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 چکیدٌ

َتای مجتاسی اعتم اس    َای اجتماعی، حجم سيادی اس فعالیتت َای ضبکٍسايتيسافشين خدمات ي کاربزان در يببا تًجٍ بٍ گستزش ر

ٍ َا صًرت میسايتآمًسضی، اقتصادی، اجتماعی ي سیاسی بز ريی ايه يب َتای اجتمتاعی بتا    گیزد. باساريابی در میان کاربزان ضتبک

َتای متتليتی   َای اخیز مًرد تًجٍ محققان ي ضزکتيی است کٍ در سالَاَدف معزفی محصًالت ي جذب مطتزی اس جملٍ فعالیت

َای اجتماعی با َدف بیطتیىٍ کتزدن تتا یز    ساسی کاربزان ي وحًٌ گستزش اوتطار تبلیغات در ضبکٍقزار گزفتٍ است. چگًوگی مدل

بز معزفتی باساريتابی اس يزيتن اوتطتار در      َای اجتماعی حائش اَمیت است. بىابزايه در ايه مقالٍ، عاليٌباساريابی بزای تحلیل ضبکٍ

ٍ   ساسی، مدلآواليه َای اجتماعیضبکٍ َتای  َايی بزای بزرسی چگًوگی گستزش اوتطار تبلیغات تًسط کتاربزان متتلتد در ضتبک

افتزاد  َای صًرت گزفتٍ اس چىديه مدل اوتطار استيادٌ ضدٌ است ي چگًوگی تا یزپذيزی ساسیاجتماعی صًرت گزفتٍ است. در مدل

 ساسی ي گشارش ضدٌ است.ماعی ضبیٍَای اجتمتتلد اس تبلیغات ي اوتطار آن در دادگان استاودارد ضبکٍ

 کلمات کلیدی

 .مدل اوتطار، باساريابی َای اجتماعی، گستزش اوتطار،ضبکٍ 
 

 

 

  مقدمٍ -1

ِ   ثب گستزش رٍسافشٍى کبرثزاى ضجکِ ّاب ثاز   ّبي اجتوبعی ٍ تابييز ایاي ضاجک
ّب، هذیزاى ثبساریبثی ثزاي افشایص هطتزیبى ضزکت خَد ٍ سًذگی رٍسهزُ اًسبى

ِ  تجليغبت هحصَالت جذیذ خَد، فعبليت ّاب  ّبي هختلفی را ثز رٍي ایاي ضاجک
ّبي هذل اًتطبر ضجکِ، چگًَگی اًتطبر اعالعبت در ضجکِ .]9[ دٌّذاًجبم هی

سابسي  کٌذ. هغبلعِ ًحَُ اًتطبر ثزاي ثيطيٌِهی سبسياجتوبعی آًالیي را هذل

ّبي اجتوبعی ثسيبر اّويت دارد. هطاک  ثبساریابثی در   تبييز ثبساریبثی در ضجکِ
ِ عاَر  ّبي اجتوبعی ثِ عَر گستزدُ هَرد هغبلعِ قزار گزفتِ اسات ٍ ثا  ضجکِ

اي اس کبرثزاى ثِ عٌَاى هجوَعِ اٍليِ ثزاي عوذُ ثز چگًَگی اًتخبة هجوَعِ
 .]1[ضًَذ، توزکش دارد سبسي تعذاد کبرثزاى ًْبیی کِ جذة هحصَل هیثيطيٌِ

ثِ عَر کلی، فزآیٌذ اًتطبر در یک ضجکِ اجتوبعی ثِ ایي صَرت تَصيف 
ي ثِ عٌَاى ضازٍ  کٌٌاذُ  ضَد: در اثتذا، ثخطی اس کبرثزاى ضجکِ اجتوبعی هی
کٌٌاذُ  ضًَذ، ایي کبرثزاى ثِ عٌَاى پذیزًاذُ ٍ تجليا   ي اًتطبر اًتخبة هیاٍليِ

 ضًَذ ٍ هعزفی یب تَليذ هحصَلی را در ضجکِ اجتوبعی هحصَل هحسَة هی
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کاِ اًتطابر آزابس ضاذ، تجليا       کٌٌذ. ایي فزض ٍجَد دارد کِ، سهابًی اعالم هی

