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چکیده :رشد روزافزون شبکههای اجتماعی برخط به شدت بر زندگی روزمرهی افراد تأثیر گذاشتته و نتوا ارتباتتات افتراد را دست ختو
تغییرات فراوان کرده اس  .در این مقاله به تحلیل و بررسی شبکههای اجتماعی برخط پرداختته شتده است  .بترای ایتن منرتور رو هتای
تحلیل شبکهها و کاربرد آنها مورد بررسی قرار گرف و سپس به مجسمسازی شبکههای اجتمتاعی در مقیتاس کو تک و بتزرد پرداختته
شده اس  .پس از آن نحوهی کاو داده از این شبکه هتا و زیربنتا و معمتاری آنهتا متورد م العته قترار گرفت است  .در نهایت امنیت در
شبکههای اجتماعی برخط بهعنوان اصلی مهم و حیات ی در روابط کاربران هم در محیط مجازی و هم در دنیای واقعی بررسی شد .در نتیجته
در این بررسی سعی شده اس تا دیدی کلی در مورد این نوا خاص از شبکههای اجتماعی که در زندگی روزانتهی متردم نقتب بته ستزایی
دارند ،ارائه شود.
كلید واژه :تحلیل شبکههای اجتماعی ،مرکزی  ،سیستم نق ه به نق ه ،مجسمسازی ،استخراج انجمن ،کاو

 -1مقدمه
شبکهی اجتماعی مفهومی با قدمتی توالنی اس  .شبکهی اجتمتاعی،
یک ساختار اجتمتاعی تشتکیل شتده از گترههتایی ععمومتا فتردی یتا
سازمانی) اس که توسط یک یا ند نوا خاص از وابستگیها بته هتم
متصل هستتند .یتک شتبکهی اجتمتاعی بترخط ،تارنمتا یتا مجموعته
تارنماهایی اس که به کاربران امکان اشتراکگتذاری عالقتهمنتدیهتا،
افکار و فعالی ها را میدهد [ .]1با انفجار اینترن شبکههای اجتمتاعی
برخط به ابزاری برای اتصال مردم به روشی که در گذشته غیتر ممکتن
بوده ،تبدیل شدهاند.
یک شبکهی اجتماعی برخط ،معموال خدم های دستیابی بترخط
را پیشنهاد میکند که شامل نمایبهای دیجیتال یک زیر مجموعته از
روابط کاربران آن ،افراد ثب نتام کترده و نهادهتای سترگرم در دنیتای
فیزیکی میشود [ .]2با گستر تمام شرک کنندگان در روابتط ،آنهتا
شبکهی اجتماعی را بهعنوان یتک گترام متدل متیکننتد .هتر کتاربر
شبکهی اجتماعی برخط میتواند خود را با یک پروفایتل معرفتی کنتد.
کاربران از نرمافزارهای کاربردی در دسترس شبکهی اجتمتاعی بترخط
برای به اشتراک گذاشتن راح اتالعات با دیگران و اهدام شخصی یا

داده ،حریم خصوصی

حرفهای استفاده میکنند .شبکهی اجتماعی بترخط بتا پتس زمینتهی
حرفهای و تجارتگرا ،معموال بهعنوان یک وسیلهی تنریمکننتده بترای
مخاتبان تجارت یا مدیری مشاغل استفاده میشود؛ نین شبکههایی
معموال خدم های شبکهی اجتماعی را بتا تصتویر جتدیتتری فتراهم
میکنند [ .]3اما شبکهی اجتماعی برخط با پتس زمینتهی شخصتی و
فراغ گرا ،معموال برای به اشتراکگذاری و تبادل اتالعات شخصتیتتر
مانند دادهی مخاتب ،عکسهتا و ویتدئو استتفاده متیشتود .هستتهی
نرمافزار کاربردی شبکه ی اجتمتاعی بترخط ،اجترا و نگهتداری لیست
مخاتبان را برعهده دارد .خدم های شبکهی اجتماعی بتا آگتاهستازی
خودکار کاربران از تغییرات پروفایلشان  ،به آنها کمک میکنند تا اخبار
مخاتبان خود را دریاف کنند و در اغلب اوقات محبوبی کتاربران ،بتا
اندازهی لیس دوستان آنها اندازهگیری میشود.
شبکه های اجتماعی برخط ،بته خصتوص آنهتایی کته کاربردهتای
معمولی و غیرتجاری دارند ،مکانهایی در دنیتای مجتازی هستتند کته
مردم در آنها خود را بهتور خالصه معرفی میکننتد و امکتان برقتراری
ارتباط بین خود و همفکران خود را در زمینههای مختلف متورد عالقته
فراهم میسازند ].[1
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بتتا توجتته بتته ابعتتاد مختلتتف شتتبکههتتای اجتمتتاعی و تحقیقتتات
گستردهی انجام شده در این زمینه ،بررسی جامع همهی این ابعتاد بته
زمانی توالنی و م العات بسیار زیاد نیاز دارد .از این رو در ایتن مقالته
برآن شدیم تتا بخشتی از ایتن تحقیقتات را متورد م العته قترار داده و
بتوانیم دیدی کلی و جتامع در متورد ایتن نتوا ختاص از شتبکههتای
اجتماعی که در زندگی روزانهی مردم نقب به سزایی دارند ،ارائه کنیم.
ساختار مقاله در ادامه به شرح زیر است  :در بختب دوم ،تحلیتل
شبکههای اجتماعی و کاربرد این تحلیتلهتا در زنتدگی متردم بررستی
میشود .بخب سوم در زمینهی مجسمسازی شبکههای اجتماعی اس .
بخب هارم ،به کاو هوی های برخط میپتردازد .در بختب پتنجم،
زیربنا و در بخب ششم امنی در شبکههای اجتماعی مورد بررسی قرار
گرفته اس  .بخب هفتم هم به نتیجهگیری اختصاص دارد.
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عالقه و پیوندها برای یک شتبکهی اجتمتاعی قالتبدهتی متیشتود و
تعامالت نقبهای وابستهی خارجی که در حال عادی در شتبکههتای
معین دردسترس نیستند را کشف میکند ].[4

 -2-1كاربردهای تحلیل شبکهی اجتماعی


شناسایی افراد کلیدی یا مرکزی در یک سازمان به کار برده شود.
برمبنای دانب به دس آمده از تحلیل شبکهی اجتماعی راهبترد
مدیری اصالحی میتواند برای بهبود بازده یک ستازمان بته کتار
رود.


