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سفتاسی تشای تطخیص حوالت اهٌیتی تِ  -اسائِ یک سٍش خذیذ آهاسی

 اختواعی ّای کاستشاى دس ضثکِ ّای حساب
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 چکیذُ
ّا، افزضایص یافتزِ اسزتر دس     ای تِ سوت ایي سایت اختواعی، حوالت اهٌیتی ٍخشاین سایاًِ ّای تا هحثَب ضذى ضثکِ

تاضزذر دس یزک    کشدى ّشصًاهِ هی کاستشاى، سشقت اطالعات ضخصی، یا پخص ّای هَاسد، ّذف اص حولِ تِ حساباغلة 

تَاى ضٌاسایی ٍ غیشفعال کشدر دسحالزت   ساحتی هی ّای دقیق، تِ ّای خعلی سا تا تشسسی ٍیژگی اختواعی، حساب ضثکِ

دسآٍسدُ ٍ اص آى تشای اقذاهات هخشب تْشُ خَیذر  هقاتل، هوکي است ًفَرگش، حساب قاًًَی یک کاستش سا تِ تصشف خَد

پزیش ًخَاّزذ تزَدر    ساحتی اهکاى اختواعی تِ ّا، تشای هذیش ضثکِ کشدى ایي حساب صَست تطخیص، ٍ غیشفعال دس ایي

اختواعی اسائِ ضذُ است، اها طثزق   ّای ّای خعلی )سایثیل(، دس ضثکِ ّای صیادی تشای تطخیص حساب تاکٌَى، سٍش

قاتل قثَلی ٍخَد ًذاسدر دس ایي پژٍّص ها   خطش، الگَسیتن  ّای دس هعشض اًص ًَیسٌذگاى دس تطخیص حسابتْتشیي د

 ِ ایزنر   تِ اسائِ یک سٍش آهاسی تشای ایداد هذلی سفتاسی اص عولکشد کاستشاى تا تَخِ تِ تاسیخچِ فعالیت آًاى، پشداختز

آهزاسی، تزِ کطزغ ترییزشات      فشد ٍ تا استفادُ اص یک هذلِ ّایی هٌحصش ت عثاست دیگش، تا استٌاد تِ هدوَعِ ٍیژگی تِ

اینر اصآًدا کِ ترییشات ًاگْاًی هوکي است صحیح ٍ اص سوت خَد کاستش تاضذ، هزا   ًاگْاًی دس پشٍفایل کاستشاى پشداختِ

ُ  ّای هطاتْت هحتَا دس تلفیق تا هذل تٌذ ٍ ٍیژگی اص یک طثقِ ِ هزذل  ایزنر اسائز   آهاسی پیطٌْادی خَد استفادُ کزشد

ّای اسائِ ضذُ دس ایي هقالِ، سٍش تسیاس هٌعطفی سا تشای  تٌذی سفتاسّای کاستش، تا تَخِ تِ ٍیژگی تٌذی تشای دستِ طثقِ

ای  ّای ًاهِ ّای استخشاج ٍیژگی یک ساعتِ، دس تشسسی خشیاى ّای غیشقاًًَی فشاّن کشدُ استر تاصُ ضٌاسایی حساب

سثَک ٍ تَیتش، دقت تسیاس هٌاسة سٍش پیطٌْادی ًوایص دادُ ضذُ استر اختواعی هعشٍف فی ّای دٍ ضثکِ دس دادُ

% سسیذُ 5هیلیَى پست تَییت ضذُ، تِ کوتش اص  55گیشی ًشخ ًوًَِ غلط صحیح دس تشسسی تیص اص  عالٍُ تشایي، اًذاصُ

 سا داساستراختواعی  ّای ّای ضثکِ دّذ، سٍش پیطٌْادی، قاتلیت تدویع دس کلیِ پلت فشم استر ًتایح ًطاى هی
 

 :کلوات کلیذی

 تٌذیر آهاسی، طثقِ اختواعی، اهٌیت کاستشاى، هذل ّای ضثکِ
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 هقذهِ

اختٕاؾی بطذط، ٔثُ فیسبٛن ٚ توٛیتط، زض ووَٛ    ٞای شبىٝ

ا٘وس  بسویاضی اظ    زٞٝ اذیط با ٔحبٛبیت شٍطفی ٔٛاخوٝ شوسٜ  

  َ اوالؾوات بوا اؾضوای ذوا٘ٛازٜ، اووالؼ اظ       ٔطزْ بوطای تبواز

ٞوای   ضٚیسازٞا، زض زستطس بٛزٖ بطای زٚستاٖ ٚ ٕٞىالسوی 

ٝ     ذٛز ٚ بطای بٝ اشوتطان  ٞوا   ٌوصاضی اوالؾوات اظ ایوٗ شوبى

ٌصاضی اوالؾات،  وٙٙس  زض حاِت وّی، زض اشتطان استفازٜ ٔی

  باشوس   ؾٕٛٔا اصُ بط ٔبٙای صسالت ٚ اؾتٕاز بٝ یىسیٍط ٔی

، ]1[ یؾٌطاف اختٕا یهبا استفازٜ اظ اختٕاؾی  ٞای شبىٝزض 

ْ ٘حٜٛ تبوازَ پ  تٛاٖ یٔ َ  ٞوا  یوا ٗ ووطز  زض ا  یسواظ  ضا ٔوس  یو

ٞا  وٙٙسٜ یافتٞا، زض بٝ ؾٙٛاٖ ٔثاَ، اضساَ وٙٙسٜ یساظ ٔسَ

ٞوا   ییتتٛ حتی، یاواضبط  یتٚضؿ ییطتغ یٛاضی،ز یٞا پست یا

 ذٛاٞٙس بٛز  یصلابُ تشر یبطاحت

ٞا بسِیُ زاشتٗ ویف ٚسویؿی اظ وواضبطاٖ،    ، ایٗ پایٍاٜاذیطاً

ٔ ٝ ای  ٛضز تٛخٝ ٔدطٔاٖ سایبطی لطاض ٌطفتٝ است  زض ٔطاِؿو

اختٕاؾی صٛضت ٌطفتٝ  ٞای بط ضٚی شبىٝ 1111وٝ زض ساَ 

% واضبطاٖ زض وَٛ یه ساَ ؾضٛیت، حسالُ یوه  95است، 

  ؾالٜٚ بط ایوٗ  ]1[وٙٙس  پیاْ ٘اذٛاستٝ یا ٞطظ٘أٝ زضیافت ٔی

 ویف ٚسیؿی اظ بسافعاضٞا ٘یع بوطای زستطسوی بوٝ اوالؾوات    

ٞا، وطاحی شوسٜ اسوت  ٔطاِؿوٝ لبّوی      ٔٛخٛز زض ایٗ پایٍاٜ

٘شوواٖ زاز، اظ زیووس أٙیتووی سووٝ ٘ىتووٝ حووایع إٞیووت بووطای 

ٝ    ٞای شبىٝ ٞوا،   اختٕاؾی ٚخٛز زاضز، وٝ بوٝ تطتیو ، ٞطظ٘أو

 باشٙس   ٚ بسافعاضٞا ٔی یشیًٙف

ٞووای ضٚ بووٝ ٌسووتط، ٔرووط ، زض   بووطای وٙتووطَ فؿاِیووت 

ای ٔرتّفوی ضا بوطای   ٞو  اختٕاؾی، ٔحممویٗ ضٚ،  ٞای شبىٝ

ا٘س  واضٞای اِٚیوٝ   ٞا اضایٝ وطزٜ واٞش یا ٔمابّٝ با ایٗ فؿاِیت

ٞووای خؿّووی زض  ، ٚ بطضسووی حسووا ]3[ٞووای  بووا اضایووٝ ضٚ،

اختٕاؾی شطٚؼ ٌطزیس  زض ایٗ تحمیوك ٞوسف بوط     ٞای شبىٝ

ٞای واضبطی ٔتٕطوع ذٛاٞس بٛز وٝ، زاضای ٞسف  ضٚی حسا 

واضٞای پیشوٟٙازی زض  ٌستط، یه ٔحتٛای ٔرط  باشٙس  

ایٗ ظٔیٙٝ، ؾّیطغٓ استمباَ ظیاز زض ابتسای پیشٟٙاز ٔٛضٛؼ، 

ٞوای سوایبیُ، ٚ    بسِیُ ؾسْ تٛا٘ایی زض تٕایع ٔیواٖ حسوا   

ٞوای پطوواضبطز زض    ذطط افتازٜ، بٝ ٔوطٚض اظ ظٔوطٜ تىٙیوه    بٝ

 اختٕاؾی، ذاضج شس  ٞای ٔیٗ أٙیت شبىٝأت

ی صوحی  ٚ  ٞوای وواضبط   ٞای بٝ ذطط افتازٜ، حسوا   حسا 

لا٘ٛ٘ی است، وٝ تٛسوط یوه ٞىوط یوا شورص ماِو  ٔوٛضز        

زستبطز ٚ زستطسی لطاض ٌطفتٝ است  ایٗ زستطسوی ٕٔىوٗ   

بوط ضٚی   ]4[است تٛسط اخوطای یوه اسوىطیپت ضوطبسضی     

ٞوای فیشویًٙ بوطای     والیٙت ٚ سطٚض، یا استفازٜ اظ تىٙیه

سطلت اوالؾات واضبط صٛضت ٌطفتٝ باشس  ٕٞچٙویٗ اذیوطا،   

ساظی آٟ٘وا بوط ضٚی    ٞا، ٚ شذیطٜ استفازٜ اظ بات چٙسیٗ ٔٛضز

 ٝ اختٕواؾی بوٝ ٔٙػوٛض سوطلت ٞٛیوت       ٞوای  سطٚضٞای شوبى

   ]5[واضبطاٖ ٘یع تٛسط سیٕا٘ته ٌعاض، شسٜ است 

واضبطی بطای استفازٜ  اظ وطف زیٍط، اٌط چٝ ایداز یه حسا 

تطیٗ ضٚ، ٕٔىوٗ   تٛسط یه بسافعاض، یا ٞطظ٘أٝ ٍ٘اض، ضاحت

ٞای واضبطی وٝ زض ذطط لوطاض ٌطفتوٝ، ٚ    ا باشس، أا حس ٔی

ا٘س، بطای خوطایٓ سوایبطی بسویاض بوا      ٔٛضز زستبطز ٚالؽ شسٜ

تط ٞستٙس، چطاوٝ، أىاٖ استفازٜ اظ تاضیرچوٝ ٌصشوتٝ    اضظ،

اختٕاؾی بطای ٞىطٞا ٚخٛز  واضبطی، ٚ اوالؾات شبىٝ حسا 

زاضز  بؿباضت زیٍط، ٘فوٛشٌطاٖ بیشوتط بوٝ ز٘بواَ اسوتفازٜ اظ      

باشٙس   ای لا٘ٛ٘ی بطای ا٘داْ ؾّٕیات ٔرط  ذٛز ٔیٞ حسا 

ٞا،  تٟٙا ضاٜ پیشٟٙازی بطای ٔمابّٝ با زٚ٘ٛؼ ٔرتّف اظ حسا 

ْ  تٕطوع بط ضٚی تٛظیؽ ٚ اضساَ پیاْ ٞوا   ٞا ٚ بطضسی ذٛز پیوا

ٞای ٔشابٝ ٔیاٖ  اظ ٚیژٌی ]6[باشس  بطذی اظ ٔحممیٗ زض  ٔی

ا٘س   استفازٜ وطزٜٞا بطای اضظیابی تٛظیؽ ٚ السأات ٔرط   پیاْ

ٞای ٔشابٝ اظ زاذُ پیواْ ا٘تروا  شوسٜ     ٕٔىٗ است ٚیژٌی

ا٘ترا  شٛز  بوا اسوتفازٜ اظ یوه     ]8[ URLیا بط اساس  ]7[

، ]9[ٞای زاذّی پیواْ   بٙسی زض تّفیك با ٚیژٌی تىٙیه زستٝ

بٙوسی   ٞای اضساِی ٚ زضیوافتی ضا ٌوطٜٚ   تٛاٖ پیاْ بطاحتی ٕ٘ی

، تٛسوط  "ِٛوست ٔبواضن  ت"وطز  چطاوٝ، فوط  وٙیوس پیواْ    

اختٕواؾی   زض وَٛ یه شبىٝ Foursquareافعاضٞایی ٔثُ  ٘طْ

ٞای یىساٖ ٚ لوا٘ٛ٘ی تِٛیوس وٙوس      ٞایی با ٚیژٌی ، پیاْ]11[

 ]13[ٚ  ]11[، ]11[زض  URLٞای ٔبتٙوی بوط    بٙابطایٗ ضٚ،

بؿٙٛاٖ اٍِٛضتیٓ پایٝ ٔٛضز تٛخٝ بیشتطی لطاض ٌطفتوٝ اسوت    

ستفازٜ چٙسا٘ی ٘ساض٘س، چطاووٝ،  ٞا ٞٓ زض ٚالؿیت، ا ایٗ ضٚ،

ٞا تٛسط ضٔعٌوصاضی بطاحتوی حوصف     ٞا، اظ پیاURLْ ؾٕٛٔاً

ْ     ٔا ٕ٘ٛ٘ٝ]14[شٛ٘س  ٔی ٞوا ضا زض آظٔایشوات    ای اظ ایوٗ پیوا

 ایٓ   ذٛز ٔٛضز بطضسی لطاض زازٜ
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٘یوع ٔوٛضز بطضسوی لوطاض     ] 16[ٚ ] 15[ٞای زیٍوطی زض   ضٚ،

