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  هاي تلگرام مبتني بر آناليز رفتار كاربرانبررسي كيفيت سوپرگروه
  

 استاديار ،۲محمدعلي زارع چاهوکي ؛دانشجو دکتر، ۱سيد علي هاشمي

 

  رانيا - يزد - يزددانشگاه  - وتريو کامپ برق يدانشکده مهندس -۱
  ايران -يزد  -دانشگاه يزد  -دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر  -۲

بوبيت است، محرسان تلگرام تعبيه شدهساز که در پيامامکانات متعدد نظير کانال، ربات، سوپرگروه، رمزنگار بدون واسطه و شخصي ده:كيچ
رسان نقش است که اين پيام. امکان ايجاد کانال و سوپرگروه باعث شدهکرده استها در بين کاربران بيشتر رسانپيام هيبقرسان را نسبت به اين پيام

ميليون کاربر فعال ايراني  ۴۰ميليون کاربر فعال جهاني و  ۲۰۰رسان در حال حاضر بيش از که اين پيام. با وجود اينداشته باشداجتماعي نيز  شبکه
شتهدارد، پژوهش شدها انگ سوپرگروهشمار بر رو آن انجام  ست. در اين پژوهش ما رفتار کاربران ايراني را در  سي کردها  ايم.ها تلگرامي برر

است. نتايج اين بررسي درک عميقي نسبت به محيط تلگرام و رفتار کاربران به  هزار سوپرگروه فارسي انجام شده ۳۰۰اين پژوهش بر رو بيش از 
ن مقاله، از ديدگاه ايايم. ها در تلگرام تعريف کردهگير کيفيت سوپرگروه. همچنين، با استفاده از اين نتايج معيارهايي برا اندازهخواهد داد خواننده

  ، آن سوپرگروه کيفيت بيشتر دارد.داشته باشندبيشتر  عالقههر چه اعضا سوپرگروهي به مطالب منتشرشده توجه و 
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Abstract: Several features like channels, bots, supergroups, end-to-end encryption, and personalization available in Telegram, has 
made the instant messenger popular among rivals. The possibility of creating public channels and supergroups has changed Telegram 
application to a social network rather than an instant messenger. Although Telegram has more than 200 million active worldwide users 
and 40 million active Iranian users, there is little research based on Telegram. In this paper we have studied Iranian supergroups. More 
than 300,000 Persian supergroups have been analyzed in our study. The results will give a deep insight of Telegram environment to 
the reader. We have defined some measures to detect high-quality supergroups, too. In our view, a high-quality supergroup is a 
supergroup whose members are more engaged with its content. 
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  مقدمه -١
ـــان ها پيامامروزه برنامه ـــتند.  تلفن همراهرس ـــيار پرطرفدار هس بس

د ها جديها با ارتقا کيفيت و افزودن ويژگيرســانصــاحبان اين پيام
کاربران فعلي خود را از تالش مي ند و  يدا کن کاربران جديد پ تا  ند  کن

ـــت ندهند. در ـــر تلگرام با حدود  دس ميليون کاربر فعال  ۴۰حال حاض
ترده از گس استفادهرسان در ايران است. پيام برنامهايراني، پرکاربردترين 

، [1]ها سياسي است که تحقيقاتي در زمينهتلگرام در ايران باعث شده
 [9]، محيط زيست [8 ,7 ,6]، رسانه [5]، گردشگر [4 ,3 ,2]اجتماعي 

 هارسان انجام شود. ويژگيمبتني بر اين پيام [11 ,10]شناسي و زبان
است خاص تلگرام نظير کانال، ربات، استيکر آزاد و سوپرگروه باعث شده

ها تلگرام رســان در بين کاربران محبوب شــود. ســوپرگروهتا اين پيام
شند۱توانند تا مي شته با ضا گروه دا سقف تعداد اع ها در در حالي که 
ــانپيام ــت. هر کاربر تلگرام  ۱۰۰۰معموًال کمتر از ها ديگر رس نفر اس
ـــود. گروه ۵۰۰تواند حداکثر در مي ـــو ش ـــوپرگروه عض ها و کانال يا س

دارند. امکان  id@فرد به فرمت منحصــربه شــناســهها عمومي کانال
ستجو گروه ستن نام يا ها و کانالج سهها عمومي با دان آنها در  شنا

ها عمومي در کان ايجاد و عضــويت در گروهتلگرام وجود دارد. البته ام
  حال حاضر برا کاربران ايراني غيرفعال است.

ياب    بازار جه  عث افزايش تو با يت تلگرام در ايران  به اين محبوب ها 
ــدهپيام ــان ش ــت. آقا دانايي و خانم  رس تأثير بازاريابي  [12] مؤمناس

ند. اکنندگان در تلگرام را بررســي کردهمصــرف ويروســي بر قصــد خريد
ـــعيدنيا و قربان بر نگرش و تبليغات  مؤثرنيز عوامل  [13]زاده آقايان س

ـــي کرده کاربران تلگرام را بررس ـــفاهي مثبت در بين  ند. بر خالف ش ا
ــبکه ــانها اجتماعي و پيامش ــار تبليغات به رس ها ديگر امکان انتش

ـــورت مکانيزه در تلگرام وجود ندارد. به همين دليل بازارياب ها برا ص
ــان مجبور به  ــب تبليغاتش ــوپرگروه مناس ــتجويافتن کانال يا س و  جس

ضوع باعث مي ستند. اين مو شمي ه سي چ شار تبليغات برر شود که انت
بر باشد. به همين ها کار دشوار و زمانهدفمند در تلگرام برا بازارياب

دهند با کاهش هدفمند تبليغات، ها ترجيح ميدليل برخي از بازارياب
شار آن در کانال سوپرگروهيعني انت ا هکانالها پرمخاطب به جا ها و 

سوپرگروه سادهو  تر کنند. اين کار به نفع تعداد ها مرتبط، کار خود را 
ها، اندکي کانال و ســـوپرگروه پرمخاطب اســـت ولي به ضـــرر بازارياب