سیستمهای پیشنهاد دهنده و تجارت الکتروییا  :یکتی از
نیازهای مهم سیستمهای پیشنهاددهنده کشف الگوهتای تعتاملی
کاربران بته دست جست وجتوی کتاربران شتبکهی اجتمتاعی و
عالقهمندیها و نفرتهای مشترک آنهتا است  .تحلیتل شتبکهی
اجتماعی در این سیستمها نیز سودمند اس تا به روابط بین افراد
مختلتتف در سیستتتم رستتیدگی کنتتد و ترجیحتتات کتتاربران را
پیببینی کند .بنابراین تحلیل شبکهی اجتماعی متیتوانتد بترای
تعیین روابط بین کاربران به کار برده شتود ،و برآینتد ایتنکته در
ساخ پیشنهادها کمک کند.کارایی سیستمهتای پیشتنهادی بتا
شگردهای تحلیل شبکهی اجتماعی ارزیابی میشود .برای تسهیل
این کار ،درصد پیببینی داده شده به دس سیستم میتوانتد بتا
استنتاج تحلیل شبکهی اجتماعی از مشتریهای شبکه پیببینی
شود.



شبکههای سری :به تور عمومی اتالعات مربتوط بته نقتبهتا،
روابط آنها و درگیریها در یتک شتبکهی تروریستتی بته راحتتی
دردسترس قرار نمیگیرد .تحلیل شبکهی اجتمتاعی بتا موفقیت
قادر به فهم عملیات سری و سازماندهیهتای آنهتا است  .تحلیتل
شبکهی اجتماعی به منرور فهم اجتمااها و ستاختار ستلولهتای
تروریستی به کار برده میشود و روی شناسایی نقاط ضعف شبکه
تمرکز میکند ،عوامل مرکزی را شناسایی میکند ،نقتب افتراد را
میفهمد و روابط اصلی را نشان میدهد.
به عنوان مثال در شبکههای تروریستی ابتدا شتاخص ق عته
ق عه بودن در صورت عدم حضتور یتک گتره در گترام محاستبه
میشود .هر گرهای که با حذفب باعث ق عه ق عه شتدن بیشتتر
گرام شبکه شود ،دارای اهمی بیشتری اس  .برای نمونه در یک
ماتریس  Aکه در آن  Aij = 1اس  iمیتواند به  jبرسد و در غیر
اینصورت  Aij = 0اس  ،اندازهی ق عته ق عته بتودن کته بتا F
نمایب داده شده اس از تریق فرمول زیر محاسبه می شود ]:[5

 -2تحلیل شبکههای اجتماعی
تحلیل شبکههای اجتماعی افزون بر این که یک علم اجتمتاعی است ،
بیشتر به روشی برای بررسی و تحلیتل ستاختارهای اجتمتاعی اتتال
میشود کته متیتوانتد در ست وح مختلفتی از گتروههتای کو تک تتا
سازمانهای بزرد ،احاته شده باشد .برای تحلیل شبکههای اجتماعی،
بسیاری از م العتات شتبکههتای اجتمتاعی فعلتی را بتا گترام نشتان
میدهند .زمانی که یک شبکهی اجتماعی ساخته متیشتود ،گترههتا و
یالها میتوانند به خوبی نشاندهندهی افراد و روابتط آنهتا در اجتمتاا
باشند .این گرامها به دس کارآزمودگان از جنبههای مختلف تحلیل و
بررسی میشوند.
گونههای مختلفی از شبکهها وجود دارنتد و عمومتا تحلیتلگتران
شبکه ،شبکههای زیر را تفکیک میکنند [:]3
1
 شبکههتای تتک حالتته در روبتهروی شتبکههتای دو حالتته  :در
شبکههای تک حالته روابط ،میان یک سری نقب و در شبکههای
دو حالته میان دو سری متفاوت از نقبها اس .
2
 شبکههای تمام/سراسر در روبهروی شبکههتای اگتو  :شتبکههتای
تمام/سراسر ،شبکههایی هستند که شامل ارتباتات میان اعضتای
یک اجتماا تنها یا کراندار میشوند .اما شبکههای اگو حول یتک
واحد مشخص به نام اگو ساخته میشوند .شبکهی اگو یک نقشته
از دنیای اجتماعی اگو اس ].[2
مفاهیم پایهای تحلیل شبکههای اجتمتاعی شتامل یتال ،گتالی،
مسیر ،تول ،فاصله ،گروه و مرکزی متیشتود .انتدازهگیتری مرکزیت
برجستهترین نقبها را که به تور وسیعی در روابتط بتا ستایر اعضتای
شبکه همکاری دارند مشخص میکند .مهمترین انتدازههتای مرکزیت
عبارتند از :مرکزی درجه ،مرکزی میانگی و مرکزی نزدیکی ].[3
شبکههای اجتماعی با سته رو تحلیتل متیشتوند .ع )1تحلیتل
و اتصاالت بین آنها؛ ع )2تحلیتل اگتو  -میتانی9
همهی اشیا از جمعی
شبکهها که با استخراج اشیای مورد عالقه و تعامالت بین آنها به وجود
آمده اس ؛ ع )9تحلیل هایبرید شبکهها کته بتا استتخراج اشتیار متورد

مسائل ساازمایی :تحلیتل شتبکهی اجتمتاعی متیتوانتد بترای

ع)1


2i  j i Aij
)n(n  1

F  1

یرمافزارهای كاربردی تاریما :با تحلیل الگوهای مصرفی تارنمتا،
بهبودهای بهتری میتوانند در الگوریتمهای تارنما برای گردآوری،
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صدیقه غالمرضایی ،سیده آرزو حاجی میرمالک و علیرضا خلیلیان

جس وجو و کشتف اتالعتات بته دست آینتد .تحلیتل شتبکهی
اجتماعی برای کشف جوامع تارنما و در مهندستی جستتجو مثتل
گوگل برای کمتک بته کیفیت جستتجوی کلیتدوا ه و همچنتین
رتبهبندی صفحات تارنما برای مشخص کردن محبوبیت بته کتار
میرود.
یکی از مؤلفههای بحرانی در تارنماهای گستردهی اجتماعی،
رتبتتهبنتتدی کتتاربران و صتتفحات تارنمتتا اس ت  .بتته عنتتوان مثتتال
تویی رنک برای رتبهبندی کاربران سه مرحلتهی التف) گتردآوری
داده و انتقال آن به مدل تانسور ،ب) پرداز داده و ج) تحلیتل را
دنبال میکند ].[6


