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چکیده
شبکههای موردی سیار مجموعه مستقلی از گرههای متحرک هستند که از طریق ارتباطات بیسیم با همدیگر در ارتباط هستند و برای اتفاقات
غیر قابل پیشبینی اتصاالت راهحل مناسبی است همچنین این شبکهها بدون زیرساخت مشخصی هستند که به صورت متحرک و خودمختار عمل
 بدلیل متغیر بودن تعداد گرهها در شبکه ارتباطات بین آنها مدام در حال تغییر هستند.کرده و از طریق امواج رادیویی با همدیگر در ارتباط هستند
 مشکالت امنیتی، ما در این مقاله ضمن مطالعه انواع مختلف پروتکلهای مسیریابی.بنابراین امنیت این شبکه ها از اهمیت زیادی برخوردار هستند
در مسیریابی شبکههای موردی سیار و انواع مختلف پروتکل های مسیریابی امن را به همراه مزایا و معایب آن را بررسی کرده و با تغییراتی در
 به این صورت که با افزودن. مشکل حمالت سوراخ کرم را با استفاده از ترکیب جدیدی از تکنیک قالدههای بسته حل میکنیمSPR پروتکل
 که مبتنی بر وضعیت هر بسته بر اساس ویژگیهای امنیتی و اطالعاتSPR تکنیک دیگری به عنوان تکنیک قالدههای وضعیت به پروتکل
 همچنین برای مدیریت کلید و افزایش امنیت روش پیشنهادی از.رمزنگاری است میتوان بسته های مبادله شده در مسیر را پیگیری و کنترل کرد
.هلمن استفاده کردیم و در نهایت برای پیادهسازی الگوریتم پیشنهادی از نرم افزار متلب استفاده کردهایم-الگوریتم دیفی
.SPR  پروتکل، مدیریت کلید، حمالت امنیتی، مسیریابی امن، شبکههای موردی سیار:کلمات کلیدی
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ف .طاهری آشتیانی
ارزیابی و بررسی انواع حمالت در مسیریابی شبکههای موردی سیار و ارائه روش جدید
برای شناسایی و جلوگیری از حمالت سوراخ کرم در مسیریابی امن مبتنی بر پروتکل SPR

 -1مقدمه

 -2عملیات توزیعی :از آنجاییکه هیچ ساختاری برای عملیات
کنترل مرکزی وجود ندارد ،کنترل و مدیریت شبکه بین ترمینالها
به صورت توزیعشده انجام میشود .گرههای درگیر در آن با
همدیگر کار میکنند و هر گره به عنوان یک تقویتکننده عمل
میکند.

شبکه ،تعدادی از رایانهها و دستگاههایی میباشد که توسط
کانالهای ارتباطی به هم متصل شدهاند .این کانالها میتوانند
سیم ،فیبرنوری و یا بیسیم باشند .و سبب سهولت ارتباطات میان
کاربران شده و اجازه میدهد کاربران منابع خود را به اشتراک
بگذارند.

 -3مسیریابی چندگانه  :این شبکهها برای مسیریابی میتوانند بر
اساس خصوصیات متفاوت الیه پیوند و پروتکلهای مسیریابی به
صورت تکگامیو چندگامی عمل کنند .موقع تحویل دادن بستهها
از یک منبع به مقصد خارج از دامنه انتقاالت بیسیم مستقیم،
بسته باید توسط یک یا تعداد بیشتری گره میانی ارسال شود.

شبکههای موردی ،مجموعه مستقلی از گرهها میباشد که
زیرساخت مشخصی ندارند .این شبکهها به دو بخش شبکههای
حسگر بیسیم و شبکههای موردی سیار تقسیم شده است .علت
نامگذاری شبکه موردی سیار ،متحرک و خودمختار بودن گرهها
است .در جهان ما ،شبکهها ،دائما در حال تغییر میباشند و
پیوندهای خودشان را برای اتصال گرههای جدید تغییر
میدهند[ .]1این شبکهها با وجود مشکالت امنیتی کاربردهای
زیادی دارند .همچنین در زمینههایی که زیرساختهای ارتباطی
وجود ندارد یا زیرساختهای موجود بسیار گرانقیمت بوده،
کاربران سیار بیسیم میتوانند از طریق شبکه موردی سیار با
یکدیگر ارتباط برقرار کنند .هر گره جهت برقراری ارتباط ،مجهز به
یک فرستنده و یک گیرنده میباشد که از طریق امواج رادیویی به
دو طریق با بقیه گرهها ارتباط برقرار میکند :روش نظیر به نظیر و
روش همهپخشی .در این شبکه ،گرهها هیچ دانشی نسبت به
اتصاالت شبکهای که در آن قرار دارند ندارند زیرا ساختار این
شبکه پویا میباشد .هر گره برای ارسال اطالعات به گره دیگر باید
عمل کشف مسیر و عمل نگهداری مسیر را انجام دهد[ .]2این نوع
شبکه بدلیل پویایی ،با پیچیدگیها و محدودیتهای طراحی مثل
عدم داشتن زیر ساخت ارتباطی مشخص ،تغییر با گذشت زمان،
محدودیت انرژی ،محدودیت پهنای باند و کیفیت و امنیت و
همکاری گرهها مواجه است .با توجه به این مسائل ،بهینهسازی
پهنای باند ،کنترل قدرت و انرژی و بهبود کیفیت انتقال از
اولویتهای این نوع شبکهها است .در این شبکهها گرهها بدلیل
وجود محدودیتهایی در فرستنده و گیرندههای خود نمیتوانند با
تمام گرهها ارتباط مستقیم برقرار کنند .بنابراین دادهها از طریق
بقیه گرهها که نقش مسیریاب را ایفا می کنند منتقل میشوند .با
این حال متحرک بودن گرهها ها باعث شده شبکه مدام در حال
تغییر بوده و مسیرهای مختلفی بین آنها به وجود آید[2و .]3این
شبکهها دارای ویژگیهای زیر است:

 -4توپولوژی شبکهای پویا :بدلیل اینکه گرهها سیار هستند،
توپولوژی شبکه ممکن است به سرعت و به صورت غیر قابل
پیشبینی تغییر کند .فلذا ترافیک و شرایط انتشار و همچنین
الگوهای حرکت گرههای شبکه سیار باید سازگار باشد.
-5تعدد ظرفیت اتصاالتی  :طبیعتا نرخ بیت خطای باالی ارتباط
بیسیم ممکن است در یک شبکه موردی سیار عمیقتر باشد .یک
مسیر انتها به انتها میتواند توسط چندین جلسه مشترک شود.
کانالی که ترمینالها را متصل میکند هدفی برای نویز ،ناپدید
شدن و تداخل میباشد و پهنای باند کمتری از یک شبکه سیمی
دارد .در تعدادی از طرحها ،مسیر بین هرجفت از کاربران میتواند
اتصاالت بیسیم متعددی را بپیماید.
 -6ترمینالهای سبک وزن  :در بعضی حالتها ،گره
های  MANETگرههایی با ظرفیت پردازش کمتر ،اندازه حافظه
کوچکتر و ذخیرهسازی نیروی کمتری هستند این گرهها نیاز
به الگوریتمهای بهینه شده و مکانیسمهایی که عملیات محاسباتی
و ارتباطی را بهینه میکنند دارند.

 -2مسیریابی
مسیریابی از چالشهای مهم در شبکههای موردی سیار است
که به دلیل پویا بودن محیط ،نیاز به روشهای مسیریابی سازگار با
این شرایط میباشد .تعیین مسیر در این نوع شبکهها به دلیل این
که هر گره میتواند حرکت تصادفی داشته باشد و در بعضی مواقع
از شبکه خارج شود ،مشکل میباشد .به عبارت دیگر ممکن است
مسیر بهینه ای وجود داشته باشد که چند ثانیه بعد بهینه نباشد و
یا اصال این مسیر از بین رفته باشد .در این شبکهها ،گرهها،
اطالعاتی در مورد نحوه ارتباطات و نوع اتصاالت شبکهای که در
آن هستند ،ندارند .به همین دلیل برای برقراری ارتباط با سایر
گرهه ا و فرستادن اطالعات به آنها باید عمل کشف مسیر انجام

 -1ترمینال مستقل :در  ،MANETهر ترمینال یک گره مستقل
است که در زمان پردازش به عنوان هاست و روتر عمل میکند و
گرههای سیار میتوانند عملیات  SWICHINGانجام دهند.
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روشهای مسیریابی ترکیبی :متشکل از مزایای هر دو
روش مبتنی بر جدول و مبتنی بر تقاضا است .این پروتکلها روش
مسیریابی ب ردار فاصله را برای پیدا کردن کوتاهترین مسیر به کار
میگیرند و اطالعات مسیریابی را تنها وقتی تغییری در توپولوژی
شبکه وجود دارد را گزارش میدهند .پروتکلهای ترکیبی می
توانند یک تعادل یا توازن بهتر بین هزینه ثابت ارتباطات و تاخیر
ایجاد کنند.
در مسیریابی مسطح ،هر گره بصورت مستقیم با سایر
گرهها در ارتباط است .مشکل اصلی این روش این است که برای
بروزرسانی اطالعات مسیر اجازه مقایسه کردن وجود ندارد

دهند .بنابراین در شبکههای موردی سیار یک گره جدید ،حضور
خود را در سراسر شبکه همهپخشی میکند و برای دریافت پاسخ
از طرف آنها منتظر میماند .به این ترتیب این گره از حضور
گرههای همسایهاش مطلع میشود و راه رسیدن به آنها را
میآموزد .به همین ترتیب دستکم یک راه برای رسیدن به آنها را
کشف میکند[.]4

