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اعتماد مفهومي برخاسته از روابط انساني در جامعه است .این مفهوم جایگزیني برای روشهای کنترل سختگیرانه است که به
انسانها کمک ميکند برآورد مناسب تری از مخاطرات یک تعامل یا رابطه داشته باشند و بر این مبنا تصمیم بهتری بگیرند.
تالشهای زیادی برای ارائه مدلي محاسباتي از اعتماد برای تنظیم روابط در محیطهای مجازی شده است ،و کاربردهای متنوعي در
امنیت ،سامانههای تشریک مساعي ،و مسیریابي دارد .علي رغم پژوهش هایي که تاکنون انجام شده است ،هنوز مشکالت و
چالشهایي در حوزهٔ اعتماد محاسباتي وجود دارد .از مهمترین این چالشها مواجهه نامناسب با عدم قطعیت است .برخي مدلهای
اعتماد عدم قطعیت را به طور خاص لحاظ کردهاند؛ ولي این مقوله مهم در بسیاری موارد نادیده گرفته شده ،یا با اعتماد ادغام شده
است .به عالوه ،این مدلها معموالً به دلیل ابتکاری بودن انعطافپذیری کافي برای تطبیق و اصالح به شکلي سامانمند را ندارند.
مجموعه فعالیتهای مدل سازی عدم قطعیت ،پردازش ،تنظیم ،و تصمیمگیری بر مبنای آن مدیریت عدم قطعیت نامیده ميشود.
ٔ
در این ارائه که پیش ارائه رساله دکتری با همین عنوان است ،رویکردی برای مدیریت عدم قطعیت در اعتماد محاسباتي برای حل
مسائل مذکور ارائه شده است .این ارائه از یک طرف به جنبههای صوری رویکرد پیشنهادی بر مبنای توابع اندازه ،و نظریههای
احتماالت ،امکانها ،و شواهد ميپردازد .از طرف دیگر روابط محاسباتي کلّي بر مبنای این نظریهها ارائه ميکند .همچنینَ رویکرد
پیشنهادی در قالب چارچوبي اعتماد-مبنا و آگاه از مخاطره (به اختصار :آرام) برای کنترل دسترسي در محیط توری یا گرید به کار
گرفته شده است .در این چارچوب جنبههای مربوط به جمعآوری ورودیها ،جایگاه مؤلفههای متناظر در یک سامانهٔ کنترل
دسترسي اعتماد-مبنا ،ارتباط آنها با خدمات پایهٔ کنترل دسترسي ،و مدیریت عدم قطعیت و مخاطره لحاظ شده است.
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