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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

 ریمقاد حاسبهجهت م سازی سادهقابليت پيادهبا   پذیرانعطاف تمیالگور کیمقاله  نیدر ااست.  شدهاخذ  یماتيها تصمآن یهاتيدادن به فعال مهخات

 Feedback Reputation-Based Trust Management تحت عنوان  شده توسط کاربرها جادیا یهر کاربر شبکه بر اساس بازخوردها یاعتماد سراسر

های و مقایسه آن با یکی از روش سالم یهاکاربر تينرخ موفق یابیارز اريمع  با استفاده از طرح پيشنهادی مطلوب کارآیی در نهایت و شدهارائه 

 قرار گرفته است. یمختلف شبکه مورد بررس طیدر شرا مطرح در این زمينه

 .، بازخوردظير به نظير، مدیریت اعتماد، مبتنی بر اعتبارن، شبکهامنيت  -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 باشندیم 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  یهاكاربربه این ترتيب  .اندهشد 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

 واع مختلف حمالت مخرب در ان یهاكاربراز رفتار مختلف  یبردار

 

 صيسالم تشخ یهاكاربرمخرب را از  یهاكاربر قادر خواهند بود

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

 یروش ستميس نیدر اعه دادند. را توس EigenTrustتحت عنوان 

هر  یبرا یاعتماد سراسر ریمحاسبه مقاد یبرا شدهتوزیعو  منیا

 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  طینامعتبر را تحت شرا یهالیفا یهادانلود

 ستميس كارآییآوردن  نیيپا یمخرب برا یهاكاربرزمان 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

به  رينظ یاعتماد اتخاذ نمود و از شبکه پوشش ازاتيامت سازیایمن

سه  ستميس نیدر اجهت گسترش اعتماد استفاده كرد.  رينظ

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  ستميتوسط س هاكاربر

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

 گریکدیاعتماد  تيها در مورد قابلكاربررا ارائه دادند كه در آن  یفاز

در  آوری بازخوردهای کاربرهابا جمعاعتبار بر  یمبتنسيستم مدیریت اعتماد 

 های نظير به نظيرشبکه

 *2مهدی محرابی، 1امير محمد متولی ميدانشاه
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 جی. نتاكردندیم هيتک تيعدم قطع تيماه یدارا یبر اطالعات

 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 یها از مشخصات بازخورد قانون توانبود. 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  عیها را سركاربر نیترتا معتبر كردیمها كمک كاربربه  کردیرو