ـــوپرگروهکانال ـــد.  ها ديگر و همچنين کاربران تمام خواهدها و س ش
ــاهده خواهندکاربران، تبليغات متعدد و نامرتبط با عاليق ــان مش رد کش

که در  ييهاســوپرگروهها و ها خواهدشــد. کانالکه باعث نارضــايتي آن
شت که باعث ترينبين پرمخاطب ستند، درآمد تبليغاتي نخواهنددا ها ني

ئهها برا مديران آن زهيانگکاهش  هدشـــد.  ارا محتوا باکيفيت خوا
ــانيتبلدليل هدفمندنبودن ها نيز بهبازارياب  ، بازدهي و نرخ تبديلغاتش

  کمتر تجربه خواهندکرد.
ها قرار دارد عدم وجود معيار مشـــکل ديگر که بر ســـر راه بازارياب   

ـــب و قاطعيت کافي در تعيين  ـــي کيفيت  نهيهزمناس تبليغات و بررس
سوپرگروهکانال ضا کانال در تلگرام فقط برا مديران ها و  ست. اع ها ا

شاهده ست. برخي از کانال کانال قابل م ها با افزودن کاربران غيرواقعي، ا
ــعي در تقلب در آمار اعضــا و بازديد دارند تا بتوانند  ز بيشــتر ا نهيهزس

ـــاحب  نهيهزدهندگان دريافت کنند. تبليغ تبليغات معموًال از طرف ص
ــليقه ــورت س ــوپرگروه به ص ــود. عدم وجود ا تعيين ميکانال يا س ش

اسـت که تخمين اثربخشـي و بازدهي تبليغات دهابزارها الزم باعث شـ
ها بازدهي تبليغات را با ســعي و بســيار دشــوار باشــد. برخي از بازارياب

ـــت ميخطا به ها نرخ تبديل و بازدهي را پس از يک بار آورند. آندس
سبه مي شار تبليغات محا ضايت تبليغات خود را انت صورت ر کنند و در 

ـــوپ ـــر ميمجددًا در همان کانال يا س کنند. انواع تبليغات رگروه منتش
 با آناليز گراف بررسي شده [14]تلگرامي توسط آقا نوبر و همکاران 

  است.
شد تا     شکالت مذکور باعث  کاو را ايجاد کنيم. هدف از ايده سامانهم

ــت.  ــهيل بازاريابي در محيط تلگرام اس ــامانه بهبود کيفيت و تس اين س
 کاو فراهم شدهها در ايدهها و کانالامکان جستجو محتوا سوپرگروه

کاو، نتايج مرتبط و باکيفيت را در باال بند ايدهاســـت. الگوريتم رتبه
ها مشابه با نتايج جستجو، رگروهدهد. همچنين سوپليست نمايش مي

صيه شنهاد ميکاو به بازاريابگر ايدهبا تو شوند. جزئيات طراحي و ها پي
ـــامانهمعمار  ـــي خواهيم ۲کاو را در بخش ايده س کاو کرد. ايدهبررس

 خزش الحظهها تلگرامي را به صورت ها و کانالانبوهي از سوپرگروه
هزار  ۳۰۰آمده از بيش از دستالعات بهکند. در اين مقاله اطو رصد مي

طلع جا که ما مکنيم. تا آنسوپرگروه تلگرام را برا اولين بار بررسي مي
ستيم، تابه ستردگي ه شي بر رو تلگرام با اين گ  امعهجحال هيچ پژوه

شده سيآمار انجام ن ست. هدف نهايي برر ها ما، معرفي معيارهايي ا
ـــوپرگروه ـــت. از اين معيارها در برا تعيين کيفيت س ها تلگرام اس

   شود.ها استفاده ميبند سوپرگروهکاو برا رتبهايده
نه ۲پس از اين مقدمه، در بخش     ما يده ســــا کرده و کاو را معرفي ا

آور داده و جمع نحوه ۳در بخش کرد. معمار آن را بررســـي خواهيم
ــيح خواهيم ــي نتاي ۴در بخش داد. ايجاد دادگان را توض ج اوليه را بررس

ـــتر خواهيم ۵کنيم. در بخش مي ـــد و از زوايا وارد جزئيات بيش ش
يدهنيز به نتيجه ۶کنيم. بخش ديگر به نتايج نگاه مي هايي گير و ا

   است. ها آتي اختصاص يافتهبرا پژوهش
  
  

 
  كاوشماي كلي معماري ايده ١شكل 
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 كاوايده سامانه -٢

اطالعات و جستجوگر  ير، مد١گراز سه بخش خزش کاويدها ي،نگاه کلدر 
شک ست. خزششده يلت شنود گروها ها آن هاداده ي،تلگرام هاگر با 

ـــورت لحظه پردازش  گر براخزش ها. دادهکنديم يرهذخ ارا به ص
ــال م يربه بخش مد ــودياطالعات ارس  ينصــورت آنالها بهداده ين. اش

 سازيرهذخ يو اطالعات مستخرج از آن به شکل مناسب شدهپردازش 
ـــوديم ـــتجوگر اش ـــتجو و رتبه ينا کاويده. جس  بنداطالعات را جس
  دهد.کاو را نمايش ميشما کلي معمار ايده ۱شکل  .کنديم

کل  هيپابر  کاويدهگر اخزش    پا MTPROTOپروت بان    يتونبه ز
گر را اجرا از خزش ٢نمونه يک تلفن شــمارهاســت. هر شــده ســازيادهپ
نديم نهک ـــتخرخزش ها. نمو نار هم اس جادگر را اخزش ٣گر در ک  ي
ـــتخر خزشکننديم ـــمند، اجرا ٤يزرگر با برنامه. اس  هانمونه هوش

ـــخزش نمونه. هر کنديم ديريتگر را مخزش با تخص  حافظه يصگر 
 است. خطا ٥گر مقاوم در برابر خطاقابل اجراست. استخر خزش ياندک

  .شوديمها باعث از کار افتادن استخر ننمونه
يدهخزش    ند خزشگر ا مان عداد گروه کاو ه حت وب، از ت ها ت گر

