
 

 

 

 

 دانشکده مهندسی کامپیوتر 

 های یادگیری تقویتی تشخیص پروپاگاندا با استفاده از روش

 نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته مهندسی کامپیوتر پایان

 

 زهرا بشیر 

 استاد راهنما: 

 دکتر صالح اعتمادی 

 

 99پاییز 

 

 



 

 تأییدیه ی هیأت داوران جلسه ی دفاع از پایان نامه

 

 ه: مهندسی کامپیوتر شکد داننام 

 نام دانشجو: زهرا بشیر

 های یادگیری تقویتی عنوان: تشخیص پروپاگاندا با استفاده از روش

 99تاریخ دفاع: آذر 

 رشته: مهندسی کامپیوتر 

 

 

 ردیف سمت  نام و نام خانوادگی  مرتبه دانشگاهی دانشگاه یا موسسه  امضا 

سی استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران   صالح دکتر  د 

 اعتمادی 

 1 استاد راهنما

محمدطاهر  استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران   دکتر 

 پیله ور

 2 استاد داور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ی صحت و اصالت نتایج تأییدیه

 باسمه تعالی 

تحصیلی کارشناسی تایید  دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر مقطع    95521072اینجانب زهرا بشیر به شماره دانشجویی  
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 چکیده

 

سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و  ...    پروپاگاندا عبارتست از کوششی برای ترویج نظرات خاص

های غیر واقعی به قصد تاثیر گذاشتن بر ذهن مخاطب و یات با گزارشاز طریق بیان واقع

ها همگی نقش مهمی ها، فضای مجازی و سخنرانیترغیب به رفتار خاص. در این میان، رسانه 

پر این  پراکندن  تدر  بنابراین  دارند،  مردم  روی  آن  تاثیر  و  از  وپاگانداها  پروپاگاندا  شخیص 

ر این مقاله، به بررسی اینکه هر فرد در چه زمینه ای بیشتر  اهمیت ویژه ای برخوردار است. د

پروپاگاندا تولید میکند میپردازد. )با توجه به سخنرانی ها و متونی که شخص از خودش در  

وده و مزیتی د(. این مساله در حالت عادی زمانگیر و غیر بهینه بفضای مجازی منتشر می کن

های یادگیری تقویتی در آن است. تفاده از تکنیک که این مقاله نسبت به سایرین دارد، اس

هدف بخش یادگیری تقویتی ما کم کردن تعداد موارد مورد بررسی و رسیدن به جواب با 

 [1] شد.خواندن حداقل داده از شخص مورد بحث می با
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 مقدمه  1
 

ایم که باعث درد و سختی مردم در سراسر جهان شده است. حذف و   تاریخ بشریت، ما شاهد چندین واقعه بوده  در طول 

سازی قومی توتسیها در رواندا در اوایل  جنگ جهانی دوم و پاک جابجایی افراد بومی در آمریکای شمالی ، هولوکاست یهودیان  

 نمونه است.فقط چند  ۱۹۹۰دهه 

 

ای از استفاده  دهد، نمونههای بشریت را نشان میها بدترین جنبه اما نکته جالب این است که در حالی که هر یک از این 

ارتباطی است که   از پروپاگاندا هستند. پروپاگاندا یک شیوه  ها و یا برای  برای دستکاری یا تأثیرگذاری بر عقاید گروه موفق 

ها، پروپاگاندا به شکل هنری، فیلم، گفتار و موسیقی شکل شود. در طول قرنا عقیده خاص استفاده میپشتیبانی از یک علت ی

نفی نیست، اما اغلب مستلزم  اشکال ارتباطی نیست. گرچه استفاده از پروپاگاندا منحصراً م است ، هرچند که محدود به اینگرفته 

باشد. به در عین حال تحریف همزمان حقیقت یا سرکوب ضد استدالل می  تأکید زیاد بر فواید و فضائل یک ایده یا گروه است،

 ایده که آلمان را دچار افسردگی اقتصادی کرد، قدرت گرفت.عنوان مثال، حزب نازی با ترویج این

 

ابل شود و به اشکال متنوعی قهای مختلف استفاده می اگاندا به دالیل مختلف در زمانهمانطور که قبالً بیان شد، پروپ