ِ ارتجبعبت هيبى کبرثزاى در ضجکِ اجتوبعی هحصَل ٍ تبييزگذاري آى ثِ ٍسيل
ِ      یبثذ. هاذل گستزش هی ّابي  ّابي سیابدي ثازاي چگاًَگی اًتطابر در ضاجک

1ّبي ّب، هذلاًذ. اس هيبى ایي هذلضذُاجتوبعی تَسظ هحققيي ارائِ 
ICM  ٍ

LTM
 .]13ٍ14[اًذّبیی ّستٌذ کِ ثيطتز هَرد استفبدُ قزار گزفتِهذل ]2[ 2

سابسي هاذل   ثزاي هاذل  LTM ،ICM  ٍCANDسِ هذل  در ایي هقبلِ، اس
ّب ٍ ثْجَد اًتطابر چٌاذیي   هذل ثزاي ثزرسی ایي ضَد.اًتطبر ضجکِ استفبدُ هی

آسهبیص ثزاي هطبّذُ تعذاد هٌبست رئَس اٍليِ ٍ هقذار هٌبست آستبًِ عزاحی 
 سبسي ضذًذ.ٍ پيبدُ

 ِ بّين هفا  2ضاَد: ثخاص   ثٌاذي های  اداهِ ایي هقبلِ ثِ ایي تزتيت عجقا
کبرّبي هزتجظ ثب  3کٌذ. ثخص هقذهبتی السم ثزاي درک هَضَ  را فزاّن هی

 ّابي اساتفبدُ  دادُضبه  هعزفی هجوَعِ 4دّذ. ثخص هَضَ  را پَضص هی
 5ّبسات ٍ ثخاص   ضذُ، ًتابی  آسهبیطابت ٍ ًوَدارّابي ًتابی  ٍ تحليا  آى     

 دّذ.اي اس تحقيق اًجبم ضذُ را ارائِ هی ًتيجِ

 مياَیم ايلیٍ -2

اي کِ ثزاي درک ثْتاز هَضاَ  ًيابس اسات ارائاِ      در ایي ثخص، هفبّين اٍليِ
 گزدد.  هی

 َای اجتماعیباساريابی در ضبکٍ -2-1

ّبي اجتوبعی، ثب تجذی  ضجکِ اجتوابعی ثاِ هبضايي    ثبساریبثی ثِ کوک ضجکِ
کٌاذ، هحصاَل تجليغای را در    عظيوی کِ خجزّب را دّبى ثِ دّبى پخاص های  

ّذ. پيبم تجليغی یک ضازکت ثاب اساتفبدُ اس تززيات     دهعزض دیذ ّوِ قزار هی
تَاًاذ ثاِ صاَرت    هطتزیبى ثِ هعزفی آى ضزکت ثِ دٍساتبى ٍ آضاٌبیبى های   

 .]11[ چطوگيزي افشایص یبثذ

 ساسی تا یز اوتطاربیطیىٍ -2-1-1

ّبي اجتوبعی ًقص اسبسی در گستزش اًتطبر ثب تَجِ ثِ ایي حقيقت کِ ضجکِ
ّبي اجتوبعی ثزاي اّذاف ثبساریابثی  اس ضجکِ ّب دارًذ، استفبدُاعالعبت ٍ ایذُ

در هقبالت هختلفی پيطاٌْبد ضاذُ اسات. ّاذف ایاي رٍش، گاشیٌص تعاذاد        
اي است کِ ثاب داضاتي یاک هاذل هطاخ  اس      هحذٍدي کبرثز اٍليِ ثِ گًَِ

اًتطبر، در اًتْب تعذاد کبرثزاى تحت تبييز قزار گزفتِ ثيطيٌِ ثبضاذ. در ثزخای اس   
ی اس ًظز سهبًی ٍ تعذاد اًتخبة کبرثز اٍليِ ًيش هوکي است ّبیهَارد، هحذٍدیت

 .]7-5[در ًظز گزفتِ ضَد 

 َای اوتطارمدل -3

ِ   در ایي ثخص هذل ّابي اجتوابعی   ّبي هتذاٍل ثزاي پذیاذُ اًتطابر در ضاجک
 ضًَذ.هعزفی هی

3-1- ICM 

در ایي هذل تبييز ّز راس ثز ایي اسبس کِ چگًَاِ ّوسابیگبى هٌحصاز ثاِ     
 (u,v)ثازاي یابل    wu,v ضاَد. ٍسى گذارد، تعزیف هیز هیفزدش را تحت تبيي

