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مقدمه 

زندگي در شبكه هاي اجتماعي مختلف     : زندگي امروزه �

قدرت اطالعاتي شبكه  �

 آنهابرآيند قدرت اطالعاتي اعضاي شبكه در مقايسه با مجموع قدرت اطالعاتي�

قابليت كشف دانش پراكنده و پنهان شبكه ها�

شبكه هاي اجتماعي و مدل سازي رفتارهاي فردي و گروهي     �

علوم محاسباتي اجتماعي   �

Scienceو سيزده نفر از همكارانشان در نشريه Pentland  ،Barabasi آقايان 2009مقاله فوريه �

Computational Social Scienceظهور علم جديدي با عنوان �

اسي جمع آوري و تحليل كند كه امكان حوزه اي در حال ظهور است كه ظرفيت آن را دارد كه داده ها را در مقي... �

.آشكارسازي رفتارهاي فردي و گروهي را داشته باشد
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جمع سپاري   

crowdsourcingجمع سپاري معادلي براي    �

تركيبي معنايي از دو عبارت خرد جمعي و برون سپاري�

Jeff Howe توسط  2006معرفي شده در سال  �

 از طريق فراخوان   - به گروه بزرگي از مردم  - بوسيله يك كارفرما -برون سپاري   : ويكي پديا�

تفاوت در جامعه هدف: تفاوت جمع سپاري و برون سپاري�

تفاوت در شروع پروژه و انگيزه هاي شركت كنندگان: تفاوت جمع سپاري و متن باز�

كاربردهاي جمع سپاري  �

، ايده پردازي و ايده پروري، سرمايه گذاري جمعي، پيش بيني،  )R&D(خلق و ايجاد، نيروهاي آماده بكار، تحقيق و توسعه �

.سازمان دهي و هوش جمعي
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كاربردهاي جمع سپاري    

خلق و ايجاد�

خلق محتوا، محصول يا مفهوم توسط اعضاي شبكه جمع سپاري�

، يوتيوبIMDBنرم افزارهاي متن باز، ويكي پديا، : نمونه�

رم افزاريبيان ايده ها، نظرسنجي و فيدبك گيري، نهايي سازي و اجراي محصوالت ن: Cambrian House: نمونه�

طراحي، ساخت و تجاري سازي محصوالت الكترونيكي: CrowdSpirit: نمونه�

براي ساخت فيلم هاي مستند دسته جمعي: A Swarm of Angles: نمونه �

نيروهاي آماده بكار  �

 خلق و ايجاد ولي نه براي هدف هاي معين و از قبل مشخص شده�

نيروهاي آماده بكار منتظر براي ورود درخواست�

 هزار طراح و توسعه دهنده نرم افزار به عنوان عضو150 داراي بيش از -Rent A Coder: نمونه �
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كاربردهاي جمع سپاري    

تحقيق و توسعه  �

اقدام به جذب متخصصين و كارشناسان به عنوان عضو�

ربوط به شركت ها و سازمان هااعالم توانايي رفع مشكالت يا ايجاد نوآوري و خالقيت در فرآيندهاي م�

 هاي مربوطهاعالم نيازهاي وارده به اعضاي شبكه و جمع آوري راهكارها و پروپوزال�

– درصد داراي مدارج پيشرفته علمي يا صنعتي 61- داراي بيش از دويست هزار متخصص -InnoCentive : نمونه �

...، بنياد راكفلر و SAP، ناسا،  The Economist ،Natureسرويس دهي به مشترياني نظير  

ايده پردازي �

 بهره برداري– شناسايي ايده هاي جذاب و عملي -دريافت ايده ها از اعضا �

زيدر برخي موارد، شناسايي ايده ها از طريق برگزاري مسابقات ايده پردا�
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كاربردهاي جمع سپاري    

سرمايه گذاري جمعي   �

ي بر روي دارايي هايشانگردهم آيي اعضا به منظور پيدا كردن راه هايي جهت انجام سرمايه گذار�

برترطرح ايده هاي سرمايه گذاري توسط اعضا و راي گيري در مورد ايده هاي �

تامين سرمايه براي ايده از طرف اعضا و اجراي آن�

پيش بيني �

ميزان محبوبيت يك طراحي يا مفهوم، استفاده از دانش اعضاي شبكه براي پيش بيني ميزان موفقيت يك محصول، �

...پيامدهاي يك اتفاق و 

 براي پيش بيني اينكه كدام تي شرت ها در بازار خوب فروش مي كنند-Threadless: نمونه �

اگر وجود داشته باشند، اين Dell براي پيش بيني اينكه چه ويژگي هايي در محصوالت آتي -Dell Idea Storm:نمونه �

شركت در بازار موفق تر خواهد بود
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كاربردهاي جمع سپاري    

سازمان دهي  �

...ها، لينك ها  و bookmarkسازمان دهي اطالعات خاص مثال �

 امتيازدهي لينك هاي روزانه–digg: نمونه �

هوش جمعي   �

انجام پروژه ها يا وظايف بصورت خرد شده توسط اعضاي شبكه: هدف�

شكستن پروژه ها يا وظايف به تعداد بسيار زيادي ريز وظيفه�

ادغام جواب هاي ريز وظايف و بدست آوردن جواب وظيفه يا پروژه نهايي �

آمازون  Mechanical Turk:نمونه �

 براي تايپ انساني متون دست نوشته -CastingWords:نمونه �

Distributed: نمونه � Proofreaders-  براي تصحيح متون ماشيني ديجيتالي شده 

 براي ليبل گذاري تصاوير-Google Image Labeler:نمونه �

 براي تست برنامه هاي كاربردي تحت موبايل -Mob4Hire: نمونه �
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استخراج دانش از طريق جمع سپاري       

در شبكه ها» پنهان«و » پراكنده«دانش  �

عدم دسترسي هيچ  عضوي به همه دانش : پراكندگي�

سيلزوم صرف انرژي توسط عضو براي دستيابي به آن بخش از دانش قابل دستر: پنهان�

عدم عالقه اعضا به صرف انرژي براي پيدا كردن دانش پنهان شبكه         �

ي آن شبكه   توانايي دسترسي ناظر سطح باالتر به دانش شبكه با بهره گيري از اعضا     �

مسابقه بالن هاي قرمز دارپا: نمونه�
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بالن هاي قرمز دارپا

2009مسابقه دارپا به مناسبت چهلمين سالگرد تولد اينترنت در اواخر سال      �

ا نمايش داده خواهند شدكشف تمامي ده بالوني كه در زماني مشخص و محدود در ده نقطه از آمريك: هدف رقابت�

حدود چهار هزار و سيصد گروه: شركت كنندگان�

 ساعت9 در زماني كمتر از MITبرنده شدن اعضاي تيم پروژه واقعيت كاوي : نتيجه�

هدف از برگزاري مسابقه    �

اخت تيم هاي مجازي با اعضاي پراكنده، بسيج نشان دادن نقش اينترنت و شبكه هاي اجتماعي در ارتباطات زمان دار، س�

فوري براي حل مسايل با حوزه گسترده و بحراني از لحاظ زماني

نمايش مناسبي از كارايي جمع سپاري در شبكه هاي سنسوري�

مهم ترين معضل پيش روي شركت كنندگان در مسابقه       �

غلبه بر تاكتيك هاي منفي رقبا�
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بالن هاي قرمز دارپا

مهم ترين تاكتيك هاي منفي  �

بالن هايي كه پيدا مي شوند! نابود كردن�

)كه هزينه بر بوده و نيازمند جعل عنوان و آرم دارپا مي باشد(بر افراشتن بالن هاي مشابه �

... رسم دايره هاي توپر قرمز بر روي سطح زمين يا پشت بام ها و �

...)به انضمام تصاوير فتوشاپي ساختگي و (ارسال گزارش هاي اشتباه : و مهم تر از همه�

نمونه اي از روش هاي ممكن براي غلبه بر برخي از تاكتيك هاي منفي        �

فرد گزارش دهنده با موقعيت گزارش شده) شماره تماس (IPمقايسه آدرس �

تحليل تصاوير ارسالي بالن  هاي پيدا شده�

تماس هاي تصادفي به شماره تلفن هاي واقع شده در استفاده از اعضاي قابل اعتماد نزديك به محل براي گرفتن تائيديه يا �

آن محل
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بالن هاي قرمز دارپا

استراتژي تيم  برنده براي جذب نيرو    �

رفتن روش  بازاريابي شبكه ايشكل دهي يك شبكه خاص و ترغيب افراد به عضويت در اين شبكه با بكار گ�

 ساعت36 نفر درطي 5400جذب �

ساير استراتژي هاي جذب نيرو    �

Facebookاستفاده از شبكه هاي اجتماعي موجود نظير �

)انتقال اطالعات سريع تر ولي به همان نسبت هم نويزي تر(Twitterاستفاده از ابزارهايي نظير �

 شركت اپلApp Storeتوسعه برنامه آيفون و قرار دادن آن در �

 براي تسهيل در ارسال اطالعات موقعيتيGPSاستفاده از نرم افزارهاي تحت گوشي بر پايه �
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بالن هاي قرمز دارپا

 نمونه هايي از عوامل موثر در كارايي تيم ها     -جمع بندي هاي مسابقه توسط دارپا    �

پوشش رسانه اي تيم ها و شهرت تيم ها�

زمان در اختيار براي سازماندهي شبكه اجتماعي�

 براي كشف اطالعات مربوط به مسابقهTwitterروش هاي جستجو در �

استراتژي هاي غلبه بر گزارش هاي نادرست�

اجراي نسخه هاي تغيير يافته      : پيشنهادات آتي دارپا   �

يگرموقعيت بالن ها در يك كشور قرار داشته باشند و تيم ها در كشورهاي د�

 مجموعه پارامتر خاص آن عمل باشدهدف لزوما بالن  نباشد بلكه يكي از چندين عمل ممكن با يكي از چندين�

از قبل نامشخص و دريافت جواب از آندريافت پيغامي در زمان معيني از برگزار كننده و تحويل آن به مقصدي �

برگزاري مسابقه بدون در نظر گرفتن پاداش مالي براي اعضاي شبكه ها�



14شبكه هاي اجتماعي و قدرت اطالعاتي آنها         DMLآزمايشگاه   

جمع سپاري هوشمند    

تفاوت شبكه هاي جمع سپاري معمولي با هوشمند      �

فعاليت هاي نيازمند هوشمندي   �

اختصاص ريز وظيفه ها به مناسب ترين اعضاي شبكه�

جمع كردن نتايج ريز وظيفه ها�

تشخيص خطاهاي انجام ريز وظايف توسط اعضاي شبكه�

مجتمع كردن ريز وظايف و توليد پاسخ نهايي�

تضمين درستي جواب وظيفه اصلي تا سطحي مشخص�

txtEagleسيستم  : نمونه�
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txtEagletxtEagletxtEagletxtEagleپروژه 

شبكه جمع سپاري از دسته هوش جمعي با تلفن همراه       �

تامين كار براي نيروهاي كار آفريقايي   : هدف پروژه �

جمع سپاري از نوع هوشمند     :  تفاوت با ساير سرويس هاي جمع سپاري   �

: با وظايف زير» موتور استنتاج صحت  «هوشمندي جمع سپاري از طريق      �

. جام يك وظيفه مشخص از همه مناسب تر استتخمين ميزان خبرگي اعضاي شبكه و پيش بيني اينكه كدام كاربر براي ان�

محاسبه درصد صحت انجام يك ريز وظيفه�

با ديد (است و بايد به مشتري تحويل داده شود تشخيص اينكه چه زماني يك كار با كيفيت مورد نظر مشتري پايان يافته �

)رسيدن به سطح تضمين مشخص شده

تقسيم هزينه پروژه بين كاربران�
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جمع سپاري سيار  

شبكه هاي سنسوري با سنسورهاي انساني    �

تلفن هاي همراه و تعدد سنسورها   �

، شتاب سنج، نورسنج محيط، (GPS)صفحه لمسي، ميكروفون، دوربين، مكان سنج :  نسخه چهارiPhoneسنسورهاي �
.(GSM) و امواج مخابراتي WiFiمجاورت سنج، رطوبت سنج، جهت نما، بلوتوث، 

»واقعيت كاوي  «پروژه : نمونه�

Citysenseمحصول   : نمونه�

: ارائه تحليل هاي نظير–جمع آوري اطالعات مكان محور شهر سانفرانسيسكو �

كدام روز هفته شهر شلوغ تر است؟�

كدام مكان ها در شهر در طي زمان هاي مختلف پرجمعيت تر هستند؟  �

.... هستند؟ و از هر مكان شهر چه تعداد افراد به سمت ساير مكان هاي ديگر در حركت �

و گوگل از جمع سپاري سيار براي ساخت        Waze ،Biketasticاستفاده شركت هايي نظير   : نمونه�

نقشه هاي ترافيكي روزانه شهرها و تخمين ترافيك   
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واقعيت كاوي   

2008 تكنولوژي نوظهور برتر سال در  10 و معرفي بعنوان يكي از    2002شروع از �

Pentlandتعريف واقعيت كاوي از ديد      �

... قعيت، تماس ها، تن صحبت و پردازش تمامي اطالعات جمع شده از تلفن همراه كاربر، شامل مكان و مو�

 در راستاي كمك  به فرد براي اينكه بهبود زندگي اشهر چيزي در رابطه با توجه به الگوهاي زندگي فرد و قابل بهره برداري�

فتارهاي اجتماعي افراد  استفاده از داده هاي محيطي قابل درك با سنسورهاي ماشيني متعلق به ر     �

هدف پروژه  �

 با استفاده از گجت هايي به سادگي تلفن همراهتوسعه الگوريتم هايي  براي درك رفتار انساني، مدل  سازي و تغيير آن�

چگونگي رشد شبكه هاي اجتماعي در طي زمان �

نحوه گردش اطالعات�

)شناخت سبك زندگي افراد(هستند ) قابل پيش بيني(زندگي افراد و فعاليت هاي آنها چقدر آنتروپيك �

استنباط استآيا توپولوژي شبكه هاي اجتماعي تنها از طريق داده هاي مجاورت قابل   �

هيمتعامالت بين اعضاي يك گروه را چگونه در راستاي عملكرد بهتر تغيير د�
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واقعيت كاوي   

مجموعه داده مورد استفاده  �

داده هاي پيوسته از رفتار افراد)  سال40( ساعت 350000شامل �

 ماه9در اختيار يكصد نفر و جمع آوري اطالعات در طي 6600استفاده از يكصد عدد گوشي گوشي نوكيا �

:نرم افزاري جمع آوري و ارسال اطالعات�

Conext: نام�

طراحي توسط موسسه تكنولوژي اطالعات هلسينكي�

داده هاي جمع آوري شده�

در (رنده يا پيامك فرستنده، وضعيت گوشي كد ابزارهاي بلوتوث مجاور، آنتن هاي مخابراتي، شماره افراد تماس گي  �

.و زمان استفاده از هر برنامه كاربردي گوشي ) حال شارژ يا غير آن

داده هاي فاز يادگيري�

 دارد چه كاري انجام مي دهدپرسش از كاربر با ورود به محدوده هر آنتن مخابراتي جديد كه كجاست و�

متاداده هاي جمع آوري شده�

ي مختلف براي مقايسه با نتايج آتي داده هايي نظير ميزان بهره وري يا شادي افراد در زمان ها و مكان ها  �
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واقعيت كاوي   

كاربردها �

تحليل هاي آماري اوليه�

)بيشتر درمنزل تا محل كار( درصد افراد به صورت منظم از برنامه ساعت استفاده مي كنند �35

) درصد داده اي13 درصد پيامك و 5 صوتي و 81(هنوز هم مهم ترين كاربرد يك تلفن همراه جنبه ارتباطي آن است �

ربراناستفاده از اطالعات بلوتوث به منظور مدل سازي فعاليت هاي ماكروي كا�

ل و امكان پيش بيني فعاليت هاي وياستخراج آنتروپي رفتار روزانه فرد در صورت كافي بودن زمان آموزش مد�

 ساعت در كنار وي بودن1 و 4 از محل كار خود و مراجعه به سوژه 14خروج سوژه در ساعت �

17 تا 9رفتار كامال منظم سوژه در اين ماه در بازه �
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واقعيت كاوي   

كاربردها �

مديريت وابسته به متن باطري تلفن  همراه�

)با توجه به الگوهاي رفتاري بدست آمده فرد(تخمين زمان بعدي  امكان شارژ تلفن همراه  �

 تا زمان تخمين زده شده براي امكان شارژميزان مكالمه مورد نياز با توجه به الگوهاي رفتاري بدست آمده فرد ،  �

 دستيابي به عملكرد بهينه از لحاظ مصرف نحوه مديريت عملكردها و برنامه هاي كاربردي در حال اجراي گوشي براي �

باطري

 همراه، بسته به نحوه استفاده كابران از آنهاكمك به ايجاد عملكردها و واسط هاي كاربر شخصي سازي شده در تلفن هاي�

طراحي مجدد سيستم هاي اجتماعي�

تكرار الگوهاي مشخصي در بين مردم در زمان هاي خاص  �

...مثال جستجوي ناگهاني مردم براي موضوعاتي نظير تسونامي، هري پاتر و  �

ي مواقع ديگربديهي بودن دليل اين امر در برخي مواقع و نامشخص بودن آن در پاره ا �

از آنها كشف اين رخدادها، در كوتاه ترين زمان ممكن، جهت بهره برداري مناسب  �
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الگوهاي تحرك   

 و همكارانش   (Barabási)مطرح شده توسط باراباسي   �

استفاده از مجموعه داده بدست آمده از يك شبكه تلفن همراه       �

 ماه3افراد به محدوده آنها به مدت مونيتور كردن آنتن هاي تلفن همراه براي بررسي ورود تلفن هاي همراه �

ها حضور داشته استمشخص شدن محدوده هايي كه هر شخص در زمان هاي مختلف شبانه روز در آن�

 درصد مواقع 93قابليت تخمين موقعيت تقريبي افراد در     : نتيجه  تئوري تحليل داده ها�

افراد معموال به موقعيت هايي مي روند كه از قبل آنها را مي شناسند�

)برنامه هاي روزانه، هفتگي يا مقطعي مشخص(تراجكتوري هاي افراد داراي الگوهاي رفتاري مشخصي هستند �

نمونه كاربرد�

يا امكان (امكان كنترل بيشتر يك بيماري واگيردار = پيش بيني  پذيري بيشتر رفتار افراد يك ناحيه از افراد ناحيه ديگر �

در آن ناحيه) موفقيت هر برنامه ريزي اجتماعي ديگري

توسعه ابزارهايي براي رسيدن به اين حد تئوري      : قدم بعدي�
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ساير پروژه هاي مرتبط  

ساير مراكز تحقيقاتي مرتبط جهت بررسي بيشتر    �

� Barabasilab (Northeastern University) 

� CMU CYLAB mobility research center

� CRAWDAD wireless Archive (Dartmouth) 

� Future Creation Lab (Japan)

� Engineering Social Systems Lab (Santa fe Institute)

� Alex Kass Page (Accenture Technology Labs)

� The MIT project, Innovative Collaborative Knowledge Network

� MIT's Center for Collective Intelligence
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ارائه چند پيشنهاد علمي   

جمع سپاري ايده هاي پيشنهادي براي پايان نامه ها    �

براي موضوع تزهاي مقاطع مختلفتشكيل يك شبكه جمع سپاري در حوزه ايده پردازي يا جمع آوري پيشنهاد �

نتايجانجام مطالعات مناسب بر روي موضوع مد نظر آنها با امكان دسترسي به : جذابيت شبكه براي پيشنهاد دهندگان�

تسهيل در تعريف پروژه هاي پاياني شان: جذابيت شبكه براي پيشنهاد گيرندگان�

فيد هوشمند �

ي آنهاانبوه فيدهاي روزانه براي هر مشترك و عدم وجود زمان كافي براي بررس: صورت مساله�

د توجه قبليغربال كردن ايده ها با مدل سازي عاليق كاربر با توجه به عناوين مور�

يگري در صورت وجودشناسايي اعضاي با عاليق مشترك و نمايش نتايج بررسي دستي يكي براي د�

Google reader در Sort by magicمرتب سازي : نمونه�
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ارائه چند پيشنهاد علمي   

! هوش مصنوعي انساني   �

»هوش مصنوعي مصنوعي« آمازون و توصيف MTurkسرويس �

تنهايي قادر به حل آنها نيستندتركيب هوش مصنوعي و طبيعي براي حل مسائلي كه هيچ كدام از طرفين به �

حافظه و قدرت تركيب سريع كامپيوتر�

قدرت حل مسايل غامض ولي كوچك توسط انسان  �

ه بكارگيري شبكه اي از نيروهاي انساني براي حل تعداد بااليي زير مسال   �

انتقال مسايل سخت هوش مصنوعي به اين قالب  �

طراحي الگوريتم هاي موتور هوشمند جمع سپاري      �
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پاسخ به سواالت      

! از توجه شما سپاسگزارم
1389 تابستان   -محمدي 


