همچنین کنند. را رصد مياتفاقات  از نزدیکدارند؛ زیرا این افراد 

ک مطلع شدن از اخبار یبه دنبال ای مانند توئیتر افکار دیگر کساني هستند که در شبکه

 از دنیا هستند.ای حادثه در نقطه

در  تأثیرگذارافراد به بررسي  ]13[ پژوهشدر و همکارانش  79یانگ، مي2010در سال 

ها آنتوئیتر اتفاق افتاد، پرداختند.  ی اجتماعيشبکهدر  2009که در سال مهم سه موضوع 

ایران، آنفوالنزای خوکي  88سال ریاست جمهوری انتخابات سه موضوع در تحقیق خود به 

 3در این تحقیق از  پرداختند. ،نیز مرگ خواننده معروف آمریکایي، مایکل جکسونو 
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اfollowerتعداد  یسنجه اretweet، 80ه اmention و  81ه تعیین افراد برای   82ه

وری آی جمعدادهگاهیبر روی پاها، هر یک، به طور مجزا این سنجه. استفاده شد تأثیرگذار

 ها به دست آمده است:شد. نتایج زیر برای هر یک از سنجهاعمال شده 

o  ورزشمداران، سیاستها، خبرگزاریدر این بخش، : کنندگاندنبالتعداد-

 در صدر قرار گرفتند. های هنری کاران و چهره

o  های محتوایي مانند سرویسدر این سنجه، : هابازنشر توئیتتعداد
83Mashable   کاربران در  تأثیرگذارترینهای خبری، و همچنین سایت

 توئیتر شناخته شدند.

o  ا ربرتر های رتبهبخش، هنرمندان توانستند در این : ذکر نام کاربرانتعداد

 از آن خود کنند. 

کاربراني که در یک موضوع دهد، نشان ميدر هر سه سنجه  آمده به دستنتایج 

خود  یتأثیرگذاراند مورد بررسي نیز توانسته، در دیگر موضوعات اندشدهشناخته تأثیرگذار

پنج دهد. ها نشان ميretweetتعداد این موضوع را در مورد  5-2شکل  را حفظ نمایند.

اند ، توانستهایران حضور دارند 88هوری سال مدر موضوع انتخابات ریاست جنفر اولي که 

توان کاربران ميی این جملهاز در صدر جدول قرار دهند. خود را در دو موضوع دیگر نیز 

 اشاره کرد. BreakingNewsو  Mashable ،CnnBrk ،TweetMeme ،Timeبه 

                                                           

 مراجعه فرمایید 1-3به بخش  followerبرای توضیح در مورد  :"کنندهدنبال" 80 

 مراجعه فرمایید 1-3به بخش  retweetتوضیح در مورد  برای: "بازنشر توئیت" 81 

 مراجعه فرمایید 1-3به بخش  mentionتوضیح در مورد  برای: "ذکر نام کاربران" 82 
83 https://mashable.com 
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 ]13[ها در سه موضوع مختلف retweetبر اساس  تعداد  تأثیرگذاربندی افراد رتبه  5-2شکل 

 

 سؤالهایي که در این تحقیق به عمل آمده است، پاسخ به این از جمله تحلیل

خود را افزایش دهد؟  تأثیرگذاریتواند میزان است که چگونه یک کاربر عادی توئیتر مي

ی هدادشود که با توجه به پایگاهگونه بیان مي، طبق این پژوهش، اینسؤالپاسخ به این 

خود را افزایش  تأثیرگذاریاند میزان توانسته 2009، کاربراني در طول سال شدهاستفاده

 نویسند.دهند که تنها بر روی یک موضوع خاص تمرکز کرده و فقط در مورد آن مطلب مي

ی در شبکه تأثیرگذارافراد ی تشخیص های انجام شده در زمینهپژوهشاز دیگر 

مدل ارائه شده در . انجام شده است 2014که در سال  اشاره کرد ]15[توان به توئیتر مي

 مد نظر قرارپردازد و ساختار شبکه را ها ميتوئیتبه تحلیل محتوایي  صرفاا این پژوهش 

های ی نگارش توئیتکه نحوههایي است زماناصلي تحقیق، پیدا کردن هدف  دهد.نمي

هایي، یافتن واضح است که پس از پیدا کردن چنین زمانشود. دچار تحول ميکاربران 

س لِ  ، کاری سهل است.تأثیرگذاراند نیز به عنوان افراد کساني که باعث این تغییر شده

ن های کاربراتوئیتدر یافتن تغییر برای که و همکارش در این تحقیق معتقدند  84سِروی

 رتعبارت صحیح هبود. بهای توئیترشان در پیاماحساسات مردم تغییر در به دنبال باید 

است که  کسي بوده حتمااشود، چار تغییر مياز زمان دای در بازهکاربران احساسات وقتي 

ان توئیتر، ر احساسات کاربرتغییر دبرای یافتن  این تغییر را ایجاد کند. ،خود تأثیربا  توانسته

 Linguistic Inquiry and Word Count 2007ی برنامهابتدا با استفاده از 

                                                           

Les Servi 84 
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(LIWC)  .ی برنامهمیزان احساسات کاربران شناسایي شده استLIWCخود، دارای ، 

 ها، هر یک به چنداین کالسهاست. است که احساسات، یکي از آن کالس مختلف 80

 احساس"و  "ناراحتي"توان از برای کالس احساسات، مي مثالاشوند. زیرکالس تقسیم مي

رکالس به زی میزان شباهتبا یک آن را هر توئیت، متن این برنامه با دریافت . نام برد "مثبت

در طول یک را  هاتوئیتمثالي از  6-2شکل دهد. انتساب مي هاآناز به یکي ، مورد نظر

و  "ناراحتي" یهاکالس ریزدر  LIWCی توسط برنامهدهد که نشان ميی زماني دوره

   اند.بندی شدهدسته "عصبانیت"

را برای تغییرات احساسات مرزی توان ، ميهاداده یساز یبصربا استفاده از این 

مشکل اصلي این کار این است که هر فرد ممکن است نظر خودش ها تعیین نمود. در توئیت

توسط این کار دهد که در این تحقیق، مدلي را ارائه ميرا در این مرزبندی اعمال کند؛ لذا 

خواهیم پرداخت.  شدهيمعرفدرک بهتر مدل مه به مثالي برای در اداماشین صورت پذیرد. 

، LIWC افزارنرمو توسط  دیارداریاختیا هر متن دیگری در توئیت  5تعداد  فرض کنید

-2فرضي در شکل توئیت  5این احساسات بصری مدل . اندشدهمشخصهر یک احساسات 

 باشد، 5و  4، بین نقاط ت شده استدر احساساکه باعث تغییر  85مرزی اگرآمده است.  7

اما خواهد شد. ، ب-7-2به صورت شکل  )خط آبي(در هر قسمت از مرز ها دادهمیانگین 

باه اشت توسط انسان فرض که تغییر بین چه نقاطي است،این ممکن است که جایي از آن

 ، خط آبي تغییر خواهد کرد.ج(-7-2)شکل باشد  4و  3این مرز بین نقاط تعیین شود، اگر 
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 "عصبانیت"و  "ناراحتي"های در زیرگروه LIWC افزارنرممثالي از چند توئیت که با   6-2شکل 

 ]15[اند بندی شدهدسته

 

 
ی ی اول؛ ج( مرز جداکنندهمتن در طول زمان؛ ب( ایجاد مرز جداکننده 5الف( مثالي از تغییر احساسات در   7-2شکل 

 ]15[ دوم

 

هر سمت از  ی هر نقطه تا خطوط آبي را درفاصلهتوان ميبرای حل این موضوع 

تر باشد، در آن مرز، تغییر محاسبه نمود؛ هر سمتي که جمع این فاصله بیش همرز جداکنند

مشخص است، خط  7-2طور که در شکل همان ،با توجه به این تعریف به وجود آمده است.
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ت تری نسبت به مرز انفصالي تصویر سمت راسگر تغییر بیشبیانی تصویر وسط جداکننده

 است.

از دانشگاه  86صورت گرفت، ایرما مترا 2014یکي دیگر از تحقیقاتي که در سال در 

در  تأثیرگذاربه تشخیص افراد  ]16[ ی ارشد خودنامهایتالیا در پایان 87تکنیک میالنپلي

-رابط کاربردی برنامهی خود ابتدا با استفاده از نامهوی در پایان ی توئیتر پرداخت.شبکه

ها، رد نظر خود را استخراج کرده است. برای استخراج دادههای موداده 88توئیتر نویسي

داده مورد مطالعه و سپس کاربراني در پایگاه شدهانتخابکاربران به صوت تصادفي 

زیر  يویژگاند. تشخیص فعال بودن یک کاربر با دو در توئیتر فعال بودهکه  اندقرارگرفته

 شود:مشخص مي

o جایي که بسیاری از کاربران توئیتر را هرزنامهاز آن: 89هابسامد توئیت-

-ی مذکور، کاربراني انتخاب مينامهدهند، در پایاننویسان تشکیل مي

در این رابطه،  .ها صادق باشد( برای آن15-2ی )رابطه شوند که

𝐷𝑎𝑡𝑒𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑑  تاریخي است که کاربر در توئیتر حساب کاربری باز

ی دادهتاریخي است که پایگاه  𝐷𝑎𝑡𝑒𝑑𝑎𝑡𝑎_𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛کرده است و 

 وری شده است.آمورد نظر در آن زمان جمع

(2-15)          (0.000000002) < 
∑ Days

Datedata_collection
Dateregistered

#tweets_total
 < (2) 

o  تعریفنامه ی پایانفاکتور که توسط نویسندهاین : 90تازگي آخرین توئیت 

ین ب یبازهدر  حتمااکند که آخرین توئیت کاربر باید شده است بیان مي

 روز قبل از آن باشد.  120داده و آوری پایگاهتاریخ جمع

ن تعییهر کاربر به منظور زیر برای  فاکتورهایپس از استخراج کاربران فعال، 

 انتخاب شدند: تأثیرگذارافراد 

o هاتعداد توئیت 

                                                           
86 Irma Metra 
87 Polytechnic University of Milan 

 معرفي خواهد شد 1-3در بخش  88
89 Tweet frequency 
90 Recency of last tweet 
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o  شدهواقعي از کاربر مورد نظر که مورد پسند هایتوئیتتعداد 

o  ها را ساختهها آمده یا آنکه نام کاربر در آن یيهاستیلتعداد 

o  دنبال کنندگانتعداد 

o  توسط کاربر مورد نظر دنبال شوندگانتعداد 

و  شدهاستخراجتوئیت آخر هر کاربر برای انجام پژوهش  100 سپس

 در نظر گرفته شد:ها فاکتورهای زیر نیز برای هر یک از توئیت

o تعداد دفعات بازنشر توئیت 

o  تعدادURLهای موجود در توئیت 

o های توئیتتعداد هشتگ 

o تعداد دفعاتي که توئیت مورد نظر مورد پسند واقع شده 

o  تعدادmentionهای موجود در توئیت 

در نهایت، پس از انتخاب فاکتورهای مورد نیاز برای انجام پژوهش، با 

، به هر یک از فاکتورها، وزني اختصاص داده ]AHP ]17 استفاده از الگوریتم 

های خود ضرب شده و با فاکتورها در وزنی همهی آخر در مرحلهشده است. 

 کاربر مورد تأثیرگذاریگر میزان شوند. عدد به دست آمده، بیانیکدیگر جمع مي

 .استی توئیتر نظر در شبکه

 

 

 

 های عمومیمدل -2-3

 تأثیرگذارتشخیص افراد مدلي برای توانست  TOPSIS 92روش با استفاده از  2014در سال  91یوژیان

 93گیری چند متغیرهفرآیند تصمیم درروشي است  TOPSIS ارائه دهد. ]18[در  ی اجتماعيدر یک شبکه

به کار گرفته شده گرافي ی شبکه 4 مدل ارائه شده در در پژوهش صورت گرفته، گیرد.مورد استفاده قرار مي
                                                           

Yuxian Du 91 

Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution 92 

Multiple attribute decision making (MADM) 93 
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 95هایگرهو مقصد پرواز،  مبدأاست و  94یالگر یک بیان)هر پرواز  ایاالت متحدهی پروازهای است: الف( شبکه

یرایانامهی شبکه؛ ج(   96خطوط هوایيی شبکهب( ؛ (باشندگراف مي اعضای بین ارسال شده   97ها

University Rovira i Virgili (Tarragona)  ]19[)ی مسابقات فوتبال بین باشگاهيشبکه ؛ د 

 تأثیرگذارافراد ، و بردار ویژه بینابیني نزدیکي،درجه،  یسنجه 4در این مقاله با استفاده از  .]20[

های سنجهاز کند، جریان پیدا مي 98مسیریک از طریق اول که اطالعات ی دادهدر دو پایگاه. اندشدهمشخص

ریق ها از طی آنشبکهدر اطالعات آخر که ی دادهدر دو پایگاهاست و  شدهاستفادهدرجه، نزدیکي و بینابیني 

 .اندقرارگرفتهمورد استفاده بردار ویژه نزدیکي و درجه، های سنجه شود،رد و بدل مي 99گشتیک 

پیچیدگي آید، پیش مي های نزدیکي و مرکزیتسنجهبا مواجه مسائلي که در ترین یکي از مهم

های بسیار بزرگ استفاده نمود. شبکهها در شود نتوان از آناین موضوع باعث ميها است. آنمحاسباتي 

ه باشد. افراد در یک شبکبودن یا نبودن  تأثیرگذاربیان معیار خیلي خوبي برای تواند نميدرجه نیز  یسنجه

 را انجام دهند و معیار جدیدیپژوهشي  2012و همکارانش در سال دوآنبینگ که اند عوامل باعث شدهاین 

قابل محاسبه ( 17-2) و (16-2) روابطاز فوق  یسنجهمعرفي نمایند.  ]21[را در  100محليمرکزیت به نام 

و  هستند 𝑢ی گره (1های سطح )همسایه هایهمسایهترین نزدیکای از مجموعه Γ(𝑢)است که در آن، 

N(w) ی گره 2و  1های سطح تعداد همسایهw باشند.مي 

(2-16)        Q(u) =  ∑ N(w)w∈Γ(u) 

(2-17)       CL(v) =  ∑ Q(u)u∈Γ(v) 

مورد نظر ما ی شبکه 8-2شکلتوضیح خواهیم داد. فرض کنید مدل ارائه شده را با ذکر یک مثال 

که همان  2ی سطح و یک همسایه (9تا  2های )گره 1ی سطح ، هشت همسایه1 یدر این شکل، گرهباشد. 

N(1)دارد؛ در نتیجه داریم باشد،  10گره شماره  = Q(1)، (16-2ی ). با توجه به رابطه9  =

 𝑁(2) + 𝑁(3) + 𝑁(4) + 𝑁(5) + 𝑁(6) + 𝑁(7) + 𝑁(8) + 𝑁(9) = به همین . 67

 ها را برای هر گره محاسبه کنیم.Qتوانیم روش، مي

                                                           

Edge 94 

Node 95 

http://wiki.gephi.org/index.php/Datasets 96 

Email 97 

Path 98 

Walk 99 

Local centrality 100 
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؛ ب( ]22[ها اند: الف( وبالگداده در نظر گرفته شدهپایگاه 4برای ارزیابي مدل ارائه شده، 

-مرکزیت محلي با دیگر سنجه یسنجه یمقایسه. ]20[ها ؛ د( رایانامه]19[ 101ها؛ ج( روتر]23[ دانشمندان

 آمده است.  1-2جدول ها در 

 
 ]21[مثالي از یک شبکه برای تشریح مدل مرکزیت محلي    8-2شکل

 
 

 

 

 

 

 

تمرکز خود  ]25[و همکارانش در  102صورت گرفت، کارسون 2014در پژوهش دیگری که در سال  

در  DIFSoNهای اجتماعي گذاشتند و مدل خود را به نام در شبکه تأثیرگذارهای را بر روی تعیین گروه

 DIFSoNشود که اگرچه مدل این زمینه معرفي کردند. در مدل ارائه شده، ابتدا این موضوع مطرح مي

، اما یک تفاوت اساسي دارد و آن عدم تبعیت از ویژگي است Frequent Pattern Treeشبیه 

                                                           

Routers 101 

Sang Leung-Carson Kai 102 

B C D L 
3 3 1 1 

45 11 15 2 

16 7 3 3 

66 15 37 4 

50 16 16 5 

741 57 87 6 

832 63 96 7 

140 22 88 8 

184 56 109 9 

707 78 135 10 

 

B C D L 
31 16 5 1 

2 2 9 2 

4 7 7 3 

36 19 6 4 

1 1 11 5 

5 4 15 6 

24 9 20 7 

52 20 16 8 

20 8 37 9 

47 21 31 10 

 

B C D L 
12 19 1 1 

6 7 2 2 

50 77 4 3 

21 81 8 4 

101 85 29 5 

135 86 44 6 

136 87 45 7 

137 88 46 8 

138 89 47 9 

15 22 30 10 

 

B C D L 
2 3 1 1 

10 4 3 2 

1 1 2 3 

22 40 4 4 

3 2 5 5 

61 11 19 6 

15 19 7 7 

8 5 6 8 

16 21 9 9 

36 33 12 10 

 

( و بینابیني C(، نزدیکي )D(، درجه )Lهای محلي )ها با استفاده از سنجهبندی گرهی رتبهمقایسه  -7-2جدول 

(Bدر شبکه ) )21[ها مندان و ایمیلها، روترها، دانشوبالگهای )از چپ به راست[ 
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downward closure  است. در این مدل متغیری به نامProminence شود که در واقع تعریف مي

تواند تعداد دوستان یک فرد، میزان فعالیت وی کند. این مقدار ميمیزان محبوبیت یک فرد را مشخص مي

 Prominenceبرای یک گروه ، میانگین  Prominenceی میزان در شبکه و ... باشد. برای محاسبه

 گیرد، تعداد دفعاتييل مورد استفاده قرار مدمتغیر دیگری که در این مشود. تمامي افراد گروه محاسبه مي

(. ضرب این دو متغیر تعریف شده، Frequencyهای مختلف ظاهر شده است )است که یک فرد در گروه

ست . نتایج به دوارد شود یا خیر تأثیرگذارکاربر تواند در یک گروه به عنوان ميکند آیا یک فرد بیان مي

و T10I4D100K 103 ،mushroom 104 ،pumsb 105ی دادهپایگاه 4آمده از اعمال این مدل بر روی 

kosarak 106 توان به سرعت این حاکي از تولید درختي کم حجم است. از دیگر نتایج به دست آمده مي

اشاره  109و پراکنده 108های متراکمآن در رابطه با ماتریس 107پذیریمدل در پردازش اطالعات و نیز مقیاس

 کرد.

