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  چكيده

اعتماد به طرفين  و اعتماد به كاالبه صورت اعتماد ، كه در ان ارائه شده شهرت بر مبتني اعتماد محاسباتيمدل يك  ،در اين مقاله

و درجه اعتبار اين است ديگران  هايتوصيهتجربيات شخصي و  براساسها محاسبه هر كدام از اين اعتماد. شودمحاسبه ميمعامله 

و تجربيات هاي برتر اعتبار توصيه كنندگان نيز با استفاده از نظرات همسايه. محاسبه مي شود هابراساس تعداد و واريانس ان ،تجربيات

قابليت ، معامله منفينمره  ضريبو  ارزش ,هاي چون زمانفاكتورهاي اعتبار سنجي مطرح شده و استفاده از روش. ايدشخصي بدست مي

همتا پياده  همتا بهتجارت الكترونيك ي مدل در يك شبكه. دهدرا به مدل ميها ايزوله كردن ان و بدخواهان حمالت با مقابله و تشخيص

  .است ارزيابي شدهمرجع در مقايسه با يك مدل  انهاي برتريسازي و 

  كلمات كليدي

  همتا بههمتا  ، شبكهبدخواهان حمالت، اعتماد به كاالشهرت،  مبتني بر اعتمادتجارت الكترونيك،  ،اعتماد  مدل محاسباتي

  

  

  مقدمه -1

و  محصـوالت  فـروش  بـراي  بزرگـي  هـاي  فرصـت  الكترونيك تجارت اجتماعات

 از كـدام  هـر  اگر. اند اورده وجود به زمان هر در و كجا هر از اطالعات به دسترسي

 تجـارت  بگيـريم،  نظر در عامل يك را الكترونيك تجارت در كنندگان شركت اين

 عامـل  بـا  پويا صورت به اغلب كه اوردمي وجود به انها براي را خطراتي الكترونيك

 يـك  هـاي  محـيط  چنـين  ازاد طبيعت. كنندمي قرار بر ارتباط ديگر ياشنا نا هاي

. اسـت  خـود  تعهـدات  و ادعاها به هاعامل پاسخگويي به اعتماد براي بزرگ چالش

 بـالقوه  هـاي  ريسك مديريت به مجبور هاعامل الكترونيك تجارت در كلي طور به

 روشـهاي . ايد وجود به است ممكن انها براي ديگران با ارتباط براي كه هستند اي

 سـوال  ايـن  پاسخگوي تواندمين اما است كرده حلرا  ازمشكالت بخشي تكنيكي

  .است تر اعتماد قابل كننده ارائهكدام  محصول و كدام كه باشد

اعتماد مفهومي پيچيده، چند بعدي و وابسته به زمينه اسـت و بـه شـيوه هـاي     

گوناگون در زمينه هاي چون اقتصـاد، مـديريت، روانشناسـي، بازاريـابي و سيسـتم      

ــف شــده اســت  ــر اعتمــاد  . هــاي اطالعــاتي تعري توســط يكــي از تعــارف فراگي

Gambetta  سـطح خاصـي از احتمـال     ،مـاد اعت": ارائه شـده اسـت  بدين صورت

براسـاس  از عامـل هـاي ديگـر را    اي كه يك عامل، عامل يا گـروه  است  شخصي

البتـه صـرف نظـر از توانـايي      .كنـد اقدام خاصي كه انجام خواهند داد، ارزيابي مـي 

-اقدام و نيز در زمينه اي كه خودش تحـت تـاثير ايـن اقـدام قـرار مـي       به نظارت

  .]1["گيرد

چند سال گذشته توجـه زيـادي را بـه خـود جلـب كـرده و        اعتماد درمديريت 

مطالعات فراواني در زمينه هاي وب معنايي، امنيـت، محاسـبات فراگيـر و تجـارت     

اعتمـاد در تجـارت الكترونيـك بـه روش     مديريت  .الكترونيك صورت گرفته است

ه تعريف كـرد  صورت دينب Buskensمفهم شهرت را  .]9[استمبتني بر شهرت 

خـود از فـرد سـومي دريافـت     توافـق  عاتي كه افراد درباره رفتار طرف اطال" :است

 .]2["كننداستفاده مي اوكنند كه از ان براي تصميم گيري درباره رفتار با مي

سيستم هاي مديريت اعتماد مبتني بـر شـهرت بـه دو نـوع متمركـز و توزيـع       

ت در نـوع متمركـز يـك سـرويس مركـزي مسـئول مـديري       . شوندشده تقسيم مي

در نـوع توزيـع   . كـاربرد دارد  1رسـرو /كـاربر بازخورد كاربران است و در شبكه هاي 

تعامل ميزان اعتماد به ديگـري را از تجربيـات مسـتقيم خـود و يـا      شده، هر طرف 
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محيطـي بسـيار    2شبكه هاي همتا بـه همتـا  . كندتوصيه هاي ديگران محاسبه مي

