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، پیشبینی میزان اعتمادی است که یک کاربر میتواند نسبت به کاربری که در شبکه اعتماد، مسأله استنتاج اعتماد در یک شبکه اجتماعی:چکیده
 روشهای قبلی عمدتا. هدف این پژوهش ارائه یک روش ا ستنتاج اعتماد در شبکه اعتماد ا ست. دا شته با شد،به طور م ستقیم به وی مت صل نی ست
 در این پژوهش از محا سبات.محدود به یک نوع شبکه اعتماد ه ستند و برای شبکههای اعتماد مختلف با مقادیر متفاوت اعتماد قابل اجرا نی ستند
 یکی از.نرم و مدل شبکه ع صبی برای پیشبینی مقادیر اعتماد ا ستفاده شده و برای آموزش شبکه ع صبی از الگوریتم ژنتیک ا ستفاده شده ا ست
 محدود به یک نوع شبکه اعتماد نیست و برای شبکههای اعتماد مختلف با،مهمترین مزایای روش پیشنهادی این است که برخالف روشهای قبلی
 چهار ویژگی پی شنهادی استخراج می شود و سپس از روی، در روش پی شنهادی ابتدا از روی شبکه اعتماد.مقادیر متفاوت اعتماد نیز قابل اجرا است
 روش پیشنهادی بر روی شبکه اعتماد استاندارد اجرا شده و با.این ویژگیها و با استفاده از الگوریتم ژنتیک مدل شبکه عصبی آموزش داده میشود
 نتایج حاکی از آن ا ست که روش پی شنهادی قادر به ا ستنتاج اعتماد با دقت باالتری ن سبت به.سایر روشهای م شابه مورد مقای سه قرار گرفته ا ست
.روشهای قبلی است
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Abstract: The trust inference problem in a social network is defined as anticipating the trust level that a user can have to another user
who is not directly connected to him on the trust network. This research aims to propose a method for trust inference in a trust network.
Previous research studies are mainly limited to one type of trust network, and they cannot be used for different trust networks with
different values of trust. In this research, soft computing and neural network model are used to predict trust values. To train the neural
network system, genetic algorithm is exploited. One of the main advantages of the proposed method is that, unlike previous methods,
it is not limited to one type of trust network, and it can also be used for trust networks with different values of trust. In the proposed
method, at first four proposed features are extracted from the trust network, and afterward, the proposed neural network system is
trained using these features as well as the genetic algorithm. The proposed method is implemented on the standard trust network and
is compared with other similar methods. Experimental results indicate that the proposed method is able to produce more accurate results
in comparison with previous methods.
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 -1مقدمه
اعتماد همواره به عنوان یكی از ملزومات جدایی ناپذیر در زندگی بشر
مطرح بوده است .امروزه نیز اعتماد در دنیای وب عنصر بسیار مهمی
است .با حرکت به سمت وب معنایی باید بتوان روشهایی برای تولید
خودکار اعتماد توسط عاملها ارائه کرد که قادر به نمایش میزان اعتماد
و نیز راه رسیدن به این اعتماد باشد .با رشد شبکههای اجتماعی و با
توجه به اینکه بخش عمدهای از تعامالت بین افراد ناشناس صورت
میگیرد ،اعتماد نقش مهمی در شکلگیری روابط بین کاربران و
تصمیمگیریهای افراد در دنیای مجازی ،خصوصًا در شبکههای اجتماعی
ایفا میکند .به طوری که کاربران بر اساس میزان اعتماد خود به کاربران
دیگر ،اطالعات خود را به اشتراک گذاشته و یا با تکیه بر اطالعات فراهم
شده توسط کاربران دیگر ،تصمیماتی را اتخاذ میکنند .در شبكههای
اجتماعی در واقع با یک گراف روبرو هستیم که راسهای آن کاربران و
ارتباط بین این کاربران یالهای گراف را تشكیل میدهد .موضوع اساسی
در هر سیستم مبتنی بر اعتماد در شبكههای اجتماعی این است که
چگونه به استنباط اعتماد بین مردم که در شبكه به طور مستقیم متصل
نیستند برسیم .مثال اگر  Aبا  Bو  Bبا  Cمرتبط است چگونه  Aمیتواند
به  Cاعتماد کند.
پژوهش جاری به استخراج روابط و استنتاج اعتماد در یک شبکه
اجتماعی ،از روی رفتار اجتماعی میپردازد .در حقیقت مسأله این
پژوهش پیشبینی میزان اعتمادی است که یک کاربر میتواند نسبت به
کاربری که به طور مستقیم به وی متصل نیست ،داشته باشد .در روش
پیشنهادی از شبکه عصبی به همراه الگوریتم ژنتیک به عنوان یک ابزار
قدرتمند استفاده شده است .در روش پیشنهادی برای استنتاج اعتماد،
چهار ویژگی از شبکه اجتماعی استخراج میشود که در برگیرنده تأثیرات
جوانب متفاوت اعتماد بر فرآیند تصمیمگیری اعتماد است و سپس مدلی
براساس شبکه عصبی برای پیشبینی مقادیر اعتماد با توجه به این
ویژگیها ایجاد میشود .در پایان برای تنظیم وزنها و بایاس شبکه
عصبی از الگوریتم ژنتیک استفاده میشود .یکی از مهمترین مزایای روش
پیشنهادی این است که برخالف روشهای قبلی محدود به یک نوع شبکه
اعتماد نیست و برای شبکههای اعتماد مختلف با مقادیر متفاوت اعتماد
نیز قابل اجرا است .نتایج ارزیابی نیز دقت باالتر روش پیشنهادی را نسبت
به روشهای  ، ]1[ 1 BBKمیانگین ساده [TISoN ، ]3[ TidalTrust ، ]2

[ ]4و  ]5[ κ-FuzzyTrustدر تخمین میزان اعتماد نشان میدهد به
طوریکه دارای خطای  1/15بر روی پروژه اعتماد ]6[ mindswap
و 1/41برای داده  ]7[ FilmTrustاست.
در بخش بعدی مفاهیم مسأله استنتاج اعتماد در شبکه اجتماعی
آورده شده است .دربخش سوم نیز نحوه ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم
ژنتیک بیان میشود .در بخش چهارم روش پیشنهادی برای حل مساله
استنتاج اعتماد در شبکه اجتماعی ارائه شده است .در بخش پنجم نی ز
روش پیشنهادی برای شبکه گراف استاندارد پیادهسازی شده است.
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سپس نتایج روش پیشنهادی با روشهای دیگر مقایسه میشود .درنهایت
بخش آخر به نتیجهگیری و توصیف مسیر آتی تحقیق میپردازد.

