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  چکیده
شوند  هاي اجتماعی موبایلی موجب تسهیل ارتباطات از طریق موبایل می شبکه

منظـور دسترسـی، اشـتراك و توزیـع      هـا از موبایـل بـه    که کاربران این شـبکه 
هـاي   یش روزافـزون کـاربران در شـبکه   بـا افـزا  . کننـد  اطالعات اسـتفاده مـی  

شود کـه مشـکالتی    اجتماعی، حجم زیادي از اطالعات به اشتراك گذاشته می
در ایـن  . ازجمله انتشار مطالب نادرست و شایعات دروغ را نیز به دنبـال دارد 

ترین عامل براي سنجش صحت اطالعـات، اسـتفاده از اعتبـار هـر      زمینه قوي
عنوان منبع پخش  اعتبار هر کاربر به. اطالعات است عنوان منبع توزیع کاربر به

بـا  . تواند بر اساس اعتماد دیگر کاربران به آن کاربر محاسبه شود اطالعات می
توجه به ذهنی و ادراکی بودن مفهوم اعتماد، نگاشـت اعتمـاد بـه یـک مـدل      

هاي اجتمـاعی   هاي محاسباتی شبکه یکی از مسائل مهم در سیستم ،محاسباتی
هـا توجـه بـه     هاي فرآیند محاسبه اعتماد در این شبکه زجمله پیچیدگیا. است

هاي اجتمـاعی، اجتماعـات گونـاگونی وجـود      این موضوع است که در شبکه
در . باشند صورت مستقیم به یکدیگر متصل نمی ها به داشته که همه کاربران آن
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روشـی   هـاي اجتمـاعی،   هاي کاربران در شـبکه  این مقاله با استفاده از ویژگی
شده اسـت کـه اعتمـاد     بندي کاربران پیشنهاد منطبق بر منطق فازي براي دسته
. شـود  با استفاده از مدل پیشنهادي محاسبه می ،بین کاربران واقع در یک دسته

همچنین با استفاده از فرآیندهاي ترکیب، انتقال و اجتماع اعتمادها، اعتماد بین 
. آیـد  متصل نیستند نیز بدسـت مـی   صورت مستقیم به یکدیگر کاربرانی که به

اعتمـاد افـراد در    ،شده بررسی نتایج بیانگر این مسئله است که روش پیشنهاد
  .سازد با دقت قابل قبولی معین میرا یک شبکه 

هاي اجتماعی موبـایلی، اعتمـاد، منطـق فـازي، مـدل       شبکه :هاي کلیدي واژه
  بندي فازي محاسبه اعتماد، دسته

  
 ئلهمقدمه و بیان مس -1

هـاي هوشـمند و    با توجه به توسعه اینترنت و ابزارهاي محاسباتی جدید مانند گوشـی 
هاي اجتماعی خود را با سپري کردن  ها، بسیاري از افراد جامعه، قسمتی از فعالیت تبلت

عنـوان   ها بـه  دهند و از این محیط هاي اجتماعی شکل می هاي مجازي و شبکه در محیط
برمبنـاي ایـن   . برنـد  بهره مـی  ،هت دریافت اطالعات موردنیازیکی از منابع پرکاربرد ج

بوك و توئیتر بـه وجـود    هاي اجتماعی بزرگی مانند فیس هاي اخیر شبکه توجه در سال
با توسعه ابزارهاي ارتباطی و . ها به فعالیت بپردازند توانند در آن کاربران می کهاند  آمده

انـد کـه از ترکیـب     گسـترش پیـداکرده  هـاي اجتمـاعی موبـایلی     هاي نو، شبکه فناوري
تواننـد   هـا مـی   کـاربران در ایـن شـبکه   . آیند هاي اجتماعی و موبایل به وجود می شبکه

هـا   شده موجود در آن هاي توزیع ها تعامل نموده و از سرویس دوستانی را بیابند و با آن
ی خـوب در  که یک کاربر به دنبال یک رستوران سـنت  براي مثال هنگامی. استفاده نمایند

تواند از دوستان خود و یا دوستان دوستانش، پیشـنهادهایی را   یک شهر دیگر باشد، می
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ترین مسائلی که وجود دارد میـزان اعتمـاد بـه     در این رابطه یکی از مهم. دریافت نماید
  . دیگر کاربران است

دوستان منظور تمیز دادن  هاي اجتماعی موبایلی، از معیار اعتماد به در واقع در شبکه
هـا بـر    گونـه از شـبکه   بنابراین همکاري در این. شود و دیگر کاربران شبکه، استفاده می

ها را کاهش دهد و در واقع میزان موفقیت  پذیري این شبکه تواند آسیب اساس اعتماد می
 ,Hao, Min, Lin)هـا وابسـته اسـت     هایی به میزان اعتماد بین کـاربران آن  چنین محیط

Luo, & Yang, 2013; Jiang, Wang, & Wu, 2014( . اعتماد خصوصیات بسیاري مثل
مطـابق بـا   . ذهنی بودن، پویایی، تقارن، وابسته به متن، تعدي و غیره را در مفهـوم دارد 

هاي متفاوتی از خصوصیات  شود جنبه ها استفاده می هاي مختلفی که اعتماد در آن حوزه
  .شود ها لحاظ می آن

مشکالت مختلفی اسـت  ها و  هایی داراي چالش بکار بستن اعتماد در چنین شبکه
)Tavakolifard, 2012( .ترین مشکل این است که اعتماد باید در قالب یـک مـدل    مهم

در این راستا، طراحی و ایجاد یک مدل محاسـباتی، کـار راحتـی    . محاسباتی ارائه شود
علت امر این اسـت کـه اعتمـاد یـک ویژگـی ادراکـی و ذهنـی اسـت و در         . باشد نمی

ــاگونی دارد   حــوزه ــانی گون ــف، مع ــاي مختل  ;Golbeck, 2006; Marsh, 1994)ه

Sherchan, Nepal, & Paris, 2013( .   براي مثال در سایت آمازون، کـاربران از عالمـت
کننـد و یـا در یـک     ستاره براي بیان میزان مفید بودن نظرات دیگر کاربران استفاده مـی 

هـا در نظـر    تعیین کیفیت فایلتواند معیاري براي  ها می سایت، میزان تعداد دانلود فایل
بین دوستان واقعـی و دوسـتان    در. )Huberman, Romero, & Wu, 2008(گرفته شود 

از میـزان   ،هـا  مدعی دوستی در توئیتر تفاوت قائـل شـده اسـت و بـراي تشـخیص آن     
  .شده است  تفادههایی که بین دو کاربر وجود دارد اس توئیت

هـا و   صـورت یـک مـدل محاسـباتی، نیازمنـد طراحـی       بنابراین نمایش اعتماد بـه 
هـاي اجتمـاعی    همچنین باید در نظر داشت که شبکه. هاي خاص خود است سازي مدل
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هـاي   هاي اجتماعی سـنتی و زنـدگی واقعـی داراي ویژگـی     موبایلی در مقایسه با شبکه
براي مثـال در زنـدگی واقعـی تعـداد     . )Zhang & Durresi, 2012(خاص خود هستند 

بـوك، یـک کـاربر     اما در شبکه اجتماعی ماننـد فـیس   محدودي از دوستان وجود دارند
هاي  گیري اعتماد در محیط عالوه بر این نحوه شکل. تواند داراي هزاران دوست باشد می

