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 در اعتبارسنجی منابع الکترونیکی روی وب (AHP)پیاده سازی الگوریتم تحلیل سلسله مراتبی 

 

 ، ایران MBAارشد  یکارشناس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مهرآستانعضو هیات علمی  ،*حجت میاندهی

 ، ایراندانشگاه گیالن ITارشد  یکارشناس ،بینزهرا جهان 

 ، ایرانکارشناسی ارشد علوم اقتصادیموسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مهرآستان،عضو هیات علمی رامین تقی نیا، 
 

وب  یبر محتوا یتیریمد یها یگذار استیو اعمال س تیریبا رشد و توسعه وب، به مرور زمان، مد -: چکیده

 یساختار کنترل شده و قابل استفاده برا کیوب در  یکرده است تا بر اساس آن، منابع و سرور ها دایضرورت پ

 گریباشد. از طرف د ینم ریپذ انامک ریامر به صورت فراگ نیشبکه وب ا ییای. اما به خاطر پورندیهمگان قرار گ

 صیجستجو و تشخ کیمنبع مناسب در  کیبه همان اندازه انتخاب  ابدی یم شیهر اندازه که حجم منابع وب افزا

است که بر  ازین یسمیرو به مکان نیشود. از ا یمشکل تر م حیاز اطالعات ناصح حیو صح قیدادن اطالعات دق

منبع را  کی یمناسب نانیاطم بیضر کینمود تا با  یابیجستجو را ارز کیاساس آن بتوان منابع بدست آمده از 

 یوب م یرو یکیاعتبار منابع الکترون یابیارز ی برایتمیش ارائه مدل و الگورپژوه نیا یانتخاب نمود. هدف اصل

 یم صهدف مورد نظر مشخ یقرار گرفته و منبع مناسب برا یابیباشد که بر اساس آن اعتبار منابع مختلف مورد ارز

  شود.

 مراتبیی، الگوریتم تحلیل سلسله یوب معنا شکاریپ ،ییاعتبار منابع، وب معنا :کلیدی کلمات

 

