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 3مسعود اسدپور، 2ی، احمد جعفرنژاد چقوش1یهومن اهرام

 15/05/1400تاريخ پذيرش:  09/05/1399تاريخ دريافت: 

 چکيده
 یریا دارد. فراگ یاجتماا   یهاا رساان امیکاربر پ ونیلیم 35از  شیتلفن همراه تا امروز ب یتاید ۀشبک یریاز زمان فراگ رانیا

شاروع اساتفاده    ۀنقطا  تواندیم هامتنوع آن یکارکردها  موم مردم و نی( در ب%49نفوذ  بیبا ضر رانی)در ا یاجتما  یهارسانه

 یاز کاربردهاا  یکا ی ؛کنندیواکافت فراهم م یبرا ییها، دادهحسگر کیکاربران مشابه  لتحا نیدر ا ؛باشد یاز سنجش اجتما 

 یو اجتماا   یاقتصااد ، یاسا یس یهاو بحران دادهایزودهنگام رو ییشناسا کهییبحران است. ازآنجا تیریمد یسنجش اجتما 

 ؛بپاردازد  هاد   نیها به اکالن داده واکافتکه بتواند با استفاده از  یروش ؛جامعه برخوردار است تیریمد یبرا ییالبا تیاز اهم

 کیا  ناوان  هاا و رخادادها کاساته و باه    بحران یو اجتما  ی، اقتصادیانسان یهانهیاز هز تواندیم یپدافند ستمیس کی نوان به

 اساا   پاووهش حاضار بار    داده ۀ. مجمو ا ردیا قارار گ  یبردارمورد بهره یمل تیرتقا امنو ا یتیموقع یباالبردن آگاه یابزار برا

 97رساان تلگارام در ساام    پیاام  یفارسا  یو چهارصاد هازار کاناام  ماوم     ونیلیم کیدر  یخشونت کالم یکاوخزش و متن

 یهاا گنامیسا  ییشناساا  یبارا  ؛مدم شده اسات  یینما متحرک نیانگیم یزمان یبر اسا  سر شیشده و پس از پاالآوریجمع

 نیانگیا .( و مشاود یه ما از آن اساتفاد  یماال  یهاا لیا در تحل شاتر ی)کاه ب  مروند مومنتو گربیتعق التوریمدم از اس نیبحران در ا

ت کاه در  باار اسا   نینخسات  یمحاسبات یواکافت در  لوم اجتما  نیاز ا ؛شده است لی( تحلی)مکد ییواگرا ییمتحرک همگرا

    .ستبر آن استفاده شده ا یتیامکان اشرا  حاکم جادیو ا یاسیو حوادث س یتیامن یاهبحران ینیبشیجهت پ

باوده   تیریو ماد  ییشناساا  از رخداد قابل شیپ 97کشور در سام  ا تراض اجتما ی 6حداقل پووهش  یهاافتهیبراسا  

صورت بالدرنگ اساتفاده کناد،   به یهای اجتما سانهر یهادرکالن داده ییهاواکافت نیکه بتواند از چن یاسامانه نیهمچن ؛است

 .جامعه را خواهد داشت یتیو امن یاسیمخاطرات س یریگا الن هشدار زودهنگام و اندازه یالزم برا ییکارا

 ياجتماع یهارسانه، یمکد ،يزمان یسر بحران، گنالیزودهنگام، س ييشناسا ها:کليدواژه

                                        
 اطال ات ،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز یفناور تیریمد یدکترا یانشجو. د1

 https://scholar.google.com/citations?user=HIzMAyoAAAAJ&hl=en 

   (مسئوم سندهینو) ،تهران دانشگاه ی لم ئتیاستاد تمام و  ضو ه .2
https://scholar.google.com/citations?user=JTt0qOIAAAAJ&hl=en 

  دانشگاه تهران ی لم ئتیو  ضو ه اریاستاد .3

https://scholar.google.com/citations?user=MKwwcvIAAAAJ&hl=en  

https://dorl.net/dor/20.1001.1.33292538.1401.12.45.1.4
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 مقدمه و بيان مسئله

 یهاا رساانه  ،ی هماراه هوشامند و گساترش دسترسای باه اینترنات      هانتلفبا فراگیری 

اطال اات در   و کساب انتشاار   ،تولیاد  یمهام بارا   محرکای گذشاته باه    ۀده یط 1یاجتما 

 تیری، ماد یاست و افکار  مومی،  لاوم اقتصاادی  س، وکار گوناگون مانند کسب یهاحوزه

 فرصات ی، اجتماا   یهاا نهرسا تیمحبوب لیاز دال یکی تبدیل شده است؛ سالمتبحران و 

. رشد استو در همه ج نییپابسیار  یهانهیبا هز ی موم یهاامیپ ایجاد و یا تبادم بالدرنگ

کاالن  »شده اسات کاه    شتریب یهامنجر به انباشت داده یاجتما  یهااز رسانه دهاستفا می ظ

 یاجتماا   یهاا . رشاد اساتفاده از رساانه   دهناد را شکل مای « 2های اجتما یهای رسانهداده

 فاراهم ارتباطاات   یو الگوهاا  ین جانباه چناد  لیو تحل هیتجز یرا برا یدیجد یهافرصت

 یهانشیکرد تا ب لیو تحل هیتوان تجزرا می یاجتما  یهارسانه یهاداده مثام یبرا ؛کندمی

؛ )ایان  اطال اات را باه دسات آورد    ریو ساا  رگاذار یتأث بازیگران، هامربوط به مسائل، روند

مقالۀ ایان حاوزه گازارش     106و دیگران بر روی  3مند فیلپ الرنسمطالعۀ نظامموضوع در 

 شده است(.

شاده   دیا تول یامکان ساخت و تباادم محتاوا   یاجتما  ۀرسان ،چند سام گذشته یدر ط

را در جواماع  ارتبااط افاراد    ۀنحاو  کارده و فراهم در مقیا  وسیعی را ( UGC) 4توسط کاربر

 ۀنقطا  توانناد یما  یاجتماا   یهاا رساانه ذکر شده  لیبا توجه به دال اند؛قرار داده ریتأثتحت

اطال اات   دکننادگان ی ناوان تول استفاده از کاربران به برباشند که  5هاییواکافتشروع انجام 

 6یرا ساانجش اجتمااا  متااأخردر ادبیااات نظااری نااوع مطالعااات  نیااا ؛کناادیتمرکااز ماا

 ایا  واماع اسات کاه ج   دهیا ا نیا بار ا  یمبتنا  یسنجش اجتماا   (2019و دیگران، 7دوانگ).نامندیم

اسات کاه    یکه مشابه با اطال ات کنندیاز اطال ات را فراهم م یامختلف مجمو ه یهاگروه

                                        
1. Social media  

2. Social media big data 

3. Phillips, Lawrence 

4. User generated content  

5. Analysis 

6. Social sensing  

7. D. Wang 
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 ای کیو کامل از  دهیچیپ یدانش ،حجم از اطال ات نیکرد؛ ا افتیحسگر در کیاز  توانیم

به چشام   یاجتما  یهارسانهبه کاربران  توانیم نیبنابرا ؛کندیم دیچند موضوع خاص تول

و آن  نگااه کارد   ،کنناد یفراهم ما را که اطال ات در چند موضوع خاص  یواقع یاحسگره

از جملاه  کاه   ترییتو ی اجتما ی باشند.هاواکافتکاربران، مبنای مطالعات مختلفی از جمله 

ی مطالعاۀ سانجش   هاسکو نیترمهمیکی از  ی است؛اجتما  ۀرسان یهاپلتفرم نیتربرجسته

ۀ رساان ایان  انساان در   هاا ونیا لیشاده توساط م   دیهای تول. دادهشودتما ی محسوب میاج