 -2استنتاج اعتماد در شبکه اجتماعی
شبکه اجتماعی ،اصطالحی است که برای نخستین بار در سال 1954
توسط جان بارنز 2که در حوزهی انسانشناسی اجتماعی فعالیت میکرد،
بیان شد [ .]8او تحقیقی در مورد گروههای اجتماعی در بخشی از نروژ
انجام میداد و اصطالح شبکه اجتماعی را در آن تحقیق برای توصیف
رابطه بین انسانها و تحلیل مکانیزمهای ارتباطی و خصوصا تصمیم -
گیری آنها به کار برد .یک شبکه اجتماعی به صورت یک گراف = G
) (V،Eنمایش داده میشود که در آن } ⋯ V = {v1 ،v2 ،v3 ،
مجموعه رئوس و } ⋯  E = {e1 ،e2 ،e3 ،نشانگر مجموعه یالهاست و
هر یال یک جفت راس را به هم متصل میکند.
افزایش طول مسیر در شبكههای اعتماد موجب کاهش میزان اعتماد
و افزایش عدم اعتماد میشود .مکانیزم استنتاج اعتماد را میتوان به
عنوان الگوریتمی توصیف کرد که با استفاده از روابط اعتماد موجود بین
کاربران یک شبکه اجتماعی ،میزان قابل اعتماد بودن یک شخص
ناشناس را تخمین میزند.
در هر یک از مدلهای محاسباتی مختلفی که تاکنون برای استنتاج
اعتماد ارائه شده ،مقادیر متفاوتی برای نمایش اعتماد پیشنهاد داده شده
است .السانامونی و همکاران[ ]9یک مجموعهی گسسته از مقادیر و
ژیانک و همکاران[ ]10یک بازهی عددی پیوسته را به عنوان مقادیر
مجاز برای نمایش اعتماد در نظر گرفتهاند .برای مثال ،میتوان قابلیت
اعتماد یک عامل را با استفاده از مجموعه مقادیر گسستهی بسیار معتمد،
معتمد ،غیرمعتمد و بسیار غیرمعتمد نمایش داد .جوسانگ در [ ]11و
گوها و همکاران [ ]12بازهی پیوستهی ]1و [0را بهعنوان مجموعه
مقادیر مجاز برای نمایش مقدار اعتماد انتخاب کردهاند .گلبک [ ]3نیز
هم بازهی پیوستهی ]10و [0و هم مقادیر گسستهی دودویی  0و 1را
در نظر میگیرد.
مدلهایی که از ساختار شبکه اجتماعی بهرهبرداری میکنند به طور
ویژه بر مبنای مفاهیم اعتماد وب  3یا دوست دوست  ]13[ 4هستند.
جوسنگ  ]11[ 5عالوه بر ارائه منطقی به نام منطق ذهنی ،برای حساب
عقاید از جمله ترکیب آنها ،الگوریتمی هم برای پیمایش گرافهای اعتماد
و استنتاج از آنها ارائه کرده است .از آنجا که در منطق ذهنی دو عملگر
کاهش و توافق در ترکیب عقایدِ به ترتیب طولی و موازی نسبت ب ه
هم خاصیت توزیعپذیری ندارند و وی از این دو عملگر در ترکیب
اعتمادهای موجود در گراف اعتماد استفاده میکند؛ او استنتاج اعتماد را
در زیر گرافی از گراف اعتماد انجام میدهد که بتوان آن را به شکل بسته
و توزیع نشدهای که خود تعریف کرده است ،نشان داد .گرافی که بتوان
آن را به این شکل ساخت یافته نمایش داد ،گراف کانونی نامیده میشود.
او برای پیدا کردن زیرگراف کانونی بهینه که دقیقترین استنتاج اعتماد
را منجر میشود یا زیرگراف کانونی نزدیکِ بهینه ،الگوریتم یافتن گراف
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کانونی  6را ارائه کرده است که بر اساس کنارهم قراردادن مسیرهای
موجود از مبدأ به مقصد در گراف عمل میکند.
مدل  TidalTrustتوسط گلبک  7در سال  2005پیشنهاد شده
است[ .]3این روش ارزش اعتماد را با اعدادی در محدوده صفر تا 10
بررسی می کند .این مدل ساده است و پیچیدگی کم آن اجازه مقیاس
پذیری باال در کاربردها را میدهد .در این الگویتم ارزشهای اعتماد از
طریق مسیرهای کوتاه تر در نظر گرفته میشود ،در نتیجه فقط کوتاه
ترین مسیر از منبع به مقصد بررسی میشود .بسیاری از الگوریتمها برای
استنتاج اعتماد به این الگوریتم اشاره می کند .این رویکرد بر مبنای این
قضیه است که نزدیکان دستهبندیهای اعتماد باالتر احتماالً درباره
قابلیت اعتماد شخص ثالث با هم توافق دارند ،بنابراین ،برای دستهبندی
اعتماد ثابت ،مسیرهای کوتاهتر میانگین تفاوت پایینتری دارند و دسته
بندیهای اعتماد باالتر میانگین تفاوت پایینتری دارند .این مدل با
معادله توصیف تساوی ارزش با استفاده از میانگین وزنی کار میکند:
()1

