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Abstract 

Purpose: Convolutional neural networks, as one of the most important models of deep 
learning, have gained high accuracy on these issues. In this study, discussion and text analysis at 

the sentence level and improving the performance of neural networks to detect fake news has 

been convolution. The network of words for bags of words in the data model so that each word 
according to the two-dimensional vector space to become matrices. One of the limitations of 

convolutional networks is that it works at the word level and cannot consider the relationship 

and distance between sentences. And sentence-level analysis is a major problem in this research. 
Sentence level analysis is a major problem in this research. 
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In this research, a basic model based on convolutional networks is proposed in which 

documents are given to the network in the form of 3D tensors to solve the mentioned problem. 

Considering 3D tensors allows the model to learn the position of words in a sentence and 

achieve more accurate results in detecting fake news. 
Methodology: This study is applied research in which about 42,000 Persian news from 

different cities of Iran were collected from Twitter and using preprocessing, additional and 

useless data is deleted and after tagging the deleted texts, the news text is used for the proposed 
approach using Python software and related libraries. 

Findings: During testing, some machine learning algorithms had more power in 

classification problems, but with the changes in the structure of the convolutional network 
algorithm, better results were obtained than machine learning algorithms and other similar 

algorithms. 

Conclusion: Considering 3D tensors allows the model to learn the position of words in a 
sentence, and this proposed model has gained considerable accuracy compared to the proposed 

approaches in the literature. The proposed model without adding additional overhead in terms of 
the number of features and network depth, by changing the input has been able to achieve better 

and more acceptable results than other approaches in the literature and achieve an accuracy of 

more than 94%. 

 

Keywords: Natural Language Processing, Text Classification, Convolutional Neural 

Networks, Fake News Detection. 
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 چکیده
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بندیبودند،ولیباتغییراتیکهدردارایقدرتبیشتریدرمسائلطبقههاییادگیریماشینبرخیازالگوریتمها:  یافته
هایهاییادگیریماشینوسایرالگوریتمساختارالگوریتمشبکهکانولوشنصورتگرفت،نتایجبهترینسبتبهالگوریتم

مشابهحاصلشد.
آوردکلماتدرجملهرابرایمدلفراهممیدرنظرگرفتنتنسورهایسهبعدیامکانیادگیریموقعیتگیری:  نتیجه

مدل است. بدستآورده را توجهی قابل دقت ادبیات، در پیشنهادی رویکردهای با مقایسه در پیشنهادی مدل این و
هاوعمقشبکه،باتغییردرورودیتوانستهاستبهنتایجپیشنهادیبدوناضافهکردنسرباراضافیازلحاظتعدادویژگی

 درصددستیابد.74وقابلقبولازسایررویکردهایموجوددرادبیاتدستیافتهوبهدقتوصحّتبیشازبهتر

 

طبقهها: کلیدواژه شبکهپردازشزبانطبیعی، جعلی،بندیمتن، اخبار تنسورسهبعدی، هایعصبیکانولوشنی،

اخبارفارسی،کروناویروس.
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 . مقدمه1

زندگی خود را بدون دسترسی به شبکه جهانی وب تصور کنیم. هر کس از توانیم  امروزه نمی
اینترنت برای مقاصد مختلفی، برای مثال جهت جستجو و یا ارسال پیام یا انتشارخبر استفاده 

های اجتماعی  ها و شبکه  ها، انجمن  توانند توسط کاربران در وبالگ  کند. اطالعات به راحتی می می
نه  2000اخبار جعلی در انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده در سال منتشر شوند. ظهور 

های مطرح شده هنگام تالش برای جدا کردن اخبار   تنها خطرات ناشی از اخبار جعلی، بلکه چالش
(. اخبار جعلی ممکن است یک 2004، 2و بونچوا 1جعلی از اخبار واقعی را نشان داد )درچنسکی

با این حال، امروزه  .(2007 ،3، اما لزومًا پدیده جدیدی نیست )اندروفراصطالح نسبتًا جدید باشد
های مختلف باعث گسترش اخبار جعلی شده   های فناوری و انتشار اخبار از طریق رسانه  فتپیشر

است. به همین ترتیب، نرخ اخبار جعلی اخیرًا به صورت تصاعدی افزایش یافته و الزم است 
بندی   اقداماتی صورت گیرد تا از گسترش آن در آینده جلوگیری شود. کشف اخبار جعلی و طبقه

وجه به صّحت تشخیص آن براساس اخبار جعل یا واقعی است. در یک نگاه ساده، این اخبار با ت
بندی   باشد، در حالی که در یک محیط متفاوت، این یک کار طبقه بندی دو دویی می  یک کار طبقه

 (.200۲، 5و زعفرانی 4)ژاو آید چندگانه نیز به شمار می

ار جعلی شده است. برخی از این اخبارها وقایع سیاسی اخیر منجر به محبوبیت و گسترش اخب
کنند که به واقعیت بسیار نزدیک هستند و بسیاری از افراد را تحت تاثیر  ای گسترش پیدا می  به گونه

اند که از   های مختلفی برای خودکارسازی روند کشف اخبار جعلی ارائه شده  دهند. روش  قرار می
های سیاه از منابع و نویسندگان غیرقابل اعتماد اشاره کرد.   توان به لیست  ها می  ترین روش  محبوب

تر برای کشف چنین اخباری، ما   حل کامل در حالی که این ابزارها مفید هستند، برای ایجاد یک راه
های پردازش زبان طبیعی،  های یادگیری ماشین و تکنیک  باید موارد بیشتری را در نظر بگیریم. روش

و همکاران،  6؛ شو200۲تشخیص اخبار جعلی هستند )ژاو و زعفرانی، ابزارهای مفیدی برای 
                                                           

1. Derczynski 

2. Bontcheva 
3. Andorfer 

4. Zhou 
5. Zafarani 

6. Shu 
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ها به صورت خودکار در تشخیص اخبار   های یادگیری عمیق، به دلیل انتخاب ویژگی  (. روش2007
 گیرند.   جعلی به شدت مورد استفاده قرار می

ب نتخاا بوده،های یادگیری عمیق   که از الگوریتم 1عصبی کانولوشنیی ها  شبکهدر مورد 
و بطه رانند اتو  نمیو کنند   میر سطح کلمه کادر ها   ین شبکهباشد. ا ر میکادخوبه صورت ها   یژگیو

د، نظر گرفته شودر ها   بطهراین است که ز انیار ین منظوای انظر بگیرند. برت را در فاصله بین جمال
ده ستفاد ایکرروین ی اکلیده یداد. باشنی مفیدی ها  یژگیدارای وها   بطهراین است اکه ممکن ا چر
ر کنات در نظر گرفتن جمالدر ست که اکر ن ذباشد. شایا مید سنادر امکانی هر جمله ت طالعااز ا

ین ا 2تکلماای از   مبتنی بر کیسهی ها  لمددر کند که د یجاای را ا  ضافهت اطالعااند اتو  هم می
 نیستند.س ستردقابل ت طالعاا

سه ُبعدی  3ای از تنسورهای  حل مشکل آنالیز در سطح کلمه، مجموعهرو، برای  در تحقیق پیش
اول بُعد د. در شو  تبدیل میی بعد ر سهبه یک تنسود ورودی، سنااز اهر یک پیشنهاد شده است. 