در  ماًیمختلاف مساتق   یهاا تیساا  ۀواساط باه  ایا  کیا اتومات یهابه روش تواندیمی اجتما 

داده  لیتحل ۀنیدر زم( 2017)گزارش شده درالرنس و دیگران، یاری. مطالعات بسرندیبگدستر  قرار 

 لیا و تحل هاا تییا احساساات تو  لیا همچاون زلزلاه، تحل   یرخادادها  یابیا مانند رد ترییتو

   انجام شده است. تر،ییتو ی برترهاهشتگ

تااکنون   ،لحظاه  -نگر یا درهای صورت پذیرفته با رویکرد گذشتههمه پووهش رغمی ل

 ییرا شناساا  ی آتای رونادها  ایا  ناده یآ عیوقا توانندیکه م 1ییهاگنامیس یابیدر خصوص رد

 نفعاان یدارد کاه ذ  تیا جهت اهم نیاز ا گنامیس یابینشده است. رد گزارش یپووهشکنند 

 یوجاود آمادن آن را بررسا   کرده و  لت به ییها را شناساموجود در داده گنامیس توانندیم

مواجهاه و تادبیر در آن    یبرا یاقدامات متقابل اشد،ب یمنف گنامیس کی کهیدرصورت ؛ندینما

 یبارا  یهاای اجتماا   هاای رساانه  داده لیا تحل رونیازا ؛ردیکار قرار گ در دستور خصوص

خاصاه آنکاه   اسات.   تیا حاائز اهم  اریبسا  ،یاز اتفاقات منفا  یریشگیاز منظر پ هاتیحاکم

اجتما ی، سیاسای(  ، فرهنگی) ی کیفیهاسنجهو  ارهایمع ها،مؤلفهبه  هاگنامیسآن  شناسایی

یی در هاا تاالش هاای سیاسای   بحرانمثام در  لوم سیاسی، باالخص   نوانبهوابسته باشد؛ 

باه شااخص    تاوان یما هاا  آن نیتار مهام اسات کاه از    یافتن سنجه و مدم صورت پذیرفته

  دارد. نگرکالنیی هاسنجهاشاره نمود که  3گرتدرابرت 2محرومیت نسبی

                                        
   های گذشتهمجمو ه داده  نسبت به یناگهان رییتغ کدر اینجا  بارتست از ی گنامیس. 1

2. Relative deprivation 

3. Ted Robert Gurr 
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ی بحاران  هاا گنامیسا توانند روندهای آتی را نشان دهند؛ ی مهم که میهاگنامیسیکی از این 

 یهاا بحاران  ظهاور  ،( 204-179: 1397)بر اسا  پووهش شجاع مؤدب و دیگران  است. در جامعه

ور بحاران  ظه ثامل با  و نیا جادیا. است یو اجتما  ی وامل روان ریتأثتحت یتیامن - یاسیس

 ۀچرخا  ریتأثها تحتور بحرانظه ۀچرخ گری بارت دبه ؛شودبحران می مکنتر ثها با و رفع آن

ه کا  یو اجتماا   ی وامال روانا   هاماروز  .اسات  یاجتما  و ی وامل روان نیا عیفو تض تیتقو

 یهاا یوگا یو و یکا یزیف یفضا ریتأثتحت اهتن شوندیم یتیامن - یاسیس یهابحران جادیا ثبا 

تواناد  می ریتأث نیو ا گذارندیم ری وامل تأث نیا بر زین نآ یهایوگیو و بریسا یو فضا ستندین نآ

موجِاد    وامال  مطور خالصاه انتقاا  به نیکند؛ بنابراعیف تض ن راآ ایو  هدبحران ش دیتشد ثبا 

 یفضاا  باه  افتاه یرییتغدر قاالبی  هاا  نآن و ورود مجادد  آ از یریذپا و اثر بریسا یبحران به فضا

باه   التحاو ت نیا ا یدارد. درک چگاونگ  یتوجهقابل راتین تأثآ جیبر شکل بحران و نتا یکیزیف

و  هکارد  بینای پایش هاا را  آن ۀکنناد فیتضاع  ایا و  دیتشد تا اثر کندیم ککم یمل تیامن انیمتولّ

   .اتخاذ کنند خصوصنیا در را یمناسب یو کنترل یتیریاقدامات مد

های اجتما ی اسات  ی بحران در رسانههاگنامیسشناسایی زودهنگام ، هد  مقالۀ حاضر

دی اندیشاید؛  که بتوان پایش از رخاداد بحاران در فضاای حقیقای بارای آن تمهیا       نحویبه

نساابت بااه  1تااوان از واکافاات داده در جهاات افاازایش آگاااهی مااوقعیتیترتیااب ماایباادین

و مادیریت بحاران بهاره گرفات؛ از ساوی دیگار در صاورت         دهیا پدرخاداد   ،یریگشکل

جای مدیریت ریساک و  باید به ها،  مالً مسئوالن مواجهه با پدیدهی به این سیگنامتوجهیب

هاای آن روی بیاورناد. شناساایی    ت بحاران و کااهش هزیناه   باه مادیری   ،کاهش مخاطرات

هاای  ماومی تلگارام  صاورت پذیرفتاه      زودهنگام در این پووهش بر بستر محتوای کاناام 

هاای  است.سکوی تلگرام از آن جهت انتخاب شده است کاه اوالً در میاان کااربران رساانه    

کنون پووهشای باا رویکارد    اجتما ی فارسی زبان دارای ضریب نفوذ باالیی است و ثانیاً تاا 

 در حوزۀ امنیت ملی بر روی آن صورت نگرفته است.    2 لوم اجتما ی محاسباتی

                                        
1. Situational awareness 

2. computational social science 
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نخستین گام در کسب آگاهی موقعیتی که هد  این مقاله است؛ شناسایی سریع و دقیق 

 ی وسااهراب باار اساا  مطالعااۀ  آن اساات. منشاأ هااای بحاران در جهاات شناسااایی  سایگنام 

را در  تیا اهم شاترین یب یمجاز یاجتما ی هاشبکهثبات در  شاخص ،( 32-9:  1394)یمسلم

باه  باارت دیگار     ؛اسات  داشاته  ایاران  یاساالم  یجمهور یمل تیامن یها براشاخص نیب

ها در جهت ثبات داخلی جامعه و امنیت های اجتما ی و ارزیابی دائم آنگیری از شبکهبهره

مطالعاۀ  باسای و   در خواهاد شاد.   سار  یی میهاا واکافات پایدار است که این مهم با چناین  

هاای اجتماا ی   کاه از ظرفیات رساانه    اسات ی شده ریگجهینتنیز  (150-127:  1397)شریعت 

و روناد   منشاأ های امنیتی بهره بردکه مقدمۀ آن شناسایی زودهنگام توان در کنترم بحرانمی

بحاران   صیآنجاکاه در تشاخ  ازاسات.   هاای اجتماا ی  هاا در رساانه  ی این بحرانریگشکل

 یهاا جلاوه  دیا با ،یبودن، سازمان و رهبار  مندزهیانگ ،یریگسر ت، همه یهابر جنبه الوه

ماد نظار    زیا اغتشااش و ...( ن  ،یبروز بحران )مانند ا تصاب، تظااهرات، شاورش،خرابکار  

 ییبازنماا بر ا تراضات اصنا  و اقشار مختلاف و   ییمطالعه تمرکز شناسا نیدر ا رد،یقرارگ

 18) از برجاام  کاا یباوده اسات کاه پاس از خارو  آمر       97در سام  یمجاز یدر فضا هاآن

 کاا یآمر یهاا میمهر( و ا مام مجدد تحار  لیدالر )اوا متیق ریچشمگ شی(، افزابهشتیارد

از  یریا گنکتاه اسات کاه بهاره     نیا ا دیا حاصل پووهش حاضار، مو  .اندآبان( رخ داده 13)