 -1-2تقسیمبندی پروتکلهای مسیریابی
شبکه موردی سیار به صورت یک فضای دو بعدی ارائه
می شود .هر گره دارای یک مختصات مکانی است و در برد رادیویی
خود از طریق پیوندهای بیسیم با همسایگانش ارتباط دارد .این
شبکه یک گراف همبند است که برای رسیدن از یک گره به گره
دیگر از چندین گره واسط استفاده میشود .ارتباط بین گرهها با
استفاده از روشهای مختلف مسیریابی انجام میشود که در این
روشها تعدادی معی ار از قبیل کاهش تاخیر و افزایش نرخ تحویل
بسته مطرح میباشد[ .]5پروتکلهای مسیریابی به سه زیر شاخه
اصلی مبتنی بر جدول ،مبتنی بر تقاضا و ترکیبی تقسیم شده
است که هر کدام به دو زیر شاخه یکنواخت و غیر یکنواخت
تقسیم میشود .هر یک از این زیر شاخهها نیز به زیر بخشهای
مسطح ،سلسلهمراتبی و جغرافیایی تقسیمبندی شده است.

در مسیریابی سلسهمراتبی گرهها به خوشههای مختلف
تقسیمبندی میشوند .و از هرخوشه یک گره به عنوان سرخوشه
انتخاب میشود و بقیه گرهها به عنوان گرههای عضو آن خوشه
هستند .یک گره ممکن است سرخوشه نباشد اما همسایه بیش از
یک سرخوشه باشد که به آن گره دروازه میگویند .بستهها بین
سرخوشهها به واسطه این دروازهها تعیین مسیر میشوند .هر کدام
از سرخوشهها اطالعاتی را راجع به دیگر گرههای موجود در آن
خوشه نگهداری میکنند و در بازههای زمانی مشخصی این
اطالعات بین سرخوشههای موجود در شبکه مبادله
میشوند[7و.]8
 -2-2پروتکلهای مسیریابی

در روشهای مسیریابی مبتنی بر جدول ،هر گره به طور مداوم
برای شناسایی مقاصد ،اطالعات به روزرسانی شده را نگهداری
میکند .این نوع از پروتکلها اطالعات مسیر را در یک یا چند
جدول نگهداری میکند و مسیر را که به صورت دورهای در طول
شبکه به علت تغییر توپولوژی عوض میشوند را نگه میدارد .هر
گره اطالعات تمام مسیرها را نگه میدارد ،بدون در نظر گرفتن
این که این مسیرها مورد نیاز است یا خیر .بنابراین سربار کنترلی
به طور قابل توجهی زیاد است .به ویژه در شبکههای بزرگ یا
شبکههایی که در آن گرهها تحرک بسیار دارند[ .]6در روشهای
مسیریابی مبتنی بر تقاضا ،مسیرها زمانی کشف میشوند که واقعا
مورد نیاز باشند .این پروتکلها شامل فرآیند کشف مسیر و
نگهداری مسیر میباشند .فرآیند کشف مسیر زمانی آغاز میشود
که یک گره میخواهد داده را به مقصد خاصی بفرستد .کشف
مسیر معموال به وسیله روش سیلآسا و در قالب درخواست مسیر
در شبکه رخ میدهد .یعنی زمانی که بسته درخواست مسیر در
شبکه پخش شد ،فرآیند کشف مسیر شروع میشود .سپس گره
مقصد یافت شده یک پاسخ مسیر به گره مبدا به وسیله گرههای
میانی میفرستد .مرحله نگهداری مسیر ،در این مرحله مسیرهای
ناقص و شکست خورده حذف میشود و دوباره فاز کشف مسیر به
خاطر تغییر توپولوژی انجام میگیرد.

از انواع الگوریتمهای مسیریابی در شبکههای موردی سیار ،نحوه
عملکرد الگوریتمهای  DSDV ،AODV،DSRو  ZRPو مزایا و
معایب هر کدام در جدول  1نشان داده شده است.
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پویای
توپولوژی

درخواست مسیر استفاده
میشود .همچنین این الگوریتم
پیام دیگری به نام )(RERR
دارد که در صورت خطای
مسیریابی ارسال میشود.

پارامترهای
ی مثل
و
زمان
تعداد به
روزرسانی
اطالعات
مورد نیاز
میباشد.

اجتناب از
به وجود
آمدن
حلقههای
مسیریابی
در
شبکههای
شامل
مسیریابها
ی متحرک
است.

بر مبنای الگوریتم کالسیک
بلمن فورد بنا شده است .در این
حالت هر گره لیستی از تمام
مقاصد و نیز تعداد گامها تا هر
مقصد را تهیه میکند .هر مدخل
لیست با یک عدد شمارهگذاری
شده است

برای
مناطق
کوچک با
حرکت
سریع
گرهها و
جایی که
تقاضای
مسیر
باالست،
مناسب
نیست

برای
شبکههای
متحرک با
چندین
جابهجایی
در مدت
زمان
طوالنی
استفاده
میشود -
افزایش
کارآیی و
کیفیت
کشف
مسیر با
استفاده از
مکانیزم
سئوال/
جواب

مساحت کل شبکه به مناطق
مختلف تقسیم میشود .شعاع و
اندازه منطقه به فاصله بستگی
ندارد ،بلکه به تعداد جهشها
بستگی دارد .به منظور شناسایی
گرههای همسایه ZRP،از پروتکل
 MACاستفاده میکند و برای
شناسایی گرهها در محدوده
منطقه از پروتکل کشف مسیر
استفاده میکند.