مزایای ماتریسها:
 oماتریسها مجسمسازی قوی را تهیه متیکننتد ،تون
زمان تولید آنها خیلتی کتم است و معمتوال خوانتایی
باالیی دارند .آنها ارائهای ختوب بترای آغتاز کتاو هتا
نمایب میدهند.
 oماتریسها از همپوشانی گرهها زیان نمیبیننتد ،و اگتر
الزم باشد پیدرپی بر سب نقبها را بخوانند این کتار
را به بهترین نحو انجام میدهند.
 oماتریسها از تقاتع یالها با هم زیتان نمتیبیننتد ،بته
همین دلیل در شبکههای گال کاربرد دارند.
 oمتتاتریسهتتا همتتهی زوج رئتتوس شتتدنی را نمتتایب
میدهند ،آنها میتوانند کمبود اتصاالت و اتصاالت غیر
مستقیم را برجسته کنند .آنها برای شبکههای گال و
مستقیم مناسب هستند.
مزایای نمودارهای گره  -یال
 oاین نمودار بترای شتنوندگان آشتنا است ؛ دارای ابتزار
ارتباتی قدرتمندی اس  .در تقابل با ماتریسها نیاز به
ندانی برای کاربران جدید ندارد.
آموز
 oبرای شبکههای کو ک یا پراکنده ،نمودارهتای گتره -
یال کارایی بیشتری از ماتریسها دارند.
 oبرای مراحلی با جزییات مشابه ،فضای مصرفی ماتریس
از فضتتای مصتترفی نمتتودار گتتره  -یتتال بیشتتتر اس ت .
بنابراین در ارائههای خالصه نمودار گره  -یال گتزینب
بهتری اس .
 oوقتی تحلیل به یافتن شماری مسیر وابسته اس عمثال
یافتن کوتاهترین مسیر بین دو گرهی مشخص) ،نمودار
گره  -یال مناسب اس .

كم های اجتماعی عمومی :تحلیل شبکهی اجتمتاعی ممکتن
اس الگوهایی از تماس بشر را آشکار کنتد کته متیتوانتد انتشتار
بیماری مثل ایدز در بین افراد باشد .تحلیل شبکهی اجتمتاعی در
علم امراض مسری به کار رفته است و نتتایچ شتمگیتری بترای
بهبود روابط داشته اس  .شبکههای اجتمتاعی کته بترای تقویت
ارتباتات دربرابتر فجتایع عتبیعتی یتا بشتری) شتکل گرفتتهانتد
میتوانند با یک شبکه آشکار شوند .تحلیل این شبکههتا بتا ابتزار
تحلیل شبکهی اجتماعی م العهی دگرگونیهتایی است  ،کته در
تول فاجعه رخ میدهند و در آینده به عنوان راهبرد حتل بحتران
به کار برده میشوند ].[7

 -2-2ارتباطات در شبکههای اجتماعی
ارتباتات رکن اصلی سیستمهای اجتماعی بوده و ارتباتات برخط
دارای ویژگیهایی نریر حصول عبتهدست آوردن شتنوندگان جهتانی)،
دسترسی ،قابلی کاربرد مجدد ،پاست دهتی ستریع و پایتداری است .
همچنین این ارتباتات در شبکههای اجتماعی بترخط بتا ستبکهتایی
همچون پیامها ،نررها ،گفت وگتو در رستانههتای اشتتراک مصتنوعی،
فعالی های اجتماعی مثل دیگ 4و میکروبالگینگ 5ظاهر میشوند ].[4



شمی شتبکههتای اجتمتاعی ،باعتث کشتف
پشتیبانی از کاو
ماتریس جستجوگر ماتریکس اکسپلورر 6شد.

 -3مجسمسازی شبکههای اجتماعی
مجسمسازی در تعیین و شناسایی الگوها و استتخراج بیتنب از حجتم
زیادی از اتالعات کمک زیادی میکند .برای مجسمسازی شتبکههتای
اجتماعی ،ابزارهایی مثل نمودارهای گتره – یتال و متاتریسهتا وجتود
دارند که هرکدام ویژگیها ،مزایا و معایب خاصی دارند ].[8


ماتریس یا یمودار گره – یال :متاتریس و نمتودار گتره – یتال
ویژگیهای متفاوتی دارند که آنها را برای ارائهی کارها یتا پایگتاه
دادهها مناسب میکند .م العات نشان داده که نمودارهای گتره -
یال برای شبکههای بسیار کو ک عکمتتر از  22رأس) و پراکنتده
بسیار سودمند هستند ،درحالی کته اجتزای ختارجی متاتریسهتا
زمانی که کارها دنبال هم میآیند آنها را یتزی بته غیتر از ایتن
کرده اس  .این نتایچ و تجربیات باعث برپتایی لیستتی از مزایتای
هردو ارائه میشود که در زیر آمده اس .

یمودارهای ماتریس  +گاره – یاال :ادغتام مزایتای دو ارائته و

 -3-1سنجش شبکههای بزرگ
سیستمهای زیادی برای تحلیل شبکههایی با اندازههای کو ک و میانه
وجود دارد اما سنجب شبکههایی با هزاران یا میلیتونهتا گتره تالب
برانگیز اس  .برای این کار تحلیلگر یک یا بیشتر راهکارهای زیر را بته
کار میبرد:


كاهش مقدار اطالعاات :بترای التک کتردن شتبکههتا دو رو
موجتتود عبارتنتتد از -1 :التتک کتتردن عنصتترهای ختتارجی کتته
نگهدارندهی یک نمایندهی نمونه هستند -2 .التک کتردن دادهای
که به تور مستقیم در تحلیل حضور ندارد.
یک رو متفاوت برای کاهب مقدار اتالعتات نمتایب داده
شده بدون الک کردن ،گال ساختن مجموعه گرهها و یالهتا بتا
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هم اس  .به توری که ابتدا گرام خوشهبندی شود ،ستپس بترای
بهبود فضا کل رئوس ظاهر شتده در یتک خوشته در یتک ابرگتره
مانند شکل ع )1دانهبندی شوند .اشکالهای این رو شامل موارد
زیر میشتود -1 :کتاهب مقتدار اتالعتات نمتایب داده شتده بتا
توزیعهای ندگانه انجام میشود؛  -2وقتی گرهها و پیوندها التک
میشوند ،ممکن اس ساختار پیکربندی 7ختراب شتود یتا برختی
ویژگیها گم شوند؛  -9وقتی گرهها با هم گال میشوند ،جزئیات
اتالعاتی که روی اتصال داخلی ابرگره اس گم میشود.
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هذلولی هدای میشود برای کاربران غیر متجانس اس  ،و هدای
وسیعی را نیاز دارد و ساخ و ارائته یتک نقشتهی ذهنتی از کتل
شبکه بسیار دشوار اس .


