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گزارشی از طوالنی ترین قطعی اینترنت در ایران

بیش از دو ماه از قطعی اینترنت بین الملل در ۲۵ آبان ۱۳۹۸ در ایران می گذرد؛ قطعی که طوالنی 
ترین اختالل اینترنت در کشور بود. اکنون و پس از گذشت این بازه ی زمانی، زمان مناسبی برای بررسی 

دقیق تر اتفاقاِت آن مدت است. پیش از این مهدی ناصری به کمک اطالعات Google Trends پستی در 
رابطه با اتفاقات آنی پس از اعالم افزایش قیمت بنزین منتشر کرده است که پیشنهاد می کنم از اینجا 
آن را بخوانید. اما با توجه به قطع شدِن دسترسی به سرویس های خارجی از عصر روز۲۵  آبان و عدم 
امکان استفاده از سرویس های بین الملل برای تجزیه و تحلیل این اتفاق، تصمیم گرفتم با استناد بر 

آمار و اطالعات ویرگول، گزارشی از اتفاقات روزهای قبل، حین و پس از قطعی اینترنت منتشر کنم که 
در ادامه می خوانید.

پیش از هر چیز اعالم کنم به دلیل اختالل ایجاد شده برای سرویس های بین المللی، ویرگول در ۲ بازه زمانی 

از عصر روز  شنبه ۲۵ آبان تا عصر روز یک شنبه ۲۶ آبان و همچنین بامداد سه شنبه ۲۸ آبان تا صبح 

چهارشنبه ۲۹ آبان برای کاربران داخل ایران در دسترس نبود. بدیهی است گزارشی که در ادامه می خوانید در 

این ۲ بازه ی زمانی با کمبود اطالعات مواجه است.

ویرگول

https://virgool.io/irantrends/%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-ptca1xhvxwmb
https://virgool.io
https://virgool.io


/

شروع بخش اول

۸ روز قبل از قطعی اینترنت

امروز جمعه ۱۷ آبان است. چندین ماه از شروِع اعالم جدی شرکت ملی نفت به مردم مبنی بر اقدام برای 
دریافت مجدد کارت سوخت وسایل نقلیه شان می گذرد. در طول ماه های اخیر چندین پست  در ویرگول در 
رابطه با نحوه ی درخواست و پیگیری کارت سوخت برای وسایل نقلیه اعم از ماشین و موتورسیکلت منتشر 

شده است. طبق آمار گوگل، یکی از این مطالب در صفحه ی اول گوگل برای کلید واژه ی «پیگیری کارت 
سوخت» و کلیدواژه های مرتبط قرار گرفته است.

از این پس هر جا صحبت از کلید  واژه ی «پیگیری کارت سوخت» شد منظور، این کلید واژه و سایر کلید  

واژه های مرتبط با آن است.
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طی روزهای اخیر، صحبت های کمی در رابطه با احتمال سهمیه بندی مجدد بنزین به گوش رسیده است. با 
وجود اینکه شدِت این شایعه (تا آن زمان سهمیه بندی مجدد بنزین، شایعه نامیده می شد) بسیار کم است 

اما بازدیدهای پست های مرتبط در طوِل هفته ی گذشته به نسبِت هفته های گذشته ۱.۵ برابر رشد داشته 
است. این درصد رشد، درصد باالیی است اما اگر تنها بخواهیم آن را از بُعد عدد نهایی بررسی کنیم، با 

عددی بسیار کوچک رو به رو خواهیم شد.

آنچه تا این لحظه می توان به صورت ضمنی اعالم کرد این است که با توجه به اطالعات کسب شده با 
وجود گذشِت چند ماه از اعالم شرکت ملی نفت، همچنان تعدادی از مالکان وسائل نقلیه اقدام به دریافتِ 

کارت سوخت خود نکرده اند.

۷ روز قبل از قطعی اینترنت

امروز شنبه ۱۸ آبان است. میزاِن شایعات مبنی بر سهمیه بندی بنزین شدت بیشتری پیدا کرده است. در 
صحبت های خودمانی، مردم از احتماِل سهمیه بندی مجدد بنزین می گویند. همین باعث شده آمار بازدید 

پست های ذکر شده نسبت به روز گذشته بیش از  ۴۰۰٪ رشد داشته باشد.

