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Abstract 

Objective  

The present study aimed to provide a decision model in Internet advertising planning using multi-

objective genetic algorithm. The proposed model is a model for distributing advertising resources 

through the web to optimize the effect of advertising, based on research literature and according to the 

characteristics of advertising through the web. This model can simultaneously consider the interests of 

network managers and advertisers. 

 

Methodology  

The present study is in the category of descriptive research in terms of method and nature and is a 

survey in terms of implementation and also applied in terms of purpose. In this research, since the 

proposed model is a multi-objective optimization model with high dimensions, the multi-objective 

genetic optimization algorithm has been used to solve it. 

 

Findings 

In this study, unlike previous studies, by simultaneously considering the conflicting goals of applicants 

for advertising through the web (reducing advertising costs) and webmasters (increasing profits from 

the provision of services), about How to better optimize the allocation of advertising resources to the 

website was discussed and a new decision model was presented that had two conflicting goals. In fact, 

this multi-objective model not only maximizes website revenue but also reduces the cost to the 

applicant of advertising; therefore, the mentioned model can be the basis of the work of these two. On 



the other hand, based on the characteristics of advertising through the web and existing pricing 

strategies, a hybrid pricing strategy was created based on the variables "cost per thousand views" and 

"cost per click in this research". Then, a new multi-objective optimization decision model based on 

this strategy was proposed. In this model, the interests of webmasters and advertisers are considered. 

Finally, by providing a computational example and numerical results of the simulation, the 

effectiveness of the model and algorithm is proved. 

 

Conclusion 

The simulation results showed that the optimization model and algorithm are justified and feasible. 

Also, the set of optimal Pareto answers obtained from solving the model can satisfy the webmasters 

and applicants for advertising. Using this model, they interact and compromise and try to consider the 

interests of another person. Considering that by solving the proposed model, unlike other models, the 

interests of both stakeholders have been considered, the answer set is included in the win-win strategy. 

Therefore, since the validation of this model is done through simulation, in practice, network 

administrators can when coding ads on web pages by applying the mathematical relationships 

provided in the proposed model, the method of calculating the cost of applicants for advertising is 

logical.  And provide a list of possible suggestions to the applicant. In this list, different combinations 

of simultaneous decision variables at the desired level, by maximizing the income of network 

managers, minimize the costs of each applicant according to their opinion, which leads to the adoption 

of more efficient pricing strategies. 
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  است  ده استفاده حل براي
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 دست سازش و تعامل ب: مدل این از استفاده با نا آ    ود تبلیغات ارائة متقاضیا  و سایتوب مدیرا  رضایت موجب تواندمده از حل مدل م،آ
 طارف  دو نار  منافع نامدل سایر برخالف پیشن ادي مدل حل با ایند: ب: توج: با  بهیرند نظر در نیز را دیهر طرف منافع کنند-م، سع، و زده
  گیردظر قرار گرفت: است، مجموع: جواب در زمره رانبرد برد برد قرار م،ن مد
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 مقدمه

 رو،  نیا   ازرود کار م، ، ب:چالش يریگ میب بود تصم، براي نا آ از کارا  استفادة اطالعات و يحجم باال تیریامروزه مد

 دیمختلف مف ينا ر ت: پیچیدة مسائلتواند در حل  م،« 1(EAsتدامل، ) نايالهوریتم»بر  ،مبتن نو مندانة ينا حل راه

ة دیچیاز مسائل پ ياریدر بس ،موفقصورت  ب:استوارند،  عتیاز طببرگرفت: اصول  پایة ک: بر 3«نوآوران: فنو » راًیبا د  اخ

برگرفت: از  يمواز مسئلة حل»اند   گرفت:  دهکار  ب:نا  حوزه سایرو  يکاو ، داده3«سیستم تشخیص» ،يساز ن:یب 

حرارت،  عملیات) دیتبر يساز :ی ب»فنو   ا ی  در مردیگ ،ربرمنوع فنو  را د نیاست ک: ا ،اصطالح 0«طبیعت

)بیتا  و نیسِن،  نا با ند  اخ: نیتر برجست: ،،تدامل ينا تمیو الهور ،مصنوع ،عصب ينا  بد: دی ا ،«5( ده سازي  بی:

ب: چشم را  نا آ  دیدر دسترس است، با دردنایرو نیاز ا ،برخ 1«عموم، ی،نمهرا»دال بر  ،لی  اگرچ: دال(1990

 ينا تیمنابع و محدود ودیتحت ق 8«تجرب، يساز ن:یب » نا آ  ک: ندف از اتخاذ ستینهر 7«اي فرا ابتداري» ينا روش

  (1995)نیسِن،  است ،زمان

مسائل  يبرا دنند ،نستند ک: ب: کاربر خود اجازه م تیبر جمع ،مبتن يفرا ابتدار ينا روش ،،تدامل ينا تمیالهور

 يساز ن:یب  ،را از فنو  سنت نا آ  دارند ک: ،خاص ينا ،ژگیو ،نا روش نی  اابندیمناسب دست  ينا ب: جواب دهیچیپ

مسئل:  دند ، ده است ک: نشا  م فیتعر ی،نا ر ت: وسیلة ب:  نا آ ي وجو جست ي  نخست آند: فضاکند ،م زیمتما

 نی، اکنند ،نقط: آغاز م کیوجو را از  ک: جست ی،نا روش  دوم، برخالف  ود ،م يساز ن:یب  ،واقع ياز پارامترنا يجدا

و ب:  نیاز دارندتابع برازش  کیفقط ب:  نا آ   سوم، کنند م، وجو را از چند نقط:  روع جست ،جمعصورت  ب:نا  روش

 ،،قواعد قطع يجا مرسوم، ب: يساز ن:یب  ينا از روش ياریبرخالف بس ت،ین ادر ندارند   احتیاج يهرید ،اطالعات کمد

 منجربرده  نام ينا تمیقدرت الهورارتقاي نا ب:  تفاوت نی  ابرند ،خود ب ره م يوجو جست تیندابراي  ،از قواعد تصادف

 سایربا  س:یدند در مقا م، اجازه نا آ و ب:   ود م،  ،محل ب ینةگرفتار  د  در جواب  مانع نا ،ژگیو نیا رایز  ود؛ م،

  (3410)موتین و، بیهن: و مانراي، دا ت: با ند  ي ترمرسوم، عملدرد ب ينا روش

 با غاتیتبل ةر ت طور خاص در و ب: ،ابیبازار ةطور عام در ر ت موارد ب: اغلبعمالً در  ،تدامل ينا تمیالهور

