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به  رينظ یهاها در شبکهکاربررفتار  حيصح صيتشخ یاعتبار  برا مبتنی براعتماد  تیریمد یهاستميس یادیتعداد ز رياخ یهادر سال - چکيده

و  شیبداند یهاکاربر ییشناسا یبرا کردهایرو نیدر ا. باشندمیدر تعامل  گریکدیبا  شیخوب و بداند یهااست که در آن کاربر شدهارائه  رينظ

 بندیطبقه یهاتمیالگور با استفاده از تيامن تیریمد ستميس نیطرح نو کیمقاله  نیدر ااست.  شدهاخذ  یماتيها تصمآن یهاتيدادن به فعال مهخات

عالوه  و شده است شنهاديپ Data mining Classification Reputation-Based Trust Managementتحت عنوان  یکاوداده ميو درخت تصم بيز ساده

 تی. در نهامينمائ یبندچهار کالس مختلف طبقه را بر اساس شیبداند یهابود کاربر ميقادر خواه شیبداند یهاسالم و کاربر یهاکاربر صيبر تشخ

 قرار گرفته است. یابیروش مورد ارز نیا کارآیی

 .بندیطبقه، یكاوداده ،شبکه، نظير به نظير، مدیریت اعتمادامنيت  -كليد واژه

 مقدمه -1

كه به  یراتييها و تغزیرساختبه علت  ريبه نظ رينظ یهاشبکه

 نیدر ا كهاینبا توجه به و   دهندیمدر خود انجام  ایصورت پو

و هم خدمتگزار  است یهم مشتر وأمها هر گره به صورت تشبکه

. در باشندمی پذیرآسيبنسبت به حمالت مختلف  جهيدر نت

ها مخرب كاربراست كه  نیبر افرض  ريبه نظ رينظ یهاشبکه

ها مقاوم در برابر حمالت شبکه نیاز  ا یكم ارينباشند و تعداد بس

مخرب در  یهاكاربر به این ترتيباند. هشد یطراح كنندهآلوده

 ایو  ندیاز داده را جعل نما یوجود ممکن است عمداً قطعات صورت

آلوده را در  یهاداده نیدهند و  ا رييرا تغ یافتیقطعات داده در

جهت  یتيقرار دهند. بدون داشتن قابل گرید یهاكاربر ارياخت

ها كاربرسالم،  یهاكاربرمخرب و  یهاكاربر نيتفاوت قائل شدن ب

 كارآیی جهيدر نت ندینمایم ارسالقطعات آلوده را تقاضا و سپس 

مقاوم در برابر  یهاسميمکان نیخواهد آمد. بنابرا نیيكل شبکه پا

. است ازيمورد ن ريبه نظ رينظ یهادر شبکه داًیمؤثر، شد یآلودگ

مخرب ابداع شده است. در  یهاكاربر ییجهت شناسا ییهاروش

 بیضر رفتنبا در نظر گ نهيزم نیدر اكارآمد  یهااغلب روش

بر اساس اعتبار با الگو  یستميس یو طراح گذاریآستانه نان،ياطم

 مخرب در انواع مختلف حمالت  یهاكاربراز رفتار مختلف  یبردار

 

 صيسالم تشخ یهاكاربرمخرب را از  یهاكاربرقادر خواهند بود 

 یاعتبار ستميخود س قيدر تحق (2003، كمور  و همکاران) دهند.