 .مناسب براي مديريت اعتماد مبتني بر شهرت توزيع شده است

هفرانهاديك شبكه همتا به همتا يك شبكه 
3
بنـا   اليه فيزيكـي است كه روي  

. باشـد و به طور عادي فاقد ساختار سلسله مراتبي و كنترل مركـزي مـي  شده است 

تمـامي   نـد و كبه صـورت خـود مختـار عمـل مـي      ن شبكهيهاي ا همتاهر يك از 

شـبكه   .هر دو نقش مشتري و سـرويس دهنـده را بـا هـم دارنـد     در شبكه ها همتا

هاي همتا به همتا به دو دسته كلي شبكه هاي ساخت يافتـه و غيـر سـاخت يافتـه     

-شود كه در دسته اول ايتم هاي اطالعاتي در گره معيني نگهداري مـي تقسيم مي

  .ها پخش شده اندمشخص بين گرهشود اما در دسته دوم به صورت تصادفي و نا

هر دو نوع مديريت اعتماد، سيسـتم در برابـر رفتارهـاي بـدخواهان اسـيب      در 

ي،خيانـت،  يگـروه دروغ گو  4تـوان ايـن رفتارهـا را در    به طور كلي مـي .پذير است

و پنهان سازي گذشته تقسيم بندي كرد كـه در ايـن مقالـه بـه بررسـي هـر        تباني

  .پردازيمانها مي زكدام ا

اراي نقـاط  دتاكنون مدل هاي گوناگوني براي مديريت اعتماد ارائـه شـده كـه    

يـك   Abdul-Rahman & Hailes ،]3[در  .قوت و ضـعف متفـاوتي هسـتند   

ين كارهـا در مـدل       مدل براساس توصيه هاي توزيع شده ارائه كرده انـد كـه از اوـل

هـر عامـل مسـئول مـديريت      ,در اين مـدل . باشدمي P2Pهاي توزيع شده روي 

تنهـا در زمـان نبـود اطالعـات اعتمـاد      (از توصـيه  اطالعات اعتمـاد خـود بـوده و    

شـود كـه بـا    براي بدست اوردن اطالعات اعتمـاد ديگـران اسـتفاده مـي    ) مستقيم

  . گرددرمزگذاري مبتني بر كليد از ان در برابر عامل هاي بدخواه محافظت مي

Regrat]4 [هرت براي بازارهاي چنـد عـاملي اسـت   يك سيستم مديريت ش. 

، اجتمـاعي  )روابط مسـتقيم بـين همتاهـا   (شهرت در اين مدل داراي سه بعد فردي 

تركيـب جنبـه هـاي مختلـف     (و مبتني بر انتولـوژي  ) ده از اطالعات ديگرانااستف(

ها محاسـبه شـده و   در مدل انواع مختلف شهرت به همراه اعتبار ان. است) شهرت

  .شوندن شهرت نهايي تركيب ميبراي بدست اورد

اجتماعـات  باشـد بـراي   كه مدل مرجع مقاله نيـز مـي  ] PeerTrust ]5مدل 

بـازخورد بـه مفهـوم     از در ايـن مـدل  . طراحي شده است P2Pتجارت الكترونيك 

ــراكنش، تعــداد تــراكنش، اعتبــار منبــع بــازخورد،   مقــدار رضــايت يــك همتــا از ت

بـراي محاســبه  فاكتورهـاي زمينـه اي تــراكنش و فاكتورهـاي زمينـه اي اجتمــاع     

هر همتا بخش كوچكي از اطالعات اعتماد را با اسـتفاده از  . شودمياستفاده اعتماد 

و در زمان الزم با استفاده از انها، مقدار اعتمـاد  كند ذخيره مي ]P-Grid]6ساختار 

  .اوردرا بدست مي

روي محاسبه اعتمـاد توزيـع شـده در سيسـتم هـاي چنـد       ] Fire]7در مدل 

تجربيـات  (تركيـب اعتمـاد تراكنشـي     4با اسـتفاده از   اعتماد. عاملي كار شده است

تقيم ، غيـر مسـ  )ي بـين عامـل هـاي هـم نقـش     رابطـه (، مبتني بر نقش )مستقيم

در ) اسـتفاده از شـخص سـوم مـورد اعتمـاد     (و گواهي شده ) توصيه هاي ديگران(

هـا درسـتكار در   در اين مدل عامـل  .شودهنگام تراكنش با عامل ديگر محاسبه مي

  .نظر گرفته شده اند

به هر همتا يـك مقـدار اعتمـاد سراسـري براسـاس      ] EigenTrust]8مدل 

نش هـاي مسـتقيم همتاهـاي ديگـر بـا      دهد كه بازتـاب تـراك  سوابق او نسبت مي

ايـن  . دو روش توزيع شده و امن براي محاسبه اين اعتماد مطرح شده است. اوست

  .مدل نسبت به مدل هاي ديگر بسيار پيچيده و زمان بر است

يك مدل محاسـباتي اعتمـاد مبتنـي بـر شـهرت       ،در اين مقالهمدل ارائه شده 

 بـه مقابلـه بـا حمـالت     همتـا  به همتا الكترونيك تجارت اجتماعاتباشد كه در مي

بـا   طـرفين  بـه  اعتمـاد  و كـاال  به اعتماد ،در اين مدل. پردازدمي مختلف بدخواهان