چیزی که مشخص است، این است که بخشی از جامعه به صورت جدی با نگرانی مبنی بر نداشتِن کارت 
سوخت و احتماِل سهمیه بندی سوخت در آینده نزدیک مواجه شده اند و اولین عکس العمِل آن ها جستجو 

در گوگل برای آموزش این است که چطور کارت سوختشان را دریافت کنند.
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اتفاقی که پیش از این نیز به دفعات برای ما محرز شده است این است که با وجود اینکه مردم زمان زیادی در 

شبکه های اجتماعی یا سرویس های پیام رسان سپری می کنند، اما در شرایط این چنینی که سوال اساسی در 

ذهن آن ها نقش می گیرد، قبل از هر چیز به سراغ گوگل می روند چرا که بهترین پاسخگو به سوال آن ها 

همان گوگل است. عدم دسترسی مردم به گوگل می تواند مشکل زیادی را برای آن ها ایجاد کند.

۶ روز قبل از قطعی اینترنت

همچنان صحبت ها در فضای حقیقی و اینترنت با همان شدِت قبلی در جریان است. این «کلید واژه» 
نسبتا به اندازه روز پیش در گوگل جستجو شده و نمی توان رشد زیادی را برای آن در نظر گرفت اما با توجه 

به افزایش رنِک پست ذکر شده به رتبه ی ۱ جستجوی «پیگیری کارت سوخت» کاربران بیشتری نسبت به 
روز گذشته به ویرگول آمده اند. با توجه به افزایش بازدیدها و تعامالت بر روی این پست، سیستم پیشنهاد 

ویرگول (Recommendation) نیز بیشتر از روزهای قبل این پست ها را به مخاطبیِن پست های مشابه 
پیشنهاد می دهد. 

۵ روز قبل از قطعی اینترنت
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امروز یک شنبه ۲۰ آبان است. از ساعات ابتدایی روز حواشی مربوط به سهمیه بندی احتمالی بنزین به شدت 
افزایش پیدا کرده است و در شبکه های اجتماعی ترند شده است. برای اولین بار خبرگزاری های رسمی 

اخباری در رابطه با سهمیه بندی بنزین منتشر کرده اند اما باز هم به آن برچسب شایعه زده اند. اما نگرانی 
مردم از این بابت کار خود را کرده است؛ بازدیدها و تعامالت بر روی موضوع پیگیری کارت سوخت و 

سهمیه بندی به نسبت روز گذشته در ویرگول بیش از ۶۰۰٪ افزایش داشته است.

۴ روز قبل از قطعی اینترنت

امروز سه شنبه ۲۱ آبان است. قرار است ۳ روز دیگر بنزین با افزایش قیمت ۵۰درصدی به قیمت ۱۵۰۰ 
تومان به ازای هر لیتر برسد  و نگرانی مردم از این بابت روز به روز بیشتر می شود، اما همچنان هیچ 

شخصیت دولتی در این باره اظهار نظر نکرده است. در نهایت تا پایاِن امشب، تعامالت بر روی این موضوع 
با رشد ۲۲۰٪ به نسبت روز گذشته مواجه شده است. یعنی چیزی بیشتر از ۶,۰۰۰٪ نسبت به هفته 

گذشته.
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وارد روز ۲۲ آبان شده ایم. در حالِت عادی و با ادامه ی روند روزهای پیش، امروز هم باید تعامالت در 
موضوع سوخت و سهمیه بندی با رشد چندصد درصدی مواجه میشد. اما اتفاقی مهم که در ساعات پایانی 

روز گذشته افتاد، نه تنها باعث شد تعامالت امروز رشد نداشته باشد، بلکه در نهایت هرچند کم ولی باعث 
رشدِ منفی این ترند در ویرگول شد.

اما آن اتفاق مهم چه بود؟

در ساعاِت پایانی روز گذشته، مصاحبه تصویری از گزارشگر صدا و سیما با بیژن نامدار زنگه پخش شد. در 
این مصاحبه ی کوتاه، وزیر نفت حدس و گمان در رابطه با سهمیه بندی بنزین را شایعه دانست و اعالم کرد 

هر زمان دولت تصمیمی برای این موضوع بگیرد، خود آن را به مردم اطالع خواهد داد.

