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چکیده
مقدمه :اخبار جعلی با توجه به دسترسی افراد به شبکههای اجتماعی و پلتفرمهایی که از قابلیت نظارت مستقیم برخوردار نیستند ،روز به روز در
حال گسترش است .در نتیجه دانستن شیوههای تشخیص یک خبر جعلی میتواند گامی مؤثر را در کاهش این گونه تأثیرگذاریها داشته باشد.
روش پژوهش :دراین مطالعه مرور سیستماتیک ،مقاله حاصل از پژوهشهای انجام شده با موضوع شناسایی اخبار جعلی در جهان در دورهی
زمانی  5102تا  5151در مجالت معتبر علمی و پژوهشی داخلی و خارجی منتشر شده و در بانکهای اطالعاتی داخلی و بینالمللی جمعآوری
شد .در نهایت با اعمال معیارهای ورود و خروج  34مقاله مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :با استفاده از مطالعات انجام شده مقاالت در دو دسته کلی طبقهبندی شد -0 :روش شناسایی انسانی -5 ،روش شناسایی خودکار یا
ماشینی .شاخصهای ارائه شده در مورد موضوع و پیشرفتهای حاصل شده در این زمینه ،باز نیز حاکی از ضعف بسیاری در شناخت اخبار
جعلی دارد .از یک سو مدلهای ماشینی که از پایگاه داده استفاده میکنند ،نمیتوان مدلی را ارائه داد که در فضای واقعی به درستی عمل
نماید و از سوی دیگر استفاده از روشهای انسانی بسیار زمانبر است.
نتیجهگیری :به نظر میرسد هنوز ضعف در تشخیص وجود دارد و در بسیاری از موارد مواجه با فضای واقعی خوب عمل نشده است ،با این
حال در سالهای اخیر شبکه اجتماعی توئیتر بسیار بهتر از دیگر شبکهها عمل کرده است.
واژگان کلیدی :اخبار جعلی ،تشخیص اخبار جعلی ،تحلیل اخبار جعلی.