که در آن هر سند ورودی به دو گیرند   میار قره تعبیه شدی هاداربرم بعد سوت و کلمادوم بعد ، سند
شود. در این   استفاده می 5گذاری صفر  شود که برای این منظور از الیه  می 4اریگذ  حد آستانه الیه

های شبکه کانولوشنی انجام شود تا مدل بتواند   ای در الیه رویکرد الزم است که تغییرات گسترده
 تنسورهای سه بعدی را کنترل کند. 

 . چارچوب نظری 6

استدالل کرد که از ابتدا با گسترش توان   مشکل اخبار جعلی موضوع جدیدی نیست و می
ها همواره تمایل دارند که اطالعات غلط را باور کنند.  های کاغذی وجود داشته است. انسان  روزنامه

توان ادعا کرد که تنها راه شناسایی آنها   ها دشوار است. می تشخیص دادن اخبار جعلی برای انسان
  (.200۲دستی است )ژاو و زعفرانی،  های زیاد، به صورت  در صورت عدم داشتن داده

نگاری و  ترین تهدیدات برای دموکراسی، روزنامه اکنون اخبار جعلی به عنوان یکی از بزرگ
کند. تأثیر احتمالی آن در  ها تضعیف می  شود و اعتماد عمومی را به دولت  آزادی بیان تلقی می

                                                           
1. Convolutional neural network 
2. Bag Of Words 

 شود برای مثال بردار یک تنسور یک بعدی و ماتریس یک تنسور دو بعدی است. ها در یک دسته گفته می ای از داده تنسور به مجموعه .3

4. Padding 

5. Zero padding 
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مورد توجه  2000جمهوری آمریکا در سال " و انتخابات ریاست Brexitبرانگیز " پرسی بحث همه
باشد،   (. اقتصاد ما نیز از انتشار خبرهای جعلی مصون نمی2001و همکاران،  1قرار گرفت )شارما

زیرا اخبار جعلی به نوسانات بورس سهام و معامالت گسترده مرتبط است. به عنوان مثال، اخبار 
میلیارد دالر ارزش سهام  030ر زخمی شده است، کرد باراک اوباما در اثر انفجا  جعلی که ادعا می

(. این وقایع و ضررها باعث ایجاد انگیزه در تحقیقات خبری جعلی 2007، 2را از بین برد )پوگ
 شده و بحث پیرامون اخبار جعلی را برانگیخته است.

 های اجتماعی فاصله آل برای تسریع در انتشار اخبار جعلی، رسانه به عنوان یک بستر ایده
بسترهای غنی را برای اشتراک نظرات و بررسی فراهم کرده و  شکنند و  فیزیکی بین افراد را می

  (.200۲کنند )ژاو و زعفرانی،   کاربران را به مشارکت و بحث در مورد اخبار آنالین تشویق می
نگاری وجود ندارد.  هیچ تعریف جهانی واحدی برای اخبار جعلی حتی در علم روزنامه

اضح و دقیق به ایجاد یک پایه محکم برای تجزیه و تحلیل اخبار جعلی و ارزیابی تعریف و
کند. مطالعات موجود غالبًا اخبار جعلی را با اصطالحات و مفاهیمی   مطالعات مرتبط کمک می

، اخبار 8(، اخبار دروغین2007، 7؛ رپازا2000، 6و دیوکار 5، کاک4)سیرینگ 3مانند اخبار کذب
، اطالعات (2007)شو و همکاران،  12(، اطالعات غلط2007، 11جنتسکاو و 10)الکات 9طنز

سازند.   ( مرتبط می200۲، 18و آرال 17، روی16)وثوقی 15( و شایعات2007، 14)والدراپ 13نادرست
                                                           

1. Sharma 

2. Pogue 

3. Maliciously false news 

4. Siering 

5. Koch 

6. Deokar 
7. Rapoza 

8. False news 

9. Satire news 

10. Allcott 

11. Gentzkow 

12. Disinformation 

13. Misinformation 

14. Waldrop 

15. Rumor 
16. Vosoughi 

17. Roy 

18. Aral 
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 به طور خالصه آمده است. 0بر این اساس اخبار جعلی و تعاریف آن در جدول 

 تفاوت بین تعاریف مختلف اخبار جعل  -1جدول 

 اخبار قصد اعتبار نوع

 بله مخرب خیر اخبارکذب

 بله غیرمعلوم خیر اخباردروغین

 بله غیرمخرب غیرمعلوم اخبارطنز

 غیرمعلوم مخرب خیر اطالعاتغلط

 غیرمعلوم غیرمعلوم خیر اطالعاتنادرست

 معلومغیر غیرمعلوم غیرمعلوم شایعات

ترین اصطالحات در مراجع اصلی، اخبار جعلی و شایعات هستند، اما با   بدیهی است که رایج
های دیگری را که مربوط به اطالعات غلط در وب هستند، از قبیل   این وجود محققان جنبه

clickbaitدر  اند.  های جعلی را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داده های اجتماعی و بررسی  ، اسپم
های مختلفی از اخبار جعلی و شایعات ارائه شده است که بیشتر به منبع و نوع   بندی  ادبیات، طبقه

های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل بستگی دارد. مطالعات اولیه در این زمینه، به ویژه از   داده
ه اخبار جعلی اغلب منظر محاسباتی، در چند سال اخیر انجام شده است. بنابراین، مرزهای مطالع

ای  به روشنی مشخص نیست. به همین دلیل، ما معتقدیم که ارائه بینش در مورد اینکه چه نوع داده
تواند تبدیل به موضوع تجزیه و تحلیل و چگونگی تعریف آن شود، اساسی است. در ادامه دو   می

 نوع از این اطالعات آمده است:
های اصلی، به ویژه   واژه اخبار جعلی برای شناسایی اطالعات نادرست در رسانه اخبار جعلی:

برای مطالب مرتبط با وب، مطرح شده است. بنابراین، اخبار جعلی مقاالتی خبری هستند که عمدًا 
ابع توان آنها را با استفاده از من  اند، اما می  برای گمراه کردن یا سوءاستفاده از خوانندگان نوشته شده

(، تعریف اخبار جعلی بیان 2000) 2و شوارتز 1کرد. چندین مطالعه اخیر، مانند برکویتز تاییددیگر 
 اند.   کرده تاییدشده را 

های مختلف اخبار جعلی معرفی شده   ( تمایز میان جنبه2007) 4و ووآس 3در پژوهش کشتری
                                                           

1. Berkowitz 

2. Schwartz 

3. Kshetri 

4. Voas 
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های طنز توجه   تقلب طور خاص، نویسندگان بر جعل جدی، جعل در مقیاس بزرگ و است. به
باشند  های جدی نمونه اولیه اخبار جعلی هستند، یعنی مقاالتی با قصد مخرب می  اند. جعل  کرده

های اجتماعی به   های جعلی، مقاالت شبه علمی و غیره( که اغلب از طریق رسانه  )مثاًل مصاحبه
ات دروغین است که به شوند. جعل در مقیاس بزرگ، گزارشی از اطالع  صورت ویروس منتشر می

هایی در   (. معمواًل چنین فریبکاری2007اند )کشتری و ووآس،   عنوان خبرهای مناسب پنهان شده
های عمومی را  شوند و اغلب افراد یا ایده  تر از یک مقاله خبری ساده سازماندهی می مقیاس بزرگ

ندگان، که به نظر، آنها از هدف های طنزآمیز به منظور سرگرم کردن خوان  دهند. جعل  هدف قرار می
گاه است، نوشته شده است. نمونه هایی از قطعات طنز به عنوان اخبار واقعی، مانند   طنز نویسنده آ

 شوند، در دسترس هستند.   تولید می lercio.itمواردی که توسط وب سایت 

قصد فریبنده سه وجه اصلی اخبار جعلی قابل شناسایی است: شکل آن، به عنوان مقاله خبری، 
تواند هم طنزآمیز باشد و هم بدخواه، اثبات مطالب آن، که به صورت کامل یا جزئی   آن، که می

 نادرست است.