بـراي  . شـود مـي  محاسـبه  ديگـران  هـاي ¬توصـيه  و شخصي تجربيات استفاده از

از روش هــاي اعتبــار ســنجي و نيــز  بــدخواهان حمــالت بــا مقابلــه و تشــخيص

 براسـاس  تجربيـات سـنجي   اعتبـار . شودتراكنش استفاده ميفاكتورهاي زميته اي 

 از اسـتفاده  بـا  نيـز  كننـدگان  توصـيه  سـنجي  اعتبارو  هاست¬ان واريانس و تعداد

فاكتورهـاي زميتـه اي    .باشـد مـي  شخصي تجربيات و برتر هاي¬همسايه نظرات

مـدل در نـرم افـزار    . .منفـي اسـت  نمـره  ضريب  و ارزش, مانزتراكنش نيز شامل 

Matlab   شـده و برتـري هـاي    در يك شبكه همتا به همتا پياده سازي و ارزيـابي

 . در انتها مطرح شده است] 5[ان نسبت به مدل مرجع 

پـردازيم  به تعريف پارامتري هاي مـدل مـي   1-2ابتدا در بخش در ادامه مقاله 

 3-2بخـش  سـپس در  . گـردد مطرح مـي  مدل هاي فرض پيش 2-2و در بخش 

حـاوي   4-2 بخـش . شودشرح داده ميه صورت مرحله به مرحله مدل محاسباتي ب

نتايج شبيه سازي و مقايسه مـدل   .توضيح مقابله مدل با حمالت مطرح شده است

درانتها نيز نتـايج بدسـت امـده مطـرح     . شودارائه مي 5-2نيز در ] 5[با مدل مرجع 

  .گرددمي

 اجتماعـات  در شـهرت  بـر  مبتنـي  اعتمـاد  مـدل  -2

  همتا به همتا الكترونيك تجارت

-هـا ان مـي  ش فرضيهاي مدل و پپيش از بيان مدل محاسباتي به تعريف پارامتر

پس از شـرح مـدل   . پردازيم تا مدل محاسباتي ارائه شده به طور كامل شفاف باشد

  .شودبه انواع حمالت بدخواهان و شيوه هاي مقابله مدل پرداخته مي

  پارامتر هاي مدل -1- 2

بدسـت   ي قبليهارتبه هاي داده شده به او در تراكنش شهرت يك همتا از ارزيابي

-كه بـه شـرح زيـر تعريـف مـي     تاثير گذارند پارامتر اساسي در اين حوزه  4. ايدمي

  :گردد

  بازخورد -1- 1- 2

يـان كننـده   ب و كندتراكنش دريافت مي هردر يك همتا بازخورد ميزان رضايتي كه 

به خـوبي انجـام    تراكنشبه چه ميزان وظايف خودش را در  همتااين است كه اين 

اينـد و اسـتفاده از منـابع    ، داده هاي اصلي مدل به شـمار مـي  هابازخورد. داده است

 .دهـد اطالعاتي گوناگون، قابليت اطمينان به مقادير محاسبه شـده را افـزايش مـي   

براي محاسـبات در   اساسيمستقيم و اطالعات شاهدان، منابع اطالعاتي  تجربيات

  .هستند شهرتمدل هاي اعتماد و 

مستقيم شهرتمستقيم يا  تجربيات
 

-همتـا ديگر براساس تعامالت مستقيم با 

-كه شامل افراد بد خواه نيـز مـي  ( هاهمتا مهاما داشتن تعامل با هايد بدست ميها 

شـهرت غيرمسـتقيم يـا     .و حتي در مواردي غيـرممكن اسـت   پر هزينه است) شود

اطالعات شاهدان
4
ايـد كـه   ديگر اعضا اجتمـاع بدسـت مـي   اطالعاتي است كه از  

  . مستقيم خودشان يا از ديگران جمع اوري كرده باشند تعامالتتواند براساس مي
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 بازخوردتعداد  -2- 1- 2

يـك روش سـاده   . فاكتور بسيار مهمي براي مقايسه بازخورد اسـت  ، بازخوردتعداد 

داد به تعـ  u همتاتواند به صورت نسبت كل تعداد رضايت از مي شهرتمحاسبه ي 

در هـر تـراكنش    uداشته، باشد كـه ميـانگين رضـايت از     uهايي كه  بازخوردكل 

  .تعداد تراكنش در اعتبارسنجي نيز نقش مهمي دارد .است

  اعتبار بازخورد -3- 1- 2

بـازخورد  تجربـه ناكـافي    يـا  ممكن است بـه علـت انگيـزه هـاي منفـي      همتايك 

بـا درجـه    همتـا بازخورد از يك . ديگر ارائه كند همتانادرستي درباره سرويس دهي 

همچنـين تعـداد   . همتا با درجه اعتبار پـايين دارد اعتبار باال، وزن باالتري نسبت به 