 روشی ستميس نیدر ارا توسعه دادند.  EigenTrustتحت عنوان 

هر  یبرا یاعتماد سراسر ریمحاسبه مقاد یبرا شدهتوزیعو  ایمن

 سیماتر کی ژهیبر اساس تکرار قدرت  توسط محاسبه بردار و كاربر

تعداد  ستميس نی. اشدارائه  یمحل تماداع رینرمال شده از مقاد

مختلف از جمله در  طیرا تحت شرا نامعتبر یهالیفا یهادانلود

 ستميس كارآییآوردن  نیيپا یمخرب برا یهاركاربزمان مشاركت 

در طرح خود  زين (2004، و همکاران  انگيس) .[1] كاهش داد

 PeerTrustتحت عنوان  شدهتوزیعتماماً  یاعتماد تیریمد ستميس

برای را  یمعمو ديار كلزیرساختروش  نیرا توسعه دادند. ا

 رينظ  یاعتماد اتخاذ نمود و از شبکه پوشش ازاتيامت سازیایمن

سه  ستميس نیدر اجهت گسترش اعتماد استفاده كرد.  ريبه نظ

جهت محاسبه  ميقابل تنظ یتوافق بیو دو ضر هیپارامتر اعتماد پا

اعتماد  تيقابل سهیها در نظر گرفته شد و مقاكاربراعتماد  تيقابل

 .[2] شدتراكنش انجام  مبتنی بربازخورد  ستميها توسط سكاربر

مدل اعتماد با استفاده از منطق  کی (2006، و همکاران  فتسیگر)

 گریکدیاعتماد  تيها در مورد قابلكاربررا ارائه دادند كه در آن  یفاز

 جی. نتاكردندیم هيتک تيعدم قطع تيماه یدارا یبر اطالعات

و درخت  ساده زيب بندیطبقههای استفاده از الگوریتمبا سيستم مدیریت اعتماد 

 های نظير به نظيردر شبکهتصميم 

 *2مهدی محرابی، 1امير محمد متولی ميدانشاه
 amirm.motevalli@gmail.com، رانیا راز،يش ،یدانشگاه آزاد اسالم راز،يواحد ش وتر،يكامپ یگروه مهندس 1

 std.mehrabi@gmail.com ران،یا راز،يش ،یدانشگاه آزاد اسالم راز،يواحد ش وتر،يكامپ یمهندس گروه 2
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 یهادر شبکه ینرخ خراب کردیرو نیها نشان داد كه اآن شیآزما

