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 مقدمه
 ساختن ۀما دربار ای؟ آتیواقع ااست ی غاتیتبل! سازماندر  یاجتماع وتحلیل تجزیه

 جادیا ۀدربار ای بیشتری دارد یآگاه یاجتماع های رسانهاز کنیم که  صحبت می یسازمان

مصرف سازمان برای پلتفرم که کنیم؟ یک  بحث می یاجتماع های رسانهفرم پلتیک 

که  تکامل پیدا کنند و به بلوغ برسند هاخردو  ها فرصتبهره خواهد گرفت تا  اطالعات

 های رسانه رویکرد تحلیلی؟ چرا نشوند هرگز شناختهاست  ممکن صورت نیا ریدر غ

 نیاست؟ ما ازی آن را متمایز ساخته یچه چاست و  قرارگرفته موردبحث 1یاجتماع

و  سخنران، استاد لگر،یتحل عنوان به خود روزانهدر خالل کار را بارها و بارها  سؤاالت

 است.  نهیزم نیدر او بحث  قیتحقحاصل پنج سال کتاب  نیاایم.  دهیشن یتیریمد مشاور

 پر از یتیریمد یکتاب استراتژ کی ایو  یفن رسالۀ، شده ارائه نجایکه در ا محتوایی

 ۀو ارائتفکر  کیتحر است و با هدفاز هر دو  یبیترکبلکه  ست؛ین نکتهداستان و 

هر  با مطالعۀاست.  شده نوشتهای  سازمان فعال در هر حوزههر  یبرا کاربردی اطالعات

که بالفاصله  دیهست وکار کسب بهبودیافتۀو  دیجد های استراتژی جادیشما قادر به ا ،فصل

 . بخشد میاطالعات را بهبود استفاده از و مبتنی بر اعتماد  داخلی 2یهمکار

 وب های سادۀ 3فرومصنعت از  کی عنوان به یاجتماع های رسانه، گذشته ۀدر طول ده

با  4بندی اکتشافی کارآمد و طبقه یک جستجویاشتراک اطالعات به صفحات وب  ای

اپ واتس پ،یاسکا ،اینستاگرام، بوک فیس تر،ییچندگانه مانند تو های سازمان و ها سرویس

موضوعات باره در یجوامع ای انجمن کی جادیا ن،یبنابرا ؛اند یافته تکامل نترستیو پ

 یکه اتصال و همکارکند  ایجاد می یمجاز یایدن کی ،افراد مختلف موردعالقۀمختلف 

 . افتد میاتفاق  لحظه یکدر 

 کنندگان مصرفاز  شده آوری جمعاطالعات که  کرده است جادیاای  جامعه 5تحول نیا

فروش افزایش که منجر به کرد  بندی دسته یابیو بازار غاتیتبل در قالب توان میرا 

                                                           
1 Social media analytic 
2 collaboration 
3 forum 
4 exploratory taxonomy   
5 evolution 
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و  1سپاریجمع  ،دیاطالعات جد آوری جمع های تکنیک نی. ستون فقرات اشود می

ابعاد ی و آمارهای  به همراه خوشه 2گر توصیه یمانند موتورها هایی الگوریتم سازی پیاده

و  سازی متن، 4همگن ۀقطعنام ،بندی خوشه ،بندی طبقه ،ییمعنا ییشناسا یبرا 3مشترک

 تحلیلی یخروج درنتیجهو  یاجتماع های رسانهدنیای  تغییر و تحول .است مصورسازی

 دراست.  قرارگرفتهها  سازمان موردتوجه 5محور یمشتر دگرگونی کی کیتحر منظور به

پیشرو در  های شرکتاقدامات در مورد را  یمورد ۀمطالع نیما چند ،طول این کتاب

  .ایم مطرح کرده یاجتماع های رسانه یلیتحل یفضا

مورد  در کیتفکر استراتژ، قادر نمودن خواننده برای مطالب نیا ۀما در ارائ هدف

. است سازماندر داخل  یاجتماع های رسانه یلیتحل رویکرد 6میو تحک جادیا یچگونگ

 گذاری اشتراکو به  یبر همکار یتمرکز داخل شیافزا ن،یبرنامه مانند ا کی جادیا ۀجینت

فروش،  ،یافته تحولسازمان  نیدر اخواهد بود.  زیمتما های گروهدر میان اطالعات 

رم تفپلبا استفاده از یک  با همهمه  یموجود تیریو مد تأمین ۀریزنج ،یمال ،یابیبازار

 7دیو د نشیو ب گذارند میاطالعات را به اشتراک  افرادکه در آن  خواهند کردکار داده 

 است: شده دادهشرح  ریدر ز شده ارائهاز مطالب  ای خالصه کنند. یم جادیا

 یجهان یانفجار رشد ها و منابع داده ،یاجتماع یها داده حی: توضها داده دیجهان جد

 .یپلتفرم اجتماع رشیو پذ

، تعریف دادهحاصل از  پلتفرم و ارزشر انواع مختلف بتمرکز : یاجتماع یبسترها

 فرم.پلتیک  عمده بخشاهمیت ده 

 گذاری اشتراکبه های  پلتفرم. 1

 8میکروبالگینک. 2

                                                           
1 Crowd-sourcing 
2 Recommendation engines 
3 common dimensionality 
4 homograph resolution 
5 Customer-centric transformation 
6 leverage 
7 insights and visibility 
8 Mirco-blogging 
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 ها پلتفرم انتشار. 3