 قيدر تحق( 2012، و همکاران  یل) .[4] ندینما ییدقت شناسا

 اسيدر مق ريبه نظ رينظ پوششیاعتماد  یابیارز ستميس کیخود 

  SFAبه اختصار  ای پذیرمقياستحت عنوان اجتماع بازخورد  عيوس

 فيبر اساس تابع تضع یاعتماد محل یرا ارائه نمودند. روش نرخ ده

 سميمکاندر  یپذیرمقياسنه تنها  ستميس نیشد. ا فیتعر یزمان

در  ريبه نظ رينظ های كاربریبرنامه یاجتماع نمودن بازخورد برا

 بندیشبکه یهاسکیكرد بلکه توانست ر تیرا تقو عيوس اسيمق

روش  نی. ارا بهبود دهد ستميرا كاهش داده و بازده س

ضرائب اعتماد كه  یبرا یقبل یگذاروزن یهاروش یهاتیمحدود

طرف كرد. را بر شدندیم نييتع یها به صورت ذهنها وزندر آن

راحت  یسازادهيبا پ یتيامن یسميو مکان یديكل یکيتکن تیدر نها

 پوششی ريبه نظ رينظ یهاشبکه هب سميمکان نیجهت الحاق ا

صورت گرفته مدل اعتماد  یهایابیارز ی. طشد یموجود طراح

 یبرا یریپذاسيدر مق یقابل توجه شیافزا SFA مبتنی بر

حال  نيو در ع عيوس اسيبا مق یمحاسبات ريبه نظ رينظ یهاشبکه

 راها كاربر یایپو یو دقت باال در اداره كردن رفتارها یسازگار

در طرح خود  زين (2013، كن  و همکاران) .[5] نمود نيتأم

را ارائه نمودند كه  SORTتحت عنوان  شدهتوزیع ییهاتمیالگور

و  یتعامالت قبل مبتنی بررا قادر به استدالل نمودن  كاربر کی

ها كاربر. نمودیمها كاربر گریاعتماد د تيدر مورد قابل هاهيتوص

 یموجود محل اطالعاتخود را با استفاده از  اطرافشبکه اعتماد 

 یتالش یآموختن اطالعات اعتماد سراسر یو برا كردندیم جادیا

مطرح شد كه  هيو توص سیروش دو اعتماد سرو نیدر ا. كردندینم

و  هاسیاعتماد فراهم شده در سرو تيقابل گيریاندازه یبرا

بر اساس  هاهي. تعامالت و توصشد فیتعر یافتیدر یهاهيتوص

ها كاربر تیرضا یهاو پارامتر یتر بودن به زمان فعل کینزد ت،ياهم

 نانيها و اطمكنندهتوصيهاعتماد  تي. به عالوه قابلشدندیم یابیارز

 جی. نتاشدلحاظ  هاهيتوص یابیدر ارز زين هيتوص کیدر مورد 

 یگذاربه اشتراک یبرنامه كاربرد کی یرو یسازشبيه 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) .[6] ندشدمخرب  یهاكاربرساختن 

مبارزه در برابر انواع  یاعتماد برا تیریمد ستميس کیدر طرح خود 

 یسازانیجر یهاستميس یبرا یمختلف حمالت آلودگ

منحصر به فرد  یهایژگیو یبا بررس ريبه نظ رينظ یاچندرسانه

 ميتنظ یبرا ایپو نانياطم بیضر کیارائه نمودند.  یحمالت آلودگ

در محاسبه اعتماد در نظر  ميمستق ريو غ ميمستق عتمادوزن ا

 اريبس  یكه نشان دادند در مبارزه در برابر حمله بددهان شد گرفته

 نانياطم بیضر این یالزم جهت طراح یهایی. راهنمااستمؤثر 

كه  دیجد ميمدل اعتماد مستق کیرا ارائه نمودند. به عالوه  ایپو

و ارائه  یبررس زيخاموش مقاوم باشد ن-ندر برابر حمالت روش

 کیخود  قيدر تحق (2015، و همکاران  دازمنیتاوها) .[7.]شد

را  DRankبه نام  شدهتوزیعبر اعتبار  یدفاع مبتن سميمکان

به  رينظ یسازانیجر یهاستميدفاع س یكردند كه برا سازیپياده

در نظر گرفتن بر اساس دو بخش  ستميس نیمناسب بود. ا رينظ

خود  ميمستق مالتتعا مبتنی بر هیهمسا یهاكاربر اعتبار برای

 یبندو سپس رتبه گرید یهاكاربر ميمستق ريتعامالت غ ایو  كاربر

شد.  جادیاها كاربر یتعامالت بعد یاعتبار برا ریها بر اساس مقادآن

تحت حمالت  ستميس نیكه ا دنديرس جهينت نیبه ا تیدر نها

 ريينسبت به تغ كهاینضمن  كندیمخوب عمل  اريبس نيسنگ

من  و ) .[8] داشت یكم تيشبکه حساس ماتيپارامتر و تنظ

 preferTrustبه نام  یدر طرح خود مدل اعتماد (2016، همکاران

مدل با هدف  نیارائه نمودند. ا ريبه نظ رينظ یهاشبکه یبرارا 

اعتماد بر اساس  فيدر مورد اعتماد و توص ميتصم یسازساده

در  یبعدn سیبردار سرو کیروش ابتدا  نیدر ا. شدارائه   یبرتر

بود. در  سیسرو کی یژگیو انگريكه هر مؤلفه آن ب شدنظر گرفته 

 شدهمرتببه مراجعات  یفيمرحله بعد مراجعات كاربر به صورت ك

كه بردار انتظار  شد لیتبد AHPتوسط متد  یكمبه صورت 

. در مرحله بعد بردار اعتماد هر كردیمها را محاسبه متقاضی
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و  هایمتقاض ميمستق راكنشت اتيتجرب ی ازبيتوسط ترك گوپاسخ