۳ روز قبل از قطعی اینترنت

https://www.aparat.com/v/EBIyS
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فالش بک به ۲۱ آبان

چند سطر باالتر اعالم کردیم که در روز ۲۱ آبان، این ترند با رشد ۲۲۰٪ مواجه بوده است. اما بیاید به آمار 
این روز دقیق تر نگاه کنیم؛ درست است که عدد نهایی این ترند بین ساعت ۰۰:۰۰ تا ۲۳:۵۹ این روز ۲۲۰ 

درصد رشد را به ما نشان می دهد، اما عکس العمل های این ترند از ساعات اولیه شب و پس از پخش 
مصاحبه وزیر نفت به شدت کاهش یافته است. مطمئنا در صورتی که وزیر نفت مصاحبه ای در این مورد 

نکرده بود، عدد تعامالت روز ۲۱ آبان هم بیشتر بود.

۲ روز قبل از قطعی اینترنت؛ ۱ روز قبل از سهمیه بندی بنزین

صحبت های وزیر نفت مانند ترمز جلوی بزرگ تر شدن این حدس و گمان را گرفته است. نمودارِ انتهای 
امروز به ما نشان می دهد این ترند در روز ۲۳ آبان با کاهش ۲۵٪ مواجه شده است. به نظر همه چیز در 

حال فروکش کردن است. می توان امید داشت طی روزهای آینده و مخصوصا با ورود به روز جمعه و 
تعطیالِت آخر هفته، این ترند رو به فراموشی برود.
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برخالف انتظار، در ساعات پایانی دیشب دولت به صورت رسمی افزایش قیمت بنزین و  سهمیه بندی آن 
برای وسایل نقلیه را اعالم کرد. موضوعی که با سرعِت منطقی در حال کاهش و فراموشی بود، امروز به 

یکی از مهم ترین نگرانی های دارندگان وسائل نقلیه تبدیل شده است. نیاز نیست تا انتهای شب برای 
مشخص شدِن زنده شدن مجدد این ترند صبر کنیم. آمار لحظه ای ویرگول نشان دهنده عمق اهمیت این 

موضوع برای کاربران است. در نهایت در انتهای امروز ما با بزرگترین رشدِ یک موضوع در طول ۳ سال 
فعالیت ویرگول می رسیم. ۶,۵۰۰٪ رشد نسبت به روز قبل.

نمودار شکسته شده ی رشد و افت ترند سهمیه بندی در طول یک هفته

جمعه؛ روز سهمیه بندی بنزین
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* با توجه به بازه ی گسترده بین اعداد روزهای ۱۷ تا ۲۳ آبان با روز ۲۴ آبان، روِش بهتر، ترسیم نمودار از 
لگاریتم اعداد روزهای مختلف است اما به دلیل قابل فهم بودِن بیشتر این نمودار برای عموم، تصمیم به 
رسم نمودار به روش شکستن گرفتم. این نمودار در بازه زمانی بین ۲۳ تا ۲۴ آبان شکسته شده است تا 

رشد و افت این ترند تا روز قبل از اعالم سهمیه بندی مشخص باشد.

اگر بخواهیم بر روی نمودار تفاوت دقیق این ۲ روز را نشان دهیم، نتیجه به این شکل خواهد بود.

نمودار مقایسه روز ۲۴ آبان با روزهای گذشته
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شنبه؛ روز قطعی اینترنت

گروه دیگری از افراد از صبح امروز درگیر این موضوع شده اند. تعداد بازدیدهای همزماِن ویرگول طی دیروز 
و امروز از  پترن روزها و ماه های گذشته خارج شده است. با وجودِ توجه بیشتر کارمندان به مسائل کاری 
در ساعات اولیه روز شنبه، که نتیجه اش کاهش بازدیدکنندگان ویرگول در این ساعات می شود، اما امروز 

برخالف سایر هفته ها حجم زیادی از افراد به خاطرِ نداشتِن کارت سوخت، درگیر پیدا کردِن راه حِل مناسب 
برای دریافت آن هستند. اما در نهایت عددِ ساعت به ساعت تعامالت روی این موضوع تفاوت خاصی با 

روز گذشته ندارد و بعید است بتواند تا انتهای شب رشد جالب توجهی نسبت به جمعه داشته باشد.

