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 شبکه اجتماعی
 فیس بوک

 



 ؟شبکً اجتماعی چیطت 

 

 اجتواػی َٔ کَ ػوْها فطزی یا )اؼت کَ اظ گطٍ ُایی ؼاذتاضی اجتواػیـثک

تفکیل ـسٍ اؼت کَ تْؼظ یک یا چٌس ًْع ذاق اظ ( ؼاظهاًی ُؽتٌس

 ّاتؽتگی تَ ُن هتصل اًس،

 لیوت ُا، الِاهات، ایسٍ ُا ّ تثازالت هالی، زّؼت ُا، : تطای هثال

یا ( اپیسهْلْژی)ذْیفاًّسی، تجاضت، لیٌک ُای ّب، ؼطایت تیواضی ُا 
 ؼاذتاضُای حاصل اغلة تؽیاض پیچیسٍ ُؽتٌس. هؽیطُای ُْاپیوایی

 

 
 هثالی اظ ًوْزاض یک ـثکَ اجتواػی

(Social Networking  ) 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Social-network.svg


What is social media? 

“Social media” is defined as: 

Online media, like text, 

photos, or videos, that can 

start conversations online. 

They can often be shared on 

sites like Facebook, Twitter, 

Flickr, and YouTube. 



 ایي لاتلیت کَ یک جْاى تتْاًس تا اهثال ذْز زض کفْضُای زیگط جِاى

َ ُا تَ هکاًی تثسیل ـًْس  اضتثاط تطلطاض کٌس تاػث هی ـْز تا ایي ـثک

 .کَ زض آًِا ایسٍ ُای جسیس هؼطفی هی ـًْس ّ هْضز تحث لطاض هی گیطًس

 

 َهٌس، هْضْػات هْضزػالل َ هؽلوا زض زًیای حمیمی ُیچ گاٍ افطاز ػالل

ایي زلیل ّ ـایس زالیل هفاتَ ایي، . ذْز ضا تَ ایي گؽتطزگی ًوی یافتٌس

َ ُای اجتواػی ضا تَ یکی اظ هِن تطیي اضکاى ایٌتطًت  ؼطّیػ ُای ـثک
 .زض زّ، ؼَ ؼال اذیط تثسیل کطزٍ اؼت

 



 فضای هجاظی هجال ـکل گیطی اجتواػات جسیس اظ کاضتطاى ضا فطاُن
 .هی کٌس

 ّاؼت ّ ًَ ض َ َ ای تا ّاؼط ُط چٌس ضّاتظ کاضتطاى فضای هجاظی ضاتط

توایل زاضًس اظ اصطالح  ایٌتطًتزض ضّ، تؽیاضی اظ هطالؼَ کٌٌسگاى 

 .تطای اـاضٍ تَ جوغ کاضتطاى اؼتفازٍ کٌٌس« اجتواع»

 

 

 ُای اجتواػی تطپایَ ایٌتطًت اظ لثیل َ ّ  facebook.comـثک

myspace.com ایي . زض تیي جْاًاى هحثْتیت تَ ؼعایی کؽة کطزٍ اًس

َ ُای اجتواػی زضػیي حال کَ فضاُایی ُؽتٌس کَ زضآًِا افطاز  ـثک

زّؼتاى جسیسی پیسا هی کٌٌس ّ یا زّؼتاى لسیوی ذْز ضا زض جطیاى تغییطات 

ظًسگی ـاى لطاض هی زٌُس، هکاى ُایی تطای تثازل ًظط ُؽتٌس کَ زض آًِا 
 .جْاًاى ػمایس ّ ًظطات ذْز ضا تا ُن تَ اـتطاک هی گصاضًس

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA


 :تَ ػٌْاى هثال

یک ـثکَ ُْافضاُن تطای جصب جْاًاى ػاللوٌس تَ هْضْػات  ًاؼا ،

اجتواػی ضا تط پایَ اؼتاًساضزُای ًؽل آیٌسٍ ّب ّ تٌظیوات ؼایت ذْز 
 .ضاٍ اًساظی کطز