براي نمونه در زندگی واقعی، میزان اعتماد افراد به یکـدیگر  . مختلف نیز متفاوت است
هاي اجتماعی، نیاز به  بکهگیرد ولی در ش در طی یک بازه زمانی نسبتاً طوالنی شکل می

تـري میـزان اعتمـادي را کـه یـک کـاربر        کاري است که بتواند در زمان کوتـاه ه یک را
همچنین در زندگی واقعی، میـزان  . تواند به دیگر کاربران داشته باشد به دست آورد می

هـاي   آیـد امـا در شـبکه    اعتماد از طریق تجربیات و مالقات چهره به چهره بدست مـی 
رو با توجه به وجـود   ازاین. هاي مجازي وجود دارد موبایلی، تعامالت و رابطه اجتماعی

هاي اجتماعی موبایلی، به یک مدل اعتماد نیاز است کـه   هزاران دوست بالقوه در شبکه
از طریق آن بتوان با توجه به قدرت محاسباتی ابزارهاي موجود، میزان اعتماد به کاربران 

  .)Marsh, 1994; Zhang & Durresi, 2012(را محاسبه نمود 
یکی دیگر از مشکالت جدي در این حوزه، استنتاج اعتماد بین دو فردي است که 

شده توسط  هاي فراهم کاربران در بسیاري از مواقع، از سرویس. دوست یکدیگر نیستند
هـا وجـود نـدارد و صـرفاً از طریـق       برند که ارتباط مسـتقیمی بـین آن   افرادي بهره می
 & Huberman et al., 2008; Zhang)در . انـد  دهها ارتباط برقـرار کـر   دوستانشان با آن

Durresi, 2012(  ر اجتماعـات بـرخط، تعـداد    شـده اسـت کـه اصـوالً د     نیز نشـان داده
ممکن، داراي نسبت  يدو موجود، نسبت به تعداد کل ارتباطات دوبه يدو ارتباطات دوبه

دیگر تعداد دوستان یک کاربر شامل تعداد محـدودي از   عبارت بسیار کمی است و یا به
بایست یک روش، جهت ایجاد اعتماد بین  بنابراین می. کاربران یک جامعه برخط است

هـاي ایجادشـده در ایـن     مـدل . یک جامعه که لزوماً دوست نیستند، طراحی شـود افراد 
. )Dumbill, 2002(شوند  طراحی می "دوست دوست"حوزه هم عموماً بر اساس رابطه 
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هاي متضـادي از یـک موجودیـت داشـته باشـند       کاربران مختلف ممکن است قضاوت
)Chen, Wang, & Jia, 2014( . بنابراین مکانیزم پویایی براي تعریف کالس اعتماد نیاز

اند که ممکن اسـت   خوبی تمرکز نکرده ات گذشته روي این موضوع بهاکثر مطالع. است
  .گیري شود هاي نادرست و غیرمنصفانه براي تصمیم منجر به خروجی

هاي اجتمـاعی موبـایلی از روش    منظور محاسبه اعتماد در شبکه در این پژوهش به
ناصـر بـه   بنـدي ع  بندي فـازي، فرآینـد گـروه    دسته. شده است  بندي فازي استفاده دسته

تعریـف   2اي فازي ، توسط یک تابع گزاره1باشد که تابع عضویت هاي فازي می مجموعه
که کاربران ممکن است که به بیش از یـک دسـته تعلـق داشـته      با توجه به این. شود می

هـا   منظور نمایش میزان تعلق کاربران به هـر یـک از دسـته    هاي فازي به باشند، از روش
هـا، در   ها و تعیین میزان عضویت کاربران بـه آن  ز تشکیل دستهبعد ا. شده است استفاده

همچنـین در روش  . شـود  هر دسته، مقـدار اعتمـاد بـین هـر زوج کـاربر محاسـبه مـی       
پیشنهادي، این امکان وجود دارد که در صورت نیاز، مقدار اعتماد بین هر دو کاربر کـه  

  .در یک دسته قرار ندارند نیز محاسبه شود
  

  ها نهمرور پیشی -2
هاي مدیریت اعتمـاد مـورد    هاي موجود در رابطه با سیستم ، چالش)Massa, 2007(در 

هاي برخط نیـز نشـان    بررسی قرار گرفته است و در آن نحوه نمایش اعتماد در سیستم
همچنین در رابطه با موضوع اعتماد، مقاالت مروري مختلفی با تمرکز بر . شده است داده
جنبـه  در  .)Ruohomaa & Kutvonen, 2005(شده اسـت    هاي خاص اعتماد ارائه جنبه

شـده عمـل     بـر اسـاس رفتارهـاي مشـاهده     که در آن ندا امنیتی اعتماد را در نظر گرفته
نیـز، مـروري بـر     )Hoffman, Zage, & Nita-Rotaru, 2009(د و در این رابطه ننمای می

                                                   
1. Membership Function 
2. A Fuzzy Propositional Function 
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 هاي بر مبناي شهرت صورت گرفتـه اسـت   هاي ممکن در سیستم انواع حمالت و دفاع
)Ruan & Durresi, 2016(. ایـن  . شده است  هاي استنتاج اعتماد انجام مروري بر روش

که ارتباط مستقیم بـین   ها، سازوکار خود جهت تعیین و استنتاج اعتماد درصورتی روش
همچنین در مقاله مروري یادشده، چهار نوع . اند کاربران وجود نداشته باشد را ارائه داده
آن نیـز مـورد بررسـی قـرار گرفتـه       هاي پذیري حمله در رابطه با اعتماد محلی و آسیب

  .است
یکی از این . تواند در نظر گرفته شود سازي اعتماد، ابعاد مختلفی از آن می در مدل

بندي نمـایش   صورت دسته صورت عددي و یا به تواند به اعتماد می. ابعاد، مقیاس است
براي مثـال،  . دصورت پیوسته و یا گسسته باشن توانند به مقادیر اعتماد نیز می. داده شود

شـود   صورت گسسته بیان می کنند، اعتماد به بندي استفاده می هایی که از رتبه در سیستم
)Abdul-Rahman & Hailes, 2000( .ها، تفاوتی بـین اعتمادهـاي یـک     گونه روش این

هایی  در مقابل، در سیستم. کنند شوند و بنابراین مقدار دقیقی را ارائه نمی دسته قائل نمی
ی در محاسبه اعتمـاد بهـره   کنند و یا از معیارهاي احتمال که از معیار شباهت استفاده می

 Sepandar D. Kamvar, 2003; Ziegler(روند  هاي اعتماد پیوسته بکار می برند داده می

& Golbeck, 2007( .ها، تعیین معیارهاي شـباهت اسـت    هاي این روش ازجمله چالش
  . توان معیارهاي گوناگونی به کار گرفت هاي مختلف می که در حوزه

جاي استفاده از مقادیر مشخص، استفاده  هاي نمایش داده اعتماد به یکی دیگر از راه
نطـق فـازي   این روش نمایش اعتمـاد در راهکارهـایی کـه از م   . اي است از مقادیر بازه

منظـور   در ایـن پـژوهش نیـز بـه    . )Hua Ma, 2014(شـود   کنند، استفاده مـی استفاده می
یکـی دیگـر از ابعـاد اعتمـاد،      .بندي کاربران از منطق فازي بهره برده شـده اسـت   دسته

هـاي   توانـد در زمـان   براي مثـال، اعتمـاد مـی   . توان به آن زدهایی است که می برچسب
گوناگون، مقادیر مختلفی داشته باشد که بنابراین در این صورت، اعتماد داراي برچسب 

