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چکیده
با وجود پیشرفتهاي شگرف در حوزه طراحی سیستمهاي محاسبات انسانی اکثر آنها از مشارکت کم یا مشارکت بدون کیفیت
رنج میبرند و درصد باالیی از آنها با شکست مواجه میشوند .موفقیت این سیستمها تا حدود زیادي به رفتار مشارکتکنندگان
در سیستم بستگی دارد .ازآنجاییکه سیستمهایی محاسبات انسانی شامل واحدهاي کوچکی از کارها هستند و هر کار سود کمی
به مشارکتکنندگان میرساند ،انسانها در صورتی در سیستم رفتار مطلوبی بروز میدهند که براي انجام آن بهخوبی تحریک
شده باشند .در این مقاله ،ما این مسئله را در سیستم محاسبات انسانی تشخیص نفوذ موردبررسی قرار دادیم .هدف ما از ایجاد
تحریک افزایش مشارکت ،انجام کارها توسط افراد متخصص و انجام کارها با بیشترین تالش و دقت در ازاي کمترین هزینه
ممکن است .پس از انتخاب محرکهاي مناسب براي این سیستم اقدام به طراحی مکانیزم پاداشدهی محرک کردیم .ایده طراحی
این مکانیزم استفاده از مهارت کارکنان در تعیین پاداش آنها است و از ضریب کاپا براي ارزیابی توافق مشارکت کارکنان استفاده
شده است .پس از طراحی این مکانیزم از نظریه بازيها براي تحلیل مکانیزم و تعیین حداقل پاداش ممکن براي هر دسته از کارها
استفاده میکنیم .با تشویق کارکنان به مشارکت زیاد و باکیفیت از شکست سیستم جلوگیري میشود و با اختصاص کمترین
منابع مالی موردنیاز به کارکنان ،منابع مالی سیستم را مدیریت میکنیم .طراحی این مکانیزم منجر به افزایش دقت
مشارکت کنندگان و درنتیجه افزایش دقت سیستم محاسبات انسانی تشخیص نفوذ در شناسایی حمالت جدید و کاهش نرخ
هشدار اشتباه آنها میشود.
واژگان کلیدی :پاداشدهی محرک ،محاسبات انسانی ،نظریه بازي ،تشخیص نفوذ ،ضریب کاپا.

سیستمهاي تشخیص نفوذ یک از مهمترین آنها است .اما
سیستمهاي تشخیص نفوذ از دو نقص اساسی رنج میبرند.
این سیستمها در مواجه با حمالت شناختهشده نرخ هشدار
اشتباه بسیار باالیی دارند و در مواجه با حمالت ناشناخته

 .1مقدمه
امروزه با فراگیر شدن علم کامپیوتر حمالت سایبري
روزبهروز در حال افزایش است .بهمنظور مقابله با این
حمالت از ابزارهاي مختلفی استفاده میشود که
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زیادي سیستم محاسبات انسانی تحت وب وجود دارد ،اما
سطح مشارکت و همکاري در این سیستمها بسیار متفاوت
است .تفاوت این سیستمها در نحوهي تحریک انسان براي
استفاده از آن سیستم است و سیستمی موفقتر است که
بتواند تحریک الزم را ایجاد کرده باشد .انسانها میتوانند
در ازاي دریافت پول ،رسیدن به شهرت ،اهداف خیرخواهانه
یا در خالل کارهاي ضمنی (بازي و سرگرمی) اقدام به
شرکت در سیستمهاي محاسبات انسانی نمایند [ .]4ساختار
مقاله به این شکل است .پس از انتخاب محرک مناسب ،یک
مکانیزم تحریکآمیز براي کارکنان سیسستم محاسبات
انسانی تشخیص نفوذ طراحی میکنیم .سپس این مکانیزم
را بر اساس نظریه بازيها تحلیل و بررسی میکنیم تا
مطمئن شویم به اهداف خود از ایجاد مکانیزم تحریکآمیز
رسیدهایم و کمترین پاداش ممکن را براي هر دسته از کارها
را تعیین میکنیم .در پایان درستی مکانیزم تحریکآمیز را
نیز بر اساس نتایج پیادهسازي نشان میدهیم.

دقت بسیار پائینی دارند .معموالً در کنار سیستمها تشخیص
نفوذ از یک انسان بهعنوان مدیر سیستم استفاده میشود و
وظیفه آن بررسی هشدارهاي دریافتی از سیستم تشخیص
نفوذ و تصمیمگیري نهایی در مورد حمله بودن یا نبودن و
نحوه پاسخگویی به آنها است .این شخص ممکن است
دانش محدودي داشته باشد یا در مورد برخی حمالت جدید
دانش نداشته باشد درنتیجه دقت الزم در تشخیص حمالت
را ندارد .بنابراین بهجاي یک نفر استفاده از یک سیستم
محاسبات انسانی با عنوان سیستم محاسبات انسانی
تشخیص نفوذ پیشنهاد شده است [.]1
استفاده از انسان بهعنوان منبع محاسباتی منطقی با عنوان
سیستم محاسبات انسانی اولین بار توسط ون آهو در سال
 2005پیشنهاد شده است [ .]2نحوه کار سیستمهاي
محاسبات انسانی به این شکل است که در این سیستمها
سؤاالت محاسباتی توسط وب ،ایمیل یا موبایل براي انسانها
(مشارکتکنندگان) ارسال میشود و سپس پاسخهاي آنها
جمعآوري و ترکیب میشود تا پاسخ مسئله حاصل شود
[ .]3ازآنجاییکه استفاده از هوش انسان و توانایی آن در
بررسی ترافیک شبکه بهصورت کلی و یکجا براي تشخیص
نفوذ کارا است ،سیستم محاسبات انسانی تشخیص نفوذ به
وجود آمده است .نحوه کار سیستم محاسبات انسانی
تشخیص نفوذ بدین شکل است که الگوي ترافیک شبکه و
خصوصیات آن براي مشارکتکنندگان که متخصصان شبکه
هستند ،ارسال میشود سپس متخصصان با دیدن این الگوها
در مورد حمله بودن یا نبودن و نوع حمله تصمیمگیري
میکنند .پس از جمعآوري پاسخهاي مشارکتکنندگان
آنها را باهم ترکیب کرده و نظر کلی آنها در مورد ترافیک
شبکه استخراج میشود .پس از استخراج پاسخ کلی آن را
در سیستم تشخیص نفوذ مورداستفاده قرار میدهند.

 .2کارهای مرتبط
سیستمهاي محاسبات انسانی زیادي از نظریه بازي بهمنظور
طراحی و تحلیل سیستم پاداشدهی خود استفاده کردهاند.
این سیستمها اهداف متفاوتی از طراحی و تحلیل سیستم
پاداشدهی خود بر اساس نظریه بازيها داشتهاند .برخی از
آنها بهمنظور افزایش مشارکت کارکنان ،برخی دیگر
بهمنظور استخراج نظر درست و واقعی کاربران و بعضی
بهمنظور استخراج بیشترین تالش شرکتکنندگان این کار
را انجام میدهند .چالش بالن قرمز دارپا1یک مثال عمومی
از سیستمهاي محاسبات انسانی بود که هدف او از تحریک
افزایش مشارکت بوده است [.]5
یکی از کاربردهاي رایج سیستمهاي محاسبات انسانی در
محدوده استفاده از جمع ،براي ارزیابی یا قضاوت است که
این سیستمها را جمعسپاري2مینامند .در [ ]6یک مکانیزم
تحریک براي این سیستمها پیشنهادشده است .هدف آنها
از ایجاد تحریک استخراج حداکثر تالش کارکنان بوده و از
محرک پول استفاده کردهاند .در مکانیزم ارائهشده پاسخهاي
کارکنان دو حالت  0و  1دارد و از پاسخها و توافق کارکنان
براي امتیازدهی و ایجاد تحریک استفاده شده است .پس از

موفقیت سیستمهاي محاسبات انسانی تا حد زیادي به
انسانهایی که بهصورت واقعی در سیستم رفتار و ایفاي
نقش میکنند ،بستگی دارد و کیفیت پاسخ آنها تأثیر
مستقیم بر روي موفقیت سیستم دارد .چون سیستمهاي
محاسبات انسانی شامل واحدهاي کوچکی از کارها هستند
که مستقیماً به مشارکتکنندگان سود نمیرسانند ،آنها در
صورتی در سیستم شرکت میکنند که محرک براي انجام
آن کار وجود داشته باشد .در حقیقت درحالیکه تعداد
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کردهاند .آنها هدف خود را استخراج بیشترین تالش
کارکنان معرفی کرد و از محرک سرگرمی استفاده کردهاند.
پس از تحلیل بازي بر اساس نظریه بازيها نشان دادند که
استخراج بیشترین تالش کارکنان نقطه تعادل بازي است.
استفاده از محرک سرگرمی از تفاوتهاي اساسی این کار با
کارهاي مرتبط است.

