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 چکیده
گذاری وتبادل اطالعات است. با رشد سریع شبکه های های اجتماعی، به اشتراکیکی از اهداف اصلی در شبکه

گیرد، ای از تعامالت، بین افراد ناشناس صورت میاجتماعی در وب و با توجه به این که امروزه بخش عمده

کند. از طرفی با افزایش رفتارهای مغرضانه در گیری روابط بین کاربران ایفا میاعتماد نقش مهمی در شکل

های برخط، توانایی ارزیابی میزان قابلیت اعتماد یک فرد قبل از برقراری تعامل با وی، تأثیر مهمی در انجمن

زم شود. مکانیاست که برای این منظور استفاده میهای کاربران دارد. استنتاج اعتماد رویکردی گیریتصمیم

توان به عنوان الگوریتمی توصیف کرد که با استفاده از روابط اعتماد موجود بین کاربران استنتاج اعتماد را می

یک شبکه اجتماعی و یا انتشار اعتماد در طول این روابط، میزان قابل اعتماد بودن یک شخص ناشناس را از 

دهد. سپس کاربر با کمک این ری که قصد اعتماد به وی را دارد، تضمین زده و به وی پیشنهاد میدیدگاه کارب

 کند.گیری میمقدار اعتماد استنتاج شده، در مورد تعامل با فرد ناشناس تصمیم

 بینی مقدار اعتماد،های اجتماعی، مکانیزم استنتاج اعتماد، پیشاستنتاج اعتماد، شبکه واژه های کلیدی:

 انتشار اعتماد
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 مقدمه -1
های اجتماعی، بسیار مهم است که بدانیم اعتماد چیست و چه قبل از انجام هرگونه محاسبات با استفاده از اعتماد در شبکه

ه ب های مختلف پژوهشی در علوم کامپیوتر، از اعتماد استفاده شده است. بنابراین، با توجههایی دارد. در بسیاری از زمینهویژگی

 یحوزه و کاربرد، معنا و مفهوم متفاوتی پیدا کرده است. به منظور استفاده از اعتماد برای بیان امتیاز بین افراد در یک شبکه

اجتماعی، بایستی برای آن تعریفی مناسب و ساده ارائه داد. افراد، به تعریف دقیقی از اعتماد نیاز دارند تا بتوانند مقادیر اعتماد 

 باشد.یگران بیان کنند. شناخت خصوصیات اعتماد برای انجام محاسبات اعتماد براساس روابط اعتماد، ضروری میخود را به د

ی علوم کامپیوتر انجام شده است، بسیار گسترده بوده و هر یک برای شرایط ی اعتماد در حوزههایی که در زمینهپژوهش

بیان  به های اجتماعی خواهیم داشت، سپسیق در زمینه اعتماد به شبکهمروری بر پیشینه تحق اند. ابتدامتفاوتی طراحی شده

شدن جایگاه پس از مشخص خواهیم پرداخت.های اعتماد ها و دیگر جنبهی اعتماد و شهرت، تعاریف، ویژگیمفاهیم در زمینه

اجتماعی پرداخته و به بررسی کارهای های های اعتماد در شبکههای انجام شده، به بحث مدلی پژوهشی در بین پژوهشزمینه

ای ههای اجتماعی، الگوریتمپیشین در این زمینه خواهیم پرداخت، همچنین، به تعاریف مفاهیم و مقادیر اعتماد، معرفی شبکه

 آوری خواهیم کرد.پردازیم و در انتها مباحث مطرح شده را جمعاستنتاج اعتماد و تعاریف دیگر می

 یمتصل معرف یها را به عنوان نمودارهاکه آن ،شد یمعرف[ 1] 1بارنز ی. ایج یلهابتدا به وسی اعاجتم یهامفهوم شبکه

-یندگینما یاها ها، سازمانتوانند افراد، گروهیها میتدهند. هویشان را نشان میها وابستگها و لبهیتها، هوگرهدر آن کند که یم

 .[2] باشند یرهها و غها )داد و ستدها(، ارزشدعوت ها، تجاربتوانند تعامالت، یها ملبه ی ودولت یها

های اقتصادی شروع به ها و بنگاهقابل مشاهده نیست. دولتهای اخیر غیرهای اجتماعی در زمانای کاربران شبکهرشد پدیده

هایی [. به هر حال گزارش2اند ]ن کردهها برای تحویل و بهبود خدماتشاهای اجتماعی به عنوان پایگاهکشف استفاده بالقوه از شبکه

 [. 3اند ]های اجتماعی وجود داشتهدر رسانه بسیاری از رویدادهای شکستن حریم خصوصی افراد از طریق شبکه

 تعریف اعتماد -2
-پایان[، از دانشگاه استرلینگ است. مارش در 4] 2ی دکترای مارشنامهترین کارها در تعریف اعتماد، پایانیکی از پراستناد

اعتماد  ی مدلی برایشناسی، به منظور توسعهشناسی گرفته تا جامعهای بسیاری از اعتماد، از زیستاش، به طور دقیق به جنبهنامه

شده با هم تعامل دارند، پرداخته است. تفسیر تعریف ارائه شده از اعتماد به یک نهاد پرشور هایی که به صورت توزیعمیان عامل

به  Bکند نهاد دارد، که بیان می Bبه نهاد انسانی دیگر مانند  Aتماد متناظر با باوری است که یک نهاد انسانی این است که اع

وان یک تای بدخواه رفتار نخواهد کرد. این تعریفِ اعتماد، بیش از حد عمومی و گسترده است؛ زیرا با توجه به این تعریف نمیشیوه

ای بدخواه رفتار کرده باشد، قابل اعتماد در نظر گرفت. در حالی که، فقط در یک زمینه به شیوه را حتی اگر برای یک بار یا Bنهاد 

به شیوه ای بی خطر یا خیراندیش  Cی های دیگر چگونه عمل کرده است، در زمینهبدون توجه به این که در زمینه B  اگر نهاد

قباًل با نهاد  Bاعتماد شمرده شود. به طور مشابه، ممکن است نهاد  قابل Cدر زمینه ی  Aتوان توسط نهاد رفتار کرده باشد، می

A  به شیوه ای مغرضانه رفتار کرده باشد، اما اکنون رفتار خود را تصحیح کرده و رفتاری خیرخواهانه با وی دارد. همچنین، ممکن

و همکارانش  3عبارت دیگر، تعریف جوسنگقباًل رفتاری خیرخواهانه داشته، ولی اکنون رفتاری مغرضانه دارد. به  Bاست نهاد 

گیرد. همچنین، این تعریف منشأ اعتماد به [، از اعتماد به نهاد پرشور، ماهیت وابسته به زمینه و پویایی اعتماد را در نظر نمی5]
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ی د به نهاد عقالنگیرد. در مورد تعریف اعتمانهاد پرشور، یعنی صالحیت و تمایل وی به عمل طبق توافق دوجانبه را در نظر نمی

 کند.نیز استداللی مشابه صدق می

اند ها نشان دادهاند. آنهای اعتماد و شهرت ارائه داده[، مروری بر تعاریف موجود در ادبیات برای واژه2و همکارانش ] 1حسین

 زمان و ماهیت پویای اعتماد نیست.، وابستگی به 2کردن وابستگی به زمینهطور کامل قادر به برآوردهکه هیچ یک از این تعاریف به

 بندی شود: تواند بر مبنای همه معیار طبقهبه طور کلی، ادبیات اعتماد می

 آوری اطالعات اعتمادجمع (1

 ارزیابی ارزش اعتماد (2

 پخش ارزش اعتماد (3

وری اطالعات اعتماد آبندی شوند: جمعتوانند بیشتر طبقهشود. هر کدام به نوبت مینشان داده می 1-2طور که در شکل همان

( تعامل 2( نمودار، )1ها، یعنی )( تجارب، ارزیابی ارزش اعتماد بر اساس مدل داده3( رفتارها، )2ها، )( نگرش1در سه منبع، یعنی )

 ( پیوند و پخش ارزش اعتماد در توصیه مبتنی بر اعتماد و مدل های تجسم. 3و )
 

 
 [2اجتماعی ] بندی سیستم اعتمادایجاد یک طبقه -1-2شکل 

ها بیان اند که اغلب مورد استفاده قرار گرفته است. آن[، یکی دیگر از تعاریف اعتماد را ارائه نموده2و همکارانش ] 3داچ

دهد که یک شخص در انتخاب یک مسیر دچار تردید شود، در نتیجه انتخاب او رفتار مبتنی بر اعتماد، زمانی رخ می»کنند که می

 یی خوب یا بد، مشروط به عمل شخص دیگری است. همچنین، تأثیر منفی حاصل از نتیجهبد باشد. وقوع نتیجه تواند خوب یامی

خص شود. حال اگر شبد، بیش از تأثیر مثبت حاصل از نتیجه خوب است. این امر منجر به انگیزه بیشتر برای انتخاب درست می

تماد انجام داده است. به بیان دیگر وی به شخص مقابل نسبت به انجام اقدامات مسیری را انتخاب کند، در واقع انتخابی بر مبنای اع