ـــته ـــروع به کار کرده و با دنبال ٦هس ـــو کردن لينکش ها جديد عض
ـــود.ها تازه ميگروه ـــويت در هر گروه، امکان خواندن  ش پس از عض
هر نمونه شود. گر فراهم ميها، اعضا و اطالعات تکميلي برا خزشپيام

ها هايي است که در آنگر دائمًا در حال رصدکردن تمامي گروهاز خزش
ــت.  ــو اس ــو جديد  ٧رويدادهاييعض ــورت مانند پيام جديد و عض به ص

ـــود.ا از تلگرام دريافت ميلحظه ـــط خزش همه ش گر رويدادها توس
  شوند.کاو ثبت ميايده
 يتو اطالعات عضـــو هايامپ يرگر نظآمده از خزشدســـتبه هاداده   

اطالعات  ير. مدشــودياطالعات ارســال م يرها به بخش مدافراد در گروه
 ارا استخراج کرده و با ساختمان داده يازها، اطالعات مورد نداده يناز ا

 شده و يدابخش پ يندر ا يدجد هاينک. لکنديم سازيرهمناسب ذخ
ضو برا سال مبه خزش يتع  جاينهم يزها نگروه . محتواشوديگر ار

 ييارزش دارند شناساکم يااسپم  که محتوا ييها. گروهشوديم يبررس
 ازي. اطالعات مورد نشوديگر فرستاده مکردن به خزشترک شده و برا

اطالعات  ســـازيرهذخ .شـــونديم ســـازيهبخش نما يندر ا يزن يگرد
ــورت توز ــدهيعبالدرنگ بوده و به ص ــرورها ينب  ش ــه س انجام  ٨خوش

  .شوديانجام م يادکوچک به تعداد ز ٩هادر تکه سازيره. ذخدشويم
ـــتجوگر ا    ـــازيهنما هيپابر  کاويدهجس ـــ ١٠س   ١١ينو جســـتجوگر لوس

ها، کاربران و گروه هينماســه  اســت. جســتجو بر روشــده ســازيادهپ
  ١٢معکوس هينمااطالعات،  سازيرهذخ قابل انجام است. معمار هايامپ

ــت.  ــرعت باال هينمااس اطالعات دارد. عالوه بر  يابيدر باز ييمعکوس س
معکوس وجود دارد.  هينما مختلف بر رو يلترهااعمال ف انامک ين،ا

کلمات مهم  معمار يناست. در ا TFIDFاطالعات،  جستجو معمار
  .شونديم يزمتما يشده و از کلمات عموم يدامتن به سرعت پ

مرتبط با موضوع مورد نظر  يجنتا توانديم ١٣جستجو با ارسال جستار   
ــتار، نتا ينکند. عمومًا در ا يابيکاربر را باز باال  هرتبکه در  يجينوع جس

ستار ارتباط ج يمبرو تريينهر چه پا يمرتبط هستند ول يارقرار دارند بس
سناد باز صل . معمارشوديکمتر م شدهيابيبا ا ستفاد يا  ابر همورد ا

ــتجو ــتار،  جس ــت. در ا ايهنما معماربا جس  يابيباز معمار يناس
 يشترزمان ب يابيباز يمبرو تريينهرچه پا ياست ول يعمرتبط سر يجنتا
بر جســتار به  يمبتن جســتجو شــوديمشــکالت باعث م ين. اگيرديم

  کند. يابينتواند جوامع هدف بزرگ را باز ييتنها

 كاومعماري ايده -١-٢

ـــتجوطور که ذکر شـــد، همان يده جس مابر رو کاو ا معکوس  هين
ها تلگرامي شـــامل اطالعات متني گروهشـــود. انجام ميشـــده توزيع

ــالدهعنوان، درباره و  ســاز در گروه نمايه شــدههزار آخرين پيام ارس
و  ۲گروه  درباره، متن ۵برابر  عنوان گروه TFIDFوزن امتياز شــوند. مي
کاو بر رو همين کاربران ايدهمتني جستجو ها گروه يک است. پيام
  شود.انجام مي شدهتوزيع هينما
ــاني فرايند ايجاد و به    ــده توزيع هينماروزرس ــط مدير اطالعات ش توس

ـــود. کاو انجام ميايده ها مدير اطالعات عنوان، درباره و آخرين پيامش
ـــورت لحظهها را گروه ـــگر کند. ميگر دريافت ا از خزشبه ص خزش
ــتر وب، کاو مانند ايده ــگرها بر بس ــود وارد هر گروهي که ميخزش ش

سط خزش ها موجود در آن گروهلينک ها لينکشود. گر خوانده ميتو
 ها را با توجه بهشــوند. مدير اطالعات لينکبه مدير اطالعات ارســال مي

تعداد دفعاتي که توســـط خزشـــگر  ها مبدأ وها گروهکيفيت لينک
ـــده ـــاهده ش ـــورت دورهگر بهخزشکند. بند مياند، اولويتمش ا ص

به اولويت آنلينک با توجه  فت کرده و ها را  يا ها از مدير اطالعات در
  کند. ميها جديد اقدام به عضويت در گروه

ــگر دائمًا گروهباعث مي الذکرفوق فرايند    ــود که خزش  ها جديد راش
خالف وب، در تلگرام البته برها عضــو شــود. شــناســايي کند و در آن

محدوديت عضويت در حداکثر در اين زمينه وجود دارد.  ييهاتيمحدود
ــماره  ۵۰۰ ــدهگروه برا هر ش ــط تلگرام اعمال ش ــت. تلفن توس به اس

ت. اسريز شدهشده برنامهکاو به صورت توزيعدليل خزشگر ايدههمين 
شه شگر ايده خو صدها کاو خز ست که هر کدام ب نمونهشامل  ا اجرايي ا

  شوند.شماره تلفن مجزا اجرا مي
يدهخزش    ـــويت در گروهگر ا يامکاو عالوه بر عض ندن پ ها ها و خوا
مدير اطالعات کند. ها، اطالعات تمام اعضا گروه را نيز استخراج ميآن