به  افتنیدست یمند برانظام یدر قالب روش یاجتما  یهاسانهداده رواکافت کالن یابزارها

 ثر است.ؤاز وقوع بحران در جامعه م یریشگیو پ دستانهشیپ ریو تدب نشیب

 

  . مباني نظری1

باا   هاا و زودهنگاام آن خودکاار   ییشناساا  ۀمسائل محتوا و  و روند اتموضو  صیتشخ

، های اجتماا ی شبکههای داده از جمله ینترنتیا یهاتیاز موجود یاتوجه به حجم گسترده

 کاه ییازآنجاا ؛ مهم است اریبس یاز لحاظ  مل ...و یتالیجید یهاکتابخانه، هادانشنامه ،اخبار

زمینه را برای رویکردهای تحقیقااتی  ، شوندیمهای اجتما ی بالدرنگ ایجاد های شبکهداده

ضاطراری و  مانناد شایوع بیمااری، شارایط ا     هاا دهیا پد بینای پیشکه قادر به  کنندیمفراهم 
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 ازکاه  د ها دنشان مای  نیشینتایج مطالعات پ نیهمچنبران است. تغییرات نظرات و ذائقۀ کار

انی سا رالعطا ا نظیار هاایی  تیا ا قابلبا  یازجا م ید، فضاباه بع یالدیم 1990 هنیمه دوم ده

هاا در  بر موفقیت و بسیج ا تراضتوجهی لبأثیر قاتسازی، ساازی و هویتگاسترده، شابکه

در تشاویق و ساازماندهی    یمجاز یفضا امروزهرسد داشته است و به نظر می سطح جهانی

و  یای مجااز ضا در ف برخط ورتصهای و جهاانی، چه بهای گسترده ملی، منطقاها تراض

ریع انی سا سا رؤثر باوده اسات و باا اطاالع    سیار مف بدر جوامع مختل ،صورت واقعیچه به

هاای  احساساات، باه کانش    حریاک  تراضی و تام نمادهای ا، انتقهدرباره مسائل حاد جامع

در مطالعاه بحاران و    جاه ینتدر ،(1387) ایساردارن به گفتۀ . ا تراضی گسترده دامن زده است

 ثر  صار ؤما  ی نوان ابزار ارتباطبه یاجتما  یها)خصوصاً رسانه یمجاز یفضا ،ا تراضات

 شود.یمحسوب م یاکنندهنییحاضر(  امل تع

ده در یک دهۀ اخیار باا هماین رویکارد و باا هاد  یاافتن        شهای منتشربیشتر پووهش

برای تشخیص روندها و موضاو ات   سازیی ماشینیهاروشی ریاضی و استفاده از هامدم

شابکۀ اجتماا ی    غالبااً به جهات ساهولت پاووهش    . ی اجتما ی استهاشبکهی هادادهدر 

هشاگران( ماورد مداقاه    پوو ازیا موردن APIارایۀ  جهتتوییتر و در برخی موارد فیسبوک )به

واقع شده است و کمتر پووهشی خار  از این دو شبکۀ اجتما ی به بررسی مساائل  لمای   

پووهش مرتبط با ایان مقالاه    20شود از ( مشاهده می1که در جدوم ) طورهمان ؛اندپرداخته

محوریات  . نوزده پووهش در بستر توییتر و یک پووهش در بستر فیسبوک انجام شده است

و با هد  مواجهه با بالیای طبیعای و هشادار    1طالعات حوم مفهوم انفورماتیک بحراناین م

و  هاا شااخص بحث شناسایی موضاو ات و رونادها نیاز    . است خصوصنیا درزودهنگام 

  ناوان باه هاسات؛  آن نیکاراترهای اخیر در صدد یافتن ی متعددی دارد که پووهشهاروش

اساتفاده از حجام    باا ی هاای اجتماا   در رسانه گنامیس ییشناسا .نظیر و دیگران در  مثام

                                        
1. Crisis informatics 

  Disaster و های انسان پدیاد اشااره دارد  اشکام بحران، خصوصاً بحران ۀاغلب به هم  crisisۀرغم آنکه که واژ لی

 ته است.کار رفبه بالیای طبیعی؛ این ترکیب در ادبیات پووهشی صرفاً در مفهوم انفورماتیک بالیای طبیعی به
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 ۀآساتان  تمیشامل الگور تمیسه الگورگیری از و با بهره احساسات لی، هشتگ و تحلهاتییتو

در حجام   گنامیسا  یابیا رد دنباام بهی دیبریه تمیو الگور نیگوس تمیحرکت متوسط، الگور

 یهای آرامکو سعودداده ۀو مجم یبر رو برتر یهاو هشتگ هاتیی، احساسات توهاتییتو

که بهترین روش را بیابند و یاا رضاا مصاطفی در پاووهش      اندییکایآمر بریتیش پترولیومو 

 یهاا مادم ی باا  های اجتما به زبان اردو در رسانه زیبرانگزودهنگام سخنان بحث صیتشخ

روش در  دنباام یاافتن کااراترین   باه  3کیلجسات  ونیو رگرسا  2ساده  زیب 1بانیبردار پشت نیماش

 ریا نظ یمختلفا  یکاربردهاا  یبارا  یهاای اجتماا   در رسانه زیبحث برانگ مباحث صیتشخ

دیمیتریااو  میلیااوریس در . اساات زیاابرانگبحااثی دادهایاامحتااوا و اسااتخرا  رو یمعرفاا

n- ایا  4با روش کیساۀ کلماات   ایپو یاجتما  یهاروند و انتشار اطال ات در شبکه صیتشخ

gram ن کوتااه  وو سنجش روند در متا  یبندموضوع، طبقه صیتشخ یبرا ی رادیروش جد

بر نحوۀ شناسایی و یاافتن روناد و موضاو ات کلای      هاپووهشهمه این  ؛است کردهه یارا

( یانساان  لاوم خصوصاً حوزۀ ) هایی به تبیین موضو ات خاصدارند و کمتر پووهش دیتأک

جای بورگرهلادفر در    مثاام   ناوان باه  ؛اناد پرداختاه اجتما ی و... ، های سیاسیمانند بحران

 ای: جنابش پاانزدهم ماه اساپان    نیآنال یهای اجتما در شبکه یکینامیو د یساختار یالگوها

؛ تنهاا  پاردازد یمی که در خصوص موضوع خاص جنبش سیاسی مورد ۀمطالع کی نوان به

 یساازمانده  سام یمکان کی نوان بهاسپانیا ) یاجتما های اجتما ی و جنبش به رابطۀ شبکه

کمتار در   هاا مادم  گوناه نیا ایی برای شناساایی و ارایاۀ   هامدمو توسعۀ  پردازدی( میاساس

شاود. در اداماه جادوم مارور ادبیاات مارتبط باا ایان         ی منتشر شده مالحظه میهاپووهش

 پووهش ارائه شده است.
 

