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چکیده

است[١]. جعلی اخبار تشخیص در قدم ترین مهم و اولین ادعا،  یک به نسبت متن یک موضع تشخیص
مدل انگلیسی زبان در باشد. می سهیم حقیقت کردن چک از عمده ای قسمت در موضع تشخیص همچنین
که [٢]میباشد stackLSTM ها مدل بهترین از یکی اند. شده معرفی کار این انجام برای بسیاری های
فارسی زبان در کند. پیدا دست جعلی اخبار چالش در برنده مدل سه دقت باالتراز دقتی به است توانسته
از الهام با فارسی زبان در ما ندارد. وجود بومی نمونه و است نشده پیاده سازی موضع تشخیص تاکنون
آزمایش همینطور و مدل تنظیمات و پارامترها تغییر از بعد ایم. داده انجام را خود آزمایشات مدل این

کنیم. پیدا دست ٧٢٪ دقت به توانستیم مختلف های ویژگی

مقدمه ١

دروغین ادعاهای و اخبار هستند. جعلی اخبار و شایعات از مملوء و میکنند ایفا جامعه در را مهمی نقش اجتماعی های رسانه
صورت به را آنها اعتبار نمیتوان و [٣] یابند می گسترش حقیقت از سریعتر اخبار این باشد. داشته آمیز فاجعه پیامدهای میتواند
حقیقت از بیشتر درصد ٧٠ جعلی اخبار که دادند نشان [۵] همکارانش و وثوقی .[۴] است بر زمان بسیار زیرا کرد بررسی دستی

باشیم. داشته ادعاها تایید و خودکار شناسایی برای ابزار یک باید ما بنابراین شوند. می پخش توییتر در

به را فرآیند این میتوانیم ما حال این با است. دشوار نیز دیده آموزش کارشناسان برای حتی خبر بودن جعلی تشخیص فرآیند
[١] است. فرآیند این در گام اولین موضع تشخیص کنیم. تقسیم کوچکتر مرحله چند

برای .[١] میشود گفته موضع تشخیص میگویند، چه ادعا یک ی درباره خبری های سازمان اینکه فهمیدن خودکار فرآیند به
خبر متن موضع تا میدهیم موضع تشخیص سیستم به ورودی بعنوان را خبری متن یک و خبر) ادعا(عنوان یک ما منظور این

کند. مشخص ادعا به نسبت را
باشد: زیر حالت چهار از یکی میتواند موضع این

کند. تایید قول نقل یا ابهام هیچگونه بدون را ادعا خبر متن : Agree •

کند. رد قول نقل یا ابهام هیچگونه بدون را ادعا خبر متن : Disagree •

کرده رد یا تأیید را آن صریح و قاطع طور به خبر نویسنده اینکه بدون است شده گزارش خبر متن در :ادعا Discuss •
باشد.

باشند. نداشته هم به ربطی ادعا و متن : Unrelated •

است. شده داده نشان ١ شکل در دیتا از ای نمونه
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داده از ای نمونه :١ شکل

پیش زمینه / مرتبط کار های ٢

است. شده انجام انگلیسی دادگان روی بر زمینه این در بسیاری کارهای اخیر های سال در

دیدگاههای که بودند معتقد آنها کنیم. بررسی جامع و متنوع دیدگاههای از را ادعا یک که دادند پیشنهاد [۶] همکاران و چن
آوردند. بدست را مرتبط های متن تمامی ابتدا ادعا هر برای آنها باشند. داشته متفاوتی رد یا تایید شدت است ممکن مختلف
رد یا تایید نظر از را ها متن آن از بعد کردند. خالصه بود،  گذار تاثیر بینی پیش در که مهمش های قسمت به را متن هر سپس

کردند. بندی درجه ادعا

و ادعا صحت بین که کردند ثابت آنها گرفتند. نظر در مشترک کار یک عنوان به را موضع و شایعه تشخیص [٧] همکاران و ما
بصورت را وظیفه دو مشترک های ویژگی ، شده استفاده عمیق ی شبکه در آنها دارد. وجود قوی ارتباط یک شده بیان موضع
باشد. داشته نیز را خودش خاص های ویژگی میتواند کارها از کدام هر که است حالی در این گرفتند. نظر در مشترک های وزن

ی نتیجه که را متن از قسمتی آن ادعا،  به نسبت خبر موضع بینی پیش بر عالوه که دادند ارائه را مدلی [٨] همکاران و محترمی
قرار بررسی مورد جداگانه را کدام هر و میکند عمل پاراگراف سطح در آنها مدل میکند. استخراج میزند رقم را بینی پیش این

میدهد.

