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مدل دستهبندی در تعامل انتشار اطالعات در شبکههای اجتماعی :از
دیدگاه نظریه بازی تکاملی

چکیده
در دنیای واقعی ،مسئله انتشار چندین واگیر (به هر چیز قابل انتشار در شبکه اجتماعی گفته میشود ،ویروسهای کامپیوتری،
اطالعات ،فیلم ،ویروس سرماخوردگی و  ...میتوانند به عنوان واگیر در نظر گرفته شوند ).همزمان در یک شبکه اجتماعی
دارای اهمیت فراوانی میباشد .به دلیل تعداد زیاد واگیرهای منتشر شدهی همزمان در یک شبکه اجتماعی و به منظور کاهش
است و واگیرهای مختلف در دستههای مختلف قرار داده شدهاست .همچنین تمام دستهها همگن در نظر گرفته شده است که
این فرض از دنیای واقعی دور است .برای رفع این مشکل ،این مقاله به وزندهی گروههای مختلف واگیرها میپردازد ،مسئله
مذکور را به صورت یک بازی تکاملی مدل کرده و مورد بررسی قرار میدهد و استراتژی پویا تکاملی و استراتژی ایستا تکاملی
آن را محاسبه مینماید .پویایی تکاملی و ایستایی تکاملی واگیرها نشان میدهد که آیا تاثیر یک واگیر در روند انتشار از دیدگاه
کاربر در دو فاصله زمانی متوالی ترویج مییابد و یا سرکوب میشود.
واژههای کلیدی :شبکههای اجتماعی ،انتشار اطالعات ،نظریه بازی تکاملی ،پویایی تکاملی ،ایستایی تکاملی.
دریافت7331/3/4 :

اصالح7331/6/22 :

پذیرش7331/1/2 :

 -1مقدمه
مطالعات قبلی در زمینهی انتشار اطالعات ،عمدتا به دو دسته اصلی دستهبندی شدهاست :مدل سازی چگونگی گسترش اطالعات
و شناسایی گسترش نفوذ .با این حال ،بیشتر مطالعات روی تنها یک قطعه از اطالعات صرفنظر از اثرات متقابل میان گسترش
همزمان چندین واگیر ،تمرکز میکنند .پیشبینی اثرات متقابل میان گسترش همزمان چندین واگیر در شبکه اجتماعی و تاثیرات آن
در نتایج حاصل از مشاهدات ،کمک میکنند که آمادگی الزم برای اتفاقات پیشرو داشته و اقدامات الزم را انجام دهند .به عنوان
مثال در گسترش بیماری همهگیر با مشاهده نتایج حاصل از الگور یتم میتوان اقدامات الزم برای سرکوب این بیماری و همچنین
افزایش آ گاهی جامعه را انجام داد و یا در موضوعی مانند انتخابات ،با اطالع نامزدها از نتایج حاصل میتوان اقدامات الزم برای
سرکوب تبلیغات نامزد حزب دیگر و ترویج تبلیغات خود باعث پیروزی در این انتخابات شد.

*عهدهدار مکاتباتm_bagheri@sadjad.ac.ir :

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،3شماره ( ،)3پاییز  ،7331صفحه232-223 :

پارامترهای مدل و همچنین مقیاس پذیر شدن مسئله ،در برخی از پژوهشهای انجام شده به دستهبندی واگیرها پرداخته شده

 -2بحث و بررسی
 1-2بیان مسأله و اهمیت آن
این مقاله اثرات متقابل میان گسترش همزمان چندین واگیر را نیز در نظر گرفته است .از آنجا که کاربران شخصی ،توجه محدود
دارند و بیش از حد در معرض اطالعات در شبکههای اجتماعی آنالین هستند ،اخبار و حوادث به طور همزمان ممکن است
مجبور به رقابت برای گسترش شوند؛ عالوه بر رقابت اطالعات برخی از آن اطالعات با همکاری تکثیر میشوند .رقابت و
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همکاری واگیرها ممکن است تاثیر قابل توجهی در انتشار اطالعات و در مشاهدات داشته باشد .در این مقاله ،تعامل بین
واگیرها از طر یق نظر یه بازی تکاملی مطالعه شده است.
یک واگیر توسط بعضی از گرهها در شبکه پست شده و سپس همسایگانش واگیردار میشوند .اگر یکی از همسایگان ،آن واگیر
را بفرستد ،آلودگی رخ میدهد .این فرآیند شبیه یک بیماری همه گیر ادامه مییابد .یک چارچوب نظر یه بازی تکاملی برای مدل
کمی سناریوی انتشار اطالعات در جایی که چندین واگیر در تعامل با یکدیگرند ظهور مییابد .با استفاده از مدل آماری ،پیامد

