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Abstract- In recent years, the Internet of Things (IoT) has gained many interest and applications in various fields from
automation of industrial processes to smart environments. Despite the advantages of IoT, the reliability of connected objects
is a serious challenge in these environments. The heterogeneity of objects in IoT and the imbalance of power and resources
do not allow the use of a reliable trust management model in these contexts. On the other hand, the use of more general and
weaker models that can be implemented in all connected objects also reduces the security of these environments. In this
paper, focusing on the heterogeneity of the IoT, a two-layer trust model is proposed. In the first layer, the model allows
objects to select and use a trust model appropriate to their capabilities. Then in the second layer of the model, the result of
the calculations of the previous layer is aggregated and the final trust values of the objects is calculated by considering the
accuracy of each object. The proposed model uses the EigenTrust algorithm to aggregate the trust from the first layer. The
paper also evaluates the robustness of the proposed model compared to the base models against various attacks including
dishonest behavior, on-off attack, value imbalance attack and oscillation, and the results show that the proposed model is
able to identify attackers with 86% accuracy and has also improved the accuracy of the base models up to 30%.
Keywords- Internet of Things, Trust Management, Heterogeneous, Trust Model.
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چکیده -در سالهای اخیر اینترنت اشیاء جذابیتها و کاربردهای بسیاری در حوزههای مختلف از خودکارسازی فرایندهای صنعتی تا
هوشمندسازی محیطها پیدا کرده است .در کنار این کاربردها و مزایا ،مسئله قابلیت اطمینان به اشیاء متصل ،چالشی جدی در این محیطها
است .ناهمگونی اشیاء موجود در اینترنت اشیاء و عدم توازن قدرت و منابع آنها اجازه استفاده از یک مدل مطمئن مدیریت اعتماد در
این بسترها را نمیدهد .از سوی دیگر استفاده از مدلهای عمومیتر و ضعیفتر که امکان اجرا در همه اشیاء متصل را داشته باشند ،نیز
موجب کاهش امنیت این محیطها میشود .در این مقاله با تمرکز بر ناهمگونی شبکه اینترنت اشیاء ،مدلی دوالیه جهت محاسبه اعتماد
ارائه شده است .این مدل در الیه نخست به اشیاء اجازه میدهد مدل اعتمادی متناسب با توانمندیهای خود را انتخاب و استفاده کنند.
سپس در الیه دوم مدل ،برآیند محاسبات الیه قبل تجمیع و با در نظر گرفتن دقت هر کدام میزان قابلیت نهایی اشیاء محاسبه میشود.
مدل پیشنهادی از الگوریتم  EigenTrustجهت تجمیع اعتماد در مدلهای مختلف الیه اول استفاده کرده است .این مقاله استحکام مدل
پیشنهادی را در مقایسه با مدلهای پایه در برابر حمالت مختلف شامل رفتارهای غیر درستکار ،حمله روشن/خاموش ،حمله عدم تعادل
ارزش و تمایز مورد ارزیابی قرار داده است و نتایج به دست آمده نشان میدهد مدل پیشنهادی قادر است با دقت  %86مهاجمین را
شناسایی کند و از این دیدگاه موجب بهبود دقت در شناسایی مهاجمین بین  %8تا  %30در مقایسه با مدلهای پایه شده است.
واژههای کلیدی :اینترنت اشیاء ،مدیریت اعتماد ،ناهمگون ،مدل اعتماد.

 -1مقدمه

هوشمندسازی محیط مورد استفاده قرار گیرند .با توجه به تعاملی

اینترنت اشیاء در حال به وجود آوردن دنیایی است که در آن اشیاء

که اینترنت اشیاء بین عناصر و اشیای متنوع ایجاد کرده و با در نظر

به طور یکپارچه در شبکههای اطالعاتی مختلف به منظور ارائه

گرفتن این موضوع که فناوریهای اینترنت اشیاء مختص یک صنعت

خدمات پیشرفته و هوشمند برای انسانها هماهنگ شدند .ارتباط

نیست ،به ناچار در این شبکهها معموالً شاهد حضور اشیاء با توانهای

اشیاء مانند حسگرها و کنترلکنندهها تمامی زوایای مختلف و

محاسباتی متنوع هستیم از حسگرهای کمتوانی که تنها قادر به انجام

دادههای مربوط به زندگی اجتماعی انسان را جمعآوری میکند .این

محاسبات ضعیف هستند تا دستگاههای کاملی که توان یک رایانه

دادهها میتوانند پردازش و بررسی شوند و سپس جهت

کامل را در اختیار دارند .انواع کاربردهای مختلف اینترنت اشیاء
(مانند شهر هوشمند ،حمل و نقل هوشمند ،پیشبینی وضعیت
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محیطزیست ،مدیریت بالیای طبیعی و غیره) با چنین ناهمگونی و

بخشیدن به حمالت خود استفاده کنند[ .]6پژوهشهای مختلفی در

وجود اشیاء با توان مختلف روبهرو هستند .به طور کلی یکی از ارکان

مورد ارزیابی حمالت در سیستمهای اعتماد و شهرت انجام شده

اصلی در اینترنت اشیاء برقراری ارتباط بین اشیای موجود در این

است [ ،]7-9هرچند هنوز این چالش نیازمند پژوهشهای بیشتری

سیستم است که همگی دارای ویژگیهای خاص و ناهمگون هستند؛

است.

از قبیل میزان مصرف انرژی ،میزان حافظه ،قدرت محاسبات ،طول

گذشته از چالشهای عمومی مدلهای اعتماد و شهرت ،کاربرد این

عمر مصرف و غیره[.]1

مدلها در اینترنت اشیاء ،چالشهای اختصاصی خود را نیز در بر

اتصال میلیاردها شیء به اینترنت در بستر اینترنت اشیاء به معنای

دارد .یکی از این چالشها موضوع ناهمگونی اشیای متصل به شبکه

افزایش آسیبپذیریهای امنیتی بالقوه در دنیای مجازی است.