یمایشهای متناوب :راهکار پایانی برای مجسمسازی نمودارهتای
بزرد ،تبقهبندی کردن ارائههای مختلف از نمودارهای گره  -یال
اس  .یک گزینب مشخص به کارگیری ماتریس مجتاورت است .
پیشنهاد دیگر تریمپها 8هستتند .پژوهنتدگان تتال دارنتد تتا
تریمپها بهعالوهی پیوندها را برای ارائهی شبکهها به کار ببرنتد.
به تور مشابه توصیفهای جدید ،کاهب این ارائههتا در خوانتایی
شبکههای گال را کشف کرد ].[9

 -4هویتهای برخط و شبکهی اجتماعی
شکل ( : )1شبکهی اصلی و شبکهی كاهش یافته ][9



جستجوی افزایشی :با رو جستتجوی افزایشتی ،پژوهنتدگان
امکان رسم شبکهها با درخ ها و ثاب کردن آنها با اضافه کردن
پیوندهای اضافی را کشف کردند .متأسفانه در شبکهای که پتی در
پی از ساختار درختی دور متیشتود ،قابلیت خوانتایی ارائتههتای
تصویری کم میشود .در این مورد ،راهکار باقیمانده ،به کتار بترده
شده تا فقط زیرمجموعهای از شبکه را نشان دهد و تعاملی را برای
کشف بخبهای باقیمانده تهیه کند .اشکال این رو کمبود دید
فراهم شده روی کاربر اس که باعث سخ شدن تحلیل میشود
و بنابراین نیاز به جستجوی کل شبکه دارد.



كاربرد بیشاتر از فااا :بترای اضتافه کتردن فضتای تصتویری
دردسترس ،شماری از پژوهنتدگان روی بعتد ستوم تجستس کتار
کردند .که فضای بیشتری را پیشنهاد میدهد و هم نین استقالل
بیشتری را در بهینهسازی موضوا فراهم متیکنتد .اشتکال اصتلی
ارائهی سه بعدی دشوار بودن برای کاربران در برپایی یک نقشهی
ذهنی از کل شبکه اس  .برای حل این دشواری ،برخی سیستمها
تال میکنند تا ند دید را برای کاربران فراهم کنند؛ پیشتنهاد
دیگر آنها تعامل و هدای شگردها بترای مجستمستازی شتبکهی
پایینتر از زوایای ندگانه اس .
رو دیگری برای افزایب فضای دیتد ،بته کتارگیری علتوم
هندسی مثل هذلولی هندسی به جای هندسهی اقلیدستی است .
در فضای هذلولی ،اصل متبهم متوازی بتودن پذیرفتته نمتیشتود
عیعنی دو خط موازی فضای اقلیدسی ،در فضتای هتذلولی از هتم
دور میشوند) .بنابراین با نرر به یک دیستک در فضتای هتذلولی،
فضا به تور نمایی رشد میکند .یک شتبکهی ممتتد روی نتین
دیسکی مزایایی برای یک فضای نامحتدود روی حتریم آن است .
متأسفانه صفحه نمایب فضای هذلولی نا ار اس در یتک فضتای
اقلیدسی ارائه شود و به تور مشابه نمایب سهبعدی که به فضتای

تعیینهوی افراد در اینترن یکی از دشواریهتای م ترح است  .سته
موضوا مهم متحد برای تعیینهوی برخط در تارنمای اجتماعی وجود
دارد :شکل ،ظرفی و صح  .نام کاربری و وا هی عبور معمتوال شتکل
تصدیق کاربر در تارنما هستند .یک رو جدید ،پیشنهاد تصادفی نتام
کاربری اس که در URLها برای تعیینهویت کتاربران بته کتار بترده
میشود .هدم اصلی در تعیینهوی افراد الحا یک داده به یتک فترد
اس  .برای نمونه یک دانشگاه برای شناسایی افراد در هنگام ثب نام به
دانشجویان خود شماره دانشجویی منحصربهفرد میدهد ].[10

 -4-1روشهای استخراج اجتماعها
رو ها برای کشف اجتمتااهتا بته تتور کامتل بته دست متوارد زیتر
رتبهبندی شدهاند.


الگوریتمهای بخشكنناده :یتک رو ستاده بترای شناستایی
اجتمااها در یک شبکه این است کته یتالهتایی کته رئوستی از
اجتمااهای مختلف را بهم متصل کرده پیدا شتده و پتاک شتوند؛
بنابراین اجتمااهای جدا از هم به وجتود متیآینتد .مراحتل ایتن
الگوریتم عبارتند از :ع )1محاسبهی مرکزی در همهی گرهها؛ ع)2
حذم یالهایی با مرکزی بزرگتر؛ ع )9تجدید محاسبهی مرکزی
روی شبکه در حال اجرا؛ ع )4تکرار این روند از مرحلهی .2



بهینهسازی پیمایهای :بهینهسازی یک تابع کیفی برای ارزیابی
بخببندیها اس  .بنابراین بخببندی نریر به نریتر متعلتق بته
مقتتادیر بتتزرد شتتبکه بایتتد بهتتترین باشتتد .ایتتن ،ایتتدهی اصتتلی
بهینهسازی پیمانهای اس .



را بته

الگوریتمهای طیفای :ایتن الگتوریتمهتا شتبکهی ثابت

تکههایی میبرند ،بنابراین تعداد یالهایی که بریتده شتده کمینته
خواهد شد.