عات گروه کاربرعالوه بر اطال عات  ند. ان را نيز ذخيره ميها، اطال با ک
کاربران، مدير اطالعات ميپيوند دادن اطالعات گروه ند که هر ها و  دا

  است.يا مدير ها عضو کاربر در کدام گروه
ــط خزشتمامي پيام    ــده و برا مدير ها هر گروه توس گر خوانده ش

 ها را هم از نظرمدير اطالعات هر يک از پيامشــود. اطالعات ارســال مي
ـــماره تلفن(مثًال تعداد لينک محتوا و هم از نظر ارتباطات  ها)ها و ش

ـــخ بودن(نظير فروارد پاس يام ديگر بودن و  ـــي  )پ پردازش و بررس
  شود.ساز مينيز در نمايه ذخيرهاين اطالعات کند. مي
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  آوري داده و ايجاد دادگانجمع -٣

سيداده ز تلگرام در شده اشده در اين مطالعه، اطالعات خزشها برر
يه بازهيک  ما هه اســــت. اين اطالعات در ن ما ناليز دو  ا مجزا برا آ

 است. ساز شدهذخيره

جز دهد. بهشـــده در اين نمايه را نشـــان ميذخيره پارامترها ١ جدول
 در  ۱۹و  ۱۸، ۱۷، ۴، ۳پارامترها 

  مقايسه است. ها قابلپارامترها بين سوپرگروه همهمقدار  ١ جدول
 

 پارامترهاي نمايه ١جدول 

  توضيحات  پارامتر  شناسه
۱ 

AUC 
يام در گروه  يک پ قل  حدا که  کاربراني  عداد  ت

  اندارسال کرده
۲ AC تعداد مديران گروه  
۳ T   عنوان گروه  
۴  DT   کاوايدهتاريخ پيداشدن گروه توسط  
۵ AL ها گروهميانگين طول پيام  
۶ 

CA  
نال در  کا که از هر  هايي  عداد فروارد يانگين ت م

  استگروه منتشر شده
۷ 

CC 
فرد که حداقل يک ها منحصـــربهتعداد کانال
  استها در گروه فروارد شدهپيام از آن

۸ 
CV 

کانال در گروه هايي که از هر واريانس تعداد پيام
  استفروارد شده

۹ 

CH 

عات تعطيلي گروه (بين  عداد ۲۴تا  ۰ســــا )، ت
روز که در هر تاريخي هيچ پيامي ساعاتي از شبانه

  استدر گروه ارسال نشده
۱۰ FC  استهايي که در گروه فروارد شدهتعداد پيام  
۱۱ GNL تعداد کاراکترها موجود در نام گروه  
۱۲ P  گروهتعداد اعضا  
۱۳ 

DC 
فرد که بيش از يک بار ها منحصربهتعداد پيام

  اند (تکرار هستند)در گروه ارسال شده
۱۴ DS ها تکرار گروهمجموع تعداد پيام  
۱۵ LC ها منتشرشده در گروهتعداد لينک  
۱۶ 

MC  
سانهتعداد پيام شامل عکس، فيلم ها چندر ا (
  و...) گروه

۱۷  A  گروه دربارهمتن  
۱۸ MC  ها گروه متن تمامي پيام  
۱۹ PI فرد گروهشناسه منحصربه  
۲۰ PC ها منتشرشده در گروهتلفنتعداد شماره  
۲۱ 

RC 
ـــخ به پيام ديگر در تعداد پيام هايي که در پاس
  استگروه آمده

۲۲ TC ها منتشرشده در گروهتعداد کل پيام  
۲۳ 

WCN 
عارف (غير  نامت ها  کاراکتر عداد  عداد و ت از ا

  حروف) در نام گروه
  

ــوپرگروه    ــي کيفيت س ــامل جهت بررس ــوپرگروه  ۳۰ها دادگاني ش س
) و  صي و تجار ص ضوع تخ کيفيت (با سوپرگروه کم ۳۰باکيفيت (با مو

عمومي آزاد) ايجاد کرديم. اين دادگان توســـط  وگفتگوچتموضـــوع 
شده سوپرگروه ايجاد  سي دقيق تعداد زياد  ست.  بافراد خبره با برر ا ا

ـــنهاد ـــتفاده از اين دادگان معيارها کيفيت پيش مان را محک اس
  زنيم.مي

  هاي اوليهنتايج بررسي -٤

ا ب هاآن ســهيمقاها اوليه بر رو دادگان و در اين بخش نتايج بررســي
 ايم. برا هر يک از پارامترها ها را آوردهديگر داده

است. همچنين بين هر دو شدهها مقايسه انجامبين سوپرگروه ١ جدول
ــب ــد محاس ــبت رش ــوپرگروهپارامتر نيز نرخ و نس ها مقايســه ه و بين س

  است. ها در ادامه آمدهتوجه اين بررسياست. نتايج مهم و قابلشده
 يتوجهشکل قابلبه يتخصص هامنتشرشده در گروه هايامطول پ   

 تعداد کاراکترها يانگينها اســت. در دادگان ما، مگروه هيبقاز  يشــترب
مقدار  ينکه ا ياســت، در صــورت ۱۳۶ يتخصــصــ هادر گروه يامهر پ

ـــت. طب ۴۸وگفتگو چت هاگروه برا وگفتگو با چت هاگروه يعتًااس
سسالم و احوال يرکوتاه (نظ هايامپ شانيتتوجه به ماه  ياد) زيپر

سال م ستن يجرا يگرد هاکه در گروه کننديار ص ها. گروهي ص  يتخ
ــار  يلتما يزن ــر مطالب علم ياانتش ــ يبازنش ــص  دارند که غالبًا يو تخص

  ها مطابقت دارد.گروه ينا يتآمار با ماه ينا ينهستند. بنابر يطوالن
نســبت به  فروارد هايامدر پ يشــترتنوع ب يتخصــصــ هاگروه   

صچت هاگروه ص س يوگفتگو دارند. در هر گروه تخ طور به يمورد برر
ـــده يامکانال مختلف پ ۳۶از  يانگينم ـــت (مفروارد ش )، در ۲۰: يانهاس