اینترنت اشیاء است .مدلهایی که طی چند سال اخیر با موضوع

تأمین امنیت در شبکههای اینترنت اشیاء به یکی از چالشهای

اعتماد ارائه و معرفی شده است ،اغلب با فرض همگون بودن محیط-

انکارناپذیر این شبکهها تبدیل شده است .اعتماد به عنوان یکی از

های اینترنت اشیاء بوده است[ .]10-12 ,4هرچند مدلهای مختلفی

مهمترین روشهای حذف اشیای خرابکار از شبکه و افزایش امنیت

تاکنون برای محاسبه اعتماد ارائه شده است ،اما بسیاری از این

شبکه مطرح است و در این راستا به عنوان کمکی برای افزایش

مدلها نیاز به توانمندی محاسباتی بیش از برخی اشیاء کمتوان در

امنیت شبکهها شناخته میشود[ .]2اعتماد ،برگرفته از علوم انسانی

بستر اینترنت اشیاء را دارند .از سوی دیگر استفاده از مدلهای

و اجتماعی است که امروزه در دستگاههای کامپیوتری کاربردهای

ضعیفتر در اشیاء منجر به افزایش آسیبپذیری و کاهش استحکام

روزافزونی پیداکرده است .اعتماد در فرآیند تصمیمگیری ،زمانی که

در برابر حمالت خواهد شد .از اینرو ،ناهمگونی چالشی جدی برای

یک همکاری میان موجودیتهای مختلف در جریان است ،دخالت

استفاده از مدل های اعتماد در این بستر است که در مقاالت کمتر

دارد .مدلهای اعتماد با استفاده از دانش و تجربههای مستقیم و

به آن توجه شده است.

غیرمستقیم (توصیهها) در تعامالت قبلی تخمینی از شیوه رفتار یک

هدف این مقاله ارائهی روشی در جهت مدلسازی محاسبه اعتماد

موجودیت در آینده را در اختیار قرار میدهند که میتواند به عنوان

در اینترنت اشیاء با توجه به ناهمگونی در اشیای فیزیکی و همچنین

ابزاری جهت شناسایی و حذف موجودیتهای بدخواه از محیط مورد

افزایش استحکام در برابر حمالت اعتماد است .مدل پیشنهادی ،یک

استفاده قرار گیرد .سادگی و سبکی این مدلها آنها را به ابزارهای

معماری دوالیه ارائه میدهد که امکان استفاده از مدلهای مختلف

ایدهآل برای محیطهای توزیعشده و دارای دستگاههایی با توان

اعتماد را بسته به توان محاسباتی یک شیء در شبکه فراهم میکند.

محاسباتی ضعیف تبدیل کرده است که به عنوان دو نمونه مهم

در الیه دوم مدل تالش میکند برآیند خروجی مدلهای مختلف

میتوان از شبکههای حسگر بیسیم[ ،]3اینترنت اشیاء[ ]4نام برد.

اعتماد را به نحوی محاسبه نماید که در آن میزان دقت پایین

مدلهای اعتماد و شهرت علیرغم مزایا و کاربردهای بسیاری که

مدلهای ضعیفتر در برآیند نهایی مؤثر باشد .به این منظور روش

دارند ،چالشهای خاص خود را نیز به همراه دارند .مهمترین این

پیشنهادی از مدل  [13] EigenTrustبهره برده است .این مدل قادر

چالشها استحکام این مدلها در برابر حمالت است[ .]5حمالت بر

است با تکرار تأثیر بردارهای مختلف اعتماد در یکدیگر درنهایت تأثیر

علیه سیستمهای اعتماد و شهرت ،برخالف حمالت در سایر

گرههای کمتر قابلاعتماد را کاهش داده و به برآیندی از بردارهای

سازوکارها ی امنیتی ،به معنای نفوذ و شکستن یک پروتکل امنیتی

اعتماد برسد که در آن میزان قابلیت اعتماد گرهها نیز به صورت

نیست ،بلکه به دنبالهای از رفتارهای فریبکارانه اطالق میشود که

بازگشتی تأثیر داده شده است .در این مقاله روش پیشنهادی مورد

موجب گمراهی سیستم و انحراف مقدار اعتماد محاسبهشده به نفع

ارزیابی قرار گرفته است و نشان داده شده است که درعینحال که

مهاجمین خواهد شد .یک سیستم آسیبپذیر در برابر حمالت نهتنها

هر دسته از اشیاء میتوانند مدلی فراخور توان محاسباتی خود را

نمیتواند کمکی به بهبود امنیت یک محیط داشته باشد ،بلکه به

انتخاب کنند ،استحکام کل شبکه در برابر حمالت نیز افزایش یابد.

ابزاری در دست مهاجمین تبدیل خواهد شد که از آن برای شدت
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مقاله به صورت زیر ادامه پیدا میکند .در بخش بعدی ابتدا مروری

زمان برای ارزیابی اعتماد مستقیم و از متغیر مکان برای ارزیابی

بر روی پژوهشها و مقاالت مرتبط در مدلسازی محاسبه اعتماد

اعتماد غیرمستقیم استفاده شده است[ .]21در سال  2013کنوآل و

خواهد شد .سپس مهمترین حمالت بر علیه سیستمهای اعتماد و

همکارانش ع وامل و معیارهای مختلف مربوط به ارزیابی اعتماد را

شهرت بررسی میشود .در بخش چهارم و پنجم ،به ترتیب مدل

مورد بررسی قرار دادند .براساس این معیارها ،آنها برای اندازهگیری

پیشنهادی و نتایج ارزیابی آن در سناریوهای مختلف ارائه شده است.

میزان اعتماد ،یک مدل کمی ارائه دادند[ .]22در سال  2016چیرگی

درنهایت مقاله در بخش ششم با جمعبندی و کارهای آتی پایان

و نویمیپور مدلی جهت ارزیابی اعتماد با توجه به پنج معیار

میپذیرد.

دسترسپذیری ،قابلیت اعتماد ،یکپارچگی داده ،احراز هویت و
توانایی در محیطهای ابری تخمین زدند[ .]23در سال  2014گوو و

 -2کارهای مرتبط

همکارانش یک بررسی جامع از مدلهای اعتماد در IOTارائه دادند.

طی سال های اخیر بحث اعتماد به یکی از مسائل مهم در اینترنت

در این مقاله ،مدلها از منظر جامع بودن فرآیند اعتماد بررسی شده

اشیاء تبدیل شده است؛ به طوری که در سال  ،2011چان برای حل

است .آنها فرآیندهای اعتماد را به چهار دسته طبقهبندی کردهاند:

چالش امنیت در اینترنت اشیاء از روش اعتماد استفاده کرد .او مدلی

تشکیل اعتماد ،گسترش اعتماد ،ترکیب اعتماد و به روزکردن اعتماد.