نشر یه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 3شماره ( ،)3پاییز  ،7331صفحه232-223 :

بین واگیرها را به دست میآورد و ماتر یس پیامد را میسازد ،سپس فرآیند انتشار اطالعات را پیشبینی میکند .از آنجا که مقدار
زیادی از اطالعات در شبکههای اجتماعی آنالین است ،پیامد اتصال برای هر جفت از واگیرها غیر ممکن است .برای پرداختن
به این چالش ،یک روش دستهبندی ارائهشده است .در نتیجه ،تعاملهای دسته به دسته به جای همه تعاملهای واگیر به واگیر
مدل شده است که به طور قابل توجهی تعداد پارامترها را کاهش میدهد.
انتشار اطالعات در شبکههای اجتماعی در مقالههای (بخشی و همکاران2277 ،؛ گومز و همکاران2272 ،؛ سادیکف و
همکاران )2277 ،بیان شده است .کاسلی و همکاران ( ،)2272گالوبا و همکاران ( )2272و کلمن و همکاران ()2277
چندین مدل ارایه کردند که فرآیند انتشار را از زوایای مختلف بررسی میکند .مسئله انتشار چندین واگیر در یک شبکه اجتماعی
در چندین مقاله (کرر و نیومن1122 ،؛ پاتک و همکاران1121 ،؛ پراکاش و همکاران )1121 ،بررسی شده است .سنار یوی
مورد بررسی در این پژوهشها به این صورت است که واگیرها مقابل یکدیگرند ،یعنی کاربر تنها میتواند یکی از آنها را انتخاب
کند .در این مقاله یک کاربر میتواند چندین واگیر را همزمان انتخاب کنند؛ رقابت و همکاری واگیرها نیز در این مدل پوشیده
شده است .مدل (ونگ و همکاران ) 1121 ،مبتنی بر این است که آیا این رقابت از اطالعات برای توجه کاربران ممکن است
بر روی محبوبیت واگیرهای مختلف تاثیر بگذارد ،اما این مدل ،کمیتی را برای تعامالت بین آنها تعیین نمیکند .اخیرا نظر یه
بازی ،راهبردهایی را برای تجزیه و تحلیل انتشار واگیرها در شبکههای اجتماعی بکار گرفته است( .باراتی و همکاران)1112 ،
از ایده بهتر ین پاسخ در نظر یه بازیها برای به حداکثر رساندن گسترش یک قسمت از اطالعات بر دیگری استفاده کردهاند.
بوداک و همکاران ( )1122یک مانع برای گسترش یک قسمت از اطالعات (یعنی عملی برای سرکوب گسترش) در نظر
گرفتند .نارایانام و ناراهاری ( )1122با استفاده از بازی های مشارکتی به کشف گره با نفوذ باال ،با به حداکثر رساندن بودجه
احتیاطی پرداختند .جعفری و نویدی ( )2272یک مدل نظر یه بازی جدید برای مسئله حداکثرسازی تاثیر رقابتی را در نظر
گرفتهاند؛ آن ها این مسئله را به عنوان یک بازی به طور همزمان بدون همکاری با اطالعات کامل و باز یکنان منطقی مدل
میکنند ،جایی که حداقل دو باز یکن وجود دارند که قرار است خارج از شبکه باشند و سعی میکنند گزینههای خود را در شبکه
اجتماعی نهادینه کنند .به این ترتیب ،هدف باز یکنان این است که گسترش یک دیدگاه مورد نظر را به حداکثر برسانند نه تعداد
گرههای آلوده را حداکثر کنند .انگیزه این پژوهش ،ایده موجود در (سو و همکاران )1122 ،است که در آن به بررسی انتشار
واگیرهای مختلف همزمان از دیدگاه نظر یه بازی تکاملی میپردازن د و برای کاهش پارامترهای مدل و نزدیک کردن آن به دنیای
واقعی به دستهبندی واگیرها پرداختهاند .سو و همکاران ( )1122تمام دستهها را با وجود اعضای مختلف ،همگن و یکسان
در نظر گرفتهاند؛ در حالی که در این مقاله به گروههای مختلف ،وزنهای مختلف داده شده و مسئله را به دنیای واقعی نزدیکتر
کرده است ،به بررسی انتشار گروهها پرداخته ،مسئله را به صورت یک بازی مدلسازی کرده و استراتژی پویا تکاملی و استراتژی
ایستا تکاملی را محاسبه کرده است.