کانال مختلف  ۲۰از  يانگينطور موگفتگو بهچت هاکه در گروه يصورت
ـــد يامپ ـــتهفروارد ش در  فروارد هايامتعداد پ انهيم). ۷: يانه(م اس

تعداد  انهيموگفتگو چت هااســـت. در گروه ۵۱ يتخصـــصـــ هاگروه
 اهنسبت به گروه يتخصص هااست. پس گروه ۱۷ فروارد هايامپ

  .دارند يگراند هايامبه فرواردکردن پ يشترب يلوگفتگو تماچت
ــ وگفتگوچت هاگروه    در  يامپ ۴۶۸۹ يانگينطور مبه يمورد بررس

ـــخ به پ ـــال کرده يگرد يامپاس  عدد برا ين). ا۹۶۱: يانهبودند (مارس
ــ هاگروه ــص  يعتطب کهين). با توجه به ا۲۰۱: يانهبود (م ۴۲۷ يتخص
ـــشچت هاگروه ـــخ زوگفتگو پرس ـــت، ا يادوپاس کامًال  يجهنت يناس
ـــت.  يهتوجقابل ـــخ يزمان البتهاس را  هايامها به تعداد کل پکه نرخ پاس

سبه م در  ن،يانگيطور م. بهآيديکمتر به چشم م يجهنت ينا کنيم،يمحا
ــخ پ ها،ياماز پ %۴۸وگفتگو چت هاگروه اســت. در بوده يگرد يامپاس
طور به کهيدرحالاســت، پاســخ بوده هاياماز پ %۳۵ يصــصــتخ هاگروه

سخ گروه همه يندر ب يکل ست. ا %۲۰ها نرخ پا شان م ينا  دهديآمار ن
ص هاکه گروه ص سبت به  يتخ شترها بگروه هيبقن سش ي سخ به پر وپا

گو وگفتچت هاگروه اندازهوپاسخ به پرسش ينا يزانم يول پردازند،يم
ـــتن ـــترب هاياموگفتگو تعداد پچت هاگروه ين،. همچنيس را  يش

  .کننديارسال م صصيتخ هانسبت به گروه
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س وگفتگوچت هاگروه    (در  يانگينطور مبه يامپ ۸۴۹۶ يمورد برر
هه) ارســــال کرده ۲ يزمان بازه  هاگروه هايامپ يانگينبودند. مما

ص ص ها به گروه همه هايامپ يانگينبرابر با م يقًابود که دق ۱۴۴۵ يتخ
ست. گروه يطور کل  يتلگرام هاگروه ينتروگفتگو جزو فعالچت هاا

ان نسبت تعداد کاربر يهستند. البته زمان يارسال هاياملحاظ تعداد پ از
ــبه م هايامفعال به تعداد پ ــويميمتوجه م کنيم،يرا محاس  يزانکه م ش

 وگفتگوچت هااز گروه يشــترب يتخصــصــ هاکاربران گروه  يردرگ
توســط  يانگينبه طور م يتخصــصــ هادر گروه يامپ ۱۴۴۵اســت. بوده
ـــده برکار ۲۰۵ ـــال ش ـــت، ارس  هادر گروه يامپ ۸۴۹۶ کهيدرحالاس
 يردرگ يزانم يناست. بنابرکاربر ارسال شده ۵۷۰وگفتگو توسط چت

 محاســبه %۷وگفتگو چت هاو گروه %۱۷ يتخصـصـ هاکاربران گروه
 يشترافراد ب يتخصص هاکه در گروه دهديآمار نشان م ين. اشوديم

ـــرکت مدر بحث ـــت. در گروهبحث ولي کننديها ش  هاها کوتاه اس
ـــارکت مدر بحث وگفتگو افراد کمترچت ها بحث يول کننديها مش
  است. تريطوالن

نام  ها تخصصي عمومًا از کاراکترهايي غير از حروف و اعداد درگروه   
ـــتفاده نمي ها، از اين وگفتگو بر خالف آنها چتکنند. گروهگروه اس

استفاده از کاراکترها غيرمعمول  انهيمکنند. کاراکترها زياد استفاده مي
صي در نام گروه برا گروه ص  ۹وگفتگو ها چتو برا گروه ۲ها تخ

 است.

بت     ـــ ـــي نس با بررس به طور کلي  مذکور،  بهعالوه بر موارد   دودو
  پارامترها با ضريب اطمينان بااليي به نتايج زير دست يافتيم:

ــبت م -۱ ر ه تکرار هايامبه مجموع پ هايامطول پ يانگيننس
  باشد بهتر است. يشترچه ب

 در   ۵ شناسهها (يامطول پ يانگيننسبت م -٢

 در   ۱۵ شناسهها (ينکبه تعداد ل )١ جدول -٣

  باشد بهتر است. يشترهر چه ب  )١ جدول -۴
 در   ۱۰ شناسه (فروارد هايامنسبت تعداد پ -٥

صربه هاياماد پبه تعد )١ جدول -٦ سه (فرد تکرارمنح  شنا
 در   ۱۳

  باشد بهتر است. يشترهر چه ب )١ جدول -۷
 در   ۱۰ شناسه (فروارد هايامنسبت تعداد پ -٨

 در   ۱۴ شناسه( تکرار هايامبه مجموع پ )١ جدول -٩

  باشد بهتر است. يشترهر چه ب )١ جدول -۱۰
 در   ۱۲ شناسه(نسبت تعداد اعضا  -١١

 در   ۲۲ شناسه( هايامبه تعداد کل پ )١ جدول -١٢

  باشد بهتر است. يشترهر چه ب )١ جدول -۱۳
 در   ۲ شناسه( يرهانسبت تعداد مد

 در   ۲۳ شناسه( يرعادغ به تعداد کاراکترها )١ جدول

  باشد بهتر است. يشترهر چه ب )١ جدول

  ررسي بيشتربحث و ب -٥

از تعداد شـــماره  يتلگرام هادر گروه منتشـــرشـــده هاينکتعداد ل
شترب يتوجهها با اختالف قابلتلفن ست، ول ي ا تعداد ب هاينکتعداد ل يا

