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 يها يژگيواز . دارد انهيكاربر فعال ماه ونيليم 500از  شيبر ابر است كه ب يمبتن يرسان اميتلگرام پ :چكيده
از  يشتريب يها تيكه قابل اشاره كرد يگروه، كانال، ربات و چت مخف جادياتوان به  مي رسان اين پيامشده در  ارائه

 ياما تمام ،شود ياستفاده م يعنوان شبكه اجتماع به رانيتلگرام در ا. ان قرار داده استكاربر اريدر اخت ،رسان اميپ كي
 ابانيبازار يكاربران، برا افتني. دهد يارائه نم رااز كاربران  يا مجموعه افتني ي همانندشبكه اجتماع ي يكها يژگيو
 رسان اميكاربران در پ يافتن براي روشي ارائه ،پژوهش نيهدف ا. است ديمف اريجامعه هدف بس پيدا كردن منظور به

گراف ارتباطي، كاربران . در اين مقاله، براي پيشنهاد كاربر، از گراف ارتباطي كاربران استفاده شده است .تلگرام است
 يعدد يرهايگراف و متغ با استفاده ازرويكرد پيشنهادي . كند يكديگر متصل مي هاي مشترك به را از طريق گروه

ها  گروه ،يبخش كم. استداده ارائه  شنهاديپ پنج يفيو ك يتلگرام، در دو بخش كم يها گروه سطح ده ازش استخراج
ي نيز در ادامه بخش كمي ارائه فيبخش ك .كند مي يساز مدل يبر اساس تعداد و درصد اشتراك با كاربران ورودرا 

هاي بخش  هر يك از پيشنهاد. كند بندي مي ها را بر اساس ويژگي تعداد مدير در هر گروه رتبه شده است كه گروه
توان روشي جداگانه براي  اند و هر يك را مي ها ارائه شده كمي و كيفي براي تكميل و رفع نواقص ساير پيشنهاد

گروه در  هزار  700كاربر و  ونيليم 70 در حدود  يپژوهش شامل اطالعات نيا يها داده. گرفت در نظرپيشنهاد كاربر 
 اريكه تلگرام در اخت يتوسط ابزار يصورت كامالً قانون به و كاو دهيسامانه ا وسيله به مد نظر،اطالعات . دهستنتلگرام 

با دو دسته  ،محبوب تلگرام يها گروه ارزيابي توسط ،مقاله نيدر ا .اند آمده  دست  عموم قرار داده است، به
را نشان  يشنهاديروش پ يكپارچگيو  جيتكرار نتا بيهاي تجر نتايج آزمايش و شده استانجام اعتبارسنجي و آزمون، 

بودن پيشنهادها و كاهش  مؤثري و كيفي، بخش كمدو گراف در  با هدف پوشش كل يشنهاديروش پ. اند داده
  .بيني را نسبت به سه پژوهش پيشين نشان داده است خطاي پيش
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  مقدمه

 دايـ پ تيـ محبوب يليموبا يافزارها نرم رياز سا شيب ياجتماع يها و شبكه ها رسان اميدهه گذشته، پ كيدر 
كه  است يابر انشيبر را يمبتن رسان اميپيك برنامه تلگرام . اند شده  ليتبد يمهم يو به بستر ارتباط كرده

 ونيـ ليم 500اعالم كرده كه از  2021 هيژانو 12در  رسان اميپ نيا. آمده است وجود به 2013در آگوست 
لحـاظ   كه روند رشـد تلگـرام را بـه    1با توجه به شكل ). Iqbal, 2021( عبور كرده است انهيكاربر فعال ماه
در هر سـال،   2021تا  2018هاي  سال بازه زماني بيندر  رسان اميپ نيا دهد، ينشان م انهيتعداد كاربر ماه

 جـاد يا گـروه،  جـاد يجملـه ا  از يتلگرام امكانات مختلفـ  .ميليون كاربر فعال جديد دريافت كرده است 100
رسـان، بيشـترين    هاي گـروه و كانـال در ايـن پيـام     ويژگي. دهد يارائه م يچت مخفو  كانال، ساخت ربات
 يگـروه بـرا   كيـ و  غيـ تبل بـراي ل كانـا  كيـ ، يتجـار  يها از شركت ياريبس كه طوري  كاربرد را دارند، به

 يابيـ باز رسان، اميپ نيكاربران در ا تيفعال يباال اريبا توجه به حجم بس. دارند پشتيباني و شرح محصوالت
  .كرده است دايپ ياريبس تياهم يابيبه اطالعات كاربران و بازار يابيتدس منظور بهاطالعات 

  

  
  2021 هيتا ژانو 2014تلگرام از مارس  انهيال ماهتعداد كاربر فع. 1شكل 

  Iqbal (2021( :منبع

شـده   انجام يها پژوهش يبرخ. اند نشان داده تلگرام توجه تيمحبوببه  رانيدر ا پژوهشگران بسياري از
   يشناســ زبــان و) 1397بيگــدلو و هاديــان، ( ياســي، س)Ghaffari et. al, 2017(ي پزشــك: انــد از عبــارت

)Al Momani, 2020 .(1يچاهوكزارع و  يهاشم )تلگـرام را بـر اسـاس رفتـار      يهـا  گـروه  تيـ فيك )2019
هـا را بـر اسـاس دريافـت      گـروه ) 2021(ي چـاهوك زارع و  يهاشم در پژوهشي ديگر، .اند دهيكاربران سنج

را  ههرزنامـ  يهـا  اميـ پ )2017( 2يرشادتمند و نشـاط  ،ينوبر يدرگه. اند بندي كرده وجو از كاربر، رتبه پرس
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ـ يا يهـا  نـه كانـال كتابخا  اثرگـذاري  )2017( 1و همكاران ياصنف. اند دهكر بندي دسته روي كـاربران  را  يران

ـ يبـر نگـرش و گفتـار كـاربران ا    را اثر تلگـرام  نيز  )2018( 2ايدنيزاده و سع قربان. اند سنجيده  يبررسـ  يران
  .اند كرده
 هعنـوان شـبك   بـه  ،رانيـ جملـه ا   كشـورها از  يامـا در برخـ   ،اسـت  رسان اميپ كيتلگرام  وجود اينكه با
عنوان شبكه اجتماعي مستلزم ارائـه تمـامي خـدمات يـك      استفاده از تلگرام به .شود ياستفاده م ياجتماع

كـاربران در   يجـو و جسـت . رسـان اسـت   توسط اين پيام كاربر ايدوست  شنهاديجمله پ ازشبكه اجتماعي 
نام  زيرا .استبسيار محدود و در عمل دشوار هم   است كه آن ريپذ امكان 3نام كاربريبا داشتن  فقطتلگرام 
 سيسـرو  ،كـاربران  يجـو و جسـت  برايتلگرام . دكن ينم انيب وياز عالقه  ياطالعات چيه ،هر كاربر كاربري
 يكـاربران دنبـال   بـه  خـود،  محصوالتمربوط به  غاتيتبل ارائهبازارياب براي  كي ،مثال طور  به. ندارد جامعي
تـك   را بر آن داشـته تـا بـا تـك     بايبازار مشكل، نيا از اين رو،. مشتريان محبوب و قديمي است مشابه با

 افتنيـ  نكـه يا خصـوص  بـه  ،فرسـا و دشـوار اسـت    طاقـت  اريكار بس نيا .ها ارتباط برقرار كند كاربران گروه
 يها دسترسـ  گروه در خود انيمشتر تيبه اطالعات عضو ابانيبازار. دشوار است اريبس زينظر ن مد يها گروه
از  يبرخ. كنندارسال ا ه كاربران گروه يتمام  را به خود غاتيتبل كه ستيآنان مقدور ن يبرا ، بنابراينندارند
از كـاربران   ،روش نيـ آنان در ا. دهند يرا در آن گروه قرار م خود غاتيداده و تبل ليتشك يگروه ابانيبازار
كـار   نيا. كنند افتيدر يا نهيهز ،ديجد اربرانبا عضو كردن كتا  دنخواه يو از آنان م ندنك يشروع م يكم

 يبرا ابيبازار كه ي حال در ،ترك كنند عيعضو شوند و گروه را سر ياديتا كاربران نامرتبط ز شود يباعث م
را  ييهـا  اميپ ،ربات كي هليوس به زين ابانياز بازار يبرخ. پرداخت كرده است ياديز نهيهز ،كاربران نامرتبط

 ،دشـوار اسـت   اريبسـ  ابـان يبازار يهـا بـرا   روش نيـ ا. كننـد  مـي نظر ارسـال   به كاربران مد ميمستقطور  به
كـه   طور همانبنابراين  .باالست اريبس انيها توسط سودجو گروه ياز اعضا يارائه آمار جعل نكهيا خصوص به

در حال گسـترش هسـتند،    روز به رسان روز بيان شد، مشكل اصلي در تلگرام اين است كه كاربران اين پيام
 از اين رو، با توجه به اينكه در. هيچ اطالعاتي ندارند خود،اما بازاريابان از كاربران براي يافتن جامعه هدف 

شـود كـه چگونـه     كاربر ابزاري جامع وجود ندارد، اين مسئله مطـرح مـي   يجوو جسترسان براي  اين پيام
  ب را بيابيم؟كاربراني مشابه با كاربران قديمي يك بازاريا

. شـده اسـت   ليمهـم تبـد   يبـه مبحثـ   ها رسان اميو پ ياجتماع يها كاربران در شبكه شنهاديپ امروزه
 يبـرا . ميابيـ را ببا كاربران موجـود  مشابه  ياست كه چگونه كاربران نيا ،حوزه نيدر ا زيبرانگ مسئله چالش

ـ وجود دار هاي بسياري و روش ها تميالگور ،كاربران شنهاديپ  شـنهاددهنده يپ يهـا  سـامانه در قالـب   كـه  دن
دسـته   بـه دو  ،اسـت  اريـ در اختاز كـاربران  كـه   ياطالعـات  زانيبا توجه به م ها اين سامانه. شوند مطرح مي

ـ ريو غ يكيتوپولـوژ  و  يكيدو سـامانه توپولـوژ  . )Kumar & Reddy, 2018( شـوند  يمـ  ميتقسـ  يكيوژتوپول
 .بهـره بـرد   زين آناناز گراف  ،تا عالوه بر اطالعات كاربران دكر بيترك گريكديبا  توان يرا م يكيتوپولوژريغ
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 يهـا  و شبكه ها رسان اميپ شتريدر ب. شود يگراف انجام م هليوس به فقط يكيتوپولوژ يها در سامانه شنهاديپ

هـر گـره    كه دكن يم انياز ارتباط كاربران را ب يالگو، گراف نيا. ميرو هست به رو يكل يالگو كيبا  ياجتماع
 يهـا  سـامانه  هليوسـ  بـه  شـنهاد يپ .دهد يكاربران را نشان ممختلف ارتباط هر يال كاربر و  انگريب ،ر گرافد
 ميتقسـ  هايي جداگانه به دستهشود،  از كاربران استخراج ميكه  ياطالعات زانيبه م با توجه يكيتوپولوژريغ
، كاربراني و بدون استفاده از گراف رگيبا كاربران د يسنج شباهت هليوس هر كاربر به يهر دسته برا. شود يم

 كنند، مي بيترك گريكديرا با  يكيتوپولوژريو غ يكيكه روش توپولوژ ييها در سامانه شنهاديپ. دهد يم ارائه
 شيمـا يبـا پ شـود، سـپس    زده مي  اطالعات كاربران برچسب هليوس گراف به هاي گرهاست كه  صورت  نيبد

  .شوند يم شنهاديمشابه پ ينكاربرا ،يسنج شباهت يها گراف و روش
كليـت روش  . هـاي پيشـنهاددهنده توپولـوژيكي اسـت     شده در اين مقاله، مبتني بر سـامانه  روش ارائه