 

 و تحلیلی بندیبررسی ابزارهای رتبه -2-4

رای های مختلف بخصوصي افراد و تبلیغاتي که شرکتبه زندگي  های اجتماعيشبکهنفوذ 

مردم در مسائل سیاسي،  تأثیرپذیریدهند و نیز ها انجام ميمحصوالت خود در این شبکه

یا، دنمطرح کاران و ورزش سیاستمداران های سینما و تلویزیون،ستارهاجتماعي، فرهنگي و ... از 

-راه اجتماعيهای بندی کاربران شبکههایي برای رتبهسایت اندهستند که باعث شدهمسائلي 

وند شمنتشر نمي غالبااکه  ،خاص هایالگوریتمسری ها با استفاده از یکاین سایتاندازی شوند. 

 رگذارتأثیمعیارهای بندی با توجه به تفاوت در این رتبهکنند. بندی ميرا رتبه، کاربران ]26[

ر د مثالا، برای هر سایت ممکن است متفاوت باشد. مختلف هایالگوریتمو نیز  بودن کاربران

 Klout 110وزیر امور خارجه کشورمان، در دو سایت ظریف، دکتر آقای حساب کاربری مورد 

                                                           

http://www.almaden. ibm.com/cs/quest 103 

http://fimi.ua.ac.be/data/mushroom.dat 104 

http://fimi.ua.ac.be/data/pumsb.dat 105 

http://fimi.ua.ac.be/data/kosarak.dat 106 

Scalability  107 

Dense matrix 108 

Sparse matrix 109 

110 https://klout.com 
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توئیتر در  تأثیرگذاریعنوان میزان را به  100تا  0که هر دو عددی بین  Twitalyzer 111و 

  .هست 9-2به صوررت شکل  ترین امتیاز(،=بیش100ترین امتیاز؛ =کم0) دهنداختصاص مي

 
)عدد  Kloutآقای دکتر ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، در دو سایت  تأثیرگذاریعدد   9-2شکل 

 (22)عدد  Twitalyzer(و 63

 

وئیتر ت مخصوصااهای اجتماعي و بندی کاربران شبکهدر این قسمت، به معرفي برخي از ابزارهای رتبه

 اشاره خواهیم کرد:

2-4-1-  Klout 

این سایت با اشاره کرد.  Kloutتوان به بندی ميهای رتبهترین سایتاز معروف

بازار کار را از دیگر توانسته است ، ]47[ بندی شدهمیلیون کاربر رتبه 620بیش از 

 یپشتیباني آن از چندین شبکه توان بهاز نکات مثبت این ابزار ميرقبا برباید. 

بوک، توئیتر، های فیسکاربران شبکهتواند اجتماعي نام برد. این سایت مي

از بندی کند. رتبهیوب را و یوت 112 پالس، فوراسکوئرلینکدین، اینستاگرام، گوگل

ی سه ماههدر  تأثیرگذاریامکان بررسي میزان توان به مي Kloutدیگر نکات 

د توانننمودار رسم شده، ميوری که کاربران با نگاه کردن به به ط اشاره کرد،اخیر 

 .های یاد شده دنبال کنندروند صعودی، نزولي یا ثابت خود را در هر یک از شبکه

اینستاگرام با نام کاربری رشد یکي از کاربران روند رو به  10-2شکل 

behzad.rezaie11  در راKlout این سایت  هایویژگياز دیگر  .دهدنشان مي

اربر ک تأثیرگذاریتواند باعث افزایش توان به پیشنهادهایي اشاره کرد که ميمي

                                                           
111 http://twitalyzer.com 

112 https://foursquare.com 
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 دنبال کردنتوان به کساني اشاره کرد که از جمله پیشنهادهای این ابزار مي .شود

این است  Klout هایویژگيیکي دیگر از شود. مي تأثیرگذاریها باعث افزایش آن

های اجتماعي شبکهمطالب خود را در ، آنبا استفاده از توانند کاربران ميکه 

  .پست کنندپشتیباني شده توسط این سایت، 

 تقسیم کرد:بخش  3به توان را مي Kloutهای مورد استفاده در سنجه

 True reach :که با الیک کردن یا  استمخاطباني تعداد گر این عامل بیان

 ]26[ .در ارتباط هستندهای کاربر، با وی بازنشر توئیت

 Amplification probability :ها، ی تعداد الیککنندهمشخصعامل ن ای

 ]26[ .استنشرهای یک توئیت نظرات و باز

 Network score :دوستان یک کاربر یا  تأثیرگذاریمیزان  گراین عامل بیان

 .کنندیا بازنشر مي دهندمورد پسند قرار ميهای وی را که پست است کساني

]26[ 

 

 
ی در شبکه behzad.rezaie11کاربری با نام کاربری  تأثیرگذاریمثالي از روند رو به رشد   10-2شکل 

 رسم شده است Kloutاینستاگرام. نمودار توسط ابزار 

 

رابط کاربردی توان به مي افزارنرمدهندگان برای توسعه Kloutاز نکات بارز 

فراهم  نویسيرابط کاربردی برنامهبا استفاده از . 113آن اشاره کرد نویسيبرنامه

ت شان به دسارسال نام کاربریکاربران توئیتر را با  تأثیرگذاریعدد توان شده، مي

 آورد.

2-4-2-  Twitalyzer 

                                                           

https://klout.com/s/developers/home 113 
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از استفاده . اشاره کرد Twitalyzerتوان به بندی، ميهای رتبهاز دیگر سایت

به صورت رایگان بوده است، اما  2012ابزارهای تحلیلي این سایت تا اول اکتبر 

امکاني را اکنون برای استفاده از این ابزارها، باید هزینه پرداخت شود. این سایت 

کاربران توئیتر،  نام کاربریِوجوی دهد که با جستدر اختیار کاربران خود قرار مي

، این عدد را با عدد را به صورت کمي مشاهده کردها آن تأثیرگذاریبتوان میزان 

روزه  90 یبازهو نیز روند آن را در یک  مقایسه کرد Kloutبه دست آمده از 

نمودارهای رسم شده توسط این ابزار مثالي از  10-2شکل  العه قرار داد.رد مطمو

 دهد.مورد سنجش قرار مياین ابزار تنها کاربران توئیتر را  .است

2-4-3-  Twittercounter 114 

بندی کاربران توئیتر، رابطه با رتبهابزارهای موجود در یکي دیگر از 

Twittercounter این سایت کاربران توئیتر را از لحاظ تعداد دنبال. است-

کند. از دیگر نکات جالب بندی ميها نیز رتبهشوندگان و توئیتکنندگان، دنبال

ی وجو بر اساس منطقهکردن نتایج جستامکان فیلتر توان به این ابزار مي

کاربر برتر ایراني  100توان مي مثالا نام برد؛ ی کاری کاربران جغرافیایي یا زمینه

کار برتر دنیا از لحاظ ورزش 100و یا  115کننده را دارندترین تعداد دنبالکه بیش

 مشاهده نمود. را 116کنندهتعداد دنبال

رایگان و برخي  Twittercounterهای ارائه شده در سرویسبرخي  از 

 حساب کاربری پس از وصل شدن به. با پرداخت هزینه قابل دسترس هستنددیگر 

ان، کنندگتعداد دنبالتوئیتر خود از طریق امکاني که در سایت وجود دارد، این ابزار 

به وی نشان بر روی نموداری در طول زمان های کاربر را شوندگان و توئیتدنبال

ی توان در صفحهمي تأثیرگذاریاز لحاظ ی کلي کاربر را همچنین، رتبه دهد.مي

کنندگان تعداد دنبالی کلي، رتبهاز  اینمونه 11-2شکل  مشاهد نمود.وی خانگي 

در  Behzad28@با نام کاربری  فردی برای در طول زمان شوندگان را دنبالو 

 دهد.توئیتر نشان مي

                                                           
114 http://twittercounter.com 

http://twittercounter.com/pages/100/iran 115 

athlete-http://twittercounter.com/pages/100/sports 116 
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 موارد زیر به توانباشند، ميامکانات این ابزار، که به صورت پولي مياز دیگر 

 اشاره کرد:

o های امکان گرفتن گزارش از نمودارهای ارائه شده به صورت فایلpdf  و

csv 

o ها، ی بازنشر توئیتامکان مشاهدهmention تعداد دفعات مورد ها و

 پسند واقع شدن یک توئست

o برای ارسال توئیت پیشنهاد در مورد بهترین زمان 

o کاربران دیگر در توئیتر تأثیرگذاری خود بامیزان  یمقایسه 

o کنندگان کاربر خارج ی کساني که خود را از لیست دنبالامکان مشاهده

 اندکرده

o ان، شوندگکنندگان، دنبالیابي به اطالعاتي مانند تعداد دنبالامکان دست

 توئیترها و ... برای هر یک از کاربران توئیت
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 Twittercounterارائه شده در  Behzad28@از آمار کاربر  اینمونه  11-2شکل   

 

  

 کند.دهي ميسرویساین ابزار تنها برای کاربران توئیتر 

 

2-4-4-  Hootsuite 117 

Hootsuite های های شبکهی تحلیل دادهتر در حوزهاز جمله ابزارهایي است که بیش

دین، پالس، لینکبوک، گوگلهای توئیتر، فیسابزار از شبکهاجتماعي فعالیت دارد. این 

زمان به چندین توانند همکاربران مي کند.پشتیباني مي  118 وردپرساینستاگرام و 

                                                           
117 https://hootsuite.com 

118 https://wordpress.com 
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ها را های مختلف متصل شده و در یک لحظه تمامي آنحساب کاربری خود در شبکه

های در شبکه های کاربریمدیریت حساباز  اینمونه 12-2د. شکل نمدیریت کن

ها صورت در بخش دیگری از سایت، تحلیل داده دهد.را نشان مي رلینکدین و توئیت

اید بهای این ابزار از سرویسبسیاری برای دسترسي به که اینپذیرد. با توجه به مي

گیرد، در اختیار قرار ميای که به صورت رایگان دادهتنها ، ها پرداخت شودی آنهزینه

ندگان کنها و تغییرات تعداد دنبالشونده، لیستکننده، دنبالتعداد افراد دنبالآماری از 

 دهد.نشان مي Behzad28@این آمار را برای کاربر  13-2در طول زمان است. شکل 

-ها و الیکmentionها، توان به تعداد بازنشر توئیتاین سایت ميهای از دیگر تحلیل

های ها باید هزینهبرای استفاده از این گزارشها نام برد که ها به همراه جزئیات آن

-ی لیست دنبالتوان به ارائهمي Hootsuiteاز دیگر امکانات مربوطه پرداخت گردد. 

کنندگان نام برد. در این لیست آمار مختصری در مورد این کاربران به همراه امتیاز 

 نیز آمده است.  Kloutها در آن تأثیرگذاری

 
 Hootsuiteهای گوناگون توسط ابزار از مدیریت چند حساب کاربری در شبکه اینمونه 12-2شکل 
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 Behzad28@برای کاربر  Hootsuiteتوسط  از آمار ارائه شده اینمونه  13-.2شکل 

 

 

ترین مسائلي که در مورد تدای این بخش هم ذکر شد، از جمله مهمطور که در ابهمان

ها است. لذا ی آنمورد استفاده هایالگوریتمبندی وجود دارد، در دسترس نبودن ابزارهای رتبه

داند داند و یا حتي نميگیرد، علت این امتیاز را نميمي 54، امتیاز Kloutدر  مثالاکاربری که 

در دانشگاه  ]26[خود را در این ابزار افزایش دهد؛ لذا در تحقیقي که در تواند امتیاز چگونه مي

، Kloutابزارهای ، انجام شد 2013و همکارانش در سال  120کامپواویالاسپانیا توسط دل 119االگایم

PeerIndex 121  وTwitterGrader 122  ،برای بررسي مورد مطالعه قرار گرفتند. در این تحقیق

 و الگوریتم رگرسیون( C4.5)در هر یک از ابزارهای یاد شده، از درخت تصمیم  تأثیرگذاریعوامل 

(REPTREE  وM5P ) افزارنرمدر Weka های رسم درخت 14-2است. شکل  شدهاستفاده

                                                           

University of Malaga 119 

Avila-Del Campo 120 
121 https://brandwatch.com/peerindex-and-brandwatch 

122 http://twitter.grader.com 
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-طور که در شکل مشخص شده است، تعداد دنبالهماندهد. شده برای هر سه ابزار را نمایش مي

 یهاویژگيبرخي از  کند.های یاد شده بازی ميی سایتکنندگان نقش بسیار پررنگي را در همه

 برخوردار است. Kloutای در پروفایل مانند ذکر مکان جغرافیایي نیز از اهمیت ویژه

 
.  الف( TwitterGraderو  Klout ،PeerIndexمهم استخراج شده از ابزارهای  هایویژگي  14-2شکل 

 رسم شده برای ابزار REPTREE سیون؛ ب( درخت رگرKloutرسم شده برای ابزار  C4.5درخت تصمیم 
PeerIndex ج( درخت رگرسیون؛ REPTREE رسم شده برای ابزار TwitterGrader ]26[ 

 

 ذاریتأثیرگای کاربر برای بهبود میزان اهمیت ساختار شبکهتوان به از جمله نتایج این پژوهش مي 

تعداد های دیگری مانند از سنجه PeerIndexو  Kloutکه اشاره کرد، حال آن TwitterGraderدر ابزار 

 کنند.ها قرار دارد و یا ذکر مکان جغرافیایي و ... استفاده ميهایي که نام کاربر در آنلیست
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 روش پیشنهادی -3

تعیین افراد تاثیرگذار 

 در شبکه اجتماعی
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ی اجتماعي شبکهابتدا پیشنهادی خواهیم پرداخت.  روش معرفينامه به در این بخش از پایان

ی دادهابزارها و پایگاهسپس ها و اصطالحات آن معرفي خواهد شد. همراه برخي از ویژگي توئیتر به

ئه شده در یق مورد بررسي قرار خواهند گرفت. در بخش آخر این فصل هم روش ارادر تحق شدهاستفاده

 .آمدتحقیق خواهد 

 معرفی توئیتر -3-1

ه مورد مطالعه قرار گرفت این تحقیق ، درهای اجتماعيشبکهترین محبوببه عنوان یکي از  ،توئیتر

 خواهیم پرداخت. آنترین اصطالحات رایج در است. در این بخش، به معرفي برخي از مهم

 توئیت  -3-1-1

صدای معروف، محدودیت این رسانه ی خوشاین پرنده هایویژگيترین یکي از مهم

توانند دارای نام دارند، مي  123"توئیت"های توئیتر که . پیاماستها در تولید پیام

فرد باعث شده است کاربران این ویژگي منحصربه. ]27[کاراکتر باشند  140حداکثر 

این شبکه به صورت موجز و مختصر پیام مد نظر خود را به دیگر مخاطبان توئیتر 

بوک، فیسهای اجتماعي دیگر نظیر این در حالي است که در بسیاری از شبکهبرسانند. 

انند توکاربران، محدودیتي در رابطه با تعداد کاراکترهایي که ميلینکدین، الین و ... 

 در پیام خود ارسال کنند، ندارند.

 124کنندهدنبال  -3-1-2

توان به امکان دنبال ی اجتماعي ميفرد این شبکهبهمنحصر هایویژگياز دیگر 

 بوک، یکهای دیگر مانند فیسدیگران نام برد. این ویژگي بر خالف شبکه 125کردن

را دنبال کند،  B، کاربر A. در این نوع ارتباط اگر کاربر ]27[ ستینارتباط دوطرفه 

A  یکنندهدنبالیکي از  اصطالحاا B  است. عمل دنبال کردنAی ، بدون اجازهB 

-دنبال Aطرفه است که در این سناریو، جایي یکاست. این ارتباط از آن ریپذامکان

شود. این را دنبال کند، این رابطه دوطرفه مي Aهم  Bاست؛ اگر کاربر  Bی کننده

برای  A، ابتدا کاربر ک و لینکدینبوهای دیگر مانند فیسدرحالي است که در شبکه

این درخواست را قبول کند،  Bدهد و اگر ، درخواست دوستي ميBارتباط داشتن با 

B  نیز یکي از دوستانA م بخواهیرا بوک اربران در توئیتر و فیسشود. اگر ارتباط کمي
                                                           

Tweet 123 

Follower 124 

Follow 125 
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ار دی توئیتر، یک گراف جهتبه صورت یک گراف رسم کنیم، گراف دوستي در شبکه

 .خواهد بود ، یک گراف بدون جهتو لینکدین بوکو گراف دوستي در فیس

 126هشتگ  -3-1-3

 اینکه مفهوم هشتگ را به کاربران  استهای اجتماعي شبکهاز جمله اولین توئیتر 

 موضوع )موضوعات(کاربران بتوانند  شودباعث مياین مفهوم معرفي کرد.  هاشبکه

وان عنبرای استفاده از این قابلیت، کافي است قبل از توئیت خود را مشخص نمایند. 