الگوریتمهای دیگر :الگوریتمهای بستیار دیگتری بترای تعریتف
اجتمااها وجود دارد ،مثل رو هایی که روی پیادهروی تصتادفی
تمرکز میکنند ،یا جستجوکنندهای بترای هتمپوشتانی کلیتکهتا
].[11
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 -5شبکههای اجتماعی برخط یامتمركز
خدمات متمرکز شبکهی اجتمتاعی باعتث برپتایی برختی دشتواریهتا
شدهاند .این دشواریها هم شامل مسائل فنی و هتم مستائل اجتمتاعی
میشود که نتیجهی مدیری متمرکز خدمات است  .از جنبتهی فنتی،
مدیری متمرکز شبکهی اجتماعی با رشد سریع در تعداد کتاربران ،آن
را به مسائل مقیاسپذیری عمتلکتردی مختلفتی هتدای متیکنتد .از
جنبهی اجتماعی ،قابلی بته اشتتراکگتذاری نامحتدود اتالعتات بته
برخوردهای اجتماعی منجر شده اس ؛ به این معنتی کته رشتد ستریع
تارنماهای شبکه ،بدون برنامههای مناسب محافر از حریم خصوصی،
منجر به فروپاشی در درونمایهی اجتماعی شتده است  .ق تع اعتمتاد
میان کاربران و فراهم کنندگان تارنما نیز از مسائل کلیتدی است کته
منجر به فروپاشی برخی خدمات اجتماعی اخیر شده اس .
شبکهی اجتماعی برخط نامتمرکز ،یک شبکهی اجتماعی بترخط
اس که در یک پایگاه مدیری اتالعات توزیع شده ،قرار گرفته است ؛
مانند شبکهای از سرورهای م مئن یا یک سیستم نق ه بته نق ته .در
مقایسه با شبکههای اجتماعی برخط متمرکز که دارنده ،تمام هزینته را
در فراهم کردن خدمات ،تحمل میکند ،شبکهی اجتماعی برخط نق ه
به نق ه یا توزیع شده ،یک جایگزین هزینه -کارا را پیشنهاد متیکنتد.
شتتبکهی اجتمتتاعی بتترخط نتتامتمرکز ،ترکیبتتی از اجتتزای اجتمتتاعی و
نامتمرکز اس .
نامتمرکز ساختن عملیات موجود شبکههای اجتماعی برخط ،نیاز
به پیدا کردن رو هایی برای ذخیرهسازی ،به روزرسانیها ،پیکربندی،
جس وجو و آدرسدهتی ،آزادی بترای نترمافزارهتایکتاربردی جدیتد،
امنی  ،قدرت در رویارویی با بدرفتاری ،نقتاط محتدود شتده و محلتی
بودن دارد.
هنگامی که عاملی توزیع شده باشتد ،شتبکههتای اجتمتاعی بته
اتصتتال اینترن ت بتترای هتتر تتتراکنب وابستتته نیستتتند .در ایتتن رو ،
نرمافزارهایکاربردی شبکههای اجتمتاعی متیتواننتد از ذخیترهستازی
محلی ،اتصال و انتقال دادهی مقاوم بته تتأخیر در تتداخالت اجتمتاعی
سود ببرند .انجمنهای محلی نیز متیتواننتد از نترمافزارهتایکتاربردی
نین سیستتمی توانتا شتدهانتد ،ستود
شبکهی اجتماعی که به دس
ببرند .همین که فناوری در دسترس قرار گیرد ،کاربران با نرمافزارهتای
کاربردی جدید و اصلی مانند همراهی با تارنمای گستتردهی جهتانی و
شبکههای اجتماعی برخط ،همراه میشوند.

 -5-1معماری مرجع برای شبکههای اجتماعی
برای داشتن یک دید بهتر از رو هتای موجتود در ختدمات شتبکهی
اجتماعی برخط نامتمرکز ،یک معماری مرجع پایگاه شبکهی اجتماعی
نامتمرکز همه منروره در شکل ع )2آورده شده اس  .معمتاری مرجتع
شامل شب الیه اس و یتک معمتاری خالصته از رو هتای شتبکهی
اجتماعی نامتمرکز موجود ،به زبان تحقیق ،فراهم میکند .پتایینتترین
الیهی این معماری ،شبکهی ارتباتی فیزیکی اس که میتواند اینترن
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یا یک شبکهی تککاره باشد .مدیری پوشب 3نق ه به نق ه یا توزیتع
شده ،عاملی های هسته ای را برای مدیری منتابع در زیربنتای حتامی
سیستم ،فراهم متیآورد کته متیتوانتد یتک شتبکهی توزیتع شتده از
سرورهای قابل اعتماد و یا یک پوشب نق ه به نق ه باشد.

شکل ( : )2معماری عمومی ی

شبکهی اجتماعی توزیع شده ][14

در روی این پوشب ،الیهی مدیری دادهی نامتمرکز قرار دارد که
عاملی های یک سیستم اتالعات نق ه به نق ه یا توزیع شده را بترای
پرسوجو ،اضافه و بهروزرسانی اشیای مانای مختلف در سیستم ،به کار
میگیرد.
الیهی شبکهی اجتماعی تمامی عاملی ها و ویژگیهای پایتهای را
که به دس خدمات شبکهی اجتماعی متمرکز معاصر فراهم میشتوند،
ارائه میکند .باالترین الیهی معماری ،شامل واسط کاربر برای سیستتم
و نرمافزارهایکاربردی مختلف ساخته شده روی پایگاه گستر فراهم
شده به دس شبکهی اجتماعی برخط نامتمرکز ،اس  .کاربر شتبکهی
اجتماعی برخط نامتمرکز ،انترار دارد که شتفافی الزم هماننتد ستایر
شبکههای اجتماعی برخط متمرکز ،برایب فراهم باشد.

 -5-2روشهای موجود برای اجرای شبکهی اجتماعی
برخط یامتمركز
رو های موجود شامل سیفبوک 12ع یتک شتبکهی اجتمتاعی بترخط
محافظ حریم خصوصی اس ] ،)[12فوام 11ع یک رو کاربردی دیگر
برای مدیری نامتمرکز شبکههتای اجتمتاعی جتاری ارائته متیدهتد)،
الیفسوشال 12ع سعی در قابل مقیاسپذیر نگه داشتن خدمات شبکهی
اجتماعی به دس توزیتع بتار بتین منتابع کتاربران دارد) ،پیرستان 19ع
میخواهد ویژگیهای شبکههتای اجتمتاعی بترخط را بتا غلبته بتر دو
محدودی حریم خصوصی و نیاز برای اتصال بته اینترنت بترای تمتام
تراکنبها حفظ کند) و لیکیر 14ع یک جدول درهم سازی توزیع شتده
برای شبکههای رایانهی توزیع شده اس ] ،).[13میشود.
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 -5-3یرم افزاركاربردی اختصاصی واقع در مركز
شبکههای اجتماعی برخط یامتمركز
عالوه بر همتاهای نرمافزارهای شبکههای اجتماعی برخط همه منروره،
پیبگامهایی مانند موارد زیر برای واقعی کتردن همتاهتای نتامتمرکز
نرمافزارهایکاربردی وجود دارند.