تحلیل مکانیزم ارائهشده بر اساس نظریه بازيها نشان
دادهاند که اعمال بیشترین تالش یک تعادل نش است .در
مکانیزم ارائهشده سود به تمام کارکنان میرسد حتی اگر
سطح مهارت متفاوتی داشته باشند و این یکی معایب این
مکانیزم است .از دیگر معایب مکانیزم این است که در
حالتی که همه کارکنان پاسخ یک دهند ،هیچکس جایزه
نمیگیرد و فرض بر این است که پاسخها شانسی میباشند.

سیستمهاي محاسبات انسانی رائگیري نوع دیگري از
سیستمهاي محاسبات انسانی میباشند که بهعنوانمثال
براي رتبهبندي و ارزیابی کیفیت استفاده میشوند .در این
سیستمها هدف استخراج بهترین پاسخهاي درست و صحیح
از نتیجه رائگیري است .در [ ]11یک مکانیزم تحریک براي
اینگونه سیستمها طراحی کردهاند که هدفشان را تحریک
کارکنان به رأي دادن صحیح معرفی کردهاند و از محرک
شهرت استفاده کردهاند .در مکانیزم ارائهشده گراف نظرات
را بخشبندي کرده و از هر بخش  Kنظر را انتخاب کردهاند.
در پایان این مکانیزم را بر اساس نظریه بازيها تحلیل کرده
و نشان دادند که به اهداف خود رسیدهاند .استفاده از محرک
شهرت از ویژگیهاي خاص این مکانیزم است.

در [ ]7نیز یک مکانیزم براي سیستمهاي جمعسپاري ارائه
شده است .آنها هدف از تحریک را افزایش مشارکت و بهینه
کردن میزان پرداختی به کارکنان معرفی کرده و از محرک
پول استفاده میکنند .پس از ارائه مکانیزم تحریک آن را
تحت بازي استکلبرگ تحلیل کردهاند و نشان دادهاند که
مکانیزم آنها منجر به افزایش مشارکت و بهینه کردن میزان
پرداختی به کارکنان میشود .از معایب مکانیزم ارائهشده
میتوان به عدم اعتبارسنجی پاسخهاي کاربران و تعیین
پاداش قبل از انجام کارها اشاره کرد.
در [ ]8نیز یک مکانیزم تحریک براي سیستمهاي
جمعسپاري ارائه شده است .آنها هدف از تحریک را انجام
کارها توسط افراد متخصص معرفی کردهاند و از محرک پول
استفاده کردهاند .در مکانیزم ارائهشده ارزیابی پاسخها توسط
درخواستکننده صورت میپذیرد و پاداش بین افرادي که
پاسخ آنها توسط درخواستکننده پذیرفته شده است
تقسیم میشود .آنها از یک مکانیزم تنبیه براي جلوگیري
از تقلب کارکنان استفاده کردهاند و پس از تحلیل مکانیزم
بر اساس نظریه بازيها نشان دادهاند که انجام کارها توسط
متخصصین با اعمال تالش زیاد ،نقطه تعادل بازي است .از
معایب این مکانیزم میتوان به تعیین پاداش قبل از انجام
کار ،توسط درخواستکننده و تقسیم پاداش بین افراد
مبتدي اشاره کرد.

سیستم محاسبات انسانی گوشیهاي هوشمند نوع دیگري
از سیستمهاي محاسبات انسانی است .در این نوع سیستمها
کاربران گوشیهاي هوشمند را بهمنظور فرستادن اطالعات
استخراجشده توسط سنسورهاي گوشی استخدام میکنند و
در ازاي انجام این کار به آنها پول پرداخت میکنند .در
[ ]12یک مکانیزم تحریک براي این نوع سیستمها پیشنهاد
شده است که هدف افزایش مشارکت بوده و از محرک پول
استفاده میکنند .در آن یک مکانیزم بر اساس روش مزایده
ارائه کرده و براي تحلیل آن از مدل بازي استکلبرگ استفاده
کرده و درستی مکانیزم خود را نشان دادهاند .از معایب
مکانیزم ارائهشده میتوان به همگن بودن کارها ،عدم ارزیابی
فعالیت کاربران ،عدم استفاده از مکانیزم تنبیه و عدم
دریافت جایزه بعضی از کارکنان به دلیل استفاده از مزایده
اشاره کرد .در [ ]13نیز مکانیزم دیگري براي این نوع
سیستمها ارائه شده است که هدف آنها از ایجاد تحریک
استخراج باکیفیتترین پاسخها با حداکثر رفاه کارکنان بوده
است .در مکانیزم ارائهشده انتخابهاي کارکنان نهتنها به
اطالعات شخصی بلکه به انتخابهاي سایر کارکنان وابسته
است .از معایب این روش میتوان به سواري مجانی 2و

سیستمهاي بازي با یک هد ف 1یک نمونه موفق از
سیستمهاي محاسبات انسانی است [ .]9در این نوع
سیستمها عالوه بر اینکه انسانها یک بازي ساده را بازي
میکنند ،همزمان ورودي مناسب به یک محاسبات یا
وظایفی که کامپیوتر بهتنهایی قادر به اجراي آنها نیست را
انجام میدهند .بازي  ESPیک نمونه موفق از این نوع
سیستمها بوده است که در [ ]10مکانیزم ارائهشده براي این
نوع سیستمها را تحلیل کرده و یک مکانیزم جدید ارائه
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کیفیت و کمیت کار آنها است .این مکانیزم از محرک
شهرت براي پاداشدهی و تحریک کارکنان استفاده
میکنند .آنها فرض کردهاند که کارکنان باکیفیت همیشه
پاسخهاي باکیفیت تولید میکنند و پاداش کارها از قبل
توسط مدیر سیستم مشخص میشود .در [ ]16و
[]17مکانیزمهاي مشوقی براي این سیستمها ارائه شده
است که هدف آنها افزایش مشارکت کارکنان است]18[ .
و [ ]19نیز از کارهاي مرتبط میباشند و در [ ]20میتوان
لیست کاملی از کارهاي انجامشده حوزه را مشاهده کرد.

همگن در نظر گرفتن کارها و کارکنان ،مجموعه محدود
استراتژيها ي رد کردن یا پذیرفتن کارها توسط کارکنان و
ارزیابی کارکنان توسط صاحبکار اشاره کرد .در []14
مکانیزم دیگري براي این سیستمها پیشنهاد شده است.
آنها از محرک پول استفاده کرده و هدف خود را استخراج
بهترین پاسخها بیان کردهاند .در این مکانیزم پاداش قبل از
انجام کارها توسط مدیر سیستم تعیین میشود و کارکنان
پس از مشاهده پاداش سطح مشارکت خود را تعیین
میکنند .در [ ]15مکانیزمی ارائه شده است که هدف آنها
استخراج حداکثر کارایی کارکنان بهمنظور اطمینان از

جدول  .1مقایسه کارهای مرتبط در حوزهی مکانیزمهای محرک در سیستمهای محاسبات انسانی تحلیلشده بر اساس نظریه بازیها
سیستم محاسبات انسانی