. شـود  اي كـاربر بـه روش پيشـنهادي داده مـي     پيشنهادي در اين مقاله بدين شرح است كه ابتدا مجموعه
بـراي پيشـنهاد   مقالـه   نيـ ا در. ورودي اسـت اي كاربر جديد، مشابه با كاربران  هدف، دستيابي به مجموعه

بـا  . كند، اسـتفاده شـده اسـت    هاي مشترك بيان مي وسيله گروه كاربران، از گرافي كه ارتباط كاربران را به
ايم، سپس با ارائه پنج پيشنهاد كـه   استخراج كردهها،  گروهسطح از را   يعدد يها يژگيو استفاده از گراف،

روش پيشـنهادي، داراي پـنج    .ايـم  ند، به بيـان روش پيشـنهادي پرداختـه   ك هر يك ديگري را تكميل مي
ها  بخش كمي شامل دو پيشنهاد است كه گروه. پيشنهاد بوده و در دو بخش كمي و كيفي ارائه شده است

بخـش كيفـي   . كند بندي مي را بر اساس تعداد و درصد كاربران مشترك آنها با مجموعه كاربر ورودي رتبه
را بر اساس ويژگي تعـداد   ها هاي بخش كمي ارائه شده است كه گروه نهاد در ادامه پيشنهادداراي سه پيش

بخش كيفي نيز كاربران ورودي را از جهتي ديگـر و بـر اسـاس مـدير     . كند بندي مي مدير در هر گروه رتبه
كـه   ديـ آ يم تدس  شده به يبند رتبه يها از گروه يفهرستپيشنهاد،  در هر. كند ها بررسي مي بودن در گروه

  .شود يحاصل م يي، مجموعه كاربران نها)فهرست بيترت به(ها  گروه اعضاي ختنيهم ر يبا رو
 به كاو دهيسامانه ا هليوس است كه به گرامتل هاي عمومي اطالعات كاربران و گروه ،پژوهش نيا يها داده

در ايـن مقالـه، بـراي     .ا در بر داردرگروه  000/700كاربر و  ونيليم 70حدود  اين اطالعات. اند آمده  دست 
هاي محبوب توسـط خبـره و    گروه. هاي محبوب تلگرام استفاده شده است ارزيابي روش پيشنهادي از گروه

روش پيشـنهادي روي دو دسـته   . انـد  آمـده   دسـت   بـه هاي هر گروه با موضـوع آن،   وسيله مطابقت پيام به
هـر يـك از   . ظور بررسي خطاي مدل، ارزيـابي شـده اسـت   من منظور ايجاد مدل و آزمون به اعتبارسنجي به

نتايج حاصل از ارزيابي، يكپـارچگي روش پيشـنهادي را در ميـزان    . گروه محبوب است 30ها شامل  دسته
ها، اين اسـت كـه نشـان داده     دليل انتخاب و ارزيابي دو دسته از گروه. بيني كاربران نشان داده است پيش

هـا تغييـر چنـداني     از گـروه   باياس نشده است و نتيجه بـراي هـر دسـته    هايي خاص، شود مدل روي گروه
نتـايج  . شده در اين مقاله، با سه پژوهش مرتبط پيشين، مقايسه شده اسـت  هاي ارائه پيشنهاد .نخواهد كرد

  .دهد هاي پيشين را نشان مي بيني، نسبت به پژوهش بودن پيشنهادها و كاهش خطاي پيش مؤثرمقايسه، 
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در بخش بعد، به . شود يمرور مپيشينه پژوهش  ابتدا. بدين ترتيب ساختاربندي شده استله مقا ادامه

و  جينتـا  انتهـايي نيـز  بخـش  در . شـود  مـي پرداختـه  هـا   آوري داده و نحـوة جمـع   روش پيشنهادي معرفي
  . هاي بعدي ارائه خواهد شد موضوعاتي براي پژوهشو  يريگ جهينتو همچنين،  يتجرب يها شيآزما

  پژوهش نهيشيپ
وجـو   و پردازش پرس ايجادكاهش  منظور به ،ياجتماع يها در بستر وب و شبكه شنهاددهندهيپ يها سامانه

 ,Ricci(كتاب  لم،يجمله ف به كاربران ازهايي  پيشنهاد ي،ابيبازار برايها اغلب  سامانه اين. اند به وجود آمده

Rokach & Shapira, 2011(  دوسـت   ايـ ، كـاربر)Silva et. al, 2010 ؛Jiang, Leung, & Pazdor, 2016 ( و
در ايـن مقالـه،   . دهنـد  يمـ ارائـه  ) AlSuwaidan & Ykhlef, 2018؛ Han et. al, 2016(از كاربران  يجوامع

 يهـا  سـامانه  هـاي مـرتبط بـا    ابتـدا، در خصـوص پـژوهش    .پيشينه پژوهش از دو جنبه بررسي شده است
 هيكـاربران را در قالـب توصـ    شـنهاد يكـه پ  ييها پژوهشسپس شود،  بحث ميبر گراف  يمبتن يكيتوپولوژ
  .شوند ، مطرح مياند هكرد انيب 1جوامع

  بر گراف يمبتن يكيتوپولوژ يها سامانه
و كـاربران   ارتبـاطي اغلـب بـر اسـاس گـراف      ي،كيبـر سـاختار توپولـوژ    يمبتن شنهاددهندهيپ يها سامانه
 يدوست مبتنـ  شنهاديپ يبرا يروش )2010( 2كارانو هم لوايس. شوند ايجاد مي هساختار شبك اتيخصوص

 نخسـت، آنـان در مرحلـه   . ارائـه دادنـد   3آروـ   ارودر شـبكه اجتمـاعي    كيـ ژنت تميالگور هليوس بر گراف به
انتخاب  ييسه درجه جدابر اساس دارند را  يبا كاربر اصل يشتريكه ارتباط ب دايكاربران كاند از يا مجموعه

 كيـ ژنت تمياز الگـور  پسس ،شود يم يابيارز يو كاربر اصل دايهر كاند نيشاخص ب ،در مرحله دوم. اند كرده
بر اساس گـراف   يمدل )2016( 4و پازدر انگيل انگ،يج. شود يوزن استفاده م بيترك نيانتخاب بهتر يبرا

 آنهـا  كارمنطق . ارائه دادند 6در توييتر كاربرانيي از ها كشف گروه براي 5وسيرد مپروش  هليوس كاربران به
دوسـت مشـترك    بيستكاربر كه  چهارمتشكل از  يگروه افتنيمثال پس از  راي است كه ب صورت ه اين ب

هاشـمي و  . شود مي شنهاديپ ،دوست هستند گريكه با دو كاربر د يكاربر به كاربران چهاردارند، دو كاربر از 
. انـد  ها در تلگرام روشـي ارائـه داده   روهمنظور توسعه بازاريابي از طريق پيشنهاد گ به) 1397(زارع چاهوكي 
صـورت   قرار دارند و بـه  بين كاربران وروديكه از هر گروه چه تعداد كاربر در  دشو يم يبررسدر اين روش 

در  شـه يهم تعـداد عضـو زيـاد   بـا   يها است كه گروه نيا روش نيا ايراد .دكن يم فهرستها را  گروه ،ينزول
نتواننـد بـه    وقـت  چي، هـ عضو كمبا تعداد  يها تا گروه شود يكار باعث م نيا. گيرند ميقرار  فهرست يابتدا
 روتمنداطالعات به نام ث يابيهمانند مشكل مشهور در باز ،روش نيواقع مشكل ا در. نديايب فهرست يابتدا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Community Recommendation 
2. Silva et. al 
3. Oro-Aro 
4. Jiang, Leung & Pazdor 
5.  MapReduce 
6. Twitter 
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پور، زارع چـاهوكي و   كريم .است ديبهتر صفحات وب پربازد يبند رتبه انگرياست كه ب ،شود يم 1ثروتمندتر
ايـن روش كـاربران   . اند هاي تلگرامي ارائه داده روشي به نام مهاجرت براي پيشنهاد گروه) 2021( 2هاشمي

سـپس بـا بررسـي    . گيـرد  در نظر مـي ) عضو قديمي، عضو كنوني و عضو مدير(ها با سه وضعيت  را در گروه
ند، مهـاجرت كـاربران   هايي عضو كنوني و مدير هسـت  اكنون در چه گروه اينكه اعضاي قديمي هر گروه، هم

در پژوهشي ديگر، براي پيشنهاد كـاربران تلگرامـي روشـي    ) 2021(پور و همكاران  كريم. شود سنجيده مي
اي از كلمـات   مرحله نخست براي هر گـروه، كيسـه  . روش آنان داراي دو مرحله است. اند تركيبي ارائه داده

هـا را   ي از گروهفهرستدريافت كرده و سپس  صورت برخط است كه كاربران ورودي مرحله دوم به. سازد مي
، كيسـه  فهرسـت ترتيـب   در نهايـت، بـه  . كننـد  توليد مـي ) 1397(بر اساس روش هاشمي و زارع چاهوكي 

شوند تا به اين پرسش پاسخ داده شـود كـه تركيـب     كلمات حاصل از مرحله نخست با يكديگر تركيب مي
آنان پس از تركيب كيسـه كلمـات   . ان هدف مفيد استي به كاربرابتيدسكيسه كلمات چه تعداد گروه در 

يافتند كه تركيب كيسه كلمات چهار گروه  ها و بررسي ميزان خطا در هر تركيب به اين نتيجه دست  گروه
  .بيني بيشتري از مجموعه كاربران هدف دارد ، پيشفهرستابتدايي در 

  نكيل ينيب شيپ
عنـوان   با يبا موضوع شود كه اين مبحث انجام مي گراف قفقط از طريكاربر  شنهاديپ، ها پژوهش يدر برخ

 هدر گـراف شـبك  ) كـاربران (ها  گره يبررس يبرا يمبحث نكيل ينيب شيپ .شود يمطرح م 3نكيل ينيب شيپ
 نـك يل ينـ يب شيپـ  هنـ يتـاكنون در زم  .كنـد  مي ينيب شيكاربران را پ نيب ندهيآ است كه ارتباط ياجتماع
و شـاخص   5، شاخص كـاتز 4ادار كيجمله شاخص آدم از ياديز يها تميگورال. است شده ياديز يها تالش

 نيـ ا سـه يو مقا يبررسـ  يبرا( شوند يشناخته م هيپا ييها عنوان روش هستند كه به هنيزم نيدر ا 6جاكارد
و حـل مسـائل مربـوط بـه      نـك يل ينيب شيپ هنيدر زم ).مراجعه شود) 2011( 7مرجع ليو و ژاو ها به روش

 8و همكـاران  يبـون يج. انجام شـده اسـت   ييها پژوهش ،كاربران نيب ديجد نكيل افتنيگراف در خصوص 
ـ  نـده يارتبـاط آ  و انـد  ارائـه داده  9بـوك  براي پيشنهاد كاربر در فيس بر شباهت يمبتن يروش )2018(  نيب

 يهـا  يژگـ يبـر اسـاس و   روش، نيـ در ا. انـد  كـرده  يو درجـه گـره بررسـ    ريكاربران را بر اساس عمق مسـ 
  .ارائه شده است ديجد ياريمع ،نكيل ينيب شيمنظور بهبود عملكرد روش پ به يكيژتوپولو

