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 در محيط محاسبات فراگيرمبتني بر تشخيص موقعيت شخصي حريم حفظ سامانه

 محمد كاظم اكبري

و فناوري اطالعات دانشگاه صنعتي دانشكده مهندسي كامپيوتر
 اميركبير

akbarif@aut.ac.ir 

 خواه نوريحسين

و فناوري اطالعات دانشگاه  صنعتي دانشكده مهندسي كامپيوتر
 اميركبير

nourikhah@aut.ac.ir 

هاي رو بـه گسـترش محاسبات فراگير به عنوان يكي از شاخه:چكيده
اي به سرعت در حال تبـديل شـدن بـه پـارادايم اصـلي محاسبات رايانه

مي رايانه ن، حيطه شخصي بـه عنـوان در اين ميا. باشد ها در قرن جديد
و موفق شدن اين چارچوب جديـد، شـناخته  عاملي اساسي در گسترش

ارائـه شخصـي يك مدل جديد براي حفظ حيطـه قالهمنيا. شده است
آوري اطالعـات از كـاربر بـا بـرآورده سـاختن كه كنترل جمـع دهديم

اي ترجيحات او، مديريت آن و در نهايت مديريت چگونگي استفاده از ن ها
م داده .سازديها را ممكن

محاسـبات فراگيـر، حيطـه شخصـي، تشـخيص:كليـدي واژه هاي
 موقعيت داخلي

 مقدمه-1
و آيند استفاده از رايانه استةمحيط محاسبات فراگير يك نگرش جديد

و محيطو قصد دارد كه رايانه ةهـاي محاسـباتي را در زنـدگي روزمـر ها
آن انسان و در ها را به صورت ها جاي دهد و هميشـه يك جـزء نـامريي

.دسترس در بياورد

اسـت كـه» حفظ حـريم خصوصـي كـاربر«عاملي اساسي در اين ميان،
راهكـاري بـراي تعامـلةارائـ. يابد بدون آن محاسبات فراگير تحقق نمي

و رعايـت سياسـت  هـايي بـراي كـار بـا مناسب با كاربر از طريق تعريف
.استمقاله اصلي اين آوري شده از كاربر، بحث اطالعات جمع

تشـخيص موقعيـت در داخــلةايـن راهكـار بـا اسـتفاده از يـك سـامان
شود كه بر مبناي سـنجش شـدت سـيگنال شـبكه ساختمان ايجاد مي

مي بي هـاي حفظ حيطه شخصي نيز با استفاده از پروتكـل. كند سيم كار
مي APPELو P3P مرتبط .گيرد توسط سيستم انجام

و شـبيه  زي بـه ايـن صـورت اسـت كـه يـك سيسـتم سـا روش مقايسه
از مشابه سيستم واقعي پياده افزاري نرم و دو حالت اسـتفاده سازي شده

و نيز مدل جديد ارائه شده، از لحاظ زمان  اعالن كننده سياست شخصي
.گيرد يافتن سرويس براي كاربران مورد مقايسه قرار مي

 حريم شخصي-2
:ان آمده استدر قانون اساسي كشور جمهوري اسالمي اير

و نرساندن نامه:25اصل و فاش كردن مكالمات تلفني، بازرسي ها، ضبط
و نرساندن آنهـا،  و تلكس، سانسور، عدم مخابره افشاي مخابرات تلگرافي

و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون .استراق سمع

اين اصل قانون اساسي، بخشـي از قـوانيني اسـت كـه در كشـور حـريم
.ي را براي مردم تضمين كرده استشخص

و پردازش اطالعات، بايد با گسترش ابزارهاي مختلف جمع آوري، ارسال
هايي براي تضمين اين حريم ايجاد شود؛ چرا كه بدون در نظر گرفتن راه

از هاي رايانه اين راهكارها، سامانه اي بـر طبـق معمـول حجـم عظيمـي
و امكان داده دسترسي نامحـدود بـه لحـاظ هاي شخصي را ذخيره كرده