(جدول :)1-نحوه عملکرد و مزایا و معایب انواع مختلف
الگوریتمهای مسیریابی در شبکههای موردی سیار
معایب

مزایا

نحوه عملکرد

بار شبکه
باال
میباشد -
پهنای باند
زیادی را
مصرف
میکند -
افزایش
حجم
سرآیندها
با افزایش
فاصله گره
و
مبدا
مقصد زیاد
میشود.

مسیریابی
و
ساده
موثر است
قطعا
و
دارای
جواب است

از دو فاز کشف مسیر و نگهداری
مسیر تشکیل شده است .گره
مبدا در ابتدا مسیرهای موجود
به گره مقصد را بررسی میکند،
در صورت عدم وجود مسیر فاز
کشف مسیر آغاز میشود.
گرههای شبکه موردی اطالعات
تمامی مسیرهایی را که میدانند
را در حافظه خود نگه میدارند.
در طول فرآیند کشف مسیر گره
میتواند به صورت عادی با سایر
گرهها در ارتباط باشد.
تمامیمسیرهای ذخیره شده
دارای تاریخ انقضا میباشند که
بعد از اتمام آن از حافظه پاک
میشوند .اگر یک گره تشخیص
دهد که انتقال شکست خورده
است این مسیر را از حافظه پاک
میکند .به همین ترتیب اگر یک
گره میانی تشخیص دهد که
انتقال به گره بعدی را نمیتواند
انجام دهد ،یک پیام خطا به
منبع میفرستد که آن مسیر را
از فهرست مسیرهای شناخته
شده پاک کند.

افزایش
افزونگی در
بستههای
درخواست
و پاسخ و
بسته خطا
-

حداقل
سربار
کنترلی -
حداقل
سربار
پردازشی -
قابلیت
مسیریابی
و
پویا
چندگامی
– نگهداری

مسیرها فقط زمانی که مورد نیاز
باشند کشف میشوند و تنها در
طول مدتی که مورد استفاده
قرار میگیرند نگهداری میشوند.
این پروتکل نیز از دو فاز کشف
مسیر و نگهداری مسیر تشکیل
شده است .فرآیند کشف مسیر
به صورت  floodingانجام می
شود .در این الگوریتم برای
تصحیح مسیر از پیش ساخته از
یک شماره توالی در بستههای

نام
الگوریتم

DSR
(مبتنی بر
تقاضا)

AODV

DSDV
(مبتنی بر
جدول)

ZRP
(ترکیبی)

 -3مشکالت امنیتی در مسیریابی شبکههای موردی سیار

(مبتنی بر
تقاضا)

مسائل امنیتی در شبکههای موردی سیار از اهمیت خاصی
برخوردار است بهخاطر اینکه گرهها در عمل مسیریابی شرکت
میکنند ،نفوذ یک گره متخاصم به شبکه میتواند به نابودی کل
شبکه بیانجامد .همچنین بهدلیل اینکه این شبکهها اغلب بدون
هماهنگی قبلی ایجاد میشوند و برای زمان کوتاهی نیاز به برقراری
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امنیت دارند تصور یک واحد توزیع کلید و یا زیرساخت کلید
عمومی و غیره مشکل است .از موارد امنیتی در شبکههای موردی
سیار میتوان به مدیریت کلید ،مسیریابی امن ،تصدیق اصالت،
جلوگیری از حمالت ممانعت از سرویس ،تشخیص سوء رفتار و
تشخیص نفوذ اشاره کرد .از جمله مواردی که منجر به ناامن شدن
این شبکهها شده است میتوان به کانال رادیویی از نوع پخش
همگانی به اشتراک گذارده شده ،محیط عملیاتی ناامن ،نبود
شناسایی متمرکز ،دسترسی محدود به منابع و مشکالت و آسیب
پذیریهای فیزیکی اشاره کرد .زمانی که در مورد امنیت شبکه
بحث میشود معموال به عناوین زیر توجه ویژه میشود:

 -1-3حمالت مبتنی بر تغییر
ممکن است یک گره متخاصم بخواهد به روشهای
مختلف با تغییر دادن فیلدهای یک بسته مسیریابی ،باعث پیدایش
یک مسیر اشتباه شود .این روشها عبارتند از:
 -1-1-3تغییر مسیر به وسیله تغییر شماره توالی
برخی از الگوریتمهای مسیریابی مانند  AODVبرای
تصحیح مسیر از یک شماره توالی در پیامهای درخواست مسیر
استفاده میکنند .در این روش گره متخاصم با نفوذ به داخل شبکه
و با دریافت بسته درخواست مسیر از یک گره و تولید یک بسته
پاسخ مسیر با شماره توالی بزرگتر میتواند مسیر را به نفع
خودش تغییر دهد.