، )نرل،، ابیبازار آمیختة تیریمدبراي نا  حوزه ،اکنو  در برخ نم نا تمیالهور نی  انمراه نستند ،واقع ناي مزیت

)چیو، چن، بازار  يبند ، بخش(3449؛ سو ، مو  و سئوک، 3440؛ جوندر، پیرزما و وندل پل، 1995موتین و و استفا ، 

، (3443و گروکا و کلمز،  3414)بائ: و کیم،  9بازار در يریگ و ندف هاهیجا جادی، ا(3448و لیو و آنگ،  3449کوأو و کو، 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Evolutionary Algorithms (EAs) 
2. Innovative technologies 
3. System Identification 
4. Parallel Problem Solving from Nature 
5. Simulated Annealing 
6. Global Convergence 
7. Meta-Heuristics 
8. Practical Optimization 
9. Positioning and Targeting 



 
 

 0، شماره 21، دوره 2000بازرگاني، مدیریت  2001

 

و  (3449؛ ونگ، 3443؛ ونداتیزا  و کومار، 3413)بالتز و نمدارا ،  کیستراتژا ،ابی، بازار(3443)چیو، کننده  رفتار مصرف

نمچو   هرید ينا حوزه ،در برخ توا  ،م نا آ عالوه، از    ب: وند ،گرفت: مکار ب: (3447)یو، یانگ و چنگ،  ،،ابی مدا 

 ،،ابیبازار ينا انتخاب کانال ،آ  عیترف بودجةو  غاتیتبل صینا، تخص قلمرو فرو هاه صیفروش، تخص يروین صیتخص

 يزیر برنام: ،،اجتماع ينا رسان:  رانبرد يساز ن:یب  ،،دیزیف عیرسان:، توز يزیر برنام: ،يگذار متیق يساز ن:یب 

  (3410)موتین و و نمدارا ،  کرد استفاده 3پیامانتشار  میزا و  1دنا ب: ارتباطات دنا  لیتحل ،ينوآور ينا  بد:

ب:  3وب )تبلیغات آنالین( قیاز طر غاتیاطالعات، تبل يفناور شرفتیو پ يساز ،اقتصاد حاصل از ج ان توسعة با

، از  بدة گستردة ا یمنظور جذب مشتر ب: غاتینوع تبل نیاست  ا  ده  لیج ا  تبد ،ابیبازار ينا کانال نیتر از م م ،دی

ارتقاي موجب  ،حاصل از آ  ،و موج اطالعاتسرعت توسع: یافت  ب:در سراسر ج ا   نترنتی  اکند ،استفاده م 5ج ان،

و  0اندک، تعامل در لحظ:نزینة نمچو   ی،نا ،ژگیودلیل  ب:وب  قیاز طر غاتی، تبل د  در واقع کیسطح تجارت الدترون

  االتیدر ا 3410سال  ا یمثال تا پا يبرا است   ده  لیتبد ،ابیبازار ياز ابزارنا يدیمؤثر، ب: نوع جد ،س ولت دسترس

دالر  اردیلیم 5/09بر   افزو  ،نترنتیا غاتیدرآمد تبل دند ،نشا  م 5(IAB) ،تعامل غاتیتبل ادارة يآمار ينا ، دادهمتحده

و  ،لیموبا غاتیتبل حوزة است  با در نظر گرفتن دو 3413با سال  س:یدر مقا يدرصد 11 شیاز افزا ،حاک ک:بوده 

نشا  داده  1 دل نا در  حوزه نیاز ا کینر  1(CAGR)مرکب  ساالنةر د  درصد ،،نترنتیا غاتیتبل حوزة درغیرموبایل، 

 است   ده

 

 (3410 ،(IAB) ،تعامل غاتیتبلادارة ) مختلف ينا در حوزه دایمرآ ةمتحد  االتیدر ا ،نترنتیا غاتی( تبلCAGRمرکب )ساالنة   ر د 1 دل 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Analysis of Word of Mouth Communication 
2. Analysis of Message Propagation Rates 
3. Web advertising (online advertising) 
4. Real-time interaction 
5. Interactive Advertising Bureau (IAB) 
6. Compound Annual Growth Rate (CAGR) 
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 محققا  ،را ب: خود جلب کرده است و برخ يشتریتوج: ب ،وب قیاز طر غاتیتبل در زمینةپژونش  رابط:، نینم در

ب ینة  يبند زما  ( ایدة3443) نمدارانشو  شینریاند  النگ نا قرار دادهمد نظر وب را  قیاز طر غاتیتبل يساز ن:یب 

 را ب: کیتعداد کلازي حداکثرس مسئلةآنا    دادند شن ادیپ 1تعداد کلیکحداکثرسازي منظور  وب را ب: قیاز طر غاتیبلت

 ،3وب قیاز طر غاتیتبل ،خط يزیر مدل برنام:پایة   بر ، است، تنزل دادندخط يزیر برنام: ،ونقل ک: نوع حمل مسئلة

،  ریفورجیاتو، تریبوالتو و دایوفریو گ (1999) و ناکامورا :  آباند کرده  روش ارائ: نیابراي ارتقاي  ی،شن ادنایپمحققا  

روش  نیا زین (3444) نیاستفاده کردند  تامل براي کانش مقیاس مدل وب ينا مشخص: يا خو : لیاز تحل (3411زاربا )

 میمدل تصم (3440)الفو ونگ  ،  ککرد را ارائ: يآمار ينا حاصل از داده 3«آنتروپ، حداکثرسازيمدل »و  دادرا ب بود 

ناکامورا  ،و یاز آ ، آتسو شی  پکند، ارائ: دادند بیشتر م، تیسا و وب غیتبل ا یرا م 0«کل، ،خوان نم درجة»ک:  يفاز

، بررس، خط يزیر وب را با استفاده از مدل برنام: قیاز طر غاتیتبل ي ب ینةبند زما  ،عملجنبة در کار خود دو  (3443)

 شینمزما  نماطور  ب: 1«بنر تبلیغات،»چند  ایک: در آ  دو  ستا 5«چندنمایش، مسئلة»نا  جنب: نیاز ا ،دی  کرده بود

 تیدرآمد انمحداکثرسازي و  حد از  شیاجتناب از فروش ببراي است ک:  يموجود تیریمد ،هریدجنبة    ود ،داده م

 ،و ب: مدل خطکرده را جدا  غاتیتبل شیکردند ک: نما شن ادیپ 7«دوم،درجة  جریمة عامل» (3440)بو ونگ  ،دارد  ک

براي حل این مدل  ن:،یبا استفاده از جواب ب  غاتیب تر تبل ای،کار دستیاب، ب: منظور ب:  کند ،اضاف: م شینریالنگ نا

