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Abstract- Today, online social networks (OSNs) have gained an important role in everyday human life. With the
ever Increasing use of different types of OSNs as well as the extension of social interactions, the role of trust has
become significantly more important. The success of the social network depends on the correct analysis of social
situations, interactions and applying appropriate approaches according to each specific situation. Trust and
distrust are two considerable factors to analyze these networks. The main purpose of this research has been to
improve the accuracy of calculating trust and distrust based on the theoretical foundation of social interactions as
well as the decision making in the social environment. By reviewing the body of literature in the fields of
sociology and psychology focusing on trust and distrust in the social environments, we have concluded that
distrust information, as well as trust, plays an important role in social interactions and decision making. The
construct of trust and distrust are independent but they affect one another. This independent identity means that
they are counting on the basis of the attributes and related factors. The aim of this research has been to model the
co-existence of trust and distrust in maintaining the independence of each identity while considering different
criteria for each of them. Based on the theorem of subjective logic we have modeled the coexistence of trust and
distrust. So far, the existing models have only focused on trust information and its corresponding calculations.
There are other works that have focused on distrust Information. But, in these models, distrust information has
been gathered directly by users or calculated based on trust information sources. Therefore, in this research, we
have proposed the calculation of trust and distrust based on individual and entangled trust and distrust formation
factors. These factors are used in the decision making process. The results of the performed evaluations
demonstrate that the proposed model has generated more accurate outcomes in calculating trust and distrust
within a trust-based decision making context compared to other existing models.
Keywords- Online social networks, trust, distrust, multi-faceted, decision making, subjective logic

مجله علمی پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطالعات
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
صفحه مجلهjscit.nit.ac.ir :
جلد  ،8شماره  ،4زمستان  ،8938صفحه 53-44
دریافت ،8934/60/44 :بازنگری ،8938/69/84 :پذیرش8938/65/88 :

یک مدل محاسباتي چندوجهي از اعتماد و بياعتمادی با آگاهي از زمينه در
شبكههای اجتماعي برخط
نسترن حکیمی اقدم ،8مهرداد آشتیانی ،4محمد عبداللهی ازگمی*9
 -8دانشکده مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران.
 -4دانشکده مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران.
* -9دانشکده مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران.
, 2m_ashtiani@iust.ac.ir , 3*azgomi@iust.ac.ir

1 n_hakimi_n@iust.ac.ir

* نشانی نویسنده مسئول :محمد عبداللهی ازگمی  ،دانشکده مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،خیابان هنگام ،میدان رسالت ،تهران ،ایران.
چكيده -امروزه ،افزایش کاربرد انواع شبكههای اجتماعي برخط و گ سترش تعامالت اجتماعي در این شبكهها ،اهميت م سئلهای چون
اعتماد را پر رنگ ميکند .با برر سي کارهای انجام شده ،این نتيجه حا صل شد که اطالعات بياعتمادی نيز به اندازه اعتماد ،نقش مهمي
در تعامالت اجتماعي و تصميمگيریها خواهد داشت .در این پژوهش ،سعي شده است تا بتوان همزیستي اعتماد و بياعتمادی را با حفظ
ا ستقالل هویت هر یک ،مدل کرد .بدین منظور از نظریه منطق ذهني که ف ضای منا سبي را برای همزی ستي اعتماد و بياعتماد فراهم
ميکند ،ا ستفاده شده ا ست .تا کنون تمرکز روشهای ارائه شده در این حوزه ،بي شتر بر اطالعات اعتماد و نحوه محا سبه آن بوده ا ست.
همچنين ،سعي شده ا ست تا با در نظر گرفتن معيارهای مرتبط با اعتماد و معيارهای مرتبط با بياعتمادی ،اعتماد و بياعتمادی محا سبه
شووود و در تصووميمگيری مورد اسووتفاده قرار گيرد .برای ارزیابي روش پيشوونهادی محاسووبه اعتماد و بياعتمادی در شووبكه اجتماعي،
شبيه سازی در شبكه اجتماعي فر ضي صورت گرفته ا ست .در این شبيه سازی ،با تحليل نتایج حا صل شده از هریک از سناریوهای
ارزیابي و مقای سه این نتایج با روش مشابه ،این نتيجه به دست آمد که به کارگيری اطالعات بياعتمادی همراه با اطالعات اعتماد با ایجاد
یک فضای ذهني ،باعث بهبود دقت در تصميمگيری و ارزیابي اعتماد و بياعتمادی شده است.
واژههای کليدی :شبکه اجتماعی برخط ،اعتماد ،بیاعتمادی ،ویژگی چندوجهی ،روشهای تصمیمگیری ،منطق ذهنی.

شبکههای اجتماعی ،کاربران نقشهای مختلفی داشته و متناسب با
اهداف خود عمل میکنند .کاربران دروغگو به راحتی همانند دیگر
کاربران به شبکه ملحق میشوند .آنها رفتار مخرب یا خودخواهانه در
جهت پیشبرد اهداف خود دارند .طوری که دیگر کاربران متوجه سوء
نیت آنها نشده ،با اعتماد به آنها ضربه خورده و در نتیجه اعتماد
آنها به شبکه و تمایل آنها به تعامل کاهش مییابد .چنین مسئله
امنیتی مهمی ،سؤالی را برای تحقیق مطرح میکند که چگونه
میتوان مطمئن شد که تعامالت از سمت افراد ناشناخته به انگیزه و
عالیق افراد شناختهشده و عادی سیستم آسیبی وارد نمیکند.
اطالعات به دست آمده از یک مدل اعتماد به کاربر کمک میکند تا

 -1مقدمه
ظهور شبکههای اجتماعی تحول بسیار زیادی در زندگی انسانها
ایجاد کرده است [ .]8گسترش استفاده از شبکههای اجتماعی اعم
از برنامههای کاربردی متفاوت ،که کاربران نقش فعالی را در آن بازی
میکنند ،مسائلی را نیز ایجاد میکند .برخط بودن شبکههای
اجتماعی و برنامههای کاربردی باعث میشود تا روزانه اطالعات بسیار
باالیی تبادل شود و کاربران تجارب بیشتری نسبت به گذشته کسب
کنند [ .]4از طرفی ،تعامالت زیاد بین کاربران در شبکههای
اجتماعی برخط ،باعث بیشتر و بهتر شدن تجارب فرد میشود .اما از
طرف دیگر ،مسئله امنیت و اعتماد را نیز چالش برانگیز میکند .در
53
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بتواند تصمیم بگیرد ،اطالعات را مرتب و دستهبندی کند ،بداند چه
توصیههایی را قبول کند و در ضمن زمینهای را با توجه به اینکه به
چه دلیل و به چه کسی اعتماد کند ،گسترش دهد .به همین دلیل،
اعتماد یک حوزه اصلی در موفقیت شبکههای اجتماعی است [.]9

 -2مفاهيم پایه
در این بخش به مفاهیم پایه اعتماد ،شبکههای اجتماعی و منطق
ذهنی پرداخته خواهد شد.
 -1-2اعتماد

 -1-1مسئله

اعتماد در علم رایانه ،به طور کلی به دو دسته کاربر و سیستم تقسیم
میشود .مفهوم اعتماد کاربر در علم رایانه نیز از مفاهیم روانشناسی
و جامعهشناسی به دست آمده است« .انتظار درونی عامل درباره رفتار
آینده عامل دیگر» .این تعریف داللت بر ذهنی 8بودن مفهوم اعتماد
دارد [ .]0اعتماد به عنوان تمایل یک موجودیت برای اتکا به چیزی
یا فردی با در نظر گرفتن حس امنیت و تمام عواقب منفی تصمیم
خود است [ .]4مفهوم اصلی اعتماد سیستم ،از حوزه امنیت میآید.
به این معنا که انتظاری از دستگاه یا سیستم وجود دارد تا وفادارانه
رفتار خود را پایدار نگاه دارد تا به هدف خود برسد .برای مثال ،یک
رایانه زمانی قابل اعتماد است که نرمافزار و سختافزار آن دقیقاً
مطابق با آنچه که مورد انتظار است عمل کند [ .]8اعتماد سبب
بهبود عملکرد شبکه اجتماعی میشود .برای مثال با معیار اعتماد،
تحلیلگر میتواند متوجه میزان پایداری یک کاربر در یک گروه
خاص در شبکههای اجتماعی برخط شود [ .]88[ ]86[ ]3تحقیقات
بسیاری از گذشته تا کنون درباره اعتماد و اهمیت آن در محیطهای
اجتماعی انجام شده است .امّا بیاعتمادی کمتر مورد توجه قرار
گرفته است .برای مدتی طوالنی اعتماد و بیاعتمادی در یک بعد
یکسان بررسی میشدند .امّا اخیراً محققان به این نتیجه رسیدند که
اعتماد و بیاعتمادی نه تنها نقطه مقابل هم در یک طیف قرار
نمیگیرند ،بلکه دارای ساختار متفاوتی هستند که همزیستی دارند
[.]89[ ]84

اعتماد مفهومی چندگانه و چند وجهی است که از پارامترهای
مختلفی تشکیل شده است .بیاعتمادی نیز همانند اعتماد مفهومی
چندگانه و متشکل از پارامترهای مختلفی است .از طرفی بر اساس
تحقیقات صورت گرفته ،روانشناسی تصمیمگیری انسانها ،به این
موضوع پی برده است که در انسان ،همزمان هم اعتماد و هم
بیاعتمادی در رابطه با مسئلهای خاص میتواند وجود داشته باشد
– همزیستی اعتماد و بیاعتمادی -که هرکدام بر اساس تجربه و
ویژگیهای منحصربهفرد خود به وجود میآیند [ .]4در مطالعات
صورت گرفته ،این نتیجه به دست آمد که تحقیقات کمتری در زمینه
بیاعتمادی در شبکههای اجتماعی صورت گرفته است .حالآنکه در
دنیای واقعی ،فرد برای تصمیمگیری به میزان بیاعتمادی خود نیز
رجوع میکند [ .]5عالوه بر این مسئله ،مدلهایی که سعی کردند
مفهوم بیاعتمادی را محاسبه کنند از چند حالت خارج نبودند:
 )8حالتی که اعتماد و بیاعتمادی کمیتی گسسته و دودویی فرض
شدهاند که مقدار بیاعتمادی از مقدار اعتماد استنتاج میشود و
مقدار صفر یا یک میگیرد(وجود یا عدم وجود بیاعتمادی).
 )4حالت دیگر که بیاعتمادی کمیتی پیوسته تلقی میشود امّا باز
احتساب آن پس از محاسبه اعتماد حاصل میشود .مشکل اصلی این
رویه این است که معیارهای بیاعتمادی و معیارهای اعتماد برای
مدلسازی یکسان فرض شده است.
عالوه بر مسائل باال ،اعتماد و بیاعتمادی هر کدام معیارهای ذهنی
و عینی خاص خود را دارند ،برای مثال شرایط نامطلوب محیط شبکه
تأثیر مستقیم بر بیاعتمادی و تأثیر غیرمستقیم بر اعتماد دارد [.]5
در این پژوهش ،روشی ارائه شده است که با به کارگیری بیاعتمادی
مبتنی بر معیارهای خاص ،بتوان عدم قطعیت در تصمیمگیری را
کاهش داد .در این روش ،عالوه بر به کارگیری بیاعتمادی ،برای
اعتماد نیز معیارهای جدیدی در نظر گرفته شده است و سعی شده
است تا محاسبات این معیارها به واقعیت نزدیکتر باشد.
در ادامه این مقاله ،در بخش  ،4ابتدا مفاهیم پایه مطرح شده و سپس
در بخش  9کارهای مرتبط با مدل ارائه شده شرح داده میشود.
سپس روش پیشنهادی به تفصیل در بخش  4معرفی میگردد.
ارزیابی روش و نتیجهگیری نیز در قالب دو بخش  5و  0پس از شرح
روش پیشنهادی آورده شده است.

