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 چکيده
 دامنه و تعداد که هستند اجتماعی های شبکه از ای ویژه شکل وب بر مبتنی اجتماعی های شبکه

 باعث تعامالت نحوه و بزرگی نظر از ها شبکه این پیچیدگی. است یافته افزایش0991دهه از ها آن

 این از یکی. آوریم روی یاجتماع ی شبکه تحلیلی های روش به ها آن بررسی برای که شود می

 اجتماعی ی شبکه در موجود های بندی گروه آن طی که باشد می اجتماع ساختاریابی ها، تحلیل

 اجتماعی های شبکه در گروه تشخیص مورد در ای گسترده تحقیقات تاکنون. شود می استخراج را

 بهینه مسئله یک صورت به اجتماعی های شبکه در گروه تشخیص بهبود مسئله. است شده ارائه

 از استفاده با ما پژوهش، این در. است برخوردار باالیی پیچیدگی از آن حل اما شود می ارائه سازی

 رتبه تشخیص برای است، معیاره چند گیری تصمیم های روش از یکی که TOPSIS الگوریتم

 ادامه در همچنین ایم، داده قرار بررسی مورد را نتایج و کرده استفاده اجتماعی شبکه 01در بندی

 از بعضی اگر شود می مالحظه پایان در. ایم کرده اصالح فازی تاپسیس ترکیبی الگوریتم با را نتایج

 افزایش هدف و بوده سود ازنوع دیگر برخی و ها آن کاهش هدف و باشند ای هزینه انواع از معیارها

 یابی دست قابل مقادیر بهترین از ترکیبی که را آل ایده جواب آسانی به تاپسیس روش باشد، آنها

 .کند پیدا میتواند معیارهاست همه

 یبیترک تمیالگور، سیتاپس کیتکن، ارهیمعچند یهاروشی، اجتماعشبکه :يديکل واژگان

 .یفاز سیتاپس
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 3ي، جواد اکبر2 يموسو ضیيدمرت، س پریسا کایدانی

 دانشجو ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک 1
 استادیار دانشگاه آزاد  اسالمی اراک 2
 استادیار دانشگاه آزاد  اسالمی اراک 3
 

 :نویسنده مسئولمیل نام و نشانی ای
  پریسا کایدانی

parisakaydani@gmail.com 

با استفاده از  یاجتماع يگروه ها و شبکه ها یابیارز

 سيتاپس تمیالگور
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 مقدمه

هر شبکه  ینبنابرا. ییمگویم یشبکه اجتماع یکشود، یم یجادا یرابطه اجتماع یکاز افراد که بر اساس  یبه هر ساختار اجتماع

های شرکت یتموجود: شده است یلاز دو عنصر تشک یشبکه اجتماع. هاستآن ینب یها و روابط اجتماعای از انسانشامل مجموعه یاجتماع

. شود یساختار گراف استفاده م یکافراد، از  ینب یاجتماع هایمدل کردن شبکه برای. هایتموجود ینا ینو ارتباط ب طکننده در ارتبا

داشته  یکدیگررا با  عامالتت یشترینکه ب یاباشد به گونهیم (اعضا)گره یگرد آمدن تعداد ی،اجتماع یهاجامعه در شبکه یعموم یمعنا

 .باشند

های برون خط مانند شبکه دوستان، شبکه همکاران و از شبکه. شودیم یمبه دو نوع برخط و برون خط تقس یهای اجتماعشبکه 

ها در هشپژو. و گوگل پالس اشاره کرد  ییتربوک، تو یسف یرنظ یهای اجتماعتوان به شبکهیهای برخط مو از شبکها هیسشبکه همکال

 یلواسرمن با چاپ کتاب تحل0991در سال. گرفت یشتریب شتاب یچون گراف اجتماع ییابزارها یفحوزه از دهه چهل به بعد با تعر ینا

های علوم یرمجموعهبه صورت جدی در ز یهای اجتماعکرد، و پس از آن شبکه یدیعلم را وارد دوره جد از ینهزم ینا یهای اجتماعشبکه

 .قرار گرفت یمورد بررس یاضیو ر یاجتماع

در  یشبکه اجتماع یننخست. برخط به راه افتاد یهای اجتماعدر مورد شبکه0991ای از سالیختههای جسته و گربحث

روی  ینکداینفرنداستر اورکات و ل یرنظ ییهاشبکه با به بعد2112در  سال یماما انقالب عظ. راه اندازی شد یگریزد یکسبا نام س0991سال

نفر عضو به  یلیاردم یکاز  یشبا ب یشبکه اجتماع ینبوک بود که بعد از ده سال ا یسف یشبکه اجتماع یگربزرگ د یدهپد. وب قرار گرفتند

