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Çalıșmanın AmacıÇalıșmanın Amacı

� İnternet ortamında ticarette alıcılar ve satıcılar arasında 
güvensizlik problemi ile karșılașılmaktadır. 

� Bu makalede güvenilirliği sağlamak için yeni bir bulanık 
mantık yaklașımı sunulmaktadır. 

� eBay ticaret sitesi üzerinde analizler ve deneme � eBay ticaret sitesi üzerinde analizler ve deneme 
simülasyonları yapılmıștır.  



� İnternet birbirlerini tanımayan kișiler arasında e-ticareti 
mümkün hale getirmiștir. 

� İnternet ticareti geniș bir kitleye hitap etmektedir.

� Elektronik olarak yapılan ișlemler genelde P2P seviyede 
gerçekleșmektedir.  

� P2P ortamında ișlemleri ve akıșlarını kontrol eden 
merkezi bir yapı bulunmamaktadır. merkezi bir yapı bulunmamaktadır. 

� P2P ișlemler noktadan noktaya veya noktadan çoklu 
noktaya gerçekleșmektedir. Bu yüzden etkili bir güvenlik 
yönetimi çok önemlidir.  



P2P AP2P Ağğlarlar

� P2P hesaplama sistemler arasında bilgisayar kaynakları ve 
hizmetlerinin doğrudan değișimidir.

� Bu kaynak ve hizmetler bilgi, proses çevrimi, cache bellek 
ve disk bellek değișimini de içermektedir. 

� P2P Ağların kullanım alanları:� P2P Ağların kullanım alanları:
◦ Dosya paylașımı

◦ Birlikte çalıșma

◦ Uç hizmetler

◦ Dağıtılmıș hesaplama



� P2P, paylașıma getirdiği hız, güvenilirlik ve verim 
açısından çok yararlı bir protokoldür. 

� Yalnız bu  protokolün așırı ve kontrolsüz kullanımında, 
olușan bağlantılar ağ sistemlerinde yoğunluluk ve ona 
bağlı yavașlamaya yol açmakta, band genișliğinin olması 
gerekenden fazla kullanılmasına yol açmaktadır.

P2P AP2P Ağğlarlar

gerekenden fazla kullanılmasına yol açmaktadır.



P2P P2P ReputationReputation SystemSystem forfor ee--TransactionsTransactions



� P2P Transaction Applications
Alıcılar arasındaki ürün değișimlerinde, alıcı ürünle ilgili
ödemeyi yapmadan önce satıcının itibarını bilmek ister. Dosya
paylașım uygulamalarında dosya virüslerle veya trojanlarla
zarar görmüș olabilir diye güvenilir bir noktadan dosya
indirilmek istenir.
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� Reputation Evaluation and Dissemination
Tamamıyla dağıtılmıș ağlarda nokta kendi bașına diğer
noktanın reputation hesaplayamamaktadır. Bunun yerine
noktalar hakkındaki kanılara güvenmek zorundadır.
Reputation sistem tam olarak lokal parametreleri izlemek
zorundadır. Örneğin alıcı, satıcının sattığı ürünlerle ilgili güven
notuna ve üstünlüğüne dikkat etmelidir.



� eBay basit reputation mekanizmasına sahip en önemli değișim 
platformudur. Ebay reputation sistemi, merkezi reputation
data deposuna ișlemlerdeki deneyimleriyle ilgili geri bilgi akıșı 
sağlayan partnerleriyle çalıșır. 
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� Analysis of eBay Trace Data
Ebay websitesinden 10.000’den fazla kullanıcı web sayfasından elde
edilmiș kapsamlı datalar kullanılarak ebay reputation sistemin detaylı
analizi yapılmaktadır. P2P ișlem dağılımıyla ilgili bazı öngörüler elde
etme amacıyla, eBay ürün satıșlarından ișlem kayıtları
toplanmaktadır.
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toplanmaktadır.

� Super vs. Small Users
Șekil 2(a)’ da gösterildiği üzere, kullanıcıları ișlem sayısındaki düșüșe
göre sınıflandırıyoruz. Șekil 2(b)’de az sayıdaki süper kullanıcı büyük
dairelerle gösterilmiștir. Buralarda büyük sayıda ișlemler
yapılmaktadır. Büyük sayıdaki küçük kullanıcılar küçük dairelerle
gösterilmiștir. Buralarda az sayıda ișlem yapılmaktadır.



� Unstable transactions for small users
Birbirini takip eden iki ișlem arasındaki zaman aralığı büyük
kullanıcılar için istikrarlıdır. Küçük kullanıcılar için
istikrarsızdır(Șekil 2(c)). Süper kullanıcı 10.000 ișlemi üç ay
içinde idare etmektedir. Küçük kullanıcılar sadece 285 ișlemi
2.5 yılda idare etmektedirler.
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2.5 yılda idare etmektedirler.

� Dispersed transaction amount
Büyük ișlem 1500$ iken küçük olan sadece 3$ dır. Șekil
2(d)’de gösterildiği üzere, kullanıcı ișlemleri gerçek değerleri
baz alınarak sıralanmıștır.





� eBay ișlem datalarının karakteristik analizinin ardından ,
P2P ișlemlerdeki nokta reputation değerlendirilmesi için
FuzzyTrust prototip sistemi geliștirildi. FuzzyTrust
bulanık mantık kullanılarak geliștirilmiștir. Bu sistem
kesin ve tam doğru olmayan bilgileri toplayarak
ișleyebilmektedir.

FuzzyTrustFuzzyTrust SystemSystem ArchitectureArchitecture

ișleyebilmektedir.