قابلیت دسترسی  :بدین معنی که شبکه در طول زمان و حتی در
مواردی که دچار حمله شده بتواند به عمل خود ادامه بدهد.
محرمانگی :اطمینان از اینکه اطالعات مشخص و معینی در اختیار
کاربران خاصی قرار نگیرد.
احراز هویت :توانایی یک گره در شناسایی و تشخیص گرههایی که
با وی در ارتباط است.

 -2-1-3تغییر مسیر به وسیله تغییر تعداد گام
هر کدام از الگوریتمهای مسیریابی مانند AODVاز
روشهای مختلفی برای پیدا کردن کوتاهترین مسیر از بین
مسیرهای پیدا شده استفاده میکنند .که یکی از این روشها
استفاده از شمارنده گام است به این صورت که هر کدام از گرههای
میانی که بسته درخواست مسیر را به گره بعدی ارسال میکند یک
واحد به شمارنده گام اضافه میکند .در نهایت ،از روی کمترین
مقدار شمارنده گام میتوان به کوتاهترین مسیر پی برد .حال اگر
یک گره متخاصم در شبکه وجود داشته باشد میتواند با صفر قرار
دادن مقدار شمارنده گام یک بسته درخواست مسیر ،باعث شود تا
با احتمال بسیار زیاد مسیر نهایی از خود آن گره عبور کند و یا با
بینهایت کردن مقدار آن ،خود را از قرار گرفتن در مسیر کنار
بکشد.

جامعیت :تضمین اینکه یک پیام پس از منتشر شدن تخریب نشده
و از بین نمی رود.
انکارپذیری :ایستگاه فرستنده پیام نتواند ارسال خود را انکار کند.
یک شبکه  ad hocبه دلیل نداشتن ساختار ثابت و
مشخص و نیز ارتباطات پویا بین nodeها نیازمند مالحظات
امنیتی بیشتری نسبت به انواع دیگر شبکه است .حمالت در
شبکههای موردی سیار را میتوان از دیدگاههای مختلف
دستهبندی کرد .در دستهبندی اول ،حمالت میتواند به صورت
حمالت خارجی و حمالت داخلی باشد .حمالت داخلی حمالتی
هستند که توسط گرههای مجاز داخل شبکه انجام میشوند و
معموال جلوگیری از آنها کاری مشکل است .حمالت خارجی
حمالتی هستند که توسط یک یا چند گره از خارج از شبکه انجام
میشوند و بیشتر اقدامات امنیتی در مقابل اینگونه حمالت اعمال
میشوند .دستهبندی دوم بر حسب فعال و یا غیرفعال بودن حمله
است .حمالت غیرفعال حمالتی هستند که در آنها حمله کننده
تنها به اطالعات روی کانال گوش داده و آنها را استراق سمع
میکند ولی در حمالت فعال حملهکننده میتواند به اطالعات روی
کانال دسترسی داشته باشد و تغییراتی را روی آن اعمال کند.
دستهبندی بعدی از جهت الیههای شبکهای مورد حمله میباشد.
یعنی حمالت میتوانند به روی الیههای فیزیکی ،شبکه و یا کاربرد
صورت پذیرد[ .]9مشکالت امنیتی در مسیریابی شبکههای موردی
سیار به سه دسته عمده تغییر ،جعل هویت و جعل تقسیم میشود.

 -3-1-3ممانعت از سرویس به وسیله تغییر مسیر مبدأ
بعضی از الگوریتمها مانند  ،DSRمسیر پیدا شده را در
سرآیند بستههای ارسالی خود قرار میدهند .در این صورت گره
متخاصم میتواند با تغییر مسیر داخل سرآیند بسته باعث شود تا
آن بسته به مقصد درست خود دست پیدا نکند.
 -2-3حمالت مبتنی بر جعل هویت
در این نوع حمله یک گره میتواند با قرار دادن آدرس یک
گره دیگر در بسته ارسالی ،خود را به جای گره دیگر معرفی کرده
و باعث بروز یکسری مشکالتی از جمله مشکل ایجاد حلقه کند.
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در الگوریتم  ،AODVگره متخاصم  Mبا نزدیک شدن به گره  Aو
با قرار دادن آدرس فیزیکی گره  Bدر بسته ارسالی ،خود را بجای
آن گره معرفی کرده و بسته پاسخ مسیر را با شمارنده گام برابر با
صفر به گره  Aارسال میکند و گره  Aبر اساس آن مسیر را تغییر
میدهد[.]8

تا مسیرهای به دست آمده به گونهای باشد که حتماً در آن مسیرها
یک گره مهاجم وجود داشته باشد .بنابراین اگر مهاجم درخواست
خود را سریعتر از گره مجاز ارسال نماید ،به طور حتم بسته او
دریافت خواهد شد و مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و مهاجم
میتواند با احتمال زیادی مسیری را بنا کند که خود او در آن
مسیر وجود دارد[.]11