 . شده است یلجهان تبد یتیکشور چند مل ینبزرگتر

 ینکاربران ا.باشندیم یاجتماع یهاشبکه ینتراز محبوب یزو تلگرام ن یبرتلفن همراه همچون وا یرو یاجتماع یهاشبکه امروزه

 . تبادل کنند شده ی و رمزنگاریرانگر خودو(شود یمیبانی ها پشت همه انواع پرونده)و اسناد یدئوهاو یر،تصاو ها، یامپ توانندیها مشبکه

 یوستنبا پ توانند یکه کاربران م یتلفن همراه هستند به طور یرو یاجتماع یهارسان شبکه یامپ یاصل یها از بخش یکی ها روهگ

 . ارتباط برقرار کنند یگرانها به صورت چند طرفه با د به گروه

ی اجتماع یشبکه یلیتحل یهاوشآنها به ر یبررس یشود که برایو نحوه تعامالت باعث م یها از نظر بزرگشبکه ینا پیچیدگی

(SNA )و  یدر جامعه شناس یشهشبکه در ابتدا ر یلتحل هایروش. آنهاست یلو تحل یهها، مطالعه و تجزشبکه یلمنظور از تحل. یمآور یرو

به  یمتوانیم یهای اجتماعشبکه یلبااستفاده از تحل. یردگ یمورد استفاده قرار م یزعلوم ن یرداشتند، اما امروزه در سا( گراف یهنظر) یاضیر

با  .یابیمشبکه همکاران دست  یکفاصله هر دو نفر در  یانگینم یا دوستی،شبکه  یکفرد در  یکدوستان  یانگینم یلاز قب یدیاطالعات مف

 یابیا ساختاره یلتحل یناز ا یکیشده است  یشترب یاجتماع یهاابعاد مختلف شبکه یلبه تحل یازن ینترنتدر ا یاجتماع یرشد ساختارها

 یابیساختار یبرا یهایدر تحقیقات اخیر روش. شودیم راجرا استخ یاجتماع یموجود در شبکه یهایآن گروه بند یباشد که ط یاجتماع م

  .شده است یهارا یاجتماع یهاهشبک

خوشه بندی،  یبضر یری،اشتراک پذ یاس،استقالل از مق یژگیهای متصل، ودرجات گره یعدرجات، توز یعشعاع، قطر، توز

 .دانست روندیبه کار م یهای اجتماعشبکه یلکه در تحل اصریعن ینترتوان از مهمیمرا  یو مولفه همبند  یتیماجوالر ی،ارتباط یتمرکز

های جهت دار، برای گراف یهای خاصیتمبرای مثال الگور. ها وجود داردیابیاز انجمن یانواع مختلف گراف انواع مختلف براساس

-سازگار شده یزها ننوع از گراف ینبرای ا یگرهای دهای ارائه شده برای گونهیتمالگور یادار ارائه شده های وزنگرافو های بدون جهت گراف

 میبه دو نوع تقس یزها نشده در گراف یلهای تشکهای مورد استفاده است، خود گروهیتمکننده نوع الگور یینعالوه بر نوع گراف که تع. اند

 . های همپوشانهمپوشان و گروهیرهای غگروه. شوندیم

 .هستند(گروه تعلق داشته باشد یکاز  یشتواند به بیراس م یک)های همپوشانبرخط دارای گروه یهای اجتماعشبکه اغلب

شده برای  یفتعر یتمورالگ ینمعروفتر. های همپوشان هستنددارای گروه یسبوکگراف ف ینها و همچنشده توسط مدل یدهای تولگراف

 .باشدیپاال  م یتمهای همپوشان الگورگروه

 یافتهساخت یهایتماز الگور یکی. برخوردار است یایژهو یتها از اهمگونه شبکه ینا یبندمدل و رتبه ی،ساختار یبررس بنابراین

های اجتماعی را مورد تجزیه و استفاده از آن شبکهیرد و با گیقرار م یمورد بحث و بررسیق تحق یندر ا. است یسمسئله تاپس ینا یبرا

 .ها را به دست آورده می شودهای آنتحلیل قرار داده و ویژگی

 ینا. باشدمی ییرناردوش یمدل گراف تصادفتوان گفت، یچیده را میهای پسازی شبکهمدل زمینه مدل ارائه شده در یننخست

 :استیر ز شکلتکامل آن به  یتمالگور. باشدیمدل م ینترها سادهدلم یتمام ینارائه شد در ب0999مدل که در سال
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 .یمکنیبه تصادف انتخاب م یال n ییرناردوش یگراف تصادف یک یدتول برای