� Sistem Tasarım İhtiyaçları
3 önemli tasarım kriteri önerilmektedir :

◦ Așırı boyutta yüksek olabilecek sıcak bölgeler için ağ bant
genișliği tüketiminin tespiti yerel güvenlik puanına ihtiyaç
duymaktadır. Böylece elektronik ișlemler için reputation
sistem kullanıcılar arasındaki dengesiz ișlem sayılarını göz
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sistem kullanıcılar arasındaki dengesiz ișlem sayılarını göz
önünde bulunduracaktır.

◦ Küçük kullanıcılardan gelen etkilerin belirlenmesiyle,
reputation sistemde aynı değerlendirme devri bütün noktalar
için uygulanmamalıdır. Süper kullanıcılar küçük kullanıcılara
göre daha sık güncellenmektedirler.

◦ Küçük ișlemlere nazaran büyük ișlemlerin değerlendirilmesi
daha uygundur.



� Sistemimiz iki ana yapıyı gerçekleștirebilmektedir : 
◦ Local-score calculation

◦ Global reputation aggregation

FuzzyTrustFuzzyTrust SystemSystem ArchitectureArchitecture



� Local-Score Computation
FuzzyTrust sisteminde noktalar için bulanık yapı üzerindeki yerel
parametrelerde yerel puanlar üretilir. Șekil 3(a) eBay ișlemlerinde
yerel puan hesaplamayı göstermektedir. Bulanık yapı mekanizması
bazı belirsizlikleri ve yapılan parametre ayarlamalarını yakalar. Yerel
parametrelerdeki çeșitliliği(ödeme metodu,zaman,ürün kalitesi,
dağıtım zamanı) izler.
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dağıtım zamanı) izler.

� Global Reputation Aggregation
FuzzyTrust sistem yerel puanları, herbir nokta için global reputation
üreterek bütün noktalardan toplamaktadır. Sistem reputation
toplam ağırlıkları bulanık yapıyı kullanarak elde etmektedir(Șekil
3(b)). Toplam ağırlıkları belirlemek için 3 değișken kullanılıyor:
noktanın reputationı, ișlem zamanı ve ișlem miktarı. Gerçek
büyüklükteki bir P2P sistemde, bulanık yapı kurallarının sayısı
yüzlerce olabilmektedir.



� FuzzyTrust sistem yapımızda en sık kullanılan 5 bulanık yapı 
kuralları :
1. Eğer ișlem miktarı çok yüksek ve ișlem zamanı yeni bașlamıșsa 

toplam ağırlık yüksek olacaktır.

2. Eğer ișlem miktarı çok düșükse veya ișlem zamanı çok 
geçmișse toplam ağırlık küçük olacaktır.
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geçmișse toplam ağırlık küçük olacaktır.

3. Eğer noktanın reputation iyi  ve ișlem miktarı yüksekse toplam 
ağırlık büyük olacaktır.

4. Eğer noktanın reputation iyi  ve ișlem miktarı düșükse toplam 
ağırlık orta olacaktır.

5. Eğer noktanın reputation kötü ise toplam ağırlık küçük 
olacaktır.



� Global reputationı așağıdaki formülle hesaplayabiliriz :
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◦ Ri : i noktasındaki global reputation

◦ S : noktalar kümesi

◦ tji : her bir i noktası için j noktası tarafından verilen yerel puan

◦ wj : tji ağırlıklarının toplamı



� DHT-Based Overlay Implementation
Ağ üzerinden FuzzyTrust sistemine DHT tabanlı P2P uygulanıyor.
DHT halkası hızlı ve güvenli mesaj aktarımını sağlamaktadır.

Her nokta için iki tablo bulunmaktadır: İșlem kayıt tablosu (uzak
noktalarla olan ișlem kayıtları tutulur) ve yerel puan tablosu
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noktalarla olan ișlem kayıtları tutulur) ve yerel puan tablosu
(uzak noktaların vermiș olduğu puanlar)





� Global reputation aggregation uygulanırken, her nokta uzak 
noktanın güven puanını sorgular. Șekil 5 DHT 
konfigürasyonuna dayalı global reputation aggregation
örneğini göstermektedir.



� FuzzyTrust ve EigenTrust sistemlerini așağıdaki 3 
performans kriterine göre karșılaștırdık :
◦ convergence time : her bir noktanın global reputation belirlenmesi için 
geçen süre

◦ detection rate of malicious peers : kötü niyetli noktaların oranının 
belirlenmesi 
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belirlenmesi 

◦ message overhead per individual peer : her bir noktanın mesaj üst 
sınırı





� (a) Global reputation belirlenmesi için geçen süre FuzzyTrust
ve EigenTrust için benzerdir. Fakat çok küçükte olsa bu süre 
EigenTrust sisteminde daha fazladır.

� (b) Kötü niyetli noktaların belirlenmesi oranında az sayıda 
noktaların bulunduğu yapılarda iterasyon sayısı düșükken 
büyük bir çoğunluğu bulunabilmektedir. Nokta sayısı arttıksa 
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büyük bir çoğunluğu bulunabilmektedir. Nokta sayısı arttıksa 
bulunması için geçen iterasyon sayısı artmaktadır. FuzzyTrust
sistemde nokta sayısı ne kadar büyük olsa da 4 iterasyon
sonucunda tamamına yakını bulunmaktadır. EigenTrust
sistemde bu çok düșüktür. Grafikte dahi gösterilememiștir.



� (c) FuzzyTrust sistemlerde noktalar daha az mesaj 
tașımaktadır. Bir bașka deyișle sıcak bölge problemini daha 
aza indirmede bașarılıdır. 

� (d) Global yakınsamanın belirlenmesi için ihtiyaç duyulan 
mesaj sayısı FuzzyTrust sistemde daha azdır.
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