ـ . اند نظر قرار داده را مد يابيبازار رو  شيهمانند پژوهش پ ،ها پژوهش يبرخ ) 2020( 10و همكـاران  يل
. انـد  ارائـه داده  11پالس در شبكه اجتماعي توييتر و گوگل از دوستان كاربران يا حلقه ييشناسا براي يمدل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rich Get Richer 
2. Karimpour, Zare Chahooki & Hashemi 
3. Link Prediction 
4. Adamic/Adar Index 
5. Katz Index 
6. Jaccard Index 
7. Lu & Zhou 
8. Jibouni, Lotfi, El Marraki & Hammouch  
9. Facebook 
10. Li et al. 
11. Google-plus 
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ـ  ياحتمـال  يدوست ييشناسا منظور به ،كار نيا يآنان برا مختلـف و شـاخص    يهـا  كـاربران در حلقـه   نيب

 ،هـر كـاربر   ميمستق گانيعالوه بر همسا پژوهشگران. اند استفاده كرده نكيل ينيب شياز پ ،1توجه صيتخص
از دوستان  يا حلقه شنهاديبا پ پژوهش نيدر ا يابيبازار. اند بهره برده زيكاربران ن ميرمستقيغ گانياز همسا

 كـه  ي حال دو كاربر تمركز دارند، در نيشباهت ب يگذشته رو يها پژوهش اكثر. شود يبه هر كاربر انجام م
شـباهت   يرو هـا  پـژوهش برخي . آورد ميدست   از كاربران را به يا مجموعه نيشباهت ب رو پژوهش پيش 

 شـنهاد يهر كـاربر از مجموعـه كـاربران، پ    هاز كاربران را ب يا هجامع ، امااز كاربران تمركز دارند يا مجموعه
  .دهند يم

  جوامع هيتوص
 هيبا عنـوان توصـ   بيشترها  پژوهش نيا. از كاربران تمركز دارند يجوامع نيشباهت ب يرو ها پژوهشبرخي 
 يبررسـ  يبـرا  )2016( 2هـان و همكـاران  . دهند يم شنهادياز كاربران پ يو به جوامع شوند يم انيجوامع ب

از  شيب ،روش نيآنان در ا. اند ارائه داده يروش بوك، اجتماعي فيس در شبكه چند كاربر نيشباهت عالقه ب
 نيـ ا. را محاسـبه كردنـد  آنها  نيو شباهت ب ييساعت شناسا كيمختلف را در كمتر از  امعهج ونيليم  كي

 3خلـف يو  دانيالسـو . اده اسـت ارائـه د  زيـ انتخاب جوامـع ن  براي يروش ،شباهتسنجش پژوهش عالوه بر 
ايـن  در . كردنـد ارائـه   يجوامع روش صيتشخ يبرا ،بر عالقه يمبتن ي كاربرانبند خوشه منظور به )2018(

  .اند شدهدر نظر گرفته  آنها در گراف بر اساس دو پارامتر دوستان و عالقه ان، كاربرروش

  روش پيشنهادي
در اين پژوهش، ارائه روشـي اسـت كـه از طريـق آن     هدف اصلي . اين پژوهش از نظر هدف كاربردي است

جامعه هدف، مجموعه كـاربراني  . رسان تلگرام پيشنهاد داد بتوان كاربراني مشابه با كاربران هدف را در پيام
هاي عمومي و كـاربران   براي اين منظور، اطالعات گروه. شوند هستند كه توسط سامانه پيشنهادي ارائه مي

هـاي تلگـرام،    همچنـين از سـطح گـروه   . اسـت  آمـده   دسـت   بـه كاو  وسيله سامانه ايده رسان تلگرام به پيام
ي روش كلـ  طـور  بـه . هايي از جمله تعداد اعضا و تعـداد مـدير در هـر گـروه اسـتخراج شـده اسـت        ويژگي

منظور توسعه روش هاشمي و زارع چاهوكي  و در دو بخش كمي و كيفي به پيشنهادي شامل پنج پيشنهاد
بـا نـام   ) 1397(براي سهولت در بيان مطالب، روش هاشـمي و زارع چـاهوكي   . جاد شده است، اي)1397(

كنند و هر  هر يك از پنج پيشنهاد، پيشنهاد قبل از خود را تكميل مي. يابد هاي مشابه ادامه مي روش گروه
 نيـ ، اهاديروش پيشـن بهتـر   انيـ ب يبرا. گرفت در نظرتوان روشي جداگانه براي پيشنهاد كاربر  يك را مي

در . شـود  مـي  يو بررسـ  انينظر ب مسئله مد نخست،بخش ريزدر . شده است ميبخش تقسريبخش به سه ز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Attention Allocation Index 
2. Han et al. 
3. AlSuwaidan & Ykhlef 
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كـاربر   شنهاديپ يها از روش هر يك ،بخش سومريزو در  ي بررسي شدهنوآور يكل يويرسنا ،بخش دومريز

  .شوند مي حيتشر

  مسئله فيتعر
 از، اما تمامي خدمات يـك شـبكه اجتمـاعي    شود ياده ماستف ياجتماع هشبكيك  عنوان بهدر ايران تلگرام 
 تيـ تـاكنون افـزودن قابل   نكـه يبـا توجـه بـه ا    .دهـد  را ارائه نمـي  و بازاريابي مستقيم كاربر شنهاديجمله پ

 نبـود  نكـه يقرار نگرفته است و ضمن ا رسان اميپ نيا نامالك يدر تلگرام جزء اهداف و استراتژ يگر هيتوص
وجود دارد كه چگونـه كـاربران تلگـرام را     مشكل نيا شود، ميمشاهده  اريبس رسان اميپ نيدر ا تيقابل نيا

  .دهيم پيشنهادو كرده جو و جست ،يابيگسترش بازار براي
. گيريم كه در زمينه زعفران فعاليت دارد مي در نظرفرد بازاريابي را  مثالراي ببراي بيان بهتر مسئله،  

هـا و   ها، عطـاري  كاربر است كه خريدار زعفران در قالب خواروبارفروشي اي اين بازارياب، به دنبال مجموعه
خواهد محصوالت خود را در بين اين جامعه هدف، تبليـغ كـرده و    داران هستند، زيرا بازارياب مي رستوران
هـايي در حـوزه زعفـران،     يـافتن گـروه   قيـ از طراين بازارياب براي تبليغ محصوالت خود، فقط . ارائه دهد

ي محـدود در گـروه   زمان  مدتها، پيام تبليغاتي خود را براي  اند با پرداخت هزينه به مديران آن گروهتو مي
همچنين اين نوع بازاريابي براي . ها رايگان است البته ارسال پيام تبليغاتي در برخي از گروه. آنان قرار دهد

ت هزينه از بازارياب، پيام تبليغ را براي ، با اين اختالف كه مدير كانال پس از دريافكند كانال نيز صدق مي
ها، بازاريابان عالوه بر اينكه در هر گروه پيام خـود را ارسـال    در برخي از گروه. دهد مدتي در كانال قرار مي

 نيـ ا. كننـد  صورت جداگانه نيز ارسال مـي  كنند، تبليغ محصول خود را به هر كاربر عضو در آن گروه به مي
ي، به ارسـال تبليـغ اقـدام    ا اوليه  نهيزم شيپ گونه چيهي بازارياب مبهم است، زيرا بدون از تبليغات برا گونه 

در تبليغات غيرهدفمند ضمن اينكه . ندارد ينانياطم گونه چيه خود غاتيو درباره مؤثر بودن تبلكرده است 
توانـد   ر دقيـق نمـي  طـو  ها پرداخت كرده است، بـه  بازارياب هزينه زيادي براي ارسال تبليغ به مديران گروه
در اين نـوع از تبليغـات، احتمـال اينكـه بازاريـاب      . براي تبليغ محصوالت خود جامعه هدف مناسبي بيابد

. هرزنامه و اسپم گـزارش شـود، بسـيار زيـاد اسـت      عنوان بهمزاحم و پيام او  عنوان بهتوسط كاربران هدف 
فروش محصوالت خود است، كاربران خريدار نيز دنبال جامعه هدفي براي تبليغ و  كه بازارياب به طور همان

از اين رو، اين دو نوع كاربر ممكن است . دنبال بازارياباني براي خريد محصوالت حوزه كاري خود هستند به
بازاريابي مستقيمي را در اختيار بازاريابان قـرار نـداده    گونه چيهيكديگر را پيدا نكنند، زيرا تلگرام  وقت چيه

رسان فعاليت دارند، اما فرد  ها كاربر در اين پيام مشكل اصلي در تلگرام اين است كه ميليون بنابراين،. است
  .داند كدام كاربران جزء جامعه هدف بازاريابي او هستند بازارياب نمي

ـ  كـه  ي طور بهايم،  شده را تا حد امكان رفع كرده در اين پژوهش، مشكل بيان  يابيـ مثـال در بازار  راي ب
، مشـابه آنـان اسـت    يديـ جد انيمشـتر  افتنيـ دنبـال   بـه  و دارد يخوب انيكه مشتر بازاريابي فردزعفران، 

بـه سـامانه   ) هـا  يعطار و داران مثل رستوران( خود نظر چند كاربر مد اي كيبا دادن شماره تلفن  تواند يم
ع عنوان شـرو  را به ياني، مشتربازارياب كه  يصورت در. كند افتياز افراد مشابه را در يا مجموعه ،يشنهاديپ
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انتخاب  هياول 1دانه  كيعنوان  را به زعفران يها ها و گروه كانال رانيدر ابتدا مد تواند يكار ندارد، م نيابراي 

  .كند تر قيدق ،پژوهش نيشده در ا سامانه ارائه لهيوس را بهخود  جامعه هدف كرده، سپس

  فرض و هدف مسئله
گـراف   نيعنوان كـاربر هـدف و همچنـ    كاربر به ير ابتدا تعداداست كه د نيپژوهش ا نيفرض مسئله در ا

 هليوسـ  كـاربران را بـه   ،يگـراف ارتبـاط  . شود يداده م يشنهاديبه روش پ يعنوان ورود كاربران به يارتباط
مشابه در تلگـرام   يبرانكار افتني ،هدف مسئله. دكن يمتصل م گريكديتلگرام به  يها در گروه خود تيعضو

پاسـخ   پرسـش  نيابه  ميخواه يواقع، م در. آنان با كاربران هدف، شباهت داشته باشد ياه يژگياست كه و
 هليوسـ  را بـه  ياز كاربران مشابه با كـاربران ورود  فهرستي شنهاديپ توان يكه چگونه و تا چه اندازه م ميده

  د؟يتلگرام بهبود بخش رسان اميدر پ يگراف ارتباط

  به جواب مسئله دنيرس روش
بـا   پژوهش نهيشيبه جواب مسئله در بخش پ دنيبخش قبل، روش رسريشده در ز مسئله مطرح توجه به با

در  كـه   آنجـا  از. شده است يبررس ،برخورد شده مشكل نيچگونه با ا گريد يها در پژوهش اين پرسش كه
 يررسانجام شده است، ب) كاربر شنهاديپ( همقال نيشده در ا پژوهش با هدف مطرح كي فقطتلگرام تاكنون 

مسـئله چگونـه    نيـ بـا ا  پـالس،  بـوك و گوگـل   ، فيسترييمانند تو گريد ياجتماع يها شبكهكه در  كرديم
 و توصـيه جوامـع   دوست هيبا عنوان توص يگريمسئله با سبك د بوك و فيس ترييدر تو. برخورد شده است

 ديـ تأك زيا مجدد نام .استپژوهش به آن پرداخته شده  نهيشيپ بخش ها در شده كه در مرور پژوهش انيب
هـاي اجتمـاعي مختلـف،     زيـرا در شـبكه   .مصداق نـدارد  قيصورت دق در تلگرام به آنانحل  كه راه شود يم

، در شـبكه اجتمـاعي تـوييتر، كـاربران     مثـال طور  به. تري دارند كاربران در مقايسه با تلگرام، پروفايل كامل
اي، دوستان مورد عالقـه و بسـياري    ت مطالعه، موضوعاعالقه موردرنگ و غذاي  جمله ازداراي مشخصاتي 