 :کرد یفصورت تعر ینتوان به ایم یزهست را ن ییرنکه معادل گراف اردوش ییدودو گراف

به عنوان  یال nراس  Nبا  یگراف ینکهکه احتمال ا شودیاضافه م pاحتمال با  یالیها هر جفت از راس یراس برا Nشروع از با

 :باشد، برابر است با ییدودو یگراف تصادف یتمگراف حاصل از الگور

 (0                )                                                                                    

 .گراف مورد نظر است Gکه در آن 

 یههدف نظر ینترمهم. پرداختند یهای آماری گراف تصادفیژگیاز و یبه محاسبه برخ ییها اردوش و رنگراف یژگیو یناتکا به ا با

اردوش  یافته ینتربزرگ. شوندیم یدارهای مورد نظر پدیژگیاز و یبرخ pموضوع است که در چه احتمال  ینمشخص کردن ا یگراف تصادف

های همه گراف یبامعنا که تقر ینبد. شوندیم یدارپد یگراف به صورت ناگهان یههای نظریژگیو ینتراز مهم یادیز تعدادبود که  ینا ییو رن

 یاهستند، (هر دو راس ینب یریمثال وجود مس)یخاص یژگیدارای و یاخاص،  یک احتمالبا  ییرنسازی اردوشمدل یندحاصل از فرا

 . یستندن یژگیو یندارای ا یچکدامه

 یازیالحاق امت ازمدل  ینا. را دارا بود ییدرجات نما یعرا ارائه دادند که توز یدیمدل جد[2]باربارزی و آلبرت0999در سال

 یتهستند، و هم خاص یدرجات توان یعشود که هم دارای توزیم ییهاباعث به وجود آمدن گراف یازیوجود الحاق امت. کردیاستفاده م

 : دهند یرا از خود بروز م یاساز مق استقالل

مدل با مدل  ینا. است iراس  kمتناسب با درجه  iبه راس یاست که احتمال اتصال راس ینفرض بر ا یازیمدل الحاق امت در

در . است kابسته به و(باشد kدرجه یدارا iراس ینکهاحتمال ا) یازینخست آنکه در مدل الحاق امت : دو تفاوت عمده دارد ییرناردوش

 . استی خطk برحسب یازیبرای مدل الحاق امت دوم آنکه، تابع. باشدیم مقدار  ینا ییرنکه در مدل اردوش یحال

 یبود که از جستجوی محل یمدل یناول است که DEBمدل  ی،های اجتماعهای ارائه شده برای شبکهمدل یناز نخست یکی دیگر

باال  یاراست که درجه بس ییهاحضور راس(قطب)هاراس ینب یرعوامل کوتاه بودن مس ینترمهم از. استفاده کرد یدهای جدیال یجادای ابر

 .داشت یخوشه بندی بزرگ یبپرداخت و ضریم یارائه دادند که به جستجوی محل یمدل(2110)و همکاران یویدسونبار د یننخست. دارند

 :کرد یحتشر یرتوان به صورت ز یرا م DEBتکامل مدل  الگوریتم

مدل از  ینا ینهمچن. شوندیم یدوست مشترک به هم معرف یکدو نفر توسط  یعنی. کندیاستفاده م ییافزا یالمدل از  این

 :در هر مرحله. یراستها و تکامل مدل به صورت زیالحذف، درج  یقهطر. کندیاستفاده م یالحذف 

آن دو راس با هم در ارتباط نباشند،  کهیشده و دو دوست خود را به تصادف انتخاب کرده و در صورت راس به تصادف انتخاب یک -0

. کندیم یمعرف یگرراس د یکداشت، او خودش را به  یهکمتر از دو همسا یکه راس انتخاب یدر حالت. شودیرسم م ینشانب یالی

 .شودیم یجاددو راس ا ینا ینب یالی ینشان،ب یال کند و در صورت عدم وجودیراس به تصادف انتخاب م یک یعنی

ها مدل تعداد راس ینچون در ا. شودیاز گراف حذف م یشهایال یهبه همراه کل pشود، با احتمالیراس به تصادف انتخاب م یک -2

به تصادف  که یمیاز اعضای قد یکیو  یدعضو جد ینا ینب یال یکشود، و یراس به گراف اضافه م یکثابت است بالفاصله 

 .شودیم یجادشوند، ایانتخاب م

سال بعد از  یک. را برآورده کند یازهان ینکرد، و توانست ا یرا طراح یجهان کوچک مدل یتسازی خاص یهمدل با هدف شب این

باال و بندی خوشه یبتواند باعث ضریم ینهمچن ینشان داد که جستجوی محل و همکاران، واسکوز یویدسونمدل توسط د ینارائه ا

