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:ضرورت ها 
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گراماشغال بیش از نیمی از فضای مجازی کشور توسط تل➢
ساختار پنهان تلگرام➢
وقوع جرایم مهم رایانه ای در تلگرام➢
اجتماعی ناشی از تلگرام-تهدیدات سیاسی➢
رامضرورت اطالع دستگاه قضایی از فضای رسانه ای تلگ➢
ضرورت اطالع سریع از فضاسازی و جریان های فضای مجازی➢



:وب مشخصات سامانه پایشگر مطل
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امنیت و بومی بودن سامانه➢
جمع آوری سریع، خودکار و هوشمند محتوای فضای مجازی➢
(هد کلیه بخش های موثر فضای مجازی را پوشش د)جامع باشد ➢
اشدقابلیت دسته بندی و تجزیه و تحلیل اطالعات را داشته ب➢
امکان جستجوی دقیق بر اساس اهداف استفاده کننده را فراهم کند➢
منشاء اصلی و تولیدکنندگان محتوای مورد نظر را شناسایی کند➢
هویت واقعی منتشرکنندگان را کشف نماید➢



:تامشخصات سامانه پایشگر صااف
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دزیرنظر وزارت دفاع تولید شده است و شاخص های امنیتی را دارا می باش✓
امکان جمع آوری سریع، خودکار و هوشمند محتوای فضای مجازی ✓

را دارد( شبکه های اجتماعی و سایتهای خبری)
(دهد پوشش می بخش های موثر فضای مجازی را کلیه )است جامع ✓
هزار کانال تلگرامی و دهها هزار پایگاه خبری 200جمع آوری مستمر محتوای بیش از -✓

نتشره در قابلیت دسته بندی و تجزیه و تحلیل میلیاردها محتوای م✓
BigData)شبکه های اجتماعی را دارد  Analayze)

امکان جستجوی دقیق بر اساس اهداف استفاده کننده را فراهم می کند✓
ی می کندمنشاء اصلی و تولیدکنندگان محتوای مورد نظر را تاحدودی شناسای✓
اما قادر نیست هویت واقعی منتشرکنندگان را کشف نماید



:اافتاامکانات مهم سامانه پایشگر ص
بخش خبری( الف
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مترین تجزیه و تحلیل سریع و آنی اخبار منتشره در فضای مجازی و ارائه مه✓
موضوعات خبری روز در لحظه 

ارائه آمار دقیقی از فعالیت روزانه پایگاه های خبری✓
:تجزیه و تحلیل هزاران بسته خبری و اعالم✓

داغ ترین خبرهای روز-
پربازدید ترین خبرهای روز-
پربازنشر ترین اخبار روز-

امکان جمع آوری خبر در مورد موضوع موردنظر استفاده کننده✓



:اافتاامکانات مهم سامانه پایشگر ص
بخش استعالم( ب
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از طریق این سامانه بطور هوشمند و خودکار : سامانه استعالم اشخاص ✓
اتی می توان هزاران نفر از شخصیت ها را در فضای مجازی شناسایی و اطالع

.  که راجع به آنها منتشر شده است شناسایی کرد
اسایی سیستم بطور هوشمندانه مشاغل ، اماکن و اشخاص مرتبط با وی را شن✓

می کند
دمیزان نفوذ و تاثیر گذاری این شخص در فضای مجازی را مشخص می کن✓
اخباری را که توسط وی یا در مورد شخص موردنظر منتشر شده جمع آوری✓

کرده و نمایش می دهد



تلگرامبخش:امکانات مهم سامانه پایشگر صاافتا
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:بروزترین محتوای منتشره در تلگرام را در لحظه نمایش می دهد ✓
میلیون نفر عضو تلگرام، 40به نحوی که از 

شما اولین نفری هستید که این مطلب را می بینید
پربازدید و مهمترین محتواهای منتشره در تلگرام را نمایش می دهد✓
:کندکانال های تلگرامی را از نظر شاخص های متفاوتی تجزیه و تحلیل می✓

تعداد اعضاء-
میزان بازدید مطالب منتشره و بازنشر آن-
(سرعت انتشار محتوا)تعداد مطالبی که هر روز منتشر می کند -
موضوعاتی که منتشر می کند-

امکان جستجوی مطالب مرتبط با یک موضوع را در تمامی کانال های ✓
شناسایی شده تلگرام فراهم می کند

امکان شناسایی منشاء اولیه تولید یک محتوا را فراهم می کند✓
امکان تهیه گزارش های چاپی و بولتن سازی✓
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