در انتهای توئیت خود، با  غالباا کاربران گذاشته شود.  #موضوع مورد نظر، عالمت 

ارسالي در مورد توئیت اگر  مثالا نمایند.استفاده از هشتگ، موضوع آن را مشخص مي

موضوع اگر در پیام مورد نظر درج شود.  University#دانشگاه باشد، کافي است 

توئیت بیش از یک کلمه باشد، باید به نحوی آن کلمات را به یکدیگر متصل کرد؛ زیرا 

شود. به عنوان مثال برای درج نام دانشگاه  نوشتهتواند مي #تنها یک کلمه بعد از 

یک توئیت، باید این موضوع به صورت  اتیکي از موضوعشاهرود به عنوان نعتي ص

#Shahrood_University_of_Technology  یا

#ShahroodUniversityOfTechnology .عضو ها امروزه هشتگ ثبت گردد

انند های دیگر نیز متوئیتر، بلکه شبکهنه تنها اند. های اجتماعي شدهشبکهجداناپذیر 

-بکهی بسیار زیاد کاربران شاستفادهاند. بهره بردهقابلیت  از اینبوک اینستاگرام و فیس

به  hashtagify 127هایي مانند ها باعث شده است سایتهای اجتماعي از هشتگ

در مورد  های اخیربپردازند. از جمله اتفاقاتي که در سالها بررسي و تحلیل هشتگ

های جدید برای اتفاقات و حوادث مهم دنیا است. ها افتاده است، خلق هشتگهشتگ

هایي مانند در پاریس، هشتگ 2015در مورد حمالت تروریستي سال  مثالا 

#PrayForParis  و#ParisAttacks به شکل وشدند  ایجاد به طور بسیار سریع 

-تشود جسها باعث مياستفاده از هشتگ. گرفتندوسیع در توئیتر مورد استفاده قرار 

 یدرابط کاربرتر صورت پذیرد. در قسمت معرفي تر و روانها بسیار سریعدر توئیتوجو 

 توئیتر به این موضوع اشاره خواهد شد. یسينوبرنامه

 

                                                           

Hashtag  126 

127 http://hashtagify.me 
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 128کاربرانذکر نام   -3-1-4

، Bتوئیتي را منتشر کرده است. کاربران بسیاری مانند  Aکاربری مانند فرض کنید 

C  اگر فرد . اندآن نظر گذاشته زیرو ... درA  را بخواهد جواب هر یک از این نظرات

شود کدام نظر، برای کدام کاربر گذاشته شده است. در این قسمت، بدهد، مشخص نمي

توانند نام کاربر معرفي کرده است که کاربران ميرا  mentionای به نام توئیتر ویژگي

برای استفاده د. ند و وی را مخاطب خود قرار دهنخود بیاوردیگری را در توئیت یا نظر 

و بالفاصله پس از آن، نام کاربری فرد مورد  @از این امکان، کافي است ابتدا کاراکتر 

، کافي است عبارت abcنام بردن از فردی با نام کاربری برای  مثالا. قرار بگیرد نظر

@abc  .پس از ارسال توئیت، کاربر در توئیت قرار بگیردabc  پیامي مبني بر ذکر نام

این ویژگي در  .کنددریافت مي های ارسالي در توئیترربری وی در یکي از توئیتاک

 نام دارد. tagاینستاگرام بوک و های دیگر مانند فیسشبکه

 مورد پسند واقع شدنو  129بازنشر توئیت  -3-1-5

بازنشر وجود دارد. های گوناگون با نامهای اجتماعي شبکه یدر همه تقریباامورد دو این 

وئیتي که توسط فرد دیگری دهد تکاربر اجازه ميتوئیت در واقع امکاني است که به 

رده منتشر کنام کسي که توئیت را بازنشر دهد. در هنگام بازنشر، منتشر شده است را 

-اشتراکبه"بوک با نام این امکان در فیسشود. درج ميشده، بازنشر توئیت است، در 

 وجود دارد. "130گذاری

ن ای به همیتوانند با استفاده از گزینهميکاربران بدین معنا است که امکان الیک کردن 

را نسبت به یک توئیت  ی خودشود، عالقهنشان داده مي ♥نام که در توئیتر با عالمت 

 نشان دهند.

 توئیتر یسینوبرنامه یرابط کاربرد  -3-1-6

ها برای های موجود در این سایتهای اجتماعي و اهمیت دادهشبکهبا توجه به رشد 

ز ها نییابي به این دادهدستابزارهای تجاری، سیاسي، فرهنگي و ...، تحقیقاتي، اهداف 

های اکثر شبکهنام دارد.  یسينوبرنامه یرابط کاربردابزار موجود، فراهم شده است. 

ی از جملهدهند. کاربران خود، این ابزار را ارائه مياجتماعي که امروزه وجود دارند برای 

                                                           

Mention120  
129 Retweet 
130 Share 
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. ]27[ بوک، لینکدین، اینستاگرام و ... اشاره کردتوان به توئیتر، فیسها مياین شبکه

توئیتر  یسينوبرنامه یرابط کاربردداده از برای استخراج پایگاهدر تحقیق حاضر نیز 

ده ی توئیتر عضو شبرای استفاده از این ابزار، کافي است در شبکه است. شدهاستفاده

، اپلیکیشن مورد نظر ثبت شود. پس 131دهندگانو از طریق قسمت مربوط به توسعه

نویسي جاوا در زبان برنامه  twitter4j 132ی خانهتوان از کتاباز این مرحله، مي

-این شبکهتوئیتر استفاده نمود.  یسينوبرنامه یکاربردرابط استفاده نموده و از امکانات 

برنامه یرابط کاربرد توانتعداد دفعاتي که ميهایي را برای ی اجتماعي محدودیت

ای خواهان استخراج دهندهاگر توسعه. برای مثال آن را صدا زد، گذاشته است یسينو

 180اطالعات مربوط به  توانددقیقه، فقط مي 15اطالعات کاربران توئیتر باشد، هر 

های اساسي برای استخراج . این محدودیت یکي از چالش133کاربر را استخراج کند

تر در مورد پایگاه داده و برای توضیحات بیش ها در پژوهش حاضر بوده است.داده

 مراجعه نمایید. 3-3توئیتر به بخش ها از ی استخراج دادهنحوه

 

 ابزارهای مورد استفاده در پژوهش -3-2

. این ابزارها به اختصاص دارد، اندتحقیق حاضر به کار رفتهمعرفي ابزارهایي که در این بخش به 

 باشند:صورت زیر مي

 Google Maps Geocoding 134نویسیرابط کاربردی برنامه  -3-2-1

، ذاریتأثیرگتعیین میزان  در این تحقیق برایشده  کاررفتهبهیکي از فاکتورهای 

سال جا ارجغرافیایي بین شهر پاریس تا آن شهری است که توئیت از آنی ی فاصلهمحاسبه

در یک جایي که مراجعه فرمایید(. از آن 3-3تر، به بخش شده است )برای اطالعات بیش

ت مهم به دس یمسئلهشود، ذکر کرد، جا ارسال ميمحلي را که توئیت از آنتوان توئیت مي

ن فاصله، ابتدا ایی در فرانسه است. برای محاسبه ی بین آن شهر تا پاریسآوردن فاصله

این دو مقدار استخراج ی ارسال توئیت به دست آید. طول و عرض جغرافیایي منطقهباید 

. استمقدور   Google Maps Geocodingنویسيرابط کاربردی برنامهبا استفاده از 

ی قشهتواند با بررسي نبا گرفتن آدرس محل جغرافیایي، مي نویسيرابط کاربردی برنامهاین 
                                                           
131 https://dev.twitter.com/ 
132 http://twitter4j.org/en/index.html 
133 https://dev.twitter.com/rest/public/rate-limits [Feb. 5, 2016] 
134 https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/intro [Feb. 5, 2016] 

https://dev.twitter.com/rest/public/rate-limits
https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/intro
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قالب  گوگل، طول و عرض جغرافیایي آن را محاسبه کرده و به عنوان خروجي، ارسال کند.

 ، به صورتذکرشدهدرخواست ارسالي به ابزار 

s://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/output?parameterhttp

s 
تواند مي نویسيرابط کاربردی برنامه Google Maps Geocoding خروجيباشد. مي

JSON  و یاXML  .برای مثال اگر طول و عرض جغرافیایي شهر شاهرود را بخواهیم، باشد

 کافي است درخواست مورد نظر به صورت

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=Shahroo

d 
باشد: ی اصلي ميدرخواست مورد نظر دارای دو زیرشاخه JSONارسال شود. خروجي 

status  وresult کند که اگر پیغام درخواست را مشخص مي. قسمت اول، وضعیت

“OK” گر پیدا شدن آدرس ارسالي در درخواست است. در قسمت دوم، برگردد، بیان

-وجود دارد که اطالعات جغرافیایي آدرس جست geometryی دیگری به نام زیرشاخه

است که در آن،  locationهای این بخش دهد. یکي از قسمتوجو شده را نمایش مي

برای درخواست وارد  شوند.مشخص مي lngو طول جغرافیایي با  latغرافیایي با عرض ج

 خواهند بود. 55.01626899999999و  36.4062241شده، این مقادیر به ترتیب برابر با 

 Google Maps نویسيرابط کاربردی برنامه های ارسالي بهدرخواست

Geocoding   با استفاده از زبانC# ی مورد نظر دادهها در پایگاهارسال شده و جواب

 ذخیره شدند.

رابط کاربردی ، مانند بسیاری از ينویسرابط کاربردی برنامهدر استفاده از این 

رابط کاربردی  ی رایگان ازهای دیگر، محدودیت وجود دارد. محدودیت استفادهنویسيبرنامه

درخواست است که در هر  2500روزانه ،   Google Maps Geocoding نویسيبرنامه

عدد،  2500تر از های بیشبرای درخواست تواند ارسال شود.درخواست مي 10ثانیه، تنها 

 .135دالر آمریکا پرداخت گردد 0.5درخواست جدید،  1000باید به ازای هر 

 Carrot افزارنرم  -3-2-2

                                                           
135 https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/usage-limits [Feb. 5, 2016] 

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/output?parameters
https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/output?parameters
https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=Shahrood
https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=Shahrood
https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/usage-limits
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ها وجود توئیت 136بندیبا توجه به نیازی که در این کار تحقیقاتي برای خوشه

باشد که به زبان جاوا مي 137بازمتن افزارنرمیک  Carrotاستفاده شد.  افزارنرمدارد، از این 

دهندگان و محققان ی آن نیز برای توسعهخانه، کتابافزارنرمنوشته شده است. جدا از یک 

باشد. بسیار راحت مي افزارنرمباشد. کار با این موجود ميشارپ های جاوا و سيدر زبان

را به عنوان یکي از بهترین  Carrotرابط کاربری ساده و در حین حال قدرتمند آن، 

 بندی متون تبدیل کرده است. افزارهای موجود برای خوشهنرم

های مختلفي را برای متون در اختیار کاربران گذاشته است. از ورودی افزارنرماین 

در  XMLاشاره کرد. الگوی موجود برای قالب  XMLتوان به قالب ها ميی آنجمله

 آمده است.  1-3شکل 

 
  Carrot 138 افزارنرمبه  XMLاز ساختار ورودی فایل  اینمونه   1-3شکل 

 

، خود، documentباشد. هر گر یک متن ميبیان documentدر این قالب، هر 

 یک به صورت زیر است:د که توضیح هر باش snippetو  id ،title ،urlتواند شامل مي

 id :ی سند مورد نظرشماره 

                                                           
136 Clustering 
137 Open source 
138 http://download.carrot2.org/head/manual/index.html#figure.input-xml-format [Feb. 5, 2016] 

http://download.carrot2.org/head/manual/index.html#figure.input-xml-format
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 title :عنوان سند 

 url توان در متن سند مورد نظر از یک سایت گرفته شده باشد، مي: اگر

 قسمت، آدرس آن سایت را وارد نموداین 

 snippetمتن سند : 

 

وجود دارد. قالب خروجي  XML، تنها قالب افزارنرمبرای گرفتن خروجي از این 

Carrot  آمده است. 2-3در شکل 
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 Carrot 139 افزارنرم از XML لیفا خروجي ساختار از اینمونه  2-3شکل 

 

شود و سپس هر خوشه در ابتدا فایل ورودی نمایش داده ميدر قالب خروجي، 

 ای برخورداند:اهمیت ویژهموارد زیر از  ،groupآید. در هر مي groupقالب یک 

                                                           
139 http://download.carrot2.org/head/manual/index.html#section.architecture.output-xml [Feb. 5, 2016] 

http://download.carrot2.org/head/manual/index.html#section.architecture.output-xml


54 

 idی خوشه: شماره 

 size ی مورد نظر وجود دارندخوشهاسنادی که در : تعداد 

 scoreشود: امتیازی که در رابطه با کیفیت هر خوشه داده مي 

 title : که شود کلیدی مي /عبارتیک یا چند کلمههر خوشه، خود شامل

 گیردمي یجا phrase 140هر کدام در تگ

 refid :باشد که در قالب ورودی با ی سندی ميشمارهid شود.معرفي مي 

 

اند. از سازی شدهپیاده Carrotمتون در  بندیخوشهمختلفي برای  هایالگوریتم

 Suffix Treeو  ]K-means ،Lingo ]28توان به ها ميی این الگوریتمجمله

Clustering (STC) ]29[  .هایالگوریتم اشاره کرد. اشاره کرد Lingo  وSTC  در

که بندی کنند، حال آنیک سند را در چند خوشه طبقهممکن است بندی، خوشههنگام 

ها این است که ی دیگر در مورد این الگوریتمنکتهدهد. رخ نمي K-meansاین اتفاق در 

Lingo  وSTC های دیگر گیرند که در خوشهجای مي یای دارند که در آن اسنادخوشه

گذاری شده نام Carrotدر  Other Topicsبندی شوند. این خوشه با نام توانند طبقهنمي

هر  هایویژگيای وجود ندارد. چنین خوشه K-means. این در حالي است که در است

 آمده است. 1-3در جدول  Carrotمورد استفاده از  هایالگوریتمیک از 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
140 Tag 
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 Carrot 141 افزارنرم در STC و means-K، Lingo هایالگوریتم هایویژگي یمقایسه 1-3جدول 

 Lingo STC K-means ویژگي
 کم کم زیاد هاتنوع خوشه

برچسب 

 هاخوشه

ها زیاد و طول برچسب

 توصیفي غالباا

ها طول برچسب

 کوتاه
 ایهای تک کلمهبرچسب

 پذیریمقیاس

پایین؛ برای بیش از 

سند، این  1000

-الگوریتم زمان و حافظه

-ی زیادی را مصرف مي

 کند

 باال
پایین؛ همانند الگوریتم 

Lingo 

 

-پردازشي روی متون انجام ميبندی، پیشقبل از عمل خوشه Carrot افزارنرم

 باشد:دهد. این مرحله شامل مراحل زیر مي

 گردند. به : در این مرحله، کلمات به ساختار اصلي خود برمي142یابيریشه

ی به کلمه "هاانسان"ای مانند عنوان مثال، در زبان فارسي، کلمه

با  افزارنرمگردد. این است، برمي "هاانسان"ی اصلي که ریشه "انسان"

این  Morfologicو  Snowball ،Luceneهای یاباستفاده از ریشه

 رساند.را به انجام مي عمل

  این قسمت مختص به حذف کلماتي است که در زبان: 143پرتکرارکلمات-

در زبان فارسي، کلماتي مانند  مثالا شوند؛ های مختلف بسیار تکرار مي

پردازش یک متن، گیرند. برای در این گروه جای مي "که"، "و"، "در"

 پذیرد.صورت مي Carrotباید این کلمات حذف شوند. این کار توسط 

                                                           
141 http://download.carrot2.org/head/manual/index.html#section.advanced-topics.fine-tuning.choosing-

algorithm [Feb. 5, 2016] 

142 Stemming 
143 Stop words 

http://download.carrot2.org/head/manual/index.html#section.advanced-topics.fine-tuning.choosing-algorithm
http://download.carrot2.org/head/manual/index.html#section.advanced-topics.fine-tuning.choosing-algorithm
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 یکي از امکانات مهم 144های خاصبرچسب :Carrot فیلتر کردن ،

اگر  مثالا  شود.هایي است که به هر خوشه اختصاص داده ميبرچسب

ی د، همگي در زمینهنشومتوني که به عنوان ورودی به برنامه داده مي

های نا مرتبط با گذاریتوان برای جلوگیری از برچسبورزش باشند، مي

ها در ها را در برنامه تنظیم کرد که آنموضوع ورزش، برخي از برچسب

ا ر "گذارییاستس"توان برچسبي مانند مي مثالاگذاری نیایند. برچسب

تنظیم کرد که به عنوان برچسب در موضوع ورزشي ظاهر  Carrotدر 

در زبان جاوا تعریف  145ها به صورت عبارات باقاعدهاین برچسب نشود.