ــماره تلفن ــتند. به طور مش ــب هس در هر  يانگينها در هر گروه متناس
ها برابر تعداد شماره تلفن ۱۳۱منتشرشده  هاينکگروه تلگرام تعداد ل

اســـت. در  ۱۵ها به شـــماره تلفن هاينکنســـبت تعداد ل انهيماســـت. 
ـــت.  ۱۵ يانهو م ۵۰ يانگينم يندادگان ما ا وگفتگوچت هاگروه اس

ـــ هادر گروه ـــص ـــت. بنابر ۳۶ يانهو م ۴۰ يانگينم يتخص در  يناس
ها هگرو هيبقبه  نســبت يشــترب هاشــماره تلفن يتخصــصــ هاگروه

دهندگان خدمات در است که ارائه ينا افزايش ين. علت اشوديمنتشر م
. ندگذاريبه اشتراک م يزشماره تلفن تماس خود را ن يتخصص هاگروه

 يکمتر خدمات با شــماره تلفن تماس معرف يرتخصــصــيغ هادر گروه
شماره تلفن يانگينو م يانهم ۲شکل  . شونديم شرشده  هاتعداد  منت

بازه يتلگرام هادر گروه عداد ل اهرا در  نکمختلف ت نشــــان  هاي
ــاهده م. هماندهديم ــود،يطور که مش ــد م ش  يانگينو م يانهروند رش

ين بر هم متناسب است. هاينکند رشد تعداد لها با روتعداد شماره تلفن
ـــماره تلفنتوان گفت که تعداد لينکاســـاس مي ها ها و تعداد ش

  مستقيم دارند. رابطهها تلگرامي با هم منتشرشده در گروه

 
  هاها با افزايش تعداد لينكتلفنرشد تعداد شماره ٢شكل 

  

 در نام خود يشــترب يرعادغ که کاراکترها ييهاگروه يطور کلبه   
 اکه کاراکتره ييهادارند. البته اکثر گروه يزن يشــترب دارند، اعضــا

 ارزش براکم محتوا در نــام خود دارنــد، دارا يــادز يرعــادغ
ـــتجو نه از ا يمتن جس ند نمو ند. چ ـــت بارتگروه ينهس ند از: ها ع ا

َدِ َخِ ِتَ َرِ ِپَ ًسٍ َ ِ َ ِ َرِ َاِ "،  ِهَ "َچِ َتٍ َکِ َدِ 
ْشهدݥ⛱"، "ًٌ ٍ ًاٌ ٍ "ًعٌ ٍ ًشٌ ٍ ًقٌ ٍ ًوٌ ٍ ًلٌ  ٍ   ɢᴘ ᵃғᶦ" و" ⛱ُشْو َ 

ʀᵃᴠᵃɴᶦ💸کاراکترها ـــربه عمومًا برا يرعادغ ".   يافرد کردن منحص
شدنز ستفاده م يباتر شان م ٣شكل . آمار شودينام گروه ا که  دهدين

رسي البته با بر ها دارند.ن گروهيدر ا يتبه عضو يشترب يلکاربران تما
يامدقيق عامالت گروهتر پ ها ها و ت کاراکتر نام خود  که در  هايي 

رســيم که اکثريت اعضــا اين غيرعاد زياد دارند، به اين نتيجه مي
شدهگروه ضافه  ضا ديگر به گروه ا سط اع ه ها باکثر اين گروهاند. ها تو

ارژ رايگان يا هايي نظير شازا عضوکردن ديگران به اعضا خود پاداش
ها، اعضــا فعلي را به دهند. اين پاداشامکان ارســال پيام تبليغاتي مي

  کند.عضوکردن ديگران ترغيب مي
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  رشد تعداد اعضا با افزايش كاراكترهاي غيرعادي ٣شكل 

  
ـــ    ـــاعات خاموش گروه، کاهش  يرانتعداد مد يشها با افزاگروه يس
ها کمتر آن يکه ساعات خاموش ييهااز گروه %۵۰، ٤شكل . در يابديم

ــاعت بوده يک ــت، بس ــتراس ــته يرمد ۵از  يش ــورتداش که  ياند. در ص
از  يشب دارا هاگروهاز  %۳۰فقط  ۵از  يشب يربا تعداد مد هاگروه
ش ۱۳  يرمد ۸تا  ۳ ينکه ب ييها. گروهشونديشامل م را يساعت خامو

شته از آمار را به خود  %۵۰حدود  يحاالت ساعات خاموش همهاند در دا
ـــاص داده  ۵ها، گروه همه ينگروه در ب يرتعداد مد يانگيناند. ماختص

وگفتگو و چت يتخصص هااست. رفتار گروه ۳ يرتعداد مد انهيمو  يرمد
ـــابهم يارمع يندر ا دارند که  يرمد ۱۰ يانگينطور مبوده و هر دو به ش

ست. م ۷آن  انهيم ش يانگينا ص هادر گروه يساعات خامو ص دو  يتخ
 نياست. بنابر يمساعت و ن يکوگفتگو چت هاو در گروه يمساعت و ن
ش يرانتعداد مد ساعات خامو سب يارمع يو  شدن ائلق يزتما برا يمنا

سدو نوع گروه ن ينا ينب شي را مي ت.ي ساعات خامو توان معيار البته 
يت عال فت. گروهگروه منظم برا ف عات ها در نظر گر که ســــا هايي 

ها ر دارند، نظم فعاليت کمتر دارند. کاربران اين گروهخاموشــي کمت
شبانه ساعت از  سال ميدر هر  شدن احتمال خواندهکنند که روز پيام ار

يام کاهش ميپ ـــط اعضــــا را  خالف، ها گروه توس طه م هد. در نق د
ساعات خاموشي زياد دارند، گروه شانيفعالهايي که  ست. به  ت منظم ا