برای مدیریت اعتماد بر اساس رویکرد اعتبار فازی جهت اعتمادسازی

همچنین استحکام مدلهای اعتماد در برابر حمالت مشهور مورد

و ایجاد همکاری میان اشیاء ارائه داد[ .]14در ادامه چندین مقاله با

بررسی قرار گرفته است[ .]24در سال  2017فرناندز-گاگو و

موضوع اعتماد در اینترنت اشیاء مطرح شد ،به طوری که در سال

همکارانش چارچوبی را پیشنهاد کردند که به توسعهدهندگان

 2012چانگ و همکاران مفهوم و کاربردهای مدیریت اعتماد را برای

IOT

کمک میکند تا موضوع اعتماد در  IOTرا برای سناریوهای ویژه در

شبکههای بیسیم و اینترنت اشیاء مورد بحث قرار دادند[ .]15در

نظر بگیرند .این مقاله همچنین یک سطح  QoSرا برای محاسبات

سال  2013بن سعید و همکارانش یک رویکرد فازی برای کنترل

اعتماد هر یک از ارائهدهندگان خدمات تعریف کرده است[ .]25در

دسترسی مبتنی بر اعتماد در اینترنت اشیاء مطرح کردند[ .]16در

سال  2014یان و همکارانش عوامل اصلی اعتماد در محیط  IOTرا

سال  2014کانگ مدلی برای اعتماد تعاملی در اینترنت اشیاء

مورد بررسی قرار دادند و یک مدل اعتماد براساس دیدگاه الیهای که

پیشنهاد کرد که بر اساس تعامل بین بازار نرمافزار و کاربران نهایی

شامل الیهی فیزیکی ،الیهی شبکه و الیهی کاربرداست ،پیشنهاد

است و اعتبارسنجی نرمافزار به صورت کمی از طریق شباهت بین

دادند[ .]11باو و چن در سال  2012یک پروتکل مدیریت اعتماد

رفتار گرههای اینترنت اشیاء انجام میشود[ .]17در سال  2015چن

پویا در  IOTرا برای مقابله با رفتار نامناسب گرههایی که ممکن است

و همکاران برای شبکههای اینترنت اشیای اجتماعی ،مدلی را به نام

رفتار آنها به صورت پویا تغییر کند ارائه دادند[ .]10لین و

مدیریت سرویس بر اساس اعتماد ارائه کردند[ .]12در سال 2015

همکارانش در سال  2004برای تقویت امنیت شبکه یک ساختار

محسنزاده و همکارانش یک مدل اعتماد براساس محاسبات فازی

مدیریت اعتماد ایجاد کردند .آنها یک مدل اعتماد جدید را پیشنهاد

در محیطهای ابری مطابق با تعامالت گذشته بین موجودیتهای

کردند که قادر به ضبط انواع مختلفی از روابط اعتماد در یک شبکه

ابری با توجه به ویژگیهای اعتماد ارائه کردند[ .]18در سال 2019

است و سازوکارهایی را برای ارزیابی اعتماد و بهروز کردن تصمیمات

کاردی و همکارانش یک الگوریتم مدیریت اعتماد مبتنی بر منطق

اعتماد فراهم میکند[ .]26در سال  2009لیاو و همکارانش یک مدل

ذهنی برای محاسبه و ارزیابی اعتماد در محیطهای ابری پیشنهاد

اعتماد مبتنی بر منطق فازی برای محیطهای شبکه ارائه کردند .در

کردهاند[ .]19در سال 2014فان و پروس مقالهای از ارزیابی اعتماد

این مقاله ،یک مدل اعتماد وابسته به زمان ارائه شده است که

در محیطهای محاسبات ابری که از هر دو رویکرد ذهنی و عینی

میتواند مقدار اعتماد را بهوسیلهی ارزیابی فازی متغیر وزن محاسبه

براساس ویژگیهای ) SLA(sو  QoSاستفاده شده است ارائه

کند .آنها بعد از ترکیب مقادیر اعتماد ،درجهی اعتبار هر یک از

کردند[ .]20در سال  2011سان و همکارانش یک مدل ارزیابی

گرههای شبکه را نیز محاسبه کردند[ .]27در سال  2016آشتیانی و

اعتماد چندبعدی به نام  DMTCایجاد کردند .در این مقاله از متغیر
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عبداللهی مدل ارزیابی اعتماد بر اساس تئوری تقسیم کوانتومی ارائه

به خود ،تراکنشهای مستقیم رفتاری مناسب و درستکارانه از خود

دادند که قادر است مقادیر اعتماد اختصاصیافته را به بخشهای

نشان میدهد و مانند سایر گرههای محیط اینترنت اشیاء رفتار

عینی و ذهنی تقسیم کند[.]28

میکند ،ولی زمانی که گرههایی جهت ارزیابی اعتماد گرههای دیگر،
نظر و توصیه از این گره را درخواست میکنند به دروغ توصیههای

 -3مروری بر حمالت در مدلهای اعتماد

غلط و نادرستی را ارائه میدهد و باعث گمراه نمودن گرههای دیگر

مهاجمان میتوانند به شیوههای متنوع برای اهداف مختلف وارد

میشود.

سیستم شوند .در این مقاله ،عمدتاً بر حمالت کلی تمرکز میشود

 -4-3حمله عدم تعادل ارزش

که میتواند اعتماد محلی اشیاء را زیر سؤال ببرد .در ادامه چندین

در برخی از سیستمها خدمات ارائهشده ارزشهای متفاوتی دارند.

حمله بر اساس رفتارهای مهاجمان بررسی خواهد شد.

یک سیستم اعتماد ممکن است این تفاوت ارزش را در امتیازها و

 -1-3حمله ساده (رفتار غیر درستکارانه)

محاسبه اعتماد لحاظ نکند .در این حالت حملهکننده میتواند با

این مدل حمله ،سادهترین نوع حمله است ،گرههای این مدل به

اجرای درستکارانهی خدمات با ارزش پایین و اجرای

صورت غیرهوشمندانه و ثابت ،رفتار بد را از خود نشان میدهند.