 دهد.مثالي از این نوع عبارات باقاعده را نشان مي 3-3شوند. شکل مي

 

 
 Carrot 146ی تعریف شده در از عبارات باقاعده اینمونه   3-3شکل

 

انگلیسي، عربي، فرانسوی، ترکي های گوناگون از جمله از متون به زبان افزارنرماین 

 کند.پشتیباني مي و ...

 

 Document Similarityی خانهکتاب  -3-2-3

ها است. برای توئیت شباهت بینبررسي حاضر، ی نامهپایانهای یکي از قسمت

کانادا  147که در دانشگاه واترلو ]SimilarityDocument  ]30ی خانهاین کار از کتاب

ی نحوهشارپ فراهم شده است. خانه برای زبان سيتهیه شده است، استفاده شد. این کتاب

                                                           
144 Stop labels 
145 Regular expressions 
146 http://download.carrot2.org/head/manual/index.html#section.lexical-resources.stoplabel-files [Feb. 5, 

2016] 
147 University of Waterloo 

http://download.carrot2.org/head/manual/index.html#section.lexical-resources.stoplabel-files
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در قالب یک لیست  ه ابتدا متونبدین گونه است ک Document Similarityاستفاده از 

هر  شباهتبا فراخواني متد مورد نظر، میزان پس از این کار،  .شوندميخانه درج در کتاب

ی شباهت دو متن، از الگوریتم شود. برای محاسبهمحاسبه ميبه یکدیگر دو متن 

ی میزان شباهت متون، ابتدا مراحل زیر انجام برای محاسبهاست.  شدهاستفاده 148کسینوس

 شود:انجام مي

 متن به حروف کوچک هر در این مرحله، تمام حروف در  پردازش:پیش

 شوند.کلمات پرتکرار و اعداد حذف مي وتبدیل 

 در این بخش، هر متن به یک : 149تبدیل متن به مدل فضای برداری

رهای به وجود آمده از متون مختلف، ماتریس ابردشود. بردار تبدیل مي

ی مشخصي سازند. هر درایه از ماتریس، وزن کلمهرا مي 150فضای برداری

 هایالگوریتمتواند توسط دهد. هر وزن مينشان ميرا در یک متن 

 TFIDFو  Binary Weighing ،TF Weighingمختلفي مانند 

Weighing .محاسبه شود 

 برای محاسبهشباهت با استفاده از الگوریتم کسینوس: ی محاسبه-

ی قبل، دو ی شباهت بین هر دو متن، بردارهای به دست آمده در مرحله

-ی آن به برنامه برميشود و نتیجهالگوریتم کسینوس داده ميبه دو، به 

 گردد.

 باشد.مي ]0-1[ یبازهعدد به دست آمده برای الگوریتم کسینوس در 

 

 Gephi افزارنرم  -3-2-4

های اجتماعي و به سازی شبکهی بصریافزارها در حوزهترین نرماز جمله مهم

اشاره کرد. این برنامه به زبان جاوا نوشته شده  Gephiتوان به ها، ميتر، گرافعبارت دقیق

ی آن وجود دارد. خانهو محققان نیز کتاب افزارنرمدهندگان باشد. برای توسعهباز ميو متن

ترین سازی مهمباز بودن و پیادهواسط گرافیکي ساده، قدرت محاسباتي باال، متن

                                                           
148 Cosine algorithm 
149 Vector Space Model 

150 Vector Space Matrix 
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هایي هستند اجتماعي از جمله ویژگيهای ها و شبکهی گرافموجود در نظریه هایالگوریتم

سازی شبکه در افزارهای موجود متمایز کرده است. برای بصریرا از دیگر نرم Gephiکه 

( فایلي 2ها؛ ( فایلي حاوی گره1باید دو فایل به عنوان ورودی تزریق شود:  افزارنرماین 

باشند و  csvهای ا قالبتوانند بمي Gephiها. این دو فایل در های بین گرهحاوی ارتباط

 افزارنرمدهي وارد نماید. پس از خوراک افزارنرمها را در یا اینکه کاربر به صورت دستي آن

ا به صورت بصری ی مورد نظر ر، شبکهGephiهای مربوطه و یا به صورت دستي، با فایل

 دهد. نشان مي Gephiرا در  مثالي از یک شبکه 4-3نمایش خواهد داد. شکل 

 

 

 
 ]Gephi ]31سازی شده در ی بصریاز شبکه اینمونه  4-3شکل 

 

ن توادهد ميسازی به کاربر مياز جمله امکاناتي که این برنامه در رابطه با بصری

 به موارد زیر اشاره کرد:
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 ای هگیری مانند تعداد لینکها نسبت به فاکتورهای مختلف اندازهرنگ کردن گره

 ورودی/خروجي 

 گیری مانند تعداد لینکها نسبت به فاکتورهای مختلف اندازهی گرهاندازه تغییر-

 های ورودی/خروجي 

 )نمایش نام هر گره )اگر نام هر گره در فایل ورودی مورد نظر آمده باشد 

 هاهای بین گرهضخیم/نازک کردن لینک 

 مختلف مانند هایالگوریتمها با استفاده از ها/لینکتنظیم مکان گرهForce 

Atlas ،Yifun Hu ،OpenOrd ... و  

  ف برای هر خوشههای مختلآمیزیموجود در گراف با رنگ هایخوشهنمایش 

 ... و 

به موارد  توانيم ها را دارد،آنگیری ندازها توانایي Gephiفاکتورهایي که از جمله 

 زیر اشاره کرد:

 های ورودی/خروجي برای هر گرهی تعداد لینکمحاسبه 

 151قطر شبکهی محاسبه 

 152ی چگالي شبکهمحاسبه 

 مرکزیتهای سنجهی محاسبه 

 153بندیخوشهضریب متوسط ی محاسبه 

 ... و 

ی به دست آمده در قالب شبکهی قابلیت ذخیره، Gephiر از امکانات یکي دیگ

png  وpdf باشد.مي 

 Twitter4jی خانهکتاب  -3-2-5

یتر، توئ هایویژگيترین شد، یکي از مهمتوضیح داده معرفي توئیتر طور که در بخش همان

که برای زبان جاوا طراحي  twitter4jی خانهکتابآن است.  نویسيرابط کاربردی برنامهابزار 

                                                           
151 Network diameter 
152 Network density 

153 Average clustering coefficient 
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-دهد که بتوانند از طریق آن درخواستدهندگان و محققان ميشده است، این اجازه را به توسعه

مستندات دارای این ابزار توئیتر ارسال نمایند.  نویسيرابط کاربردی برنامههای خود را به 

با نیازهای خود را پوشش دهند. ، هاآنتوانند با مراجعه به باشد که کاربران ميای ميقوی

ر ها و ... را از توئیتشوندگان، توئیتکنندگان/دنبالدنباللیست توان مي twitter4jاستفاده از 

با استفاده از کلیدهای امنیتي که توئیتر  هویت کاربر ، بایدبرای این کار ابتدا استخراج نمود. 

، Consumer Key :از اندعبارتاین کلیدها  بررسي شود.دهد، پس از ثبت اپلیکیشن مي

Consumer Secret ،Access Token  وAccess Token Secret . 

 

 دادهپایگاه -3-3

 آوری شدههای جمعموضوع داده  -3-3-1

خود قرار داد،  تأثیرجهان را تحت  2015ي که در سال اتترین اتفاقیکي از مهم

فرانسه بوده است.  مخصوصااحمالت متعدد گروه تروریستي داعش به نقاط مختلف دنیا و 

بار به سمت مردم جهان این نگاه، باعث شد رخ داد 2015نوامبر  13روز جمعه، اتفاقي که 

قطه از شهر پاریس به وقوع ن 6این حمالت تروریستي در . پایتخت پاریس معطوف شود

 .154پیوست

های اجتماعي مختلف، از جمله توئیتر، این اتفاق باعث شد کاربران زیادی در شبکه

ن اهمیت ای را تحلیل کنند. این رخدادبنویسند و هر یک از نگاه خود، مطالب بسیار زیادی 

را به حمالت تروریستي  2015اتفاق سال  تأثیرگذارترینقدر باال بود که توئیتر، موضوع آن

 مختلفي در توئیتر اشاره به این رخداد داشتند که از یهاهشتگ. 155پاریس اختصاص داد

 .را نام برد ParisAttacks#و  PrayForParis# توانجمله مي آن

 

 هاآوری دادهی جمعنحوه  -3-3-2

                                                           
154 http://www.bloomberg.com/ 

155 https://2015.twitter.com/most-influential [Feb. 5, 2016] 

https://2015.twitter.com/most-influential
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توئیتر،  نویسيرابط کاربردی برنامهاشاره شد،  6-1-3طور که در بخش همان

در این تحقیق های مورد نیاز را از این شبکه استخراج نمود. توان دادهابزاری است که مي

 اند.استخراج شده های مورد نظرابزار، دادهاستفاده از این نیز با 

 4-1طور که در بخش های موجود در این تحقیق، همانترین چالشاز جمله مهم

 باشد. برای غلبه بر اینی اجتماعي توئیتر ميبودن شبکهبه آن اشاره شد، بحث فیلتر 

ی مورد نیاز در رابطه استفاده شد. برای اجرای برنامه 156چالش، از سرور ابری ویندوز آژور

ی افزارهای وابستهو نرم NetBeans 157افزارنرمی ها، ابتدا محیط توسعهبا استخراج توئیت

 یخانهازی محیط، با استفاده از کتابسز آمادهآن بر روی ویندوز آژور نصب شدند. پس ا

twitter4j  .تروریستي  یجایي که حادثهاز آندر زبان جاوا، کد برنامه نوشته و اجرا شد

دسامبر  3ر از این تاریخ تا ظهای مورد نرخ داد، داده 2015نوامبر  13پاریس در تاریخ 

 آوری شدند.جمع 2015

 باشند:تحقیق، دو نوع مي آوری شده در اینهای جمعداده

 های ها با استفاده از هشتگها: این دادههای مربوط به توئیتداده

#PrayForParis  و#ParisAttacks اند.آوری شدهجمع 

 های مربوط آوری دادههای مربوط به هر کاربر: پس از جمعداده

رابط هر کاربر نیز از طریق  های پروفایلها، دادهبه توئیت

 آوری شدند.توئیتر جمع نویسيکاربردی برنامه

آوری شدند. در قسمت دوم توئیت جمع 1،792،454ها، آوری دادهپس از جمع

کاربر نیز استخراج شد. ذکر این نکته قابل توجه است  59،133ها، اطالعات آوری دادهجمع

ها توسط لاز پروفایسازی بسیاری توئیتر با توجه به شخصي نویسيرابط کاربردی برنامهکه 

 طالعات شخصي این افراد را ندارد.آوری ای اجتماعي، امکان جمعکاربران این شبکه

با توجه به مدلي که در این پژوهش در نظر گرفته شده است، یکي دیگر از 

 نویسيرابط کاربردی برنامهداده موجود باشد و از طریق پارامترهایي که باید در پایگاه

تا  جا ارسال شدهی بین شهری است که توئیت از آننیست، فاصله دسترسقابلتوئیتر، 

ز اکه شهری که توئیت  جایياز آنشهر پاریس که مرکز حمالت تروریستي بوده است. 

                                                           
156 Windows Azure Cloud Server 

157 Integrated Development Environment (IDE) 
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توان ميتوئیتر قابل استخراج است،  نویسيرابط کاربردی برنامهاز طریق  جا ارسال شدهآن

 Google Maps نویسيرابط کاربردی برنامه به شهر مورد نظر را به عنوان ورودی

Geocoding  به دست آورد. حال، با  را داده و طول و عرض جغرافیایي شهر مورد نظر

جا ارسال شده توجه به داشتن طول و عرض جغرافیایي پاریس و شهری که توئیت از آن

با  به دست آورد.  158ساینالگوریتم هاروهها را با استفاده از ی آنتوان فاصلهاست، مي

 ی مورد نظر برای هر توئیت ذخیره شد.دادهی این فاصله، مقدار آن در پایگاهمحاسبه

 

 هاآوری شده در دادهپارامترهای جمع  -3-3-3

ها، پارامترهایي که در هر یک آوری دادهجمعفرآیند با توجه به دو قسمتي بودن 

 شوند.ها استخراج شدند، در این بخش معرفي مياز قسمت

 رابطها، پارامترهای زیر با استفاده از آوری اطالعات مرتبط با توئیتدر بخش جمع

 توئیتر از هر توئیت استخراج شدند: نویسيکاربردی برنامه

 Usernameنام کاربری افراد در توئیتر : 

 UserIdی کاربر در توئیتر: شناسه 

 CreatedAtتاریخ و ساعت انتشار توئیت : 

 Messageکاربر : متن توئیت 

 TweetLenght)طول توئیت )بر اساس کاراکتر : 

 FavoriteCount تعداد دفعاتي که توئیت مورد پسند کاربران واقع :

 شودمي

 RetweetCount تعداد دفعاتي که توئیت مورد نظر بازنشر داده :

 شودمي

 Languageاست ه: زباني که متن توئیت با آن نوشته شد 

 Place جا ارسال شده استتوئیت از آن: مکان جغرافیایي که 

 

                                                           
158 Haversine 
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از اطالعات استخراج شده از توئیت کاربری با نام کاربری  اینمونه 5-3شکل 

CarnegieEndow  با هشتگ را#ParisAttacks دهد.نشان مي 

 
 CarnegieEndow از اطالعات توئیت استخراج شده از کاربری با نام کاربری اینمونه  5-3شکل 

 

 

-های استخراج شده را منتشر کردهاطالعات مربوط به کاربراني که توئیتدر بخش 

 زیر در نظر گرفته شدند: هایویژگياند، 

 Usernameنام کاربری افراد در توئیتر : 

 UserIdی کاربر در توئیتر: شناسه 

 TweetCountهای ارسالي کاربر: تعداد توئیت 

 FollowingCount ها را نظر آن: تعداد افرادی که کاربر مورد

 کنددنبال مي

 FollowersCountتعداد افرادی که کاربر مورد نظر را دنبال مي :-

 کنند

 FavouritesCount های دیگر کاربران پست: تعداد دفعاتي که

 مورد پسند کاربر مورد نظر واقع شده است
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 ListedCountقرار دارد و ها هایي که نام کاربر در آن: تعداد لیست

 ها را ساخته استخود، آنیا کاربر، 

 Languageکار با توئیتر انتخاب کرده است : زباني که کاربر برای 

 CreatedAtتاریخ و ساعتي که کاربر در توئیتر ثبت شده است : 

 Description توضیحاتي که هر کاربر در مورد خود در پروفایلش :

 دارد

 Locationزندگي کاربر : مکان 

 MiniProfileImageURL آدرس عکس کوچک پروفایل : لینک

 کاربر

 ProfileImageURLلینک آدرس عکس پروفایل کاربر : 

 TimeZoneی زماني کاربر: منطقه 

 

را  joeeyrichardsonاز اطالعات استخراج شده برای کاربر  اینمونه 6-3شکل 

 دهد.نشان مي

 

 آوری شدهی جمعدادهاطالعات آماری پایگاه  -3-3-4

آوری ی جمعدادهآماری مرتبط با پایگاه در این بخش به بررسي اطالعات

پردازیم. در این پایگاه داده، توئیتر مي نویسيرابط کاربردی برنامهشده از 

اند، ارسال کرده را هاتوئیت وجود دارد. از بین کاربراني که توئیت 1،792،454

آوری جمع هایکاربر استخراج شدند. از بین توئیت 59،133اطالعات مربوط به 

جا منتشر شده توئیت هستند که کاربران، محلي که توئیت از آن 22،520ده، ش

ترین تعداد بازنشر توئیت مربوط به توئیتي  با نام کاربری اند. بیشاست را ذکر کرده

Louis_Tomlinson بازنشر پیدا کرده است.بار  176،021باشد که مي 
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 joeeyrichardsonاز اطالعات استخراج شده از کاربری با نام کاربری  اینمونه  6-3شکل 

 

 

بار مورد پسند واقع  61،069توانست با  katyperryتوئیت کاربری با نام کاربری 

که نام افراد در یک توئیت  دفعاتيتعداد ترین بیششدن، در این زمینه رکورددار باشد. 