𝑗𝑖𝑡∗𝑠𝑗𝑡
𝑠𝑗𝑡 ≥𝑗𝑖𝑡 𝑓𝑖
)
𝑡𝑖𝑗 2
𝑠𝑗𝑡 <𝑗𝑖𝑡 𝑓𝑖
𝑗𝑖𝑡 ∑𝑛𝑗=0

( )𝑖(𝑁∈𝑗∑
= 𝑠𝑖𝑡

که در آن 𝑠𝑖𝑡 اعتماد گره  iبه گرههای غیرمجاور است و  jمجموع همه
همسایگان  iاست .این فرمول اجازه میدهد تا یک مقیاس درجهبندی
به طور مداوم مورد استفاده قرار گیرد .این میتواند به عنوان یک مدل
محلی توزیع اعتماد طبقهبندی شده در یک محیط توزیع شده مانند وب
معنایی استفاده شود .اگر چه اعتماد تخمین زده شده همیشه محافظه
کارانه باقی میماند ،اما اعتماد بین دو گره به فاصله حتی چهار سطح
هنوزهم به اندازه کافی باال میباشد.
دو الگوریتم دیگر به نام الگوریتم اعتماد دودویی و  TrustMailتوسط
گلبک و همکاران [ ]14با هدف توسعه روشهای بهرهوری و درستی
استنباط با استفاده از روابط اعتماد ساختار و رأی اعتماد در درون یک
شبكه اجتماعی ارائه شده است .آنها بر اساس واگذاری اعتماد دودویی
کار میکنند و نتایج را در ایمیلهای آزمایشی برنامه مشتری وارد
میکنند.
8
زیگلر و الئوسن []15رویکردی به نام  ،Appleseedبرای ایجاد
ماتریس اعتماد گروه در زمینه وب معنایی مطرح کردهاند .این رویکرد
نیاز به کشف نمودار اعتبار جهانی را در اکثر موارد حذف میکند و به
کاهش پیچیدگی محاسبهای بوسیله محدودکردن قلمرو محاسبه برای
نمودار اعتماد کاهش یافته کمک میکند.
کاتر  9و همکاران [ ]16براساس اطالعات فراهم شده از زنجیرهها یا
کانالهای اجتماعی متفاوت بر اعتماد متمرکز هستند .آنها
روش  SUNNYرا ارائه کردهاند که در واقع یک الگوریتم استنتاج اعتماد
در شبکههای اجتماعی با استفاده از مدل احتماالتی ضریب اطمینان
است .این روش تخمینی از اعتماد را برای تنها آن دسته منابع اطالعاتی
با تخمین اطمینان باال محاسبه میکند و صرفنظر از طول مسیر ،برای
رسیدن به اعتماد به دقت باالتر تخمین میزند.
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کیم و هان  ]17[ 10روشی برای استنتاج اعتماد بین کاربران در شبکه
های اجتماعی مبتنی بر وب ،با استفاده از منطق فازی پیشنهاد می کند.
از منطق فازی برای پی بردن به ارزش های درستی درمقایسه با سایر
فاکتورها استفاده شده و سه توصیفگر فازی اعتماد (صحت) اتصال
مستقیم ،فاصله و میانگین اعتماد را برای ایجاد رویکردی برای استنتاج
اعتماد در نظر گرفته شدهاند .این مدل بر روی یک شبکه واقعی مورد
بررسی قرار نگرفته است.
مای و همکاران [ ]18برای پیدا کردن مسیرهای استنتاج اعتماد،
الگوریتم کلونی مورچه ها به کار بردهاند .برای جستجوی مسیر استنتاج
اعتماد ،ابتدا با استفاده از روش تشخیص جوامع قابل اعتماد ،کاربران
خوشه بندی میشوند و سپس با در نظر گرفتن خوشهها به عنوان
کلونیهای مختلف ،بهینه سازی کلونی مورچهها به منظور پیدا کردن
مسیر استنتاج اعتماد بهینه انجام میشود .از معایب این مقاله این است
که روابط اعتماد دودویی هستند و تنها با دو مقدار  1و  -1بیان شده
است که در شبکههای اجتماعی به دلیل مقیاس بزرگ آنها مناسب نیست
و مقادیر اعتماد دودویی تفاوت بین کاربران شبکههای اجتماعی را در
نظر نمیگیرد.
شاکری و قائمی [ ]19یک مدل الیه ای سیستم مدیریت استنتاج
اعتماد مبتنی بر اطمینان ارائه کردهاند .دراین مدل فرض شده است که
هر موجودیت یک سیستم مدیریت اعتماد را اجرا میکند .چنین
سیستمی وظایف مختلفی را برعهده دارد که برخی از آنها مانند
جمعآوری اطالعات اعتماد ،تخمین اعتماد و استخراج ویژگی به صورت
داخلی انجام میگیرد و برخی دیگر مانند مبادله اطالعات یا نظرات
اعتماد با سیستم های افراد دیگر جامعه به ارتباط و همکاری با دیگران
نیاز دارد .هدف از مدل پیشنهادی ،تبیین وظایف سیستم در سطوح
مختلف در قالب یک ساختار الیهای و مشخص کردن وظایف هر الیه و
ارتباطات بین الیههاست.
چن و همکاران [ ]5روش  κ-FuzzyTrustارائه کردهاند که یک روش
استنتاج اعتماد برای شبکههای اجتماعی موبایل با مقیاس بزرگ است.
در این روش از یک گراف اجتماعی ضمنی فازی برای درک بهتر اعتماد
بین کاربران موبایل استفاده میشود و ساختارهای خوشه فازی با استفاده
از الگوریتم  FuzzyDetectingبرای درجه فازی  kتشخیص داده میشود.
سپس ویژگیهای مهم شبکه اجتماعی را بررسی میکند و یک زمینه
اعتماد تلفن همراه بر اساس دو جنبه ایجاد می کند :ویژگیهای ایستا و
الگوهای رفتاری پویا ،مانند مشخصات کاربر و اعتبار ،آشنایی و تکامل
تعامل و مشخصات مکانی و زمانی.
حمدی و همکاران[ ]4ویژگیهای انتشار اعتماد در شبکههای
اجتماعی را براساس مفهوم گذارپذیری بررسی کرده و مدل  TISoNرا
برای تولید و ارزیابی استنتاج اعتماد در شبکههای اجتماعی آنالی ن
معرفی کردهاند .آنها یک الگوریتم جدید جستجوی مسیر اعتماد ایجاد
کردند که در آن اولویت همسایگان براساس اعتبار مستقیم بین آنها
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تعیین میشود و سپس مسیر های قابل اعتماد را در حالی که طول مسیر
را تعیین میکنند ،انتخاب میکنند.
رویکردهای محا سبه اعتماد در شبکههای اجتماعی که بیان شد را
می توان به مدل های اعتماد مبتنی بر شـبکه ،مدل های اعتماد مبتنی
بر تعامل و مدل های اعتماد ترکیبی طبقه بندی کرد.
رویکردهایی که از ساختار اجتماعی برای محاسبه اعتماد استفاده
می کنند ،یک جنبه از محاسبه اعتماد را دربرمی گیرند از جمله اعضا
چگونه با هم در ارتباط هستند و چگونه اعتماد در شبکه آنها جریان پیدا
می کند .با این وجود ،این رویکردها در بدست آوردن تعامل های دقیق
میان اعضا ناموفق بودهاند  .حجم ،تکرار و حتی ماهیت تعامل ،مؤلفه های
مهم اعتماد در شبکههای اجتماعی هستند.
مدل های اعتماد مبتنی بر تعامل ،رویکردی را برای پیشبینی
اعتماد در جوامع برخط با استفاده از رفتارها یا الگوهای تعامل کاربران
مطرح میکنند .مدلهای اعتماد ترکیبی از تعامالت و ساختار شبكه
اجتماعی برای محاسبه اعتماد اجتماعی استفاده میكنند.

در روشهای استنتاج اعتماد قبلی از محاسبات نرم استفاده نشده
است و در روش پیشنهادی از محاسبات نرم به عنوان یک ابزار جدید
قدرتمند استفاده شده است .در روش پیشنهادی برای اسنتتاج اعتماد،
چهار ویژگی از شبکه اجتماعی استخراج میشود که در برگیرنده تأثیرات
جوانب متفاوت بر فرآیند تصمیمگیری اعتماد است و سپس مدلی
براساس شبکه عصبی برای پیشبینی مقادیر اعتماد با توجه به این
ویژگیها ایجاد میشود و در پایان برای تنظیم اوزان و بایاس شبکه
عصبی از الگوریتم ژنتیک استفاده میشود .یکی از مهمترین مزایای روش
پیشنهادی این است که برخالف روشهای قبلی محدود به یک نوع شبکه
اعتماد نیست و برای شبکههای اعتماد مختلف با مقادیر متفاوت اعتماد
نیز قابل اجرا است .روشهای قبلی فقط بر روی یک نوع شبکه با مقادیر
اعتماد از نوع خاص(عددی گسسته یا پیوسته؛ غیر عددی) مناسب
هستند در حالیکه ویژگیهای استخراج شده در روش پیشنهادی مستقل
از نوع اعتماد هستند.