همان روز، ساعت ۱۸:۰۰

در حالی که دیروز و امروز عدد بازدیدکنندگان همزمان ویرگول به باالترین میزان در ۳ سال فعالیت آن 
رسیده است و ما در تالش هستیم تا با ارتقای سرویس از کندی آن جلوگیری کنیم اتفاقی گریبان ما و 

بقیه کسب و کارهای آنالین را می گیرد که تاثیر آن تا مدت ها با ما خواهد بود؛ بازدیدهای ویرگول از ساعت 
۱۷ عصر به شکل غیر قابل باوری در حال کم شدن است. سرویس آمارگیرمان به ما اعالم می کند که 

تعامالت بر روی همه دسته بندی های موضوعی ویرگول در حال کاهش است. در حال بررسیِ دلیل این 
مشکل هستیم که دسترسی مان  به وب سایت قطع می شود. قطعی که دقایقی بعد متوجه می شویم یک 

قطعی همگانی است.
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با وجود میزبانی از ویرگول در سرورهای داخلی، به خاطر برخی مالحظات فنی که باعث شده ما در برخی 

بخش های ویرگول از سرورهای خارجی نیز استفاده شود، ویرگول هم مانند تعداد زیادی از سرویس های دیگر 

از دسترس کاربران خارج شده است و امکان دسترسی به ویرگول برای افراد داخل کشور و همچنین تیِم فنی 

ویرگول فراهم نیست.

متاسفانه به دلیل قطعی اینترنت امکان بررسی دقیق ادامه ی این روندِ برای امروز و روزهای آینده فراهم 
نیست. 

بررسی استانی:

در پایین نمودار ۶ استانی که بیشتر از بقیه با این موضوع تعامل داشته اند را می بینید. همانطور که قابل 
حدس است شهروندان تهرانی - با اختالف - بیشتر از سایر استان ها بر روی این موضوع حساس بوده اند. 
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نمودار تعامل استان های مختلف 

متاسفانه تاکنون آمار دقیقی از تعدادِ دقیق وسایل نقلیه در استان های مختلف اعالم نشده است و 
نمی توان تحلیل دقیقی بین رابطه ی این آمار با میزاِن وسایل نقلیه در هر استان داشت. اما اگر نگاهی به 

جدول جمعیت استان های کشور در سرشماری آمار سال ۹۵ بیندازیم متوجه می شویم که اکثرا میزان 
تعامل مردم با این ترند یک رابطه خطی با تعداد ساکناِن استان ها دارد. مردِم استان تهران با اختالف 

زیادی نسبت به سایر استان ها نگرانی بیشتری در این رابطه داشته اند و پس از آن ساکنین خراسان رضوی 
و اصفهان بیشترین تعامالت را به خود اختصاص داده اند. 

اما استان چهارم، استان البرز است. همجواری این استان با تهران و تعداد زیادهای سفرهای کاری که 
ساکناِن آن روزانه به تهران دارند می تواند دلیل قابل اعتنایی برای رتبه ی چهارم آن باشد. پس از آن هم 
استان فارس قرار دارد. اما استانی که بیشترین تفاوت را بین این ۲ جدول تشکیل داده است، خوزستان 

است. این استان با وجود اینکه با فاصله ی کمی نسبت به فارس، پنجمین استان پرجمعیت ایران است، اما 
در روزهای منتهی به سهمیه بندی بنزین، کمترین تعامل را در این موضوع داشته است و اکثرا حتی جزو ۱۰ 

استان اصلی هم نبوده است.
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. . . .

پایان بخش اول

شروع بخش دوم

در این بخش مروری خواهم داشت بر مقایسه ی تعامالت کاربران ویرگول بر روی پست های با موضوع 
استارتاپ، بنزین و اینترنت در بازه ی زمانی ۱۹ آبان تا ۱۰ آذر.
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به غیر از دو موضوع بنزین و اینترنت، سهمیه بندی بنزین باعث شکل گیری چند ترند موضوعی دیگر در 

ویرگول از قبیل «اعتراض» نیز گردید. اما به دلیل اینکه اینگونه پست ها نیز در اکثر موارد زیرمجموعه ی یکی از 

موضوعات بنزین و اینترنت بودند، من هم این ۲ موضوع را برای بررسی این بازه ی زمانی انتخاب کردم. اما در 

کفه ی دیگر ترازو، دلیل انتخاب موضوع کسب و کار  این است که این دسته ی موضوعی، یکی از فعال ترین 

دسته های موضوعی ویرگول است و کاربران در شرایط عادی، فعالیت باالیی در این موضوع داشتند. پس به 

همین دلیل کسب و کار در این گزارش نماینده ی همه کاربرانی است که در ویرگول نگراِن شغل و موفقیت 

کسب و کارشان بوده اند می باشد و شاهدی است بر اتفاقی که برای ما و آن ها افتاد.