جو  و ) .[3] آوردیم نیيپا یرا تا حد قابل توجه ريظبه ن رينظ

 شنهاديرا پ PowerTrust کردیدر طرح خود رو( 2007، همکاران

به  ريقدرتمند و قابل گسترش اعتبار نظ ستميس کیكردند كه 

 کیساختن  یبرا یوانها از مشخصات بازخورد قانون تبود. آن رينظ

 ستميس نیاستفاده نمودند. ا شدهتوزیعاعتبار  بندیرتبه ستميس

اعتبار را با  نیشتريبا ب ییهااز گره یاندك ادتعد ایبه صورت پو

 نی. انمودیمانتخاب  شدهتوزیع بندیرتبه سمياستفاده از مکان

و با  عیرا سر هاكاربر معتبرترینتا  كردیمها كمک كاربربه  کردیرو

در طرح  زين (2013، كن  و همکاران) .[4] ندینما ییدقت شناسا

را ارائه نمودند  SORTتحت عنوان  شدهتوزیع ییهاتمیخود الگور

اعتماد  تيرا قادر به استدالل نمودن در مورد قابل كاربر کیكه 

ها كاربر. نمودیم هاهيو توص یتعامالت قبل مبتنی برها كاربر گرید

موجود  اطالعاتشبکه اعتماد در مجاورت خود را با استفاده از 

 یآموختن اطالعات اعتماد سراسر یو برا كردندیم جادیا یمحل

مطرح  هيو توص سیروش دو اعتماد سرو نیدر ا. كردندینم یتالش

 هاسیاعتماد فراهم شده در سرو تيقابل گيریاندازه یشد كه برا

بر اساس  هاهي. تعامالت و توصشد فیتعر یافتیدر یهاهيتوصو 

ها كاربر تیرضا یهاو پارامتر یبودن به زمان فعل ترنزدیک ت،ياهم

 نانيها و اطمكنندهتوصيهاعتماد  تيقابل عالوهبه. شدندیم یابیارز

 جی. نتاشدلحاظ  هاهيتوص یابیدر ارز زين هيتوص کیدر مورد 

 گذاریاشتراکبه  یبرنامه كاربرد کی یرو یسازبيهش شاتیآزما

مدل مختلف از رفتار مخرب  16روش در برابر  نیمقاومت ا لیفا

سالم موفق به  یهاكاربر شاتیدر حمالت را نشان داد. در آزما

 یارتباط بر اساس اعتماد در مجاورت خود و منزو گيریشکل

 (2014، كانگ  و همکاران) .[5] ندشدمخرب  یهاكاربرساختن 

مبارزه در برابر انواع  یاعتماد برا تیریمد ستميس کیدر طرح خود 

 سازیجریان یهاستميس یبرا یمختلف حمالت آلودگ

منحصر به فرد  یهایژگیو یبا بررس ريبه نظ رينظ ایچندرسانه

 ميتنظ یبرا ایپو نانياطم بیضر کیارائه نمودند.  یحمالت آلودگ

در محاسبه اعتماد در نظر  ميمستق ريو غ ميمستق عتمادوزن ا

 اريبس  بددهانیكه نشان دادند در مبارزه در برابر حمله  شدگرفته 

 نانياطم بیضر این یالزم جهت طراح یهایی. راهنمااستمؤثر 

كه در  دیجد ميمدل اعتماد مستق کی عالوهبهرا ارائه نمودند.  ایپو

 .[6.]شدو ارائه  یبررس زيخاموش مقاوم باشد ن-نبرابر حمالت روش

 سميمکان کیخود  قيدر تحق (2015، و همکاران  دازمنیتاوها)

كردند  سازیپيادهرا  DRankبه نام  شدهتوزیعبر اعتبار  یدفاع مبتن

مناسب بود.  ريبه نظ رينظ سازیجریان یهاستميدفاع س یكه برا

 یهاكاربر در نظر گرفتن اعتبار برایبر اساس دو بخش  ستميس نیا

 ريتعامالت غ ایو  كاربرخود  ميمستق مالتتعا مبتنی بر هیهمسا

 ریها بر اساس مقادآن بندیرتبهو سپس  گرید یهاكاربر ميمستق

 نیبه ا تیشد. در نها جادیاها كاربر یتعامالت بعد یاعتبار برا

خوب  اريبس نيتحت حمالت سنگ ستميس نیكه ا دنديرس جهينت

شبکه  ماتيپارامتر و تنظ ريينسبت به تغ كهاینضمن  كندیمعمل 

 .[7] داشت یكم تيحساس

 ريبه نظ رينظ یهاشبکه تيامن نيتأم یهاروشانواع  -2

به  رينظ یهاشبکه یتيمسائل امن (2012، سلوارج  و همکاران)

ها در آن یهاافتهی جیقرار دادند. نتا سهیو مقا یرا مورد بررس رينظ

 :شده استذكر  ریجدول ز
 

 .[8] های مدیریت اعتماد(: مقایسه سيستم1جدول )

 یهاشبکه مبتنی بر 

 یاجتماع

 استيس مبتنی بر اعتبار مبتنی بر

 ليتشک

 اعتماد

 یهایوابستگ مبتنی بر

 هاكاربر نيب یاجتماع

 هيتوص مبتنی بر

 گرید یهاكاربر

 قیتصد مبتنی بر

 اعتبار نامه

هایژگیو

 تيامن ی

 هياول

 ريموارد غ یابیرد

 یابیرد ،یعاد

مخرب  یهاكاربر

 دنيسنج مبتنی بر

 رفتار

 یهاكاربر ییشناسا

مخرب با استفاده از 

 هاهيتوص

 ،یكنترل دسترس

 قیتصد ،یپنهان

 یابیارز

 اعتماد

و  یمحل یابیارز یمحل یهاكاربرتوسط 

 اعتماد یسراسر

 یمحل یهاكاربرتوسط 

 توانندینمها  عامل ضعف

توسط اجتماع با 

از  یاشبکه گریکدی

 رایاعتماد را بسازند ز

اعتماد به  ییبرپا

هر  یشخص اتيتجرب

 .استوابسته  كاربر

 زيمخرب ن یهاكاربر

قادر هستند جهت 

دست بردن در 

 گریبا د هاهيتوص

 كنند. یها تبانكاربر

اعتماد تنها  یستگیشا

 یهاكنندهفراهم یبرا

و  سیروس

فراهم  یهاسیسرو

و  شودیم یشده بررس

تقاضا كنندگان  یرو

 .میتمركز ندار سیسرو

 Marsh نمونه

(Marsh,1994) [9] , 

Regret 

(Sabater,2002)  [10]  

and NodeRanking 

(Pujol,2002)  [11]  