 -3ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتی ک
هنگام کار با شبکههای عصبی با دو مسأله روبهرو هستیم :انتخاب
معماری مناسب و انتخاب الگوریتم آموزشی مناسب .معماری شبکه
عصبی شامل تعداد الیههای مخفی ،تعداد نرونها در الیههای مخفی و
نوع تابع تحریک میباشد و هر یک از این پارامترها بر روی عملکرد شبکه
عصبی تاثیر مستقیم و به سزایی دارد[ .]20متداولترین الگوریتم
آموزشی شبکه عصبی ،الگوریتم پسانتشار خطا  ]21[ 11میباشد .مشکل
الگوریتم پسانتشار خطا ،همگرایی دیر و توقّف در نقاط بهینه محلی
است .یک رویکرد در آموزش شبکههای عصبی استفاده از الگوریتمهای
ابتکاری مانند ژنتیک است که در واقع بخشی از محاسبات نرم  12محسوب
میشود[ .]22الگوریتم ژنتیک از خانواده مدلهای محاسباتی الهام گرفته
از تکامل است که یک راهحل ممکن برای یک مسأله مشخص را بوسیله
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ساختار دادهای شبیه کروموزوم نشان میدهد و عملگرهای ترکیبی را بر
روی این ساختار دادهای انجام میدهد تا اطالعات حیاتی حفظ
شوند[ .]24الگوریتم ژنتیک یک مکانیزم بهینهسازی براساس فرآیند
انتخاب اصلح در طبیعت است [.]25
روند اجرایی الگوریتم ژنتیک به اینصورت است که پس از تولید
رشته ژنتیک اولیه ،یک تابع برازندگی برای رشتهها بر اساس میزان ارزش
آنها تعریف میگردد .سپس عملگرهای جابهجایی و جهش به رشتههای
والد اعمال شده تا رشته های ژنتیک فرزند تولید شوند .در ادامه ،همه
افراد جمعیت جدید از طریق مقایسه مقدار برازندگی مربوطه ،مورد
ارزیابی قرار میگیرند .چنانچه شرایط خاتمه فراهم باشد ،الگوریتم پایان
میپذیرد و در غیر اینصورت جمعیت موجود بهعنوان جمعیت اولیه برای
مرحله بعد مورد استفاده قرار میگیرد[.]26
دو روش ترکیبی از الگوریتمهای تکاملی مانند ژنتیک وشبکههای
عصبی وجود دارد .الگوریتمهای ژنتیک عصبی الگوریتمهای تکاملی
هستند که پارامترهای ذاتی آنها مانند تابع برازش ،شرط توقف ،نرخهای
مربوط به عملگرهای الگوریتم مانند جهش و بازترکیب توسط شبکه
عصبی تنظیم میشود .بنابراین مزیت رسیدن به دقت باالتر با تکرار
کمتر را به منظور صرفهجویی در منابع محاسباتی دارند .شبکههای
عصبی یا به عنوان ابزاری برای کنترل پویای پارامترهای الگوریتم استفاده
میشوند یا به عنوان بخشی از الگوریتم که با استفاده از تکنیک شبکه
عصبی طراحی شدهاند .از طرف دیگر ،در یک سیستم نرون ژنتیکی ،یک
الگوریتم ژنتیک یک شبکه عصبی را بوسیله تنظیم وزنها و بایاسها
بهبود میدهد  .در این سیستم هر کروموزوم الگوریتم ژنتیک مقادیر وزن
ها و بایاسها را نشان می دهد .برای تعیین مقدار برازندگی هر کروموزوم،
شبکه عصبی با مقادیر وزن ها و بایاس های کروموزوم اجرا می شود و
خطای شبکه عصبی به عنوان تابع برازش الگوریتم زنتیک محاسبه می
شود.]22[ .

 -4مدل پیشنهادی
در این بخش ســـاختار کلی و اجزای مختلف روش پیشـــنهادی مورد
بررسـی قرار میگیرد .در روش پیشــنهادی به کمک شــبکه عصــبی ،از
روی ساختار محلی روابط اعتماد کاربران با یکدیگر ،یک مدل پیشبینی
کننده با الگوریتم ژنتیک آموزش داده شده است .در حقیقت سعی شده
تا با توجه به ویژگیهای بدست آمده از شبکههای اجتماعی ،مدلی ارائه
شود که دقت باالیی در پیشبینی مقادیر اعتماد نامعلوم دا شته با شد.
در این بخش ساختار کلی روش استنتاج اعتماد بیان می شود که دارای
مراحل زیر اســـت .ســـپس در ادامه این مراحل با جزئیات شـــرح داده
میشود.
• بارگذاری اطالعات شبکه :ابتدا ماتریس مجاورتی گراف شبکه
اجتماعی اعتماد بارگذاری میشود.
• استخراج ویژگیها برای تولید دادههای آموزشی :در این مرحله به
ازای هر لینک مستقیمی که در گراف شبکه وجود دارد چهار ویژگی
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 Distance ،MDT ،MSTو  SPTمحاسبه میشود و یک نمونه داده به
دادههای آموزشی اضافه میشود .کالس خروجی متناظر با هر یک از این
نمونه دادهها مقدار لینک یا همان اعتماد بین دو گره است.
• ایجاد معماری شبکه عصبی پیشنهادی :در این مرحله یک شبکه
عصبی پیشنهادی ایجاد میشود.
• اجرای الگوریتم ژنتیک با کروموزومهایی با طول تعداد وزنها و
بایاسهای شبکه عصبی :در این مرحله سیستم ژنتیک برای تنظیم
پارامترهای شبکه عصبی ایجاد میشود.
• نهاییسازی شبکه عصبی :درنهایت بهترین کروموزوم بدست آمده
اوزان بهینه برای شبکه عصبی را تعیین میکند.
 -1-4استخراج ویژگیها
برای تمام لینکهای موجود در شبکه اعتماد ،در هر مرحله یک لینک
( )u,vاز گراف به طور موقت حذف میشود و ویژگیهای مورد نظر برای
لینک ( )u,vمحاسبه میشود .این ویژگی ها شامل موارد زیر است که
به عنوان ورودی شبکه عصبی روش پیشنهادی برای استنتاج اعتماد
شبکه اجتماعی در نظر گرفته میشود:
 میانگین اعتماد گره مبدا  :)MST13 ( uاین ویژگی میانگین مقادیر
اعتمادی را که گره مبدا  uبه گرههای همسایه خود دارد نشان می
دهد.
𝑗𝑢𝑡 )𝑢(∑𝑗∈𝑎𝑑𝑗 +
()2
= 𝑇𝑆𝑀
|)𝑢( |𝑎𝑑𝑗 +