در ادبیات علمی اخیر، شایعات احتمااًل بیشترین اطالعات دروغ مورد مطالعه در  شایعات:
اند و بیشتر   نشده تاییدکنند که هنوز توسط منابع رسمی   اند. آنها به اطالعاتی اشاره می  وب بوده

 اند.   های اجتماعی پخش شده  های رسانه  توسط کاربران در سیستم عامل

شایعات محصول عصر اینترنت نیستند، با مطالعات اولیه مربوط به پایان جنگ جهانی دوم 
و  3، رابین2؛ کانروی2000، 1اند )کچارسکی  توان دریافت که همواره شایعات وجود داشته  می

های اجتماعی به   توان استدالل کرد که اینترنت و بسترهای رسانه (. با این حال، می200۲، 4چن
طور خاص زمینه باروری برای انتشار اطالعات غیرقابل اثبات و شایعات هستند )رابین، چن و 

 (. 200۲کانروی، 

قیقت، محققان تفسیرهای مختلفی را ارائه یک تعریف رسمی از شایعه ساده نیست. در ح
و  5اند. یکی از تعاریف جذاب و پذیرفته شده توسط نویسندگان در پژوهش آلپورت  گزارش کرده

                                                           
1. Kucharski 
2. Conroy 

3. Rubin 

4. Chen 
5. Allport 
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 تاییدهای اطالعاتی  آمده است. آنها در تحقیقات خود، شایعات را به عنوان بیانیه( 0140) 1پستمن
ه طور خاص به عنوان ( شایعه را ب0101) 2کنند. عالوه بر این، میر نشده و در گردش معرفی می

 تاییدکند، که ظاهرًا معتبر است، اما  داستان در حال گردش که معتبر و مشکوک است، تعریف می
شود. برای این تعریف، یک شایعه باید یک  آن دشوار بوده و باعث شک و تردید و یا اضطراب می

الل کرد که این تعاریف به توان استد واکنش تأثیرگذار بر مخاطبان خود ایجاد کند. با این حال، می
تواند درست، تا حدی   نشده می تاییدنشدن اطالعات وابسته هستند. این اطالعات  تاییدویژگی 

  (.0101نشده باقی بمانند )میر،  تاییددرست، کاماًل نادرست بوده یا 

آنها  های  اند شایعات را با توجه به نوع، دامنه و ویژگی  سرانجام، مطالعات مختلف سعی کرده
( شایعات را با توجه به واکنش مورد انتظار از منظر 0144) 3بندی کنند. به عنوان مثال، ناپ  طبقه

( شایعات جالب 200۲و همکاران ) 4تر، زوبیاگا  بندی کرده است. از دیدگاه عملی  روانشناسی طبقه
طوالنی گردش  دهنده اطالعاتی که برای مدت  را به دو دسته اصلی، شایعات طوالنی مدت نشان

نشوند و شایعات خبری متداول که  تاییدگاه صّحت یا نادرستی آنها   کند و ممکن است هیچ  می
توانند محصول اطالعات غلط غیر عمدی باشند، تقسیم کردند. شایعات خبری توجه بیشتری به   می

توانند  اتی میادبیات با توجه به شایعات طوالنی داشته است. این در شرایطی است که چنین شایع
تر  تر باشند و برای جلوگیری از گسترش آنها، باید هرچه سریع  در یک دوره زمانی کوتاه خطرناک

 شناسایی شوند، به ویژه اگر قصد آنها مخرب باشد.

  . پیشینه پژوهش3

در چند سال گذشته، عالقه جامعه پژوهش به اخبار و شایعات جعلی به میزان قابل توجهی 
تعداد مقاالت مربوط به شایعات و اخبار جعلی منتشر شده از سال  0است. شکل  افزایش یافته

Scopusرا نشان داده و در پایگاه داده  200۲تا  2000
توان مشاهده کرد   بندی شده است. می طبقه 5

که عالقه به شایعات در طی دوازده سال گذشته به طور پیوسته در حال رشد بوده است، در حالی که 
تارنمایی از توزیع  2اند. شکل  علی عمدتًا در سه سال گذشته مورد توجه عظیمی قرار گرفتهاخبار ج

                                                           
1. Postman 

2. Meyer 

3. Knapp 

4. Zubiaga 

5. https://www.scopus.com/ 
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 باشد.  سال اخیر می 00مقاالت چاپ شده در 

 
 (2015توزیع چاپ مقاالت در حوزه اخبار جعلی و تشخیص شایعات )زوبیاگا و همکاران،  -1شکل

 
 2012تا  2011شخیص شایعات از سال توزیع چاپ مقاالت در حوزه اخبار جعلی و ت -2شکل 

 (2015)زوبیاگا و همکاران، 

بندی  های محتوای طبقه بیشتر رویکردها با هدف شناسایی اخبار جعلی بر استفاده از ویژگی
(، رویکردهای بسیار کمی برای کشف 0144اند. در حقیقت، طبق پژوهش ناپ ) متمرکز شده

 تاییداند. در مقابل، رویکردهای شناسایی و  کی بودههای صرفًا اجتماعی مت  اخبار جعلی به مدل
کنند. واضح است، این   های خود استفاده می  ها برای مدل  شایعه اغلب از ترکیبی از محتوا و ویژگی

امر به این دلیل است که جنبه اجتماعی شایعات ممکن است نقش اساسی در بهبود عملکرد 
بندی اخبار جعلی برای  ترین مدل طبقه  یافتن مناسبتشخیص داشته باشد. غالبًا محققان برای 

 بندی مختلف هستند.   های طبقه  ها و کارها، مجبور به آزمایش الگوریتم  مجموعه داده
کند.   رویکردهای مختلفی را که ما در تحلیل خود در نظر خواهیم گرفت، خالصه می 3شکل 
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بندی کرد. رویکردهای   و سایر رویکردها دسته بندی  توان به رویکردهای طبقه  این رویکردها را می
  توانند به نوبه خود مبتنی بر یادگیری ماشین و یادگیری عمیق باشند.  بندی می  طبقه

 
 (2015رویکردهای موجود در ادبیات برای مسأله اخبار جعلی )زوبیاگا و همکاران،  -3شکل

بسیاری از کارها در زمینه مهندسی  های یادگیری ماشین برای حل  ثابت شده است که الگوریتم
های  توانند مفید واقع شوند. از آنجایی که اولین رویکردها با تمرکز بر اعتبار در رسانه  اطالعات می