 -0دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی ،واحد بینالملل قشم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قشم ،ایران
 -5استادیار ،گروه علوم ارتباطات ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیکAli_phd1970@yahoo. com :
 -4عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ،تهران ،ایران
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مقدمه
مثالهای بسیار زیادی از تأثیر اخبار جعلی در دنیای امروز وجود
داشته و در واقع اخبار جعلی یکی از بزرگترین دغدغههای است
که در قرن اخیر جهان را درگیر کرده است .به عنوان مثال در سال
 5102به علت یک گزارش غلط و در واقع خبری جعلی ،وزیر دفاع
پاکستان از طریق توئیتر کشور اسرائیل را تهدید به حمله اتمی کرد.
()Goldman, 2016
بسیاری از رهبران جهان از جمله باراک اوباما رئیسجمهور پیشین ایاالت
متحده و پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک روم نیز از انتشار اخبار
جعلی ابراز نگرانی کردهاند)Gardiner, & Melissa, 2016( .
اصطالح اخبار جعلی موضوع جدیدی نیست ولی گفتمان معاصر به
ویژه رسانههایی که پوشش جهانی دارند ،اخبار جعلی را به عنوان
پستهایی ویروسی مبتنی بر گزارشات ساختگی تعریف میکنند و
مطالعات اخیر خبر جعلی را خبری میداند که عمده خبر قابل تأیید
نبوده و خوانندگان را گمراه میسازد .دو انگیزه اصلی باعث زمینهسازی
در تولید اخبار جعلی میباشد -0 :انگیزه مالی و ایدئولوژیک -5 ،تولید
اخبار زرد یا ویروسی که باعث افزایش بازدید یک محتوا شده و درآمد
تبلیغاتی ایجاد میکند)Allcott, & Gentzkow, 2017( .
برای درک بهتر از اخبار جعلی باید اول بدانیم که خبر واقعی
چیست؟ خبر دارای تعاریف بسیاری میباشد ،که همهی آنها به
چگونگی ایجاد و ماهیت آن بر میگردد ،به عنوان مثال :به گزارش
یک واقعه به بیانی جالب و قابل توجه خبر میگویند
( )Kershner, 2011یا گزارشی از یک رویداد که تأثیر قابل
توجهی را بر مردم بگذارد)Richardson, 2007( .
موضوع اصلی این است که معموالً افراد خبر را به عنوان خروجی کار
یک روزنامهنگار حرفهای میبینند که اطالعاتی مستقل ،قابل اعتماد،
دقیق و جامع ارائه داده است)Kovach & Rosenstiel, 2014( .
در نتیجه عنصر اصلی در تعریف روزنامهنگاری رعایت استاندارد و
مسئولیت حرفهای او است که دارای یک موقعیت تأثیرگذار در
جامعه است)Benson, 2004( .
پس این روزنامهنگار است که با قضاوت ذهنی خود اخبار را از منظر
اجتماعی ساخته و تصمیم به ویرایش و یا حذف اطالعات از آن خبر
میکند ( ،)Herman, & Chomsky, 2010البته ناگفته نماند
که فشارهای بیرونی از جمله ،دولت ،ناظرین و آگهیدهندگان نیز میتواند
بر این پروسه تأثیر بگذارد)Shoemaker, & Reese, 2013( .
حال اخبار جعلی به دلیل گستردگی زیادی که در حیطههای مختلف
دارد ،در هر موضوع به صورت خاص خود تعریف میشود و به
عنوان مثال در حوضه فروش ،افرادی برای یک محصول مواردی
را به غلط نوشته تا بهتر خریداری شود و یا در حوزه سیاست برای
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همراهی افکار جمعی ،اخباری را به غلط منتشر کرده تا به مقاصد
سیاسی خود برسند .و تمامی این اخبار شاید دارای نویسنده و منبع
مشخصی نباشدWardle, 2017; Dongsong ( .
)Zhang, Zhou, Kehoe, & Kilic, 2016
اخبار جعلی اکنون یکی از بزرگترین تهدیدهای دموکراسی،
روزنامهنگاری و آزادی بیان تلقی میشود و این موضوع بر روی
اعتماد عمومی به دولتها را هدف قرار دادهZhou, & ( .
)Zafarani, 2019
میزان تأثیر به قدری زیاد است که در انتخابات سال  5102آمریکا
برای تنها  51خبر جعلی برتری که منتشر شده تعداد  9میلیون
اشتراکگذاری فقط در فیس بوک ثبت شده و بیش از  7میلیون
نظر و کامنت نیز گذاشته شده است)Willmore, 2016( .
نکته جالب دیگری که مطالعات نشان داده این است که اخبار جعلی
با سرعت بسیار باالتری نسبت به دیگر اخبار در شبکه توئیتر باز
توئیت شده و به ویژه در اخبار سیاسی سرعت گسترش خبر جعلی
بسیار زیاد است)Vosoughi, Roy, & Aral, 2018( .
مطالعات نشان داده که عوامل اجتماعی و روانشناختی نقش مهمی
را در جلب اعتماد عمومی توسط یک خبر جعلی داشته و انتشار آن
را تسهیل مینماید .در واقع ثابت شده که انسان هنگام تمایز بین
حقیقت و دروغ ،بسیار غیر منطقی عمل کرده و آسیبپذیر بوده و
اطالعات فریبنده میتواند در توانایی تشخیص جعلی بودن یک خبر
تأثیر بگذارد ،نرخ کشف یک خبر جعلی دارای میانگین  23درصد
بوده و نشاندهنده میزان باالی آسیبپذیری یک انسان در مقابل
با اخبار جعلی میباشد)Rubin, & Technology, 2010( .
مهمتر اینکه تکرار مواجه فرد با همان خبر جعلی میتواند توانایی
تشخیص را پایین آورده و باعث اعتماد به خبر شود)Rini, 2017( .
پژوهشها و دیدگاههای بسیاری در تشخیص و تبیین مفاهیم خبر
جعلی انجام شده است ،با این حال نه تنها در سالهای اخیر این
موضوع باعث کاهش تأثیرگذاری اینگونه اخبار نشده بلکه تعداد آن
نیز روز به روز در حال افزایش است ،التبه پزوهشهای بسیار اندکی
در کشور ایران نیز در این زمینه انجام شده که تعداد آن به تعداد
انگشتهای دست نیز نرسیده و نیاز است تا با معرفی جامع و تحلیلی
عمیق ،به توسعه و جذب محقق در حیطههای مربوط به اخبار جعلی
در کشور ایران کمک کرد .ناگفته نماند که تمامی علومی که منجر
به تشخیص جعلی بودن یک خبر از جمله ،علوم کامپیوتر ،علوم
سیاسی ،روزنامهنگاری ،علوم اجتماعی ،روانشناسی ،اقتصاد و
اطالعات در واقع در بسیاری از جهات صرف زبان خاص یک کشور
بوده و مطالعات انجام شده به واسطه یادگیری ماشین ،پردازش زبان
طبیعی ،بازیابی اطالعات و داده کاوی ،باید مختص زبان فارسی
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انجام شده تا بتواند خبر جعلی را بر همان اساس تشخیص دهد ،امید
آن است تا با این پژوهش ،کشف اخبار جعلی با زبان فارسی مهمتر
جلوه کرده و محققان این حوزه آشنایی بیشتری با روشها پیدا نمایند.
پیشینه تحقیق
در این بخش از مقاله سعی شده تا با استفاده از مطالعات انجام شده
به دستهبندی از رویکردهای متفاوت در مورد شناسایی اخبار جعلی
پرداخته و تشریحی از چگونگی ارتباط بین این رویکردها و
چگونگی کارکرد هرکدام برای تشخیص بهتر را ارائه نماییم.
(جدول شماره  )0خالصهای از کل مقاالت مورد بررسی در
سالهای اخیر را نشان میدهد .نکته مهم این است که این مقاالت
در دو دسته کلی طبقهبندی شده -0 :روش شناسایی انسانی-5 ،
روش شناسایی خودکار یا ماشینی.
روش پژوهش
مطالعه از نوع مروری و کتابخانهای به صورت سیستماتیک انجام
شده است .در این مطالعه  07211مقاله حاصل از پژوهشهای انجام
شده با موضوع شناسایی اخبار جعلی در جهان در دورهی زمانی 5102
تا  5151در مجالت معتبر علمی و پژوهشی داخلی و خارجی منتشر
شده و در بانکهای اطالعات جهاد دانشگاهی،Elsevier ،
،Taylor & Francis،0IEEE ،Wiley ،Springer
ماگیران ،گوگل اسکوالر نمایه شدهاند جمعآوری شد .به منظور
جستجو و تحقیق از الگوریتم زیر استفاده شده است( .شکل )0
پس از حذف بر اساس الگوریتم نوشته شده تعداد  34مقاله که
بهترین حالت را در جهت مقایسه کمی و نتایج را دارا میبود ،مورد
بررسی و تحلیل قرار گرفت تا بتوان از آن در جهت تعمیم و تحلیل
مطالب استفاده کرد.
روشهای شناسایی انسانی
با توجه به گستردگی مطالب در حوزه خبر میتوان اینگونه تصور کرد
که یک فرد هرچه قدر هم که از علم کافی برخوردار باشد ،در تمامی
حوزهها صاحبنظر نبوده و حتماً توانایی تحلیل و تشخیص اخبار جعلی
را در همه حوزههای خبری دارا نخواهد بود .در نتیجه کار بسیار کمی
نیز در این حوزه انجام شده و به رهنمودهای همچون افزایش سواد
اطالعاتی و رسانه (که عمالً امکانپذیر نیست) ،توجه به خصوصیات
یک خبر و استفاده از امکاناتی که به حقیقتیاب 5مشهور بوده محدود
شده است .یکی دیگر از ضعفهای روشهایی که انسان در آن دخالت
مستقیم دارد ،موضوع انفجار اطالعاتی و سرعت پخش اخبار بوده که
