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چکیده
امروزه به دلیل استفاده روز افزون جویشگرها برای دسترسی به اطالعات در وب ،تصور دسترسی به وب بدون استفاده از جویشگرها مشکل
است .لذا تحلیل رفتار کاربران در جویشگرها از ابعاد مختلف حائز اهمیت خواهد بود .در این مقاله هدف تحلیل رفتار کاربران در جویشگرهای
بومی در رابطه به رویدادهای مختلف اجتماعی ،سیاسی و مذهبی میباشد .برای این منظور به تحلیل رفتار کاربران در الگ جویشگر بومی
در رابطه با رویدادهای "تیراندازی داعش در مجلس و حرم امام"" ،انتخابات اخیر ریاست جمهوریگ و "ماه رمضان" پرداخته شده است.
نتایج حاصل شده نشان میدهد که رفتار کاربران متناسب با رویدادهای اتفاق افتاده تغییر پیدا کرده است .تقریبا همزمان با اتفاق افتادن
یک رویداد در دنیای واقعی کاربران برای پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی خود از جویشگرها استفاده نمودهاند.

واژههای كلیدی
تحلیل الگ جویشگر ،جویشگرهای بومی ،تحلیل رفتار کاربران ،تحلیل رویداد.

 -1مقدمه
امروزه جویشگرها به یکی از ارکان اصلی استفاده کاربران از وب تبدیل گشته-
اند و معموال کاربران در اکثر موارد از طریق جویشگرها به اطالعات مورد نظر
خود دسترسی پیدا میکنند .به عنوان مثال در سال  58 ،2212درصد از
کاربران آمریکایی از اینترنت استفاده نمودهاند که از میان 11 ،درصد از
کاربران ،از جویشگرها برای دسترسی به اطالعات خود استفاده نمودهاند[.]1
به طور مشابه در سال  ،2212در چین  02درصد از مردم از اینترنت استفاده
نمودهاند که از میان حدود  52درصد از کاربران از جویشگرها برای یافتن
اطالعات خود بهره گرفتهاند در واقع بعد از سرویسهای پیامرسان دومین
سرویس پرکاربرد مورد استفادهی کاربران بوده است[ .]2لذا تحلیل رفتار
کاربران در جویشگرها میتواند اطالعات ارزشمندی را در حوزههای مختلف
فراهم نماید .در [ ]3اشاره شده است که گوگل کاملترین منبع از فعالیتهای
کاربران دربارهی گذشته ،حال و آینده است و تاثیر فروانی در بازاریابی،
فرهنگ و تجارت دارد و به نوعی منعکس کنندهی افکار ،انتظارات و آرزوهای
مردم است.
با توجه به اهمیت و تاثیر جویشگرها در حوزههای مختلف ،جویشگرهایی
مانند گوگل و بایدو اطالعات مربوط به روند 1پرسوجوهای ارسال شدهی
کاربران را به صورت عمومی منتشر میکنند که این منبع از اطالعات باعث
شکل گرفتن تحقیقات زیادی در رابطه با تحلیل رفتار کاربران و پیشبینی
موضوعات مختلف بر اساس پرسوجوهای ارسالی کاربران شده است .به عنوان
مثال اطالعات جویشگرها برای پیشبینی شیوع بیماری [ ،]0رتبهبندی
دانشگاهها [ ،]8جمعآوری نظرات و گرایشات عمومی[6و ]7استفاده شده

است .همچنین از روند جستجوی کاربران جویشگرها برای پیشبینی
شاخص های عمومی اقتصادی مانند نرخ بیکاری نیز بهره گرفته شده
است[5و .]1با توجه به اهمیت جویشگرها ،کشورهای مختلف سعی در ارائهی
جویشگر بومی و متناسب با نیازمندیهای بومی کاربران خود نمودهاند در
همین راستا در کشورهای مختلف مانند چین ،روسیه و کره به ترتیب
جویشگرهای بایدو ،یاندکس و ناور توسعه داده شده است که امروزه از سهم
بازار مناسبی نیز بر خوردار هستند .در کشور ما نیز جویشگرهای بومی
مختلفی توسعه داده شدهاند .در این مقاله هدف بررسی رویدادهای مختلف
در جویشگر بومی است برای این منظور رویدادهای مختلف در رابطه با
موضوعات اجتماعی ،سیاسی ،مذهبی انتخاب شده و به بررسی رفتار کاربران
در جویشگر بومی در رابطه با این رویدادها پرداخته شده است .این پژوهش
در آزمایشگاه ارزیابی خدمات وب 2مرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام شده
است که در واقع اولین آزمایشگاه تحقیقاتی است که در رابطه با ارزیابی
خدمات مختلف مرتبط با جویشگرها در حال فعالیت میباشد .در این مقاله
به دنبال پاسخگویی به سواالت زیر خواهیم بود :




Trends

1

1

با توجه به اینکه حجم پرسوجوهای ارسالی کاربران در
جویشگرهای بومی کمتر از جویشگرهای جهانی مانند گوگل
است ،آیا میتواند منبع مناسبی برای تحلیلها و پیشبینی-
های مختلف در رابطه با حوزههای مختلف باشد؟
آیا میتوان نیازهای اطالعاتی کاربران در جویشگرهای بومی
که در قالب پرسوجو مطرح میشود را در واقع به عنوان نیاز
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اطالعاتی جامعه در نظر گرفت و از این طریق روند و سمت-
وسوی جامعه را استنتاج نمود ؟