غیردرستکارانهی خدمات با ارزش باال به سودی بیش از حد معمول

بدینصورت که تمامی تراکنشهایی که بین این گره و سایر گرهها

دست یابد ،بدون آنکه کاهش قابلتوجهی در اعتماد داشته باشد .این

انجام میشود به صورت نادرست است .با توجه به اینکه مدل

رفتار به عنوان حمله عدم تعادل ارزش ] [31-33شناخته میشود.

پیشنهادی در این مقاله ،بر اساس تراکنشهای درست و واقعی

 -5-3حمله تمایز

میزان اعتماد هر گره را ارزیابی میکند به راحتی نسبت به این حمله

در حمالت تمایز [ ،]33حملهکننده رفتار متناقضی را با افراد مختلف

واکنش نشان میدهد و اعتماد نسبت به گرههای این مدل حمله را

در سیستم در پیش میگیرد .به عنوان نمونه وی ممکن است با گروه

با درصدی پایین نشان میدهد.

کوچکی از افراد رفتار غیردرستکارانه داشته باشد ،در حالی که برای

 -2-3حمله روشن /خاموش ()OFF/ON

مابقی سیستم درستکار باشد .این حمله میتواند نتایج مختلفی

در حمله روشن خاموش یا حمله خیانت [ ،]30 ,29مهاجم به صورت

داشته باشد .نخست آنکه اگر تعداد افراد گروه اول (افرادی که

متناوب ،رفتار خوب و بد از خود نشان میدهد .با فرض اینکه تعداد

حملهکننده با آنها رفتار غیردرستکارانه داشته است) کم بوده و یا

تراکنشهای انجام شده در محیطهای اینترنت اشیاء را در بازهی

رای آنها در سیستم وزن پایینی داشته باشد ،حملهکننده میتواند

محدودی در نظر بگیریم ،مهاجمین این مدل در این بازه به صورت

بدون از دست دادن اعتماد به رفتار خود ادامه دهد .گذشته از آن،

تناوب رفتار خوب و درست ( mبار) و رفتار بد و نادرست ( nبار) را

اگر سیستم از سازوکاری برای شناسایی توصیههای غیرصادقانه

از خود نشان میدهند .با این تصور ،زمانی که این مهاجم رفتار خوب

استفاده نماید ،ممکن است توصیههای منتشرشده توسط این گروه

و درستی دارد میزان اعتماد نسبت به خود را باال برده و باعث

را غیرصادقانه ارزیابی کرده و از محاسبه خارج کند .این امر خود به

میشود که دیگر گرهها به نادرست ،رفتار خوب گره مهاجم را به

باال بردن اعتماد به حملهکننده کمک میکند.

عنوان رفتار واقعاً درست در نظر بگیرند و به این گره اعتماد کنند.
پس از اینکه اعتماد گرهها جلب شد ،گره مورد نظر به عنوان مهاجم

 -4روش پیشنهادی

رفتار نادرست و بدی از خود نشان میدهد و با این روش باعث آسیب

رفتار یک شیء در اینترنت اشیاء یعنی میزان درستی یا نادرستی

رسیدن به محیطهای اینترنت اشیاء میشود.

فعالیت آن در تراکنشی که با سایر گرههای محیط اطراف خود دارد،
میتواند برای محاسبه میزان اعتماد به آن شیء استفاده شود .با

 -3-3حمله دروغگویی

توجه به ناهمگون بودن اشیاء از نظر توانایی محاسباتی و میزان

حمله دروغگویی [ ،]31 ,30همانگونه که از اسم آن مشخص است

حافظه ،همه اشیاء قادر نیستند به یک شیوه از محاسبه تاریخچه

در این مدل ،گرهی مخرب در مشاهدات مستقیم سایر گرهها نسبت
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رفتاری و توصیههای رفتاری و توصیههای دریافتی از سایرین ،مقادیر
اعتماد را تخمین بزنند .از این رو معماری پیشنهادی در این مقاله

EigenTrust
Algorithm

جدا کردن چالش ناهمگونی در اینترنت اشیاء از محاسبه نهایی
مقادیر اعتماد است .شمای کلی این معماری در شکل ( )1نمایش
داده شده است .در این معماری ابتدا به اشیا هر گروه اجازه داده

n

می شود بر اساس توانمندی خود از یک مدل محلی اعتماد برای

3

1

2

محاسبه اعتماد خود به سایرین استفاده کنند .این مدل محلی مطابق

شکل  :1معماری کلی روش پیشنهادی

با توانمندی آن اشیاء باید باشد و میتواند یک مدل ضعیف یا مدل

جهت به دست آوردن درصد اعتماد استفاده میکند .در این الیه

قوی با سازوکارهایی مانند تشخیص دروغ باشد .سپس در معماری

اشیاء میتواند از هر مدل اعتمادی به عنوان مدل محلی استفاده

پیشنهادی با اضافه کردن الیهای به نام تجمیع به گرهها اجازه داده

کنند و روش پیشنهادی در این الیه قید خاصی برای استفاده از

میشود ،با کمک گرفتن از سایر گروهها و با در نظر گرفتن میزان

مدلها ندارد .هرچند در ادامه برای تبیین بهتر مسئله و مطالعات

دقت مدل مورد استفاده توسط هر گروه ،مقادیر نهایی را با تأثیر

موردی  4مدل معروف اعتماد در سطوح مختلف استحکام انتخاب و

دادن خروجی همه مدلهای محلی بسازد .این الیه بر اساس

برای این الیه ارائه شده است ،اما مجدد تأکید میشود این مدلها

الگوریتم  EigenTrustمقادیر نهایی اعتماد را تخمین و محاسبه

در نسخههای مختلف از پیادهسازی روش پیشنهادی میتوانند با هر

میکند الزم به توضیح است نوآوری روش پیشنهادی در این مقاله

روش دیگری متناسب با شرایط محیط جایگزین شوند .در ادامه

استفاده از مدل الیهای است که در شبکههای اینترنت اشیاء

مدلهای ارزیابی اعتماد هر گروه به صورت جداگانه شرح داده

ناهمگون کار میکند .مدلهای اعتماد ارائه شده قبلی یا یک مدل

میشود.