هدف تحریک

نوع محرک

تعداد و نوع کارکنان

نوع وظایف

مکانیزم جمع سپاري[]6

استخراج حداکثر تالش
کارکنان

پول

چندین کارمند ،همگن

همگن

ایستا با اطالعات کامل ،غیر
مجموع صفر ،همکارانه

بازارهاي جمع سپاري []7

افزایش مشارکت و بهینه
کردن میزان پاداش

پول

چندین کارمند ،همگن

همگن و
ناهمگن

مزایده و استکلبرگ ،غیرهمکارانه،
ایستا با اطالعات کامل

مکانیزم محرک جمع سپاري
[]8

انجام کارها توسط افراد
متخصص

پول

چندین کارمند ،همگن

غیرهمگن

ایستا با اطالعات کامل ،غیر
مجموع صفر ،همکارانه

[10]GWAP

استخراج بیشترین تالش
کارکنان

بازي و سرگرمی

دو کارمند

همگن

ایستا با اطالعات کامل ،غیر
مجموع صفر ،همکارانه

[11]VOTING

رأي دادن صحیح توسط
کارکنان

شهرت

چندین کارمند ،همگن

همگن

همکارانه ،ایستا با اطالعات
کامل،مجموع صفر

افزایش مشارکت

پول

چندین کارمند ،همگن

همگن،
ناهمگن

مزایده و استکلبرگ غیرهمکارانه
ایستا با اطالعات کامل

جمع سپاري وظایف حجیم
[]13

استخراج باکیفیتترین
پاسخها با حداکثر رفاه

پول

چندین کارمند ،همگن

همگن

غیرهمکارانه بدون اطالعات کامل،
تکرارپذیر

جمع سپاري موبایل[]14

استخراج بهترین پاسخها

پول

چندین کارمند ،همگن

همگن

استکلبرگ با/بدون اطالعات کامل

جمع سپاري[]15

استخراج حداکثر کارایی
کارکنان

پول و شهرت

چندین کارمند ،همگن

همگن

بازي تکرارپذیر بدون اطالعات
کامل

استخراج پاسخ صحیح

سیستم امتیازدهی و
شهرت

چندین کارمند

سیستم محاسبات انسانی
گوشیهاي هوشمند[]12

پرسش و پاسخ یاهو[]18

در جدول  1به مقایسه کارهاي انجام شده میپردازیم .هر
سیستم محاسبات انسانی ویژگیهاي یکتایی از قبیل نوع
محرک ،نوع کارکنان ،نوع وظایف ،حرکتهاي در دسترس
براي انتخاب ،ماهیت جوایز و محدودیتهاي متفاوت در
نحوهي اختصاص آنها و مهمتر از همه هدف از ایجاد

همگن

نوع بازی

پویا با اطالعات کامل ،غیر مجموع
صفر ،غیرهمکارانه

تحریک دارد و باید با توجه به این محدودیتها مکانیزم
محرک را طراحی کرد .کارهاي مرتبط با توجه به ویژگیهاي
سیستم مدنظر اقدام به طراحی مکانیزم محرک کردهاند.
سیستم محاسبات انسانی تشخیص نفوذ نیز ویژگیهاي
منحصربهفرد خود را دارد .بهعنوانمثال در اکثر کارهاي
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براي سیستم محاسبات انسانی تشخیص نفوذ طراحی نشده
است ،اقدام به طراحی چنین مکانیزمی کردهایم.

مرتبط نوع کارکنان و وظایف را همگن در نظر گرفتهاند اما
همانطور که در بخشهاي آتی توضیح خواهیم داد این
فرض در طراحی ما اشتباه است .همچنین ما هدف متفاوتی
از ایجاد تحریک دنبال میکنیم.

 .3مکانیزم پیشنهادی
ایده اصلی روش پیشنهادي ،اهداي پاداش کارکنان بر
اساس فاکتور مهارت کارکنان است .مهارت کارکنان در
مراحل بازي کموزیاد میشود .این مکانیزم شامل مراحل
تقسیم و اختصاص وظایف ،جمعآوري پاسخها ،ارزیابی
پاسخها و بهروزرسانی مهارت کارکنان ،محاسبه و اهداي
پاداش کارکنان است .در شکل  1معماري پیشنهادي را
مشاهده میکنید .در ادامه به تشریح بخشهاي معماري
میپردازیم.

در خالل بیان کارهاي مرتبط معایب آنها را نیز بیان کردیم.
این معایب را از دید استفاده از آنها در سیستم محاسبات
انسانی تشخیص نفوذ بیان شده است و آن کارها قطعاً در
حوزهي مدنظر نویسندگان کارایی الزم را دارند .با توجه به
معایب روشهاي موجود ،ویژگیهاي منحصربهفرد
سیستمها محاسبات انسانی تشخیص نفوذ ،هدف متفاوت ما
از ایجاد تحریک و ازآنجاییکه تاکنون هیچ مکانیزم محرکی

شکل  :1معماری روش پیشنهادی

سواري مجانی است .همچنین اهداف ما از ایجاد تحریک
افزایش مشارکت ،مشارکت با بیشترین تالش و دقت در ازاي
کمترین پاداش ممکن و انجام کارها توسط کارکنان
متخصص میباشند .در این معماري با چالشهاي نحوه
ایجاد و اختصاص وظایف ،ارزیابی توافق کارکنان ،ارزیابی
پاسخهاي هریک از کارکنان ،نحوه بهروزرسانی مهارت
کارکنان و تعیین پاداش آنها روبهرو هستیم که در ادامه به
روشهاي رفع این چالشهاي میپردازیم.

از تفاوتهاي اساسی این معماري با کارهاي مشابه استفاده
از شاخص مهارت کارکنان براي ارزیابی و اختصاص پاداش
به آنها ،نحوه ایجاد وظایف بر اساس نتایج سیستم تشخیص
نفوذ ،ارزیابی توافق کارکنان با استفاده از ضریب کاپا،
تعریف کارها بهصورت همگن و ناهمگن ،در نظر گرفتن
کارکنان بهصورت ناهمگن ،شناور بودن سطح مهارت
کارکنان ،داشتن استراتژي تالش زیاد یا کم و رد کردن
وظایف توسط کارکنان و تنبیه کارکنان براي جلوگیري از
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هدف ما از ایجاد تحریک افزایش مشارکت ،انجام کارها
توسط افراد متخصص و انجام کارها با بیشترین تالش و
دقت در ازاي کمترین هزینه ممکن است .به فاکتور کمترین
هزینه ممکن توجه کنید یعنی قصد داریم در ازاي پرداخت
کمترین هزینه ممکن بیشترین تالش و دقت را دریافت
کنیم .همچنین ما از یک روش تنبیه در کنار مکانیزم
تحریک بهمنظور جلوگیري سواري مجانی کارکنان استفاده
میکنیم.

 .3-1معرفی روش پیشنهادی
ازآنجاییکه کارکنان مهارتهاي متفاوتی در انجام وظایف
محوله دارند ،تصمیم گرفتیم که از فاکتور میزان مهارت
آنها در انجام هر نوع کار در تعیین پاداش کارکنان استفاده
کنیم .سطح اولیه مهارت کارکنان توسط یک آزمون
مشخص میشود و پس از جمعآوري پاسخهاي کارکنان در
مورد ترافیک شبکه و استخراج پاسخ نهایی از آنها اقدام به
افزایش یا کاهش مهارت کارکنان بر اساس پاسخهاي
دریافتی آنها و چندین فاکتور دیگر که در ادامه مطرح
میشود ،میکنیم .سپس بر اساس مهارت کلی کارکنان
اقدام به پرداخت پاداش به کارکنان میکنیم.
سیستم تشخیص نفوذ موردنظر ما یک سیستم تشخیص
نفوذ مبتنی بر شبکه است که با استفاده از جمعآوري
اطالعات از ترافیک شبکه اقدام به شناسایی حمالت میکند.
سیستمهاي تشخیص نفوذ با معماري گفتهشده از روشهاي
مختلفی اقدام به شناسایی حمالت میکنند و هر یک
میتواند در کنار سیستم محاسبات انسانی مورداستفاده قرار
گیرد؛ اما سیستم موردنظر شبیه به سیستمی است که در
[ ]21پیشنهاد شده است و از مدل مخفی مارکف تکاملی
براي شناسایی حمالت استفاده میکند .درمجموع از هر نوع
سیستم تشخیص نفوذ دیگري نیز میتوان استفاده کرد.
محرکهاي متفاوتی در سیستمهاي محاسبات انسانی
مورداستفاده قرار میگیرد .انتخاب نوع محرک نیز وابسته
نوع سیستم محاسبات انسانی هدف است ،اما اکثر
سیستمهاي محاسبات انسانی که کارهاي خطیر را انجام
میدهند از محرک پول استفاده میکنند .به دلیل حساسیت
کار سیستمهاي تشخیص نفوذ در تأمین امنیت و نوع
شرکتکنندگان در سیستم که از تخصص شبکه برخوردار
هستند از پول بهعنوان محرک استفاده میکنیم .همچنین
به دلیل سختی کار تشخیص نفوذ ،طراحی این کار بهعنوان
بازي و سرگرمی و استفاده از سیستم محاسبات انسانی کار
بسیار دشوار و غیرعملی به نظر میرسد .همچنین
شرکتکنندگان در ازاي اهداف خیرخواهانه و یا شهرت این
کار خطیر را انجام نمیدهند پس پول محرک خوبی به نظر
میرسد؛ بنابراین محرک اصلی در سیستم ما پول است اما
با توجه به معماري مکانیزم طراحیشده در این مقاله ،از
محرکهاي شهرت ،یادگیري و رقابت نیز میتوان بهراحتی
در این سیستم مورداستفاده قرار داد.
Likert scale