1117و1111و 2221بررسی شده است .نتایج آنها نشان میدهد که رفتار
کاربران در طول ز مان خیلی تغیر نمیک ند .تن ها ت فاوت مربوط به ت عداد
پرسوجوهایی ا ست که به ازای آنها فقط یک صفحه م شاهده شده ا ست
که  2586درصد از سال  1117به  8288درصد در سال  2221افزایش یافته
استتتت .ت فاوت دیگر این بوده که موضتتتوع پرسوجو ها از ستتترگرمی و
پرس وجوهای غیراخالقی به ستتتمت تجارت و جستتتتجوی افراد تغییر پیدا
کرده ا ست .در[ ]18با تجزیه و تحلیل الگ جوی شگر  MSNاز بین حدود
 18میلیون پرسوجوی کاربران تعداد  120022پرسوجوی مذهبی انتخاب
شده ا ست .سپس به برر سی و تحلیل پرسوجوهای مذهبی پرداخته شده
ا ست .در این مقاله رو شی برای د ستهبندی پرسوجوهای مذهبی بر ا ساس
کلمات آنها ارائه شتتده و نشتتان دادهاند که ادیان مذهبی مختلف الگوهای
جستوجوی متفاوتی دارند 8 .ادیان مسیحیت ،هندوئیسم ،اسالم ،بودائیسم
و یهودیت بررستتی شتتده و الگوی جستتتوجوی برای هر کدام از این ادیان
مشتتخص گردیده استتت .آنها نشتتان دادهاند که نشتتستتتهای مربوط به
پرس وجوهای مذهبی معموال طوالنی هستتتتند همچنین کاربران بیشتتتتر از
پرس وجوهای بلند برای بیان نیاز اطالعاتی خود استتتتفاده نموده و تعداد
لینک هایی یکتای کلیک شتتتده توستتتط کاربر برای این نوع از پرسوجوها
بیشتر بوده است.

بعد از اتفاق افتادن یک رویداد در جامعه رفتار کاربران در
جویشگرها به چه شکلی تغییر پیدا میکند ؟
چه زمان بعد از اتفاق افتادن یک رویداد در جامعه  ،کاربران
در جویشگرها به دنبال موضوعات مرتبط با آن رویداد می-
روند؟

ادامه مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است.
در بخش دوم مروری بر پژوهشهای مرتبط خواهیم داشت در ادامه در بخش
سوم به فرایند بررسی رویدادهای مختلف در جویشگر بومی پرداخته شده
است و نتایج مربوط به تحلیلهای مختلف در یخش چهارم و نتیجهگیری و
کارهای آینده در بخش پنجم ارائه شده است.

 -2پژوهشهای مرتبط
کارهای مرتبط با پژوهش جاری را میتوان در دو بخش تحلیل الگ
جویشگرها و پژوهشهای مرتبط با روند جستجوهای کاربران در جویشگرها
تقسیمبندی نمود که در ادامه مروری مختصر بر این موارد خواهیم داشت.

 -2-1تحلیل الگ جویشگر

 -2-2روند پرسوجوهای ارسالی كاربران به جویشگرها

یکی از منابع تحلیل رفتار کاربران جویشگرها ،الگ جویشگر است [.]11,12
از جمله امتیازات استتتفاده از الگ جویشتتگر به منظور تحلیل رفتار کاربران
این است که فایل الگ منبع غنی از تعامالت بین کاربر و جویشگر میباشد
و همچنین کاربر از این که مورد تحل یل قرار گرف ته ،آ گاهی ندارد .الب ته
رو شهای دیگری نظیر ارزیابیهای ان سانی و تحلیل م شاهدات کاربران []12
نیز برای تحلیل رفتار کاربران مورد استتتفاده قرار میگیرند که این روشتتها
بیشتتتر به صتتورت کیفی بوده و به دلیل محدودیت در تعداد افراد شتترکت
کننده در آزمایش و همچنین هزینه زیاد ،انجام این آزمایش در مقیاس باال
با د شواری و محدودیتهای خا صی مواجه ا ست .پژوه شهای انجام شده در
کارهای مشتتابه [ ]13نشتتاندهنده آن استتت که کاربران هر منطقه الگوی
متفاوتی برای رفع نیاز اطالعاتی خود دارند و بر موضتتتوعات متفاوتی برای
جستتتتجو ،تمرکز دارند .به عنوان مثال کاربران آمریکایی بیشتتتتر در مورد
تجارت الکترونیک جستتتتجو نمودهاند در حالی که تمرکز کاربران اروپایی
بیشتتتتر در مورد "افراد و مکانهای مختلف" بوده استتتت .و یا طول پرس و
جوهای مورد ا ستفاده کاربران در مکانهای مختلف متفاوت بوده ا ست .اکثر
پژوهشهای صورت گرفته در این حوزه از روش یکسانی استفاده نمودهاند و
تفاوت آنها در جویشتتگر بررستتی شتتده و تحلیلهایی استتت که در رابطه با
کاربران آن جویشگر صورت گرفته ا ست .در [ ]11نویسندگان الگ مربوط
به جویشگر ناور که یکی از جویشگرهای خوب کشور کره میباشد را تحلیل
کردهاند .نتایج بدست آمده از تحقیق این گروه حاکی از آن است که کاربران
بیشتتتر اوقات پرسوجوهای کوتاه استتتفاده میکنند و کمتر از جستتتجوی
پی شرفته ا ستفاده میکنند و بی شتر اوقات فقط صفحهی اول نتایج را نگاه
میکننتتد .در [ ]10رفتتتار کتتاربران جویشتتتگر  Exciteدر ستتتتالهتتای

تجزیه و تحلیل کلمات مورد استفاده کاربران در پرسوجوهای خود و فرکانس
استفادهی ان توسط سایر کاربران میتواند معیاری برای عالقهی کاربران باشد
لذا محققین مختلف از اطالعات برای پیشبینی موضوعات مختلف استفاده
نمودهاند.
نویسندگان در [ ]16از حجم پرسوجوهای ارسالی کاربران برای پیشبینی
تعداد بازدیدکنندگان از مناطق توریستی کشور چین استفاده نموده است
آنها مدل ارائه شدهی خود را بر روی دادههای دو جویشگر گوگل و بایدو
بررسی نمودهاند .در [ ]17نشان داده شده است که دادههای جویشگرها می-
تواند به عنوان یک راه حل ساده و در عین حال دقیق برای پیشبینی فعالیت-
های اقتصادی باشد آنها بر این اساس یک مدل برای پیشبینی روند بازار
مسکن ارائه نمودهاند .چو و همکاران در [ ]5از دادههای جویشگرها برای
پیشبینی شاخصهای اقتصادی در آینده نزدیک استفاده نموده است .آنها
نتایج خود را برای مواردی مانند فروش خودرو ،نرخ بیکاری و برنامهریزی
مقصد مسافرت ارائه نمودهاند.
در [ ] 15به استخراج الگوهای خاص مربوط به گرایشات عمومی مردم چین
در رابطه با قیمت خرید مسکن در  11شهر بزرگ و متوسط بر اساس تحلیل
پرس وجوهای ارسالی کاربران در جویشگر بایدو نموده است و یا در [ ]11از
پرس وجوهای ارسالی کاربران در گوگل برای نشان دادن تغییرات قیمت
مسکن در شهرهای آمریکا استفاده نموده است.

