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فضاي سايبري:
اولين بار واژه سايبرنتيك توسط ويليام كيبسون در سال  4891مطرح گرديد كه به مجموعهاي از ارتباطات دروني انسانها از
طريق كامپيوتر(رايانه) و وسايل مخابراتي بدون در نظر گرفتن جغرافيايي فيزيكي.

فضاسازي:
فضاي تعاملي كه واقعيت مادي ملموس كه ما با آنها آشنا هستيم را ندارندو بنابراين
ميتوانيم نتيجه بگيريم فضاي مجازي اعم از فضاي سايبري
برند از سه پايه تشكيل شده است كه به نام برند فراگير يا  Total Brandمصطلح ميباشد.
سه پايه برند فراگير عبارتنداز:
 – 4برند محصول Product Brand
 – 2برند شخص Personal Brand
 - 3برند سازمان Organization Brand
نكته  :به نوعي پروفايل شخصي هر فرد در جهان در حال حاضر خيلي مهم شده است به عنوان
مثال در پروفايل شخصيتها در فيسبوك.
اين درحالي است كه در بعضي مواقع برند شخص از برند محصول و سازمان مهم تر است .
مثل استيوجابز بعد از مردنش سهام اپل نزول كرد
نكته  :برند يعني ارزش افزوده بنابراين امروزه پروفايل شخصي افراد بسيار مهم است مثل
آقاي زاكر برگ موسس فيس بوك كه دست روي هر چه بگذارد قيمتش باال مي رود.
محصول شامل :
-

كاال

 خدمات-

ايده
1
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شبكه يعني چه ؟
به نقاطي كه از طريق يك رابطههايي با هم متصل ميشوند شبكه ميگويند.
و از دو بخش زير تشكيل شده است:
 .4راس ( ) node
 .2يال ( ) yale
تحقيق كالسي  :انواع شبكه ها از نظر شكلي
تعريف ويکیپديا از شبکه
شبکه عبارتست از مجموعه يا سیستم درون پیوندي( )interconnectedانسانی يا فیزيکی که دسترسی به قابلیت يا توانايی
خاصی را در محدوده اي از مکان و زمان فراهم می کند و در حالت مطلوب محدوديت مکانی و زمانی ندارد.
موارد زير نمونههاي انواع شبکه میباشند:
شبکههاي فناوري:
شبکههاي آبرسانی← قابلیت و توانايی " آبرسانی "
شبکه الکتريکی← قابلیت و توانايی " برق رسانی "
شبکه گازرسانی← قابلیت و توانايی " گاز رسانی "
شبکه مخابراتی← قابلیت و توانايی " گفتگو "
شبکه حمل و نقل← قابلیت و توانايی " جابجايی "
شبکه داده يا  ← dataقابلیت و توانايی " انتقال داده يا " data
شبکه رايانهاي
شبکههاي رسانهاي:
شبکه راديويی← قابلیت و توانايی " صوت "
شبکه تلويزيونی← قابلیت و توانايی " صوت و تصوير"
شبکههاي انسانی:
شبکه اقتصادي← قابلیت و توانايی " درآمد "
شبکه اجتماعی← قابلیت و توانايی " همزيستی "
ديگر شبکهها:
شبکه فضايی
شبکه عصبی
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بديهی است بهره برداري از قابلیت و توانايی شبکه ها در مکانهاي خاصی امکان دارد که گره ( )Nodeنام دارند و مستلزم
تجهیزات خاصی میباشند.

نوع ديگر تقسيمبندي انواع شبكه:
-

شبكه افقي

-

شبكه عمودي

-

شبكه دايرهاي

-

شبكه هرمي

انواع شبكه از لحاظ نحوه اتصال فيزيكي
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در شبكه ها به تعداد نقش ها يال شكل مي گيرد يعني وقتي دو نفر در كالس مي نشينند يك
شبكه درست مي كنند  .حال اگر با هم دوست شوند  ،يال ديگري شكل مي گيرد ،حال اگر با هم
ازدواج كنند يال ديگري شكل مي گيرد.

سازمان غيررسمي:
نوعي از شبكه است و كاركرد خود را دارد.
رهبران شبکه:
كساني هستند كه در شبكه ارتباطات بيشتري دارند ( با ارتباط خوب و مناسب)
خواص شبکه:
 .4ارجحيت رئوس :هرگاه در شبكه ارزش رأسها با هم برابر نباشد ارجحيت رئوس اتفاق
ميافتد .يعني يك يا تعدادي از رأسها ارزش يا اهميت بيشتري نسبت به بقيه دارند
ارجحیت در رئوس بر اثر چه عواملی ايجاد میشود؟
 -4شكل شبكه
 -2ارزش نسبي رأسها به يگديگر
 .2سياليت :قابليت تغييرات شبكه بسته به پارامترهاي معين
 .3وجود رهبران شبكهاي :افرادي هستند كه بنا به داليلي از لحاظ تعداد يا ارزش بيشترين
ارتباط را دارا ميباشند.
 .1ارتباط چند وجهي و چند ضلعي :شبكه ميتواند در سه بعد گسترده باشد و هر يك از
اعضاي شبكه ميتواند از وجوه مختلف با هم در ارتباط باشند.
 .5انشقاق شبكه :گاهي شبكهها به علت اختالف در منافع يا ارتباطات يا ارزشها از هم جدا
ميگردند.
 .6ائتالف شبكه :گاهي شبكهها به علت همساني در منافع يا ارتباطات يا ارزشها به هم
ميپيوندند