 [.3]شودیگراف مذیری پهمان شرکت یا درجه-درجه یهمبستگ

ارائه داده و ساختار دو  ی راشبکه اجتماع کیدر  با استفاده از الگوریتم تاپسیس برای تشخیص گروه ،سعی داریمپژوهش،  نیادر 

دار بوده و الگوریتم دوم تاپسیس از نوع فازی یس وزندهیم که  الگوریتم اول تاپسبندی را مورد بررسی قرارگیری برای رتبهالگوریتم تصمیم

تعداد با در نظر گرفتن  ،در ارزیابی به صورت همزمان دخالت دارندکه معیارهای کمی و کیفی توان با استفاده از روش تاپسیس می. است

ب و بدترین جواب را با در نظر گرفتن نزدیکی فاصله بهترین جوا شوندواعمال ها معیار به سادگی و با سرعت مناسب  ها،از آنقابل توجهی 

های دار تاپسیس انتخاب شاخصگیری الگوریتم وزنخواهیم با بکارهمچنین می. گیردمبنی بر جواب بهینه، به طور همزمان در نظر می

ها و برخی دیگر ازنوع و هدف کاهش آن ای باشنداگر بعضی از معیارها از انواع هزینههای اجتماعی را ارزیابی کرده و بندی شبکهتصمیم رتبه

باشد با استفاده یابی همه معیارها میآل را که ترکیبی از بهترین مقادیر قابل دستبه آسانی جواب ایده ها باشد،سود بوده و هدف افزایش آن

 . از آن پیدا کنیم
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 مطالب اصلی -2
 

 تعریف مفاهيم اوليه 2- 

 

 تکنيک تاپسيس  -2- 
از این تکنیک . معیاره استگیری چندهای تصمیمیکی از روش ،آلاساس شباهت به راه حل ایدهبندی براولویت تاپسیستکنیک 

  .ها استفاده نمودآن بندیها و گروههای مختلف و انتخاب بهترین گزینه و تعیین فواصل بین گزینهبندی و مقایسه گزینهتوان برای رتبهمی

 وظایفی انجام هاآن واقع در. دهدتشکیل می گیریتصمیم را مدیریت اصلی کانون که معتقدند یتمدیر نظرانصاحب از بسیاری

 :دانندنمی گیریجز تصمیم چیزی را کنترل ی وسازمانده ریزی،برنامه چون

 

 

 

 فرایند مدیریت -  شکل 

 

ها ، اهمیت اثرات و پیامدهای تن همزمان آنکمی و کیفی و لزوم در نظر گرف گیری، تنوع معیارهایهای تصمیمتعداد شاخص

های ریاضی و دانش کامپیوتر در حل از این رو باالخص در دو دهه اخیر، روش. افزاید ها میتصمیم و عواملی نظیر آن بر پیچیدگی تصمیم

-گیری را ایجاد نمودهیبان تصمیمهای پشتگیری چندمعیاره و سیستمها و فنون تصمیمگیری به یاری آنان شتافته و تکنیکمسائل تصمیم

  .اند

 

 معيارهگيري چندتصميم 2-2- 

 معیار یا شاخص چندین روی بر دارند سعی که تعریف نمود هاییرویه و هاروش از ایمجموعه توانمی را معیاره چند گیریتصمیم

 معیاره چند سازیشاخه بهینه دو شامل اساساً معیاره چند گیریتصمیم .دهند انجام گزینه یک انتخاب مناسب جهت تحلیلی ناسازگار، اغلب

 .چندمعیاره است تصمیم تحلیل و

 

 گيريمعيارهاي تصميم 2-3- 
 بررسی معیار چندین اساس بر گیریتصمیم که است گیرندهتصمیم رضایت ومورد مطلوب وقتی هاگیرینتیجه موارد از بسیاری در

 مورد ... و اجتماعی موقعیت  کار ، جغرفیای محل ماهانه، درآمد مانند معیارهایی شغل انتخاب در مثال برای .باشند شده و تحلیل تجزیه و

 .گیرد می قرار توجه

 رضایت و مطلوبیت افزایش به منظور گیرندهتصمیم است که عواملی  معیار از منظور مختلف هایگزینه تعیین در کلی حالت در

 .گردد ارائه هدف یا شاخص است ممکن گیریصمیمت در معیار .دهد می قرار نظر ، مد خود

 

 طرح مسئله 2-2

 یافته افزایش0991دهه از هاهستند که تعداد و دامنه آن یاجتماع یهااز شبکه اییژهبر وب شکل و یمبتن یاجتماع هایشبکه

از  یادیتعداد ز یجادا یبرا یمحرک یرویز نا یتمحبوب ینا. شده است تبدیل هاافراد و سازمان یبرا یاصل یانجر یاست و به رسانه ارتباط