 .3-2نوع کارکنان و پاسخهای آنها
سیستمهاي محاسبات انسانی از کارکنان متفاوتی بهمنظور
انجام وظایف استفاده میکنند و این مسئله کامالً وابسته به
نوع سیستم است .ازآنجاییکه شناسایی حمالت نیاز به
تخصص دارد بنابراین عوامل انسانی شرکتکننده در
سیستم محاسبات انسانی تشخیص نفوذ را افرادي در نظر
میگیریم که این تخصص را دارند .کارکنان ممکن است در
شناسایی برخی حمالت خبره و در برخی دیگر مبتدي و یا
حتی ناآشنا باشند .سطح کارکنان در حمالت مختلف شبکه
در ابتدا توسط یک آزمون تعیین میشود .بر اساس نتایج
آزمون کارکنان را در پنج دسته ناآشنا ،مبتدي ،نیمه
متخصص ،متخصص و خبره تقسیمبندي میکنیم .سطح
کارمند در یک کار بر اساس میزان و کیفیت مشارکت او در
آن دسته از کارها بهروزرسانی میشود .بنابراین ممکن است
کارمند در یک کار خبره و در کار دیگري مبتدي شود.
کارکنان پس از مشاهده وظایف میتوانند در آنها شرکت
کرده و نظر دهند .بهمنظور تعیین کردن نوع پاسخ کارکنان
از مفهومی بنام طیف لیکر ت 1استفاده میکنیم .طیف
لیکرت یک مقیاس روانسنجی است که در پرسشنامههاي
پژوهشی مورداستفاده قرار میگیرد و بهافتخار مبدع آن،
لیکرت نامگذاري شده است .این مقیاس عموماً براي
اندازهگیري دیدگاه ،احساس ،نظر و مواردي از این قبیل که
قابلمشاهده نیستند ،مورد استفاده قرار میگیرد [.]22
بنابراین پاسخهاي کارکنان را بهصورت فرمول  1بیان
میکنیم .منظور از  Aijپاسخ کارمند  iروي کا رj
میباشد.
حمله است ،احتماالً حمله استAij ∈ { ،
()1
}نمیدانم ،احتماالً حمله نیست ،حمله نیست

1
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 .3-3ایجاد و اختصاص وظایف

مفهومی به نام ضریب کاپا3استفاده میکنیم .در ادامه به
بیان این مفهوم میپردازیم.
هنگامیکه  nنفر N ،شئ را در  kگروه دستهبندي میکنند
معیار فالیس کاپا( )Kمیزان اعتبار توافق رأيدهندگان را
مشخص میکند .به بیانی دیگر این شاخص میزان صحت
نتایج را نشان داده و بایاس شدن نتایج را بسیار کمرنگ
میکند [ .]23هرچه این مقدار به یک نزدیکتر باشد اعتبار
توافق بیشتر است و هرچه به صفر نزدیکتر شویم درجه
اعتبار توافق کمتر میشود .اگر این ضریب برابر یک باشد
توافق کامل و اگر از صفر کمتر باشد توافق کامالً شانسی
بوده است .این شاخص عیب اساسی دارد که پس از استفاده
از آن متوجه این عیب شدیم .عیب این ضریب این است که
وقتی توافق خیلی دقیق و نزدیک به توافق کامل باشد یک
تناقض ایجاد شده و جواب منفی میدهد .در مقاله [ ]24به
این مشکل پرداخته شده و یک روش جدید ارائه دادهاند که
عیب گفتهشده را ندارد .بنابراین ما از فرمول ارائهشده در
این مقاله در مکانیزم خود استفاده میکنیم.

1

طراحی وظایف یکی از مهمترین بخشهاي سیستمهاي
محاسبات انسانی است و وابسته به نوع سیستم محاسبات
انسانی است .طراحی وظایف باید بهگونهاي باشد که کارکنان
بتوانند بهراحتی آنها را انجام دهند .گاهی الزم است وظایف
یک سیستم شکسته شود و به وظایف کوچکتر تبدیل شود
و در برخی سیستمها عکس این عمل صورت گیرد.
کارکنان سیستم ما ممکن است در شناسایی برخی حمالت
تخصص داشته و در برخی دیگر مبتدي باشند .بنابراین
وظایف سیستم را بر اساس نوع حمالت تقسیمبندي و ایجاد
میکنیم .چهار نوع حمله اصلی (DOSهمچنین
 R2L ،U2R ،)DDOSو  Probingوجود دارد .ما بنا بر
نظر سیستم تشخیص نفوذ حمالت را در یکی از این چهار
دسته قرار داده و به همراه سایر ویژگیهاي آن در اختیار
کارکنان قرار می دهیم .درمجموع چهار نوع کار داریم که
میتواند بهصورت دستها ي 2در اختیار کارکنان گیرد و
کارکنان در مورد آنها نظر دهند .کارها را با  biنمایش
میدهیم و منظور دسته  iکارها است .طبق مطالب
گفتهشده } i ∈ {1،2،3،4است.

آستانه4

پس از تعیین اعتبار توافق بر اساس معیار کاپا ،یک
براي میزان اعتبار توافق در نظر میگیریم .حد آستانه بر
اساس نوع کار و تعداد شرکتکنندگان در آن کار مشخص
میشود .این شاخص را با )  (Tkنشان میدهیم و منظور
آستانه توافق یک دسته از کارها است .براي کارهاي سختتر
یا کاري با تعداد شرکتکنندگان زیاد ،حد آستانه
کوچکتري در نظر گرفته میشود و بالعکس .اگر اعتبار
توافق از حد آستانه بیشتر باشد توافق را قابلقبول در غیر
این صورت توافق غیرقابلقبول میگوییم .اگر توافق
قابلقبول باشد پاسخهاي کارکنان را ارزیابی و بر این اساس
به آنها پاداش میدهیم .اگر توافق قابلقبول نباشد  ،ما
پاسخهاي کارکنان را ارزیابی نمیکنیم و کلیه
شرکتکنندگان در کار را مجازات میکنیم .در ادامه ،به
توافق قابلقبول و غیرقابلقبول و نحوه تعیین مهارت در
هریک از این موارد میپردازیم .در شکل  2فلوچارت دقیق
این مرحله را میبینید.

 .3-4ارزیابی توافق کاربران
استفاده از پول بهعنوان محرک اصلی منجر به تولید
پاسخهاي شانسی و تقلب در سیستم میشود .پس از
جمعآوري پاسخهاي کارکنان بهمنظور تعیین میزان تالش
و دقت کارکنان در انجام وظایف کیفیت پاسخها را ارزیابی
میکنیم .در هیچیک از کارهاي مرتبط بهطور دقیق به
مسئله ارزیابی پاسخهاي کارکنان پرداخته نشده است .در
اینجا پاسخهاي کارکنان بهصورت جداگانه مورد ارزیابی قرار
نمیگیرد بلکه توافقی که بین آنها در مورد کار صورت
گرفته را ارزیابی میکنیم .بهمنظور ارزیابی توافق بین
مشارکتکنندگان و تعیین میزان اعتبار توافق آنها از

Assigning works
Batch

Fleiss Kappa3
Threshold4

1
2
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شکل :2ارزیابی پاسخهای کارکنان