𝑢

در این فرمول )𝑢( 𝑎𝑑𝑗 +مجموعه گرههای همسایه  uاست که از
 uبه آنها لینک وجود دارد و 𝑗𝑢𝑡 مقدار اعتماد گره  uبه گره  jاست.
 میانگین اعتماد به گره مقصد  :)MDT14( vاین ویژگی میانگین
مقادیر اعتمادی را که همسایگان گره مقصد  vبه آن دارند را نشان
می دهد.
𝑣𝑗𝑡 )𝑣( ∑𝑗∈𝑎𝑑𝑗−
()3
= 𝑇𝐷𝑀
|)𝑣( |𝑎𝑑𝑗 −

𝑣

در این فرمول )𝑣( adj−مجموعه گرههای همسایه  vاست که از
آنها به  vلینک وجود دارد و 𝑣𝑗𝑡 مقدار اعتماد گره  jبه گره  vاست.
 فاصله( :)Distanceاین ویژگی به اندازه کوتاهترین مسیر بین دو گره
مبدا و مقصد اشاره میکند .هرچه فاصله بین دو گره مبدا و مقصد
بیشتر باشد ،رابطه بین کاربر مبدا تا کاربر مقصد کم تاثیرتر است.
مقدار اعتماد تخمینی کاربر مبدا نسبت به کاربر مقصد تحت تاثیر
فاصله کاربر مبدا تا کاربر مقصد است.
 اعتماد  kمسیر کوتاه بین مبدا  uو مقصد  :(15SPT) vاین ویژگی،
اعتماد بدست آمده در طول مسیرهای کوتاه بین مبدا و مقصد را
نشان می دهد .از آنجایی که ممکن است بین مبدا و مقصد چند
مسیر وجود داشته باشد k ،مسیر کوتاه که تخمین نسبتا باالتری
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برای اعتماد مبدا به مقصد دارد انتخاب میشوند و با استفاده از
رابطهی زیر مقدار ویژگی  SPTمحاسبه میشود.
()4

𝑗𝑡 )𝑖(𝐿𝑃𝑝∈𝑗∑
)𝑖(𝑆𝑃
𝑘

∑𝑘𝑖=1

= 𝑣𝑆𝑃𝑇𝑢,

در این رابطه  kتعداد مسیرهای کوتاه انتخابی بین مبدا  uو مقصد
 vاست PL(i) .مجموعه لینکهای (یالهای) مسیر iام است 𝑡𝑗 .مقدار
اعتماد لینک  jاست PS(i) .طول مسیر  iام است .مقدار  kبا توجه به
نوع و بزرگی شبکه میتواند انتخاب شود .هرچه شبکه بزرگتر و متراکمتر
باشد مقدار  kبزرگتر انتخاب میشود.
پیدا کردن تمام مسیرهای ساده ممکن از یک گره مبدا به یک گره
مقصد در یک گراف را مسأله پیدا کردن تمام مسیرها میگویند[.]27
این مسأله یک مسأله از نوع -NPسخت است و الگوریتمهای قطعی که
برای حل آن ارائه شده اند ،زمان نمایی دارند و فقط برای گرافهایی با
تعداد گره کم مناسب هستند .برای به دست آوردن مسیرهای کوتاه بین
16
مبدا و مقصد می توان از الگوریتم تقریبی پیدا کردن تمام مسیرها
استفاده کرد .در این الگوریتم برای بدست آوردن مسیرهای کوتاه بین
مبدا و مقصد ،ابتدا کوتاهترین مسیر بین مبدا و مقصد توسط روش
دیکسترا به دست میآید (مسیر  .)17 SPاین مسیر به مجموعه مسیرهای
 Pاضافه میشود ،سپس وزن تمام یالهای مسیر  SPدر یک ضریب ثابت
 Cضرب میشوند و با اوزان جدید نیز کوتاهترین مسیر بین مبدا و مقصد
توسط روش دیکسترا به دست میآید .این مسیر نیز به مجموعه
مسیرهای  Pاضافه میشود و وزن تمام یالهای کوتاهترین مسیر در یک
ضریب ثابت  Cضرب میشوند .این روند با تعداد تکرار معین  MIاجرا
میشود و در مرحله بعد مسیرهای تکراری از مجموعه  Pحذف میشوند
و مجموعه  Pمرتب میشود .در شکل  1شبه کد این الگوریتم از مبدأ r
به مقصد  sآمده است.
;)Kshortestpath(r,s,k

0

i=0

1

;)'SP=shortestpath(r,s,'Dijkstra
add SP to P set
Multiply weight all links of SP by C
i=i+1
while K<MI repeat 2 to 5
remove duplicate paths in P set
sort P set accourting to total trust of each path
Return k paths with higher trust in P set

2
3
4
5
6
7
8
9

شکل  :1الگوریتم پیشنهادی پیدا کردن مسیرهای ساده بین دو گره

 -2-4معماری شبکه عصبی پیشنهادی
شبکه عصبی مدلی را ایجاد میکند تا بتوان میزان اعتماد را براساس
ویژگیهای بیان شده پیشبینی نمود .یکی از مرسومترین انواع
شبکههای عصبی ،شبکه عصبی پرسپترون چند الیه ( )MLPاست که به
طور موفقیّتآمیزی در بازه وسیعی از کاربردها مورد استفاده قرار
میگیرد[ .]28در مدل پیشنهادی از این نوع شبکه عصبی برای
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پیشبینی اعتماد در گراف استفاده میشود .در روش پیشنهادی از آنجا
که چهار ویژگی  Distance ،MDT ،MSTو  SPTبرای دادهها در نظر
گرفته شده است ،تعداد ورودیهای شبکه عصبی نیز برابر چهار است.
شبکه عصبی پیشنهادی دارای  10خروجی است که همان مقدار اعتماد
پیشبینی شده میباشد .در این شبکه عصبی تعداد نرونهای الیه ورودی
با تعداد ویژگیهای داده ورودی و تعداد نرونهای الیه خروجی با تعداد
خروجی برابر است .جهت تعیین معماری یک شبکه عصبی بایستی تعداد
الیههای مخفی و تعداد نرونها در الیههای مخفی و نوع تابع تحریک
مشخص شود .تعداد الیههای مخفی برابر با سه فرض شدهاست زیرا
شبکه عصبی با بیش از دو الیه با نرون کافی ،توانایی حل هر نوع مسألهای
را دارد .نوع تابع تحریک نیز حلقوی در نظر گرفته شدهاست .در شکل 2
معماری شبکه عصبی به کار رفته برای پیشبینی اعتماد نشان داده شده
است.