 -4حمالت مشهور در شبکههای موردی سیار

 -4-4حمله سیاهچاله

 -1-4حمله عجلهایی
این نوع حمله که به هک پنهان نیز معروف است
هدفش از کار انداختن شبکه است .به این صورت که وقتی
گرههای منبع بستههای کشف مسیر را برای پیدا کردن مقصد در
شبکه پخش میکنند هر گره میانی فقط اولین بسته غیرتکراری را
پردازش میکند و بستههای ورودی تکراری را رد میکنند .یک
مهاجم عجلهایی با سو استفاده از مکانیزم مهار گرههای تکراری
بوسیله ارسال سریع بستههای کشف مسیر سعی میکند به
گرههای ارسال دسترسی پیدا کنند .بسیاری از پروتکلهای
تقاضامحور از این روش مهار بستههای تکراری استفاده میکنند
که در مقابل حمالت عجلهایی آسیب پذیر می باشند[.]9

در این نوع حمله گره متخاصم با نفوذ به شبکه و قرار
گرفتن واقع در کوتاهترین مسیر به سمت مقصد و با دریافت
بسته های ارسالی از این مسیر ،آنها را حذف کرده و باعث کاهش
شدید نرخ تحویل بسته میشود .در الگوریتم  AODVگره
متخاصم با دریافت بسته درخواست مسیر از یک گره ،بدون بررسی
آن یک بسته پاسخ مطابق میل خودش ارسال میکند که باعث
کوتاه شدن ارسال بستههای پاسخ نسبت به گرههای دیگر میشود
که در آن بیشترین شماره ترتیب و کمترین شمارنده گام وجود
دارد که باعث انتخاب این مسیر توسط گره ارسال کننده بسته
درخواست مسیر شده و نهایتا بستههای ارسالی توسط گره
متخاصم از بین میرود[.]12

این نوع حمالت خاص شبکههای موردی است .در این
حمله ،دو گره متخاصم ،یک اتصال کوتاه را با همکاری یکدیگر در
توپولوژی شبکه ایجاد میکنند .سپس درخواست مسیریابی که از
جانب گرهها ،به یکی از این گرههای متخاصم میرسد .این گره
متخاصم ،درخواست را از طریق یک شبکه خصوصی برای گره دوم
ارسال میکند .حال اگر این دو گره مقدار شمارنده گام درخواست
مسیر را عوض نکنند ،مقداری زیادی از مسیر توسط این شبکه
خصوصی بدون افزایش مقدار شمارنده گام طی شده است .بدین
ترتیب ممکن است بسته به جای دهها شمارنده تنها با دو شمارنده
به مقصد برسد و مطمئناً این مسیر به عنوان کوتاهترین مسیر
انتخاب می شود .راهحل این مشکل استفاده از تکنیک قالدههای
بسته است[.]10

 -5-4حمله حفره خاکستری

 -2-4حمله سوراخ کرم

این حمله نوع خاصی از حمله سیاهچاله است که گره
مهاجم پس از جلب بستههای یک گره به سمت خود ,گروهی از
آنها را به صورت انتخابی دور می ریزد و بقیه را ارسال میکند .در
این حمله گره مهاجم یکی از گرههای میانی یا یک گره با فاصله
دورتر از گره مبدا است و در جریان مسیریابی شرکت میکند و
بسته  RREQرا برای گره مقصد میفرستد و بسته  RREPرا
نیز از گره مقصد برای گره مبدا هدایت میکند اما در جریان تبادل
اطالعات سعی میکند فقط قسمتی از اطالعات را به گره مقصد
هدایت کند و باقی اطالعات را پیش خود نگه میدارد حمله حفره
خاکستری خطرات کمتری برای شبکه دارد اما فرآیند شناسایی
گره مهاجم در آن سختتر از حمله سیاهچاله است .در حقیقت
گره مهاجم در حمله حفره خاکستری یک نوع جاسوس است و
طوری رفتار میکند که دو گره مبدا و مقصد مشکوک نشوند و
اطالعات الزم میان آنها تبادل شود[.]13

 -3-4حمله هجوم
در این نوع حمله فرض کنید در طی یک عملیات کشف
مسیر ،بستههای دریافتی از سوی مهاجمین ،اولین بسته دریافتی
توسط گرههای همسایه گره مقصد باشد .در این صورت تمامی
درخواستهای دیگر که بعداً به دست این گرهها میرسد نادیده
گرفته خواهد شد و تنها بسته درخواست مسیری که مهاجم
فرستاده است را به مقصد ارسال مینماید .همین امر باعث میشود

 -6-4حمله همسایه
گرههای میانی پس از دریافت یک بسته ،سوابق و
مشخصات خود را به بسته اضافه کرده و آن را به گره بعدی ارسال
میکنند .یک گره متخاصم بدون اینکه مشخصات خود را به بسته
اضافه کند آن را به گره بعدی ارسال میکند در نتیجه موقع
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برگشت گره تصور میکند که داده را میخواهد به همسایه خود
ارسال کند که از محدوده آن خارج است در نتیجه باعث مختل
شدن عملیات مسیریابی میشود[.]14