 2-2ادبیات و چارچوب نظری
واگیرها میتوانند به عنوان عوامل در یک جمعیت در نظرگرفته شوند .تعامل واگیرها در شبکه اجتماعی مانند عوامل در یک
جمعیت در حال رقابت برای زنده ماندن هستند .اگر واگیرها در طول زمان تعاملشان را حفظ کنند ،آنگاه به پویایی جمعیت
خاص در زمان مداوم منجر خواهد شد .جدول  2مکاتبات بین یک بازی و انتشار اطالعات در شبکههای اجتماعی را خالصه
میکند.
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جدول  -1اجزا بازی تکاملی انتشار اطالعات.
انتشار اطالعات

نظریه بازی تکاملی

تعامل واگیرها در شبکههای اجتماعی
دستهبندی تعلق واگیرها
تاثیر یک واگیر

بازیکنان
استراتژیها
سازگاری

واگیرها را در نظر نمیگیرد .شاخص مورد نظر برای تحلیل در این مقاله ،شاخص کای اسکوئر بهنجار شده است؛ مقدار
شاخص کای اسکوئر بهنجار شده برای برازش قابل قبول مقداری بین  2و  3است.
شبکه اجتماعی  G  V , E جایی که  Vمجموعهای از

مجموعهای از روابط بین کاربران میباشد .سه تایی 

 V  Nگره به عنوان کاربر و  E V Vیال به عنوان



 u ,v ,tنشاندهنده کاربر  vدر حال ارسال واگیر  uدر طول

j m

i

j

i

فاصله زمانی  tمیباشد؛ همسایههای  vتمایل دارند در معرض واگیر  uدر طول فاصله زمانی بعدی
m

i

j

m 1

 tقرار بگیرند.

اگر هر واگیر دارای استراتژی منحصر بفرد باشد تعداد استراتژیها با تعداد واگیرها برابر است .سپس برای محاسبه  
i

P Iu

نیاز است تعامل پیامدها بین هر دو واگیر در همان فاصله زمانی را برآورد کرد .اگر  Kتا واگیر موجود باشند آنگاه با توجه به

تعاملشان با یکدیگر ،پیامد  K  Kخواهد شد؛ با توجه به مقدار ز یاد واگیرها در شبکههای اجتماعی آنالین ،تعیین کمیت
ً
پیامد برای همه تعاملها تقر یبا غیر ممکن است .برای پرداختن به این چالش ،استراتژی ،یک واگیر را به عنوان دستهبندی تعلق
واگیر تعر یف میکند که باعث میشود واگیرها در  Tدسته ،دستهبندی شوند و به صورت

, CT 

 C , C ,عالمتگذاری
2

1

میگردند .هر یک از  Kواگیر متعلق به یکی از دستهها است در نتیجه تعداد پیامدها در حال حاضر به  T  Tکاهش یافته
است.

طراحی الگور یتم دستهبندی ،اولین قدم تعر یف شباهت واگیرها است .واگیرهای کاربران مشابه ،به آلودگی ذاتی مشابه متمایل
میباشند .با آ گاهی از این شباهت ،انتشار واگیرها را دستهبندی خواهد کرد که برای رسیدگی به مجموعه دادهها در مقیاس
بزرگ شبکههای اجتماعی آنالین ،مؤثر و سریع است .در شبکههای اجتماعی آنالین تعداد واگیرها بسیار بیشتر از تمام
آیتمهای تعامل برای هر جفت از آنها است .از آنجا که واگیرها میتوانند با روش دستهبندی پیشنهاد شده دستهبندی شوند،
تنها تعاملهای بین دستهها و عالقه کاربر به هر یک از دستهها برای مدل ضروری هستند.
احتمال آلودگی به وسیله واگیر در حال بررسی از فرم دسته  Cبه صورت ز یر نشان داده میشود:
i

()7

 q .
j

    P C   P  I
T

j

EC

Ci

j

i

j 1

P IC

مدل دستهبندی در تعامل انتشار اطالعات در شبکههای اجتماعی :از دیدگاه نظریه بازی تکاملی

خطوط اصلی این مدل ،دو مدل انتشار را مقایسه میکند .یک مدل ،تعامل بین واگیرها را در نظر میگیرد و دیگری تعامل بین

جایی که

 P C   P C  و

 P  CT 

1

2

P C j 

نشاندهنده نسبت تعداد واگیرهایی که متعلق به دسته  Cهستند در
j

مقایسه با تعداد واگیرهایی که متعلق به دیگر دستهها میباشند ،هست q .به عنوان عالقه دسته  jاز دیدگاه کاربر استT .
j

تعداد دستههاست .

j



یعنی احتمال آلودگی برای یک واگیر از  Cزمانی که در تعامل با یک واگیر از  Cمیباشد.