روش در اين مقاله  از اين رو،. ها هستند اما در تلگرام تنها نقطه عطف كاربران، گروه. اطالعات ديگر هستند
كـاربران و در نظـر گـرفتن     ياز گـراف ارتبـاط   يريـ گ كـاربران بـا بهـره    شنهاديپ براي يديجد يشنهاديپ

هايي عددي در  اين پژوهش با تعريف ويژگي. ارائه شده است ها ر در گروههر كارب يمختلف برا يها تيوضع
  .دهد ها روشي طي پنج پيشنهاد ارائه مي گروه

 ياطالعـات  زانيـ با در نظر گرفتن م يماعتاج هاي در شبكهكاربر  شنهاددهندهيپ يها از سامانه كيهر 
مشابه با كـاربران هـدف را بـر اسـاس      ينطور خاص كاربرا به شود، يكه از كاربران در آن شبكه استخراج م

كـه   داديـم ارائـه   يپژوهش روشـ  نيدر ا ليدل نيبه هم. دده يم شنهاديپ ي،آن شبكه اجتماع يها تيقابل
كـه   هـا  رسـان  اميو پ ياجتماع يها شبكه ساير يآن را رو توان يتلگرام م يها داده يعالوه بر اجرا شدن رو

وجـود   ياريبسـ  يهـا  كـاربران، روش  شـنهاد يپ يبرا. كردو اجرا  يسبرر دارا هستند،گروه را  جاديا ويژگي
شد،  مطرحپژوهش  نهيشيطور كه در پ همان. شوند يمطرح م شنهاددهندهيپ يها دارند كه در قالب سامانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Seed 
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دسـته   بـه دو  ،اسـت  اريـ كـه از كـاربران در اخت   ياطالعـات  زانيـ با توجـه بـه م   شنهاددهندهيپ يها سامانه
آمده از  دست اطالعات به زانيپژوهش با توجه به م نيروش ا. شوند يم ميتقس يكيوپولوژتريو غ يكيتوپولوژ

از گراف  فقط ،شنهادهايارائه پ براي يكيتوپولوژ يها روش. است يكيتوپولوژهاي  جزء روشكاربران تلگرام، 
  .ندكن يكاربران استفاده م يارتباط

  يشنهادياز كاركرد روش پ يكل ييويسنار
ـ  ي كلي روش پيشنهاديويسنار. روش پيشنهادي طي پنج پيشنهاد تكامل يافته است ي،كل طور به  ه ايـن ب

هـاي   ي از گـروه فهرسـت اي كـاربر بـوده و خروجـي هـر يـك،       كه ورودي هر پيشنهاد مجموعـه شرح است 
تـا   فهرسـت  بيـ ترت ها بـه  كاربران گروهآمده از هر پيشنهاد،  دست گروه به فهرستدر . شده است  بندي رتبه

مجموعـه هـدف، تعيـين حـداكثر تعـداد كـاربر        .شـوند  رسيدن به مجموعه هـدف بـا يكـديگر ادغـام مـي     
تـوان دسـتيابي بـه     ، هـدف را مـي  مثـال طـور   بـه . نهايي، توسط هر يك از پنج پيشنهاد است آمده دست به

رسيدن  هر يك از پيشنهادها سعي در. گرفت در نظربرابر مجموعه كاربر ورودي  20يا  10، 5اي  مجموعه
 فهرسـت در گروه  نخستين تعداد كاربران كه ي صورت در. اي كمتر مساوي مجموعه هدف دارند به مجموعه

ها در همـان   باشد، عمليات ادغام كاربران گروهاز تعداد كاربر هدف  شتريبتوسط هر پيشنهاد،  آمده دست به
  .شود يمتوقف م مرحله

  هاي بخش كمي و كيفي پيشنهاد
بخـش كمـي بـه بيـان     . انـد  شده به دو بخش كمـي و كيفـي تقسـيم شـده     نهادهاي ارائهي، پيشكل طور به

بـر  هـا را   پردازد و بخش كيفي عالوه بر گراف، گـروه  گراف ارتباطي كاربران مي بر اساسها  ي گروهبند رتبه
هايي  ژگيويابتدا براي بيان بهتر پيشنهادها، . كند ي ميبند رتبهكيفيت تعداد مدير كم در هر گروه،  اساس
هـاي   در هـر يـك از بخـش   . شوند اند، سپس هر يك از دو بخش كمي و كيفي بيان مي شده فيتعر عددي

شـوند كـه در پيشـنهادها ديگـر اسـتفاده       صورت متغيرهايي بيـان مـي   كمي و كيفي، نتايج هر پيشنهاد به
  هاي مشابه هاي حاصل از روش گروه گروه فهرستهر گروه در ) رتبه(مقدار عددي : C  هر گروهدر  اعضاكاربران يا تعداد تعداد : S  هر گروهكاربران با وضعيت مدير در تعداد  :S  ي كاربران ورود :U  .شوند مي

  بخش كمي
در . پـردازد  مي Uهاي كاربران مجموعه  هايي مبتني بر گراف، متناسب با گروه بخش كمي به بيان پيشنهاد

  شـده بـه   بنـدي  هـاي رتبـه   ي از گروهفهرستشود و  ه اجرا ميهاي مشاب ابتداي شروع اين بخش، روش گروه
هـاي عـددي    در ايـن بخـش، ويژگـي   . شـود  به پيشنهاد نخست داده مي فهرستسپس، اين . آيد دست مي
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مرحلـه  . رونـد  پـيش مـي   1شوند و تا رسيدن به مرحله نرمال تركيب مي گريكديبا ها  از گروه شده استخراج

قـرار   فهرسـت هاي با تعداد عضو كم يا با تعداد عضـو زيـاد در ابتـداي     روهاي است كه فقط گ نرمال مرحله
در اين . شود هاي با تعداد عضو كم و زياد انجام مي صورت تركيبي از گروه ها به بندي گروه ندارند، بلكه رتبه

هـاي عـددي    گونه تضـمين كيفيتـي وجـود نـدارد و فقـط كـاربران ورودي بـر اسـاس ويژگـي          بخش هيچ
هـا بـر اسـاس برخـي      بنـدي گـروه   منظـور از كيفيـت، رتبـه   . شـوند  ي ميبند رتبهها،  از گروه شده استخراج
هايي، كيفيت گروه را تضـمين   گرفتن فرضيه در نظرها است كه با  از گروه شده استخراجهاي عددي  ويژگي

 .كنند مي

 نخست شنهاديپ  
 1 در رابطـه  شـنهاد يپ نيـ ا. ه اسـت هاي مشاب هاي حاصل از روش گروه گروه فهرستورودي اين پيشنهاد، 

هـاي مشـابه    هاي حاصل از روش گروه گروه فهرستهر گروه در ) رتبه(مقدار عددي  Cنشان داده شده كه 
رفع مشكل  يبرا پيشنهاد، نيدر ا. است Uتعداد كاربر مشترك هر گروه با مجموعه  Cبيان ديگر،   به. است

كاربران از هر گـروه   تيتعداد كاربران، درصد عضو يجا ا بهتشود  مي ميتقس Sبر  C، هاي مشابه روش گروه
و  S=200بـا   ينسبت بـه گروهـ   C=10 و S=20با  يگروه ،مثال طور  به. گرفته شوددر نظر  Uدر مجموعه 

80=C نسـبت بـه      = 5/0مقـدار  ، گروه اول بـا  تيبا در نظر گرفتن درصد عضو يت بيشتري دارد، زيرااولو
  . اولويت بيشتري دارد   = 4/0ار مقدگروه دوم با 

ايـراد  . بيانگر مشكل ديگري است هاي مشابه را رفع كرده، كه مشكل روش گروه  پيشنهاد در حالي نيا
 .آورد مـي  فهرست ابتدايبه را كم  Sبا  يها گروه هاي مشابه، اين است كه روش گروه برخالف شنهاديپ نيا

بـه   توانـد  ينمـ  گـر يد Cد، مقدار شو شتريب ياز حد Sاگر ، 1رابطه دليل ايجاد اين مشكل اين است كه در 
  .بيايند فهرستكمتري دارند، به ابتداي  Sهايي كه  تا گروه شود يميابد كه موجب  شيهمان نسبت افزا

R  )1رابطه  = CS 
 دوم شنهاديپ  

منظـور از نرمـال ايـن    . ، نرمال شده است1رابطه كسر  نخست، شنهاديرفع مشكل پ يبرا پيشنهاد نيدر ا
هـدف از نرمـال   . ابنـد يكاهش  آن بزرگ يها اسيمقود تا شي خنثاست كه اثر خطي و مستقيم يك كسر 

صـورت   بنـدي بـه   كم كاهش يافته و رتبـه   Sهاي با  بندي حداكثري گروه ، اين است كه رتبه كردن كسر 
 Sشـدن   شـتر يبا ب نكهيو ا  كسر  كردننرمال  منظور به. كم انجام شود Sزياد و  Sهاي با  تركيبي از گروه

بـا انجـام   . نشان داده شده اسـت  2شده و در رابطه ضرب  S تميدر لگار اين كسرنكند،  دايافت پ Cمقدار 
در لگـاريتم   كسـر  ضرب  يبرا. است شده ي خنث،  در مخرج كسر  S زياد شيافزا خطي و اثراين ضرب، 

Sدكن يم رييحدود اعداد تغ فقط گرفته شود تفاوتي ندارد، زيرا ظردر ن تميراز لگا يا هي، هر پا .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Normal 
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گرفتـه نشـده   در نظـر  ا هـ  گـروه بندي  رتبه يبرا يتيفيك گونه چيه پيشنهاد و پيشنهاد نخست، نيا در
هـا   گـروه  فهرسـت  تيـ در اولو تيفيك يب ييها گروه ،است كه امكان دارد نيا دو پيشنهاد نيمشكل ا. است
هـاي   منظور از گروه .شود انجام مي تيفيك يب يها كاربران از گروه، پيشنهاد جهينتكه در رفته باشند گ قرار
هـا در آنـان،    هايي هستند كه كاربران نامرتبط و مديران زيـادي دارنـد و بسـياري از پيـام     كيفيت، گروه بي

  .هرزنامه است

R  )2رابطه  = CS ∗ log S 
  بخش كيفي
  .شوند ها به پيشنهادهاي بخش كمي افزوده مي ي گروهسنج تيفيكهايي مبتني بر  پيشنهاد در اين بخش،

 سوم شنهاديپ  
هاي بسـياري در پژوهشـي كـه هاشـمي و زارع چـاهوكي       هاي تلگرام روش منظور سنجش كيفيت گروه به
ا، فقط با در نظـر  ه منظور بررسي كيفيت گروه در اين پژوهش، به. اند، بررسي شده است  ارائه داده) 2019(

در هر گروه كـم باشـد، آن گـروه كيفيـت بيشـتري دارد، كيفيـت را در        Sگرفتن اين فرض كه هرچقدر 
 تواننـد  يآنـان مـ  . دهند نظم مي  به گروههستند كه مديراني  امدير ي يها دارا گروه. ايم ها بررسي كرده گروه
 ،S شيهنگـام افـزا   .اخـراج كننـد  را از گـروه  ري كـارب  اي كردهمحدود  ،كاربران مخرب را در گروه تيفعال
با وجود اينكـه مـديريتي    و شود يومرج م هرج ،كه در داخل گروه ابدي يكاهش م به اين دليلگروه  تيفيك