مدل  ينا ،ب: کاست (3447) ،  نهبائو، جونفنگ و ژونهتیونگیپیژ   د ،طراح افت:یب بود 8پرندگا  تمیالهور ،نوع جدید

 آنا    مدلدادند شن ادیپ غاتیتبل بدة منابع  صیتخصمنظور  ب: ار 9«مدل ابر  بد:»و کردند ا اره  ،خط يزیر برنام:

در  نظر دیمنظور تجد عمل ب: نی  اداد پو ش م، زیرا ن شیبا احتمال نما ده  موزو مقدار و آ   التیتبد ،نا کیتعداد کل

   ود ،انجام م ،اند قرار گرفت: دیدر معرض د غاتیک: تبل ،زانیم

ي، نوانگ، ندف، وِ جامعة ا یوب م قیاز طر غاتیو نفوذ تبل ،پراکندگ زا یم شیافزامنظور  ب: ن،یبر ا عالوه

ط،   استفاده کردند يمعادالت ساختار يساز از مدل، وب قیاز طر غیتبل لّ، آثارمدل عبراي ایجاد  (3414) تیزنگ و وو

آمد  فن و دست  ب:  ده لیمدل تعد با استفاده از ،وب قیاز طردر تأثیرگذاري تبلیغات  عامل نیتر م م نا آ ي مطالع:

وب ا اره  صفحة  :مرتبط ب غاتیتبل صیک: ب: تخصبررس، کردند بر محتوا را  ،مبتن غاتیتبل سازوکار (3414)چانگ 

  ود  استفادهدر وب  ،مبتن يمحتوا غیب بود تبلبراي  14«کشف مقصود»کردند از  شن ادیدارد  سپس پ

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Click-through 
2. Cluster analysis of the web’s attributes 
3. Entropy maximization model 
4. General matching degree 

Multi-impressions Impressionۀ

6. Advertising Banner 
7. A quadratic punishing item 
8. Particle Swarm Optimization (PSO) 
9. Super network model  
10. Sentiment detection 
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 يدربندیبر پ شتر،یب ا ینقش ب تر رسان: و جذب مشتر يفایظور امن ب:باال اغلب مطالعات  ،توج: ب: آنچ: گفت:  د با

کرد مشانده  توا  ،تمرکز دارند  در واقع، م ارنایمع سایر ای غاتیتابع اثر تبلحداکثرسازي  قیمحدود از طر ،غاتیتبل يفضا

 را یکسب درآمد مدبا انمیت، براي منبع بلد:  است، ا یجذب مشتر براي ، متن ا کانال م  ن: ،وب قیاز طر غاتیک: تبل

 ا یو متقاض تیسا وبا  ریمد ا ی دل م م کانال فروش م ،وب قیاز طر غاتی  تبل ود محسوب م، زین نا تیسا وب

و  تیسا وب را یو مد اند تمرکز کردهرابط:  نیطرف ا کیفقط بر  اخیر ينا پژونشاما وب است،  قیاز طر 1تبلیغات ارائة

 میتصم يساز ن:یب دربارة  ب: تفصیلحاضر  مقالة در اند  ندادهوب را نمزما  مد نظر قرار  قیاز طر غاتیتبل ارائة ا یتقاضم

را جذب  غاتیتبلارائة  ا یمتقاض ،وب قیاز طر غاتیب تر از تبل ضمن استفادة تا  ود ،وب بحث م قیاز طر غاتیمنابع تبل

 آثار نیشتریکانش دند و ب غاتیتبل ارائة ا یمتقاض ي بد: را برا جةنزینة بوددند،  شیرا   بد: را افزایکند، درآمد مد

  کند ممدن زیوب را ن قیاز طر غیتبل

پژونش و طبق  اتیادب یةپا بر ،غاتیاثر تبل يساز ن:یب براي وب  قیاز طر غیمنابع تبل عیمقال: مدل توز نیدر ا

 غیتبل ارائة ا ی بد: و متقاض را یمنافع مد تواند نمزما  م،مدل  نیارائ:  ده است  ا وب، قیاز طر غاتیتبل ينا ،ژگیو

 توج: است  م م و  ایا  ،عملاز نظر  و نم يب: لحاظ نظر نمپژونش  نیا ن،یرا مد نظر قرار دند  بنابرا

 پژوهش نهیشیپ

تالش  سازي چندندف:، مباحث، در خصوص الهوریتم ژنتیک چندندف: ارائ:  ده و در این بخش ضمن تشریح مدل ب ین:

  رح داده  ود  غیمنابع تبل چندندفة يساز ن:یب  میمدل تصم ود م،

 سازی چندهدفهمدل بهینه

بر  ناي اخیر سال است  مطالعات ،علم ينا و پژونش ،م ندسر تة مسائل  ،از ا دال اصل ،دی يساز ن:یب مسئلة 

 يساز ن:یب  مسئلةانداف  ،،سنتندفة  تک يساز ن:یب  بر خالف مسئلة  اند تمرکز کردهچندندف:  يساز ن:یمسائل ب 

ممدن  3ندفنر زیر ي،ساز ن:یب  مسئلة حلفرایند نستند  در  3دئزا ،حت ایدر تعارض  هریددیچندندف: اغلب نسبت ب: 

ب ینة جواب  ن،ی؛ بنابرا(3414روزالس، -چاوز و کروز- ود )دیاز، کروزانداف  سایربدتر  د  عملدرد موجب است 

سازش و  ،نوع توا  ،خود قرار دند  تن ا م ب ینة تیندف را در وضعریندارد ک: بتواند تمام توابع زوجود  0،مطلق

  ود  کیخود نزد ب ینة ک: ممدن است ب: مقدار اي کرد تا نر تابع ندف ب: نر اندازه جادیا نا آ  نیب ،نماننه

 1رابطة صورت  ب: توا  ،ندف را م ریمتغ mو  میتصم ریمتغ nچندندف:  امل  يساز ن:یب  مسئلة ،،طورکل ب:

  (3441)دِب، نو ت 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Advertisers 
2. Redundant 
3. Sub-object 
4. Absolute optimal solution 



 
 

 2001 همکاران و فرقاني  .../ينترنتیا غاتيتبل یزیر در برنامه دیجد ميمدل تصم ينوع هارائ

 

 (1رابطة 

(

 
 

      ( )  (  ( )   ( )     ( )) 

                                                                     

  ( )                                                

  ( )                                              

 

