
ISeCure
The ISC Int'l Journal of
Information Security

July 2013, Volume 5, Number 2 (p. 227)

http://www.isecure-journal.org

Persian Abstract

فراگير محاسباتی محيطهای برای معنا از آگاه و نقش بر مبتنی دسترسی کنترل مدل يک
امينی۱ مرتضی و جوادی۱ احمد سيد

ايران تهران، شريف، صنعتی دانشگاه کامپيوتر، مهندسی دانشکده شبکه، و داده امنيت ۱آزمايشگاه

را جديدی نيازمندیهای و بوده پيچيده بسيار فرآيند يک فراگير محاسباتی محيطهای همچون پويايی محيطهای در دسترسی کنترل
استخراج امکان ديگر، طرف از و گردد استفاده دسترسی کنترل فرايند در زمينهای اطالعات از میبايست طرف يک از میگردد. شامل
مناسب دسترسی کنترل مدل يک رو، اين از ندارد. وجود مکانها و زمانها همه در درست و کامل صورت به نياز مورد زمينهای اطالعات
ارائه ناتمام اطالعات چالش با مقابله برای راهکاری بتواند بايد بلکه باشد زمينهای اطالعات بر مبتنی بايد تنها نه فراگير محيطهای برای
استثناء و پيشفرض خطمشیهای از پشتيبانی فراگير، محيطهای در کاربران و منابع ناهمگونی و گستردگی دليل به اين، بر عالوه دهد.
ارائه را مبنا از آگاه و نقش بر مبتنی دسترسی کنترل مدل يک مقاله اين است. دسترسی کنترل مدل يک برای مهم بسيار نيازمندی يک
اين نوآوری اصلیترين سازد. برآورده را مذکور نيازمندیهای است قادر و است شده استفاده MKNF+ منطق از آن در که میکند
تعريف منظور به MKNF+ در موجود منطقی قواعد از استفاده آن کنار در و زمينهای اطالعات برای هستانشناسی يک تعريف مقاله
مجزا اليه سه به مجوز تخصيص و نقش فعالسازی خطمشیهای تقسيم است. زمينه از آگاه مجوز تخصيص و نقش فعالسازی خطمشیهای
بلکه ساخته فراهم را امنيتی خطمشیهای بيشتر مديريتپذيری و انعطاف قابليت موجبات تنها نه عينی و انتزاعی محمولهای از استفاده و
است. شده تشريح موردی قالبيکمطالعه در پيشنهادی مدل بيان قابليت میسازد. فراهم نيز را استثناء پيشفرضو تعريفخطمشیهای امکان

زمينه. از آگاه فراگير، محاسباتی محيط غيريکنوا، منطق دسترسی، کنترل کليدی: واژههای
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اجتماعی شبکههای در شايعه انتشار برای همگرايی قضيه و محاسباتی مدلی
رمضانيان۱ رسول و آموزگار۱ مسعود

ايران تهران، شريف، صنعتی دانشگاه رياضی علوم دانشکده چندعاملی های سيستم ۱آزمايشگاه

کنترل دليل همين به کند، تهديد را جامعهای هر امنيت میتواند هستند، معتبر غير و نامشخص منشا با گزارههايی معموال که شايعهها انتشار
يا و کنترل در شايعهها انتشار در موثر عوامل تشخيص لذا دارد. بسزايی اهميت کشوری هر ملی امنيت با درگير سازمانهای برای آنها
در آن انتشار چگونگی همچنين و شايعه يک مهم مولفههای شامل محاسباتی مدلی ابتدا مقاله اين در میکند. ايفا بسزايی نقش آنها توقف
انتشار شايعه همگرايی و جامعه اعضای باورهای بودن همگن بين ارتباط بر تمرکز با پژوهش، ادامه در سپس است. شده ارائه جامعه يک
همگرايی برای الزم شرطی جامعه يک افراد باورهای بودن همگن که است شده داده نشان محاسباتی مدل و شبيهسازیها به استناد با يافته،

است. جامعه آن در شده منتشر شايعهی

عاملگرا. مدلسازی اجتماعی، پديدههای شبيهسازی اطالعات، انتشار کليدی: واژههای
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محور گروه اعتماد برای مدلی
الدانی۱ ترک بهروز و اژهای۱ منصوره