اوالً یک فرد در دنیای امروز ،با بمبباران اطالعاتی مواجه است و قطعاً
. Institute of Electrical and Electronics Engineers
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توان مقابله با آن نیز برای هر فردی بسیار دشوار بوده و تمامی خبرها
قابلیت چک کردن توسط فرد به صورت هم زمان را نخواهد داشت،
پس شاید این موضوع از بزرگترین نقطه ضعفهای سیستمهایی با
نیاز دخالت انسانی بوده و در ضمن در مورد تکرار قرار گرفتن فرد با
اخبار جعلی ،ممکن است باعث تأثیرگذاری بیشتر و همچنین موجب
عدم توجه فرد برای کنتر اخبار را در پی داشته باشد .با این حال
شناسایی توسط عوامل انسانی به شرح زیر میباشد:
 -1استفاده از سواد رسانه ،اطالعات و خصوصیات خبر:
الف) توجه به منبع :یکی از اصلیترین موضوعات برای
بررسیهای انسانی ،تمرکز بر روی منبع خبر به جای متن بوده و از
مهمترین نکاتی که باید به آن توجه داشت ،لینک خبر و دامنه آن
است که نباید نشانههای مشکوک داشته و یا کپی منابع خبری مهم
با یک حرف اضافه برای نشان دادن اینکه مبع خبر امن میباشد،
باشد و همچنین باید به بخشهای درباره ما و قوانین آن منبع نیز
مراجعه و اگر در قوانین سلب مسئولیت از متن نوشته شده خبر
مشاهده شود ،باید اعتبار آن را زیر سؤال بردKarimi, Roy, ( .
)Saba-Sadiya, & Tang, 2018
ب) توجه به محتوای خبر :کاربران اینترنت روزانه با هزاران
خبر مختلف ،در حوزههای متفاوت مواجه میشوند .نظریههای
اجتماعی و علمی نشان داده که ضعف افراد در توانایی تشخیص
اطالعات درست از نادرست بسیار مشهود بوده و با اینکه فرد حتی
ممکن است از دانش باالیی نیز برخوردار باشد نتواند آن محتوا را
به درست تشخیص دهد ،در هر صورت محتوا بسیار شک بر انگیز
بوده و تقریباً یک فرد عادی نمیتواند از تشخیص درستی بر خوردار
باشد و البته تکنیک خواصی نیز در این زمینه برای تشخیص عامل
انسانی تا به حال طراحی نشده و فقط منوط به سواد رسانهای
میباشد)Kumar, & Shah, 2018( .
ج) تیتر خوانی :یکی از مهمترین نکات و رفتاری که یک کاربر
در مواجه با بنباران اطالعاتی ،فقط تیتر خوانی است و به علت زیاد
بودن اخبار ،برداشت متن خبر نیز معموالً از تیتر اخبار نشات
میگیرد ،این موضوع سبب میشود تا عالوه بر عدم توجه به داخل
متن ،درگیر تیترهای جنجالی ،جذاب و به اصطالح زرد شده و از
محتوا جا بماند .معموالً تیترها برای دریافت کلیک بیشتر طراحی و
چشم نوازتر است ،در نتیجه ممکن است که اصالً تیتر با محتوای
خبر همخوانی نداشته و حتی با واقعیتهای بیان شده در متن نیز در
تعارض باشد ،یا ممکن است که از افعال معکوس و توصیفاتی استفاده
شود که در لحظه اول خواننده فقط جذب شده و درک کاملی از محتوا
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پیدا نکند ،نکته بعدی نیز در بدبینی افراد به اخبار نهفته بوده و
مخصوصاً در کشورهای جهان سومی ،همیشه یک کاربر آنالین با
چشم بدبینی به اخبار نگاه کرده و در نتیجه این عدم اعتماد جمعی
باعث خواهد شد تا تیترها از قدرت گمراه کنندگی بیشتری برخوردار
باشند)Bourgonje, Schneider, & Rehm, 2017( .
د) کنترل منبع پشتیبان :در دنیای خبری کشور ایران خیلی
مرسوم نیست که اخبار دارای ارجاعات داخلی متنی و معرفی منابعی
باشد که ،کنه خبر از آن اقتباس شده است .با این حال یک خبر
قوی که دارای نویسنده معتبری باشد ،همیشه ارجاعاتی به دانش
متخصصان ،دادههای آماری و نظر سنجی ،اسناد پشتیبان و منابع
خارجی و داخلی را در محتوا ایجاد مینماید تا از اعتبار باالتری
برخوردار باشد .در نتیجه با کمی وقت میتوان از طریق مطالعه
اینگونه منابع به درستی خبر پی برد .البته الزم به ذکر است که این
موضوع بیشتر در مجامع علمی کاربرد داشته و روزنامهنگاران
معموالً اینگونه برخوردی ندارند)ifla org, 2020( .
ه) حس نهفته در موضوع خبر :بیشتر اخبار جعلی با تمرکز بر
احساسات خواننده ،توانایی فریب را به دست آورده و هدف خود را
به او القا مینمایند ،اخبار جعلی عمداً بر حس طنز ،ترس ،اضطراب،
دلسوزی ،کنجکاوی و آشفتگی خوانندگان تأثیر گذاشته تا جذابیت
باالیی را برای کاربر ایجاد نمایند .در واقع برای مواجه با این گونه
موضوعات باید فردی که به دنبال کسب دانش از یک خبر میگردد
باید این استراتژی را دنبال نماید که اوالً بر احساسات خود غلبه و
ثانیاً میزان حساسیت خبر را تشخیص دهد ،اگر خبری بیش از حد
جنجالی و دور از واقع بود و یا از حس شوخ طبعی زیادی بر خوردار
بود ،حتماً نیاز است تا بیشتر در مورد آن مطالعه و فقط به خواندن
یک خبر بسنده نکند .پس مطالعه یک خبر باید به دور از تعصبات
شخصی ،قضاوت زود هنگام و خوشبینی زیاد مطالعه شده و
همیشه حس کنجکاوی فرد باید او را به مطالعه بیشتر در
موضوعاتی که حساسیت بر انگیز است را داشته باشد.
()Esmaieli, Rahimi, & Moradi, 2019
ت) بررسی زمینه اجتماعی :یکی دیگر از روشهای تشخیص
مبتنی بر شک ،ذن و گمان اجتماعی است .مسأله این است که فرد
باید میزان باورپذیری یک خبر را چک کند ،زیرا ممکن است اخبار از
قلو زیادی برخوردار باشد ،در پس آن حتماً تاریخ انتشار و موقعیت زمانی
خبر باید مورد دقت قرار گیرد ،زیرا اخبار یا از موقعیتهای قدیمی برای
تأثیر بر زمان حال استفاده و یا از نزدیکی یک رویداد حساس مثل
انتخابات استفاده و معموالً در این رویدادها خبرهای جعلی بیشتر
گسترش پیدا میکند ،در نتیجه موقعیت زمانی خبر نیز از اهمیت باالیی
. Natural language Processing
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برخوردار میباشد)Shu, Wang, & Liu, 2019( .
 -2استفاده از سایتهای حقیقتیاب :با توجه به مهم شدن
موضوع رسانه و اخبار جعلی در دنیا ،امروزه سازمانهای متولی
رسانه در دنیا ،از نوعی سیستم خود نظارتی بر پایه گزارشهای
انسانی و البته چک کردن بسیاری از اخبار مهم به صورت نظارت
بر خروجی رسانهها ،در حال بررسی واقعیت و صحت سنجی اخبار
میباشند .با توجه به این موضوع خبر در واقع مخلوطی از اطالعات
چند رسانهای از جمله ،تصویر ،فیلم ،متن ،صوت و بسیاری موارد
دیگر است که با یک طبقهبندی ساده ،آرشیو و مقایسه ،نمیتوان
به درستی برچسب حقیقت را به آن زد .با این تفاسیر بسیاری از
سازمانها با استفاده از معیارهای پردازش تصویر برای یک خبر و
مقایسه آن با آرشیو و از طریق امکانات درک متن و تصویر ،در
تالش هستند تا درستی یک خبر را تأیید نمایند و این روشها در
حال پیشرفت میباشد .برخی منابعی که امروزه به صورت آنالین و
به زبان انگلیسی فعالیت میکنند به شرح زیر میباشد:
سایتهای بسیاری از جمله (،Google Fact Check Tools
Factmata. ،Classify. news ،FackCheck. org
،TruthOrFiction. com ،Snopes. com ،com
 )Hoaxy. iuni. iu. eduدر حال فعالیت بوده و هرکدام از آنها
دارای خصوصیات خاص به خود میباشند .بیشتر این سایتها با
استفاده از الگوریتمهای یادگیری ماشین و درک زبان طبیعی
( )0NLPبه بررسی محتوای متنی پرداخته و همچنین با بررسیهای
روزانه سایتهای معتبر را از غیر معتبر تفکیک مینمایند .نکته اصلی
این سایتها در تعداد افراد استفاده کننده و وسعت عملیاتی آنها
است ،زیرا تمامی این روشها نیازمند یک دیتا بیس قوی بوده و
هرچه این دیتا بیس بزرگتر باشد ،در نتیجه دقت آنها نیز بیشتر
خواهد بود ،شاید معروفترین آنها مربوط به گوگل و سایت
 FackCheckکه ابتکار شرکت فیس بوک است میباشد.
 -3اثر سوم شخص در کشف اخبار جعلی :در واقعی یکی
از پژوهشهای مطالعه شده نشان داده که در کشف و شناسایی اخبار
جعلی در حیطه عوامل انسانی اثر سوم شخص میباشد ،در واقع اگر
شما به فردی مشاوره خبری داده و یا در بحث و گفتوگو در مورد
آن خبر بپردازید ،سوم شخص میتواند در تصمیمگیری بین درست
و غلط بودن خبر ،بر روی یک فرد بسیار مؤثر واقع شود ،به عنوان
مثال فردی که دارای تحصیالت بیشتر ،سواد رسانهای بیشتر ،درآمد
بیشتر و یا جهتگیری سیاسی همسو با شما باشد ،میتواند تأثیر
زیادی را بر قبول یا رد یک خبر بگذارد ،در نتیجه این اثر ،اثر سوم
شخص نامیده شده است)Corbu et al, 2020( .