( 200۲( و کشف فریب با واسطه رایانه )زوبیاگا و همکاران، 200۲اجتماعی )زوبیاگا و همکاران، 
های یادگیری ماشین در تعدادی از تحقیقات در رابطه با   د، تکنیکان  ای را ارائه داده کننده  نتایج امیدوار

مسئله کشف اطالعات غلط مورد تست و ارزیابی قرار گرفتند. بیشتر رویکردهای یادگیری ماشین که 
اند، از یک استراتژی یادگیری نظارت شده استفاده   برای اخبار جعلی و کشف شایعات به کار رفته

 پردازیم.  ها برای کشف اخبار جعلی می  ها و تالش  ر به برخی از این الگوریتمکنند. در جدول زی  می

 بندی رویکردهای یادگیری ماشین سنّتی برای اخبار جعلی دسته -2جدول 

 روش منبع

Zubiaga & et al., 2018; Castillo, Mendoza & Poblete, 2011; 

Zhang & et al., 2012; Afroz, Brennan & Greenstadt, 2012; 

Kohavi & Quinlan, 2002  

Support Vector Machine (SVM) 

Rubin & et al., 2016; Qin & et al., 2016; Zubiaga & et al., 

2018; Yang & et al., 2012; Zhou & et al., 2003 
Decision Tree (DT) 

Rubin & et al., 2016; Yang & et al., 2012; Chang & et al., 

2016; Aker, Derczynski & Bontcheva, 2017; Ruchansky, 

Seo &Liu, 2017  

Random Forest (FR) 

Rubin & et al., 2016; Briscoe, Appling & Hayes, 2014; 

Zubiaga & et al, 2016 (b) 
Logistic Regression (LR) 

Aker, Derczynski & Bontcheva, 2017; Kwon & et al., 2013 Conditional Random Field (CRF) 

Rubin, Chen & Conroy, 2015; Giasemidis & et al., 2016 Hidden Markov Models (HMMs) 
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 . رویکردهای مبتنی بر یادگیری عمیق3-1

یکی از مباحث تحقیقاتی است که به طور گسترده در زمینه یادگیری ماشین  1یادگیری عمیق
بندهای یادگیری عمیق به دلیل نتایج بسیار امیدوارکننده در تعدادی   گیرد. طبقه  مورد بررسی قرار می

های اخیر به شدت مورد  ، در سال2کاوی و پردازش زبان طبیعی های تحقیقاتی از جمله متن  از زمینه
ها به صورت خودکار  های یادگیری عمیق به دلیل انتخاب ویژگی  اند. چارچوب  استفاده قرار گرفته

اند. وظیفه استخراج ویژگی  ت باالتری را نسبت به رویکردهای یادگیری سّنتی بدست آوردهدق
(. این 2007و همکاران،  3های مغرضانه شود )تاچینی گیر بوده و ممکن است منجر به ویژگی وقت

یک موضوع مهم برای کارهایی مانند اخبار جعلی و کشف شایعات است، جایی که شناسایی 
تری را ایجاد کند. از سوی دیگر،  بوط به آنالیز ممکن است یک چالش بزرگهای مر  ویژگی

تر بدست بیاورند   های ساده  های پنهان را از ورودی توانند بازنمایی های یادگیری عمیق می چارچوب
 (. 2007)تاچینی و همکاران، 

که منتقل سازی خود شب های ورودی مرتبط، به مدل سازی ویژگی  بنابراین، مسئله از مدل
های عصبی  آورد. دو الگوریتم که در شبکه  شود که امکان حل کارآمد مسئله را فراهم می  می

های عصبی   و شبکه 4های عصبی مکرر  گیرند، شبکه  مصنوعی مدرن بسیار مورد استفاده قرار می
بی های عص  باشند که از شبکه رویکردهای موجود در ادبیات می 3هستند. جدول  5کانولوشنی

 اند:  عمیق استفاده کرده

 های عصبی عمیق رویکردهای شبکه -3جدول 

 روش منبع

Zeng, Starbird & Spiro, 2016; Zubiaga, Liakata & Procter, 

2016 (a); Vosoughi, 2015; Ma & et al., 2016  

Convolutional Neural Network 

(CNN) 

Zhou & et al., 2003; Chang & et al., 2016; Tacchini & et 

al., 2017; Jacovi, Shalom & Goldberg, 2018; Kwon & et 

al., 2013; Aker, Derczynski & Bontcheva, 2017; Vosoughi, 

2015; LeCun, Kavukcuoglu & Farabet, 2010  

Recurrent Neural Networks 

(RNNs) 

                                                           
1. Deep Learning  

2. Natural Language Processing 
3. Tacchini 
4. RNN 

5. CNN 
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 های پژوهش  . نوآوری4

 بعدی( نمایش جدید متن در یک ساختار سه 0
 ( اعمال عملیات کانولوشن در سطح جمله2
 بندی  های مکانی جمله برای طبقه  ( در نظر گرفتن ویژگی3

 های اضافه.  ( در نظر گرفتن همجواری جمالت برای استخراج ویژگی4

های   در واقع نوآوری اصلی پژوهش حاضر استفاده از ساختار سه بعدی بوده که در پژوهش
نظر گرفته نشده است. این ساختار، مکان قرارگیری جمالت در سند را نیز  قبلی چنین ساختاری در

شود. همچنین به دلیل تغییر در ورودی ساختار   بندی بهتر اسناد می  گیرد که باعث طبقه  در نظر می
 کنند.   های کانولوشنی از حالت یک بعدی به دو بعدی تغییر می ها، ساختار شبکه  متن

 پژوهش . سواالت5

آیا در این پژوهش رویکردهای یادگیری ماشین، دقت و صّحت بهتری در تشخیص اخبار  (0
 جعلی فارسی نسبت به رویکردهای یادگیری عمیق دارند؟

پذیر بوده و موجب  های فارسی امکان  بندی متن   ( آیا استفاده از تنسور سه بعدی بر روی طبقه2
 بهبود دقت و صّحت تشخیص اخبار جعلی شده است؟

های کانولوشن به تنسور سه بعدی، مشکل آنالیز   ( آیا با تبدیل تنسور سه بعدی متون در شبکه3
 شود؟  بندی می  دقت و صّحت تشخیص و طبقه در سطح جمله حل شده و باعث افزایش

 شناسی تحقیق . روش2

 
 گردش کاری برای هر پروژه پردازش زبان طبیعی به صورت کلی-4شکل 

 آوری شده اخبار فارسی های جمع . مجموعه داده2-1

لغایت  00/00/0311ماه از تاریخ  2مدت  آوری شده در این پژوهش به  های جمع  داده
 20درصد برای آموزش و  ۲0که از این تعداد،  خبر فارسی بوده 42000به تعداد  0۲/03/0311

ری و تکمیل شده آو ها در چندین مرحله جمع درصد برای تست مدل استفاده شده است. این داده
ها در سطرهای مجزا   های اولیه اضافه شده است. داده  است. در هر مرحله اطالعات بیشتری به داده
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ی ورودی برای آموزش مدل در   توان متناظر با یک کاربر و یک داده  ذخیره گردیده که هر سطر را می
کرده و سپس در هر مرحله تکمیل  های اولیه شروع  آوری داده نظر گرفت. در ادامه به ترتیب از جمع