و استنتاج از آن و نيز امكان تحليل و مكاني مي زماني .آورد ها را فراهم

در محـيط حيطـه شخصـيةيكي از بهترين تحقيقات موجـود در زمينـ
بخش اول اين تحقيقات، به بررسي مسـئله. است]1[، محاسبات فراگير

و نيـز معنـاي آن از ديـدگ  و تعـاريف قـانوني اه كـاربران حريم شخصـي
گونه كه در جامعـه قـوانيني ارائـه، پيشنهاد شده همانآندر. پردازد مي

ميو امكان رعايت آن براي شهروندان قانونگشته  گردد، بايد مند فراهم
ةروش مشابهي براي حريم شخصـي پيـاده شـود، چـرا كـه يـك سـامان 

. اهد شـد اي صرف بدون تكيه بر قوانين ناظر بر آن، مفيد واقع نخو رايانه
مجري اين قوانين، با بررسي وضعيت رعايت قواعد مـورد توافـق حـريم
شخصي در يك سامانه، مؤسسه يا فـرد خـاطي را مـورد مجـازات قـرار 

البته بايد توجه داشت كـه ايـن سيسـتم بـه جـاي تسـهيل. خواهد داد
و دادن حس امنيت به آن اي بـراي ها، صرفاً بـه وسـيله استفاده كاربران

].2[ي قانوني بدل نگرددطرح دعاو

 حريم شخصي در محيط محاسبات فراگير-3
اساسـي در كاربردهـاي محاسـباتةحريم شخصي به عنوان يك مسـئل

هاي بسياري براي مقابله با اين مخاطرات ايجاد مدل. فراگير مطرح است
آن. اند شده و چـه بـراي كـاربران در يك طرح موفـق، بايـد از خواسـت
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اين كار كمي دشوار است، چرا كه تحقيقات. بود فناوري مهم است، آگاه
محاسـبات فراگيـر وجـود دارد كـه طراحـانةكمي مورد كاربران بـالقو 
.بتوانند از آن استفاده كنند

مي چيزي كه طراحي را پيچيده كند، اين حقيقت است كه محاسـبات تر
و اين براي كـاربران تشـخيص  جامع معموالً تعبيه شده يا ناپيدا هستند

و جمع ضور دستگاهح مي ها آن. كنـد آوري اطالعات را دشوارتر جـايي از
ةكه كاربران درك محدودي از فناوري دارند، مشكالت بسياري در زمينـ 

و مسائل ايمني به وجود مي [آيد حريم شخصي، طراحي .3[

 تشخيص موقعيت-4
سامانة پيشـنهادي از يـك روش تشـخيص موقعيـت داخـل سـاختمان

:اند ها بررسي شده بنابراين برخي از اين سامانه.كند استفاده مي

 يابي درون ساختمان موقعيت4-1
يـابي درون اين سامانه، عالوه بـر ايـن نيـاز بـه يـك سيسـتم موقعيـت

و نيـز روش. ساختمان دارد هاي متفاوتي براي تخمـين موقعيـت كـاربر
تشخيص اتاقي كه كاربر در آن قرار دارد، ارائه شده است كه چند مـورد 

آنا :ها به شرح زير هستندز

1.PlaceLab : بلوتـوث(تشخيص از طريق سنجش شدت سـيگنال،
معـروف در ايـنةيـك سـامان ): شبكه تلفن همـراه،سيم شبكه بي
اسـت كـه در مؤسسـه تحقيقـاتي شـركت]PlaceLab ]6 زمينه،

در اين سامانه شـدت سـيگنال قـبالً ثبـت. اينتل ايجاد شده است
ب و بعد با مقايسه ا مقـدار اصـلي، موقعيـت كـاربر را تخمـين شده

 100با استفاده از شبكه تلفن همراه دقت حداكثر تا حدود. زند مي
و با استفاده از شبكه بي ].4[متر خواهد بود13سيم، نزديك متر،

2.RADAR : تشخيص از طريق تركيب شدت سيگنال چنـد منبـع :
اسـت، معروف كه با استفاده از اين روش ايجـاد شـدهةيك سامان