در گزارش ذیل، عددِ هر دسته بنابر محتوای منتشر شده و تعامالت روی پست های آن موضوع در هر روز 
به دست آمده است و برخالف گزارش قبلی، بازدیدها جزو معیارها نبوده است.

نمودار تعامالت ویرگول در طول قطعی اینترنت
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در این روزها همانطور که در نمودار این بخش مشخص است، تعامالت بر روی موضوع اینترنت کامال ۰ 
بوده است. موضوع بنزین هم با توجه به آنچه که در بخش اوِل گزارش اعالم شد دارای تعامالتی است که 

هر روز در حال رشد است اما همچنان فاصله قابل توجهی با دسته موضوعی کسب و کار دارد. این دسته 
مانند همیشه یکی از فعال ترین موضوعات در ویرگول است است. 

پنج شنبه ۲۳ آبان

با رسیدن به روز ۲۳ آبان (پنج شنبه) و آخر هفته، مانند هفته های گذشته تعداد تعامالت بر روی موضوع 
کسب و کار به شکل طبیعی کم می شود. تعامالت بنزین هم نسبتا برابر با روز پیش بوده که فعالیت های 

آن به ۲ دسته ی اکانت های کسب و کارها در حوزه ی وسائل نقلیه و حمل و نقل و همچنین کاربرانی که در 
پست های شخصی شان از این موضوع نوشته اند تقسیم می شود. همچنان نیر ترند موضوعی اینترنت ۰ 

است.

جمعه ۲۴ آبان

سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین اعالم شده است. به همین دلیل تعامالت روی بنزین با افزایش 
چندصد درصدی همراه بوده است اما آنچه که قابل توجه است این است که تغیری در آمار مربوط به 
کسب و کار به نسبت جمعه های قبلی اتفاق نیفتاده است و افرادِ دنبال کننده ی این موضوع، با وجود 

افزایش قیمت بنزین همچنان درگیر یکی از بزرگ ترین دغدغه هایشان هستند؛ شغلشان.

شنبه ۲۵ آبان

قبل از هر چیز به یاد داشته باشید اینترنت بین الملل  عصر امروز قطع شده است و همزمان با قطعی 
اینترنت، دسترسی کاربران داخل کشور به ویرگول قطع شده است.

۱۹ تا ۲۲ آبان
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تعامالت روی بنزین به نسبت روز گذشته با کاهش همراه بوده است. اما اتفاق عجیب، کاهش بی سابقه 
در موضوع کسب و کار است. با توجه به انتقال اعتراضات از فضای مجازی به فضای حقیقی، توجه اکثر 

فعالین این موضوع کامال به سمت دیگری رفته است. همچنان هم هیچ تعاملی بر روی موضوع اینترنت 
مشاهده نشده است.

با قطع یک باره ی اینترنت در عصر امروز، ویرگول نیز از دسترس کاربران داخل کشور خارج شد وگرنه 

می توانستیم شاهد رشد ترند اینترنت در همان ۶ ساعت باقی مانده باشیم.

یک شنبه ۲۶ آبان

از عصر امروز ویرگول برای کاربران داخل کشور نیز در دسترس است.

همین که چند ساعت مانده تا پایان ۲۶ آبان، ویرگول در دسترس کاربران قرار گرفت کافی است تا یکی از 
سریع ترین ترندهای ویرگول شکل بگیرد. در این ساعات کمتر پستی را شاهد هستیم که در موضوعی به 

جز اعتراض به قطعی اینترنت منتشر شده باشد. برخالف دیروز که موضوع بنزین با کاهش تعامل مواجه 
شد، همین چند ساعت، تعامالت کاربران در این موضوع را تقریبا به عددی برابر با جمعه رساند.