شود و در نهایت اطالعات آماری کل  های مورد نیاز بررسی می  های اولیه و اضافه شدن ویژگی داده
 آوری شده مطرح خواهد شد. های جمع داده

آوری  های متفاوتی برای جمع APIشود و   توییتر اغلب به عنوان یک پلتفرم عمومی شناخته می
و  GetOldTweets(. در پژوهش حاضر از 2007فی شده است )اندروفر،های آن معر  داده

Tweepy تر   های قدیمی  ها استفاده گردید. بعضی از ابزارها دسترسی به توییت  آوری داده برای جمع
 های توییتر بوده  آوری داده یک ابزار کاماًل رایگان برای جمع  GetOldTweetsکنند.  را فراهم می

کند و این اجازه   ای جستجوی ترکیبی و جستجو براساس یک کلمه نیز پشتیبانی میه  که از خاصیت
 اطالعات بسیار مفیدی نظیر APIهای طوالنی مدت دست یابیم. این   دهد تا به توییت  را می

id (str), permalink (str), username (str), to (str), text (str), date (datetime) in UTC, 

retweets (int), favorites (int), mentions (str), hashtags (str), geo (str) آورد.   را فراهم می
باشند. برای این منظور  کند مفید، اما بسیار کم می  استخراج می GetOldTweets هایی که  ویژگی

های followingها و  followerهای مفید دیگر نظیر تعداد  برای استخراج برخی از ویژگی  Tweepyاز
گیرد   های توییتر مورد استفاده قرار می  آوری داده هر فرد استفاده شد. این ابزار قدرتمند نیز برای جمع

ها چهار شهر مختلف   آوری داده کند. برای جمع  برای احراز هویت استفاده میOAuth که از مکانیزم 
کرونا و #نین دو هشتگ تهران، اصفهان، قم و مشهد به عنوان منطقه مکانی گزینش گردید. همچ

 آوری در نظر گرفته شد.  #کرونا_ویروس به عنوان هشتگ جمع

 . برچسب زدن2-6

های خبری برچسب مناسب  ها، توسط گروهی از افراد خبره و با کمک سایت  در این بخش داده
زده شده است. برچسب صفر به عنوان اخبار واقعی و برچسب یک به عنوان اخبار جعلی محسوب 

 گردد.  می
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 آوری شده  های جمع آنالیز آماری مربوط به توییت -4شکل 

 باشد( می Fakeکالس  دهنده  نشان 1و  Realکالس  دهنده  نشان 0)در این دو نمودار 

 پردازش(  )استخراج متون و پیشپردازش   . فاز پیش2-3

ها، حذف  واژههای رایج در حوزه پردازش متن نظیر حذف ایست   پردازش در این گام پیش
دار اعمال شده است. معمواًل چند مرحله در  های برچسب  بندی بر روی متن  عالئم نگارشی و توکن

های متنی وجود دارد. با این حال در این بخش نیز برخی از  پردازش داده  سازی و پیش زمینه پاک
ها  شود. این گام داده میرو صورت گرفته به اختصار توضیح  هایی را که در تحقیق پیش ترین گام مهم

 scikit-learn و nltk گیرند. در این تحقیق از برداری قرار می مورد بهره NLP های به وفور در پروژه
 هستند.  NLP در حوزه  شده  های تثبیت استفاده شده که جزء کتابخانه  spacyو

 HTML های . حذف کردن تگ2-3-1

هایی  زیادی نویز هستند، به خصوص اگر از تکنیکنیافته غالبًا شامل مقدار  های ساخت متن
به طور معمول یکی از  HTML های مانند اسکراپ کردن وب یا صفحه استفاده شود. تگ

 .کنند هایی هستند که ارزش زیادی در جهت درک و آنالیز متن اضافه نمی مؤلفه

 . کاراکترهای ویژه2-3-6

حرفی یا حتی در مواردی کاراکترهای  -عددیکاراکترهای ویژه و نمادها معمواًل کاراکترهای 
 شوند که بایستی حذف گردد. عددی )بسته به مسئله( باعث افزایش نویز در متون می

1ها  واژه  . حذف ایست2-3-3
 

های معنایی از متن  معنی هستند یا معنای خاصی ندارند، به خصوص وقتی ویژگی کلماتی که بی
                                                           

1. Stopwords 
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شوند. این موارد معمواًل کلماتی هستند که فراوانی زیادی در متن  نامیده می شود، به نام استخراج می
 .دارند. به طور معمول این کلمات شامل حروف تعریف، ربط، اضافه و مواردی از این گروه هستند

 سازی متن  . نرمال2-3-4

سازی متن  هایی همچون موارد مذکور، یک نرمال ها و مرتبط ساختن عملیات  بندی داده با جمع
 شود.  های متنی ایجاد می پردازش داده  ای پیشبر

سازی جمالت فراهم  برداری برای learn scikit  کتابخانهکه توسط  CountVectorizerاز دستور 
سازی کلمات هر جمله را دریافت کرده و یک واژه از همه کلمات  گردد. این پیاده  شده، استفاده می

های  شمارش ازتوان برای ساخت یک بردار ویژگی  سازد. این واژه را می یکتای موجود در جمله می
دهد و به عبارت  را انجام می 1«سازی توکن»کار  CountVectorizer .کلمات، مورد استفاده قرار داد

ها و  گذاری کند. عالوه بر این، نشانه جداسازی می« ها توکن»ای از  جمالت را به مجموعهدیگر، 
 پردازش را بر هر واژه اعمال کند.  تواند پیش کاراکترهای خاص را نیز حذف کرده و می

 . جاسازی کلمات2-4

ها را به صورت  توان آن های عصبی این است که نمی ها برای شبکه یکی از مشکالت متن
های  فرستند. راه ها را به صورت بردار تعبیه شده به شبکه می مستقیم به شبکه داد. برای این منظور آن

مختلف بردارسازی متن به صورت کلمات و کاراکترها بوده که در این پژوهش پس از بردارسازی 
ابداع و توسط شرکت فیسبوک  که نوعی جاسازی کلمات از پیش تعیین شده بوده fasttextبا روش 

 شود. نامیده می 2شده، اقدام گردیده که فضای جاسازی
 . آموزش و تست مدل: تعریف مدل مبنا2-5

هنگام انجام کار یادگیری ماشین، یک گام مهم، تعریف مدل مبنا است. مدل مبنا معمواًل 
دارد، تری که قصد آزمودن آن وجود  شامل یک مدل ساده بوده که بعدًا برای مقایسه با مدل پیشرفته

 تری گیرد. در این شرایط، از مدل مبنا برای مقایسه آن با متدهای پیشرفته مورد استفاده قرار می
های  ها به مجموعه گردد. ابتدا، باید داده برداری می های عصبی )عمیق( بهره از جمله شبکه

 م شود.تقسیم شوند تا امکان ارزیابی صّحت و قابلیت تعمیم مدل فراه« 4آزمون»و  «3آموزش»
                                                           

1. Tokenization 
2. Embedding Space 

3. Train 

4. Test 
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 . ایجاد مدل یادگیری عمیق در شبکه کانولوشن 2-2

شود. هنگامی که کاربر  نامیده می 1«های پیچشی الیه»های پنهانی است که  دارای الیه CNN یک
کند، کامپیوتر باید با ماتریس دو بعدی از اعداد کار کند. بنابراین، نیاز به راهی برای  به تصاویر فکر می