 

 

                                        
1. SVM 

2. NB 

3. LR 

4. Bag of words 
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 مرور ادبیات موضوع –( 1) جدول

 ردیف
شمارۀ 

 منبع

سال 

 انتشار
 موضوعات اصلي

 ناسایی مباحث بر بحث زبان اردو در توییترش 2017 27 1

 ی ترویجی در توییترهانیکمپشناسایی زودهنگام  2017 40 2

 پروژه فی ملکرد ضع یزودهنگام مشکالت ذات صیتشخ 2018 8 3

4 28 2019 
ه از حجام  اساتفاد  بای های اجتما در رسانه موضو ات مهم ییشناسا

 احساسات لی، هشتگ و تحلهاتییتو

 هافرومو  بوکسیف ،ی برخط در توییترپراکننفرتشناسایی  2019 21 5

6 42 2019 
ماوارد احتماام    ییبا هاد  شناساا   عیهشدار سر ستمیس کپیشنهاد ی

 کنگدر هنگ یخودکش

7 29 2020 
بینی تالطم و پیش ییشناسا یهشدار زودهنگام برا ستمیسپیشنهاد یک 

 بازار سهام

8 45 2020 
هاه باا   مواج یمحاور بارا  هشدار زودهنگام ماردم  یهاستمیسطراحی 

 نیدر کشور چ یعیطب یایبال

9 34 2020 
 هاا بینجات جان افراد، کاهش آس یهشدار زودهنگام برا یهاستمیس

 باردر حوادث فاجعه

 یانرژ عیتوز ستمیس هایزودهنگام بحرانمدم هشدار ارایۀ  2020 41 10

 

 

 شناسي تحقيق  . روش2

،  1«کشاف داناش از داده  » یاا  یکااو داده ی اسات. کااو دادهن پاووهش  گام نخست در ای

کاه   انباار داده اسات   ایا  دادهگاهیموجود در پا یهااستخرا  اطال ات و دانش از داده ندیفرا

کااربرد بسایاری در اکثار     هاکالن دادهاینترنت و ظهور  روزافزونگسترش  واسطهبهامروزه 

روش  ل،یا هاای ماورد تحل   لام آماار، در حجام داده    و یکاوداده ی. تفاوت اصل لوم دارد

 لم آماار   ۀافتیتوسعه ۀشاخ یکاواست. داده یها و استفاده از هوش مصنو داده یسازمدم

                                        
1.  Knowledge Discovery from Data 
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 .(2009و دیگاران،  1الدرژان) های موجود استبر داده یروش حل مسئله مبتن کی یکاواست. داده

فهام  شاامل فراینادهای    (CRISP-DM) ساپ یکر یاساتاندارد جهاان  ی بار اساا  متادولوژ   

در ایاان  اساات؛7توسااعه، 6یابیااارز، 5یسااازماادم، 4داده یسااازآماااده، 3داده ، فهاام2وکااارکسااب

شاامل   (دیا داناش جد باه   یدها تا شاکل خزش شده خام  یها)از داده یکاوداده متدولوژی

 تخااب ان، 10داده یسااز کپارچاه ، ی9،تصافیه داده  8ی و درو دادهآورجماع ی بازگشات های ناد ایفر

( 16،2019)شااوکال  دیتاار اساات  15دانااش یااۀارا، 14الگااو یابیااارز، 13کاااویداده، 12داده لیتبااد،  11داده

 فرایندهای ذیل صورت پذیرفته است: ،که بر اسا  نیاز پووهشی این مقاله

ی مختلفای صاورت   هاروشی داده از اینترنت بر اسا  آورجمع. درو داده یا درو داده

هاای  ( نوشته شده توسط آزمایشاگاه شابکه  18)کراولر 17اله از خزشگرکه ما در این مق ردیپذیم

، خزشگر تلگارام هام مشاابه یاک خزشاگر وب      .میانمودهاستفاده  19اجتما ی دانشگاه تهران

های  مومی )برای ر ایت اخاال  در پاووهش،   کانام میان در جستجو است که با 20یک بات

                                        
1. Elder, John 

2. Business Understanding 

3. Data Understanding 

4. Data Preparation 

5. Modeling 

6. Evaluation 

7. Deployment 

8. Data harvesting 

9. Data Cleaning 

10. Data Integration 

11. Data Selection 

12. Data Transformation 

13. Data Mining 

14. Pattern Evaluation 

15. Knowledge Representation 

16. Schewe, Klaus. Dieter 

17. Crawler/Spider 

های خودکاری هستند که پیوندهای اینترنتی را با یاک الگاوریتم مشاخص و    . خرشگرهای وب، نرم افزار یا اسکریپت18

هاای موتورهاای   ها را برای پایگاه دادهمحتوای موجود آنهای مختلف ،کنند و با فراخوانی وب سایتهدفمند دنبام می

 نمایند.اند ایندکس مینویسان تعیین کردههایی که برنامهجستجو و یا سایر هد 
19. http://sociallab.ir/  

20. Bot 



 ی اجتما  یهادر رسانه ناآرامی یهاگنامیزودهنگام س ییشناسامقالۀ پووهشی:                                                             18

 

 هاای ( کاناام ردیپاذ ینما امی صاورت  تلگر یهاگروههای خصوصی و یا این مهم در کانام

 .کندیم ذخیره خود ۀداد گاهیپا در و کرده پیدا و محتوای جدید را جدید

 ۀ)نوفاه( از مجمو ا   زیناو ، هاا داده کاردن  پاس از مجتماع   فرایناد  نیا درداده.  تصفیه

 .شودیمتمهید  2ی گم شدههاداده یبرا یریحذ  و تداب 1دیتاست

ه صاورت  در ایان مرحلا   هاا دادهزی و هام باازه کاردن    سا دستکی. داده یسازنرمال

 .ردیپذیم

ه با  دیها از منابع داده گوناگون باداده ،یکاواغلب مسائل داده درها. داده یسازکپارچهي

از آن ( متلگارا ) تک منبع بودن به  لتدر این پووهش  که رندیقرار بگ لیمورد تحل بارهکی

 گیری نشده است.بهره

و از  شاده  انتخااب  لیا مرتبط با تحل یهاداده دیانتخاب داده، با فرایند درداده.  انتخاب

تولیاد   3این انتخااب بار اساا  لکسایکون     ؛شوند یابیباز هالیانجام تحل یداده برا ۀمجمو 

ی تلگرامای  هاا پسات میزان تولیاد و بازدیاد    بر اسا تشریح خواهد شد( و  بعداًشده )که 

 ت.صورت پذیرفته اس

انتخااب   یهاا فااز داده  نیدر ا ؛هست زیداده ن تیروش تثب کیداده  لیتبدداده.  ليتبد

 ناد ایتر شدن، بهبود صاحت و دقات فر  کار به ساده نیا ؛شوندیم لیتبد یگریشده به فرم د

 .کندیکاوش کمک م

هاای  هاای بحاران  که هد  از این پووهش شناسایی زودهنگاام سایگنام  با توجه به این

 یاز کاربردهاا  یکا ی  نوانبهی، کاومتنابتدا با روش  ، ی استهای اجتمادر رسانه 4سیاسی

                                        
1. Dataset 

2. Missing Values 

3. lexicon 

هاای مربوطاه و حاذ     واساطه احصاا تاگ   سای باه  ها اشاکام گونااگونی دارد کاه پاس از مطالعاه و برر     این بحران. 4

 بندی ذیل در ایان پاووهش لحااظ شاده اسات: ا تصااب      های اجتما ی با دستهها در محتوای فارسی رسانهپوشانیهم

(Strike)تظاهرات ، (Demonstration)دیداری، هم(Meeting)شورش ، (Revolt)جنبش،(Movement)،قیام 

(Upheaval)، مر وهر(Chaos)، آشاوب(Riot)، خرابکااری(Sabotage)، زیرزمینای فعالیات (Underground 

Action)اغتشاااش، (Disturbance)تهیاایج ، (Agitation)ناااآرامی ، (Restlessness)خشاام ، (Furious) ،
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 1ی مارتبط باا خشاونت کالمای    هاا واژهی و بر اساا  سااخت یاک لکسایکون از     کاوداده

و  3ایتمینکاوا ) های یاک بحاران سیاسای   سیگنام  نوانبهو  EMTerms 2ی شدۀ مشابهبند)کال 

هاای  ماومی   سات از خازش در کاناام    این دیتا شده است؛آوری جمع هاداده( 2015دیگران،