  S0گذارد. اگز را تحت تبييز هی v، راس uهتٌبظز ثب احتوبلی است کِ راس 

 
ثبضذ، عوليبت اًتطبر، ضبه  تعذادي هزاح  است کِ ّز هزحلِ  3هجوَعِ اٍليِ

 هتٌبظز ثب تبييزي است کِ ثزخی رئَس تحت تبييز قزار گزفتِ ثاِ ّوسابیگبى  
فزستٌذ. در ایاي رٍش ّاز راس تحات تابييز قازار      هی ًگزفتِ قزار تبييز تحت

گزفتِ تٌْب یک ثبر فزصت دارد تب ّوسبیگبًص را تحت تبييز قزار دّذ. فزآیٌاذ  
-t ثب تعذاد رئَس فعبل در هزحلِ tاًتطبر سهبًی کِ تعذا رئَس فعبل در هزحلِ 

 یبثذ.یکی ثبضٌذ. خبتوِ هی 1

داضتِ ثبضٌذ گزاف کبهالً  1ّب احتوبلی ثزاثز ّوِ یبل ICMاگز در گزاف هذل 
سابسي ایاي رٍش   قغعی است ٍ در زيز ایي صَرت زيز قغعی است. در پيابدُ 
ضَد کِ اگز گازُ  ثزاي سبدگی یک آستبًِ احتوبلی هطخ  در ًظز گزفتِ هی

u ُگز v  ،را ثب احتوبلی ثيطتز اس آستبًِ تحت تبييز قزار دّذv ضاَد ٍ  فعبل هی
 .]2ٍ7[هبًذ هی ر زيز ایي صَرت زيزفعبل ثبقید

3-2- LTM 

در ایي هذل فعبل ضذى یک راس ثب هجوَ  تبييزي کِ ّوسبیگبى راس ثِ آى 
 vثاِ   uهتٌبظز ثب ًيزٍیی است کِ راس  wu,vکٌٌذ هتٌبظز است. ٍسى ٍارد هی
ِ  vکٌذ کاِ ّاز راس   کٌذ. ایي رٍش ثِ ایي گًَِ کبر هیٍارد هی اي در آساتبً
گيزد. در ایاي هاذل ًياش یاک هجوَعاِ اٍلياِ       ( ثِ عَر تصبدفی هی1ٍ1ثبسُ )

اگز هجوَ  ًيزٍّبي ٍاردضاذُ اس   vضَد. در ّز گبم ثزاي ّز راس اًتخبة هی
ضاَد. سهابًی کاِ گساتزش     ّوسبیگبًص اس آستبًِ ثيطتز گزدد، راس فعبل هی

سابسي  دُ.  در پياب ]2ٍ7[یبثاذ  پذیز ًجبضذ، پزداسش خبتوِ هیتبييز ثيطتز اهکبى
ایي رٍش ثزاي سبدگی آستبًِ ّوِ رئَس ثب ّن ثزاثاز ٍ در اثتاذاي پازداسش    

 گزدد.تعييي هی

 

3-3- CAND 

پيطٌْبد ضاذُ اسات. ایاي رٍش اس اتَهبتابي سالَلی ثازاي        ]3[ایي رٍش در 
ِ  سبسي هذل اًتطبري ثْزُ هی ضجيِ -اي اس سالَل گيزد. اتَهبتبي سالَلی ضاجک

ّاب در اتَهبتابي   ٍضعيت داضاتِ ثبضاذ. سالَل    kتَاًذ ّبست کِ ّز کذام هی
اي ثب ّاز اثعابدي قازار گيزًاذ. دٍ ًاَ  ّوسابیگی       تَاًٌذ در ضجکِسلَلی هی

ّوسابیگی   5ٍ ٍاى ًياَهي  4هعزٍف در اتَهبتبي سلَلی دٍثعذي ثِ صَرت هَر
هعزفی ضذُ است، کِ در حبلت اٍل ثزاي ّاز سالَل هزکاشي ّطات سالَل      

ضاَد.  ، چْبر سلَل ّوسبیِ در ًظز گزفتِ هیّوسبیِ ٍ در ّوسبیگی ًَ  دٍم
( فضب ٍ سهبى ثاِ صاَرت   1اتَهبتبي سلَلی چٌذیي ٍیژگی دارد کِ عجبرتٌذ اس: 

-( ّز سلَل تعذاد هحذٍدي ٍضعيت هوکي را اختيابر های  2ثبضٌذ. گسستِ هی

ّب ثِ ضاک   ( ثِ رٍس در آٍردى سلَل4ثبضٌذ ّب یکسبى هی( توبم سلَل3کٌذ. 
( قبًَى در ّز سالَل  6ضًَذ. قَاًيي ثِ عَر قغعی اعوبل هی (5ّوگبم است. 