 -2-2بياعتمادی

تحقیقات اولیه در این حوزه ،بیاعتمادی را کم بودن میزان اعتماد،
تعریف میکرد که در اثر بهبود اعتماد از بین میرفت اما رفتهرفته
معنای جدیدی از بی اعتمادی معرفی شد که آن را جدا از کم بودن
اعتماد فرض میکرد [ .]84مطالعات علوم عصبشناسی نشان داد
که اعتماد و بیاعتمادی در دو قسمت متفاوت از مغز فعال میشوند
و با عواملی کامالً متفاوت از هم شکل میگیرند [.]85
در [ ]80بیاعتمادی اینگونه تعریف میشود که «بیاعتمادی،
انتظارات منفی اما مطمئن ،از رفتار شخص دیگر ،نشانی از وجود
ترس ،تمایل به شناخته شدن به انجام رفتار مخرب و میل به مراقبت
از یک شخص در برابر تأثیرات رفتار شخص دیگر است» .بیاعتمادی،
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نیز به عنوان پارامتر موثر بر احتمال ،در منطق احتمالی وجود
ندارد .برای مثال فردی را در نظر بگیرید که هیچ اطالعات و
شواهدی از رویداد ندارد و نمیتواند پیشبینی از رویداد داشته
باشد [.]46
 )4در چنین فضایی عموماً نگاه هر شخص به رویداد بررسی
نمیشود .درواقع انگار شخص سومی (تحلیلگر) از بیرون حوزه،
فضای احتمال یک رویداد را محاسبه میکند و مشخص
نمیکند نگاه هر شخص به این اتفاق چه تأثیری در احتمال
خواهد داشت.

عدم تمایل به آسیبپذیری از فرد مقابل بر اساس این عقیده است
که فرد مقابل رفتاری مضر ،غافلگیرکننده و نامناسب دارد [.]84
 -3-2شبكه اجتماعي

تحقیقات زیادی بر روی شبکههای اجتماعی برخط انجام شده است.
این تحقیقات منجر شده است تا برای شبکههای اجتماعی
ویژگی هایی منحصر به فرد استخراج شود .در ادامه ،این ویژگیها
آورده شده است.


هموفيلي2

تمایل افراد به داشتن ارتباط با کسانی است که شباهت بیشتری با
آنها دارند .بنابراین هموفیلی بدین معنی است که شبکههای
اجتماعی شخصی افراد ،با توجه فاکتورهای مختلف ،گرایش به یک
دست شدن (همگون شدن) دارند .همچنین ،اگر اعضا در زمینههای
مختلف با یکدیگر در ارتباط باشند ،ویژگی هموفیلی بیشتر میشود
[.]88


 -3کارهای مرتبط
مدلهای زیادی تاکنون در حوزه اعتماد برای محیطهای اجتماعی
برخط اعم از شبکه اجتماعی ،محیط تجارت الکترونیک ،سیستمهای
چند عامله و غیره ارائه شده است .اما در حوزه اعتماد و بیاعتمادی
کارهای کمتری صورت گرفته است .درکار [ ]4که مرتبطترین کار
به موضوع پژوهش در این حوزه است ،اعتماد و بیاعتمادی مبتنی
بر چهار معیار شخصی 0و چهار معیار عمومی 4محاسبه میشود.
معیارهای شخصی که هر کدام محاسبات خاص خود را دارند عبارتند
از :خیرخواهی ،8امانتداری ،3صالحیت 86و پیشبینیپذیری.88
معیارهای عمومی نیز شامل مرکزیت ،84شهرت ،89تخصص و جایگاه
در گراف اعتماد قابل تعریف است .در این روش ،گراف اعتماد دارای
یالهای اعتماد و بیاعتمادی است و چهار درجه یال اعتماد ورودی،
درجه یال اعتماد خروجی ،درجه یال بیاعتمادی ورودی و یال
بیاعتمادی خروجی تعیینکننده میزان متغیر جایگاه ،در گراف
است .این دو دسته معیار ،هم در محاسبه اعتماد و هم محاسبه
بی اعتمادی به کار گرفته شده است .عالوه بر این معیارها ،پارامتر
تمایل به اعتماد و پارامتر تمایل به بیاعتمادی نیز در مدل تأثیر
میگذارند .در این مدل پس از محاسبه اعتماد و بیاعتمادی،
بی اعتمادی حاصل شده را بر اعتماد تأثیر داده و اعتماد به دست
آمده معیاری برای تصمیمگیری و مقایسه کاربران معرفی شده است.
در این روش ،مشکل پراکندگی بیش از حد داده که در سیستمهای
توصیهگر وجود دارد ،با کمک اعتماد و بیاعتمادی بهبود پیدا
میکند .در [ ،]48تمرکز مدل بر محاسبه اعتماد با در نظر گرفتن
بیاعتمادی است .در این مدل ،برای اعتماد یک گراف مجزا و یک
گراف بیاعتمادی جداگانه ساخته میشود .برای محاسبه اعتماد بین
مبدا و مقصد از روش گشت تصادفی 84استفاده شده است .هنگام
استفاده از گشت تصادفی برای محاسبه احتمالها در گراف اعتماد،
میزان شباهت و نزدیکی کاربرها ،و در گراف بیاعتمادی ،عدمشباهت
کاربرها تأثیرگذار است .ابتدا در گراف اعتماد چند بار روش گشت

جهان-کوچک9

مسئله جهان کوچک در اجتماعات با دو دیدگاه بیان شده است.
دیدگاه اول را میلگرام 4در سال  8304مطرح کرد و در تحقیقاتش
نشان داد که بین هر دو انسان شش فاصله جدایی وجود دارد (شش
درجه جدایی) [ .]83در سال  ،4669واتس 5نشان داد که همین
اصل در شبکههای اجتماعی برخط نیز وجود دارد .بین هر گره در
شبکه اجتماعی یک زنجیره گره به میانگین تعداد  4وجود دارد.
 -4-2منطق ذهني

ممکن است واقعیت عینی در دنیا وجود داشته باشد ،اما همیشه
برداشت انسانها از آن ذهنی است .مسئلهای که فیلسوفان بسیاری،
درگیر آن بودند تا نسبی بودن برداشت انسانها را بیان کنند .منطق
و رابطههای مختلفی برای ترسیم یک واقعیت عینی در کنار واقعیت
ذهنی و نسبی به کار گرفته شده است [.]46
در منطق دودویی ،رویدادها و حالتها درست و یا نادرست هستند
و غیر از این تحلیلی نمیتوان ارائه داد .این درست یا نادرست بودن
رویدادها یک واقعیت واحد فرض شده است .در نتیجه این منطق،
مناسب مدل کردن برداشتها و درک شخصی افراد نیست .در منطق
احتمالی ،برای رخداد رویدادها ،در بازه پیوسته بین صفر تا یک
عددی فرض میشود تا نه تنها محدود به درست و یا نادرست بودن
حالتها نباشد بلکه بتوان گفت یک حالت میتواند مقداری درست
و مقداری نادرست داشته باشد .اما ،در این منطق نیز دو ایراد اساسی
وجود دارد:
 )8در چنین فضایی نمیتوان میزان اطمینان تحلیلگر را از
احتمال پیشبینی شده در نظر گرفت .کمبود اطالعات و شواهد
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یک مدل محاسباتی چندوجهی از اعتماد و بی اعتمادی با آگاهی از زمینه در شبکه های اجتماعی برخط ..........حکیمی اقدم و همکاران
نوشته شده است تا بتوان نتیجه گیری درستی را داشت .در صورت
رخداد دو قانون به صورت همزمان با یکدیگر از تجمیع نتایج برای
استنتاج نهایی استفاده شده است .در این روش ،پس از محاسبه
اعتماد و بیاعتمادی ،از اطالعات بیاعتمادی برای پاالیشکردن
اطالعات غلط اعتماد استفاده میکند.
در [ ]49از روش تیدالتراست 84گلبک استفاده کرده و با اضافه
کردن بحث بیاعتمادی سعی کرده است تا سیستم توصیهگر را
بهبود دهد .در این روش ،ابتدا گراف جهتداری که گرههای آن
کاربرها و یالهای آن بیانگر اعتماد است ساخته و گراف اعتماد
معرفی میشود .در واقع رابطه بین هر دو گره با دوتایی ) (t,dنشان
داده میشود که  tبیانگر درجه اعتماد و  dبیانگر درجه بیاعتمادی
است .برای مقایسه دوتایی ) (t,dطبق رابطه ،گزارههای منطقی
تعریف شده است .در این روش ،از مقدار  t+dبه عنوان درجه دانش88
استفاده شده است .در اولین قدم ،با گزارههای منطقی بیشتری
انتشار اعتماد و تجمیع اطالعات اعتماد توصیف شده و سپس
الگوریتمی جدید برای توصیه ارائه میکند .در روش تیدال تراست،
اعتماد مبدا تا مقصد ،به صورت بازگشتی و از طریق شبکه اعتماد
فراهم شده ،محاسبه میشود .با داشتن اعتماد بین مبدا و مقصد،
میزان عالقهمندی کاربر هدف به آیتم مورد نظر بر اساس امتیازدهی
کاربران دیگر مشخص میشود [ .]44روش [ ]44با به کارگیری
بیاعتمادی ،شبکه اعتماد را بهبود بخشیده و سپس با کمک روش
تیدال تراست ،میزان عالقهمندی کاربر هدف به آیتم مورد نظر را
سنجیده است .فرض کنیم که کاربر  Aکامالً به کاربر  Bاعتماد دارد
و  Bنیز به کاربر  Xاعتماد دارد .در این صورت طبق گزاره منطقی
اشاره شده ،انتشار اعتماد رخ میدهد و این نتیجهگیری حاصل
میشود که  Aبه  Xاعتماد دارد .اما اگر صراحتاً در شبکه
بیاعتمادی  X ،Aوجود داشته باشد ،این استنتاج غلط خواهد بود.

تصادفی را اجرا کرده سپس با در نظر گرفتن روابط بیاعتمادی
موجود در گراف بیاعتمادی ،تعدادی از روابط گراف اعتماد را حذف
میکند .محاسبه اعتماد بدین گونه است که با هر گام از یک گره به
یک گره دیگر یک احتمال در احتمال کل جابجایی تاکنون ضرب
میشود .عالوه بر احتمال هر گام ،درجه مالقات هر گره نیز به عنوان
عام ل تأثیرگذار در محاسبه اعتماد در نظر گرفته میشود .در این
روش فرض شده است که تعداد گامها نباید از شش گام بیشتر شود.
در صورت بیشتر شدن تعداد قدمها ،آن گشت تمام میشود .پایه این
فرض ،فرضیه جهان کوچک است که هر گره حداکثر از طریق شش
گره دیگر قابل دسترس است .پس از محاسبه اعتماد به گراف
بیاعتمادی رجوع کرده و در صورتی که یال مستقیمی بین گره مبدا
و مقصد وجود داشت و مقدار بیاعتمادی بیشتر از صفر بود ،اعتماد
محاسبه شده صفر میشود.
روش [ ]44در حوزه سیستمهای چندعامله مبتنی بر تکنیک فازی
ارائه شده است .در این روش چهار مفهوم اعتماد ،بیاعتمادی ،عدم
وجود اعتماد و عدم وجود بیاعتمادی در نظر گرفته شده است .در
این مقاله اعتماد باوری است که میگوید عامل مقابل ،بهترین
عملکرد خودش را برای دیگری خواهد داشت .اما بیاعتمادی را
قسمت منفی اعتماد در نظر نمیگیرد و اعالم میکند که بیاعتمادی
باور واضحی است که میگوید عامل مقابل ،بهترین عملکرد خود را
بر ضد دیگری خواهد داشت .عدم وجود اعتماد به معنای اعتماد
مثبت اما به میزان بسیار کم است .عدم وجود بیاعتمادی به معنای
بیاعتمادی بسیار کم است که نمیتوان با آن نتیجهگیری قطعی
داشت.به صورت کلی مبنای روش [ ]44این است که کاربر در حالت
اعتماد و بیاعتمادی توانایی تصمیمگیری دارد اما در حالتهای عدم
وجود اعتماد و عدم وجود بیاعتمادی امکان تصمیم گرفتن را ندارد.
الگوریتم استفاده شده به این صورت است که به طور کلی اعتماد و
بیاعتمادی بر اساس تجارب و تعامالت گذشته محاسبه می شود.
برای تجارب و تعامالت ،سه بعد موفقیت ،هزینه و کیفیت در نظر
گرفته میشود .عالوه بر این ،میزان اطمینان 85از تجربه نیز در
محاسبه اعتماد و بیاعتمادی ترتیب اثر داده میشود .بدین منظور
به دلیل عدم قطعیت موجود در تجارب ،روش فازی تکی 80برای بیان
تجارب به کار گرفته شده است .هفت متغیر زبانی برای بیان تجارب
در نظر گرفته شده است که عبارتند از .8 :بسیار منفی .4 ،متوسط
منفی .9 ،کمی منفی .4 ،صفر .5 ،کمی مثبت .0 ،متوسط مثبت و
 .4بسیار مثبت .برای بیان اعتماد پس از محاسبات نیز شش متغیر
زبانی استفاده میشود .این شش متغیر عبارتند از .8 :بی اعتماد باال،
 .4بی اعتماد .9 ،عدم وجود بیاعتمادی .4 ،عدم وجود اعتماد.5 ،
اعتماد و  .0اعتماد باال .در نهایت برای هر بعد از تجارب ،قوانین الزم
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در [ ]85به پاسخ این سوال که آیا اعتماد و بیاعتمادی دو مفهوم
جداگانه هستند ،پرداخته میشود .همچنین ،به همزیستی 83اعتماد
و بیاعتمادی در روابط تجاری برخط اشاره شده است .در این مقاله
به این ایده پرداخته شده است که امکان دارد زمانی که مقدار اعتماد
و بیاعتمادی هردو زیاد باشد کاربر حالت دوگانگی 46را تجربه کند.
این مقاله مطالعهای بر کاربران محیطهای اجتماعی برخط داشته
است تا بتواند به چندین سوال درباره اعتماد و بیاعتمادی پاسخ
دهد .در پژوهش [ ]85بیان شده است که از جمله دالیل شکلگیری
بیاعتمادی ،رخدادهای غیرعادی است که باعث افزایش شک در
کاربران خواهد شد .پس شک کردن نیز عامل بیاعتمادی است.
تمایل و پیشزمینه افراد نیز در اعتماد و بیاعتمادی آنها موثر است.
04

مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطالعات ) ........................................................................ (JSCITجلد  ،8شماره  ،4زمستان 8938
با داشتن دو باور مستقیم و غیرمستقیم برای حالت اعتماد و حالت
بیاعتمادی ،باور نهایی 48برای هر یک از این حالتها و حالت ترکیب
اعتماد و بیاعتمادی طبق رابطه ( )8و ( )4و ( )9محاسبه میشود.
()8
𝑡𝑏𝑓𝑖𝑛𝑥 𝐴𝑐,𝑡 = 𝛼1 𝑏𝑑𝑖𝑟𝑥 𝐴𝑐,𝑡 + 𝛼2 𝑏𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑥 𝐴𝑐,

در [ ]45یک روش تشخیص ناهنجاری و کاربران مشکوک در
شبکههای اجتماعی بر مبنای همین پارامترها معرفی شده است.
 -4روش پيشنهادی

𝑡1 𝐵𝑐,

به صورت کلی مدل ارائه شده ،از مؤلفههای ارزیابی ،توصیهگر و
تصمیمگیری تشکیل شده است .مؤلفه ارزیابی ،هسته اصلی
محاسبات اعتماد و بیاعتمادی است .در این مؤلفه ،با کمک منطق
ذهنی ارائه شده در [ ]46فضای باور فرد در فوق دامنهای شامل
حالتهای اعتماد ،بیاعتمادی و حالت ترکیب اعتماد و بیاعتمادی
ایجاد میشود .پس از ایجاد فضای باور ،برای هر کاربر معیارهای
ذهنی و عینی اعتماد و بیاعتمادی محاسبه میشود .در نهایت،
اعتماد و بیاعتمادی مبتنی بر معیارهای محاسبه و الویتبندی
معیارها از دید هر کاربر ،ارزیابی میشود .مؤلفه توصیهگر زمانی
استفاده میشود که کاربر میخواهد درباره کاربری که برای او غریبه
است ،از دیگر کاربران کمک گیرد و یا اعتماد آن نسبت به یک کاربر
از مقدار آستانهای کمتر و یا بی اعتمادی آن به کاربر مقابل از مقدار
آستانهای بیشتر است .در این صورت ،مؤلفه توصیهگر با تجمیع نظر
دیگران بر اساس وزندهی که برای نظر آنها در نظر میگیرد ،به
کاربر کمک میکند تا باور خود را بسازد .مؤلفه تصمیمگیری زمانی
کاربرد دارد که کاربر میخواهد بین چند گزینه انتخاب کند .در
چنین شرایطی مؤلفه تصمیمگیری از فضای ذهنی ایجاد شده برای
هر کاربر استفاده کرده و با توجه به باورهای شفاف ،مبهم و عدم
قطعی در مورد هر گزینه تصمیم میگیرد.

𝑡1 𝐵𝑐,

𝑡𝑏𝑓𝑖𝑛𝑥2 𝐴𝑐,𝑡 = 𝛼1 𝑏𝑑𝑖𝑟𝑥2 𝐴𝑐,𝑡 + 𝛼2 𝑏𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑥2 𝐴𝑐,

()4

𝑡𝐵𝑐,

])

()9

𝑡𝐵𝑐,

𝑡𝐴𝑐,
𝑡𝐵𝑐,

+ 𝑏𝑓𝑖𝑛𝑥2

𝑡𝐴𝑐,
𝑡𝐵𝑐,

𝑡𝐵𝑐,

∈ [0, (𝑏𝑓𝑖𝑛𝑥1

𝑡𝐴𝑐,
𝑡𝐵𝑐,

𝑏𝑓𝑖𝑛𝑥3

باور شفاف برای حالت اعتماد با باور نهایی حالت اعتماد و نیز باور
شفاف حالت بیاعتمادی با باور نهایی حالت بیاعتمادی برابر است.
باور شفاف حالت اعتماد در ( )4و باور شفاف حالت بیاعتمادی در
( )5آورده شده است .همچنین باور شفاف در حالت ترکیب اعتماد و
بیاعتمادی در ( )0آورده شده است.
𝑡𝑏𝑠𝑥1 𝐴𝑐,𝑡 ≡ 𝑏𝑓𝑖𝑛𝑥1 𝐴𝑐,
()4
𝐵
𝐵
()5

𝑡𝑐,

𝑡𝑐,

𝑡𝐴𝑐,

𝑡𝐴𝑐,

𝑡𝐵𝑐,

≡ 𝑏𝑓𝑖𝑛𝑥2

𝑡𝐵𝑐,

𝑏𝑠𝑥2

𝑡𝑏𝑠𝑥1 𝐴𝑐,𝑡 + 𝑏𝑠𝑥2 𝐴𝑐,𝑡 + 𝑏𝑓𝑖𝑛𝑥3 𝐴𝑐,

()0

𝑡𝐵𝑐,

𝑡𝐵𝑐,

𝑡𝐵𝑐,

باور مبهم بر اساس حالت ترکیبی و نرخ پایه مربوط به هر حالت
مستقل به دست میآید .در رابطه ( )4محاسبه باور مبهم در هر
حالت آمده است.
𝑡𝐴𝑐,
𝑡𝐴𝑐,
𝑡𝐴
𝑏𝑣𝑥1
= 𝑎𝑥1 𝑏𝑓𝑖𝑛𝑥3
()4
𝐵
𝑡

𝑡𝐵𝑐,

𝑡𝐵𝑐,

برای محاسبه عدم قطعیت مرکزی هر کدام از حالتهای اعتماد و
بیاعتمادی الزم است تا ابتدا عدم قطعیت کل فوق دامنه محاسبه
شود .طبق رابطه ( )8عدم قطعیت کل و طبق رابطه ( )3عدم قطعیت
مرکزی محاسبه میشود.
()8
𝑡𝐴𝑐,
𝑡𝐴𝑐,
𝑡𝐴𝑐,
𝑡𝐴𝑐,
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این مؤلفه ،خود از سه مؤلفه ساخت فضای باور ،ارزیابی اعتماد و
ارزیابی بیاعتمادی تشکیل شده است.

𝑡𝐵𝑐,

+ 𝑏𝑓𝑖𝑛𝑥3

𝑡𝐵𝑐,

+ 𝑏𝑓𝑖𝑛𝑥2

()3

 -1-1-4مؤلفه ساخت باور

برای ساخت باور در دو حالت اول اعتماد و بیاعتمادی دو باور ورودی
الزم است:

𝑡𝐵𝑐,

𝑢𝐵𝑐,𝑡 = 1 − 𝑏𝑓𝑖𝑛𝑥1

𝐴

𝑡𝑐,
𝑡𝑢𝑓𝑥 1 𝐴𝑐,𝑡 = 𝑎𝑥1 𝐴𝑡 𝑢𝐵𝑐,

𝑡𝐵

𝑡𝐵𝑐,
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برای محاسبه اعتماد همانطور که گفته شد مجموعهای از معیارها
و پارامترهای ذهنی و عینی در نظر گرفته شده است .معیارهای
ذهنی اعتماد شامل صالحیت و شایستگی ،رضایتمندی ،صداقت،
شباهت و انگیزه میشود .همچنین ،معیارهای عینی شامل
دسترسپذیری کاربران اعتمادکننده میشود .در ادامه ،ابتدا به
توضیح معیارهای ذهنی پرداخته شده و سپس معیارهای عینی و
ارزیابی نهایی اعتماد آورده شده است.

 .8باور مستقیم که بدون هیچ واسطه و مستقیماً کاربر آن را برای
هرکدام از حاالت اعتماد و بیاعتمادی اعالم میکند
𝐴

𝑡1 𝐵𝑐,

𝐴

𝑡𝑐,
( 𝑡, 𝑏𝑑𝑖𝑟𝑥2 𝑐,
𝑡.) 𝑏𝑑𝑖𝑟𝑥1 𝐵𝑐,
𝑡𝐵𝑐,

 .4باور غیرمستقیم که برای حالت اعتماد ،اعتماد خروجی از مؤلفه
ارزیابی اعتماد و برای حالت بیاعتمادی ،بیاعتمادی خروجی از
مؤلفه ارزیابی بیاعتمادی است.

09

یک مدل محاسباتی چندوجهی از اعتماد و بی اعتمادی با آگاهی از زمینه در شبکه های اجتماعی برخط ..........حکیمی اقدم و همکاران
o

باشد اما باورش مشابه با باور جمع نباشد ،در این صورت به

معيارهای ذهني اعتماد

𝑝𝑚𝑜𝑐 𝜔2مقدار  𝑤2اختصاص داده میشود که این مقدار

 )1صالحيت و شایستگي

صالحیت و شایستگی به این معنا است که تاکنون کاربر چقدر
توانسته است باوری درست درباره دیگر اعضای شبکه داشته باشد.
درست بودن باور با توجه به معیارهایی بررسی میشود .فرض کنید
که کاربر  Aمیخواهد صالحیت و شایستگی کاربر  Bرا بر اساس باور
خودش بسنجد .در این صورت ،برای محاسبه صالحیت ،سه معیار
در نظر گرفته میشود:
 .8بررسی باور کاربر  Bنسبت به باور جمع.
 .4تعداد تجربههای کاربر  Aو  Bدر زمینه .c
 .9سودمندی باور  Bبرای کاربر .A
در رابطه ( )86طریقه محاسبه صالحیت و شایستگی آورده شده
است.
𝑡𝐴𝑐,
𝑡𝑐𝑜𝑚𝑝𝐵𝑐,
()86
𝑐𝐵
̅̅̅̅̅̅
𝑃|( 𝑡𝑛𝑢𝑜𝑐
̅̅̅̅̅̅ −
)𝜀 < | 𝑐𝑢 𝑃𝑥1
𝑥1
𝑐𝑗

𝑐𝑗

𝐵𝑈∈𝑗 ∑ 𝑈∈ 𝑢∑

𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

|| 𝑢 𝑗𝑈||
𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

𝐵𝑈∈𝑗 ∑ 𝑈∈ 𝑢∑

بزرگتر از  w1است .چون  Bتوانسته برخالف جمع ،باور درستی
از نظر کاربر  Aداشته باشد.
 .9اگر  Bباور نادرستی داشته باشد و باورش مشابه با باور جمع
باشد 𝑝𝑚𝑜𝑐 𝜔2مقدار  𝑤3را میگیرد که این مقدار از  𝑤1کمتر
است.
 .4اگر  Bبرخالف باور جمع ،باور غلطی داشته باشد ،به معنای کم
بودن صالحیت وی است و 𝑝𝑚𝑜𝑐 𝜔2مقدار  𝑤4را میگیرد که
مقدارش از  𝑤3کمتر است.
()84
𝑎𝑛𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝐵, 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) < 𝜃2
𝑎𝑛𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝐵, 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) > 𝜃2
𝑎𝑛𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝐵, 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) > 𝜃2
𝑎𝑛𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝐵, 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) < 𝜃2

هر چقدر کاربر از تجربه خود رضایت داشته باشد ،تمایل وی به
اعتماد نیز بیشتر است .بدین منظور ،هرکاربر ،در پایان هر پنجره
زمانی با توجه به تعامالتی که داشته است به کاربر هدف امتیاز
رضایتمندی میدهد .این امتیازدهی با نماد 𝑡( 𝑟𝑠𝑎𝑡 𝐴𝐵𝑐,میزان

𝒄

احتمال باورهای کاربر  Bدر مورد کاربر  jدر زمینه  cو حالت اعتماد
در طول زمان گذشته است .در واقع ،در این رابطه احتمال باور کاربر
 Bبا احتمال بقیه کاربران شبکه درباره کاربران یکسان سنجیده شده
و اگر این اختالف کمتر از مقدار آستانهای بود در صالحیت تأثیرگذار

𝑡𝑐,

رضایت کاربر  Aاز کاربر  Bدر پنجره زمانی  tو زمینه  )cنشان داده
شده است .در رابطه ( )89میزان رضایت بر اساس جمع وزنی سه
نسبت محاسبه میشود.