 -3تحلیل رویدادها در جویشگر بومی
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 122در نظر گرفته شده و سایر اعداد بر اساس آن نرمال شده است .همان
طور که مشخص است همبستگی زیادی بین این دو نمودار وجود دارد .برای
بررسی دقیقتر ،معیار همبستگی پیرسون برای این دو توزیع محاسبه شده
است که برای رویداد "ماه رمضان" این همبستگی حدود  2857و برای رویداد
"تیراندازی مجلس و حرم" حدود  2811بوده است .لذا گرچه تعداد پرس-
وجوهای جویشگر بومی بسیار کمتر از جویشگر گوگل است اما روند تغییرات
آنها بسیار شبه هم هستند.

در این بخش ،مراحل مختلف تحلیل رویدادها در جویشگر بومی شرح داده
میشود .در ایتدا یک مقایسه بین دادههای جویشگر بومی و گوگل صورت
گرفته شده است سپس مراحل مختلف تحلیل رویدادها آورده شده است.
برای این بخش سعی شده رویدادهای اخیر و مهم در حوزههای مختلف
انتخاب گردد لذا از حوزهی سیاسی رویداد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری ،از حوزه مذهبی رویداد ماه رمضان و از حوزهی اجتماعی رویداد
تیراندازی در مجلس و حرم در نظر گرفته شده است .در رابطه با هر یک از
این رویدادها به ذایقهسنجی و بررسی گرایشات فکری کاربران و همچنین
نحوهی رفتار کاربران پرداخته شده است.

 -2-3انتخاب كلمات كلیدی برای رویدادها
در ابتدا سعی شده است لیستی از نیازهای اطالعاتی در رابطه با موضوعات
مختلف جمعآوری گردد .این لیست در واقع مجموعهای از کلمات کلیدی
هستند که احتماال کاربران در رابطه با موضوعات مختلف مورد بحث به عنوان
پرسوجو در جویشگر مطرح میکنند .برای این منظور از سه کابر متخصص
خواسته شده است که لیستی از کلمات کلیدی مرتبط با هر یک از حوزهها
استخراج نمایند سپس لیست مربوط به هر سه کاربر تجمیع شده و در نهایت
یک لیست جامع از کلمات کلیدی مرتبط تهیه شده است .برای کاملتر شدن
این لیست سعی شده است در یک فرانید بازگشتی با استفاده ازپرسوجوهای
مرتبط با لیست استخراج شده (پرسوجوهایی که در همان نشست توسط
کاربران پرسیده شدهاند) در هر تکرار لیستی از کلمات کلیدی مرتبط به
لیست موجود اضافه گردد .سپس تمامی تعامالت کاربران با جویشگرها را که
در رابطه با این نیازهای اطالعاتی مطرح شده را جمعآوری نموده و در نهایت

شکل  :1مقایسه روند پرسوجوها در جویشگر بومی و گوگل

 -1-3مقایسه روند پرسوجوها در جویشگر بومی و گوگل

به تحلیل این دادهها پرداخته شده است.

توسعه ی جویشگرها در ایران در مراحل اولیه خود قرار دارد گرچه
جویشگرهای مختلفی توسعه داده شده است ولی هنوز درصد بسیار کمی از
سهم بازار جستجو متعلق به جویشگرهای بومی هستند .با توجه به اینکه
پرس وجوهای جویشگرهای بومی بسیار کمتر از جویشگرهایی جهانی مانند
گوگل است لذا در این بخش هدف این است که بررسی نماییم آیا بر اساس
این بخش کوچک پرسوجوها میتوان روند مربوط به موضوعات مختلف را
تخمین زد ؟ برای این منظور برای دو رویداد "ماه رمضان" و "تیراندازی در
مجلس و حرم امام" لیستی از کلمات کلیدی استخراج کرده و روند ارسال
پرس وجوهای مربوط به این دو رویداد را برای جویشگر گوگل و پارسی-
جو(یکی از جویشگرهای موفق بومی) را استخراج نمودهایم .برای رسم نمودار
تغییرات روند مربوط به این دو رویداد جویشگر گوگل از سرویس "روند
گوگل "3و برای پارسیجو نیز از طریق الگ جویشگر این کار صورت گرفته
شده است .شکل  1نمودار روند تغییرات مربوط به این دو رویداد را برای هر
دو جویشگر گوگل و پارسیجو نشان میدهد محور افقی زمان و محور عمودی
تعداد پرسوجوهای ارسال شده در آن زمان است که پس از نرمالسازی نشان
داده شده است به این صورت که بیشترین تعداد پرسوجو در نمودار به عنوان