  .ها در اعتبار سنجي مورد توجه استبازخورد و واريانس ان

 زمينه ي تراكنش - 1-4- 2

 بـه منظـور افـزايش   ( منفـي نمـره  ضريب زمان و  ,زمينه هاي تراكنش مثل ارزش

توانـد  مـي  )تاثير بازخوردهاي كه همتا از سرويس دهي همتاي ديگر رضايت نـدارد 

توانـد  تـراكنش مـي   ارزشبـراي مثـال   . از عوامل تاثير گذار در يك تراكنش باشـد 

براي دادن وزن بيشتر به بازخورد از تراكنش هاي حجيم تـر، تركيـب شـود تـا بـه      

در تـراكنش  كـه  ي باشـد  خواهانعنوان دفاع در مقابل برخي از حمالت زيركانـه بـد  

اورد تا از ان بـراي تقلـب در تـراكنش هـاي     خوبي بدست مي شهرتهاي كوچك 

  .بزرگ استفاده كند

  پيش فرض هاي مدل -2- 2

 شـده مطرح غير ساخت يافته مدل در يك اجتماع تجارت الكترونيك همتا به همتا 

  :و پيش فرض هاي ان به صورت زير است

توانـد خريـدار و در تـراكنش ديگـري فروشـنده      هر همتا در يك تراكنش مـي  •

 .كنيمبيان مي "فروشنده/خريدار"بنابراين همتاها را با عنوان  .باشد

توانـد  _مـي خريدار به دنبال محصول براي رفـع نيـاز خـود اسـت و در بـازار       •

وجـود  مختلفـي  ) فروشـندگان (هـا و تـامين كننـدگان    برند مشابه،محصوالت 

 مـورد اعتمـاد و هـم   محصـول  هم انتخاب خريدار،  بنابراين براي. داشته باشد

 اقـالم را بـراي   "كـاال  اعتمـاد "خريدار ابتـدا   .فروشنده مورد اعتماد مهم است

جسـتجوي  كند و پـس از انتخـاب بـه    مشابه كاالي موردنياز خود محاسبه مي

خريـدار در ميـان مـدعيان تـامين ان كـاال بـه       . رودان كـاال مـي   فروشندگان

مـي پـردازد و در نهايـت تـامين     "وابسته كـاال  فروشندهد به اعتما"ي محاسبه

 . كندي ايده ال از نظر خود را براي ان كاال انتخاب ميكننده

 باشـد  رتـازه كـا   انتخابيكاالي  يدر صورتي كه تامين كننده انتخابي در ارائه •

كـه  ( نزديك به مقـدار خنثـي  او  "وابسته به كاال ياعتماد به فروشنده "مقدار 

در ايـن   .خواهـد بـود   )در ان همتا، هم قابل اعتماد و هم غير قابل اعتماد است

 .محاسبه خواهد شد"اعتماد به فروشنده مستقل از كاال"صورت 

تواند تعهداتي نسبت به فروشنده داشـته باشـد بنـابراين خريـدار     خريدار نيز مي •

تمايـل بـه   پـس فروشـنده در صـورت     .نيز بايد مورد اعتمـاد فروشـنده باشـد   

معاملـه را   ،و پـس از ان پرداختـه  "مستقل از كـاال  خريداراعتماد به "محاسبه 

 .كندقبول يا رد مي

فروشـنده داراي  /پايگاه اطالعات متمركزي وجود ندارد و هـر خريـدار  در مدل  •

اطالعات موبوط بـه تـراكنش هـاي خـود را      تنها است كه cacheيك فايل 

اندازه اين فايـل ثابـت بـوده و پـس از پـر       .كندبا جزييات در ان نگهداري مي

شـرح  . شـود اطالعات بر روي ركوردهاي قبلي از ابتدا نوشته مـي  ،شدن فايل

در اين فايـل  جزييات هر ركورد . شودكامل اين موضوع در بخش بعد بيان مي

 .به شكل زير است

•  
 ميزان رضايت از

  طرف معامله

طرف 

  معامله

 ميزان رضايت از

  كاال

كاالي مورد 

  معامله

ارزش 

  معامله

زمان 

  معامله

جزييات ركورد اطالعات معامله ذخيره سازي شده در فايل  1 شكل

cache فروشنده/هر خريدار 

كـه در  ( 7و حداكثر عمـق   0.5با پارامتر  RBF5 جستجوي از روشدر مدل  •

ــز شــهرت  ) معمــول اســت P2Pشــبكه هــاي  ــراي جســتجوي كــاالو ني ب

ايـن  (زيرا شبكه كامال غيـر سـاختاريافته اسـت     غيرمستقيم استفاده شده است

روش جستجو كند است و با ورود به شـبكه هـاي سـاختاريافته مـي توانـد از      

  .)روش هاي جستجوي سريعتري استفاده كرد

  :باشد كه به شرح زير استنيز مي يمدل داراي سياست ها

هـوم  بـا مف  كنندجديد با يك مقدار شهرت خنثي شروع مي ي فروشنده/خريدار •

  .استاينكه هم قابل اعتماد و هم غير قابل اعتماد 

داراي تراكنش هاي در اجتماعات ديگـر  جديد  فروشنده/خريداردر صورتي كه  •

ان اجتماعـات  ميـان  مقـدار اعتمـاد او در    با توجـه بـه  مقدار اوليه اعتماد  باشد،