. انجام شـود بسـيار زيـاد اسـت     يرمتعارفيغ يكارها ،ها گروه نيدر ا امكان اينكه آيد، مي به وجود چندگانه
توان نتيجه  طبق اين بررسي مي. است S=5 با يبهتر از گروه اريبس S=1 با يروهگ تيفيك ،مثال طور  به

. اسـت  ييبـاال  تيـ فيك يآن گـروه دارا  ابديكاهش  S هرچقدر مقدار S شيبا افزا گرفت كه در هر گروه،
 .بهتـري دارد  تيـ فيآن گـروه ك  ،كمتر باشد  نسبت هر گروه هرچقدر مقدار حاصل از يبراطور كلي،  به
بـه    اينكه هرچقدر نتيجه حاصل از پيشنهاد دوم بيشتر باشد، بهتر است، بـراي افـزودن نسـبت    ليدل به

  . شده است داده، نشان 3پيشنهاد دوم، اين نسبت معكوس شده و در رابطه 
 Sمقـدار   S شيبـا افـزا  ، 3بيانگر اين است كه در رابطه  نخست شنهاديپمشكل اين پيشنهاد همانند 

در  پيشـنهاد  نيـ ايـافتيم كـه     هايي عددي به اين نتيجه دسـت  پس از بررسي مثال. ابدي شيافزا تواند ينم
 در ر،يـ ز ريبا در نظـر گـرفتن مقـاد    ،مثالراي ب. دهد ينم ارائهنظر را  مدنتيجه  ينظر منطق موارد از يبرخ
   .اند گرفته قراريك رتبه در ، هر دو گروه اردد يباالتر تيفيك نخستگروه گروه دوم نسبت به  كه  يحال

   S=20 وS	=000/200 :نخست گروه
  S=2 وS	=000/20 :گروه دوم

 [ نخستگروه  000/10 = [گروه دوم]  = [  

R  )3رابطه  = CS ∗ log S 
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 چهارم شنهاديپ  

منظـور از نرمـال   . ، نرمال شده اسـت 3در رابطه  كسر  م،سو شنهاديرفع مشكل پ يبرا پيشنهاد نيدر ا
، ايـن اسـت كـه     هدف از نرمال كـردن نسـبت   . خنثي شود اين است كه اثر خطي و مستقيم كسر 

 4رب شـده و در رابطـه   ضـ   √نسـبت در   نيـ ا،  براي نرمال كردن كسر . كاهش يابد Sي زياد اثرگذار
در   كـردن  ضـرب  يبـرا كـه   در اين پيشنهاد، همانند پيشنهاد دوم، تفاوتي ندارد. نشان داده شده است

دليل استفاده از جـذر   .دكن يم رييحدود اعداد تغ فقط شود، زيرا گرفته مي در نظرجذر از  مبنايي چه، √
كـه   يـافتيم   دسـت  جـه ينت نيبه اهايي عددي  مثال بررسيبا ين است كه جاي لگاريتم در اين پيشنهاد ا به

گرفتن مقادير زيـر بـراي دو    در نظر، با مثالطور  به. تري دارد نتيجه درست Sدر مقايسه با لگاريتم  Sجذر 
  . كمتر، برتري دارد Sبندي گروه با  گروه، نتيجه استفاده از جذر نسبت به لگاريتم در رتبه

   S=1 وS	=000/10 :ستنخ گروه
  S=8 وS	=000/100 :گروه دوم 

∗  [ نخستگروه  ] = ∗   2500 = [گروه دوم] 

∗ √  [ نخستگروه  ∗    و 100 = [ √  [ دومگروه  ] = 5/39  

شـود و هـر    مي 2500از لگاريتم، نتيجه براي هر دو گروه، برابر  استفاده در صورتبر اساس اين مثال، 
استفاده از جذر، گروه نخست برابر با  در صورتاما . هاي برابري خواهند داشت ها، رتبه گروه فهرستدو در 

بندي اولويت خواهد  در مقايسه با گروه دوم، در رتبه نخستگروه شود كه  مي 5/39و گروه دوم برابر  100
  .داشت

R  )4رابطه  = CS ∗ log S ∗ 1∗ √S 
 پنجم شنهاديپ  
 نيـ در ا .اعمـال شـده اسـت    چهـارم  شـنهاد يپنتايج حاصـل از   احتمالي روي يعنوان روش به پيشنهاد نيا

دليل احتمالي بودن اين روش،  .شوند يم يبررسو بر اساس مدير بودن  گريد ياز جهت Uكاربران  پيشنهاد،
ابتـدا در ايـن    .صورت قطعي در ميان كاربران ورودي، كـاربري از نـوع مـدير وجـود نـدارد      ست كه بهاين ا

هـاي   مجموعـه گـروه  . شـوند  مـي اسـتخراج   ،هسـتند آنهـا مـدير   در  Uكـه كـاربران    ييهـا  گروه پيشنهاد،
از  آمـده  دسـت  بـه نتـايج   فهرسـت در ابتـداي   Pهـاي مجموعـه    سپس گروه. اند ناميده شده P آمده دست به

شده در بخش نتايج تجربي، مشخص شد كه اكثـر   پس از بررسي نتايج بيان. گيرند پيشنهاد چهارم قرار مي
از پيشـنهاد چهـارم وجـود دارنـد، از ايـن رو ايـن        آمده دست به هاي گروه فهرستدر  Pهاي مجموعه  گروه
حاصل از پيشنهاد  فهرستكه در  Pهايي از مجموعه  گروه. اند آمده فهرستها با همان رتبه به ابتداي  گروه
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دليل بررسي اين پيشـنهاد ايـن اسـت كـه     . گيرند هاي موجود قرار مي چهارم وجود ندارند، در انتهاي گروه

  .ي ديگر عضو باشندها گروههاي خود در  احتمال دارد كاربران مدير، متناسب با گروه

  شده يآور جمع يها داده فيتوص
كاو خزش  رسان تلگرام است كه توسط سامانه ايده هاي پيام ربران و گروههاي اين پژوهش، اطالعات كا داده
اين . در بستر تلگرام به وجود آمده است يابيبازار و جوو جست ابزاري برايعنوان  به كاو دهياسامانه . اند شده

ا تمـام  تـ  داردنظارت  ي تلگرامها ها و كانال طور مداوم بر گروه شخص ثالث است كه به سيسرو كسامانه ي
و بـروز اطالعـات تلگـرام     يآور جمعمنظور  به ها خزندهاز  اي خوشه كاو دهيا .شوند جاطالعات ممكن استخرا

 متصـل هسـتند   يداده مركـز  گـاه يپا كيو همه به  كنند يطور مستقل عمل م ها به از خزنده يك هر. دارد
)Hashemi & Chahooki, 2019(.  

شوند، سپس كاربراني كـه در   ها واكشي مي ابتدا اعضاي گروهنحوه ايجاد گراف به اين صورت است كه 
با خزش اطالعات توسط  زمان همشايان ذكر است كه گراف، . شوند متصل مي گريكديبه يك گروه هستند، 

هـا   كاو، اطالعات را از سطح گـروه  گر ايده كه خزش  هنگامي. شود ي ميروزرسان بهكاو، ايجاد و  گر ايده خزش
طور دقيـق   هاي اين پژوهش به داده. كند ي ميروزرسان بهآورد، وضعيت هر كاربر را در هر گروه  دست مي به 

 1399فـروردين   تـا  1398است كـه در بـازه زمـاني دي     1ابرگروه 218/682كاربر و  171/974/69شامل 
ابرگـروه   شـده در ايـن پـژوهش از نـوع     هاي استفاده تمامي گروه. اند آمده  دست  بهكاو  گر ايده توسط خزش
  .عضو هستند 200كه هر يك حداقل داراي   طوري هستند، به

   نتايج تجربي
اي انجـام   هاي فرضيه شود، سپس آزمايش شده و روش ارزيابي بيان مي هاي ارزيابي ابتدا داده ،بخش نيا در

  .اند شده ليتحل و  هيتجزيج، شده و نتا
هـاي   گـروه . هاي محبوب در تلگرام ارزيـابي شـده اسـت    وسيله گروه در اين مقاله، روش پيشنهادي به

كننـد و   هايي مرتبط با موضـوع همـان گـروه ارسـال مـي      هايي هستند كه اعضا در آنان پيام محبوب، گروه
هـاي محبـوب را توسـط دو فـرد خبـره       لـه، گـروه  در ايـن مقا . شـود  هاي تبليغاتي در آنان ارسال نمي پيام

انـد كـه    هايي را استخراج كرده هاي تلگرام، فقط گروه با عضويت در گروه نظر مددو فرد . ايم شناسايي كرده
گونه پيام تبليغاتي نامرتبطي ارسال نشـده   هاي آنان در خصوص موضوع گروه باشد و در آن گروه هيچ پيام
گـروه محبـوب در تلگـرام     30و هر دسـته شـامل    اند شده  انتخابها  ته از گروهدر اين مقاله، دو دس. باشد
براي . دارند 000/10تا  000/2تعداد اعضايي در بازه در هر دو دسته،  شده انتخابهاي محبوب  گروه. است

طـور مسـاوي بـين دو دسـته      ها بر اساس تعداد اعضـا بـه   انتخاب دو دسته، سعي بر اين بوده است تا گروه
نشان داده  1در جدول  دوم دسته و ه اولدست يبرا ،شده محبوب انتخاب يها اطالعات گروه. قسيم شوندت

هاي محبوب اين است كه نشان داده شود روش پيشنهادي روي  دليل انتخاب دو دسته از گروه. شده است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Supergroup 
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دسـته  . هسـتند شده ارزيابي نشده اسـت و نتـايج تكرارشـدني     هاي اعتبارسنجي ي خاص از گروها مجموعه

ها و اعتبارسنجي هر يـك از پيشـنهادهاي روش پيشـنهادي ارائـه شـده       نخست، فقط براي تنظيم پارامتر
گفتني است كـه ايـن   . كند هاي روش پيشنهادي را آزمون مي دسته دوم نيز فقط هر يك از پيشنهاد. است

ده از مقايسـه نتـايج حاصـل از    بـا اسـتفا  . نقشي نداشـته اسـت   گونه چيهدسته در ايجاد و تعيين پارامترها 
 نيـ در ا ياعتبارسـنج . ايـم  ي كـرده بررسـ را  آمده دست به جينتا ييايو پا ييرواارزيابي هر يك از دو دسته، 

هـاي محبـوب در    دست آوردن كمترين خطا توسط هر يك از گروه منظور تنظيم پارامترها و به  به پژوهش
درصـد انجـام شـده     20و  80اي هر گروه به دو دسته بندي اعض صورت جداگانه با تقسيم دسته نخست به

صـورت جداگانـه    هاي محبوب در دسته آزمون بـه  همچنين، در انتها پس از انجام اعتبارسنجي، گروه. است
 هـر گـروه   يابيـ ارز بـراي ذكر اسـت كـه    شايان. اند درصد ارزيابي شده 20و  80بندي  توسط همان تقسيم

يـك از  هـر   يبررسـ منظـور   بـه  ارتباطي كـاربران  گرافاز را ) اربرانك تيعضو(، اطالعات آن گروه محبوب
  .ايم حذف كرده هاي پيشين پيشنهادها و پژوهش

درصـد   80 است كه براي هر گروه محبـوب،  صورتارزيابي در دو دسته اعتبارسنجي و آزمون به اين  
درصد كاربران  20شود و  ميپيشنهادهاي موجود در روش پيشنهادي قرار داده كاربران آن گروه در اختيار 

هـاي اول تـا پـنجم در روش پيشـنهادي، بـراي       هر يك از پيشنهاد .شوند براي ارزيابي نهايي، نگهداري مي
 درخواهنـد   مجموعه هدف يا مجموعه كـاربراني كـه مـي   . دارند رسيدن حداكثري به مجموعه هدف سعي 

