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אגנדה
?מה זה●

הגדרה–

סוגים–

איפה משתמשים–

?למה לי●
גשר בין מערכות פורמליות לבלתי פורמליות–

השפעות על חיפוש●

מערכות תגיות–

–persistence
–translucence



  



  

Iהגדרה 

● web-based services that allow individuals 
to (1) construct a public or semi-public 
profile within a bounded system, (2) 
articulate a list of other users with whom 
they share a connection, and (3) view and 
traverse their list of connections and 
those made by others within the system. 
The nature and nomenclature of these 
connections may vary from site to site.

● From: boyd, d. m., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: 
Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-
Mediated Communication, 13(1), article 11



  

IIהגדרה 
● A social network service uses 

software to build online social 
networks for communities of 
people who share interests and 
activities or who are interested in 
exploring the interests and 
activities of others.
– From: Wikipedia 

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_networ
k_service



  

III הגדרה 
,הערות, תוכנה חברתית היא שימוש בדעות●

,מניעים, תצפיות, העדפות, תוויות, תיאורים
.הערכות כחומר גלם ליצור מידע בעל ערך
הם מאחדים את היכולת לעודד השתתפות

תפיסה וארגון, פורמאלי-באמצעות קשר א
האינטראקציות למבנה מתהווה המבטא את

הנטיה והידע של, העמדה הקולקטיבית
המשתתפים

● Based on Gartner (2007)
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          The Strength of Weak Ties
(  1973)Granovetter

קשרים חלשים מאפשרים הגעה לאוכלוסיות●
וקהלים שלא ניתנים להגעה באמצעות

“קשרים חזקים ”

העוצמה, חוזק הקשר הוא שילוב של הזמן●
והאינטימיות בקשר

תהיה חפיפה גדולה'  ל ב' בקשר חזק בין א●
'לחברים של ב' בין החברים של א
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גורמים נוספים

שקיפות למחצה●

●
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סוגי רשתות חברתיות
כלי יצירת תכנים ופרסום●

–Blog
–Micro Blog
–Wiki
–Podcasting

אתרי שיתוף תכנים●

–YouTube
–Flickr
–Del.icio.us
–Ideawicket
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אתרי רשתות חברתיות●

–FaceBook
–Orkut
–LinkedIn
–MySpace

ייצור שיתופי●

–Wikipedia
–OhMyNews
–Bluffton Today
–Star  Wreck
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עולמות וירטואלים●

–Second Life
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?איפה



  

-מערכות שיתופיות פורמליות 
יתרונות

טובות בתמיכה בתהליכים המובנים במלואם או●
פעולות טרנזקטיביות

מבטיחות יישום מדויק ובזמן●

התמקדות במשימה●

אבטחת מידע גבוהה●

אחריותיות, עקביות, בקרת איכות●



  

-מערכות שיתופיות פורמאליות 
חסרונות

קשיחה מידי לחלק מהתהליכים או לתהליכים לא●
ברורים

שינויים הם יקרים ודורשים זמן רב●

המידע נוטה להיות לא מעודכן●

חלק מהמשתתפים נשארים מחוץ לתהליך●

התהליכים מבודדים משאר הפעילויות●



  

-מערכות שיתופיות חופשיות 
יתרונות

תקשורת ישירה בין עמיתים בגלל הפשטות●

נתן להגיע לכל אחד בטלפון או בדואר●
אלקטרוני

השולח יכול לודא שהתקשורת מגיעה רק●
לממוענים



  

-מערכות שיתופיות חופשיות 
חסרונות

השתתפות האנשים הנכונים בפעילות היא●
הימור התלוי בהגעת המידע הנכון לאנשים

הנכונים בזמן הנכון

מידע חשוב  מוסתר●

)משוכפל(כל עובד מחזיק מאגר מידע אישי ●
סיכוי גבוה להחמצת הזדמנויות עכב●

הזדמנויות מעטות ללימוד מעמיתים



  



  

Bookmarks & Tags

מדויק ודינמי להבנת תחומי העניין של) אינדוקציוני(כלי –

מגביר את, מקל על הבנת המוטיבציה והפעולות, אנשים

.האמון ומקדם קשירת קשרים לא מתוכננים
חיפוש אנשים ומומחים–

(RSS)שמירת קשר עם אנשים –
שמירת עדכניות עם תחום עניין–

ניתוח עניין הקבוצה–

שכנים ושכונות, היכולת לזהות רשתות חברתיות–

הגברת יכולת להימצא בחיפוש–

Bookmark Tag Share



  



  



  

● At year-end 2012, more than 75% 
of new search installations will 
include a social search element for 
relevancy calculation (0.8 
probability).

● (Gartner 16 May 2007)



  

ExecuNetסקר 
מגיסי כוח100 של 2007 על פי סקר מ ●

אדם בכירים

משתמשים במנועי חיפוש ללמוד יותר על77% –
המועמדים

ניפו35%  מאלו המשתמשים בגוגל ויאהו –

26% לעומת , מועמדים בגלל תוצאות החיפוש
2006 בשנת 

persistence ?מה משמעות 



  

:מנהלים בכירים מצא ש136 סקר בין ●
מצפים שחברות ומגיסי כח אדם יחפשו82%  –

.את שמם  במהלך חיפוש העבודה הבא שלהם
מהם לא חיפשו מעולם את שמם, 33% אולם–

כדי לראות את המידע הקיים עליהם



  



  

עצות מעשיות

המנע מפרסום דברים שבעתיד! הזהר●
עלולים להצטייר כלא חיוביים או אמינים

חפש את עצמך●

היה פרואקטיבי●

היה ישר●



  



  



  

SnS @ school
● Chris Avenir
● Ryerson University
● charges of academic misconduct for helping run an 

online chemistry study group via Facebook last term, 
where 146 classmates swapped tips on homework 
questions that counted for 10 per cent of their mark.

● “That's the worst part; it's creating this culture of 
fear, ....”

● Ryerson's academic misconduct policy, which is being 
updated, defines it as "any deliberate activity to gain 
academic advantage, including actions that have a 
negative effect on the integrity of the learning 
environment."



  



  



  



35Thank You



36Everywhere questions
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rgilad@bgu.ac.il

עזרו לנו להבין יותר
http://sns.ravid.org

mailto:rgilad@bgu.ac.il
http://sns.ravid.org/