P I C EC
i

j

i

پیامدها یک ماتریس پیامد  Aرا تشکیل میدهند A  RT  T ،جایی که  ، Tتعداد دستهها است .درایه  a  Aبه عنوان
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j

i ,j



P I C EC
i

بیان میشود.

فرض کنید  uمتعلق به دسته  Cاست ،احتمال آلودگی به وسیله
i

i

در حال نمایش

ui

 P  CT 

 P  C   P  C  دار یم:
2

1

 P C T   ai ,T  qT ,

()2

را میتوان به وسیله معادله ( )7بیان کرد .برای هر اتفاق

 q 1  P C 2   ai ,2  q 2 

   P C   a
1

i ,1

که از طر یق مجموعه واگیرهای در حال نمایش به دست آمده است .رویکرد برای انتخاب

نشر یه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 3شماره ( ،)3پاییز  ،7331صفحه232-223 :

به هر دسته و برای

, ai ,T 

, ai ,2 ,

 aساختن ارزش تابع  

i ,1

i

i

, qT 

P IC
,

2

 q , qعالقه کاربر نسبت
1

برای نزدیک شدن به مورد واقعی است .از برآورد کمتر ین

P IC

مربعات برای در یافت پارامترهای بهینهسازی شده با محدودیتی که تمام پارامترهای آن در داخل   0,1هستند استفاده میشود.
 2-3پویایی تکاملی واگیرها

در پویایی تکاملی ،به جای رفتار پویای افراد ،رفتار پویای جمعیت نمایش داده میشود .هر واگیر استراتژی 

C i 1  i  T

دارد W .را به عنوان برازش یک واگیر در حال قبول کردن استراتژی  Cتعر یف میشود.
i

i

 

()3

i

Wi  1  P IC

 1برازش خطوط اصلی و تاثیر ذاتی واگیرهای در حال نمایش و  
i

P IC

از طر یق معادله ( )2به دست میآید.

 Wبه عنوان میانگین برازش همه واگیرها در نمایش رویداد به صورت ز یر است:
T

()4

W i .

i

p

W 

i 1

نسبت استراتژی قبول واگیر از دسته  Cدر مقایسه با تمام واگیرها در فاصله زمانی متوالی بعد از نمایش رویداد به صورت زیر
i

محاسبه میشود:
()2

.

p i W i
W

p i 

با توجه به معادالت ( )2( – )3تاثیر واگیرهای متعلق به دسته  Cدر دو فاصله زمانی متوالی به صورت زیر است:
i

()6

.



p i  W i  W
W

 p i  p i 

dp i
dt

حاصل معادله (:)6


اگر بزرگتر از  0باشد ،آنگاه نسبت تاثیر واگیرهای متعلق به دسته  Cترویج میشود.



اگر کوچکتر از  0باشد ،آنگاه نسبت تاثیر واگیرهای متعلق به دسته  Cسرکوب میشود.



اگر مساوی  0باشد ،آنگاه نسبت تاثیر واگیرهای متعلق به دسته  Cبدون تغییر میباشد.

i

i

i
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سه مثال نمایش رویداد را بیان میکند.

شکل  -2واگیرهای  u 4 , u 5حذف شدهاند و هردو متعلق به دسته  C 5هستند.

مدل دستهبندی در تعامل انتشار اطالعات در شبکههای اجتماعی :از دیدگاه نظریه بازی تکاملی

شکل  -1کاربر  viدر معرض واگیرهای , u7

 u0 ,قرارگرفته است.
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نشر یه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 3شماره ( ،)3پاییز  ،7331صفحه232-223 :

شکل  -3واگیرهای  u8 , u9اضافه شده اند و هردو متعلق به دسته  C5هستند.