روشهای شناسایی اخبار جعلی :مطالعه مروری سیستماتیک

نکته جالب این است که سن در مطالعات نقشی را ایفا نکرده ولی،
شاید در جوامعی که به صورت سنتی زدگی کرده و یا دارای
فرهنگهای خاصی باشند که درکی کورکورانه از سن داشته باشند،
سن نیز در کشف اخبار جعلی در آن جوامع خاص نقشپذیر باشد.
روشهای شناسایی ماشینی
این دسته از روشها به چندین بخش تقسیم میشوند ،با توجه به
مطالعات انجام شده ،میتوانیم به بخشهای زیر طبقهبندی نماییم:
* روشهای مبتنی بر حساب کاربری افراد
* روشهای تحلیل محتوا
* روشهای داده کاوی و یادگیری ماشین
* روشهای ترکیبی
روشهای مبتنی بر حساب کاربری افراد
پژوهشهای انجام شده نشان از فعالیتهای بسیاری برای کشف
حسابهای کاربری شده که مخرب بوده و در واقع به پخش اخبار
جعلی ،کامنتهای جعلی و بسیاری از موارد دیگر میپردازند ،شاید
نکته اصلی و سخت ماجرا تفکیک بین این حسابهای کاربری
باشد ،زیرا حساب کاربری دارای دو جنبه است یکی حسابهایی
که توسط رباتها هدایت شده و دیگری حسابهای جعلی که
توسط خود انسان اداره میشود.
روشهای بسیاری در این حوزه وجود دارد ولی نکات بسیار مهم
توجه به شاخصهایی است که در تحلیلهای و الگوریتمهای
مختلف مورد استفاده قرار گرفته ،از جمله این شاخصها برای
طبقهبندی حساب کاربری افراد میتوان به (مکان حساب ،زمان
ایجاد حساب ،تأیید یا عدم تأیید حساب کاربری در شبکه اجتماعی،
میزان فعالیت کاربر ،بررسی الگوهای زمانی در حساب کاربری،
میانگین زمانی ارسال پستهای متوالی ،فرکانس پاسخدهی به
کامنتها ،تعداد اشتراک پست در یک بازه زمانی ،استتار مکان
جغرافیایی به واسطه عدم دسترسی نرمافزار به موقعیت مکانی،
بررسی اطالعاتی در مورد تعداد فالوور و روابط بین دوستان یک
حساب ،نمرههای بررسی احساسات یک حساب ،از جمله قطبش،
میزان پاسخ به احساسات ،میزان شادی بیان شده ،نمرات تحریک،
قدرت و غلبه) بیان شده است .در واقع حسابهای کاربری از چهار
جهت بررسی میشوند:
 -1شرایط حساب کاربری :در واقع زمان ،مکان و وضعیت
حساب از لحاظ پروفایل آن و متغییرها بررسی میشود.
 -2تحلیل رفتاری حساب کاربری :این تحلیل مربوط به
رفتارهای زمانی حساب در فعالیتهای اشتراکگذاری ،پستگذاری،
توالی زمانی و فرکانس فعالیت است که معموالً در حالتهای انسانی
این توالیهای زمانی بسیار پایینتر از رباتها میباشد.
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 -3شاخصهای اعتبار سنجی :اصل اعتبار یک حساب به
تعامل او با جامعه دوستان و فالوئرها میباشد ،در واقع اعتبار
حسابهایی که دارای پیرو کمتر میباشد و این موضوع بسیار
مشهود بوده و فرآیندهای الیک ،دیسالیک و فالو و آنفالو نیز در
این موضوع بسیار اهمیت دارد.
 -0احساسات حساب کاربری :یکی از نکاتی که باعث تمایز
انسان و ربات یا افرادی که به صورت فیک فعالیت میکنند،
محرکهای احساسی میباشد در واقع عوامل مرتبط با احساسات
میتواند در تحلیلها مورد استفاده قرار گیرد ،این روشها بر اساس
تحلیلهای روانشناختی کلمات کلیدی و یا تکرار شده در بیشتر
متنهای به اشتراک گذاشته میشود ،متغییرهای احساسی میتواند
تفاوت انسان و ربات را به راحتی تشخیص دهد.
روشهای تحلیل محتوا
محتوا در یک خبر به طور معمول از متن ،عکس ،فیلم تشکیل شده
و هدف آن ارتباط با مخاطب و تأثیرگذاری بر مخاطب میباشد،
تحلیلها و روشهای بسیاری در این زمینه وجود داشته که مبتنی
برا الگوریتمهای شناسایی زبان طبیعی و تجزیه و تحلیلهای
عکس میباشد .در کل جهتگیریهای مقاالت در تحلیل محتوا
بر اساس موارد زیر میباشد:
 -1الگوریتمهای تحلیل معنا و زبان :اخبار جعلی معموالً
جهتگیریهای سیاسی ،مالی داشته و از سبکهای خاصی در متن
پیروی میکند .نکته اصلی این است که بیشتر اخبار جعلی برای
تأثیرگذاریهای مسائل خاص پدید آمده و معموالً در زمانهای
انتخابات و یا تغییرات مالی مهم شرکتها و شرایط اقتصادی و  ...بیش
از پیش دیده میشود .در نتیجه بیشتر اخبار نیز جهتگیری خاصی از
یک مسأله را داشته و در آن جهت دست به تغییر واقعیت میزنند .هدف
از این گونه تحلیلها مشاهده و دریافت قالبهای مشابه خبری و کشف
الگوهای نوشتاری خاص میباشد .الگوریتمها در این زمینه عبارت است
از،BiGRNN-CNN ،RST ،LIWC ،N-grams :
 Bag of Words ،LSTM[s] ،LSTMمیباشد .بیشتر این
الگوریتمها بر اساس تعداد شمارش کلمات تکرار شده ،کار کرده و فارق
از دستور زبان بوده و یا بر اساس توالی استفاده از هجا ،حروف و کلمات
بوده و به دستور زبان توجه میکنند.
 -2تحلیلهای مبتنی بر مفهو و معنا :یکی از نکات مهم در
این گونه متون استفاده از کلمات اغراق آمیز در عنوان و یا استفاده
از عنوانهای غیر مرتبط با مفهوم متن خبر بوده و تأثیر خود را بر
مخاطب میگذارند .پس به طور معمول عنوان متن هیچ ارتباط
معنایی با محتوا خبر نخواهد داشت .البته بررسی نظرات نیز میتواند
تأثیر زیادی را داشته و به درک بهتری از محتوا رسید .یکی دیگر
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از نکاتی که باید به آن توجه کرد ،تحلیل سابقه فرد تولیدکننده خبر
بوده و سازگاری آن با محتوای جدیدی تولید شده میتواند از
نشانههایی برای کشف اخبار جعلی استفاده شود.
 -3تجزیه تحلیل علمی اخبار :یکی از روشهای مرسوم در
تحلیل و تشخیص ،استفاده از صحت رشتهای اخبار حکایت داشته
و نیاز است تا پایگاه دادهای قبالً روی نوعی از اخبار بررسی کرده
و بعد این دادهها برای آموزش هوش مصنوعی استفاده شده تا در
تشخیص الگوها بهتر عمل نماید .در واقع پیامها و اخبار در اکثر
موارد به علت تأثیر در یک خبر خاص از دارای یک الگو و هدف
بوده و در نتیجه نیاز است تا یک مورد خاصی را به کاربر القاء نماید
پس میتواند این الگو تکرار شده و در نتیجه بتوان خبرهای بعدی
را از همین الگو به واسطه پایگاه داده شناسایی کرد .حال نکته این
است که هرچه پایگاه داده و تالشهای انسانی در موضوعی خاص
بیشتر بوده باشد ،توانایی تفکیک ،تحلیل و تشخیص الگوریتمها
بیشتر شده و این امر یک رابطه خطی را شامل میشود .پس
تحلیلهای علمی و استفاده از هوش مصنوعی مستلزم داشتن
پایگاه دادهای مناسب بوده که در کشور ما تقریباً ناموجود میباشد.
 -0تحلیل بر اساس تقلید از سبک مخاطب :معموالً
کاربران آنالین ،نظر و احساس خود را در موردی خاص از جمله،
محصول خاص ،سیاست خاص و شرایط خاص ،به یک سبک
خاصی نگارش میکنند و واکنش نشان میدهند .پس حتماً تمایز
بین مخاطب و حساب کاربری فیک وجود داشته در نتیجه :نحوه
نگارش اخبار از جمله ،تعداد استفاده از فعل ،اسم ،کلمات احساسی،
کلمات خاص زیاد تکرار شده ،نشانههای مشکوک ،هشتگها،
لینکهای گذاشته شده ،نامهای مورد استفاده و بسیاری از موراد
دیگر که در حوزههای پیچیدگی و خوانایی متن خبر میباشد .در
واقع استفاده از الگ نوشتاری خبر نیز بسیار مهم است ،زیرا یک
نویسنده خبر جعلی بر حسب مطالعات انجام شده بیشتر دچار اشتباه
شده و در نتیجه بیشتر متن خود را تصحیح میکند ،پس این موضوع
میتوان نشانی از عدم صداقت نویسنده باشد .نکته بعدی نیز
نویسنده خبر است ،زیرا سابقه یک نویسنده و اعتبار آن میتواند بر
اعتبار خبر بسیار مؤثر باشد.
 -8زمینه اجتماعی :در بسیاری از مقاالت و مطالعات بر زمینه
اجتماعی یک خبر تأکید شده و دلیل آن نیز به علت توزیع سریع و
گسترده اخبار به واسطه کاربران و نحوه تعامل آنها با یک خبر
است .زمینههای اجتماعی معموالً بر دو اصل تکیه دارند ،یکی
مفهوم توزیع و تجزیه تحلیل کاربر است ،به عنوان مثال اگر خبری
که منتشر شده ،توسط بسیاری دیگر از حسابهای کاربری
مشکوک ،منتشر و توزیع شود ،احتماًل این است که آن خبر حاوی
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اطالعات نادرست باشد .همچنین باید به فاکتور اعتبار خود یک
شبکه اجتماعی نیز توجه کرد ،به عنوان مثال اگر شبکه دارای اعتبار
پایین باشد احتماًل اینکه آن خبر جعلی باشد بیشتر است .زیرا
عاملهای نظارتی بر روی شبکهها با یک دیگر بسیار متفاوت است.
خود الگوهای انتشار و فرکانس زمانی انتشار اخبار اطالعات بسیار
خوبی را در درون خود دارند ،البته در این مورد نیزا به پژوهشهای
بسیاری میباشد و هنوز این مسأله بکر و دست نخورده است.
روشهای داده کاوی
منظور از داده کاوی در اصل ،تجزیه و تحلیل ،ویژگیهایی است
که از تمامی ارکان خبر استخراج شده و به دادههای آماری ،یا
عددی تبدیل شده است .مدلهای بسیاری از داده کاوی و یادگیری
ماشین وجود داشته که به سه دسته عمده (نظارت شده ،نیمه نظارت
شده و بدون نظارت تقسیمبندی میشوند).
در واقع در مرحله اول دادههای استخراج و در پایگاههای داده ذخیره
میشود ،هرچه این پایگاه داده قویتر و دادههای متنوعتری را
تحلیل کرده باشد ،فرآیند آموزش ماشین و هوش مصنوعی نیز
راحتتر بوده و قدرت استخراج و کشف نیز باالتر میرود .بسیاری
از شبکههای اجتماعی همچون توئیتر نیز برای بهبود پایگاههای
داده خود و همچنین ،افزایش فرآیند آموزش ماشین ،دادههای
طبقهبندی شده را برای کاربران ارسال و بازخوردهای الزم را
جمعآوری کرده تا بتوان این فرآیند را گسترش داد .در واقع در
شبکه توئیتر خزندهها دادههای بسیاری را از مشارکت افراد در این
حوزه ذخیره مینمایند .یادگیریهای نظارت شده معموالً به واسطه
درخت تصمیم ،جنگل تصادفی ،ماشین بردار پشتیبانی (،)SVM
رگرسیون لجستیک ،نزدیکترین همسایه  Kاستفاده شده و
بسیاری از معیارها را ارزیابی میکنند .به هین واسطه الگوریتمهای
یادگیر عمیق نیز به وجود آمده مه در زمینههای تشخیص گفتار و
شیهای بصری موفقیتهای زیادی را کسب کرده است .دیگر
مسأله توجه به ساختار توالی دادههای بوده و یادگیری عمیق
راهکارهای مناسبی را در این زمینه عرضه کرده است.
روشهای ترکیبی
مطالعات ترکیبی همانطور که از اسم آن مشخص است بیشتر
در جنبههای بهینهسا زی و افزایش کارایی فعالیت داشته و معموالً
شاخصهای انسانی را با الگوریتمها ترکیب کرده تا مدلهای
پیشرفتهتری شکل بگیرد .در واقع یادگیریهای ماشینی را با
رویکردهای شبکهای و استفاده از امتیازدهیهای وزندار ،و
بسیاری از الگوریتمهای مختلف ترکیب تا مدلهای بهینهتری
نسبت به قبل تولید شود.
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نتیجهگیری
گستردگی استفاده از شبکههای اجتماعی ،افزایش روز افزون سرعت
انتشار اخبار به این واسطه و بسیاری از پیشرفتهای حوزه فناوری
اطالعات باعث شده تا افراد راحتی و سرعت دسترسی آنالین را به
خبرگذاریهای رسمی و متعهد (احتماالً) کم کرده و ثانیاً تولید محتوا
به واسطه بازخوردهای اجتماعی هر شبکه ،تولیدکنندگان محتوا با به
درک بیشتری از نیازهای اجتماعی رسانده و روشهای تأثیرگذاری
بیشتری نیز بر این اساس پدید آمده است .پس این بستر به پایگاهی
برای تأثیرگذاری اجتماعی تبدیل و در نتیجه عوامل مخرب نیز بیشتر
از پیش شده زیرا توان نظارت بر حجمهای گسترده محتوای تولید
شده کمتر از گذشته خواهد بود .این موضوع یکی از موارد تهدیدکننده
به حساب آمده تا اخبار جعلی بتواند هرچه سریعتر پخش و از
تأثیرگذاری اجتماعی باالیی برخوردار باشد.
نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن بوده که با توجه به فعالیتهای
بسیار در خارج از کشور برای جلوگیری از پخش اخبار جعلی ،هنوز
این پژوهشها کافی نبوده و در داخل کشور هیچ پژوهشی مبنی بر
کشف خبر جعلی خصوصاً در شبکههای اجتماعی صورت نگرفته و
بیشتر به توصیفی از خبر جعلی پرداخته شده است.
مرور مطالعات در این زمینه نشان داده که روشهای مبتنی بر خود
فرد کارآمدی تأثیر چندانی نداشته زیرا فرد الزام به عمل داشته و
باید پیگیریهای الزم را برای کشف درست یا غلط بودن خبر انجام
دهد ،با توجه به عدم وجود پایگاه دادهای برای مراجعه و مقایسه
خبر با اخبار مورد اطمینان این پایگاه ،لزوم به ساخت یک پایگاه
داده امن در کشور احساس شده که به زبان فارسی اخبار را کنترل
و توسط افراد مجرب که دارای تخصص در این زمینه میباشند،
بررسی گردد .البته با توجه به عدم استفاده گسترده از شبکههای
اجتماعی داخلی و بیشتر رجوع به شبکههای خارجی ،باید بتوان با
رایزنی کرد تا دسترسی به دادههای پایگاه داده فراهم تا از پخش
اخبار جعلی جلوگیری شود .لزوم همکاریهای بینالمللی در این
زمینه بسیار احساس شده است.
در این پژوهش در حد بضاعت تالش شده تا فرآیندهای شکلگیری،
ویژگیهای و وجوه تمایز بین روشهای تشخیص اخبار جعلی بر
اساس آخرین دستاوردهای بشری در این حوزه تشریح شده تا در
مطالعات علوم ارتباطات و حوزه تأثیرگذار تولید خبر و محتوا ،در جهت
تشخیص اخبار جعلی بررسی و تدوین گردد.
با توجه به این موضوع که بیشتر مخاطب خبر افراد عام جامعه بوده
و رسالت خبر در ،انتشار اطالع ،از وضعیت سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی جهان پیرامون فرد هست ،باید روشهایی را در نظر گرفت
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که خبر دریافتی توسط یک فرد عام ،کمترین آلودگی را داشته و
تصویر درستی را به فرد القا نماید .بسیاری از مشکالت امروزی
حاصل همین سوء استفاده و نیتی است ،که گروههای مختلف ،در
انتشار اخبار بهکاربردهاند.
علی ایحال ،گستردگی استفاده از شبکههای اجتماعی ،افزایش
روزافزون سرعت انتشار اخبار به این واسطه و بسیاری از
پیشرفتهای حوزه فناوری اطالعات باعث شده تا افراد راحتی و
سرعت دسترسی آنالین را به خبرگذاریهای رسمی و متعهد
(احتماالً) کم کرده و ثانیاً تولید محتوا به واسطه بازخوردهای
اجتماعی هر شبکه ،تولیدکنندگان محتوا با به درک بیشتری از
نیازهای اجتماعی رسانده و روشهای تأثیرگذاری بیشتری نیز بر
این اساس پدید آمده است .پس این بستر به پایگاهی برای
تأثیرگذاری اجتماعی تبدیل و درنتیجه عوامل مخرب نیز بیشتر از
پیش شده زیرا توان نظارت بر حجمهای گسترده محتوای تولیدشده
کمتر از گذشته خواهد بود .این موضوع یکی از موارد تهدیدکننده
به حساب آمده تا اخبار جعلی بتواند هرچه سریعتر پخش و از
تأثیرگذاری اجتماعی باالیی برخوردار باشد.
روشها و شاخصهای ارائه شده در مورد موضوع و پیشرفتهای
حاصل شده در این زمینه ،باز نیز حاکی از ضعف بسیاری در شناخت
اخبار جعلی داشته به این علت که:
 -0مدلهای ماشینی از پایگاه داده جهت آموزش استفاده کرده و
این امر سبب شده تا وابستگی به این زمینه نتوان مدلی را ارائه داد
که در فضای واقعی به درستی عمل نماید.
 -5استفاده از روشهای انسانی بسیار زمان بر بوده و تا تحلیل و
کشف یک خبر جعلی ،تولیدکنندگان آن خبر به احتمال به اهداف
خود خواهند رسید.
در نتیجه هنوز نیز ضعف در تشخیص وجود داشته و در بسیاری از
موارد مواجه با فضای واقعی خوب عمل نشده است ،با این حال در
سالهای اخیر شبکه اجتماعی توئیتر بسیار بهتر از دیگر شبکهها
عمل کرده است .باید این دو چالش عمده مد نظر قرار گرفته و با
ترغیب روشهای انسانی از جمله مسئولیتپذیری مردم ،توان
نظارتی شبکههای اجتماعی باال رفته و این امر شاید به بهبود وضع
موجود کمک نماید.
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جدول  -1مقاالت پیرامون روشهای شناسایی
نام نویسنده و سال

