
چکیده

شبکه اي ایجاد منظور به است، اجتماعی شبکه هاي الگوواره و اشیا اینترنت ادغام حاصل که اجتماعی اشیا اینترنت

گره هاي کنند. ایجاد اجتماعی ارتباط مستقل، طور به هستند قادر که شده است معرفی هوشمند گره هاي از

گره هاي اعتماد قابلیت میزان تا باشند قادر باید متخاصم، گره هاي با مقابله منظور به خدمت درخواست کننده

اینترنت گره هاي میان اعتماد مدیریت روش یک پژوهش این در ما کنند. ارزیابی و بررسی را سرویس دهنده

گره یک براي را سرویس دهنده گره اعتمادترین مورد می تواند روش این که می کنیم معرفی را اجتماعی اشیا

گره هاي حمالت از ناشی خطرات می توان روش این از استفاده با همچنین کند. پیش بینی خاص، سرویس گیرنده

(مدل) طراحی منعطف صورت به دوبخشی گراف یک توسط اجتماعی اشیا اینترنت ابتدا کرد. کمتر را متخاصم

هلینگر فاصله از استفاده با سپس است. سرویس گیرنده ها و سرویس دهنده ها بخش دو شامل گراف این می شود؛

مدل یک ما همچنین می شود. ساخته سرویس گیرنده گره هاي براي اجتماعی شبکه یک هلینگر)، شباهت (عکس

اجتماعی شبکه آن گره هاي براي اعتماد، الگوي به مربوط رفتاري شباهت استخراج منظور به اجتماعی اعتماد

براي ماتریس تجزیه روش از نهایت، در می برد. بهره  شباهت و مرکزیت معیارهاي از مدل این می دهیم؛ توسعه

تنک داده هاي به مربوط مشکالت تا می شود استفاده اجتماعی اشیا اینترنت گره هاي نهان ویژگی هاي استخراج

روش دقت روي اعتماد، مدیریت و پیش بینی سیستم مختلف پارامترهاي تاثیر سپس یابد. کاهش سرد، شروع و

که همسایه اي گره هاي بازخوردهاي از استفاده که هستند موضوع این نشان دهنده نتایج، می شود. تحلیل پیش بینی،

سرآمِد ما پیشنهادي روش که است شده باعث دارند، زیادي شباهت نظر، مورد گره به هلینگر، شباهت معیار نظر از

شباهت معیار فقط که اعتمادي مدل از استفاده که می دهند نشان نتایج همچنین باشد. موجود روش هاي بهترین

پیشنهادي، اعتماد مدیریت سیستم کارایی می برد. باال را پیش بینی دقت توجهی قابل طور به دارد، تاثیر آن در

پیشنهادي روش که می دهند نشان شبیه سازي ها می شود. ارزیابی اجتماعی اشیا اینترنت واقعی کاربرد یک در

کند.  پیدا قبولی قابل دقت با را سرویس فراهم کننده گرِه معتمدترین و کند مقاومت مختلف حمالت برابر در می تواند

فاصله ماتریس، تجزیه دوبخشی، گراف هاي اعتماد، مدیریت اجتماعی، اشیا اینترنت کلیدي: کلمات
هلینگر
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