بر وب در ابتدا به ارتباط افراد با  یمبتن ماعیاجت هایاستفاده از شبکه. جوامع خاص مورد نظر وب بوده است یبر رو یاجتماع هایشبکه

 و هادولت. یستمشاهده ن قابلیرغ یراخ هایدر زمان یاجتماع هایکاربران شبکه اییدهرشد پد. شودیمحدود م هایشاندوستان و خانواده

 . اندو بهبود خدماتشان کرده یلتحو ایبر هایگاهبه عنوان پا یاجتماع هایشروع به کشف استفاده بالقوه از شبکه یاقتصاد هایبنگاه

نوع کاربران و ت. شده اند یلدانش تبد یگذاراشتراک یبرا یاست که به مکان یندر ا یاجتماع یهامهم شبکه یهایژگیاز و یکی

 یها به عنوان ابزارشبکه ینو ضرورت ا یتتوان به اهم یرو م ینبوده، از ا یادز یاربس یاجتماع یهادانش به اشتراک گذاشته شده در شبکه

 .توجه نمود یادگیریو  زشآمو در جهت بهبود

 ریزی طرح  گیری تصمیم

 

 اجرا
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و نحوه تعامالت  یها از نظر بزرگشبکه ینا یچیدگیپ. های اجتماعی ارائه شده استشبکه ددر مور یاگسترده یقاتتاکنون تحق

-شبکه یناز ا یمصداق ینترنتیا یاجتماع یهاشبکه. یمآور یرو یاجتماع یشبکه یلیتحل یهاها به روشآن یبررس یشود که برایباعث م

  .شده است یشترب یاجتماع یهاابعاد مختلف شبکه یلبه تحل یازن ینترنتدر ا یاجتماع یبا رشد ساختارها. هستند یچیدهپ یها

 یکتکن یناز ا. است یارهمعچند یریگیمتصم یهااز روش یکیآل، یدهاساس شباهت به راه حل ابر یبندیتاولو یستاپس تکنیک

 .ها استفاده نمودآن یها و گروه بندینهگز ینفواصل ب یینو تع ینهگز ینمختلف و انتخاب بهتر یهاینهگز یسهو مقا یبندرتبه یوان براتیم

داشته  یکدیگرتعامالت را با  یشترینگروه ب ینا یکه اعضا یاباشد به گونهیای گره ممجموعه ی،اجتماع یهادر شبکه وهگر یعموم یمعنا

ارائه  یشبکه اجتماع یکبرای تشخیص گروه در ی را قصد داریم، الگوریتم پژوهش یندر ا. ها کمتر استباشند و روابط خارج از گروه آن

 .دهیم

 

 راه حل پيشنهادي 3-2
گذاری انتخاب شده های اجتماعی را برای تشکیل ماتریس شاخصترین شبکههای زیادی انجام شده، معروفدر این مقاله بررسی

، YouTobe ،Linkedin ،Myspase ،Twitter ،FaseBookهای اجتماعی طبق امار بدست آمده از سایت ویکی پدیا شبکه. است

Telegram ،Google+  وPinterest البته شرایط خاص اینترنت در بعضی . در بین کل کاربران کشورها از محبوبیت بیشتر برخوردارند

در این پژوهش، . ها درست در نظر گرفتتوان نتایج تحقیق را در همه کشورکند و نمیها را دچار سردر گمی میکشورها، آمار شاخص

را طبق نظرات ((مشکالت در ثبت نام می باشد)ات، نوآوری و ایده نو و نحوه ثبت ناممندی، کیفیت سرویس، امنیت اطالعرضایت)هاشاخص

-ها را مقدارنفره ، شاخص011خواهی در چند کالس دانشگاه در یک جامعه آماری حدودکاربران ایرانی در نظر گرفته شده است، لذا با نظر

 . باشنددارند و به صورت کیفی می011تا1ای ازا نمرههدهی شده که بجز شاخص تعداد کاربران که کمی است، سایر شاخص

 

 بندي تاپسيسگيري و رتبهمدل تصميم  -3-2
 تکنیک این .است شاخصه چند گیریتصمیم هایبهترین مدل از یکی و شد پیشنهاد0990سال در یون و هوانگ توسط مدل این

 راه با را فاصله بیشترین و )ممکن حالت بهترین) مثبت آلایده حل راه با را فاصله کمترین باید انتخابی، گزینه که است استوار مفهوم این بر

  ].1[باش داشته (حالت ممکن بدترین) منفی آلایده حل

آل و دورترین  فاصله را از ناکارآمدترین جواب باید کوتاه ترین فاصله را از جواب ایدهدر روش تاپسیس، گزینه انتخاب شده می