مشخصي از ساعات  بازهتخصصي، فقط در  مشاورهطور مثال يک گروه 
 زهابکه تمامي فعاليت گروه در آن با توجه به اينکند. روز فعاليت مي

سبتًا کوتاه انجام مي ضا شدن پيامشود، احتمال خواندهن ها و تعامل اع
  يابد.ها افزايش ميگروه با آن

 
  نمودار تعداد مديران گروه بر اساس ساعات خاموشي ٤شكل 

  
تأث    به  يرانتعداد مد يرالبته  ندازهگروه  ـــا يرتأث ا ه گرو تعداد اعض

ــتن ــا نمودار ٥شكل . در يس ــاس تعداد اعض ــم گروه بر اس ها رس
ست. شده شانسبز رنگ  هيناحا موجود در  هاتعداد کل گروه دهندهن
در آن بازه را نشان  ييهااعضا است. خط قرمز رنگ درصد گروه بازهآن 

شيم ساعات خامو شاهده م يدهد که  از  شوديندارند. همان طور که م
ـــو دارند، تقر ۲۰۰که کمتر از  يهزار گروه ۱۵۰حدود  ينب  يبًانفر عض

ساعات خاموشاز آن ۳۵%  يادها زگروه ندارند. هر چه تعداد اعضا يها 
ــود،يم ــد گروه ش ــ هادرص ــاعات خاموش  %۶۰ود تا حد يزن يبدون س

ضا ميانگين. يابديم يشافزا ص هاگروه تعداد اع ص نفر و  ۲۹۹۰ يتخ
ست.  ۱۲۱۵۰وگفتگو چت هاگروه تعداد اعضا يانگينم يدرحالنفر ا

روند کاهش ساعات  نفر است. ۷۷۸ يتعداد اعضا به طور کل يانگينم که
ضا گروه، طبيعي به نظر مي شي با افزايش اع ضا آيد. خامو هر چه اع

ها نامنظم در آن گروه بيشتر وهي بيشتر باشند، احتمال ارسال پيامگر
  شود.مي

 
هاي بدون ساعت خاموشي (قرمز) به همراه نرخ گروه ٥شكل 

  اعضا (سبز) بازههاي هر تعداد گروه
  

با وار هايامها پاکثر گروه    نديفروارد م يکم يليخ يانسرا  به کن  .
 اســـت. يکســـانمختلف در گروه  کانالها هايامپ يعتوز يگرعبارت د
ــكل نمودار  کانال مختلف در  ۲که حداقل از  ييهاگروه فقط برا ٦ش

ها گروه يناز ا %۵۰از  يشاست. باست، رسم شدهفروارد شده يامها پآن
 يانگينطور ماند. بهقرار گرفته ۱۰کمتر از  يانسوار يعنيبازه  وليندر ا
اند. تعداد فروارد کرده يامکانال مختلف پ ۱۰۰ها از گروه ينا از يکهر 

ـــت که بوده يکبه هم نزد از هر کانال به قدر فروارد هايامپ اس
ستبه يانسوار شده ۱۰ها از گروه ينا آمده براد ست. در طرکمتر   فا

ـــد اندک کانال  ۴۵۰از  يشاز ب يانگينطور مها بهاز گروه يمخالف، درص
  اند. فروارد کرده ياممختلف پ

  

 
ها و ميانگين تعداد كانال فرواردشده در تعداد گروه ٦شكل 

  هاهاي مختلف واريانس كانالبازه
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 يخاز بر يشترب يليها خکانال يناز ا يفرواردشده از برخ هايامتعداد پ
ـــت، که باعثبوده يگرد تا واراس ـــده   هاگروه ينباال برود. ب يانسش

 يرگن نمودار تفاوت چشــميدر ا يتخصــصــ هاوگفتگو و گروهچت
، واريانس باال پيام عمدهيکي از داليل  مشـــاهده نشـــد. ها فروارد

ــد. پيامتبليغات يک يا چند کانال خاص در يک گروه مي ال ها کانباش
ـــود که باعث افزايش دهنده به تعداد زياد در گروه فروارد ميتبليغ ش
  ها فروارد است.گير واريانس پيامچشم

ده تشرشمن هاينکگروه با تعداد ل تکرار هايامروند رشد تعداد پ   
به اســــت. ا ند برا يندر گروه مشــــا ته از گروه رو ـــ  هاهر دو دس

شده ادهد يشمشابه است. با توجه به آمار نما يزن يوگفتگو و تخصصچت
ــكل در  يديبه نظر م ٧ش نکل حاو تکرار هايامه اکثر پک آ  ي

 يلاتم ينکبه انتشــار ل يشــترب يهر چه گروه يگرد تهســتند. به عبار
شد شته با شترب تکرار يام، پدا شت. ي  اين روند عمدهدليل  خواهددا

ست.  ستند. پيامنيز تبليغات ا شامل لينک ه شتر  براها تبليغاتي  بي
  شود.زياد در گروه تکرار ميشدن تبليغات، هر پيام به تعداد مشاهده

  

 
  هاي مختلف تعداد لينكهاي تكراري در بازهتوزيع پيام ٧شكل 

  
ـــا بين    رابطه  يزها نآن هايامطول پ يانگينها و مگروه تعداد اعض

 اهيامباشند، طول پ يشترگروه ب هر چه اعضا يطور کلوجود دارد. به
لوغ ش هادر گروه يگرتر است. به عبارت دمنتشرشده در آن گروه کوتاه

ــترب ــورت م هااز گروه يش خلوت  ها. در گروهگيرديخلوت گفتگو ص
ب يامطول پ يانگينم يطوالن هايامچون گفتگو کمتر اســـت، پ اال را 

ــكل  .برنديم مختلف  هابازه را برا يامطول پ انهيمو  يانگينم ٨ش
ـــان م ـــا نش ها رفت، گروهطور که انتظار ميهمان .دهديتعداد اعض

 هاها کوتاه قرار گرفته و گروهها با پيامگروه بازهوگفتگو در چت
  تر هستند.ها طوالنيپيام بازهتخصصي در 

  