چه از طرف
گره متخاصم
و چه گره
دوستی که
درست عمل
نمیکند

 -7-4حمله پخش مکرر
این روش یک نوع از حمله به شبکه است که در آن
دادههای معتیر یصورت خرابکارانه یا متقلبانه با تاخیر به مقصد
میرسند یا تکرار میشوند گره متخاصم حمله پخش مکرر را به
داخل ترافیک مسیریابی شبکه تزریق میکند این حمله معموال به
مسیرهای تازه احداث صورت میپذیرد[.]12
 -8-4حمله انسداد
گره یا گرههای متخاصم در این حمله ،شبکه را با
بستههای نامربوط و غیرمعتبر یا سیگنالهای رادیویی بمباران
میکنند در نتیجه اگر بقیه گرههای شبکه که در محدوده آلودگی
رسانه انتقال قرار دارند قصد کشف مسیر یا ارسال بسته را داشته
باشند با تصادمهای متعدد مواجه میشوند و به راحتی قادر به
ارسال پیغام نخواهند بود بنابراین این حمله را میتوان در زمره
حمالت براندازی سرویس دستهبندی کرد این حمله در الیههای
فیزیکی و پیوند داده انجام میشود[14و.]15

 -5مسیریابی امن شبکههای موردی سیار
مسیریابی خوب در شبکه موردی سیار میبایستی منجر به
تشخیص یک مسیر درست شده و بتوان از آن نگهداری کرد به
طوریکه گرههای متخاصم نتوانند از ساخت و نگهداری صحیح
مسیر جلوگیری کنند .در جدول شماره ( )2انواع پروتکلهای
امنیتی در مسیریابی شبکههای موردی سیار بیان شده است.

(جدول :)2-انواع پروتکلهای امنیتی در مسیریابی شبکههای
موردی سیار
معایب

مزایا

نحوه عملکرد

عدم مقاومت
برابر
در
حمله سیاه
چاله -مصرف
زیاد انرژی و
پردازنده-
پاسخ یکسان
به هر رفتار
قابل
غیر
پیشبینی

مقاوم در
برابر
حمالت
جعل
هویت

برای ایجاد امنیت در
پروتکل  AODVاستفاده
اساس
بر
میشود-
رمزنگاری با کلید عمومی و
همچنین استفاده از گواهی
دیجیتالی بنا نهاده شده
است -شامل فرایند صدور
گواهی است و تصدیق
اصالت انتها به انتها را
تضمین میکند -در این

پروتکل

ARAN
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روش یک پیام کشف مسیر
توسط مبدا انتشار مییابد
که توسط گره مقصد به
حالت  unicastپاسخ داده
میشود بهطوری که
پیامهای مسیریابی ،هم در
هر گام در طول مسیر مبدا
به مقصد و هم در مسیر
برگشت تصدیق اصالت
میشوند

نیاز به تبادل
کلید بین
گرههای
شبکه برای
رمزنگاری
قبل از شروع
پروتکل

ایمن در
مقابل
حمالت
سوراخ
کرم

برای ایمن سازی پروتکل
 DSRاستفاده میشود -به
جای استفاده از کلید
عمومی از رمزنگاری متقارن
و برای تصدیق اصالت
پیامها از کد تصدیق اصالت
پیام استفاده میشود که
توسط یک تابع درهم
سازی ساخته میشود.

Ariadne

تعیین مقدار
برای متغیر
max
 countکه
یک بسته
میتواند طی
کند

مقاوم در
برابر
حمالت
سیاهچاله

برای ایمن سازی پروتکل
 AODVبنا نهاده شده و از
توابع درهم ساز استفاده
میشود -از شمارش گام
برای اندازهگیری تعداد
گامهای طی شده توسط
بسته استفاده میشود اگر
شمارش گام از یک مقدار
 max countبیشتر شود
بسته نادیده گرفته میشود

SAODV

عدم وجود
راهکاری برای
پیگیری
بستهها در
شبکه و طول
مسیر پیموده
شده توسط
–
آنها
احتمال بروز
اشکال توسط
گرههای
متخاصم در
درک
توپولوژی

تضمین
جامعیت
و تصدیق
اصالت
پیام

بر پایه الگوریتم مسیریابی
 DSRبنا نهاده شده و به
سرایند آن یک بخش شش
کلمهای اضافه شده که
عالوه بر شناسه و شماره
توالی ،کد تصدیق اصالت
پیام نیز قرار دارد .در این
پروتکل یک وابستگی
امنیتی بین گره مبدا و
مقصد در نظر گرفته
میشود و بر اساس آن ،گره
مبدا پاسخهای دریافتی
برای این عملیات را
تشخیص داده و در صورت

SRP
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شبکه

تشخیص نادرست بودن،
آنها را نادیده بگیرد.

مشکل
حمله
هجوم-
مشکل در
توافق کلید

روی آن ساخته میشود.

