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مقدمه

درمحبوباجتماعیشبکهاینستاگرام▸
ویدیووعکسبارگذاری

راتنظوپستدرافرادکردنتگقابلیت▸
بااطارتببرقراریبرایاصلیمکانیسمیک▹

دیگران
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)...(مقدمه 

کامنتدرکاربرکردنتگهایانگیزهدرکبهتوجهبودنکم▸
محتوادهندگانارائهیابازاریابیبرایکاربرکردنتگانگیزهدرکبودنمفید▸
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)...(مقدمه 

کاربرشدهتگهایدادهآوریجمعباکردنتگهایشیوهتحلیل▸
سوالسهکردنمطرح▸

.Iاست؟رایجاینستاگرامدرکاربرکردنتگحدچهتا
.IIبدونرنظیکبامقایسهدردارد،وجودکاربرگذاریبرچسببانظریکدرمتمایززبانیهایویژگیآیا

کاربر؟برچسب
.IIIکنند؟میتگخودنظراتدرراخوددوستکاربرانچگونه

کاربرکردنتگانگیزهبندیطبقهبراییادگیریبرمبتنیمدلیکایجاد▸



2.
مجموعه داده
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مجموعه داده

شناسایی موضوعات محبوب در اینستاگرام▸

شامل طنز، حیوان خانگی، سلبریتی، رسانه، بازی و طبیعت▹

شناسایی حساب های محبوب▸

Socialbladeو Statistaبراساس گزارشات رتبه بندی وب سایت های ▹

حساب 27انتخاب ▹



11

)...(مجموعه داده 

جمع آوری پست های عمومی حساب های انتخاب شده▸

2018سپتامبر 16ژانویه تا 1:  تاریخ ▹

InstaLooter: ابزار▹ API  وSelenium WebDriver

از هر حساب▹

پست994آخرین •

کامنت504آخرین •

داده جمع آوری شدهمجموعه ▸

کاربر 3067383نظر و 3913575پست، 9501شامل ▹
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)...(مجموعه داده 

اطالعات جمع آوری شده از هر پست▸

▹urlپست، زمان ارسال، نام کاربری، شناسه کاربری ارسال، تعداد کل نظرات، تعداد الیک، متن پست

اطالعات جمع آوری شده از هر کامنت▸

شدهتگ ( های)نام کاربری کامنت، متن کامنت، نام کاربری▹

کاربراطالعات جمع آوری شده از هر ▸

تعداد دنبال کنندگان دنبال شونده ها، تعداد کل پست های آپلود شده، تعداد ▹



3.
کاربرد برچسب گذاری کاربر

13



14

برچسب گذاری کاربرکاربرد 

سؤاالتپاسخ به دنبال ▸

است؟اینستاگرام رایج در چه اندازه برچسب گذاری کاربر تا ( 1)▹

رچسکب آیا ویژگی های زبانی متمایز در یک نظر با برچسب گذاری کاربر در مقایسه با یکک نظکر بکدون ب( 2)▹

کاربر وجود دارد؟

کنند؟کاربران چگونه دوستان خود را در نظرات خود برچسب گذاری می اینکه ( 3)▹
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)...(کاربر برچسب گذاری کاربرد 

است؟ چه اندازه برچسب گذاری کاربر در بین دسته های محتوا در اینستاگرام رایج تا ( 1)▸

بررسی میانگین نسبت نظرات با برچسب گذاری کاربر در شش دسته ▹

گسترده بودن تگ کردن کاربر▹

.است٪54.8میانگین نسبت نظرات با برچسب گذاری کاربران برای همه پست های جمع آوری شده ▹
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)...(کاربر برچسب گذاری کاربرد 

ککاربر ب در مقایسه با یکک نظکر بکدون برچسککاربر ویژگی های زبانی متمایز در یک نظر با برچسب گذاری آیا ( 2)▸

وجود دارد؟

LIWCبررسی احساسات آشکار از نظرات با یا بدون برچسب گذاری کاربر با استفاده از ▹

حذف کامنت های برچسب گذاری شده بدون متن▹

استفاده از نظرات نوشته شده به زبان انگلیسی▹

فیلتر کردن نام کاربری تگ شده در متن▹

کامنت بدون برچسب گذاری کاربر983,195کامنت با نام کاربری تگ شده و 1,011,031از استفاده ▹

