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:DeGrootمدل غیر بیزی . 1
𝑘هر زمان در  ≥ :روز میکنداساس رابطه زیر به ام باور خود را بر i، عامل 0
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𝑇داروزنماتریسآندرکه = [𝑇𝑖𝑗]𝑖,𝑗∈𝑁بیناجتماعیشبکهدرتعامالتدهندهنشان
.باشدیمهاعاملدویبهدو

:مشاهداتپایهبربیزیمدل.2
را براساس سیگنال هر عامل اطالعات خود در این مدل 

سیگنال شخصی همسایگان و همچنینشخصی خودش 
مشخص𝑄𝑛خودش که بر اساس توزیع احتمالی اختیاری

میشود دریافت میکند و سپس بر اساس قواعد بیزی اقدام
.به شکل گیری دیدگاه خودش میکند

:ارتباطاتبرپایهبیزیمدل.3
𝑠𝑛خصوصیسیگنالاساسبرراخودباورامiعامل ∈ 𝑆𝑛اطالعاتیهمچنینوخودش

در.میدهدشکلدارد،هاآنبا𝐺𝑛گرافیشبکهدرکهارتباطیتحتدیگرعواملازکه
تابعکهبگیردراwaitیاو0،1تصمیممیتواندiعامل…,t=0,1زمانیپریودهر

:میشودتعریفزیرصورتبهمربوطهبازپرداخت
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𝑛 = "wait" 𝑓𝑜𝑟 𝑡 < 𝜏

0 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

𝑥𝑖که
𝑛 = [𝑥𝑖,𝑡

𝑛 ]𝑡=0,1… تصمیم های عامل توالیi ام
عامل کهبه این معنی است waitتصمیم .را نشان میدهد

زمان بعدی موکولتصمیم خودش را به ونگرفته تصمیمی 
ازیکی هرگاه عامل کارش به اتمام میرسد میگوییم .میکند
𝛿در ضمن . را انتخاب کند1و یا 0های تصمیم  ∈ 0,1

عامل ن معنی که هرچه یارا نشان میدهد به ضریب کاهشی 
برساندزود تر تصمیمش را بگیرد و کارش را به اتمام بتواند 

.دارای بازپرداخت بیشتری خواهد بود
ارتباطیبیشترهایعاملباتا"میکندصبر"عاملکهچرامیگیردشکلمصالحهیکحال

بایممیداندیگرطرفازاماکندانتخاببیشتریاحتمالبارادرستتصمیموبگیرد
.یافتخواهدکاهشآنبازپرداختموجودکاهشیضریببهتوجهبازمانگذشت

که همگرایی دیدگاه در دو شبکه زیر مورد بررسی قرار گرفتندDeGrootبه وسیله مدل 
:نتایج شبیه سازی به صورت زیر میباشد

جمع بندی
:با توجه به نتایج به دست آمده از شبیه سازی نتایج زیر حاصل شد

ایدارکهمیرسندهایشاندیدگاهدرهمگراییبههاییشبکهتنهاDeGrootمدلدر•
.باشندایدورهوهمبندقویاگرافیشبکه

اطالعاتتدریافوگیریتصمیمدرتاخیربینمیبایستارتباطاتپایهبربیزیمدلدر•
دهشذکرمثالدرکهکردایجادمنطقیایمصالحهشبکهدرعواملمابقیازبیشتر

.استافتادهاتفاقt=1درحالتبهترین

:کاربرد های عملی
آنتاثیروادافرهایدیدگاهاینستاگرامیاتلگرامماننداجتماعیهایشبکهدربتواناگرکلیطوربه
همچنینودادهقراربررسیموردراهاآنرفتارمیتوانکردثبتزمانطولدررایکدیگربرها

دیدگاهگیریشکلراستایدرترهزینهکموترهدفمندصورتبهرا...وسیاسی،تجاریتبلیغات
کردسازیپیادهها
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ی قرار دادیم سپس به وسیله مدل بیزی بر پایه ارتباطات توپولوژی شبکه زیر را مورد بررس
:ایج حاصل در جدول زیر قابل مشاهده استتکه ن

𝛽 = 0.635 , 𝛿 = 0.855

time
Payoff for 

Node A

0 0.635

1 0.7185

2 0.64

بهکهشبتوپولوژیچندبانهایتدروشدپرداختهزیرمدلسهبررسیبهپروژهایندر
.پرداختیمهاآنسازیشبیه