 1. بحث4

 یاجتماع یها . شبکه5

 2زنده های استریم. 6

 یمجاز یای. دن7

 3نمایش زندگی. 8

 یاجتماع های بازی. 9

10 .MMO  4برخط چندنفره گسترده های یبازها یا 

و ارزش  اصلی یاجتماع داده پنج نوع شناسایی: شرکت یارزشمند برا های داده

 مثال پلت فرمردی و با مثال مو هرکدام(، BI) تجاریهوش  رایب ها آن

A 5حساسیا. داده 

Bی. داده رفتار 

C 6اجتماعی گراف. داده 

D .7یمکان داده 

E8یغن های . داده رسانه 

 یهاداده بر برای اعمال ها داده یادغام و حکمرانی ها وهیش نیبهتر :ها دادهبه  یدسترس

 و «نباید انجام داد» کهمواردی  و یخصوص میمسائل مربوط به حرسازمان،  یاجتماع

 فراهم وتحلیل تجزیه یرا برا یاجتماع یها دادهکه  10یا اینفورماتیکا 9یی مانند آژوربازارها

 کنند. یم

                                                           
1 discussion 
2 Live streams 
3 Life cast 
4 MMOG یا MMO (Massively Multiplayer Online Game) 
5 Sentiment data 
6 Social graph data 
7 Location data 
8 Rich media data 
9 Azure 
10 Informatica 
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 -یاجتماع رویکرد تحلیلی: سه حوزه سازماندر  یاجتماعرویکرد تحلیلی 

 1تعاریف ارزشو  ها ها برای هریک از این حوزه ها، پیشرانو کاربرد ها تعریف

 2یاجتماع هوش تجاری. 1

 3یاجتماع های داده وتحلیل تجزیه. 2

 4یاجتماع های رسانهو  . نظارت بر شبکه3

BI ای گام بر پنج :اجتماعیBI ها کاربردهای این حوزهو  تعاریفو  موفق اجتماعی 

1 .BI 5عموم یبرا 

 یقو یاجتماع یها یژگی. و2

 شرفتهیپ تی. امن3

 گی باالکپارچی. 4

 6ساالری شایسته. 5

هایی از به  کاربردها به همراه مثالو  فیتعار :یاجتماع BI ندیفرآ یمرحله برا چهار

 ها روش

 ی. دسترس1

 یابی. ارز2

 ی. همکار3

 گذاری اشتراک. به 4

ها و  ییراهنما، 7ها به روش، های کاربردی مثال :یاجتماع های داده وتحلیل تجزیه

نرخ بازگشت و به  نمودهعبور  Comcast Guyساده  های ز مثالاموفق.  یها داستان

 شود. پرداخته می متمایزکننده یکاربردهاو  یک سازمان یواقع (ROIسرمایه )

                                                           
1 Value defnitions 
2 Social BI 
3 Social data analytics 
4 Social media and network monitoring 
5 The masses 
6 A meritocracy 
7 Best practices 
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فروشنده در  BI. 148های  اپلیکیشن دینسل جد :1شبکه پایشو  یاجتماع های رسانه

 ها و موارد ، مثالدر حال رشد هستند و (2015)در سال  کنند این حوزه فعالیت می

 .ها حل راهو  شرویفروشندگان پکاربردی، بیان 

 اضافه کردن ؛ها به روشتدارک مهم و  های گزارش خاتمۀ پروژه شما: نیاول

 و منابع. تیموفق یبرا لیست چک

متعدد،  یو گفتگوها بحث ،پروژه خودبا پایان مطالعه کتاب و آغاز فعالیت در 

است که  نیهدف ما ا. وجود داردی که اتفاق خواهد افتاد، میو اثبات مفاه ها لیست چک

آغاز  یاستراتژ فرآینددر  یاور کی عنوان به کتاب نیسفر خود را با ا میبه شما کمک کن

 یلیتحلرویکرد  سازی ، پیادهاست شده ریزی برنامهاز این سری که  ی. کتاب بعددیکن

 .است یکاربرد های برنامه و حل راه یها با بسته یاجتماع

 موفق! یاستراتژ کی یآرزوها برا نیبهتر

                                                           
1 Network monitoring 



 

 

  