توان مجموعه هدف  ، ميمثالطور  به. گرفت نظر درخواهي  توان مقادير دل پيشنهاد داده شوند را مي تينها
هـا روي   بـراي انجـام آزمـايش   . گرفـت  در نظر) درصد 80( يورودمجموعه كاربران  برابر 30يا  20، 10را 

اي  ها، دستيابي به مجموعـه  در اين مقاله و سه پژوهش پيشين، هدف تمامي روش شده مطرحهاي  پيشنهاد
  .گرفته شده است در نظرورودي برابر مجموعه كاربران  10كاربر، 

شده در اين مقاله با سه پژوهش پيشين، هـر يـك    براي سهولت در مقايسه و بررسي پيشنهادهاي ارائه
بـا نـام   ) 1397(روش هاشـمي و زارع چـاهوكي   . ايـم  گـذاري كـرده   از سه پژوهش را با نامي مشخص نـام 

پـور و همكـاران    هاجرت و دومـين روش كـريم  با نام م) 2021(پور و همكاران  هاي مشابه، روش كريم گروه
هـاي مشـابه و روش مهـاجرت، بـراي      گروه  با توجه به اينكه روش. اند با نام تركيبي مشخص شده) 2021(

. ايـم  گرفته در نظرعنوان پيشنهاد كاربر  منظور مقايسه، كاركرد اين دو روش را به پيشنهاد گروه هستند، به
. دهند ها ارائه مي ي از گروهفهرستشده،  هاي اول تا پنجم ارائه نند پيشنهادزيرا هر يك از اين دو روش، هما

تـا رسـيدن بـه مجموعـه      فهرسـت ترتيب  ها به ها، اعضاي گروه گروه فهرستدر نهايت، پس از دستيابي به 
وسيله تركيب كلمات كليـدي   روش تركيبي، روشي براي پيشنهاد كاربر به. شوند ادغام مي گريكدهدف با ي

بـا   فهرسـت ترتيـب   هاي مشابه را به هاي حاصل از روش گروه اين روش، كلمات كليدي گروه. ها است وهگر
يافتند كـه تركيـب كلمـات كليـدي      پژوهشگران در اين روش به اين نتيجه دست . كند يكديگر تركيب مي

ن روش بـا روش  از اين رو، بـراي مقايسـه ايـ   . ي بهتري از مجموعه كاربران هدف داردنيب شيپچهار گروه، 
در گروه موجود در دسته آزمون را بر اساس تركيب كيسه كلمـات چهـار گـروه     30پيشنهادي، هر يك از 

  .ايم گرفته نظر



 123      پور كريم.../  داشتن ها با و سنجش گروه تيكاربران تلگرام بر اساس گراف عضو شنهاديپ

 
  ه اعتبارسنجي و آزموندستدر دو  ها گروهنام و تعداد اعضاي اطالعات . 1جدول 

 )آزمون(دسته دوم )اعتبارسنجي(دسته نخست

شناسه 
تعداد  نام گروه گروه

 عضاا
شناسه
تعداد  نام گروه گروه

  اعضا
  2024  ي ليزرابيبيعگروه تخصصي 1گروه 2148 امالك بندرهاي شهرك غرب مشهد  1گروه 
  2069  افزار نرمگروه تخصصي 2گروه 2400 ي تخصصي الكترونيكابيبيع  2گروه 
  FLAC  2116 افزارنرمگروه تخصصي 3گروه 2824 جامعه مهندسان ژئوتكنيك  3گروه 
  2951  انجمن متخصصان طب ايراني 4گروه IELTS Speaking Group  2828  4گروه 
  3040  زير ينپسته، انار و انجير  5گروه Raspberry-Python-Linux  3262  5گروه 
  3255  طراحي داروسازانگروه 6گروه 3360 گروه تحليل داروهاي دندانپزشكي  6گروه 
  3945  تجارت پسته استان كرمان 7گروه 3725 واناداروخانه نسخ ناخگروه بزرگ  7گروه 
  4950  تبادالت دارو و نسخه خواني 8گروه 4379 تجهيزات پزشكيدكنندگانيتول  8گروه 
  4997  خاور .تنسه.اعالم بار نيسان 9گروه 4627 داروهاي كمياب خاص كشوري  9گروه 
  5488  يو دكترينو ارشد مشاوره وب  10گروه   5275  بستگي مرغداران ايرانهم  10گروه 
  5492  گروه تخصصي برق قدرت 11گروه 5318 گروه تخصصي كيلومتر  11گروه 
  5579 بندرعباس تيترانزگروه اعالم بار و 12گروه 5350 مهاجرت كاري به انگليس  12گروه 
  5675  7 بررسي تجهيزات هايما اس 13گروه IELTS Prime™ Group  5811  13گروه 
  5870  ارشد و دكتري وزارت بهداشت 14گروه 5924 تخصصي ماهواره استورگروه  14گروه 
  6713  يا حرفهخواني نسخه  15گروه   6014  )يليدكتر خل(دنياي بيوشيمي   15گروه 
  6741  دارو و تبادلخواني نسخه  16گروه   6351  گروه بررسي تخصصي سالح بادي  16گروه 
  6935  اعالم بار رسمي كل كشور 17گروه 6552 دنياي جزوات سلولي و مولكولي  17گروه 

 تخصصي دستگاه   18گروه   6791  فكريِ برقِ ساختمان هم  18گروه 

HPLC - GC- AAS
7076  

  Q/A  7540 |ي پايتون سينوبرنامه 19گروه 7031 يزد به تمام كشورمبدأاعالم بار از  19گروه 
  7573  2021ي دانشجويي آمريكا اپال 20گروه 7720 گروه تخصصي تعمير موتورخانه  20گروه 
  Matlab  7634|پرسش و پاسخ 21گروه 7871 گروه تخصصي انواع نژاد فنچ  21گروه 
  8362  ي ايراناحرفهانگوركاران 22گروه 8023 تحليل رنو ساندرو  22گروه 
  8591  يشيآرالوازمبررسي انواع 23گروه 8031 محاسبات عمران سازه  23گروه 
  9191  عكاسان|آكادمي طراحان 24گروه 8564 مقيم آلمانزبانانيفارس  24گروه 
  9679  مقاومت ترمز آلومينيومي و اينورتر 25گروه 9515 يكولرگازتخصصي اسپليت و  25گروه 

يهانهادهدوفروشيخرگروه  26گروه 
طب سنتى ـ پرسش و درمان   26گروه   9728  كشاورزي

  9999  امراض

  10000  تبادل دارو و كمبودهاي دارويي  27گروه   Rotary Engineering Group  9919  27گروه 
  10024  گروه تخصصي كود كشاورزي  28گروه   10154  ي پوستساز تجهيزات تخصصي پاك  28گروه 
  10060  گلخانه داران كيمياي سبز  29گروه   10759  بار ترهاتحاديه فعاالن صنف ميوه و   29گروه 
  10417  تخصصي شنا آموزش  30گروه   DLeX: Python + Linux  10882  30گروه 

  2/6466  ميانگين 2/6371   ميانگين
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  معيار ارزيابي
بيني مـدل   هاي پيشنهاددهنده، براي بررسي ميزان پيش در سامانه شده ارائههاي  ها و الگوريتم اكثر پژوهش

جـذر   ياز خطاوش پيشنهادي بيني ر ميزان پيش يابيارزبراي  در اين مقاله نيز. اند از معيار خطا بهره برده
. استفاده شـده اسـت   مدل است، ينيب شيپ زانيم يخطا افتني يپركاربرد برا يكه روش 1ها مربع نيانگيم

كـاربران   يبـرا  1از صـفر و   يا مجموعـه  Predictedنشـان داده شـده اسـت كـه      5 در رابطـه  اين خطـا، 
را بيـان   هاشـنهاد يپ يمجموعـه خطـا  نيز  N. استوضعيت واقعي كاربران پيشنهادي  كننده اني، بActual .بينـي درسـت و صـفر عكـس آن اسـت      بيانگر عـدم پـيش   1. است يشنهاديپروش توسط  شده ينيب شيپ

 از هاي پيشين، توسط هـر يـك   هاي اين مقاله و پژوهش هر يك از پيشنهاد محاسبه خطا در يبرا. كند مي
  .ميا دهكر محاسبهرا  RMSEو سپس  كرده  جاديرا ا Actualو  Predictedمجموعه هاي محبوب،  گروه

RMSE  )5رابطه  = ∑ (Predicted − Actual )N  

  جينتاتحليل و  ها شيانجام آزما
هـاي محبـوب    بخش كمي و كيفـي روي هـر يـك از گـروه     در دو شده ارائههاي  زيربخش، پيشنهاد نيا در

نتـايج  . صورت جداگانه ارزيابي شـده اسـت   دو دسته اعتبارسنجي و آزمون، به هر گروه در .اند يش شدهآزما
 .نشان داده شده اسـت  3جدول و دسته آزمون در  2جدول هاي دسته اعتبارسنجي در  ارزيابي، براي گروه

داده  شيبـا سـه سـتون نمـا    شده در ايـن مقالـه    هاي ارائه پيشنهاداز  كي هر 3و  2 هاي جدولبا توجه به 
كمتر  يا نظر با چه تعداد گروه توانسته به مجموعه مد دهد كه روش نشان مي، Gبا نام  ستون اول. ندا شده
آمـده   دسـت  حداكثر تعداد كـاربران بـه   ،Tبا نام  ستون دوم. برسد) هدف( يكاربران ورود برابر 10 يمساو

سـتون  . شـود  ايجـاد مـي   گريكديبا ها  كه از روي هم ريختن كاربران گروه دهد يرا نشان مروش توسط هر 
را  2جـدول  در  5گـروه  براي بيان بهتر سه ستون، شناسه . دهد يرا نشان م RMSE يخطا ،Eبا نام  سوم

برابر مجموعه كـاربر   10هدف اين گروه، ، )اعتبارسنجي(در دسته اول  1جدول به  با توجه. بگيريد در نظر
ي هـم  رو بـا ن گـروه در پيشـنهاد نخسـت،    اي 2جدول بر اساس . كاربر است 26100ورودي و رسيدن به 

 نيبـه همـ  . برسـد  7/0كاربر با خطاي  25904گروه، توانسته است حداكثر به تعداد  126ريختن كاربران 
  .رود اي كمتر مساوي مجموعه هدف پيش مي ترتيب، هر روش تا رسيدن به مجموعه
عتبارسـنجي و آزمـون در   پيشـنهاد دوم در دو دسـته ا  ، 3 و 2 هـاي  بر اساس نتايج حاصـل از جـدول  

ايـن پيشـنهاد، ارائـه    . دست آورده است بيني بيشتري به  ي پيشنهادها، خطاي كمتر و پيشتمام مقايسه با 
داشته باشد  در نظردليل، پيشنهادي كه كيفيت را  نيبه هم. ندارد در نظرهاي باكيفيت  كاربران را از گروه

پيشـنهاد پـنجم نسـبت بـه     . پيشـنهاد پـنجم اسـت    كمتر باشـد،  شنهادهايپآن نسبت به ساير  RMSEو 
  . افزايش داده است 052/0و در دسته آزمون به  051/0را در دسته اعتبارسنجي به  RMSEپيشنهاد دوم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Root-Mean-Square Error (RMSE) 
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در بخش روش پيشنهادي بيان شد كه پيشنهاد پنجم روشي احتمالي است، از اين رو، اين واقعيت بـا  

 26و  11، 4هـاي   و گـروه  2جدول  28و  20، 14، 10، 9هاي  ر گروهبرابر شدن پيشنهاد چهارم و پنجم د
 .، بيشتر آشكار شده است كه دليل آن، نبود كاربرِ مدير در بين كاربران ورودي است3در جدول 