ايـن   .ايدكه از طريق همه پرسي در ان اجتماعات بدست مي شودمحاسبه مي

 يقابل اعتمـاد يـا سـوء اسـتفاده     فروشنده/خريداراستراتژي از اجحاف در حق 

اعتمـاد  (  كنـد غير قابل اعتماد در ان اجتماعات جلوگيري مـي  فروشنده/خريدار

 ).شود از شكل محلي به سراسري تبديل مي

 فروشـنده /خريـدار از مقـدار شـهرت يـك     فروشـنده /خريدارمقدار شهرت يك  •

اين كـار شـانس ايجـاد تـراكنش را بـراي      . كمتر يا بيشتر باشدتواند جديد مي

 فروشـنده /خريـدار امكـان ايزولـه   كنـد و  هاي جديد حفظ مي فروشنده/خريدار

 .نمايدمي فراهمهاي غير قابل اعتماد را 

اي شبكه از يـك حـد اسـتانه    فروشنده/خريداردر صورتي كه مقدار اعتماد يك  •

شـود و  ايزولـه مـي   ،بل اعتماد معرفـي شـده  پايين تر شود، به طور كامل غيرقا

در صورتي كـه از يـك حـد اسـتانه      نيز و .تراكنش اي با او انجام نخواهد شد

يافـت  رو امتيـازاتي را د  معرفـي شـده  برتـر   فروشـنده /خريدارديگر باالتر باشد 

 .كندمي

فروشنده براسـاس سـايز، ريسـك    /حد استانه پذيرش تراكنش براي هر خريدار •

 .فروشنده متفاوت است/نظر خريدار البته تراكنش وو سودمندي 

 3اعتمـاد مبتنـي بـر شـهرت در      ،با توجه به انچـه گفتـه شـد، در ايـن مـدل     

اعتمـاد بـه   "و "مستقل از كاال فروشنده/خريداراعتماد به "، "اعتماد به كاال"بخش

كامال يكسـان   هر سهي روش محاسبه. شودمحاسبه مي "وابسته به كاال فروشنده
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و تفـاوت انهـا در داده هـاي     )شرح داده خواهد شد 3-2اين روش در بخش ( است

داده هـاي فيلـد هـاي     "اعتماد به كـاال "در . روندبه كار مياست كه در محاسبات 

) ي شهرت مستقيم و چـه در شـهرت غيـر مسـتقيم    چه در محاسبه(اول تا چهارم 

 "فروشـنده مسـتقل از كـاال   /خريداراعتماد به ". گيردمورد استفاده قرار مي 1شكل 

اعتماد بـه فروشـنده   ".شودمحاسبه مي 6و  5، 2، 1 هاي فيلدهايبا استفاده از داده

از  "ميـزان رضـايت  "بـراي مقـدار    و 5، 3، 2، 1نيـز از فيلـدهاي   "وابسته به كـاال 

   .بردبهره مي 6و 4ميانگين دو فيلد 

  :اشاره كردتعريف  دودر انتهاي اين بخش بايد 

انهـا را دارد، همسـايه هـاي     IPفروشنده ادرس /همتاهاي كه يك خريدار -1

از طريق تراكنش مسـتقيم و يـا دريافـت از منـابع      IPادرس . اينداو به حساب مي

  .ايدعمومي شبكه بدست مي

فروشـنده، همسـايگاني هسـتند كـه مقـدار      /يك خريدار همسايه هاي برتر -2

، و تعـداد  "مبتني بـر شـهرت مسـتقيم     ه كاالوابسته ب فروشنده/خريداراعتماد به "

  .از يك حد استانه باالتر استدر زمان حال انها تراكنش هاي 

  مدل محاسباتي -3- 2

مسـتقيم و   شـهرت شـامل دو بخـش اعتمـاد مبتنـي بـر       ارائه شدهمدل محاسبتي 

 j بـه  i خريدارمقدار اعتماد  روشدر اين . است شهرت غيرمستقيماعتماد مبتني بر 

  :شودبه صورت زير تعريف مي، )باشد فروشنده/تواند كاال يا خريداركه مي(

)١(  ���, �, �� = �1 − α� ×	T��i, j, t� + α × T��i, j, t� 

ــه در ان ,��� ك �, ــاد   �� ــدار اعتم ــه iمق ــان  j ب ــر ( tدر زم ــال حاض  ،)ح

T��i, j, t�     مقدار اعتماد مبتني بـر شـهرت مسـتقيم وT��i, j, t�    مقـدار اعتمـاد

  .است tدر زمان  jبه  iمبتني بر شهرت غيرمستقيم 

,T��iايايي براساس پ αمقدار  j, ,T��iو �� j, عـددي حقيقـي در   است و  ��

  . ايدبه صورت زير بدست مياين مقدار . باشدمي [0,1]فاصله 

)2(  α

تعـداد ان و   Kواريـانس مقـادير شـهرت غيـر مسـتقيم،       �Var�Sكه در ان 

Var�M� واريانس مقادير شهرت مستقيم، Z مقدار  .تعداد ان استδ    نيـز توسـط

براساس نظر او درباره ميزان ارزشمندي ايـن دو نـوع شـهرت     فروشنده/خريدارهر 

  .نسبت به هم تعيين شود

  :ايدرابطه زير بدست مي زمقدار اعتبار مبتني بر شهرت غيرمستقيم نيز ا

)٣(  T��i, j, t� =
∑ ������, �, �� ∗ � �����, ��!

