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نتایج خالصه/ مقدمه 
 را یاجتماع هاي شبکه در پیام یک بخشی اثر هاي آماره تا داریم قصد پروژه این در

 پسس .بسنجیم جاري سال در ها آن با را آب و برق مصرف روند سپس و کنیم پیدا
 بردن باال براي روشی و کنیم می مقایسه را گذشته سال با امسال برق مصرف روند
  .دهیم می ارائه پیام یک به توجه

 که اي sentiment برق مصرف موضوع بازدید پر هاي روز در بعدي بخش در
 که هایی پیام سپس و کنیم می بررسی را کند منتقل خواهد می ها پیام ي نویسنده

.یابیم می را موثر هاي کانال و سنجیم می را اند داشته باالیی تاثیر
 یک و کرده بررسی را ها آن بازدید روند و ها پیام انتشار دینامیک قسمت، آخرین در

 را آن شدن دیده با پیام انتشار ساعت ي رابطه و دهیم می ارائه آن براي مدل
.کنیم می بررسی

 و شده استخراج crawler یک ي وسیله به اجتماعی هاي شبکه از را ها داده پروژه این در
.شدند تحلیل پایتون و متلب محیط در

 کانال تعداد شده، بازنشر و تولیدي پیام تعداد ها، API طریق از :مهم معیارهاي بررسی
 .است یدسترس قابل موضوع یک هاي پیام هاي بازدید و کننده بازنشر و کننده تولید هاي
 براي کانال و پیام تعداد اول، نمودار دو در .است شده بررسی زیر شکل در موارد این تاثیر
 نیز مسو نمودار .افتد می هم روي نمودار دو این که است آمده بازنشري و تولیدي هاي پیام
.ودش تکرار بازدید در باید مهم هاي معیار الگوي .است داده نشان را مطالب این دید باز

:آن شناسایی و سیستم به ضربه شدن وارد بررسی

 
 حس یا کند تهدید را افراد روانی امنیت که خارجی عامل وجود اهمیت زلزله مسئله

 همس و بازدید طرفی از .دهد می نشان را پیام باالي تعداد همچنین و برانگیزد همدردي
 به و کند عمل سیستم به ضربه ورودي یک مانند تا شده باعث موضوع این باالي پیام

.کنیم شناسایی را سیستم آن ي وسیله

 هک اند داشته امسال برق مصرف موضوع هاي بازدید نمودار در مشهودي اثر شده یاد هاي معیار
.بینیم می زیر شکل در

 ار امسال ماه تیر در مثبت هاي پیام به بیشتر توجه sentiment اساس بر ها پیام کردن جدا با
 بیشتر ،است آمده نمودارفوق در که موثر هاي پیام که گرفت نتیجه طور این توان می .بینیم می
.است بوده مثبت هاي پیام

 فرم به مدل این .است آمده پایین نمودار در اول ساعت 24 در ها پیام رشد براي شده ارائه مدل
 فیت خوبی به مدل دهد می نشان که است 0.9616 برابر آن R-square و بوده فوریه سري
 یک هاي بازدید موج اولین و اولیه ساعات که دهد می نشان نیز مدل این همچنین .است شده
 بازدید پر هاي پیام انتشار ساعت هیستوگرام روي t-test همچنین .است آن موج ترین مهم پیام

 درجات در آن انتشار ساعت و است پیام متن از ناشی موج این که دهد می نشان بازدید کم و
.دارد قرار اهمیت بعدي
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تکرار شده است

 آن از امپی باالیی تعداد تا است نیاز سیستم این در پیام یک اهمیت شدن جا به جا براي1.
 تحریک را افراد همدردي حس و افراد روانی امنیت خارجی محرکی و شود تولید موضوع

.کنیم می مشاهده امسال اول ي ماهه چهار در را موضوع این تاثیر .کند
 از شکرت ها، سلبریتی مشارکت مسئولین، خود از شروع اهمیت :ها پیام گذاري تاثیر براي2.

 .ودش می دیده درست هاي آمار دادن ها، پیام در مثبت فریمینگ جویی، صرفه بابت مردم
 در باال حساسیت با موضوع دو دروغ و مردمی اعتراضات دادن جلوه اهمیت  کم همچنین

  .کند می ایجاد باالیی منفی بار که است سیستم این
 و یفارس سی بی بی گیزمیز، ویژه، اخبار خبر، آخرین فوري، اخبار فوري، خبر هاي کانال3.

.هستند سیستم این در گذار اثر هاي کانال فارسی توییتر
 یتاهم آن انتشار ساعت و است آن متن پیام یک شدن دیده عامل عمومی، تصور عکس بر4.

.است تاثیر بی تقریبا و دارد اندکی
 اول روز تا شلوغ ساعات از شروع براي اول ساعت 5 ها پیام شدن دیده زمان ترین مهم5.
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