  .داشته باشد

هر موضوع مورد : گزینه .گیردباشد مورد ارزیابی قرار میشاخص می nو  گزینه mکه دارای  ین روش، ماتریسدر ا

از . گیری مطرح استهای تصمیمهای عملکردی که برای انتخاب گزینهها یا پارامترویژگی: شاخص .شودیک گزینه محسوب می ،بررسی

معیارهای کمی و کیفی . ها و معیارهای عینی و ذهنی استفاده نمودتوان از شاخصه به طور همزمان میامتیازات مهم این روش آن است ک

ها را مشخص و این اولویت را به صورت کمی بیان تواند ترتیب اولویت گزینهخروجی آن می. دهدیابی دخالت میرا تواما در مبحث مکان

های نتایج این مدل کامال منطبق با روش. روش کار ساده و سرعت آن مناسب است.گیردها را در نظر میتضاد و تطابق بین شاخص. کند

 .تجربی است

 

 مراحل ریاضی روش تاپسيس 3-2-2
                                                                      شاخص nو  گزینه mها بر اساستشکیل ماتریس داده -0

 :ها و تشکیل ماتریس استاندارد از طریق رابطه زیرنمودن دادهاستاندارد  -2

(2                                                                                                                            )   
   

  بر اساس  ها تعیین وزن هر یک از شاخص -3

(3                                                                                                                            )       
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ستاندارد هر حاصلضرب مقادیر ا( V)در واقع ماتریس . های دارای اهمیت بیشتر از وزن باالتری برخوردارنددر این راستا شاخص 

 باشد                                                           شاخص در اوزان مربوط به خود می 

 : آل و آلترناتیو حداقل ایده  ای برای آلترناتیو تعیین معیار فاصله -1

   

  (1                    )                                                                                      
         

 

 آل ی آلترناتیو ایدهو فاصله ی آلترناتیو حداقل ی آلترناتیو حداقل، تقسیم بر مجموع فاصلهاست با فاصلهتعیین ضریبی که برابر -9

 .شودی زیر محاسبه مینشان داده و از رابطه  باکه آن را 

(9                                                                                                                            )        
    

      رتبه بندی آلترناتیوها بر اساس میزان -9 
   

 آزمایشات -3
امنیت ، تعداد کاربران: عبارتند ازهای اجتماعی های ارزیابی شبکهشاخصهای مربوطه، ها توسط سازماندر آخرین بررسی

، زمانبندی، میزان موفقیت: هایتواند دارای آیتممندی کاربر از یک شبکه اجتماعی خود میرضایت)های کاربرانمندیرضایت، اطالعات

، مندی کلیرضایت، انتظارات و عملکردهای گزارش شده، مقیاس کارایی سیستم، میزان خطای کاربران، استفاده از جستجو به جای هدایت

 (نوآوری و ایده نو، نحوه ثبت نام کاربران، هاکیفیت سرویسو های ارائه شدهسرویس

 
 هاي اجتماعی مورد بحثجدول شاخص شبکه-  جدول 

نحوه ثبت 

 (9)نام

نوآوری و ایده نو 

(9) 

امنیت 

 (1)اطالعات

کیفیت 

 (3)سرویس

رضایتمندی 

 (2)کاربران

 SN (0)تعداد کاربران

91 31 21 91 11 911111 YouTube   

11 91 31 31 29 091111 Pinterest 

91 99 31 99 99 191111 Google+ 

31 11 91 91 91 9911111 Instagram  

21 21 91 11 91 911111 Telegram 

91 91 11 91 99 0111111 Facebook 

91 91 39 39 39 211111 Tumblr 

99 39 11 99 91 191111 Twitter 

91 99 91 99 11 111111 LinkedIn 

31 31 19 99 91 291111 Myspace 

 

 انتخاب وزن هر شاخص  3- 
های اجتماعی های شبکهها را برای شاخصوزن. باشدسیس میگذار در نتیجه تاپانتخاب وزن برای هر شاخص از مراحل تاثیر

 . نمایش داده است 0-9شماره شاخص است که در جدول  9-2محور افقی شکل. اندانتخاب شده 9-2مورد مطالعه طبق نمودار شکل

http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=YouTube+%28Google%29&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=Pinterest&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=Google%2B&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=Instagram+%28Facebook%29&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=Facebook&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=Tumblr+%28Yahoo%21%29&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=Twitter&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=LinkedIn&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=Myspace&i=Internet+Social+Media
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 نمودار وزن  شاخص ها - 2نمودار 

 
. ایمایم و بیشترین وزن منفی را به نحوه ثبت نام نسبت دادهدی کاربران و نوآوری نسبت دادهمنبیشترین وزن مثبت را به رضایت