های اجتما ی دانشاگاه تهاران از   در آزمایشگاه شبکه گرفتهصورتتلگرام )بر اسا  خزش 

کانام  مومی در زمان پووهش( در طاوم شاش مااه صاورت پذیرفتاه اسات و        1395977

 هاا آنی مرتبط استخرا  و با پاالیش داده در نهایت میزان تولید محتوا و بازدیاد از  هاپست

 یزماان  ۀمحادود  کیا ) این شش ماه یک اسالت زماانی  ازآنجاکه در این بازه احصا گردید؛

هاا  بارای شناساایی سایگنام   شاود(   لیپرطرفدار تبدمحتوای درست قبل از آنکه موضوع به 

ی زماانی  هاا یسرتحلیل  ،ی و یافتن الگوهاسازمدم، بهترین روش برای شوندیممحسوب 

 یآورجماع مشاخص   یزمان ۀمحدود کیکه در است ها از داده یادنبالهاست. سری زمانی 

 ؛دهناد مای  نشانرا  است شدهآن در طوم زمان دچار  دهیکه پد یراتییها تغداده نیا ؛اندشده

 کیا  Xحالت اگر  نیدر ا ؛میبردار وابسته به زمان بدان کیمقدارها را  نیا میتوانیم نیبنابرا

 Xزماان و   انگریا ، بtنشان داد کاه در آن   ریصورت زبه نتوایرا م یزمان یسر شد،بردار با

 است. یتصادف ریمتغ کی زین

,…2, 1, 0, t=(t)X  
تواناد زماان تولاد یاک     این لحظه می ؛است فیتعرنیز قابل t=0 طبق این تعریف زمان

 X(t) بیا ترتنیا اباه  ؛پدیده یا هنگامی باشد که اولین اطال ات در آن لحظه ثبت شده است

ایان متغیار تصاادفی     ۀدهد. مقدارهای مشاهده شاد نشان می t را در زمان X صادفیمتغیر ت

 نیهاا اغلاب با   داده نیا در ا ؛دهناد دارای ترتیبی هستند که زمان وقوع هر داده را نشان مای 

 ؛باشاد گذشاته مای   ریحام وابساته باه مقااد    ریوجود دارد و مقاد یهمبستگی زمان یهابازه

 کیا بینی نماود. اگار   را پیش ندهیآ ریگذشته مقاد ریستفاده از مقادتوان با امی گرید بارتبه

                                                                                                 
، ( Riot, Calamity )، بلاوا (Convulsion) ، تشان (Social Tension)، تانش اجتماا ی  (Anxiety) اضطراب

 . (Revolution) و انقالب (Rebellion) طغیان
1. Verbal abuse  

2. Crisis Lexicon 

3. I. Temnikova 
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اماا   ناد، یگویما  یرتصاادف یغ یزماان  یبینی کرد، آن را سار را کامالً بتوان پیش یزمان یسر

 بینی نمود. طور کامل پیشداده را به کی توانیمعموالً نم

، 2، تنااوب 1ۀ روناد مؤلفا به چهار  توانیرا م یزمان یسرکی راتییمدم تغ ایرفتار  یالگو

)تمایال ساری زماانی باه افازایش،       کارد. روناد   کیا تفک 4و تغییرات نامنظم 3تغییرات فصلی

)تغییرات یکسان و تکاراری در   دهد(، تناوبکاهش یا حتی ثابت بودن، روند را تشکیل می

)در ساری زماانی،    یفصلتغییرات شود(، مدت، تناوب در سری زمانی نامیده میمقاطع میان

دهاد، باه تغییارات    صورت تکراری رخ میتر از یک تناوب بهای کوتاهغییراتی که در دورهت

تار از  تکرار تغییرات فصالی کوتااه   ۀطور که مشخص است دورهمان ؛فصلی معرو  است

اثار  وامال    تغییرات بر گونهنی)ا نظمنام راتییتکرار برای تغییرات تناوبی است( و تغ ۀدور

 یزماان  یسار  لیو تحل هیاز تجز یاصل هد ؛ شوند(ایجاد می ینیبشیپ رقابلیتصادفی و غ

کاه   یزماان  یهاا یسار  یاز بررسا  گار یسه هاد  د  .باشدیم ندهیآ ریبینی مقادمعموالً پیش

 7و کنتارم  6تشاریح   5فیتوصا  رد،یا گیتوجاه قارار ما    بینی کمتر ماورد معموالً نسبت به پیش

تبادیل   8ایساتا  صاورت زمانی وجود دارد که بهبینی برای سری هنگامی امکان پیش .باشدمی

ای از مقادیر وابساته باه زماان اسات کاه      منظور از یک سری زمانی ایستا، دنباله ؛باشد شده

ساری زماانی ایساتا، قاوانین حااکم بار       )در میانگین و واریانس آن به زمان وابسته نباشند. 

 (2019، و دیگران 9)مهارا ( تغییرات مقدارها، وابسته به زمان نیست

کالسیکی باه اجازای    ۀگیری و تجزیتوان از دو روش تفاضلها میکردن دادهبرای ایستا

اساتفاده کارد. در روش    هاا ماناده یباق ۀفصالی و مؤلفا   ۀروناد، مؤلفا   ۀمؤلفا  ۀدهناد لیتشک

الزم باه ذکار اسات در هار باار       .کنناد یقبلی کم ما  ۀگیری هر مشاهده را از مشاهدتفاضل

                                        
1. Trend 

2. Cyclic 

3. Seasonal 

4. Irregular 

5. Explanation 

6. Description 

7. Control 

8. Stationary 

9. Maharaj 
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گیری شود؛ اگر از یک تابع ایستا تفاضلزمانی کاسته می یهاتعداد بازه گیری یکی ازتفاضل

تعاداد   کاه نیا گیری غیرضروری  الوه بار ا )تفاضل .انجام شود، داده حاصل نیز ایستا است

هاا و همبساتگی کااذب باین     کند، با ث پیچیده شادن داده مورد بررسی را کم می یهابازه

 .(شودها میداده

بینی را انجاام   مل پیش توانمیاصلی سری زمانی،  یهاو حذ  مؤلفهبعد از شناسایی 

یعنی مدم ریاضی برای ارتباط بین مقادارهای ساری زماانی را پیادا کنایم. دو مادم        ؛دهیم

میاانگین متحارک    وجاود دارد.  2و اوتورگرسیو 1بینی سری زمانی به نام میانگین متحرکپیش

روناد را بارای ساری زماانی      ۀین  ملگر، مؤلفا البته ا ؛ها استیک روش هموارسازی داده

   .بینی از آن استفاده شودکند تا در زمان پیشبرآورد می

در  لاوم پزشاکی و   بینی مقادیر آیناده  پیشبرای از تجزیه و تحلیل سری زمانی معموالً 

ها معموالً باا اساتفاده از رسام نماودار صاورت      ، توصیف دادهشودمیاقتصاد بیشتر استفاده 

مانناد   ،هاا از خاواص داده  یاتاوان توصایف سااده   با استفاده از رسم نماودار مای   ؛ردیگیم

ها، وجود الگوی فصلی و وجود تغییر ناگهاانی یاا آرام در   بودن روند دادهصعودی یا نزولی

دومین هد  از تجزیه و تحلیل سری زمانی تشریح اسات   ؛زمانی انجام داد یهایروند سر

ساومین   ؛شاود ی برای بیان تغییرات در سری دیگار اساتفاده مای   که از تغییرات در یک سر

دادن هشادار  استفاده در جهت ؛بینی داردبسیار نزدیک با پیش ۀباشد که رابطهد  کنترم می

و در بازارهاای   3که بیشتر در تحلیل تکنیکاام باشد می یک کمیت مورد مطالعهقبل از طغیان 

استفاده نیز متناسب باا نیازهاای ایان حاوزه توساعه      شود و ابزارهای مورد مالی استفاده می