مقاله بررسی موضوع و تشخیص آن بر همگان واضح است. همانطور که باالتر ذکر شد هدف این بررسی است. بنابراین اهمیت این

 است. هایشانهای صحبتزمینه غالب تولید پروپاگاندا در افراد با توجه به متن

کند را مورد بررسی قرار دهیم، در  ا تولید میای بیشتر پروپاگاندموضوع که فردی در چه زمینه خواهیم این تصور کنید می

ای از صحبت هایش )فرضا توییت( را مورد بررسی قرار دهیم، و پس از تعیین موضوع توییت، تشخیص حالت عادی باید مجموعه 

ها را به دست آورده  زمینه نسبت تعداد پروپاگاندا به کل توییت. نتیجه را یادداشت کرده و برای هر دهیم آیا پروپاگاندا دارد یا نه

کار به انرژی و وقت بسیار زیادی نیاز  فرد مشخص خواهد شد. همانطور که مالحظه می کنید این ترتیب زمینه غالب آن و به این 

این  این دارد. تالش  اتوماتیک کردن  از تکنیک پروسه و هممقاله  استفاده  با  پاسخ درست  به  های چنین کوتاه کردن رسیدن 

 است. یادگیری تقویتی 

 بخش اصلی پیاده سازی شده است: سهبنابراین در این گزارش  

 بخش تشخیص موضوع توییت ●

 بخش تشخیص وجود یا عدم وجود پروپاگاندا   ●

 بخش یادگیری تقویتی ●

تری برسیم. در بخش  لوبهای متنوعی امتحان شده تا به مدل مطبا روش هایی  ها پیاده سازی برای هر یک از این بخش 

 ها میپردازیم.ها به جزئیات آنپیشنهاد شده و  آزمایش مدل 



 

 زمینهپیش 2
 

ی تقویت   2.1  1آشنای  با یادگی 
 

 گیری متوالی است.های یادگیری ماشین برای تصمیم یادگیری تقویتی ، آموزش مدل

 :2مساله ان آرم بندیت

 3عامل اجازه انتخاب عملیات عامل داریم که به آن ل از ساده ترین مسائل یادگیری تقویتی هستند که در آنها یک  مسائاین  

های زیادی اجرا  دارد که مطابق با یک تابع توزیع احتمال داده خواهد شد. این روند روی اپیزود   4اکشن پاداشیو هر   ،می دهیم

 ست. شود، و هدفش بیشینه کردن پاداش امی

کنید، انتخاب  که  را  بازوها  از  یک  آن   هر  با  مطابق  داده می دریافت می  پاداشی  فرصتی  به شما  بنابراین  تا  کنید.  شود 

استراتژی خود را به نوعی توسعه دهید که بیشترین امتیاز را نهایتا دریافت کنید. موضوع بعدی که در مسائل یادگیری تقویتی 

های قبلی که م یا از داده های جدیدتری را ببینیاست. اینکه تعداد داده   5بهره برداری   -کند، دوراهی کاوشاهمیت پیدا می

 [2] استفاده کنیم. کرده ایمتجربه 

 

 

 های مرتبطکار  3
 

در زمینه تشخیص پروپاگاندا چندین کار کوچک شروع شده است و این موضوع از موضوعاتی است که هنوز با درصد باالیی  

زبان طبیعی این پروژه نزدیک است. تا حدی به بخش پردازش    6حل نشده است. اما مقاالت مربوط به تشخیص اخبار جعلی

هایش مطرح  که چندین ماه پیش برگزار شد، این موضوع را به عنوان یکی از چالش  Sem Eval 2020 [3]چنین کارگاه هم

 هایی را منتشر کردند.  کننده روی آن وقت گذاشتند و کد های شرکتکرده و تعدادی از تیم 

ن مقاله یا کار مشابهی در تشخیص جبهه اشخاص در تولید پروپاگاندا تاکنوبه طور کلی در زمینه کاربرد یادگیری تقویتی  

 است.رویت نشده 

 
1 Reinforcement Learning 
2 N-arm bandit problem 
3 Action 
4 Reward 
5 Exploration-Exploitation dilemma 
6 Fake News 



 ها و مدل پیشنهاد شده داده 4
 

 –علمی    –تفریحی    –ورزشی    –برای تشخیص موضوع توییت )سیاسی    7از یک مدل نایو بیز   بخش تشخیص موضوع توییت:

 استارتاپ و...( استفاده شده است.