خجال آور برای آنها به وجود آورد و همچنین اعتبتار آنهتا را حتتی در
دنیای واقعی لکهدار کند .از دس دادن دسترسیپذیری درونمایته یتا
خدمات نیز موجب کاهب جذابی پایگاه شبکهی اجتماعی واقعی شده
و به فراهمکنندگان آن زیان وارد میکند .سروکار داشتن با تمتام ایتن
اهدام به تور همزمان بسیار دشوار اس .


اشتراک فایل یقطه به یقطه برمبنای اجتماع :در میان کارهای

اتالعاتی در متورد کتاربر در هتر زمتان ،حتتی هنگتام گستتر
پنهانستازی عضتوی و فعالیت هتای آنهتا در ابتتدا در شتبکهی
اجتماعی برخط اس  .حریم خصوصی باید پیب فرض باشد ،یعنی
تمام اتالعات تمام کاربران و فعالی های آنها را باید از هر شخص
سوم داخلی یا خارجی در سیستم پنهان کند ،مگر اینکه آنها بته
دس خود کاربران صریحا فا شوند.

انجام شده در این زمینه بهترین پیبگام گستر یافته تریبلتر
اس که به تور بنیادی یک سیستم اشتراک درونمایهی نق ه به
نق ه اس که روابط اجتماعی موجود و تشتابهات میتان کتاربران
خود را برای کشف و پیشنهاددهی سریع درونمایهی دیجیتالی به
کار میبرد.
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بوکمارکهای به اشتراک گذاشته شاده و جساتوجاوی



همکاری :خدم بوکمارک کردن اجتماعی ،دیکی اس کته بته
کاربران اجازه میدهد ،بوکمارکهای خود را رمزگذاری کنند و با
دوستان م مئن به اشتراک بگذارند .حریم خصوصی کاربر در سه
قاعدهی تراحی محافر میشود :تبادل داده تنها میان دوستتان
م مئن شدنی اس  ،هیچ دادهای به تتور مرکتزی ذخیتره نمتی
شود ،و هر دادهی ذخیره شدهای رمزگذاری شده اس .


میکروبالگینگ :پروتکل فتر 16یک پروتکل سبک وزن است کته
کاربران را قادر می سازد تا هر ختدم میکروبالگینتگ موجتود را
برای ارتباط با سایر کاربران به تور بالدرنگ به کار ببرند .کاربرانی
که از پروتکل فتر پیروی میکنند متیتواننتد بته روزرستانیهتای
دیگران را ثب کنند و آنها را بالدرنگ دریاف کنند ].[1

 -6امنیت و حریم خصوصی در شبکههای
اجتماعی
به تور کلی ،عاملی شبکهی اجتماعی میتواند به سه نوا اصلی دسته
بندی شود -1 :توابع شبکه :برای تغذیهی روابط اجتماعی میان کاربران
در پایگاه مجازی  -2توابع داده :برای مدیری درونمایهی فراهم شتده
به دس کاربر و ارتباتات میان کاربران  -9توابع کنترل دستیابی :برای
گرفتن اندازههای حریم خصوصی تعیین شده به دست کتاربر و بترای
محدود کردن دسترسی غیر مجاز به داده و اتالعتات فتراهم شتده بته
دس کاربر.

 -6-1اهداف امنیت :حریم خصوصی ،یکپارچگی و
دسترسی پذیری
اهدام امنی  ،نیازمندیهایی هستند که باید برای محافر از سیستم
در برابر حمالت و تهدیدهای بالقوه برترم شوند .نفتوذ غیرقتانونی بته
حریم خصوصی و یکپار گی درونمایهی فراهم شده به دست کتاربر،
ممکن اس به زیان اقتصادی برای کاربران منجر شود یا وضتعی هتای

حریم خصوصی :هدم حریم خصوصی ،پنهان کتردن هتر گونته

ی پارچگی :هدم یکپار گی در شبکههای اجتمتاعی بترخط،
جلوگیری از دخال یا دگرگونیهای غیر مجاز درونمایهی کتاربر
یا اتالعتات پروفایتل است  .حفاظت از شناستههتای واقعتی در
پایگاههای امروزی ،ناکافی اس  .مخصوصا ایتنکته هتیچ کتدام از
فراهمکنندگان شبکههای اجتماعی برخط بزرد جاری ،نمیتوانند
اتمینان بدهند که یک پروفایل در راب ه با فرد مربتوط از دنیتای
واقعی است  .از آنجتایی کته کتاربران ذاتتا بته فتراهم کننتدگان
شبکهی اجتماعی برخط ،اعتماد دارند ،آسیبپتذیریهتای گفتته
شده میتوانند با یک رویهی مجازشناسی مناسب برای اتمینان از
وجود افراد واقعی پش پروفایلهتای ثبت نتام کتردهی شتبکهی
اجتماعی برخط ،خنثی شوند.



دسترسپذیری :هدم دسترسیپذیری برای شبکههای اجتماعی
برخط ،ایمنسازی قابلی عملیات خدمات شتبکهی اجتمتاعی در
رویایی با حملهها و نقصها اس  .تضمین ناکافی بترای دسترستی
پذیری ممکن اس کاربران را از دس یابی به ختدم بتاز دارد و
پایگاه شبکه ی اجتماعی برخط را غیر جذاب کند .مخصوصا بترای
شبکههای اجتماعی برخط با کانون حرفهای که الزم است دادهی
کاربر به تور مداوم در دسترس باشتد .دسترستی پتذیری دادهی
تولید شده به دس کاربر و پروفایلها یک نیاز بنیادی است کته
باید به دس پایگاهها فراهم شود.

 -6-2طیف حمله و اقدامهای متقابل
فهم فنی پش یک حمله ،به عاملی و کارکرد ستازوکارهای حفتاظتی
در پایگاه شبکهی اجتماعی برخط وابسته اس  .بنابراین ،همهی فنتون
حمله ،هنگامی که در روبهروی پایگاههای شبکههای اجتمتاعی بترخط
متفاوت به کار برده می شوند ،کارایی یکسانی ندارند .عتالوه بتر آن ،از
آنجایی که فراهم کنندگان شبکهی اجتماعی بترخط ،معمتوال کنتترل
کاملی روی منابع شبکه دارند ،اگر حملهها به دس خود فراهم کننتده
سوار شوند ،هیچ محافر معنیداری ظاهر نمیشود .برخی گونتههتای
حمله در زیر آورده شدهاند.
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جعل هویت ساده :با حملهی جعل هوی





پروفایل رباائی :در ایتن حملته ،حملته کننتده کنتترل برختی
پروفایلهای موجود را در پایگاه شبکهی اجتماعی برخط به دس
میآورد .بسیاری از پایگاههای شبکهی اجتماعی برخط ،دستتیابی
کاربر به پروفایلهای خود را با به کارگیری رمتز عبتور محافرت
میکنند .از اینرو ،از نق ه نرر فنی ،پروفایل ربائی زمانی موفقی
آمیز اس که دشمن بتواند رمز عبور ستایر کتاربران را بته دست
آورد .فراهم کنندگان شبکهی اجتمتاعی بترخط ،محتافرتی را در
برابر نین حملههایی ،با محدود کردن تعداد تال ها بترای ورود
یا به کارگیری فنتونی کته بته تعامتل انستانی نیتاز دارنتد ماننتد
کپتچا17ها ،گستر میدهند.