 (94و دیگران، زاده )حسناند. یافته

الگاویی کاه در ساام     )بار اساا    یالزم است که مادل  یزمان یهایپردازش سر جهت

تاا   میداشاته باشا  اسات(   افتهیسر ت نیز تکاملابداع شد و به 4جنگیز توسط باکس و 1970

                                        
1. moving average 

2. Autoregressive 

3. Technical analysis  

4. Box   & Jenkins 
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آن را بار اساا  آن مادم انجاام      یبنددسته ایو  یسر ۀندیآبینی چون پیش یاتی مل میبتوان

 نیانگیا م یزماان  یبینای سار  مادم پایش  هاای ایان پاووهش،    با توجه به ماهیت داده ؛میده

نماایی و  متحارک در ادامه به بررسی روش محاسبات میانگین  انتخاب گردید. 1نماییمتحرک

 .میپردازیمی ریاضی آن سازمدم

  :از  بارت استنمایی فرموم کلی میانگین متحرک

)1-(t a) * EWMA-1+ ( (t) = a * x (t) EWMA 

EWMA (t) = t زمان  در متحرکت میانگین    

a = 1 و 0 بین مختلط پارامتر مقدار درجه  

X (t) = t در زمان xمقدار سیگنام  

بیشاتری باه    اسات کاه وزن و اهمیات    نو ی میاانگین متحارک   2نماییمیانگین متحرک 

 نوان میاانگین متحارک وزنای نماایی     . میانگین متحرک نمایی بهدهدیها مجدیدترین داده

که وزن براباری   شود. میانگین متحرک نمایی در مقایسه با میانگین متحرک سادهشناخته می

جدیاد واکانش    هاای دادهنسابت باه تغییارات     دهاد یما  زماانی  ۀمشاهدات در دور ۀبه هم

 :شودصورت زیر نوشته میبه X(t) در این مدم سری زمانی؛ دهدینشان م یرتتوجهقابل

X(t)=θ0+Z(t)+θ1Z(t−1)+…+θqZ(t−q)X(t)=θ0+Z(t)+θ1Z(t−1)+…+θqZ(t−q) 

 

مدم  همان خطای تصادفی با میانگین صفر و واریانس ثابت است؛ به این Z(t) که در آن

شود؛ در این مدم مقادار  ایش داده مینمMA(q)  صورتگفته و به q میانگین متحرک مرتبه

مادم   است. با توجه به تعریف t یک ترکیب خطی از خطاها تا زمان t سری زمانی در زمان

 .0θ ، مشخص است که میانگین سری زمانی ایستا برابر است با Z(t) و صفر بودن میانگین

                                        
1. Exponential moving average 

 

 ،تغیار یاا  Triangular ، مثلثای یاا  Exponential، نماایی یاا  Simpleسااده یاا   :انواع میانگین متحرک  بارتند از. 2

Variableوزنی یا، Linear Weighted   
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دم مدر این استفاده از این مدم باید با درنظرگرفتن یک شرط صورت پذیرد؛ شرطی که 

تار از یاک باشاند.    بایست قدر مطلق ضرایب مدم کوچکباید ر ایت شود؛ آن است که می

 شود.صورت زیر نوشته میبه 1مدم میانگین متحرک درجه 

)1(t−Z1+θ(t)=Z(t)X)1(t−Z1+θ(t)=Z(t)X 
 

 .تنشان دهیم، خواهیم داش Z−(t)X(t) صورتبه t اگر میزان خطا را برای زمان 

)1(t−Z1=θ(t)Z−(t)X)1(t−Z1=θ(t)Z−(t)X 
 

سازی مقدار مربعات خطاا، پاارامتر مادم را بارآورد     کمینه ۀوسیلتوان بهترتیب میاینبه

 (1،2019صورت زیر است )ترنسی سی میلکرد. مجموع مربعات خطا در این مدم به

 ==MSE 

 کاتوریاناد از  باار نیاولروش فو  برای های محاسبه شده از در نهایت برای تحلیل داده
2

MACD بارای روایای و   . ی پووهش به آن خواهیم پرداختهاافتهشده است که در ی استفاده

هاای  با توجه به در دساتر  باودن داده   3نمونه از خار  ا تبارسنجی پووهش نیز از آزمایش

   گیری شده است.بهره 97کل سام 

 

 ها. تجزیه و تحليل یافته3

در پلتفارم   97های سری زمانی بازنماایی رویادادهای سیاسای ساام     ی دادهسازممددر 

میاانگین متحارک    کاه ییازآنجاا نمایی استفاده شده اسات؛  تلگرام از روش میانگین متحرک

در  تغییارات  باه  نسابت  تار عیسار  4ی اصلی هموارسازی دادههاروشیکی از   نوانبهنمایی 

هاای اساتخرا  شاده    برای شناسایی رونادها در داده دهد، مبنای مناسبی  نشان واکنش مدم

                                        
1. Terence C. Mills 

2. Moving Average Convergence Divergence 

3. Out. of. sample testing 

4. Smoothing Methods  
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 1یای واگرا - یای متحارک همگرا  نیانگیم کاتوریاندی تحلیل این مدم هاروشیکی از  است؛

 گار بیا مومنتاوم تعق  کاتوریاناد  ککاه یا   شاود ی( خوانده ما ی)مکد MACD اختصارکه به

اورا   مات یار قدر نماود  متحارک  نیانگیا دو م نیبا  ۀ، رابطدر تحلیل تکنیکام واست 2روند

 .(1399مورفی،) دهدیبهادار را نشان م

 ؛طراحای شاد   1970توسط جرالد اپل محقق آمریکایی در اواخر ساام  اندیکاتور مکدی 

 نیتار اخیار یکای از پراساتفاده    یهاگیرید و در سامگرها قرار میمکدی در خانواده نوسان

یداسات  طور کاه از ناام مکادی پ   همان است؛ بازارهای مالی اندیکاتورها در بین تحلیلگران

بازارهاای   باشد که بارای تحلیلگاران  یکی از کاربردهای آن بررسی واگرایی و همگرایی می

های مثبت مکدی ارائه سیگنام واگرایی به بهترین نحو باشد. از ویوگیحائز اهمیت میمالی 

کادی  د کاه م ممکن است. اگر قیاسی بین خانواده نوسانگرها داشته باشیم متوجه خواهیم ش

کناد و باه اد اای جرالاد اپال بهتارین       در تشخیص ضعف روند بسیار هوشمند  مال مای  

ایاان اناادیکاتور شااامل دو میااانگین  د؛باشاااناادیکاتور جهاات بررساای قاادرت رونااد ماای

باشد کاه در محاسابات میاانگین    می «خط سیگنام»و  «خط مکدی» یهانمایی به ناممتحرک

تر به روزهاای آخار معاامالتی وزن بیشاتری     نزدیک یهامتیبه ق در بازارهای مالی مکدی

کم  وداده شده است. خط مکدی ویوگی تند و پر نوسانی دارد ولی خط سیگنام بسیار کند 

گیری در خط مکدی و خاط سایگنام   تالطم است که دلیل این تمایز، متفاوت بودن میانگین

ماودی اخاتال  خاط    جزء سوم مکدی هیستوگرام است که در قالاب خطاوطی    . باشدمی

 .(1399مورفی،)دهند مکدی و خط سیگنام را نمایش می

 

                                        
1. Moving Average Convergence Divergence 

2. Trend. following momentum indicator 
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 ی زماني بورسهایسرانديکاتورهای تحلیل  -(2) جدول

 

همواره با خط سیگنام در حرکت است  ؛ نوان یک خط پرنوسان و سریعخط مکدی به

رایطی خااص  گیرند که در این حالت و در شکه گاهی اوقات در تقاطع یکدیگر نیز قرار می

از طرفی نیز حرکات خط مکدی با توجاه   ؛دهنده مییمهمی را به تحلیلگران ارا یهاگنامیس