RADAR ]8[ــركت ــاتي ش ــه تحقيق ــط مؤسس ــه توس ــت ك اس
به. مايكروسافت ايجاد شده است متر 1.5اين سامانه دقتي نزديك

مي را تأمين مي .رود كند كه دقت مناسبي به شمار

3.Nibble : اين روش بر اساس يك مدل احتماالتي مبتني بر شـبكه
و قادر است در صورت وجود دو نقطه  دسترسـي بيزين ايجاد شده

از متفاوت شبكه بي تخمين بزند كه كاربر٪97سيم، با دقت بيش
.در چه اتاقي از ساختمان قرار دارد

4.BAT : و اين سيستم مبتني بر نصب تعدادي فرسـتند در محـيط
سپس استفاده از يـك سيسـتم پـردازش سـيگنال بـراي بررسـي 

و محاسبه موقعيت مكاني است دقت اين سيستم در حـد. تغييرات
]5.[سانتيمتر است3

، يـك سـامانه امنيتـي بـراي PlaceLabافـزار با استفاده از نـرم]7[در
از مقالهاين. هاي يك مؤسسه ارائه شده است تاپ كنترل مكاني لپ پس

از، ترجيح ميLocusةبررسي سامان كه PlaceLabدهد كه به استفاده
و از آن بهره ببرد .كد آن در اختيار است اكتفا كرده

و تعـدادي سـرويس گيرنـده اين سامانه متشكل از يك سرويس دهنـده
و تاپ است كه بر روي لپ و بـا بررسـي شـدت سـيگنال ها نصـب شـده

لپ گيري شده، مقايسه آن با شدت سيگنالي كه قبالً اندازه تـاپ موقعيت
و بر روي سرور به روزرساني مي .نمايد را تخمين زده

از PlaceLabو RADARاين سيستم مانند نياز به تنظيم شدن پيش
و پس از آن مي كـه ايـن PDAتـاپ يـا تواند خـروج لـپ استفاده دارد

. افزار بر روي آن نصب شده از يك محدوده مشخص را اعـالم نمايـد نرم
اين سيستم به عنوان يك كاربرد ساده از تشخيص موقعيت مكاني داخل

.ساختمان مطرح شده است

ب]9[مقاله هبودهـايي اسـت كـه توليدكننـدگان سيسـتم ارائـه كننـده
RADAR ايـن سـامانه روش رهگيـري. اند پس از طرح اوليه ارائه كرده

و خطاهـاي لحظـه  را ممتد موقعيت كاربر براي جلـوگيري از نويزهـا اي
و با توجه به محدوديت سرعت حركت. پيشنهاد كرده است با اين روش،

و حركت از محدوده ممكن جلوگيري اي بيش هاي لحظه كاربر، از نويزها
و پيش هاي ناممكن از تخمين موقعيـت كـاربر كنـار گذاشـته بيني شده

.شوند مي

بدن انسان با درصد آب باال جاذب مناسبي براي امواج الكترومغنـاطيس
در. رود به شمار مي بنابراين حضور كاربران در محيط تأثير قابل توجهي

و دقت تخمي ميشدت سيگنال دريافتي دارد . دهـدن موقعيت را كاهش
هاي متفاوت ايجـاد هاي مختلفي در زمان براي حل اين مشكل، پروفايل

و سامانه  هـا فعـال را تغييـر به صورت خودكار پروفايـل RADARشده
.دهد مي

مي]10[مقاله برد كـه نيـاز روشي را براي تخمين موقعيت كاربر به كار
و تمرين اوليه براي برنامه ميريزي اوليه در حقيقـت، بـا. دهد را كاهش

،هاي مربوط به شـدت سـيگنال چنـد نقطـه دسترسـي تعداد كمي داده
زد مي .توان با دقت مناسبي موقعيت كاربر را تخمين

و كـار اين سامانه با موقعيت مكاني به صورت يك مكـان مشـخص سـر
و آن را با يك اسم  كـاربران. كنـد مشـخص مـي) مـثالً نـام اتـاق(دارد