 .3-4-1توافق قابل قبول

()2

همانطور که گفتیم درصورتیکه توافق کارکنان قابلقبول
باشد ،پاسخهاي کارکنان را مورد ارزیابی قرار میدهیم .بدین
منظور پاسخ هر کارمند را با پاسخ نهایی کار مقایسه
میکنیم .اگر تفاضل پاسخ کارمند با پاسخ نهایی کار ،از یک
حد آستانه کمتر باشد مهارت او را افزایش میدهیم و در
غیر این صورت مهارت او را کاهش میدهیم .تفاضل پاسخها
را با  Dijنشان میدهیم .تعیین حد آستانه به محل
استفاده سیستم و نوع وظایف بستگی دارد .آستانه را با Td
نشان میدهیم و منظور آستانه فاصله پاسخ یک کار با پاسخ
نهایی آن کار است .همچنین میزان مهارتی که کارمند  iاز
مشارکت در کار  jبه دست میآورد را با  eijو میزان مهارتی
′
که از دست میدهد را با  eنمایش میدهیم .مهارت کلی
ij
کارمند iدر کار  jرا با  Eijنشان میدهیم.
بهمنظور ارزیابی پاسخها ابتدا باید پاسخ نهایی کار از
پاسخهاي مشارکتکنندگان استخراج شود میزان مهارت
کارمند را در تعیین فراوانی یک پاسخ تأثیر داده و فراوانی
یک پاسخ را بر اساس فرمول زیر محاسبه میکنیم .پاسخی
که بیشترین فراوانی را داشته باشد بهعنوان پاسخ نهایی کار
در نظر میگیریم .فراوانی پاسخ  iدر کار  jرا با استفاده از
فرمول  2محاسبه میکنیم
Sensitivity

𝑗𝑖𝐴 ∗ 𝑗𝑖𝐸∑

براي تعیین مهارت هر کارمند از فاکتورهاي دیگري نیز
استفاده میکنیم .اولین معیار حساسی ت 1وظایف است.
ازآنجاییکه چهار دسته کار داریم پس چهار سطح حساسیت
تعریف میکنیم و آن را با } Si , i ∈ {1،2،3،4نمایش
میدهیم .وظیفه با سطح حساسیت چهار حساسترین کار
است .از معیارهاي دیگر میتوان به تعداد پاسخهاي غلط و
درست کارکنان اشاره کرد .تعداد پاسخهاي غلط کارمندi
در کار  jرا با  Fijو تعداد پاسخهاي درست او را با  Tijنشان
میدهیم.
الف .افزایش مهارت

همانطور که در شکل  2مشاهده میکنید اگر توافق
قابلقبول و  Dij < Tdباشد ،مهارت کارمند را افزایش
میدهیم .بر اساس تحلیلهاي انجامشده و روابطی که ازنظر
منطقی بین شاخصهاي گفتهشده و مهارت کارکنان وجود
دارد از فرمول  3براي محاسبه میزان افزایش مهارت هر
کارمند استفاده میشود .این مقدار به مهارت کلی کارمند
در آن کار اضافه میشود .پس از محاسبه میزان افزایش
مهارت  Tij ،یک واحد افزایش پیدا میکند و ازآنجاییکه

1
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پاسخها از شاخص  Dijدر محاسبه میزان کاهش مهارت
استفاده نمیشود .ضریب کاپا را در آن تأثیر میدهیم و
شیب کاهش مهارت در این حالت بیشتر است .توجه داشته
باشید درصورتیکه توافق غیرقابلقبول باشد هیچگونه
پاداشی به کارکنان تعلق نمیگیرد.

تعداد پاسخهاي غلط پشت سر هم براي تعیین مهارت
مدنظر است  Fijبه مقدار پایهاش یعنی  1بازنشانی میشود.
) 𝑗𝑖𝑇 𝐸𝑖𝑗 (𝑆𝑖 +

()3

𝑗𝑖𝐷√ 𝐸𝑖𝑗 𝐹𝑖𝑗 +

= 𝑗𝑖𝑒

𝑗𝑖𝑒 نشاندهنده میزان افزایش مهارت کارمند  iحاصل از
شرکت کار  jاست .با افزودن  eijبه  𝐸ijمهارت کارکنان را
بهروزرسانی میکنیم .براي اینکه شیب تغییرات Eij
بهدرستی اتفاق بیفتد  eijرا به بازه ] [−1,1نرمالسازي
میکنیم و سپس به  𝐸ijاضافه میکنیم .

) 𝑗𝑖𝐹 𝐸𝑖𝑗 (𝑆𝑖 +
′
= 𝑒
𝑗𝑖
𝑗𝑖𝑇 𝑗𝑖𝐸𝐾

()5
′
𝑗𝑖

𝑒 نشاندهنده میزان کاهش مهارت کارمند  iحاصل از
′
𝑗𝑖

شرکت کار  jاست .با کم کردن 𝑒 از  𝐸ijمهارت کارکنان
را بهروزرسانی میکنیم .ابتدا آن را به بازه ][−1,1
نرمالسازي میکنیم و سپس از  𝐸ijکم میکنیم .

ب .کاهش مهارت

 .3-5پاداشدهی

بر طبق شکل ،2اگر توافق قابلقبول باشد اما Dij > Td
باشد ،مهارت کارمند را کاهش میدهیم .میزان کاهش
مهارت را با استفاده از فرمول  4محاسبه و از مهارت کلی
کارمند در آن کار کم میکنیم .پس از محاسبه میزان کاهش
مهارت  Fijیک واحد افزایش پیدا میکند و ازآنجاییکه
تعداد پاسخهاي درست پشت سر هم براي تعیین مهارت
مدنظر است  Tijبه مقدار پایهاش یعنی  1بازنشانی میشود.
()4

درصورتیکه توافق کارکنان قابلقبول باشد پاداش
تعیینشده براي کار را با استفاده از فرمول  6بین
شرکتکنندگان تقسیم میکنیم .پاداش یک کار را با
استفاده از تحلیل سیستم بر اساس نظریه بازيها تعیین
کنیم که در بخش بعد به آن میپردازیم .فرض کنید  nنفر
در انجام کار  jشرکت کردهاند و پاداش این کار برابر با R
است .پاداش کارمند  iبرابر است با  R ijو با فرمول زیر
محاسبه میشود.

𝑗𝑖𝐷√ 𝐸𝑖𝑗 (𝑆𝑖 + 𝐹𝑖𝑗 ) +
′
= 𝑒
𝑗𝑖
𝑗𝑖𝑇 𝑗𝑖𝐸

در اینجا یک مکانیزم نیز براي جلوگیري از سواري مجانی
کارکنان پیشنهاد شده است .منظور از سواري مجانی این
است که کارمند در کارها شرکت کند و پاسخ شانسی بدهد
اما ازآنجاییکه توافق موردقبول باشد ،پاداش دریافت کند.
اگر کارمند پاسخ شانسی بدهد احتمال پاسخهاي غلط او
بسیار باال میرود .براي جلوگیري از سواري مجانی اگر Fij
از آستانه 𝑓𝑇 بیشتر شد کارمند را در یک بازه زمانی
مشخص از شرکت در آن دسته از کارها محروم میکنیم.
 Fijرا به مقدار پایهاش یعنی  1بازنشانی میکنیم.

() 6

𝑗𝑖𝐸𝑅
𝑛
𝑗𝑖𝐸 ∑𝑖=1

= 𝑗𝑖𝑅

بر طبق فرمول  6کارمندان براي افزایش پاداش باید مهارت
خود را افزایش دهند .بر اساس مطالب بیانشده مهارت یک
کارمند تنها در صورتی افزایش پیدا میکند که مشارکت
مستمري در سیستم داشته و کارها را با بیشترین تالش و
دقت انجام دهد .همچنین کارمند تحریک میشود در
کارهایی شرکت کند که مهارت بیشتري دارد تا پاداش
بیشتري کسب کند .بنابراین ما به اهداف خود از ایجاد
تحریک شامل افزایش مشارکت ،مشارکت با بیشترین تالش
و دقت و انجام کارها توسط کارکنان متخصص رسیدهایم.
در ادامه مکانیزم پیشنهادي را بر اساس نظریه بازيها تحلیل
میکنیم.