باشد که در مي whome51obama، مربوط به توئیت فردی با نام کاربری کاررفتهبه

ترین بار از نام افراد مختلف استفاده کرده است. بیش 10شش توئیت خود، در هر یک، 

باشد که در یک مي PrayAppتعداد هشتگ در یک توئیت نیز مربوط به کاربری با نام 

آمار تکمیلي در مورد  3-3و جدول  2-3جدول هشتگ استفاده کرده است.  15توئیت، از 

 د.نگذارآوری شده را به نمایش ميی جمعدادهپایگاه
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 های توئیتدادهاطالعات آماری مربوط به پایگاه  2-3جدول 

 تعداد / میانگین عنوان

 1،792،454 هاتعداد کل توئیت

 89،622 در هر روز هامیانگین تعداد توئیت

 113 )بر حسب کاراکتر( توئیتمیانگین طول هر 

 0.95 مورد پسند واقع شدن هر پستمیانگین تعداد 

در هر  شدهاستفادههای میانگین تعداد هشتگ

 توئیت

0.18 

 0.09 میانگین تعداد ذکر نام کاربران در هر توئیت

 در هر شدهاستفادهمیانگین تعداد لینک آدرس 

 توئیت

0.05 

 

 

 ی کاربراندادهاطالعات آماری مربوط به پایگاه   3-3جدول 

 تعداد/میانگین عنوان

 59،133 تعداد کل کاربران

 19،378 های کاربرانمیانگین تعداد توئیت

 4،299 کنندگان کاربرانمیانگین تعداد دنبال

 998 کنندمیانگین تعداد کاربراني که کاربر مورد نظر دنبال مي

 5،911 نداهای کاربران مورد پسند دیگران واقع شدهدفعاتي که پستمیانگین تعداد 

 42،610 اندتعداد کاربراني که مکان جغرافیایي خود را ذکر کرده

 59،132 تعداد کاربراني که توضیحاتي در پروفایل خود دارند

 59،133 اندتعداد کاربراني که زبان مورد نظر خود را در پروفایلشان ذکر کرده

 59،133 اندتعداد کاربراني که برای پروفایلشان عکس انتخاب کرده

 

 سازیبستر پیاده -3-4

 انجام این پروژه در دو بخش اصلي صورت گرفته است:

 آوری دادهجمع .1
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 سازی روش پیشنهادیپیاده .2

های پروژه نیز بیان شد، به دلیل طور که در قسمت چالشآوری داده، همانبخش جمع

تفاده سرور مورد اسی بستر ویندوز آژور صورت گرفت. بر روتوئیتر، ی اجتماعي شبکه نفیلتر بود

ها از زبان آوری دادهبرای جمعبوده است. گیگابایت  135ی و حافظه گیگابایت 1.75 159رمدارای 

ی ابزاری بود که به وسیله twitter4jی خانهکتاباستفاده شد.  NetBeans 7.1جاوا و محیط 

 .ذخیره شد نتایج آن در فایلتوئیتر ارسال و  نویسيرابط کاربردی برنامهها به آن درخواست

 سازیو پیادهی شخصي منتقل شده رایانهبه ها برای پردازش ها، فایلآوری دادهپس از جمع

ها در های حجیم استخراج شده، اطالعات موجود در فایلبه منظور راحتي کار با دادهآن انجام شد. 

  ذخیره شدند. SQL Server 2014ی دادهپایگاه

و محیط ویژوال استودیو  C# .Netسازی اصلي روش پیشنهادی با استفاده از زبان پیاده

سازی روش در پیادهمشخصات سیستمي که  بوده است. Net Framework 4.5.و در چارچوب 

 باشد:آن اجرا شده است به شرح زیر مي

  :نوع سیستمLenovo IdeaPad Z570 

 گر: پردازشIntel® Core™ i5-2450M CPU @ 2.50GHz 

  :6رم GB 

 عامل: سیستمWindows 7 64-bit 

 

 

 هاداده پردازشپیش -3-5

 160نویساننامهحذف هرز  -3-5-1

 و ی اجتماعي، حضوردر یک شبکه تأثیرگذارمهم برای تشخیص افراد های یکي از دغدغه

تعیین این کاربران در  تأثیرجلوگیری از برای . ]16[ نویسان در این حوزه بوده استنامههرز فعالیت

برای ای آستانه، ]16[مدل ارائه شده در با توجه به هر فرد در تحقیق موجود،  تأثیرگذاریمیزان 

                                                           
159 RAM 

160 Spammers 
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 در نظر گرفته شده، تنها افرادی شطبق پاالی های ارسالي این افراد در نظر گرفته شد.تعداد توئیت

از زمان در هر روز ها های آنمتوسط تعداد توئیتگیرند که در این تحقیق مورد بررسي قرار مي

تر از و بیش 2تر از آوری شده است، کمها جمعدادهنامشان در توئیتر تا روزی که ثبت

 به عبارت دیگر، داریم: باشد. 0.000000002

(3-1)      (0.000000002) <  ∑ Days
Datedata_collection

Dateregistered
 < (2) 

 

، به ترتیب، به شها و افراد مورد بررسي در این پژوهمعیار، تعداد توئیتاین با توجه به 

 کاهش یافتند. 18،677و  31،815

 های آدرسها، نام کاربران و لینکحذف هشتگ  -3-5-2

ا ههای مشابه با استفاده از الگوریتم کسینوس، توئیتی شناسایي توئیتقبل از مرحله

های آدرس در ها، نام کاربران و لینکتمامي هشتگ پردازش،پردازش شدند. در این پیشپیش

رت تری صوشود شباهت بین دو توئیت با دقت بیشهر توئیت حذف شدند. این کار باعث مي

-ی دیگر پیش، یک مرحلهDocument Similarityی خانهکه در کتابپذیرد. ضمن این

 .شوندپذیرد که طي آن، کلمات پر تکرار حذف ميپردازش صورت مي

 ها با شباهت کم معناییتوئیتحذف   -3-5-3

ها استخراج ها زماني است که روابط معنایي بین توئیتپردازش دادهمراحل پیشاز دیگر 

شوند که درصد شباهت بین پردازش، تنها روابطي انتخاب ميدر این مرحله از پیششوند. مي

ه ها بروابط معنایي بین توئیتشود تعداد درصد باشد. این کار باعث مي 60ها بیش از توئیت

 دهد.تری از پراکندگي تعداد روابط ارائه ميآمار دقیق 4-3برسد. جدول  1619عدد 

 

 

 درصد 60ها با مشابهت بیش از میزان پراکندگي روابط استخراجي از توئیت  4-3جدول 

 تعداد روابط درصد شباهت یبازه

 =100 405 

)100-90[ 428 

)90-80[ 188 
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)80-70[ 283 

)70-60[ 315 
 

 پارامترها -3-6

تقسیم ر زیدو بخش نامه به در این پایان تأثیرگذارپارامترهای در نظر گرفته شده برای تعیین افراد  

 :شوندمي

 پارامترهای مرتبط با کاربر 

 پارامترهای مرتبط با توئیت 

فعالیت  از گرفتهنشأت هاشوند: برخي از ویژگيبه دو بخش تقسیم ميپارامترهای مرتبط به کاربر، 

ورت باشند. این پارامترها به صمي کاربرموجود در پروفایل  هایویژگي برخي دیگر کاربر در توئیتر هستند و

 باشند:زیر مي

  از فعالیت کاربر گرفتهنشأتپارامترهای 

o های کاربرتعداد پست (TweetCount) 

o  کاربر مورد نظر قرار گرفته های دیگر کاربران مورد پسند پستتعداد دفعاتي که

 (FavoriteCount) است

o کنندگان کاربرتعداد دنبال (FollowersCount) 

o کنددنبال مي را تعداد کساني که کاربر مورد نظر (FollowingsCount) 

o ها موجود استهایي که کاربر دارد و یا نام وی در آنتعداد لیست 

(ListedCount) 

  کاربرپارامترهای موجود در پروفایل 

o  لینک آدرس عکس کوچک پروفایل کاربر)عدم( وجود 

(MiniProfileImageUrl) 

o  لینک آدرس عکس پروفایل کاربر)عدم( وجود (ProfileImageUrl) 

o  توضیح کاربر در پروفایل خودش)عدم( وجود (Description) 

o  در پروفایل خود ذکر کرده استزباني که کاربر )عدم( وجود (Language) 



70 

o  که کاربر در پروفایل خود ذکر کرده است مکان جغرافیایي)عدم( وجود 

(Location) 

. ودشمشخص مي ها توسط توئیت و برخي دیگر توسط دیگر کاربراندر هر توئیت، برخي از ویژگي

 توان پارامترهای در نظر گرفته شده برای هر توئیت را به صورت زیر عنوان کرد:با توجه به این دیدگاه، مي

 پارامترهای مشخص شده توسط توئیت 

o هاتعداد هشتگ (HashtagCount) 

o تعداد دفعات ذکر نام دیگر کاربران (MentionCount) 

o شدهاستفادههای تعداد لینک (UrlCount) 

o  در توئیت شدهاستفادهتعداد کاراکترهای (Length) 

o زمان انتشار توئیت (Time) 

o جا ارسال شده تا مکان مورد نظر که آن ای که توئیت ازی مکان جغرافیایيفاصله

 (Distance) جا رخ داده استحادثه در آن

  ،شده از فعالیت دیگر کاربران گرفتهنشأتپارامترهای مشخص شده برای هر توئیت 

o تعداد دفعات بازنشر توئیت (RetweetCount) 

o تعداد دفعات مورد پسند واقع شدن توئیت (FavoriteCount) 

o های کاربران دیگر به توئیت مورد نظریتمیزان شباهت توئ (Similarity) 

رابط هر توئیت از طریق  هایویژگيشده برای کاربران و نیز برخي از  بردهنامی پارامترهای همه

ای هباشند. برخي از پارامترهای توئیت مانند تعداد هشتگتوئیتر قابل استخراج مي نویسيکاربردی برنامه

توان از خودِ توئیت به دست آورد. در مورد پارامتری که توسط آن، میزان شباهت دیگر را مي شدهاستفاده

 ها تحلیل متن صورت پذیرد. شود، باید بر روی توئیتها به توئیت مورد نظر مشخص ميتوئیت

و سپس مدل مورد  نظر  شدهمیتنظ، حال باید ابتدا این پارامترها ذکرشده هایویژگيبا توجه به 

 شود.ساخته 

 

 تنظیم پارامترها -3-7
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 تعیین وزن پارامترها  -3-7-1

ی اجتماعي در شبکه تأثیرگذاربرای ساخت مدل مورد نظر در تشخیص افراد 

 برای تعیین این اوزانتوئیتر باید به هر یک از پارامترهای مورد نظر، وزني اختصاص یابد. 

گیری های تصمیماین الگوریتم، یکي از روشاست.  شدهاستفاده ]AHP ]17از الگوریتم 

ها به صورت دو ابتدا ویژگيدر این الگوریتم، است.  161سلسله مراتبي با معیارهای چندگانه

ود شها نسبت به هم توسط کاربر مشخص ميگیرند و اهمیت آنبه دو مورد ارزیابي قرار مي

 آید. میزان اهمیت هر یکو پس از انجام محاسبات، وزن هر یک از پارامترها به دست مي

گر اهمیت یکسان بیان 1گیرد که قرار مي ]1-9[ یبازهها نسبت به دیگری در از ویژگي

ها نسبت به ترین میزان اهمیت یکي از ویژگيی بیشدهندهنشان 9و  بین دو ویژگي است

 در نظر گرفته شده هایویژگيدوی دوبهاهمیت  6-3و جدول  5-3جدول  دیگری است.

، های سیاه رنگخانه دهد.نشان ميها و توئیتبرای کاربران ، به ترتیب، نویسنده را توسط 

 دهند.اهمیت در نظر گرفته شده را نشان مي

 AHPهر کاربر در الگوریتم  هایویژگينسبت اهمیت    5-3جدول 

 ویژگي نسبت اهمیت ویژگي

FollowingsCou

nt 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TweetCount 

FollowersCoun

t 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TweetCount 

FavoriteCount 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TweetCount 

ListedCount 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TweetCount 

Language 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TweetCount 

Description 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TweetCount 

Location 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TweetCount 

MiniProfileImage

Url 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TweetCount 
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ProfileImageUr

l 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TweetCount 

FollowersCoun

t 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FollowingsCount 

FavoriteCount 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FollowingsCount 

ListedCount 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FollowingsCount 

Language 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FollowingsCount 

Description 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FollowingsCount 

Location 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FollowingsCount 

MiniProfileImage

Url 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FollowingsCount 

ProfileImageUr

l 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FollowingsCount 

FavoriteCount 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FollowersCount 

ListedCount 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FollowersCount 

Language 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FollowersCount 

Description 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FollowersCount 

Location 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FollowersCount 

MiniProfileImage

Url 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FollowersCount 

ProfileImageUr

l 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FollowersCount 

ListedCount 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FavoriteCount 

Language 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FavoriteCount 

Description 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FavoriteCount 

Location 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FavoriteCount 
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MiniProfileImage

Url 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FavoriteCount 

ProfileImageUr

l 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FavoriteCount 

Language 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ListedCount 

Description 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ListedCount 

Location 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ListedCount 

MiniProfileImage

Url 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ListedCount 

ProfileImageUr

l 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ListedCount 

Description 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Language 

Location 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Language 

MiniProfileImage

Url 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Language 

ProfileImageUr

l 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Language 

Location 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Description 

MiniProfileImage

Url 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Description 

ProfileImageUr

l 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Description 

MiniProfileImage

Url 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Location 

ProfileImageUr

l 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Location 

ProfileImageUr

l 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MiniProfileImage

Url 
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 AHP تمیالگور در توئیت هر هایویژگي تیاهم نسبت   6-3جدول 

 ویژگي نسبت اهمیت ویژگي

FovoriteCount 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Length 

RetweetCount 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Length 

HashtagCount 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Length 

MentionCount 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Length 

UrlCount 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Length 

Distance 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Length 

RetweetCount 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FovoriteCount 

HashtagCount 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FovoriteCount 

MentionCount 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FovoriteCount 

UrlCount 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FovoriteCount 

Distance 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FovoriteCount 

HashtagCount 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RetweetCount 

MentionCount 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RetweetCount 

UrlCount 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RetweetCount 

Distance 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RetweetCount 

MentionCount 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 HashtagCount 

UrlCount 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 HashtagCount 

Distance 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 HashtagCount 

UrlCount 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MentionCount 
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Distance 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MentionCount 

Distance 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UrlCount 

ها، مرتبط با کاربران و توئیت هایویژگيدوی تنظیم میزان اهمیت دوبهپس از 

ها با استفاده از وزن ها خواهد کرد.ی وزن هر یک از ویژگياین الگوریتم شروع به محاسبه

ی میانگین هندسي برای هر محاسبهپس از باشند. گیری ميمیانگین هندسي قابل اندازه

پس از این مرحله، اهمیت هر  شوند.سازی ميیک از معیارها، اعداد به دست آمده، نرمال

شند، باها ميجا کاربران یا توئیتها، که در ایننسبي برای هر یک از گزینهمعیار به صورت 

در هر کدام  معیارهاکه اهمیت هر یک از  ذکر این نکته قابل توجه است شود.مشخص مي

داده یکسان در نظر گرفته شده است. به ها، برای تمام پایگاهاز دو قسمتِ کاربران و توئیت

باشد؛ نمي Bتر از کاربر بیش Aها برای کاربر ویژگي تعداد توئیتطور مثال، میزان اهمیت 

ی جهنتی ی کاربران با اهمیت یکسان در نظر گرفته شده است.بلکه این ویژگي برای همه

. آمده استآمده است.  8-3و جدول  7-3ی اوزان پارامترهای موجود در جدول محاسبه

 باشد.مي ]1-0[ یبازهها در وزن هر یک از ویژگي

 

 

هر کاربر توسط  یپارامترها یاوزان محاسبه شده برا -7-3جدول 

 AHP یتمالگور

 وزن محاسبه شده ویژگي ردیف

1 FollowersCount 0.4050 

2 TweetCount  0.1842 

3  ListedCount 0.1750 

4 ProfileImageUrl  0.0754 

5 Description  0.0455 

6 MiniProfileImageUrl  0.0377 
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7 Location  0.0258 

8 FavoriteCount  0.0231 

9 Language  0.0145 

10 FollowingCount  0.0139 
 

 توسط توئیت هر یپارامترها یبرا شده محاسبه اوزان  8-3جدول 

 AHP تمیالگور

 وزن محاسبه شده ویژگي ردیف

1 RetweetCount 0.4784 

2 FavoriteCount 0.2750 

3 Distance 0.1104 

4 HashtagCount 0.0572 

5 Length 0.0348 

6 MentionCount 0.0238 

7 UrlCount 0.0204 

 نشأتهر کاربر، پارامترهایي که است در پارامترهای مربوط به طور که مشخص همان

ترهایي سوی دیگر، پارام درکنند. هستند، نقش بسیار مهم و کلیدی ایفا مي ویگرفته از فعالیت 

ها يگترین ویژروند جزو پر اهمیتها به یکدیگر به کار ميکه در تعیین میزان شباهت توئیت

 باشند.در رابطه با هر توئیت مي

 هاتعیین میزان شباهت توئیت  -3-7-2

. کندمي اختصاص پیدا های مرتبط با توئیت مورد نظراین بخش به تعیین و تشخیص توئیت

باشد و مشخص نمودن ها زیاد ميآوری شده برای توئیتجمعهای که حجم دادهجایي از آن
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ی است، لذا برداده کار بسیار زمانهای پایگاهی معنایي بین یک توئیت با دیگر توئیتیک رابطه

داده حذف ها از پایگاهها عنوان شد، برخي از توئیتپردازش دادهطور که در بخش پیشهمان

برنامه در رابطه با ایجاد یک ارتباط معنایي بین  عمل کردشدند. پس از این مرحله، برای بهبود 

بندی شدند. خوشه Carrot افزارنرمدر  STCها با استفاده از الگوریتم ها، ابتدا این پیامتوئیت

گرفته شد. با توجه به  در نظر 50ها برابر با ی تعداد خوشهکنندهتعیین برای این کار، پارامتر