انند با حضور در نقاط مختلـف، شـدت سـيگنال نقـاط دسترسـيتو مي
و با مشخص كردن نماد مكاني، آن را به سرور اعالم  مختلف را سنجيده

.كنند

بـار سـنجش10هاي انجام شده، اين سامانه توانسته تنهـا بـا در آزمون
و ارائـه آن بـه سـرور توانسـته بـا سـنجش مكـاني را در  شدت سيگنال

ي اتاق درصد به انجام90ك محيط آزمايشي با دقت بيش از هاي كوچك
.برساند

هاي حيطه شخصـي اين پروتكل براي بيان سياست: P3Pپروتكل.1
.گيرد مورد استفاده قرار مي
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اين پروتكل براي بيان ترجيحات حيطه شخصي : APPELپروتكل.2
.گيرد كاربر مورد استفاده قرار مي

 مدل ارائه شده-5
 ETHاست كه در دانشـگاه PawSمدل قبلي مدل ارائه شده بر اساس
مـورد حيطـة، موضـوع سامانة پيشنهادي مـادر. زوريخ ارائه شده است

و يك روش براي حل موضوع حيطـه شخصـي ارائـه  بررسي قرار گرفته
درـكـ خـود مدل در ابتدا يك شرح كلي بر روش. استگشته  1 شـكله

ميش داده شده است، نماي .كنيم ارائه

هـاي موجـود در محـيط در اين سيستم قرار است كه كاربر از سـرويس
آن بهره و با توجه به انتخاب خود از نكته مهـم. ها استفاده كند مند شود

ها بـراي انجـام كـار خـود نيـاز بـه اطالعـات اين است كه اين سرويس
و براي دستيابي به آن بايد زمينه آن اي دارند و محيطي كه او با از كاربر

به طور مثال ممكـن اسـت كـه. آوري نمايند تعامل دارد، اطالعاتي جمع
.موقعيت كاربر مورد نياز باشد، يا نياز به تصويربرداري از او پيش بيايد

هاي گذشته توضيح داده شـد، بحـث جا همان طور كه در قسمت در اين
ميةحيط با. آيد شخصي او به ميان هـايي بـراي محـدود يـد روش يعني

آن آوري شده، نظارت بر جمع كردن اطالعات جمع و استفاده از ها آوري
.و نيز اطمينان از تطابق اين وضعيت با خواست كاربر وجود داشته باشد

و سيستم پياده كنند آن، روشـي بـراي برقـراري ايـنةمدل پيشنهادي
مي خواسته ري بايد براي خود يك بدين صورت كه هر كارب. دهند ها ارائه

مشخص كننده ترجيحات حيطه شخصي داشته باشد كه بايـد در قالـب 
.بيان شود APPELپروتكل 

او شود، كار يافتن سرويس وقتي كه كاربر وارد محيط مي و عرضه بـه ها
شـود، امـا او بايـد از ميـان به صورت خودكار توسط سيستم انجـام مـي 

نظ سرويس .ر خود را انتخاب نمايدهاي عرضه شده، سرويس مورد

ها بايـد سياسـت حيطـه شخصـي خـود را در قالـب قابـل سرويسةهم
و با استفاده از پروتكل  و P3Pاستفاده براي رايانه تعريف نمـوده باشـند

قابـل ذكـر. آن را در آدرس مشخص شده در اين استاندارد قـرار دهنـد 
ــراي محــيط P3Pاســت كــه اســتاندارد  و ب ــراي وب پيشــنهاد شــده  ب

هاي اضافي الحاق شده است تـا قـادر بـه محاسبات فراگير، به آن بخش
و  .باشد... پوشش دادن بحث موقعيت مكاني، صوت، تصوير

پيشنهادي سياسـت حيطـه شخصـي سياسـت حيطـه شخصـيةسامان
از P3Pسرويس انتخاب شده را در قالـب  و بـا اسـتفاده دريافـت كـرده

آن الگوريتم را با ترجيحات حيطه شخصي هاي مشخص شده، كار تطابق
در صورتي كه اين تطابق انجام گرفت، كاربر اجـازه. دهد كاربر انجام مي