دهاد کاه در بررسای همااهنگی یاا      را مای  1هاایی به پیروی از نمودار قیمت، تشکیل پیاوت 

                                        
1. pivot 

تکنیکاام   به نقاط مهم و محوری گفته می شود کاه باا توجاه باه آنهاا از ابازار هاای تحلیال         تحلیل تکنیکام در پیوت

 .شودمیاستفاده  …خط روند، الگو ها و  مانند
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 .شاود مهم دیگری نیز صاادر مای   یهاگنامیناهماهنگی رفتار نمودار قیمت و خط مکدی س

 12میاانگین نماایی    یاا نماایی،   EMA مکدی دو میاانگین متحارک از ناوع   خط  ۀدر محاسب

)تفاضال   .ناد ینمایما گیاری  قیمات را تفاضال   ایدوره 26میانگین نماایی  و ای قیمت دوره

 (دهدای خط مکدی را نمایش میدوره 26ای از میانگین دوره 12میانگین 

ط سایگنام صاادر   طور که اشاره شد سیگنام مکدی از تقااطع خاط مکادی و خا    همان

زیر صفر، خط سیگنام )خطر قرماز( را از   ۀ( از ناحیسبزکه خط مکدی )خط زمانی ؛شودمی

 خاط ) مکادی  خط کهزمانی همچنین ؛شودکند سیگنام خرید صادر میپایین به باال قطع می

در آن  ؛اال باه بااال قطاع کناد    با  از را( قرماز  خطار ) سیگنام خط صفر، باالی ناحیۀ از( سبز

باید توجه داشت که تقاطع خاط مکادی و خاط     .سیگنام فروش صادر خواهد شدصورت 

شاوند و   نوان سیگنام محساوب مای  فو  به یهایوگیدر نواحی اشاره شده و با و گنامیس

در تحلیال از طریاق    .کناد یک از موارد فاو  سایگنام مکادی را نقا  مای      دم وقوع هر

حام بیشتر یا کمتر شدن )بازتر یا بسته شدن( بین دو خط در  ۀکه فاصلزمانینیز  هیستوگرام

اما در  ؛اگر هیستوگرام در موقعیت فوقانی خط صفر مخصوص خود قرار گرفته باشد ؛باشد

اما  ؛است شدن روند صعودیضعیف ۀحام، به سمت پایین شروع به کم شدن کند، نشان ین

ی خط صفر مخصوص است که هیستوگرام در موقعیت پایین بر کس این حالت برای زمانی

کناد کاه در ایان    خود قرار گرفته باشد و به سمت باال یا خط صفر، شروع باه افازایش مای   

کاه هیساتوگرام از خاط صافر     زماانی  ؛شادن اسات  موقع، روند صعودی در حاام ضاعیف  

و هر چرخشی کاه   گرددیارسام م فروش و دیمخصوص خود  بور کرده باشد، اخطار خر

شادن روناد   معنای هشدار زودهنگام مرباوط باه ضاعیف    به ؛رخ دهد مکدی در هیستوگرام

 .(2012)گرایمز، فعلی است
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هاای بحاران در   در این پووهش برای نخستین بار از این تکنیک برای شناسایی سایگنام 

 26 ییمتحارک نماا   نیانگیا م قیا از تفرپلتفرم تلگرام استفاده شاده اسات. معماوالً مکادی     

 محاسابه خاط   نیا ا ۀجا ینت ؛دیا آیبه دست م یادوره 12 ییمتحرک نما نیانگیاز م یادوره

 و دیا خر یهاا گنامیسا  نشاانگر  تواناد یکاه ما   شودیم دهیامن 1گنامیکه خط س است مکدی

از  مکادی کاه   کنناد یما  یداریخر یمعموالً اورا  بهادار را هنگام گرانمعامله .باشد فروش

کاه   فروشاند یما  یدار را هنگامخود  بور کرده و باالتر رفته باشد و اورا  بها گنامیخط س

هاا و  کاه در بحاران  از آنجاایی  ؛رفتاه باشاد   تار نیی بور کارده و پاا   گنامیاز خط س مکدی

 یعا یرطبیغتار  و....( و   ،خشام  ، وامل طبیعی )نارضایتی ماردم  ریتأثرویدادهای سیاسی 

یاد  خاود را در میازان تول  ن( ی سازماندهی شده معارضان حکومت و یا موافقان آهاانی)جر

ی و واکافات میازان   سااز مدمدر این پووهش با  ؛دهدینشان مهای اجتما ی محتوای رسانه

روزه )ایان   30و  3تولید محتوای مربوط به خشونت کالمی باا انادیکاتور مکادی در دورۀ    

بهتار   30 و 3نیز امتحان شد کاه دقات نتاایج دورۀ     روز 29و  2واکافت برای دورۀ متداوم 

بینای رویادادها ماورد بررسای     تلگرام، با هد  امکان پیش 97ای سام هدر دادهت( بوده اس

 شود( مشاهده می1در شکل شمارۀ ) گونههمان قرار گرفته است؛

                                        
1. signal line 
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 روندنمای مطالب برانداز در سکوی تلگرام –( 1شکل شماره )

 

پایش از   رسان تلگرام با ایان شایوه؛  در پیام 97بازنمایی تمامی رویدادهای سیاسی سام 

کاه باین   مطابق اساتراتوی مکادی زماانی    مثام نوانبه یی زودهنگام است؛شناساقابلد رخدا

ی خشاونت کالمای دچاار    هاا پستروز میزان تولید محتوای  30روز و  3میانگین متحرک 

- تراضاات باازار(. باه   ا -( 2شاکل ) ) توان سیگنام هشدار در نظر گرفات صعود شود؛ می

که اندیکاتور مکدی در مدم ساری زماانی میاانگین     بارتی نتایج پووهش نشانگر آن است 

هاای بحاران )و   یاک روش شناساایی زودهنگاام سایگنام      ناوان باه تواند نمایی میمتحرک

 تواند به کار رود. نوان هشدار( میبه
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 به اعتراضات بازار مربوطاکافت مکدی مدل سری زماني میانگین متحرک و -(2) شکل

 

وجود نداشته است؛ اما سه مورد خطای مثبت  1فی کاذبخطای من ،در این اسالت داده

 شود.شود که دقت قابل قبولی محسوب میرویداد مشاهده می 9در مجموع 2کاذب 

 

 پژوهش ینوآور

با تمرکاز بار شابکۀ اجتماا ی      هاپووهشاغلب  باًیتقربر اسا  مطالعۀ ادبیات پووهش 

ی تاوییتر )تعاداد کااراکتر    ادادهیت محدود ،آن برای پووهشگران  APIامکان  به  لتتوییتر 

ایان پاووهش    های اجتما ی استفاده شده است؛نسبت به سایر شبکه ترسادهپیام( و واکافت 

رسان تلگرام در بین آحااد جامعاۀ ایرانای )تاوییتر     و با توجه به فراگیری پیام بارنیاولبرای 

هماه   رغام ی لا اسات( و  ی جامعه را معطو  به خود نموده ارسانه بیشتر قشر نخبگانی و

                                        
1. false negative error 

2. false positive error 
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ی جادی مواجهاه   هاتیمحدودی خزشگر با هاربات)خزش در تلگرام توسط  هاتیمحدود

نوآوری پووهش؛ تلفیق  لوم اجتما ی محاساباتی و   نیتر. مهمصورت پذیرفته استت( اس

گیری از اندیکاتورهای تحلیل سری زمانی اسات کاه پایش از ایان     ی ریاضی با بهرههامدم

ی زمانی بیشتر در  لوم اقتصادی و سالمت مورد اساتفاده قارار   هایسرتحلیل  سابقه ندارد.

