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نتایج مقدمه
پـروژه جـاری یـک پـروژه شـبیهسـازی بـه مـنظور تـحقیق بـر روی الـگوریـتمهـای 
تخـمین اعـتماد در ایـنترنـت اشـیا اســت. ایــنترنــت اشــیا بــا چـالـشهــایــی 
روبــرو اســت کــه یــکی از مــهمتــریــن آنهــا تخــمین اعــتماد گــرههــا اســت. در ایــن 
تـحقیق سـعی شـد الـگوریـتمهـای مـتفاوت تخـمین اعـتماد بـه صـورت غـیرمـتمرکـز، 
شــبیهســازی و نـــتایـــج آنهـــا بـــا هـــم مـــقایـــسه شـــود تـــا نــقاط ضــعف و قــوت 
هــرکــدام مــشخص شــونــد. هــدف از ایــن کــار رســیدن بــه ایــدههــا و راهــکارهــایــی 
جـــدیـــد اســـت کـــه بـــتوانـــد بـــه تخـــمین بهـــتر اعـــتماد در شـــبکههـــای ایـــنترنـــت اشـــیا 

کمک کند.

ایـنترنـت اشـیا سـرویـسمـحور اسـت؛ هـرگـره هـنگامـی کـه تـقاضـای سـرویـس مـیکـند 
تــعدادی گــره اعــالم آمــادگــی مــیکــنند تــا ســرویــس مــورد نــظر را ارائــه دهــند. در ایــن 
هـنگام بـایـد اعـتماد نسـبت بـه آنهـا مـحاسـبه شـود. تخـمین اعـتماد بـر مـبنای سـوابـق 
تـعامـل قـبلی بـا آن گـره (اعـتماد مسـتقیم) و هـمچنین بـرمـبنای تـوصـیه سـایـرگـرههـا 
کـــه بـــا گـــره مـــتقاضـــی رابـــطهی اجـــتماعـــی دارنـــد (اعــتماد غــیرمســتقیم) مـــحاســـبه 

میشود.

 در شــبیهســازی ۳۰ درصــد گــرههــا مــتخاصــم درنــظرگــرفــته شــد. یــعنی ایــن گــرههــا بــا 
احتمال ۸۰ درصد سرویس نامناسب یا توصیه اشتباه ارائه میکنند.

۳ مـدل اصـلی شـبیهسـازی شـده اسـت کـه هـرکـدام مـربـوط بـه یـکی از مـراجـع اصـلی 
بـــا تـــعداد ارجـــاع بـــاال اســـت. مـــدل اول، اعـــتماد مســـتقیم را بـــا ضــریــب فــرســایــش 
بـــرای ســـوابـــق قـــدیـــمیتـــر حـــساب مـــیکـــند. اعـــتماد غـــیرمســـتقیم هـــم بـــراســـاس تـــوصـــیه 
دوســــتان مــــحاســــبه مــــیکــــند و وزن هــــر تــــوصــــیه بــــراســــاس شــباهــتهــای مــکانــی-

اجتماعی محاسبه میشود.
مـــدل دوم یـــعنی مـــدل MANET در اعـــتماد مســـتقیم تـــقریـــبا هـــمچون مـــدل قـــبل عـــمل 
مــیکــند امــا در اعــتماد غــیرمســتقیم بــا دسـتهبـندی تـوصـیههـا، تــنها آن دســته کــه 

بیشترین اعضا را دارد درنظر میگیرد.
مـدل سـوم یـک مـدل مـحتوا-مـحور اسـت و بـرای هـرمـحتوا اعـتماد را حـساب مـیکـند 
و اعـــتماد کـــل مـــیانـــگین وزندار اعـــتماد در هـــمهی مـــحتواهـــا اســـت. ایـــن مـــدل چـــه در 
اعــــتماد مســــتقیم و چــــه در غــــیرمســــتقیم بــــه صــــورت پــلکانــی اعــــتماد را کــــم یــــا زیــــاد 
مـــــیکـــــند. در اعـــــتماد غـــــیرمســـــتقیم عـــــوامـــــلی چـــــون ســـــازنـــــده دســـــتگاه و تـــــعداد روابـــــط 

سرویسدهنده و ... را درنظر میگیرد.
شـبیهسـازی بـا زبـان MATLAB و بـه صـورت شـیگـرا و بـا اسـتفاده از روش مـونـت-
کـارلـو بـا صـد دورشـبیهسـازی انـجام شـد. مـعیارهـای مـقایـسه درصـد تـراکـنشهـای 
مـوفق نسـبت بـه کـل تـراکـنشهـا، اعـتماد نسـبت بـه یـک گـره خـوب در طـول زمـان، 

و اعتماد نسبت به یک گره بد در طول زمان است. 

جمع بندی
در نـــــگاه اول بـــــهنـــــظر مـــــیرســـــد کـــــه بـــــا اســـــتفاده از اعـــتماد مســـتقیم در مـــدل CBSTM و 
تــــــــرکــــــــیب آن بــــــــا اعـــــتماد غـــــیرمســـــتقیم در مـــــدلBao  و الــــــــبته اســــــــتفادهی محــــــــدودتــــــــر از 
فــیلتریــنگ مــدل MANET (فــیلتر مــوردی نــه دســته بــندی کــامــل) مـــیتـــوان بـــه راه حـــل 

ترکیبی مناسبی رسید.
کاربرد های صنعتی:

چون اعتماد غیرمتمرکز به صورت Client Side است، امکان پیادهسازی روی هرپلتفرم 
از اینترنت اشیا را دارد و برای رتبهبندی سرویسدهندهها استفاده میشود. 
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