و آن سرويس دهنده موردنظر شروع بـه  استفاده از اين خدمات را يافته
مي جمع و كار خواسته شـده را بـراي كـاربر انجـام آوري اطالعات نمايد
.دهد مي

هـا مـورد بحـث قـرار داري دادهآوري اطالعات، بخش نگهـ پس از جمع
دارد، آوري شده را نگـاه مـي هايي كه اطالعات جمع پايگاه داده. گيرد مي

بـدين معنـي كـه. هاي آگاه از حيطه شخصي باشـد بايد يك پايگاه داده
و اجـازه دسترسـي معمـول در پايگـاه مشابه قابليت هـاي اعتبارسـنجي

تع ها، بايد قابليت استفاده از شرط داده ريف شده در سياست حيطـه هاي
تنهـا كـاربران خاصـي بايـد. شخصي سرويس دهنده وجود داشته باشد

و ايـن استفاده از بخش مشخصي از داده اجازه هاي فرد را داشته باشـند
همچنين تمام دسترسي. اند افراد در سياست حيطه شخصي تعريف شده

مي به داده و مشكالت حقوقي احتمـالي مـورد ها ثبت شود تا در مسائل
.استفاده قرار گيرند
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 شخصي حريم حفظ براي پيشنهاديةسامان-1 شكل

 نوآوري سيستم پيشنهادي5-1
موقعيـت مكـانية، استفاده از يك سامانما بخش اصلي نوآوري سيستم

سياسـت Privacy Beacon، با استفاده از يك PawSدر سامانه. است
البتـه بـراي سـرعت. شـد حيطه شخصي يك سرويس دهنده اعالم مـي 

و بقيه كارها بر روي بيشتر، آدرس آن اعالن مي و دريافت، مذاكره گشت
.رسيد يك پروكسي مناسب بر روي اينترنت به انجام مي

و نيـز سياسـت حيطـه در اين سيستم براي يافتن سرويس هـاي فعلـي
ها از يك سامانه تشخيص موقعيت داخل ساختمان اسـتفاده شخصي آن

او در اين روش، دستگاه همراه هر كاربر كه پروكسـي. شود مي شخصـي
بي به شمار مي را رود، با استفاده از رابط سيم شـدت سـيگنال بـه نـويز

و آن را بـراي سـرويس دهنـده  براي نقاط دسترسـي موجـود سـنجيده
سرويس دهنده موقعيت مكـاني نيـز بـا. نمايد موقعيت مكاني ارسال مي

و اسـتفاده از يـك الگـوريتم بررسي در پايگاه داده هاي شدت سـيگنال
هاي قبلي بررسي كـرده شباهت ميان اين سنجش را با سنجش مناسب،
ميو نزديك .دهد ترين موقعيت ممكن را تشخيص

كه در اين حال تنهـا دسترسـي بـه الزم به ذكر است كه با توجه به اين
و الزم به دقت باالتر از يك مكان اتاق مورد نظر كفايت مي و(كند اتـاق

ةســامان. گــردد اربر تــأمين مــينيسـت، اطمينــان مناســبي بــراي كـ ...) 
RedPin مي كند، توانسته است با تعداد سـنجش كه به اين روش عمل

درصد در تشـخيص اتـاقي كـه95-90اوليه بسيار كم، به دقت بيش از 
.كاربر در آن قرار دارد، برسد

كـه(هـا دهنـده پس از تشخيص موقعيت، آن را براي پروكسي سـرويس
هـاي فرسـتيم تـا سـرويسمي) فرد استا يكتمعموالً در يك ساختمان 

و نيز سياست حيطه شخصي آن و .ها دريافت گردند موجود

. هاي موجود است مرحله بعدي انتخاب سرويس مناسب از ميان سرويس
پس از اين مرحله، سياست حيطه شخصي آن بايد بـا ترجيحـات كـاربر

ا  و در صورت تطابق، كاربر قادر به اسـتفاده ز سـرويس تطبيق داده شود
و سرويس آوري اطالعـات محيطـي دهنده نيز شروع به جمع خواهد بود