در شکل (  ،)7
i

P IC

از طر یق معادله ( )2محاسبه میشود و سپس از طر یق معادله ( )3برازش به دست میآید:
W  1.06,W  1.08,W  1.06,W  1.03.
5

10

1

2

از طر یق محاسبه با معادالت ( 4تا  )6دار یم:
 0.0033,

10

dp

 0.0009,

5

dt

که تاثیر واگیرهای متعلق به دسته
,C 2

1

Ci

dp

 0.0038,

2

dt

dp

 0.0003,

1

dt

dp
dt

را در دو فاصله زمانی متوالی شرح میدهد .نتایج نشان میدهد که واگیرهای متعلق به

 Cترویج میشوند؛ در حالی که واگیرهای متعلق به

, C 10

5

 Cسرکوب میشوند.

در شکل  ،2از طر یق محاسبه با معادالت ( 2تا  )6دار یم:
 0.0092.

10

dp

 0.0002,

5

dt

dp

 0.0061,

2

dt

dp

 0.0029,

1

dt

dp
dt

زمانی که برخی از واگیرها متعلق به یک دسته کاهش داده میشوند ،تاثیر واگیرها در دو فاصله زمانی متوالی تغییرکرده است.
واگیرهای متعلق به  C5با کاهش تعدادشان ترویج داده شدند.
در شکل  ،3از طر یق محاسبه با معادالت ( 2تا  )6به دست میآور یم:
 0.0092.

10

dp

 0.0002,

5

dt

dp
dt

 0.0061,

2

dp
dt

 0.0029,

1

dp
dt

واگیرهای متعلق به  C5با افزایش تعدادشان سرکوب شدند.
در اینجا دو مثال نمایش رویداد برای نشان دادن تاثیر تعداد واگیر در پویایی تکاملی دستهها بیان میشود.

در شکل  ،4واگیرهای متعلق به دسته  Cیک به یک اضافه شدهاند ،چگونگی تغییر برازش و پویایی تکاملی دستههای متفاوت
4

در شکلهای  2و  6نشان داده شده است .برازش واگیرهای متعلق به دستههای  C ,C ,Cکاهش مییابد در حالی که برازش
3

واگیرهای متعلق به دسته

C4

2

افزایش مییابد.

طبق پویایی واگیرها ،واگیرهای متعلق به دسته
3

1

C4

ابتدا سرکوب و سپس ترویج شدند و واگیرهای متعلق به دستههای

 C ,C ,Cابتدا ترویج و سپس سرکوب شدند.
2

1
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شکل  -5تغییرات برازش دستهها زمانی که واگیرهای متعلق به دسته  Cبه تدریج اضافه میشوند.
4

شکل  -6تغییرات پویایی تکاملی دستهها زمانی که واگیرهای متعلق به دسته  Cبه تدریج اضافه میشوند.
4

مدل دستهبندی در تعامل انتشار اطالعات در شبکههای اجتماعی :از دیدگاه نظریه بازی تکاملی

شکل  -4کاربر  v 1در معرض واگیرهای , u 4

 u 0 ,قرار گرفته است.

در شکل  ،1واگیرهای متعلق به دسته  Cیک به یک اضافه شدهاند ،چگونگی تغییر برازش و پویایی تکاملی دستههای متفاوت
4

در شکلهای  2و  3نشان داده شده است .برازش واگیرهای متعلق به دسته

C3

کاهش مییابد در حالی که برازش واگیرهای

متعلق به دستههای  C ,C , Cافزایش مییابد.
4

2

1

طبق پویایی واگیرها ،واگیرهای متعلق به دسته

C4

ابتدا سرکوب و سپس ترویج شدند و واگیرهای متعلق به دستههای

ابتدا ترویج و سپس سرکوب شدند؛ واگیرهای متعلق به دسته

C3

از ابتدا سرکوب میشوند.
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شکل  -7کاربر  vدر معرض واگیرهای
1

, u4

 u ,قرار گرفته است.
0

شکل  -8تغییرات برازش دستهها زمانی که واگیرهای متعلق به دسته  Cبه تدریج اضافه میشوند.
4

C1 , C2
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شکل  -9تغییرات پویایی تکاملی دستهها زمانی که واگیرهای متعلق به دسته  Cبه تدریج اضافه میشوند.
4