. )Fang, Guo, & Zhang, 2015; Yan Lindsay Sun, 2006(مـانی خواهـد بـود    ز
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در  اها داراي برچسب زمانی نباشد، کارایی الزم ر شده در آن  هایی که اعتماد ارائه روش
رو، در این پژوهش، بعد زمان نیز در محاسبه اعتماد لحاظ  ازاین. هاي پویا ندارند محیط

منظور دفاع در برابر برخی حمـالت   توانند به ها می همچنین این برچسب. گردیده است
  . )Yan Lindsay Sun, 2006(گیرند  مورد استفاده قرار

بدین مفهوم که یک کاال و . توان در نظر گرفت، زمینه است برچسب دیگري که می
براي مثال، . ، کاالیی خوب باشد و در زمینه دیگر خیرتواند در یک زمینه یا سرویس می

تواند براي شستشوي ظروف خوب باشد ولی براي شستشوي دسـت و   یک شوینده می
هـاي گونـاگونی بـا در نظـر      شود پژوهش صورت انسان خوب نباشد، پس مشاهده می

 ;Fang et al., 2015; Haibin Zhang, 2015)گرفتن زمینه اعتماد صورت گرفته اسـت  

Zheng, Wang, Orgun, Liu, & Zhang, 2014( .ها، تنها براي محاسـبه   گونه روش این
هاي دیگـر قابـل    شوند و بنابراین در حوزه اعتماد در یک حوزه خاص به کار گرفته می

برخـی از  . ود داردبراي محاسبه اعتماد نیز، رویکردهاي مختلفی وج .بکارگیري نیستند
تواند به  در این رویکرد، اعتماد می. کنندها از احتمال براي محاسبه اعتماد استفاده می آن

که اعتماد شونده بر طبق انتظـار اعتمـاد کننـده عمـل کنـد، تعریـف        مفهوم احتمال این
شـده در رابطـه بـا محاسـبه      هاي انجام بسیاري از پژوهش. )Gambetta, 1988(شود  می

  . )Guangchi Liu, 2014; Ries, 2007(اند  اعتماد از رویکرد احتماالتی استفاده نموده
هاي پیشنهاددهنده نیز، شباهت بین کاربران و یا شـباهت بـین کاالهـا و     در سیستم

هـاي   این معیار در سیسـتم . گیرد منظور پیشنهاددهی مورد استفاده قرار می ها به سرویس
ــه   ــز ب ــاد نی ــدیریت اعتم ــه    م ــار گرفت ــه ک ــاد ب ــبه اعتم ــور محاس ــت    منظ ــده اس   ش

)Golbeck, 2009; Shambour, 2012( . در(Guojun Wang, 2014; Kim & Park, 

2013; Mucheol Kim, Jiwan Seo, Sanghyun Noh, & Han, 2011; Wang & Wu, 
2011; Wenjun Jiang, 2012(   مدل اعتمادي با استفاده از مشخصات کاربران که بـراي

گونـه   یکی از مشکالت معمول ایـن . استشده  اجتماعات برخط مناسب است پیشنهاد
  .آید ها شروع سرد است که به علت نبود اطالعات اولیه به وجود می روش
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  هـا  رو برخـی از پـژوهش   آیـد و ازایـن  حسـاب نمـی   اعتماد یک ویژگی قطعی بـه 
)Rino Falcone, 2003; Vibhor Kant, 2013(   رویکرد منطق فازي را جهـت نمـایش ،

ساخت یک الگـوریتم کارآمـد بـراي شناسـایی سـاختار شـبکه       . برنداعتماد به کار می
اي درباره استفاده  تحقیقات اولیه )Blin, 1974(در . اجتماعی موبایلی، امري دشوار است

در ایـن تحقیـق، روش   . از روابط فازي در تحلیل شبکه اجتماعی صورت گرفته اسـت 
شده است که حول ایدة اسـتفاده از    جدیدي براي شناسایی اجتماعات مشابه ارائه داده

براي اولـین بـار رابطـه    . کند مرکزیت براي یافتن مرزهاي اجتماعی استفاده میشاخص 
  .مطرح شد )Zadeh, 1991(تشابه فازي در 

  
  شبکه اجتماعی بنیاد سعدي -3

عنـوان مجموعـه دادة    بـه  1در این مقاله از مجموعه داده شـبکه اجتمـاعی بنیـاد سـعدي    
شده در این بخش به معرفی  پیش از معرفی رویکرد ارائه. شده است موردمطالعه استفاده

تقویـت و  منظـور   بـه  1392بنیاد سعدي در سـال   .شده است  اجمالی این بنیاد پرداخته
افزایی و انسجام در  گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور و ایجاد تمرکز، هم

در این . هاي موجود ایجاد شد گیري بهینه از ظرفیت هاي مرتبط با این حوزه و بهره فعالیت
هاي زبـان   آموزان در تمام مؤلفه هاي زبانی فارسی هایی با هدف ارتقاء مهارت بنیاد دوره

و همچنـین ایجـاد   ) تن، دستور زبان، صحبت کردن، خواندن واژه، شنیدن و تلفـظ نوش(
  .شده است  اي در نظر گرفته هاي حرفه آموزان و تداوم آموزش شبکه فارسی

آموزان از نقاط مختلف جهان در بنیـاد سـعدي،    با توجه به حضور گسترده فارسی
آموزان با یکدیگر  ارتباط فارسیمنظور تسهیل در برقراري  شبکه اجتماعی بنیاد سعدي به

کشور مختلف در این شبکه اجتمـاعی حضـور    39آموزان از  فارسی. شده است  طراحی
آموزان حاضر در شبکه اجتماعی را به تفکیک قاره  نام کشورهاي فارسی 1جدول . دارند

  .دهد نشان می

                                                   
1. Http://fln.saadifoundation.ir 
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  د سعديآموزان حاضر در شبکه اجتماعی بنیا نام قاره و کشورهاي فارسی -1جدول 
  اقیانوسیه  آفریقا  آمریکا  اروپا  آسیا

  استرالیا  مراکش  برزیل  اتریش  ترکیه  تاجیکستان  ایران

  صربستان  ایتالیا  عراق  هند
متحد ایاالت
  ه

  ساموآ  تونس

    مصر  باهاما  هلند  آلمان  قرقیزستان  پاکستان
    الجزایر  آروبا  سوئد  بلغارستان  ارمنستان  لبنان

    مالی    سیهرو  فرانسه  آذربایجان  سوریه
    کنیا    مقدونیه  اوکراین  ترکمنستان  بنگالدش

    
جمهوري 

  چک
    

جمهوري 
آفریقاي 
  مرکزي

  

  
  :برخی امکانات این شبکه اجتماعی عبارت است از

 به اشتراك گذاردن عکس، متن، موسیقی، وبالگ و نظرسنجی  
 انتخاب دوست با ارسال درخواست و پذیرفتن آن از طرف شخص مقابل 

 صورت عمومی به همگی  صورت خصوصی به دوستان و یا به ب بهارسال مطال
 کاربران

 شده امکان ارسال نظر و تأیید مطلب به اشتراك گذاشته  
  روش محاسبه اعتماد -4

بـا توجـه بـه    . شده است بندي فازي جهت استنتاج اعتماد استفاده در این مقاله، از دسته
هـاي   تعلق داشـته باشـند، از روش  که کاربران ممکن است که به بیش از یک دسته  این