 ًَام زاضز، ترؿ ُای تؽیاض مای واضا ایي ـثکَ اجتواػی جسیس ک

َ ای زاضز کَ کاضتطاى هی تْاًٌس اظ ططیك آًِا تصاّیط ّ  پیفطفت

تفکطات ذْز ضا زضتاضٍ هْضْػات فضایی تا ؼایط کاضتطاى 

َ اـتطاک تگصاضًس  .ت

  ُای اجتواػی اؼت ّ یک َ های ًاؼا یک ًوًَْ تؽیاض اصلی اظ ـثک

هحیظ هجاظی ضا هی ؼاظز کَ زض آى کاضتطاى هی تْاًٌس توام 
 .هْضْػات ّ همْالت هْضز ًظط ّ ـرصی ذْز ضا جوغ آّضی کٌٌس

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A7


 

 

 

 

 

 

 

 

 کاربر مُضُع   وام

My Space ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ آهطیکای ـوالی -ػوْهی 

Face Book ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ آهطیکای ـوالی-ػوْهی 

Classmates ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ُوکالؼی ُای لسیوی 

Xanga ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ػوْهی ّ ّتالگ 

Flixster ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ فیلن ُای ؼیٌوایی 

Friends Reunited ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ زّؼتاى لسیوی 

LinkedIn ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تجاضت 

imeem ْ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ هْؼیمی، ػکػ، ّیسی 

 فٍرضت برخی از 

ً ٌای اجتماعی   پرکاربرتریه شبک

 ۲۰۰۷میلیُن کاربر تا دضامبر  ۱۰با بیش از 



 

http://www.youtube.com/watch?v=sIFYPQjYhv8&feature=related


Facebook 



  ؟فیص بُک چیطت 
 

فیص بُک ( َاًگلیؽیت :Facebook ) ـطکت ایجاز کٌٌسٍ ّب گاٍ فیػ تْک

 .تَ ّجْز آهس ۲۰۰۴فْضیَ  ۴اؼت کَ زض 

 ُای اجتواػی هجاظی اؼت تَ ّاؼطَ آى هی ـْز تا زّؼتاًی َ اظ ـثک

کَ زاضای حؽاب کاضتطی زض فیػ تْک ُؽتٌس ػکػ، فیلن یا پیغام تَ 

 .اـتطاک گصاـت

 فیػ تْک ُن اکٌْى تَ طْض ضایگاى زض اذتیاض هطزم جِاى لطاض زاضز. 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C


"ؼایت فیػ تْک ضا اظ اتاق ذْز زض زاًفگاٍ ُاضّاضز آهطیکا " هاضک ظاکطتطگ
َب ضایت اجتماعي آى ضا تَ ػٌْاى یک  2004فْضیَ  4ططاحي کطز ّ زض تاضید 

 .ضاٍ اًساظي کطزمخصُص داوشجُیان ٌارَارد 

 

  اها ؼایت اّ فطاتط اظ هحسّزٍ یک زاًفگاٍ ّ زاًفجْیاى آى، ذیلي ؼطیغ هْضز
تْجَ لطاض گطفت ّ چٌاى هحثْب ـس کَ تا آذط ُفتَ زّم ضاٍ اًساظي آى، تیؿ اظ 
ًیوي اظ زاًفجْیاى ُاضّاضز زضآى ًام ًْیؽي کطزٍ تْزًس ّ اظ آى تَ ػٌْاى ضاُي 
تطاي اضتثاط تا یکسیگط اؼتفازٍ هي کطزًس ّ زض کْتاٍ هست، هیلیًِْا ًفط زض ُواى 

چٌس هاٍ ًرؽت، تَ ػضْیت آى زض آهسًس ّ یک ـثکَ اجتواػي تؽیاض گؽتطزٍ، 
 .ّؼیغ ّ تا ًفْش ّ تأثیط گصاض ضا تٌیاى ًِازًس

 
زاًفگاٍ  45تا آغاظ تاتؽتاى ُواى ؼال، فیػ تْک تْؼظ ُعاضاى ًفط زض تیؿ اظ 

زض ُواى هْلغ ظاکطتطگ تَ ُوطاٍ چٌس ًفط اظ زّؼتاى ذْز . آهطیکا اؼتفازٍ هي ـس
کَ اّ ضا زض ازاضٍ ؼایت کوک هي کطزًس، تَ پالْ آلتْ کالیفطًیا ضفت ّ زض آًجا 