است .ضریب 𝒑𝒎𝒐𝒄 𝟏𝝎 برای تأثیر دادن تعداد تجربههای کاربر  Bدر
زمینه  cنسبت به تعداد تجربههای کاربر  Aدر همان زمینه ،به کار
گرفته شده است که در رابطه ( )88نحوه محاسبه آن آورده شده
است.
()88

𝑑𝑖𝑠𝑡(𝐵 , 𝐴) < θ1
𝑑𝑖𝑠𝑡(𝐵 , 𝐴) < θ1
𝑑𝑖𝑠𝑡(𝐵 , 𝐴) > θ1
𝑑𝑖𝑠𝑡(𝐵 , 𝐴) > θ1

 )2رضایتمندی

̅̅̅̅̅̅̅ میانگین
است که  Bبرای آنها فضای باور ساخته است𝑷𝒙𝟏 𝑩𝒄 .
𝒋

otherwise

𝑤1
𝑤2
=
𝑤3
{𝑤4

𝑝𝑚𝑜𝑐 = 𝜔1 𝑐𝑜𝑚𝑝 . 𝜔2

𝑼 مجموعه کل کاربران عضو شبکه است 𝑼𝑩𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓 .مجموعه کاربرانی

𝑐𝑖𝑓 𝑁𝐵.𝑐 ≤ 𝑁𝐴.

𝑝𝑚𝑜𝑐 𝜔2

𝑐𝑁𝐵.

()89

𝑐𝜔1 𝑐𝑜𝑚𝑝 = { 𝑁𝐴.

)𝑡 𝐴𝑣𝑔𝑟 𝑠𝑎𝑡 (𝐴, 𝐵, 𝑐,
)𝐴( 𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑥𝑎𝑀
|| 𝐴𝐵𝑠𝑛𝑎𝑟𝑇||
+ 𝛼2
|| 𝐴𝑢𝑠𝑛𝑎𝑟𝑇|| 𝑈∈𝑢∑
|| 𝐴𝑢𝑠𝑛𝑎𝑟𝑇|| 𝑈∈𝑢∑
+ 𝑎3
|| 𝑖𝑢𝑠𝑛𝑎𝑟𝑇|| 𝑈∈𝑢∑ 𝑈∈𝑖∑

𝐴

𝑡𝑐,
𝑡𝑠𝑎𝑡𝐵𝑐,
= 𝛼1 .

1

𝑐 𝑁𝐵.تعداد تجربههای کاربر  Bدر زمینه  cو 𝑐 𝑁𝐴.تعداد تجربههای
کاربر  Aدر زمینه  cاست.
همچنین 𝜔2𝑐𝑜𝑚𝑝 ،وزنی است که درنتیجه باورهای درست فرد

 )3صداقت

در شبکههای اجتماعی صداقت به شکلهای زیر تعریف میشود:
 .8کاربرانی که راجع به آنچه تخصص دارند توصیه میکنند،
صادق هستند.
 .4کاربران صادق مطابق با آنچه پیشنهاد کردهاند ،رفتار
میکنند .اگر بیاعتمادی باال برای کاربری را توصیه
میکنند ،خود نیاز تعامل کمتری با آن کاربر دارند.
 .9هرچقدر میزان شناخت آنها از فرد بیشتر باشد نظرشان
درباره آنها صادقانهتر است.

B

در شرایط مختلف مطابق با رابطه ( )84مقادیر متفاوت میگیرد:
 .8اگر  Bباوری که ساخته است درست باشد (درست بودن نسبی
متناسب با دیدگاه فرد اعتمادکننده است .به همین دلیل برای
تشخیص درست بودن از نظر کاربر  Aباید استفاده کرد) و جمع
هم باوری شبیه به باور  Bداشته باشد در این صورت 𝑝𝑚𝑜𝑐𝜔2
مقدار  𝑤1را میگیرد.
 .4اگر  Bباوری که ساخته است بر اساس دیدگاه کاربر  Aدرست
04
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منطبق بر توضیحات فوق ،طبق رابطه ( )84صداقت محاسبه خواهد
شد.
𝑡𝐴𝑐,
()84
𝑡𝐻𝑜𝑛𝑒𝑠𝑡 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛: 𝐴ℎ𝑜𝑛𝑒𝑠𝑡𝐵𝑐,
|| 𝐵𝐴𝑠𝑛𝑎𝑟𝑇||
|| 𝐵𝑢𝑠𝑛𝑎𝑟𝑇|| 𝑈∈𝑢∑

+ 𝑤2 .

|| 𝑐𝐵𝑢𝑚𝑜𝑐𝑒𝑅|| 𝐵 𝐶∈ 𝑐∑ 𝑈∈𝑢∑

 )2تعداد کاربران اعتمادکننده

یکی از پارامترهای تأثیرگذار در میزان اعتماد به یک فرد ،تعداد افراد
اعتمادکننده به وی است .در کارهای مرتبط ،این معیار از طریق
گراف اعتماد محاسبه شده است .در روش پیشنهادی با کمک رابطه
( )88این معیار محاسبه میشود.

= 𝑤1 .

|| 𝑐𝐵𝑢𝑚𝑜𝑐𝑒𝑅|| 𝐶 ∈ 𝑐∑ 𝑈∈𝑢∑

 )4ميزان شباهت

𝐵𝑢𝑡 trusting users:
𝑐𝑗
̅̅̅̅̅̅̅
𝑃( 𝑡𝑛𝑢𝑜𝐶 𝐶∈𝑐∑ 𝑈∈𝑗∑
)𝛿 > 𝐵 𝑥1
𝑐
=
𝑐𝑗
̅̅̅̅̅̅̅
𝑃( 𝑡𝑛𝑢𝑜𝐶 𝐶∈𝑐∑ 𝑈∈𝑗∑
)
𝑥1

()88

تمایل افراد ،به اعتماد به افراد مشابه خود بیشتر است .زیرا انسانها
حس شناخت بیشتری نسبت به افراد مشابه خود دارند .در واقع
شباهت ،بیانگر میزان نزدیکی تجربههایی است که کاربران داشتهاند
[ .]4در رابطه ( )85از ضریب همبستگی پیرسون 44استفاده شده
است.
Ac,t
()85
Similarity: simBc,t
𝐵
̅̅̅̅̅̅
𝐵
̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅(𝐵∑𝑗∈𝑈𝐴,
̅̅̅̅ 𝑃𝑥1 𝐴 −
𝑃() 𝑃𝑥𝐴1
) 𝑥1 − 𝑃𝑥1
𝑗

𝑗

𝐵
̅̅̅̅̅̅
𝐵 2
̅̅̅̅
̅̅̅̅ 𝑃𝑥1 𝐴 −
𝑃(𝐵𝑃𝑥𝐴1 )2 √∑𝑗∈𝑈𝐴,
̅̅̅̅̅̅(𝐵√∑𝑗∈𝑈𝐴,
) 𝑥1 𝑗 − 𝑃𝑥1
𝑗

𝑐𝐵

 -3-1-4مؤلفه ارزیابي بياعتمادی

بی اعتمادی نیز همانند اعتماد معیارهای ذهنی و عینی خاص خود
را دارد .معیارهای ذهنی بیاعتمادی شامل شوکه شدن ، 49تضاد و
اختالفنظر ،44دروغگویی 45است .معیارهای عینی نیز عبارت است
از :عمر حساب کاربری ، 40روند تغییرتعداد پسندها.44

=
o

معيارهای ذهني بياعتمادی

 )1شوکه شدن

موقعیتهایی که در شرایط مختلف رخ میدهند هرکدام میتواند
باعث بیاعتمادی شود .سطح انتظار کاربران تعیینکننده میزان
شوکه شدن و درنتیجه بیاعتمادی آنها در روبرو شدن با موقعیتها
است[ .]85اتفاق شوکهکننده به صورتهای زیر ممکن است بیفتد:
 اگر به طور میانگین باور فرد  Aبه فرد  Bدر حالت اعتماد بیشتر
از حالت بیاعتمادی بوده است ،اما اکنون باور فرد  Aبه  Bدر
حالت بیاعتمادی بسیار بیشتر از حالت اعتماد است ،در این
صورت  Aدر این ارتباط با اتفاقی ناخوشایند روبرو شده است
که در مراحل بعدی بهروزرسانی بیاعتمادی ،تأثیر داده
میشود.
 فرد حداقل انتظاری را از کاربر برای بروز رفتار خاصی دارد اما
آن کاربر رفتار خاص را کمتر از اندازه مقدار آستانه مورد انتظار
بروز میدهد.

 )5انگيزه

انگیزه افراد ،به عنوان عامل تعیینکننده کیفیت ارتباط میتواند برای
اعتماد در نظر گرفته شود .فردی که تاکنون با کاربر  Aارتباط زیادی
برقرار کرده است و یا تخصصهای مشترک بیشتری با فرد  Aدارد،
انگیزه بیشتری دارد تا با کاربر  Aارتباط برقرار کند.
𝐴

𝑡𝑐,
𝑡Motivation: 𝑚𝑜𝑡𝐵𝑐,

|| 𝐵 𝐶 ∩ 𝐴 𝐶||
|| 𝐵𝐶 ∪ 𝐴 𝐶||

𝐵

)) ∑𝑡𝑖=1 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 (𝑃𝑢 𝑐𝑡𝑥,𝑖 (𝑥1
𝐵

= 𝛼1 .

𝐵𝑈∈ 𝑢∑ 𝐵 𝐶∩𝐴 𝐶∈ 𝑥𝑡𝑐 ∑

𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

)) ∑𝑡𝑖=1 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 (𝑃𝑢 𝑐𝑡𝑥,𝑖 (𝑥1

𝐵𝑈∈ 𝑢∑ 𝐵 𝐶∈ 𝑥𝑡𝑐 ∑

+ 𝛼2

𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

𝐵

)) ∑𝑡𝑖=1 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑃𝐴 𝑐,𝑖 (𝑥1
𝑖𝑐,

()80
o

𝐵
)) ∑𝑡𝑖=1 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑃𝑢 𝑐,𝑖 (𝑥1
𝑖𝑐,

∑

+𝑎3

𝐵𝑈∈ 𝑢
𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

معيارهای عيني اعتماد

()83

 )1دسترسپذیری

̅̅̅̅̅̅̅
𝑃𝑥1 𝐵𝐴𝑐 > 𝜃 , 𝑃𝑥2 𝐵𝐴𝑐,𝑡 > 𝑃𝑥1 𝐵𝐴𝑐,𝑡 , 𝑃𝑥 2 𝐴𝑐,𝑡−1 < 𝑃𝑥1 𝐵𝐴𝑐,𝑡−1

هر کاربر زمانی را در ذهن خود برای پاسخگویی و ارائه سرویس از
جانب کاربر هدف در نظر دارد( 𝑡𝑐𝑒𝑝𝑥𝑒𝑡) .به این زمان ،زمان انتظار
گفته میشود که برای هر کاربری متفاوت است .در رابطه (∆𝑡 )84
زمان گذشته از آخرین تعامل تا زمان فعلی است .در صورت بیشتر
شدن این زمان از زمان انتظار کاربر ،دسترسپذیری کاربر  Bاز
تقسیم مدت زمان انتظار به 𝑡∆ محاسبه میشود.
𝑡𝑐𝑒𝑝𝑥𝑒𝑡
()84
𝑡𝑐𝑒𝑝𝑥𝑒𝑡 > 𝑡∆
𝐴
otherwise

𝐴

= 𝑡Trust Failure ∶ 𝑡𝑓𝐵𝑐,𝑡𝑐,

𝑐,𝑡−1

𝐵𝑐,𝑡−1

𝑡𝑐,

𝑡𝑐,

otherwise

𝑐

𝑡𝑠𝑢𝑟𝑡𝑡∆√

𝑡∆({√max

) 𝑡𝑠𝑢𝑟𝑡

0
𝐴
𝑡𝑒𝑓𝐵𝑐,𝑡𝑐,

()46

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ < 𝑡𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡min 𝐵𝑐,
𝑐𝐵 𝑡𝑎𝑠𝑠𝑖𝑑𝑟
𝐴

𝑐

𝐴

𝑡𝑐,

otherwise

𝐴
𝑛𝑖𝑚𝑡𝑐𝑒𝑝𝑥𝑒
̅̅̅̅̅̅̅̅̅ −
𝐴𝐵 𝑡𝑎𝑠𝑠𝑖𝑑𝑟
𝐴
{=
𝑛𝑖𝑚𝑡𝑐𝑒𝑝𝑥𝑒
0

پس از نوشتن رابطه دو عامل شوکه شدن ،رابطه محاسبه شوکه
شدن به صورت ( )48است که از جمع وزنی شکست اعتماد و
شکست انتظار به دست میآید.