ها و دیگر  ها، گوشه های پیچشی قادر به شناسایی لبه در این ماتریس است. این الیهها  شناسایی ویژگی
سازد. الیه پیچشی شامل چندین فیلتر است که در  ها را به ابزاری ویژه مبدل می انواع الگوها هستند که آن
و  این هسته اصلی روش .های خاص هستند کنند و قادر به شناسایی ویژگی سراسر تصویر لغزش می

باشد. با هر الیه پیچشی، شبکه قادر به شناسایی الگوهای   افتد، می فرآیند ریاضی که در پیچش اتفاق می
 شود. ُبعدی کار می های یک های ترتیبی، مانند متن، با پیچش هنگام کار با داده .تر است پیچیده

 . ساختار شبکه2-7

ه ُبعدی اعمال شد که برای این های س در این ساختار، یک شبکه کانولوشنی بر روی ورودی
منظور نیاز بود در ساختار الیه کانولوشن و پولینگ، تغییراتی انجام شود که در بخش رویکرد 

 پیشنهادی به این تغییرات پرداخته شده است.

                  های کانولوشنی  شبه کد شبکه -5شکل 

                                                           
1. Convolutional layers 
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چارت نمایش داده شده )شکل  پس از توضیحات تکمیلی فوق، تمامی مراحل کار به صورت
که ایده اصلی تحقیق است، پرداخته  چارچوب پیشنهادی( و به رویکرد پیشنهادی تنسور سه ُبعدی

 شود. می

 
 چارچوب روش پیشنهادی -6شکل 

 . رویکرد پیشنهادی7

بندی در پردازش زبان طبیعی شناخته   مسئله تشخیص اخبار جعلی به عنوان یک مسئله طبقه
های   باشد. شبکه  های آزاد می های جعل و واقعی به متن  هدف آن اختصاص یکی از کالس شود و  می

های یادگیری عمیق، دقت باالیی را بر روی این   ترین مدل  عصبی کانولوشنی به عنوان یکی از مهم
وند ش  ای از کلمات به مدل داده می  ها کلمات به صورت کیسه  مسائل بدست آورده است. در این شبکه

های دو بعدی   ( به ماتریسGlove, Word2vec, fasttextکه هر کلمه با توجه به فضای برداری )
رود، مکان قرارگیری کلمات   ها از بین می  ترین چیزهایی که در این شبکه شوند. یکی از مهم تبدیل می

 در سطح جمالت است. 
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 الگوی اولیه از رویکرد پیشنهادی -7شکل 

ها به صورت  های آن  های عصبی کانولوشنی انتخاب ویژگی  این است که شبکه نکته قابل توجه
توانند رابطه و فاصله بین جمالت را   کنند و نمی  ها در سطح کلمه کار می  خودکار است. این شبکه

ها در نظر گرفته شود، چرا که ممکن است   در نظر بگیرند. برای این منظور نیاز است که این رابطه
 های مفیدی باشند.   ها دارای ویژگی  بطهاین را

1مدل پیشنهادی شبکه کانولوشنی مبتنی بر تنسور سه بعدی
3D-TCNN   است. ایده کلیدی این

باشد. شایان ذکر است که در نظر گرفتن   رویکرد استفاده از اطالعات مکانی هر جمله در اسناد می
ای از   های مبتنی بر کیسه  ایجاد کند که در مدلای را   تواند اطالعات اضافه  جمالت در کنار هم می

های عصبی   شبکه کلمات، این اطالعات قابل دسترس نیستند. پژوهش حاضر دو رویکرد مبتنی بر
دهد. برای این منظور ابتدا به فرایند تولید   بندی اخبار جعل پیشنهاد می  کانولوشنی برای طبقه

 شود. سازد، پرداخته می  پذیر می سطح جمله را امکانتنسورهای سه بعدی که فرایند پردازش در 

 تنسور سه بعدی -2شکل          

                                                           
1. 3-Dimension Tensor Convolution Neural Network  
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 ۲شود. شکل   پردازش به یک تنسور سه بعدی تبدیل می  هر یک از اسناد ورودی پس از پیش
نیز نشان داده شده است، در بعد اول سند،  ۲طور که در شکل  باشد. همان  نمایش این تنسور می

 .گیرند کلمات و بعد سوم بردارهای تعبیه شده قرار میبعد دوم 

 ها باید با هم برابر  این است که ابعاد ورودی  CNNهای  های شبکه  یکی از محدودیت
 های ورودی با هم متفاوت است و برای این منظور دو حد  از طرفی طول دنباله متن باشد.
 دهنده تعداد جمالت ورودی است و با  نشود. حد آستانه اول که نشا نظر گرفته می در آستانه

Threshold Sentence (TS) تعداد کلمات در  کننده  شود و حد آستانه دوم که بیان  نشان داده می
 نشان داده خواهد شد.  Threshold Word(TW)باشد که با  یک جمله می

شود و   طول اسناد به عنوان حد آستانه دوم در نظر گرفته می 1های پرت  پس از بررسی میزان داده
 :آید  میزان حد آستانه اول نیز از رابطه زیر بدست می

(0       )      ⌊   ⌋ 

باشد. شایان ذکر   انحراف معیار می   میانگین تعداد جمالت در کل اسناد و   در این رابطه
 .تواند در نظر گرفته شود  یز میمقدار اوت الیر ن TS است که برای انتخاب

نشان داده شده است. در حالت کلی، در الیه ورودی،  ۲معماری مدل پیشنهادی در شکل 
آیند. چهار بلوک عمودی   اسناد به فرم سه بعدی طبق الگوی بررسی شده در بخش قبل درمی

ها  د، بر روی ورودیکانولوشنی که وظیفه استخراج ویژگی به ازای هر جمله واحد را بر عهده دارن
ها به ازای هر یک از جمالت ورودی را بر عهده  ها وظیفه استخراج ویژگی شوند. این الیه اعمال می 

تواند   ها می  دارند. همان طور که قباًل گفته شد، در نظر گرفتن موقعیت مکانی کلمات در جمله
های افقی کانولوشنی بر روی   بلوک بندی ایجاد کند. برای این منظور  اطالعات مفیدی را برای طبقه

شود. در انتها دو الیه تمامًا متصل جهت یادگیری   های عمودی کانولوشنی اعمال می  خروجی بلوک
هر یک از  شود.  های افقی اعمال می  های کانولوشن  های استخراج شده بر روی خروجی  ویژگی
 باشد:  الیه و عملگر زیر می 4 های کانولوشنی افقی و عمودی به صورت جزئی دارای  بلوک

های ضمنی از ماتریس ورودی و یا نقشه   این الیه وظیفه استخراج ویژگی الیه کانولوشن:
 های میانی است. عملگر کانولوشنی مد نظر در رویکرد پیشنهادی فیلترهایی به اندازه  ویژگی

کند که برای این منظور از   اعمال میs*t ها به اندازه   را بر روی هر یک از نقشه ویژگی          
                                                           

1. Outlier  
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 رابطه زیر استفاده خواهد کرد:

(2        )    
   (                    ) 

