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 תקציר 
 

אדם בעולם לצריכה, העברה ושיתוף מידע.  -חברתיות הפכו להיות כלי מרכזי למיליוני בניה הרשתות

ר מידע על ידי הגברת התפשטות המידע רשתות חברתיות מקוונות ממלאות תפקיד מרכזי בפיזו

מידע  ההחדש. מטרת הפרויקט היא בניית מודל הסתברותי מתמטי אשר ינבא את אופן פעפוע 

נוכל להסיק   בצורה זאת .ייתן אומדן למידת ההתפשטות של ציוץ ברשתו  Twitterברשת החברתית 

ובהתאם למאפייני   תוכן של המשתמש התחום מסקנות בנוגע לאופן ומידת החשיפה למידע על סמך  

 סייע במחקרים עתידיים בתחום.  תאשר  הקמת תשתית נוחה  פת הינה נוסמטרה  .הרשת

פוליטיקה   :שני משתמשים מרכזיים מעולמות תוכן שונים בניית המודל התבססה על בחירה של

באמצעות הקשרים בין  שלו את מעגלי החברים המייצג גרף נבנה  מרכזי משתמש . לכלותרבות

 Linearמודלים מתחום תורת הרשתות:   נבחנו שני כל אחד מהגרפיםעבור  .המשתמשים

Threshold ,Independent Cascade ,  פרמטריםכיוונון  בוצעגרף של משתמש מרכזי כל לכאשר  

על מנת וזאת , Simulated Annealing אלגוריתםשימוש ב. כיוונן הפרמטרים נעשה על ידי מודליםל

מודל ה על פי מידת התפשטות המידעהשגיאה בין  למצוא את ערכי הפרמטרים אשר ימזערו את

 מצב הקיים.  מידת ההתפשטות ב לביןהנבדק 

מודל וערכי  התקבל ה לווגרף הרשת ש לאחר הרצת המודלים על הגרפים, עבור כל משתמש מרכזי

.  מידת הדיוק ביחס למצב הקיים עבורו, כמו כן בוצעה אמידה של המתאימים ביותרהפרמטרים 

התפשטות לסווג את מודל ניתן לכל תחום תוכן שנבדק  ניתוח התוצאות וחיפוש במרחב המודליםמ

  .באופן הדומה ביותר  מצב הקייםהמשקף את ההמידע 

בשני אופנים.   שימוש נוח ויעיל עבור מחקרים נוספים בתחום כול לאפשרבראייה לעתיד המחקר י

  לבחור את המודל וערכי הפרמטרים האופטימליים ראשית, בהינתן תחום תוכן מסוים יהיה ניתן 

  מוכנה במחקר כתשתית להשתמש. בנוסף, ניתן שמתאימים לו, וזאת בהתבסס על תוצאות המחקר

 יותר למציאות.  ומהימנות ים נוספים וכך לקבל תוצאות מבוססותמאגרי נתונ וןלבחאשר עליה ניתן 

המחקר יכול לסייע בתחומים נוספים כמו שיווק ופרסום ברשתות , כמו כן, מעבר להיבט האקדמאי

 ועוד.   חברתיות

 

 , התפשטות מידע. Independent Cascade ,Linear Thresholdרשתות חברתיות,  :מילות מפתח