 .ذاًَ اي کْچک ازاضٍ کطز

 ضفتي ظاکطتطگ تَ کالیفطًیا، همسهَ . ایي ذاًَ اّلیي هحل کاض ضؼوي آى ُاتْز
 .  تْز( Peter Thiel)آـٌایي اّ تا اّلیي ؼطهایَ گصاضفیػ تْک یؼٌي پیتط تیل 

 



 َزضصس اظ  70ظتاى، لاتل زؼتطغ تْزٍ ّ  40ؼایت هصکْض ُن اکٌْى ت

 . کاضتطاى آى زض ذاضج اظ آهطیکا ُؽتٌس

 ُن اکٌْى تط اؼاغ گعاضـات ؼایت الکؽا تؼس اظ 

 گُگل، یاٌُ َ یُتیُب، فیص بُک

الثتَ ایي ضتثَ .ضتثَ چِاضم ضا زض جِاى تَ ذْز اذتصاق زازٍ اؼت 

هحثْتیت جِاًی ایي ؼایت اؼت کَ زض کفْضُای هرتلف تا تْجَ تَ 

 .ؼایت ُای زاذلی هتفاّت اؼت



 ترافیک وب سایت ها     

 



 

The usual suspects: 

YouTube 

Facebook 

Myspace 

Twitter 

Del.icio.us 

Digg 

 





How could YOU be 

using social media? 



 زض ایي ّب ؼایت کاضتطاى هی تْاًٌس

هاًٌس یک کاهپیْتط ـرصی، تطًاهَ ُایی ضّی آى ًصة یا حصف کٌٌس. 

 اـتطاک فایل، لطاضزازى فایل ُای تصْیطیْیسئْیی، صْتی، اًجام
 ...تثلیغات ّ 

هی تْاًیس گطٍّ . ـوا زض فیػ تْک زاضای یک صفحَ ـرصی ُؽتیس
 .تاؼیػ کٌیس یا زض گطٍّ ُای زیگط ػضْ ـْیس

تطای ذْزتاى آلثْم ػکػ تؽاظیس آى ُن تسّى ُیچ هحسّزیتی. 

 . ّ هی تْاًیس تطای یک ٌُطهٌس یا یک ّب ؼایت یا ّتالگ ذْزتاى
 .ـایس ُن تطای کاالیی کَ تْلیس هی کٌیس صفحَ هجعا ططاحی کٌیس

 (تطای تثلیغ ّ آـٌایی زیگطاى)

 

 



 ضاؼتی ـوا ذثطزاضیس چَ اـراق هؼطّفی زض فیػ تْک حضْض

َ ُای هرتلف،  زاضًس؟ هی زاًیس تؽیاضی اظ ٌُطهٌساى، هجطی ُای ـثک
َ ًگاضاى، ذْاًٌسگاى ّ تاظیگطاى، ؼیاؼیْى ّ  زض فیػ تْک … ضّظًاه

صفحَ ـرصی زاضًس ّ ـوا هی تْاًیس آًِا ضا تَ ػٌْاى یک زّؼت تَ 

 زّؼتاًتاى اضافَ کٌیس؟

 

 



 مسیت فیص بُک 

 

. اها ّجَ توایع فیػ تْک ًؽثت تَ ؼایط ـثکَ ُای اجتواػی ؼاذتاض

 .آى اؼتپلت فرمی 

 ابسارٌای جاوبی خاص َ بازی ٌای ، ورم افسارٌافیػ تْک هولْ اظ

اؼت کَ کاضتط هی تْاًس تا تْجَ تَ ًیاظ ذْز اظ آًِا اؼتفازٍ  آوالیىی

 . کٌس

 ـایس ُویي اهکاًات تاػث ـسٍ تا ایي ؼایت اجتواػی ایي ضّظُا
 . ططفساضاى تی ـواضی ضا تَ ذْز اذتصاق زُس

 



 ،آى اؼت دَضتیابیاها هِن تطیي ـاذصَ فیػ تْک. 