𝑡∆ { = 𝐵𝑙𝑣𝑎 ∶ availability
1

05

یک مدل محاسباتی چندوجهی از اعتماد و بی اعتمادی با آگاهی از زمینه در شبکه های اجتماعی برخط ..........حکیمی اقدم و همکاران
𝑓𝑒) surprisal ∶ 𝑠𝑢𝑟𝐵𝐴 = α1 𝑡𝑓 + (1 − 𝛼1

()48

𝑡𝐵 𝑡𝑙𝐴 ∶ 𝑒𝑚𝑖𝑡 𝑒𝑓𝑖𝑙 𝑡𝑛𝑢𝑜𝑐𝑐𝐴
𝑒𝑚𝑖𝑇𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑒𝑟𝐶𝑡𝑛𝑢𝑜𝑐𝑐𝑎𝑡 𝑡𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 −
=1−
𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝑐𝑡

()44

 )4تضاد و اختالف نظر

)2

کاربرانی که باورهایی متضاد یکدیگر داشته باشند ،به یکدیگر نیز
بیاعتمادی بیشتری دارند .در روش پیشنهادی برای محاسبه کردن
تضاد و اختالف باور از پارامتر احتمال باور استفاده شده است[.]46
در رابطه ( )44نحوه محاسبه تضاد و اختالف نظر آورده شده است.

روند تغییرات تعداد پسند کردن ،نیز معیاری تعیینکننده برای
میزان بی اعتمادی است .افراد سودجو ،الگوی پسند کردن آنها در
طول زمان متفاوت است زیرا اهداف آنها در طول زمان تغییر
می کند .چنین کاربرانی مدتی در شبکه فعال شده و بعد از مدتی
فعالیت آنها به صفر میل میکند .بنابراین بررسی الگوی تغییرات
تعداد پسندها عاملی موثر در میزان بیاعتمادی است[.]45
در رابطه( )45میانگین تغییرات تعداد پسندهای کاربر  Bبین هردو
پنجره زمانی تا پنجره زمانی فعلی حساب شده است.
|| 𝑖𝑢𝐵 𝑒𝑘𝑖𝑙𝑠𝑛𝑎𝑟𝑇|| تعداد پسندهایی است که کاربر  Bبرای کاربر  uدر
پنجره  iام داشته است ||𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑙𝑖𝑘𝑒 𝐵𝑢𝑖−1 || .تعداد پسندهای کاربر B
برای کاربر  uدر پنجره زمانی  i-1ام است.

𝐴

𝑡𝑐,
𝑡Degree of Conflict ∶ 𝑑𝑐𝐵𝑐,
)𝑗 ∑𝑗𝜖𝑈 (𝐴,𝐵)𝑐 𝑃𝐷(𝐴, 𝐵, 𝑗). 𝐶𝐶(𝐴, 𝐵,
=
|| )𝐵||𝑈 (𝐴,

()44
 )3دروغگویي

در دنیای واقعی نیز افراد دروغگو کمتر در دایرههای دوستی ،پایدار
میمانند .دروغگویی به معنای عدم تطبیق رفتار با آنچه واقعیت فرد
یا کاربر است از عوامل مهم شکلگیری بیاعتمادی است .در
شبکههای اجتماعی دروغگویی را میتوان اینطور تعریف کرد:
 فرد در زمینهای توصیه اعتماد میکند که در مجموعه
تخصص و زمینههای آشنای خود نیست.
 فرد درباره فردی که تاکنون با وی تعامل و ارتباطی نداشته
است توصیه اعتماد باال دارد.
 فرد نسبت به شخصی بارها توصیه بیاعتمادی داشته است
اما با وی تعامل زیادی دارد و یا بارها توصیه اعتماد درباره
کاربری داشته اما با وی تعاملی نداشته است( .رابطه ())49
o

معيارهای عيني بياعتمادی

)1

عمر حساب کاربری

()45
𝑡

=

در رابطه( )40روند تغییر تعداد پسندهای کاربر  Bدر دو پنجره زمانی
آخر است (آخرین تغییر تعداد پسندها).
𝑡𝐵 𝑐𝑙 ∶ like change

)|| 𝑖𝑢𝐵 𝑒𝑘𝑖𝑙𝑠𝑛𝑎𝑟𝑇|| ∑ ( =
𝑈∈ 𝑢

)|| − ( ∑ ||𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑙𝑖𝑘𝑒 𝐵𝑢𝑖−1

()40

𝑈∈ 𝑢

𝑡𝐵 𝑐𝑙

)𝜃 > 𝑚𝑜𝑐𝑒𝑟 (𝑡𝑛𝑢𝑜𝑐

در رابطه ( )44تغییر ناگهانی تعداد پسندها محاسبه شده است.
یا 𝑡𝐵 𝑐𝑙𝑎 میتوانند نشاندهنده تغییرات منفی باشند و مقدار منفی
بگیرند .بنابراین بررسی شرط | 𝑡𝐵 𝑐𝑙𝑎 |𝑙𝑐 𝐵𝑡 − 𝑎𝑙𝑐 𝐵𝑡 | ≥ |𝑙𝑐 𝐵𝑡 +
در محاسبه تغییر ناگهانی تعداد پسندها الزم است( .رابطه ())44

𝑐𝐵,
𝑢1

 -4-1-4محاسبه نهایي اعتماد و بياعتمادی

در رابطه ( )48اعتماد مستقیم کاربر  Aبه کاربر  Bدر زمینه  cو
پنجره زمانی  tاز جمع وزنی باور غیرمستقیم کاربر  Aدرباره کاربر B

𝑥𝑚𝑜𝑐𝑒𝑅∈ 𝑚𝑜𝑐𝑒𝑟∑ 𝑈∈ 𝑢∑ }𝐵 𝐶∑𝑐∈{𝐶−

|| 𝑐∑𝑐∈{𝐶−𝐶 𝐵} ∑𝑢 ∈𝑈 ||𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚𝑥1 𝐵,

𝐴

𝑡𝑐,
𝑡Lying Action ≔ 𝐴𝐿𝑦𝑖𝑛𝑔𝐵𝑐,
= 𝛼1 .

𝑢

𝑐𝐵,
𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 ( 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚 > 𝜗 𝑎𝑛𝑑 ||𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑢,
)|| ≤ 1

) 𝜗 > 𝑚𝑜𝑐𝑒𝑟 (𝑡𝑛𝑢𝑜𝑐

𝑐𝐵,
𝑢1

𝑐𝐵,
𝑢1

𝑥𝑚𝑜𝑐𝑒𝑅∈ 𝑚𝑜𝑐𝑒𝑟∑ 𝑈∈ 𝑢∑ 𝐵 𝐶∈𝑐∑

𝑥𝑚𝑜𝑐𝑒𝑅∈ 𝑚𝑜𝑐𝑒𝑟∑ 𝑈∈ 𝑢∑ 𝐵 𝐶∈𝑐∑

𝜃 ≥ | 𝑡𝐵 𝑐𝑙𝑎 |𝑙𝑐 𝐵𝑡 −
| 𝑡𝐵 𝑐𝑙𝑎 − 𝑎𝑙𝑐 < 𝜃 𝑎𝑛𝑑 |𝑙𝑐 𝐵𝑡 − 𝑎𝑙𝑐 𝐵𝑡 | ≥ |𝑙𝑐 𝐵𝑡 +
| 𝑡𝐵 𝑐𝑙𝑎 |𝑙𝑐 𝐵𝑡 −
otherwise
| 𝑡𝐵 𝑐𝑙𝑎 |𝑙𝑐 𝐵𝑡 +
1

()44

𝑡𝐵 𝑐𝑙𝑎 ∶ average like change

)|| ∑𝑡𝑖=1(∑𝑢 ∈𝑈 ||𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑙𝑖𝑘𝑒 𝐵𝑢𝑖 ||) − (∑𝑢 ∈𝑈 ||𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑙𝑖𝑘𝑒 𝐵𝑢𝑖−1

در شبکههای اجتماعی روزانه تعداد زیادی حساب کاربری ساخته و
یا پاک میشوند .حساب کاربریهایی که تازه ایجاد شدهاند ،به بیانی
دیگر ،عمر کمی داشتهاند ،در بیاعتمادی مؤثر هستند.
در رابطه ( ) 44عمر حساب کاربری بر اساس زمان ایجاد آن
( 𝑒𝑚𝑖𝑇𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑒𝑟𝐶𝑡𝑛𝑢𝑜𝑐𝑐𝑎𝑡) محاسبه شده است.

()49

تغيير ناگهاني تعداد پسندها

| 𝑡𝐵

00

𝑡𝐵 𝑐𝑙|

| 𝑡𝐵

+𝛼2 .

𝑡𝐵 𝑐𝑙|

𝑐𝑙𝑎 +
| 𝑡𝐵 𝑐𝑙𝑎 |𝑙𝑐 𝐵𝑡 −

= 𝑡𝐵 𝑐𝑙𝑠 ∶ sudden like change
{

مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطالعات ) ........................................................................ (JSCITجلد  ،8شماره  ،4زمستان 8938
در زمینه  ،cپنجره زمانی  tو حالت اعتماد و میانگین اعتماد گذشته

𝑐,𝑡−1
 )𝑂𝑙𝑑𝑇𝑟𝑢𝑠𝑡𝐵𝐴𝑐,𝑡−1به دست میآید.
(

𝐴

𝑡Trust Evaluation ∶ 𝑇𝐸𝐵𝑐𝑐,
𝑡,

𝐴

()48

در صورتی که میزان بیاعتمادی محاسبه شده بیشتر از آستانه مورد
نظر باشد و یا باوری درباره کاربر  Bساخته نشده باشد ،از مؤلفه
توصیهگر برای ساخت باور و محاسبه بیاعتمادی کمک گرفته
میشود .بنابراین ارزیابی نهایی بیاعتمادی طبق رابطه( )99صورت
میگیرد 𝑅𝐷𝐸𝐵𝐴𝑐,𝑡𝑐,𝑡 .بیاعتمادی توصیه شده به کاربر  Aدرباره کاربر
 Bاست.