بایاس       های ادغام شده براساس یک بازه خاص،  ویژگی                 در این رابطه 
استفاده شده است. برای کانولوشن  ReLu ظور ازباشد که برای این من  یک تابع غیر خطی می   و

در نظر گرفته شده      و     و برای کانولوشن افقی مقدار     و      عمودی مقدار
برابر اندازه بردارهای تعبیه شده و در    است. قابل توجه است که در کانولوشن عمودی در الیه اول

 باشد. می 0ها برابر  سایر الیه

گیرد و از آن برای  الیه کانولوشنی قرار می معمواًل بعد از یک   poolingالیه یک  :pooling الیه
 شود. استفاده از  ها و پارامترهای شبکه استفاده می feature mapکاهش اندازه نقشه ویژگی 

Max pooling  وAverage pooling های کانولوشنی بسیار رایج است. در شبکه 

بر روی آن جهت استخراج            با اندازه Max pooling در رویکرد پیشنهادی
 شود.  های میانی اعمال می  ها از نقشه ویژگی  ترین ویژگی  مهم

 شود:  های جدید از طریق روابط زیر ایجاد می  ویژگی

(3          ){
                   

                   
 

 . نتایج آزمایشات7-1

سازی معرفی خواهد شد. در  سازی، پارامترهای شبیه  در این بخش پس از معرفی محیط پیاده
ادامه نیز با معرفی معیارهای ارزیابی کارایی روش پیشنهادی براساس معیارهای ارزیابی موصوف 

ادگیری ها از رویکرد ی گردد که برای این مقایسه های مشابه مقایسه می  ها با دیگر روش  بررسی و یافته
 شود.  عمیق مبتنی بر شبکه کانولوشنی عمیق و دیگر رویکردهای یادگیری عمیق استفاده می

 سازی . محیط پیاده7-6

 پایتون زبان به که است عصبی های شبکه ابزارهای ایجاد باال، برای سطح کتابخانه یک کراس
 شامل . کراسدارد راTheano و  TensorFlow, CNTK بر روی اجرا قابلیت و نوشته شده

ساز،  فعال ءها، توابع ها، شی الیه عصبی مانند: شبکه ساختار های بلوک از متعددی های سازی پیاده
 کتابخانه است. این متنی های داده و تصاویر با کار برای متعددی ابزارهای همچنین و سازها بهینه

ها و CPUبر روی  یکپارچه به صورت تواند می باشد و می سازگار پایتون3,6-2,7 های  نسخه با
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GPUشود. این  اجرا هاAPI  پذیری توسعه و ماژوالریتی بودن، کاربرپسند بر روی را خود تمرکز 
 باعث استفاده سهولت این اما باشد، می آسان بسیار استفاده و یادگیری برای است. کراس گذاشته
 عمیق یادگیری پایین سطح های زبان با ادغام قابلیت شود. کراس نمی آن پذیری انعطاف کاهش

 شده است. استفاده عصبی های شبکه ایجاد برای دارد. در پژوهش حاضر کراس را تنسورفلو ویژه به

 . معیارهای ارزیابی7-3

بند دودویی را به صورت   توان معیارهای ارزیابی یک طبقه  با در نظر داشتن پارامترهای زیر می
 زیر در نظر گرفت.

TP (True Positive): اند.  بینی شده های مثبتی که مثبت پیش  تعداد نمونه 

FP (False positive): اند.  بینی شده  های منفی است که مثبت پیش  تعداد نمونه 
TN (True Negative): اند.  بندی شده های منفی است که منفی دسته  تعداد نمونه 
FN (False Negative): اند.  بندی شده دستههای مثبتی است که منفی   تعداد نمونه 

مثبت که  بینی شده  کسری از اسناد پیش precisionبندی دودویی،   در یک طبقه :precision معیار
 (.2007باشد )تاچینی،   های مثبت انجام شده، می  بینی  باشند، نسبت به کل پیش  دقیقًا مثبت می

(4           )          
  

     
 

 بینی درست است. باال به معنی توانایی باال برای پیش Precisionبه طور کلی 
بینی   بینی شده مثبت به کل اسناد موجود شامل پیش  نسبت تعداد اسناد پیش :Recallمعیار 

 (.2007باشد )تاچینی،   مثبت و منفی می
(۲)                  

  

     
 

Recall بند توانسته است میزان زیادی از اسناد را درست   باال به معنی این است که طبقه
 بندی کند.  طبقه

F-Measure:  شود که ترکیبی از دو معیار   هارمونیک نیز نامیده می میانگینPrecision  و
Recall باشد. معمواًل به آن   میF-Score (.2007گویند )تاچینی،   متعادل نیز می 

(0            )         
                

                
 

Accuracy: بند دودویی مورد استفاده قرار   یکی دیگر از معیارهایی است که در یک طبقه
گیرند   بینی شده در نظر می را به تعداد کل موارد پیش TNو  TPی آن نسبت   گیرد. برای محاسبه  می
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 .(200۲و همکاران،   1)گارل
(7             )         

     

           
 

  3D-TCNNپیشنهادی  بررسی نتایج حاصل از اجرای رویکرد .8

های   دقت بدست آمده از رویکرد پیشنهادی اول بر روی مجموعه داده دهنده  نشان 4جدول 
( 2004و همکاران ) 2که در پژوهش چورویکرد متفاوت دیگر  ۲باشد. این رویکرد با   مورد نظر می

 اند، مورد مقایسه قرار گرفت. این رویکردها عبارتند از:  معرفی شده
ای از کاراکترهای رمزگذاری شده را به عنوان ورودی   مدل دنباله :Character base CNN مدل

و سپس با استفاده از  شود  برای زبان ورودی انجام می mپذیرند. رمزگذاری با تجویز الفبای اندازه   می
کنیم. سپس،   ای از بردارها تبدیل می  ( هر کاراکتر را به مجموعهone-hot)یا رمزگذاری  m-0رمزگذاری 

شود. الفبای مورد   با طول ثابت تبدیل می mای از چنین بردارهایی با اندازه   دنباله کاراکترها به دنباله
کاراکتر دیگر  33رقم،  00حرف فارسی،  32است که شامل کاراکتر  70ها شامل   استفاده در تمام مدل

های پیشنهادی مورد استفاده   باشند. این مدل جهت مقایسه با مدل  که عالئم نگارشی و غیره هستند، می
 ( آمده است.200۲و زوبیاگا ) 4، لیاکاتا3قرار گرفت. ساختار این مدل در پژوهش کاچکینا

ساده با یک الیه  CNN(، یک شبکه 2004) 5کیم در پژوهش :Multi-Channel CNN مدل
کانولوشن در باالی بردارهای کلمه بدست آمده از یک مدل زبانی غیرنظارتی آموزش داده شده 

اند و در  میلیارد کلمه گوگل منتشر شده 000و همکاران در  6است. این بردارها توسط میکلو
ها جهت مقایسه با   یگر از معماریدسترس عموم قرار دارند. این معماری به عنوان یکی د

 رویکردهای پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفت.
های  بندی در برخی از زمینه های طبقه  ترین روش  یکی از متداولهای بردار پشتیبان:   ماشین

آمیز هستند که به طور رسمی توسط یک مرز   بندهای تبعیض ها طبقه SVMتحقیقاتی است. 
شوند و سعی در یافتن مرزی دارند که بیشترین حاشیه امن را بین مجموعه   جداکننده تعریف می