  هیلیْى ػضْ  700اظ آًجا کَ ایي ـثکَ هجاظی ُن اکٌْى تالغ تط

زاضز زض ًتیجَ هثلغاًؿ آى ضا ّؼیلَ ای تطای پیسا کطزى زّؼتاى یا ُن 

 . کالؼی ُای لسیوی ذْز ػٌْاى هی کٌٌس

 ـوا هی تْاًیس تا افعّزى زّؼتاى ّ افطاز زیگط زض لیؽت زّؼتاًتاى اظ

. هطالة آًِا یا حتی ًظطاتی کَ تطای آًِا گصاـتَ هی ـْز آگاٍ ـْیس

ُوچٌیي هی تْاًیس هفکالت یا حتی هْضْػات هسًظطتاى ضا تَ ضای 
 ذْتی ُا، تسی ُا . تگصاضیس

 



 :هؼایة فیػ تْک
 زضؼت اؼت کَ زض حال حاضط اظ اّتاها ّ تیل گیتػ گطفتَ تا افطاز

ػازی زض زّضتطیي ًماط جِاى زض ایي ـثکَ ػضْ ُؽتٌس، اها اگط 

ؼطی تَ ذثطُای حْظٍ فٌاّضی اطالػات ظزٍ تاـیس حتوا هتْجَ زؼتَ 

 .گل ُای فیػ تْکی ُن ـسٍ ایس

  یکی اظ اتتسایی تطیي هفکالت ایي ـثکَ اجتواػی حضْض ّ فؼالیت

ُکط ُایی کَ ؼؼی .زض آى اؼتواشران َیرَش ٌا ّ  ٌکرٌاهؽتوط 

هی کٌٌس تاًْـتي تطًاهَ ُای هرفی اطالػات هحطهاًَ ّ پؽْضزُای 

 .  کاضتطاى ضا تَ ؼطلت تثطًس



 

 . هحیظ فیػ تْک زض ّالغ هجلؽی اظ زّؼتاى ّ آـٌایاى یک کاضتط

هحؽْب هی ـْز کَ تی تطزیس، ؼْءاؼتفازٍ ّ تاظی تا حیثیت یک فطز 
 .تا آؼیة ُایی تَ هطاتة تیفتط ضخ ذْاُس زاز

 

ذثطُایی ُوچْى اذطاج فطزی زضاًگلیػ تَ زلیل گالیَ اظ هحیظ : هثل

 کاضؾ زض صفحَ ـرصی ذْز زض فیػ تْک

 

زض ؼایت ( الثتَ تَ صْضت اذتیاضی)لطاض گطفتي تصاّیط کاضتطاى

فیػ تْک یکی اظ هِن تطیي هؼضالتی اؼت کَ ایي ضّظُا تطذی اظ 

 .کاضتطاى فیػ تْک تا آى زؼت تَ گطیثاًٌس



تا بً حال فکر کردي ایذ کً شبکً ای بً ایه گطتردگی چً ضُدی برای 

 صاحبان آن دارد؟

 َتثلیغات ـایس اّلیي ّ اصلی تطیي پاؼد ـوا تَ ایي ؼْال تَ اضائ

تَ . زض تؽتط ایي ؼایت تاظ گطزز، اها توام زاؼتاى ایي ًیؽتایٌتطًتی 

 .ذثط ظیط تْجَ کٌیس

 « زّلت تطیتاًیا لصس زاضز اظ ـثکَ ُای اجتواػی هاًٌس فیػ تْک

ترْاُس کَ جعئیات تواغ ُای تطلطاض ـسٍ هیاى کاضتطاًفاى ضا ثثت ّ 

 .ًگِساضی کٌٌس

  تاـٌسدَلت ٌا ـایس یکی اظ هِن تطیي هْاضز اؼتفازٍ اظ فیػ تْک .

زّلت ُایی کَ تطای اضائَ تطًاهَ ُا ّ ًفْش ذْز زض زیگط کفْض ُا 

 .ـثکَ ُای اجتواػی هی پطزاظًسبً رفتارشىاضی کاربران ؼؼی 

 



ؼاذتواى زض  7اکٌْى فیػ تْک تفکیالت ازاضي هجِعي، ـاهل  ُن

آى ضا یک اضزّگاٍ ـِطي  ، کَّ صسُا ًفط کاضهٌس زاضز  کالیفطًیا

 .  سٌهي ًاه

 

 تصاَیری از

 وماٌای داخلی َ خارجی

 شرکت فیص بُک