DMRep 

(Xiong,2003) [12] , 

EigenRep 

(Kamvar,2003) [1] , 

P2Prep 

(Damiani,2003)  [13]  

, XRep 

(Damiani,2002)  [14]  

PolicyMaker 

(Blaze,1998) [15]  

, SPKI/SDSI 

(Clarke,2001) [16] , 

KeyNote (Li,2002) 

[17]  and 

DelegationLogic 

(Li,2000) [18]  
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باال و  كارآییمختلف و با توجه به  یهاروش سهیبا توجه به مقا

بر اساس بهبود  قيتحق نهياعتبار زم مبتنی بر یهاروش تيجامع

  اعتبار در نظر گرفته شد. مبتنی براعتماد  یهاستميس

 یشنهادياعتماد پ تیریمد ستميس -3

 یشنهاديپ یاعتماد سراسر تیریمد ستميدر ادامه به اجزاء س

 .میپردازیخود م

 یژگیمجموعه داده  و بردار و -1-3

 سازشبيه کینمودن مجموعه داده از  ديجهت تول یدر طرح فعل

استفاده  QTM: P2P Trust Simulatorبه نام  ريبه نظ ريشبکه نظ

 ليو تشک سازشبيه نیدر كد ا رييكه با تغ بيترت نیاست. به ا شده

در  یريگقابل اندازه یهایژگیو ریمطلوب ابتدا مقاد یژگیبردار و

هر كاربر شبکه در  یو برا شدهمختلف شبکه ثبت  یطول تکرارها

 :شودیم رهيشکل ذخ نیبه ا یجدول
 .یاز مجموعه داده قبل از نرمال ساز یو بخش یژگیبردار و(: 2جدول )

شماره 

 کاربر

ویژگی 

1 

ویژگی 

2 

ویژگی 

3 

ویژگی 

4 

ویژگی 

5 

ویژگی 

6 

 السک

… … … … … … … … 

190 0.98

5714 

0.80

6306 

6 0 17 6 5 

191 0.51

1494 

0.77

7343 

8 12 19 8 4 

192 0.89

3034 

0.91

5708 

35 6 23 3 1 

… … … … … … … … 

 

 ینرمال ساز بيترت نیبه ا یژگیبردار و یهاسپس ستون

 :گرددیم
 ..یاز مجموعه داده بعد از نرمال ساز یو بخش یژگیبردار و(: 3جدول )

شماره 

 کاربر

ویژگی 

1 

ویژگی 

2 

ویژگی 

3 

ویژگی 

4 

ویژگی 

5 

ویژگی 

6 

 کالس

… … … … … … … … 

213 0.98

3521 
0.78

1908 
0.01

6348 
0 0.37

7777 
0.13

3333 
5 

214 0.37

8506 
0.74

8871 
0.02

1798 
0.03

2697 
0.42

2222 
0.17

7777

8 

4 

215 0.86

5280 
0.90

6702 
0.09

5367 
0.01

6348 
0.51

1111 
0.06

6666 
1 

… … … … … … … … 

 

 :باشندمیاین موارد  ها شاملویژگی

مثبت تعيين شده توسط سایر  تعامالت داروزن نسبت (1

ها تعامالت تعيين شده توسط سایر كاربر كل به هاكاربر

 برای كاربر مورد نظر.

مثبت در نظر گرفته شده برای  تعامالت داروزن نسبت (2

تعامالت نظر گرفته شده برای سایر  كل به هاسایر كاربر

 ها توسط كاربر مورد نظر.كاربر

های مجموع كل تعداد تعامالت مثبت كه توسط كاربر (3

 است. شدهدیگر برای كاربر مورد نظر تعيين 

های مجموع كل تعداد تعامالت منفی كه توسط كاربر (4

 است. شدهدیگر برای كاربر مورد نظر تعيين 

مثبت كه توسط كاربر مورد  مجموع كل تعداد تعامالت (5

 است. شدههای دیگر تعيين نظر برای كاربر

مجموع كل تعداد تعامالت منفی كه توسط كاربر مورد  (6

 است. شدههای دیگر تعيين نظر برای كاربر

نوع مختلف تقسيم  5ها به از بردار ویژگی كاربر در ستون كالس

 پردازیم.ها میاند كه در ادامه به جزئيات آنشده

 .هاكاربر هایكالس انواع معرفی(: 4جدول )