ساده است. در کارهای آینده قصد بهبود بخشی این و بسیار    8ای پایه ید که این مدل نایو بیز یک مدل  توجه داشته باش

 ام. آوری کرده جمعtrack my hashtags[4] مدل را دارم. دادگان این بخش از سایت 

 

. LSTMچندین الیه  و    10کلمات  امبدینگ  استفاده از به  با    9استفاده از یک شبکه عصبی عمیق   بخش تشخیص پروپاگاندا:

یا نبودن    11است و برای بهبود آن نهایتا از یک مدل برت   ای پایه عتا این یک روش  طبی برای تشخیص پروپاگاندا دار بودن 

 . شدها استفاده خواهد توییت

  آوری و مورد استفاده قرار جمع  Sem Eval 2020  دادگان آموزشی و آزمون این بخش را از همان سایت مربوط به کارگاه

 دادم. 

 سون پیاده سازی شده است.پآرم بندیت که با استفاده از روش نمونه برداری تام-۷مساله  تقویتی:بخش یادگیری 

گذاشت، های اشخاص را در اختیار می برای دادگان این بخش به جهت تست بخش یادگیری تقویتی از همان سایتی که توییت 

 استفاده کردم. 

 

 پیاده سازی 5
 

 ینک زیر قرار دارد:این پروژه در ل 

https://gitlab.com/zahra_b77/nrlp-propaganda-recognition 

 است. data ، models، srcپوشه اصلی شامل سه پوشه 

استفاده در کدها و بخش هداده   dataدر پوشه   اولیه مورد  قرار داده شده های  داده ای مختلف  این  از  هاست.  عبارتند  ا 

و همچنین مجموعه دادگان آموزشی و تست بخش تشخیص پروپاگاندا   و تشخیص موضوعاتشان  ها های مربوط به توییت داده 

 قرار دارد.  

 
7 Naïve Bayes 
8 Baseline 
9 Deep Neural Network 
10 Word Embedding 
11 BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) 



سورس کدهای   srcو در پوشه   است. های مختلف بارگذاری شده ای بخش هشده از مدلهای ذخیره فایل   modelsدر پوشه  

 سه بخش نامبرده قراره داده شده است.

 ند. کهای نوشته شده نیز استفاده میشده است که از سایر ماژول  در همین پوشه قرار داده  test-rlکد نهایی من با نام 

 

 

 هاآزمایش 6
 

 بخش به آزمون و خطاهای انجام شده در بخش تشخیص پروپاگاندا و هم چنین بخش آر ال پرداخته خواهد شد:در این 

 در بخش تشخیص پروپاگاندا ساختار شبکه به شرح زیر است:

 

 اختار شبکه اولیه : س1 ر یتصو 

 می باشد: ۶۴ 12دستهاپوک و با سایز    ۸همچنین نتایج زیر حاصل اجرای کد روی 

 

 
12 Batch 



 

 : نتایج شبکه اولیه 2 ر یتصو 

Train accuracy: 0.9787 

Train loss: 0.0525 

Test accuracy: 0.6641 

Test loss: 1.6621 

 ای بهتر شدن دقت بر روی دادگان تست نیاز به تعویض پارامتر ها می باشد. همانطور که مالحظه می کنید بر

   drop outشماره دو: بدون  آزمایش

 

 : ساختار شبکه ثانویه 3 ر یتصو 



 

 : نتایج شبکه ثانویه 4 ر یتصو 

Train accuracy: 0.9843 

Train loss: 0.0377 

Test accuracy: 0.6718 

Test loss: 1.8106 

 با این تغییر هم نتیجه تغییر خاصی نکرد.