بتوان که دادند ارائه را روشی آنها دارد. وجود پنهانی معانی ها، انسان طبیعی زبان در که کردند عنوان [٩] همکارانش و سدیک
کننده. گمراه محتوای یا و طعنه طنز،  مانند داد قرار بررسی مورد نیز را پیچیده خبری های متن

موافق، کالس چهار از یکی در دقیقا ادعا، یک به نسبت متن یک موضع است ممکن که کردند ادعا [١٠] همکاران و ژانگ
احتمال، این اساس بر و گرفتند نظر در ادعا و متن هر برای را مواضع احتمال آنها نگیرد. قرار نامرتبط و شده بحث مخالف،
کالس بینی پیش بهبود برای را مراتبی سلسله مدل یک [١١] همکارانش و او دیگر ای مقاله در کردند. بندی رتبه را مواضع
میدهند، تشخیص را ادعا به متن بودن مرتبط غیر یا مرتبط موضع ابتدا مرحله یک در که صورت این به کردند. استفاده اقلیت
بحث یا مخالف، موافق، یعنی بودن مرتبط نوع میکنند. بررسی را بودن مرتبط نوع بود، مرتبط موضع اگر بعد، ی مرحله در و

شده.
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شده پشینهاد مدل ٣

پردازش پیش ٣ . ١

از بعضی همچنین کردیم. حذف را داشتند وجود وب از ها داده استخراج دلیل به که عالئمی تنها دادگان پردازش پیش برای ما
سازی نرمال کردیم. حذف را عبارات این که نمیشدند محسوب ادعا از جزیی که داشتند خود کنار را شایعه” “ عبارت اداعاها،
ویژگی دلیل به را دیگر عالیم و نقاط ، ایست کلمات است. شده انجام فارسی زبان برای [١٢] stanfordnlp با نیز دادگان

کردیم. حذف ها ویژگی بعضی در و داشتیم نگه داشتند نیاز آنها به که هایی

ها ویژگی ٣ . ٢

میگرند: قرار زیر ی دسته سه در کردیم استفاده ما که هایی ویژگی

تعداد این میشود. ظاهر هم متن در ادعا،  در توکن یک که دفعاتی تعداد قبیل از میشود هایی ویژگی شامل : BOW •
۶ تا ٢ های سایز با ) ها توکن از توالی یک که دفعاتی تعداد میشود. محاسبه هم ایست کلمات گرفتن نظر در بدون
کن تو تایی سه توالی برای Tf-idf میشوند. ظاهر هم متن در ادعا، در (١۶ و ٢،۴،٨ سایزهای (با ها کاراکتر یا  (

ها.

خبر. متن و ادعا موضوعی بردارهای بین کسینوسی فاصله قبیل از میشود هایی ویژگی شامل : Topic Modeling •
عنوان مهم موضوع ٣٠٠ بین کسینوسی فاصله مهم. موضوع ٣٠٠ فاکتورگیری ادعا. و متن بین معنایی پنهان رابطه

خبر. متن و

[١٣] فارسی زبان ی شده داده آموزش پیش از کلمات بردار : Word embedding •

مدل ٣ . ٣

معنایی درک فاقد باشد لغوی ویژگی اساس بر صرفا که مدلی است. شده داده نشان [٢] stackLSTM مدل زیر شکل در
انکودینگ و embedding word از استفاده با را معنا بتواند بهتر که مدلی یک با ویژگی بر مبتنی مدل یک جا این در است.
که اول ویژگی ١٠٠ رو این از است. مهم جمله معنی فهمیدن برای اطالعات متوالی پردازش است. شده ترکیب دهد تشخیص
اوت دراپ یک و ١٠٠ سایز با مخفی وضعیت یک و LSTM stack دو به هستند، (v) ها embedded word های ویژگی
یک هر در نورون ۶٠٠ با dense عصبی شبکه الیه ٣ به و میشود ترکیب ها ویژگی بقیه ی با مخفی وضعیت میشود. داده ٠ . ٢

برگرداند. را کالس ۴ احتمال تا دارد قرار softmax ساز فعال تابع و نورون ۴ با دنس الیه یک پایان در میشود. داده

[٢] stackLSTM مدل :٢ شکل
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نتایج ۴

دادگان ١ . ۴

نسبت خبر متن (کالس) موضع و عنوان ادعا، ، خبر متن شامل نمونه هر که میباشد نمونه ١٩٩٧ شامل شده آوری جمع داده ی
شکل مطابق ها کالس در ها داده توزیع است. شده استفاده خبر متن و ادعا از سازی پیاده این در .[١۴] باشد می عنوانش به

است. ٣

ها کالس توزیع :٣ شکل

ها الین بیس ٢ . ۴

ایم: کرده استفاده الین بیس بعنوان زیر مدل ۵ از ما

• Majority
• logistic regression classifier with L1 regularization [15]
• support vector machine classifier (SVM) [16]
• random forest model [17]
• Naive Bayes model [18]