"#$

∑ � �����, ��!
"#$

 

���و گزارش دهنـده  فروشنده/خريدار P(k)كه در ان ���, �, شـهرت    ��

 يفروشـنده /خريـدار و اعتبـار   .اسـت  tدر زمـان   jدربـاره  او گزارش شـده توسـط   

  .شودنمايش داده مي Cr(P(k),t)با  نيز دهندهگزارش 

خـود   اطالعـات  P(k)قديمي باشـد،   jدرباره  P(k)در صورتي كه اطالعات 

درخواست كننده بـه صـورت زيـر     يفروشنده/خريداررا قبل از ارسال به  jي درباره

   :كندبه روز رساني مي

)۴(  ������, �, �� = N+ �������, �, �&� − N�'
(
�)()*�

+ 		 

هم قابل اعتماد و هم غيـر قابـل    ،يك مقدار خنثي است كه در ان همتا Nكه 

' صورت به و نمايي ،زماني تغييرات .اعتماد است
(
�,-,*�

 زمـاني اخرين  t0بوده و  .

 ثابـت  يـك  τ .اسـت  روزرساني كـرده به  jاطالعات خود را درباره  P(k) كه است

و هـر چـه    كنـد مـي  تعيـين  را اطالعـات  شدن نامعتبر زمان مدت كه است تجربي

 زمـان  گـذر  بـا  در واقـع  .شودبزرگتر باشد اطالعات در زمان كوتاه تري نامعتبر مي

 ،شـود مـي  نزديـك  خنثـي  مقـدار  يك به شهرت باشد نداشته وجود تراكنشي وقتي

. مانـد  نمـي  بـاقي  بـد  يـا  خـوب  هميشه براي فروشنده يا كاال/خريدار يك بنابراين

شـود تـا   نيز بر همـين اسـاس بـه صـورت زيـر محاسـبه مـي        cacheطول فايل 

  .را حجيم نكنند cacheاطالعات فاقد ارزش فايل 

)۵(  /'01�ℎ�343ℎ'� = 4.6 ∗ 8 

نشـان داده  ) 3(در معادلـه   Cr(k,t)كه بـا  گزارش دهنده محاسبه اعتبار براي 

نظـرات  ايـن معادلـه كـه حاصـلجمع وزن دار    . ارائه مي شـود معادله زير  شده است

نسبت بـه روش  درباره گزارش دهنده است،  هاي برتر و تجربيات شخصيهمسايه

امـن  گـزارش دهنـده،   و يا مقدار اعتماد  مقياس تشابه شخصيچون ] 5[هاي ديگر

زيرا بدخواهان زيرك بـراي جلـب اعتمـاد بـا شناسـايي دقيـق هـدف،         مي باشدتر 

نيـز  ه اين روش محاسبه سريعتر اطالعاتي مشابه با اطالعات او ارائه مي كند و البت

  .مي باشد

)۶(  � ��, �� = 9 ∗ T:�i, k, t� + �1 − 9�
∑ T:�sn, k, t�>?

SN
	 

,T:�sn تعداد همسايه هاي برتـر و  SNكه در ان k, t�     نظـر همسـايه برتـر

sn  دربارهk مقدار  .استβ  براساس اعتمادi        بـه هـر كـدام از ايـن مقـادير تعيـين

   .شودمي

مقدار اعتماد مبتني بر شهرت مستقيم او صفر اسـت و   jبا  i در اولين تراكنش

امـا پـس از   . باشـد نيز صفر مي αنداشته است، مقدار  jچون تا به حال تراكنشي با 

مقدار اعتماد مبتني بر شهرت مستقيم از فرمـول زيـر بدسـت    انجام اولين تراكنش 

,M@�iو  jبا  iتعداد كل تراكنش هاي  Zكه در ان  ايدمي j, t�   نمره ايست كـهi 

-نيز فـاكتور زمينـه اي تـراكنش مـي     C(z). ستپس از انجام تراكنش داده ا jبه 

ضـريب   .دهـد نمره منفي و سايز تـراكنش را در معادلـه تـاثير مـي    ضريب باشد كه 

را در تـراكنش هـا بـا بـازخورد منفـي      كه تاثير  1نمره منفي عددي است بزرگتر از 

ميزان تاثير رفتـار منفـي بـر روي مقـدار اعتمـاد       بنابراين. محاسبات بيشتر مي كند