برای کامنت با و بدون برچسب گذاری کاربرLIWCبرای هر دسته tانجام آزمون ▹
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)...(کاربر برچسب گذاری کاربرد 

به طور کلی کامنت با نام کاربری تگ شده▸

تحلیلی کمتر▹

کمتر بودن احساسات منفی▹

شامل بودن کلمات اجتماعی و غیر رسمی بیشتر نسبت به کامنت ها بدون نام کاربری تگ شده▹
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)...(کاربر برچسب گذاری کاربرد 

کنند؟چگونه دوستان خود را در نظرات خود برچسب گذاری می کاربران ( 3)▸
فرمول محاسبه آنتروبی برچسب گذاری▹

▹𝑁𝑢 کاربرکل کاربرانی است که توسط تعدادu اندشده تگ .

▹𝑝𝑖
𝑢 کاربراز نظرات است که بخشیiتوسط کاربرu استشده تگ.

محاسبه آنتروپی برچسب گذاری ▹

.یک کاربر دوستان خود را به طور مساوی تگ می کند یا روی دوستان خاصی در برچسب گذاری تمرکز می کند( 1)▹

.استیک کاربر توسط دوستان خاص یا چند دوست به طور مساوی تگ شده ( 2)▹

محاسبه فرکانس▹

.استبرچسب گذاری، که تعداد نظرات برچسب گذاری کاربر است که کاربر نوشته اندازه گیری فرکانس ( 1)▹

.فرکانس برچسب گذاری شده، که تعداد نام کاربری وی است که توسط دیگران تگ شده استاندازه گیری ( 2)▹
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)...(کاربر برچسب گذاری کاربرد 

آنفرکانس برچسب گذاری و آنتروپی برچسب گذاری متناظر همبستگی بین (a)شکل ▸

شدهبین فرکانس برچسب گذاری شده و آنتروپی برچسب همبستگی (b)شکل ▸

ایر هر دو آنتروپی برچسب گذاری و برچسب گذاری شده کمتر از حالت یکنواختی هسکتند ککه در آن ککاربر بکه طکور مسکاوی سک▸
(.یا توسط آنها برچسب گذاری می شود)کاربران را برچسب گذاری می کند 

بیانگر رخ دادن برچسب گذاری کاربر در میان گروهی خاص از کاربران ▹
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(جمع بندی)کاربر برچسب گذاری کاربرد 

سؤاالتبه پاسخ ▸

؟تا چه اندازه برچسب گذاری کاربر در بین دسته های محتوا در اینستاگرام رایج است( 1)▹

رام از نظرات حاوی برچسب گذاری کاربر است، به این معنی که تکگ ککردن ککاربر بکه طکور گسکترده در اینسکتاگ54.8٪▹

. استفاده می شود

رچسکب آیا ویژگی های زبانی متمایز در یک نظر با برچسب گذاری کاربر در مقایسه با یکک نظکر بکدون ب( 2)▹

کاربر وجود دارد؟

بدون برچسب با برچسب گذاری کاربر تمایل بیشتری به اجتماعی و غیر رسمی بودن و کمتر منفی نسبت به نظراتنظرات ▹

کاربر دارند 

اینکه کاربران چگونه دوستان خود را در نظرات خود برچسب گذاری می کنند؟( 3)▹

ر اغلب بکرای از کاربران که مرتباً با یکدیگر تگ می کنند و با یکدیگر تعامل دارند، وجود دارند و برچسب گذاری کاربگروهی ▹

.مکالمات بین فردی استفاده می شود



4.
اربرانگیزه برچسب گذاری ک
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انگیزه برچسب گذاری کاربر

براساس پاسخ سواالت مطرح شده▸

استفاده شدن تگ کردن کاربر برای رابطه اجتماعی▹

استفاده از یک مدل مبتنی بر یادگیری برای شناسایی انگیزه های تگ کردن کاربران▸

طبقه بندی انگیزه تگ کردن در سه دسته با بررسی عمل برچسب گذاری در داده ها▸
(information-oriented)محور اطالعات ▹

(relationship-oriented)رابطه محور ▹

(discussion-oriented)بحث محور ▹
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)...(کاربر انگیزه برچسب گذاری 