زیٍوط ٔثوُ،    ٞای تّفیموی  ٞا اظ ٚیژٌی ٌطفتٝ است  ایٗ ضٚ،

      َ ٞوا،   سایع ٘أوٝ، ٌوطٜٚ ٔرواوبیٗ ٔوٛضز اسوتفازٜ زض اضسوا

  ، بطای تشوریص ٚ    ٞای اسىطیپتی زض ٔتٗ ٘أٝ، یا استفازٜ

وٙٙس  اٌوط   بٙسی ؾّٕىطز صحی ، اظ ٔرط  استفازٜ ٔی زستٝ

ٞای تّفیمی حوُ شوس،    چٝ ٔشىُ اِٚیٝ با استفازٜ اظ ٚیژٌی

اظ اٍِوٛی ذوا    ٞا، بوسِیُ ؾوسْ پیوطٚی     أا زلت ایٗ ضٚ،

% 81ٞای آٔاضی، بوٝ   یىساٖ، ٚ تىیٝ تٟٙا بٝ استفازٜ اظ ٔسَ

  ؾالٜٚ بط ایٗ، ٔشوىُ ؾوسْ تٕوایع ٔیواٖ ٘وٛؼ      ]1[ضسس  ٕ٘ی

واضبطی ٔوٛضز اسوتفازٜ ٕٞچٙواٖ پابطخاسوت  زِیوُ        حسا 

واضبطی، بسویاض حوایع إٞیوت     إٞیت تٕایع ٔیاٖ ٘ٛؼ حسا 

  ٝ  اختٕوواؾی زض صووٛضت وشووف یووه    اسووت  ٔووسیط شووبى

تٛا٘س ؾُٕ حصف حسا  ضا  واضبطی خؿّی، بطاحتی ٔی حسا 

ا٘داْ زٞس، اظ ووطف زیٍوط، حسوا  بوٝ ذطوط افتوازٜ بایوس        

شٙاسایی شسٜ، ٚ ؾّٕیات باظٌطزا٘سٖ حسا  بٝ لطبا٘ی ا٘داْ 

ٞوا، غیوط    الساْ حوصف بوطای ایوٗ ٘وٛؼ حسوا       شٛز، ٚ ؾٕالً

  ]17[ٔٙطمی است 

زض تشریص ٘ٛؼ  زض ایٗ پژٚٞش، ٔا بٝ اضایٝ یه ضٚ، خسیس،

حسا  ٔٛضز حّٕٝ لطاض ٌطفتٝ تٛسط ٞىطٞوا، یوا بوسافعاضٞا،    

ٔوا، زض ایوٗ پوژٚٞش بوطای      ایٓ  وبك بٟتطیٗ زا٘وش  پطزاذتٝ

اِٚیٗ باض اظ تطوی  سٝ ٚیژٌی خسیوس، بوطای ایوٗ تشوریص     

زض خایی ٔٛضز استفازٜ لطاض ٍ٘طفتٝ  ایٓ، وٝ لبالً استفازٜ وطزٜ

ً   است  اِٚیٗ ٚیژٌی ضٚ، خسیس، ؾسْ ٞوای   اسوتفازٜ اظ تو

URL  ْ ٞاسووت، بٙووابطایٗ ویووف ٚسوویؿی اظ    زض ٔووتٗ پیووا

 ،اختٕاؾی  ٞای ٞای ٔٛضز استفازٜ زض شبىٝ ٞا ٚ ٘أٝ اسىطیپت

بطای اِٚیٗ باض زض ضٚ، پیشٟٙازی، شٙاسوایی ذٛاٞوس شوس     

ٞای تٕاس با ٔا، والٞبطزاضی،  ٞا شأُ ٘أٝ بطذی اظ ایٗ ٘أٝ

ٞوای اساسوی    وٝ خعٚ زستٝٞا  ِیست ٔراوبیٗ ٚ زیٍط ٘أٝ

باشوس    ا٘وس، ٔوی   ٔٛضز بطضسی لطاض ٌطفتٝ ]3[ایداز ٔشىُ زض 

ٞای زلیوك ا٘دواْ شوسٜ بوط ضٚی ویوف ٚسویؽ        زْٚ، بطضسی

زٞوس، زلوت سیسوتٓ پیشوٟٙازی      ٞای اضظیابی ٘شاٖ ٔی زازٜ

بسیاض ٔطّٛ  بٛزٜ ٚ اظ ٘طخ ٕ٘ٛ٘ٝ غّط ٔثبت، بسیاض پواییٙی  

ژٚٞش تٟٙوا بوطای یوافتٗ    بطذٛضزاض است  سْٛ، ٔا زض ایٗ پو 

ایوٓ، چطاووٝ    ٞای بٝ ذطط افتازٜ، ضٚشی ضا اضایٝ ووطزٜ  حسا 

ٝ  ضٚ، ٝ    ٞای وٙٛ٘ی بو اختٕواؾی    ٞوای  ذوٛبی بوط ضٚی شوبى

وٙٙس  ٕٞچٙویٗ، پوا اظ    آٚضی ٔی ٞای خؿّی ضا خٕؽ حسا 

تٛا٘وس   اختٕاؾی ٔوی   ٞا، ٔسیط شبىٝ شٙاسایی ایٗ ٘ٛؼ حسا 

َ   ٞای ٔت  ٞای ذٛز ضا زض لاِ  سیاست ٞوای   فواٚت ٔثوُ ٔوس

 شٙاذتی اؾٕاَ وٙس  

فطضوویٝ ٚ ایووسٜ اصووّی زض ضٚ، پیشووٟٙازی ٔووا، بطاسوواس   

    ٝ  ٞوای  ضفتاضٞای ٔٙػٓ ٚ ٘وأٙػٓ، وواضبطاٖ ذوا  زض شوبى

ٟ٘ازٜ شوسٜ اسوت  اٌوط زض ظٔواٖ ذاصوی یوه        اختٕاؾی بٙا 

َ  حسا  بٝ ذطط افتوازٜ باشوس، لطؿواً    ضفتواضی ٘یوع،     زض ٔوس

زض حواَ   اسوت، ووٝ لطؿواً   واضبطی ٔٛضز حّٕٝ لوطاض ٌطفتوٝ   

اختٕوواؾی ٞووٓ بووٛزٜ اسووت  ٔووا فطضوویٝ   اسووتفازٜ اظ شووبىٝ

ایٓ  بطای ایداز  ییس وطزٜأٞای ذٛز ت پیشٟٙازی، ضا زض اضظیابی

ضفتاضی زض ظٔا٘ی وٝ واضبط حمیمی زض حواَ اسوتفازٜ اظ    ٔسَ

َ    باشس، ٔا اظ یه ٔسَ اختٕاؾی ٔی  شبىٝ  آٔاضی بٝ ٘واْ ٔوس

 وٙیٓ  ٔی آٔاضی ضفتاضی، استفازٜ 

َ   وبیؿتاً آٔواضی ضفتواضی،    ، ٞط ٚیژٌی پیشوٟٙازی ٔوا زض ٔوس

ٞوای تبوازِی    ٞا یا اسىطیپت ٞای ٘أٝ ٔطابك یىی اظ ذصیصٝ

     ٝ ٞوای   است  )بؿٙٛاٖ ٔثاَ، ظٔاٖ اضسواَ ٘أوٝ یوا ظبواٖ ٘أو

پیشٟٙازی یه پطٚفایُ ضفتاضی بطای ٞطوواضبط   اضساِی(  ٔسَ

باشس، چٙا٘ىوٝ زض   یایداز وطزٜ ٚ ٚابستٝ بٝ پّتفطْ ذاصی ٕ٘

ٞوای لابوُ    آظٔایشات، لابّیت استفازٜ ٔوسَ ضا بوط ضٚی زازٜ  

 ایٓ   زستطس فیسبٛن ٚ تٛیتط، بٝ ٕ٘ایش ٌصاشتٝ

ضٚ، پیشٟٙازی ٔا، با یه تٙالض زض ٔوسَ ضفتواضی ٘طٔواَ،    

یه واضبط حمیمی، )ٔشابٝ واضٞای لبّوی(، ؾٕوُ ذاصوی ضا    

ضبط زض یوه  زٞس، چطا وٝ ٕٔىٗ است ضفتاض یه وا ٕ٘یا٘داْ 

َ  بطٞٝ اظ ظٔاٖ بٝ ٞوای لبّوی    صٛضت بسیٟی ٔتفاٚت اظ اضسوا

ٞا  ای اظ آذطیٗ اضساَ باشس  بٙابطایٗ ٔا ز٘باِٝ )ضفتاض ؾٕٛٔی(

ٞوا زض   ٞا ضا، بطای ایداز یه ٔدٕٛؾوٝ اظ ٚیژٌوی   یا اسىطیپت

تّفیك با ٔسَ ضفتاضی استفازٜ ذٛاٞیٓ ووطز  ایوٗ تّفیوك زض    

یت بیشتطی اظ واضبطاٖ )بویش  ٞا بط ضٚی خٕؿ ظٔا٘ی وٝ ٘أٝ

آٔاضی ضفتاضی ٚ با اسوتفازٜ   (، اضساَ ٌطزز، تٛسط ٔس11َاظ 

اظ پطٚفایُ ضفتاضی، شٙاسوایی ذٛاٞوس شوس  اِبتوٝ بوٝ زِیوُ       

ٞای ٔٙاس  ا٘ترا  شسٜ ضٚ، پیشوٟٙازی، چٙا٘ىوٝ    ٚیژٌی

 9زض آظٔایشات ٞٓ ٔشرص ذٛاٞس شس، با بطضسوی وٕتوط اظ   

ط، تٛا٘ستیٓ زلت بسیاض ٔٙاسبی ٞای تٛیت پیاْ ٔشابٝ زض زازٜ

 ٞا ایداز وٙیٓ  ٞای ٔرط  ٚ ٞطظ٘أٝ زض تشریص پیاْ
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ای اظ  ، ایداز ٔدٕٛؾٝبٝ وٛض ذالصٝ زض ضٚ، پیشٟٙازی، اٚالً