استنتاج اعتماد در شبکههای اجتماعی . . .

تابع برازش ،معیار مقایسه جوابهای امکانپذیر یا همان کروموزومها
است که میزان مطلوبیت آنها را نشان میدهد .با توجه به اینکه هدف از
الگوریتم ژنتیک آموزش اوزان شبکه عصبی بهگونهای است که خروجی
آن کمترین خطا نسبت به مقدار اعتماد واقعی را داشته باشد ،به ای ن
منظورمی توان از دادههای آموزش بدست امده با چهار ویژگی استفاده
کرد و مجموع قدر مطلق خطای اعتمادهای تخمین زده شده نسبت به
تخمین واقعی را به عنوان برازش استفاده کرد .در نتیجه وزنها و بایاسها
توسط الگوریتم ژنتیک به گونهای تنظیم میشوند که اعتماد خروجی
حداقل خطا و بیشترین دقت را داشته باشد .تابع برازش الگوریتم آموزش
دهنده شبکه عصبی پیشنهادی در فرمول  5آورده شده است.
𝑛
()5
| 𝑖𝑥𝑡 𝑓(𝑥) = ∑ |𝑡𝑟𝑖 −
𝑖=1

که در آن )𝑥( fتابع برازش کروموزم  n ، xتعداد دادههای آموزشی،
مقدار اعتماد واقعی برای داده  iام و 𝑖𝑥𝑡 مقدار اعتماد خروجی (تخمینی)
شبکه عصبی با اوزان کروموزوم  xاست.
𝑖𝑟𝑡

 -5پیادهسازی و ارزیابی

شکل  :2معماری شبکه عصبی پیشنهادی

همانطور که در شکل  2مشاهده میشود تعداد کل نرونها برابر 21
است .از این رو به ترتیب تعداد بایاس و تعداد وزنها برای آموزش شبکه
عصبی برابر 21و  74است ( برای هر نرون یک بایاس در نظر گرفته
میشود).
 -3-4نحوه نمایش کروموزومها و تابع برازش
در این پژوهش هدف از الگوریتم ژنتیک ،تعیین بایاسها و وزنهای بهینه
شبکه عصبی جهت تخمین اعتماد است .در الگوریتمهای تکاملی مثل
ژنتیک ،رابط بین الگوریتم و مسئله مورد نظر ،نحوه کدگذاری و نمایش
کروموزومها (راهحلها) و تابع برازش است که در ادامه مورد بررسی قرار
میگیرد .در الگوریتم ژنتیک پیشنهادی هر کروموزوم نشاندهنده مقادیر
وزنها و بایاس شبکه عصبی است ،بطوریکه ژن های شماره  1تا 74
نشاندهندۀ وزنهای  w1تا  w74شبکه عصبی پیشنهادی است و ژنهای
شماره  75تا  95نشان دهنده مقادیر بایاس نرونها ( b1تا  )b21میباشد.
بنابراین هر کروموزم دارای  95ژن است که هر ژن مقدار حقیقی در بازه
یک تا  -1را میتواند تولید کند .در شکل  3ساختار یک کروموزوم برای
آموزش شبکه عصبی پیشنهادی نشان داده شده است.

شکل  :3ساختار یک کروموزوم برای آموزش شبکه عصبی پیشنهادی

Serial no. 91

برای ارزیابی روش پیشنهادی ،به شبکه اجتماعی واقعی نیاز است تا نتایج
خروجی مدل پیشنهادی با دادههای واقعی تست شود .شبکه اجتماعی
استفاده شده در این تحقیق ،قسمتی از پروژه اعتماد  ]6[ mindswapو
 ]7[FilmTrustاست mindswap .از دادههای بدست آمده از وب معنایی
ساخته شده است .در این شبکه کاربران به افرادی که میشناسند رتبهی
اعتمادی بین یک (حداقل اعتماد) تا ( 10حداکثر اعتماد) میدهند .این
رتبهدهی میتواند به صورت کلی یا با توجه به موضوع خاصی داده شود.
در این تحقیق کاربران از نظر کلی به یکدیگر رتبه اعتماد میدهند.
 mindswapحدود  2000عضو با بیش از  2500ارتباط داردFilmTrust .
مجموعه داده یک وب سایت است که افراد در مورد فیلمهای مختلف
نظر داده و به نظرات دیگران مقدار اعتماد بین یک تا ده تخصیص می
دهند .این مجموعه حدود  900کاربر عضو دارد و که دارای  1067یال
(اعتماد مستقیم) بین گرهها است.
شبکه عصبی در نرم افزار  Matlab 2010و توسط جعبه ابزار Neural
 Network Toolboxاین نرم افزار ایجاد شده است .برای پیادهسازی
الگوریتم ژنتیک نیز از جعبه ابزار  Optimization Toolbox 5نرمافزار
متلب استفاده شده است .توابع مربوط به استخراج ویژگیها و تابع برازش
نیز به زبان برنامه نویسی متلب پیادهسازی شده است.
مراحل پیادهسازی و اجرای روش پیشنهادی برای شبکه اجتماعی
پروژه اعتماد در زیر بیان شده است:
 بارگذاری اطالعات شبکه :برای ذخیرهسازی گراف شبکه
اعتماد از یک ماتریس اسپارس به نام  TrustNetworkاستفاده
شده است .ماتریسی که دارای  1853ستون و  1853سطر (به
تعداد گرههای شبکه) است و هر خانه از این ماتریس
نشاندهنده یک کمان شبکه است که مقدار اعتماد بین دو
گره را نشان میدهد .از روش ذخیرهسازی ماتریس اسپارس
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استفاده شده است .مزیت ذخیرهسازی به این روش،
صرفهجویی در حافظه نسبت به روش ماتریس یا لیست
مجاورتی است.
استخراج ویژگیها برای تولید دادههای آموزشی :در این
مرحله به ازای هر لینک مستقیمی که در گراف شبکه وجود
دارد چهار ویژگی  Distance ، MDT ،MSTو  SPTمحاسبه
میشود و یک نمونه داده به دادههای آموزشی اضافه میشود
و کالس خروجی متناظر با هر یک از این نمونه دادهها مقدار
لینک یا همان اعتماد بین دو گره است .سپس دادهها به دو
دسته آموزش و آزمایش با اندازههای  2000و  500تقسیم
میشوند .دادههای آموزشی دارای  5ستون و  2000سطر(به
تعداد لینک های شبکه) ایجاد میشوند که برای آموزش
شبکه عصبی در مرحله بعد استفاده میشوند .این داده ها در
ماتریس  5×2000به نام  LearnDataذخیره میشوند .در
شکل 4شبه کد مربوط به استخراج ویژگیها از گراف اعتماد
 TrustNetworkآورده شده است.
ایجاد معماری شبکه عصبی پیشنهادی :برای ایجاد شبکه
عصبی پیشنهادی از جعبه ابزارNeural Network Toolbox
متلب استفاده شده است .در پنجره ایجاد شبکه عصبی جعبه
ابزار متلب مقادیر را تنظیم و یک شبکه عصبی به نام net
ایجاد شده است .در این پنجره  LearnAttributeدر واقع 4
ستون ویژگی ماتریس  LearnDataو  LearnTargetیک
ماتریس دودویی  2000در  10است که با توجه به مقادیر
واقعی اعتماد برای هر لینک ایجاد میشود که در آن اگر
مقدار اعتماد واقعی برای لینک  qبرابر  pباشد p ،امین عنصر
از سطر  qام  LearnTargetبرابر یک است و بقیه ستونهای
آن سطر مقدار صفر میگیرند .تابع فعالیت نرونها نیز حلقوی
تعریف شده است .در این مرحله فقط معماری شبکه عصبی
ایجاد میشود و وظیفه آموزش وزنها و بایاسها بر عهده
الگوریتم ژنتیک است که در مرحله بعد پیاده سازی میشود.
در شبکه عصبی پیشنهادی 70 ،درصد دادهها به عنوان داده
های آموزشی 15 ،درصد به عنوان دادههای آزمون و  15درصد
به عنوان دادههای اعتبارسنجی در نظر گرفته شده است.
Function Extract Attribute(input:TrustNetwork ,Output:
)LearnData
)For i= 1 𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝐿𝑖𝑛𝑘𝑠 𝑜𝑓 TrustNetwork
𝑘𝑟𝑜𝑤𝑡𝑒𝑁𝑡𝑠𝑢𝑟𝑇 = 𝑝𝑚𝑒𝑇
Remove i’th link of Temp
U=start node of removed link
V= end node of removed link
MST=Sum(Trust Values of outcoming from Node U) /
outdegree of node U
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استنتاج اعتماد در شبکههای اجتماعی . . .
MDT=Sum(Trust Values of incoming into Node V) / indegree
of node V
Distance=shortestpath(U,V,'Dijkstra'); Assumes all weights of
links to be equal
)PathsUV=Kshortestpath(U,V,k
S=0
For j=1 to k
S=S+Sum(Trust Values of j’th path of
)PathsUV)/pathlength(j’th path of PathsUV
End for j
SPT=S/k
RealTrust= Trust Values of removed link
Add vector [MST,MD, Distance,SPT,RealTrust] to
LearnData matrix
End for i
Return LearnData matrix
End function