 -3-3خوشهبندی معنایی كلمات
برای تحلیل پرسوجوهای کاربران و ذایقهسنجی کاربران ایرانی در رابطه با
رویدادهای مختلف از خوشهبندی معنایی کلمات مربوط به پرسوجوی
کاربران استفاده شده است .برای این منظور از بازنمایی لغات 0به صورت
برداری استفاده شده است Word2Vec .ابزاری است که توسط میکلوف
[ ]22در سال  2225معرفی شد و در حال حاضر در بسیاری از پژوهشها و
تحقیقات مرتبط با پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطالعات مورد استفاده قرار
گرفته و به چرخ متحرک بسیاری از پژوهشها و برنامههای تجاری مبدل
گشته است .ایدهی اولیه بازنمایی برداری لغات از یک روش معمول در فهم
متون و یا لغات ناآشنا الهام گرفتهشده است .یعنی استنتاج معنای یک واژه
ناآشنا با توجه به سیاق مطلب و سایر واژگان همسایگی لغت ناآشنا .به این
ترتیب میتوان تا حدود بسیار خوبی تقریبی از معنی و مفهوم آن واژه به
دست آورد .مدل  Word2vecدر حقیقت مدلی است که برای یادگیری
بازنماییهای برداری از لغات استفاده میشود که در اصطالح تعبیه سازی
لغت 8نامیده میشود .برای آموزش شبکهی عصبی مورد استفاده در
 Word2vecنیازمند یک مجموعه داده با اندازه کافی بزرگ از مجموعه
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در این بخش نتایج مربوط به تحلیل رویدادهای مختلف در جویشگر بومی
آورده شده است .در ابتدا به تحلیل نتایج رویداد انتخابات پرداخته شده است
و سپس رویدادهای ماه رمضان و تیراندازی اخیر در مجلس و حرم بررسی
شده است.

جمالت زبان فارسی هستیم .مجموعه دادههای موجود مانند مجموعه داده
همشهری نه به اندازهی کافی بزرگ هستند و نه از لحاظ زمانی اطالعات آن
به روز هست و بسیاری از کلمات جدید در آن وجود ندارد به عنوان مثال
کلمهی "داعش" در این مجموعه داده وجود ندارد .از طرفی پرسوجوهای
کاربران معموال به صورت زبان عامیانه هستند ولی مجموعه داده همشهری
به صورت رسمی میباشد لذا برای آموزش شبکهی عصبی در این مقاله از
تجمیع مجموعه داده  ]21[ irBlogsو مجموعه دادهای که در [ ]22استفاده
شده است که مربوط به وبالگهای فارسی زبان میباشد استفاده شده است
این مجموعه داده شامل  522هزار وبالگ فارسی از اکثر سرویسدهندگان
وبالگی به همراه نظرات کاربران و همچنین  1222صفحه خبری از
خبرگذاری فارس میباشد .برای آموزش شبکه عصبی از بستهی کدباز
 gensimکه به زبان پایتون است استفاده شده است .در این بسته بردار
کلمات با استفاده از یادگیری عمیق و دو مدل  CBOWوskip-
 ]22[gramتولید میشوند .به منظور خوشه بندی کلمات یک رویداد ،ابتدا
تمام کلمات مربوط به آن رویداد در یازه زمانی مربوط به آن استخراج گشته
و سپس  nکلمه پرتکرار آن را انتخاب کرده و گرافی بنام گراف شباهت
کلمات ساخته میشود .در گراف شباهت کلمات ،هر گره نماینده یک کلمه
است و هر کلمه نیز با یک بردار که خروجی مدل  Word2vecاست نمایش
داده میشود .یال بین دو گره نیز بیانگر میزان شباهت مابین دو کلمه معادل
با گرهها است .در اینجا به منظور محاسبه شباهت بین دو کلمه ،از شباهت
کسینوسی مابین دو بردار معادل با آن دو کلمه استفاده شده است .با این
ترفند ،به ازای هر رویداد گرافی بنام گراف شباهت کلمات وجود خواهد داشت
که با خوشهبندی این گراف میتوان کلمات یک رویداد را از منظر شباهت و
ارتباط معنایی دستهبندی نمود .در این مقاله از الگوریتم معروف لووین []23
برای خوشهبندی کلمات استفاده شده است .الگوریتم لووین یکی از
معروفترین و موفقترین الگوریتمهای موجود در حوزه گرافکاوی برای
شناسایی انجمنهای یک گراف است .لووین الگوریتمی تکرارشونده و
سلسلهمراتبی است ،که هر تکرار آن شامل دو فاز است .الگوریتم با نسبت
دادن هر گره به یک انجمن آغاز میشود .بنابراین در ابتدا تعداد انجمنها
برابر با تعداد گرههای گراف است .پس از آن در فاز اول هر گره را از عضویت
انجمن خود خارج کرده و آن را به ترتیب به عضویت انجمن هر یک از
همسایگانش در میآورد .در صورتی که این تغییر عضویتها ،افزایش
پیمانهبندی به همراه نداشته باشد ،گره را به انجمن خود بازمیگرداند .این
فرآیند را برای تمامی گرهها انجام میدهد .در فاز دوم این الگوریتم ،گراف
جدیدی ساخته میشود ،که گرههای آن انجمنهای یافته شده در فاز یک
هستند .یالها در گراف جدید بر اساس یالهای بین گرههای انجمنها
تشکیل میشوند .در تکرار بعدی ،این گراف جدید وارد فاز یک شده و این
فرآیند تکرار میگردد .حجم محاسباتی پایین این روش و سرعت اجرای باالی
آن به نسبت سایر روشها ،موجب گردیده که ما به این روش روی بیاوریم.