موضوع مورد مطالعه

روش پژوهش

نتیجه پژوهش

( Zhou, Jain,
& Phoha,
)Zafarani, 2020

اخبار جعلی تشخیص
زودهنگام :یک مدل نظریه
محور

توجه در محتوای اخبار از لحاظ واژگان،
معنا ،گفتمان و نحوه به واسطه روش
یادگیری ماشین به صورت نظارت شده

این روش الگوهای بالقوه اخبار جعلی را پردازش و قابلیت
تفسیر را افزایش داده است و روابط بین اطالعات نادرست
و استفادههای تبلیقاتی را شناسایی میکند .نکته این روش
این است که حتی با دیتا بیس محدود نیز میتواند امکان
شناسایی زود هنگام را فراهم سازد.

( & Ozbay
)Alatas, 2020

تشخیص اخبار جعلی در
شبکههای اجتماعی آنالین
با استفاده از الگوریتمهای
نظارت شده هوش
مصنوعی

( & Zhou, Wu,
)Zafarani, 2020

تشخیص اخبار جعلی بر
اساس تشابه

( Sitaula,
Mohan,
Grygiel, Zhou,
& Zafarani,
)2020

قابلیت تشخیص اخبار
جعلی مبتنی بر اعتبار
نویسنده

( Kaliyar,
Goswami,
& Narang,
)Sinha, 2020

یک شبکه عصبی
کانولوشن عمیق برای
تشخیص اخبار جعلی

مطالعه مذکور از روش شبکه عصبی
کانولوشن عمیق به جای تمرکز بر
یادگیری دستی استفاده کرده و در واقع با
استفاده از هوش مصنوعی به یادگیری
خودکار پردخته است.

( J.Zhang,
Dong, & Yu,
)2020

تشخیص اخبار جعلی مؤثر
با شبکه عصبی انتشار
عمیق

این مقاله با مطالعه چالشهای ناشناخته
پژوهشهای قبلی را بررسی و با استفاده
از یک شبکه عصبی گراف دار را معرفی
کرده است.

( Wang et al,
)2020

مدل نظارت ضعیف برای
تشخیص اخبار جعلی از
طریق تقویت آموزش مدل

این پژوهش از بر روی روش آموزش
مدل تمرکز و روش خود را که نظارت
ضعیف هست پیشنهاد داده.

( Kaur, Kumar,
& Kumaraguru,
)2020

سیستم تشخیص خودکار
اخبار جعلی با استفاده از
مدل رأیگیری چند
سطحی

این پژوهش یک مدل رأیگیری چند
سطحی پیشنهاد داده و طبقهبندی نموده
و با استفاده از بردار تهاجمی خطی،
رگرسیون لجستیک و بردار پشتیبان
خطی مقایسه را انجام داده.

انتشار

با استفاده از دو مرحله ،اول دادههای غیر
ساختار یافته را ساختار یافته کرده و
سپس متن ساختار یافته را با استفاده از
توزین  ،TFو ماتریس اطالعات تشکیل
شده ،با استفاده از هوش مصنوعی
نظارت شده تحلیل مینماید.
این روش به صورت هم زمان متن و
تصویر را توسط الگوریتم شبکه عصبی
استخراج و هم زمان با دیتا بیس خود
مشابهت سنجی مینماید.
این پژوهش مقایسهای را بین تحلیل
داده اخبار جعلی و سازنده خبر یا همان
تحلیل پروفایل سازنده یا حساب کاربری
او انجام داده و با استفاده از آمار
اولویتبندی کرده است.