ّبي اعزاف آى دارد ٍ هقذار جذیاذ ّاز سالَل    فقظ ثستگی ثِ هقبدیز ّوسبیِ
فقظ ثستگی ثِ هقبدیز تعذادي هحذٍد )هعوَال یک هزحلِ( اس هزاح  قج  دارد.   

یاک  سبسي اًتطبر ثِ کوک اتَهبتبي سلَلی، ّز راس در گزاف هعبدل در هذل
ّبیی ّستٌذ کِ در گزاف اس راس ، سلَلvسلَل است. ّوسبیگبى یک سلَل 

v ضَد یب ثاِ عجابرتی رئاَس    ّب یبلی ٍارد هیثِ آىu     ّابیی کاِ در هابتزی
ّابي فعابل ثاِ    زيز صفز است. در ایي هذل در ّز هزحلِ سالَل  uvهجبٍرت 

-هی ضَد فعبلصَرت ّوشهبى ّوسبیگبًطبى را ثزاسبس قبًًَی کِ تعزیف هی

 .]8[کٌٌذ 
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در ایي رٍش ّز راس هتٌبظز ثب یک سلَل اسات. هبًٌاذ دٍ رٍش قجا ،    

ّبي فعبل اٍليِ ثاب تَجاِ ثاِ    ضَد. سلَلیک هجوَعِ اٍليِ در ًظز گزفتِ هی
کٌٌاذ. در ایاي   ضَد، ّوسبیگبًطبى را فعبل های ّب اعوبل هیقَاًيٌی کِ ثز آى

ٍ زيز فعبل ثزاي رئَس رٍش ثزخالف دٍ رٍش ثبال کِ تٌْب دٍ ٍضعيت فعبل 
ضاَد ٍ آى  ضذًذ، ٍضعيت سَهی ًيش ثزاي سزعت اجزا تعزیاف های  تعزیف هی

سهبًی است کِ ّوِ ّوسبیگبى یک گزُ فعبل، فعبل ضذُ ثبضٌذ. در ایي حبلت، 
گازدد. قاَاًيي   گبُ ثزرسی ًوای ضَد ٍ دیگز ّيچّب حذف هیگزُ اس ليست گزُ

کٌذ ثِ عَري کِ اگز عو  هی LTآتبهبتبي سلَلی در ایي رٍش هطبثِ رٍش 
هجوَ  ًيزٍي ٍاردُ اس ّوسبیگبى یک راس در یک گبم اس آستبًِ ثيطتز ثبضذ 

هبًذ. ایاي رٍش  ضَد ٍ در زيز ایي صَرت زيزفعبل ثبقی هیایي راس فعبل هی
 LTMسابسي دٍ رٍش  دّاذ. در پيابدُ  تاز جاَاة های   اس دٍ رٍش ثبال سازی  

ٍCAND   کِ 6اس یک تبث  فزاهَضی ِ سابسي  یک تبث  ًشٍلی است ثزاي ضاجي
-یبثذ، استفبدُ های ایي حقيقت کِ تبييز یک سلَل ثب افشایص سهبى کبّص هی

 ضَد.

 آسمايطات -4

در ایي رٍش ّز راس هتٌبظز ثب یک سلَل اسات. هبًٌاذ دٍ رٍش قجا ، یاک     
ّبي فعبل اٍليِ ثب تَجِ ثِ قَاًيٌی ضَد. سلَلهجوَعِ اٍليِ در ًظز گزفتِ هی

کٌٌاذ. در ایاي رٍش   ضَد، ّوسبیگبًطابى را فعابل های   ّب اعوبل هیىکِ ثز آ
ثزخالف دٍ رٍش ثبال کِ تٌْب دٍ ٍضعيت فعبل ٍ زيز فعبل ثزاي رئَس تعزیف 

ضاَد ٍ آى سهابًی   ضذًذ، ٍضعيت سَهی ًيش ثزاي سزعت اجزا تعزیاف های  هی
است کِ ّوِ ّوسبیگبى یک گزُ فعبل، فعبل ضذُ ثبضٌذ. در ایي حبلت، گازُ  