با  تی. در نهاشدها محاسبه كنندهتوصيهاز  ميمستق ريغ اتيتجرب

 ینيبه تخم گوپاسخبا بردار اعتماد هر  یبردار انتظار متقاض بيترك

 یینها ميتصم هانيتخم سازیمرتب. بعد از دنديرس گوپاسخاز هر 

 .[9. ]شدمربوط به اعتماد اتخاذ 

 ريبه نظ رينظ یهاشبکه تيامن نيتأم یهاروشانواع  -2

 رينظ یهاشبکه یتيمسائل امن (2012، سلوارج  و همکاران)

ها آن یهاافتهی جیقرار دادند. نتا سهیو مقا یرا مورد بررس ريبه نظ

 :است شدهذكر  ریدر جدول ز
 .[10] 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

اعتبار  قیتصد مبتنی بر

 نامه

 یهایژگیو

 تيامن

 هياول

 ،یعاد ريموارد غ یابیرد

مخرب  یهاكاربر یابیرد

 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 

 هاهيدست بردن در توص

 یها تبانكاربر گریبا د

 كنند.

اعتماد تنها  یستگیشا

 یهاكنندهفراهم یبرا

 یهاسیو سرو سیروس

 یفراهم شده بررس

تقاضا  یو رو شودیم

 سیكنندگان سرو

 .میتمركز ندار

 Marsh نمونه

(Marsh,1994) [11] , 

Regret (Sabater,2002) 
[12]  and 

NodeRanking 

(Pujol,2002)  [13]  

DMRep 

(Xiong,2003) [14] , 

EigenRep 

(Kamvar,2003) [1] , 

P2Prep 

(Damiani,2003)  [15]  

, XRep 

(Damiani,2002)  [16]  

PolicyMaker 

(Blaze,1998) [17]  

, SPKI/SDSI 

(Clarke,2001) [18] , 

KeyNote (Li,2002) 

[19]  and 

DelegationLogic 

(Li,2000) [20]  

باال  كارآییمختلف و با توجه به  یهاروش سهیبا توجه به مقا

بر اساس بهبود  قيتحق نهياعتبار زم مبتنی بر یهاروش تيو جامع

  اعتبار در نظر گرفته شد. مبتنی براعتماد  یهاستميس

 یشنهادياعتماد پ تیریمد ستميس -3

 یشنهاديپ یاعتماد سراسر تیریمد ستميدر ادامه به اجزاء س

 .میپردازیخود م
 

مجموع تعداد تعامالت مثبت  داروزننسبت  یژگیو -1-3

ها به کل تعامالت کاربر ریشده توسط سا نييتع

مورد کاربر  یها براکاربر ریشده توسط سا نييتع

 نظر

استفاده از  ازمنديخود ن تمیالگور فیجا كه جهت تعراز آن

 یابتدا كم ميهست EigenTrust تمیپارامتر مرتبط با الگور یتعداد

 .میپردازیم EigenTrust تمیمربوط به الگور یبه مبان

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 گریکدیبعد از هر تراكنش به  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  یهاتعداد تراكنش تواندیم iبه طور معادل هر كاربر 

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

شکل  نیرا به ا ijs بنابرایننشان دهد.  unsat(i, j)را با   jكاربر 

 :كنيممی فیتعر

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

به  یاعتماد سراسر ریمحاسبه مقاد تمیالگور یمبنا فیتعر نیا

كه توسط آن مقدار اعتماد  است EigenTrust تمیكار رفته در الگور

شکل  نیبه ا شودیم فیتعر ijcنرمال شده كه با نماد  یمحل
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 :گرددیممحاسبه 

(3) cij=
max(sij,0)

∑ max(sij,0)
j

 