 -1-4تحلیل رویداد انتخابات ریاستجمهوری
شکل  2روند رفتار کاربران (ارسال پرسوجو) در جویشگر بومی در رابطه با
موضوع انتخابات را به همراه ابر کلمات مربوط به برخی از روزها نشان میدهد.
همان طور که مشخص است تقریبا از هفته دوم سال جدید ارسال پرسوجوی
کاربران در رابطه با موضوع انتخابات به جویشگرها آغاز شده است .هرچه که
به زمان انتخابات نزدیکتر شدهایم تعداد پرسوجوهای کاربران نیز افزایش
یافته است .البته این روند افزایش تعداد پرسوجوها به صورت یکنواخت نبوده
است و با اتفاقاتی که در طول این زمان رخ داده است تعداد پرسوجوهای
کاربران باال و پایین شده است .به عنوان مثال در تاریخ  22فرودین زمان
ثبت نام داوطلبان شروع شده است و در تاریخ  23شخصیتهایی چون
محمود احمدی نژاد و حمید بقایی ثبت نام نمودهاند لذا تعداد پرسوجوهای
کاربران در این روز به صورت چشمگیری نسبت به قبل افزایش یافته است
در ابر کلمات مربوط به این روز کلماتی مانند احمدی نژاد و ثبت نام مشهود
است و یا اینکه با ثبت نام شخصیتهای مهمی همچون حسن روحانی و سید
ابراهیم رئیسی در تاریخ  28فروردین و محمد باقر قالیباف در تاریخ 26
فروردین تعداد پرسوجوهای ارسالی کاربران افزایش قابل توجهی داشته
است .در روز بعد از مناظرههای تلوزیونی نیز تعداد پرس وجوهای کاربران
افزایش محسوسی داشته است .در واقع میتوان به این نتیجه رسید که
اتفاقات مهمی که در فرایند انتخابات در جامعه رخ داده باعث شده که کاربران
با استفاده از جویشگر به دنبال پایش اطالعات مرتبط با آنها باشند .در ادامه
به تحلیل دقیقتر و بیشتری در رابطه با این روند پرداخته میشود .بررسی-
های بیشتر نشان میدهد که رفتار کاربران در روزهای مختلف به یک شکل
نبوده است و متناسب با رویداد اتفاق افتاده در آن روز رفتارهای مختلف و
نیازهای اطالعاتی متناسب با آن داشتهاند .شکل ،3توزیع زمانی پرسوجوهای
ارسالی کاربران در روزهای مختلف را نشان میدهد .همان طور که مشخص
است تفاوت محسوسی بین شکل توزیع در روزهای مختلف قابل مشاهده
است .در روز معمولی ( 15اردیبهشت) کاربران معموال بیشتر در ساعات 5
صبح تا  1ظهر پرسوجو ارسال نمودهاند و در بعد از ظهر نیز به صورت
یکنواخت و کمتر از صبح پرسوجو ارسال شده است این توزیع برای روزهای
مختلف که رویداد خاصی اتفاق نیفتاده است تقریبا به همین شکل بوده است.
اما در روز مناظره به دلیل اینکه مناظره در بازه  0تا  7عصر برگذار شده است
مشاهده میشود که بعد از مناظره پرسوجوهای کاربران بیشتر شده است و
تا ساعات پایانی شب این روند افزایش پرسوجو ادامه داشته است .در روز
اعالم نتایج بیشترین تعداد پرسوجو را در ساعات اولیه روز داشتهایم به این
دلیل که اکثر کاربران در اولین ساعات روز به دنبال نتیجه انتخابات بودهاند
و در آخر اینکه در روز انتخابات رفتار کاربران کامال متفاوت بوده است و
تقریبا در کل ساعات روز (به جز نیمه دوم شب) به صورت نسبتا یکنواخت
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است که در شکلهای مختلف مطرح شده است .این نتیجه برای روز اعالم
نتایج شورای شهرها نیز مشابه بوده است .در روز  23فروردین که آقای
محمود احمدینژاد ثبت نام نمودند مشاهده میشود که پرسوجوهای
کاربران بیشتر مرتبط با ثبت نام ایشان بوده است .همانطور که مشاهده
می شود نیازهای اطالعاتی کاربران در روزهای مختلف متناسب با رویدادهای
اتفاق افتاده در آن روزها بوده است .در بخش قبلی هم مشاهده گردید که
حتی از لحاظ توزیع زمانی نیز زمان مطرح کردن پرسوجوهای کاربران با
زمان اتفاق افتادن رویدادها متناسب است.

پرسوجو ارسال شده است .تحلیل فوق نیز بر این نکته تاکید دارد که با توجه
به اینکه کاربران برای پاسخگویی به سواالتی که در ذهن آنها در رابطه با
رویدادهای مختلف شکل میگیرد به سراغ جویشگرها میآیند و در قالب
ارسال پرسوجوهای مرتبط سعی در یافتن اطالعات مورد نظر خود مینمایند
و جالب اینکه این عکس العمل کاربران در فاصله کوتاهی بعد از رخ دادن یک
رویداد صورت می پذیرد لذا با تحلیل رفتار کاربران در رابطه با رویدادهای
مختلف میتوان به نیازهای اطالعاتی کاربران پی برد و در حالت کلیتر
جریانات فکری که کاربران در رابطه با یک رویداد خاص در ذهنشان شکل
میگیرد را تحلیل نمود .در ادامه به بررسی نیازهای اطالعاتی کاربران و
تحلیل آن پرداخته میشود.

در شکل ،6لیست پرسوجوهای پرتکرار در رابطه با نامزدهای مختلف نشان
داده شده است .همان طور که مشخص است مواردی مختلفی که در رابطه
با نامزدهای مختلف در طول فرایند انتخابات مطرح شده بود در پرسوجوهای
کاربران نمایان است به عنوان مثال در مناظره های انتخاباتی موارد مختلفی
مطرح گردید که باعث شده کاربران پرسوجوهایی را در رابطه با آنها مطرح
نمایند .عالوه بر این در لیست پرسوجوهای حسن روحانی و سید ابراهیم
رئیسی پرسوجوهای مختلفی در رابطه سفرهای مختلف که به شهرهای
گوناگون داشتند مطرح شده است.

