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BIG Data for you…





برخیتوانمندیهایکارباکالندادهفضایمجازی
افکارسنجی

مبتنیعمومیافکارسنجش
دادهکالنازعلمیروشهایبر

اجتماعیشبکههای

پیشبینی
،انتخابات،وقوعاعتراضاتپیشبینی

...موفقیتفروشیکمحصولو

تحلیلشبکهکاربران
سازماندهیفعالیتهایاستخراجروابط،

کاربران...ویژهوگروههایشده،
شبکههایاجتماعی

تصویرسازمان
تحلیلرویکرد،استخراجانتقاداتو

ممرد...ذهنیوکلیشههایپیشنهادات،
نسبتبهیکنهادیاسازمان

تصویرشخصیت
بهنسبتافکارعمومیرویکردسنجش

...ورسانهایسیاسی،شخصیتیک

تحلیلبازار
...وترجیحات،عالیق،نیازمندیهاتحلیل
ندربارهیکمحصولخاصکاربرا

تحلیلاحساسات
تحلیلاحساساتکاربرانمانندغم،

درنسبتبا...شادی،امید،ترسو
موضوعاتومسائلمختلف
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تحلیلبرند
،مانندبرندتحلیلپارامترهایسنجش
،مخاطبانذهنیکلیشههایبرند،تداعی

دادههایازاستفادهبا...ویادآورینرخ
اجتماعیشبکههای



برخیتوانمندیهایفنیوابزاری
پردازشمتن

افزارهاینرمازاستفادهبامتنپردازش
پایتوننویسیبرنامهوتخصصی

یادگیریماشین
ز ینیادگیریماشالگوریتمهایاستفادها

برایتوسعهابزارهایپژوهشکالنداده

جغرافیاییدادههایتحلیل
باGISجغرافیاییدادههایتحلیل

زابزارهایعمومیو اختصصایاستفادها

هوشتجاری
داشبوردهایتوانمندیتولیدانواع

زابزارهای نمایشدادهبااستفادها
عمومیواختصاصی

تحلیلشبکههایبزرگ
کلمات،افراد،روابطشبکهتحلیل

بزرگبسیارابعاددرشرکتها

تحلیلفیلم
خاصاشیاءشناساییاشخاص،اصواتو

درمحتوایویدیویی

تحلیلمحتوایکیفی
زتحلیلمحتوایکیفیمتونبااستف ادها

نرمافزارهایتخصصیمانند
MaxQDAT،Nvivo،Atlas.tiو…

2

36

7

1

45

8

پردازشتصویر
متونتحلیلهدفباتصویرپردازش
...واشیااشخاص،چهرهشده،استفاده



موجوددیتابیسهای
پایگاه داده ده ساله

ساله10درکهفارسیآشکاردادههایبهدسترسی
وتوییتر،تلگراماینستاگرام،بسترهایدرگذشته

.استشدهمنتشرخبرگزاریها

دادههای
شبکههای

کاربران شناسایی شده
یشگرااستانی،دموگرافیک،بینظیراطالعات
رتصوبهکاربرهزارانبهمربوط...وسیاسی