، ظیطٔدٕٛؾوٝ ٔٙاسوبی   ٞای ٔشابٝ ا٘داْ ٌطفتوٝ ٚ ما٘یواً   پیاْ

َ    )تؿساز ٔشرص(، اظ پیاْ آٔواضی ضفتواضی ضا     ٞوایی ووٝ ٔوس

ُ ذٛاٞس شس  ٔعیوت ضٚ، پیشوٟٙازی   ا٘س، تشىی ٘مض وطزٜ

ذط، اخطای ٞطیوه اظ ایوٗ ٔطاحوُ اسوت      أزض ؾسْ تمسْ یا ت

آٔاضی ضفتواضی ضا بطضسوی     تٛا٘یٓ ابتسا ٔسَ بؿباضت زیٍط، ٔی

ٞا ٕ٘اییٓ، )وٝ زض  بٙسی ٘أٝ سپا بطاساس آٖ الساْ بٝ زستٝ

ٞای تشابٝ ٘أوٝ، ٘یواظ زاضیوٓ  بٙوابطایٗ      ایٗ صٛضت بٝ ٚیژٌی

توٛاٖ   ٞای واضٞوای اضایوٝ شوسٜ لبّوی، ٔوی      ٚیژٌی٘سبت بٝ 

بٙسی ا٘ترا  وطز(،  تطی بطای زستٝ ٞای بسیاض ٔٙاس  ٚیژٌی

بٙسی وطزٜ، سوپا بوطای ٞوط زسوتٝ      ٞا ضا زستٝ یا ابتسا ٘أٝ

ٚیژٌی آٔاضی ضفتاضی ضا ایداز وٙویٓ  بوسیٟی اسوت زض ایوٗ     

شوٛز، ٚ بوطای    ٞوا سواذتٝ ٔوی    ٔطحّٝ ٔسِی بطای زستٝ ٘أٝ

ٞا ٔوٛضز   ٔٙاس  ذٛاٞس بٛز، وٝ حدٓ وٕتطی اظ ٘أٝٔٛالؿی 

 ٌیطز   پطزاظ، لطاض ٔی

ضٚ، پیشٟٙازی ٔا زاضای ٔحیط ٌطافیىی زاذّی است، ووٝ  

تٛا٘وس ٔوٛضز اسوتفازٜ     اختٕاؾی ٔوی  ٞای تٛسط ٔسیطاٖ شبىٝ

ٞا، با ٕٞىواضی   ٞای ٔٛضز استفازٜ زض اضظیابی لطاض بٍیطز  زازٜ

ٞوا شوأُ    ٌطزیس  ایٗ زازٜ تٟیٝ ]1[بسیاض ذٛ  آلای ٚیٍٙا 

توا   1391اضزیبٟشت  13ٞای اضساِی فیسبٛن اظ تاضید  زازٜ

ٞای اضساِی تٛیتط زض تاضید  ٚ ٕٞچٙیٗ زازٜ 1391ٔطزاز  13

ٞای اضسواَ   بٛز  زازٜ 1391اضزیبٟشت  1تا  1391بٟٕٗ  1

ٔیّیٖٛ ٚ زٚیست ٞعاض پسوت تٛییوت شوسٜ     61شسٜ حسٚز 

 111تٛسط واضبطاٖ فیسبٛن ٞای اضساِی  بٛز  ٕٞچٙیٗ زازٜ

ٞووای ا٘دوواْ شووسٜ بووا     ٔیّیووٖٛ پسووت بووٛز  زض اضظیووابی  

واضبطی زض تٛیتط ٚ  حسا  119ٞعاض ٚ  343پیشٟٙازی،  ٔسَ

زض فیسبٛن، وٝ ٔوٛضز حّٕوٝ    واضبطی حسا  87ٞعاض ٚ  11

 ٚالؽ شسٜ بٛز، ضا شٙاسایی وطزیٓ  

ی آٔاضی ضفتواض  تٛاٖ اظ ٔسَ بؿٙٛاٖ واضٞای تحمیماتی بؿسی ٔی

ٞوای   ٞا یوا اسوىطیپت   بیٙی، واٚ، ضفتاض ٘أٝ خسیس بطای پیش

  ٝ اختٕواؾی بوطای تشوریص      اضساِی، تٛسط وواضبطاٖ زض شوبى

 ٘اٞٙداضی یا ٔٛضٛؾات واضبطزی زیٍط، استفازٜ وطز 

    َ آٔواضی    زض ازأٝ ایٗ ٔماِٝ، زض برش بؿوس بوٝ بطضسوی ٔوس

 ٝ ٝ    ضفتاضی پیشٟٙازی پطزاذتو بٙوسی   ایوٓ  سوپا ضٚ، وبمو

زٞیٓ  زض برش  ٞای اضایٝ شسٜ ضا تٛضی  ٔی با ٚیژٌی تّفیمی

٘توایح   5بٙسی پطزاذتٝ ٚ زض بروش   ٘یع بٝ اٍِٛضیتٓ زستٝ 4

 ایٓ  ٞای ذٛز ضا بٝ ٕ٘ایش ٌصاشتٝ اضظیابی

 سفتاسی -آهاسی هذل -1

آٔاضی ضفتواضی، تاضیرچوٝ فؿاِیوت یوه وواضبط زض        یه ٔسَ

ٛ    شبىٝ  ضزاختٕاؾی بٝ ٔٙػٛض ٔحاسبٝ ٔسَ ضفتواضی ٚی )ٔو

باشس  بوطای سواذت ٔوسَ ضفتواضی، بایوس خطیواٖ        تٛلؽ(، ٔی

ٞای ظٔا٘ی  ٞای واضبط ضا زض وَٛ باظٜ ٞای اضساِی ٚ پست ٘أٝ

ٞوای زیٍوط ٘یوع، ٔثوُ      ٔٛضز اضظیابی لطاض زاز  اٌطچٝ ٚیژٌوی 

تٛا٘وس اوالؾوات    تصاٚیط، ِیست ٔراوبیٗ ٚ زٚستاٖ ٘یع ٔوی 

 ]18[اض، بسیاض ٔٙاسبی زض اذتیاض ٔسَ لطاض زٞس  وبك ٌوع 

اختٕواؾی یوه    ٞوای  ٞای زلیك ٔا، ٔتاسفا٘ٝ، شبىٝ ٚ بطضسی

ضٚ، ٞسفٕٙس بطای زض زسوتطس لوطاض زازٖ ایوٗ اوالؾوات،     

 ا٘س   بطای واضبطاٖ ماِ ، اضایٝ ٘ىطزٜ

آٔاضی ضفتاضی )بٝ اذتصاض ٔسَ ٔی ٘ٛیسیٓ(، بوطای   یه ٔسَ

  شٛز، صٛضت ظیط ساذتٝ ٔی بٝ Uواضبط 

اختٕواؾی    زض سایت شبىٝ Uت اظ ابتسا خطیاٖ اضساَ اوالؾا

ای، ِیست اضساَ شوسٜ بوٝ    شٛز  ایٗ خطیاٖ ٘أٝ ضٍٞیطی ٔی

اختٕواؾی    ٞوای  تطتی  ظٔا٘ی ذٛاٞس بٛز  ٔسّٕا، بطای شبىٝ

آٚضی  ٞوای ٔرتّفوی خٕوؽ    ای بوٝ ضٚ،  ٔتفاٚت، خطیاٖ ٘أٝ

ای بیاٍ٘ط، خسَٚ  ذٛاٞس شس  بطای ٔثاَ، زض تٛیتط خطیاٖ ٘أٝ

واضبط است  بوطای یوه وواضبط فیسوبٛن،     ظٔا٘ی ؾٕٛٔی، ٞط 

ا،، یوا   ای پستی است، وٝ بط ضٚی زیٛاض شرصی خطیاٖ ٘أٝ

 بط ضٚی زیٛاض زٚست ٚی، لطاض زازٜ شسٜ است  

بطای ساذت یه ٔسَ صحی  ٚ وأُ، خطیا٘ی وٝ بایس ٔٛضز 

پیٍیطی لطاض بٍیطز، بایس شأُ وٕتطیٗ ٔیوعاٖ ٘أوٝ باشوس،    

ٝ ]5[ذٛاٞوس بوٛز    تطیٗ حاِت ٕٔىٗ چطاوٝ بٟیٙٝ صوٛضت     بو

بسیٟی، ٔسَ صحی  ٔسِی است، وٝ با یوه تغییوط ٕٔىوٗ ٚ    

ٞوای اسوترطاخی صوٛضت     صحی  واضبط، تغییوطی زض ٚیژٌوی  

٘سٞس، ٚ زض وطف ٔمابوُ ٔوسِی غیطلابوُ لبوَٛ اسوت، ووٝ       

فؿاِیت صحی  واضبط ضا ٘اصحی  خّٜٛ زٞس  اظ وطف زیٍط زض 

  ٝ بایوس اظ ٔموساض   ٞوا، ٘  لسٕت لبُ ٌفتیٓ، ٔیعاٖ حوسالُ ٘أو

ٞوای وٕتوط، أىواٖ     ، وٕتط باشس  چطاوٝ با بطضسیSٔؿیٙی، 

ٞای ٔوا   شٙاسایی تغییطات صحی  ٕٔىٗ ٘رٛاٞس بٛز  بطضسی

ٞووای  ، ٚیژٌوویS=10زٞووس، زض حاِووت وٕتووط اظ  ٘شوواٖ ٔووی
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استرطاخی ٔسَ لابُ لبوِٛی ضا بوطای یوه حسوا  ذوا ،      

 ایداز ٘رٛاٞس وطز  اٌطچٝ ایوٗ ٘مطوٝ ضوؿفی ٘رٛاٞوس بوٛز،     

، بوٝ ٔوست   چطاوٝ حسوا  زاضای ایوٗ ٔحوسٚزیت، احتٕواالً    

وٛال٘ی غیطلابُ اسوتفازٜ بوٛزٜ یوا بوا احتٕواَ ظیواز، ٔوٛضز        

استفازٜ صحی  بٛزٜ است  )اٌطچٝ، احتٕواَ ایدواز حسوا     

خسیووس ٘یووع زض ایووٗ حاِووت ٚخووٛز ذٛاٞووس زاشووت ( بحوو   

 ٞای بؿس اضایٝ ذٛاٞیٓ وطز   تطی زض ایٗ باضٜ زض برش ٔفصُ

ٝ    پیشٟٙ ٔسَ ای، بوٝ   ازی، با ز٘باَ ووطزٖ ٔسویط خطیواٖ ٘أو

توط،   پوطزاظز  بؿبواضت زلیوك    ٞای ٔشوابٝ ٔوی   استرطاج ٚیژٌی

ضٚتیٗ ٘ٛشتٝ شسٜ، بٝ استرطاج یه ٔدٕٛؾٝ ٚیژٌوی اظ ٞوط   

   َ آٔواضی    ٘أٝ ٔی پطزاظز، ٞط ٚیژٌی استرطاج شوسٜ بوٝ ٔوس

شٛ٘س   ٞا بٝ ٔطٚض تىٕیُ ٔی شٛز  ایٗ ٚیژٌی آٔٛظ، زازٜ ٔی

ٝ بؿٙٛاٖ  ای ووٝ ٘أوٝ ضا تِٛیوس     ٔثاَ، ظٔاٖ اضساَ ٘أٝ، بط٘أو

پیشٟٙازی ضا  ٞای ٔٛضز استفازٜ ٔسَ ٚیژٌی     وطزٜ است، یا

 زض برش بؿس ٔؿطفی ذٛاٞیٓ وطز 

توٛاٖ بوا زلوت     با تِٛیس یه ٔسَ بطای یه واضبط ذا ، ٔوی 

ذاصی ضفتاض بؿسی واضبط زض تِٛیس ٘أٝ، اسىطیپت یا پست ضا 

ٜٚ بط ایٗ، اظ تِٛیوس ٔوسَ بوٝ بؿوس، یوه      بیٙی وطز  ؾال پیش

وٙیٓ  ٔحاسبٝ ایوٗ   ٞای اضساِی ٔحاسبٝ ٔی أتیاظ بطای ٘أٝ

ٞوای اسوترطاج    أتیاظ بطاساس ٔسَ ٔحاسبٝ شسٜ ٚ ٚیژٌوی 

شسٜ زض ٔطحّٝ لبُ است  ٞط ٔسَ یه أتیاظ )ؾسز حمیمی(، 

تِٛیس ذٛاٞس وطز  ؾوسز صوفط بیواٍ٘ط ؾّٕىوطز      [0,1]زض باظٜ 

ٞای زض ٘ػط ٌطفتوٝ شوسٜ(، ٚ ؾوسز     بٝ ٚیژٌیصحی  )٘سبت 

، ٔرط  بٝ واض ذٛاٞس ضفت  بوٝ ٕٞویٗ   یه بطای ضفتاض وأالً

ٞوایی ووٝ ٔوٛضز     تطتی  ٔحاسبٝ ٔسَ بطای تٕوأی حسوا   

 پیٍیطی لطاض ٌطفتٝ است، تىطاض ذٛاٞس شس  

 ّا ّای ًاهِ ساصی هطخصِ هذل -1-1

بوطای  ٌا٘ٝ ظیط  ٞای ٞفت پیشٟٙازی ذٛز اظ ٚیژٌی ٔا زض ٔسَ

 آٔاضی ضفتاضی استفازٜ ذٛاٞیٓ وطز   ایداز ٔسَ

واضبطی زض وَٛ   ٞای فؿاَ بٛزٖ حسا  ظٔاٖ ظٔاٖ )زض ضٚظ( 

ٞط ضٚظ، ضا بٝ ؾٙوٛاٖ اِٚویٗ ٚیژٌوی شذیوطٜ ذوٛاٞیٓ ووطز        

٘شواٖ زازٜ اسوت،    ]1،1[ٔطاِؿات ٔا ٚ ٕٞچٙیٗ ٌعاضشوات  

ٞایی وٝ اظ اٍِٛی ذاصی پیطٚی  % واضبطاٖ زض ظٔا95ٖحسٚز 

ٖ  وٙٙس، الساْ بٝ اضساَ پست ٔی یٔ ٞوای ظیوازی    وٙٙس، ظٔوا

ٞایی است وٝ ؾْٕٛ واضبطاٖ  ٔثُ ٟ٘اض یا ذٛا ، اظ ظٔطٜ ظٔاٖ

ٞای بیشتط زض ساؾاتی وٝ  اضساَ زض آٖ فؿاِیتی ٘ساض٘س  لطؿاً

زض ایٗ ٚیژٌی لطاض ٍ٘یطز، بیاٍ٘ط ؾّٕىطز غیطلابوُ لبوَٛ زض   

 ٔسَ ٚیژٌی ظٔاٖ ذٛاٞس بٛز 

ْ      ٔٙبؽ ٘أٝ افوعاض   ٔٙػٛض اظ ا٘ترا  ایوٗ ٚیژٌوی بطضسوی ٘وط

ٞای  ٚاسط ،اختٕاؾی  ٞای وٙٙسٜ ٘أٝ است  اوثط شبىٝ اضساَ

ٔیُ سطٚضٞای تحوت ٚ  ضا زض اذتیواض وواضبطاٖ ذوٛز لوطاض      

 ،اختٕاؾی ٞای زٞٙس  ؾالٜٚ بطایٗ، أطٚظٜ بسیاضی اظ شبىٝ ٔی

ٞای شرص ماِ  ضا بطای اضایٝ ذسٔات تحت  استفازٜ اظ ٚاسط

ضا زض  Android  ٚIOSٚ  بووط ضٚی سیسووتٓ ؾأووُ ٞووای،   

 ا٘س   زستٛض واض ذٛز لطاض زازٜ

لوازض بوٝ    افعاضی ٔسوتمیٕاً  اٌطچٝ اظ ِحاظ أٙیتی چٙیٗ ٘طْ

واضبطی اشرا  ٘رٛاٞس بٛز  أا بیش   اضساَ پست بٝ حسا 

اختٕوواؾی اسووتفازٜ  ٞووای اظ ٘یٕووی اظ ووواضبطا٘ی وووٝ اظ شووبىٝ

ی شرص ماِو  اخواظٜ زستطسوی بوٝ     افعاضٞا وٙٙس، بٝ ٘طْ ٔی

ٞا یا زیٍوط   ا٘س، تا بتٛا٘ٙس زض تبّت حسا  ذٛز ضا فطاٞٓ وطزٜ

ٞای ٕٞطاٜ ذٛز بٝ چه وطزٖ یا اضساَ پسوت الوساْ    ٚسیّٝ

   ]9[ٕ٘ایٙس 

ٞووای  ٞووای شووبىٝ ٔؿطٚفتووطیٗ ضٚ، زستطسووی بووٝ حسووا 

OAUTH  13[زض[  ْ افوعاض تٛسوط فیسوبٛن ٚ     است  ایٗ ٘وط

تٛا٘وس بوسٖٚ    تٛیتط، ٔٛضز استفازٜ لطاض ٌطفتٝ است  واضبط ٔی

ٍ٘طا٘ی زض ٔٛضز وّٕٝ ؾبوٛض ذوٛز، حسوا  ذوٛز ضا بطضسوی      

ٕ٘ایس  ایٗ ٚیژٌی، بٝ بسیاضی اظ وواضبطاٖ غیطلوا٘ٛ٘ی، اخواظٜ    

ٞای اشرا   ٞای ٘اذٛاستٝ یا زستطسی بٝ حسا  اضساَ ٘أٝ

وٙس  ظٔا٘یىٝ واضبط بطای اِٚیٗ بواض اظ یوه    طاٞٓ ٔیزیٍط، ضا ف

افعاض ذاضج اظ ٚیژٌی ضفتواضی ذوٛز، بوطای زستطسوی بوٝ       ٘طْ

وٙس، ضفتواض ذواضج اظ ٔوسَ ٚیژٌوی      حسا  ذٛز استفازٜ ٔی

 ٔٙبؽ، اتفاق ذٛاٞس افتاز  

ٝ  ظبواٖ ٘أووٝ )٘ٛشووتٗ(   اختٕوواؾی زض  ٞووای وواضبطاٖ زض شووبى

ظاز ٞستٙس  بطآٚضزٞای ٔا ٞای ذٛز آ ا٘ترا  ظباٖ ٘ٛشتٗ ٘أٝ

زٞس، ؾْٕٛ واضبطاٖ حوساوثط اظ سوٝ ٘وٛؼ ظبواٖ زض      ٘شاٖ ٔی

وٙٙووس  ٔسووّٕا، زض  ٞووای ذووٛز اسووتفازٜ ٔووی  ٘ٛشووتٗ ٘أووٝ

واضبطی وٝ پایساض ٚ لا٘ٛ٘ی است، تغییطات ٘اٌٟوا٘ی زض   حسا 

ظباٖ ٘ٛشتٗ، بٝ وس  أتیواظ ٔوسَ زض ایوٗ ٚیژٌوی وٕوه      

 ذٛاٞس وطز  
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 nبطای تؿییٗ ظباٖ، اظ ضٚ، ٔبتٙوی بوط   ٞا،  ساظی ٔا زض پیازٜ