 «. الزم جهت تضمین نتیجه خوب، اعتماد کرده است

ند ا[، با این امر که نتیجه بد باید بیش از اثر نتیجه ی خوب باشد، موافق نیستند و اظهار کرده2]5و مک کونکی 4کُلُمبِیسکی

ل اند که گاهی نه همیشه، اثر منفی حاصها در تعریفی که از اعتماد ارائه نموده اند، فرض کردهری نیست. آنکه همیشه نیاز به نابراب

ی این است که عدم قطعیت در نتیجه وجود اعتماد نشانه»ها ی آناز اعتماد نادرست بیش از اثر مثبت اعتماد درست است. به گفته

 «.بینی و امیدواری در خروجی وجود داردشی این است که نوعی خودارد. اعتماد نشانه

های اجتماعی به طور مستقیم وجود ندارد. در زندگی واقعی ما تعداد محدودی از دوستان هستند که اعتماد انسانی در شبکه

در ارتباط  بوک با هزاران دوستتوانند در فیسهای اجتماعی به عنوان مثال، مردم میکنیم، اما در شبکهها اعتماد میما به آن

های اجتماعی داریم. عالوه بر این شبیه به زندگی باشند. بنابراین ما نیاز به تولید ابزارهایی برای پروژه قابلیت اعتماد در شبکه
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های اجتماعی فعال است. های قابل اعتماد در شبکهگیریتواند در امنیت و تصمیمواقعی باشد مانند ابزار افزایش اعتماد که می

اند. با های اجتماعی پیشنهاد داده[، در پاسخ به این نیاز یک چارچوب اعتماد جدید برای مدیریت اعتماد در شبکه3] 2لی و 1لیو

 استفاده از یک سناریو، نیازهایی برای میزان مدیریت اعتماد در یک محیط توزیع شده را نشان داده است.

کند. یک نهاد، شرایط نیاز به اعتماد به نهادی دیگر دارد، صدق می [، در مواردی که یک نهاد در2تعریف داچ و همکارانش ]

مواجه شود و دانش مقابله با آن را نداشته باشد. اما تعریف  3زمانی نیاز به اعتماد به نهادی دیگر دارد که با یک موقعیت نامطمئن

 کند.ها، خود اعتماد را توصیف یا تعریف نمیآن

کنند. این تعریف مشابه تعریف می« راه حلی برای مشکالت خاصی از ریسک»اد را به صورت [، اعتم6و همکارانش ] 4لومان

ن، کند. همچنیتعریف ارائه شده توسط داچ و همکارانش است؛ به این معنی که سناریوی استفاده از اعتماد را بیان و توصیف می

کند، اعتمادی که یک نهاد [ تصریح می6مان و همکارانش ]تفسیر هر دو از تعریف اعتماد یکسان است. تعریف ارائه شده توسط لو

A به یک نهادB  تواند توسط نهاد دارد، میA  به منظور کاهش ریسک دخیل در معامالت با نهادB  استفاده شود. با این حال، این

 کند.تعریف نیز به هیچ وجه خود اعتماد را توصیف یا تعریف نمی

عملی انجام دهد که  Bانتظار دارد تا فرد  Aاعتماد، احتمال ذهنی است که فرد »کنند: می [، بیان2و همکارانش ] 5کُمبِتا

است که شخص اعتماد کننده « وابستگی»در این تعریف، مسأله ای که روی آن تأکید شده است، امر «. منجر به شادکامی او گردد

هایی فراتر از تعریفی است که دارند که اعتماد دارای جنبهکند. با این وجود، برخی عقیده به عمل شخص اعتماد شونده پیدا می

 کُمبِتا ارائه کرده است. 

[، عقیده دارند که داشتن اعتماد باال به یک شخص دلیل بر این نیست که همواره وارد موقعیتی 2] 7و کاستلفرانچی 6فالکونه

 شویم که نتیجه، به عمل آن شخص بستگی داشته باشد.

ها معطوف کرد؛ توان نسبت به دو گروه از موجودیت[، در دنیای کامپیوتر، اعتماد را می18و همکارانش ] 8از دیدگاه جوسنگ

های نرم افزاری. جوسنگ و همکارانش شوند( و نهادهای عقالنی مانند عاملنهادهای انسانی )که به عنوان نهاد پرشور نیز نامیده می

ن، کنند. همچنیتعریف می« د به این که نهاد، بدون هرگونه سوءقصدی رفتار کنداعتقا»اعتماد به یک نهاد پرشور را به صورت 

ف تعری« های مخرب یک نهاد پرشور مقاومت کنداعتقاد به این که در مقابل دستکاری»اعتماد به یک نهاد عقالنی را به صورت 

 کنند.می

اد به یک شخص، تعهد به عمل بر اساس این اعتقاد اعتم»کنند، گونه تعریف می[، اعتماد را این9،8و همکارانش ] 9گلبک

  Aی اعتمادی که نهاداین تعریف از اعتماد، بیان کننده«. شودی آن شخص منجر به یک نتیجه ی خوب میاست که اقدامات آینده

و منجر به یک نتیجه مضر نخواهد بود   Aبرای نهاد Bی نهاد دارد، متناظر با این باور است که اقدامات آینده Bنسبت به نهاد 

خوب یا مثبت خواهد شد. کمبود اصلی این تعریف، در نظر گرفتن این است که اعتماد همواره منجر به یک نتیجه خوب یا مثبت 

 شود، در حالی که لزوماً این طور نیست.می
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 یعاملی دیگر، براساس سابقهی ی رفتار آیندهاعتقاد شخصی یک عامل، درباره»[، اعتماد را به عنوان 11و همکارانش ] 1موی

کنند. این تعریف از اعتماد به طور گسترده توسط پژوهشگران مختلف در ادبیات استفاده شده است. تعریف می« هاتعامالت آن

در B در مورد چگونگی رفتار نهاد  A، اعتقاد شخصی نهاد Bنسبت به نهاد  Aتفسیر این تعریف از اعتماد این است که اعتماد نهاد 

شود. البته این داشته است ناشی می Bدر گذشته با نهاد  Aآینده است. بر اساس این تعریف، این باور ذهنی از تجربیاتی که نهاد 

 های معینی است.، مختص زمینهBدر مورد نهاد  Aکند که باور ذهنی نهاد تعریف لحاظ نمی

توان در ابزارهای مختلف تجزیه و تحلیل ست که آن را می[، به معرفی یک چارچوب اعتماد پرداخته ا11و همکاران ] 2ژانگ

های اجتماعی یکپارچه، بطور فزاینده توسط قابلیت اعتماد یافت. همچنین به طراحی معیارهای اعتماد و فرآیندهای شبکه

 ه برای ایجاد انعطافباشد و مورد استفادارزیابی/محاسبه پرداخته، که به ارائه بصری، روانشناسی مبتنی بر چارچوب اعتماد می

 های مدیریت اعتماد، با توجه به سناریوهای مورد نیاز خاص بوده و همچنین مقاوم در برابر حمالت مختلف است.پذیری سیستم

 تعریف شهرت -3
انتظار در مورد رفتار یک عامل بر اساس اطالعات مربوط به رفتار وی »[، شهرت را به صورت 12و همکارانش ] 3عبدالرحمان

، انتظاری است که دیگر Aکنند. بر اساس این تعریف، از دیدگاه عبدالرحمان و همکارانش شهرت یک نهاد تعریف می« ذشتهدر گ

توانند داشته باشند، می Aاش، در مورد وی دارند. البته، انتظاری که دیگران در مورد نهاد ها بر اساس رفتار گذشتهموجودیت

 گیرد.ها این نکته را در نظر نمیاست، اما تعریف آن Aی نهاد گذشته هایوابسته به زمینه و زمان رفتار

های اش، در مورد نیّات و معیاری اقدامات گذشتهادراکی که یک عامل به واسطه»[، شهرت را به صورت 11موی و همکارانش ]

[، است. به این معنی که هر دو شهرت 12کنند. این تعریف مشابه تعریف عبدالرحمان و همکارانش ]تعریف می« کندخود ایجاد می

 کنند.دارند، بیان می Aرا به صورت ادراک یا انتظاری که دیگر نهادها در مورد نهاد 

 ی اعتماد و شهرتههای انجام شده در حوزپژوهش  -4
اعتماد ارائه شده  ها، تعریف متفاوتی ازی اعتماد انجام شده است. در برخی از این پژوهشهای زیادی در زمینهتاکنون پژوهش

ده و های پیشین ارائه شبندی از پژوهشاست و یا از اعتماد برای شرایط متفاوتی استفاده شده است. در این بخش ابتدا یک طبقه

 ی مّد نظر پژوهش بررسی خواهد شد.سپس حوزه

و همکارانش  4[، آرتز14،13] ی اعتماد و شهرت ارائه شده استهای انجام شده در حوزههای مختلفی از پژوهشطبقه بندی

بندی کارهای موجود، تمرکز کند. در طبقهی اصلی تقسیم میی اعتماد را به هشت دستههای انجام شده در حوزه[، پژوهش15]

