ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی دادهها
 12و  11آبان 2131
دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان

پیاده سازی الگوریتم تحلیل سلسله مراتبی ) (AHPدر اعتبارسنجی منابع الکترونیکی روی وب
حجت میاندهی* ،عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مهرآستان کارشناسی ارشد  ، MBAایران
زهرا جهان بین ،کارشناسی ارشد  ITدانشگاه گیالن ،ایران
رامین تقی نیا ،عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مهرآستان،کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ،ایران

چکیده - :با رشد و توسعه وب ،به مرور زمان ،مدیریت و اعمال سیاست گذاری های مدیریتی بر محتوای وب
ضرورت پیدا کرده است تا بر اساس آن ،منابع و سرور های وب در یک ساختار کنترل شده و قابل استفاده برای
همگان قرار گیرند .اما به خاطر پویایی شبکه وب این امر به صورت فراگیر امکان پذیر نمی باشد .از طرف دیگر
هر اندازه که حجم منابع وب افزایش می یابد به همان اندازه انتخاب یک منبع مناسب در یک جستجو و تشخیص
دادن اطالعات دقیق و صحیح از اطالعات ناصحیح مشکل تر می شود .از این رو به مکانیسمی نیاز است که بر
اساس آن بتوان منابع بدست آمده از یک جستجو را ارزیابی نمود تا با یک ضریب اطمینان مناسبی یک منبع را
انتخاب نمود .هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل و الگوریتمی برای ارزیابی اعتبار منابع الکترونیکی روی وب می
باشد که بر اساس آن اعتبار منابع مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و منبع مناسب برای هدف مورد نظر مشخص می
شود.
کلمات کلیدی :اعتبار منابع ،وب معنایی ،پیشکار وب معنایی ،الگوریتم تحلیل سلسله مراتبی

*

عهدهدار مکاتبات

آدرس الکترونیکی hj192@ yahoo.com
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 1مقدمه

مرجع معتبر ارائه گردد ،اما اجزای سازنده آن توسط

از اهداف اساسی وب به اشتراک گذاشتن منابع

افراد مختلف ایجاد شود .از این رو تالش شده است

بوده است که این ایده به عنوان قوی ترین عامل

تا از محتویات یک منبع در ارزیابی آن نیز استفاده

رشد و توسعه آن می باشد .سازمان ها و افراد

گردد[ .]5،6مدل پیشنهادی برای ارزیابی اعتبار یک

مختلف از وب به عنوان ابزاری جهت ارائه و یا

منبع ،بر اساس محتوای آن منبع بیان می شود ،یعنی

استفاده از منابع استفاده می کنند .این نهادها بر

برای ایجاد هر منبع ،مجموعه ای از صفات و

اساس فعالیت های خود محصوالت متنوعی را مورد

ویژگی ها تعیین شده و سپس برای ارائه این منبع به

استفاده قرار می دهند و یا جهت استفاده دیگران

این صفات مقداردهی انجام می گیرد[ .]7و در

ارائه می کنند[ .]1،2حال این سواالت مطرح می

نهایت پیشکار وب معنایی با استفاده از قواعد نظریه

شوند که ما چگونه می توانیم در میان این منابع،

تصمیم ،از الگوریتم تحلیل سلسله مراتبی برای

انتخاب درست را انجام دهیم و منبع مناسب را برای

انتخاب منبع مناسب استفاده می کند[.]8

هدف مورد نظر انتخاب نماییم؟ چگونه می توان به

برای این مدل یک محیط عملیاتی حاوی پیشکارها

انتخاب انجام شده اعتماد کرد؟

ها ( )Agentرا در نظر گرفته ایم[ .]9در این محیط

از آنجا که اتخاذ تصمیم صحیح و به موقع می تواند

عملیاتی تعدادی پیشکار خریدار و تعدادی پیشکار

تاثیر بسزایی در زندگی انسان ها داشته باشد،

فروشنده وجود دارند .منابعی که پیشکار فروشنده

ضرورت وجود یک تکنیک قوی که بتواند انسان

 Sjدر اختیار درخواست کننده ها قرار می دهد به

را در این زمینه یاری کند کامالً محسوس می باشد.

صورت معنایی ( )Semantic Webبا استفاده از

برای تصمیم گیری و انتخاب یک منبع ،نیاز به یک

ویژگی های { }A1, …, Anبیان شده اند .یک

مکانیسم ارزیابی می باشد که با استفاده از معیارهای

پیشکار  Biدرخواست نیاز به یک منبع را به پیشکار

مناسبی یک منبع را ارزیابی نماید و بر اساس نتایج

های ( Sjفروشنده) ارائه می دهد و پیشکار های Sj

حاصل از ارزیابی بتوان منبع مناسب را برای هدف

منبع پیشنهادی خود (ویژگی آن منبع) را به پیشکار

مورد نظر انتخاب نمود .این مقاله ابتدا تعریفی از

 Biارائه می دهند و پیشکار  Biمنابع بدست آمده را

اعتماد و اعتبار ارائه کرده و سپس به معرفی

بر اساس الگوریتم  AHPارزیابی می کند و بر

الگوریتم اعتبارسنجی منابع در وب می پردازد.

اساس نتایج حاصل از ارزیابی ،یک پیشکار  Sjرا

 2ارائه مدل اعتبارسنجی منابع

جهت انجام تعامل انتخاب می کند.

مدل هایی که تاکنون برای ارزیابی اعتبار منابع ارائه

 4نتایج

شده اند ،متکی بر ایجاد کننده یک نهاد و یا ماهیت

در این پژوهش ابتدا مفاهیم مربوط به ارزیابی اعتبار

وجودی یک نهاد می باشند و در مورد مولفه های

منابع بیان شده ،و سپس مدلی برای اعتبار سنجی

تشکیل دهنده آن (محتوای آن) نظری ندارند[.]3،4

منابع ارائه شده است .مدل پیشنهادی ،ارزیابی اعتبار

به عنوان مثال ممکن است یک سایت توسط یک

منابع با استفاده از الگوریتم  AHPمی باشد که یکی
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از جامع ترین سیستمهای طراحی شده برای تصمیم
 زیرا این تکنیک.گیری با معیارهای چندگانه است
امکان فرموله کردن مسأله را به صورت سلسله
مراتبی فراهم می کند و همچنین امکان درنظر
 این.گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی را دارد
فرآیند گزینه های مختلف را در تصمیم گیری
دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت روی معیارها
 عالوه براین برمبنای مقایسه،و زیر معیارها را دارد
 که قضاوت و محاسبات را،زوجی بنا نهاده شده
 همچنین میزان سازگاری و.تسهیل می نماید
ناسازگاری تصمیم را نشان می دهد که از مزایای
ممتاز این تکنیک در تصمیم گیری چند معیاره می
 اعتبار منابع بهAHP  با استفاده از تکنیک.باشد
دست آمده و می توان منبع مناسب را برای هدف
.مورد نظر انتخاب نمود
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