گیرد، در نظر مي Other Topicsفرض یک خوشه به نام که این الگوریتم به طور پیشاین

، عباراتي ، برای هر خوشهSTC. سپس، توسط الگوریتم هافزایش یافت 51ها به تعداد خوشه

 پردازشطور که در بخش پیشبندی، همانخوشه پس از. استخراج و تخصیص داده شدکلیدی 

ها حذف شده و ی توئیتها در همهها، ذکر نام کاربران و نیز لینک آدرساشاره شد، هشتگ

 Documentی خانهکتاباستفاده از الگوریتم کسینوس و توسط های هر خوشه با توئیت

Similarity  از نظر محتوایي مورد بررسي قرار گرفتند. برای تحلیل محتوایي، تنها روابطي

درصد نشان دهند. با توجه به این  60ند که میزان شباهت بین دو توئیت را بیش از انتخاب شد

ها و به همراه تعداد توئیتها به دست آمد که سهم هر خوشه رابطه بین توئیت 1619آستانه، 

 آمده است.  9-3عبارات کلیدی آن در جدول 

 

 

ها در هر خوشه با استفاده از الگوریتم معنایي بین توئیتها، عبارات کلیدی و تعداد روابط تعداد توئیت  9-3جدول 

STC  افزارنرمدر Carrot 

 اهتعداد روابط معنایي بین توئیت عبارات کلیدی هاتعداد توئیت ی خوشهشناسه

1 7625 British Embassy 33144513100 28 

Irish Embassy 33144176700 

Assistance in Paris 

2 35715 Paris 359 

3 8368 Concert Hall 9 

Attackers Killed 
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4 2568 French Media Says 1 

Police Operation at Concert 

5 1652 Number for those Concerned 1 

Foreign Office Number 

Concerned about British Nationals 

6 18140 Attacks 59 

7 6415 State of Emergency 29 

8 1863 President Obama Says 4 

Outrageous Attempt to Terrorise 

9 16359 French 129 

10 14689 People 57 

11 1229 New York City Following 2 

Additional Police 

12 12669 Police 39 

13 1198 French President Francois Hollande 0 

Spoken of his Shock 

14 11674 France 37 

15 7078 Closed 57 

Borders 

16 11021 Reports 51 

17 10165 Hostages 12 

18 9069 Terrorists 28 

19 2422 Bataclan Concert Hall 2 
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20 4212 Stay Safe 2 

21 8096 Killed 5 

22 7466 Thoughts 26 

23 7207 Terrorism 21 

24 7202 Prayers 15 

25 7127 Muslims 33 

26 1795 11/9 0 

Carl 

Stand with you Like 

27 6968 Bataclan 11 

28 6811 Live 6 

29 6757 Https 3 

30 1381 Automatic Gunfire 0 

Inside Bataclan Concert Hall 

31 5916 Breaking 10 

32 2454 Know so Far 0 

33 5580 Know 4 

34 1154 Learn 0 

Known Threat 

City at this Time 

35 5555 Explosions 10 
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36 5509 President 27 

37 1064 Police Officials 1 

Launched an Assault 

Confirm Security Forces 

38 5426 Dead 4 

39 1111 Declares State of Emergency 3 

Hollande Declares 

40 5348 Victims 5 

41 5155 News 7 

42 5117 Safe 5 

43 5097 Tonight 1 

44 5056 Pray 15 

45 2598 Thoughts and Prayers 2 

46 5483 Obama 7 

47 4300 Happening 3 

48 2395 French Police 0 

49 2392 French President 3 

50 4190 Inside 6 

51 45982 Other Topics 480 

 افزارنرمها، این روابط توسط پس از به دست آوردن روابط موجود بین توئیت

Gephi که الگوریتم سازی شدند. با توجه به اینبصریSTC بندی متون، برای خوشه
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جایي که چنین امکاني برای ممکن است یک توئیت را در چند خوشه جای دهد و از آن

شود. ها کاسته ميها و لینکوجود ندارد، طبیعتا از تعداد گره Gephiها در نمایش داده

 افزارمنرداده را در های پایگاهگراف ساخته شده توسط ارتباط معنایي بین توئیت 7-3شکل 

Gephi دهد.نشان مي 

 دهد.آماری از گراف ساخته شده را نشان مي 10-3جدول  

 

 

 حادثهتعیین فاصله بین محل انتشار توئیت و محل  -3-7-3

یکي از پارامترهای در نظر گرفته شده در مدل ارائه شده، پارامتر فاصله تا محل حادثه 

 باشد.مي
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  هانمایش بصری گراف ساخته شده از ارتباط معنایي بین توئیت  7-3شکل 

 

 اهاز گراف استخراج شده از رابطه معنایي بین توئیت آمدهآمار به دست   10-3جدول 

 معیار
 گیری شدهاندازه مقدار

 هاتعداد گره
737 
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 هاتعداد لینک
1488 

 های ورودی و خروجیمتوسط تعداد لینک
4.038 

 ترین تعداد لینک ورودیبیش
27 

 ترین تعداد لینک خروجیبیش
23 

 نزدیکی یسنجهترین مقدار بیش
3.878 

 بینابینی یسنجهترین مقدار بیش
399.13 

 قطر شبکه
7 

 مسیر میانگین طول
2.144 

 چگالی شبکه
0.003 

 

 

واند تی در نظر گرفته شده در این تحقیق، وجود این پارامتر ميدادهبا توجه به ماهیت پایگاه

از نزدیک شاهد یک حادثه  غالباا بسیار موثر باشد؛ زیرا افرادی که  تأثیرگذارفراد در تعیین ا

-. همین نزدیکي فاصله باعث مي]3[تر در مورد آن نظر بدهند توانند بهتر و دقیقهستند، مي

محل حادثه دور هستند، با تکیه بر نظرات شاهدان عیني، در  ازشود گروه دیگری از افراد که 

ی تروریستي مورد مطالعه در جایي که حادثهی مورد نظر توئیت بنویسند. از آنمورد حادثه

 ها ذکر شده است، اینهایي که مکان انتشار آنبرای توئیتشهر پاریس اتفاق افتاده است، لذا 

 Google نویسيرابط کاربردی برنامه این کار با استفاده ازگیرد. پارامتر مورد محاسبه قرار مي

Maps Geocoding   پس از انجام باشد. گیری ميقابل اندازه نسایهاروهو نیز الگوریتم

جدول ها ذکر شده بود. بودند که محل انتشارشان در آنتوئیت  504،  پردازشعملیات پیش

 ها تا شهری بین مکان ارسال توئیتفاصلهترین ترین و کمبیشآمار به دست آمده از 3-11

 دهد.پاریس نشان مي
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 ی به دست آمده از توئیت ارسالي تا شهر پاریسترین فاصلهترین و کمبیش  11-3جدول 

 ، کشور/منطقهشهر )کیلومتر( فاصله متغیر

 ، استرالیا162سیدني 16959 ترین فاصلهبیش

 ، فرانسه163سنت دنیس 8 ترین فاصلهکم

 

 معرفی مدل -3-8

ری اگر به دنبال کارب مثالاگیری شود. تواند از طرق مختلف اندازهدر توئیتر مي تأثیرگذاریمیزان  

-دنبال به دنبال تعداد مشخصاا ی اجتماعي باشد، ترین شهرت در بین دیگر افراد شبکهباشیم که دارای بیش

-توانند نشانم رفت. اگرچه این معیارها ميها، خواهیهای وی، از قبیل تعداد توئیتکنندگان و یا فعالیت

د ناشگر این بد بیاننتوانهای کاربر مورد نظر توجه دارند، اما نميد که به پستنی تعداد کساني باشدهنده

فردی در یک موضوع خاص به که وقتي به عالوه اینیا خیر.  هستند تأثیرگذار واقعاای وی هاکه آیا توئیت

 یرگذارتأثتواند به این معني نیست که در دیگر موضوعات نیز مي الزاماا شود، شناخته مي تأثیرگذارعنوان 

ی انتخابي، مدلي مناسب برای انتخاب فرد دادهباشد. در این پژوهش سعي شده است با توجه به پایگاه

 ارائه گردد. تأثیرگذار

ران و کارب تأثیرگذاریشود که یکي میزان از دو بخش تشکیل ميدر تحقیق حاضر مدل ارائه شده 

 م.پردازیمي هاباشد. در این بخش به معرفي هر یک از این قسمتها ميتوئیت تأثیرگذاریدیگری میزان 

 

 

 کاربران تأثیرگذاریمدل   -3-8-1

                                                           
162 Sydney 

163 Saint-Denis 
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با توجه به پارامترهای معرفي شده برای کاربران و نیز اوزان در نظر گرفته شده 

جایي که از آن ( آمده است.2-3ی )در رابطه، مدل ارائه شده هابرای هر یک از آن

 در این رابطه، تابعشوند، پارامترهای مربوط به پروفایل اشخاص به صورت کمي بیان نمي

𝐸(𝑇)  زماني که تعریف شده است. مقدار این تابعT  و در غیر  1وجود داشته باشد، برابر

ها ، آن، اثر منفي تعداد افرادی که کاربر مورد نظرتوجهقابلی است. نکته 0صورت برابر این

شود از میزان کند. این معیار در مدل ارائه شده اثر منفي دارد و باعث ميدنبال مي را

ر روی بگیری به صورت مستقیم که دیگر معیارهای اندازهکاسته شود، حال آن تأثیرگذاری

 دارند.مثبت  اثرفرد،  تأثیرگذاریمیزان 

Influenceuser = w_FollowersCount ∗ #FollowersCount + w_TweetCount
∗ #TweetCount + w_ListedCount ∗ #ListedCount
+  w_ProfileImageUrl ∗ E(ProfileImageUrl) +  w_Description
∗ E(Description) + w_MiniProfileImageUrl
∗ E(MiniProfileImageUrl) + w_Location ∗ E(Location)
+ w_Language ∗ E(Language) − w_FollowingsCount
∗ #FollowingsCount − w_FavoritesCount ∗ #FavoritesCount 

(3-2) 

 هاتوئیت تأثیرگذاریمدل   -3-8-2

این مدل نیز همانند مدلي که برای کاربران در نظر گرفته شد، از پارامترهای 

ی این دو مدل در تغییر میزان کند. فرق عمدهها استفاده ميو اوزان آن شدهيمعرف

ا از خود ر تأثیرگذاریها با افزایش زمان، میزان باشد. توئیتبر حسب زمان مي تأثیرگذاری

رود میزان گیرد که هر چه زمان جلوتر ميمي نشأتجایي از آندهند. این اتفاق دست مي

-شود. این اتفاق در مورد دیگر شبکهتر ميرنگها کمبازنشر و مورد پسند واقع شدن توئیت

ها نیز صادق است. هر چه اختالف بین زماني ی اجتماعي وبالگهای اجتماعي مانند شبکه

( 1tزماني که آن پست در حال بررسي است )( با 0tکه یک پست در وبالگ ارسال شده )

با توجه به این موضوع، . ]8[شود آن پست کاسته مي تأثیرگذاریافزایش پیدا کند، از میزان 

تعداد روابطي  N. در این رابطه، گردد( آمده است، ارائه مي3-3ای که در )مدل ریاضي

ها، )تعداد روابطي که در آنشود ها، به توئیت مورد نظر ارجاع داده مياست که در آن

که است  تاریخي T𝐷𝑎𝑡𝑎𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝐷𝑎𝑡𝑒 کند(.توئیت مورد نظر لینک ورودی دریافت مي

است که توئیت مورد نظر  تاریخي TTweetCreationDateآوری شدند و ها جمعدر آن داده
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میزان تاثیرگذاری یک در آن زمان منتشر شده است. اختالف این دو تاریخ باعث کاهش 

 توئیت خواهد شد.

Influencetweet

= (wHashtagCount ∗ #HashtagCount + wLength ∗ #Length − wMention

∗ #Mention − wUrlCount ∗ #UrlCount + wDistance ∗
1

Distance
)

+ [(wRetweet ∗ #Retweet + wFavoriteCount ∗ #FavoriteCount)

∗ (∑ Similarityi

N

i∈1

)/(T𝐷𝑎𝑡𝑎𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝐷𝑎𝑡𝑒 − TTweetCreationDate)] 

 (3-3) 

ی شهری ی معکوس بین فاصلهتوان به رابطهاز جمله موارد مرتبط با این مدل مي

 ی یکفاصله ریس نام برد. به عبارت دیگر هر چهجا ارسال شده تا شهر پاکه توئیت از آن

ر این شود. ذکتر ميآن توئیت کم تأثیرتر باشد، ی جغرافیایي از شهر پاریس بیشمنطقه

ی موارد مربوط به تواند در همهنمي الزامااانتخاب این پارامتر نکته قابل توجه است که 

اهیت دهد که مخود را نشان مي تأثیرموثر باشد. این ویژگي زماني  تأثیرگذارتشخیص افراد 

 آوری شده این ویژگي را بطلبد.های جمعداده

 

 مدل جامع  -3-8-3

توان مدل ها، حال ميشده در رابطه با کاربران و توئیتبا توجه به دو مدل ارائه 

 هر فرد با توجه تأثیرگذاریجامع را در رابطه با این پژوهش ارائه داد. در این مدل، میزان 

( این مدل را به 4-3ی )شود. رابطههایش مشخص ميخودِ وی و توئیت تأثیرمیزان  به

 کند.صورت ریاضي تشریح مي

(3-4)         

Influencetotal = Influenceuser ∗ ∑ Influencetweeti

M

i=1

 

 باشد.های منتشر شده از سوی کاربر مورد نظر مي، تعداد توئیتMدر این مدل،    
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 گیرینتیجه -3-9

ها تا ساخت مدل مورد نظر، که در این فصل در آوری دادهجمعی های برداشته شده از مرحلهگام 

آوری کنید، پس از جمعطور که مالحظه مي( آمده است. همان8-3)نظر گذشت، به طور خالصه در شکل 

های ها انجام شد. در قسمت بعد، پارامترهای مدل، با استفاده از روشپردازش بر روی این دادهها، پیشداده

ا، ههای مرتبط با کاربران و توئیتهای متناظر، تنظیم شدند. در نهایت، مدلتوضیح داده شده در بخش

 یبرای آگاهي از نقاط قوت مدل ارائه شده و نیز مقایسه ها ساخته شد.ي و سپس مدل جامع از روی آنمعرف

 مراجعه بفرمایید. 5-4ها یاد شد، به بخش از آن 2های موجود، که در فصل آن با دیگر مدل

 

 

 

 

 

 

 
 

 ها تا ساخت مدلآوری دادههای برداشته شده از جمعنمایش بصری گام  8-3شکل 
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 هانتایج و تحلیل داده -4
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 های تاثیرگذاریامتیازهای مدل -4-1

 مدل تاثیرگذاری کاربران  -4-1-1

-های کاربری افراد حاضر در پایگاهابحس به مدل ارائه شده برای کاربران، با توجه

-امتیازهای کسب شده، نرمال بندی،پس از انجام رتبه داده مورد بررسي قرار گرفت.

امتیاز تقسیم شدند. با  ترینی امتیازها بر بیشسازی شدند؛ بدین صورت که همه

 1-4جدول درپنج نفر اول از لحاظ میزان تاثیرگذاری  لحاظ کردن این موضوع،

 مشخص شدند.

 

 کاربرانها پس از اعمال مدل تاثیرگذاری های آنداده به همراه ویژگيحاضر در پایگاه کاربرانی رتبه -1-4جدول 

FollowersC کاربرینام  رتبه

ount 

TweetCou

nt 
ListedCo

unt 
ProfileImage

Url 
Description 

MiniProfile

ImageUrl Location Favourite

Count Lang. 
Followi

ngCount 
  امتیاز

1 rssaha 1839489 758 26 1 188 دارد 60 دارد دارد دارد دارد 

2 riotgam

es 1066601 294 1492 0.58 6 دارد 18 دارد دارد دارد دارد 

3 YasirQ

adhi 
 0.12 48 دارد 0 دارد دارد دارد دارد 882 2032 225104

4 AnonP

ress 
 0.083 96 دارد 161 دارد دارد دارد دارد 956 1921 152684

5 respekt

or 
 0.080 144 دارد 189 دارد دارد دارد دارد 2013 972 146902

 

هایي که مورد پسند کاربر تعداد توئیت"منفي مدل، یعني های اگر چه ویژگي

شوندگان توسط کاربر تعداد دنبال"( و FavouriteCount) "اندمورد نظر واقع شده

برابر همین  31.3و  3.3به ترتیب، ، برای نفر اول، (FollowingCount) "مورد نظر

-گي نسبت به وزن ویژگيجایي که وزن این دو ویژاما از آن ها در نفر دوم استویژگي

 "هاتعداد توئیت"( و FollowersCount) "کنندگانتعداد دنبال"های 

(TweetCount) اول  یرتبهتر است، همین عامل باعث سبقت گرفتن کاربر کم

 TweetCountو  FollowingsCountدو ویژگي  است. شده نسبت به نفر دوم
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هرچند  است.  Riotgamesبرابر  2.5و  1.7، به ترتیب، Rassahaبرای کاربر 

گذارد ( به صورت مثبت در مدل تاثیر ميListedCount) "هاتعداد لیست"ویژگي 

با توجه به وزن به دست برابر نفر اول است، اما  57.38و نیز این ویژگي برای نفر دوم 

در نزدیکي امتیاز نفر ، نتوانسته است تاثیر شدیدی AHPآمده برای آن در الگوریتم 

 دوم به اولین نفر داشته باشد.