  .همتاها بيشتر از رفتار مثبت است

)5(  T:�i, j, t� =
∑ AB��, �, �� ∗ ��C�

D
B#$

E
 

,M@�iالبته بايد توجه داشت كه مقدار  j, t�    نيـز هماننـدS�P�k�, j, t�   بـه

  .شودبه روز رساني مي) 4(وسيله فرمول 

 حمالت بدخواهان -4- 2

امروزي بـراي كـاربران اسـتفاده كننـده از ان امـن       P2Pبه طور كلي شبكه هاي 

ت رفتارهــاي طراحــي نشــده اســت بنــابراين همتاهــا بايــد خــود در مقابــل حمــال
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در ادامه تعدادي از حمـالت رايـج رايـج در شـبكه و شـيوه      . بدخواهان مقاوم باشند

  .مقابله مدل با انها بيان مي شود

زماني رفتار درستي از خـود   برخي از بدخواهان در يك دوره: تقلب استراتژيك •

خود را بـاال ببرنـد و از ان در معـامالت     قابليت اعتمادمقدار  نشان مي دهند تا

برخي ديگر در معامالت كوچك رفتار درسـتي دارنـد   . بعدي سوء استفاده كنند

تا در بدست اوردن معامالت بزرگ از اعتمـاد بدسـت امـده در ايـن معـامالت      

  .سوء استفاده كنند

قابليـت اعتمـاد   در اين شيوه فرد يا گروهي از همتاها براي بـاال بـردن    :تباني  •

فرد ياگروه ديگري از همتاها بـا هـم همكـاري    قابليت اعتماد خود و يا كاهش 

خل گروه مقدار اعتماد باال و بـه افـراد   افراد دا برايكنند و در پس و جو ها مي

  .خارج از گروه مقدار پايين گزارش مي كنند

همتاهـاي كـه اطالعـات شـهرت درخواسـت شـده را       : نادرسـت  توصيه هاي •

نادرست مطرح مي كننـد مـثال همتاهـاي قابـل اعتمـاد را غيـر قابـل اعتمـاد         

نشان مي دهند و يا انها انها را غير قابل اعتماد تر و يا قابـل اعتمـاد   ) برعكس(

برخي از اين رفتارهـا از روي نااگـاهي و برخـي بدخواهانـه      .تر مطرح مي كنند

  .است

برخي از همتاها با يك نام جديد وارد سيستم مي شـوند و  : پاك سازي گذشته •

يا شروع به ارائه محصوالت جديد مي كنند تا غيرقابل اعتمـاد بـودن خـود در    

  .گذشته را مخفي كنند

  :كندهاي زير استفاده ميمدل براي تشخيص و مقابله با اين حمالت از روش

ريافت كـرده انـد در محاسـبات داراي ضـريب     تراكنش هاي كه امتياز پايين د •

  .هاي ديگر داشته باشندنمره منفي هستند تا تاثير باالتري نسبت به تراكنش

بزرگتـري نسـبت بـه     τداراي  امتياز پايين دريافت كرده انـد تراكنش هاي كه  •

تراكنش هاي ديگر هستند تا در مـدت زمـان طـوالني تـري ارزشـمند بـاقي       

  .بمانند

در محاسبات مورد توجه است بنابراين رفتـار نادرسـت در ايـن     معامالت سايز •

  . تاثير منفي بيشتري بر روي مقدار اعتماد همتا داردبزرگ تراكنش ها 

اعتبـار سـنجي    ي برتـر همسـايه توصيه هاي بدست امده از ديگران به روش  •

  .مي شود تا تاثير انها در محاسبات براساس مقدار اعتبار انها باشد

در صورتي كه همتاي بخواهد با ارائه محصوالت جديد گذشـته خـود را پـاك     •

او را شناسـايي   "فروشـنده مسـتقل از كـاال   /اعتماد به خريـدار "كند استفاده از 

  .براي شناسايي خريداران غير متعهد نيز كاربرد دارداين مقدار . مي كند

 پياده سازي و ارزيابي مدل -5- 2

و  پياده سازي شدهبه طور كامل  Matlab R2010aمدل ارائه شده در نرم افزار 

اطالعات ارتباطـات فيزيكـي    .كه تعدادي از انها بدخواه هستند همتا است nشامل 

پـارامتر هـاي شـبيه     .به صورت تصـادفي ايجـاد مـي شـود    ) همسايگي ها(همتاها 

  .سازي به شرح زير مي باشد

 يساز هيشب يپارامترها1 جدول

  مقدار  پارامتر

n : 120  تعداد همتاها در شبكه  

  %45 همتاهاي بدخواه درصد

  64  بر همتاتعداد تراكنش 

τ 50  براي بازخوردهاي مثبت  

τ 100  براي بازخوردهاي منفي  

  2  ضريب نمره منفي

  ]6،  0[  محدوده مقادير اعتماد و شهرت

δ  وβ 0.3  

 و در اسـت پيـاده سـازي شـده    نيـز  ] 5[براي بررسي كارائي مدل، مدل مرجع 

انهـا  در ادامه به بررسـي نتـايج   مختلف ارزيابي صورت گرفته است كه  هاي زمينه

  .مي پردازيم

 .هر همتـا مـي پـردازيم    واقعي با سراسري اعتماد اختالفدر اولين ارزيابي به 

را  فروشـنده هـا  /خريـدار در شبكه، اطالعات اعتماد تمامي  ها پس از اتمام تراكنش

 فروشـنده /خريـدار ه هـم جمـع اوري كـرده و ميـانگين انهـا را بـراي هـر        نسبت ب