(          )   ،باالتابع  در است  از  يبعد n میتصم يفضا Xو  يبعد n میتصم ریمتغ      

(          )   هر،یطرف د است  تابع ندف  يبعد mندف  يفضا Yندف و  يبعد mبردار       

F(x) ،m برد ،ندف م يب: فضا میتصم يتابع ندف را از فضا    ( )                ،q و  ،ينامساو تیمحدود

p کنند ،م فیرا تعر يمساو تیمحدود  

  (3414، ، جیائو، گُنگ و یو)یانگاست  ریم م وجود دارد ک: ب: قرار ز فیاساس، چند تعر نیا بر

   ود ،م دهیجواب موج: نام xگاه آ برآورده سازد،  1رابط: را در  نا تیمحدود طی را x، اگر     ي  برا1 فیتعر

نشا  داده      ،   صورت  ب:و  ده  دهینام 1جواب موج:مجموعة ، Xموج: در  ينا تمام جوابمجموعة   3 فیتعر

   ود ،م

 3در حالت مسلط پارتو   با  س:یدر مقا    با ند  1رابط:  دو جواب موج: در         ک:  دی  فرض کن3 فیتعر

  رط زیر برقرار با د  اگر و تن ا اگر ،است

(  )               (3رابطة     (  )                  (  )    (  ) 

 مسلط است    بر     مییگو ،داده و م شینما      صورت  ب:آ  را  و

 برقرار با د  ریاگر و تن ا اگر  رط ز  ود ،م دهینام 3پارتو ب ینة جواب      حل   راه0 فیتعر

             (3رابطة 

 ةنیجواب ب مجموع:  یافتن ،چندندف: يساز ن:یب  مسئلة ک: ندف از حلکرد مشانده  توا  ،م باال فیتعار طبق

 است  رندگا یگ میتصم يجواب مناسب برادستیاب، ب: مجموع:،  نیا ا یپارتو و از م

 

 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1. Feasible solution set 

2. Pareto dominance 

3. Pareto optimum solution 
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 1(NSGA-IIچندهدفه ) کیژنت تمیالگور

پرداخت:  ود   نا آ نمزما  ب: طور  ب: دیتابع است ک: با کیاز  شیتابع ندف ب ،چندندف: يساز ن:یب  ي مسئلةبرا معموالً

 ن،ینامناسب با د؛ بنابرا دیهر انداف يتابع ندف ممدن است برا کی يجواب مناسب برا ،،مسائل نیچن يبرا

  ابتدا از روش  ود ،م دهینام 3«مجموعة غیرمسلط» ایپارتو ب ینة ک: مجموع: جواب  یدآ ،مدست  ب:سازگار  يا مجموع:

روش  نیاما در ا   د ،استفاده مندف:  تک يساز ن:یب  مسئلةچندندف: ب:  يساز ن:یب  مسئلة لیتبد يبرا ،خطدن،  وز 

مناسب با  مواج ةمنظور  منجر  ود  ب: جیب: انحراف نتا تواند ،دارد ک: م ،بسته رندهیگ میتصم تجربة اوزا  ب: نییتع

)یا   اند کردهاستفاده  ،تدامل ينا تمیاز الهور سازي حققا  بسیاري براي حل مسائل ب ین:مچندندف:،  يساز ن:یمسائل ب 

 ،تدامل تمیالهور نیو ب تر عیسر ،،لحاظ محاسباتاز چندندف:  کیژنت تمینا، الهور روش نیا ا ی  در م(3411مین، 

 است غیرمسلط  يساز مرتب دردیبر رو ،چندندف: مبتن

از  ،دی تمیالهور نی  تا ب: حال ا(3443)دِب،  کردارائ:  3443دِب در سال  يانمویکال راچندندف:  کیژنت تمیالهور

 3«روابط تسلط پارتو»چندندف: ابتدا بر اساس  کیژنت تمیچندندف: بوده است  الهور يساز ن:یب  ينا تمیالهور نیتر ،عال

 ،سطح مشاب: کیمقدار برازش عناصر مختلف  میمنظور تنظ سپس ب: ؛کند ،و انتخاب م کرده س:ینا را با نم مقا جواب

بتوانند ب:  ،فعل 0نتاک: افراد حاضر در پارتو فر کند ،امدا  را فرانم م نیا ع،یسرسازي غیرمسلط  مرتبنمزما  پس از 

 لةفاص»چندندف: مف وم  کیژنت تمیک: امدا  دارد پراکنده  وند  الهور ی،تا جا جیتدر و ب: افت:یگسترش  ،ت کلانپارتو فر

سمت گسترش یدنواخت پارتو  براي ندایت فرایند انتخاب در مراحل مختلف الهوریتم ب: را مطرح کرده و 5«،تجمع

انتخاب را گر  عملچندندف:  کیژنت تمیرسرانجام، الهو  کند ،استفاده م 1،تجمعمقایسة  محاسبةاز عملهر  فرانت ب ین:،

 7«يریگ مخز  جفت»نا،  جواب نیوالد و فرزند و انتخاب ب تر ينا تیجمع بیترک قیاز طرگر  عمل نیک: ا کند ،ارائ: م

 امل  ن:یب فرانت پارتو  نی  ا ود ،نمهرا م ن:ینت ب اب: پارتو فر جیتدرب:  تیجمع ل:،یوس نی  بدکند ،م جادیرا ا

طور  ب:چندندف:  کیژنت تمی  تا کنو ، الهور ود مسلط نا آ  بر تواند ،نم يهریجواب د چیناست ک:  ی،نا جواب

 گرفت:  ده است کار  ب: تیریصنعت و مد زمینة در ياز موارد کاربرد ياریدر بس يزیآم تیموفق

 غاتیمنابع تبلچندهدفۀ  یساز نهیبه میمدل تصم

منظور  ب:را  ،میمدل تصم ،8«،بیترک يگذار متیق»بر اساس  غاتیتبل بودجة بود  با توج: ب: ثابت( 3441)و ونگ   وآیژ

 پایة بر تیسا وب يگذار متیپژونش خود تن ا بر ق اتیدر ادب نا آ  کردند  شن ادیپ تیسا درآمد وبرسازي حداکث

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II 
2. Non-dominated set 
3. Pareto dominating relations 
4. Pareto front 
5. Crowding-distance 
6. Crowding-comparison computation operator 
7. Mating pool 
8. Hybrid pricing 
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ي ساز ن:یب  می، مدل تصمباالپژونش  اتیادب پایة بر پژونش نی؛ اما ااند دا ت:تمرکز  1«کل کینسبت کل حداکثرسازي»