سبکوزن با رویکرد محاسبات پایین برای اشیاء ضعیف هستند مانند

 -1-1-4مدل ارزیابی اعتماد ساده

مدل بتا که ایراد این مدلها استحکام پایین آنها است و یا یک

در مدل ارزیابی اعتماد ساده ابتدا در زمان مشخصی رفتار گرهی

مدل سنگین با محاسبات پیچیده که بیشتر تمرکز آن را روی

مورد نظر بررسی میشود ،به طوری که تعداد تراکنش و تبادل پیامی

مستحکم کردن مدل است و برای اشیاء با امکانات گران استفاده

که بین گرهها انجام میشود در متغیرهای این مدل ذخیره میشود

میشود مانند مدل  .Subjective Logicایراد این مدلها قابل

و تمامی تراکنشها به دو دسته تقسیم میشود .بدینصورت که هر

پیادهسازی نبودن روی اشیاء ضعیف با امکانات ساده است .اما در

تراکنش درست و صحیح در متغیر  Rو هر تراکنش نادرست و اشتباه

روش پیشنهادی محاسبات اعتماد به دوالیه تقسیم میشود که در

در متغیر  Sذخیره میشود .این دو متغیر از جنس اعداد صحیح

الیه اول هر اشیاء براساس توان محاسباتی خود میزان اعتماد را

مثبت در نظر گرفته میشود که مقادیر آن تعداد تجربیات مثبت و

محاسبه میکند برای الیه دوم ارسال میکند و در الیه دوم با

منفی را به ترتیب نمایش میدهد .در مرحله دوم میزان ارزیابی

استفاده از روش  EigenTrustکه این رویکرد یک روش تجمیع

اعتماد اولیه با استفاده از رابطه ( )1محاسبه میشود و در آرایهی 𝑁

اطالعات به صورت توزیع شده است اعتماد نهایی محاسبه و منتشر

ذخیره میشود.

میشود.

()1

𝑅

𝑅𝑁(𝑖) = 𝑆+

که در این رابطه )𝑖(𝑁 میزان اعتماد به گرهی iام است و  Rرفتار

-1-4الیه ناهمگونی

درست و  Sرفتار نادرست گره را مشخص میکند[.]6

همانطور که گفته شد در الیهی ناهمگونی ،گرههای اینترنت اشیاء

 -2-1-4مدل ارزیابی اعتماد بتا

به چند گروه تقسیم میشوند که هر گروه از روشهای مختلفی

این مدل هم مانند مدل قبلی از دو متغیر برای ذخیره کردن رفتار
گرهها استفاده میکند؛ بدینصورت که رفتار درست در متغیر  αو
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رفتار نادرست در متغیر  βذخیره میشود ،در مرحلهی بعدی میزان

که در این رابطه )𝑖(𝑑 میزان بیاعتقادی به گره  R ،iرفتار درست

ارزیابی اعتماد اولیه با استفاده از رابطه ( )2محاسبه میشود و در

و  Sرفتار نادرست را نشان میدهد.

آرایه 𝑁 ذخیره میشود.

2
()6
𝑆+𝑅+2
که در این رابطه )𝑖(𝑢 میزان شک به گره  R ،iرفتار درست و S
= )𝑖(𝑢

α+1

𝑁(𝑖) = 𝛽+𝛼+1

()2

که در این رابطه )𝑖(𝑁 میزان اعتماد مستقیم به گره iام استα ،

رفتار نادرست را نشان میدهد .در مرحله بعدی ،سه فاکتور اعتقاد

رفتار درست و  βرفتار نادرست است[.]33

داشتن ،اعتقاد نداشتن و شک را برای مشاهدههای غیرمستقیم

 -3-1-4مدل ارزیابی اعتماد Core

محاسبه میکند .همانطور که در شکل ( )1نشان داده شده است،

در این مدل تمام رفتارهای درست و نادرست اشیاء به همراه زمان

فرض کنید که گرهی  Aبرای محاسبه اعتماد غیرمستقیم از دو گره

وقوع آن ذخیره میشود .در این مدل رفتار درست گره برابر یک ()1

 B,Cاستفاده میکند.

و رفتار نادرست برابر صفر ( )0در نظر گرفته میشود .روش ارزیابی

B

اعتماد در این مدل به این صورت است؛ فرض کنید که در زمان 𝑖𝑡

گره 𝑛 qرفتار درست دارد و در زمان  𝑡𝑖+1گره 𝑛 qرفتار نادرست
دارد .درنهایت میزان اعتماد گره 𝑗 qاز رابطه ( )3به دست میآید.

𝐴𝐷𝑢 𝑏𝐷𝐴 . 𝑑𝐷𝐴 .

D

A

= )𝑖(𝑁
()3

𝑤𝑒𝑛∑
𝑛𝑞×) 𝑖𝑡𝑖=1 (𝑡𝑛𝑒𝑤 −

..
C

𝑤𝑒𝑛∑
𝑖𝑡 𝑖=1

که در این رابطه )𝑖(𝑁 میزان اعتماد گره مورد نظر نسبت به گره

شکل  :2رفتار انجامشده بین گرهها

iام است 𝑡𝑛𝑒𝑤 ،زمان ارزیابی اعتماد 𝑡𝑖 ،زمان انجام رفتار و 𝑛𝑞

گره  Aجهت ارزیابی اعتقاد داشتن غیرمستقیم نسبت به گره  Dاز

گرهای است که مورد ارزیابی قرار میگیرد [.]34

گره  Bبه صورت زیر استفاده میکند.

 -4-1-4مدل ارزیابی اعتماد Subjective Logic

()7

این مدل برای ارزیابی اعتماد از دو فاکتور ارزیابی اعتماد مستقیم و

که در این رابطه 𝐵 𝑏𝐷𝐴−درصد اعتقاد گره  Aنسبت به گره  Dاز

ارزیابی اعتماد به وسیله توصیه و پیشنهاد دیگران استفاده میکند.

طریق گره  Bاست 𝑏𝐵𝐴 ،درصد اعتقاد گره  Aنسبت به گره  Bو 𝐵𝐷𝑏

برای به دست آوردن اعتماد مستقیم ابتدا رفتارهای درست و

درصد اعتقاد گره  Bنسبت به گره  Dاست .همچنین گره  Aجهت

نادرست هر گره را دریافت میکند و در متغیرهای ( )S،Rذخیره

ارزیابی بیاعتقادی غیرمستقیم نسبت به گره  Dاز طریق گره  Bبه

میکند .در این مدل میزان اعتماد با سه فاکتور اعتقاد داشتن ،اعتقاد

صورت زیر استفاده میکند.