 ]11[اضایووٝ شووسٜ زض  Libtextcatتووایی، ٚ وتابرا٘ووٝ آٔووازٜ  

سواظی   ایٓ  ٔشىُ اساسی وٝ زض ابتسا زض پیوازٜ  استفازٜ وطزٜ

  ٝ ٞوای   ٞوا زض پسوت   ٔا ٚخٛز زاشت، تؿییٗ ظباٖ ٘ٛشوتاض ٘أو

ٞا زاضای ووِٛی ٔؿوازَ    تٛییتط بٛز، چطاوٝ حساوثط ایٗ پست

ط بٛز٘س  ٚ ایٗ وَٛ، استفازٜ وواضبطاٖ اظ وّٕوات   واضاوت 141

زٞس  بٙابطایٗ، تؿییٗ ظباٖ اظ  ٔرفف ٚ ٘أا٘ٛس ضا افعایش ٔی

 ٞایی ٕٞطاٜ است   ٞایی با زشٛاضی چٙیٗ ٔتٗ

ٞای اضساِی، ٕٔىوٗ اسوت بوط     واضبطاٖ زض ٘أٝ عٌَاى ًاهِر

ٞای اضساِی حاِوت   ضٚی ؾٙاٚیٗ ذاصی تٕطوع ٘ىٙٙس، ٚ ٘أٝ

ٞسف زاشتٝ باشس  أا، با آ٘اِیع ٔرتصطی  ؾات بیچت ٚ ٔٛضٛ

توٛاٖ ؾٙواٚیٗ ٔوٛضز     ٞای واضبطی بطاحتی ٔی بط ضٚی حسا 

صحبت ضا آشىاض وطز، بؿٙوٛاٖ ٔثواَ صوحبت اظ تویٓ ٔوٛضز      

اضتبوا  بوٝ    اضساَ چٙسیٗ ٘أٝ بوی      ؾاللٝ، ؾشك، زٚستی ٚ

وواضبطی ٘یوع، زض افوعایش     ٔٛضٛؾات ٔطتبط بٝ یوه حسوا   

یٗ ٚیژٌی امطٌصاض ذٛاٞس بٛز  اظ وطفی ٕٞچٙاٖ أتیاظ ٔسَ ا

پوصیط   سرتی أىاٖ  ٔشىُ تؿییٗ ؾٙٛاٖ اظ یه ٔتٗ وٛتاٜ بٝ

ٌوصاضی   اختٕاؾی اخواظٜ بطچسو    ٞای است، أا بطذی شبىٝ

ٞوا،   وٙٙس  با زاشتٗ بطچس  پست ٞا ضا فطاٞٓ ٔی بطای پست

اختٕواؾی پسیوساض    ٞای ٞای ظیازی بطای بطضسی شبىٝ لابّیت

ظ٘وی بوٝ      یه ٔثاَ بسیاض ذٛ  اظ ٔىا٘یعْ بطچس ٔی شٛز

ٞوای توٛیتط اسوت  ایوٗ ٞوش       تً-ٞا، استفازٜ اظ ٞش پست

، بوٝ ابتوسای ؾٙوٛاٖ    #ٞا با اضافٝ وطزٖ وواضاوتط ٞوش،    تً

ٞوای ٔبتٙوی بوط     ضٚز  اٌطچوٝ ضٚ،  ٔٛضٛؾی پست بىاض ٔوی 

ٝ  پطزاظ، ظباٖ وبیؿی ٘یع ٔی وواض   تٛا٘ٙس، بطای ایٗ ٔٙػٛض بو

ضج اظ ٔٛضٛؼ ٔماِٝ اضایٝ شوسٜ ٔوا بوٛزٜ ٚ ٔوٛضز     ضٚ٘س، أا ذا

 بح  ٔا ٘رٛاٞس بٛز  

زض ٘یٕی اظ ٔٛاضز، واضبطاٖ الساْ بوٝ   ی دسٍى ًاهِرّا لیٌک

ٞوا، تصواٚیط یوا زیٍوط      ٞا، سایت ٞای ٚبالي استفازٜ اظ ِیٙه

ٕ٘ایٙوس  بوا    ای زض زاذُ ٘أٝ ذوٛز ٔوی   ٔحتٛاٞای چٙسضسا٘ٝ

توٛاٖ اٍِوٛی    حتوی ٔوی  ٞا، بطا ٞا زض زاذُ ٘اURLٝٔبطضسی 

ٞای بؿسی استرطاج ووطز  زض حمیموت ٔوا     ٘أشابٝ ضا زض پیاْ

زٞیٓ، فمط بٝ ؾٙٛاٖ أتیاظ  ٞا ِیست تشىیُ ٕ٘یURLبطای 

تشابٝ با آ٘چٝ وٝ بؿوسا ٕٔىوٗ اسوت، ٚخوٛز زاشوتٝ باشوس،       

ساظی  ایٓ  ٔا زض پیازٜ پاضأتطی ضا بٝ ٔسَ ضفتاضی اضافٝ وطزٜ

 ْ ایوٓ  ٚیژٌوی    ٝ اسوتفازٜ ووطزٜ  ٞوای زأٙو   ذٛز اظ بطضسی ٘وا

اسووتفازٜ اظ ٘وواْ زأٙووٝ زض ایووٗ اسووت، وووٝ اٌووط ووواضبط اظ    

باشوس، ٘واْ    اسوتفازٜ ووطزٜ   URLٞای وٛتاٜ وٙٙوسٜ،   سطٚیا

زأٙووٝ ٕٞچٙوواٖ مابووت ذٛاٞووس ٔا٘ووس  ٟ٘ایتووا، ٘یووع زض       

ٞوای زاضای ِیٙوه ضا بوٝ     پیشٟٙازی فطوا٘ا تىطاض ٘أٝ ٔسَ

  وٙیٓ زاضی ٔی ٔٙػٛض افعایش زلت، ٍ٘ٝ

ٝ  استثاط هستقین تزا دیگزشاىر   اختٕواؾی اظ   ٞوای  شوبى

ضاٞىاضٞای ٔرتّفی بطای اضساَ ٘أٝ ٔستمیٓ بٝ زیٍط افطاز 

وٙٙوس، بؿٙوٛاٖ ٔثواَ زض فیسوبٛن، پسوت ضا       استفازٜ ٔوی 

بط ضٚی زیٛاض شرص زیٍطی اضساَ وطز   تٛاٖ ٔستمیٕاً ٔی

، لبُ اظ ٘اْ واضبطی شرص @وطزٖ ٕ٘از،  زض تٛیتط با اضافٝ

تووٛاٖ بووطای ٚی ٘أووٝ ٔسووتمیٓ فطسووتاز  ٔووا اظ  ط، ٔوویزیٍو 

ایوٓ، ٚ   تؿأالت ٔستمیٓ واضبط زض ٔسَ ذٛز استفازٜ ووطزٜ 

وٙویٓ  الظْ بوٝ    زاضی ٔوی  ای اظ ایٗ تؿأالت ضا ٍ٘ٝ تاضیرچٝ

شوط اسوت ووٝ ٞوطظٜ ٍ٘اضٞوا زض اوثوط ٔٛالوؽ اظ تؿوأالت        

 وٙٙس  ٔستمیٓ استفازٜ ٔی

زض بسووویاضی اظ ٔوووٛاضز، وووواضبطاٖ   تخوزززیي هَقعیزززتر

اختٕاؾی با زٚستاٖ ذٛز زض یه ٔٙطمٝ، اسوتاٖ یوا    ٞای شبىٝ

اضساَ وٙٙوسٜ ٘أوٝ ٚ    IPساظی  وشٛض زض تؿأُ ٞستٙس  شذیطٜ

ای اظ ایٗ تؿأالت بٝ ٔسَ زض وس  ضٚابط غیطٔؿَٕٛ  تاضیرچٝ

وٙس  بؿٙٛاٖ ٔثاَ، واضبطی وٝ زض وَٛ یوه   ٘اٌٟا٘ی وٕه ٔی

ٝ واضبطا٘ی زض یه ٔٙطموٝ ذوا ، ٘أوٝ اضسواَ     ساَ فؿاِیت ب

تٛا٘س بٝ وٛض ٘اٌٟا٘ی سیاست ذٛز ضا تغییوط زازٜ   وطزٜ، ٕ٘ی ٔی

 ٚ بٝ واضبطا٘ی زض لاضٜ زیٍط چٙسیٗ ٘أٝ اضساَ وٙس  

ٝ    اٌط وس اضایٝ شسٜ ضا بٝ اختٕواؾی   صوٛضت ٔسوتمیٓ زض شوبى

ساظی وٙیٓ، با اسوتفازٜ اظ ٚیژٌوی اسوتفازٜ اظ     تؿبیٝ ٚ پیازٜ

ٕیٗ ٔٛلؿیت، زلت ٔسَ، بٟبٛز شٍطفی ذٛاٞوس زاشوت    تر

بؿباضت زیٍط، ٔسَ ٔوا ٚیژٌوی ٔحّوی ٚ غیوط ٔحّوی بوٛزٖ       

زٞس  ٔتاسفا٘ٝ، آلای ٚیٍٙا وٝ  ٞا ضا ٔٛضز بطضسی لطاض ٔی ٘أٝ

اختٕاؾی ضا زض اذتیاض ٔا لطاض زاز، اغٟواض   ٞای ٞای شبىٝ زازٜ

زسوتطس   تٛا٘س زض ٞای ٔٛلؿیت واضبطاٖ ضا ٕ٘ی ٕ٘ٛز وٝ زازٜ

 ٔا لطاض زٞس 
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 سفتاسی -آهاسی آهَصش ٍ اسصیاتی هذل -2