 یگرید یژگیو کیتکرار شبکه  نیدر آخر یشنهاديطرح پ در

شده به كل  افتیبازخورد مثبت در داروزنتحت عنوان نسبت را 

 :میانموده فیتعر ها  رابازخورد

(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 

مطلوب و دو مقدار های ناهای مطلوب و تراكنشراكنششده برای ت

ی در صورت عدم سازشبيهثابت با هدف مواجه نشدن با خطای 

همگی دارای مقادیری  سازشبيههای نرم افزار تنظيم صحيح پارامتر

بازخورد  داروزننسبت   WPORFR(j)باشند  و می 1تا  0بين 

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

 .استهای دیگر موجود در شبکه كاربر

نسبت وزن دار تعامالت مثبت در نظر  یژگیو -2-3

ها به کل تعامالت نظر کاربر ریسا یگرفته شده برا

ها توسط کاربر مورد کاربر ریسا یگرفته شده برا

 نظر

تحت عنوان نسبت وزن دار تعامالت مثبت در  یگریمؤلفه د

ها به كل تعامالت نظر گرفته شده كاربر ریسا ینظر گرفته شده برا

 فیطرح تعر نیدر اها توسط كاربر مورد نظر  را كاربر ریسا یبرا

 :میانموده

(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

ی در صورت عدم سازشبيهثابت با هدف مواجه نشدن با خطای 

همگی دارای مقادیری  سازشبيههای نرم افزار تنظيم صحيح پارامتر

 تعامالت دار وزن نسبت  WPOSFR(j)باشند  و می 1تا  0بين 

 نظر تعامالت كل بهها كاربر سایر برای شده گرفته نظر در مثبت

 .استنظر  مورد كاربر توسطها كاربر سایر برای شده گرفته

از  کیهر  یاعتماد سراسر ریمحاسبه مقاد -3-3

 یشنهاديشبکه در طرح پ یهاکاربر

 ریجهت محاسبه مقاد تمیالگور کی یشنهاديپ کردیدر رو

ذكر  یژگیوزن دار دو و بيام بر اساس تركiكاربر  یاعتماد سراسر

 است: شدهمطرح  بيترت نیكاربر به ا نیشده مرتبط با ا

(6) TrustValue(i)=α×WPORFR(i)+β×WPOSFR(i) 
α  وβ جهت تعيين وزن به دو  1و  0های عددی بين ثابت

ویژگی ذكر شده در نظر گرفته شده است. با توجه به اهميت 

در نظر گرفته شده برای كاربر مورد نظر نسبت به  هایبازخورد

های مثبت تعيين شده توسط كاربر مورد نظر برای دیگر بازخورد

 در نظر بگيریم. βرا بزرگتر از  αها بهتر است مقدار كاربر

نسبت  عملکرد آن سهیو مقا یشنهاديطرح پ یابیارز -4

 EigenTrustروش  به

 سازشبيهدر  تمیالگور رآییكا یابیبه منظور ارز کردیرو نیدر ا

QTM: Quantitative Trust Management MURI  تمیالگور 

 خود یشنهاديبا روش پ هاكاربر یاعتماد سراسر ریمحاسبه مقاد
 Feedback Reputation-Based Trust Managementتحت عنوان 

ذكر شده اعمال  سازشبيهنموده و به  سازیپياده Javaن با زبا

 شده نييتع بيترت نیبه ا ستميس یورود یپارامترها . وایمكرده

  :است
 .یاعتماد سراسر ریمحاسبه مقاد تمیالگور یهاپارامتر نييتع(: 2جدول )

 اعتماد سراسری های الگوریتمرامترپا مقدار

1.0 α 

0.9 β 

0.9 ε 

1.0 ω 

1.0 γ 

0.7 λ 

1.0 η 

0.7 ν 

ساز در جدول كاربرهای مورد بررسی با استفاده از این شبيه
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 است: شدهزیر ذكر 
 .هاكاربر هایكالس انواع معرفی(: 3جدول )

 نوع كاربر كاربرشماره 

 (Good) كاماًل سالم 1

 (Purely malicious) كاماًل بداندیش 2

 (Malicious providers) های بداندیشكنندهفراهم 3

 (Feedback malicious) ایجادكننده بازخورد بداندیش 4

 (Disguised malicious) بداندیش دارای عملکرد متغير 5

 