 .3-4-2توافق غیرقابلقبول
بر طبق شکل  2اگر  K < Tkباشد ،توافق غیرقابلقبول
است .در این حالت پاسخهاي کارکنان ارزیابی نمیشود و
بهمنظور تنبیه آنها مهارت تمام افراد شرکتکننده در کار
بر طبق فرمول  5کاهش مییابد .این مرحله شبیه به مرحله
کاهش مهارت در توافق قابلقبول است .به دلیل عدم ارزیابی

 .4تحلیل بر اساس نظریه بازی
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در نظر میگیریم .واضح است که بازیکنی که یک کار را رد
میکند ،هیچگونه هزینه و پاداشی ندارد .بازیکن  iرا با 𝑖P
نشان میدهیم.
منظور از هزینه ،هزینهاي است که انجام یک وظیفه براي
یک بازیکن در پی دارد .هزینه را با  Cijنمایش میدهیم و
منظور هزینهاي است که انجام کار  jبراي بازیکن 𝑖 Pدر پی
دارد .منطقی است که هرچقدر بازیکن خبرهتر باشد ،وقتش
باارزشتر است .بنابراین صرف وقت براي انجام وظایف هزینه
بیشتري در مقایسه با افراد مبتدي براي او به دنبال دارد.
همچنین هزینه انجام کار با تالش زیاد بیشتر از هزینه انجام
کار با تالش کم توسط یک بازیکن است .پیامد بازیکنان نیز
درواقع تفاضل پاداش و هزینه انجام کارها است.

درصورتیکه توافق غیرقابلقبول باشد همه
مشارکتکنندگان تنبیه میشوند و نیازي به تحلیل شرایط
و تعیین پاداش نیست .در غیر این صورت بهمنظور ایجاد
یک مکانیزم پاداشدهی محرک در ابتدا هزینهها و سودهاي
مشارکت کارکنان در سیستم را شناسایی کرده و بر اساس
نظریه بازيها تحلیل میکنیم .براي دستیابی به هدف انجام
کارها در ازاي کمترین پاداش ،کمترین مقدار ممکن پاداش
را بر اساس نتایج حاصل از تحلیل تعیین میکنیم .رفتار
کارکنان را تحت تأثیر پاداش تعیینشده تحلیل میکنیم و
در صورت نیاز پاداش را به شکلی تغییر میدهیم که منجر
به تحریک رفتار عاملها و رسیدن به خروجی موردنظر شود.
در ادامه پس از مدل کردن بازي ،نوع بازي و سایر جزییات
آن را بیان کرده و بازي را تحلیل میکنیم.

 .4-2تحلیل بازی یکنفره
در این بازي فقط یک بازیکن داریم که آن را با  P1نشان
میدهیم .این بازیکن در انجام دسته  jاز کارها شرکت کرده
است و انجام این کار با تالش زیاد هزینه 𝑗 C1و با تالش
′
کم هزینه  Cرا براي او به دنبال دارد.پاداش این کار برابر
1j
با 𝑅 است .سطح بازیکن مهم نیست و میتواند از هر سطحی
باشد .بر اساس مطالب بیانشده پیامد این بازیکن را میتوان
به شکل جدول  2نمایش داد.

 .4-1مدل کردن بازی
بهمنظور تحلیل یک شرایط بر اساس نظریه بازيها باید نوع
بازي و بازیکنان ،استراتژي آنها ،سودهاي بازي و اطالعات
بازیکنان از شرایط بازي را مشخص کنیم .بازي سیستم
محاسبات انسانی تشخیص نفوذ یک بازي ایستا است زیرا
بازیکنان بهصورت همزمان پاسخ میدهند و پاسخها همزمان
جمعآوري میشود .به این مسئله توجه کنید که ممکن است
بازیکنان در زمانهاي متفاوت پاسخ دهند اما ازآنجاییکه
پاسخها بهصورت همزمان جمعآوري میشود پس یک بازي
ایستا است .بازیکنان اطالعات کاملی در مورد نوع وظایف،
سطح مهارت خود و مهارت سایر بازیکنان در هر دسته از
وظایف دراند اما از پاسخهاي سایر کارکنان اطالعی ندارند.
بنابراین بازي یک بازي غیر مشارکتی ،تکرارپذیر با اطالعات
کامل ،قواعد ثابت و نامتقارن است.
بازیکنان ،کارکنانی هستند که در سیستم محاسبات انسانی
تشخیص نفوذ شرکت کردهاند و براي به دست آوردن سود
بیشتر با یکدیگر رقابت میکنند .یک عامل دیگر که در این
سیستم نقش ایفا میکند مدیر سیستم است که بهعنوان
بازیکن در نظر گرفته نمیشود .مدیر سیستم وظیفه دارد تا
شرایط بازي را به نحوي تعیین کند که با کمترین هزینه
ممکن به اهداف خود از تحریک برسیم و این کار را بهوسیله
تعیین میزان پاداش براي هر کار انجام میدهد .براي
بازیکنان سه استراتژي انجام وظایف با تالش زیاد )،(H
انجام وظایف با تالش کم ) (Lو رد کردن وظایف را )(D

جدول  :2پیامد بازیکن در بازی یکنفره

𝑗𝑅 − C1

𝐻

𝑅−C

𝐿

′
1j

0

𝑃1

𝐷

حال اگر بخواهیم کمترین مقدار پاداش را بهگونهاي تعیین
کنیم که بازیکن کار را با تالش زیاد انجام دهد باید پیامد
حاصل از تالش زیاد را بیشتر از پیامد حاصل از تالش کم
′
قرار دهیم ،یعنی  .R − C1𝑗 > R − Cبا ساده کردن
1j
′
این رابطه به  C1𝑗 < Cمیرسیم .این بدین معنی است
1j
که هزینه انجام کار با تالش کم بیشتر از هزینه انجام کار با
تالش زیاد باشد که عمالً غیرممکن است .در این نوع بازي
رسیدن به اهدافمان در ایجاد تحریک غیرممکن است.
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میپردازد .اگر این بازیکن کار با تالش کم انجام دهد مهارت
′
′
 eرا از دست داده و هزینه  Cرا میپردازد .براي
1j
1j
بازیکن دوم نیز به همین شکل است .پیامد بازیکنان به
شکل جدول  3است.

بنابراین در این سیستم هیچ کاري نباید تنها توسط یک نفر
انجام شود و باید به دو یا بیشتر از دو نفر سپرده شود.

 .4-3تحلیل بازی دو نفره
در این بازي دو بازیکن همزمان در انجام دسته  jاز کارها
شرکت کرده اند .مهارت بازیکن اول در این دسته از کارها
برابر  E1jاست .اگر این بازیکن کار را با تالش زیاد انجام
دهد مهارت  e1jرا به دست آورده و هزینه  C1jرا

جدول :3پیامد بازیکنان در بازی دو نفره

𝑃2
𝐷

𝑗𝑅 − 𝑐1
𝑜𝑟𝑒𝑧

′
𝑗1

𝐶𝑅−

𝑜𝑟𝑒𝑧
𝑜𝑟𝑒𝑧
𝑜𝑟𝑒𝑧

𝐻

𝐿
𝑅) 𝑗(𝐸1𝑗 + 𝑒1

𝑗− 𝐶1
′
𝑒 𝐸1𝑗 + 𝐸2𝑗 + 𝑒1𝑗 −
𝑗2
′
𝑅) 𝑒 (𝐸2𝑗 −
𝑗2
′
𝐶−
𝑗2
′
𝑒 𝐸1𝑗 + 𝐸2𝑗 + 𝑒1𝑗 −
𝑗2
′
𝑅) 𝑒 (𝐸1𝑗 −
𝑗1
′
𝐶−
𝑗1
′
𝑗𝐸1𝑗 + 𝐸2𝑗 − 𝑒 − 𝑒2
𝑗1
′
𝑅) 𝑒 (𝐸2𝑗 −
𝑗2
′
𝐶−
𝑗2
′
𝑒 𝐸1𝑗 + 𝐸2𝑗 − 𝑒1𝑗 −
𝑗2
𝑜𝑟𝑒𝑧
′
𝐶𝑅−
𝑗2

بهمنظور انجام کار با بیشترین تالش توسط دو بازیکن ،مدیر
سیستم کمترین مقدار  Rرا باید بهگونهاي تعیین کند که
حالت ) (H, Hنقطه تعادل بازي شود .بدین منظور باید
براي هر بازیکن ،سود حاصل از استراتژي  Hرا درحالیکه
بازیکن حریف  Hبازي کرده است ،بزرگتر از سود حاصل
از استراتژي  Lآن بازیکن قرار داده و مقدار  Rرا محاسبه
کنیم.
به این نکته توجه داشته باشید که اگر یکی از بازیکنان
استراتژي  Dرا انتخاب کند بازي به یک بازي یکنفره
تبدیل میشود .همانطور که در بخش قبل توضیح دادیم
رسیدن به اهدافمان در بازي یکنفره غیرممکن است .مدیر