گازدد. قاَاًيي   گابُ ثزرسای ًوای   ضَد ٍ دیگاز ّايچ  ّب حذف هیاس ليست گزُ
کٌذ ثِ عَري کِ اگز عو  هی LTآتبهبتبي سلَلی در ایي رٍش هطبثِ رٍش 

ٍاردُ اس ّوسبیگبى یک راس در یک گبم اس آستبًِ ثيطاتز ثبضاذ    تبييزهجوَ  
ایاي رٍش   هبًذ.ضَد ٍ در زيز ایي صَرت زيزفعبل ثبقی هیایي راس فعبل هی

ٍ  LTMسابسي دٍ رٍش  دّاذ. در پيابدُ  تز جاَاة های  اس دٍ رٍش ثبال سزی 
CAND  ثِ صَرت 7اس یک تبث  فزاهَضی  ِ سابسي  یک تبث  ًشٍلی ثزاي ضاجي
 ضَد. تبييز یک سلَل ثب افشایص سهبى کبّص استفبدُ هی کبّص

 دادگان آسمايطی -4-1

اساتبًذارد در دٍ   سبسي هذل اًتطبري در ضجکِ اس یک سزي دادگبىثزاي ضجيِ
ّبي ضجکِ هعزٍف ّبيگزاف اس اٍل گزٍُ در است، ضذُ استفبدُ هختلف گزٍُ

ٍ گازٍُ   ]11[ ضذُ است استفبدُ  dolphin ،jazz  ٍkarateاجتوبعی هبًٌذ 
ِ  ّابي سبیتٍة اساستخزاج ضذُ  ّبيضبه  گزافدٍم  اجتوابعی   ّابي ضاجک
 squeak foundation(1 :ّستٌذ

کِ یک ٍة سبیت ضجکِ اجتوبعی است.  8
ضاًَذ. ایاي   در ایي جبهعِ هجبسي، کبرثزاى ثب یکذیگز در سِ سغح ارسیبثی هی

جوا  آٍري ضاذُ    2117اس دسبهجز  9ّب ثِ کوک یک آهبرگيزي یک رٍسُدادُ
 squeakسابیت اجتوابعی اسات کاِ ثاب      ، یاک ٍة  robots.net (2است. 

foundation ّاب ثاِ کواک یاک     گاذارد، ایاي دادُ  افشار ثِ اضتزاک های ًزم
-جو  آٍري ضذ. ایي پبیگبُ دادُ ثسيبر ثشرگ 2118آهبرگيزي یک رٍسُ اس هی 

( 1ّاب در جاذٍل )  . جشئيبت هزثَط ثاِ ایاي گازاف   ]12[  است گزٍُ اٍلتز اس 
 ليست ضذُ است.

 (: جشئیات دادگان آسمايطی مًرد استياد1ٌجديل )

 ًَ  ضجکِ ّبتعذاد یبل تعذاد رئَس ًبم گزاف
Karate 34 156  ضجکِ اجتوبعی 

Dolphins 62 318 ّبضجکِ ارتجبعی دلفيي 

Jazz 198 5481 ِداًبىاي اس هَسيقیضجک 

robots.net 1716 3568 ٍة سبیت اجتوبعی 

squeak foundation 461 2697 ٍة سبیت اجتوبعی 

 َابزرسی آسمايص -4-2

آسهبیص یکی ثازاي ثزرسای تعاذاد    ّب، دٍ دستِ ثزاي ّز یک اس هجوَعِ دادُ
زتيت دادُ ضذُ ّبي اٍليِ هٌبست ٍ دیگزي ثزاي ثزرسی آستبًِ فعبليت تًوًَِ

ایي آستبًِ ثزاثز احتوبلی است کاِ   LTM   ٍCANDّبياست کِ در رٍش
ضَد. ٍلی ّز گزُ آستبًِ تعزیف ًوی ICMکٌذ. در رٍش یک گزُ را فعبل هی

ثَدى ایي احتوبل را   کٌذ. سیبددیگز را فعبل هیّبي ثب احتوبلی در ّز گبم، گزُ
 تَاى ثِ ًَعی ثب سیبد ثَدى آستبًِ هقبیسِ کزد ٍ در یک گزٍُ قزار داد.هی