 . ایمها را متعادل در نظر گرفتهسایر وزن شاخص

 

 فراخوانی الگوریتم تاپسيس و خروجی آن  2-3

های مربوطه را نشان زه شده با شاخصهای نرمالیداده( 9-3جدول. )هارا نرمالیزه کنیمگام مهم در الگوریتم این است که داده

 . دهدمی

 

 هاي مورد مطالعهها و دادهنرماليزه شده شاخص - 2جدول 

نوآوری و ایده  نحوه ثبت نام

 نو

  تعداد کاربران رضایتمندی کاربران کیفیت سرویس امنیت اطالعات
SN 

6.75E-09 15110099 15111191 15111991 15110109 15111139 YouTube   

1.12E-09 15111101 15111392 15111919 15110991 15111911 Pinterest 

3.37E-09 15110111 15111919 15111919 15110999 15111992 Google+ 

7.12E-08 15110190 15111939 15110192 15110391 15111219 Instagram  

3.75E-09 15110329 15111920 1511019 15111919 15111091 Telegram 

7.50E-09 15110913 15110199 15112111 15112109 15111139 Facebook 

1.50E-09 1511199 15111100 15110122 15112139 1511119 Tumblr 

5.62E-09 15110329 15111192 15110099 15110099 15111919 Twitter 

3.00E-09 15110099 15111991 1511019 15110999 15111992 LinkedIn 

1.87E-09 1511929 15111919 15110301 15110109 15111219 Myspace 

 
این مقادیر را نشان ( 9-1جدول )آوریم اوزان مختلف را بدست می در شاخص هر استاندارد در گام دوم الگوریتم تاپسیس مقادیر

 .دهدمی

 

 

 

 

 

 

 

http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=YouTube+%28Google%29&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=Pinterest&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=Google%2B&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=Instagram+%28Facebook%29&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=Facebook&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=Tumblr+%28Yahoo%21%29&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=Twitter&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=LinkedIn&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=Myspace&i=Internet+Social+Media
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 اوزان در شاخص هر استاندارد مقادیر - 3جدول 

 نوآوري و نحوه ثبت نام

 ایده نو

امنيت 

 اطالعات

کيفيت 

 سرویس

رضایتمندي 

 کاربران

 SN تعداد کاربران

7.23E-23 2.40E-08 1.65E-08 2.84E-08 4.32E-08 2.25E-08 YouTobe 

1.20E-23 8.57E-09 8.26E-09 4.26E-08 7.20E-08 1.97E-08 Pinterest 

3.61E-23 2.23E-08 1.51E-08 4.26E-08 7.92E-08 1.69E-08 Google+ 

7.63E-22 3.09E-08 2.20E-08 8.52E-08 5.76E-08 8.46E-09 Instagram  

4.02E-23 2.74E-08 1.93E-08 7.10E-08 2.88E-08 5.64E-09 Telegram 

8.03E-23 3.26E-08 2.48E-08 9.95E-08 1.15E-07 2.25E-08 Facebook 

1.61E-23 1.20E-08 9.63E-09 4.97E-08 8.64E-08 1.41E-08 Tumblr 

6.02E-23 2.74E-08 1.79E-08 5.68E-08 5.04E-08 1.55E-08 Twitter 

3.21E-23 2.40E-08 2.34E-08 7.10E-08 7.92E-08 1.69E-08 LinkedIn 

2.01E-23 1.71E-08 1.51E-08 6.39E-08 4.32E-08 8.46E-09 Myspace 

اجتماعی را با ستون اول جدول رتبه هر شبکه. بدست آمده است 9-9دار در جدولاما نتایج نهایی خروجی الگوریتم تاپسیس وزن

ستون آخر نمره هر گزینه با توجه . ددهستون دوم هر گزینه در تشکیل اولیه ماتریس تاپسیس نشان می. دهدها نشان میتوجه به شاخص

 . دهدهای داده شده به الگوریتم نشان میبه شاخص

 
 هاي اجتماعینتایج الگوریتم تاپسيس در ارزیابی شبکه  - 4جدول 

Score S-N Alter RANK 

15219321 Instagram 

 
1 0 

15039901 Facebook 9 2 

15199199 LinkedIn 9 3 

15191090 Telegram 9 1 

15199019 Twitter 9 9 

15192999 Google+ 3 9 

15111111 Tumblr 1 1 

15191921 YouTube  0 9 

15190919 Myspace 01 9 

15199013 Pinterest 2 01 

 

شش شاخص که با وزن . باشدگیری شش معیاره میشاید در نگاه اول به شاخص انتظار این نتیجه نیست،  ولی این نتیجه تصمیم