بعد از . شده است ها استفاده منظور نمایش میزان تعلق کاربران به هر یک از دسته فازي به
ها، در هر دسته، مقدار اعتماد بین  آن درها و تعیین میزان عضویت کاربران  تشکیل دسته

و کـاربر کـه در   در صورت نیاز به محاسبه اعتماد بین د. شود هر زوج کاربر محاسبه می
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بندي کاربران در بخش  دسته. شده است  استفاده 1یک دسته قرار ندارند، از رابطه انتقال
  .شده است  ارائه 2-4و مدل محاسبه اعتماد بین کاربران در بخش  4-1

  
  بندي فازي کاربران ـ معیارهاي دسته1ـ4
زبان فارسـی و   آموزان بر اساس سه معیار سن، میزان آشنایی با بندي فارسی دسته 

آمـوزان از   منظور تعیین درجه عضـویت فارسـی   همچنین به. باشد ها می محل زندگی آن
  .شده است  اي استفاده مدل ذوزنقه

  معیار سن) الف
، 3، جوان2گروه نوجوان 4شناسی،  طبق علم روان. بندي، سن است اولین معیار دسته

 Erik H  Erikson, 1975; Erik(د دهن هاي سنی را تشکیل می گروه 5و سالمند 4سال میان

H Erikson, 1993( . هـا را نشـان    هاي سنی مربوط به هـر یـک از گـروه    ، بازه2جدول
  .شده است  نیز توابع عضویت فازي نشان داده 1در شکل . دهد می

  
  

  ها هاي سنی مربوط به هر یک از گروه بازه -2جدول 
  بازه  گروه سنی
  سال 19تا  13  نوجوان
  سال 39تا  20  جوان

  سال 64تا  40  سال میان
  120تا  65  سالمند

 

                                                   
1. Transitition 
2. Teen 
3. Young Adult 
4. Midle-Aed 
5. Elder 
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  توابع عضویت فازي مربوط به معیار سن -1شکل 

  
  معیار میزان آشنایی با زبان فارسی) ب

. بندي، میزان آشنایی کاربران بـا زبـان فارسـی اسـت     یکی دیگر از معیارهاي دسته
ت در میزان مشارک"و  "ها شده در آزمون نمره کسب"آموزان بر اساس دو پارامتر  فارسی

شوند و در نهایت امتیازي  ارزیابی می "هاي یادگیري زبان فارسی برحسب ساعت دوره
با استفاده از این امتیازها، میزان آشنایی کاربران بـا  . گیرد ها تعلق می به آن 100تا  0بین 

توابع عضویت فازي مربوط به معیـار میـزان    2در شکل . شود زبان فارسی مشخص می
  .شده است  رسی نشان دادهآشنایی با زبان فا

 
  معیار محل زندگی) ج

محـل زنـدگی   . باشـد  آمـوزان مـی   بندي، محل زنـدگی فارسـی   آخرین معیار دسته
) آسیا، اروپا، آمریکا، استرالیا و اقیانوسیه(ها  آموزان بر اساس قاره محل زندگی آن فارسی

کـالس بـه    60، شـده  بندي مطـرح  با توجه به معیارهاي دسته .شده است  در نظر گرفته
توانند متعلق به یک و یا  ها می آموزان، آن آید که با توجه به مشخصات فارسی وجود می

  .هاي عضویت مختلف باشند چند دسته و با درجه

1
3 
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  ـ مدل محاسبه اعتماد2ـ4
انواع مختلـف اعتمـاد   از هاي مختلف، با توجه به نوع مسئله از برخی  در پژوهش

. سازي در نظر گرفته شود تواند در مدل د مختلفی از اعتماد میبنابراین ابعا. برند بهره می
با توجه به رویکرد مورد استفاده در این مقاله، مقـدار اعتمـاد اسـتنتاج شـده، عـددي و      

همچنین در روش پیشنهادي استنتاج اعتماد، مقدار اعتماد ثابت نبوده و . باشد پیوسته می
شده، اعتمـاد داراي برچسـب    در مدل استفادهتغییر است و بنابراین  با گذشت زمان قابل

شده و نهایتاً   هاي مختلف اعتماد در نظر گرفته در این پژوهش، انواع جنبه. زمانی است
عالوه بر این، باوجود مفهوم کلی یکسـان  . ها مشخص گردیده است تأثیر هرکدام از آن

اند متفاوت باشـد کـه   تو ها و جزئیات مرتبط با هر مفهوم می براي هر نوع اعتماد، جنبه
بنابراین ویژگی . این پژوهش نیز داراي جزئیات و مقادیر پارامترهاي مختص خود است

شده و  سازد، انواع اعتماد به کار گرفته ها را از یکدیگر جدا می موضوعی که این پژوهش
 نشـان داده  3شده در این مقاله در شـکل   انواع اعتماد به کار گرفته. ها است جزئیات آن

. شده است هاي مختلف و جزئیات آن پرداخته شده است که در ادامه به توضیح قسمت 
  .شده است  در این پژوهش محاسبه انواع اعتماد در قالب رویکرد فازي انجام

  
  
  

  
  
  
  

  توابع عضویت فازي مربوط به معیار میزان آشنایی با زبان فارسی -2شکل 
  

25 26 35 1 651 6
0 

70 100 

 زیاد متوسط کم

 درجه فازي
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 ـ محاسبۀ اعتماد ایستا1ـ2ـ4

  .است 2و اعتماد اعتبار 1هاي اعتماد مشخصات ا شامل جنبهاعتماد ایست
  

  
  

  مدل محاسبه اعتماد -3شکل 
  
  ـ اعتماد مشخصات1ـ1ـ2ـ4

هر کاربر در شبکه اجتماعی بنیاد سعدي، داراي مشخصاتی است که با توجـه بـه   
مشخصاتی که . توان میزان تشابه دو کاربر به یکدیگر را محاسبه کرد این مشخصات می

، "کشـور "، "تعـداد دوسـتان  "، "سـن "گیـرد   این منظور، مورد اسـتفاده قـرار مـی   براي 
 .باشد می "شده هاي انجام تعداد کل فعالیت"و  "جنسیت"

  :باشد صورت زیر می بنابراین، هر کاربر داراي پنج خصوصیت به
   

  

                                                   
1. Profile Trust 
2. Prestige Trust 
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ر، جنسیت و تعداد کل به ترتیب برابر سن، تعداد دوستان، کشو  تا که در آن 
مربـوط بـه     به خصوصـیت   فرض کنید. باشد هاي انجام شده می فعالیت
ــاربر ــی  A ک ــد اشــاره م ــات را  .کن ــامیم و مــی  اعتمــاد مشخص  ن

را  B نسبت به کـاربر  A اعتماد مشخصات کاربر 1، طبق فرمول 
  .کند محاسبه می

)1(  
 

از  گیـرد و   ام تعلق مـی  k مقدار وزنی است که به مشخصه که در آن 
  .آید به دست می 2طریق فرمول 

)2(  
 

  
  ـ اعتماد اعتبار2ـ1ـ2ـ4

توانـد بـراي محاسـبه اعتبـار کـاربران موبـایلی        گیري متنوعی می هاي اندازه روش
. 3بر مبناي درجهو  2بر مبناي رتبه ،1مبناي مجاورت استفاده شود، مانند محاسبۀ اعتبار بر

گیـري   عنوان معیار انـدازه  در محاسبۀ اعتبار بر مبناي درجه، تعداد دوستان یک کاربر، به
تواند به  هایی که یک کاربر دارد، می دیگر تعداد همسایه عبارت به. شود در نظر گرفته می