در صورت عدم تطابق نيز پيام مناسب بـه كـاربر داده. كاربر خواهد كرد
.شود مي
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 بهبودهاي سيستم جديد-6
كند كه بخشـي اين مدل بهبودهايي را نسبت به مدل ذكر شده ارائه مي

:از آن به شرح زير است

آن دهنده هاي سرويس كننده سياست حذف بخش اعالن.1 و ادغام ها
 در سرويس دهنده خدمات مرتبط با مكان

 سازي سيستم افزارهاي عام براي پياده استفاده از سخت.2

 بهبود زمان پاسخ سيستم.3

 هاي مختلف در مدل بخش6-1
:هاي مختلف موجود در اين مدل به شرح زير هستند بخش

 خدمات مرتبط با مكان6-2
ح داده شد، خدمات مختلفي در هر اتاق موجود است طور كه توضي همان

آن كه كاربر مي .ها خدمت مورد نظر خود را انتخاب نمايد تواند از ميان

. استخراج گردنـد ها از مدل محيط براي ارائه اين خدمات ابتدا بايد داده
و پاسخ گرفته شود براي اين كار بايد درخواستي به آن ارسال .شده

 آگاه از حيطه شخصيهاي پايگاه داده6-3
اما به دليل عـدم دسترسـي بـه. ها بايد در پايگاه داده ذخيره شوند داده

آگاه از حيطه شخصي، در حال حاضر اين بخش مد نظرةيك پايگاه داد
هاي آگـاه از حيطـه از يك پايگاه داده]1[سازي پياده. قرار نگرفته است

اراكل، شامل بـيش از هاي شخصي مبتني بر سامانه مديريت پايگاه داده
حجـم زيـاد كـد الزم بـرايةدهنـد هزار خط كد جاواست كه نشان 90

.سازي است چنين پياده

 P3Pبراي هر يك از خدمات، يـك سياسـت حـريم شخصـي بـا قالـب
هاي خاص محيط محاسبات فراگير امكان افزودن ويژگي. شود تعريف مي

.در اين قالب نيز وجود دارد

 خدمات موقعيت مكاني6-4
. قرار است كه موقعيت كاربر را به او اعـالم كنـد خدمات موقعيت مكاني

آن بنابراين در ابتدا يك پايگاه داده و نقـاط مـرتبط هاي قدرت سيگنال
راه ديگر آن است كه يك تابع مناسب براي ارائه شدت. شود تشكيل مي

.سيگنال داشته باشيم

دريافت شده سپس يك شدت مجموعه شدت سينگال از پروكسي كاربر
.و توسط يك الگوريتم مناسب، نقطه مورد نظر تشخيص داده شود

 پروكسي خدمات6-5
اين پروكسي وظيفه ارائه سياست حيطه شخصـي خـدمات را بـر عهـده

براي انجام كار، ابتدا بايد موقعيت كاربر توسـط خـدمات موقعيـت. دارد
و سپس پروتكل حـريم شخصـي  مكاني به پروكسي خدمات ارسال شود

البتـه بـه جـاي خـود. براي خدمات مرتبط دريافت گـردد P3Pا قالبب

تعـداد. هـاي موجـود را انتخـاب كـرد توان يكي از پروتكـل پروتكل، مي
و شمار ميةمشخصي پروتكل تعريف شده .گردد آن اعالم

پس از اين، اين سياست حـريم شخصـي بـراي پروكسـي كـاربر ارسـال
ا مي .و انجام گيردگردد تا عمل تطبيق با ترجيحات

 مدل محيط6-6
مي براي شبيه مدل محيط و اگر بخواهيم سـامانه سازي به كار برده شود

آوري سازي واقعـي شـود، بايـد خـدمات قابليـت جمـع پيشنهادي پياده
را. اطالعات مناسب را داشته باشند اين مدل، قادر است كه كارهاي زير