موضوع کسب و کار مانند تماِم موضوعات تخصصی دیگر، امروز هم مانند دیروز پایین ترین مقدار تعامل 
در کل دوراِن فعالیت ویرگول را داشته است.

۲۷ آبان

هر چند که ویرگول از دیروز در دسترس قرار گرفته است اما متاسفانه به دلیل اینکه «ایمیل» تنها راه ثبت نام 

در ویرگول است، امکان ثبت نام برای خیلی از کاربران جدید وجود ندارد. نکته ی تعجب آور این است که با 

وجود برقرار بودن دسترسی به سرویس دهنده های داخلی ایمیل، کاربران تمایلی به استفاده از آن ها نشان 

ندادند.
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با توجه به ادامه ی قطعی اینترنت بین الملل، اینترنت با رشد ۷ برابری نسبت به دیروز همچنان به رشد خود 
ادامه داده است. همچنین کاربران در کنار موضوع اینترنت، بنزین را نیز فراموش نکرده اند و این موضوع 

هم نزدیک به ۳.۵ برابر رشد به نسب روز پیش داشته است.

با استناد بر آمارِ سرویس آمارگیر داخلی ویرگول، در طول این روزها بازدیدهای ویرگول بین ۹۰ تا ۹۶٪ نسبت 

به ۲ هفته ی گذشته کاهش داشته است.

۲۸ آبان

متاسفانه باز هم ویرگول از بامداد امروز تا صبح چهارشنبه ۲۹ آبان از دسترس کاربران خارج شد و در 
نمودار زیر آمار این روز وارد نشد.

۲۹ آبان تا ۱ آذر

در روزهای ۲۹ تا ۱ آذر، باز هم ترند موضوع اینترنت به اندازه ی روز ۲۷ آبان بوده است و همانطور که 
نمودار این چند روز مشخص می کند، نیاز مردم به اینترنت باعث شده موضوع بنزین برای آن ها از درجه ی 

اهمیت خارج شود و به نسبت روزهای قبل به شدت افت کند.

از روز پنج شنبه ۳۰ آبان نیز دسترسی تعداد محدودی از دانشگاه ها و سازمان های دولتی به اینترنت 
بین الملل مجددا فعال گردید و طی ۲ روز آینده اینترنت مشترکین خانگی در تعدادی از شهرهای کشور هم 

فعال گردید.

۲ تا ۱۱ آذر

طبق گزارشات NetBlocks، دسترسی اینترنت کشور که طی هفته ی اخیر به ۴٪ رسیده بود در روز پنج شنبه 

(۳۰ آبان) به ۱۵٪ و در روز شنبه ۲ آذر به ۶۴٪ رسیده است.
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. . . .

با فعال شدِن مجدد اینترنت، موضوع کسب و کار هم مجددا برای یک روز در روز ۲ آذر با رشد قابل توجهی 
مواجه شده است اما همچنان موضوع اینترنت بسیار داغ تر از آن است. موضوعی که نهایتا تا ۱۱ آذر طول 

می کشد که به صورت کامل جای خود را به کسب و کار بدهد.

نهایتا تعامالت موضوع اینترنت بعد از ۱۶ روز، در روز ۱۱ آذر به نزدیک صفر رسید و موضوع کسب و کار 
توانست تا حدودی به جایگاه قبلی خود بازگردد. اما آیا می توان اعتقاد داشت همه چیز برای مردم به 

وضعیت قبل از قطعی اینترنت برخواهد گشت؟

تکرار نمودار تعامالت ویرگول در طول قطعی اینترنت

پایان بخش دوم

شروع بخش سوم 
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همزمان با قطعی اینترنت، دسترسی به موتور جستجوی گوگل نیز مسدود شد. به همین دلیل کاربران 
برای پیدا کردن پاسِخ سواالت خود امید به موتورهای جستجوی داخلی بستند. سرویس هایی که یکی 
پس از دیگری از دسترس خارج شدند تا مشخص شود داشتِن موتور جستجوی داخلی در حال حاضر  

چیزی بیشتر از یک فرضیه نیست.