ٞوای شووط    زض ایٗ لسٕت بٝ ٘حٜٛ اضظیابی ٚ آٔٛظ، ٚیژٌوی 

شسٜ زض برش لبُ پطزاذتٝ ٚ سپا بٝ تببیٗ ؾّٕىطز ٔوسَ  

ٞوای   ٞا یا اسوىطیپت  زض شٙاسایی أتیاظ ٞط ٚیژٌی بطای ٘أٝ

ٝ ٘حوٜٛ  پطزاظیٓ  زض ٟ٘ایت ٘یوع بو   اضساِی اظ سٛی واضبطاٖ ٔی

 ٞا ذٛاٞیٓ پطزاذت   تطوی  أتیاظ ٚیژٌی

ٝ   ای اظ٘أٝ ٚضٚزی ٔا زض ٌاْ آٔٛظ، ز٘باِٝ ای  ٞا )خطیواٖ ٘أو

ٞای ٔتٙاغط آٖ اظ لبیوُ،   برش لبُ(، ذٛاٞس بٛز، وٝ ٚیژٌی

 ٞا ٚ أتیاظ ٔسَ، استرطاج شسٜ است URLٞای  زأٙٝ

ٕ٘وایش ذوٛاٞیٓ زاز     Mٞط ٔسَ ٚیژٌی ضا تٛسط ٔدٕٛؾوٝ  

ٝ   Mط ٞط ؾٙص  fذٛاٞوس بوٛز، ووٝ     (f, c)صوٛضت،   یوه ظٚج بو

باشس )ٔثُ فاضسی بطای ظباٖ ٘أٝ، یا  بیاٍ٘ط ٔمساض ٚیژٌی ٔی

irexpert.ir  ٚ  )ٝٔبطای ٘اْ زأٙٝ ٔٛخٛز زض ٘اc  بیاٍ٘ط تؿساز

زض آٖ حاضط  fواضبطی است وٝ ٚیژٌی  ٞا زض یه حسا  ٘أٝ

ی آٔٛظ، بىواض  ٘أٝ ٘یع بطا Nبٛزٜ است  ؾالٜٚ بط ایٗ، تؿساز 

 ضفتٝ است  

تووٛاٖ زض زٚ زسووتٝ  ٞووای پیشووٟٙازی ذووٛز ضا ٔووی  ٚیژٌووی

، ٔثُ ظٔاٖ اضسواَ  ٞای ضطٚضی ٚیژٌیبٙسی وطز  اَٚ(  وبمٝ

٘أٝ، ظباٖ، ترٕیٗ ٔٛلؿیت، ٔٙبؽ اضساَ ٘أٝ  بؿباضت زیٍط، 

ٞایی وٝ بطای ٞط ٘أٝ یا اسىطیپت، ٚخٛز آٖ ضطٚضت  ٚیژٌی

ٝ بوطای ٘أوٝ ٞوای اضسواِی     زاضز  زْٚ( ٔمساضٞایی اسوت وو  

باشس، ٔثُ ٚیژٌی ِیٙه، اضساَ ٔسوتمیٓ ٘أوٝ یوا     اذتیاضی

ضا ٔتٙواغط   f=Nilٔٛضٛؼ ا٘ترابی  بطای ٞط ٚیژٌی اذتیاضی، 

ٌیطیٓ، ٔثال زض صٛضت ٘بوٛز ِیٙوه    با ٘ٛؼ ٚیژٌی زض ٘ػط ٔی

   link=Nilزض ٘أٝ زاضیٓ، 

زلوت   زض ایٙدا ٔسَ ٚیژٌی ظٔاٖ اضساَ ٘أٝ زض آٔٛظ، ضا با

زٞیٓ  وبك تؿطیف ایٗ ٚیژٌی  بیشتطی ٔٛضز بطضسی لطاض ٔی

لطاض است ظٔاٖ اضساَ ٘أٝ بوطای تشوریص ٔشوابٟت ٔوٛضز     

ٞای اضساِی  بطابط تؿساز ٘أٝ fاستفازٜ لطاض بٍیطز  فط  وٙیس 

زض ساؾت فؿّی باشس  ایٗ وٕیوت بوط ذوالف حطووت ظٔواٖ      

ّىوطز  صٛضت ٌسستٝ ذٛاٞس بٛز  بٙابطایٗ ٕٔىٗ است، ؾٕ بٝ

صٛضت ٘أٙاس  زض ٘ػوط ٌطفتوٝ    ٔٙاسبی زض ٔسَ ضفتاضی، بٝ

ٞوای وٛتواٜ بوسِیُ ٌسسوتٍی زض آٔوٛظ،       شٛز، چطاوٝ باظٜ

ِحاظ ٘رٛاٞٙس شس  بطای خّوٌٛیطی اظ ایوٗ ٔشوىُ، بؿوس اظ     

ساظی بط٘أوٝ   ساظی ٘یع بٝ پیازٜ آٔٛظ، ٔسَ، یه فاظ اصالح

، زٚ ٔتغیط بوطای  iایٓ  زض حمیمت بطای ٞط ساؾت  اضافٝ وطزٜ

ٌیطیٓ  یؿٙی، بطای ٞوط ؾٙصوط،    ساؾت لبُ ٚ بؿس زض ٘ػط ٔی

),( ici اظM ٝ تؿطیووف icصووٛضت، ، شٕاضشووٍط خسیووسی بوو

اْ، iٞوای اضسواِی زض سواؾت     ایٓ، وٝ ٔیاٍ٘یٗ بیٗ، ٘أٝ وطزٜ

icٝٔ1بوُ، ٞای اضساِی زض سواؾت ل  ، تؿساز ٘اic  تؿوساز ٚ ،

، ذٛاٞوس بوٛز  بؿوس اظ    1icٞای اضساِی زض ساؾت بؿوس،  ٘أٝ

، ٔموساض آٖ ضا خوایٍعیٗ ٔوسَ آٔوٛظ،     icٔحاسبٝ تٕأی 

 ذٛاٞیٓ وطز  Mزیسٜ زض 

اشواضٜ شوس، زض ایٙدوا ٘یوع ٔشواٞسٜ       ٕٞچٙاٖ ٞٓ ووٝ لوبالً  

بطلطاض باشس، ٔحاسبٝ ظٔاٖ ٞٓ  S<10ٌط شط ، ٌطزز، وٝ ا ٔی

پصیط ٘رٛاٞس بوٛز  بٙوابطایٗ بایوس حوسالُ ٘أوٝ، بوطای        أىاٖ

 واضبطی ٔٛخٛز باشس  بطضسی حسا 

خذیذ ًسثت تِ هذل سفتزاسی   سفتاس اسصیاتی -2-1

 ساتق 

بؿس اظ ٔحاسبٝ أتیاظ بطای ٞط ٔسَ وبك تٛضویحات بروش   

فؿّوی بوا پطٚفایوُ    میط ضفتواض  ألبُ، بایس بٝ بطضسی ٔیوعاٖ تو  

واضبطی بپطزاظیٓ  اٌط ٔمساض  ضفتاضی تشىیُ شسٜ بطای حسا 

ای واضبط ٔشاٞسٜ ٘شسٜ باشس،  یه ٚیژٌی زض وُ خطیاٖ ٘أٝ

یا تؿساز ٔشاٞسٜ بٝ ا٘ساظٜ وافی وٛچه باشوس، الوساْ وواضبط    

تط بٛزٜ، ٚ زاضای أتیاظ بیشتطی زض ٔوسَ ذٛاٞوس    غیطٔؿَٕٛ

أتیواظ ٔروط  بوٛزٖ تٛسوط      ٞای ضطٚضی، بٛز  بطای ٚیژٌی

 ضٚاَ ظیط ٔحاسبٝ ذٛاٞس شس 

اظ ٔسَ بطضسی شسٜ، اسوترطاج   fٞای  ابتسا ٚیژٌی -1

ؾضٛ اَٚ  fشأُ ظٚخی باشس، وٝ  Mشٛز  اٌط  ٔی

ضا اسووترطاج  (f, c)ٞووای  آٖ باشووس، تٕووأی ظٚج

ذٛاٞیٓ وطز  اٌط چٙویٗ ظٚخوی ٔٛخوٛز ٘باشوس،     

باظٌشووت  1ضٚاَ بووٝ ا٘تٟووا ضسوویسٜ ٚ بووا ٔمووساض  

 وٙیٓ  ٔی

ٞای پیسا شسٜ زض  fزض ٔطحّٝ زْٚ بٝ بطضسی ظٚج  -1

ٔیوعاٖ  Mبوا  cپوطزاظیٓ  بطضسوی    ٔطحّٝ لبُ ٔی

ؾّٕىطز غیط٘طٔاَ ضا ٔشرص ذٛاٞس وطز  تؿطیوف 

M ٝصٛضت، ب 
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، ذٛاٞوس  M، ؾٙصط زْٚ، زض ٞط ظٚج ٔٛخوٛز زض  icبٛزٜ، وٝ 

، باشس، ٘أٝ ٔوٛضز بطضسوی   M، بعضٌتط یا ٔساٚیcبٛز  اٌط 

ٔطابك اٍِٛی یازٌیطی بٛزٜ ٚ ٔمساض صفط بوٝ ؾٙوٛاٖ أتیواظ    

ٔی شٛز  بؿباضت زیٍوط تاضیرچوٝ حسوا  وواضبط،     بطٌطزا٘سٜ 

بٛزٜ وٝ اظ ٔمساض آستا٘ٝ بیشتط  fٞایی با ٚیژٌی  زاضای فؿاِیت

 بٛزٜ است 

، باشس، M، زاضای ٔمساض وٕتطی اظ cاٌط  -3

واضبطی ضا زاضای ٔیعا٘ی اظ ضفتاض پطذطط  حسا 

ساظی ذٛز، فطوا٘ا ٘سبی  ٔی زا٘یٓ  ٔا زض پیازٜ

صٛضت ظیط  ٕ٘ایش زازٜ ٚ بٝ Fضا با  fٚیژٌی 

 وٙیٓ، ٔحاسبٝ ٔی

(1) 
N
cfF  

، ضا بٝ ؾٙٛاٖ ٔیعاٖ غیط٘طٔاَ F-1زض ایٙحاِت ضٚاَ ٔا، أتیاظ 

 باظٌشت ذٛاٞس زاز بٛزٖ فؿاِیت اذیط 

َ    اظ وطف زیٍط بطای ٚیژٌی پیشوٟٙازی    ٞوای اذتیواضی ٔوس

 زاضیٓ،

ووواضبطی ٚ  اظ حسووا  fٞووای  ابتووسا ٔووسَ ٚیژٌووی -1

ٞووای اضسوواِی ٔطووابك ضٚ، لبووُ اسووترطاج  ٘أووٝ

ؾضٛ اَٚ  fشأُ ظٚخی باشس، وٝ  Mشٛز  اٌط  ٔی

 شٛز  باظٌشت زازٜ ٔی 1آٖ باشس، ٔمساض 

ٔٛخٛز ٘بٛز، ضفتاض  f با ؾٙصط اَٚ Mاٌط ظٚخی زض  -1

وٙٛ٘ی زاضای ٔیعا٘ی اظ ذطط ذٛاٞس بٛز  زض 

بٛزٖ، ٚیژٌی  Nil، ضا بطای pایٙصٛضت احتٕاَ 

ضا بطای  pوٙیٓ  احتٕاَ  ٔٛضز ٘ػط ا٘ترا  ٔی

 وٙیٓ، صٛضت ظیط بیاٖ ٔی ٞای ٔططٚحٝ بٝ ٚیژٌی

(3) 
N

cp Nil 

ٝ   صٛضت بسیٟی اٌوط وواضبط اظ ٚیژٌوی    بٝ  اصوالً  لوبالً  ٞوایی وو

أتیاظ  استفازٜ ٘ىطزٜ است، زض ٘أٝ اضساِی استفاٜ وٙس، لطؿاً

زاضای ظٚخی بوا ٔموساض    Mوٙس  اٌط  ٔٙفی بیشتطی وس  ٔی

Nil ٔ ِٖفٝ اَٚ ٘باشس، ٔمساضؤبٝ ؾٙٛاNilc    بطابط صوفط بوطای

، بیواٍ٘ط ٔیوعاٖ   pضٚاَ باظٌشت زازٜ ذٛاٞس شس  زض ٟ٘ایوت  

 واضبطی ٔٛضز بطضسی ذٛاٞس بٛز  غیط٘طٔاَ حسا ؾّٕىطز 

صٛضت ظیوط ٔوٛضز    فط  وٙیس، ٔسَ ٚیژٌی ظباٖ ٘ٛشتٗ ضا بٝ

 11وواضبطی ٔوٛضز بطضسوی زاضای     بطضسی لطاض زٞیٓ  حسوا  

 11٘أٝ اضساِی زض تاضیرچٝ ذٛز بوٛزٜ اسوت  اظ ایوٗ ٔیواٖ     

٘أٝ بٝ ظباٖ فاضسوی اضسواَ شوسٜ     9٘أٝ بٝ ظباٖ اٍّ٘یسی ٚ 

 باشس، صٛضت ظیط ٔی ایٗ حاِت، ٔسَ یازٌیطی ٔا بٝ بٛز  زض

 )11اٍّ٘یسی ٚ , 9)فاضسی ٚ 

زض ایٙحاِت ٘أٝ اضسواِی بؿوسی اظ سوٕت وواضبط زض یىوی اظ      

 حاِت ٞای ظیط ذٛاٞس بٛز،

  ٘أٝ خسیس بٝ ظباٖ اٍّ٘یسی بٛزٜ ٚ ظٚج )اٍّ٘یسی

استرطاج ذٛاٞس شس  وبك اٍِٛضیتٓ  M( اظ 11ٚ 

 c=12 ٚ5.10Mٌفتٝ شسٜ زض برش لبُ 
، بعضٌتط Mاظ  cباشس  اظآ٘داوٝ ٔمساض  ٔی

باشس، ٘أٝ ؾّٕىطز ٘طٔاَ زاشتٝ ٚ أتیاظ صفط  ٔی

 باظٌطزا٘سٜ ذٛاٞس شس  )٘أٝ سآِ(

 ً٘أٝ خسیس بٝ ظباٖ ؾطبی باشس، اظ آ٘دا وٝ اصال 

ایٗ ظباٖ ٔٛضز استفازٜ واضبط ٘بٛزٜ، ضفتاض پطذطط 

باظٌشت  1تشریص زازٜ شسٜ ٚ أتیاظی بطابط 

 زازٜ ذٛاٞس شس  

  ٚ ٘أٝ خسیس، بٝ ظباٖ فاضسی باشس، ظٚج )اٍّ٘یسی

استرطاج ذٛاٞس شس  وبك اٍِٛضیتٓ ٌفتٝ  M( اظ 9

باشس   ٔی c=9 ٚ5.10Mشسٜ زض برش لبُ 

باشس،  ، وٕتط ٔیMاظ  cوٝ ٔمساض  آ٘دا اظ

واضبطی زاضای ضفتاض پطذطط  صٛضت ٘سبی حسا  بٝ

باشس  فطوا٘ا ٘سبی بطای پست فاضسی بطابط، ٔی

42.0F ،ذٛاٞس بٛز  ِصا، أتیاظ پطذططی

58.01 F  ٗبطٌشت زازٜ ذٛاٞس شس  ای

اَ بیش اظ ٘صف، بطای پطذطط أتیاظ بیاٍ٘ط احتٕ

واضبطی زاضز  چٙا٘ىٝ زض  بٛزٖ ضفتاض حسا 

ٞای بؿس تٛضی  ذٛاٞیٓ زاز، ایٗ أتیاظ تٟٙا  برش

 بطای پطذطط بٛزٖ یه ضفتاض زالِت وافی ٘ساضز  
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Networks 

 هحاسثِ اهتیاص دس هذل کلی -2-2

ٞا  صٛضت وّی زض تٕأی ٚیژٌی بطای ٔحاسبٝ ضفتاض پطذطط بٝ

اٍِٛضیتٓ ذٛاٞیٓ بٛز  ٔا اظ ٔیواٍ٘یٗ  ٘یاظٔٙس استفازٜ اظ یه 

ٞوا، اسوتفازٜ ذوٛاٞیٓ ووطز       ٞای ٚیژٌی ٔدٕٛؼ تٕأی ٔسَ

ساظی ٔیٙیٕٓ تطتیبی، بطای یوازٌیطی   ؾالٜٚ بط ایٗ، اظ بٟیٙٝ

ایٓ  ٔدٕٛؾوٝ آٔٛظشوی    ٚظٖ بٟیٙٝ زض ٞط ٔسَ استفازٜ وطزٜ

ٞای ٔتٙاغط آٟ٘ا بٛزٜ است ووٝ بوٝ    بطای ٞط٘أٝ، بطابط ٚیژٌی

ا٘وس  ٘توایح بوٝ ٔوا ٘شواٖ       آِ ٚ پطذطط تمسیٓ شسٜزستٝ، س

ٝ  زازٜ ٞوا   اختٕواؾی ٔرتّوف ٚظٖ ٚیژٌوی     ٞوای  ا٘س، زض شوبى

٘وأیٓ،   ٔتفاٚت ا٘ترا  ذٛاٞس شس  یه حسا  ضا سوآِ ٔوی  

ٞوای آٖ اظ یوه ٔموساض     اٌط ٔیاٍ٘یٗ ٔدٕٛؼ أتیواظ ٚیژٌوی  

آستا٘ٝ بیشتط باشس  زض ازأوٝ ایوٗ ٔماِوٝ، زض ایوٗ ٔوٛضز بوٝ       

 یشتطی اشاضٜ ذٛاٞیٓ وطز  خعییات ب

 ّا ًَآٍسی دس اًتخاب ٍیژگی -2-3

اٌطچٝ زض برش ٘تایح ٔا ؾّٕىوطز وّوی وواض ذوٛز ضا ٔوٛضز      

ایوٓ، أوا زض ایٙدوا ٘یوع بوٝ إٞیوت        ٔمایسٝ زلیك لوطاض زازٜ 

لبّی ووٝ    ٞای ا٘ترا  شسٜ ذٛاٞیٓ پطزاذت  واضٞای ٚیژٌی

ٞای واضبطی غیط ٔداظ، ا٘داْ شسٜ  زض ظٔیٙٝ تشریص حسا 

باشوس  زض   است، زاضای ٞسفی ٔتفواٚت اظ ایوٗ پوژٚٞش ٔوی    

حمیمت ٔا بس٘باَ تغییطات ٘اٌٟا٘ی زضٔسَ ضفتواضی وواضبطاٖ   

ٞوا   اختٕواؾی ٞسوتیٓ، زضحاِیىوٝ ؾٕوْٛ ضٚ،     زض یه شبىٝ

ٞووای ٘أتؿوواضف )بووٝ ٘ػووط ٔووا(، بووس٘باَ،  ٔبتٙووی بووط ٚیژٌووی

ٞوایی ضا   ٞای واضبطی است وٝ زض وَٛ ظٔواٖ ٚیژٌوی   حسا 

ا٘وس، ٕٞوا٘طٛض ووٝ ٔوا زض بروش ٘توایح ٘شواٖ        ٜ ضؾایت ٘ىطز

ٞا اظ اظزیاز،  ٘یع شوط وطزیٓ، ایٗ ضٚ، 1ایٓ، ٚ زض برش  زازٜ

بوٝ اضایوٝ ٚ    1بط٘س  زض خوسَٚ   ٔثبت، ض٘ح ٔی  غّط  ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ

ٔٙػٛض تشریص  ٞای ٔرتّف بٝ ٞا تٛسط ضٚ، ا٘ترا  ٚیژٌی

 ایٓ  ٞای غیطٔداظ اشاضٜ وطزٜ حسا 

ٞوای ٔٙاسوبی    زٚسوتاٖ، ٚیژٌوی    یشوبىٝ، یوا ٚیژٌو     ٚیژٌی

ذطوط لوطاض      واضبطی ووٝ زض ٔؿوط     وٝ حسا  ٘یستٙس، چطا

حفع وطزٜ ٚ ٘طٔاَ  ٞا ضا اظ لبالً ایٗ ٚیژٌی ٌطفتٝ است، لطؿاً

ٝ  ضسس  اظ ٚیژٌی بٝ ٘ػط ٔی ای  ای ٘یوع ٔوا بٟوطٜ    ٞای ته ٘أو

ٞوا، اظ ِیسوت وّٕواتی ووٝ زض      ٘دستیٓ، چطاوٝ ایوٗ ٚیژٌوی  

وٙٙوس    ضٚ٘س، بطای تشوریص اسوتفازٜ ٔوی    ٔیٞا بىاض  ٞطظ٘أٝ

، ٘یوع  ]19[زض SURBL ٞای ایداز ِیست سویاٜ ٔثوُ،    ضٚ،

است  بؿباضت زیٍوط، ٞوسف    ضیعی شسٜ ٞا پایٝ بطٕٞیٗ ٚیژٌی

ٞوا   بٙسی حسا  پژٚٞش پیشٟٙازی ٔا، بسیاض بیشتط اظ زستٝ

باشوس  ٔوا زض ضٚ، ذوٛز اظ     بٝ زٚ زستٝ سآِ ٚ پطذطوط ٔوی  

ایٓ  ایٗ خطیاٖ اوالؾات زض  استفازٜ وطزٜٞای خطیا٘ی  ٚیژٌی

ٞای ٘طذی، شباٞت ٔیاٖ ضفتاض ٚ ؾّٕىطز وواضبط   ٚالؽ ٚیژٌی

زٞوس، اظ   ، ٘شواٖ ٔوی  1ایوٓ  زلوت زض خوسَٚ     استفازٜ ووطزٜ 

ٝ   ٞای ٔٛضز استفازٜ ٚیژٌی وواض   ٔا، پٙح ٔٛضز زض یه ٔماِٝ بو

 ضفتٝ است )بدع ترٕیٗ ٔٛلؿیت ٚ ظباٖ(  أا ایٗ استفازٜ زض

ٞا بٛزٜ اسوت    ٔراِف استفازٜ ٔا اظ ایٗ ٚیژٌی ت وأالًحمیم

ٞوا زض تشوریص ؾّٕىوطز     ٔا بس٘باَ استفازٜ اظ ایوٗ ٚیژٌوی  

ٞوای لبّوی بوٝ     ایوٓ، زضحاِیىوٝ ضٚ،   غیط٘طٔاَ ضفتاضی بٛزٜ

 ا٘س   ٞا بطای تؿییٗ ٔشابٟت پطزاذتٝ استفازٜ اظ ایٗ ٚیژٌی

 ّای پشخطش تٌذی ًاهِ دستِ -3

ا، ووٝ زاضای أتیواظ پطذطوط بوٛزٜ،     یه ٘أٝ یا اسىطیپت تٟٙ

ؾٙٛاٖ حسا  پطذطط،  واضبطی بٝ بطای اؾالْ وطزٖ یه حسا 

باشس  ایٗ ٘أٝ ٕٔىٗ است حاصُ تغییط ٘طٔاَ زض  وافی ٕ٘ی

ضفتاض یه واضبط ذا  باشس، بؿٙٛاٖ ٔثاَ ٕٔىٗ است، واضبط 

افعاض خسیس بطای اضساَ ٘أوٝ باشوس     زض حاَ آظٔایش یه ٘طْ

زض ضٚ، پیشٟٙازی اظ ٔدٕوٛؼ أتیواظات ٔٙفوی    بٙابطایٗ، ٔا 

وٙویٓ  پوا اظ    ٞا زض وَٛ یه باظٜ ظٔوا٘ی اسوتفازٜ ٔوی    ٘أٝ

توٛاٖ بوطای پطذطوط بوٛزٖ یوه       ٞای ظٔا٘ی، ٔوی  بطضسی باظٜ

وواضبطی تصوٕیٓ ٌطفوت  بٙوابطایٗ، ظٔوا٘ی ووٝ یوه         حسا 

واضبطی ٔٛضز سطلت ٚالؽ شٛز، تٟٙا با ؾبٛض اظ ٔیوعاٖ   حسا 

S زض بٝ تشریص ضفتاض پطذطط، ذٛاٞس بٛز  ایٗ اٍِٛضیتٓ ٔا لا

ٞای غّط ٔثبت بوٝ ووُ شوبىٝ     شٛز، ٕ٘ٛ٘ٝ ٚیژٌی باؾ  ٔی

اؾٕاَ شٛز  ایٗ ٚیژٌی بطای یه اٍِٛضیتٓ بسویاض ٘أٙاسو    

ٝ  ]3[ذٛاٞس بٛز ای    ٔا بطای ضفؽ ایٗ ٔشىُ اظ ٔشوابٟت ٘أو

سواظی ٔفٟوْٛ تغییوط زض     ایٓ  بٙابطایٗ بطای خسا استفازٜ وطزٜ

واضبطی پطذطط اظ زٚ ٚیژٌی  یه واضبط، با ٔفْٟٛ حسا ضفتاض 

ایٓ  ایٗ فطضویٝ اظ   ای استفازٜ وطزٜ ظٔا٘ی ٚ ٔشابٟت ٘أٝ باظٜ

آ٘دا بطلطاض است، وٝ ٞىط یا ٘فوٛشٌط لصوس اضسواَ ٘أوٝ، یوا      

تطی اظ واضبطاٖ ضا زض زستٛض واض ذوٛز   ٞطظ٘أٝ بٝ ویف ٚسیؽ

شوس، ضٚ، ٔوا   لطاض زٞس  ِصا ٕٞا٘طٛض وٝ زض برش لبُ شوط 
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ٞای وواضبطی ٔوٛضز    ، حسا S=10بٝ ذٛبی ٚ تٟٙا با حسالُ 

 ٘فٛش لطاض ٌطفتٝ ضا بسلت تشریص زازٜ است  

ٝ   شوووط شوس، ٔوی   1چٙا٘ىوٝ زض بروش    ٞووا ضا  تووٛاٖ ابتوسا ٘أو

بٙسی وطزٜ، سوپا بوطای ٞوط زسوتٝ ٚیژٌوی آٔواضی        زستٝ

ٞا  ضفتاضی ضا آٔٛظ، زازٜ ٚ اؾٕاَ وٙیٓ، یا ابتسا سطاـ ٚیژٌی

ٝ ض بٙووسی وٙوویٓ  ضٚ، اَٚ  ٞووا ضا زسووتٝ فتووٝ ٚ سووپا ٘أوو

پصیطتط است، چطاوٝ تؿساز وٕتوطی ٘أوٝ بایوس ٔوٛضز      ا٘ؿطاف

    ٝ ٞوا ضا بوا ٚیژٌوی     بطضسی لطاض بٍیطز  بٙوابطایٗ ٔوا ابتوسا ٘أو

وٙویٓ  سوپا بوطای ذططپوصیطی      بٙوسی ٔوی   ٔشابٟت زستٝ

زٞویٓ  بوطای    ٞا ضا ٔٛضز بطضسی لطاض ٔی ٞای زاذُ زستٝ ٘أٝ

 ایٓ، ٞا اظ زٚ ضٚ، سازٜ ظیط استفازٜ وطزٜ بٙسی ٘أٝ زستٝ

ٞا بوطای تؿّوك ٞوط     تایی nٔا اظ بطضسی  هطاتْت هحتَایی:

ایٓ  بطاساس تست اِٚیوٝ   ٘أٝ بٝ زستٝ ٔطبٛوٝ استفازٜ وطزٜ

ٌطْ(، بطای -4وّٕٝ ) 4 ٔا، ٚ بطضسی ٔماالت ٔطٚضی اذیط، ٔا اظ

طایٗ وبوك ایوٗ   ایٓ  بٙاب ٔشابٟت ٔحتٛای ٘أٝ استفازٜ وطزٜ

فط ، زٚ ٘أٝ ٔشابٝ ذٛاٞس بٛز، اٌط ٚ فمط اٌط حسالُ یوه  

 وّٕٝ ٔشتطن ٔتٛاِی، زض ایٗ زٚ٘أٝ بىاض ضفتٝ باشس   4

ٞوای ٔوٛضز    ایٗ ٚیژٌوی بوٝ تشوابٝ ِیٙوه    : URLهطاتْت 

استفازٜ زض زٚ ٘أٝ اشاضٜ زاضز  زض ایٗ ضٚ،، زٚ ٘أٝ ٔشوابٝ  

ذٛاٞٙس بوٛز، اٌوط ٚ فموط اٌوط حواٚی حوسالُ یوه ِیٙوه         

ٞوا ٚخوٛز زاضز،    ٔشتطن باشٙس  ٔشىّی وٝ زض بطضسی ِیٙه

ٚخٛ است، وٝ بیاٍ٘ط پاضأتطٞای یوه   پاضأتطٞای ضشتٝ پطس

ٌیطی اظ تٕوایع غّوط ٔیواٖ زٚ ضشوتٝ     ِیٙه است  بطای خّٛ

خٛ ضا تفىیه ٚ  ای، ضشتٝ پطس یىساٖ، ٔا با یه پٛیش ضشتٝ

وووطزٜ ٚ لسووٕت لبووُ اظ پاضأتطٞووا ضا ٔووٛضز بطضسووی لووطاض   

خووٛ ٚ  زٞوویٓ  فیسووبٛن ٚ تووٛیتط ٞووط زٚ اظ ضشووتٝ پووطس ٔووی

وٙٙووس  ٕٞچٙوویٗ، بسوویاضی اظ ووواضبطاٖ      پشووتیبا٘ی ٔووی  

ٜ  اختٕواؾی اظ ذوسٔات   ٞای شبىٝ اسوتفازٜ   ِیٙوه  ٙٙوسٜ و وٛتوا

وٙٙس، ایٗ استفازٜ سب  بطٚظ اشتباٜ زض ایٗ ٔؿیاض ٚیژٌی  ٔی

ٞای ٔرتّف ٕٔىٗ اسوت   زٞٙسٜ ذٛاٞس شس، چطاوٝ سطٚیا

ٞای وٛتاٜ شسٜ ٔرتّفی اضایوٝ   بطای یه سایت یىساٖ، ِیٙه

زٞٙس  ضاٜ ٔمابّٝ با ایٗ ٔشىُ، اسوتفازٜ اظ ٌسوتط، ِیٙوه    

لؿوی، ٔوا اظ ایوٗ ضٚ،    سواظی ٚا  وٛتاٜ شسٜ اسوت  زض پیوازٜ  

استفازٜ ٘رٛاٞیٓ وطز، چطاوٝ أىاٖ ٌستط، ِیٙه زض ظٔاٖ 

اخطا ٚخٛز ٘ساضز  ایٗ ٔشوىُ، بواِمٜٛ ٘یسوت، چطاووٝ اوثوط      

ٞطظ٘أٝ ٍ٘اضٞا اظ ذوسٔات ایوٗ سوطٚیا ٞوا بوسِیُ اتوالف       

 وٙٙس   ، استفازٜ ٕ٘ی]16[سطؾت 

ٞا ضا  تٛاٖ ٘أٝ ٞایی وٝ ٔی زض ایٙدا ٔا تٟٙا زٚ ٔٛضز اظ ٚیژٌی

بٙسی ووطز، شووط ووطزیٓ  زض ازأوٝ ایوٗ       بط اساس آٖ زستٝ

تٛاٖ آ٘اِیعی بط ضٚی  ٞا، ٔی  تحمیك زض لسٕت ا٘ترا  ٚیژي

ٞای تؿییٗ شباٞت ٚ یا احیا٘ا، بٟبٛز ایٗ ضٚ،  تٕأی ٚیژٌی

 ٘یع تٕطوع وطز 
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Networks 

 ّای پیطٌْادی ّای هختلغ ٍ خذیذ تَدى ٍیژگی ّای اسائِ ضذُ دس سٍش ًحَُ استفادُ اص ٍیژگی(: 1خذٍل )

 
 