()2

ai ,i  a j ,i , ai ,j  a j ,j

این پدیده نشان میدهد که نه تنها استراتژی ،بلکه تعداد واگیرهای یک دسته میتوانند پویایی تکاملی دیگر دستهها را تحت
تاثیر خود قرار دهند؛ به عالوه اینکه آیا یک دسته ترویج یا سرکوب شده میتواند با توجه به مدل نظر یه بازی تکاملی ارایه شده
پیشبینی شود؟ همیشه ،اضافه کردن برخی از واگیرهای متعلق به بعضی دستهها تبلیغات خود را ترویج نمیدهد ،این امر
میتواند در استراتژی تبلیغات دنیای واقعی الهام بخش باشد.
 2-4استراتژی ایستا واگیرها
برای برخی از اعداد مثبت خیلی کوچک  ، xاگر  xبخشی از واگیرهای متعلق به دسته  jو  1  x بخشی از واگیرهای
متعلق به دسته  iباشد (نویدی و همکاران ،)7332 ،دسته  Cایستا تکاملی در ماتر یس پیامد میباشد.
i

 xباشد ،برای هر  j  iمیتوان بیان کرد:

اگر 1

هر ماتر یس پیامد نشان میدهد که برای هر دسته ، C
i

ai , i  a j , i  j  i 

همیشه میتواند یافت شود؛ به عنوان مثال همیشه

برخی از واگیرها وجود دارند که میتواند انتشار هر واگیر در حال بررسی را سرکوب کند .این نتیجهگیری یک بینش در انتشار
واگیرها درست میکند ،سپس روی تاثیر هر جفت از دستهها متمرکز خواهد شد و آن را به عنوان یک بازی دونفره در نظر خواهد
گرفت .ز یرماتریس پیامد برای یک بازی دو نفره معمولی ،بخشی از ماتر یس پیامد کلی میباشد؛ برای مثال یک ز یرماتر یس از
واگیرهای

C1

در تعامل با واگیرهای

C2

به صورت ز یر است:
C1

C2

 0.38 0.30 


 0.07 0.11 
در اینصورت به دلیل اینکه  a1, 2

C1
C2

 ، aواگیرها از  Cراحتتر توجه را به خود جلب میکنند و در نتیجه انتشار واگیرها از

1,1

1

را سرکوب میکنند؛ در حالی که برای واگیرهای متعلق به  ، Cسرکوب انتشار واگیرهای
2

 a1, 2

2,2

.a

C1

C2

مشکل است به دلیل اینکه

مدل دستهبندی در تعامل انتشار اطالعات در شبکههای اجتماعی :از دیدگاه نظریه بازی تکاملی

()1

ai ,i  a j ,i

 2-5مثالهای عددی
در این قسمت ،شرح مختصری از کارهای انجام شده در مدل فرابورس ایران بیان میشود.
هدف :تعیین میزان تاثیر صنایع مختلف (برای سرمایهگذاری) روی سرمایهگذار در دو فاصله زمانی متوالی.
شبکه اجتماعی :بازارهای فرابورس ایران.
232

مجموعه باز یکنان :شرکتهای فعال در بازارهای فرابورس ایران.
استراتژی :هرکدام از شرکتها در کدام صنایع قرار گرفتهاند( .فقط  3صنعت اساسی در نظر گرفته میشود).
واگیرها :شرکتهای فعال در صنایع فرابورس ایران.

نشر یه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 3شماره ( ،)3پاییز  ،7331صفحه232-223 :

دستهها :صنایع فعال در فرابورس ایران.
 : C 1محصوالت شیمیایی.
 : C 2اوراق تامین مالی.
 : C 3فلزات اساسی.
4

 : Cبانکها و موسسات اعتباری.

 : C 5فرآوردههای نفتی ،کک و سوخت هستهای.
 : C 6عرضه برق ،گاز ،بخار و آب گرم.
 : C 7سرمایه گذاریها.
 : C 8بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی.
 : C 9سایر صنایع.
کاربر :سرمایهگذار . v
معرفی و تفسیر معادالت :ماتر یس پیامد با استفاده از بازارهای موجود در فرابورس طبق https://www.ifb.ir/Default.aspx

به دست آمده است.
احتمال نفوذ شرکت متعلق به صنعت  Cدر سرمایهگذاری توسط سرمایه گذار :v
i

 q .
j

    P C   P  I
T

Cj

E

Ci

j

i

C

P I

j 1

 P C نشاندهنده نسبت تعداد شرکتهایی که به صنعت  Cمتعلق هستند در مقایسه با تمام شرکتهایی که در فرابورس
j

j

فعال میباشند ،هست T .تعداد صنایع و   1

 P C T

 P C   P C  میباشد .
2

1

j



P I C EC
i

یعنی احتمال نفوذ

شرکت متعلق به صنعت  Cروی سرمایهگذاری به وسیله سرمایه گذار  vزمانی که در تعامل با شرکت متعلق به صنعت
i