:به انجام برساند

كـاربران مختلـف كـه بـه:طسازي حركت يك كاربر در محـي مدل.1
شـوند، بـه صـورت تصـادفي بـر صورت تصادفي وارد ساختمان مي

اساس يكـي از چنـد مـدل حركـت موجـود، در سيسـتم حركـت 
مي مي و از اتاقي وارد اتاق ديگر از كنند و در نهايـت از يكـي شوند

.گردند درها خارج مي

در مدل.2 و پيدا كردن شدت سيگنال چنـد نقطـه دسترسـي سازي
سازي شدت سيگنال در محـيط، تـابعي تعريـف براي شبيه: حيطم

و وضـعيت اتـاق  شده است كه بر اساس فاصله از نقـاط دسترسـي
از. دهد شدت سيگنالي را به آن نقطه نسبت مي راه ديگر اسـتفاده

مي داده .باشد هاي ثبت شده از يك سيستم واقعي

ت خـدما: ارسال اطالعات محيطي يـك نقطـه بنـا بـه درخواسـت.3
آوري شده به كـاربر ارائـه هاي جمع تعريف شده بايد بر اساس داده

هـايي در مـورد شوند، بنابراين بايد مدل محيطي قادر به ارائه داده
.كاربر باشد

در بخشي از اين مدل محيطي، متكي بـه شـبيه ]11[سـاز ارائـه شـده
.باشد مي

 پروكسي كاربر6-7
:وظايف آن به شرح زير است

 شدت سيگنال از مدل محيط درخواست اطالعات•

 ارسال اطالعات شدت سيگنال به سرويس دهنده موقعيت مكاني•

 دريافت سياست حريم شخصي كاربر•

هـاي كـاربر كـه در قالـب انجام تطابق ايـن سياسـت بـا خواسـته•
APPEL اند بيان شده.

 آگاه كردن كاربر از نتيجه تطابق•

 سازي شبيه-7

 تشخيص موقعيت7-1
يك براي محيط شبيه سامانه تشخيص موقعيت ايجـاد شـده كـه سازي،

.تواند با استفاده از شدت سيگنال، موقعيت كاربر را تخمين بزند مي
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چه در برنامه واقعي تشخيص موقعيت نوشته شده، در حقيقت، مشابه آن
.هاي سيگنال انجام گرفته است بر اساس پايگاه داده

 حيطه شخصي7-2
ت هاي طابق ميان سياستبراي پياده كردن سياست حيطه شخصي، بايد

و ترجيحات كاربران ايجاد شود .حيطه شخصي تعريف شده

 JRC P3P Policy Workbenchدر برنامـه نوشـته شـده از محـيط
هـاي حيطـه افزاري براي كار بـا سياسـت استفاده شده كه مجموعه نرم

.باشدمي APPELو ترجيحات كاربران در قالب P3Pشخصي 

ا ز زبان جاوا نوشته شده است، قابليـت ايجـاد، اين محيط كه با استفاده
و نيز تطابق سياست و ترجيحات كاربران را دارد ويرايش .ها

سازي براي هر كدام از كـاربران، يكـي از ترجيحـات بـه در محيط شبيه
و كار تطابق بـا مكـاني كـه تشـخيص داده  صورت تصادفي انتخاب شده

مي شده كاربر در آن .ردگي جا قرار دارد، انجام

 مدل محيط7-3
اي است كه كـاربران بـه صـورت تصـادفي بـه ايـن مدل محيط به گونه

آن محيط وارد مي و اطالعات مربوط بـه و بـه شوند هـا نگهـداري شـده
مي سرويس .گردد هاي تأييد شده ارائه

 سازي نتايج شبيه-8

 تعداد افراد8-1
و در ايـن مـدت15سازي انجام شده به مدت شبيه دقيقـه انجـام شـد
از نفر وارد بـا فاصـله 359 تعداد و هـاي تصـادفي وارد سـاختمان شـده

.هاي مختلف استفاده كردند سرويس

و ترجيحات حيطه شخصي سياست8-2  ها
، EU-Policyهاي هاي تعريف شده، سه سياست بودند كه با نام سياست