نقطه قوت این پژوهش ترکیب  54تا روش است که از
مطالعات قبلی استفاده شده و با استفاده از هوش مصنوعی
از همه آنها برای طبقهبندی استفاده کرده است ،که باعث
افزایش دقت تشخیص میشود.
نتکه این مقاله در بررسی هم زمان متن و تصویر نهفته
بوده و شناسایی عدم تطابق را تسهیل نموده است ،با
استفاده از دادههای واقعی نیز تست شده و از اثربخشی
مناسبی برخوردار است.
این پژوهش نشان میدهد که تحلیل سابقه و ارتباط
نویسنده ،حساب کاربری او ،در شبکههای اجتماعی و تعداد
نویسندگان یک خبر واحد میتواند شاخصی قوی برای
شناخت خبر جعلی بوده و هدف از این پژوهش پیشنهادی
برای بهبود روشهای سنتی بیان شده.
این روش از دادههای آزمایش شده برای آموزش هوش
مصنوعی استفاده و بعد عملکرد مدل را با پارامترهای
ویلکسون ،مثبت کاذب ،منفی واقعی ،دقت ،فراخوانF1 ،
تست کرده است .دقت مدل پیشنهادی  42 .99درصد
ارزیابی شده است و به گسترش مدلهای عمیق کمک
مینماید.
این شبکه اطالعات متنی را از طریق بررسی ویژگیهای
نویسنده خبر ،متن خبر و موضوعات مرتبط هم زمان
بررسی میکند .این پژوهش فقط تمرکز خود را بر پیاده
سازی مدل قرار داده است.
نکته مهم این مقاله این است که آموزشهای داده شده به
هوش مصنوعی به مرور زمان با تغییر سریع سبکهای
مختلف خبر نویسی منسوخ شده و نیاز است تا
یادگیریهای دوباره انجام شود .این روش با استفاده از
نظرات کاربرای یک شبکه اجتماعی در مورد خبر واحد
میتواند یادگیری الگوریتمها را بهبود دهد ،محیط تست
این روش نرمافزار وی چت بوده و در مقایسه با روشهای
دیگر عملکرد بسیار بهتری را داشته است.
این مدل توانسته بهتر از رویکردهای استحراج ویژگی ،که
به ترتیب شامل ،فرکانس سند معکوس ،شمارشگر و هس
کردن میباشد عمل کند.
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( V. -H.
Nguyen,
Sugiyama,
Nakov, & Kan,
)2020

تشخیص اخبار جعلی با
استفاده از زمینه اجتماعی و
نمودار

با استفاده از نمودار  FANGپیشنهادی
خود توانستهاند گرافی را تهیه تا زمینه
اجتماعی خبر را بررسی نماید.

این روش در مقایسه با روشهای گرافیکی و غیر گرافیکی،
کاربردهای بسیاری داشته و آموزشپذیرتر میباشد .نکته بعدی
این است که برای آموزش مجدد به استنباط نیازی نداشته و
پردازش مجدد نیز صورت نمیگیرد .نکته بعدی خاصیت
پیشبینیکننده در گزارش یک رسانه خبری میباشد.

( & Vogel
Meghana,
)2020

شناسایی پخشکنندههای
اخبار جعلی در توئیتر

با استفاده از کارکتر  N-Gramدر
توئیتر و بر روی زبان شناسی تمرکز
داشته و در زبان انگلیسی و اسپانیایی این
پژوهش انجام شده و تحلیل رگرسیون
لجستیک انجام شده.

نتیجه پژوهش از تشخیص  74درصدی در زبان اسپانیایی و
 79درصدی در زبان انگلیسی حکایت داشته و این پژوهش
بر پروفایل کاربری نظارت داشته و بر روی زبانشناسی کار
کرده ،با استفاده از نام کاربری و ریتوئیتهای انجام شده،
شناسایی شده ،چالش اصلی خطاهای نگارشی بوده که کار
را برای الگوریتم سخت کرده است .پیشنهاد شده که از
رویکرد سبک نوشتاری برای تشخیص استفاده شود.

( Bakhteev,
& Ogaltsov,
Ostroukhov,
)2020

تشخیص پخشکنندههای
اخبار جعلی در توئیتر با
استفاده از شبکه عصبی

با استفاده از طبقهبندی باینری و
کالسبندی آنها ،حسابهای جعلی و
عادی شناسایی شده است.

از طریق شبکه عصبی کانولوشن ،به عملکرد  79درصدی
رسیده و بیان کرده که از طریق مقایسه توئیتهای افراد
مشهور و خبرهای پخش شده در واقع توجه به منبع خبر
میتوان به کشف اخبار جعلی پرداخت.

( Baruah, Das,
& Barbhuiya,
)Dey, 2020

تشخیص خودکار
پخشکنندههای خبر جعلی
با استفاده از BERT

با استفاده از طبقهبندی  BERTو
استفاده از دیتا بیس ،تا  0153الیه
شناسایی و توئیتهای نویسنده را
آزمایش کردهاند.

دقت عمل این روش  29درصد بیان شده و کنترل نویسنده
توئیت ،در تمامی توئیتهای نوشته شده بهتر از بررسی تک
توئیت ،جوابگو خواهد بود ،ولی سرعت عمل این روش
پایین است و یک خبر جعلی تأثیر خود را خواهد گذاشت.

( & Gautam
Jerripothula,
)2020

تشخیص اخبار جعلی با
استفاده از SSG

در واقع این مقاله از ترکیب روشهای
گرامری ،رباتهای چرخشی و بردارهای
سراسری برای بازنمایی کلمات استفاده
کرده است.

در واقع این الگوریتمها برای تشخیص پاراگرافبندی،
بررسی دستور زبان و جاسازی کلمات و تشخیص آنها
استفاده کرده و نتایج با با ترکیب منبع خبری از جمله افراد
مشهور و دادههای  AMTاستفاده شده است .دقت
عملکردی  79درصد را نشان میدهد.

( & Le, Wang,
)Lee, 2020

ایجاد کامتهای مخرب
جهت حمله به مدلهای
تشخیص اخبار جعلی

روش  MALCOMاستفاده شده تا
تأثیر آن را بر گمراه سازی مدلهای خبر
جعلی شناسایی نماید.

این روش و تست آن توانسته تا  91درصد بر رفتار
مدلهای مبتنی بر شبکه عصبی و کشف اخبار جعلی را
فریب داده و برچسب اخبار واقعی را تولید نماید .در واقع
کامنتهای تأییدکننده میتواند روشهای تشخیص اخبار
جعلی را مخدل نماید ،این روش روی روشهای مبتنی بر
تحلیل نرخ تعامل با خبر را تحت تأثیر بسیار قرار داده و
حتی روی انسان نیز به راحتی اثرگذار خواهد بود.

( & Ni, Guo, Li,
)Jiang, 2020

تشخیص اخبار جعلی با
استفاده از ویژگی زمانی و
فرآیندهای نقطهای

استفاده از ویژگی برداری زبانی  itو
استفاده از متغییر زمان و طبقهبندی با
استفاده از SVM

نشان داده شده که تفاوت زمانی بین ماندگاری و رفتار خبر
جعلی با واقعی وجود دارد و روش ترکیب متنی و ویژگیهای
پروفایل کاربر نتایج را به صورت تجربی بهبود بخشیده است.
با این حال ویژگیهای زمانی بسیار مبهم ارزیابی شده است.
و پیشنهاد شده بر روی آن کار صورت پذیرد.

( & Faustini
)Covões, 2020

تشخیص اخبار جعلی بر
اساس پلت فرمهای
مختلف و زبان

از سیستم پردازش زبان طبیعی ،کلمات
کلیدی و  Word2Vecاستفاده شده
است .این پژوهش بر روی زبانهای
انگلیسی ،الیتن و اسالوی انجام شده .در
واقع از یادگیری ماشینی استفاده شده است.
الگوریتمهای Random ،KNN
 ،Forestکیف کلماتsvm ،

در این مقاله تأکید شده که هر شبکه اجتماعی دارای
ویژگیهای خاص خود است و نسخه واحدی برای تمامی
پلتفرمهای رسانهای و پخش اخبار نمیتواند وجود داشته
باشد .در نتیجه باید بر اساس تفاوتهای هر شبکه
الگوریتمهای یادگیری سفارشیسازی شده باشد .الگوریتم
 Random Forestبهتر از بقیه جواب داده است.
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( Corbu, Oprea,
Negrea& Busuioc,
)Radu, 2020

بر روی تأثیر سوم شخص
در کشف اخبار جعلی کار
شده است.

بر اساس ارائه شواهد تجربی نوشته شده
و تعداد  904نفر از بزرگساالن رومانیایی
در این پژوهش شرکت کردهاند.

( Cardaioli,
Cecconello,
Conti, Pajola,
)& Turrin, 2020

انتشار اخبار جعلی و درک
آن به واسطه تحلیل رفتار
پروفایل

این روش بر اساس یادگیری ماشین انجام
شده .این روش مبتنی بر روش Big
 Fiveبوده است .و بر روی دادههای
توئیتر انجام شده .روش  big fiveبر
اساس  37شاخص پروفایل کاربر را کنترل
و  apiآن را تحلیل میکند.

( Giachanou,
& Zhang,
)Rosso, 2020

تشخیص اخبار جعلی به
واسطه مدل ترکیبی
اطالعات متنی ،تصویری و
معنایی

با استفاده از شبکه عصبی ،اطالعات
متنی ،تصویری و معنایی را با هم ترکیب
کرده و از طریق میزان شباهت بین
تصویر و متن به تشخیص اخبار جعلی
پرداخته است.