𝑡𝑐,
𝑡= 𝛼1 𝑇𝑀𝐸𝐵𝑐,

𝐴

𝑐,𝑡−1
+ (1 − 𝛼1 )𝑂𝑙𝑑𝑇𝑟𝑢𝑠𝑡𝐵𝑐,𝑡−1

𝑡 𝑇𝑀𝐸𝐵𝐴𝑐,𝑡𝑐,از رابطه ( )43به دست میآید .در این رابطه  𝛽1تا 𝛽7
ضرایب وزنی هستند که مجموع آنها یک میشود .این ضرایب وزنی
بر اساس فهرست اولویت معیارهای کاربر مقداردهی میشوند.
𝐴

𝐴

𝐴

()99
𝜃>

𝑡𝐴𝑐,
𝑡𝐷𝐸𝐵𝑐,

𝑓𝑖

𝐵 𝑡𝑢𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑛𝑜𝑖𝑛𝑖𝑝𝑜

𝐴

𝑡𝑐,
𝑡𝑐,
𝑡𝑐,
𝑡𝑇𝑀𝐸𝐵𝑐,
𝑡= 𝛽1 (𝑐𝑜𝑚𝑝𝐵𝑐,
𝑡) + 𝛽2 (𝑠𝑎𝑡𝐵𝑐,
)

𝐴

𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

𝑡𝑐,
𝑡+ 𝛽3 (𝑓ℎ𝑓𝐵𝑐,𝑡𝑐,𝑡 ) + 𝛽4 (𝑠𝑖𝑚𝐵𝑐,
)

𝑡𝐴𝑐,
𝑡Final Distrust Evaluation: 𝐹𝐷𝐸𝐵𝑐,
𝑡𝐴𝑐,
𝑡𝐴𝑐,
𝑡𝜃1 𝐷𝐸𝐵𝑐,
𝑡+ (1 − 𝜃1 )𝑅𝐷𝐸𝐵𝑐,
𝑡𝐴𝑐,
𝑜𝑛 𝑠𝑎𝑖𝑓 𝐴 ℎ
𝑡= 𝑅𝐷𝐸𝐵𝑐,
𝑡𝐴𝑐,
𝑡{ 𝐷𝐸𝐵𝑐,

𝐴

()43

𝑡𝑐,
𝑡+ 𝛽5 (𝑚𝑜𝑡𝐵𝑐,
) 𝐴𝐵𝑙𝑣𝑎( ) + 𝛽6

 -2-4مؤلفه توصيهگر

) 𝐵𝑢𝑡( + 𝛽7

تاکنون ،روشهای متعددی برای توصیه مفید به کاربران ارائه شده
است .به صورت کلی این روشها به دو دسته تقسیم میشوند .دسته
اول از معیار شباهت و دسته دوم از رابطه اجتماعی بین کاربران برای
توصیه استفاده میکنند[ .]44[]40توصیه دوست یا گروه مورد
اعتماد در شبکههای اجتماعی بسیار اهمیت دارد .مؤلفه توصیهگر48
متناسب با عالیق ،رفتار و عقاید یک کاربر ،کاربران ،گروه و یا عناصر
دیگری را معرفی میکند[ .]48با چنین مؤلفهای روابط در جهت
خواستههای هر کاربر میتواند گسترش یابد .مؤلفه توصیهگر بر
اساس ویژگیهای شبکه میتواند پیشنهادهای مختلفی داشته باشد.
برای مثال در محیط شبکه فیسبوک ،توصیه کاربر جدید و یا گروه
جدید امکانپذیر است .در این گزارش ،تنها توصیه کاربر جدید
مدنظر است .فرض کنیم که کاربر  Aمیخواهد باورش را نسبت به
کاربر Fشکل دهد .چون هیچ شناختی نسبت به  Fندارد به همین
منظور باید از افراد دیگر کمک بگیرد .برای تعیین وزن توصیه دیگر
کاربران ،چهار معیار فهرست اولویت ،صداقت و دروغگویی ،میزان
شباهت و اشتراک تخصص در نظرگرفته میشود.

در صورتی که میزان اعتماد محاسبه شده کمتر از آستانه مورد نظر
باشد و یا باوری درباره کاربر  Bساخته نشده باشد ،از مؤلفه توصیهگر
برای ساخت باور و محاسبه اعتماد کمک گرفته میشود .بنابراین
𝑡𝐴𝑐,
𝑡𝑅𝑇𝐸𝐵𝑐,
ارزیابی نهایی اعتماد طبق رابطه ( )96صورت میگیرد.
اعتماد توصیه شده ایست که کاربر  Aدرباره کاربر  Bساخته است.
𝐴

𝑡𝑐,
𝑡Final Trust Evaluation: 𝐹𝑇𝐸𝐵𝑐,

()96
𝛾<

𝑡𝐴𝑐,
𝑡𝑇𝐸𝐵𝑐,

𝑡𝐴𝑐,
𝑡𝜃1 )𝑅𝑇𝐸𝐵𝑐,

𝑓𝑖

+ (1 −

𝐵 𝑡𝑢𝑜𝑏𝑎 𝑛𝑜𝑖𝑛𝑖𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑛 𝑠𝑎𝑖𝑓 𝐴 ℎ
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

𝑡𝐴𝑐,
𝑡𝜃1 𝑇𝐸𝐵𝑐,
𝑡𝐴𝑐,
𝑡𝑅𝑇𝐸𝐵𝑐,
𝑡𝐴𝑐,
𝑡{ 𝑇𝐸𝐵𝑐,

=

پس از ارائه رابطه معیارهای ذهنی و عینی بیاعتمادی میتوان،
بیاعتمادی را محاسبه کرد .در رابطه ( )98بیاعتمادی مستقیم
کاربر  Aبه کاربر  Bدر زمینه  cو پنجره زمانی  tاز جمع وزنی باور
غیرمستقیم کاربر  Aدرباره کاربر  Bدر زمینه  ،cپنجره زمانی  tو
حالت بیاعتمادی و میانگین بیاعتمادی گذشته
𝐴

𝑐,𝑡−1
 )𝑂𝑙𝑑𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡𝐵𝑐,𝑡−1به دست میآید.
(

𝐴

𝐴

()98

𝑡Distrust Evaluation: 𝐷𝐸𝐵𝑐𝑐,
𝑡,

𝑡𝑐,
𝑡= 𝛼1 𝐷𝑀𝐸𝐵𝑐,

𝐴

 )1فهرست اولویت

𝑐,𝑡−1
+ (1 − 𝛼1 )𝑂𝑙𝑑𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡𝐵𝑐,𝑡−1

فهرست اولویت افراد به معنای ترتیب مهم بودن معیارهای ذهنی و
معیارهای عینی است .برای مثال برای فردی معیار صالحیت مهمتر
از معیار شباهت در اعتماد کردن است .افرادی که فهرست اولویت
آنها شباهت بیشتری به  Aدارد (هم در اعتماد و هم در بیاعتمادی)
امتیاز بیشتری میگیرند .برای امتیازدهی نهایی از رابطه ()94
استفاده شده است .در این رابطه 𝑒𝑟𝑜𝑐𝑠  𝑢𝑠𝑒𝑟.امتیاز داده شده به
کاربر 𝑟𝑒𝑠𝑢 با توجه به کاربر  Aاست و 𝑒𝑟𝑜𝑐𝑆𝑥𝑎𝑚 نیز بیشترین
امتیاز در نظر گرفته شده است .هر چقدر این امتیاز بیشتر باشد وزن
نظر کاربر در توصیه بیشتر میشود.

𝑡 𝐷𝑀𝐸𝐵𝐴𝑐,𝑡𝑐,با توجه به معیارهای ارزیابی بیاعتمادی گفته شده از
رابطه ( )94به دست میآید .در این رابطه  𝛾1تا  𝛾6ضرایب وزنی
هستند که مجموع آنها یک میشود .هریک از این ضرایب براساس
فهرست اولویت کاربر وزندهی میشوند.
𝐴

𝐴

𝑡𝑐,
𝑡= 𝛾1 (𝑠𝑢𝑟𝐵𝑐,𝑡𝑐,𝑡 ) + 𝛾2 (𝑑𝑐𝐵𝑐,
)

𝐴

()94

𝑡𝐴𝑐,
𝑡2 𝐵𝑐,

𝑥 𝑟𝑖𝑑𝑛𝑖𝑏

) 𝑡𝐵 𝑡𝑙𝐴( + 𝛾3 (𝑓𝑙𝑓𝐵𝑐,𝑡𝑐,𝑡 ) + 𝛾4
) 𝑡𝐵 𝑐𝑙𝑠( + 𝛾6
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یک مدل محاسباتی چندوجهی از اعتماد و بی اعتمادی با آگاهی از زمینه در شبکه های اجتماعی برخط ..........حکیمی اقدم و همکاران
𝑒𝑟𝑜𝑐𝑠 𝑢𝑠𝑒𝑟.
𝑒𝑟𝑜𝑐𝑆𝑥𝑎𝑚

()94

 -3-4مؤلفه تصميمگيری

= 𝑟𝑒𝑠𝑢 𝑐𝑝 ∶ prefrence score

معیار صداقت و دروغگویی برای هر یک از کاربرانی که میخواهند
به کاربر  Aتوصیه کنند محاسبه میشود .در صورتی که دروغگویی
یک کاربر از صداقت بیشتر باشد در این صورت از وزن توصیه وی
کاسته میشود.

مرحله تصمیمگیری را میتوان مهمترین بخش مدلهای اعتماد و
بیاعتمادی دانست ،چراکه جهتدهی و کمک به کاربران در
تصمیمگیری باعث بهبود وضعیت شبکه اجتماعی و کارایی آن
میشود .در این مؤلفه فرآیند تصمیمگیری در دو حالت اعتماد و
بیاعتمادی صورت میگیرد .در حالت اعتماد کاربر برای گزینهها
برچسبهای اعتماد باال ،اعتماد پایین و عدم قطعیت را انتخاب
میکند .در حالت بیاعتمادی نیز یکی از برچسبهای بیاعتمادی
باال ،بی اعتمادی پایین و عدم قطعیت را به هرگزینه اختصاص
میدهد.

 )4اشتراک تخصص

 -1-3-4تصميمگيری اعتماد

هرچقدر کاربری اشتراک تخصص بیشتری با کاربر  Fداشته باشد
برای اعالم توصیه مناسبتر است .این معیار مطابق با رابطه ()95
محاسبه میشود.

فرض کنیم کاربر  Aبرای اعتماد کردن و برقراری ارتباط با توجه به
اولویت مورد نظر چند گزینه برای انتخاب دارد .در واقع در این
صورت طبق مراحل زیر عمل میکند:
 )8ابتدا همه گزینهها برچسب عدم قطعیت را میگیرند.
 )4در قدم اول گزینههایی که احتمال باور کاربر  Aدر مورد آنها

در رابطه ( )90وزن توصیه کاربر  userبا توجه به دیدگاه کاربر  Aدر
𝑡𝐴𝑐,
𝑟𝑒𝑠𝑢𝑓 𝑓ℎفاکتور صداقت نهایی
نظر گرفته شده است .در این رابطه
𝑡𝑐,

در حالت اعتماد بیشتر از بیاعتمادی است ( ،(𝑃𝐴𝑥1 > 𝑃𝐴𝑥2

 )2صداقت و دروغگویي

 )3ميزان شباهت

از جمله معیارهای مهم مفید بودن توصیه و مورد پذیرش بودن آن
شباهت هرچه بیشتر کاربر توصیهگر به کاربر  Aاست.

|| 𝐵𝐶 ∩ 𝐴𝐶||
|| 𝐵𝐶 ∪ 𝐴𝐶||

()95

𝐴
𝑟𝑒𝑠𝑢context sharing ∶ 𝑐𝑠ℎ
=

𝑡𝐴𝑐,
𝑟𝑒𝑠𝑢𝑓𝑙𝑓 فاکتور دروغگویی نهایی است که برای کاربر
و
𝑡𝑐,
محاسبه شده است.
𝐴
()90
𝑟𝑒𝑠𝑢𝑤
=

user

𝐴

𝐴

𝑡𝑐,
𝑡𝑐,
𝑟𝑒𝑠𝑢𝑓, 𝑖𝑓 𝑓ℎ
𝑟𝑒𝑠𝑢𝑓𝑙𝑓 >
𝑡𝑐,
𝑡𝑐,

otherwise

)9

𝐴
𝐴
𝑟𝑒𝑠𝑢𝑚𝑖𝑠 𝛼 𝑝𝑐 𝐴 + 𝛼2
𝑟𝑒𝑠𝑢+ 𝛼3 𝑐𝑠ℎ
𝑓+ 𝛼4 𝑓ℎ
𝑟𝑒𝑠𝑢 { 1
𝐴
𝐴
𝐴
𝑟𝑒𝑠𝑢𝑐𝑝 𝛼1
𝑟𝑒𝑠𝑢𝑚𝑖𝑠 + 𝛼2
𝑟𝑒𝑠𝑢+ 𝛼3 𝑐𝑠ℎ
𝑓𝑙𝑓 − 𝛼5

𝑖𝑤

در رابطه ( )94اعتماد توصیهشده محاسبه میشود .در این رابطه
وزن توصیه کاربر  iاست که از رابطه ( )90محاسبه میشود.