.استگروهاختیارایندراختصاصی

داده کاربران

خزش هوشمند
ابکاربراناطالعاتهوشمندخزشتوانمندی

جهتمشخصویژگیباکاربرانیافتنهدف
هوشمندتبلیغاتدراستفاده

خزش
هوشمند



تبلیغاتگستردهوهوشمند

همکاری با 
کاربران هدف

ارتباطوهمکاریبا
کاربرانیکهازمنظر
علمشبکهبرجامعه
مخاطبتأثیرگذار

هستند

ارسال انبوه 
برای مخاطب 

هدف
هامکانارسالگسترد
پیاممستقیمبه
کاربرانهدف
اینستاگرام

تبلیغات 
گسترده
امکانتوزیع

گستردهمحتوادر
کانالهاوگروههای

تلگرام

مشاوره 
اتولید محتو
شناساییذائقهو
عالقمندیهای
مخاطبهدفو
واکمکبهتولیدمحت



سناریو نویسی
زاستفادهتوسعه یدهآندرنوسیسناریوعلما

اساسبرآتیتحوالتپیشبینیبرایپژوهشی
اجتماعیشبکههایدادهکالن

نشانه شناسی
یرتفسبراینشانهشناسیدانشازاستفاده

تکنیکهایتوسعهومجازیفضایدادهکالن
جدید

تحلیل گفتمان
تحلیلروشهایتکنیکیتوسعه
دادهکالنبادرهماهنگیبرایگفتمان

اجتماعیشبکههای

پدیدارشناسی
پژوهشروشهایازاستفاده

مسائلعمیقتحلیلبرایپدیدارشناسی
اجتماعیشیکههایدراجتماعی

تحلیل شبکه
لیلتحبرایگرافوشبکهعلمازاستفاده
اجتماعیمسائل

SWOT
حلبرایمحوردادهروشهایتوسعه
اساسبرسازمانهاوشرکتهامسائل

دادههایازاستفادهومدیریتعلم
سازمانیدرونواجتماعیشبکههای



تصویرسازمان

بررسیتصویربازنماییشدهازسازمانها
درقابرسانههاوافکارعمومیکاربرانمجازی

روابطعمومیمدرندرفکرراعتبارسرازیواعتمرادسرازیو
ردنمدیریتشهرتبرایسازماناستوبهدنبالخوشنامک
ی،سازمان،مدیریتارتباطاتواطالعرسانی،مخاطبشناس

.بازارپژوهیوافکارسنجیدرجامعهاست
اگرقول،تعهد،رفتارسازمانباآنچرهراکرهمرردمدر
مررجامعهازآنسازمانمشاهدکنندیکیباشد،اینا

.تبدیلبهیکبرنداعتمادسازخواهدشد
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مطالعه و برآورد رویکرد، ِسنس و احساس 
عموم مردم از خدمات، امکانات و طرح های 
اجرا شده در سازمان ها به صورت مستقیم و
غیرمستقیم

شناساییوسنجشرویکردکاربران
از بیان و دسته بندی مطالبات، نیازهای ابر
، شده و مخاطبین هدف سازمان در ابعاد کلی
جزئی و منطقه ای

شناساییمطالباتومخاطبینهدفآن

استخراج و معرفی اصلی ترین مضامین، 
و دغدغه ها و سرنخ کالم افکاعمومی، رسانه ها

مردم پیرامون سازمان و مجموعه مورد 
مطالعه

استخراجمضامیناصلیانتشاریافته
نمایش برجستگی نقاط قوت و مطلوب 
خدمات، محصول و توانمندی های ادراک 
یافته عمومی از سیاست های و برنامه های 
اجرا شده

بازتابنقاطمثبتوارزشآفرین



بررسی فن پیج ها، پیج های مخرب و هواداری
مطالعهفنپیجهایهمراهومعارض

بررسی و مطالعه کامل وضعیت عملکرد کیفی و کمی اکانت های 
مدیران در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

اکانتمدیران

بررسی و مطالعه کامل وضعیت عملکرد کیفی و کمی اکانت های 
سازمانی و رسمی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

اکانتهایسازمانیورسمی

مطالعه، شناسایی و خروجی کمی و کیفی وضعیت عملکرد رقبا در 
سایر صنایع موجود

اکانتهایمرتبطباصنعتوحوزهموضوعی

مطالعه برترین اکانت ها مرتبط به حوزه شما در فضای ملی و 
جهانی

بررسیاکانتهایبرتربینالمللی

مطالعهوبررسرریاکانتهایمنتخب



تصویرچهره

بررسیچهرهیشخصیتهادر
افرکررررررارعمومیدرفضایمجازی

تکهبرایهرشخصیتسیاسییااجتماعیالزمومفیداس
هترر،برهبیرانب.بداندمردمدرمورداوچگونهفکرمیکنند

هعمومافرادجامعهباشنیدننامآنشخصریتبرهیرادچر
یراموضوعاتیمیافتند،چهمقدارازاینموضوعاتمثبرت