   کند ،م جادیوب را ا قیاز طر غاتیمنابع تبل چندندفة

  (3441 ود )ژانگ و ونگ،  ، م،معرف ریز می رح مدل، ابتدا مفانبراي 

 ؛  غیتبل يوب حاوصفحة  3شینماب: معناي   شینما 

 ؛دکنندهیتوسط بازد غیانتخاب تبل ب: معناي  کیکل 

 داده  ده شینما غیبر تبل نا کینسبت کل ،عنی  نا کینسبت کل  

طرح  نیپرکاربردتر ود   م، وب استفاده قیاز طر غاتیتبل يگذار متیق يبرا يمتعدد ينا روش معموالً

در معرض  غیک: تبل ،تعداد دفعات :ب ن:یاست ک: در آ  نز« 3(CPM) شیبرحسب نزار بار نما ن:ینز»مدل گذاري  قیمت

ک: در آ   نام دارد« 0(CPC) کیبر حسب نر کل ن:ینز»، مدلگذاري  قیمت هری  نوع دوابست: است ،ردیگ ،قرار م دید

)امیري و مِنو ، کند  ،را پرداخت م ،مبلغ غیبر تبل کیبر حسب نر بار کل تیسا وب ریب: مد ،غاتیتبلارائة  ،متقاض

را  ،متفاوت يگذار متیق رانبردناي نا تیسا وب، وب قیاز طر غاتیبازار تبل عیسر توسعة نمزما  با ن،ی  بنابرا(3443

   ود ،م يگذار متیق رانبرد ،ک: موجب آ فته رندیگ ،مکار  ب: دپارچ:ی يگذار متیبدو  در نظر گرفتن استاندارد ق

مختلف  ينا تیسا وب را در وب قیاز طر غاتیتبل مقایسة امدا  ،دپارچ:ی يگذار متیاستاندارد ق نبود ،،طورکل ب:

 ،رقابت طیمح توا  ،نم :،جیمضر است  در نت غاتیتبل ارائة ا یانتخاب رسان: توسط متقاض يبرا نیو ا دند ،کانش م

ک:  ستین اي مسئل: تن ا ،وب قیاز طر غاتیتبل يگذار متیق ،منطق رانبرد  کرد جادیوب ا ينا درگاه يبرا ينا  عادآل

 دیبا زیوب ن قیاز طر غاتیتبل عیسر توسعةوب را اندازه گرفت، بلد: سالمت و  قیاز طر غاتیحل  ود تا بتوا  اثر تبل دیبا

 پایة   بردند ،مدست  ب: زیوب را ن ينا درگاه ا یم رقابت عادالنةمؤثر سنجش  يارنایامر مع نی  اردیمد نظر قرار گ

 پژونش نیوب در داخل و خارج کشور، در ا قیاز طر غاتیتبل يگذار متیق زمینة رانبرد درگرفت:  صورت ينا پژونش

 دربارة ؛ سپس ده شن ادیوب پ قیاز طر غاتیاثر تبل شیمنظور افزا ب: CPCو  CPMبر  ،مبتن يگذار متیقرانبرد 

 رانبرد يوب بر مبنا قیاز طر غاتیمنابع تبلچندندفة  يساز ن:یب  میتا مدل تصم ود  بحث م،مرتبط  لمسائ

 ردیگ ،را در نظر م غاتیتبل ارائة ا یو متقاض نا تیسا وب را یمنافع مدچندندف:،  دیمدل جد نی  اردی دل گ يگذار متیق

  دربردارد يدیمف يودناآ  رننم يساز ن:یب  جیو نتا

 پژوهش یشناس روش

سازي چندندف: گذاري از طریق وب و نمچنین ساخت مدل تصمیم ب ین:در این بخش نحوة ایجاد استراتژي قیمت

 طور کامل  رح داده  ده است   ب:

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Total clicks ratio 
2. Impression 
3. Cost-per-thousand-impressions (CPM) 
4. Cost-per-click (CPC) 



 
 

 0، شماره 21، دوره 2000بازرگاني، مدیریت  2001

 

 وب قیاز طر غاتیتبل یگذار متیق یاستراتژ جادای

ک:  ی، داردنا ،کاست ،وب قیاز طر غاتیتبل يگذار متیق ،سنت رانبردنايطور ک: در باال ا اره  د،  نما 

در  (،3448) موجود در کار منگ اتیطبق ادب ن،ی؛ بنابراکند ایجاد م، نا آ از  ،عمل براي استفادة نای، را تیمحدود

اند تا  را مطرح کرده ،بیترک يگذار متیق آنا  رانبرداز  ياریم م، بس نیا زپژونشهرا  ا ،آگان شیبا افزا ریاخ ينا سال

ا اره  نی  منگ نمچنب: حداقل برسد متفاوت يگذار متیق رانبردنايکمبود  آ ، ناي مندي کامل از مزیت ضمن ب ره

 1«،غیمحصوالت تبل» حیصح يبند وب، طبق: قیاز طر غاتیتبل ،بیترک يگذار متیق رانبرد يریکارگ ب: مقدمةک:  کند ،م

را در چ ار  ،غیمختلف، منگ محصوالت تبل يگذار متیق ينا مدل وز  نییتعمنظور  ب:است   ،خطدن،  وز  يو اجرا

  اند از  عبارت بندي کرد ک: طبق:نوع 

 ؛3باال مداخلة با يمحصوالت کارکرد

 ؛نییپا مداخلةبا  يمحصوالت کارکرد

 ؛باال مداخلةبا  نیمحصوالت نماد

   3نییپا مداخلةبا  نیمحصوالت نماد

انواع مختلف محصول متفاوت  دیو رفتار خر واکنش ک،یوجو، کل جست تیانم ةآ  است ک: درج يبند طبق: نیا لیدل

 ( 3448)منگ،  است

 فرض بنیادی

ضریب امید        ک:   ود ،م فیتعر 0،انتزاع دیام بیضر  پژونش  نیساخت مدل، در ا يساز منظور ساده ب:

 ي  برا ود ، استفاده م،بیترک يگذار متیق فرایند رانبرددر  يگذار متیمختلف ق ينا وز  روشعنوا   ب:   انتزاع، یا

عالوه در  ب: متفاوت را منعدس کند  يگذار متیق رانبردناي تیانم ،اضیر دیام تواند ،م λخاص،  ،غاتیتبل نر پروژة

 غاتیمربوط بود  تبل زا یم تواند ،وب م قیاز طر غاتیتبل کیندت: توج:  ده است ک: نسبت کل نی، ب: اλ جادیافرایند 

 ریزصورت  ب: توا  ،وب را م قیاز طر غاتیتبل يگذار متیق رانبرد پژونش نیدر ا ن،ی؛ بنابرانشا  دندوب را  صفحةب: 