ايران اصفهان، اصفهان، دانشگاه اطالعات، فناوری و کامپيوتر مهندسی ۱دانشکده

حائز بسيار اعتماد مديريت و محاسبه، مدلسازی، مجازی، سازمانهای و اجتماعی شبکههای قبيل از مجازی فضاهای توسعه با امروزه
مشكل میشناسيم. را آنها طوالنی مدت به که است افرادی با مستمر تعامل طريق از اعتمادسازی نمونه آسانترين است. شده اهميت
مشکالت با اعتماد رابطهی طرف دو هر همچنين است. آن قلمرو بودن محدود میشود، ايجاد افراد شخصی تجربهی از که اعتمادی اصلی
بيان برای طبيعی مدلی اينکه بر عالوه گروهها بر تکيه هستند. رو به رو اتکا قابل معقول باورهای تشکيل و اطالعات جمعآوری بزرگ
راهی است، اجتماعی) های شبکه (مانند افراد از مجموعههايی تعامل بر مبتنی محيطهای در ويژه به اعتماد ماهيت و معلولی و علی روابط
آشنايی آنها با هرگز که باشند افرادی به اعتماد ساز زمينه میتوانند گروهها عبارتی به میرود. شمار به نيز فوق برمشکالت غلبه برای
جمعی و مشترك مشخصه يك عنوان به اعتماد به و دارد تفاوت حاضر اعتماد مديريت نظامهای با مقاله، اين در شده ارائه مدل ايم. نداشته
اعتماد نحوهی و فرد يك احتمالی رفتار درباره قضاوت معيار عنوان به گروهی، عضويت از مدل، اين در دارد. اشاره كاربران گروه در
اساس بر شده ارائه روش مدلسازی میشود. درك آنها گروههای عضويت از نهادها بين اعتماد ترتيب، اين به میشود. استفاده وی به
را عناصر از مجموعه دو بين ما جهتدار رابطهای میتوان آن کمک به که است رياضی ابزاری متاگراف است. گرفته صورت متاگراف
به را يكديگر به نسبت ناشناس نهادهای بين اعتمادسازی امكان مدلی چنين است. مجموعه دو از مرتبی زوج يال هر آن در و نمود تعريف
برد. كار به بزرگ محيطهای در سازی اعتماد برای را شيوه اين میتوان اين، بر عالوه میسازد. فراهم محاسباتی و ارتباطی كمتر حجم با و راحتی

متاگراف. ، گروهی اعتماد گروه، اعتماد، کليدی: واژههای
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کاوی متن کمک به وب بر مبتنی اجتماعی شبکههای در کاربران اعتماد قابليت ميزان پيشبينی
شهرياری۱ حميدرضا و زاده۱ حسن محمد حسين

ايران تهران، اميرکبير، صنعتی دانشگاه اطالعات، فناوری و کامپيوتر مهندسی ۱دانشکده

داشته ديگر کاربران اعتماد قابليت ميزان از برآوردی کاربران که است الزم اجتماعی، شبکههای در اطمينان قابل رابطهی يک ايجاد برای
را يکديگر به کاربران اعتماد ميزان توانستهاند مستقيم، امتيازدهی سيستم از استفاده با شهرت، و اعتماد مکانيزمهای برخی کنون تا باشند.
يک تنها و ندارد وجود کاربران ميان رتبهدهی سيستم هيچ وب، بر مبتنی اجتماعی شبکههای برخی در هرچند، کنند. ارزيابی و محاسبه
از شده اعالم رتبههای به نياز بدون که است الزم جديد روشی ازاينرو، است. برقرار آنها ميان دوستی) عدم يا (دوستی دودويی رابطه
از استفاده با را کاربران ميان اعتماد مقادير تا دارد تالش مقاله اين باشد. داشته شبکه در را اعتماد مقادير استنتاج توانايی کاربران طرف
نهاده بنا اجتماعی روانشناسی مطالعات پايهی بر که پيشنهادی، رهيافت نمايد. پيشبينی مستقيم، رتبهدهی به نياز بدون و کاربران، شباهت
و طريق بدين میشود. استخراج کاربر اشتراکی متون و کاربری نمايه اطالعات از متنکاوی تکنيکهای کمک به کاربران شباهت شده،
کاربران کل به ايشان شباهت از بيشتر ۵۰٪ از بيش اعتمادشان مورد افراد به کاربران اعتماد که شد داده نشان ،Ziegler نسبتهای براساس
کارآيی ارزيابی جهت به آن، بر عالوه میکند. تأييد را کاربران زبانی شباهت از اعتماد استنتاج بر مبنی مقاله اوليه فرض يافته، اين است.
ارقام که شد داده نشان مقايسه اين در است. شده مقايسه کاربران از شده جمعآوری واقعی مقادير با شده پيشبينی مقادير پيشنهادی، روش
شده بررسی پيشنهادی رهيافت در زمينه از استفاده کارآيی همچنين دارند. مطابقت اعتماد واقعی ارقام با (۶۱٪) قبولی قابل دقت با استنتاجی
برد. باال ۷۲٪ تا را روش دقت ورزشی، و اقتصادی سياسی فرهنگی، هنری علمی، زمينهی چهار به متون تفکيک و زمينه بهکارگيری است.
اعتمادی مقادير صحتسنجی برای میتوان را تکنيک اين اجتماعی، شبکههای در پيشنهادی رهيافت کاربرد بر عالوه که است ذکر شايان

نمود. پيشگيری احتمالی تهديدات از و گرفت، کار به اعتماد مکانيزم هر در کاربران طرف از شده اعالم