نداشتن و شک نشان داده میشود؛ که هر سه فاکتور در ارزیابی

که در این رابطه 𝐵 𝑑𝐷𝐴−درصد بیاعتقادی گره  Aنسبت به گره D

اعتقاد نداشتن :u ،شک) ذخیره میشود .برای به دست آوردن این

از طریق گره  Bاست 𝑏𝐵𝐴 ،درصد اعتقاد گره  Aنسبت به گره  Bو

سه فاکتور در مشاهدههای مستقیم از رابطههای زیر استفاده

𝐵𝐷𝑑 درصد بیاعتقادی گره  Bنسبت به گره  Dاست و درنهایت گره

میشود[.]35

 Aجهت ارزیابی شک غیرمستقیم نسبت به گره  Dاز طریق گره B

𝑅
()4
𝑆+𝑅+2
که در این رابطه )𝑖(𝑏 میزان اعتقاد به گره  R ،iرفتار درست و S
= )𝑖(𝑏

به صورت زیر استفاده میکند.
) 𝐵𝑢𝐷𝐴−𝐵 = 1 − (𝑏𝐷𝐴−𝐵 + 𝑑𝐷𝐴−

()9

رفتار نادرست را نشان میدهند.
()5

𝐵𝐷𝑑 × 𝐴𝐵𝑏 = 𝐵𝑑𝐷𝐴−

()8

اعتماد نهایی تأثیرگذار هستند و در سه متغیر ( :bاعتقاد داشتن:d ،

𝑆
𝑆+𝑅+2

𝐵𝐷𝑏 × 𝐴𝐵𝑏 = 𝐵𝑏𝐷𝐴−

که در این رابطه

= )𝑖(𝑑

گره  Bاست،
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𝐵 𝑢𝐷𝐴−درصد شک گره  Aنسبت به گره  Dاز طریق

𝐵𝑏𝐷𝐴−

درصد اعتقاد گره  Aنسبت به گره  Dاز طریق
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α1.n
α2.n

گره  Bاست 𝑑𝐷𝐴−𝐵 ،درصد بیاعتقادی گره  Aنسبت به گره  Dاز
طریق گره  Bاست .گره  Aجهت ارزیابی اعتقاد داشتن ،اعتقاد

] αm.n

صورت زیر استفاده میکند.
𝐶𝐵𝐷𝑏 × 𝐴𝐶𝑏 = 𝐶𝑏𝐷𝐴−

قبل از اینکه الگوریتم  EigenTrustدرصد نهایی اعتماد را محاسبه

𝐶𝐷𝑑 × 𝐴𝐶𝑏 = 𝐶𝑑𝐷𝐴−

کند ،باید ماتریس اعتماد پیشپردازش شود به صورتی که جمع
اعداد هر سطر از این ماتریس برابر یک شود .برای این کار با استفاده

) 𝐶𝑢𝐷𝐴−𝐶 = 1 − (𝑏𝐷𝐴−𝐶 + 𝑑𝐷𝐴−

از رابطه ( )14مقدار هر سلول از ماتریس بر مجموع مقادیر هر سطر

که در این رابطه 𝐶 𝑏𝐷𝐴−درصد اعتقاد گره  Aنسبت به گره  Dاز

تقسیم میشود و در نهایت ماتریس زیر به دست میآید که مقادیر

طریق گره  Cاست 𝑑𝐷𝐴−𝐶 ،درصد بیاعتقاد گره  Aنسبت به گره D

هر سطر برابر یک است.

از طریق گره  Cاست و 𝐶 𝑢𝐷𝐴−درصد شک گره  Aنسبت به گره D

β1.n
β2.n

از طریق گره  Cاست .پس از اینکه مقادیر سه فاکتور(اعتقاد داشتن،
()14

بیاعتقادی و شک) از تمامی گرهها محاسبه شد ،برای به دست

] βm.n

آوردن فاکتور نهایی از روابط زیر استفاده میشود.

()11

𝐵𝑢 × 𝐴𝑢 𝑙 = 𝑢𝐴 + 𝑢𝐵 −
𝐴𝑢 × 𝐵𝑏 𝑏𝐴 × 𝑢𝐵 −
= ∗𝑏
𝑙
𝑑
×
𝑢
−
𝐴𝑢 × 𝐵𝑑
𝐴
𝐵
= ∗𝑑
𝑙
𝐵𝑢× 𝐴𝑢
∗
= 𝑢

()12

…
…
…

βm.2

=𝐶
[βm.1

…
αi.j
= βi.j
∑𝑛 αi.n

بردار شهرت اولیه  t 0در نظر گرفته میشود که تمامی مقادیر آن با
هم برابر است و همچنین جمع مقادیر آن باید برابر یک باشد .این
مقدار اولیه به سادگی میتواند 𝑛 1⁄باشد که در آن 𝑛 تعداد
موجودیتها است .مفهوم مقادیر اولیه این بردار آن است که میزان

در نهایت جهت ارزیابی اعتماد اولیه در این مدل از رابطه ()12
𝑛𝑢
2

…
…

β1.2
β2.2

β1.1
β2.1

الگوریتم  EigenTrustشهرت هر گروه را به دست میآورد .ابتدا یک

𝑙

استفاده میشود:

… α1.2
… α2.2
…
…
…
… [αm.1 αm.2
0 ≤ αm.n ≤ 1

()13

نداشتن و شک غیرمستقیم نسبت به گره  Dبا استفاده از گره  Cبه

()10

α1.1
α2.1

شهرت اولیه همه موجودیتها در ابتدا یکسان فرض شده است.

𝑁(𝑖) = 𝑏𝑛 +

همچنین میتوان بنابر دالیلی در ابتدا برای گروههایی خاصی (به
عنوان نمونه گروه اشیاء دارای نظارت یا اعتبار رسمی) اعتبار اولیه

-2-4الیه تجمیع

0

بیشتری در نظر گرفته شود ،باید مقدار اولیه آنها در 𝑡 بیشتر از

در الیه تجمیع جهت ارزیابی اعتماد نهایی بین گروهها از الگوریتم

سایرین در نظر گرفته شود .در ادامه الگوریتم ماتریس پیشپردازش

 EigenTrustاستفاده میشود .روش کار این الگوریتم به این صورت

شده اعتماد گروه یا  ،Cدر این بردار اولیه ضرب میشود و مقدار

است که فرض کنید ماتریس اعتماد گروهها را داریم که در آن میزان

بهدستآمده از حاصلضرب ماتریس اعتماد و بردار اولیه به عنوان

اعتماد هر گروه به گروههای دیگر در بازه ( )0,1تعریف شده است.