)4

𝑡 𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡𝐹𝑖𝑐,اعتمادی است که کاربر  iنسبت به کاربر  Fدر زمینه  cو
𝑡𝑐,
پنجره زمانی  tاعالم کرده است (توصیه) 𝑢𝑥1 𝑖𝐹 .نیز عدم قطعیت
مرکزی برای کاربر  iدرمورد کاربر  Fدر حالت اعتماد است.
()94

)5

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑢𝑙𝑎𝑣𝐸 𝑡𝑠𝑢𝑟𝑇 𝑑𝑒𝑑𝑛𝑒𝑚𝑚𝑜𝑐𝑒𝑅
𝑖
) 𝑖 ∑𝑖∈𝑈 𝑤𝑖 𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡𝐹𝑐,𝑡 (1 − 𝑢𝑥1
𝑡𝐴𝑐,
𝑡𝑐,
𝐹
= 𝑡∶ 𝑅𝑇𝐸𝐹𝑐,
𝑖𝑤 𝑈∈𝑖∑

در رابطه ( )98بیاعتمادی توصیهشده محاسبه میشود .در این رابطه
𝑖𝑤 وزن نظر کاربر  iاست که از رابطه( )90محاسبه میشود.
𝑡 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡𝐹𝑖𝑐,بیاعتمادی است که کاربر  iنسبت به کاربر  Fدر زمینه
𝑡𝑐,
 cو پنجره زمانی  tاعالم کرده است 𝑢𝑥2 𝑖𝐹 .نیز عدم قطعیت مرکزی
برای کاربر  iدرمورد کاربر  Fدر حالت بیاعتمادی است.
()98

)0

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑢𝑙𝑎𝑣𝐸 𝑡𝑠𝑢𝑟𝑡𝑠𝑖𝐷 𝑑𝑒𝑑𝑛𝑒𝑚𝑚𝑜𝑐𝑒𝑅
𝑖
) 𝑖 ∑𝑖∈𝑈 𝑤𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡𝐹𝑐,𝑡 (1 − 𝑢𝑥2
𝑡𝐴𝑐,
𝑡𝑐,
𝐹
= 𝑡∶ 𝑅𝐷𝐸𝐹𝑐,
𝑖𝑤 𝑈∈𝑖∑

)4
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باید از باقی گزینهها جدا شوند.
در بین کاربران انتخاب شده ،کاربرانی که اولویت آنها مطابق
با اولویت فرد هستند مجدد به عنوان گزینههای بهتر جدا
میشوند (الگوریتم امتیازدهی بر اساس اولویتهای شخص که
در قسمت مؤلفه توصیهگر توضیح داده شد ،در این قسمت نیز
استفاده میشود).
از بین گزینههای باقیمانده گزینهای که باور شفاف کاربر A
درباره آنها از مقدار آستانه و بقیه گزینهها بیشتر است،
بهترین گزینه برای اعتماد است و برچسب اعتماد باال را
میگیرد.
در صورتی که باور شفاف کاربر  Aاز مقدار آستانه بیشتر نبود
و یا گزینهها تقریباً باور شفاف یکسانی داشتند ،به باور مبهم
کاربر  Aدرمورد آنها باید رجوع کرد .اگر کمترین جرم باور
مبهم که از مقدار آستانه نیز کمتر باشد وجود داشته باشد،
این گزینه برچسب اعتماد پایین را میگیرد.
اما اگر باور مبهم از مقدار آستانه بیشتر بود و یا گزینهها باور
مبهم حدوداً یکسانی داشتند ،در این صورت از عدمقطعیت
مرکزی کمک گرفته میشود .گزینه مناسب اعتماد گزینهای
است که کمترین عدم قطعیت مرکزی را دارد .این گزینه
برچسب اعتماد پایین را میگیرد.
در صورتی که بین این گزینهها بازهم شرایط مرحله قبل برقرار

مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطالعات ) ........................................................................ (JSCITجلد  ،8شماره  ،4زمستان 8938
بیاعتمادی برچسب عدم قطعیت باشد دراین صورت چون در حالت
دیگر کاربر توانسته است برچسبگذاری کند ،تصمیم وی در آن
حالت لحاظ میشود .برای مثال فرض کنید که کاربر  Aبرای گزینه
 Bدر حالت اعتماد ،برچسب اعتماد باال را اختصاص داده است اما در
تصمیمگیری بیاعتمادی برای این گزینه برچسب عدم قطعیت در
نظر گرفته است در این صورت تصمیمگیری نهایی برای این گزینه
اعتماد باال است.

نشد ،نمیتوان تصمیمی برای اعتماد کردن گرفت(عدم توانایی
در تصمیمگیری).
 -2-3-4تصميمگيری بياعتمادی

پس از اجرای الگوریتم تصمیمگیری اعتماد الزم است الگوریتم
تصمیمگیری بیاعتمادی نیز اعمال شود .هر کاربر معیارهای خاصی
را نیز برای بیاعتمادی مدنظر دارد .برای مثال برای کاربر  ،Aکاربری
که اعمالش تناقض دارد و نظرات متضاد میدهد ،مناسبترین گزینه
برای بیاعتمادی است .مراحل تصمیمگیری بیاعتمادی به صورت
زیر است:
 )8ابتدا همه گزینهها برچسب عدم قطعیت را میگیرند.
 )4از بین گزینههای موجود آن دسته که احتمال باور کاربر A
درمورد آنها در حالت بیاعتمادی از حالت اعتماد بیشتر است
(  ،)𝑃𝑥𝐴1 < 𝑃𝑥𝐴2از باقی گزینهها جدا میشوند.
 )9در بین کاربران انتخاب شده ،کاربرانی که مطابق با معیارهای
اصلی فرد هستند ،مجدد به عنوان گزینههای مستعد
بیاعتمادی جدا میشوند.
 )4از بین گزینههای باقیمانده گزینهای که باور شفاف کاربر  Aدر
مورد آنها از مقدار آستانه و بقیه گزینهها بیشتر است ،بهترین
گزینه برای برچسبگذاری بیاعتمادی باال است.
 )5در صورتی که باور شفاف از مقدار آستانه بیشتر نبود و یا
گزینهها تقریباً جرم باور شفاف یکسانی داشتند ،به باور مبهم
آنها باید رجوع کرد .کمترین باور مبهم که از مقدار آستانه نیز
کمتر است ،گزینه درست برای برچسبگذاری بیاعتمادی
پایین است.
 )0اما اگر جرم باور مبهم از مقدار آستانه بیشتر بود و یا گزینهها
جرم باور مبهم حدوداً یکسانی داشتند ،در این صورت از جرم
باور عدمقطعیت مرکزی کمک گرفته میشود .گزینه درست
برای برچسبگذاری بیاعتمادی پایین گزینهای است که
کمترین جرم باور عدم قطعیت مرکزی را دارد.
 )4در صورتی که بین این گزینهها باز هم شرایط مرحله قبل برقرار
نشد ،نمیتوان تصمیمی برای بیاعتماد شدن گرفت( عدم
توانایی در تصمیم گیری).

 -5ارزیابي روش پيشنهادی
برای ارزیابی و پیادهسازی روش ارائه شده در این گزارش ،چارچوب
داتنت 43و زبان سیشارپ 96تحت سیستم عامل ویندوز نسخه 86
به کار گرفته شده است .سخت افزار مورد استفاده عبارت است از
پردازنده  Core i7به همراه  84گیگ حافظه اصلی و  8ترابایت فضای
ذخیرهسازی.
 -1-5فرضيات و معيارهای ارزیابي

برای بررسی عملکرد مدل ،در سناریوهای مختلف ابتدا الزم بود تا
دستهبندی در مورد کاربران شبکه صورت گیرد ( تا بتوان کاربرانی
صادق و کاربرانی دروغگو داشت) .کاربران با دو نوع بر چسب
دستهبندی میشوند .برچسب نوع اول بیانگر این است که به صورت
اولیه برای کاربر پیش از کسب تجربه ،تمایل وی به اعتماد بیشتر از
بیاعتمادی است یا خیر (در واقع نشاندهنده خوشبینی یا بدبینی
فرد است) .برچسب نوع دوم که تعیین میکند کاربر در زمان توصیه
کردن صادق یا دروغگو است و یا نظری ندارد .براساس این
برچسبها ،چهار نوع الگوی رفتاری برای کاربران تعریف شده است:
 )8در الگوی رفتار منظم ،98میزان فعالیت کاربر در زمینه مورد
نظر ،منظم و از تابع خطی پیروی میکند و گذر زمان تأثیری
بر فعالیت وی ندارد .کاربری که تمایل آن به اعتماد است و در
توصیه کردن صادقانه عمل میکند ،چنین الگوی رفتاری را
دارد (شکل.)8
94
 )4در الگوی رفتار افزایشی میزان فعالیت کاربر به مرور و با
گذشت زمان ،افزایش مییابد .در واقع ،کاربر ارتباط خود را با
بدبینی و تمایل به بیاعتمادی شروع کرده و به مرور زمان
ارتباط خود را بهبود میبخشد (شکل.)4
 )9الگوی رفتار میرا 99توصیفکننده کاربرانی است که ابتدا
فعالیت زیادی در زمینههای مختلف دارند ،اما رفتهرفته با
گذشت زمان ،میزان فعالیت آنها کاهش یافته و به صفر میل
میکند .این کاربران در زمان توصیه هیچ نظری ندارند
(شکل.)9
94
 )4الگو رفتار متغیر الگوی رفتار کاربرانی است که عمالً در
شبکههای اجتماعی اهدافی مخرب و سودجویانه دارند ،در

 -3-3-4ترکيب تصميمگيری اعتماد و بياعتمادی

گفته شد که با داشتن هر دو اطالعات اعتماد و بیاعتماد میتوان
عدم قطعیت در تصمیمگیری را بهتر کرد .برای ترکیب تصمیمگیری
اعتماد و بیاعتمادی به برچسبگذاریهای صورت گرفته برای هر
گزینه ،در دو حالت اعتماد و بیاعتمادی توجه میشود .اگر یکی از
برچسبها برای یکی از گزینهها ،در حالت اعتماد یا حالت
03

یک مدل محاسباتی چندوجهی از اعتماد و بی اعتمادی با آگاهی از زمینه در شبکه های اجتماعی برخط ..........حکیمی اقدم و همکاران
توصیه کردن به خوبی عمل نمیکنند و میزان فعالیت آنها
نوسانی یا متغیر است یعنی در زمانهای بهخصوصی حجم
فعالیت آنها به صورت ناگهانی افزایش یا کاهش مییابد
(شکل.)4

)8
)4
)9
)4
)5

بررسی حساسیت مدل نسبت به معیارهای ذهنی و عینی.
بررسی دقت مؤلفه تصمیمگیری.
بررسی تأثیرگذاری مؤلفه توصیهگر.
بررسی دقت روش پیشنهادی و تاثیرگذاری معیارهای ذهنی
بر آن
مقایسه دقت روش با روش مرجع [.]4

 -2-5بررسي حساسيت مدل نسبت به معيارهای ذهني و عيني

برای ارزیابی مدل و تأثیرپذیری آن از معیارهای ذهنی و عینی ،چند
معیار ذهنی و چند معیار عینی انتخاب شده و سپس تأثیرگذاری هر
کدام روی مدل به شکل جداگانه بررسی میشود .در شکلهای  5تا
 84یک معیار عینی و یک معیار ذهنی برای اعتماد و بیاعتمادی
انتخاب و تاثیر آن بر اعتماد و بیاعتمادی نشان داده شده است.

شكل  1نمودار الگوی رفتار منظم

شکل 4

نمودار الگوی رفتاری افزایشي
شكل  5نمودار تغييرات صداقت کاربر  Bاز نظر کاربرA

شكل  3نمودار الگوی رفتاری ميرا
شكل  6نمودار تغييرات اعتماد کاربر Aبه کاربر  Bمتناسب با تغييرات
صداقت

شكل  :4الگوی رفتاری متغير
شكل  7نمودار تغييرات دسترسپذیری کاربر B

جهت بررسی معیار و عملکرد مدل پیشنهادی ،سناریوهای مختلفی
در نظر گرفته شده است که این سناریوها را میتوان به طور کلی به
صورت زیر دسته بندی کرد:
46
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 -3-5آزمایش بررسي صحت تصميمگيری براساس معيار صداقت
و دروغگویي

در این آزمایش دو معیار متغیر از میان معیارهای تأثیرگذار بر اعتماد
و بیاعتمادی ،معیار صداقت و دروغگویی است .معیار صداقت برای
سنجش تصمیمگیری اعتماد و معیار دروغگویی برای سنجش
تصمیمگیری بیاعتمادی استفاده شده است .در ادامه دقت
تصمیمگیری به وسیله معیار صداقت و دروغگویی بررسی شده و در
جدولی گزارش میشود .شکل ( )89بیانگر صحت کارکرد
تصمیمگیری در حالت اعتماد و نیز در حالت بیاعتمادی پس از 86
بار تکرار سناریو آزمایش است.