 ها داشته باشد.  داده

                                                           
1. Gorrell 
2. Cho 

3. Kochkina 

4. Liakata 

5. Kim 

6. Mikolov 
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هایی که به طور گسترده، به ویژه برای   های الگوریتم یکی دیگر از خانواده گیری:  درخت تصمیم
ژاو و گیری است )  اند، درخت تصمیم   کارهای تجزیه و تحلیل شایعه مورد مطالعه قرار گرفته

ها   (. درخت تصمیم به منظور تعیین کالس، تقسیم بازگشتی روی مقادیر ویژگی2003همکاران، 
 J48 (C4.5)هایی مانند   هایی توسط الگوریتم  گیری برای داده دهد. درخت تصمیم  انجام می

های   رغم سادگی نسبی آنها نسبت به سایر طرح شود. علی ( تولید میb 2000)زوبیاگا و همکاران، 
 اند.   ها عملکرد رقابتی را در بسیاری از وظایف بدست آورده یادگیری ماشین، آن

( در تعدادی از کارهای تحلیل 2003های تصادفی )ژاو و همکاران،   جنگل جنگل تصادفی:
ای از چندین درخت تصمیم است که  شایعه به کار گرفته شده است. یک جنگل تصادفی مجموعه

آورد. مطالعات تطبیقی در مورد  ها از هر درخت، خروجی نهایی را بدست می  بینی با ترکیب پیش
دهد که   های مختلف یادگیری ماشین برای شایعات و کارهای خبری جعلی نشان می  الگوریتم

 .بند قوی برای تشخیص مورد استفاده قرار گیرد  تواند به عنوان یک طبقه  های تصادفی می  جنگل

ها در متن، در سه معیار ارزیابی بررسی   دلیل در نظر گرفتن موقعیت جمله رویکرد پیشنهادی به
 شده دقت باالتری را بدست آورده است.

 نتایج رویکرد پیشنهادی -4جدول 

F1 Recall Precision Accuracy Methods 

0.9200 0.9200 0.9200 0.9200 Decision Tree 

0.9100 0.9100 0.9100 0.9100 Random Forest 

0.9200 0.9100 0.9300 0.9100 SVM 

0.8700 0.7700 0.9300 0.8400 Char based model 

0.8800 0.8800 0.8800 0.8800 Multi-channel CNN 

0.9388 0.9362 0.9430 0.9476 3D-TCNN 

  تحقیق: 0در پاسخ به سوال 

( SVM و Decision Tree ,Random Forest) ، سه رویکرد یادگیری ماشین4طبق جدول 
های   اند. این در حالی است که رویکردهای مبتنی بر شبکه  دقت تقریبًا برابری را بدست آورده

تری نسبت  دقت کم Multi-Channel CNN و Character based modelکانولوشنی معمولی مانند 
رویکردهای  های مناسب برای  اند. این میزان اختالف ناشی از عدم استخراج ویژگی  ها داشته  به آن

های مناسب را   اند ویژگی  باشد. در واقع این رویکردها نتوانسته  یادگیری عمیق کانولوشنی می
دهنده قدرت رویکردهای یادگیری ماشین   استخراج کنند. از طرف دیگر، این اختالف نشان
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 بندی به دقت مناسبی برسند.  توانند بر روی مسائل طبقه باشد که می  می
با توجه به در نظر گرفتن مکان  3D Tensor رویکرد پیشنهادی پژوهش، 3و  2سؤال در پاسخ به 

قرارگیری جمالت توانسته نسبت به سایر رویکردها به دقت بهتری دست یابد. تغییرات انجام شده 
های مناسبی را   ی کانولوشنی بتواند ویژگی  های کانولوشنی باعث شده است شبکه  های شبکه در الیه
های کانولوشنی معمولی و رویکردهای یادگیری ماشین   ج کند و نسبت به رویکردهای شبکهاستخرا

 ترین پارامترها و معیارها برای ارزیابی نتایج مقایسه معمولی به دقت بهتری دست یابد. یکی از مهم
F1 برسد و نسبت به بهترین رویکرد موجود که  1400/0باشد که رویکرد پیشنهادی توانست به  می
مربوط به میزان خطای  1نمودار شماره  باشد، مقدار قابل توجهی بهبود پیدا کرده است.  می 12/0

 ،Accuracy ،Recall مرحله اجرا است. همچنین نمودارهای مربوط به ۲0مدل پیشنهادی برای 
 precision  وF1 .رویکرد پیشنهادی در ادامه آورده شده است 

      

        

 

، Accuracyنمودارهای  -9شکل 

Recall، precision  وF1  رویکرد

 پیشنهادی
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توان نتیجه گرفت که رویکرد پیشنهادی   با توجه به نمودارهای بدست آمده از رویکرد پیشنهادی می
برازش وجود  امکان پیش ۲0های باالتر از -را کنترل کند. در ایپاک 1پرازش توانسته به خوبی مسأله پیش

 این مسأله را تا حدودی حل کرد.  Dropoutتوان با تنظیم میزان   که برای این منظور میدارد 

 گیری . نتیجه9

بندی اخبار جعلی مورد بررسی   در این پژوهش رویکردی مبتنی بر تنسورهای سه بعدی برای طبقه
های   بر روی مجموعه داده 3D-TCNNقرار گرفت. همچنین به نتایج حاصل از دو رویکرد پیشنهادی 

دهد که در حالت کلی رویکرد   مورد نظر با توجه به معیارهای ارزیابی پرداخته شد. نتایج نشان می
های پایه و  از جمله الگوریتم پیشنهادی عملکرد بهتری نسبت تمامی رویکردهای پیشنهادی قبلی

و صّحت دست یافته است.  درصد دقت 14های یادگیری ماشین داشته و به بیش از  الگوریتم
ها  مربوط به اخبار فارسی کرونا بسیار کم بوده، طی بررسی های همچنین با توجه به اینکه داده

بوده و شاید  مشخص شد که کار یادگیری عمیق در مورد تشخیص اخبار جعلی فارسی به شدت کم
ن دو الگوریتم یادگیری عمیق باشد و در مورد اخبار انگلیسی بیشتر از رویکردهای ترکیبی بی نادر می

استفاده شده و بسیار کم تغییر در ساختار الگوریتم از جمله افزایش یا کاهش پارامترها و سایر موارد، 
بررسی شده است. با این حال طی بررسی مقاالت مشابه در زمینه تشخیص اخبار جعلی نتایج با 

ا پارامترهای متفاوتی مورد ارزیابی و درصد بدست آمده است. این رویکرد ب 13دقت و صّحت حدود 
تست قرار گرفت که نتایج موجود در جداول بررسی شده بهترین مقدار بدست آمده با این پارامترها 

های کامال متصل   ترین مشکالت رویکرد پیشنهادی، وجود الیه  بوده است. همچنین یکی از مهم
توان با حذف این  یش دهد. برای این منظور میتواند حجم محاسبات را به شدت افزا  باشد که می  می
ها و جایگذاری رویکردهایی مانند ماشین بردار پشتیبان، به دقت بهتری دست یافت و این   الیه
 های بعدی بر روی رویکرد پیشنهادی اعمال شود.  تواند در پژوهش  می

  

                                                           
1. Overfitting 
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