  و آزمون براي هر يك از پيشنهادهاي روش پيشنهادي اعتبارسنجيتحليل نتايج 
يك از پيشنهادها با نتايج حاصل از آزمون مقايسه شـده   در اين زيربخش، نتايج حاصل از اعتبارسنجي هر

. دهد را براي هر پيشنهاد نشان مي و آزمون يحاصل از دو دسته اعتبارسنج يخطا نيانگيم 2شكل . است
جهـت هسـتند و هـر دو نسـبت بـه       بر اساس اين شكل، دو نمودار اعتبارسنجي و آزمون بـا يكـديگر هـم   

 گريكـد البتـه، در پيشـنهاد سـوم ايـن دو دسـته از ي     . انـد  به دست آوردهبيني كاربران پاسخ يكساني  پيش
دست آورده است،  به اينكه دسته آزمون خطاي كمتري را به  با توجهكه  اند فاصله گرفته 0305/0ميزان  به
ميـزان   ، دسته آزمون در پيشـنهاد نخسـت بـه   2شكل طبق . توان گفت روش پيشنهادي يكپارچه است مي

و در پيشـنهاد   014/0، در پيشـنهاد چهـارم   030/0، در پيشنهاد سـوم  010/0شنهاد دوم ، در پي0089/0
يكپارچگي  دهنده نشاناين نتايج، . نسبت به دسته اعتبارسنجي كاهش يافته است 0095/0ميزان  پنجم به

  .روش پيشنهادي و پاسخ واحد روش، نسبت به تطابق دو دسته اعتبارسنجي و آزمون هستند
  

  
  يانگين خطاي حاصل از دو دسته اعتبارسنجي و آزمونم. 2شكل 

  براي هر يك از پيشنهادهاي روش پيشنهادي 

  هاي پيشين مقايسه خطاي روش پيشنهادي با پژوهش
در اين زيربخش، ميانگين خطاي هر يك از پيشنهادهاي روش پيشنهادي با سه پژوهش پيشـين مقايسـه   

انـد و نتـايج    هاي دسته آزمون ارزيابي شـده  يك از گروه هاي پيشين روي هر يك از پژوهش هر .شده است
همچنين، ميانگين خطاي هر يك از پيشنهادهاي روش پيشـنهادي بـا    .نشان داده شده است 4در جدول 

  . نشان داده شده است 3در شكل  4و  3هاي  هاي پيشين بر اساس نتايج حاصل از جدول پژوهش
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  هاي دسته آزمون روي گروهنتايج ارزيابي سه پژوهش پيشين . 4جدول 

  يبيروش ترك روش مهاجرت مشابهيهاروش گروه  شناسه گروه
GTE G TE GT E  

1  1154760/7381 154760/738564180/933 
2  1078410/64215150920/61913134760/92 
3  11165650/64616151700/639947360/968 
4  1809370/3262 210050/24714189480/998 
5  1558170/9571 469270/99515206610/98 
6  3165200/6414 170940/6217224240/862 
7  3194120/6574 198610/6577312390/994 
8  4385450/5995 393130/59232387250/697 
9  1506140/9072 355640/9088361380/921 
10  1183020/8553 270780/75621414770/935 
11  9395840/8168 436270/76535413200/938 
12  12011930/8132 269030/88511369570/876 
13  1418300/8272 349640/84819380130/825 
14  3446710/8683 461040/88426419950/907 
15  8494420/6879 521450/75733444020/852 
16  9484380/6119 530560/62717414700/753 
17  12011930/8382 508710/81917504870/875 
18  9326050/7739 252250/78812385210/836 
19  12595520/84314545010/84534543350/997 
20  3560060/6064 274340/6665591940/841 
21  1768890/9721 694630/97227454580/952 
22  1673540/9634 600450/94716666220/964 
23  9684240/7659 684240/7626674120/916 
24  10713970/84613728960/8131723150/854 
25  2737280/7368 600270/71420703570/997 
26  10761020/5712774430/5912742000/997 
27  17791640/66517785660/63258752690/833 
28  7722410/8322 783300/87859798510/953 
29  2674700/7588 784830/77729752970/939 
30  1770360/9791 852680/92316768510/73 

 5/0660811/60/7576/346545/10/75521/446152/20/901 ميانگين
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هـا و سـه    نسـبت سـاير پيشـنهاد     كمتري بـه  RMSE، پيشنهاد دوم، ميانگين خطاي 3بر اساس شكل 
هاي مشابه را در بر دارد، اما توانسته اسـت   به اينكه پيشنهاد دوم روش گروه با توجه. پژوهش پيشين دارد

اين پيشنهاد نسبت بـه  . كاهش دهد0831/0هاي مشابه به  را نسبت به روش گروه RMSEميانگين خطاي 
را نسـبت بـه    RMSEميـانگين خطـاي    كه ي طور بهدست آورده است،  به  شمگيريچروش تركيبي بهبود 

را نسـبت بـه    RMSEهمچنين پيشنهاد دوم ميـانگين خطـاي   . كاهش داده است 226/0روش تركيبي به 
گونـه كيفيتـي را در نظـر     پيشـنهاد دوم هـيچ   دليل اينكه به. كاهش داده است 0805/0روش مهاجرت به 

 دراز ايـن رو،  . هاي هرزنامـه پيشـنهاد شـوند    ندارد، اين احتمال وجود دارد كه كاربران پيشنهادي از گروه
، 3شـكل  بـر اسـاس   . بخواهيم نتايج نهايي باكيفيت باشند، پيشنهاد پنجم گزينه مناسبي است كه ي صورت

، 0309/0هـاي مشـابه بـه     را نسـبت بـه روش گـروه    RMSEين خطاي پيشنهاد پنجم توانسته است ميانگ
به  با توجه. كاهش دهد 0283/0و همچنين نسبت به روش مهاجرت به  174/0نسبت به روش تركيبي به 

. يابـد  يابد، خطا نيز كـاهش مـي   ترتيب در پيشنهاد چهارم و پنجم هرچقدر كيفيت افزايش مي ، به3شكل 
  .بيني كاربران هدف، بسيار مهم است و خطا، در پيشرابطه عكس در ميان كيفيت 

  
  

  
 مقايسه خطاي هر يك از رويكردهاي روش پيشنهادي با سه پژوهش پيشين. 3شكل 

  نيشيپ يها با پژوهش يشنهاديروش پ گوناگوني سهيمقا
 يبررسـ  يبـرا  ياريـ مع ،ينـ يب شيپـ  يخطـا  ايدقت  زانيم بررسي عالوه بر پيشنهاددهنده يها در سامانه

را  دهدشـ شنهايمـوارد پ  يگونـاگون  و شود يمطرح م يعنوان گوناگون با سامانه،و سنجش عملكرد  ياثرگذار
نداشـتن مـوارد    مشـابهت در  يسـع  ،اريـ مع نيـ در واقـع ا . دكن يم يبررس ،بودنن كسانيبر اساس تنوع و 

 هـاي  سـبك از  يهادشـن يپ يهـا  لميهرچه فـ  لم،يف سامانه پيشنهاددهندهدر  ،مثال طور  به .دارد پيشنهادي
شايان ذكر است كه گوناگوني . است شتريب يها مختلف باشند، گوناگون و كارگردان گرانيو باز بوده مختلف

امـا   باشـد،  درصـد  100ممكـن اسـت دقـت يـك سـامانه       مثال راي بهيچ ارتباطي با خطا يا دقت ندارد و 
ندارد و محاسبه آن در هـر  واحدي وجود و خاص  يا رابطه يگوناگونبراي محاسبه . نداشته باشد يگوناگون
  .متفاوت است ،با توجه به هدف سامانه
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 يبرا .شوند يم پيشنهادشده  يبند رتبه يها گروهاعضاي كاربران از ادغام مقاله،  نيا تيبا توجه به ماه 

كـه هـر    مكنـي  يم يرا بررس تيكم نيا هاي پيشين، پيشنهاد در روش پيشنهادي و هر يك از پژوهشهر 
 يشـتر يب يهـا  هرچقدر كاربران از گروه. دده يمپيشنهاد چه تعداد گروه  يش، كاربران را از ادغام اعضارو

. دهند مي  نشانرا  مختلف يها كاربران از گروه شنهاديآن روش در پ شتريب يشده باشند، گوناگون پيشنهاد
 پيشـنهاد چنـد گـروه    ياعضا بي، از تركپيشنهاديكه كاربران  دكن يم انيب ،يروش گوناگون نيا ،در واقع

هـاي   را بـراي هـر پيشـنهاد و پـژوهش     ازيـ ن مـورد هاي  تعداد گروه Gستون  4و  3هاي  در جدول. دان شده
گونـاگوني   دهنـده  نشـان در واقع، اين ستون . دهد پيشين، براي دستيابي به تعداد كاربران هدف، نشان مي

 4شكل . اند دست آمده ه از تركيب چه تعداد گروه به شد بدين ترتيب كه كاربران نهايي پيشنهاد داده. است
در  Gگوناگوني هر يك از پيشـنهادهاي روش پيشـنهادي را بـا سـه پـژوهش پيشـين بـر اسـاس سـتون          

هـا،   هاي مشـابه، نسـبت بـه تمـامي روش     ، روش گروه4شكل به  با توجه. دهد نشان مي 4و  3هاي  جدول
آورد و  مـي  فهرسـت زياد را به ابتـداي   Sهاي با تعداد  شه گروهگوناگوني كمتري دارد، زيرا اين روش، همي

بـرخالف روش  . باشـد  ازيـ نهـاي كمتـري    شود تا براي دستيابي به هـدف، بـه گـروه    همين دليل باعث مي
دسـت    ها، گونـاگوني بيشـتري بـه    ي روشتمام  بههاي مشابه، پيشنهاد نخست در بخش كمي نسبت  گروه

  .هاي با تعداد عضو كم است ي گروهبند آورده كه دليل آن، رتبه
  

  
  مقايسه گوناگوني هر يك از رويكردهاي روش پيشنهادي با سه پژوهش پيشين. 4شكل 

هاي مشابه نقطه شروع در پـژوهش حاضـر اسـت، تعـداد      اينكه روش گروه ليبه دل، 4بر اساس شكل 
افـزايش   27/144بـه   06/5گين از طور ميـان  يا گوناگوني از اين روش تا پيشنهاد نخست به ازين موردگروه 

از پيشنهاد نخست، تقسيم بر  آمده دست به Cدليل افزايش گوناگوني اين است كه وقتي متغير . يافته است
S هاي با تعداد  شود، گروه ميS  شود براي دستيابي بـه هـدف    آيند كه موجب مي مي فهرستكم به ابتداي

به  27/144طور ميانگين از  پيشنهاد نخست تا پيشنهاد دوم به گوناگوني از. باشد ازينهاي بيشتري  به گروه
از پيشـنهاد نخسـت در    آمـده  دسـت  به  دليل كاهش اين است كه وقتي كسر . كاهش يافته است 03/65 log S ي زياد متغير اثرگذارشود، باعث خنثي شدن  ضرب ميS  شود كـه موجـب از    مي در مخرج كسر
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طـور   گوناگوني از پيشنهاد دوم به سوم به. شود كم و زياد مي Sهاي با  بندي حداكثري گروه هبين رفتن رتب

دهـد كـه    مـي   نشـان كاهش گونـاگوني در پيشـنهاد سـوم    . كاهش يافته است 43/7به  03/65ميانگين از 
زيـاد را بـه    S هاي با تعداد هاي مشابه، گروه تعداد مدير كم، همانند روش گروه بر اساسها  ي گروهبند رتبه