 نوع کاربر داده کالس

 (Good)كاماًل سالم  1

 (Purely maliciousكاماًل بداندیش ) 2

 (Malicious providers)های بداندیش كنندهفراهم 3

 (Feedback malicious)بازخورد بداندیش  ایجادكننده 4

 (Disguised malicious)بداندیش دارای عملکرد متغير  5

كه  بيترت نیرفتار را دارند. به ا نیكامالً سالم بهتر یهاكاربر

 یتا جا كهاینضمن  ندینمایم جادیا را یاصادقانه یهابازخورد

 .ندینمایمنامعتبر خود را حذف  یهالیممکن فا

خود را نگه  نامعتبر یهالیفا شیكامالً بداند یهامقابل كاربر در

 گویند.میهای دریافتی دروغ و در مورد ماهيت فایل دارندیم

 یهالیهستند كه فا ییهاكاربر شیبداند یهاكنندهفراهم

 هاصادقانه در مورد كاربر ییبازخوردها یول كنندیم ديمخرب تول

 .كنندیم جادیا

كه  باشندمی ییهاكاربر شیبازخورد بداند یهاایجادكننده

در شبکه فراهم  گرید یهاصادقانه در مورد كاربر ريغ ییبازخوردها

 .كنندیم

مختلف  یهادر زمان ريعملکرد متغ یدارا شیبداند یهاكاربر

اوقات همانند  یو گاه دهندیممتفاوت از خود نشان  یرفتار
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 .[19] كنندیمسالم رفتار  یهاكاربر

مجموع تعداد تعامالت مثبت  داروزننسبت  یژگیو -2-3

ها به کل تعامالت کاربر ریشده توسط سا نييتع

کاربر مورد  یها براکاربر ریشده توسط سا نييتع

 نظر

 یهاكاربر نيب شتريهر چه ب  کيتفک جادیا یطرح برا نیا در

 یبندطبقه یهاتمیالگور جیجهت بهبود نتا شیسالم و بداند

 برای. از آنجا كه مينمائیرا محاسبه م دیجد یژگیو کی یكاوداده

پارامتر مرتبط با  یاستفاده از تعداد ازمنديخود ن تمیالگور فیتعر

مربوط به  یبه مبان یابتدا كم ميهست EigenTrust تمیالگور

 .میپردازیم EigenTrust تمیالگور

بعد از هر  داریافراد فروشنده و خر eBayاعتبار  ستميس در

 نیجمع ا یدهند. و اعتبار كل ازيامت گریکدیبه  توانندیمتراكنش 

و  رهيذخ یبرا ستميس نی. ااستها در شش ماه گذشته اعتبار

 . كندیم هيمتمركز تک یستميسبه  هاازيامت تیریمد

ها كاربر eBay ستميهمانند س زين شدهتوزیع طيمح کی در

مثال هر  یدهند. برا ازيامت گریکدیتراكنش به بعد از هر  توانندیم

به  تواندیم دینمایمدانلود  jرا از كاربر  یلیفا iزمان كه كاربر 

 ,tr(i) یمنف یازيامت ای( tr(i, j)=1مثبت ) یازيتراكنش خود امت

j)=−1 )كاربر بدهد .i دانلود شده  لیفا کهيممکن است در صورت

اگر دانلود دچار وقفه گردد به  یحت ایباشد و  نامعتبر ایناقص و 

 eBayاختصاص دهد. همانند مدل  یمنف ازيدانلود امت ندیفرا نیا

 ازاتيرا برابر جمع امت ijsبه نام  یمقدار اعتماد محل کی توانیم

توسط كاربر  لیكه با دانلود نمودن فا یمنحصر به فرد یهاتراكنش

i  از كاربرj  نمود: فیشکل تعر نیاست به ا شدهانجام 

(1( sij= ∑ trij 

 

موفق خود  یهاتعداد تراكنش تواندیم iبه طور معادل هر كاربر 

  jناموفق خود با كاربر  یهاو تعداد تراكنش sat(i, j)را با  jبا كاربر 

 فیشکل تعر نیرا به ا ijs نینشان دهد. بنابرا unsat(i, j)را با 

 :ميكنیم

(2) sij=sat(i, j)-unsat(i, j) 