آسهبیص هختلف اًجبم ضذُ است. در  4هجوَعِ،  5ثزاي ّز یک اس ایي 
( ثازاي  1.3آسهبیص اٍل ٍ دٍم، افزاد سٍدثبٍر )آستبًِ ثاب هقاذار کَچاک ثزاثاز     

کبرثز فعبل اٍلياِ(   8کبرثز فعبل اٍليِ( ٍ ثشرگ ) 2دُ اٍليِ کَچک )هجوَعِ دا
اي ثب افزاد دیزثبٍر )ساغح  ، جبهع4ٍِ  3آسهبیص ضذُ است. در آسهبیص ضوبرُ 

کبرثز فعبل اٍلياِ( ٍ   2( ثزاي هجوَعِ دادُ اٍليِ کَچک )1.8آستبًِ ثبال ثزاثز 
 کبرثز فعبل اٍليِ( ثزرسی ضذُ است. 8ثشرگ )

 

 
( ي 3.3چگًوگی گستزش اوتطار در جامعٍ سيدباير )مقايسٍ : (1)ضکل 

 karateتايی بزای  2( بزای مجمًعٍ ايلیٍ 3.8ديزباير )
 

( ي ديزباير 3.3: چگًوگی گستزش اوتطار در جامعٍ سيدباير )(2)ضکل  

 karateتايی بزای  8( بزای مجمًعٍ ايلیٍ 3.8)
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( ي ديزباير 3.3سيدباير ): چگًوگی گستزش اوتطار در جامعٍ (3)ضکل 

 dolphinتايی بزای  2( بزای مجمًعٍ ايلیٍ 3.8)

 

( ي ديزباير 3.3: چگًوگی گستزش اوتطار در جامعٍ سيدباير )(4)ضکل  

 dolphinتايی بزای  8( بزای مجمًعٍ ايلیٍ 3.8)

 

( ي ديزباير 3.3: چگًوگی گستزش اوتطار در جامعٍ سيدباير )(5)ضکل 

 jazzتايی بزای  2بزای مجمًعٍ ايلیٍ 

( ي ديزباير 3.3: چگًوگی گستزش اوتطار در جامعٍ سيدباير )(6)ضکل  

 jazzتايی بزای  8( بزای مجمًعٍ ايلیٍ 3.8)

 

اير ( ي ديزب3.3: چگًوگی گستزش اوتطار در جامعٍ سيدباير )(7)ضکل  

 Robots.netتايی بزای  2( بزای مجمًعٍ ايلیٍ 3.8)

 

( ي ديزباير 3.3: چگًوگی گستزش اوتطار در جامعٍ سيدباير )(8)ضکل 

 Robots.netتايی بزای  8(بزای مجمًعٍ ايلیٍ 3.8)
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 Squeak-foundationمجمًعٍ دادٌ  -4-2-1

(  ي ديزباير 3.3: چگًوگی گستزش اوتطار در جامعٍ سيدباير )(9)ضکل  

 squeak-foundationتايی بزای  2( بزای مجمًعٍ ايلیٍ 3.8)

 

( ي 3.3: چگًوگی گستزش اوتطار در جامعٍ سيدباير )(13)ضکل  

 squeak-foundationتايی بزای  8ديزباير بزای مجمًعٍ ايلیٍ 

 تحلیل وتايج -5

ّبي اًجبم ضذُ آهذُ است. ایي جذٍل راثغِ اس آسهبیصاي خالصِ 2در جذٍل 
ثيي تعذاد هجوَعِ اٍليِ ٍ هيشاى آستبًِ ثب تعذاد کبرثزاى ًْبیی ٍ سهبى خبتواِ  

دّذ. در ایي ثخص ثب تَجِ ثِ ایاي جاذٍل ٍ ًوَدارّابي    پزداسش را ًطبى هی
 گزدد.هی ارائِ ضذُ اًجبم ّبيآسهبیص تحلي  ارائِ ضذُ،

 مقايسٍ سٍ ريش -5-1

 ICMضَد کاِ هاذل   ثب تَجِ ثِ ًتبی  ثِ دست آهذُ اس آسهبیطبت هطبّذُ هی
چَى ّز کبرثز فعبل تٌْب یک ثبر ضبً  فعبل کزدى ثقيِ را دارد کبرثزاى کوی 

اس ًقغِ ًظز تعذاد کبرثزاى  LTM  ٍCANDگذارد. دٍ هذل را تحت تبييز هی
 CANDذل کٌٌاذ ٍلای ها   تحت تبييز قزار گزفتِ ًْبیی هبًٌذ ّن عوا  های  

در رسيذى ثِ ثيطايٌِ هوکاي کابرثزاى     LTMسزعت ثيطتزي ًسجت ثِ هذل 
 هجبس دارد.