Policy1.xml وPolicy2.xml ــه صــورت تصــادفي و ب ــف شــده تعري
.يافتند اختصاص مي

م7 ختلف هم براي ترجيحات حيطه شخصي در نظر گرفته شـده حالت
:باشد كه به شرح زير مي

complywitheudirective.xml 58 
High.xml 45 
Low.xml 63 
Medium.xml 42 
requireaddress.xml 48 
VeryHigh.xml 56 
VeryLow.xml 47 

 

 درصد موفقيت-9

0
10
20
30
40
50
60
70

co
m

pl
yw

ith
eu

di
re

c
tiv

e.
xm

l

H
ig

h.
xm

l

Lo
w

.x
m

l

M
ed

iu
m

.x
m

l

re
qu

ire
ad

dr
es

s.
xm

l

Ve
ry

H
ig

h.
xm

l

Ve
ry

Lo
w

.x
m

l

Series1

 انتخاب شدهنمودار ترجيحات-2 شكل

BEHAVIOR: BLOCK 44 
BEHAVIOR: REQUEST 315 

BEHAVIOR:
BLOCK
BEHAVIOR:
REQUEST

 درصد موفقيت-3 شكل

:باشد خروجي نمونه به صورت زير مي

POLICY: Policies/EUpolicy.xml 
RULESET: rulesets/VeryLow.xml 
BEHAVIOR: REQUEST 
REQUIRES USER'S CONSENT: no 
MEANING: none of the prohibited characteristics have 
been found in this policy 

اين بدان معني است كه بـدون نيـاز بـه دريافـت پاسـخ از كـاربر، ايـن 
.باشد سرويس قابل ارائه مي

 بهبود زماني9-1
كننـده اجزاي مورد استفاده در يافتن سرويس در دو حالتي كه از اعالن

و مدل طراحي شده، سرويس استفاده مي به جـز زمـان ارتبـاط بـا شود
كننـده، اين زمان ارتبـاط بـا اعـالن. اعالن كننده سرويس، يكسان است

ثانيه است كـه معمـوالً زمـان جسـتجو بـراي يـافتن5معموالً بيشتر از 
.شود سرويس دهنده روي اين مقدار تنظيم مي
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مي با حذف اين بخش، در هر ارتباط، اين مقدار صرفه و چون جويي شود
ميلـي ثانيـه صـرف 500هر پـردازش بـه طـور ميـانگين تنهـا در قبال

و پردازش سياست مي خواندن گردد، بـه وضـوح بهبـود زمـاني قابـل ها
و تطبيق سياست و بررسي هـا خـواهيم توجهي در زمان يافتن سرويس

.داشت

گينت-10 يريجه
و سازي سيستم براي پياده هاي محاسبات فراگير، مواردي ماننـد امنيـت

در اين مقاله، ما يك سـاختار جديـد. نقشي اساسي دارد حيطه شخصي
براي حفظ حيطه شخصي در محاسبات فراگير ارائه داديم كه با استفاده 

و ترجيحـات كـاربران، هاي مشخص شده توسط سـرويس از سياست هـا
.ها بود قادر به رعايت قوانين تعريف شده در اين سياست

يـك سـامانه PawSلـي ماننـد در اين ساختار، با تكيه بر مدل هـاي قب
جديد طراحي شد كه با تغييرات داده شده، به جاي اسـتفاده از سـامانه 
اعالن كننده حيطه شخصـي، از يـك سـرويس دهنـده متمركـز در هـر 

و با تكيه بر يك سيستم تشخيص موقعيت داخل ساختمان بهره مي برد
و مذاكره بر روي ساختمان، قابليت يافتن سرويس و بررسي سياسـت ها،

.هاي ارائه شده را دارد

همچنين، با حذف بخش اعالن كننده، به دليل حذف ارتباطـات مـادون
و قرمز يا بلوتوث، هم صرفه جويي قابل توجهي در زمان يـافتن سـرويس

و هـم سيسـتم بـا سـخت افزارهـاي عـام، قابـل  مذاكره ايجـاد گشـت،
شد پياده .سازي
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