بخش الف شکل  8نتایج مربوط به خوشهبندی معنایی کلمات پرتکرار مربوط
به پرس وجوهای ارسالی کاربران در رابطه با رویداد انتخابات ریاست جمهوری
را نشان میدهد .همان طور که مشخص است پرسوجوهای کاربران در رابطه
با موضوعات مختلفی مانند ثبت نام کاندیدها ،مناظرهها و سخنرانیها ،مسائل
مربوط به کاندیدها ،بحثهای تبلیغاتی ،نتایج انتخابات و برخی مطالب
عمومی مرتبط با انتخابات بوده است .قسمت ب برخی از کلمات مربوط به
هر خوشه را نشان میدهد نتایج حاصل شده بیانگر این است که خوشهبندی
معنایی از دقت مناسبی برخوردار است و مشاهده میشود که شباهت معنایی
دسته کلماتی مانند اسامی کاندیدهای ریاست جمهوری و یا شهرهای مختلف
کشور به خوبی تشخیص داده شده است .این به دلیل استفاده از بازنماییهای
برداری بوده است که با دقت به نتایج ،مشخص میشود که ارتباط معنایی
کلمات را به خوبی در نظر گرفته است به عنوان مثال اسم کوچک کاندیدهای
مختلف را در یک دسته قرار داده است زیرا این اسامی (حسن،
ابراهیم،مصطفی) ممکن است مربوط به هر شخصی باشند اما اسم
فامیلی(روحانی ،قالیباف ،میرسلیم) کاندیدهای مختلف را در یک دستهی
جدا قرار داده است و یا مواردی مانند "مقام معظم"" ،رهبر"" ،امام"،
"خمینی" و "خامنهای" را که از لحاظ قرابت معنایی مرتبط با هم هستند
در یک دسته قرار داده است .ارتباط بین خوشهها نیز در بخش سوم نشان
داده شده است .شکل ( )1از بخش ج ارتباط بین خوشهها را بدون اعمال
هیچ فیلتری نشان میدهد و در شکل ( )2از بخش ج ارتباط بین خوشهها با
این محدودیت که فقط لینکهایی که بیشتر از  282وزن دارند نشان داده شده
است و در شکل ( )3این مقدار آستانه برابر  288بوده است .برای مقایسه و
تحلیل سادهتر در تمامی بخشهای شکل  0رنگ خوشهها ثابت میباشند.
مشاهده میشود که از آنجایی که تمامی کلمات مرتبط با انتخابات هستند
بین اکثر خوشهها ارتباط وجود دارد ولی برخی خوشهها مانند خوشهی
"کاندیدهای ریاستجمهوری"وخوشهی "مسائل نامزدها" ارتباط زیادتری با
هم دارند.
در شکل  7لیست پرسوجوهای پر تکرار در روزهای مختلف نشان داده شده
است .نتایج حاصل شده نشان میدهد که کاربران جویشگرها در هر روز
متناسب با رویداد اتفاق افتاده نیازهای اطالعاتی که مرتبط با آن رویداد بوده
است را مطرح نموده اند .به عنوان مثال در روز اعالم نتایج انتخابات ریاست
جمهوری لیست پرسوجوهای پرتکرار بیشتر مربوط به نتایج انتخابات بوده

شکل  :2روند رفتار كاربران در جویشگرهای بومی در رویداد انتخابات
ریاست جمهوری

شکل  :3توزیع زمانی پرسوجوهای ارسالی كاربران در روزهای مختلف
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اما در آخر این پرسش مطرح میشود که آیا نیازهای اطالعاتی کاربران در
رابطه با نامزدهای مختلف میتواند تخمینی از گرایش مردم به این افراد
باشد؟ برای پاسخگویی به این سوال برای هر یک از نامزدهای مختلف درصد
پرسوجوهایی که مربوط به آنها بوده است را استخراج کرده و نتایج آن در
شکل  0نشان داده شده است .نتایج حاصل شده به شکل عجیبی شبیه نتایج
نهایی انتخابات بوده است.
شکل  :4درصد پرسوجوهای كاربران به تفکیک نامزدهای انتخاباتی

شکل  :5الف-خوشهبندی معنایی كلمات پر تکرار پرسوجوهای كاربران

شکل  :7لیست پرسوجوهای پرتکرار در روزهای مختلف

برای رویداد انتخابات ب -كلمات مربوط به خوشههای معنایی ج -ارتباط
بین خوشههای معنایی

 -2-4تحلیل رویداد ماه رمضان
شکل  5روند رفتار کاربران (ارسال پرسوجو) در جویشگر بومی در رابطه با
موضوع ماه رمضان را به همراه ابر کلمات مربوط به برخی از روزها نشان
میدهد .تقریبا یک هفته قبل از شروع ماه رمضان کاربران اقدام به ارسال
پرسوجوی مرتبط نمودهاند .روند ارسال پرسوجوهای کاربران دارای فراز و
نشیبهای زیادی است که با بررسی صورت گرفته دلیل باال رفتن تعداد
پرسوجوها در برخی روزها ،رویدادها و موارد مهمی است که در آن روزها
اتفاق افتاده است به عنوان مثال مواردی مانند شروع ماه رمضان ،شب قدر و
عید فطر باعث شده است که تعداد پرسوجوها در این روزها افزایش
چشمگیری داشته باشد .با شروع ماه رمضان مشاهده میشود که تعداد پرس-
وجوهای کاربر افزایش محسوسی داشته است اما در ادامه تعداد پرسوجوهای
کاربران روند نزولی داشته است و با نزدیک شدن به شب قدر دوباره تعداد
پرس وجوها افزایش محسوسی داشته است .با فرا رسیدن عید فطر دوباره
تعداد پرسوجوهای کاربران افزایش یافته و پرسوجوهای مرتبط با مواردی
مانند زمان عید فطر ،پیامک تبریک عید فطر و ذکات فطریه به جویشگر
ارسال شده است .همچنین مشاهده میشود که در روزهای دوشنبه (عید
فطر) و سهشنبه تعداد پرسوجوهای کاربران کاهش یافته است ولی در روز
چهارشنبه که اولین روز کاری بعد از تعطیالت هست پرسوجوهای کاربران
افزایش یافته است .ابر کلمات مربوط به روزهای مختلف نشان میدهد که
کاربران به اتفاقات و رویدادهای مهم عکس العمل نشان میدهند و سعی در