بندی براساس چگونگی استفاده از اعتماد یا تعریف آن صورت گرفته است. بنابراین وی روی عوامل کلیدی نیست. بلکه این طبقه

گیرند، تحت های مختلفی که در نظر میی اعتماد و شهرت، ممکن است با توجه به جنبهری از کارهای انجام شده در زمینهبسیا

 چندین دسته قرار گیرند. پنج دسته اصلی مطرح شده عبارتند از:

 مشیاعتماد مبتنی بر خط 

 اعتماد مبتنی بر شهرت 

 آوری اطالعات اعتمادهای جمعمدل 

 ارزیابی اعتماد اجتماعیهای مدل 

 های توزیع اعتمادمدل 
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 دهیم و به برخی از کارهای انجام گرفته در هر دسته اشاره خواهد شد. طور کلی توضیح میها بهدر ادامه، هر یک از این دسته

 مشیاعتماد مبتنی بر خط  -4-1

کنند که متمرکز بر های دسترسی، استفاده میمشیخطی اعتماد، از اِعمال ها، برای ایجاد یک رابطهدر این دسته از پژوهش

 ها،هایی، کنترل دسترسی به منابع است. این سیستم[. هدف اصلی در چنین سیستم16باشد ]می 1مدیریت و تبادل اعتبارنامه

ی را ی دسترسکنندهتی درخواسها و محدودکردن دسترسی به منابع است. در صورتی که مالک منبع، اعتبارنامهتأیید اعتبارنامه

 یی دسترسی را تأیید کند، به او اجازهی درخواست کنندهنامهشود. اگر اعتباررسی به منبع داده میی دستتأیید کند، به او اجازه

های امهای از اعتبارنصورت مستقیم و یا از طریق زنجیرهکننده ممکن است بهی درخواستشود. اعتبارنامهدسترسی به منبع داده می

ه شود که بها، اغلب با استفاده از یک شخص سوم مورد اعتماد، حل میمعتبر مورد تأیید قرار گیرد. مشکل اعتماد به اعتبارنامه

ها مفید هستند که فرض ها تنها برای آن دسته از کاربردکند. این سیستمها عمل میعنوان یک مرجع صدور و تأیید اعتبارنامه

های اعتماد مبتنی بر خط مشی، نیازی به ایجاد اعتماد از ها وجود دارد. بنابراین، در مکانیزممنبع، در آن اعتماد ضمنی به مالک

حل عمومی برای مدیریت اعتماد در توانند یک راهها نمیکننده به مالک منبع وجود ندارد. از این رو، این سیستمطرف درخواست

 شده باشند. های توزیعتمام کاربرد

[. سیستم  کِرِبروس، از یک شخص 16شود ]ها استفاده می، برای تبادل اعتبارنامه«2ِکربِروس»وان مثال، پروتکل معروف به عن

[، یک 13،14ها نیز در این زمینه ]کند. برخی از پژوهشها )امضاهای دیجیتال( استفاده میسوم برای تسهیل تبادالت اعتبارنامه

های هایی در محیطها و جستجو برای چنین زنجیرههایی از اعتبارنامهاند که برای ایجاد زنجیرهزبان مدیریت اعتماد ارائه کرده

 اند. توزیع شده، به صورت کارا طراحی شده

 اعتماد مبتنی بر شهرت: -4-2

ومی با اعتماد تواند شهرت عمکند که میهای انجام شده در این زمینه، از شهرت افراد برای ایجاد اعتماد استفاده میپژوهش

ی یک موجودیت، عمومی یا اعتماد شخصی باشد. های مربوط به گذشتهترتیب که از تعامالت یا عملکردشخصی باشد. بدین

ود. شی یک موجودیت، برای ارزیابی رفتار وی در آینده استفاده میهای مربوط به گذشتهترتیب که از تعامالت یا عملکردبدین

ع، ی یک منبکنندهتوان به درخواستدهند که از طریق آن میاد مبتنی بر شهرت، مکانیزمی ارائه میهای مدیریت اعتمسیستم

ا یا هی فعالیتی اعتماد به یک موجودیت، از سابقهامکان ارزیابی میزان قابلیت اعتماد منبع و مالک منبع را داد. برای محاسبه

جود )یا عالوه بر( دانش دست اول، ممکن است از اعتماد مبتنی بر ارجاع شود. در صورت عدم ورفتار آن موجودیت استفاده می

ا هشود، در واقع تصمیماتی هستند که توسط آنهایی که از کاربران دیگر دریافت می)یعنی اطالعات دیگران( استفاده شود. توصیه

 اند اتخاذ شده

 آوری اطالعات اعتماد: های جمعمدل -4-3

( تجارب. 3( رفتارها و )2ها، )( نگرش1آوری شود: )تواند از سه منبع اصلی جمع، اطالعات اعتماد میهای اجتماعیدر شبکه

 پردازیم.در ادامه به تعریف هرکدام می

 ها:نگرش -4-3-1

، نهای مثبت یا منفی فرد، مکاها به طور کلی دیدگاهدهد. نگرشنگرش میزان دوست داشتن و تنفر فرد از چیزی را نشان می 

ا هتوانند نسبت به یک شیء متعارض یا دو جنبه ای باشند، این بدان معناست که آنچیزی یا شیء یا رویداد هستند. افراد می
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کند که [، استدالل می2] 1توانند به طور همزمان دارای دیدگاه مثبت و منفی نسبت به یک مقوله مورد بحث باشند. جونزمی

ها از والدین به کودکان دهند که نگرش[، از یک بررسی گزارش می2] 2است. دولمن و همکاراناعتماد شکلی از نگرش متفاوت 

 توانند جنبه وضعیتی اعتماد را نشان دهند.ها میدهد که نگرششوند و این امر نشان میمنتقل می

دمات، را نسبت به یک فعالیت، خ شود. برای مثال، یک کاربر نظریه مثبت یا منفیاطالعات نگرش از تعامالت کاربر گرفته می

ای هکند. چنین اطالعاتی نگرش به طور آشکار با استفاده از مقیاسیا فرایندی در طول تعامل با عضو دیگری در جامعه بیان می

ی اعهای اجتمهای محاسباتی مثل )بولتز( من را برای تشکیل نگرش در شبکه[، مدل2] 4شود. هلبینگ[، دریافت می2] 3نوع لیکرت

 کند. ایجاد می

 تجارب: -4-3-2

کنند ممکن است تجارب بر نگرش یا رفتارها تأثیرگذار باشند. تجارب درک اعضاء را در تعامالتشان با همدیگر توصیف می 

 .شودیر در رفتار میکنند، که این امر منجر به ایجاد تغیتجارب مثبت اعضاء را به تعامل پیوسته در جامعه تشویق می

 6[، یانگ2] 5اند، برای مثال، کلوس و  الپوترعلم کامپیوتری، برخی ساختارهای مدیریت اعتماد مبتنی بر تجربه مطرح شدهدر 

 11و هوانگ( و اعتماد همتا 9)ژو 8های اعتماد، از قبیل اعتماد قدرتی[، اکثر این مدل17و همکاران ] 7و وانگ [2و همکاران ]

 زخورد هستند.[ بر مبنای با2و لیو( ] 11)ایکسون

های های اعتماد از شبکه[، درباره مدل18[، و جوسانگ و همکاران ]2] 13و سیرا 12[، سباتر2هایی از قبیل میو ]بررسی

Bayesian [، 19و همکاران ] 14کنند. پارادسیهای اعتقاد، که همه بر مبنای تجارب/بازخورد کاربر هستند، بحث میگرفته تا مدل

دهند. این مدل به تدریج اعتقاد کاربران خدمات وب ویژه را در زمان برای ترکیب خدمات وب نشان میمدل اعتماد جامعی را 

 کندوجود بازخورد به روزآوری می

 رفتارها:  -4-3-3

، اگر یک عضو شرکت کننده بسیار فعالی باشد و ناگهان دست شوند. برای مثالرفتارها بوسیله الگوهای تعامالت شناسایی می

کت کردن بردارد، این تغییر در رفتار قابل توجه است و ممکن است بدین امر اشاره کند که اعتماد عضو انجمن )جامعه( یا با از شر

عضوی که با او تعامل پیوسته داشته کاهش یافته است. یافته ها و مشاهدات براساس جوانب رفتاری کاربران به طور گسترده در 

اند. رفتار [، گزارش شده21] 16[ و رومر21] 15های طراحی، برای مثال ژاجونهرفتاری و سیستموم اجتماعی، علوم روانشناسی، عل

 کند. بنابراین، رفتارهای کاربر جنبه جالبیها منعکس میشان را راجع به آنافراد در جامعه چیزهایی خیلی بیشتر از تجربه گذشته

 کنند.را نسبت به اعتماد در جوامع برخط فراهم می
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های اجتماعی [، را برای تشکیل نگرش و رفتارهای فرد در شبکه24های محاسباتی شبیه بولتزمن ][، مدل22] 1هلبینگ