كمتـري   Sزيـاد داراي   Sهاي با تعـداد   اين كاهش بيانگر اين است كه اكثر گروه. آورد مي فهرستابتداي 
دليل . افزايش يافته است 296/22به  43/7طور ميانگين از  گوناگوني از پيشنهاد سوم به چهارم به. هستند

ر حاصل از پيشنهاد سوم نرمال شده و اثرگـذاري  افزايش گوناگوني در اين پيشنهاد اين است كه وقتي كس
همچنـين از پيشـنهاد چهـارم بـه     . آينـد  مي فهرستكم به ابتداي  Sهاي با  شود، گروه خطي آن خنثي مي
اين افزايش بيانگر ايـن اسـت كـه    . افزايش يافته است 03/23به  96/22طور ميانگين از  پنجم گوناگوني به

شـود بـراي    كمتـري دارنـد كـه موجـب مـي      Sسبت به پيشنهاد چهـارم،  هاي كاربران مدير ورودي، ن گروه
  . هاي بيشتري نياز باشد دستيابي به مجموعه هدف به گروه

  معرفي روش نهايي پيشنهادي پژوهش با تحليل نتايج خطا و گوناگوني
حليل در اين زيربخش، بهترين پيشنهاد روش پيشنهادي بيان شده و پاسخ مسئله اين پژوهش، بررسي و ت

در  يابزار جامع نبودبا توجه به طور كلي، مسئله و مشكل اصلي در پژوهش حاضر اين است كه  به. شود مي
رسان تلگـرام   اي كاربر را در پيام مشابه با مجموعه يكاربرانتوان  ميكاربر، چگونه  يجوو جست تلگرام براي

 يميقدمشتريان با اي يك بازارياب، مشابه جامعه هدف جديدي را بر ميتوان چگونه ميبيان ديگر،   به. يافت
  م؟يابيب او

ي بررسـ براي پاسخ به مسئله، در اين پژوهش روشي را طي پنج پيشنهاد در دو بخش كمـي و كيفـي   
روش پيشنهادي در ايـن پـژوهش   . كنند هر يك از پيشنهادها، پيشنهاد قبل از خود را تكميل مي. ايم كرده

منظـور   هـاي كـاربران را بـه    هـا، گـروه   رد بازارياب در هـر يـك از پيشـنهاد   اي كاربر از ف با دريافت مجموعه
  . ي كرده استبررسدستيابي به كاربراني مشابه، 

رسيم كـه پيشـنهاد    با توجه به نتايج بررسي خطا و گوناگوني در دو زيربخش پيشين به اين نتيجه مي
يشـنهاد نخسـت داراي بيشـترين    دوم داراي كمترين خطـا، پيشـنهاد پـنجم داراي بيشـترين كيفيـت و پ     

اما مشكل . پيشنهاد نخست داراي بيشترين تنوع و گوناگوني در كاربران پيشنهادشده است. گوناگوني است
هاي با تعداد  بندي هميشگي گروه كه در بخش روش پيشنهادي نيز بيان شد، رتبه طور هماناين پيشنهاد، 
از جنبه بيشترين گوناگوني، داراي تنـوع در كـاربران   پيشنهاد دوم پس از پيشنهاد نخست، . عضو كم است

دوم اول و  شـنهاد يپ. اين پيشنهاد عالوه بر گوناگوني داراي كمتـرين خطـا نيـز هسـت    . پيشنهادشده است
 شنهاديپاين دو در  .ندارند در نظررا  يتيفيك گونه چيرا در نظر دارد، ه تيفيپنجم كه ك شنهادينسبت به پ

دو  نيـ ا يامـا گونـاگون   ،شـوند  شنهاديهرزنامه پ اي تيفيك يب يها كه كاربران از گروهامكان وجود دارد  نيا
  .است شتريپنجم ب شنهادينسبت به پ شنهاديپ

شده در اين پـژوهش، خطـا، گونـاگوني و كيفيـت      هاي ارائه سه نكته مهم براي بررسي نهايي پيشنهاد
دوم از جنبـه كمتـرين خطـا و بيشـترين      ي نهـايي ايـن اسـت كـه پيشـنهاد     ريگ جهينتي، كل طور به. است
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همچنـين پيشـنهاد   . بيني كنـد  گوناگوني، توانسته است كاربراني مشابه با مجموعه كاربران ورودي را پيش

و مشـابه بـا مجموعـه كـاربران ورودي،      تيـ فيباكپنجم از جنبه بيشترين كيفيت، توانسته است كـاربراني  
ارائه  ي راتيفيك گونه چيرا در نظر دارد، ه تيفيكه ك اد پنجمپيشنهنسبت به  پيشنهاد دوم. بيني كند پيش

  يصـورت  دربراي بازاريابان پارامتر كيفيت مهم باشد، پيشـنهاد پـنجم و    كه ي صورت دراز اين رو، . دهد ينم
شايان ذكـر اسـت كـه اخـتالف     . خطا و گوناگوني مد نظر آنان باشد، پيشنهاد دوم بهترين گزينه است كه

  .است 052/0اد پنجم نسبت به پيشنهاد دوم، خطاي پيشنه

  ندهيآهاي  پيشنهادو  يريگ جهينت
هاي مشـترك در   گروه قياز طرگراف ارتباطي كاربران كه بيانگر ارتباط كاربران مقاله با استفاده از  نيا در

يفـي  روش پيشنهادي داراي دو بخش كمي و ك. تلگرام است، روشي براي پيشنهاد كاربران ارائه شده است
ها را بر اساس تعـداد و درصـد كـاربران اشـتراكي بـا       بخش كمي، گروه. طي پنج پيشنهاد ايجاد شده است

را بر  ها بخش كيفي در ادامه بخش كمي ارائه شده است كه گروه. كند بندي مي مجموعه كاربر ورودي رتبه
كـاربران ورودي را از  همچنـين بخـش كيفـي،    . كنـد  بندي مـي  اساس ويژگي تعداد مدير در هر گروه رتبه
هاي اين نوع از كاربران، اولويت  ها بررسي كرده است و به گروه جهتي ديگر و بر اساس مدير بودن در گروه

شده در بخش كمي و كيفي، پيشـنهاد قبـل از    هر يك از پيشنهادهاي ارائه. دهد بندي مي بيشتري در رتبه
در اين مقالـه،   .گرفت در نظرنه براي پيشنهاد كاربر توان هر يك را روشي جداگا خود را تكميل كرده و مي

منـدي از   بهرهبا . هاي محبوب در تلگرام استفاده شده است شده، از گروه منظور ارزيابي پيشنهادهاي ارائه به
گروه محبـوب در تلگـرام اسـت، بـراي اعتبارسـنجي و       30ها را كه هر دسته شامل  دو دسته از گروه خبره

صـورت جداگانـه توسـط هـر      شده به بيني و خطاي پيشنهادهاي ارائه ميزان پيش. ايم هآزمون شناسايي كرد
آمده  دست ها به دو بخش آموزش و آزمون سنجيده شده و نتايج به بندي داده گروه محبوب از طريق تقسيم

بيـانگر   يتوجه قابلميزان  ها، به ي، نتايج حاصل از آزمايشكل طور به. اند با سه پژوهش پيشين مقايسه شده
پس از تحليل نتايج دريـافتيم،  . شده نسبت به سه پژوهش پيشين هستند هاي ارائه كاهش خطاي پيشنهاد

ها را فقط بر اساس درصد كاربران اشتراكي با مجموعه كاربران ورودي در نظر بگيـريم   گروه كه ي صورت در
ني بهتر، خطاي كمتر و گونـاگوني  بي وسيله لگاريتم خنثي كنيم پيش ي خطيِ درصد حاصل را بهاثرگذارو 

ها بر اساس تعـداد مـدير    به اينكه در اين پژوهش، كيفيت گروه با توجههمچنين . بيشتري خواهيم داشت
هاي باكيفيت تعداد اعضاي زيـادي   نتيجه رسيديم كه بسياري از گروه نيبه اكم در نظر گرفته شده است، 

صورت تعداد مـدير   ها به گروه كه ي صورت دراز بخش كيفي، عالوه بر اين، طبق بررسي نتايج حاصل . دارند
وسيله جذر خنثـي شـود، عـالوه بـر خطـاي       ي خطيِ درصد حاصل از آن، بهاثرگذاربندي شوند و  كم رتبه

آمـده از دو پيشـنهاد    دسـت  به نتايج به با توجه. نيز تضمين خواهد شد شنهادشدهيپكمتر، كيفيت كاربران 
يابـد، خطـا نيـز كـاهش      ها افزايش مـي  توان دريافت كه هرچقدر كيفيت گروه ميابتدايي در بخش كيفي، 

با افزايش كيفيت، خطا كـاهش يابـد، آن    كه ي صورت درهاي پيشنهاددهنده  ي، در سامانهكل طور به. يابد مي
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ه سازي كاربران بسيار ارزشمند است كه اين مورد در اين سـامانه پيشـنهادي، اتفـاق افتـاد     سامانه در مدل

صورت جداگانه روي دو دسـته اعتبارسـنجي و آزمـون، تكـرار      در نهايت، ارزيابي روش پيشنهادي به. است
كـه   ميافتي  دستهمچنين، با محاسبه گوناگوني به اين نتيجه . نتايج و يكپارچگي روش را نشان داده است

  .دارد يتوجه  قابلروش پيشنهادي در كاربران پيشنهادشده نسبت به سه پژوهش پيشين، تنوع 
تـوان اطالعـات بيشـتري از     براي بهبود روش پيشنهادي، در كارهاي آتي با توسعه گراف ارتباطي، مي

گرفتـه شـده    در نظـر در روش پيشنهادي، فقط ارتباط گرافي كـاربران  . گرفت در نظرها را  كاربران و گروه
هـاي   م خانوادگي، شناسه كاربري و پيامتوان از محتواي نمايه هر كاربر از جمله نام، نا است و در آينده مي

سـنجي   هـاي كيفيـت   توان روش همچنين، مي. هاي عمومي استفاده كرد گذاشته كاربران در گروه اشتراك به
در اين مقاله، سه پژوهش پيشين را مطرح كـرده و  . گرفت در نظرها  بندي بهتر گروه بيشتري را براي رتبه

هـا بـا روش    توان با تركيب هر يك از ايـن پـژوهش   هاي آينده مي ژوهشدر پ. ايم با اين مقاله مقايسه كرده
  .دست آورد  هاي كاربران، نتايج بهتر و مؤثرتري به گرفتن تجربه در نظرپيشنهادي و 
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Abstract 

Telegram is a cloud-based messenger with more than 500 million monthly active 
users. Telegram's features include the creation of supergroups, channels, bots, and 
secret chats that provide users with more capabilities than a messenger. Telegram is 
used as a social network in Iran; but it does not offer all the features of a social 
network, including finding a collection of users. Finding users is very useful for 
marketers to find the target audience. In this paper, a method in two parts is presented 
by users' communication graph. The first part is based on graphs and model groups 
based on the percentage of subscriptions with incoming users. The second section 
ranks the groups based on the number of managers. The data of this study includes 
information about 70 million users and 700,000 supergroups in Telegram. The 
information obtained has been crawled by the IdeKav System, and it is worth noting 
that this information has been obtained quite legally by the tool provided by Telegram 
to the public. In this article, the proposed method is evaluated based on popular 
groups in Telegram. Popular groups are groups in which a single topic is discussed. In 
this paper, the evaluation by popular Telegram groups has been done by two 
categories of validation and test, and the results of experimental experiments have 
shown the repetition of the results and the integrity of the proposed method. The 
proposed method with the aim of covering the whole graph in two parts has shown 
the effectiveness of the suggestions and reduction of forecasting error compared to the 
previous three studies. 
 
Keyword: Find users, Social Networks, Telegram-based marketing, Find the target 
community of marketers 
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