   رح داد

 ، کمنمبستهمعناي  ب:با د ک:  کم نا کیاگر نسبت کل را در نظر بهیرید؛وب  قیاز طر غاتیتبل ارائة ا یمتقاض

 يگذار متیدر مدل ق CPC تی  پس انمردیوب قرار گ صفحة در يکمتر غاتیتبلباید است،  تیسا و وب غاتیتبل ا یم

است،  تیسا و وب غاتیتبل ا یمزیاد  ،نمبستهمعناي  ب:ک:  با د زیاد نا کیکل سبتبرعدس، اگر ن است  بیشتر ،بیترک

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Advertising products 
2. Functional products with highly intervention 
3. Symbolic products with lowly intervention 
4. Subjective expectations coefficient 
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 يگذار متیدر مدل ق CPMصرف: است ک:  ب:    پس مقرو ردیوب قرار گ صفحةدر  يشتریب غاتیتبلدر این صورت باید 

 انتخاب  ود  ،بیترک

  ود،نشا  داده م، cا ک: با ن کیمرتبط با نسبت کل ریرا ب:  دل متغ λ توا  ،، مدو ندتة باالر گرفتن نمزما  ظدر ن با

  ، کردطراح ریزصورت  ب:

 (  )       (0رابطة 

  آید دست م، صورت دو ندف متضاد نستند ب: ، و ب:بیترک يگذار متیق رانبردناي دو قید زیر ک: مرتبط با سپس،

 قید نخست 

(    )  (5رابطة               

   است غاتیتبل ارائة ا یمخالف با متقاض يقطرصورت  ب: نا تیسا وب را یمد يبرا قید نیا

  قید دوم

(    )        (1رابطة        

 i غی  تبلردیپذ ،م غاتیتبل ، ارائةمتقاض nرا از  يتجار غاتیتبل نا، تیسا وب ، ازدیک:  دیکن فرضدر این راستا، 

ساده  ده است   نا تیسا وب اندازة تر موضوع، تعداد و  فاف حیتوضمنظور  ب:             ک:  ود ،ارائ: م    توسط

    وند ،مبندي  طبق:مختلف  ينا مشخص:براساس نوع  mصفحات وب در 

  رح زیر است   ب:مفروضات مدل پیشن ادي 

در نظر گرفت:  ده و واحد آ  نر نزار عدد  میتصم ریمتغب: عنوا       ن،یاست؛ بنابرا j تیسا در وب i غیتبل شینما    

 است  

   ود م، نییتع CPMک: بر اساس  است تیسا وبنظر درآمد مد دنندة  نشا     

   CPCدرآمد حاصل از  ،عنی ؛است شینما ي نزینةبر مبنا 1 ده اضاف: سودمعرف     

 دند  را نشا  م، i غی، وز  تبل(    )       ک:    

   است j تیسا در وب i غیتبل ينا کینسبت کلمعرف     

 است  CPM يبر مبنا غاتیتبل ارائة ،متقاض دنندة نزینة نشا     

مد نظر قرار  غاتیتبل عیتوز رانبردانتخاب  يریگ میتصم ،چهونه پژونش حاضردر  ر،یپاسخ ب: دو سؤال زمنظور  ب:

 گرفت: است 

 چقدر است؟ ،بیترک يگذار متیق رانبردبا توج: ب:  تیسا وب  حداکثر درآمد مسئوال  1

 چقدر است؟ ،بیترک يگذار متیق رانبردبا توج: ب:  غاتیتبل ، ارائةمتقاض نزینة حداقل  3

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1. Increased dividend 
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 چندهدفه یساز نهیبه میساخت مدل تصم

   ود ،ساخت: م ریزصورت  ب: ،بیترک يگذار متیق ينارانبردحاصل از  ،اضیتوج: ب: آنچ: گفت:  د، مدل ر با

( )      (7رابطة   ∑∑           (     )          

 

   

 

   

 

( )      (8رابطة   ∑ ∑ (     )                    

 

   

 

   

 

                                                                   (9رابطة 

                                 
 

  دند ،را نشا  م تیسا درآمد وبحداکثرسازي تابع ندف  7رابطة 

  دند ،را نشا  م غاتیتبل ارائة ،متقاض يورودسازي  حداقل نزینةتابع  8 رابطة

 با د منف،  دیبان میتصم ریک: مقدار متغ دند ،نشا  م 9رابطة 

مختلف محصول ساخت:  ده است، با  ينا يبند طبق: اساس ک: بر دیجد ،بیترک يگذار متیچندندف: و ق مدل

وز   نییتع براي   موزو   بیمتفاوت است  اوالً، در پژونش حاضر ضر( 3441و ونگ )ژانگ  يشن ادیمدل پ

و  تیسا وب را یمنافع مد تاگرفت:  ده کار  ب: دیچندندف: در مدل جد، تابع اً،ی ده است  ثان ،معرف ،غیمحصوالت تبل

   ود برآورده غاتیتبل ارائة ا یمتقاض

 های پژوهشیافته

مدل  نیچندندف: است  حل ا ،اضیر يزیر مدل برنام: ،مقال: نیدر ا ده  ساخت:ود، مدل  م،طور ک: مشانده  نما 

 دید وار و  ا ،رخطیغ يزیر نمچو  برنام: ،اضیر يزیر برنام: جیرا ينا با استفاده از روش ،دهیچیپدلیل فرایند  ب:

 است غیرمسلط  ينا از جواب ی،نا يبلد: سر ي نیست،جواب واحد زین مدل نیا يمحاسبات برا جیاست  نتاغیرممدن 

(؛ 3411)جیانهو و لیانگ، چندندف: است  ،اضیر يزیر مدل برنام: يبراآل  ایده ،حل چندندف: راه کیژنت تمیمعموالً، الهور

کند   ادهیپ دیمدل جد يرا رو يساز :ی ب تمیگرفت:  ده تا الهورکار  ب:چندندف:  کیژنت تمیپژونش الهور نیدر ا ن،یبنابرا

 انتخاب  ده است  يساز ن:یب  ب بودیافتة جواب براي ارائةعنوا  مثال  ب: ،استخدام غاتیتبل ،منظور بدین

 ،ابیو دست  وند ،م ينه دار يتجار محرمانة اطالعاتصورت  ب: تیسا مربوط ب: وب يآمارنا ند:یتوج: ب: ا با

 ينا تیسا مختلف در وب غاتیتبل ينا کینسبت کل دیروش تول (3445) ست، ناکامورا و آب:ممدن نی نا آ عموم ب: 