 

 

 هامدل تاثیرگذاری توئیت  -4-1-2

و  هاارائه شده برای آن مدلهای تاثیرگذار، پس از اعمال توئیتدر این مرحله، 

-ی به دست آمده برای رتبهنتیجهخراج شدند. ، استسازی امتیاز به دست آمدهنرمال

ها، ی قابل توجه در این توئیتنکته آمده است. 2-4توئیت تاثیرگذار در جدول  5بندی 

ها است که اثر منفي عدم ذکر نام کاربران و نیز تعداد صفر یا یک لینک آدرس در آن

جا ارسال شده است. ی دیگر عدم ذکر محلي است که توئیت از آننکتهدر مدل دارند. 

 ها تاثیر بگذارد. ی آنتوانست بر میزان رتبهها ميوجود این ویژگي در این توئیت

، AHPها در الگوریتم میزان ضریب به دست آمده برای هر یک ویژگيبا توجه به 

ها نقش بسزایي را در میزان شر توئیتنرفت، تعداد بازطور که انتظار ميهمان

ف تر از نصکمبندی ها داشته است؛ به طوری که اولین توئیت در رتبهتاثیرگذاری آن

های دیگر نیز ضعیف بوده است، اما به مورد پسند قرار گرفته و در ویژگيتوئیت دوم 

 برابر بودن تعداد بازنشر، توانسته در جایگاه اول قرار بگیرد.  1.5ی حدود واسطه

گ توان به غالب بودن هشتاز دیگر نکات به دست آمده در پنج توئیت تاثیرگذار، مي

#ParisAttacks  و عدم حضور هشتگ#PrayForParis .با توجه به  اشاره کرد

ی پنج توئیت اول تاثیرگذار، در همین ، همه2015نوامبر  13وقوع حادثه در تاریخ 

 تاریخ و بالفاصله پس از حمالت صورت گرفته است.

 ها تصویری مربوطده در پنج توئیت تاثیرگذار، یکي از آندو لینک استفاده شاز 

باشد که در اولین توئیت آمده در پاریس مي ی کشورهای مختلفخانهبه تلفن سفارت

ی دردبرای همای همراه با جملهلینک موجود در توئیت پنجم نیز عکسي از برج ایفل و 

 .است با مردم پاریس
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مخالفت مسلمانان جهان با این های دوم و سوم به از بین پنج توئیت اول، توئیت

ت دوم توئیاند. در دردی نمودهبا بازماندگان این حادثه ابزار همحمالت اشاره کرده و 

، آمده است.32ی مائده، آیه ی مبارکهنیز قسمتي از سوره
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 هاها پس از اعمال مدل تاثیرگذاری توئیتهای آنداده به همراه ویژگيهای حاضر در پایگاهی توئیترتبه -2-4جدول 

Rewteet متن توئیت نام کاربری رتبه

Count 

Favourite

Count 
Distance Hashtag

Count Length Mention

Count 
UrlC

ount 

 زمان

انتشار 

 توئیت

 امتیاز

1 parrysingh 

Phone no. of major embassies in 

Paris. Pls share #PorteOuverte 

#ParisAttacks 

https://t.co/x3lFW72QRA 

3491 689 - 2 100 0 1 

13.11.

2015 
– 

23:52 

1 

2 malhilli 

'If you kill one human unjustly then 

you have killed all mankind'  #Quran 

(5:32)  #ParisAttacks   Thoughts & 

prayers for victims + families 

1983 1591 - 2 139 0 0 

13.11.

2015 
– 

23:51 

0.76 

3 OmarImranTwe

ets 

Before u blame the #ParisAttacks  on 

1.8billion Muslims just remember 

99.9% of us are against this attack or 

any attack against humanity. 

1654 1072 - 1 137 0 0 

13.11.

2015 
– 

23:56 

0.60 

4 rssaha 

I am completely shocked by the Paris 

blasts now , seems people have taken 

advantage of French hospitality. 

#ParisAttacks #ParisShooting 

1388 1416 - 2 135 0 0 

13.11.

2015 
– 

23:43 

0.59 

5 KiingJaymes 

Praying for the families of the victims 

that were killed and injured in the 

#ParisAttacks #Prayers4Paris 

https://t.co/xwfkQbcukQ  

1451 881 - 2 128 0 1 

13.11.

2015 
– 

23:40 

0.53 

https://t.co/x3lFW72QRA
https://t.co/xwfkQbcukQ
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 مدل جامع  -4-1-3

ها، حال نوبت به بررسي موارد کاربران و توئیتپس از بررسي میزان تاثیرگذاری هر یک 

 3-4طبق مدل ارائه شده، نتایج به صورت جدول باشد. کلي در توئیتر ميمیزان تاثیرگذاری 

 درآمده است.

 

 ی کاربران بر اساس مدل جامعرتبه -3-4جدول 

 امتیاز کل هاتوئیت امتیازجمع  امتیاز کاربری نام کاربری رتبه

1 rssaha 1 0.59 0.59 

2 BBCkatyaadler 0.018 4.804 0.087 

3 OmarImranTweets 0.036 0.74 0.026 

4 nytgraphics 0.049 0.45 0.022 

5 respektor 0.0805 0.25 0.0204 

6 AnonPress 0.083 0.24 0.0203 

7 YasirQadhi 0.123 0.126 0.015 

8 JosephineMcK 0.006 1.18 0.007 

9 yobynnad1127 0.012 0.46 0.0057 

10 malhilli 0.004 1.15 0.0054 

 

کاربر در بین پنج کاربر تاثیرگذار  3، نام بندی از لحاظ تاثیرگذاریدر بین ده نفر اول رتبه

و نیز نام دو  respektorو  YasirQadhi ،AnonPressشود که عبارتند از نیز دیده مي

 ها جزو پنج نفر اول بودند:شود که در مدل تاثیرگذاری توئیتنفر در بین کاربراني دیده مي
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malhilli  وOmarImranTweets در این بین، یک کاربر نیز هم در مدل تاثیرگذاری .

 ها جزو پنج نفر اول بود که در مدل جامع، نفر اولکاربران و هم در مدل تاثیرگذاری توئیت

در بین ده نفر تاثیرگذار در مدل جامع، تنها نفر اول است که میزان .rssaha: استلیست 

درصد دیگر،  90تر است. در هایش بیشاش از میزان تاثیرگذاری توئیتتاثیرگذاری کاربری

 این امر بر عکس است. 

شده ی منتشر هاد توئیتاتوان به تعددر نتایج به دست آمده مياز نکات قابل توجه 

این آمار را به  4-4جدول  اشاره کرد. های آنی موجود و رتبهدادهتوسط هر کاربر در پایگاه

درصد کاربراني که در بین ده نفر اول  80شود، طور که مالحظه ميگذارد. هماننمایش مي

نشان  4-4جدول اند. روز داشته 21توئیت در مدت  10تر از تاثیرگذارترین افراد هستند، کم

باشد که مي 0.619ی کاربران و میانگین امتیاز هر توئیت بستگي بین رتبهدهد میزان هممي

 ای است.بستگي نسبتا قویهم

 

 داده و میانگین امتیاز هر توئیتهای کاربران در پایگاهتعداد تویئت -4-4جدول 

 میانگین امتیاز هر توئیت ادهدها در پایگاهتعداد توئیت نام کاربری رتبه

1 rssaha 1 0.59 

2 BBCkatyaadler 40 0.120 

3 OmarImranTweets 2 0.37 

4 nytgraphics 2 0.225 

5 respektor 1 0.45 

6 AnonPress 7 0.03 

7 YasirQadhi 1 0.126 

8 JosephineMcK 27 0.04 

9 yobynnad1127 8 0.05 
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10 malhilli 6 0.19 

گونه برداشت کرد که افراد، توان این، ميپاراگراف قبلمطالب بیان شده در دو با توجه به 

ین بین، تولید کنند و در ا باالهایي با تاثیرگذاری که توئیتتوانند تاثیرگذار باشند زماني مي

 .(هاو نه کمیت آن)ها مهم است کیفیت توئیت

 

 روند تاثیرگذاری -4-2

سازی هر یک از امتیازات نرمالی موجود و دادهپس از اعمال مدل ارائه شده در پایگاه

ها و کاربران، روند تاثیرگذاری ده کاربری که در هر روز به عنوان تاثیرگذاری مرتبط با توئیت

، های صورت گرفتهاز بررسيپس . تاثیرگذار ترین افراد شناخته شدند، مورد بررسي قرار گرفت

کاربر،  20کاربر توانستند روند تاثیرگذاری خود را طي حداقل دو روز حفظ نمایند. این  20تنها 

نام  5-4جدول در اند. کاربر تاثیرگذار در روزهای مورد بررسي بوده 10بار جزو  52رفته همروی

و  هندداند خود را در بین ده کاربر تاثیرگذار قرار این کاربران به همراه تعداد دفعاتي که توانسته

 ، آمده است.ی افراد در هر روزنیز رتبه

ت در چهار توانسته اس JosephineMcKکاربری با نام کاربری  طور که مشخص استهمان

 در بین ده نفر اول را از لحاظ تاثیرگذاری حضورروند  هفت روز غیرپیاپي، ، و در مجموع،روز پیاپي

ای که در بین افراد این کاربر گرچه در اولین دفعه .ی اول را به دست آوردو رتبه حفظ نماید

روزهای بعد روند را به خود اختصاص داده، اما در  چهارمی بندی شده است، رتبهتاثیرگذار طبقه

 .خود را بهبود داده و در آخرین روزی که در بین ده کاربر تاثیرگذار بوده، نفر اول شده است

 

به همراه روزهای تاثیرگذاری  اند حداقل دو روز در بین ده فرد تاثیرگذار در هر روز باشندتوانستهکاربراني که ی رتبه -5-4جدول 

 هاآن

رد

 نام کاربری یف
13/1

1 

14/1

1 

15/1

1 

19/1

1 

20/1

1 

21/1

1 

22/1

1 

23/1

1 

24/1

1 

25/1

1 

30/1

1 

1/1

2 

3/1

2 

1 
JosephineMcK   4 3 1 2  1  1  1  
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2 
M_Dorgan  2   7      1 2  

3 
DonBishopSa

m     5 5 6 3      

4 
BBCkatyaadler 2   1  1        

5 
Bedier  4 9  6         

6 
WeAreTheNob

les        2 1   3  

7 
Nytgraphics 5 1            

8 
AnonPress 7  1           

9 
yobynnad1127 10  3           

10 
Rbsw  7    10        

11 
Changethechan

ge  8  4          

12 
BishopAngael

os   5    1       

13 
CristinaSoler9

2   8   3        

14 
Theewesterner   10 2          

15 
Sophiepilgrim    9     2     

16 
JamesAALong

man     2 6        

17 
Bbcbaxter     4 8        

18 
Andylines      4 4       

19 
KevStanf        4   2   

20 
Jeriko__One            4 1 

 



98 

آوری شدند، تنها یک نفر ها جمعای که دادهروزه 21ی ، در بازه5-4با توجه به جدول 

اگر  ن افراد تاثیرگذار را حفظ نماید.درصد از این بازه، روند حضور در بی 33توانسته است در 

ها اوری دادهی جمعی دوم بازهی اول و مابقي روزها را نیمهآن را نیمهنوامبر و قبل از  22تاریخ 

بازه، تاثیرگذار  یهر دو نیمهاند خود را در توانسته، 5-4در جدول و سوم دوم  اول، نفراتبگیریم، 

اند در هر ها نتوانستهآنباشد؛ به طوری که نشان دهند. این موضوع برای دیگر افراد صادق نمي

-ی روزهای تاثیرگذاری خود را در نیمههمه، BBCkatyaadler. مثال کاربر قرار بگیرند زیربازه دو

 ی اول بازه کسب کرده است.

 2015دسامبر  3نوامبر تا  13ی بین نفر در بازه 178با در نظر گرفتن این موضوع که 

اند خود را در این یک بار توانستهها تنها از آن نفر 158اند، در بین ده کاربر تاثیرگذار قرار گرفته

که در هر روز، در بین افراد افرادی  درصد 75حدود به عبارت دیگر، . تاثیرگذار نشان دهندبازه 

وضوع مدر  ، حتي برای یک روز دیگر،ند روند تاثیرگذاری خود راتواننميگیرند، تاثیرگذار قرار مي

 نمایند. حمالت تروریستي پاریس، حفظ

 41گونه بیان کرد که تنها اینتوان مياز دیگر نکات حائز اهمیت در این پژوهش را 

اند روند تاثیرگذاری خود را شود که توانستههای اول تا سوم مربوط به کساني ميدرصد از رتبه

های اول تا سوم به دست درصد جایگاه 59برای بیش از یک روز حفظ نمایند. به عبارت دیگر، 

 تعییناین موضوع  شوند.روزه، تاثیرگذار مي 21ی افتد که تنها یک بار در دورهمي کاربراني

 باشد.درصد از افراد تاثیرگذار مي 59ناگهاني  سقوطی صعود و کننده

 های تاثیرگذارهای توئیتهشتگ -4-3

روزه تاثیرگذار تر از بقیه  21ی پنج توئیتي اولي که در هر روز از بازهپس از بررسي 

ها به حروف بزرگ و کوچک حساس هستند. مثال هشتگ. ها استخراج شدهای آنبودند، هشتگ

شوند. برای ، دو هشتگ محسوب ميPrayForParis#و  prayforparis# هایهشتگ

 ادتعدها به حروف کوچک تبدیل شدند. سپس جلوگیری از این حساسیت، ابتدا تمامي هشتگ

های مورد هشتگ 1-4در هر روز مورد بررسي قرار گرفت. شکل ها در پنج توئیت برتر این هشتگ

که جه به نتایج به دست آمده، مشخص است با تو دهد.ها نشان مياستفاده را به همراه تعداد آن

تعداد تکرار را در پنج توئیت تاثیرگذار در هر روز داشته ترین بیش parisattacks#هشتگ 

 شود، قرار دارد.که مربوط به گروه تروریستي داعش مي isis#. پس از آن هشتگ است
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 هاهای مورد استفاده در پنج تویئت تاثیرگذار در هر روز به همراه تعداد آنهشتگ 1-4شکل 

 

 بستگی بین متغیرهای موجودهم -4-4

به همراه  های در نظر گرفته شدهبستگي بین ویژگيمیزان هم 7-4جدول و  6-4جدول 

 دهد. نشان مي را هابه ترتیب برای کاربران و توئیت نتایج به دست آمده

مقادیر  𝑦𝑖و  𝑥𝑖( قابل محاسبه است که در آن، 1-4ی )بستگي بین متغیرها از رابطههم

𝑖- .ام برای هر یک از متغیرها است�̅�  و�̅� .میانگین متغیرهای موجود هستند 

ه های در نظر گرفته شدویژگي از بستگي بین هر یکآمده، همبا توجه به نتایج به دست 

 ا،هکنندگان و لیستهای تعداد دنبال، به غیر از ویژگيهای تاثیرگذاری آنبرای کاربران و نتیجه

گان با عدد کنندویژگي تعداد دنبالبستگي مرتبط با ترین میزان همبیش. باشدبسیار ضعیف مي

بستگي کامل دو ویژگي عکس پروفایل و عکس کوچک پروفایل کاربران، به جز هم .است 0.99

شود؛ به طوری که بستگي قوی دیگری در بین پارامترهای مربوط به کاربران دیده نميهیچ هم

عدد  کنندگان باها و دنبالی بین دو ویژگي تعداد لیستها، رابطهبستگيی دوم میزان همدر رتبه

 .است 0.2882
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و  هاهای در نظر گرفته شده برای توئیتهای موجود بین ویژگيبستگيبا همدر رابطه 

بستگي ضعیف بین پارامترها و میزان ها، باز هم شاهد همنیز عدد به دست آمده برای آن

ند واقع دفعات مورد پسرا تعداد  مستقیم بستگيترین همای که بیشتاثیرگذاری هستیم به گونه

بستگي معکوس نیز با ویژگي تعداد ترین همبیش. ه استایجاد کرد 0.3725با عدد ها شدن پست

ها نیز بستگي بین ویژگيدر رابطه با هم(. -0.66402ذکر نام کاربران به دست آمده است )

به خود  0.3727بستگي را طول کاراکترهای توئیت و تعداد نام کاربران با عدد ترین همبیش

 .اختصاص دادند

 

𝑟 =  
∑ (𝑥𝑖−�̅�)(𝑦𝑖−�̅�)𝑖

√∑ (𝑥𝑖−�̅�)2
𝑖 √∑ (𝑦𝑖−�̅�)2

𝑖
     (4-1)
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 های در نظر گرفته شده و نتایج به دست آمده برای کاربرانبستگي ویژگيهم یدرجه – 6-4جدول 

Language FollowingC

ount Location MiniProfile

ImageUrl Description ProfileImag

eUrl 
ListedCoun

t 
TweetCoun

t 
FavoriteCo

unt 

FollowersC

ount 
UserScore  

0.02011 0.07282 0.02155 0.0002 0.000043- 0.0002 0.2577 0.0449 0.0064 0.9995 1 UserScore 