محوراطالعات انگیزه ▸
انگیکزه برچسب زده شده صحبت کند، انگیزه به عنوان( های)اگر کاربر در مورد خود اطالعاتی که از پست داده شده با کاربر▹

.اطالعات محور طبقه بندی می شود
نکو  مکورد !! lol»به عنوان مثال، اگر در یک پست تصویری از سگی که لباس آووکادو پوشیده است نمایش داده شکود و ککاربر ککامنتی ماننکد ▹

.با برچسب گذاری کاربر، می توان نظر را به عنوان انگیزه اطالعات گرا شناسایی کرد” !!عالقه من از آووکادو

رابطه محورانگیزه ▸
یکا ی شود را واسط مبرچسب گذاری شده مکالمه بین فردی داشته باشد و پست صرفاً مکالمات آن ها ( های)اگر کاربر با کاربر▹

.تقویت کند یا حتی ذکر نشده باشد، انگیزه به عنوان انگیزه رابطه محور طبقه بندی می شود
ا شکما بهکه ها دن و من می گفتیم باید بک»به عنوان مثال، اگر یک پست در مورد یک عکاسی از منظره باشد، و کاربر با تگ کردن کاربر بنویسد ▹

.، آن کامنت را می توان به عنوان انگیزه رابطه محور شناسایی کرد«یک روز برویم

محورانگیزه بحث ▸
ر طبقکه برچسب گذاری شده اش در مورد پست بحث کنند، انگیزه به عنوان انگیکزه بحکث محکو( های)اگر یک کاربر و کاربر▹

. بندی می شود
. ور منفکیبه جز یک حقه برای ایجاد ادیان در یک نک»به عنوان مثال، اگر پستی داستانی در مورد حقوق ادیان اقلیت نشان دهد، و کاربر بنویسد ▹

Parody با برچسب گذاری کاربر، سپس نظر را می توان به عنوان انگیزه بحث محور طبقه بندی کرد« یک مذهب نیست.
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)...(کاربر انگیزه برچسب گذاری 

کاربرداده های انگیزه برچسب گذاری ایجاد ▸
بازینظر با برچسب گذاری کاربر برای هر دسته محتوا مانند طنز یا 100انتخاب تصادفی▹

نظر برای شش دسته 600ایجاد یک مجموعه داده با ▹
تولید دو مجموعه داده مجزا ▹

نظر مجو  دو دمجوعه داده 1200▹

اختصاص هر مجموعه به دو حاشیه نویس ▸

طبقه بندی نظرات توسط حاشیه نویسان در یکی از سه مورد طبقه بندی▸

یکسان شناسایی شدننویس، استفاده از کامنت ها با برچسب گذاری کاربر که توسط دو حاشیه ▸

. حذف نظراتی که در یکی از سه مورد طبقه بندی نمی شوند▸

(نظر747: مجمو ) تعداد داده های حاشه نویسی شده ▸
%42–نظر 313: انگیزه اطالعات محور▹
%49–نظر 369: انگیزه رابطه محور▹
%9–نظر 65: انگیزه بحث محور▹
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)...(کاربر انگیزه برچسب گذاری 

شناسایی دقیق انگیزه ها▸
متمایزشناسییک طرفه برای نشان داده ویژگی های زبان ANOVAانجام آزمون های ▹
نظرات با برچسکب گکذاری ککاربر بکا انگیکزه هکای برای  LIWCاحساساتویژگی های زبانی شامل امتیازات ▹

مختلف اطالعات محور، رابطه محور و بحث محور
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)...(کاربر انگیزه برچسب گذاری 

نتایج آزمون▸
لمکات به احتمال زیاد حاوی کلمات غیررسمی مانند عامیانه اینترنتی هسکتند و ک:  محورنظرات اطالعات ( 1)▹

.دهندعاطفی بیشتری را به صورت مثبت نسبت به دیگران نشان می 
.تمایل بیشتری به کلمات اجتماعی دارند:  رابطه محورنظرات ( 2)▹
. تمایل به داشتن کلمات بیشتری نسبت به سایرین دارند:  نظرات بحث محور( 3)▹
کامنت های اطالعات محور و رابطه محور بیشتر از نظکرات بحکث محور، کوتکاه هسکتند و بکا شککلک ها صکحبت▹

.می کنند



5.
ریمدل طبقه بندی انگیزه برچسب گذا
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مدل طبقه بندی انگیزه برچسب گذاری