 𝑡1بردار شهرت جدید در نظر گرفته میشود .این فرایند آنقدر

همچنین قطر این ماتریس برابر یک است یعنی درصد اعتماد هر

𝑘

تکرار میشود تا اختالف 𝑡 و

گروه نسبت به خود مقدار یک ( )1است .بنابراین عناصر این ماتریس

𝑘+1

𝑡 همگرا شود و مقدار آن تقریباً

ثابت شود .در نهایت این مقدار به عنوان مقادیر اعتماد هر گروه در

از تجمیع خروجی مدلهای الیه قبل ایجاد میشود .ماتریس زیر را

نظر گرفته میشود و برای تمامی گرهها ارسال میشود .الزم است

در نظر میگیریم که مقدار 𝑗 α𝑖.در آن میزان اعتماد گروه  iبه  jو

0

توجه شود که مقدار اولیه بردار 𝑡 در پاسخ نهایی ،تأثیرگذار است.

عددی بین صفر و یک است.
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TrustAggregation Algorithm
Begin
𝑗 Get 𝛼𝑖,𝑗 the local trust of group 𝑖 to group
𝑗𝛼𝑖,

∑ ← 𝑗𝛽𝑖,

𝑗′ 𝛼𝑖,𝑗′

𝐶 ← Matrix of 𝛽𝑖,𝑗 (Eq. 14).
𝑡 0 ←Any uniform vector on groups

Repeat
𝑘 𝑡 × 𝑇 𝐶 ← 𝑡 𝑘+1
| 𝑘 𝑡 𝛿 ← |𝑡 𝑘+1 −
𝜖 < 𝛿 Until
𝑘 𝑡 Return
End

شکل ( :)4ارزیابی اعتماد گرهها در حمله غیر درستکار
شکل  :3الگوریتم  EigenTrustجهت تجمیع مقادیر اعتماد

و با توجه به نتایج به دست آمده عملکرد الگوریتم در مقابل حمله
غیر درستکار مقاوم بوده است .همانطور در ادامه این بخش ارائه

 -5ارزیابی روش پیشنهادی

خواهد شد ،بدون این الیه مدلهای ضعیف اعتمادی نزدیک به %40

به منظور سنجش و ارزیابی مدل پیشنهادی ،مدل با استفاده از

برای مهاجمین تخمین میزدند ،این در حالی است که در مدل

شبیهساز  COOJAکه در سیستمعامل  Contikiقابلیت اجرا دارد،

پیشنهادی با تجمیع دانش همه اشیاء و در نظر گرفتن دقت هر

طراحی و پیادهسازی شده است .برای پیادهسازی مدل پیشنهادی

مدل ،به خوبی این ضعف پوشش داده شده و حتی مدلهای ضعیف

به یک شبکه اینترنت اشیاء ناهمگون به همراه گرههای مختلف نیاز

نیز امکان تشخیص مهاجمین را دارند .همچنین در این نتایج گروه

است .ویژگیهای گرهها در جدول ( )1مشخص شده است.

 Coreبه عنوان قابلاعتمادترین مدل (به علت قدرت مدل در

جدول ( :)1ویژگیهای گروهها  -بخش اول
نوع گروه

ارزیابی اعتماد

نوع رفتار

توان محاسباتی

تعداد

شناسایی) شناخته شده است.

گروه اول

ساده

 0%خطا

پایین

 3عدد

در دومین حمله ،حمله عدم تعادل ارزش ارزیابی شده است.

گروه دوم

بتا

 0%خطا

پایین

 3عدد

گروه سوم

Core

 0%خطا

پایین

 3عدد

Subjective
Logic

 0%خطا

باال

 3عدد

گروه
چهارم

ویژگیهای گرهها در این حمله در جدول ( )2مشخص شده است.
جدول ( :)2ویژگیهای گروهها  -بخش دوم
نوع گروه

ارزیابی اعتماد

نوع رفتار

توان محاسباتی

تعداد

گروه اول

ساده

 50%خطا

پایین

 3عدد

گروه دوم

بتا

 40%خطا

پایین

 3عدد

گروه سوم

Core

 20%خطا

پایین

 3عدد

از گروهها (گروه پنجم) به عنوان گروه مخرب و مهاجم فرض شده

گروه

است تا از جهات مختلف درستی /نادرستی اجرای الگوریتم و میزان

چهارم

Subjective
Logic

 0%خطا

باال

 3عدد

مهاجم

 60%خطا

باال

 3عدد

گروه پنجم

مهاجم

 100%خطا

باال

 3عدد

در این پژوهش جهت آزمایش و سنجش الگوریتم پیشنهادی یکی

گروه

مقاوم بودن مدل پیشنهادی در برابر حمالت سنجیده شود .نتایج

پنجم

ارزیابی اعتماد با وجود حمله غیردرستکار در شکل ( )4مشخص

نتایج ارزیابی مدل پیشننهادی در حمله عدم تعادل ارزش شنکل ()5

شده است.

نمایش داده شننده ا سننت .همانطور که در این شننکل م شنناهده

همانطور که در شکل ( )4نمایش داده شده است ،پس از اجرای

می شننود ،پس از اجرای الگوریتم پی شنننهادی و همگرا شنندن نتایج،

الگوریتم پیشنهادی و همگرا شدن نتایج ،درصد اعتماد به گروه اول

مطمئنترین گروه در محیط اینترننت ا شن یناء گروه چ هنارم بنا %26

 ،21گروه دوم  ،21گروه سوم  ،26گروه چهارم  21و گروه پنجم

پیشبینی شنده ا سنت که باالترین در صند اعتماد را دارد .گره پنجم

14درصد به دست آمده است .بر این اساس گره پنجم که گروه

که گروه مهاجم را ت شننکیل میدهد با  ،%14پایینترین در صنند و

مهاجم است پایینترین درصد و غیرقابلاعتماد ارزیابی شده است

غیرقابلاعتماد ارزیابی شده است.
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توسط همه گروهها است .این نتایج با توجه به اینکه مهاجمین
رفتارهای متمایزی با گروههای مختلف داشتهاند ،قابلتوجه است.
علیرغم این اختالف در رفتار ،با توجه به الیه تجمیع در روش
پیشنهادی ،تجربیات بدرفتاری مهاجمین تجمیع شده و همه گرهها
اعتماد خود را به آنها از دست دادهاند.