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

 یتا جا كهاینضمن  ندینمایم جادیا را یاصادقانه یهابازخورد

 .ندینمایمنامعتبر خود را حذف  یهالیممکن فا

نامعتبر خود را  یهالیفا شیكامالً بداند یهامقابل كاربر در

 گویند.میهای دریافتی دروغ و در مورد ماهيت فایل دارندیمنگه 

 یهالیهستند كه فا ییهاكاربر شیبداند یهاكنندهفراهم

 هاد كاربرصادقانه در مور ییبازخوردها یول كنندیم ديمخرب تول

 .كنندیم جادیا

كه  باشندیم 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

 .[21] كنندیمسالم رفتار  یهاكاربر

 یهاكاربر تيما نرخ موفق یابیارز اريمع یسازشبيه نیدر ا

شده توسط  افتیمعتبر در یهالیباشد و در واقع نسبت فا یسالم م

 یهاصورت گرفته توسط كاربر یهاسالم به كل تراكنش یهاكاربر

 باشد: یسالم م

(6) Success Rate of Good Peers (Metric)= 
#valid files received by 'good' peers

#transactions attempted by 'good' peers
 

 تمیاعتماد بر اساس الگور تیریمد ستميبا توجه به س نیبنابرا

مدل خود را با روش  یشنهاديپ یاعتماد سراسر ریمحاسبه مقاد

EigenTrust  وEigenTrust زيو ن عیمحاسبه سر تمیالگور یدارا 

مختلف  طیاعتماد در شرا ریمحاسبه مقاد تمیدر حالت فاقد الگور

 .ميكن یم سهیمقا

 شیها از نوع كامالً بداندكاربر نیمخرب تر یشنهاديدر طرح پ

 شیما ابتدا با افزا بيترت نی. به اباشندمی شیبداند كنندهفراهمو 

های موجود در و سپس افزایش تعداد فایل دو نوع كاربر نیتعداد ا

 .دهيممیقرار  یابیخود را مورد ارز یشنهاديپ کردیرو شبکه

 
 یهادر تعداد كاربر رييبر اساس تغ یشنهاديطرح پ یابی(: ارز1شکل )

 .شیكاماًل بداند

 
 یهادر تعداد كاربر رييبر اساس تغ یشنهاديطرح پ یابیارز(: 2شکل )

 .شیبداند كنندهفراهم

 
های تغيير در تعداد فایلبر اساس  یشنهاديطرح پ یابیارز(: 3شکل )

 .موجود در شبکه

اعتماد  تیریمد ستميبدست آمده س جیبا توجه به نتا
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 یمطلوب كارآییاز  بررسی شدهدر تمامی شرایط ما  یشنهاديپ

 باشد. یبرخوردار م EigenTrustنسبت به روش 

 گيرینتيجه -5

این مقاله یک سيستم مدیریت اعتماد مبتنی بر اعتبار برای در 

رفتار  حيصح صيتشخو  های نظير به نظيرامنيت در شبکه تأمين

 و در نهایت خاتمه دادن به فعاليت كاربرهای بداندیشها كاربر

مقادیر اعتماد سراسری هر كاربر  محاسبهبرای  .شده استپيشنهاد 

مطرح شده است. اولين ویژگی جهت ارزیابی كل شبکه دو ویژگی 

كاربر توسط كاربرهای بازخوردهای مثبت در نظر گرفته شده به هر 

یژگی كل بازخورد های شده است و دومين و تعيين دیگر شبکه

شبکه اختصاص داده است  كاربرهای دیگربه  كاربرمثبتی كه هر 

از این  داریكند. در روش پيشنهادی با تركيب وزنمی ارزیابیرا 

 یپذیرالگوریتم محاسبه مقادیر اعتماد سراسری انعطاف دو ویژگی

در نهایت برای ارزیابی  .مطرح شده است سادهسازی با قابليت پياده

 :QTMساز الگوریتم پيشنهادی خود با استفاده از شبيه

Quantitative Trust Management  تينرخ موفقو معيار ارزیابی 

 در شرایط مختلف شبکهكارآیی مطلوب این طرح  سالم یهاكاربر

 در شرایط معيار ارزیابی در تمامو  گرفته استمورد بررسی قرار 

در مقایسه با الگوریتم مطرح  باالتری مقادیر با یطرح پيشنهاد

EigenTrust محاسبه شده است.  
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