𝑅) 𝑗(𝐸1𝑗 + 𝑒1
𝑗− 𝐶1
𝑗𝐸1𝑗 + 𝐸2𝑗 + 𝑒1𝑗 + 𝑒2
𝐻
𝑅) 𝑗(𝐸2𝑗 + 𝑒2
𝑗− 𝐶2
𝑗𝐸1𝑗 + 𝐸2𝑗 + 𝑒1𝑗 + 𝑒2
′
𝑅) 𝑒 (𝐸1𝑗 −
𝑗1
′
𝐶−
𝑗1
′
𝑗𝐸1𝑗 + 𝐸2𝑗 − 𝑒 + 𝑒2
𝑗1
𝑅) 𝑗(𝐸2𝑗 + 𝑒2
𝑗− 𝐶2
′
𝑗𝐸1𝑗 + 𝐸2𝑗 − 𝑒 + 𝑒2
𝑗1
𝑜𝑟𝑒𝑧
𝑗𝑅 − 𝑐2

𝑃1
𝐿

𝐷

سیستم باید مطمئن شود کار توسط دو نفر انجام شده وگرنه
کار را دوباره به کارکنان بسپارد .براي محاسبه  Rبر طبق
جدول  3براي بازیکن اول داریم:
𝑗− 𝐶1
()7

′
𝐶−
𝑗1

′
𝑅)𝑗(𝐸1𝑗 −𝑒1
′
𝑗𝐸1𝑗 +𝐸2𝑗 −𝑒1𝑗+𝑒2

𝑅) 𝑗(𝐸1𝑗 +𝑒1
𝑗𝐸1𝑗 +𝐸2𝑗 +𝑒1𝑗 +𝑒2

>

و به همین ترتیب براي بازیکن دوم فرمول  8را داریم:
()8
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𝑅) 𝑗(𝐸2𝑗 + 𝑒2
𝑗− 𝐶2
𝑗𝐸1𝑗 + 𝐸2𝑗 + 𝑒1𝑗 + 𝑒2
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′
𝑗2

𝐶 −

′
𝑅)𝑗(𝐸2𝑗 −𝑒2

′
𝑗𝐸1𝑗 +𝐸2𝑗 +𝑒1𝑗 −𝑒2

فرض کنید بیش از دو کارمند در انجام یک دسته از کارها
شرکت کردهاند .تحلیل این بازي شبیه به بازي دونفره است
با این تفاوت که باید آن را حالت کلی تعمیم داد .در این
حالت مشابه معادالت  7و  8معادله  10را براي هریک از
بازیکنان داریم .فرض کنید  nکارمند در انجام کار  jشرکت
کردهاند .بهمنظور محاسبه  Rبراي بازیکن  iداریم:

>

حال باید ثابت کنیم که معادالت  7و  8مقادیر صحیحی
براي  Rتعیین میکنند .براي این کار معادله  7را به معادله
 9ساده میکنیم.
()9

′
) 𝐶 (𝐶1𝑗 −
𝑗1

>𝑅

𝑅) 𝑗𝑖𝑒 (𝐸𝑖𝑗 +
𝑗𝑖𝐶 −
𝑛
𝑗𝑘𝑒 ∑𝑘=1 𝐸𝑘𝑗 + ∑𝑛𝑘=1

1
𝑗𝐸1𝑗 −𝑒′1
𝑗𝐸1𝑗 +𝑒1
−
𝑒𝐸1𝑗 +𝐸2𝑗 +𝑒1𝑗 +𝑒2𝑗 𝐸 +𝐸 −𝑒′ +
𝑗1𝑗 2𝑗 1𝑗 2

()10

هزینه انجام کار با تالش زیاد )  (C1jاز هزینه انجام کار با
′
′
تالش کم )  (Cبیشتر است ،بنابراین(C1j − C ) > 0
1j
1j
است .بنابراین اگر ما ثابت کنیم که مخرج کسر همواره
مثبت است درنتیجه جواب این معادله همواره  Rرا بزرگتر
از یک مقدار مثبت مشخص میکند و براي معادله  8نیز به
همین شکل است .مقدار ماکزیممی که این دو معادله براي
 Rمشخص میکنند را براي آن در نظر میگیریم تا هر دو
حالت را پوشش دهد .اثبات اینکه مخرج کسر براي هر دو
معادله  7و  8مثبت است در پیوست الف آورده شده است.
پس بهاینترتیب و با اثبات پیوست الف همواره مقدار R
بهدرستی تعیین میشود .با تعیین  Rبه این روش ،نقطه
تعادل این بازي ) (H, Hاست و ما به هدف خود یعنی
انجام کارها با بیشترین تالش در ازاي کمترین هزینه
′
رسیدیم .مقدار )  (C1j − Cدر تعیین جایزه تأثیر دارد.
1j
هر چه یک بازیکن ماهرتر باشد این مقدار بزرگتر است
درنتیجه پاداش دریافتی آنها هم بیشتر است .بنابراین
کارکنان سعی میکنند در انجام کاري شرکت کنند که
مهارت بیشتري دارند و منجر به افزایش کیفیت پاسخهاي
دریافتی میشود .ما به یکی دیگر از اهداف خود یعنی انجام
کارها توسط افراد متخصص رسیدیم .همچنین سود حاصل
از استراتژي  Dبرابر با صفر بوده و قابلمقایسه با
استراتژيهاي  Hو  Lکه بازیکن در ازاي آنها مهارت و
پاداش دریافت میکند ،نیست .بنابراین بازیکنان تحریک
میشوند حداقل با استراتژي  Lدر سیستم شرکت کنند.
بهاینترتیب ما به هدف افزایش مشارکت کارکنان نیز
رسیدهایم.

′
𝑗𝑖

𝐶−

′
𝑅) 𝑗𝑖𝑒(𝐸𝑖𝑗 −

′
𝑛
𝑛∑
𝑗𝑖𝑒𝑘=1 𝐸𝑘𝑗 +∑𝑘=1,𝑘≠𝑖 𝑒𝑘𝑗 −

>

براي محاسبه  Rمعادله  11را داریم:
()11

′
) 𝑗𝑖𝐶(𝐶𝑖𝑗 −

′
𝑗𝑖𝑒𝐸𝑖𝑗 −
𝑗𝑖𝑒𝐸𝑖𝑗 +
𝑛 −
𝑛
𝑛
′
𝑛
∑ 𝑗𝑘𝑒 ∑𝑘=1 𝐸𝑘𝑗+∑𝑘=1
𝑗𝑖𝑒𝑘=1 𝐸𝑘𝑗 +∑𝑘=1,𝑘≠𝑖 𝑒𝑘𝑗 −

>𝑅

طبق مطالب گفتهشده در بازي دونفره ،اگر ثابت کنیم که
مخرج کسر  11همواره مثبت است آنگاه مقدار R
بهدرستی تعیین میشود .این اثبات در پیوست ب آورده
شده است .پس در این حالت نیز مقدار  Rبه نحوي تعیین
میشود که منجر به استخراج بیشترین تالش کارکنان در
ازاي کمترین هزینه ممکن میشود.
 .5ارزیابی
پس از اثبات درستی مکانیزم ارائهشده با استفاده از نظریه
بازيها ،آن را با استفاده از پیادهسازي تحلیل میکنیم .در
ادامه با پیادهسازي مکانیزم پیشنهادي ،بررسی میکنیم که
آیا به اهداف خود از ایجاد تحریک دست پیداکردهایم؟ براي
این کار وظایف را بر اساس نتایج حاصل از سیستم تشخیص
نفوذ مبتنی بر شبکه ایجاد و به کارکنان اختصاص داده و
پاسخهاي آنها را دریافت و پس ارزیابی به کارکنان پاداش
میدهیم.
در ابتدا مسئله انجام کارها توسط افراد متخصص را بررسی
میکنیم .در شکل  3رفتار یک کارمند را در طول زمان
بررسی کردیم .کارمند در دو دسته از کارها شرکت کرده
است که مهارتش در یکی از کارها بیشتر بوده است.سطح
سختی کارها متفاوت بوده است .همانطور که شکل 3
مشاهده میکنید کارمند در کاري که ماهرتر بوده مهارت
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بیشتري کسب کرده و درنتیجه پاداش بیشتري دریافت
میکند .درنتیجه این کارمند به انجام کارهایی که مهارت
بیشتري دارد تحریک میشود .بنابراین کارها توسط افراد
متخصص انجام میشود.