  .افزایش اعتبار آن کاربر منجر شود
گیري از روش بر مبناي درجه، روشی جهت محاسبه اعتمـاد   قیق با بهرهدر این تح

در روش بر پایه درجه، کمیت و تعـداد دوسـتان در نظـر گرفتـه     . شده است اعتبار ارائه
منظور در نظر گرفتن اعتبار دوستان  رو، به ازاین. شود ها لحاظ نمی شود، اما کیفیت آن می

  :شده است  استفاده 3اعتبار کاربر از فرمول و در نتیجه محاسبه کارآمدتر اعتماد 

                                                   
1. Proximity-Based 
2. Rank-Based 
3. Degree-Based 
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)3(  
 

 
 

  .آید به دست می 4از طریق فرمول  که در آن 
)4(   

 
  ـ محاسبه اعتماد پویا2ـ2ـ4

اعتماد پویا را طبق خصوصیات رفتاري پویا مانند مکان و زمـان ارتبـاط، محاسـبه    
  .نماییم می

  ـ محاسبه اعتماد مکانی1ـ2ـ2ـ4
شناسایی مکان . تواند به افزایش اعتماد بین کاربران منجر شود هاي مشابه می نمکا

صـورت   بـه  Aمربـوط بـه کـاربر     ipفرض کنیـد  . پذیر است امکان ipکاربران از طریق 
اعتماد شناسـه مکـان میـان دو    . اشاره دارد Aکاربر  ipبه قسمت اول . نمایش داده شود

  :کنیم محاسبه می 5صورت فرمول  بهدهیم و  را با نمایش می Bو  Aکاربر 
  
)5(  
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  1ـ محاسبه اعتماد زمانی2ـ2ـ2ـ4
صورت خصوصـی مطـالبی را    توانند به در شبکه اجتماعی بنیاد سعدي، کاربران می
معموالً کاربران در ساعات پایانی روز . در قالب عکس یا متن به یکدیگر ارسال نمایند

نزدیـک خـود تعامـل خصوصـی دارنـد و در       و ساعات شب با کاربران مورد اعتماد و
 Aبنابراین با توجه به تعداد مطالبی کـه کـاربر   . تر هستند ساعات روز، تعامالت عمومی

تـوان اعتمـاد زمـانی را     کنـد مـی   ارسال مـی  Bدر ساعات مختلف روز و شب به کاربر 
زمان (را با  Bبه کاربر  22تا  16از ساعت  Aهاي ارسالی کاربر  تعداد پیام. محاسبه نمود

صبح را  8تا  22از ساعت  Bبه کاربر  Aهاي ارسالی کاربر  و تعداد پیام) خصوصی نیمه
را با  16تا  8از ساعت  Bبه کاربر  Aهاي ارسالی کاربر  و تعداد پیام) زمان خصوصی(با 

به دسـت   6از فرمول  Bبه کاربر  Aدر نهایت مقدار اعتماد زمانی کاربر . دهیم نشان می
  :آید می

توانند به صورت خصوصـی مطـالبی را در    در شبکه اجتماعی بنیاد سعدي، کاربران می
معمـوالً کـاربران در سـاعات پایـانی روز و     . دیگر ارسـال نماینـد  قالب عکس یا متن به یک

ساعات شب با کاربران مورد اعتماد و نزدیک خود تعامـل خصوصـی دارنـد و در سـاعات     
در سـاعات   A بنابراین با توجه به تعداد مطـالبی کـه کـاربر   . تر هستند روز، تعامالت عمومی

تعـداد  . توان اعتماد زمانی را محاسبه نمود کند می ارسال می B مختلف روز و شب به کاربر
زمـان  (  را بـا  B بـه کـاربر   22تا  16از ساعت  Aهاي ارسالی کاربر  پیام

صـبح را بـا    8تا  22از ساعت  B به کاربر A هاي ارسالی کاربر و تعداد پیام) نیمه خصوصی
 8از سـاعت    Bبه کـاربر  A هاي ارسالی کاربر و تعداد پیام) زمان خصوصی( 

 Bبه کاربر  Aدر نهایت مقدار اعتماد زمانی کاربر . دهیم نشان می را با 16تا 
  :آیدبه دست می 6از فرمول 

  

                                                   
1. Time Trust 
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)6(  

   که در آن
  
 1ـ اعتماد میزان تعامل3ـ2ـ2ـ4

ها هاي اجتماعی، معموالً کاربران با کسانی که اعتماد بیشتري نسبت به آندر شبکه
توان به عنوان یکی بنابراین میزان تعامل کاربران با یکدیگر را می. کننددارند، تعامل می

داراي برچسب زمانی  البته در این قسمت، تعامالت. از معیارهاي  اعتماد در نظر گرفت
تـر، داراي ارزش بیشـتري نسـبت بـه     تعامالت داراي برچسـب زمـانی بـزرگ   . هستند

-توان جهتاز طرف دیگر تعامالت را می. تر هستندتعامالت با برچسب زمانی کوچک

در بسیاري از موارد شروع کننده تعامل با  Aبه عنوان مثال اگر کاربر . دار در نظر گرفت
و میزان افزایش اعتماد کـاربر   Bبه کاربر  Aمیزان افزایش اعتماد کاربر  باشد و Bکاربر 

B  به کاربرA  را به ترتیب باα  وβ بـراي محاسـبه مقـدار    .  گـاه   نشان دهیم، آن
 7بوده است از فرمـول   Aکه آغازگر آن کاربر  Bو  Aاعتماد میزان تعامل بین دو کاربر 

  :نماییماستفاده می
)7(  

 
 

زمـان جـاري و    ام، kزمـان تعامـل    تعـداد کـل تعـامالت،     n که در آن
از طریق  Bو  Aدر نهایت مقدار اعتماد میزان تعامل بین دو کاربر . باشدمی 

  :شودمحاسبه می 8فرمول 
)8(  

  که در آن 

                                                   
1 Interaction Volume 
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  1کاربران در تعامالتـ اعتماد پایداري نسبی 4ـ2ـ2ـ4
هاي اجتماعی، کاربران ممکن است که فقط در یک بازه زمانی خاص بـا   در شبکه

هـاي زمـانی    که بـا برخـی دوسـتان دیگـر در بـازه      دوستانی تعامل داشته باشند درحالی
دیگر، کاربران ممکن است که با برخـی از کـاربران    عبارت به. تري در تعامل باشند بیش

بدین ترتیب، تغییرات در مجموعه . یدارتري در طول زمان داشته باشنددیگر تعامالت پا
در  9گیري شده و از آن بر اسـاس فرمـول    هاي زمانی اندازه کاربران موردتعامل در بازه

  .شده است گیري میزان اعتماد به کاربران استفاده اندازه
  

)9(  

 
  

امـین   kدر  A برابر کاربرانی است که کاربر که در آن 
در صـورتی کـه   .  ها در تعامل بـوده اسـت  با آن) نسبت به زمان جاري( بازه زمانی 

باشد، به این مفهوم است که  آخرین بازه زمانی فقط با بازه زمانی قبلی مقایسـه   
، مقـدار  ها وجود نداشته باشددر این مجموعه Bچنین در صورتی که کاربر هم. شودمی