▸Features

استخراج ویژگی های ورودی از کامنت▹

متن و طول آن▹

LIWCامتیازات احساسی ▹

اطالعات مربوط به ایموجی▹

1+تا 1-از ▹

آموزش مدل های مبتنی بر یادگیری▹

LIWCاستفاده از متن کامنت به جای امتیازات ▹

حذف نامهای کاربری برچسب گذاری شده در متن ها▹
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)...(گذاری مدل طبقه بندی انگیزه برچسب 

هاطبقه بندی کننده ▸

استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین▹

▹Naive Bayes (NB)

▹Logistic Regression (LR)

▹XGBoost (XGB)

▹Support Vector Machine (SVM)

مدل های مبتنی بر شبکه عصبی▹

CNNمدل های مبتنی بر ▹

▹CNN(GloVe)

▹CNN(emoji2vec)

Bertمدل های مبتنی بر ▹

▹tagBERT(BERT)

▹tagBERT(RoBERTa)
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)...(گذاری مدل طبقه بندی انگیزه برچسب 

ارزیابی ▸

تقسیم مجموعه داده▹

%70: مجموعه آموزشی▹

%30: مجموعه تست▹

بککرای f1-scoreمحاسککبه ▹

هر مدل

confidence95%با ▹
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)...(گذاری مدل طبقه بندی انگیزه برچسب 

عملکرد بهتر مدل های مبتنی بر یادگیری عمیق از مدل های یادگیری ماشین▸

tagBERTطور خاص، به ▸ (RoBERTa)  عملککرد قکوی ای شناسایی نظرات برچسب گذاری بحکث محور، برای

.ارائه می دهد

tagBERTتوسعه یک مدل طبقه بندی انگیزه برچسب گذاری بر اساس ▸ (RoBERTa)
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)...(گذاری مدل طبقه بندی انگیزه برچسب 

تجزیه و تحلیل انگیزه های برچسب گذاری در کل مجموعه داده▸

نظر با برچسب گذاری کاربر692197اعمال مدل طبقه بندی پیشنهادی بر روی ▹

نظرات به زبان انگلیسی هستند▹

نظرات حاوی بیش از دو کلمه▹
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)...(گذاری مدل طبقه بندی انگیزه برچسب 

شناسایی کامنت ها با مدل پیشنهادی▸

اطالعات محور: کامنت ها % 44.08▹

رابطه محور: کامنت ها% 47.74▹

بحث محور: کامنت ها% 8.18▹
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)...(گذاری مدل طبقه بندی انگیزه برچسب 

پیدا کردن رابطه بین انگیزه های برچسب گذاری کاربر با پست های مربوطه▸

(به عنوان نظرات) بررسی تعامل کاربر برای پست ▹

ایجاد سه مجموعه پست▹

محورو بحث از کامنت های اطالعات محور، رابطه محور درصد برتر 5▹

مقایسه با سایر پست ها▹
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)...(گذاری مدل طبقه بندی انگیزه برچسب 

بیشتر بودن تعداد نرمال کامنت ها در دسته رابطه محور▸

نشان دهنده پست با تعداد زیاد کامنت تگ شده برای معاشرت با کاربران تگ شده▹

حکث نبودن تفاوت آماری بین تعداد نرمال شده کامنت برای پست ها در دسته برچسب گذاری اطالعکات محکور و ب▸

محور



6.
خالصه
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خالصه

بررسی عملکرد فعلی تگ کردن کاربران در اینستاگرام▸

جمع آوری داده های برچسب گذاری کاربر در مقیاس بزرگ▸

(طنز، حیوان خانگی، سلبریتی، رسانه، بازی و طبیعت)دسته بندی داده در شش دسته رایج ▸

نظرات حاوی برچسب گذاری کاربر% 54.8▸

استفاده گسترده از تگ کردن ▹

تجزیه و تحلیل متن کامنت ها▸

نظرات با برچسب گذاری دارای کلمات غیر رسمی نسبت به کامنت های بدون برچسب گذاری▹

یک کاربر توسط مجموعه ای از کاربران تگ می شود▹

مدل پیشنهادی▸

درصد در دسته بحث محور8.18درصد در دسته رابطه محور و 47.74درصد دردسته اطالعات محور، 44.08▹



سپاس