 
  هاي تعداد اعضاها در بازهطول پيام انهيمميانگين و  ٨شكل 

  
ص هارفتار گروه يلطور که در تحلهمان    ص  انيوگفتگو بو چت يتخ

ص هاشد، گروه ص شترب يتخ شماره تلفن چت هااز گروه ي وگفتگو 
ـــر م ــكل . در کننديمنتش ـــماره  هاينکتعداد ل انهيم ٩ش و تعداد ش

 يشها نماآن ها بر اسـاس تعداد اعضـامنتشـرشـده در گروه هاتلفن
ــده گروه  اعضــا يشکه با افزا ينکروند تعداد ل رخالفاســت. بداده ش

ــترب ــده يش ــماره تلفنش ــت، تعداد ش ــو  ۵۰۰۰با  هاها تا گروهاس عض
سپس کاهش پ يشافزا شته و  ست يدادا فتار ر يل. با توجه به تحلکرده ا

جهنمودار نت ينمذکور، از ا ماره تلفن گيريميم ي ـــ عداد ش  هاکه ت
گروه باشـــد.  يفيتک برا يار خوبيمع توانديمنتشـــرشـــده در گروه م

 شماره تلفن ارسال يشترب دهنديارائه م يکه خدمات تخصص ييهاگروه
ضاچت ها. در گروهکننديم شترب وگفتگو که اع دارند و خدمات  ي

 ين. اشــوديمنتشــر م شــماره تلفن کمتر شــود،يارائه نم يتخصــصــ
  .يستصادق ن هاينکتعداد ل موضوع برا

 
 هبازها در تلفنتعداد شماره انهيمها و تعداد لينك انهيم ٩شكل 

  تعداد اعضا

  هاي آتيگيري و پژوهشنتيجه -٦

ـــوپرگروه کاربران در س تار  ـــي در اين پژوهش رف ها تلگرامي بررس
ــده ــت. ش ــي، تعريف معيارهايي برا تعيين کيفيت  جهينتاس اين بررس

ـــوپرگروه که س يديم  ـــ جه رس به اين نتي ما  ها تلگرامي اســــت. 
سبت به بقيه منتشتلفنها باکيفيت شمارهسوپرگروه ر ها بيشتر ن

سوپرگروهکنند. طول پياممي ست. پيامها در  شتر ا ها ها باکيفيت بي
غيرعاد کمتر  کاراکترهاســتند. تر هها متنوعفروارد از کانال

سوپرگروه که درگير تر اينشود. از همه مهمها مشاهده ميدر نام اين 
سوپرگروهکاربران در بحث شترها باکيفيت ميهايي که در  از  شود بي

يت ها باکيفها در سوپرگروهها است. نرخ پاسخ به پيامسوپرگروه هيبق
ـــتر اســــت، ولي يانگين بيش به م بت  ـــ در چهارک اول نيســــت.  نس

ـــوپرگروه ـــخ آنس ها در چهارک اول اســـت، اکثرًا هايي که نرخ پاس
 کيفيت هستند.بي

فاوت    ـــخيص ت يت و کمها بين گروهبرا تش باکيف يت، ها  کيف
صي و چت ص ضوع (تخ شکل از دو مو وگفتگو) ايجاد دادگان کوچکي مت

ــترده ــوعات گس ــوپرگروه کرديم. در تلگرام برا موض وجود دارد. ا س
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به که  هايي  يار بهايم ميدســــت آوردهمع ند  تا توان ند  مک کن ما ک
بند کنيم. با توجه به ها را در موضـــوعات مختلف خوشـــهســـوپرگروه

ـــوپرگروهپيام همهکه ما متن اين کنيم، بازيابي ها را ذخيره ميها س
ــترين  ــانيها دارند بهرا در بين تمامي پيام TF/IDFکلماتي که بيش  آس

ست. با به ست آوردن اين کلمات ميمقدور ا شهد بند را هم توانيم خو
تايج  با ترکيب ن بر رو معيارها و هم بر رو اين کلمات انجام دهيم. 

 تر بر اساس موضوع موشکافي کنيم.توانيم معيارها را دقيقمي

 مراجع

 ياسيدر تلگرام با فرهنگ س تيرابطه فعال يبررس گدلو،يب هدم ]۱[
معاصر،  ياسيس ، جستارهارانيا کالنشهرها استادان دانشگاهها

 . ۱۳۹۷، ۳۱-۱، صفحات ۲، شماره ۹دوره 

بيآس ا،يازک مصطفيو  مهدوسيد محمد صادق  ،يليرجليپزهرا  ]۲[
شهر ( نيزوج يتلگرام بر روابط خانوادگ يشبکه اجتماع ريتأث يشناس

، ۹دوره  ران،يا يمسائل اجتماع ي)، فصلنامه بررس۱۳۹۵تهران سال 
 . ۱۳۹۷، ۹۰-۶۹، صفحات ۱شماره 

 امدهايپ ريتأث ،اريعل عباسوفاجو و  علي ،طاهرمحمد عرب  ]۳[
 ريشگيپ کرديتلگرام بر ارتکاب جرائم جوانان با رو يشبکه اجتماع يروان

، صفحات ۴، شماره ۹دوره  ،يانتظام اجتماع از جرم، فصلنامه پژوهشها
۲۰۱-۲۲۰ ،۱۳۹۶ . 

هنقش رسان ،يفرهنگ علي اکبرو  يهاشم شهناز ،يانيفرامرز سعيد ]۴[
 ياجتماع هابر شبکه ديبا تأک ياجتماع ارزشها رييدر تغ مجاز ها

-۱۲۳، صفحات ۴، شماره ۱۰دوره  ،يتوسعه اجتماع سبوک،يتلگرام و ف
۱۴۸ ،۱۳۹۵ . 

 ياجتماع هاکاربرد شبکه ريتأث ،ريشب سيد محمدو  يرضائ مهديه ]۵[
ه : شبک(مطالعه مورد ستيز طيمح يحام رفتار گردشگر بر ارتقا
، ۲۱، شماره ۶دوره  ،و توسعه گردشگر زيرتلگرام)، برنامه ياجتماع
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