متنکاوی. شباهت، اندازهگيری کاربری، شباهت اجتماعی، شبکهی شهرت، اعتماد، کليدی: واژههای
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و جديد ساختارهای نامحدود: ارزيابان به تبديل قابليت با محدود ارزياب (/چند) يک با امضا
کاربردها

سلماسیزاده۲ محمود و عصار۱ زاده رجب مريم ، آويژه۱ سپيده
ايران تهران، شريف، صنعتی دانشگاه برق، مهندسی ۱دانشکده

ايران تهران، شريف، صنعتی دانشگاه الکترونيک، ۲پژوهشکده

شده کنترل صورت به را امضا وارسی امكان (CL(M)VS) نامحدود ارزيابان به تبديل قابليت با محدود ارزياب (/چند) يک با امضا
نهاد به ضروری موارد در را امضا تواند می محدود ارزياب (/چند) يک عالوه، به میکند. حفظ را امضاکننده خصوصی حريم و کرده فراهم
امضای برای ساختارعام يک ابتدا مقاله، اين در کند. تبديل معمولی امضای يک به نامحدود ارزيابی برای را آن يا دهد تخصيص سومی
دو شده، داده گسترش الگو اين سپس، میگنجند. ساختار اين در آن از پيش شده ارائه های طرح تمامی که شود می معرفی CLVS

همه برای امضا يک فقط ساختارها اين دو هر در که میشود طراحی (CLMVS) محدود ارزياب چند با CLVS امضای برای ساختارعام
کنند وارسی را امضا تنهايی به میتوانند محدود ارزيابان از يک هر اول ساختار در هستند. کارا جهت اين از و میشود توليد ارزيابها
طرح اولين دوم، عام ساختار مبنای بر مقاله، اين در همچنين است. الزامی امضا وارسی برای محدود ارزيابان همکاری دوم ساختار در و
است. اثبات قابل استاندارد مدل در آن امنيت که میشود طراحی محکم اثبات ويژگی دارای و دوخطی های زوج بر مبتنی CLMVS امضای
میگردد. طراحی جديد الکترونيکی گيری رأی پروتکل يک ، (CLVS) محدود ارزياب يک با پيشنهادی CLMVS طرح از استفاده با انتها، در

معين ارزياب (/چند) يک با امضا ،(CL(M)VS) نامحدود ارزيابان به تبديل قابليت با محدود ارزياب چند) (يا يک با امضا کليدی: واژههای
حاشاپذير. احرازاصالت الکترونيکی، گيری رأی دوخطی، های زوج ، (UD(M)VS) فراگير

ISeCure



ISeCure
The ISC Int'l Journal of
Information Security

January 2013, Volume 5, Number 2 (p. 232)

http://www.isecure-journal.org

Persian Abstract

يافته ساخت TLR الگوريتم پايه بر نوين، خطر تئوری الگوريتم يک :STRL

پيشگو۱ بشری و عزمی۱ رضا
ايران تهران، (س)، الزهرا دانشگاه سيستمعامل، امنيت ۱آزمايشگاه

است. گرديده استفاده نفوذ تشخيص سيستمهای خصوص به و کامپيوتری امنيت زمينه در مصنوعی، ايمنی سيستمهای رويکرد از کنون تا
از تنها الگوريتمها، اين اول نسل میگردد. تقسيم عمده دستهی دو به مصنوعی ايمنی سيستمهای پايهی بر نفوذ تشخيص کلی، طور به
سيستمهای عکسالعملهای بر همزمان میشود، ناميده خطر تئوری که دوم نسل در اما میگيرند، الهام انطباقی ايمنی سيستم عکسالعملهای
در مطرح الگوريتمهای از DCA و TLR الگوريتم دو کنند. مدل بهتر را انسانی ايمنی سيستم بتوانند تا مینمايند تمرکز انطباقی و ذاتی ايمنی
به الگوريتم دو اين نمايند. شناسايی آنها يکتای شناسايی شماره طريق از را ژنها آنتی تا میکنند سعی آنها دوی هر که میباشند حوزه اين
ارائه STLR نام به جديد خطر تئوری الگوريتم يک مقاله، اين در نمیباشند. برخوردار مناسبی دقت از آنتیژن ساختار گرفتن ناديده دليل
آنتیژنها ساختار از انطباقی، و ذاتی ايمنی سيستمهای رفتار مدلسازی ضمن و میباشد TLR الگوريتم يافتهی توسعه نسخهی که میگردد
از STLR الگوريتم که میدهند نشان زمينه اين در گرفته صورت آزمايشات میگيرد. بهره غيرنرمال و نرمال رفتار شناسايی جهت در هم

دهد. افزايش را تشخيص نرخ و دقت ميزان میتواند آنتیژنها ساختاری جنبههای از بهرهگيری طريق

مصنوعی. ايمنی سيستمهای ، STLR الگوريتم ،TLR الگوريتم خطر، تئوری ناهنجاری، تشخيص کليدی: واژههای
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