کند و رفتار بد [، ردیابی رفتار کاربر را در طول زمان برای غلبه بر رفتار خوب طوالنی مدت مطرح می24] 2کند. کاورلیمطرح می

[، مدل اعتماد مبتنی بر رفتارهای کاربرد 23] 3. بر مبنای نتایج برآورد، یانکنندی مجازات میهای اجتماعیا رفتار سوء را در شبکه

کند، که آن کند که درک کاربران را به سمت اهدافشان هدایت میکنند. این مدل فرض میرا برای کاربردهای موبایل مطرح می

 شود.ها میمنجر به ایجاد رفتار آن

ها از معادله شبیه بولتزمن برای دریافت تأثیرات کنند، آنهمچنین این فرضیه را در کارشان ایجاد می [،25و همکاران ] 4نپال

[، به طور الگوریتمی 26] 5کنند. ادالیکنند و آن را در ارزیابی اعتماد منعکس میرویدادهای ناگهانی در رفتار مشتریان استفاده می

ه کنند که اعتماد منجر برتباطات اعضاء در شبکه اجتماعی، با این قضیه مطرح میسنجش قابل تعیین اعتماد را مبتنی رفتار ا

شود که به طور آماری متفاوت از ارتباطات تصادفی هستند. سپس شناسایی چنین رفتارهای شبه رفتارهای ارتباطی احتمالی می

رفتارهای کاربران جنبه مهم اعتماد در  سازد.ها در شبکه اعتماد می کنند، میاعتمادی سیستم را قادر به کشف کسی که به آن

 .های اجتماعی هستندشبکه

 های ارزیابی اعتماد اجتماعی: مدل -4-4

تعامل  های اعتماد مبتنی برهای اعتماد مبتنی بر شبکه، مدلتواند تقریباً به عنوان مدلرویکردها نسبت به محاسبه اعتماد می

 بندی شوند. تقسیمهای اعتماد ترکیبی )پیوندی( و مدل

 های اعتماد مبتنی بر نمودار/ساختار شبکه: مدل -4-4-1

های اجتماعی تأثیر گذارند. تراکم باال در شبکه )یعنی اتصاالت داخلی باالتر بین ساختارهای شبکه بر سطح اعتماد در شبکه

ه داخلی و درجه خارجی به نوبت سطح اعتمادی را ها در درج[. افزایش27تواند سطح باالیی از اعتماد را بوجود آورد ]اعضاء( می

تواند به عضو دیگری داشته باشد. میزان اطالعات دریافت شده بزرگتر است اگر عضوی اطالعات را از دهد که عضو میافزایش می

 هد. داعتماد را افزایش میاعضاء با درجه داخلی باالتر دریافت کند، بنابراین، دریافت اطالعات از اعضاء با درجه داخلی باالتر سطح 

 FOAFیا  6«اعتماد از وب»کنند به طور ویژه بر مبنای مفاهیم برداری میهایی که از ساختار شبکه اجتماعی بهرهمدل 

شود. آن عضو دیگری را در شبکه اجتماعی [، هستند. شبکه اعتماد معموالً برای هر عضو ایجاد می2526،28،،2،9] 7)دوستِ دوست(

[، 9و همکاران ] 8دهد. گل بکها و مقدار اعتمادی که او برای هر کدام از آن ها به عنوان لبه دارد، نشان میعنوان گرهفرد به 

به منظور مجاز کردن کاربران به نشان دادن  FOAFهای روشی را برای ایجاد شبکه اعتماد بر روی وب معنایی با توسعه طرح

اعتمادی مطلق را نسبت به اعتماد سطح اعتماد از بی 9کنند. این مدل شناسند مطرح میها میسطح اعتماد برای افرادی که آن

ها یا توسعه یافته برای استنباط مقادیر اعتماد بین گره FOAFتفسیر شده اعتماد یا نمودار  FOAFکند  نمودار مطلق تعیین می

ای هشوند. محاسبه اعتماد بر روی شبکه با استفاده از لبهشوند که به طور مستقیم به همدیگر مرتبط نمیافرادی استفاده می

[ ، را برای برانگیختن رابطه اعتماد بین 8،29،28] Tidal Trust [، 8شود. در کار دیگر ،گل بک ]سنجیده شده نمودار انجام می

-قضیه است که نزدیکان دسته کند. این رویکرد بر مبنای اینمطرح می  FOAFدو نفر در شبکه اجتماعی با استفاده از واژگان 

های اعتماد باالتر احتمااًل درباره قابلیت اعتماد شخص ثالث با هم توافق دارند، بنابراین، برای دسته بندی اعتماد ثابت، بندی

                                                           
1- Helbing 
2- Caverlee 
3- Yan 
4- NEPAL 
5- Adali 
6- Web of trust 
7- FOAF (Friend-Of-A-Friend) 
8- Golbeck 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

و همکاران  1گتری دارند. ژانهای اعتماد باالتر میانگین تفاوت پایینتری دارند و دسته بندیتر میانگین تفاوت پایینمسیرهای کوتاه

ها در شبکه را با های اعتماد جفتی و عوامل قابلیت اعتماد هویتبندی[، را برای دربرگرفتن دسته9[، مدل اعتماد گل بک ]11]

 .دهنداستفاده از نمودار ارزیابی شده لبه برای محاسبه اعتماد توسعه می

کنند. ، برای ایجاد ماتریس اعتماد گروه در زمینه وب معنایی مطرح می Appleseed[ رویکردی را به نام 31] 2زیگلر و الئوسن

کردن ای بوسیله محدودکند  و به کاهش پیچیدگی محاسبهاین رویکرد نیاز به کشف نمودار اعتبار جهانی را در اکثر موارد حذف می

نیز از رویکرد مبتنی بر نمودار برای سنجش  [،31] 3کند. هانگ و سینققلمرو محاسبه برای نمودار اعتماد کاهش یافته کمک می

[، رویکردی را برای 32و همکاران ] 4کنند. ژیواعتماد، با هدف توصیه گره در شبکه اجتماعی با استفاده از شبکه اعتماد استفاده می

کنند. این مدل از نمودار میهای اعتماد و نمودار اعتماد مطرح های اجتماعی با استفاده از مجموعه زنجیرهمحاسبه اعتماد در شبکه

 کند. کند و اعتماد را به همراه زنجیره اعتماد محاسبه مینامه اعتماد استفاده میگواهی

 کند.برداری میازخورد برای ارزیابی اعتماد، بهرهکنند که از روابط اجتماعی و ب[ مدل اعتماد اجتماعی را مطرح می33] 5کاولی

[، براساس اطالعات فراهم شده از 34و همکاران ] 6کاتر. کنندس از تعامل با عضو دیگر فراهم میهای بازخورد پاعضاء ارزیابی

را برای برآورد اعتماد  Bayesianها مدل واسطه اعتماد های اجتماعی متفاوت بر اعتماد متمرکز هستند. آنها  یا کانالزنجیره

که اطالعات را از بازخورد « اعتماد از وب»های کنند. در مقابل اکثر مکانیزمبراساس اطالعات فراهم شده از منابع ویژه مطرح می

کند. این مدل [، ساختمان وب اعتماد را بدون استفاده از ارزیابی های صریح کاربر کشف می35] 7آورند، کیمکاربران بدست می

وان عوامل اصلی برای بدست آوردن ارتباط و ارزش های معین به عناعتبار کاربر )مهارت( و وابستگی را برای موضوعات یا زمینه

کند، های نمایشی را تماشا میهای تخیلی علمی است و فیلممند به خواندن رمانعالقه Aگیرد. برای مثال، کاربر اعتماد در نظر می

در  Cها و کاربر فیلم Bبه کاربر  Aنویسد. کاربر بازبینی های کتاب ها را می Cنویسد. کاربرد ها را نمیهای فیلمبازبینی Bکاربر 

در جامعه گرفته شود. این به معنای ارزش  Cو  A ،Bهای کاربر تواند از فعالیتکند. این زمینه میها به او اعتماد میزمینه کتاب

و نزدیکی کاربر با موضوعات متفاوت از قبیل کتاب و فیلم گرفته  Cو  Bکننده از قبیل اعتمادی است که بر مبنای اعتبار فراهم

 شود. می

. مدل اعتماد دارای دو مرحله است: کنند[، مدل مبتنی بر جاذبه را برای تخمین اعتماد مطرح می36و همکاران ] 8ماهسواران

شود که او با دیگران با ارزش ه مییرهای ارتباطات کاربری محاسبابتدا، نقاط قوت دوستی )آشنایی( مجددًا براساس تفس

ها دارد. دوم، همسایگی اجتماعی برای محاسبه جریان اعتماد مؤثر برای کاربران که در همسایگی اجتماعی های اعتماد یا محدودیت

اعی بط اجتمکنند و رواگیرد. این مدل بر مبنای این قضیه است که روابط اجتماعی در طول زمان تغییر میمورد استفاده قرار می

های اجتماعی در جایی ها را براساس روابط اعتماد تحمیل کنند. این مدل نیز شامل اصل اعتماد به شبکهممکن است محدودیت