  .شودصفر براي این اعتماد در نظر گرفته می
  
  اعتماد 4و انتقال 3، اجتماع2ـ ترکیب3ـ4

ها و درجه عضویت هر کاربر به هـر دسـته تعیـین     ، دسته1ـ4ازاین در بخش  پیش
هاي مختلف اعتمـاد و محاسـبات آن، مـورد بررسـی قـرار       نیز جنبه 2ـ4در بخش . شد

                                                   
1. Consistent Interaction Trust 
2. Combination 
3. Aggregation 
4. Transition 
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یب، اجتماع و انتقـال مقـادیر اعتمـاد در یـک شـبکه      در این بخش به نحوه ترک. گرفت
  .شده است  اجتماعی پرداخته

  
  ـ ترکیب اعتماد1ـ3ـ4

با استفاده از مقـادیر اعتمـاد   . در یک دسته قرار دارند Bو  Aفرض کنید دو کاربر 
، مقدار اعتماد میان این دو کاربر از رابطـه زیـر بـه دسـت     2ـ   4آمده در بخش  دست به

  :آید می
)10(  

 و  : که در آن

  
  ـ انتقال اعتماد2ـ3ـ4

نماییم تا شبکه  ابتدا بین هر دو کاربر که در یک دسته قرار دارند یک یال رسم می
در هـیچ دسـته    Bو  Aحال فرض کنید دو کاربر . صورت یک گراف درآید اجتماعی به

  :پذیر است لت امکاندر این صورت دو حا. یکسانی قرار نداشته باشند
در این حالت اعتماد بین دو کاربر، صـفر در  : مسیري بین دو کاربر وجود ندارد) 1

  .شود نظر گرفته می
در این صورت بـراي هـر مسـیر    . کم یک مسیر بین دو کاربر وجود دارددست) 2

فـرض کنیـد یکـی از مسـیرها از طریـق کاربرهـاي       . آیـد یک مقدار اعتماد بدست می
از طریق انتقـال   Bبه کاربر  Aدر این صورت اعتماد کاربر . شودطی   

  :آیداعتمادها از طریق کاربرهاي واسط به صورت زیر بدست می
)11(   
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  ـ اجتماع اعتماد3ـ3ـ4
. زمان در چند دسته حضورداشته باشـند  صورت هم به Bو  Aفرض کنید دو کاربر 

صورت مشـابهی   به. آید دار اعتماد به دست میدر این صورت به ازاي هر دسته، یک مق
در هیچ دسته یکسانی قرار ندارند، ولی مسیرهاي مختلفی  Bو  Aفرض کنید دو کاربر 

در ایـن  . آمده اسـت  دست ها وجود دارد و به ازاي هر مسیر یک مقدار اعتماد به بین آن
  :آید صورت مقدار اعتماد بین دو کاربر از رابطه زیر به دست می

)12(   
 .ام استk مقدار اعتماد به دست آمده از طریق دسته و یا مسیر که در آن 

  
  سازي و ارزیابی پیاده -5
  سازي ـ پیاده1ـ5
نویسـی جـاوا    سـازي و ارزیـابی روش پیشـنهادي از زبـان برنامـه      منظـور پیـاده   به
شبکه اجتمـاعی بنیـاد   شده در این ارزیابی نیز،  مجموعه داده استفاده. شده است استفاده

در روش . شـده اسـت   ، توضیحات مربـوط بـه آن ارائـه   3باشد که در بخش  سعدي می
هـا،   پیشنهادي، پارامترهاي مختلفی وجود دارند که با توجه به مقداردهی متفاوت به آن

توان نتایج متفاوتی را به دست آورد که در ادامه این بخش با توجه به نتایج ارزیابی،  می
اي به پارامترها نسبت  سازي، مقادیر اولیه در مرحله اول پیاده. اند رسی قرارگرفتهمورد بر

  .دهد این مقادیر را نشان می 3جدول . شده است داده
  شده پارامترهاي تنظیم - 3جدول 

  مقدار  پارامتر
 2/0  

  91  

 8/0 

 5/0 
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شده  رت زیر انجامصو زوج دوحرفی به 3هاي کاربران با استفاده از  گذاري دسته نام
  :آمده است 4است که توضیحات آن در جدول 

  
  

  ها گذاري دسته هاي مربوط به نام مخفف -4جدول 
  مخفف  گروه سنی  مخفف  سطح زبان  مخفف  قاره
 Te  نوجوان Lo  کم As  آسیا

 Yo  جوان  Me  متوسط  Er  اروپا

  Mi  سال میان  Hi  زیاد  Af  آفریقا

  El  سالمند      Am  اآمریک

         Oc  اقیانوسیه

  
  ـ ارزیابی2ـ5
شـده   منظور ارزیابی روش پیشنهادي، از تعدادي از کاربران بنیاد سعدي خواسته به

. نامه، میزان اعتماد خود بر دیگر اعضاء را مشخص نمایند است که بر اساس یک پرسش
فراوانـی هـر یـک از     کننده در این ارزیابی بر اساس مشخصات و تعداد کاربران شرکت

  .شده است  نشان داده 5ها در جدول  دسته
  

 سطح زبان گروه سنی نام قاره

A
A 

D
D 

C
C 
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  فراوانی مربوط به هر دسته -5جدول 
  تعداد  نام کالس  تعداد  نام کالس  تعداد  نام کالس
AsTeLo  2  AsMiMe  10  ErMiHi  2  
AsTeMe  12  AsMiHi  33  AfTeLo  1  
AsTeHi  23  ErTeMe  2  AfTeMe  1  
AsYoLo  3  ErTeHi  3  AfYoLo  1  
AsYoMe  23  ErYoMe  3  AfYoMe  1  
AsYoHi  63  ErYoHi  5      
AsMiLo  1  ErMiMe  1      

  
صورت زیر در نظر  دسته اعتماد براي ارزیابی میزان اعتماد کاربران به 5طورکلی  به
  :شده است  گرفته
 "0,2تا  0شده  براي مقدار اعتماد محاسبه "خیلی کم  
 "0,4تا  0,2شده  براي مقدار اعتماد محاسبه "کم  
 "0,6تا  0,4شده  براي مقدار اعتماد محاسبه "متوسط  
 "0,8تا  0,6شده  براي مقدار اعتماد محاسبه "زیاد  
 "1تا  0,8شده  براي مقدار اعتماد محاسبه "خیلی زیاد  

شده توسط کاربران با مقادیر بدست آمـده از روش پیشـنهادي    در نهایت، مقادیر تعیین
  .شده است نشان داده 6ها در جدول  هریک از دستهنتایج حاصل به ازاي . اند مقایسه شده

  
  به ازاي هر دسته F-Measureمقادیر دقت، بازخوانی و  -6جدول 

  )درصد( F-Measure  )درصد(بازخوانی   )درصد(دقت   دسته
  33  44  26  خیلی کم

  41  44  40  کم
  28  23  37  متوسط
  30  23  43  زیاد

  نشده تعریف  0  نشده تعریف  خیلی زیاد
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هاي متفاوت اما  اري از موارد نظرسنجی، کاربر و روش پیشنهادي، خروجیدر بسی
هاي  مثال، کاربر و روش پیشنهادي به ترتیب خروجی عنوان به. اند نزدیکی را ایجاد کرده

در ارزیابی اولیه کـارایی، در  . اند را بین دو کاربر ایجاد کرده "کم"و  "خیلی کم"اعتماد 
در ارزیابی جدید، یـک  . اند شده جی، متفاوت در نظر گرفتهگونه موارد، این دو خرو این