 تغییز در تعداد مجمًعٍ ايلیٍ -5-2

تَاى چٌيي تحليلی داضات  سبسي ثذست آهذُ هیثب تَجِ ثِ ثزرسی ًتبی  ضجيِ
تعذاد کبرثزاى ثيطتز سهبى اًتطبر را تب هيشاى  2ٍ  1کِ ثب تَجِ ثِ آسهَى ضوبرُ 

 ٍ  5ثِ  2دّذ ثِ عَریکِ ٍقتی تعذاد کبرثزاى اٍليِ اس تَجْی کبّص هیقبث  

 
افشایص یبفت، سهبى اًتطبر ًْبیی ثِ ًصف کبّص یبفت. ایي افشایص هقاذار   8

یب  2ّبي اًتطبر یبفتِ تبييزي ًذارد، ثِ عجبرتی چِ تعذاد اٍليِ اٍليِ ثز تعذاد گزُ
ثزاثزًذ. ثٌابثزایي در جَاها  سٍدثابٍر    ثبضذ در اًتْب تعذاد کبرثزاى فعبل تقزیجبً  8
تَاى ثب صزف ّشیٌِ کن ثزاي ثبساریبثی ثِ ًتبی  هطبثْی در حبلت پزّشیٌاِ  هی

ّبي اجتوبعی ثِ دست آٍردى ثيطايٌِ  ّذف اس ثبساریبثی در ضجکِدست یبفت. 
افزاد تحت تبييز قزار گزفتِ است. ثب آسهبیطبتی کِ ثب تغييز در تعاذاد هجوَعاِ   

م ضذ، تبييز تعذاد هجوَعِ اٍليِ ثز رٍي تعذاد افازاد تحات تابييز در    اٍليِ اًجب
اگز تعذاد هجوَعِ اٍلياِ ثاِ حاذي     :اًتْب ثزرسی ضذ ٍ ایي ًتبی  ثِ دست آهذ

ّبي ثعذي تعذاد رئَس فعبل اس یک آستبًِ کِ ضزیجی اس اًذاسُ ثبضذ کِ در گبم
َاّين رسيذ. هاالالً  گزاف است تجبٍس کٌذ، در گبم آخز ثِ ثيطيٌِ رئَس فعبل خ

راس است، اگز تعذاد رئَس اٍليِ  nکِ هتطک  اس  jazzدر هَرد هجوَعِ دادُ 
ثِ ثيطيٌِ کبرثزاى فعبل خاَاّين   LTM  ٍCANDثيطتز ثبضذ در هذل  2اس 

رسيذ. تفبٍتی کِ ٍجَد دارد ایي است کِ ّزچِ تعذاد کبرثزاى فعبل اٍليِ ثيطتز 
ف صزف خَاّذ ضذ ٍ ایي ثاذاى دليا    ثبضذ سهبى کوتزي ثزاي رسيذى ثِ ّذ

است کِ اگز ثب تعذاد رئَس کوتزي آزبس کٌين ثبیذ چٌذیي گبم را عی کٌين تاب  
 ثِ تعذاد رئَس آسهبیص ثب هجوَعِ اٍليِ ثشرگتز ثزسين.

چيشي کِ اّويت دارد ایي است کِ ثتَاى تَاسًی ثيي سهبى ٍ ّشیٌِ فعبل 
ثزخای ثبساریبثابى سهابى اّويات     کزدى تعذاد رئَس اٍليِ ثزقازار کازد. ثازاي    
 ثيطتزي دارد، ثزاي ثزخی ّشیٌِ ٍ یب ّزدٍ. 