تنظیمات و ها مدل ٣ . ۴

دادیم. انجام گوناگونی آزمایشات پارامترها مختلف مقادیر و ها ویژگی مختلف های ترکیب با ما

dense های الیه بین همینطور و ها LSTM بیرونی و درونی وزنهای برای {. ٨ ،. ۵ ،. ٢} Dropout •
. ٧٠٠ تا ١٠٠ بین ها نورون مقادیر آزمایش و کمتر تعداد با dense های الیه •

. ورودی به توجه با آنان های یونیت تعداد و ها LSTM تعداد تغییر •
ورودی بعنوان آنها embedding بردار تولید و هم کنار در متن و عنوان گرفتن قرار از بعد که هایی توکن تعداد •

{٢٠٠ ،١۵٠ ،١٠٠ ،۵٠} شد. استفاده LSTM
categoricalبعنوان cross entropy از همینطور و . ٠٠١ یادگیری نرخ با شد انتخاب rms نهایی Optimizer •

شد. استفاده loss تابع

باشد. می بندی کالس برای softmax ساز فعال تابع و نورون ۴ شامل آخر ی الیه •

است: زیر شرح به گرفتند را نتایج بهترین که هایی مدل از تا چهار

embedding Word کردیم. استفاده شده استخراج های ویژگی تمامی از مدل این برای : stackLSTM_org •
١٠٠ LSTM های بالک از کدام هر شد. داده stackLSTM به ورودی بعنوان ادعا و متن اول توکن ١٠٠ برای
میباشند. ReLu سازی فعال تابع همراه به نورون ۶٠٠ شامل dense های الیه dropout. . ٢ همراه به دارند یونیت
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حذف از بعد شده. استفاده مدل این برای embedding word و BOW ویژگی سری دو از فقط : stackLSTM •
شد. کلی حالت نصف ها ویژگی تعداد modeling Topic های ویژگی

١٠٠ شامل هم lstm این کنیم. استفاده تا دو جای به lstm یک از گرفتیم تصمیم مدل کردن تر ساده برای : LSTM •
باشد. می . ٢ dropout و یونیت

این فارسی دیتاست روی بر آنها. بین . ۵ dropout و نورون ٣٠٠ همراه به dense الیه ٣ : stackLSTM_reg •
آورد. بدست را نتیجه بهترین مدل

ارزیابی معیار ۴ . ۴

ایم: کرده استفاده ارزیابی برای زیر معیار چهار از ما

ها. نمونه کل تعداد به نسبت اند شده بینی پیش درست که هایی نمونه تعداد : Accuracy

(F١m) میشود. گرفته آنها میانگین سپس و شده محاسبه F١ کالس هر برای : Macro-F١

میشود. گرفته ها کالس وزن به توجه با آنها دار وزن میانگین سپس و میشود محاسبه F١ کالس هر برای : Weighted-F١
(F١)

این کردیم. محاسبه نیز را دادند ارائه جعلی اخبار چالش کنندگان برگزار که را معیاری ما جدید های مدل برای : FNC-١ 
امتیاز . ٢۵ شود داده تشخیص بودنش نامربوط یا مربوط درستی به متن اگر ابتدا است. مراتبی سلسله صورت به ارزیابی معیار
دیگر امتیاز . ٧۵ است،  بحث حال در یا مخالف موافق،  که شود بینی پیش درستی به مرتبط،  های کالس بین اگر سپس میگیرد.

میگیرد.

آزمایشات نتایج ۵ . ۴

مدل توانایی و F١ Accuracy، مقادیر ما جدول این در میدهد. گزارش تست ی داده ی رو را ها مدل تمام کارایی ١ جدول
ایم. داده نشان را کالس هر بینی پیش برای

Method Acc F1 AGR DSG DSC UNR
Majority .522 .36 0 0 1 0
SVM .61 .58 .834 .405 .361 .04
Logistic_Reg .597 .54 .855 .369 .128 0
Random Forest .605 .55 .921 .243 .298 .04
Naïve Bayes .51 .575 .866 .369 .021 0
stackLSTM_org .665 .628 .074 .514 .924 .406
stackLSTM .63 .57 .185 .486 .942 .25
LSTM .63 .65 .444 .486 .695 .601
stackLSTM_reg .72 .71 .185 .571 .79 .758

Table 1: Total accuracy, F1_score and classes accuracy

است. شده داده نشان ٢ جدول در جدید پیشنهادی های مدل برای FNC-و ١ F١ Macro مقادیر همچنین

Method F1m FNC-1
stackLSTM_org .497 .719
stackLSTM .486 .692
LSTM .541 .68
stackLSTM_reg .583 .747