ایم که در آن هر دسته از ترکیب دو دسته در مجاورت هم به  بندي جدید ایجاد نموده دسته
  .شده است  نشان داده 7نتایج این ارزیابی نیز در جدول . وجود آمده است

  
  ها کیب دستهبا توجه به تر F-Measureمقادیر دقت، بازخوانی و  -7جدول 

  )درصد( F-Measure  )درصد(بازخوانی   )درصد(دقت   دسته
  38  44  30  خیلی کم و کم
  35  32  39  کم و متوسط
  29  23  39  متوسط و زیاد

  24  17  43  زیاد و خیلی زیاد
   

ازاین بیان شد محاسبه اعتماد امري دشـوار اسـت و بـه دلیـل      طور که پیش همان
تـوان   حال مـی  بااین. مکان محاسبه دقیق آن وجود نداردهایی مانند ذهنی بودن، ا ویژگی

صورت مجزا مورد بررسی قرار داد و نوع نگرش کاربران بـه هـر    برخی از معیارها را به
ها بـه چنـد    در بررسی پرسشنامه. صورت تقریبی بدست آورد ها را هرچند به یک از آن

و ممکـن اسـت در روش    تواننـد تـأثیر داشـته باشـند     ویژگی کاربران که در اعتماد می
در نتیجـه معیارهـاي   . یـابیم  شده باشند دست می شده محاسبه اعتماد، نادیده گرفته ارائه

جدیدي را براي محاسبه اعتماد در نظر گرفته و نتایج حاصل از آن نیـز مـورد بررسـی    
  .قرار گرفته است
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  ـ بررسی میزان تأثیر معیارهاي مختلف بر افزایش اعتماد3ـ5
  ار تعداد دوستانـ معی1ـ3ـ5

شـده   ، تأثیر افزایش تعداد دوستان بر میزان اعتمـاد کـاربران نشـان داده   4در شکل 
محور عمودي و محور افقی به ترتیب، تعداد کاربران و تعداد دوسـتان را نشـان   . است

رنگ مربوط به هر . هاي مختلف هستند گر دسته خطوط رنگی در نمودار، بیان. دهند می
به ترتیب مربوط  "سبز"و  "قرمز"طور مثال خط  به. شده است مشخصدسته در نمودار 

هر یـک از خطـوط، تـأثیر افـزایش     . باشند می "خیلی زیاد"و  "خیلی کم"هاي  به دسته
خیلی "تعداد کاربرانی که دسته . دهد تعداد دوستان بر میزان اعتماد کاربران را نشان می

باشد  می 10ی که تعداد دوستانشان کمتر از را براي بیان میزان اعتماد خود به کسان "کم
را  "خیلی زیاد"یا  "زیاد"تر از تعداد کاربرانی است که دسته  انتخاب کردند بسیار بیش

است  50همچنین کاربران به کسانی که تعداد دوستانشان بیش از . ها برگزیدند براي آن
وان نتیجـه گرفـت بـا    ت پس می. را اختصاص دادند "خیلی زیاد"و  "زیاد"دسته اعتماد 

رو  "کم"و  "خیلی کم"هاي  هاي انتخابی کاربران در دسته افزایش تعداد دوستان، گزینه
  .رو به افزایش است "زیاد"و  "خیلی زیاد"هاي  به کاهش و در دسته

  
 تأثیر معیار تعداد دوستان بر میزان اعتماد -4شکل 
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  ها ـ معیار تعداد فعالیت2ـ3ـ5
شـده   ها بر میزان اعتماد کـاربران نشـان داده   یش تعداد فعالیتتأثیر افزا 5در شکل،

محور عمودي و محور افقی به ترتیب، تعداد کاربران و تعـداد فعالیـت را نشـان    . است
 50ها در شبکه اجتماعی بیش از  میزان اعتماد به اشخاصی که تعداد فعالیت آن. دهند می

شاهد روند صعودي خطوط سـبز و  باشد و  می "خیلی زیاد"و  "زیاد"، "متوسط"است 
هسـتیم کـه بـه معنـاي     ) باشند می "زیاد"و  "خیلی زیاد"هاي  دهنده دسته که نشان(آبی 

  .باشد تأثیر مستقیم تعداد فعالیت بر اعتماد می
  
  ـ معیار اعتبار3ـ3ـ5

تر اعتمـاد بسـیار    معیار اعتبار یکی از معیارهایی است که تأثیر آن در محاسبه دقیق
اعتبـار  . ایـن معیـار بـا اسـتفاده از تعـداد و کیفیـت دوسـتان محاسـبه شـد          .زیاد است

 5/6است که تنها  56/0و  0شده براي کاربران در مجموعه داده بنیاد سعدي بین  محاسبه
درصـد از   83هستند که با همین درصد کم،  1/0درصد از کاربران داراي اعتبار بیش از 

  .باشد می "خیلی زیاد" و "زیاد"اعتماد دیگران به این اشخاص، 
  
  ـ معیار مکان4ـ3ـ5

کاربران در شبکه اجتماعی و در نظر گرفتن آن در محاسبه اعتمـاد،   ipمیزان تشابه 
درصـد از کسـانی کـه داراي مقـدار      63کـه   طوري نتایج خوبی را حاصل کرده است به

بیان میـزان  را براي  "خیلی زیاد"و  "زیاد"هاي  هستند دسته 75/0اعتماد مکانی بیش از 
هـا کمتـر از ایـن     درصد از کسانی که اعتمـاد مکـانی آن   68اعتماد خود اعالم کردند و 

  اند را انتخاب کرده "خیلی کم"و  "کم"هاي  مقدار است دسته
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 تأثیر معیار تعداد فعالیت بر میزان اعتماد -5شکل 

  
محور افقی، . دهد ، تأثیر معیار اعتماد مکانی در میزان اعتماد را نشان می6در شکل 

دهد و محور عمـودي، تعـداد کـاربران را     مقدار اعتماد مکانی میان کاربران را نشان می
طـور   به. شده است ها در نمودار مشخص رنگ مربوط به هر یک از دسته. دهد نشان می

تعـداد کـاربرانی کـه مقـدار اعتمـاد      . است "خیلی کم"مثال رنگ قرمز مربوط به دسته 
را بـیش از هـر    "خیلی کـم "و  "کم"شده است دسته اعتماد   ر محاسبهها صف مکانی آن

ها یـک   همچنین تعداد کاربرانی که مقدار اعتماد مکانی آن. اند دسته دیگر انتخاب کرده
را بیش از هر دسته دیگر انتخاب  "زیاد"و  "خیلی زیاد"شده است دسته اعتماد  محاسبه

 .اند کرده

هایی در رابطه با محاسبه اعتماد صورت گرفت  ابیها و ارزی در بخش قبل، آزمایش
با توجه . شده است منظور بدست آوردن اعتماد استفاده که در آن از معیارهاي مختلفی به

ها و نتایج بدست آمده در این بخش، مشخص گردید که برخی از این معیارها  به بررسی
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منظور بهبود کارایی روش  هرو، ب ازاین. شده دارند تأثیر بیشتري در کارایی روش طراحی
معیارهـاي  . شـده اسـت   هاي بعدي از معیارهاي تأثیرگذار استفاده شده، در آزمایش ارائه

ها، تعداد دوستان مشترك و اعتماد اعتبار ازجمله  اعتماد مکانی، تعداد دوستان و فعالیت
نحوه محاسبه . اند شده معیارهایی هستند که در استنتاج مقدار جدید اعتماد، به کار گرفته