(گپرسرنالبرنردین)گرزارشتصرویرچهرره.منفیهستند
کتصویریتماموکمالازآنچهافکارعمومیدرخصوصیر
التشخصیتسیاسییااجتماعیراارائهمیدهدوبهسوا

.متعددیپاسخخواهدداد
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مطالعه و برآورد رویکرد، ِسنس و احساس 
و کاربران و افکارعمومی از شخصیت، خدمات
قیم و تصویری که از شخصیت به صورت مست

غیرمستقیم در اذهان شکل گرفته

شناساییوسنجشرویکردکاربران
از بیان و دسته بندی مطالبات، نیازهای ابر

شده و مخاطبین هدف انتقادات و بیانات 
ورت عمومی کاربران نسبت به شخصیت به ص

جزئی و منطقه ای

شناساییمطالباتومخاطبینهدفآن

استخراج و معرفی اصلی ترین مضامین، 
و دغدغه ها و سرنخ کالم افکاعمومی، رسانه ها
مردم پیرامون شخصیت مورد پژوهش

استخراجمضامیناصلیانتشاریافته
بررسی برجستگی نقاط قوت و مطلوب 
خدمات، محصول و توانمندی های ادراک 
ل یافته عمومی از نوع بازنمایی عمومی شک
گرفته در اذهان

بازتابنقاطمثبتوارزشآفرین



ویرارائهویژنبلندمدتسیاستگذاریتص

مطالعه دقیق کاستی ها، مشکالت، حواشی و نارسایی های تصویر شخصیت در 
همبستگی مسئولیت ها و وظایف مختص به ایشان

1!کداممسئولیتچگونه؟

ترسیم کامل تمامی نقاط قوت و ضعف ابراز شده، پیش زمینه های انگاره های ذهنی 
شخصیت، برهم کنش این تحلیل و وضعیت دقیق تصویر شخصیت

2ترسیمدقیقنقاطقوتوضعف

بررسی دقیق شبکه توقعات و تصویر ذهنی مطلوب در ساهت فضای مجازی و 
مطالبات مختص شخصیت و تاثیر همبستگی های پیرامونی در ... شبکه های اجتماعی

نحوه تفکر افکارعمومی و عموم مردم

3بررسیجزئیاتمطالباتوتوقعات

مطالعات روندی و دوره ای به منظور شناسایی الگوی کالمی ابراز شده از سوی 
شناسایی نقطه توجهات عامه مردم نسبت به ... شخصیت در رسانه ها و افکارعمومی

چیستی سخنان و چگونگی بیان آن در رسانه های بردبند و بردکست

4آنالیزدقیقکالمی



Awesome

Presentation

با توجه به حجم تولید محتوای بسیار قابل توجه عموم مردم در بستر 
شبکه های اجتماعی به منظور ارائه نظرات و طرح مسائل، بررسی این 
نظرات و عمق چالش ها به عنوان یک دانش؛ از عمق نظرات بی واسطه 
مردمی برای تمامی مجموعه ها و سازمان های دغدغه مند و مرتبط با 
.جامعه، ضروری و مفید فایده است

مطالعاتعمومی S o c i a l  M e d i a

نبضعمومیجامعهدرفضایمجازی



موجشناسی
کمپینسنجی

15

مطالعهقلههایانباشتیتولیدمحتوا،
...اینگیجمنت،درگیری،جذبمخاطبو

بررسیعللشکلگیریقلهها،رویکرد
محتویاتانتشاریافتهنسبتبهموضوع
پست،ارگانهاوسازمانهایزیرمجموعه

...و

بررسیدقیقچرایی
شکلگیریانباشت
یمحتواییوپشتیبان

آنهاتوسط
جریانهایسیاسی

مطالعهکمیوکیفیمیزان
موفقیتجریانهادربسترهای

تطبیقعملکردو)مختلف
(اهدافتعیینشده

مطالعهجریانهایهشتگمحور،سازماندهی
وکنشگریمردمو(پرخطر)شده،حاویریسک

کاربرانبهمنظورارائهبرترینالگوهایمشابهو
شکلگیریایجادجریانوموجموثر



آالرم-گزارشاتاعالموضعیت
در بسیاری از سازمان ها و شرکت های کنونی، حددود و خطدوط قرمدز تعد ن 
ی شده ای وجود دارد که بعضا باعث شده و می شود که حیطه وظایف سدازمان
بده و مسئولیت های اجتماعی تبعی آن بسته به شدرایط دچدار بحدران و  زم