 تواند سواالتی درباره ارزش اعتماد ارائه شده بوسیله سیستم اساسی بپرسد.است که یک کاربر می

 های اعتماد مبتنی بر تعاملمدل -4-4-2 
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عامل کاربران یا الگوهای ت با استفاده از رفتارها بینی اعتماد در جوامع برخط[، رویکردی را برای پیش24همکاران ]و  1لیو

ا در هدهنده اقدامات کاربر و تعامالت احتمالی بین جفتکنند که نشانبندی را شناسایی میدو نوع طبقه هاکنند. آنمطرح می

 جامعه است:

ایی از هها، تفاسیر ارسال شده، ارزیابی و غیره با متریکر برای اطالعات مشترک از قبیل بررسیبندی اقدامات کاربطبقه (1

 ها.ها، میانگین طول یا تعداد تفاسیر ارائه شده برای بررسیها، تعداد یا شدت ارزیابیقبیل تعداد یا شدت بررسی

تواند بین دو کاربر رخ دهد، برای مثال، که می بندی تعامالت جفتی برای تعامالت و ارتباطات احتمالی متفاوتطبقه (2

 ها.ها و ارزیابها، نویسندگان و نویسندگان، و ارزیابارتباطات بین نویسندگان و ارزیاب

کنند. این مدل را مطرح می )مدلی اعتماد اجتماعی تنها مبتنی بر تعامالت در شبکه اجتماعی(Strust[، 25نپال و همکاران ]

هنده دکند، که نشان)معروفیت( به پذیرش و تأیید عضوی در جامعه اشاره میشود: اعتماد محبوبیتد تشکیل میاز دو نوع اعتما

ند، کقابلیت اعتماد عضو از چشم انداز دیگر اعضاء در جامعه است و اعتماد اشتغال )مشغولیت( به فعالیت عضو در جامعه اشاره می

ت به جامعه دارد. اعتماد محبوبیت )معروفیت( از متریک یا استانداردی از این قبیل دهنده اعتمادی است که یک عضو نسبکه نشان

کنند. اعتماد های عضو فراهم میخوانند و بازخورد مثبتی را از پستکنند، میشود که چه تعداد عضو آن را دنبال میگرفته می

هایی اد پستکند و تعدیا شبکه، تعداد اعضایی که او دنبال می اشتغال از استانداردی از قبیل تعداد بازدیدهای پیوسته عضو از سایت

 شود.  کند، گرفته میخواند و تفسیر میکه می

کنند. اعتماد [، اعتماد را بر مبنای رفتار ارتباطی اعضاء در شبکه اجتماعی ارزیابی می26به همین نحو، آدالی و همکاران ]

ای طول مدت و یا پیوستگی ای و اعتماد ترویجی. اعتماد مکالمهشود: اعتماد مکالمهرفتاری بر مبنای دو نوع اعتماد محاسبه می

. به همین دهدتر اعتماد بیشتری را بین دو طرف نشان میتر و یا پیوستهدهد. ارتباط طوالنیارتباط دو عضو با همدیگر را نشان می

شبکه میزان باالیی از اعتماد واقع شده بر اطالعات و به طور ضمنی ء در شده از یک عضو به دیگر اعضانحو، ترویج اطالعات فراهم

 آورند.دهد که اطالعات را بوجود میبر عضوی را نشان می

 های اعتماد ترکیبیمدل -4-4-3

 2ککنند. تری فنودیهای اعتماد ترکیبی از تعامالت و ساختار شبکه اجتماعی برای محاسبه اعتماد اجتماعی استفاده میمدل

های فرصت طلب کاربران را قادر کند. شبکههای فرصت طلبی مطرح می[، یک چنین مدل اجتماعی را برای شبکه28همکاران ] و

  .سازدهای کوچک میبه مشارکت در تعامالت اجتماعی متفاوت با کاربردهایی از قبیل توزیع محتوا و بالگ

 های توزیع اعتمادمدل -4-5 

اطالعات اعتماد وجود دارند. توصیه، رویکردی برای توزیع ارزش اعتماد در شبکه اجتماعی است.  های زیادی برای توزیعروش

 کنیم. همچنین تصویرسازی رویکرد دیگری است. ما به نوبت درباره هر کدام بحث می

  های توصیه مبتنی بر اعتمادمدل -4-5-1 

ده های اعتماد ایجاد شها کاربران هستند و لبهت که گرهجایی اس توصیه مبتنی بر اعتماد معموالً شامل ایجاد شبکه اعتماد در

گر در شبکه اجتماعی با استفاده از [، از رویکرد مبتنی بر نمودار برای توصیه31هانگ و همکاران ]. دهندها را نشان میبر روی آن

کنند، توصیه مبتنی بر اعتماد را در جایی مطرح می[، سیستم 37] 4و اورسانی 3کنند. ماساهای اعتماد استفاده میشباهت در شبکه

 جا جستجو برای کاربران قابل اعتماد با کشف ترویج اعتماد در خصوص شبکه اعتماد ممکن است.که در آن
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کنند و چندین مدل توصیه را مطرح [، رویکرد بدیهی را برای توصیه مبتنی بر اعتماد کشف می38و همکاران ] 1اندرسون

توانند اعضای دیگر را برای فراهم کردن ها از لحاظ انگیزه سازگار هستند )یعنی اعضای بداندیش نمیه برخی از آنکنند، کمی

 اطالعات اعتماد غلط یا گمراه کننده و روابط اعتماد فریب دهند چون همیشه فراهم کردن اطالعات واقعی به نفع عضو است(.

هایی برای منابع مرتبط توسعه می دهد. های مجزایی از قبیل فیلمرا برای مقولههای مبتنی بر اعتماد [، توصیه41،39] 2هِس

 .کندایجاد می 3برای این هدف، او دومین نوع شبکه را به نام شبکه مرجع سند

  های تجسممدل -4-5-2

 نمودارها استحکام اتصالشود. تجسم اتصاالت اعتماد به عنوان نمودار وسیله دیگری برای توزیع اطالعات اعتماد محسوب می

تر دیکها به معنای روابط نزدهند، که این به معنای مسیرهای اتصالی بین دو گره است: تعداد بیشتر اتصالبین دو گره را نشان می

سازی شبکه اجتماعی(، )مجسمSocNetV4است. بسیاری از ابزارهای تجسم شبکه اجتماعی در اینترنت از قبیل، 

NetVis5شبکه( و  سازی)مجسمGraphviz6 [ 28)مجسم سازی گروه( در بین دیگران موجود هستند.] 

دهنده شدت )تعداد( اتصاالت در طول های اجتماعی نشانسازی شبکه[، رویکرد دیگری را برای مجسم2و دونات ] 7ویگاس

کنندگان را با استفاده اتصاالت شرکتکنند. نویسندگان )تاریخچه پست(( مطرح می Post Historyزمان )اشاره شده تحت عنوان 

هاست. برای هر ایی برای نمایش تماسکنند. این کاربرد دارای تقویم و صفحهها مشاهده میآن ccشان و سرصفحه ایمیل Toاز 

-ازیتصویرسدهد که به طور پیوسته برقرار هستند. در مقابل هایی را نشان میها تماسنقطه در زمان )روز در تقویم(، صفحه تماس

سازی یا تصویرسازی شدت اتصال دهند، این مجسمهای نموداری که استحکام اتصال بین اعضاء را در شبکه اجتماعی شرح می

م توانند با استفاده از نمودارها مجسکشد. به روشی مشابه، اتصاالت به همراه مقدار اعتماد بین اعضاء میبین اعضاء را به تصویر می

کند استخراج می eBay9کنند که اطالعات منفی را از تفاسیر بازخورد بر روی [ مدلی را مطرح می2و همکاران ] 8شوند. اودونووان

دهد. این نمودار کند، و این اطالعات را به طور نموداری نشان میو اعتماد مبتنی بر ویژگی و اعتماد شخصی شده را محاسبه می

و  11دهد. گیرریووهای بین دو کاربر را نشان میبر مبنای تعداد تفاسیر و تراکنشارزش اعتماد و قدرت اعتماد محاسبه شده 

-[، زبان مجسم2و همکاران ] 11کنند. بیمراه[، مجسم سازی مبتنی بر اعتماد زمینه همکاری بین اعضاء را مطرح می2همکاران ]

سازی اعتماد و ان کمک به درک چگونگی مدلکنند. هدف این زبسازی را برای استخراج تجهیزات مرتبط با اعتماد مطرح می

 های اطالعاتی است.استدالل آن هنگام ایجاد سیستم

 مقادیر اعتماد -5

 توان مقادیر اعتماد را بیانکه مشخص شود چگونه میاستفاده شد. بدون این« مقدار اعتماد»ی های قبلی، از واژهدر بخش

تی مختلفی که تاکنون برای استنتاج اعتماد ارائه شده، مقادیر متفاوتی برای های محاسباکرد یا نمایش داد. در هر یک از مدل