اختالف اين مقدار محاسبه شده كه اعتماد سراسري مـي باشـد،    .محاسبه مي كنيم

نشـان داده شـده    1در نمودار در دو مدل  فروشنده/خريداربا مقدار واقعي اعتماد هر 

است، بنابراين مـدل مـا در   اين اختالف ها در مدل ما كمتر از مدل مرجع است كه 

انتهاي تراكنش ها به اعتماد سراسري نزديكتـري بـه اعتمـاد واقعـي دسـت يافتـه       

فروشـنده  /خريـدار  تمامي واقعي با سراسري اعتماد در ارزيابي دوم به اختالف .است

مي پردازيم كه نشان دهنـده ان اسـت كـه مـدل چـه قـدر        تراكنش هر از پس ها

 .پس از هر تراكنش نزديـك مـي شـود    فروشنده/خريدارسريع به اعتماد واقعي هر 

نتايج اين ارزيابي كه نشان دهنده سرعت باالتر مـدل مـا نسـبت بـه مـدل مرجـع       

معـامالت سـود اور هـر     درصـد در ارزيـابي سـوم    .مي باشد 2است، مطابق نمودار 

كـاال و  مطرح است كه نشـان مـي دهـد مـدل چقـدر در معرفـي        فروشنده/خريدار

فـق  وم فروشـنده /خريـدار قابل اعتماد براي انجام تراكنش بـه هـر    ندهفروش/خريدار

  .مي كنداثبات را بهتر مدل ما عملكرداين بررسي ) 3نمودار (نتايج  .بوده است

  گيري نتيجه -3

يك مـدل محاسـباتي اعتمـاد مبتنـي بـر شـهرت مـي باشـد كـه           ،مدل ارائه شده

تجـارت الكترونيـك همتـا    فروشنده در محـيط  /محاسبه اعتماد براي كاال و خريدار

توجه به نتايج ارزيابي ها، مـدل ارائـه شـده نسـبت بـه مـدل        اب .مي پردازدبه همتا 

واريانس و تعداد براي اعتبار سـنجي اعتمـاد   اين مدل از  .دارد يمرجع كارائي بهتر

 تجربيات مسـتقيم هاي برتر و  روش پرس و جو از همسايههاي محاسبه شده و از 

، چـون فاكتورهاي زمينه تراكنش  .كندمنبع شهرت استفاده مي  براي اعتبار گذاري

   .ضريب نمره منفي در مدل مورد توجه قرار گرفته استو  ززمان، ساي

در  αاوال مقـدار  . باشـد جهـت منحصـر بـه فـرد مـي      چنـد مدل ارائه شده از 

بـوده كـه اگـر    پژوهش هاي اين حوزه كامال براساس نظـر خريـدار   در  1ي معادله

 مـدل ايـن   و تخاب نشود كارائي مدل را كامال تحت تاثير قرار مـي دهـد  درست ان

رت هـا نسـبت بـه هـم     هبراساس پايايي ش را ساختارمند و αبراي اولين بار مقدار 

مدل از همسايه هاي مورد اعتماد براي اعتبار سـنجي منبـع    دوما .محاسبه مي كند

. دربـدخواهان را مـي گيـ    بازخورد بهره مي برد و اين كار برخي از حمالت زيركانـه 

ي قابليت اعتماد به فروشـنده را براسـاس ويژگـي هـا تـراكنش چـون       استانه سوما
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در  τمقـدار   چهـارم اينكـه   .متغيير در نظـر گرفتـه اسـت   سايز سودمندي و ريسك 

براي تراكنش ها با بازخورد منفي بيشتر از بازخورد مثبت است تـا تـاثير    4ي معادله

بـه   cacheاسب همتا در محاسبات طوالني باشـد و پـنجم طـول فايـل     رفتار نامن

  .طور دقيق محاسبه شده است

مدل نسبت به مدل مرجع به اعتمـاد واقعـي نزديكتـر    محاسبه اعتماد در نتايج 

قابـل  فروشـنده  /كاال و خريداردر معرفي مدل . است و زودتر به ان همگرا مي شود

 حمـالت ه و بـه خـوبي در مقابـل    فق بودوم انديگراعتماد براي انجام تراكنش به 

  .مطرح شده مقاومت مي كند

ي كامال غيـر سـاخت يافتـه    به علت پياده سازي شدن در شبكه همتا به همتا

مي تـوان در پـژوهش هـاي     كهمجبور به استفاده از روش جستجوي كندي است 

 .بعدي با ورود به شبكه همتا به همتا ساخت يافته سرعت مدل را باال برد

  سپاسگزاري
از  اطالعـات  فنـاوري  و ارتباطـات  تحقيقـات  مؤسسـه حمايت اين پژوهش از 

، كه از حمايـت انهـا   ناسي ارشد بهره مند گرديده استشرپروژه هاي دانشجويي كا

 .سپاسگذاري مي شود
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