 غاتیو تبل تیساوبب: نوع  میزا   ایا  توج ، ب: کیکل دتعدا ،طورکل ب:معتقدند ک:  نا آ کردند   ادشن یمختلف را پ

 نا کیدر وب، نسبت کل ده  ارائ: غیاز تبل يمخاطب و اجتناب و نشیدرک و ب شیبا افزا هر،ید ياز سوبسته، دارد  
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ک:  کنند ،م ا یآب: ب ومثال، ناکامورا  يبرا(  3414)ژو و سا ،  ود  ،م شتریوضوح ب ب: 1،غاتیگرفتن بنر تبل دهیکمتر و ناد

تک  اجراي ن،یبوده است؛ بنابرا 3متوسط کیتعداد کل درصد 7/4نا حدود  گزارش ،مورد انتظار در برخ کیتعداد کل

مختلف را در صفحات وب مختلف  غاتیتبل ينا کیو نسبت کل با د کینزد تیک: ب: واقع يب: نحو يساز :ی ب شیآزما

  ستد وار ا ،کند جادیا ،دقت و درست ب:

وجود  غیتبل nک:   ود ،فرض م پژونش نیدر ا ،،استخدام غاتیتبل ينا ،ژگیمدل، طبق و يساز منظور ساده ب:

 جادیروش ا ادام:،   سپس درn= ,  , …,    ،m= ,  , …, 5 ود و  عیتوز تیسا وب mدر ترتیب  باید ب:دارد ک: 

   ود ،مطرح م ریصورت ز ب: نا کیکل  نسبت

 3،ستمی  با استفاده از تابع س       ک:  مینام ،م j تیسا در وب i ،استخدام غیتبل ينا کیرا نسبت کل    

 است  1/4 نا آ  انسیو وار 5/4 کلیک 54 نیا نیانهی د  م دیتول ،تصادفکلیک  عدد 54افزار متلب،  در نرم

34     [ قرار دارد  در ادام:1444,  5] بازةدر      مقدار 5/4     و      جواب  ،درن ایت  است     

 خواند بود  تیسا در انواع مختلف وب غینر تبل ب ینة شیتعداد نما ن:یب 

 ایتعداد تدرارنا  درصد،1/4ج ش  مقدار، 8/4تقاطع  درصد، 144 تیجمعاندازة چندندف:،  کیژنت تمیالهور يبرا

 ریصورت ز مدل ب:  دلاست  با توج: ب: آنچ: گفت:  د،  0،صورت رقابت انتخاب ب: اتیو عمل 3444نا  نسل هرید بیا  ب:

 خواند بود 

 
 وب قیاز طر غاتيتبل چندهدفۀ ميمدل تصم یساز نهيبه نمودار نتيجۀ. 1 شکل

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Banner blindness 
2. Average click-through rate 
3. System function 
4. Tournament 
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صورت حداکثرسازي  ب:ک:  ،توابع رو،  نیا   از وند ،م ن:یتوابع ندف کم فرض شیپصورت  ب: متلبافزار  نرم در

ب تر است تابع  ،کند اریاخت زیمقدار صفر را ن تواند ،م میتصم ریک: متغ ي  در مواردندیقالب در آ نیب: ا دیبا زینستند ن

مقدار  ،کنیم ضرب  -1در دوباره واقع اگر جواب را  در ،کار نی  با اکم کرد ضرب کرده و سپس آ  را -1ندف را در 

 بد: است؛  را یدرآمد مدزیاد کرد   ،دیجد میطور ک: گفت:  د ندف اول مدل تصم   نما آید دست م، ب: ن:یشیب

نخست ندف  ابعمقدار ت رو،  نیا   ازمیکردکدنویس، و در متلب کرده ضرب  -1منظور آ  را در  نیب: ا لینبراي  ن،یبنابرا

برابر با  زین ده  نو ت:کد  يزما  اجرامد نظر است   -1واقع، حاصل ضرب آ  در  است؛ اما در ،در نمودار منف

  است :یثان 098400/9508

قرار  1تصمیم مجموعة  کیدر  توا  ،را م غاتیتبل ارائة  ا یو متقاض  تیسا وب را ی، مد(3 بر اساس نمودار ) دل

 در دارد  ،خوب ياست و ارزش کاربرد تر کینزد تیب: واقع دیمدل جد ن،ی؛ بنابراکرد جادیا نا آ منافع  ا یم ،توازن و داد

از  کیمقدار نر  م،یتصم ریمتغ ریاست ک: در آ  با توج: ب: مقاد ی،نمودار جا يگفت، نر نقط: رو دینمودار با نی رح ا

از انداف را در آ  نقط: ب بود  کینر  میبدا  معناست ک: اگر بخوان نی  اردیگ ،قرار مناحیة غیرمسلط توابع ندف در 

خواند بود  نر  بخش تیرضا ،نوع ب: آید دست م، ، ک: ب:جواب رو،  نیا   ازتر کنیم ضعیفرا  هریندف د میریناگز ،بخشیم

ک: مشاب:  دند ،را م ،است و جواب میتصم يرنایاز متغ ،متفاوت بیترککنندة  بیا فوق،  ينمودار پارتو ياز نقاط رو کی

 توانند ،م و مختارند نا آ انتخاب  رد غاتیتبل ارائة ا یو متقاض تیسا وب ا رینت قرار دا ت: و مدادر پارتو فر هریبا نقاط د

در سطح مورد  نا آ  و مطمئن با ند انداف نندینا را برگز جواب نیاز ا کینر  ،خود التیانداف و تما ط،یب:  رابا توج: 

 را غاتیتبل ارائة ا یو متقاض  تیسا وب را یمد ا یم سازندةتعامل  درد،یرو نیبرآورده خواند  د  انتخاب ا تشا یرضا

بیشتر کرد  در  ،سع ،،تا با مشارکت و نمدل کند ،کمک م نا آ و ب: کاند  م، نا آ  ا ی، از اب امات مدند م، شیافزا

 ود  این در حال، است ک: در ،برد گفت: ما  برد يباز ،ينوع باز نیب: ا استیمنافع دو طرف دا ت: با ند  در عالم س

 ناي پیشین این جنب: مغفول مانده بود  پژونش سایر

ریزي خط، ( از روش برنام:3443( و النگ ناینریش، ناکامورا، آب:، کامبا و کاسِد، )3443براي مثال ناکامورا )

نا برمبناي ب بود این روش متمرکز  د )براي بندي تبلیغات در محیط وب استفاده کردند  پس از این، پژونشبراي زما 

 ده توسط این محققا  داراي س:  ناي ارائ:((  با وجود این، مدل3411و نمدارا  ) دایوفریگ( و 3440)و ونگ  ،کنمون:، 