بررسدی لذاست که گزارشات وضدعیت قرمدز بده دنبدال. رسیدگی بیشتر باشد
روندی همه متغیرهای و یافته های حائز اهمیت و ویدژه ای اسدت کده چندین 

نترل را شرایطی را پیش از وقوع بحران پیش بینی و سیاست های  زم جهت ک
.پیشنهاد دهد



ترندزوکلیاتآماری

همبستگیهایمفهومی
توصیف سازمان شما، 
شخصیت ها و مدیران، 
ارگان های زیرمجموعه و 
مرتبط، ارتباطات و 
همبستگی با ارگان های 
مشابه، همبستگی اقدامات 
و خدمات در میان 
...افکارعمومی و 

ترندگوگل
پژوهش های موضوعی 
گوگل ترندز، تقاضا، نیاز، 
جایگاه تصویری سازمان 

...و 

توصیفآماریفضای
مجازی

میزان محتوای موضوعی، 
سازمان محور، شخصی سازی 

در شبکه های ... شده و 
مجازی، ابرکلمات محتویات 
بسترهای مختلف سایبری، 
هشتگ ها و ایموجی ها

ترندشبکههایاجتماعی
بررسی ترندهای شبکه های 
اجتماعی در حوزه خدمات، 
مقتضیات و نیازهای اساسی 
جامعه و مردم از سازمان ها 

و ارگان های مورد



درشبکههایاجتماعیSWOTاستفادهازمنظر
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STRENGTHSنقاطقوتسازمان
بررسی و مطالعه محتویات شبکه های اجتماعی در موضوعات اطراف و مرتبط با سازمان 
و حوزه کلی شرکت شما در جهت استخراج و فهم مهم ترین نقاط قوت مجموعه که در 

.بستر فضای سایبر انتشار یافته و دیده شده است

WEAKNESSنقاطضعفسازمان
مطابق با عملکردی که در جهت تشخیص و فراهم آمدن نقاط ضعف سازمان در منظر 
افکارعمومی و شبکه های اجتماعی شکل گرفت، همین خروجی و فعالیت نیز در جهت 
ده شناسایی نقاط ضعف و تاریک سازمان که در بستر فضای سایبر تاکید و برجسته ش

.است نیز مورد شناسایی و معرفی قرار خواهد گرفت

OPPORTUNITIESفرصتهایپیشرویسازمان
مطابق با نقاط قوت و ضعف استخراج شده از متن نظرات و فهم افکارعمومی نسبت به 
سازمان شما، اصلی ترین فرصت ها و سیاست های پیشنهادی قابل ارائه نیز استخراج و 

. طراحی میگردد

THREATSتهدیدهایپیشرویسازمان
و همانطور که در میان فرصت های پیشروی سازمان مطابق با یافته های فضدای مجدازی
ه شبکه های اجتماعی می توان سدخن گفدت، بایدد توجده قابدل توجده ای نیدز بده مسدئل

ده در تهدیدهای پیش روی سازمان شما از منظر افکارعمومی و نوع گفتمان برجسدته شد
.رابطه با سازمان شما نکات و مسائل استخراج و مورد بررسی قرار گیرد



باتشرررررکرازُحسنتوجهشما

09192800566
02125811011

خیابررررانکریمخرررران،
،خیابانخردمندجنروبی
کوچررهملکیرران،پررال 
شانزدهم،طبقهچهارم


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3: برخی توانمندیهای کار با کلان داده فضای مجازی
	Slide 4: برخی توانمندیهای فنی و ابزاری
	Slide 5: دیتابیسهای موجود
	Slide 6: تبلیغات گسترده و هوشمند
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13: ارائه ویژن بلند مدت سیاستگذاری تصویر
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19