 . کنندبندی دخالت میگیری و رتبههای خودشان در تصمیم

 
 سيستاپدر  یاجتماعنمره هر شبکه یشنمودار نما - 2نمودار 

 

http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=Pinterest&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=Google%2B&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=Instagram+%28Facebook%29&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=Facebook&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=Tumblr+%28Yahoo%21%29&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=Twitter&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=LinkedIn&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=Myspace&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=Instagram+%28Facebook%29&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=Instagram+%28Facebook%29&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=Facebook&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=LinkedIn&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=Twitter&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=Tumblr+%28Yahoo%21%29&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=YouTube+%28Google%29&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=Myspace&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=Pinterest&i=Internet+Social+Media
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باالترین نمره  1شود که شبکه شماره مالحظه می. دهدای نمره الگوریتم تاپسیس در هر شبکه را نشان مینمودار میله 9-0شکل

 .بندی داشته استرا در رتبه

 

 نتيجه -4
 

دار بود تاپسیس وزنبندی را مورد بررسی قرار گرفت که  الگوریتم اول گیری برای رتبهدر این تحقیق ساختار دو الگوریتم تصمیم

تعداد قابل  ،معیارهای کمی و کیفی در ارزیابی به صورت همزمان دخالت دارنددر روش تاپسیس . و الگوریتم دوم تاپسیس از نوع فازی است

 عملکرد سیستم به صورت مطلوب و قابل ،گردداین روش به سادگی و با سرعت مناسب اعمال می ،توجهی معیار در نظر گرفته می شود

یعنی هر چه مقدار شاخص بیشتر )باشدت افزایشی یا کاهشی میخهای مورد نظر در حل مسأله، به طور یکنوامطلوبیت شاخص ،قبول است

روابط مورد ، توان تغییر داد و نحوه پاسخگویی سیستم را بر اساس این تغییرات بررسی کرداطالعات ورودی را می ،(شود و بالعکسمی

یزه کردن اطالعات، محاسبه فواصل، و روش تعیین اوزان شاخص ها به صورت اختیاری بوده و قابل تطبیق با نوع اطالعات استفاده برای نرمال

-بر این اساس که گزینه انتخابی کوتاه. شودآل انجام میاولویت بندی در این روش با منطق شباهت به جواب ایده ،موجود در مسأله است

 .آل و دورترین فاصله را از بدترین جواب داشته باشدترین فاصله را از جواب ایده

ها باشد، روش ها و برخی دیگر ازنوع سود بوده و هدف افزایش آنای باشند و هدف کاهش آناگر بعضی از معیارها از انواع هزینه 

 .یابداشد میبیابی همه معیارها میآل را که ترکیبی از بهترین مقادیر قابل دستتاپسیس به آسانی جواب ایده

های اجتماعی را ارزیابی بندی شبکههای تصمیم رتبهسپس با بکار گیری الگوریتم وزن دار تاپسیس توانستیم با انتخاب شاخص

ها ها و برخی دیگر ازنوع سود بوده و هدف افزایش آنای باشند و هدف کاهش آنها از انواع هزینهاگر بعضی از معیارمالحظه شد که . کنیم

 . باشد یافتها مییابی همه معیارآل را که ترکیبی از بهترین مقادیر قابل دستبه آسانی جواب ایده روش تاپسیسد، باش

فاصله بهترین جواب و بدترین جواب را با در نظر گرفتن نزدیکی مبنی بر جواب بهینه، به طور همزمان در نظر تاپسیس روش 

 .گیردمی

های اجنماعی و مقایسه آن با روش بندی شبکهگیری و رتبهی الگوریتم تاپسیس فازی در تصمیمتوان با به کارگیردر پایان می

-های مختلف در شبکه مثل موتوردار مورد استفاده شده در این تحقیق، استفاده از الگوریتم تاپسیس در ارزیابی سایر قسمتتاپسیس وزن

گیری گیری رایگیری تصمیمهای پیچیده در شبکه، استفاده از الگوریتم رایگره گر، استفاده از الگوریتم تاپسیس در تشخیصهای جستجو

های های بیشتری از شبکهتوان با دخالت دادن شاخصها میفازی در ارزیابی شبکه و مقایسه آن با الگوریتم تاپسیس، در شبیه سازی

ها از استفاده نمود سپس با بدست آوردن مقادیر بهینه وزن... تماع ذرات وهای بهینه نظیر ژنتیک و یا اجها از الگوریتماجنماعی، انتخاب وزن

 ها از جامعه آماری بزرگتر جهت ادامه تحقیق استفاده نمودالگوریتم تاپسیس، مقدار دادن به هریک شاخص
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