این پژوهش نشان میدهد که تأثیر افراد به عنوان سوم
شخص در رد یا تأیید یک خبر زیاد بوده و معموالً سواد
رسانهای آنها از بقیه بیشتر بوده است ،مهمترین عوامل
تأثیرگذار در این رابطه ،تحصیالت ،درآمد ،عالقه به سیاست،
وابستگی به شبکه اجتماعی فیس بوک و جهتگیریهای
سیاسی بوده و سن هیچ تأثیری در این رابطه ندارد.
این روش نیز ویژگیهای شخصیت و سبک پروفایل را
بررسی و بر اساس چارچوب یادگیری ماشین ،در دو زبان
انگلیسی و اسپانیایی بررسی کرده است .دقت این روش 29
درصد بیان شده است .در واقع ویژگیهای روانشناختی
پروفایل را بررسی و تعیین کرده که این خبر جعلی بوده یا
خیر .پیشنهاد شده تا نمرات زبانی را با الگوی شخیصت
ترکیب کرده تا بهترین نتیجه حاصل شود.
این پژوهش بر اساس کلمه کلیدی ،احساسات درون پست،
برچسبهای تصویر و  LBPو مقایسه بین متن و تصویر
انجام شده و بیان داشته که این روش میتواند مفید واقع
شود ،البته جای کار بسیاری در نتیجهگیری توصیف شده
است و میزان توانایی روش در دادههای مختلف نشان از
رنج  95/2درصد تا  25/5درصد داشته است.

( Kula, Choraś,
Kozik,
& Ksieniewicz,
)Woźniak, 2020

تشخیص خبر جعلی به
واسطه تحلیل احساس کار
کرده است.

با استفاده از الگوریتمهای شبکه عصبی
کار تحلیل احساسات را انجام داده.

آزمایشها را امیدوارکننده توصیف کرده و بیان داشته که
نیاز به کار بیشتری در این زمینه میباشد.

( Fersini,
& Armanini,
D’Intorni,
)2020

تشخیص پروفایل فیک در
پخش اخبار فیک

( Danchen
& Zhang
Zadorozhny,
)2020

تشخیص اخبار جعلی به
واسطه نظرات ذهنی

( Suri, Taneja,
& Aggarwal,
)Sharma, 2020

ابزار تشخیص اخبار جعلی
( :)FNDTسپر در برابر
فریب احساسی

( Wu & Rao,
)2020

ردیابی اخبار جعلی با
استفاده از شبکههای
همجوشی تداخلی

این پژوهش بر اساس سبک سنجی،
شخصیت ،احساسات و شیوه پرکردن
پروفایل طبقهبندی انجام داده است.
مقاله به روش توصیفی است.
این پژوهش بر اساس رفتارهای خبری
در شبکههای اجتماعی است و دادهها از
 PolitiFactو BuzzFeed
استخراج شده است.
با استفاده از پردازش زبان طبیعی و
یادگیری ماشین و رویکردهای Bag
 of Wordsو  TF-IDFو پایگاه
داده LIAR
استفاده از  AIFNبرای تحقق
همجوشی متقابل میان ویژگیهای
تشخیص اخبار جعلی و استفاده از پایگاه
داده PHEME ،RumourEval

این پژوهش نشان داده که با مدلسازی روی چهار ویژگی
نشان از تشخیص راحتتر اخبار فیک را داشته و بهتر است
تا مواردی همچون سن ،موقعیت جغرافیایی و سطح
تحصیالت کاربران نیز برای متمایز کردن انتخاب شود.
در این پژوهش اول ،قابلیت اطمینان کاربر ،اطمینان خبر،
بر اساس دو حالت تشخیص و افکار ذهنی سنجیده شده و
دقت تشخیص در حالت دوم از  01به  91درصد افزایش
پیدا کرده.

در واقع دلیل این ادغام ،عدم تعامل بین ویژگیهای
شبکههای اجتماعی از جمله ،پست ،نظرات و  ...بوده و با
استفاده از این الگوریتم دقت عملکرد را بیش از  5درصد
افزایش داده است.

( Giglou,
Razmara,
& Rahgouy,
)Sanaei, 2020

ترکیب ویژگیهای لغوی و
مفهومی برای تجزیه و تحلیل
انتشاردهنده اخبار جعلی

با استفاده از شبکه عصبی  FCNNو
طبقهبندی

نشان از دقت  75تا  73درصدی در کشف اخبار فیک به
واسطه توجه به محتوا و ترکیب معنایی

( Umer et al. ,
)2020

تشخیص موقعیت اخبار
جعلی با استفاده از یادگیری
عمیق

از معماری ترکیبی شبکه عصبی با
قابلیتهای  CNNو  LSTMبا
رویکرد کاهش ابعاد تجزیه و تحلیل
استفاده شده است.

برای کاهش ابعاد تحلیل از الگوریتمهای مؤلفههای اصلی
و مربع کای استفاده شده و نتیاج نشان میدهد که با
استفاده زا روش مجذور کای ،دقت  97/9درصد بوده و
عملکرد بهتری را داشته است.

نتایج نشان از این داشته که رویکرد جنگل تصادفی
مناسبترین حالت برای طبقهبندی و تشخیص اخبار
جعلی است.

روشهای شناسایی اخبار جعلی :مطالعه مروری سیستماتیک

( Monti, Frasca,
Eynard,
& Mannion,
)Bronstein, 2019

رمزنگاری خودکار چند
حالته برای تشخیص اخبار
جعلی

( Monti et al,
)2019

تشخیص اخبار جعلی با
استفاده از یادگیری عمیق
هندسی

( & Karimi
)Tang, 2019

یادگیری ساختار سطح
سلسله مراتبی برای
تشخیص اخبار جعلی

( Gravanis,
Vakali,
& Diamantaras,
)Karadais, 2019

معیارهای تشخیص اخبار
جعلی

این مطالعه به سبک
 benchmarking studyاست و دو
الگوریتم یادگیری ماشین به نامهای
 AdaBoostو  Baggingرا آنالیز و
تحلیل کرده است.

( Shu, Zhou,
Wang,
& Zafarani,
)Liu, 2019

این پژوهش به بررسی
نقش پروفایل کاربر و درک
المانهای آن پرداخته است.

از الگوریتمهای ،LIWC ،RST
،LIWC UPF ،RST UPF
استفاده کرده است.

( Horne,
Nørregaard,
& Adali,
Technology,
)2019

تغییر توانایی کشف اخبار
جعلی با گذشت زمان

این مطالعه به بررسی تأثیر زمان بر
طبقهبندی اخبار جعلی پرداخته و
توصیفی میباشد.

( & Zhou
)Zafarani, 2019

شناسایی اخبار جعلی بر
اساس رویکردهای الگو
محور

این پژوهش به معرفی الگوهای عمومی،
دورتر ،درگیری قوی و شبکه دنسر
میپردازد.

( D. M. Nguyen,
Do, Calderbank,
& Deligiannis,
)2019

تشخیص اخبار جعلی با
استفاده از فیلدهای تصادفی
مارکوف

فرآیند تشخیص اخبار جعلی را با استفاده
از زمینه تصادفی مارکوف و الگوریتم تکرار
میدان میانی انجام داده و با این الگوریتم
مشکل استنباط را حل کرده است.

به دلیل نقص در تشخیص اخبار متنی و
تصویری ،رمزگذار واریانس چندوجهی
استفاده شده است.
الگوریتم یادگیری عمیق هندسی با تعمیم
CNNهای کالسیک به نمودار باعث به
هم آمیختن دادههای ناهمگن مانند محتوا،
مشخصات و فعالیت کاربر ،نمودار اجتماعی
و انتشار اخبار را همزمان بررسی مینماید.
این پژوهش با استفاده از ساختار تحلیل
گفتمانی و یادگیری آن توسط ماشین با
استفاده از الگوریتمهای ،N-grams
BiGRNN- ،RST ،LIWC
LSTM[s] ،LSTM ،CNN
بررسی و تلفیق انجام داده است.
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با استفاده از الگوریتم رمزنگاری پستهای توئیتر و ویبو را
بررسی کرده و الگوریتم نشان از تفاوت در پستها با توجه به
جعلی بودن آنها دارد و الگوریتم آن را طبقهبندی میکند.

این مدل بر روی دادههای توئیتر که توسط سازمانهای
حقیقتیاب بررسی و واقعیت سنجی شده تست شده و از
دقت  95/7درصدی برخوردار بوده است .این مدل از
سرعت بسیار باالیی در شناسایی بر خوردار میباشد.

این پژوهش نشان میدهد که اخبار جعلی و واقعی دارای
ساختارهای متفاوت بسیار اساسی در سطح گفتمان سلسله
مراتبی میباشند.