شکل  :4استخراج ویژگی ها از گراف اعتماد

• اجرای الگوریتم ژنتیک برای آموزش شبکه عصبی :شبکه
عصبی ایجاد شده در مرحله قبل باید با استفاده از داده
آموزشی  LearnDataبوسیله الگوریتم ژنتیک به نحوی
آموزش داده شود که خروجی شبکه عصبی نسبت به مقادیر
اعتماد واقعی کمترین اختالف را داشته باشد .تعدادکل بایاس
ها و وزنهای شبکه عصبی پیشنهادی برابر  95است که در
نتیجه تعداد ژنهای کروموزمهای الگوریتم ژنتیک نیز برابر
 95است .از آنجا که ارتباط بین الگوریتم ژنتیک و شبکه
عصبی بوسیله تابع برازش برقرار میشود ما از تابع برازش
شکل  5برای مساله آموزش شبکه عصبی استفاده کردهایم
که در واقع پیادهسازی محاسبه مقدار میانگین مجموع
مربعات خطای اعتماد خروجیها نسبت به خروجی های
واقعی است.
برای اجرای الگوریتم ژنتیک از جعبه ابزار بهینهیابی (Optimization
 )Toolbox 5نرم افزار متلب استفاده شده است.
تنظیم پارامترها یکی از موضوعات مهم در الگوریتم ژنتیک برای
بهینهیابی مساله مورد نظر میباشد .پارامترها نقش کلیدی در الگوریتمها
را بازی میکنند ،در نتیجه مقادیر پارامترها باید براساس هدف مد نظر
و ماهیت الگوریتم اختصاص داده شوند .نکتهای که باید درنظر داشت
این است که برای مقداردهی پارامترها نمیتوان رفتار و روش مشخص و
قطعی داشت ،چراکه گاهی اوقات نیاز است که الگوریتم را با مقادیر
تجربی مختلفی بررسی کنیم ،تا از این راه یک جواب تجربی موثر از
الگوریتم مورد نظر پیدا کنیم .پس از آزمون و خطا مقادیر پارامترهای
الگوریتم ژنتیک برای جمعیت اولیه  ،100تعداد تکرار  ، 1000نرخ
بازترکیب  0/8و نرخ جهش 0/2تعیین شده است.
)function [e] = myfitness(w
global net LearnAttribute LearnTarget
;])net.IW{1,1}=[w(1) ... w(16
;])net.LW{2,1}=[w(17) ... w(32
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;])net.LW{3,2}=[w(33) ... w(44
;];)net.LW{4,3}=[w(45) ... w(74
;])net.b{1}=[w(75);w(76);w(77);w(78
;])net.b{2}=[w(79);w(80);w(81);w(82
;])net.b{3}=[w(83);w(84);w(85
;])net.b{4}=[w(86) ... w(95
;)y = sim(net,LearnAttribute
;)[~,output]=max(y
e=sum(abs(output;))LearnTarget))/(size(LearnTarget,2
End