0.0014 0.1255 0.0109- 0.0002 0.0002 0.0002 0.2882 0.0237 0.0024 1 0.9995 FollowersC

ount 

0.0008 0.0543 0.0099- 0.0356- 0.0021 0.0021 0.0033 0.1911 1 0.0024 0.0064 FavoriteCo

unt 

0.0004- 0.1376 0.0046 0.0013 0.0010 0.0010 0.1604 1 0.1911 0.0237 0.0449 TweetCoun

t 

0.0254 0.0828 0.0011 0.0012 0.0006- 0.0006- 1 0.1604 0.0033 0.2882 0.2577 ListedCoun

t 

0.0098 0.0011 0.0085 1 0.00003- 1 0.0006- 0.0010 0.0021 0.0002 0.0002 ProfileIma

geUrl 

0.0007 0.0015 0.0039- 0.00003- 1 0.00003- 0.0006- 0.0010 0.0021 0.0002 0.000043- Description 

0.0154 0.0011 0.0085 1 0.00003- 1 0.0012 0.0013 0.0356- 0.0002 0.0002 MiniProfile

ImageUrl 

0.0085 0.0065 1 0.0085 0.0039- 0.0085 0.0011 0.0046 0.0099- 0.0109- 0.02155 Location 

0.054 1 0.0065 0.0011 0.0015 0.0011 0.0828 0.1376 0.0543 0.1255 0.07282 Following

Count 

1 0.054 0.0085 0.0154 0.0007 0.0098 0.0254 0.0004- 0.0008 0.0014 0.02011 Language 
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 هاتوئیت یبرا آمده دست به جینتا و شده گرفته نظر در هایيژگیو بستگيهم یدرجه -7-4جدول 

UrlCount MentionCount Length HashtagCount Distance FavoriteCount RetweetCount TweetScore  

0.21136- 0.66402- 0.36217- 0.18809 0.0056 0.3725 0.15137- 1 TweetScore 

0.0414 0.0833 0.0198 0.0622- 0.0358- 0.0003- 1 0.15137- RetweetCount 
0.0125- 0.0477- 0.0030- 0.0021 0.0133- 1 0.0003- 0.3725 FavoriteCount 
0.0488 0.0861 0.0551- 0.1204- 1 0.0133- 0.0358- 0.0056 Distance 
0.018- 0.1235- 0.0886 1 0.1204- 0.0021 0.0622- 0.18809 HashtagCount 

0.1288 0.3727 1 0.0886 0.0551- 0.0030- 0.0198 0.36217- Length 
0.1918 1 0.3727 0.1235- 0.0861 0.0477- 0.0833 0.66402- MentionCount 

1 0.1918 0.1288 0.018- 0.0488 0.0125- 0.0414 0.21136- UrlCount 
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 هادیگر مدلی روش پیشنهادی با مقایسه -4-5

شود، مانند ی هوش مصنوعي انجام ميدر بسیاری از تحقیقاتي که در زمینه

-کرد روشپذیرد، معیار سنجش عملی پردازش تصویر صورت ميتحقیقاتي که در حوزه

های ارائه شده، میتواند وضوح یک تصویر یا میزان تشخیص کلمات در تصویر باشد. این 

ای هباشند. در بررسي میزان تاثیرگذاری افراد در شبکهگیری ميمعیارها دقیق و قابل اندازه

های ارائه اجتماعي، چنین معیاری وجود ندارد. به عبارت دیگر، بررسي کارآمد بودن مدل

، تعداد کاراکترهای به کار گرفته ]9[باشد. مثال در شده در این حوزه، غالبا شخصي مي

شود، در حالي ی تاثیرگذاری پست معرفي ميهاشده در یک پست به عنوان یکي از مالک

ها و شود. با توجه به این موضوع، در این بخش، تفاوترد مي ]10[که این موضوع در 

ها در بخش هایي که شرح آنهای مدل ارائه شده در پژوهش حاضر با برخي از مدلشباهت

ک، مورد بررسي ، به همراه نقاط ضعف و قوت هر یآمده است "مروری بر کارهای پیشین"

 گیرد.قرار مي

 

 هاهای موجود در وبالگمقایسه با مدل  -4-5-1

های تاثیرگذار، با توجه به ماهیت های ارائه شده برای تعیین وبالگدر روش

-، امکان بررسي ویژگي]10[و  ]9[،]8[،]7[شده در ارائه های های داده و نیز مدلپایگاه

هایي مانند بالگفا این قابلیت را سرویس نویس وجود ندارد. گرچههای مربوط به وبالگ

اند که اطالعات خود را در پروفایلشان ذخیره کنند، اما این نویسان فراهم کردهبرای وبالگ

ق نویس و عالیامکانات بسیار محدود بوده و تنها به مواردی مانند نام و نام خانوادگي وبالگ

شده در این زمینه تنها به ارائه های شود مدلشود. این موضوع باعث ميوی ختم مي

، بر خالف ]7[های موجود اکتفا کنند. در این بخش نیز، مدل ارائه شده در بررسي پست

روش پیشنهادی در پژوهش حاضر، زمان را در نظر نگرفته است؛ این در حالي است که 

شد. باميهای اجتماعي ترین عوامل در تعیین میزان تاثیرگذاری در شبکهزمان یکي از مهم

، گرچه زمان را در میزان تاثیرگذاری موثر دانسته و ]9[و  ]8[های ارائه شده در مدل

ا ههای وبالگی بین پستاند، اما بر خالف روش ارائه شده در این تحقیق، رابطهاعمال کرده

اند؛ را در نظر نگرفته و تنها به وجود لینک ورودی یا خروجي در هر وبالگ بسنده کرده

نویسي مطالب خود را از وبالگ دیگری بنویسد، در حالي است که ممکن است وبالگ این

که  ]10[های آن وبالگ نداده باشد. مدل ارائه شده در اما هیچ لینک خروجي به پست
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باشد، تمامي موارد در نظر گرفته شده در مدل حاضر های قبلي ميی روشکنندهتکمیل

به عنوان  "خالقیت پست"که از پارامترهای دیگری نیز مانند را در خود دارد؛ به عالوه این

ی تاثیرگذاری استفاده کرده است که در این پژوهش، با توجه های افزایندهیکي از ویژگي

 توانست ملموس باشد. به کم بودن طول هر توئیت، این ویژگي نمي

 

 های موجود در توئیترمقایسه با مدل  -4-5-2

ی چندین روش ارائه شده در توئیتر برای یسهدر این بخش به بررسي و مقا

 پردازیم.تشخیص افراد  تاثیرگذار مي

ی پژوهش دادهشباهت با پایگاهی آن بيداده، که پایگاه]3[مدل ارائه شده در 

، به بررسي تعیین افراد تاثیرگذار در بهار عربي پرداخته است. در مدل نیستحاضر 

ند ای تاثیرگذاری را به خود اختصاص دادهباالترین رتبهارائه شده، آن دسته از افرادی 

 که تنها دو ویژگي زیر را داشته باشند:

 ترین کلمات مرتبط با بهار عربي باشدها دارای بیشتوئیت آن 

 اند به مناطقي که بهار عربي در جا ارسال کردهمکاني که توئیت را از آن

 ها اتفاق افتاده است، نزدیک باشدآن

ویژگي از نظر نویسندگان مقاله، کافي هستند تا بتوان تاثیرگذارترین افراد  این دو

که بر خالف مدل ارائه شده در این هایي شناسایي نمود. حال آنرا در چنین جریان

رین تکنندگان و .. و نیز مهمهای فردی کاربران از قبیل تعداد دنبالنامه، ویژگيپایان

تعداد بازنشر ها و تعداد دفعات مورد پسند واقع شدن،  از جملههای هر توئیت، ویژگي

 اند.مورد ارزیابي قرار نگرفته

اشاره کرد. در این  ]13[توان به از دیگر تحقیقات صورت گرفته در این زمینه مي

ا هتوئیتر، که ابتدایي نیز هستند، استفاده شده است. این سنجه یسنجهتحقیق از سه 

کنندگان، بازنشرها و نام کاربران. این در حالي است که بر خالف عبارتند از تعداد دنبال

ها، مانند های مهم دیگری از کاربران و توئیتمدل ارائه شده در این تحقیق، ویژگي

 اند.تعداد دفعات مورد پسند واقع شدن توئیت و ...، مورد ارزیابي قرار نگرفته

پردازد. در این ها ميتوئیت، تنها به بررسي محتوایي ]15[مدل ارائه شده در 

گیرند و در هر نقطه که یک افزایش ها در طول زمان مورد ارزیابي قرار ميمدل، توئیت

شود. در یا کاهش شدید نمره در محتوا وجود داشته باشد، تاثیرگذاری شناخته مي
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 نامه در نظر گرفته شده،هایي که در این پایاناین مدل نیز، بسیاری دیگر از ویژگي

 .است دیده نشده

-ی تعیین افراد تاثیرگذار در شبکههای ارائه شده در زمینهترین مدلیکي از کامل

باشد. بسیاری از فاکتورهای مي ]16[ی انجام شده در نامهی اجتماعي توئیتر، پایان

باشند. از جمله ی مذکور مشابه مينامهدر نظر گرفته شده در پژوهش حاضر و پایان

 توان به موارد زیر اشاره کرد:، مي]16[های این مدل و روش ارائه شده در اختالف

  عامل زمان، به عنوان پارامتری که نسبت معکوس با میزان تاثیرگذاری

 دیده نشده است. ]16[دارد، در 

 ظ ها تنها از لحاها در نظر گرفته نشده است و این پیامی بین توئیترابطه

 اند.قرار گرفتهتعداد بازنشر، مورد بررسي 

  ال ها را دنبتعداد کساني که کاربر مورد نظر آن"با توجه به اینکه، پارامتر

باعث کاهش میزان تاثیرگذاری کاربر  (FollowingCount" )کندمي

به صورت یک پارامتر  ]16[، این عامل در مدل ارائه شده در شودمي

ین موضوع، این که با توجه به امثبت در نظر گرفته شده است؛ حال آن

پارامتر در روش معرفي شده در این تحقیق، به صورت منفي مورد ارزیابي 

 گیرد.قرار مي

 هایي که مورد پسند کاربر مورد نظر ی فوق در رابطه با تعداد پستنکته

 برقرار است. نیز و نیز ذکر نام کاربران در توئیت اند واقع شده

 آوری شده در این تحقیق، در نظر ی جمعدادهبا توجه به ماهیت پایگاه

جا ارسال شده است تا شهر ی مکاني شهری که توئیت از آنگرفتن فاصله

-هداداهمیت بودن در پایگاهباشد. این پارامتر به دلیل بيپاریس، مهم مي

 ، در نظر گرفته نشده است.]16[ی 

و مدل  ]16[های به دست آمده توسط مدل ارائه شده در بندیرتبه 8-4جدول 

ذکر این نکته قابل توجه است که مدل ارائه  دهد.ارائه شده در این پژوهش را نشان مي

، 8-4گیرد، اما در جدول ، تنها جمع امتیاز کاربر و هر توئیت را در نظر مي]16[شده در 

با توجه به  های وی در نظر گرفته شده است.امتیاز کاربر با مجموع امتیاز توئیت ضرب

 ]16[درصد از ده نفر اول افراد تاثیرگذار طبق مدل ارائه شده در  50دست آمده، نتایج به 
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ای را کسب کردند که در مدل ارائه شده در این تحقیق به دست آوردند. در همان رتبه

 .پله با یکدیگر اختالف داشتند 3ا ی موارد، غیر از مورد آخر، افراد نهایتبقیه

 

 حاضر یقو مدل ارائه شده در تحق ]16[به دست آمده با اعمال مدل ارائه شده در  یجنتا یمقایسه -8-4جدول 

رتبه در 

 ]16[مدل 
 نام کاربری

رتبه در مدل ارائه شده 

 در تحقیق حاضر

امتیاز در مدل 

]16[ 

امتیاز در مدل ارائه شده 

 در تحقیق حاضر

1 rssaha 1 0.5665 0.59 

2 BBCkatyaadler 2 0.0508 0.087 

3 OmarImranTweets 3 0.0246 0.026 

4 nytgraphics 4 0.0186 0.022 

5 respektor 5 0.0171 0.0204 

6 YasirQadhi 7 0.009 0.015 

7 AnonPress 6 0.006 0.015 

8 KiingJaymes 11 0.005 0.0052 

9 malhilli 10 0.004 0.0054 

10 parrysingh 13 0.003 0.004 
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گیری و کارهای نتیجه -5

 آینده
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 گیرینتیجه -5-1

تر ی اجتماعي توئیدر تحقیق حاضر، مدلي برای تشخیص افراد تاثیرگذار در شبکه

اده توئیتر و با استف نویسيرابط کاربردی برنامهها با استفاده از آوری دادهارائه گردید. جمع

استخراج شده، حمالت های موضوع دادهصورت پذیرفت.  Windows Azureاز سرور 

باشد. این حادثه، طبق آمار توئیتر، مي 2015نوامبر  13تروریستي پاریس در تاریخ 

 باشد.نیز مي 2015تاثیرگذار ترین اتفاق در سال 

ی مدل، ابتدا پارامترهای موجود مورد بررسي قرار گرفتند. پس از برای ارائه

( پارامترهای مربوط به 1گروه تقسیم شدند: ها به دو آن استخراج پارامترهای مورد نیاز،

 AHPالگوریتم های موجود در هر گروه،به ( پارامترهای مربوط به توئیت. ویژگي2کابر و 

 شد.ی پارامترها، وزن هر کدام محاسبه بندی اولیهداده شده و با توجه به نسبت

گیرند تا بتوان مورد ارزیابي قرار مينیز ها از لحاظ محتوایي در این مدل، توئیت

 ها به دست آورد. ارتباطي بین آن

با توجه به مراحل گفته شده، مدل مورد نظر ساخته و میزان تاثیرگذاری هر یک 

 از کاربران محاسبه شد.

های ی تشخیص افراد تاثیرگذار در شبکهدر زمینه که با توجه به این موضوع

ندارد، مدل ارائه شده در این پژوهش با ها وجود ی روشبرای مقایسه یاجتماعي، معیار

و نیز نتایج به دست  های ارائه شده، به صورت کیفي، مورد ارزیابي قرار گرفتدیگر مدل

 .شدتحلیل  آمده

 

 پیشنهادها برای کارهای آینده -5-2

ا هتواند تحلیل محتوایي توئیتی این پژوهش مياز جمله کارهای آینده برای ادامه

ی یک توئیت چه احساسي را در پیام خود د. این که نویسندهبر اساس احساسات باش

تواند باعث کاهش یا افزایش میزان تاثیرگذاری آن توئیت باشد. جاسازی کرده است، مي

واند تور مثال، توئیتي که با احساسات مثبت )شادی، ایثار و ...( نوشته شده است، ميطبه 

 تریدارای تاثیرگذاری بیش نفرت و ...( های با احساسات منفي )غم،در قیاس با توئیت

 باشند.

-ی گراف، مانند سنجههای موجود در نظریهترکیب مدل ارائه شده با دیگر روش 

 ود.شی کار توصیه ميهای بینابیني و نزدیکي، از دیگر پیشنهادهایي است که برای ادامه
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Abstract 
 

     Due to the galloping growth of social networks and their usage as a crucial 

communication means in the world, their analysis is of a high importance. 

Identification of the most influential users, the perople capable of changing other 

users’ ideas and behavior in a virtual social network, is one of the most practical 

analyses in such networks. Such analysis is employed broadly in various fields 

including business, marketing and politics. The thesis is aiming at introducing a 

new method to identify the most influential users in Twitter social network. 
 

     A model is presented in this study to discover the influential Twitter users 

posting on Paris attacks in 2015. Such twitterers have been identified using the 

features regarding to tweets and the users posting them. The features are extracted 

employing Twitter Application Programming Interface (API). The proposed model 

divides the features into four groups: 1) the features in regards to users’ interactions; 

2) the features pointing to users’ profiles; 3) the features shaped by the users reading 

the tweet; 4) the features included in the tweet. After preprocessing the collected 

data, the weights assigned to both user and tweet features are measured separately 

deploying AHP algorithm. As the other step toward identification of the most 

influential users, tweets are clustered and the semantic relationships between pairs 

of the tweets in each cluster are extracted. Then time factor, as one of the most 

effective features in changing the influence of the model, is employed. Next, the 

model is created and finally, it is applied to the database. 
 

     Results reveal the importance of tweets score compared to users score. The 

correlation between the rank of users and average score of tweets is measured as 

0.619. The number uncovers the direct relationship between the quality of tweets 

and the rank of users. Results also show the quality of a single tweet message is 

more influential than the number of tweets. In other words, bringing an increase in 

the number of tweets does not guarantee for a growth in user’s influence. 
 

     The trend of users’ influence in a 21-day period discloses that 75 percent of the 

people ranked among the most influential users, cannot manage to hold their 

position for another day. It also shows 59 percent of the users ranked among the 

first 3 influential people lose their position as fast as they achieve it. 
 

     The hashtags used in the first 5 influetial tweets of each day reveal a 20-percent 

allocation for #prayforparis. The next position goes to #isis with 3 percent.  
 

     The correlation between the features related to users and user scores show a 

strong relationship of 0.99 between the number of followers and user scores. The 

maximum correlation between tweet scores and related features is recorded 0.37 

for the number of favourites. 
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     The comparison between the proposed model and the other approaches toward 

identification of influential users reveals the comprehensiveness of the method 

introduced in this study. It covers the lacks of previous methods. 

 
Keywords: Influential Twitter Users, Social Network Analysis, Recommendation 

System. 
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