Cj

تعامل به عنوان بازارهای فرابورس در نظر گرفته میشود ،میباشد q .میزان عالقه سرمایه گذار به صنعت  Cمیباشد.
j

j

برازندگی یک شرکت در حال قبول کردن صنعت : C
i

 .
i

Wi  1  P IC
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میانگین برازندگی همه شرکتها:
T

.

i

W

i

p

W 

i 1

تاثیر شرکتهای متعلق به صنعت  Cروی عالقه شرکت در دو فاصله زمانی متوالی:
i

W

dt

اگر معادله باال بزرگتر از  0باشد ،ترویج و اگر کوچکتر از  0باشد ،سرکوب میشود.
نکته :هنگامی که تاثیر سرمایهگذاری در یک صنعت سودآور باشد تاثیر آن صنعت برای سرمایهگذاری در نظر سرمایهگذار
ترویج داده میشود؛ بنابراین در این مدل به جای واژههای ترویج و سرکوب از واژههای سود و زیان استفاده میکنیم.
در این بخش ،فعالیت  6شرکت بر اساس  2دوره ماهانه (بهمن و اسفند سال  ،7332فروردین و اردیبهشت و خرداد سال
 )7336به صورت مجزا و با استفاده از دادههای ارایه شده ماهانه این شرکتها پیشبینی و با دادههای دنیای واقعی مقایسه
میشود.
میانگین میزان پیشبینی صحیح الگور یتم  42.33درصد میباشد .برخی از این شرکتها را به عنوان نمونه آوردهایم.
شرکت سرمایهگذاری تکادو
میزان عالقهمندی شرکت به سرمایهگذاری در صنعت  722 ، Cدرصد است.
9

q i   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,1 .

احتمال عالقه شرکت به سرمایهگذاری در صنعت : C
i

    0.62, 2.552, 0.727, 2.286, 0.819, 2.286, 0.727, 0.727, 0.565 .
Ci

P I

برازندگی یک شرکت در حال قبول کردن صنعت : C
i

W i  1.62, 3.552,1.727, 3.286,1.819, 3.286,1.727,1.727,1.565 .

میانگین برازندگی همه شرکتها:
W  1.952.

تاثیر شرکتهای متعلق به صنعت  Cروی عالقه شرکت در دو فاصله زمانی متوالی:
i

مدل دستهبندی در تعامل انتشار اطالعات در شبکههای اجتماعی :از دیدگاه نظریه بازی تکاملی

.



p i  W i  W

 p i  p i 

dp i

  0.005, 0.131, 0.005, 0.03, 0.001, 0.008, 0.006, 0.005, 0.112  .

dp i
dt

سرمایهگذاری در شرکتهای متعلق به دستههای
به دستههای

,C 4 ,C 6

2

,C 3 ,C 5 ,C 7 ,C 8 ,C 9

1

 Cمنجر به زیان و سرمایهگذاری در شرکتهای متعلق

 Cمنجر به سود میشود.

مقایسه با نتایج واقعی :شرکت سرمایهگذاری تکادو در هیچکدام از دستهها سرمایهگذاری نکرده است .اما مطابق شاخص
232

بازار در این دوره از گزارش سرمایهگذاری در شرکتهای متعلق به دستههای
متعلق به دستههای

,C 5 ,C 9

3

,C 2 ,C 4 ,C 6 ,C 7 ,C 8

1

 Cمنجر به ز یان و شرکتهای

 Cمنجر به سود میشوند .میزان پیشبینی صحیح الگور یتم  33درصد میباشد.

شرکت سرمایهگذاری تکادو
میزان عالقهمندی به صنعت 722 ، Cدرصد است.
9

نشر یه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 3شماره ( ،)3پاییز  ،7331صفحه232-223 :

  0.005, 0.131, 0.005, 0.03, 0.001, 0.008, 0.006, 0.005, 0.112  .

dp i
dt

سرمایهگذاری در

,C 3 ,C 5 ,C 7 ,C 8 ,C 9

1

 Cمنجر به زیان و

,C 4 ,C 6

2

 Cمنجر به سود میشود.