شكل  8نمودار تغييرات اعتماد کاربر  Aبه کاربر  Bمتناسب با تغييرات
دسترسپذیری

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

شكل  9نمودار تغييرات شوکه شدن کاربر  Aاز کاربرB

حالت بياعتمادی

صحت تصميمگيری

حالت اعتماد

توانایي تصميمگيری

موقعيت تصميمگيری

شكل  13نمودار تحليل صحت تصميمگيری کاربر  Aبر اساس معيار
صداقت و دروغگویي

همانطور که در شکل ( )89دیده میشود ،کاربر توانسته در هر بار
موقعیت تصمیمگیری ،تصمیم صحیحی بگیرد .در واقع کاربر 8 ،بار
در موقعیت تصمیمگیری قرار گرفته است ،که در هر موقعیت
اطالعات وی کامل بوده و توانایی تصمیمگیری داشته و تمامی این
تصمیمات صحیح بوده است .در جدول  8دقت مؤلفه تصمیمگیری
آورده شده است .همانطورکه در جدول دیده میشود ،مؤلفه
تصمیمگیری عملکرد بسیار خوبی داشته و در تمامی آزمایشها
درست عمل کرده است.

شكل  11نمودار تغييرات بياعتمادی کاربر  Aبه کاربر  Bمتناسب با
تغييرات شوکه شدن

جدول  :1دقت مؤلفه تصميمگيری بر اساس معيار صداقت و دروغگویي
شكل  11نمودار تغييرات ناگهاني پسندهای کاربر B

معيار ارزیابي تصميمگيری

صداقت و دروغگویی

صحت تصميمگيری اعتماد

100%

صحت تصميمگيری بياعتمادی

100%

 -1-3-5مقایسه صحت تصميمگيری روش پيشنهادی و روش
مرجع []4

در این آزمایش نتایج بررسی صحت تصمیمگیری روش پیشنهادی،
با روش ارائه شده در مرجع [ ]4مورد مقایسه قرار گرفته است .سناریو
این آزمایش به این صورت است که کاربر در  8موقعیت تصمیمگیری
قرار میگیرد و در هر موقعیت یک بار با روش پیشنهادی و بار دیگر

شكل  12نمودار تغييرات بياعتمادی کاربر  Aبه کاربر  Bمتناسب با
تغييرات ناگهاني پسندها
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 )4بیاعتمادی محاسبه شده بر اساس معیارهای ذهنی و عینی.

بر اساس روش مرجع تصمیم میگیرد .پس از تکرار سناریو به تعداد
 86بار نتیجه حاصل شده در جدول ( )4آورده شده است.
جدول  :2مقایسه دقت مؤلفه تصميمگيری پيشنهادی با روش مرجع
صداقت و

رضایتمندی و

معيار ارزیابي تصميمگيری

دروغگویي

نارضایتي

صحت تصميمگيری اعتماد

100%

100%

صحت تصميمگيری بياعتمادی

100%

100%

صحت تصميمگيری اعتماد []4

37.5%

55%

صحت تصميمگيری بياعتمادی []4

0%

0%

()93

) 𝑀𝐴𝐸 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 ∶ 𝛼1 (𝑀𝐴𝐸(𝑃𝑥1 ) + 𝛼2 (𝑀𝐴𝐸(𝑃𝑥2
))𝑡𝑠𝑢𝑟𝑡(𝐸𝐴𝑀( + 𝛼3
))𝑡𝑠𝑢𝑟𝑡𝑠𝑖𝑑(𝐸𝐴𝑀( + 𝛼4

جدول ( )9دقت نهایی مدل را بر اساس چهار پارامتر گفته شده نشان
میدهد .همانطور که در این جدول دیده میشود مدل در محاسبه
سه پارامتر احتمال اعتماد درفضای باور دامنه اعتماد ،احتمال
بیاعتمادی در فضای باور دامنه بیاعتمادی و اعتماد محاسبه شده
دقت باالی  %36داشته و در محاسبه پارامتر بیاعتمادی دقت %88
داشته است .در آزمایش بعدی ،تاثیر معیارهای ذهنی بر محاسبه
اعتماد و بی اعتمادی صفر شده و تنها معیارهای عینی تاثیرگذارند.
شرایط آزمایش کامال مشابه با آزمایش قبل است .همانطور که در
جدول ( )4مشهود است ،صحت عملکرد روش بدون در نظر گرفتن
معیارهای ذهنی اعتماد و بیاعتمادی  %8کاهش داشته است که در
بحث دقت  %8میزان قابل توجهی است.

در شکل( )84نمودار مقایسه صحت عملکرد مؤلفه تصمیمگیری
روش پیشنهادی با روش آورده شده است .از نتایج آزمایش این بخش
این نتیجه حاصل شد که روش پیشنهادی ،توانسته است در
تصمیمگیری اعتماد و بیاعتمادی بسیار بهتر از روش مرجع عمل
کند .استفاده همزمان از اطالعات اعتماد و بیاعتمادی در
تصمیمگیری باعث شده است تا دقت تصمیمگیری در هر دو حالت
اعتماد و بیاعتمادی بیشتر باشد .علت ضعیف بودن تصمیمگیری
اعتماد روش مرجع ،نسب به روش ارائه شده ،کم بودن معیارهای
اعتماد به کارگرفته شده و همچنین استفاده نکردن از اطالعات
بیاعتمادی برای بهبود تصمیمگیری در حالت اعتماد است.

جدول  : 3صحت عملكرد مدل با در نظر گرفتن معيارهای عيني و ذهني
اعتماد

 -4-5بررسي دقت و تاثيرگذاری معيارهای ذهني بر آن

پارامتر

𝟏𝒙𝑷

𝟐𝒙𝑷

محاسبه
شده

مهمترین دلیل استفاده از معیارهای ذهنی افزایش دقت روش است.
بنابراین محاسبه دقت روش پیشنهادی یک بار بدون در نظر گرفتن
معیارهای ذهنی و بار دیگر با وجود معیارهای عینی و ذهنی ،الزم
است .در این آزمایش ،ابتدا دقت یا صحت عملکرد روش با وجود
معیارها ی ذهنی و عینی محاسبه شده است .بههمینمنظور سناریو
محاسبه اعتماد وبیاعتمادی در محیط شبیهسازی و شرایط گفته
شده  99 ،بار تکرار شده است .سپس میزان همگرایی اعتماد و
بیاعتمادی کاربرها بر اساس پارامترهای پایه (الگوی رفتاری هر
کاربر ،تعداد فعالیت هر کاربر در هر زمینه ،تعداد تخصص وی در
زمینههای موجود ،متوسط میزان رضایت ،متوسط میزان نارضایتی
و متوسط حداقل انتظار وی ،احتمال اعتماد فضای باور حالت اعتماد،
احتمال بیاعتمادی فضای باور حالت بیاعتمادی و در نهایت میزان
اعتماد و بیاعتمادی) با پایگاه داده موجود سنجیده و دقت روش در
جدول آورده شده است .برای محاسبه دقت روش پیشنهادی ،دقت
چهار پارامتر محاسباتی حساب شده و سپس طبق رابطه ( )93دقت
نهایی مدل حساب شده است .این چهار پارامتر عبارتند از :
 )8احتمال اعتماد در فضای باور دامنه اعتماد ) . (𝑃𝑥1
 )4احتمال بیاعتمادی فضای باور دامنه بیاعتمادی) .(𝑃𝑥2
 )9اعتماد محاسبه شده بر اساس معیارهای ذهنی و عینی.

MAE

درصد صحت
پارامتر

بياعتمادی
محاسبه شده

0.07754

0.0840

0.0956

0.1288

92.24%

91.59%

90.43%

87.11%

0.099684

Total MAE

درصد صحت

90.03%

مدل

جدول  :4صحت عملكرد مدل بدون درنظر گرفتن معيارهای ذهني
اعتماد
پارامتر

𝟏𝒙𝑷

𝟐𝒙𝑷

MAE

محاسبه
شده

درصد صحت
پارامتر
Total MAE

درصد صحت
مدل
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بياعتمادی
محاسبه شده

0.1049

0.1196

0.1310

0.3041

89.50%

88.04%

86.89%

69.58%

0.17544
82.45%
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عوامل اعتماد و ایجاد یک فضای باور ذهنی ،برای کاربران اشاره کرد.
در روش پیشنهادی ،اعتماد و بیاعتمادی طبق فضای باور ذهن
کاربران و معیارهای ذهنی و عینی ارزیابی میشوند .فضای باور ذهن
کاربران ،شامل اطالعات مختلفی اعم از اعتماد و بیاعتمادی ورودی
خود کاربر ،اعتماد و بیاعتمادی محاسبه شده ،اعتماد و بیاعتمادی
ترکیب محاسبات و ورودی کاربر  ،باورهای شفاف ،مبهم  ،عدم
قطعیت مرکزی و عدم قطعیت کلی و در نهایت احتمال باوراست .از
این احتمال محاسبه شده ،در به دست آوردن مقادیر معیارهای
ذهنی و عینی نیز استفاده میشود .پس از محاسبات تمامی معیارها،
با روش جمع وزندار معیارهای مرتبط با اعتماد و بیاعتمادی ،مقدار
نهایی اعتماد و بیاعتمادی محاسبه میشود .در خالل به روزرسانی
اعتماد و بیاعتمادی ،در صورتی که اعتماد از آستانهای کمتر باشد
و یا بیاعتمادی از آستانهای بیشتر باشد ،از مؤلفه توصیهگر مدل
استفاده میشود تا اعتماد و بیاعتمادی را بهبود بخشد .از جمله
ویژگیهای مهم روش ارائه شده بهبود دقت در تصمیمگیری با به
کارگیری باورهای شفاف و مبهم و پارامتر عدم قطعیت است.
در آخر برای ارزیابی صحت عملکرد روش و دقت آن ،آزمایشهای
مختلفی طراحی گردید و در نهایت روش ارائه شده با یک روش که
پایه روش پیشنهادی است مقایسه شد .با توجه به ارزیابی و
بررسیهای خروجی آزمایشها ،این نتیجه حاصل شد که روش
پیشنهادی در تصمیمگیری توانسته است با به کارگیری اطالعات
بی اعتمادی درکنار اطالعات اعتماد ،عدم قطعیت را کاهش دهد.
همچنین روش پیشنهادی در حالت بیاعتمادی دقت و عملکرد
بهتری نسبت به روش پایه داشته است.

بررسي دقت روش و مقایسه آن با مرجع []4

برای بررسی دقت روش پیشنهادی و به منظور سنجش دقت روش
مرجع [ ]4نیز دو پارامتر اعتماد و بیاعتمادی طبق رابطه ()46
محاسبه شده در این روش انتخاب شدند .در جدول ( )5صحت
عملکرد مدل مرجع گزارش شده است .همانطور که در جدول
مشخص است ،دقت این روش در محاسبه اعتماد بسیار خوب بوده
است ،اما در محاسبه بیاعتمادی عملکرد ضعیفی داشته است.
))𝑡𝑠𝑢𝑟𝑡(𝐸𝐴𝑀( MAE Model ∶ 𝛼1
))𝑡𝑠𝑢𝑟𝑡𝑠𝑖𝑑(𝐸𝐴𝑀( + 𝛼2

()46

جدول  :5صحت عملكرد مدل مرجع
اعتماد محاسبهشده

بياعتمادی محاسبهشده

پارامتر
MAE

0.034661

0.840904

درصد صحت پارامتر

96.5%

Total MAE
درصد صحت کارکرد
مدل

15.90%
0.4377
56.22%

با مقایسه صحت عملکرد مدل ارائه شده و مدل مرجع این نتیجه
حاصل میشود که روش ارائه شده در کل عملکرد بهتری داشته
است .دقت مدل در محاسبه اعتماد نسبت به روش مرجع بهتر نبوده
اما دقت باالی  36درصد ،بدین معناست که عملکرد قابل قبولی
داشته است .تفاوت روش مرجع با روش پیشنهادی در محاسبه
اعتماد این است که در روش پیشنهادی از منطق شخصی برای
تحلیل اطالعات استفاده شده است و همچنین عالوه بر اینکه از
معیارهای روش مرجع در محاسبه اعتماد استفاده میکند ،چند
معیار جدید دیگری را نیز در نظر میگیرد .ضرایب وزنی استفاده
شده در روش مرجع از رابطه لگاریتمی بهدست میآیند اما در روش
پیشنهادی با آزمایش این ضرایب به دست آمدهاند .شاید به کارگیری
روش مناسبتری برای تعیین ضرایب وزنی و یا کاهش این ضرایب
وزنی باعث بهبود دقت مدل ارائه شده در محاسبه اعتماد شود .در
مدل ارائه شده دقت محاسبه بیاعتمادی نسبت به روش مرجع بسیار
بهتر بوده است .علت اینکه روش مرجع دقت بسیار پایین داشته
است این است که بیاعتمادی را با معیارهای در نظر گرفته برای
اعتماد محاسبه میکند و این معیارها مناسب ارزیابی بیاعتمادی در
شبکه اجتماعی نیستند.
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