ی [، از مقادیر و در برخی دیگر، یک بازه41ی گسسته ]ها، یک مجموعهنمایش اعتماد پیشنهاد داده شده است. در برخی از مدل

ده است. برای مثال، عبدالرحمان و همکارانش، [، به عنوان مقادیر مجاز برای نمایش اعتماد در نظر گرفته ش42عددی پیوسته ]
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ی }بسیار متعمد، معتمد، غیرمعتمد، بسیار غیرمعتمد{ نمایش قابلیت اعتماد یک عامل را با استفاده از مجموعه مقادیر گسسته

ی پیوستهی [ ، بازه45و همکارانش ] 2[ و همچنین گوها44[، جوسنگ و همکارانش ]43و همکارانش ] 1دهد. ریچاردسونمی

ی پیوسته ی[، نیز هم بازه8اند. گُلبک و همکارانش ]عنوان مجموعه مقادیر مجاز برای نمایش مقدار اعتماد انتخاب کرده[ را به1.1]

 گیرند.{ در نظر می1.1ی دودویی }[ و هم مقادیر گسسته1.11]

 ی اعتمادزمینه  -6

به یک فرد  Aشود. برای مثال، ممکن است فرد ی مختلفی مطرح میهاطور که اشاره کردیم، مفهوم اعتماد، در زمینههمان

Bی کمک مالی، اعتماد ی معرفی یک فیلم خوب، اعتماد باالیی داشته باشد، ولی در مقابل، به همان شخص از جنبه، از جنبه

شود ی اعتماد نامیده مید، زمینهرسانشود و در واقع، معنای اعتماد را میای که اعتماد در آن مطرح میکمی داشته باشد. زمینه

[9.] 

 های اعتمادویژگی  -7

گیرد، ممکن است خصوصیات متفاوتی اختیار نماید. با این حال اعتماد، با توجه به محیطی که در آن مورد استفاده قرار می

کند. در این بخش به میهای مشخصی پیروی های اجتماعی، از ویژگیشده و شبکههای توزیعدر اکثر موارد، به خصوص در محیط

 ها اشاره شده است.های اعتماد در این محیطترین ویژگیبرخی از مهم

 شخصی بودن -7-1

یم، اای برخوردار است و تاکنون نیز به آن بسیار اشاره کردههای اجتماعی از اهمیت ویژههای اعتماد که در شبکهیکی از ویژگی

ها جا که هر شخصی، عالیق، اولویتی شخصی است. از آناعتماد به طور ذاتی، یک عقیده[. 9ویژگی شخصی بودن اعتماد است ]

ها و نظرات دیگران در تناقض باشد، بنابراین در اعتماد به یک فرد خاص نیز، افراد تواند با عالیق، اولویتو نظراتی دارد که می

ال، اگر از کارمندان یک شرکت پرسیده شود که تا چه اندازه به مختلف ممکن است نظرات و عقاید متفاوتی داشته باشند. برای مث

های او خواهند شان در اداره امور شرکت اعتماد دارند؛ برخی به او اعتماد زیاد و برخی دیگر اعتماد کمی به تواناییرئیس فعلی

انجام شود تا برای او قابل استفاده بوده و صورت جداگانه ی اعتماد به یک فرد، باید از دیدگاه هر شخص بهداشت. بنابراین محاسبه

 ی تمایالت وی باشد.منعکس کننده

 تراگذاری -7-2

[. به عنوان مثال، اگر مینا به رضا کاماًل اعتماد داشته باشد و رضا نیز 9ترین ویژگی اعتماد، خاصیت تراگذاری آن است ]مهم

گیری را کرد که مینا به علی کاماًل اعتماد خواهد کرد. بلکه منظور از تیجهتوان همواره این نبه علی کامالً اعتماد داشته باشد، نمی

تواند بین افراد انتقال یابد. برای مثال، هنگامی که ما از یک دوست مورد اعتماد در مورد یک این ویژگی این است که اعتماد می

ه بریم. به طور کلی، بی آن تعمیرکار بکار میدربارهدهی یک تفکر اولیه کنیم، در واقع، نظر وی را در شکلتعمیرکار سوال می

هنگام مواجه با یک فرد ناشناس، روش معمول بین افراد این است که نظرات دوستان مورد اعتماد خود را در مورد میزان اعتماد 

 [:9گردد ]شوند. این خاصیت باعث ایجاد دو نوع متفاوت از اعتماد میبه فرد جدید، جویا می

 مستقیماعتماد  (1

 اعتماد غیر مستقیم (2

                                                           
1- RICHARDSON 
2- Guha 
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باشد. با توجه به تعامالت گذشته و رفتار او می 2نسبت به فرد اعتماد شونده 1اعتماد مستقیم، نظر شخصی فرد اعتمادکننده

ی اها استنتاج شده و اعتماد توصیهولی اعتماد غیرمستقیم، اعتمادی است که با پرسش از دیگران و استفاده از نظرات و عقاید آن

های اجتماعی، هنگامی که یک فرد از دوستش در مورد میزان قابلیت اعتماد یک شخص ناشناس اغلب در شبکه .شودیز نامیده مین

تانش های دوسکند، به این مسئله که مقدار اعتماد پیشنهادی توسط او، مستقیماً توسط خود او کسب شده با از توصیهسوال می

 .[9]کندحاصل شده است، توجهی نمی

ها وجود دارد، در کند که اعتماد افراد به یکدیگر در طول مسیر اعتمادی که بین آنی تراگذاری تنها زمانی صدق میرابطه

ی یکسانی صورت گرفته باشد. برای مثال مینا به رضا برای پرستاری از بیمار و رضا به علی برای تعمیر ماشین، اعتماد داشته زمینه

تواند به علی برای پرستاری از بیمار، اعتماد کند. بنابراین، تنها در شرایطی که اعتماد، ری کرد که مینا میگیتوان نتیجهباشد، نمی

ی تراگذاری برای استنتاج روابط اعتماد جدید استفاده کرد. این مسیر توان از رابطهی یکسانی صورت گرفته باشد، میدر زمینه

 [.46شود ]ی اعتماد نیز نامیده میاعتماد، زنجیره

تری از اعتماد بین افراد، برای استنتاج روابط اعتماد جدید، به کار های طوالنیتوان در طول زنجیرهویژگی تراگذاری را می

اش را در مورد وی به مینا برد. برای مثال، اگر مینا از رضا در مورد علی سوال کند، ممکن است خودِ رضا، علی را نشناسد تا توصیه

ورد اش را در مکند و با توجه به نظر وی، توصیهبنابراین، از یک دوست مورد اعتماد )مثالً بابک( در مورد علی سوال می اعالم کند.

، نشان داده شده است. از 1-4کند که در شکلی اعتماد اضافه میکند. این امر بک گام اضافی به زنجیرهعلی به مینا اعالم می

تواند انتظار داشته باشد گام اضافی صورت دریافت اطالعات درست، اعتماد دارد، بنابراین، میجا که مینا به رضا در خصوص آن

راد تری از افهای طوالنیتوان در طول زنجیرهگرفته توسط رضا برای کسب اطالعات نیز قابل اعتماد باشد. از این رو، اعتماد را می

 مورد اعتماد نیز، انتقال داد.

[. 9،47،48،29،28باشد ]های اجتماعی میهای اعتماد ارائه شده برای شبکهس کار بسیاری از متریکویژگی تراگذاری، اسا

هایی برای استنتاج اعتماد در طول مسیرهایی هستند که ویژگی تراگذاری های اعتماد، عموماً مبتنی بر روشبه عبارت دیگر، متریک

 کند.ها صدق میدرآن

 

 ترهای طوالنیتراگذاری در اعتماد ب: استفاده از ویژگی تراگذاری در طول زنجیرهی الف: رابطه -1-7شکل

 پذیریترکیب -7-3

                                                           
1- Truster 
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وجود آمدن تصوری از شود، در بههایی که در مورد قابلیت اعتماد یک فرد ناشناس از افراد مورد اعتماد دریافت میتوصیه

رید که مینا از طریق چندین شخص مختلف در مورد قابلیت اعتماد علی ی او مفید است. اکنون حالتی را در نظر بگیرفتار آینده

، نشان داده شده است. در این حالت، مینا باید اطالعات دریافتی از اشخاص مختلف را 2-4هایی دریافت کند؛ که در شکل توصیه

ر مورد اعتماد به وی تصمیم بگیرد. با هم ترکیب کند تا بر اساس مقدار نهایی بدست آمده برای میزان قابلیت اعتماد علی، د

 [.9،29،28،47،48های مهم اعتماد است ]پذیری یکی دیگر از ویژگیبنابراین، ترکیب

آوردن اطالعات در مورد قابلیت اعتماد یک فرد ناشناس از طریق افراد متعدد، استدالل و توجیه بیشتری برای با بدست

های [، این مسئله را تحت عنوان ترکیب اعتماد21دارد. جوسنگ و همکارانش ]شود، وجود تصمیمی که در مورد وی گرفته می