مقایسه با نتایج واقعی :شرکت با سرمایهگذاری در دسته  ، Cمبلغ  722میلیون ریال سود کرده است .اما مطابق شاخص بازار
9

سرمایهگذاری در شرکتهای متعلق به دستههای

,C 4 ,C 6

2

 Cمنجر به سود میشود .میزان پیشبینی صحیح الگور یتم  12درصد

میباشد.
شرکت سرمایهگذاری تدبیرگران فارس و خوزستان
میزان عالقهمندی به صنعت  ،27% ، Cصنعت  7% ، Cصنعت  2% ، Cو صنعت  13% ، Cاست.
3

1

9

7

dpi
 ( 0.005,0.121,  0.004,0.025,  0.001,0.006,  0.005,  0.005,  0.097).
dt

سرمایهگذاری در

,C 3 ,C 5 ,C 7 ,C 8 ,C 9

1

 Cمنجر به زیان و

,C 4 ,C 6

2

 Cمنجر به سود میشود.

مقایسه با نتایج واقعی :شرکت با سرمایهگذاری در دسته  ، Cزیان ، C ،ز یان ، C ،سود و  Cزیان کرده است .مطابق شاخص
1

بازار ،دستههای

,C 4 ,C 6

2

7

3

9

 Cمنجر به سود میشوند .میزان پیشبینی صحیح الگوریتم  26درصد میباشد.

شرکت سرمایهگذاری توسعه گوهران امید:
میزان عالقهمندی به صنعت  ،32% ، Cصنعت  ،6% ، Cصنعت  ،3% ، Cصنعت  ،7% ، Cصنعت  6% ، Cو
1

3

2

5

صنعت  24% ، Cاست.
9

dpi
 ( 0.004,0.11,  0.004,0.021,  0.001,0.005,  0.005,  0.004,  0.083).
dt

سرمایهگذاری در

,C 3 ,C 5 ,C 7 ,C 8 ,C 9

1

 Cمنجر به زیان و

,C 4 ,C 6

2

 Cمنجر به سود میشود.

6

 ز یان، C  زیان و، C ، سود، C ، زیان، C ، سود، C ، ز یان، C  شرکت با سرمایهگذاری در دسته:مقایسه با نتایج واقعی
9

8

5

3

2

1

 میزان پیشبینی صحیح الگور یتم. منجر به سود میشوندC  منجر به زیان وC  دستههای، مطابق شاخص بازار.کرده است
6

4

. درصد میباشد12

 نتیجهگیری-3
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 واگیرها به طور مستقل و بدون در نظر گرفتن، فرض گردید انتشار اطالعات در شبکههای اجتماعی،در اکثر پژوهشهای قبلی
تعامل بین واگیرها به طور همزمان درنظرگرفته میشوند؛ واگیرها در دنیای واقعی ممکن است همکاری یا رقابت برای انتشار
 رویکرد این مقاله تعیین کمیت برای چگونگی تعامل آبشارهای مختلف واگیرها با یکدیگر و سپس احتمال نفوذ.داشته باشند
 پیشنهاد ارایه شده توانست به درک فرآیند انتشار اطالعات، در مقایسه با فنون قبلی.براساس چنین تعامالتی را به دست آورد
 آزمایش بر روی مجموعه دادههای دنیای واقعی انجام شد و نتایج اثر بخشی.در زمینه تعامل چندین واگیر کمک کند
 تجزیه و تحلیل. نتایج هزینه و زمان اجرا نشان داد که رویکردی کارآمد و در نتیجه علمی است.چارچوب ارایه شده را نشان داد

 از دیدگاه نظریه بازی تکاملی:مدل دستهبندی در تعامل انتشار اطالعات در شبکههای اجتماعی

 تعامل بین واگیرها را معتبر میکند و بحث روی پویایی تکاملی واگیرها (تاثیر نفوذ،بیشتر در مورد درایههای ماتر یس پیامد
واگیرها در دو فاصله زمانی متوالی) و ایستایی تکاملی مشخص میکند که آیا یک واگیر میتواند توسط دیگر واگیرها در فرآیند
. مشروط بر اینکه اقدامهایی برای تحت فشار قرار دادن آبشار یک واگیر خاص انجام گیرد،انتشار ترویج یا سرکوب شده باشد
 کار پیشنهادی که میتواند در ادامه. میتواند در این چارچوب اعمال شود،توجه داشته باشید که روشهای دیگر دستهبندی
 برای پیشبینی عوامل موثر در...  تحلیلگر اقتصادی و،این روش باشد این است که یک تیم تحقیقاتی شامل تحلیلگر سیاسی
.قیمت سهام و اعمال آن در الگور یتم ارایه شده در نظر گرفته شود که باعث میشود مدل به واقعیت نزدیکتر شود
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