4

"جزوه تبليغات مجازي (سايبر) خرداد 39

خالقيت :استفاده از واحدهاي اطالعات موجود در ذهن و استفاده از مدل هاي ذهني
موجود
اطالعات اولي
بزرگنمايي
بعضي از مدل هاي ذهني موجود

كوچكسازي
چرخش به راست
چرخش به چپ

نكته :اگر اطالعات اوليه بشتر شود ( مثال شكل ما دوتا باشد) تعداد مدلهاي خالقانه زياد تر
ميشود.
شبكه و اجزاء:
 : Between ness -4تعداد افرادي در شبكه كه به يك شخص بطور غير مستقيم متصل
شده است.

راس
5

7

A

B

4
3

6

2

1

افراد  4الي  7بطور غير مستقيم به راس شبكه مرتبط هستند
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 : Closeness -2مجموعه كوهتاهترين مسيرها بين هر فرد و ديگر افراد در شبكه
بين  Aو  Bارتباط  ABCبسيار نزديك تر است از بقيه راههاي ارتباطي
A

C

B

 : Centrality degree -3محاسبه ميزان پيوندهايي كه فرد به ديگر افراد در شبكه
دارد .درجه مركزيت در فرد  Aاز همه بيشتر است.
A

 : Path Length -1مسافت بين هر دو گره در يك شبكه را گويند.
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 : Structucal hole -5تعدادكمي (حداقلي) از افراد كه از گروه خارج شوند ،گروه از
همديگر جدا ميشنود و اتصاالت قطع ميشود.
اگر حداقل فرد  Aو  Bاز شبكه جدا شوند گروه از هم جدا مي شود.
A

B

طرح تجاري – مدل تجاري :
طرح شماتیک مدل و سودآوری آن

Input
ورودي

Precess
فرآيند

Output
خروجي
Output = Input

فهرست منابع قابل استفاده در مدل هاي تجاري

man
نيروي انساني
Mashine
ماشينآالت
management
مديريت
Money
پول يا سرمايه

نكته مهم :هدف اصلي يك مدل تجاري رسيدن به سود است
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طرح تجاري :فرآيندي است كه طي آن منابع بكار گرفته ميشود تا ارزش افزوده ايجاد گردد.
 يك مدل تجاري موفق ،ميزان سود يا ارزش افزوده باال دارد. يك مدل تجاري موفق ،مصرف منابع كمتري دارد.مدل تجاري
تأمين

توليد

توزيع

فروش

در فضاي مجازي منابع اصلي موجود شامل  3بخش هستند:
 اطالعات فضا -مخاطب

روش کسب درآمد از اينترنت چیست؟
توليد محصول با ارزش افزوده و ارائه آن به مخاطب
ارزش افزوده بايد اضافه بر تمام هزينههاي مترتب بر كاال باشد اعم از محسوس يا نامحسوس
باشد.
مثال دفتر كار با تمام تجهيزات جهت تهيه يك كارت ويزيت هزينه ميگردد كه سود كارت
ويزيت به عنوان مثال 4111تومان ميباشد در صورتي كه مي توان با اجاره هر كدام از موارد
به سود بيشتري رسيدو يا با هزينه نيروي كار در يك محيط ديگر سود بيشتري كسب نمود.
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منابع کسب درامد مجازي:
 .4فروش فضا  :مثل آگهي اجاره بنرهاي تبليغاتي در سايتها ،خريداري فضا در اينترنت
 .2فروش اطالعات :مثل مقاالت  ،فرم ثبتنام
 .3فروش مخاطب :فروش مخاطبين در وب سايتها ( مثال فروش فالويرهاي يك سايت) يا
فروش سايت هاي پر مخاطب
 .1فروش حقوق معنوي :فروش نام ثبت شده

عادات مخاطب در فضاي مجازي:
 .4عادات زمان مخاطب متفاوت است :مثال در يك فروشگاه ما  2ساعت قدم ميزنيم ولي
در يك فروشگاه مجازي ما يه يك آن حاضر و خارج ميشويم
 .2مكان حضور اهميت خاص دارد.
 .3جذابيت تصاوير و حركت آنها :در بعضي مواقع حركت زياد خوب نيست و بلعكس
 .1روش پرداخت :اگر روش پرداخت سخت باشد بر رفتار مخاطب تأثير سو دارد
بطوري كه امكان منصرف شدن مخاطب از سايت بيشتر ميشود
 .5ترغيب :روشهاي ترغيب و پروموشن در اينترنت متفاوت مي باشد

روش هاي تبادل مالي در اينترنت :
 -4حقيقي
 -2مجازي
 -3تهاتري يا پاياپاي
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