د. شوهای از مبدأ به مقصد، حاصل میشود، در طول زنجیرههایی که از افراد مختلف دریافت میکنند، چون توصیهموازی مطرح می

منظور، به یک تابع ترکیب نیاز است تا از های بدست آمده از افراد مختلف است. بدین ی ترکیب توصیهسوال در خصوص نحوه

ها در مورد شخص ناشناس، مقدار واحدی محاسبه کند؛ تا بتوان بر اساس های آنها و توصیهروی مقادیر اعتماد به تمام همسایه

تواند ختلف میطور برای افراد مگیری کرد. این تابع ترکیب در شرایط مختلف و همینآن، در مورد اعتماد به فرد ناشناس تصمیم

 های انتشار اعتماد است.های ترکیب در مدلگیری وزن دار یکی از رایج ترین عملگرمتفاوت باشد. عملگر میانگین

 

 های اعتماد از چند شخص مورد اعتماد در مورد فرد ناشناساستنتاج عتماد با دریافت توصیه -2-4شکل

 عدم تقارن -7-4

برای دو نفر که در یک رابطه درگیر هستند، اعتماد لزوماً در هر دو جهت یکسان نیست. کند که ویژگی عدم تقارن بیان می

جا که افراد تجارب مختلفی دارند، این که دو نفر ممکن است میزان اعتماد متفاوتی به یکدیگر داشته باشند، قابل درک است. از آن

های متفاوتی دارند، زیرا کودکان قادر به انجام بسیاری از کارها اعتمادعنوان مثال، والدین و فرزندان، به وضوح، به یکدیگر میزان به

ی اجتماعی با یکدیگر تعامل دارند، نیز رخ دهد تواند در اعتماد موجود بین افرادی که در یک شبکهنیستند. این عدم تقارن می

[8.] 

 پویایی -7-5

ی عنوان مثال، وقتی به کساست اعتماد به او، کم یا زیاد شود. بهچنین تغییرات در رفتار یک فرد، ممکن با گذشت زمان و هم

کنیم، پس از برقراری تعامل با وی، ممکن است احساس نارضایتی کنیم. بنابراین مقدار اعتماد خود ی خاصی اعتماد میدر زمینه

ت در میزان اعتماد ما به سایرین دهیم. عوامل محیطی نظیر زمان و مکان نیز ممکن اسرا نسبت به وی در آن زمینه کاهش می

 .[8گذار باشد. این عوامل از یک محیط به محیط دیگر ممکن است متفاوت باشد ]تأثیر

 تمادعدم اع -7-6

های اعتماد و انتشار اعتماد است. در واقع، عدم اعتماد، نقطه مقابل اعتماد برانگیز در متریکعدم اعتماد، یکی از عناوین بحث

های دهد که در شبکههایی که در این زمینه صورت گرفته، نشان می[. پژوهش49،29شود ]نقیض اعتماد تعریف میصورت است و به
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[، جزء اولین کسانی بودند که به 51و همکارانش ] 2[. گانز51،49، عدم اعتماد به اندازه اعتماد مهم است ]1اجتماعی مانند اپینیونز

ای هاند که عدم اعتماد در شبکهها اشاره کردهاند. آنصرحی بین اعتماد و عدم اعتماد قائل شدهاهمیت عدم اعتماد پی برده و تمایز 

تواند بسیار مهم باشد. با این حال، در بیشتر رویکردها، عدم اعتماد کامالً نادیده گرفته شده و فقط اعتماد را در نظر اجتماعی می

 [. 8،11،51،49گیرند ]می

صورت کردن عدم اعتماد به[. مدل51جام شده، عدم اعتماد نیز در مدل انتشار اعتماد وارد شده است ]در برخی از کارهای ان

اند، چگونگی انتشار [، در این مورد مطرح کرده49هایی که گوها و همکارانش]نقیض اعتماد، مشکالتی را در پی دارد. یکی از چالش

 ، خواهیم داشت:1-2ی ابطه تراگذاری را برای عدم اعتماد در نظر بگیریم، در رابطهباشد. اگر رعدم اعتماد، بین افراد یک زنجیره می

~ 𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡(𝑎, 𝑏) ∧∼ 𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡(𝑏, 𝑐) = 𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡(𝑎, 𝑐)                                                                                           عدم اعتماد -1-7رابطه 

شود. در واقع، این رابطه یه این معنا است که: توجه کرد که چنین تعریفی منجر به یک اثر منفی می بایستی به این نکته

اگر چه این تعریف بسیار مورد استفاده قرار گرفته است، اما گوها و همکارانش، بیان «. دشمنِ دشمنِ شما، دوست شماست»

ماد توان عدم اعتکند و مدعی هستند که همواره نمیرا منعکس نمیشدن دو عالمت نقیض، همواره رفتار مطلوبی کنند که ملغیمی

اند این است های خود به آن رسیده[، در بررسی49صورت نقیض اعتماد در نظر گرفت. یکی از نتایجی که گوها و همکارانش ]را به

محسوسی روی تعیین میزان اعتماد یک  طورکه داشتن حتی مقدار کمی اطالعات در مورد عدم اعتماد در کنار اطالعات اعتماد، به

 گذار است.به کاربر دیگر، تأثیر کاربر

 های اجتماعیمعرفی کارهای گذشته در استنتاج اعتماد در شبکه -8

های ترکیب اعتقاد هم برای ترکیب هایی برای پیمایش گراف اعتماد هستند و از روشهای استنتاج اعتماد شامل روشالگوریتم

های اجتماعی با اینکه خود از دیدگاه علمی ی استنتاج اعتماد در شبکهکنند. مسئلهدر گراف اعتماد استفاده می های موجوداعتماد

شود، های موجود در گراف اعتماد استفاده میهای ترکیب اعتقاد برای ترکیب اعتمادجا که در آن از روشحائز اهمیت است، از آن

های پیمایش گراف برای استنتاج اعتماد یب اعتقاد است. در ادامه به معرفی روشهای ترکمورد مناسبی برای آزمایش روش

 [.28پردازیم ]می

  3الگوریتم استنتاج اعتماد از گراف کانونی -8-1

ها، الگوریتمی هم برای پیمایش ، برای حساب عقاید از جمله ترکیب آن5عالوه بر ارائه منطقی به نام منطق ذهنی 4جوسنگ

در ترکیب عقایدِ به  7و توافق 6جا که در منطق ذهنی دو عملگر کاهشها ارائه کرده است. از آنتماد و استنتاج از آنهای اعگراف

های موجود در ندارند و جوسنگ از این دو عملگر در ترکیب اعتماد 11پذیرینسبت به هم خاصیت توزیع 9و موازی 8ترتیب طولی

دهد که بتوان آن را به شکل بسته و استنتاج اعتماد را در زیر گرافی از گراف اعتماد انجام میکند؛ او استفاده می 11گراف اعتماد

                                                           
1- Epinions, Epinions.com 
2- Gans 
3-Directed Series Parallel Graph(DSPG) 
4-Josang 
5- Subjective Logic 
6- Discounting 
7- consensus 
8- In Series 
9- parallel 
10- Distributivity 
11- Trust Graph 
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نمایش داد، گراف کانونی  1یافتای که خود تعریف کرده است، نشان داد. گرافی که بتوان آن را به این شکل ساختتوزیع نشده

نزدیکِ  شود یا زیرگراف کانونیترین استنتاج اعتماد را منجر میه دقیقشود. او برای پیدا کردن زیرگراف کانونی بهینه کنامیده می

را ارائه کرده است، که بر اساس کنارهم قراردادن مسیرهای موجود از مبدأ به مقصد در گراف  2بهینه، الگوریتم یافتن گراف کانونی

بهینه برای استنتاج اعتماد در گراف اعتماد، کند. پیچیدگی محاسباتی پیدا کردن زیرگراف کانونی بهینه یا نزدیکِ عمل می

V+E+L*M  است  که در آنV های گراف، تعداد گرهE های گراف، تعداد یالL های مسیرهای موجود در میانگین تعداد یال

 [. 28متوسط تعداد این مسیرها است ] Mگراف از مبدأ به مقصد و 

 TidalTrustالگوریتم  -8-2

های اعتماد را با تحقیق هایی از گرافهای اجتماعی تحقیقاتی انجام داده است و خصوصیتشبکه گولبک در مورد اعتماد در

، TidalTrust (Crisp Shortest Stronger Trust)های واقعی بدست آورده است و همچنین الگوریتمی پایه به نام بر روی شبکه

ادی در یک بازه پیوسته هستند، ارائه کرده است. پیچیدگی محاسباتی های اعتماد در آن اعدبرای استنتاج اعتماد در گرافی که درجه

های گراف است و بنابراین به الگوریتم یافتن گراف تعداد یال Eهای گراف و تعداد گره Vاست که در آن  V+Eاین الگوریتم 

 [.29،28کانونی ارجحیت دارد ]

 3شباهت هدف اعتبار و یتمالگور -8-3

  4پاگامگار باشد. ماهسواری ومیی اعتماد  با استفاده از استراتژی مبتنی بر محتوا هستهی مبنای محاسبه این الگوریتم بر