اند؛ در حال، ک: مسائل عالم واقع، داراي ابعاد ندف: فرمول:  ده صورت تک نا ب:کاست، عمده است  نخست، این مدل

برده از ارائة جواب مناسب براي مسائل پیچیده عاجزند  سوم، کمابیش تمام  ناي نامتنوع و گاه متضادند  دوم ایند:، مدلم

وضوح طرف  اند و ب: ناي اجرا  ده در این حوزه بر یک سوي این معامل:، یعن، سود مدیرا   بد: تمرکز کرده پژونش

 ده در  توا  گفت مدل ریاض، ارائ:اند  با در نظر گرفتن موارد باال، م،گرفت: دیهر یعن، متقاضیا  ارائة تبلیغات را نادیده

 نا را برطرف کرده است  پژونش حاضر تمام کاست،

 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1. Decision set 



 
 

 2020 همکاران و فرقاني  .../ينترنتیا غاتيتبل یزیر در برنامه دیجد ميمدل تصم ينوع هارائ

 

   گیری نتیجهبحث و 

 نی ده است  در ا لیتبد ا یو مشتر ابا یبازار ا یارتباط م يبرقرار يبرا نینو يا ل:یوس وب ب: قیاز طر غاتیامروزه تبل

 غاتیتبل ةفعاال  عرص ،،است  از طرف شیرو ب: افزا يرچشمهی طورحوزه ب: نیمرتبط با ا ،رابط:، درآمدنا و گردش مال

با در نظر گرفتن نمزما   ن،یشیپ نايپژونش بر خالف پژونش نی  در اددارن ،و منافع گوناگون قیوب عال قیاز طر

سود  شی)افزا تیسا وب را ی( و مدغاتیتبل ناين:یوب )کانش نز قیاز طر غاتیتبل ةارائ  ا یانداف متضاد متقاض

 د و مدل  حثب تیسا ب: وب غاتیمنابع تبل صیب تر تخص يساز ن:یب  ،چهونه ةخدمات(، دربار ةآمده از ارائ دست ب:

را ب:  تیسا مدل چندندف: ن: تن ا درآمد وب نیک: دو ندف متضاد را دربردا ت  در واقع، ا دیارائ: گرد يدیجد میتصم

دو  نیکار ا يمبنا تواند ،م اد دهیمدل  ن،یبنابرا کند؛ ،کمتر م زیرا ن غاتیتبل ةارائ ،متقاض ةنیک: نز رساند ،حداکثر م

در روش حل مدل محسوب  يهرید يحل مدل استفاده  د ک: نوآور يچندندف: برا کیتم ژنتی  سپس، از الهورردیقرار گ

حل کرد  سرانجام،  ،خط يزرینمچو  برنام: نای،آ  را با روش توا ،است و نم دهیچیپ اریمسئل: بس نیا رایز  ود؛ ،م

موج:  تمیو الهور يساز ن:یداد مدل ب  شا ن يساز :ی ب جیاستفاده  د  نتا ،عنوا  مثال محاسبات ب: ،استخدام غاتیاز تبل

 را یمد تیموجب رضا تواند ،آمده از حل مدل م دست ب: يپارتو نةیمجموع: جواب ب  ن،ینستند  نمچن ،و  دن

منافع  کنند ،م ،تعامل و سازش دست زده و سع  مدل ب: نیبا استفاده از ا نا آ  ود   غاتیارائة تبل ا یو متقاض تیسا وب

نا منافع نر دو طرف مد نظر  مدل ریبرخالف سا يشن ادیبا حل مدل پ ند:ی  با توج: ب: ارندیدر نظر به زیرا ن هریطرف د

مدل از  نیا ،از آنجا ک: اعتبارسنج ن،ی  بنابراردیگ ،قرار گرفت: است، مجموع: جواب در زمرة رانبرد بردا برد قرار م

با  تسایدر صفحات وب غاتیتبل ،سیننهام کدنو توانند، بد: م را یصورت گرفت: است، در عمل مد سازي:ی ب قیطر

کنند و  تر،را منطق غاتیارائة تبل ا یمتقاض ةنینحوة محاسبة نز ،يشن ادی ده در مدل پ ارائ: ،اضیاعمال روابط ر

در   نمزما میتصم يرنایمختلف متغ باتیف رست ترک نیارائ: دنند  در ا ،ممدن را ب: متقاض يشن ادنایاز پ ،ف رست

 رسانند ،ب: حداقل م يرا متناسب با نظر و ،نر متقاض ينا ن:ی بد:، نز را یبا ب: حداکثررسا  درآمد مد ،،سطح مطلوب

    ود ،کارآمدتر منجر م يگذار متیق يک: ب: اتخاذ رانبردنا

است  اگرچ: با در نظر  يشن ادینخست، ب بود مدل پ ةبر دو جنب: متمرکز  وند  جنب توانند،م ،آت نايپژونش

،در  خص دیجد ناياز روش توا  ،مد نظر قرار گرفت: است، م غیمحتوا و تبل ا یفرض تناسب م نا،کیگرفتن نسبت کل

پرداخت: نشد،  نا آ مدل ب:  نیدر ا ،دگیچیپ لیدل ک: ب: «  ،  پيو آ نا،کوک»از  مندياستفاده کرد  با ب ره غیتبل سازي

 ن:یمحاسبة نز ،يمشتر نايب: خواست: شتریتوج: ب يبرا ،ی،بازار را ارتقا داد  از سو يریگ-مدل در ندف ی،توانا توا ،م

با  توانند،م ،آت ينا-دند  پژونش شیرا افزا يمدل ب: نفع مشتر يرگیسخت تواند ،( مCPP) دینر بار خر يبر مبنا

 کنند   سریامر را م نیآ ، ا نیتدو

 ،اضیر نايمدل گون: نیحل ا ار،یو ابعاد بس ،محاسبات ،دگیچیپ لیدل حل مدل است  ب: نینو نايدوم روش جنبة

توج:، سرعت  ا ی ا ی،ک: بتواند ضمن قدرت نمهرا ،رو  افتنی بد:  را یمد براي رو، نیدارد  از ا ازین يادیب: زما  ز

 ،تدامل ينا تمیالهور ریب: استفاده از سا توا ،م ،آت نايپژونش در ن،یدارد  بنابرا ياریبس تیدا ت: با د، انم يادیز

 کرد  س:یمقا کیژنت تمیرا با الهور جی ده پرداخت و نتا شن ادیزنبور عسل در حل مدل پ ایمورچها   تمینمچو  الهور
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