ایتقال پروفایل :حمله کننده در این حمله برخی پروفایتلهتایی
که در یک پایگاه شبکهی اجتماعی برخط وجود دارند ،در پایگتاه
شبکهی اجتماعی برخط دیگتری تولیتد متیکنتد .خنثتی کتردن
انتقال پروفایل به این سادگیها نیس  .از آنجایی که هتر پایگتاه
شبکهی اجتماعی برخ ی به دس فراهم کنندهی متفتاوتی اداره
می شود ،گستر ابزارهای تشخیص هماننتدی پروفایتل نیازمنتد
همکاری میان فراهم کنندگان اس  .رسیدن به این موضوا دشوار
اس  ،را که فراهم کنندگان شبکهی اجتمتاعی بترخط در دادن
هر شکل دستیابی به پایگاه دادهی پروفایل خود به رقبتا ،محتتاط
هستند.
گردآوری دادهی فرعی :گردآوری دادهی فرعی حملتهای است
که تال دارد تا اتالعاتی در متورد صتاحب پروفایتل را از منتابع
فرعی جدا از پایگاه شبکهی اجتماعی برخط ،گردآوری کند .هتیچ

بازیابی عکس و تحلیل :بازیابی عکس و تحلیتل ،یتک حملتهی
خودکار اس که سعی در گتردآوری دادهی ندرستانه در پایگتاه
شبکه ی اجتماعی برخط دارد .این حمله معموال با یک تحلیتل بتا
ابزارهای شناسایی الگوی خودکار بترای پیتدا کتردن پیونتدهتای
نمایب داده شده به پروفایلهای شبکهی اجتماعی برخط کاربران،
دنبال میشود.

تولید مثل پروفایل :حمله کننده با این حمله ،یک پروفایل برای
کاربری که اکنون در همان شبکه پروفایلی معتبر دارد ،میستازد.
از نق ه نرر فنی ،این حمله میتواند در ثب نام پروفایل جدید بتا
به کارگیری درونمایهی پروفایل موجود ،شناسایی شود .یتک راه-
کار ممکن برای فراهم کنندگان شبکهی اجتمتاعی بترخط بترای
جلوگیری از تولید مثل پروفایل ،گستر سازوکارهایی است کته
قادر به شناسایی همانندی میان پروفایلهای مختلتف هستتند .از
آنجایی که پروفایلهای تولید مثل شده معموال تتاری ثبت نتام
دیرتری نسب به پروفایلهای اصلی دارند ،تشخیص و حذم آنهتا
از شبکه برای فراهم کنندگان شبکهی اجتماعی برخط امکانپذیر
اس .



محافر معنیداری در برابر حملههتای گتردآوری دادهی فرعتی
وجود ندارد را که داده معموال از مکانهتای مختلتف گتردآوری
می شود .بنابراین ،این مستئولی کتاربر است کته اتالعتات نگته
داشته شده در پروفایل را برای اجتناب از اتصال بته منتابع فرعتی
محدود کند.

ستاده ،حملته کننتده

پروفایلی ساختگی برای کاربران دنیای واقعی ،میستازد .موفقیت
این حمله به شدت به سازوکارهای مجازشناستی در فرآینتد ثبت
نام ربط دارد .نتیجهی جعل هوی ستاده ایتن است کته دشتمن
میتواند در نرمافزارهایکاربردی شبکهی اجتماعی برخط ،با تمام
نتایچ زیان آور برای کاربر ،به جای کاربر جعل هوی شده شترک
کند .این حمله ،تنها با گستر فنون مجاز شناسی قویتر ،خنثی
میشود.
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پروفایلهای جعلی و حملاههاای ساایبیال :در بستیاری از
پایگاههای شبکههای اجتماعی ،کاربران متیتواننتد پروفایتلهتای
بسیاری تح شناسهها و درونمایتههتای متفتاوت بستازند .یتک
راهکتار بتترای فتراهم کننتتدگان شتبکهی اجتمتتاعی بترخط بتترای
شناسایی پروفایلهای جعلی ،بته کتارگیری ردیتابی  IPاست  .در
حقیق اگر ورود به پروفایلهای بسیاری از تریق یتک آدرس IP
صورت گیرد در این صورت شاید برخی از این پروفایتلهتا جعلتی
هستند .هر ند با به کارگیری پروکسیهای مختلف از ردیابی IP
جلوگیری میشود.



تغییر شکل گروه :تغییر شکل گروه ،حملتهای است کته در آن
اداره کننتتدگان گتتروه ،موضتتوا گتتروه را بتترای دنبتتال کتتردن
عالقهمندیهای خود مثل سیاس عوض متیکننتد .یتک راهکتار
ممکن برای فراهم کنندگان شتبکهی اجتمتاعی بترخط ،محتدود
کردن کنترل اداره کنندگان در گروههای عالقهمند اس .



مسائل رأی مخفی و افترا زدن :مسائل رأی مخفی ،18حملتهای
اس که در آن حمله کننده میخواهد عالقهی عمومی بته کتاربر
شبکهی اجتماعی برخط را افزایب دهتد .در روبتهرو حملتههتای
افترا ،سعی در کتاهب عالقتهی عمتومی بته کتاربر هتدم دارنتد،
مخصوصا با لکهدار کردن اعتبار کاربر .افترا ممکن اس منجتر بته
لیس سیاه شدن کاربر در لیس مخاتبان کاربران دیگر شود.



سایسور :این قابلی برای جلوگیری از پختب درونمایتهی غیتر
مجاز ضروری اس  .از ترم دیگتر ،هنگتامی کته سانستور بتدون
دالیل محکتم انجتام گیترد ،تتأثیر منفتی روی کتاربران شتبکهی
اجتماعی برخط میگذارد.