  5دیگرانها، ونگ و خالف آنتوان با استفاده از رویکرد مبتنی بر اعتبار محاسبه کرد. برمیدهند که اعتماد را مینشان   [،52]

ه ت را بشباه اند.  این  الگوریتم پیشنهادی،هتوسعه داداد  اعتماد بین کاربران بر اساس منافع مشترک خود روشی برای ایج [،53]

ا  افرادی  و ی تی را از سوی  اعضای معتبر جامعهزیرا در واقعیت، مردم  پیشنهادا افزایدمی رویکرد استنباط اعتماد مبتنی بر اعتبار

کاربران  یا یممستقدوستان  یقطر مناسب است  که نتوان از یموارد یبرا یتمالگور ینا. کنندمیکه  منافع  مشابهی  دارند دریافت 

   .است یروش تنها  به  اعتبار و شباهت هدف متک  یناکرد.  یجادهدف ا یبرا یمورد اعتماد ییرهمعتبر، زنج

 6پخش  اعتماد  یتمالگور -8-4

اعتماد   یپذیری وزنانتقالو بر اساس  استاعتماد با استفاده از فیلترینگ اشتراکی ی ی هستهمبنای  محاسبهاین  الگوریتم بر 

ی  که طول زنجیرههنگامی مثال، برایبه دست آمده است.  ی اعتمادزنجیره اعتماد بر اساس طول ازی خاصی باشد. درجهمی

هرچه   اعتماد کند. اما eتواند به  می a کند، سپساعتماد  eبه    d، و dبه   c ،cبه  b  ،b به a است، برای مثال اگر 4اعتماد 

 وجود دارد.   ی اعتمادتری در درجهبیش تر باشد، افتطوالنیی اعتماد زنجیره

اد  ی اعتمادی ایجای برقرار کند که نتوان برای آن، از سوی  دوستان  مستقیم  هیچ  هستهبخواهد رابطه که یک عضوهنگامی

ی  گره معموالً برای تشخیص امکان دسترسی به  یک DFS شود.میاستفاده  (DFS) 7عمیق ریتم جستجوی اولنمود، از الگو

به  دلیل   DFS رود.میبکار گراف  پیمایشی گیرد، که برای هر الگوریتممیگراف از منبعی  مفروض، مورد استفاده قرار  درخاص 

                                                           
1- structured 
2- Direected Series Parallel Graph Finding Algorithm 
3- Target’s  Reputation  and  Similarity  Algorithm (TRS)   
4-Maheswari&Karpagam 
5-Wang  et  al. 
6- Trust  Propagation 

7-Depth  First  Search  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

تر معموالً سریع  DFS کند. اگر  هدف،  درون گراف،  عمیق  است،می جستجو  فرقهای الگوریتم تر شدن در گراف، با سایرمیقع

 رسد. میبه آن 

 1یجکستراپخش  اعتماد  د  یتمالگور -8-5

  شده  توسط یجادا یرکند.  اعتماد  درون  مسیم محاسبه یاشتراک یلترینگف عدد اعتماد را با استفاده از یتم،الگور ینا

 ئهاها  اررافگواحد در -منبع یرمس ینترکوتاه یمسئله یبرا یحلراه یجکستراد  یتمالگورپخش شده است.   یجکستراد یتمالگور

 هد.دیم

 هدف  یگرهاتم  دنبالیالگور -8-6

 یک اساسبر یتمالگور ینا کند.یممحاسبه  یبریده یاستراتژعدد اعتماد را با استفاده از  یشنهاد شده،پ  یرااخ یتمِالگور ینا

 است که از ینا مورد او دربه اطالعات  یابیدست یبرا روش یک ید،شناسینم یمامستقرا  c اگر عضو هدفاست:  اصل مشترک

دوستان   a شناسد، عضوینمرا  c عضو a حالت،  اگر  عضو ینا هدف. در  یدنبالگرها  یعنی یم،بپرس که با او مرتبط است یکس

ها آن اعتماد اعداد  یانگینم .یرخ یاهستند  با او یادز اعتبار و شباهت یدارا هاآن شود که مشخص کند تایم یبررس را c یممستق

منظور استنباط سطح دوستان هدف را به  اعتبار و شباهتت،  اس دهندهدرخواست که  a . عضویردگیم مورد استفاده قرار a توسط

 .دهدیم قرار یمورد بررس اعتماد

 بندیجمع  -9

ای اعتماد با اعتماد مبتنی بر تعامالت گذشته مستقیم )به طور جزیی( اعتماد در علوم کامپیوتری از رویه رابطههای اکثر مدل

شناسی از قبیل تجمعی، احساسی، شناختی، سازمانی و های روانشناسی یا جامعهکنند. استفاده از دیگر جوانب یا رویهاستفاده می

گیری درباره اعتماد نقش ایفاء های اعتماد هنگام تصمیمشده است. برخی از این رویه های اعتماد محدودوضعیتی در تشکیل مدل

گیری اعتماد بر مبنای همتایی است که از های اعتماد است و معموالً تصمیمکند. در علم کامپیوتری، تمرکز بر محاسبه ارزشمی

د باشد. جامعه شناسی و روانشناسی تأثیرات جوانب متفاوت اعتماد رود یا دارای باالترین ارزش اعتماآستانه اعتماد معینی فراتر می

اند. این جنبه از اعتماد باید در گیری اعتماد را بررسی کردهای، احساسی و تشخیصی بر فرآیند تصمیماز قبیل تجمعی، رابطه

انی در گیری اعتماد انسفرآیند تصمیم های اجتماعی برای انعکاسگیری اعتماد در علوم کامپیوتری و به طور ویژه در شبکهتصمیم

ی هایگیرند، به طور ویژه ایجاد روشهای بسیار کمی ماهیت خاص زمینه اعتماد را در نظر مینظر گرفته شود. به همین نحو، مدل

م اید انجاطور خاص قابل کشف است که آیا در واقع آن ببرای استنباط اعتماد از یک حوزه به حوزه دیگر مهم است و همچنین به

کند. اعتماد افراد به محصول جدید بر مبنای اعتماد شود یا خیر. برای مثال، تولیدکننده، محصول جدیدی را در بازار منتشر می

ها به خود تولیدکننده خواهد بود. به هر حال، در مورد اعتماد به یک ها به محصوالت موجود تولید کننده، عالوه بر اعتماد آنآن

ردن موارد کن یک دکتر و اعتماد به او به عنوان یک مکانیک، ممکن است اعتماد قابل انتقال نباشد. چگونه شناساییفرد به عنوا

تواند از یک زمینه به زمینه دیگر منتقل شود یا منتقل نشود یک سؤال جالب است. این مسئله همچنین در جایی که اعتماد می

کند، یعنی، اختصاص ارزش اعتماد اولیه به تازه وارد در شبکه. اگر اعتماد بتواند رح میمسئله مربوطه اعتماد خود راه انداز را مط

از زمینه دیگری استنباط شود و چنین اطالعات اعتمادی درباره یک تازه وارد موجود باشند، سپس استنباط اعتماد می تواند به 

های متفاوتی را برای خود راه اندازی [ طرح2] 3و بویگیتتایا 2الیکاندازی مورد استفاده قرار گیرد. معنوان مکانیزمی برای خود راه

های اجتماعی اندازی اعتماد باید به طور کلی برای حوزه شبکهکنند. در حالتی مشابه، خود راهاعتماد در حوزه خدمات وب مطرح می

                                                           
1- Dijkstra 

2- Malik 

3- Bogittaya 
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ماعی های اجتهایی دارد. شبکهاست محدودیتبررسی شود. هر یک از تعاریفی که توسط پژوهشگران مختلف برای اعتماد ارائه شده 

و صریح  ی کافی سادههای مورد استفاده توسط اکثر کاربران در اینترنت هستند. از این رو، تعریف اعتماد باید به اندازهبرخط، رسانه

ند. از تری آن را بیان کنکنند باشند، تا بتوانند با دقت بیشچه بیان میطوری که کاربران متوسط وب قادر به درک آنباشد؛ به

ی تر از بقیههای اجتماعی مناسب[، برای اعتماد ارائه شده است، برای شبکه11نظر ما، تعریفی که توسط موی و همکارانش ]

 یکند، عموماً عقیدهی اعتمادی تعریف میهای اجتماعی، رابطهتعاریف است. در واقع، هنگامی که یک کاربر در یکی از شبکه

ی اعتماد، تحت تأثیر شناخت شخصی طوری که مقدار این رابطهکنند؛ بهی آن کاربر بیان میود را در مورد رفتار آیندهشخصی خ

 یهای اجتماعی، مقادیر اعتماد توسط کاربران در چند زمینهی تعامالتی است که با وی داشته است. اگر در شبکهیا در نتیجه

ی خاص، فقط باید مقادیر اعتمادی را که در آن زمینه توسط کاربران اعتماد در یک زمینه مختلف بیان شده باشد، برای استنتاج

 اعالم شده است، در نظر گرفت. 
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