شکل  :6لیست پرسوجوهای پرتکرار در رابطه با نامزدهای مختلف
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ارسال پرسوجو و بر طرف کردن نیازهای اطالعاتی مرتبط با آن رویداد می-
نمایند .به عنوان مثال در ابر کلمات مربوط به شب قدر مواردی مانند شب
قدر ،دعا ،مناجات و مداحی محسوستر از سایر کلمات دیده میشود .برای
بررسی دقیقتر رفتار کاربران ،نمودار توزیع زمانی پرسوجوهای ارسالی
کاربران در دو روز "روز قبل از شروع ماه رمضان" و "اخرین روز ماه رمضان"
در شکل  1نشان داده شده است .همان طور که مشخص است رفتار کاربران
در این دو روز بسیار متفاوت از هم است در روز قبل از شروع ماه رمضان
مشاهده میشود که در نیمه اول شب تعداد پرسوجوهای کاربران افزایش
محسوسی داشته است در حالی که در روزهای معمولی معموال در این ساعات
پرسوجوهای کمتری به جویشگر ارسال میشود دلیل این امر این است که
کاربران اکثرا به دنبال پاسخگویی به این سوال بودهاند که آیا ماه رمضان
رویت شده است یا نه ؟ و پرسوجوهای مرتبط با ان ارسال نمودهاند و تا
ساعات اخر شب دنبال پاسخگویی به این سوال بودهاند .اما در روز اخر ماه
رمضان نمودار توزیع زمانی پرسوجوها تقریبا برعکس روز اول بوده است و
در نیمهی دوم شب تعداد پرسوجوها بیشتر بوده است که در مقایسه با سایر
روزها بسیار غیرطبیعی است چون در این ساعات تعداد پرسوجوها بسیار کم
است .نیاز اطالعاتی کاربران در رابطه با این سوال که "آیا ماه عید فطر رویت
شده است یا نه" باعث افزایش تعداد پرسوجوهای ارسالی در این ساعات
شده است و تا ساعات اولیه صبح دنبال این بودهاند که "آیا فردا عید فطر
هست یا نه ؟"  .نتایج حاصل شده موید این مطلب است که رفتار کاربران
متناسب با رویداد اتفاق افتاده تغییر پیدا میکند و دانستن این موضوع می-
تواند برای جویشگر بسیار حایز اهمیت باشد .در ادامه سعی خواهد شد پرس-
وجوهای ارسالی کاربران را تحلیل و به ذایقهسنجی کاربران ایرانی در رابطه
با موضوع ماه رمضان بپردازیم.

در شکل  11لیست پرسوجوهای پر تکرار در رابطه با موضوعات مختلف
نشان داده شده است .در رابطه با موضوع تغذیه اکثر پرسوجوهای کاربران
در مورد تغذیه مناسب در ماه رمضان بوده است اینکه سحر یا افطار چه نوع
غذایی مصرف کنند .دعاهای مختلف مربوط به شبها و روزهای ماه رمضان،
عید فطر و احادیث و مداحیهای مرتبط با این ماه موضوع اکثر پرسوجوهای
مرتبط با دسته ی دعا و مناجات بوده است .بخش زیادی از پرسوجوهای
کاربران مربوط به پیامک ،عکسها و کلیپهای مرتبط با این ماه بوده است.
در بخش احکام کاربران پرسوجوهای مختلف که بیشتر مربوط به سواالت
فقهی مربوط به این ماه هست را مطرح کردهاند مشاهده میشود که پرس-
وجوهای این دسته طول بیشتری دارند واکثرا به صورت سوالی هستند .اما
در اخر بخشی از پرسوجوهای کاربران در رابطه با موضوعات مختلف پزشکی
و سالمت بوده است که اکثرا مربوط به تاثیر روزه بر بخشهای مختلف بدن
مانند معده ،کلیه ،کبد ،قلب و یا تاثیر روزه بر بیماری مختلف مانند دیابت،
فشار خون و بیمارهای قلبی بوده است.

بخش الف شکل  12نتایج مربوط به خوشهبندی معنایی کلمات پرتکرار
مربوط به پرس وجوهای ارسالی کاربران در رابطه با ماه رمضان را نشان می-
دهد .همان طور که مشخص است پرسوجوهای کاربران در رابطه با
موضوعات مختلفی مانند مناجات و دعا ،پیامک و سرگرمی،مراسم و مناسبت،
تغذیه و سالمت ،احکام و مسائل شرعی و عمومی بوده است .قسمت ب برخی
از کلمات مربوط به هر خوشه را نشان میدهد نتایج حاصل شده برای این
رویداد نیز از دقت مناسبی برخوردار است و مشاهده میشود که شباهت
معنایی دسته کلماتی مانند اسامی و یا زمان به خوبی تشخیص داده شده
است .ارتباط بین خوشهها نیز در بخش سوم نشان داده شده است .شکل ()1
از بخش ج ارتباط بین خوشهها را بدون اعمال هیچ فیلتری نشان میدهد و
در شکل ( )2از بخش ج ارتباط بین خوشهها با این محدودیت که فقط
لینکهایی که بیشتر از  282وزن دارند نشان داده شده است و در شکل ()3
این مقدار آستانه برابر  288بوده است .مشاهده میشود که خوشههایی مانند
دعا و مناجات و مسائل شرعی ارتباط زیادی با هم دارند و یا خوشهی دعا و
مناجات با خوشه ی اسامی ارتباط دارد و دلیل آن این است که اسامی افراد
مربوط به سخنرانیها و مداحیها و کلماتی که در متن سخنرانی و مداحی
بوده است با هم ارتباط زیادی دارند.

شکل  :8روند رفتار كاربران در جویشگرهای بومی در رویداد ماه رمضان

شکل  :9توزیع زمانی پرسوجوهای كاربران در شروع و پایان ماه رمضان

شکل  :13توزیع زمانی پرسوجوهای كاربران در روزهای مختلف رویداد
تیراندازی
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شکل :14پرسوجوهای پر تکرار مربوط به روزهای مختلف رویداد تیراندازی
شکل  :11الف-خوشهبندی معنایی كلمات پر تکرار پرسوجوهای كاربران