 )آزمایش شماره سه(  دار گرفتم: drop outها با همان ساختار  epochبنابراین تصمیم به افزایش تعداد  

 

 : نتایج شبکه نهای  5 ر یتصو 



Train accuracy: 0.9891 

Train loss: 0.024 

Test accuracy: 0.6748 

Test loss: 2.4683 

 

توان روی داده تست رسید همان به نهایت دقتی که می  LSTMای  پس از مشاهده این نتایج نیز دریافتم که با این مدل الیه 

به این   ([6]و  [5] )  مقاالت مشابهبا بررسی  ،  تری برای کارهای آینده هستمدرصد است. از آنجا که دنبال درصد مطلوب  ۷۰

 ها جواب خوبی خواهد داد. نتیجه رسیدم که ساختار برت برای این مدل تسک 

 

 مراحل و تحلیل:  7
 

فایل  همان  در  اصلی  کد  اشاره شد،  پروژه  در ساختار  که  ماژول    test_rlطور  دو  ابتدا  بخش  این  در  است.  داده شده  قرار 

subject detector    وpropaganda detector  ها استفاده خواهیم کرد. برای  را بارگذاری می کنیم، زیرا در ادامه از آن

از مجموعه توییت  یادگیری تقویتی و اجرای پروژه به طور مثال  با  تست کردن بخش  های اخیر دونالد ترامپ شروع کرده، 

در کنارشان اضافه میکنیم.   ها را مشخص کرده و با تگیموضوع تک تک توییت،  استفاده از ماژول تشخیص دهنده موضوعات

 اند.هایمان بر حسب موضوع دسته بندی شده در نتیجه توییت

پروژه از آن  نمونه برداری تامسون می باشد که در این   N-arm banditمسائل    ی های معروف در زمینه یکی از الگوریتم 

 است:ر آورده شدهزی ر از این الگوریتم در تصوی ی ااستفاده کردم. خالصه 

 

 برداری تامپسونالگوریتم نمونهای از : خالصه6 ر یتصو 

 



رندم شروع به    بازوی اصلی برنامه در ابتدا یک عدد رندم و یک    ی توزیع بتا در این روش استفاده شده است. در حلقه از  

شده و توسط ماژول تشخیص پروپاگاندا پاداشی به آن نسبت داده شده ( انتخاب  بازوکار کرده و توییتی در آن دسته )شماره  

 بودن یا نبودن پروپاگاندا در توییت را مشخص میکند(   است. )خروجی ماژول تشخیص پروپاگاندا احتمال دارا

حلقه تکرار    کند. این اعمال دررا اضافه می   r-1  و  rمدنظر در آن دسته،    bو    aحال طبق فرمول نمونه برداری تامسون به  

موردی  فراوانی  شاید  استفاده از میانگین این است که  علت  شده و نهایتا با بیرون آمدن از حلقه بیشترین مقدار پاداش میانگین )

ای که آن شخص بیشتر از همه در آن تولید پروپاگاندا می کند، شناسایی د یا کمتر دیده شده باشد( به عنوان زمینه کمتر باش

 شود. می

 ای مختلف و آزمون و خطا به نتیجه رسیدم. هبازو نیز با توجه به نمودار    14همگرایی  ی و نقطه  13ها آزمایش طه با تعداد  در راب

 

 های مختلف ها برای بازو مگرای  برحسب تعداد آزمایش : نمودار نقطه ه7 ر یتصو 

 

 15سونپ با نمونه برداری تام آشنای   7.1

 

n-   بهره برداری در مسئله  -، برای انتخاب اقداماتی که معضل اکتشاف  16سون پپسون به نام ویلیام آر تام نمونه برداری تام

arm bandit  ، شامل انتخاب عملی است که حداکثر پاداش مورد انتظار    روش  یک ابتکار عمل است. این را برطرف می کند

 تصادفی ترسیم می کند.  را با توجه به یک باور

سون الگوریتمی برای مشکالت تصمیم گیری آنالین است که در آن اقدامات به ترتیب انجام می شود  نمونه گیری تامپ

که باید بین بهره برداری از آنچه برای به حداکثر رساندن عملکرد فوری و سرمایه گذاری برای جمع آوری اطالعات جدید که 

 
13 Trials 
14 Convergence 
15 Thompson Sampling 
16 William R. Thompson 



ن الگوریتم طیف گسترده ای از مشکالت را به روشی محاسباتی را بهبود بخشد ، تعادل برقرار کند. ای   ممکن است عملکرد آینده 

 [7] و کارآمد برطرف می کند و بنابراین از استفاده گسترده ای برخوردار است.
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