شکل ( :)5ارزیابی اعتماد گرهها در حمله عدم تعادل ارزش

نتایج به دست آمده نشان میدهد که حتی گرههای ضعیف هم قادر
به شناسایی مهاجمین هستند .نکته جالب در این نتایج آن است که
میزان اعتماد به گرههای دارای مدلهای محاسبه اعتماد ضعیف نیز
افت کرده است .علت آن است که این گرهها ابزار مناسب برای

شکل ( :)6ارزیابی اعتماد گرهها در حمله تمایز

تشخیص حمالت تمایز را در اختیار ندارند ،از این رو مقادیر محاسبه

جهت مقایسه و استنتاج بهبود حاصل از مدل پیشنهادی این مقاله،

شده اعتماد آنها چندان قابلاطمینان نیست .مدل پیشنهادی با

روش پیشنهادی با مدلهای نیز مقایسه و بررسی شدهاند .در این

کاهش میزان اعتماد به این گرهها نقش آنها را در این مقابله با این

ارزیابی فرض شده است اشیاء هر یک با توجه به توانایی خودشان

حمله کمرنگتر کرده است .مدل  Subjective Logicکه گرههای

مدل محاسبه اعتماد متناسب را انتخاب و بر اساس آن رفتار میکند.

آن بدون نقض فرض شدهاند باالترین میزان اعتماد را کسب کردهاند.

در این حالت هیچ الیه دومی جهت تجمیع دانش همه مدلها

در ادامه از حمله تمایز نیز برای ارزیابی مدل پیشنهادی استفاده

نیست ،هرچند هر مدل از مکانیزمهای انتشار اطالعات خود بهره

شده است .این حمله در برابر گروهی از گرهها رفتار درست دارد و

میبرد.

در برابر گروه دیگر رفتار نادرست از خود نشان میدهد .مشخصات

جدول(:)4مقایسه الگوریتم پیشنهادی با سایر روشهای ارزیابی اعتماد

رفتاری گرههای مهاجم در برابر گروههای مختلف در جدول ()3
نمایش داده شده است.
جدول ( :)3ویژگیهای گروهها

روش ارزیابی

مدل

مدل

مدل

مدل

مدل

اعتماد

ساده

بتا

Core

Subjective
Logic

پیشنهادی

حمله

نوع گروه

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

گروه چهارم

غیردرستکار

گره مهاجم

80%

75%

25%

15%

حمله عدم
تعادل ارزش
حمله

نتایج ارزیابی مدل پیشنهادی در برابر حمله تمایز در شکل ()6

تمایز

%40

%35

%28

%20

%13

%45

%30

%30

%27

%14

%45

%30

%26

%25

%14

نمایش داده شده است .همانطور که در این شکل مشاهده میشود،
پس از اجرای الگوریتم پیشنهادی و همگرا شدن نتایج ،مطمئنترین

نتایج ارزیابی این مدل ها در حمالت مختلف و در مقایسه با مدل

گروه در محیط اینترنت اشیاء گروه چهارم با درصد  26پیشبینی

پیشنهادی در جدول ( )4نمایش داده شده است .در این جدول

شده است که باالترین درصد اعتماد را دارد .گره پنجم که گروه

محتوی هر خانه میزان اعتماد محاسبهشده برای مهاجمین است که

مهاجم را تشکیل میدهد با درصد  ،14پایینترین درصد و

هر چه به صفر نزدیکتر باشد ،نشاندهنده این است که مدل بهتر

غیرقابلاعتماد ارزیابی شده است به خوبی نشاندهنده شناسایی آن

مهاجمین را شناسایی کرده است .همانطور که در این جدول
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 مدل پیشنهادی دقت همه روشها را با،نمایش داده شده است
 این مدل به گرههای ضعیف که.میزان قابلتوجهی بهبود داده است
 کمک،از روشهای سادهای مانند مدل ساده یا بتا استفاده میکنند
میکند مهاجمین را بهتر شناسایی کرده و میزان اعتمادی در حدود
 مدل پیشنهادی حتی به.به آنها منتسب کند1⁄3 کمتر از
 نیز کمک کرده و دقتSubjective logic روشهای قدرتمند مانند
 نتایج این مقایسه نشان میدهد الیه. بهبود داده است%8 آنها را تا
دوم پیشنهادی در این مقاله نه تنها امکان استفاده از مدلهای
 بلکه،مختلف اعتماد را در شبکه ناهمگون اینترنت اشیاء میدهد
موجب افزایش دقت حتی در مدلهای مستحکم و قدرتمند محاسبه
.اعتماد نیز خواهد شد
 نتیجهگیری-6
در این مقاله روشی جهت مدلسازی محاسبه اعتماد در شبکه
 در.اینترنت اشیاء با تمرکز بر ناهمگونی این شبکه ارائه شده است
 در.مدل پیشنهادی محاسبه اعتماد به دوالیه شکسته شده است
 مدل اعتمادی را بر اساس،الیه نخست به اشیاء اجازه داده میشود
، سپس در الیه دوم.توانمندی محاسباتی و منابع خود انتخاب کنند
 نتایج مدلهای اختصاصی،EigenTrust با استفاده از رویکرد تجمیع
.الیه قبل تجمیع شده و برآیند میزان اعتماد به گره به دست میآید
الیه دوم اجازه میدهد نقاط ضعف مدلهای محاسبه اشیاء پوشش
 نتایج.داده شود و به برآیندی از دانش همه اشیاء دست یابند
 میتواند،ارزیابیهای انجامشده نشان میدهد مدل پیشنهادی
استحکام همه اشیاء حتی اشیاء قوی را نیز در برابر حمالت تا حداکثر
. افزایش دهد30%
 تنها به رویکرد تجمیع اعتماد به،مدل پیشنهادشده در این مقاله
 میزان اعتماد به توصیه اشیاء فاکتور.رفتار اشیاء توجه داشته است
دیگری است که به عنوان کارهای آتی جهت تکمیل این مدل
، همچنین تأثیر عواملی مانند فاصله بین اشیاء.برنامهریزی شده است
مدت حیات اشیاء و تعداد تعامالت وی در محیط از دیگر برنامههای
.تکمیلی در آینده این پژوهش است
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