 تطخیص گشٍُ پشخطش -3-1

ٞا وٝ زض لسٕت لبوُ زض یوه وبموٝ لوطاض      یه ٌطٜٚ اظ ٘أٝ

ٞایی وٝ تاضیرچٝ  ٘أیٓ، اٌط تؿساز ٘أٝ ٌطفتٙس، ضا پطذطط ٔی

، بیشوتط  Tا٘س، اظ ٔمساض آستا٘ٝ،  پطٚفایُ ضفتاضی ضا ٘مض وطزٜ

ٞای ٔٛخوٛز زض   شٛز  ٔا بایس ٔمساض آستا٘ٝ ضا با تٛخٝ بٝ ٘أٝ

واضبطی بسسوت آٔوسٜ، تٙػویٓ وٙویٓ       ٞط وبمٝ وٝ اظ حسا 

ٔٙطمی وٝ زض ایٗ لضیٝ ٟ٘فتٝ است، ٔٙطك ٔیاٍ٘یٗ ٘سوبی  

   ٝ ٞوای وٛچوه،    است  بؿباضت زیٍط، ٕٔىوٗ اسوت زض زسوت

٘ٝ ٔٙفی صٛضت تصازفی غاٞط شٛ٘س، وٝ ٘طخ ٕ٘ٛ ٞایی بٝ ٘أٝ

ٝ  Tٔثبت ضا افعایش زٞس  بٙابطایٗ، ٔمساض آستا٘ٝ  صوٛضت   ضا بو

 وٙیٓ، ، تؿطیف ٔیnتابؿی ذطی اظ سایع ٞط ٌطٜٚ، 

(4)  ),1.0max()( dknnT   



 
 هاي اجتماعي همايص تخصصي ضبکهمجموعه مقاالت 

 

154 
Social 

Networks 

هي
گا

ط
دان

اد
جه

ت 
طا

تبا
 ار

ت و
عا

طال
ي ا

ور
فنا

ه 
کذ

ط
وه

پژ
 

ایٓ  پواضأتط   ضا اظ آظٔایشات ذٛز استرطاج وطزٜ k  ٚdپاضأتط 

k  0.005-زاضای ٔمساضی بطابط  ٚd=0.82    ٗذٛاٞس بٛز  بوا ایو

ط، ؾّٕىطز ضٚ، پیشٟٙازی بوٝ حوساوثط ذوٛز ضسویسٜ     ٔمازی

ٞوا   ضا بسِیُ حفع حسالُ، ٘أٝ Maxاست  استفازٜ اظ ؾٍّٕط 

ایٓ، وٝ زض برش لبوُ بیشوتط یوا     بطای بطضسی استفازٜ وطزٜ

بٛز  الظْ بٝ شوط است، وٝ تغییطات ا٘سن بط ضٚی  11ٔساٚی 

پیشٟٙازی ٘ساضز، ٚ ٔوسَ   ٔمازیط فٛق، تغییطی زض زلت ٔسَ

ضایٝ شسٜ پایساض است  زضٟ٘ایت ٘یع، اٌط اٍِٛضیتٓ پیشٟٙازی ا

ضا بوٝ ؾٙوٛاٖ    Tای بیشوتط اظ   زض زاذُ یه ٌطٜٚ، ٔیعاٖ ٘أٝ

ٌووصاضی وٙووس، آٖ ٌووطٜٚ ٚ  ذووطٚج اظ ٔووسَ ضفتوواضی ؾالٔووت

پطذطط یا ٔٛضز سطلت لطاض ٌطفتٝ  واضبطی، یه حسا  حسا 

 بٛزٜ ٚ بایس غیطفؿاَ شٛز  

 اسصیاتی -4

ٞایی وٝ بطای اضظیابی  تٛضی  زازٜ شس، زازٜ ٕٞا٘طٛض وٝ لبال

شوٛز    زض اذتیاض ٔا لطاض ٌطفتٝ است، بٝ زٚ برش تمسیٓ ٔوی 

ٞوای   ٞا ضا بطای ٔا اضساَ ووطزٜ اسوت، زازٜ   شرصی وٝ زازٜ

 ٝ آٚضی وووطزٜ، ٚ  صوٛضت ٔسووتمیٓ اظ توٛیتط خٕووؽ   توٛیتط ضا بوو

ٞای فیسبٛن ضا اظ ذوٛز ٔوسیطاٖ ایوٗ سوایت زضیافوت       زازٜ

ٞووا ضا بدووع اوالؾووات ترٕوویٗ  ا ٘یووع ٕٞوویٗ زازٜ، ٚ ٔوو وووطزٜ

 ٔٛلؿیت فیسبٛن، زضیافت وطزیٓ  

آٔاضی ضفتاضی ضا بطای  ضٚ، پیشٟٙازی ٔا، تٛا٘ایی ایداز ٔسَ

 ٝ ٝ    تٕأی خطیاٖ ٘أو ٝ   ٞوا زاضا بوٛزٜ، ٚ زسوت ٞوا ضا   بٙوسی ٘أو

زٞس  پطٚفایُ  بطاساس ٔؿیاضٞای ٔشابٟت بٝ ذٛبی ا٘داْ ٔی

ٞای ظٔوا٘ی،   ٜ، ٚ با تٛخٝ بٝ باظٜضفتاضی پطذطط شٙاسایی شس

زض ذطٚخی ٕ٘ایش زازٜ ذٛاٞس شوس  ٔوا بوا یوه ووأپیٛتط      

(Intel Xeon E5-2620, 8 GB ram)   11تٛا٘ستیٓ، حوسٚز %

ای بطای پطزاظ، خطیواٖ   صٛضت ِحػٝ ٞای تٛیتط ضا بٝ اظ زازٜ

ٞایی بٛز وٝ زض  ای بىاض ببطیٓ  ایٗ ٔحسٚزیت بسِیُ زازٜ ٘أٝ

ٞای ظٔا٘ی ذاِی زض  اذتیاض ٔا لطاض ٌطفتٝ بٛز، زض حمیمت باظٜ

افعاض بسٖٚ استفازٜ بوالی   ٞا ٚخٛز زاشت وٝ سرت ٔیاٖ زازٜ

% پطزاظ، بطذط، ضا 96تٛاٖ  ا زض ٔحیط ٚالؿی ٔیٔا٘س  ِص ٔی

 پیشٟٙازی، پطزاظ، وطز   بطاحتی با ٔسَ

 13ٞوای فیسوبٛن اظ تواضید     شوط شس، زازٜ ٕٞا٘طٛض وٝ لبالً

ٞوای   ٚ ٕٞچٙویٗ زازٜ  1391ٔطزاز  13تا  1391اضزیبٟشت 

اضزیبٟشت  1تا  1391بٟٕٗ  1اضساِی تٛیتط ٔطبٛ  بٝ تاضید 

ٔیّیووٖٛ ٚ  61ٞووای اضسوواَ شووسٜ حووسٚز   بووٛز  زازٜ 1391

ٞوای   زٚیست ٞعاض پست تٛییوت شوسٜ بوٛز  ٕٞچٙویٗ زازٜ    

 ٔیّیٖٛ پست بٛز   111اضساِی تٛسط واضبطاٖ فیسبٛن 

ٝ  ٔا باظٜ ایوٓ    ٞای ظٔا٘ی ضا بٝ ٔیعاٖ یه ساؾت زض ٘ػط ٌطفتو

ٞوای   یٗ ٞط یه سواؾت، ٔوسَ ضفتواضی بوطای حسوا      بٙابطا

ٞوا، ٕٞوٛاضٜ    شوٛز، چوطا ووٝ زض پوطزاظ،     واضبطی ایداز ٔوی 

، ]1[وٙٙوس   صٛضت تٛظیؽ تصازفی ا٘تروا  ٔوی   ٞا ضا بٝ حسا 

واضبطی ذا ، زض  زِیُ ایٗ أط ٘یع بطٚظ چٙس باضٜ یه حسا 

 باشس   ای ٔٛضز پطزاظ، ٔی خطیاٖ ٘أٝ

 دادُ اص تَیتش  آٍسی خوع -4-1

طای زستطسی بٝ تاضیرچٝ پطٚفایُ واضبط، آلای ٚیٍٙا اظ تٛابوؽ  ب

، استفازٜ وطزٜ است  ٘حٜٛ وواض ٘یوع بوٝ    REStful٘ٛیسی  بط٘أٝ

زض ِیست ذوٛز اضوافٝ    IPایٗ صٛضت بٛزٜ است وٝ تٛیتط یه 

ٞوعاض   11ٞای یه ساؾتٝ بتٛا٘س حوسٚز   وطزٜ است، وٝ زض باظٜ

  ٝ ٘دواْ زٞوس  بوا ٞوط     ٘ٛیسوی فوٛق ضا ا   فطاذٛا٘ی اظ توابؽ بط٘أو

تٛییت بطای ٔا لابُ ذٛا٘سٖ ذٛاٞوس   111فطاذٛا٘ی ٞٓ، حسٚز 

تٛییوت آذوط اظ    3111شس  ؾالٜٚ بط ایٗ، بطای ٞط وواضبط تٟٙوا   

تاضیرچٝ شرص، بطای ٔا لابُ زستطسوی بوٛز  بوطای بٟیٍٙوی     

ٞوای ظٔوا٘ی سوٝ ضٚظ آذوط ٞوط       زازٜ ٘یع تٟٙا بٝ باظٜ آٚضی خٕؽ

 شس   آذط حسا  تٛخٝ ٔی تٛییت 411واضبطی ٚ یا  حسا 

ٞووعاض  511بووٝ وووٛض ٔیوواٍ٘یٗ زض ٞووط سوواؾت حووسٚز      

زازیٓ  ٕٞچٙیٗ ایوٗ   واضبطی ضا ٔٛضز پطزاظ، لطاض ٔی حسا 

صوٛضت آفالیوٗ شذیوطٜ     ٞای بؿسی بٝ ٞا ضا بطای استفازٜ زازٜ

وطزیٓ  بسِیُ ٚخٛز ٔحسٚزیت زض فطاذٛا٘ی تابؽ بوط ضٚی   ٔی

ٞایی واضبطی وٝ زض  حسا تٛا٘ستیٓ بطای تٕأی  ٞا، ٕ٘ی زازٜ

خطیاٖ ٘أٝ ٚخٛز زاشت، یه پطٚفایُ ایداز وٙیٓ، ِصا وبوك  

ٝ  آ٘چٝ وٝ زض برش لبُ ٌفتیٓ، ابتسا ٘أٝ ٞوای   ٞا ضا بٝ زسوت

ٝ      ٔرتّف وبمٝ ٞوا ٚ   بٙسی ووطزٜ ٚ سوپا بوٝ پوطزاظ، ٘أو

پطزاذتیٓ  زض حاِت ٔیواٍ٘یٗ   تطبیك با ٔسَ ضفتاضی آٟ٘ا ٔی

 ٞای واضبطی ٔرتّف بٛز   حسا ٘أٝ اظ  31ٞط ٌطٜٚ شأُ 



 
 هاي اجتماعي ان در ضبکههاي کاربر رفتاري براي تطخيص حمالت امنيتي به حساب -ارائه يک روش جذيذ آماري

 

 

155 

ي 
ور

فنا
ه 

کذ
ط

وه
پژ

هي
گا

ط
دان

اد
جه

ت 
طا

تبا
 ار

ت و
عا

طال
ا

 