 یاعتماد سراسر ریمحاسبه مقاد تمیالگور یمبنا فیتعر نیا    

كه توسط آن مقدار  است EigenTrust تمیبه كار رفته در الگور

شکل  نیبه ا شودیم فیتعر ijcنرمال شده كه با نماد  یاعتماد محل

 :گرددیممحاسبه 

(3) cij=
max(sij,0)

∑ max(sij,0)
j

 

 یگرید یژگیو کیتکرار شبکه  نیدر آخر یشنهاديطرح پ در   

از بردار  یگریمحاسبه نموده و به عنوان مؤلفه د بيترت نیرا به ا

شده  افتیبازخورد مثبت در داروزنخود تحت عنوان نسبت  یژگیو

 :میانموده فیطرح تعر نیدر اها  را به كل بازخورد

(4) WPORFR(i)=
(∑ γ×sat(j,i)j )+ε

(∑ γ×sat(j,i)j +λ×unsat(j,i)) +ω
 

 

های در نظر گرفته به ترتيب وزن  ωو  γ ،λ ،εدر این رابطه 

و دو مقدار  نامطلوبهای های مطلوب و تراكنششده برای تراكنش

ی در صورت عدم سازشبيهثابت با هدف مواجه نشدن با خطای 

همگی دارای مقادیری  سازشبيهنرم افزار  هایتنظيم صحيح پارامتر

بازخورد  داروزننسبت   WPORFR(j)و   باشندمی 1تا  0بين 

های در نظر گرفته شده برای یک كاربر توسط مثبت به كل بازخورد

 .استهای دیگر موجود در شبکه كاربر

نسبت وزن دار تعامالت مثبت در نظر  یژگیو -3-3

به کل تعامالت نظر  هاکاربر ریسا یگرفته شده برا

ها توسط کاربر مورد کاربر ریسا یگرفته شده برا

 نظر

 داروزنخود تحت عنوان نسبت  یژگیاز بردار و یگریمؤلفه د

ها به كل كاربر ریسا یتعامالت مثبت در نظر گرفته شده برا

ها توسط كاربر مورد نظر  كاربر ریسا یتعامالت نظر گرفته شده برا

 :میانموده فیطرح تعر نیدر ارا 

(5) 
WPOSFR(i)=

(∑ η×sat(i,j)i )+ε

(∑ η×sat(i,j)i +ν×unsat(i,j))+ω
 

های در نظر گرفته به ترتيب وزن  ωو  η ،ν ،εدر این رابطه 

و دو مقدار  نامطلوبهای های مطلوب و تراكنششده برای تراكنش

در صورت عدم  یسازشبيهثابت با هدف مواجه نشدن با خطای 

همگی دارای مقادیری  سازشبيههای نرم افزار تنظيم صحيح پارامتر

 تعامالت داروزن نسبت  WPOSFR(j)و   باشندمی 1تا  0بين 

 نظر تعامالت كل بهها كاربر سایر برای شده گرفته نظر در مثبت
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 .استنظر  مورد كاربر توسطها كاربر سایر برای شده گرفته

 شريف یخط یکيتفک ليتحل -4-3

 یکيتفک ليتحل تمیبه دو منظور از الگور یشنهاديدر طرح پ

 :میااستفاده نموده FDAیا به اختصار  شريف یخط

 دو كالس. یاعضا انيم کيتفک شیافزا (1

 كالس. کی یاعضا انيم کيكاهش تفک (2

 یهاتمیالگور از با كاهش ابعاد بعد از اعمال این روش تینها در

 .[20] كنيماستفاده می یكاوداده یبندطبقه

 درختان طبقه بندی و رگرسيونی  -5-3

 ميكه از مفاه میپرداز یم ميبخش مختصراً به درخت تصم نیدر ا

 باشد. یم یكاودادهدر  یبندطبقه هیپا

 یريادگی یهااز جمله روش یونيو رگرس یبندطبقه درختان

ها مدل نیها هستند. ااز داده یشگوئيپ یهامدل جادیا یبرا نيماش

 قيو تطب یداده به صورت بازگشت یفضا یبا استفاده از جزءبند

 ندیآیها بدست ماز بخش کیساده به هر  یشگوئيمدل پ کیدادن 

[21]. 

