


 مقدمي ای بر ظبکي ًای اجتماعی مجازی 
 با رویکرد علم اطالعات و داهض ظواصی

 :ارائي

 محمد رضا هیازمود

 کارظواس ارظد علم اطالعات و داهض ظواصی
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? 

? 

 هظریي ظبکي ًا



 :تعریف
 .واحدًاصتظبکي ، ترصیمی از هحٍى پیٍهد مٍضٍعات و 

 
 :ظٍدیک ظبکي بر اصاس دو مجمٍعي تعریف می 

 (Vertices)روئس  -1
 (Lines)خطٍط -2
 
 
 
 

 
 
 



 اجزای گراف
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 اهٍاع ظبکي ًا
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? 

? 

 ظبکي ًای اجتماعی مجازی 



 ظبکي ًای اجتماعی مجازی 

 :دًدیک خدمت مبتوی بر وب اصت کي اجازى می 

 .  افراد بي صاخت یک پروهدى ظخصی بپردازهد -1

 فٌرصتی از دیگر کاربران برای بي اظتراک گذاظتن مطالب ایجاد کوود  -2

ورهد گرى ًای از فٌرصتی -3
 
 (.  2007بٍید و الیشٍن ، )مطترک بین خٍد و دیگران را بي وجٍد ا



اهٍاع ظبکي ًای 
 اجتماعی پیٍصتي

 علمی یا حرفي ای

کادمیا
 
 ریشرچ گیت ا

 عمٍمی

 فیس بٍک تٍییتر
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? 

? 

 ظبکي ًای اجتماعی مجازی 

 و دهیای علم اطالعات



 روش پژوًض 

 ظبکي ًای اجتماعی پیٍصتي

 پیمایطی
 تحلیل 

 ظبکي ًای اجتماعی
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 ظبکي ًای اجتماعی و ارتباطات علمی

 :علمی ارتباطات کارکرد مٌمترین

 علمی تٍلیدات ثبت -1

گاًی -2
 
 علمی هتایج از ا

یید، -3
 
 علمی ًای دادى دربارى هظرات یا و رد تا

 

 :ارتباطی ًای فواوری  ظٌٍر 

ای بردن بین از -1  جغرافیای  ی مرًز

مدتر، ًای روش کارگیری  بي -2
 
 پذیرتر اهعطاف و پٍیاتر روزا

   محققین بین روابط در مطترک ًای گرى و ًا حلقي هقاط، گیری  ظکل -3



زاد بي اطالعات
 
 ظبکي ًای اجتماعی و دصترصی ا

 اصت؛ 2 وب عوصر ترین ظاخع اجتماعی ًای ظبکي

 علمی اطالعات اظتراک بشترصاز اجتماعی ًای ظبکي

 صازماهی و مٍضٍعی صپردن گاى ًای

 خٍد اهتطارات اصتواد و هماياهي افزايض 

 



 ظبکي ًای اجتماعی و یادگیری الک تروهیکی

هالین
 
مٍزظی ا

 
 برگزاری کارگاى ًای ا

مٍزظی
 
 اصتفادى از فیلم ًای ا

 امکان بي اظتراک گذاری درصوامي ًا و بازخٍرد

 



 ظبکي ًای اجتماعی و مطالعات صوجض علم

 تحلیل ظبکي ًای اجتماعی

 تحلیل ًم پیٍهدی

 (میزان مطارکت، تٍلید علم، مٍضٍعات)تحلیل ارتباطات بین افراد 



 امویت و اخالق در ظبکي ًای اجتماعی

   غیرتجاری  و تجاری  اّطالعات فروش

 محرماهگی صیاصت

 

 



 با تطکر از تٍجي ظما