آیذ، ایي است کِ اگز فقظ ًکتِ دیگزي کِ اس ایي آسهبیطبت ثِ دست هی
اي اًتخبة کٌين کِ ثتَاى ثب آى ثاِ ثيطايٌِ   ّشیٌِ هْن ثبضذ، ثبیذ تعذاد کويٌِ

 squeak-foundation  ٍrobotsافزاد فعبل رسايذ. هاالالً در دٍ هجوَعاِ    
ثاِ ثيطايٌِ    8یاب   2چَى تعذاد رئَس گزاف سیبد است، ثب تعذاد رئاَس اٍلياِ   

تَجِ  robots.netهجوَعِ دادُ  4ٍ  3هوکي ًوی رسين هالالً اگز ثِ آسهبیص 
تبیی قبدر ثِ رسيذى ثاِ ثيطايٌِ    11کٌين، آسهبیص اًجبم ضذُ ثبهجوَعِ دادُ 
ی کبفی ًيست ٍ ثبیذ اس هجوَعاِ  تبی 11افزاد فعبل ًيست. ثِ عجبرتی هجوَعِ 

 ثشرگتزي استفبدُ گزدد.

 َای سيدباير ي ديزبايرآسمايص -5-3

هيشاى آستبًِ فعبل ضذى یک گزُ ثز کويٌِ تعذاد کبرثز اٍليِ ثزاي رسايذى ثاِ   
گذارد ثِ عَري کِ ّز چِ آستبًِ ثيطاتز ضاَد ٍ   ثيطيٌِ کبرثزاى فعبل تبييز هی

 یبثذ.هجوَعِ کويٌِ اٍليِ ًيش افشایص هیثِ اصغالح هذل دیزثبٍرتز ضَد تعذاد 

 گیزی وتیجٍ -6

سبسي تبييز ثيطيٌِ سئلِثزاي ه ّبي اجتوبعیضجکِدر اًتطبر  ّبيهذلثزرسی 
اصالی ثازاي   چابلص  در ایي حَسُ ثبساریبثی اس اّويت ثبالیی ثزخَردار است. ٍ 

 ايسبسي تبييز کبرثزاى ثاز يطيٌٍِ ث ٍ هذل اًتطبرسبسي  چگًَگی ضجيِ هحققبى
ٍ  LTM ،ICMاسات. در ایاي هقبلاِ ساِ هاذل      در ضجکِ اجتوابعی  اًتطبر 

CAND  ّاب  سبسي هختلفی ثز رٍي ایي هاذل ضجيِپ  سٍ ضذُ است هعزفی
. ًتابی   سبسي اًتطبر تبييز تَسظ افزاد سٍدثابٍر ٍ دیزثابٍر ارائاِ ضاذ    ثزاي ضجيِ

تيجِ ثْتزیي ً CANDهذل  ًظز سهبى اًتطبر کِ اس دّذهیًطبى سبسي ضجيِ
تعذاد کابرثزاى   ًظزاس  CANDٍ هذل  LTMٍ هذل  داردرا در ثيي سِ هذل 

 قزار دارًذ. ICMثزاثز ٍ ثب اختالف سیبدي اس هذل  ِ عَر تقزیجیفعبل ًْبیی ث
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َای اوتطار متتلد.َای متتلد بزای مدلوتايج اوتطار در ضبکٍ(: 2جديل )
 CAND ICM LTM هجوَعِ اٍليِ آستبًِ پبیگبُ دادُ

رئَس فعبل 
 ًْبیی

رئَس فعبل  سهبى ًْبیی
 ًْبیی

رئَس فعبل  سهبى ًْبیی
 ًْبیی

 ًْبییسهبى 

Karate 
 

1.3 2 34 1.97 14 1.34 32 1.51 

8 33 1.51 19 1.24 33 1.81 

1.8 2 14 1.8 11 1.47 14 1.84 

8 24 1.6 11 1.26 26 1.18 
Dolphins 

 
1.3 2 58 2.9 9 1.56 55 2.99 

8 58 1.99 15 1.29 56 2.54 

1.8 2 15 1.19 6 1.7 18 2.15 

8 42 1.31 13 1.28 41 2.3 
Jazz 1.3 2 196 3.5 58 2.56 195 5.3 

8 197 4.13 69 1.34 197 5.5 

1.8 2 191 4.16 41 5.16 183 5.6 

8 191 3.6 53 1.81 191 5.5 
robots.net 
 

1.3 11 859 39.5 98 12.5 821 66.5 

51 889 35.5 23 19 876 61 

1.8 11 186 24 79 35.5 176 41.5 

51 431 66 99 14 418 87 
Squeak-foundation 1.3 11 764 45.5 179 41 777 66.5 

51 836 49.5 219 21 816 88.5 

1.8 11 415 44 86 21 446 75.5 

51 481 34 143 24.5 461 61.2 
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