حملههای تبایی :در این حمله ،بسیاری از کاربران بترای آستیب
رساندن به سایر کاربران شبکهی اجتماعی برخط به فعالیت هتای
بدکاری ملحق میشوند یا در برابر پایگاه شبکهی اجتماعی برخط
حملههایی انجام میدهنتد .شناستایی ایتن حملتههتا نستب بته
حملههای مشابه از تریق پروفایلهای جعلی دشوارتر اس  .دلیل
آن این اس که ردیابی  IPحتی اگر کتاربران تبتانی کترده هتیچ
پروکسی اضافی گستر نداده باشند ،کمکی نمیکند ].[14
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فناوریها و الگوریتمهای پیادهسازی شبکههای اجتماعی

کوتاهترین مسیرها میان  sو  tبا گذر از دس کم یک عضو گتروه
 Cباشد .مرکزی میانگی گروه  Cاز فرمول زیر محاسبه میشود:

 -6-3حفظ امنیت شبکههای اجتماعی در برابر
تهدیدات
ابزارهای اصلی مبارزه با تهدیدات عویروسها و کرمهتا) ،سیستتمهتای
شناسایی نفوذ هستند که ترافیک اینترن را بترای اثرهتای حملتهی از
پیب تعیین شده یا لیس سیاههای آدرس منبع تصتفیه متیکننتد .از
آنجایی که این سیستمها قادر به بررسی تمام ترافیک موجود در شبکه
نیستند ،به جای انتخاب تصادفی گرهها از شاخصهای مرکزیت بترای
انتخاب درس و بهینه استفاده میکنند .برای تحلیل و فهم نقبهتای
بازی شده در شبکههای پیچیده ،بسیاری از م العات تحلیلگران شبکه
در سالهای اخیر به ارزشیابی مرکزی وابسته اس  .برخی انتدازههتای
مرکزی در زیر آورده شدهاند:


مركزیت درجه :مرکزی درجه ،13تعداد اتصتاالت جهت دار گتره
اس .



مركزیت درجهی گروه :مرکزی درجهی گروه 22به عنوان تعداد
گرههای غیر گروه مجاور اعضای گروه یا همسایگی محلتی است .
همسایهی محلی شامل تمام رأسهایی اس که در بیشتر از یتک
گام از اعضای گروه قرار نگرفتهاند.



نزدیکی 21یک رأس ،جمع فاصلههای

مركزیت یزدیکی :مرکزی

کوتاهترین مسیرها به تمام رأسهای دیگر در گرام است  .زمتان
میانگین تا زمانی که یک رأس در شبکه ،رازی را بشنود با نزدیکی
رأس کاهب مییابد.


مركزیت یزدیکی گروه :مرکزی

نزدیکی گروه 22یتک گتروه ،C

جمع دو ترفهی فاصلههای کوتاهترین مسیرها از تمتام گترههتای
مرتبط در شبکه به نزدیک ترین عضو گروه تعریف میشود:
ع)2

1

 min dist(v, m)
mc

closeness(C) 

vV

مرکزیترین گروهها ،گروههایی با بیشترین نزدیکی گروه هستند.


مركزیت میایگی :مرکزی

میانگی ،29میزانتی کته یتک رأس بتر

جریان اتالعات میان سایر رأسها کنترل دارد را اندازه میگیترد.
مرکزی میانگی یک رأس به عنوان تمتام کسترها از کوتتاهتترین
مسیرها میان تمام جف رأسها در یک شبکه که آن رأس در آن
مسیر وجود دارد ،تعریف میشود .بترای یتک گترام )،G=(V, E
فرض میشود  σs,tتعداد کوتاهترین مسیرها میتان  sو  ،tو )σs,t(v
تعداد کوتاهترین مسیرها میان  sو  tبا عبتور از  vباشتد .مرکزیت
میانگی رأس  vاز فرمول زیر محاسبه میشود:

  (v) 
ع)9
BC(v)  s ,tV |svt  s ,t 
 

s ,t 

 مركزیت میایگی گروه :مرکزی میانگی گروه ،C 24تمام کسترها

از کوتاهترین مسیرها میان تمام جف رأسها اس که دس کتم
 تعتتداد
از یتک عضتتو گتروه  Cعبتتور کتترده باشتد .اگتتر )s,t (C


 (C) 
GBC(C)  s ,tV |st  s ,t
 

s ,t



ع)4


مركزیت میایگی گردش تصادفی :در مرکزی

میانگی گترد

تصادفی مسیرهای کوتاهتر بیشتتر از مستیرهای بلنتدتر درنرتر
گرفته میشوند .این مرکزی فکر میکند که مسیرها ممکن اس
شامل رخهها باشند که البته این در بیشتر شبکههتای ارتبتاتی
وجود ندارد .هر ند مرکزی میانگی گرد تصادفی یتک ستری
مدلهای انتشار شایعه را ت بیق میدهد .این برای تخمین کنترل
بالقوهای که یک گره در جریان اتالعات در شبکههای غیبت کته
پیامها به تور تصادفی در شبکه سرگردانند تا زمانی که به هتدم
مورد نررشان برسند دارد ،بسیار مناسب اس ].[15
25

 -7یتیجهگیری
با توجه به رشد روزافزون شبکههای اجتماعی برخط میتوان پیببینی
کرد که در آیندهای نه ندان دور آنها به عضوی جدا نشدنی در زندگی
تمام مردم جهان تبدیل خواهند شد ،در نتیجه در این مقاله سعی شتد
تا اتالعاتی مختصر در مورد این شبکهها ارائه شود.
در این مقاله ابتدا به تحلیل و مجسم سازی شبکههای اجتمتاعی
پرداخته شد و کاربرد این تحلیلها در زندگی مردم بیان شد ،سپس به
تعیین هوی افراد و شناسایی جوامع در شبکههای اجتمتاعی بترخط و
همچنین زیربنای این شتبکههتا پرداختته شتد ،و در نهایت امنیت و
تهدیدهای مختلف موجود در این نوا جدید ارتباتات معرفی شد.
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One Mode Versus Two Mode Networks
Complete/Whole Versus Ego Networks
Ego-centric
www.digg.com
Micro-blogging
MatrixExplorer
topology
Treemap
overlay
Safebook
FOAF
LifeSocial
PeerSoN
Likir
Tribler
FETHR
CAPTCHA
Ballot Stuffing
Degree Centrality(DC)
Group Degree Centrality(GDC)
Closeness Centrality(CC)
Group Closeness Centrality(GCC)
Betweenness Centrality(BC)
Group Betweenness Centrality(GBC)
Random Walk Betweenness-Centrality (RWBC)