Table 2: Macro F1 and Fnc score for proposed models

دیگر آزمایشات ۶ . ۴

به کردیم. استفاده ادعا یک به خبر عنوان موضع تشخیص در ویژگی استخراج برای [١٩] Embedding Bert از همچنین ما
به نبود. میسر ادعا به نسبت خبر متن موضع تشخیص برای مدل این از استفاده امکان گوگل؛ GPU و زمان محدودیت دلیل

ایم. آورده قسمت این در جداگانه بصورت را نتایج و تنظیمات دلیل همین

۵



کردیم: استفاده stackLSTM مدل در Bert از ادعا به نسبت خبر عنوان موضع تشخیص برای روش دو به

٣٠ این تمام Embeding Bert آوردن بدست و خبر عنوان از کلمه ١۵ و ادعا از کلمه ١۵ گرفتن : ها ویژگی – . ١
ادعا بودن چندقسمتی ویژگی + ادعا بودن سوالی ویژگی + [٢٠] Flair کتابخانه بوسیله کلمه

concat دوم LSTM خروجی با را بودن چندقسمتی و بودن سوالی ویژگی دو حالت این در : نتیجه و تنظیمات –
پارامترهای تمامی دادیم. خروجی الیه به نهایتا و داده عبور dense الیه سه از را ها ویژگی این سپس و کردیم

شد: حاصل تنظیمات این با نتیجه بهترین که کردیم تست مختلف های مقدار با را گذار تاثیر
batch_size = 200, kernel_initializer= glorot_uniform , regularizer = regular-
izers.l2(0.01) , epochs = 100, dropout for dense layer = 0 , dropout for both
lstm = 0.1, neuron count for each dense = 500, neuron count for each LSTM
= 30
Results : F1-score = .501 , Accuracy = .54 , Loss = 1.57
نیز خبر عنوان از و ابتدا کلمه ١٢ ادعا از کلمه، ١۵ جای به که تفاوت این با قبل؛ روش همانند : ها ویژگی – . ٢

ایم. کرده انتخاب را ابتدا کلمه ١٢
نتیجه و حالت بهترین که کردیم تست مختلف های مقدار با را گذار تاثیر پارامترهای تمامی : نتیجه و تنظیمات –

باشد: می زیر صورت به تست داده روی بر
batch_size = 200, kernel_initializer= None , regularizer = regularizers.l2(0.01)
, epochs = 100, dropout for dense layer = 0.5 , dropout for both lstm = 0.2,
neuron count for each dense = 600, neuron count for each LSTM = 24
Results : F1-score = .53 , Accuracy = .551 , Loss = 1.15

زیاد خیلی ابعاد دلیل به است ممکن ها، الین بیس به نسبت F١ -Score و Accuracy معیارهای بودن پایین دالیل از یکی
تایی ٣٠٧٢ بردار یک کلمه هر برای Flair کتابخانه در شده سازی پیاده Embedding Bert ) باشد. Embedding Bert

کند.) می تولید

تحلیل ۵

بیابیم. را جمله واقعی معنی تا ببینیم یکدیگر کنار در را کلمات باید ما پس است. وابسته خبر معنی به بسیار موضع تشخیص
تقویت باعث نیز lstm دو از استفاده میگیرد. نظر در را کلمات توالی که کنیم استفاده lstm مانند ای شبکه از گرفتیم تصمیم ما
مدل بعنوان [٢] stackLSTM مدل از ما مقاله این در رو این از میشود. مدل کردن تر پیچیده همینطور و معنایی های ویژگی
ویژگی ما همچنین کنیم. پیدا دست بهتری نتایج به که دادیم تغییر ای گونه به را آن پارامترهای و تنظیمات و کردیم استفاده پایه

دادیم. قرار استفاده مورد آزمایش هر در را آنها از تعدادی یا همه که کردیم استخراج متن از را مختلفی های

های مدل تمامی حال این با است. شده فارسی دادگان مجموعه روی کارایی بهبود باعث مدل کردن تر ساده نتایج، به توجه با
های ویژگی اکثر که باشد دلیل این به است ممکن این دارند. (agree) اقلیت کالس تشخیص در ضعیفی عملکرد پیشنهادی
کلمات تعداد شامل مرتبط ادعاهای و متن تمامی که زیرا باشد. می ادعا و متن بین کلمات شباهت ی پایه بر شده استفاده

میدهد. قرار دیگری ی دسته جزء را شباهت مدل این است، کمتر همه از agree ی داده تعداد چون و هستند. فراوان مشابه
است. کرده عمل ها مدل سایر از بهتر ارزیابی معیار ۴ هر نظر از ما نهایی مدل حال هر در
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