در آن روزهای قطعی اینترنت، ویرگول میزبان کاربرانی بود که با عدم دسترسی به گوگل، نیاز به پیدا 
کردن پاسخ سواالتشان داشتند و برخی از آن ها سرویس جستجوی ویرگول را برای پیدا کردِن پاسِخ 

سواالت خود انتخاب کردند. در مدِت یک هفته قطعی اینترنت، کاربران در ویرگول به صورت روزانه ۲.۵ 
برابر بیشتر نسبت به هفته های گذشته سواالت خود را جستجو کردند و میانگین طول عباراِت جستجو از 

۱.۴ کلمه به ۲.۳ کلمه رسید که نشان دهنده ی تفاوِت رفتاری متفاوت جستجو کنندگان در طول یک 
هفته بود.

خوشبختانه با وصل شدن اینترنت، دسترسی ما و کاربران به گوگل مجدد برقرار شد. همزمان با این 
اتفاق،  جستجوی داخلی ویرگول با کاهش تقاضای ۵۰٪ مواجه شد.

اما در نهایت میزان جستجویی که روزهای بعد از وصل شدن اینترنت در ویرگول انجام گرفت، به نسبت 
روزهای قبل از قطعی با رشد ۲۵٪ مواجه شده است.

چیزی که مشخص است، جامعه ی ایران مثل مردم کشورهای دیگر، امروز بیش از هر زماِن دیگر نیاز به 
استفاده از یک موتور جستجوی عادل و قدرتمند برای دریافت پاسِخ پرسش هایشان دارند. جواِب اول این 

نیاز با فاصله نسبت به رتبه های بعدی گوگل است. امیدواریم این مورد را بیش از پیش در نظر داشته 
باشیم که با محدود کردِن گوگل یا هر سرویس دیگر چه اخاللی در زندگی مردم می تواند ایجاد شود.
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در طول روزهای قطعی اینترنت، جستجوهایی زیادی در رابطه با بنزین، سهمیه بندی، کارت سوخت، 
تظاهرات و… در ویرگول شکل گرفت اما در این مطلب، قصد بررسی هیچکدام از آن ها را نداریم و برعکس، 

آن کلید واژه ای را بررسی می کنیم که به ظاهر کم ترین اهمیت را در مقوله ی قطع اینترنت داشته است؛ 
مهاجرت.

در مدت ۳ سال فعالیت ویرگول، چندین مرتبه موضوع مهاجرت تبدیل به ترند ویرگول شده است. 
موضوعی که  با وجود ترند شدن در آن لحظه، نتیجه  و خروجیش چند ماه بعد و در زماِن خداحافظی 

دوستان و آشنایانمان نمود پیدا می کند. حوادث آبان ماه یکی دیگر از دفعاتی است که موجب شد این 
موضوع نه بر سر زبان ها بیفتد، بلکه در ذهن خیلی از دوستانمان پررنگ شود.

ویرگول با توجه به کاربرانی که از سرگذشت مهاجرت خودشان به کشورهای دیگر نوشته اند تبدیل به مرجع 
خوبی در این موضوع شده است. برای همین افراد زیادی هر روز برای کسب اطالعات در این مورد به 

ویرگول مراجعه می کنند.

در نمودار زیر میزان جستجوی کلیدواژه های مربوط به مهاجرت در طول ۳ ماه گذشته در بازه های هفتگی 
قابل مشاهده است. آن چه که مشخص است، با وجود همه سختی های اقتصادی که از بهار سال ۹۷ 

شدت گرفت، اما باز هم در طول ماه های گذشته مهاجرت حداقل جزو اولویت های اصلی کاربران ویرگول 
نبوده است. اما در هفته ای که با سهمیه بندی بنزین شروع شد دغدغه ی مردم درباره مهاجرت تا ٪۳۰۰ 

افزایش یافت. همانطور که مشخص است این بار برخالف سایر موارد همچنان و بعد از نزدیک به ۲ماه از 
آن تاریخ،  این ترند به حالت سابق برنگشته است و تا چند هفته ی آینده نیز بعید است به شرایط عادی 

برگردد.
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نمودار میزان جستجو در مورد مهاجرت

پایان گزارش.

این گزارش با استناد به اطالعات پلتفرم ویرگول منتشر گردیده است

hi@virgool.io

شما می توانید نسخه اصلی این گزارش در سایت ویرگول را از اینجا مطالعه کنید.

http://vrgl.ir/internet98



