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شبکه های اجتماعی

. ماسترفتارهای اجتماعیریشۀ اصلی شبکه های اجتماعی •

. اجتماعی مفهوم جدیدی نیستندشبکه های •

. عالوه بر انسان خیلی از جانوران رفتار اجتماعی دارند•



یشتر از اجتماعی بامروزه به شبکه های که باعث شده است، چیزی •
ن ها و کمک آبه وجودآمدن ابزارهای دیجیتالتوجه شود، همیشه 

.  بوده استتوسعۀ شبکه های اجتماعیبه 



م مشابهتفکیک شبکه های اجتماعی از مفاهی

( Social Networks)اجتماعی به عنوان شبکه ای از ارتباطات شبکه های •

 Social Networking)سررررویا های ایجررراد و توسرررعۀ شررربکه های اجتمررراعی •

Services)

 Digital Social)سرررویا های دیجیتررال ایجرراد و توسررعۀ شرربکه های اجتمرراعی •

Networking Services)

 Social)«شبببببکت اجتمبببباعی»

Network) یل اجتماعی تشکساختار

گروه هبا  سبازماه ها )شده از افبراد 

.است... رخدادها  اشیا و...(و



م مشابهتفکیک شبکه های اجتماعی از مفاهی

( Social Networks)اجتماعی به عنوان شبکه ای از ارتباطات شبکه های •

 Social Networking)سررررویا های ایجررراد و توسرررعۀ شررربکه های اجتمررراعی •

Services)

 Digital Social)سرررویا های دیجیتررال ایجرراد و توسررعۀ شرربکه های اجتمرراعی •

Networking Services)

ی و گیبرهر فضایی که ببا هبدش شبکل

اجتماعی هایتسریع و تسهیل رشد شبکه

توجبب د بیایببد  یببک سببروی  شبببکبببه

مثببل ببب دخ اهببد  SNSاجتمبباعی یببا 

(هاNGO)مردم نهاد سازماه های 



م مشابهتفکیک شبکه های اجتماعی از مفاهی

( Social Networks)اجتماعی به عنوان شبکه ای از ارتباطات شبکه های •

 Social Networking)سررررویا های ایجررراد و توسرررعۀ شررربکه های اجتمررراعی •

Services)

 Digital Social)سرررویا های دیجیتررال ایجرراد و توسررعۀ شرربکه های اجتمرراعی •

Networking Services)DSNS  ها  هماه چیزی هستند کبه مبردم در زبباه

.ندروزمرۀ خ د  به آه شبکه های اجتماعی می گ ی

Google+                    Linkedin

Facebook                  Instagram

Twitter                      …



مفاهیم پایت شبکت اجتماعی

عملگر: نود یا گره•
مشخصه–
نوع–

Age

Gender

Job

…

Price 

Type 

Discount 

…

Rate 

Date

وتاییاتصاالت د: یال یا لبه یا لینک•
جهت–
وزن–
مشخصه–



و گیرییمتصمهای اجتماعی در یکی از کاربردهای تحلیل شبکه•
.استگذاری مشیخط

هرم های اجتماعی دیجیترالشبکهخدمات ۀدهندهای ارائهشرکت•

.ی هستندهای اجتماعکنندگان جدی تحلیل شبکهجمله استفادهاز



هرای بکهترین متخصصران تحلیرل شررا می توان یکی از بزرگگوگل•

.اجتماعی دانست

ه مرا شربکه های اجتمراعی عمومراک شربکه ای از انسران ها هسرتند کربرای •

عی، بررای گوگرل، شربکۀ اجتمرا. اطالعات بین آن ها جابره جا می  شرود

.  وندشبکه ای از وب سایت هاست که انسان ها بین آن ها جابه جا می ش



؟تحلیل شبکه های اجتماعی چیست

یرک ان عنروبرههشربکسراختارهای یرک بررسی و ارزیرابی فرایند •

کردیگر یهاست که با خطوط ارتبراطی برهاز ابزارها یا انسانگراف 

. هستندمتصل 



هدش از تحلیل شبکه های اجتماعی

پاسخ به سؤال ها•

برخی از این سؤال ها برا رو هرای  رل مسرغلۀ ایرر از شربکه های•
ه به ارتباطات اجتماعی قابل جواب دادن نیستند به خاطر اینکه وابست

. بین موجودیت های مسغله  هستند



نم نه هایی از شبکه های اجتماعی



نم نه هایی از شبکه های اجتماعی



نم نه هایی از شبکه های اجتماعی



نم نه هایی از شبکه های اجتماعی



نم نه هایی از شبکه های اجتماعی



هدش از تحلیل شبکه های اجتماعی

کدام نودها به هم متصل هستند؟ •
فاصلۀ بین آن ها چقدر است؟•
تری دارند؟آیا برخی از نودها به دلیل موقعیت شان در شبکه اهمیت بیش•
آیا شبکه دارای انجمن است؟•
شبکه چطور ایجاد شده است؟•
انتشار اطالعات چطور اتفاق می افتد؟•
عقاید چطور شکل می گیرند؟•
؟هدتحلیل شبکه های اجتماعی آنالین چه اطالعاتی به دست می د•



تماعیشاخص های اصلی تحلیل شبکه های اج

(اندازه گیری گروهی یا فردی)مرکزیت •

قط به معموالک ف)شمار اتصال های مستقیمی که هر فرد با دیگر اعضای گروه دارد –

(اتصاالت ورودی توجه می شود

اندازه گیری در سطح گره یا گروه–

(اندازه گیری گروه)فاصله •

سهولت در اتصال شبکه–

اصله است فاندازۀ کلی کوتاه ترین مسیر هر جفت گره در سطح شبکه نشان دهنده –

استمتوسط 



(اندازه گیری گروه)ضخامت •

استحکام شبکه–

شمار اتصاالت موجود در گروه –

(اندازه گیری فردی)میانه بودن •

.  کوتاه ترین مسیر بین هر جفت گره که یک گره است–

اندازه گیری در سطح گره فردی–



سناری ی ایجاد شبکه

انتخاب نودها•
، فرد، شیء، مکان: هر موجودیت ویژگی های مدنظر در مسغله را دارد–

رویداد

ترسیم یال ها•
ویژگی های مشترک، مشابه، مورد سؤال،  اوی پاسخ–



تماعیان اع نرم افزارهای تحلیل شبکه های اج

گفی•
پایجک•
نودایکا ال•
...و•