این پژوهش بیان داشته که استفاده از یک ویژگی زبانی
پیشرفته همراه با تعبیه سازی کلمات و الگوریتمهای مورد
استفاده و ماشینهای بردار پشتیبانی ( )SVMقادر به
طبقهبندی اخبار جعلی با دقت باال است.
فاکتورهایی که استفاده شده شامل :شناسایی گروههای
کاربری که عضو است ،کاربرهای رباتی را حذف کردن و
تحلیل سن ،شخصیت ،عکس پروفایل ،موقعیت مکانی
کاربر ،جهتگیری سیاسی کاربر ،شبکه ارتباطی کاربر و
دادههای مربوط به دفترچه تلفن آن ،تلفیق این دادهها دقت
عمل باالیی را در شناسایی کاربرها ایجاد خواهد کرد.
بیان داشته که ویژگیهای دستی ،محتوا ،مانند سبک
نوشتن ،نسبت به تغییرات چرخه خبر به کندی تغییر کرده
ولی دستکاری محتوا که توسط افراد انجام شده کار
تشخیص را سختتر میکند ،و بیان کرده که مدلهای
ساکن خیلی تأثیرپذیرتر از شبکههای اجتماعی بوده و
مدلهای آنالین بهتر میتوانند ردیابی شده و دستکاری در
آنها را بهتر میتوان پیگیری کرد ،زیرا بسیاری از
الگهای تغییرات ثبت شده است.
الگوی دنسر که روش پیشنهادی این پژوهش است بر
اساس عالیق مشترک کاربران ساخته شده و بیان دارد که
پخشکنندههای اخبار جعلی دارای گروههایی بوده که
کاربرانی را با عالیق مشترک در آن جمع کرده و خوراک
خبری را پخش میکنند در نتیجه از این وجه تمایز استفاده
و به تشخیص بین منبع خبر با پخشکننده پرداخته و
تشخیص صورت میپذیرد.
این مقاله بیان داشته که این مدل توانایی مناسبی را داشته
و با یک پارچه سازی الیههای پنهان یک شبکه یادگیری
عمیق را داشته و پتانسیل  MRFرا تولید مینماید.

08

مطالعات رسانهای  /سال هفدهم  /بهار 1041

( C. Zhang,
Gupta, Kauten,
Deokar, & Qin,
)2019

روشی برای تشخیص اخبار
جعلی و کاهش خطر
اطالعات نادرست با استفاده
از تجزیه و تحلیل

( Wu, Rao, Jin,
Nazir, & Sun,
)2019

تشخیص اخبار جعلی با
استفاده از آموزش
غربالگری چند کاره :جذب
تفاوتها و اشتراک
تشابهات

این پژوهش با استفاده زا توابع ارزش
بولی و ایجاد نمره اعتبار برای مقاله از
توصیف و تعریف ترکیب جمالت کامل و
ناقص ،رویدادها و موضوعات مختلف این
کار را به سرانجام رسانده است.
در این پژوهش یک روش الک شده با
الیهگذاری اشتراکی انتخاب شده و از
مکانیزم دروازه و توجه ،برای فیلتر کردن
و انتخاب جریانهای مشترک بین تسک
یا وظیفهها استفاده شده است.

میزان خطا و درصد کشف ،بر اساس دادههای طبقهبندی
شده  95/39درصد و برای دادههای فراخوان شده 93/02
درصد بوده است.

آزمایشها در دو مجموعه عمومی دادههای
 RumourEvalو  PHEMEنشان از بهبود عملکرد
به میزان  0/40درصد شده است.

( De Grandis,
& Pasi,
)Viviani, 2019

تشخیص اخبار جعلی در
میکروبالگینگها از طریق
تجمع هدایت شده.

در این پژوهش از الگوی تصمیمگیری
چند معیاره ( )MCDMبرای کشف
اخبار جعل استفاده شده است.

این مقاله تمرکز خود را بر محتوای تولید شده توسط کاربر
( )UGCقرار داده و بیان کرده که کنترل سنتی روی
سازههای وبالگها پاسخگو نبوده و با استفاده از روش
پیشنهادی ،دادههای مربوط به پردازش مدل را کاهش و
انعطافپذیری آن را در کشف اخبار جعلی بیشتر کرده است.

( Torabi Asr,
& Taboada,
)Society, 2019

استفاده از آنالیز بیگ دیتا یا
دادههای کالن برای
تشخیص اخبار جعلی

این پژوهش از مقایسه دادههای
 MisInfoTextاستفاده و توزیع
نرمال را با استفاده از دادههای برچسب
خورده قبلی که به وسلیه منابع انسانی
صحت سنجی شده بررسی و مدلسازی
کرده است.

این پژوهش اذعان داشته که نیاز به کار بیشتری بر روی
این موضوع بوده و نتوانسته به درستی طبقهبندی را انجام
داده و نیاز به آزمایش رویکردهای ترکیبی برای حصول
نتیجه از جمله رویکردهای کالسیک و یادگیری عمیق
میباشد.

( Steinebach,
& Gotkowski,
)Liu, 2019

تشخیص اخبار جعلی با
استفاده از مونتاژ تصویر

با استفاده از الگوریتم نزدیکترین
همسایه تشخیص عکسهای مونتاژ شده
را انجام شده است.

در این پژوهش از عامل انسانی برای تأیید عکسهای
مونتاژ شده استفاده شده و به طور متوسط فرآیند تشخیص
هر عکس  011میلی ثانیه و  91درصد درست تشخیص
داده شده است.

( Singhal, Shah,
Chakraborty,
& Kumaraguru,
)Satoh, 2019

معرفی  SpotFakeبه
عنوان چارچوبی چند حالته
برای تشخیص اخبار جعلی

( Shu,
Mahudeswaran,
Liu, & Theory,
)2019

معرفی ابزار فیک نیوز ترکر،
برای شناسایی و جمعآوری
اخبار جعلی

( Tschiatschek,
Singla, Gomez
Rodriguez,
& Merchant,
)Krause, 2018

( Yang et al,
)2018

این پژوهش ترکیب متن و عکس را بررسی
و الگوریتم تشخیص متن آن  BERTو
تشخیص عکس آن  VGG-19بوده که
قبالً در مجموعه دادههای ImageNet
آموزش دیده شده است.
این تحقیق با استفاده از مدل SAF
ویژگیهای زبانی و محتوای اخبار را با
ویژگیهای زمینه اجتماعی برای
طبقهبندی اخبار جعلی استفاده میکند،
این موضوع با استفاده از طبقهبندی
باینری انجام شده است.

این مدل بیان داشته که تشخیص اخبار جعلی وابستگی
بسیاری به تعریف تسک یا وظیفههای فرعی و عواملی دارد
که به عنوان داده ورودی استفاده میشود و این مدل باعث
بهبود  4/57درصدی در تشخیص دادههای توئیتر و 2/94
درصدی در تشخیص دادههای ویبو داشته است.
طبقهبندی انجام شده اینگونه توصیف شده که نتایج خوبی
به همراه داشته و در دادههای  PolitiFactو
 BuzzFeedطبقهبندی مناسبی را به همراه داشته است.

تشخیص اخبار جعلی به
واسطه سیگنالهای
جمعیت

استفاده از الگوریتم DETECTIVE
برای استنتاج بیزی اخبار جعلی

این پژوهش اساس کار را بر روی فلگ یا پرچمگذاری افراد
بر روی خبرهای شبکههای اجتماعی از جمله فیس بوک
قرار داده و این الگوریتم با استفاده از نمونهگیری خلفی
کاوش و فعالیت کاربران را بررسی میکند .نتایج اینگونه
توصیف شده که سیگنالهای جمعیت قدرت تشخیص
باالیی را دارند.

شبکههای عصبی
کانولوشن برای تشخیص
اخبار جعلی

این پژوهش مدلی به نام  TI-CNNرا
برای متن و تصویر مبتنی برا اطالعات
شبکه عصبی مدوالر ارائه داده است.

این پژوهش اثربخش توصیف شده ولی نیاز به پژوهشهای
تکمیلی را بیان داشته است و مجموعهای از ویژگیهای
نهفته که از طریق کانولوشن چندگانه استخراج کرده.

روشهای شناسایی اخبار جعلی :مطالعه مروری سیستماتیک
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Methods of Identifying Fake News: A Systematic Review Study

Karim Shabani, Ali Geranmayehpour, Shahnaz Hashemi

Abstract
Introduction: Fake news is spreading day by day due to individuals’ accessibility to social
networks and those platforms with a lack of direct monitoring capability. Thus, understanding
how to distinguish fake news can be a significant step in reducing such influences.
Method: In this systematic review, original articles were obtained from those research
conducted on the subject of identifying fake news in the world in the period 2015 to
2020, which was published in prestigious domestic and international scientific journals
and collected in local and international databases. Finally, after considering the
inclusion and exclusion criteria, 43 articles were reviewed.
Results: By careful review of included studies, those articles were classified into two
general categories: 1. Human identification method. 2. Automatic or machine identification
method. The indicators presented on the subject and the progress made in this area also
indicate many weaknesses in recognizing fake news. On the one hand, machine models that
use databases, it is not possible to provide a model that works properly in the real world,
and on the other hand, using human methods is very time-consuming.
Conclusion: It seems that there is still a weakness in diagnosis, and in many cases, the
real world has not been treated well; however, in recent years, the social network
Twitter has performed much better than other systems.
Key words: fake news, identifying fake news, Fake news analysis.