در بررسای پایگااه    مثاام   نوانبهگرفته و در  لوم اجتما ی کمتر بدان پرداخته شده است؛ 

مقاله باا موضاوع    244از مجموع  sid.irی جهاد دانشگاههای مقاالت فارسی دانشگاهی داده

 48 ،کشاورزی و مناابع طبیعای    نوان در حوزۀ 89 ۀ پزشکی نوان در حوز 13 سری زمانی

 ناوان در حاوزۀ     71 لاوم پایاه و     ناوان در حاوزۀ   23 ، نوان در حوزۀ فنی و مهندسای 

ی انساان  لاوم که بررسی نویسندگان این مقاله بر روی چکیدۀ مقاالت حاوزه   اندیانسان لوم

اقتصااد و   ،ذیل سه دساته جغرافیاا   نشان داد که موضو ات پرداخته شده در مقاالت  موماً

ی پووهشگاه  لوم و فنااوری  هانامهانیپاهای حسابداری قرار دارند. در مجمو ه پایگاه داده

ایرانداک( باا موضاوع ساری زماانی در مقطاع کارشناسای ارشاد و دکتارا         ) اطال ات ایران

ی ایان  هاا دهیا چکهای ثبت شده است که بررسی فراوانی کلیدواژه نامهانیپا 4322مجمو اً 

 یزماان  یسار  ماورد،  142بور  اورا  بهادار تهران  آن بود که کلیدواژۀ نشانگر هانامهانیپا

 -ک یا زی)ف یزماان  یسار  ،مورد 128نگلیسی(ا -ک ) لم فیزی یزمان یسر، 138انگلیسی( )

 ۀشابک ماورد و   109بررسی و توسعۀ مفهوم سری زماانی( )ی زمان یسر، مورد 118(ارسیف

ی صاورت  هاا رسااله و  هاا ناماه انیپای اصلی هادواژهیکلمورد  90 (یو مهندس ی)فن ی صب

بیشاتر موضاو ات    هاا دواژهیا کلشود بر اسا  این که مشاهده می گونههمانپذیرفته است؛ 

. ایندکس نشده اسات(  داده گاهیپامورد پووهش )غیر از بحث سالمت و پزشکی که در این 

فیزیاک و  لاوم مهندسای اسات. نتاایج       ،آمار، رافیابا محوریت موضوع  لوم اقتصادی، جغ

بینای رخادادهای   در پایش  هاروشی جدید با توسعۀ این هاافقحاصلۀ از پووهش، نشانگر 

ی ریاضاای باار روی هاااواکافااتسیاساای و امنیتاای بااا اسااتفاده از   ،اجتمااا ی، اقتصااادی

 هاست.دادهکالن
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 گيری  . نتيجه4

اقتصاادی و اجتماا ی از    ،هاای سیاسای  دها و بحرانشناسایی زودهنگام رویدا کهازآنجا

در مدیریت جامعه برخوردار اسات؛ روشای کاه بتواناد باا       هاتیحاکماهمیت باالیی برای 

  ناوان باه تواند به این هد  بپردازد در قالب یک سیستم می هاکالن دادهاستفاده از واکافت 

ها و رخادادها  ی و اجتما ی بحراناقتصادی، سیاس ،های انسانییک پدافند سایبری از هزینه

امنیات ملای    نیتأمجهت  توان درآگاهی موقعیتی شده و از آن می باالبردنکاسته و موجب 

 بهره جست. پایدار

باه شناساایی    هاا داده نگار گذشاته ی ریاضی و مطالعۀ سازمدمدر این پووهش با  اگرچه

های پووهش مؤیاد  د؛ اما یافتههای اجتما ی پرکاربر پرداخته شسریع ظهور بحران در رسانه

 هاا دادهکاالن هاایی در  ی که بتواند از چناین واکافات  اسامانهآن است که در صورت وجود 

ی ریا گانادازه کارایی الزم را برای ا االن هشادار ساریع و     بالدرنگ استفاده کند؛ صورتبه

 برخط خواهد داشت. صورتبهمخاطرات 

 یو بازتااب آن در فضاا   97تراضاات ساام   زودهنگاام ا   ییشناساا  زیپووهش ن نیدر ا

 تراضاات  مومااً بار مساائل و     ا نیا بحران مدنظر بوده است. یهاگنامی نوان سبه یمجاز

 ناوان  به دهند. رییرا تغ یمنابع دولت عیداشتند توز یمتمرکز بوده و سع یاقتصاد یهادغدغه

 ،شادند و پاس از آن   دساتمزدها  شیداران خواساتار افازا  ونیممااه کاا  بهشات ینمونه در ارد

هاا و کااهش ارزش   میتحار  ریاز تأث ینگران لیدلبه ریت 4در  زیبازار تهران ن .کردندا تصاب 

جملاه تهاران، اراک،   از رانیا ا یدر شاهرها  یا تراضاات  زیمرداد ماه ن 5شد. در   لیتعط امیر

 صورت گرفت. هامتیق ریگچشم شیافزا لیدلبه رازیاصفهان، کر  و ش

هاای  های خازش شاده یاک ساام کاناام     ی سری زمانی بر روی دادهسازمدمبر اسا  

 اندیکاتور مکادی  ،رسان پرکاربر جامعۀ ایرانی( در این پووهشپیام  نوان)به  مومی تلگرام

تر در حاوزۀ  یی که پیشواگرا ییمتحرک همگرا نیانگیروند م گربیمومنتوم تعق کاتوری)اند

 1397های سام ا تراضتوانست در مدم بازنمایی  (،تهگرفیمی قرار برداربهرهاقتصاد مورد 

هاای سیاسای بارای    بینی بحرانیکی از ابزارهای پیش  نوانبهدر تلگرام با دقت قابل قبولی 
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)از  97سیاسای کشاور در ساام     ا تاراض حداقل شش و نشان داد که  مطرح گردد بارنیاول

( با دقت قابل قبولی پایش از  هاکالن دادهطریق واکافت صورت پذیرفته در این پووهش بر 

 است. هیی و مدیریت بودشناساقابلرخداد 
 

 پيشنهاد

ی زماانی در  لاوم   هاا یسار گیری از طیف متنو ی از ابزارهای تحلیل بهره کهییازآنجا

شاود از ساایر   است؛ پیشنهاد می مؤثرمحاسباتی اجتما ی در افزایش دقت و اثربخشی مدم 

در ایان  ) یالتورها( در توساعۀ ایان پاووهش بهاره گرفتاه شاود.      و اسا  کاتورهای)اند ابزارها

ی میاانگین  سااز مدمبررسی  مثام نوانبهپووهش از یکی از این ابزارها استفاده شده است(؛ 

پیشرفتۀ مختلف و واکافات مربوطاه    1نمایی و استفاده از اندیکاتورها و اسیالتورهایمتحرک

 نیانگیا منیاز کاه بار مبناای واکافات       3ای شامعی یا الگوهاای نمودارها   2موکویچیابر امانند 

جهات ارزیاابی    ،هاای مشاابه  تواند در دادهدر بازارهای مالی و بور  نیز مورد می متحرک

 .رندیگیمدقت و قابلیت شناسایی روندهای سیاسی یا اجتما ی مورد استفاده قرار 

 ماوازات باه ( با رویکرد ایجااد یاک ابازار اختصاصای    ) ابزارها گونههمچنین توسعۀ این

ی کااو ماتن هاای  و توجاه باه روش   6، یادگیری ماشاینی  5و فهم زبان طبیعی 4توسعۀ پردازش

 ی بسیار ضروری است.ارشتهانیمبرای این  رصۀ  لمی 

 

                                        
1. oscillator 

2. Ichimoku Cloud 

3. candlestick chart 

4. Natural language processing 

5. Natural language understanding 

6. Machine learning  
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