شکل  :5تابع برازش ژنتیک برای آموزش شبکه عصبی

در روش پیشنهادی ،نرخ بازترکیب باالتر از  0/8باعث میشود
الگوریتم دچار همگرایی زودرس شود و در بهینه محلی گرفتار شود .از
طرف دیگر نرخ جهش باالتر از  0/2باعث دور شدن الگوریتم از بهینه
سراسری و عدم پایداری جواب های الگوریتم میشود.
اگر نرخ جهش از  0/2کمتر تعیین شود باعث یکنواختی جوابها و
همگرایی زودرس الگوریتم میشود .نرخ بازترکیب کمتر از  0/8نیز باعث
دور شدن الگوریتم از بهینه سراسری و عدم پایداری جوابهای الگوریتم
میشود.
با انجام آزمایشات مشخص شد تعداد الیههای پنهان شبکه عصبی
اگر کمتر از  3تنظیم شود باعث میشود که دقت روش پیشنهادی کمتر
شود چون تعداد وزنهای شبکه عصبی به اندازهای نیست تا بتوان با
استفاده از آن از دادهها یادگرفت و در واقع مدل دچار کم برازشی می
شود .اگر بیشتر از سه الیه پنهان داشته باشیم پیچیدگی زمانی افزایش
مییابد ( اگر  Nاندازه جمعیت و  Lطول کروموزوم باشد الگوریتم ژنتیک
دارای پیچیدگی زمانی ) O(NLاست) اما دقت بهبود نمییابد چون با
افزایش تعداد الیههای شبکه عصبی ،تعداد وزنها و بایاسهای شبکه
عصبی نیز افزایش مییابد که در نتیجه طول کروموزوم( )Lافزایش
مییابد و ممکن است باعث بیش برازش داده های آموزش شود.
در شکل  6نمودار همگرایی اجرای الگوریتم ژنتیک برای آموزش
شبکه عصبی پیشنهادی نشان داده شده است .همانطور که در این شکل
مشاهده میشود ،نمودار خط چین مربوط به میانگین تابع برازش بدست
آمده در هر تکرار الگوریتم ژنتیک و نمودار دیگر بهترین مقدار تابع برازش
در هر تکرار الگوریتم ژنتیک را نشان میدهد .نمودار همگرایی نشان
می دهد که الگوریتم ژنتیک در هر تکرار خطای شبکه عصبی را کاهش
میدهد و در انتها نیز جوابهای الگوریتم ژنتیک همگرا میشود.
بهترین جواب بدست آمده  1/03در تکرار  1000است که نشان می
دهد میانگین خطای خروجی شبکه عصبی نسبت به مقادیر اعتماد واقعی
برای دادههای آموزشی برابر  1/03است.
روش های مختلفی برای محاسبه اعتماد وجود دارد .در ادامه
مقایسهای بین روش پیشنهادی با دیگر الگوریتمها انجام میشود .در این
راستا روش پیشنهادی با پنج روش دیگر اسنتتاج اعتماد که در بازه  1تا
 10مقدار اعتماد را به طور صریح برای هر گره برمیگردانند مقایسه
میشود .این روش ها ، ]1[ BBK ،میانگین ساده []3[ TidalTrust ، ]2
 ]4[ TISoN ،و  ]5[ κ-FuzzyTrustهستند .این روشها مانند روش
پیشنهادی ،دو گره اعتماد در یک شبکه اعتماد دریافت میکنند و
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محاسبه می کنند که چه مقدار یک گره به گره دیگر اعتماد دارد .در
روش میانگین ساده ،میانگین رتبههای اعتماد تخصیص داده شده به گره
مقصد به عنوان اعتماد گره مبدا به مقصد در نظر گرفته میشود .برای
تعیین دقت  ،یک مقدار ∆ محاسبه میشود که تفاوت بین مقدار اعتماد
واقعی بین دو گره و مقدار اعتماد استنتاج شده توسط الگوریتم است.
این روش ها بر روی دادههای آزمایشی شبکه پروژه اعتماد اجرا شدهاند.
در جدول  1میانگین مقدار ∆ برای هر یک از روش ها روی دادههای
 mindswapو  FilmTrustآورده شده است.

شکل  :6نمودار همگرایی الگوریتم ژنتیک برای آموزش شبکه عصبی
جدول  :1میانگین ∆ برای روش های مختلف استنتاج اعتماد
نتایج بر روی داده mindswap
روش
پیشنهادی

1/15

κ-Fuzzy
Trust

1/40

TISoN

Simple
Average

1/41

1/65

BBK

TidalTrust

1/74

1/24

BBK

TidalTrust

نتایج بر روی داده FilmTrust
روش
پیشنهادی

1/41

κ-Fuzzy
Trust

1/66

TISoN

Simple
Average

1/55

1/78

1/79

2/39

همانطور که در جدول  1نشان داده شده است ،روش پیشنهادی نسبت
به دیگر روشها به نتایج بهتری منجر شده است و مقدار میانگین ∆
بدست آمده برای روش پیشنهادی کمتر است.
در روش پیشنهادی اجرای مدل پیشنهادی پیچیدگی شامل زمان
اجرای شبکه عصبی بعالوه زمان اجرای الگوریتم ژنتیک است .یک شبکه
عصبی  MLPدارای  nورودی M،الیه پنهان که در الیه iام آن  mنرون و
در الیه خروجی  kنرون وجود دارد دارای پیچیدگی زمانی زیر است:
() 6
Ο(𝑛𝑚1 + 𝑚𝑀 𝑘 + ∑𝑀−1
) 𝑖=1 𝑚𝑖 𝑚𝑖+1
در نتیجه اجرای شبکه عصبی پیشنهادی دارای پیچیدگی زمانی به
صورت زیر است:
()7
)Ο(16 + 30 + 16 + 12
اگر  Nاندازه جمعیت و  Lطول کروموزوم باشد الگوریتم ژنتیک دارای
پیچیدگی زمانی ) O(NLاست که میتوان آن را به صورت موازی اجرا و
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 یک مدل ترکیبی برای استنتاج اعتماد در شبکههای،در این مقاله
.اجتماعی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی ارائه شده است
در واقع برای پیشبینی مقدار اعتماد از شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم
 با توجه به نتایج بدست آمده توسط مدل.ژنتیک استفاده شده است
 سعی شده تا احتمال افتادن در بهینههای محلی کاهش یابد،پیشنهادی
ِ جهت.و توانایی جستجوی سراسری و جستجوی محلی الگوریتم باال رود
 مُدل مورد نظر در متلب کُدنویسی شده و،آزمودن الگوریتم پیشنهادی
بر روی شبکه اجتماعی مُعتبر پیاده سازی و مورد بررسی قرار گرفته
 نتایج الگوریتم پیشنهادی از لحاظ میانگین خطا مورد بررسی قرار.است
 الگوریتم پیشنهادی میتواند، با توجه به نتایج بدست آمده.گرفته است
 در این پژوهش شبکه.روشی شایسته در حلّ مسأله استنتاج اعتماد باشد
 نتایج برآمده بخوبی نشانگر.عصبی بر پایه الگوریتم ژنتیک بنا شده است
این حقیقت است که این روش میتواند مقادیر اعتماد نزدیک به واقعی
تولید کند و در قیاس با سایر روشها با صرف کمترین زمان ممکن
.(زمان اجرا) به هدف مطلوب برسد
یکی از روشهایی که برای بیان مقدار اعتماد بین گرهها در شبکه
 سیستم فازی است که قبال در این زمینه،اجتماعی استفاده میشود
کارهایی انجام شده اما در کارهای انجام شده برای تنظیم مقادیر مربوط
به توابع عضویت و قواعد فازی و بهینه کردن آنها راه حلی ارائه نشده
 در ادامه این پژوهش می توان با روش های محاسبات نرم مانند.است
نروفازی یا فازی ژنتیک این مقادیر را تنظیم کرد تا نتایج استنتاج اعتماد
.بهبود پیدا کند
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