                                                           
*
 دار مکاتباتعهده  

  hj192@ yahoo.comآدرس الکترونیکی

mailto:rtn1361@gmail.com


 ها ی تحلیل پوششی دادهلملبین الکنفرانس  ششمین

 2131آبان  11و  12  

 ندانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجا

 مقدمه 1

وب به اشتراک گذاشتن منابع  یاز اهداف اساس

عامل  نیتر یبه عنوان قو دهیا نیبوده است که ا

باشد. سازمان ها  و افراد  یرشد و توسعه آن م

 ایجهت ارائه و  یمختلف از وب به عنوان ابزار

نهادها بر  نیکنند. ا یاستفاده از منابع استفاده م

را مورد  یخود محصوالت متنوع یها تیاساس فعال

 گرانیجهت استفاده د ایدهند و  یاستفاده قرار م

 یسواالت مطرح م نی. حال ا[1،2]کنند یارائه م

منابع،  نیا انیدر م میتوان یما چگونه مشوند که 

 یو منبع مناسب را برا میانتخاب درست را انجام ده

توان به  یچگونه م م؟ییهدف مورد نظر انتخاب نما

 انتخاب انجام شده اعتماد کرد؟

تواند  یو به موقع م حیصح میآنجا که اتخاذ تصم از

انسان ها داشته باشد،  یدر زندگ ییبسزا ریتاث

که بتواند انسان  یقو کیتکن کیضرورت وجود 

باشد.  یکند کامالً محسوس م یاری نهیزم نیرا در ا

 کیبه  ازیمنبع، ن کیو انتخاب  یریگ میتصم یبرا

 یارهایاز مع ادهباشد که با استف یم یابیارز سمیمکان

 جیو بر اساس نتا دینما یابیمنبع را ارز کی یمناسب

هدف  یبتوان منبع مناسب را برا یابیحاصل از ارز

از  یفیمقاله ابتدا تعر نیمورد نظر انتخاب نمود. ا

 یاعتماد و اعتبار ارائه کرده و سپس به معرف

 پردازد. یمنابع در وب م یاعتبارسنج تمیالگور

 ارائه مدل اعتبارسنجی منابع 2

اعتبار منابع ارائه  یابیارز یکه تاکنون برا ییمدل ها

 تیماه اینهاد و  کیکننده  جادیبر ا یشده اند، متک

 یباشند و در مورد مولفه ها ینهاد م کی یوجود

[. 3،4ندارند] یآن( نظر یدهنده آن )محتوا لیتشک

 کیتوسط  تیسا کیبه عنوان مثال ممکن است 

سازنده آن توسط  یامرجع معتبر ارائه گردد، اما اجز

رو تالش شده است  نیشود. از ا جادیافراد مختلف ا

استفاده  زیآن ن یابیمنبع در ارز کی اتیتا از محتو

 کیاعتبار  یابیارز یبرا یشنهادی[. مدل پ5،6گردد]

 یعنیشود،  یم انیآن منبع ب یمنبع، بر اساس محتوا

از صفات و  یهر منبع، مجموعه ا جادیا یبرا

منبع به  نیارائه ا یشده و سپس برا نییعها ت یژگیو

[. و در 7]ردیگ یانجام م یصفات مقدارده نیا

 هیبا استفاده از قواعد نظر ییوب معنا شکاریپ تینها

 یبرا یسلسله مراتب لیتحل تمیاز الگور م،یتصم

 .[8کند] یانتخاب منبع مناسب استفاده م

 شکارهایپ یحاو یاتیعمل طیمح کیمدل  نیا یبرا

 طیمح نیدر ا [.9]می( را در نظر گرفته اAgentها )

 شکاریپ یو تعداد داریخر شکاریپ یتعداد یاتیعمل

فروشنده  شکاریکه پ یفروشنده وجود دارند. منابع

Sj دهد به  یدرخواست کننده ها قرار م اریدر اخت

از  ستفاده( با اSemantic Web) ییصورت معنا

 کیشده اند.  انی{ بA1, …, An} یها یژگیو

 شکاریمنبع را به پ کیبه  ازیدرخواست ن Bi شکاریپ

  Sj یها شکاریدهد و پ ی)فروشنده( ارائه م Sj یها

 شکاریآن منبع( را به پ یژگیخود )و یشنهادیمنبع پ

Bi شکاریدهند و پ یارائه م Bi  منابع بدست آمده را

کند و بر  یم یابیارز AHP تمیبر اساس الگور

را   Sj شکاریپ کی ،یابیحاصل از ارز جیاساس نتا

 کند. یتعامل انتخاب م جهت انجام
 نتایج 4

اعتبار  یابیمربوط به ارز میپژوهش ابتدا مفاه نیدر ا

 یاعتبار سنج یبرا یشده، و سپس مدل انیمنابع ب

اعتبار  یابیارز ،یشنهادیمنابع ارائه شده است. مدل پ

 یکیباشد که  یم AHP تمیمنابع با استفاده از الگور



 ها ی تحلیل پوششی دادهلملبین الکنفرانس  ششمین

 2131آبان  11و  12  

 ندانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجا

 میتصم یشده برا یطراح یستمهایس نیاز جامع تر

 کیتکن نیا رایاست. ز انهچندگ یارهایبا مع یریگ

امکان فرموله کردن مسأله را به صورت سلسله 

امکان درنظر  نیکند و همچن یفراهم م یمراتب

 نیرا دارد. ا یفیو ک یمختلف کم یارهایگرفتن مع

 یریگ میمختلف را در تصم یها نهیگز ندیفرآ

 ارهایمع یرو تیحساس لیدخالت داده و امکان تحل

 سهیمقا یبرمبنا نیعالوه برا ،را دارد ارهایمع ریو ز

بنا نهاده شده، که قضاوت و محاسبات را  یزوج

و  یسازگار زانیم نی. همچندینما یم لیتسه

 یایدهد که از مزا یرا نشان م میتصم یناسازگار

 یم ارهیچند مع یریگ میدر تصم کیتکن نیممتاز ا

اعتبار منابع به  AHP کیباشد. با استفاده از تکن

هدف  یتوان منبع مناسب را برا یدست آمده و م

 مورد نظر انتخاب نمود.
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