 

  ساده  بيزکننده  یبندطبقه -6-3

 بيزكننده  یبندطبقهروش  یعمل اريبس یريادگیروش  کی

 یپزشک صيمتن و تشخ یبنددسته رينظ یساده است و كاربردهائ

و درخت  یعصب یهابا شبکه یاسهیقابل مقا یروش كارائ نیا

توسط  xنمونه  كاربرد دارد كه یلیروش در مسا نیادارد.  ميتصم

به صورت  هایژگیو نیا  باشد. فيقابل توص هایژگیو یعطف بيترك

 یآموزش یهامجموعه مثالو  باشند گریکدیمستقل از  یشرط

 . [22] در دست باشد یادینسبتا ز

 

 یشنهاديطرح پ عملکرد یابیارز -4

 نييدر نرم افزار متلب تع بيترت نیها را به اادامه پارامتر در

 :كنيممی

در نرم افزار  یكاوداده یهاتمیمرتبط با الگور یورود یها(: پارامتر5جدول )

 متلب.
 مقدار پارامتر

 150 های آموزشیهای مجموعهتعداد داده

 150 های مجموعه داده جهت تستتعداد داده

ε 0.9 

ω 1.0 

γ 1.0 

λ 0.7 

η 1.0 

ν 0.7 

بندی درخت تصميم بدست آمده توسط الگوریتم درخت طبقه

 :را در شکل زیر مالحظه می فرمائيد

 
 .یبنددرخت طبقه تمیبدست آمده توسط الگور مي(: درخت تصم1شکل )

در  دهیآموزش د یهاكننده یبندطبقه یدر ادامه خطا

 را تمیالگور دوتوسط  یآموزش یهاداده حيكالس صح صيتشخ

 :ديكنیمشاهده م

 
كالس  صيدر تشخ دهیآموزش د یهاكننده یبندطبقه ی(: خطا2شکل )

 .تمیالگور دوتوسط  یآموزش یهاداده حيصح

در  دهیآموزش د یهاكننده یبنددقت طبقه ریدر نمودار ز

را  تمیالگور دوتست توسط  یهاداده حيكالس صح صيتشخ

 :دينمائیمالحظه م
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كالس  صيدر تشخ دهیآموزش د یهاكننده یبنددقت طبقه(: 3شکل )

 .تمیالگور دو تست توسط یهاداده حيصح

 گيرینتيجه -5

بر اعتبار  یمبتن یاعتماد سراسر تیریمد ستميس کیمقاله  نیدر ا

در  تيامن نيتأم یبراكاوی های دادهبا استفاده از الگوریتم

های اعمال روش جهت شده است. شنهاديپ ريبه نظ رينظ یهاشبکه

و  مطرح شده است یژگیو شش كاربر شبکههر برای  كاویداده

ها از بين این ویژگی .اندكاربرها در پنج كالس متفاوت قرار گرفته

جهت  یژگیو نياول دو ویژگی نقشی بسيار تعيين كننده دارد.

مثبت در نظر گرفته شده به هر  یكل بازخوردها نسبی یابیارز

 نيشده است و دوم نييشبکه تع گرید یكاربر توسط كاربرها

 گرید یكه هر كاربر به كاربرها یمثبت یكل بازخورد ها یژگیو

در   .كندیم یابیارزبه صورت نسبی است را  دادهشبکه اختصاص 

كاوی در داده بندیطبقههای نهایت پس از اعمال الگوریتم

 ساده زيب یهاتمیالگوربندی مجموعه داده تست با استفاده از طبقه

درصد  80درصد و  84بسيار مطلوب  هایو درخت تصميم به دقت

ن و ینو یو ارائه روش یكاوداده یهابه كار بردن روشرسيدیم. 

 یطرح م نیا یمخرب از نوآور یهاكاربر صيهوشمند در تشخ

ها در پنج كالس شامل قرار دادن كاربر كهاینباشد. ضمن 

متفاوت  تيچهار ماه یدارا شیبداند یهاسالم و كاربر یهاكاربر

 باشد.  یم یشنهاديپ کردیرو نیا ینوآور یهاجنبه گریاز د
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