مهارت حاصل از تالش کم

مهارت حاصل از تالش زیاد
12
10

مهارت حاصل از انجام کار با مهارت زیاد
مهارت حاصل از انجام کار با مهارت کم

6
11.5

4

11

2

مهارت کارکنان

0

10.5
10

مهارت کارکنان

8

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

کارها

شکل  :4مقایسه مهارت حاصل از تالش زیاد و تالش کم

9.5

در شکل  5شیب کاهش مهارت در توافق قابلقبول و
غیرقابلقبول در یک دسته از کارها را بررسی میکنیم.
همانطور که مشاهده میکنید ،شیب کاهش مهارت در
توافق غیرقابلقبول بیشتر از شیب کاهش مهارت در توافق
قابلقبول است .بنابراین کارکنان تحریک میشوند یک
توافق قابل قبول انجام دهند تا مهارت بیشتري کسب کرده
و سود بیشتري دریافت کنند.

9
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

کارها

شکل  :3مقایسه انجام کار با مهارت زیاد و کم

در ادامه رفتار دو کارمند کامالً مشابه در انجام یک دسته از
کارها را طول زمان بررسی کردیم .یکی از کارمندها همه
کارها را با تالش زیاد و دیگري با تالش کم انجام میدهد.
همانطور که در شکل  4مشاهده میکنید ،مهارت کارمندي
که کارها را با تالش زیاد انجام داده بیشتر از کارمند دیگر
رشد کرده است و پاداش بیشتري دریافت میکند .بنابراین
کارمندان به انجام کارها با تالش زیاد تحریک میشوند.
توجه کنید که انجام کارهاي سطح پایین توسط کارکنان
ماهر مطلوب نیست زیرا باید پاداش بیشتري پرداخت شود.
بر اساس تحلیل انجامشده در شکل  4کارکنان به انجام
کارهایی که در آن مهارت بیشتري دارند تحریک میشوند ،
بنابراین حالتی که توضیح دادیم یعنی انجام کارهاي سطح
پایین توسط افراد ماهر اتفاق نمیافتد.

مهارت حاصل از توافق قابل قبول
مهارت حاصل از توافق غیرقابل قبول

12
10

6
4

مهارت کارکنان

8
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کارها

شکل  :5مقایسه شیب کاهش مهارت در توافق قابلقبول
و غیرقابلقبول

براي به دست آوردن پاسخ باکیفیت باید شاخصهاي تعداد
کارکنان و ضریب کاپا را بر اساس نوع کارها و سطح مهارت
کارکنان تعیین کرد .هر چه کار سختتر باشد باید تعداد
کارکنان کمتري در انجام آن شرکت کنند و ضریب کاپا
100
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و کارکنان هیچگونه کنترلی روي آن ندارند .به این نکته
توجه داشته باشید صاحبان کار علم مناسب در مورد نحوه
تعیین پاداش ندارند .همانطور که در شکل  6مشاهده می-
کنید در مکانیزم ما پاداش کارکنان در اثر افزایش مهارت
رشد مناسبی داشته است .بنابراین کارکنانی که در این
دسته از کار تخصص دارند به مشارکت بیشتر براي افزایش
پاداش تحریک میشوند .درنتیجه مکانیزم پیشنهادي در
تحریک کارکنان به مشارکت بیشتر و بهتر موفقتر بوده
است.

کمتري در نظر گرفته شود تا منجر به دریافت پاسخهاي
باکیفیت شود .بالعکس اگر کار ساده باشد باید تعداد
کارکنان بیشتري شرکت کنند و ضریب کاپا بزرگتري در
نظر گرفته شود تا پاسخی باکیفیت دریافت شود .ضریب کاپا
را براي کاري که کارکنان ماهرتري دارد بیشتر در نظر
میگیریم زیرا مهارت آنها زیاد است و توافق بهتري انجام
میدهند و بالعکس .همچنین براي دریافت پاسخ باکیفیت
در کارهایی با کارکنان ماهرتر ،باید ضریب کاپا بزرگتري در
نظر گرفته شود.
به دلیل عدم وجود کار مشابه در حوزه سیستمهاي
محاسبات انسانی تشخیص نفوذ ،مکانیزم پیشنهادي را با
یکی از بروزترین کارهاي مشابه [ ]13ارائهشده در حوزههاي
دیگر مقایسه میکنیم .مکانیزم ارایه شده در این مقاله را
در بخش کارهاي مرتبط توضیح دادیم .در مقاله موردنظر
کارها را بهصورت همگن در نظر گرفته بنابراین براي مقایسه
یک دسته از کارها را در طول زمان براي کارکنان ارسال
کرده و نتایج را ارزیابی میکنیم .بهترین شاخص ارزیابی
میزان و نحوه مشارکت کارکنان در انجام کارها است .براي
این کار میزان پاداش کارکنان را مقایسه میکنیم.

 .6نتیجهگیری و پیشنهادات

مقدار پاداش بدست آمده بر اساس روش پیشنهادي این مقاله
مقدار پاداش بدست آمده بر اساس روش پیشنهادي مقاله []13
16
14
12

پاداش کارکنان
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کارها

شکل  :6مقایسه میزان پاداش دریافتی مکانیزم ارائهشده
در این مقاله با مقاله []13

در مکانیزم ما اگر کارکنان مشارکت قابلقبولی داشته
باشند(آنها را به انجام این کار تحریک کردهایم) مهارت آنها
در آن کار افزایش پیدا میکند درنتیجه پاداش آنها نیز
افزایش پیدا میکند .اما در مکانیزم ارائهشده در مقاله مورد
مقایسه پاداش کارکنان توسط صاحبکار مشخص میشود

در این مقاله ما بر آن بودیم که برخی از اساسیترین
نقصهاي سیستمهاي محاسبات انسانی و بهطور خاص
سیستم محاسبات انسانی تشخیص نفوذ مانند کمبود
مشارکت ،مشارکت بیکیفیت و هزینههاي زیاد را برطرف
کنیم .سعی کردیم این کار را با طراحی یک مکانیزم
پاداشدهی محرک انجام دهیم .هدف ما از تحریک افزایش
مشارکت ،انجام کارها توسط کارکنان متخصص با بیشترین
تالش و دقت در ازاي کمترین هزینه ممکن بود .بر اساس
ویژگیهاي سیستم محاسبات انسانی تشخیص نفوذ
محرکهاي مناسب انتخاب شد و مکانیزیم تحریکآمیز را
طراحی کرده و بر اساس نظریه بازيها تحلیل کردیم .نتیجه
این تحلیل تعین کمترین هزینه(پاداش) یک کار براي
استخراج بیشترین تالش و دقت کارکنان بود .در پایان بر
اساس نتایج پیاده سازي نشان دادیم که به اهداف خود از
ایجاد تحریک کامالً دست پیدا کردهایم .از دستاوردهاي
طراحی این مکانیزم ،افزایش دقت کارکنان در مشارکت و
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Abstract:
Despite the tremendous advances in the design of human computation systems, most of them suffer
from low or low-quality contributions, and a high percentage of them fail. The success of these systems
mostly depends on the behavior of people who participated in the system. Because human computation
systems involve small work units, and each work brings little benefit to the participants, humans exhibit
desirable behavior if they are well motivated. In this paper, we investigated this issue in the human
computation intrusion detection (HCID) system. Our goal is to design a mechanism to get tasks done by
experts with the utmost effort and accuracy for the lowest possible cost with a high percentage of
participation. After choosing the appropriate motivation, we design the reward incentive mechanism for
this system. The idea behind this mechanism was to use worker's skills in determining their rewards,
and we used the Kappa coefficient to evaluate worker's agreement. After designing this mechanism, we
use game theory to analyze the mechanism and determine the minimum possible reward for each task
category. We prevent system failure by encouraging the workers to be high and quality participation.
Also, we manage the system's financial resources by allocating the least necessary financial resources
to the workers. This mechanism's design leads to an increase in the participants' accuracy and,
consequently, to an increase in the human computation intrusion detection system's accuracy in
identifying new attacks and reducing their false alert rate.

Keywords: Incentive Rewarding, , Human Computation, Game Theory, Intrusion Detection, Kappa
Coefficient
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