 -3-4تحلیل رویداد تیراندازی در مجلس و حرم

ب -كلمات مربوط به خوشههای معنایی ج -ارتباط بین خوشههای معنایی

یکی از رویدادهای مهم مربوط به چن ماه اخیر ،تیراندازی گروه تروریسی
داعشی در مجلس و حرم مطهر امام بوده است .در این بخش به تحلیل این
روداد و تاثیر آن در جویشگر بومی پرداخته میشود .شکل  12روند رفتار
کاربران (ارسال پرسوجو) در جویشگر بومی در رابطه با این رویداد را به
همراه ابر کلمات مربوط به روز حادثه و  0روز بعد از آن را نشان میدهد.
مشاهده میشود که در روز حادثه تعداد زیادی پرسوجو مرتبط با این حادثه
به جویشگر ارسال شده است .تقریبا همزمان با اتفاق افتادن این حادثه
کاربران شروع به ارسال پرسوجو نمودهاند .کلمات مهم و پرتکرار مربوط به
پرس وجوهای کاربران در ابر کلمات مربوط به این حادثه نشان داده شده
است .شکل  13نمودار توزیع زمانی مربوط به پرسوجوهای کاربران را در روز
حادثه و یک روز بعد از آن نشان میدهد .تقریبا همزمان با وقوع حادثه ارسال
پرسوجوهای کاربران شروع شده است و بیشترین پرسوجوها از بازه زمانی
ساعت 11صبح تا  3بعد از ظهر ارسال شده است .اما در روز بعد از حادثه
تقریبا از همان ساعات اولیه روز کاربران شروع به ارسال پرسوجو و جویا
شدن از اخبار مرتبط با این حادثه نمودهاند .مشاهده میشود که اکثر پرس-
وجوهای کاربران از ساعت  5صبح تا ساعت  12ظهر ارسال شده است .با
مقایسه توزیع زمانی پرس وجوها در روز حادثه و یک روزبعد از آن ،مشابه
تحلیلهای قبلی به این نتیجه میرسیم که رفتار کاربران تحت تاثیر
رویدادهای اتفاق افتاده در جامعه میباشد و متناسب با آن وقایع اقدام به
ارسال پرسوجو مینمایند .نکتهی قابل توجه این است که کاربران تا چند
روز بعد از حادثه نیز به دنبال نیازهای اطالعاتی مرتبط با این حادثه بودهاند.
شکل  10لیست پرسوجوهای پر تکرار کاربران در روزهای مختلف را نشان
میدهد .در روز حادثه کاربران اکثرا به صورت کلی به دنبال اخبار مربوط به
حادثه بودهاند ولی در روزهای بعد از حادثه مشاهده میشود که اکثرا کاربران
به دنبال تصاویر و فیلمهای مربوط به حادثه و دستگیری تروریستها بودهاند.

شکل  :11پرس وجوهای پر تکرار مربوط به موضوعات مختلف رویداد ماه
رمضان

شکل  :12روند رفتار كاربران در جویشگرهای بومی در رویداد تیراندازی
مجلس و حرم

 -5نتیجه گیری و پیشنهادات
در این مقاله سعی شده است که رفتار کاربران در جویشگر بومی را برای
ر ویدادهای مختلف اجتماعی ،سیاسی و مذهبی تحلیل نماییم .برای این
منظور تمامی پرس وجوهای کاربران که مرتبط با رویدادهای انتخاب شده
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.بوده است را استخراج کرده و به تحلیل ابعاد مختلف آن پرداخته شده است
نتایج حاصل شده حاکی از این دارد که رفتار کاربران در جویشگرها متناسب
با رخ دادن یک رویداد در جامعه است و تقریبا همزمان با اتفاق افتادن یک
رویداد کاربران در جویشگرها به دنبال پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی مرتبط
با آن رویداد بوده اند همچنین متناسب با وقایع و اتفاقاتی که در رابطه با هر
رویداد اتفاق افتاده است رفتار کاربران و پرسوجوهای آنها باال و پایین شده
 به عنوان مثال در رویداد انتخابات مواردی مانند ثبت نام نامزدهای.است
 اعالم نتایج و یا در رویداد ماه رمضان مواردی مانند حلول، مناظره،مشهور
 شب قدر و عید فطر در رفتار کاربران و پرسوجوهای آنها تاثیر،ماه رمضان
. تحلیلهای صورت گرفته از دو بعد میتواند اهمیت داشته باشد.داشته است
در درجه اول این تحلیلها میتواند برای دانشمندان علوم اجتماعی حایز
اهمیت باشد زیرا بر اساس این موارد میتوان به تحلیل رفتار کاربران پرداخت
.و از طریق آن به گرایشهای فکری جامعه و نیازهای اطالعاتی آنها پی برد
.از طرفی میتوان از این نتایج برای بهبود کیفیت جویشگرها استفاده نمود
به عنوان مثال در بازههای زمانی مربوط به اتفاق افتادن یک رویداد میتوان
-الگوریتمی بهینه برای پیشنهاد پرسوجو ارائه داد که متناسب با زمان پرس
وجوی کاربر و رویداد اتفاق افتاده پرسوجوهای مرتبط ارائه دهد و یا الگوریتم
رتبهبندی اسناد نیز میتواند برای پرسوجوهایی که مبتنی بر یک رویداد
هستند به گونهای تغییر داده شود که متناسب با رویداد اتفاق افتاده باشد به
 در این مقاله هدف.شکلی که نیاز اطالعاتی کاربران را به خوبی پاسخ دهد
اصلی تحلیل رویدادهای مختلف در جویشگر و پاسخگویی به این سوال بود
که آیا جویشگرهای بومی با وجود اینکه تعداد پرسوجوهای آنها کمتر از
جویشگرهای جهانی هست میتواند منبع مناسبی برای تحلیلهای مختلف
در رابطه با رفتار کاربران باشد؟ که نتایج حاصل شده نشان میدهد که با
 الگ جویشگرهای بومی میتواند،وجود این محدودیت تعداد کم پرسوجو
 در آینده سعی خواهد شد.منبع بسیار غنی برای تحلیلهای مختلف باشد
که تحلیلهای عمیقتر و بیشتری در این رابطه صورت گیرد همچنین عالوه
بر تحلیل موضوعات بیشتر سعی خواهد شد در زمینه تشخیص خودکار
 پیشبینی موارد مختلف در رابطه با موضوعات مهم،رویدادها در جویشگرها
 پزشکی و اجتماعی و خوشهبندی معنایی پرسوجوها پرداخته،گردشگری
.شود
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