  .آمده است 4ـ 5هر یک از این معیارها در بخش 
  
  ـ نحوه محاسبه هر یک از معیارها در روش بهبودیافته4ـ5
  ـ اعتبار1ـ4ـ5

. تـر خواهـد شـد    با افزایش مقدار اعتبار کاربر، اعتماد دیگران نسبت به وي بـیش 
دسته، تقسیم کرده  6به  باشد، این مقدار را می 56/0ازآنجاکه مقدار بیشینه اعتماد اعتبار 

گیرد، مقدار اعتماد اعتبار  و با توجه به اینکه مقدار اعتبار شخص در کدام دسته قرار می
  .جدید مشخص خواهد شد

)13(  
 

  
  ـ تعداد دوستان2ـ4ـ5

باشـد کـه بـه     می 243بیشینه تعداد دوستان در مجموعه داده مورد بررسی برابر با 
صورت زیـر   مقدار اعتماد از طریق تعداد دوستان به. ندشو تایی تقسیم می 50هاي  دسته

  .آید بدست می
)14(  
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  تأثیر اعتماد مکانی بر میزان اعتماد -6شکل 

  
  ها ـ تعداد فعالیت3ـ4ـ5

باشد کـه بـه    می 696ها در مجموعه داده مورد بررسی برابر با  بیشینه تعداد فعالیت
هـاي   که تعداد فعالیـت  تماد با توجه به اینمقدار اع. شوند تایی تقسیم می 50هاي  دسته

  .آید بدست می 15گیرد از طریق فرمول  شخص در کدام دسته قرار می
)15(  

 
  
  ـ تعداد دوستان مشترك4ـ4ـ5

با افزایش تعداد . باشد می 87بیشینه تعداد دوستان مشترك در مجموعه داده برابر با 
مقـدار اعتمـاد از طریـق تعـداد     . کنـد  میدوستان مشترك، مقدار اعتماد نیز افزایش پیدا 

  :آید صورت زیر بدست می دوستان مشترك به
)16(  
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  ـ رابطه دوستی5ـ4ـ5
صـورت زیـر در نظـر     منظور محاسبه اعتماد نیز بـه  روابط دوستی میان اشخاص به

  .:شود گرفته می
)17(  

 
  

از طریـق   Bو  Aدر نهایتاً، مقدار اعتماد حاصل از معیارهاي جدید، میان شـخص  
با توجه به میزان اهمیت هر یک از معیارها ضرایب مختلفی . شود محاسبه می 18فرمول 
  .شده است ها در نظر گرفته براي آن

)18(  

  
  ـ ارزیابی روش بهبودیافته استنتاج اعتماد5ـ6

نتایج حاصل از بهبود روش پیشـنهادي بـا در نظـر گـرفتن معیارهـاي کلیـدي در       
 نمـایش داده  9و جدول  8بندي ترکیبی به ترتیب در جدول  در دستهبندي اولیه و  دسته

  .شده است 
  

  در روش بهبودیافته استنتاج اعتماد F-Measureمقادیر دقت، بازخوانی و  -8جدول 
  )درصد( F-Measure  )درصد(بازخوانی   )درصد(دقت   دسته

  43  71  31  خیلی کم
  27  20  43  کم

  43  35  57  متوسط
  53  40  80  زیاد

  نشده تعریف  0  0  خیلی زیاد
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شود کارایی درر روش بهبودیافته نسبت بـه روش قبلـی    طور که مالحظه می همان
تري  دیگر، استفاده از معیارهاي کلیدي منجر به استنتاج دقیق عبارت به. یافته است افزایش

  .از اعتماد گردیده است
  

ها در روش بهبودیافته  کیب دستهبا توجه به تر F-Measureمقادیر دقت، بازخوانی و  -9جدول 
  استنتاج اعتماد

  )درصد( F-Measure  )درصد(بازخوانی   )درصد(دقت   دسته
  40  50  33  خیلی کم و کم
  37  29  52  کم و متوسط
  46  36  63  متوسط و زیاد

  39  28  67  زیاد و خیلی زیاد

  
  گیري و کارهاي آینده نتیجه -7

در دسته اعتماد . اسبه اعتماد در نظر گرفته شددر این تحقیق، معیارهاي مختلفی براي مح
ایستا، در قسمت اعتماد مشخصات، تشابه مشخصات کاربران نظیر سن، جنسیت، کشور، 

در اعتماد اعتبار، تعداد . ها مورد بررسی قرار گرفت هاي آن تعداد دوستان و تعداد فعالیت
در دسته دوم . ر نظر گرفته شدها از لحاظ برقراري ارتباط با دیگران د دوستان و کیفیت آن

یعنی اعتماد پویا نیز، اعتماد مکانی و سه نوع اعتماد دیگر که به زمان تعامالت و پایداري 
شـده در روش اول   هاي انجـام  در ارزیابی. تعامالت میان کاربران اشاره دارد مطرح شد

هر . تماد دارندمشخص گردید که اعتماد مکانی و اعتماد اعتبار تأثیر خوبی در محاسبه اع
تر باشد، میزان اعتمادشان به یکدیگر نیز  نزدیک 1چه مقدار اعتماد مکانی میان کاربران به 

معیارهاي . میزان اعتبار کاربران نیز تأثیر مستقیمی بر اعتماد دیگران دارد. یابد افزایش می
ها  الیتها در نظر گرفته شد مثل سن، جنسیت، تعداد دوستان و فع دیگري که شباهت آن

  . تأثیري در محاسبه دقیق اعتماد نداشتند
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هاي کـاربران بـه میـزان اعتمادشـان بـه دیگـران و لحـاظ نمـودن          با بررسی پاسخ
ها بـه دیگـران تـأثیر دارد مثـل تعـداد دوسـتان        هاي دیگر که در نوع نگرش آن ویژگی

. ري حاصل شدها و دوستان، نتایج بهت مشترك، ارتباطات بر مبناي دوستی، تعداد فعالیت
در روش بهبودیافتـه،  . محاسبه قـرار گرفـت   بار دیگر اعتماد با توجه به این نتایج مورد

هـاي دوسـتی، تعـداد دوسـتان مشـترك و تعـداد        معیارهاي اعتبار، اعتماد مکانی، رابطه
درصد  16طور میانگین  ها در نظر گرفته شدند که در آن، معیار دقت به دوستان و فعالیت

شده در روش اول برابـر   میانگین دقت محاسبه. ش اول افزایش داشته استنسبت به رو
 F-Measureمقادیر بـازخوانی و  . باشد درصد می 52درصد و در روش دوم برابر با  36

دهنـده عملکـرد خـوب     اند که نشـان  درصد افزایش داشته 5/8و  4/6طور میانگین  نیز به
  .روش بهبودیافته است

هـاي   هـا در شـبکه   ر محاسـبه اعتمـاد، شناسـایی خوشـه    هاي مؤثر د یکی از روش
در ایـن روش، اجتماعـات یـا همـان     . اسـت  1بندي فازي اجتماعی با استفاده از خوشه

طـور   ها به هاي متصل به یکدیگر هستند که این گروه هایی متراکم از گره ها، گروه خوشه
اعتمـاد از طریـق    در مطالعـات بعـدي، محاسـبه   . باشـند  آزادانه به بقیه شبکه متصل می

 .بندي فازي موردمطالعه قرار خواهد گرفت خوشه

                                                   
1. Fuzzy Clustering 
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