Social 

Networks 

 دادُ اص فیسثَک آٍسی خوع -4-2

ٞا ضا بٝ وٛض ٔؿَٕٛ زض اذتیاض آلوای   ٔتاسفا٘ٝ فیسبٛن زازٜ

ٞا ضا ٔٛضز  ٚیٍٙا لطاض ٘سازٜ است، ٚ بٝ وبؽ ٔا ٞٓ ٕٞاٖ زازٜ

ٞووا سووؿی زض ایدوواز   ایووٓ  بطذووی ضٚ، اسووتفازٜ لووطاض زازٜ

ٝ   حسووا   ووواضبطی زض فیسووبٛن وووطزٜ ٚ اظ ایووٗ وطیووك بوو

ا٘وس   وواضبطاٖ ووطزٜ   ٞای ٞای ٔطبٛ  بٝ حسا  زازٜ آٚضی خٕؽ

، شأُ تٕوأی    لطؿا، ایٗ ضٚ، ٌطزآٚضی اوالؾات اٚالً]18[

ٞوای   ، فالوس تٕوأی اوالؾوات ٚیژٌوی    ٞا ٘بٛزٜ ٚ ما٘یواً  ٕ٘ٛ٘ٝ

ٞوای ٔطبوٛ  بوٝ     پیشٟٙازی ذٛاٞس بٛز  بٙابطایٗ اظ زازٜ ٔسَ

ٚیٍٙوا لوطاض   وٝ زض اذتیواض آظٔایشوٍاٜ    1111ٚ  1111ساَ 

ایوٓ  وبوك اسوتطاتژی فیسوبٛن،      زاشتٝ است، استفازٜ وطزٜ

زستطسی تٕأی ٔحممیٗ بٝ اوالؾات واضبطاٖ ٕٔٙوٛؼ   اذیطاً

شسٜ است، ٚ ٔسیطاٖ ایٗ سایت اخاظٜ ٞیچٍٛ٘ٝ فؿاِیتی ضا بٝ 

ٞوای ٔوٛضز اسوتفازٜ     زٞٙوس  زازٜ  ٔحممیٗ شٙاذتٝ شسٜ ٕ٘ی

وطز٘س  ٔا  سٌی ٔیٔطبٛ  بٝ افطازی بٛز، وٝ زض یه ٔٙطمٝ ظ٘

پسوت زیوٛاضی اظ    951ٞوعاض ٚ   373ٔیّیوٖٛ ٚ   116حسٚز 

 فیسبٛن ضا ٔٛضز پطزاظ، لطاض زازیٓ  

 تٌذ آهَصش طثقِ -4-3

زض  SMOٞا بطای ٞط ٚیژٌی، ٔا اظ اٍِٛضیتٓ  بطای آٔٛظ، ٚظٖ

ٞای ٞط  ایٓ  ایٗ آٔٛظ، بطای زازٜ افعاض ٚوا، استفازٜ وطزٜ ٘طْ

ٌطفت  ایٗ ا٘ترا  بٙابط زا٘وش  زٚ شبىٝ، ٔٛضز استفازٜ لطاض 

ٝ   ٔا، بٟتطیٗ ا٘ترا  بطای زازٜ اختٕواؾی بوا    ٞوای  ٞوای شوبى

صٛضت اتفوالی   ٞا، بٝ ٞای ٔا ذٛاٞس بٛز  زض بطذی زازٜ ٚیژٌی

ٞای ترٕیٗ ٔٛلؿیت ٚخٛز زاشت، أا بسِیُ پطاوٙسٌی  زازٜ

آٔٛظشوی، ایوٗ    ٞوای  ظیاز ٚ تؿساز وٓ ایٗ ٘ٛؼ ٚیژٌی زض زازٜ

 َ حصف وطزیٓ  ٚیژٌی ضا اظ ٔس

ٞای بطچسو  ظزٜ   ٞا با زازٜ ٞای تٛیتط، ٚظٖ ٚیژٌی بطای زازٜ

پطذطط(،  94سآِ ٚ  5141زازٜ ) 136ٞعاض ٚ  5ٔا وٝ شأُ 

 صٛضت ظیط بٛز، بٛز، بٝ
 3 3 ٔٙبؽ اضساَ ٘أٝ

 4 1 تؿأُ ٔستمیٓ

 96 1 زأٙٝ

 88 1 ساؾت اضساَ ٘أٝ

 58 1 ظباٖ ٘أٝ

 39 1 ٔٛضٛؼ

ٞای واضبطی زض ٔدٕٛؾوٝ آٔوٛظ،،    ییس صحت حسا أبطای ت

 URLٞوا شوأُ    ضا ا٘داْ زازیوٓ  اٌوط تٛییوت    URLٔا آ٘اِیع 

باشٙس، وٝ بٝ یه صفحٝ فیشیًٙ یا غیطٔداظ ٔتصُ باشٙس، 

آٖ حسا  ضا حسابی با ٔیعا٘ی اظ ذطط لطاض زازیٓ  ٕٞچٙیٗ، 

   ْ افوعاض مواِثی    اٌط حسابی زاضای ٘أٝ اضساَ شوسٜ تٛسوط ٘وط

ْ    باشس،  افوعاض ٔوٛضز    آٖ حسا  ضا بوطای تؿیویٗ اوالؾوات ٘وط

واضبطی، ٔٛضز  استفازٜ زض زاذُ تٛییت با ٔسَ ضفتاضی حسا 

ٞوای ٔوٛضز اسوتفازٜ بوطای      بطضسی لطاض زازیوٓ  اٌطچوٝ زازٜ  

زٞس، ضٚ، پیشوٟٙازی   آٔٛظ، وٓ بٛز٘س، أا ٘تایح ٘شاٖ ٔی

آٔٛظشی ٔرتّف زاضای پایساضی   ٞای ٔا بط ضٚی ٔدٕٛؾٝ زازٜ

ٞووا اظ ٔیووعاٖ   میط ٚظٖأچٍووٍٛ٘ی توو  1باشووس  شووىُ   ٔووی

زٞس  ٞوط ٔیّوٝ بیواٍ٘ط ٚظٖ آٖ     آٔٛظشی ضا ٘شاٖ ٔی ٞای زازٜ

ٝ    15ٚیژٌی، حسالُ ٚ حساوثط آٖ زض    تىطاض بوا یوه ٔدٕٛؾو

زازٜ آٔٛظشووی مابووت اسووت  زض ٞووط تىووطاض، ٔدٕٛؾووٝ زازٜ   

ایوٓ  ووُ ایوٗ     صٛضت تصوازفی ا٘تروا  ووطزٜ    آٔٛظشی ضا بٝ

بیاٍ٘ط ایوٗ   1ایٓ  شىُ  باض تىطاض وطزٜ 5٘یع بطای آظٔایش ضا 

ٖ   ٞای است وٝ، زض ٔدٕٛؾٝ زازٜ ٞوا بسویاض    آٔٛظشوی ووٓ، ٚظ

یابوس،   آٔٛظشی افعایش ٔی  ٞای سٍٙیٗ ٞستٙس  ظٔا٘یىٝ زازٜ

 شٛز   تط شسٜ ٚ پایساض ٔی ٞا ٔتٙاس  ٚاضیا٘ا ٚظٖ

٘أوٝ بوٛزٜ    179آٔٛظشوی بطابوط     ٞوای  زض فیسبٛن ٘یع، زازٜ

ٞوا ٘یوع پوا اظ آٔوٛظ،      پطذطط(، ٚ ٚظٖ 111سآِ ٚ  181)

 صٛضت ظیط بٛز٘س، بٝ
 1 1 ٔٙبؽ اضساَ ٘أٝ

 1 1 تؿأُ ٔستمیٓ

 13 1 زأٙٝ

 18 1 ساؾت اضساَ ٘أٝ

 16 1 ظباٖ ٘أٝ

 39 1 ٔٛضٛؼ

 ّای پشخطش  تطخیص گشٍُ -4-4

ٝ    1٘تایح وّی اضظیابی ضا زض خوسَٚ   ایوٓ    بوٝ ٕ٘وایش ٌصاشوت

بسِیُ ٔحسٚزیت صفحات زض ٔماِٝ، ٔا تٟٙا ٚیژٌی ٔشوابٟت  

ٌوطٜٚ   8111ٔتٗ ضا زض ایٙدا ٔٛضز بطضسوی لوطاض زازیوٓ  زض    

ٞا بطاساس زٚ ٚیژٌی ٚخوٛز   تشىیُ شسٜ زض وُ پایٍاٜ زازٜ

URL  شباٞت ٔحتٛایی، حسالُ ٞشت ٘أٝ زاضای اشتطان ٚ
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ٞوای  URLٞای ٔشابٟی، اظ ٔحتٛا ٚ  بٛز٘س  بؿٙٛاٖ ٔثاَ، ٘أٝ

 یىساٖ بطذٛضزاض بٛز٘س  

ٗ ٚیژٌی  ٌوطٜٚ بوا ٔحتوٛای     911ٞوعاض ٚ   374 ٔشابٟت ٔوت

ٌطٜٚ زاضای  558ٞعاض ٚ  365یىساٖ ایداز وطز  اظ ایٗ ٔیاٖ 

ٌوطٜٚ زاضای ضفتواض    361ٞوعاض ٚ   9پطٚفایُ ضفتواضی سوآِ ٚ   

ٌوطٜٚ ٔتٙواغط بوا     361ٞعاض ٚ  9پطذطط شٙاذتٝ شس٘س  ایٗ 

واضبطی تشوریص زازٜ شوس  ٘ىتوٝ     حسا  119ٞعاض ٚ  343

وواضبطی اظ   حسوا   138ٞعاض ٚ  11خاِ  ایٙداست وٝ، تٟٙا 

حسا  زض یه ٌطٜٚ اظ ِحواظ ٔشوابٟت اظ    513ٞعاض ٚ  311

 افعاض اضساَ ٘أٝ، لطاض ٌطفتٙس   زیس ٘طْ

 118ٞووعاض ٚ  151ٔیّیووٖٛ ٚ  7ٞووا،  زض وووُ ایووٗ پووطزاظ،

 316ٞوعاض ٚ   966پطٚفایُ آٔاضی ضفتاضی تشىیُ زازیٓ، وٝ 

 ٘أٝ ٔسَ ضفتاضی ضا ٘مض وطز٘س  

 ّای غلط هثثت ًوًَِ -4-5

 119ٞوعاض ٚ   343ٔا با اسوتفازٜ اظ ٚیژٌوی ٔشوابٟت ٔوتٗ،     

 361ٞوعاض ٚ   9واضبطی ٔٛضز سطلت لطاض ٌطفتوٝ ضا زض   حسا 

وشف وطزیٓ  بطای تؿییٗ زلت ایٗ ٘تیدٝ، بایس بوٝ زٚ  زستٝ 

واضبطی صحی  بؿٙٛاٖ  اَ پاسد زاز، اَٚ، چٝ تؿساز حسا ؤس

پطذطط زض ٘ػط ٌطفتٝ شسٜ است، )ٕ٘ٛ٘ٝ غّط ٔثبت(    حسا 

پطذطط، سآِ تشوریص زازٜ شوسٜ     ٚ زْٚ، چٝ تؿساز حسا 

 میطأاست )ٕ٘ٛ٘ٝ غّط ٔٙفی(  بطای بطضسی ٔٛضز اَٚ، ٔیعاٖ ت

بوٝ   1ایٗ ٔمساض بطاساس ٘وطخ تاضیرچوٝ وواضبط ضا زض شوىُ     

ایٓ  ٕٞا٘طٛض ووٝ زض شوىُ ٔشورص اسوت،      ٕ٘ایش ٌصاشتٝ

میط تاضیرچٝ ٞط واضبط زض ٔیعاٖ ٘طخ غّط ٔثبوت بوٝ   أٔیعاٖ ت

ٞای ا٘دواْ شوسٜ اظ    شست امطٌصاض ذٛاٞس بٛز  زض وُ بطضسی

 381ٞعاض ٚ  11واضبطی تٟٙا   حسا  119ٞعاض ٚ  343ٔیاٖ 

ٞا زاضای ٘طخ ٕ٘ٛ٘ٝ غّط ٔثبت بوٛز    %(، اظ حسا 6 3حسٚز )

ٞوعاض ٚ   1ٞای غّط ٔٙفوی ٘یوع حوسٚز     ٕٞچٙیٗ بطای ٕ٘ٛ٘ٝ

ٞا، بٝ اشتباٜ تشریص زازٜ شوسٜ   %( اظ حسا 4)حسٚز  616

% 3 1بٝ حوسٚز   URLبٛز٘س، وٝ بؿس اظ اخطای ٔطحّٝ بطضسی 

 تٙعَ پیسا وطز  

 

 
 تٌذ ّای آهَصضی دس ٍصى طثقِ ثیشپزیشی دادُأهیضاى ت: 1 ضکل
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 ّا تش سٍی هیضاى ًشخ هثثت غلط دس هذل پیطٌْادیُ  ثیش تَخِ تِ تاسیخچِ دادأت: 2 ضکل

 گیشی ًتیدِ -5

َ زض ایٗ پژٚٞش، ٔا بٝ اضایٝ یه  آٔواضی بوطای بطضسوی      ٔوس

ایٓ  وبوك   اختٕاؾی پطزاذتٝ  ٞای ضفتاضٞای واضبطاٖ زض شبىٝ

بٟتطیٗ زا٘ش ٔا، تاوٖٙٛ ضٚشی بطای یافتٗ تغییطات ٘اٌٟا٘ی 

     َ آٔوواضی  زض ٔوسَ ضفتواضی ووواضبطاٖ اضایوٝ ٘شوسٜ اسووت  ٔوس

ٞوای خسیوس، ٚ    پیشٟٙازی، با بطضسی یوه سوطی اظ ٚیژٌوی   

سَ ضفتاضی ضا بطای ٞوط وواضبط   استفازٜ اظ تاضیرچٝ واضبطاٖ، ٔ

بٙوس،   وٙس  پا اظ آٔٛظ، ٔسَ ضفتاضی بٝ یه وبمٝ ایداز ٔی

اختٕواؾی زض    ای شبىٝ ، خطیاٖ زازSMOٜبا استفازٜ اظ ٔسَ 

ٞای ظٔا٘ی یه سواؾت، ٔوسَ    ٌیطز  باظٜ اذتیاض ٔسَ لطاض ٔی

ٞای وواضبطاٖ   ٞای تصازفی ٚ پست ذٛبی ضا بطای بطضسی زازٜ

پیشٟٙازی، أٙیت   زض تطابك وأُ با ٔسَ وٙس، وٝ فطاٞٓ ٔی

َ   ٞای ذٛبی ضا بطای حسا   واضبطاٖ فطاٞٓ وٙس  اضظیوابی ٔوس

آلوای   ٞای ٌطزآٚضی شسٜ تٛسوط  پیشٟٙازی ضا بط ضٚی زازٜ 

ایوٓ    ٞای فیسبٛن ٚ تٛیتط ا٘دواْ زازٜ  ٚیٍٙا، ٔتشىُ اظ زازٜ

زٞس، ضٚ، پیشوٟٙازی   ٞای زلیك ٔا، ٘شاٖ ٔی ٘تایح اضظیابی

ٞای ٔٙحصط بٝ  لت بسیاض ٔٙاس  ٚ بطذٛضزاضی اظ ٚیژٌیبا ز

ٞایی وٝ ٔٛضز حّٕٝ یوا   فطز، بطای تشریص ٞٛشٕٙس، حسا 

 باشس   ا٘س، بسیاض ٔٙاس  ٔی سطلت لطاض ٌطفتٝ

توٛاٖ زض ٘ػوط    ضٚیىطزٞایی وٝ بطای ازأٝ ایوٗ پوژٚٞش ٔوی   

ٌطفت، افوعزٖٚ اوالؾوات ترٕویٗ ٔٛلؿیوت بوطای اضظیوابی       

ای واضبطاٖ است  اظ وطف  اظ زیس ٔٙطمٝ ٞا، حٕالت بٝ حسا 

ٞای زیٍط ٔٛخٛز، ٚ ٔمایسوٝ آٖ   زیٍط، آٔٛظ، شبىٝ با ٔسَ

 تٛا٘س زض ازأٝ واض ا٘داْ ٌطزز  با ویفیت ٔسَ خاضی ٘یع ٔی

ّای  ّا تش سٍی دادُ ًتایح کلی حاصل اس اسصیاتی(: 1خذٍل )

 تَیتش ٍ فیسثَک 

ٚیژٌی ٞای 

ٔشابٟت ٚ 

 شبىٝ

 ٔتٗ فیسبٛن ٞا زض تٛیتط URL ٔتٗ ٞای تٛیتط

 ٞا حسا  ٌطٜٚ ٞا ٞا حسا  ٞا ٌطٜٚ ٞا حسا  ٌطٜٚ ٞا 

 تؿساز وُ
374 91

1 
 14 548  48 586  

تؿساز حسا  

 ٞای پطذطط
9 361 

343 11

9 
1 136 54 917 671 11 499 
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