در

عدم
وجود
حلقه در
مسیر با
اضافه
کردن
شماره
توالی به
هر کدام
از عناصر
جدول
مسیریابی

این پروتکل بر اساس
پروتکل  DSDVبنا نهاده
شده که در آن هر گره
دارای یک جدول مسیریابی
است که شامل لیستی از
تمام مقاصد ممکن در
شبکه است .برای بروز
کردن جدول مسیریابی ،هر
گره در بازههای زمانی
پیام
یک
مشخصی
درخواست مسیر را به تمام
همسایگان خود ارسال
میکند تا مسیرهای جدید
را در جدول خود قرار دهد-
برای ایجاد امنیت از توابع
درهم ساز یکطرفه بجای
توابع رمزنگاری غیر متقارن
استفاده میکند

SEAD

عدم دریافت
بستههای
ارسالی از
سوی
همسایههای
چندگامی

حفاظت
دادهها از
گرههایی
که
تصدیق
اصالت
نشده اند

برای تعیین موقعیت فعلی
گرهها از  GPSاستفاده
میکند-هر گره تنها
میتواند بستههای ارسالی
از سوی همسایههای تک
گام خود را دریافت کند -
در صورت عدم وجود هیچ
اطالعی از موقعیت گرهها از
flooding
الگوریتم
استفاده میکند.

SPAAR

رعایت
دقیق
تصدیق
اصالت
پیام

این پروتکل مبتنی بر یک
الیه میانی بین الیه شبکه
و  MACاست و از تکنیک
 TESLAبرای تصدیق
اصالت پیامها استفاده
میکند که در این تکنیک
از یک تابع درهمساز بهره
گرفته میشود .در این
پروتکل یک کلید تصادفی
در نظر گرفته میشود و
بقیه کلیدهای زنجیره از

LHAP

در

مشکل
حمله
کرمچاله و
حمالت
–
داخلی
عدم دریافت
بروز رسانی
کلید برای
بیش از یک
بازه زمانی

 -6روش پیشنهادی
یکی از معروفترین حمالت در مسیریابی شبکههای موردی
سیار حمله سوراخ کرم است که در آن ممکن است چندین گره به
عنوان گرههای متخاصم به شبکه نفوذ کرده و با ارتباط با همدیگر
تغییری در توپولوژی شبکه ایجاد کنند و هنگامی که گرههای
مجاز ،بسته درخواست مسیر( )RREQرا در شبکه ارسال میکنند
این بسته در طی فرآیند انتقال به یکی از گرههای متخاصم رسیده
و این گره نیز از طریق یک شبکه خصوصی با سیم و یا بدون سیم
آنرا به گره های متخاصم دیگری ارسال نماید بدون اینکه تغییری
در مقدار شمارنده گام بسته درخواست مسیر ایجاد کنند .بنابراین
فیلد شمارنده گام در بسته دارای کمترین مقدار است و این به
معنی وجود کوتاهترین مسیر است فلذا این مسیر انتخاب میشود.
با توجه به جدول فوق و عملکرد هر کدام از این پروتکلها و مزایا
و معایب مشخص شده ،ما در این مقاله سعی کردیم با تغییراتی در
پروتکل  SPRمشکل حمالت سوراخ کرم را با استفاده از ترکیب
جدیدی از تکنیک قالدههای بسته حل کنیم .یکی از راههای
جلوگیری از حمله سوراخ کرم استفاده ازتکنیک قالدههای بسته
است .در این تکنیک یکسری اطالعاتی به بسته ارسالی اضافه
میشود تا اوال از ارسال بستهها برای مسافتهای بیش از مقدار
تعیین شده و دوما از وقوع حمله سوراخ کرم در مسافتهای کمتر
از حد تعیین شده جلوگیری کند و شامل دو دسته است
تکنیک قالدههای زمانی :این تکنیک مبتنی بر همزمانی
دقیق دو گره مبدا و مقصد و همچنین استفاده از مهر زمان در
بستهها است .بدین ترتیب با کاهش مقدار مهر زمانی از زمان
دریافت بسته ،مدت زمانی که بسته در راه بوده است تخمین زده
می شود.
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صفبندی برای نوبت پردازش و  DPropagationتاخیر انتشار رسانه
میباشد .سپس فرمول ( )2مورد بررسی قرار میگیرد .اگر رابطه
زیر برقرار باشد به معنی این است که تمام گرههای موجود در
مسیر معتبر هستند و بسته مورد قبول واقع میشود و این مسیر
به عنوان مسیر امن شناخته میشود و در صورتی که رابطه فوق
برقرار نباشد یعنی در مسیر کشف شده گره متخاصم وجود دارد و
امن نیست بنابراین بسته نادیده گرفته میشود.

تکنیک قالدههای مکانی :این تکنیک مبتنی بر اطالعات
مکانی است که در آن گره مقصد میتواند با توجه به محدود بودن
سرعت گرهها ،فاصله تقریبی گره مبدا تا خود را اندازهگیری کند و
بنابراین از مسیرهای غیر معقول جلوگیری نماید .ما در این مقاله
با ایجاد تغییراتی در پروتکل  SPRو اضافه کردن تکنیک دیگری
به عنوان تکنیک قالدههای وضعیت به آن ،روش جدیدی برای
شناسایی و جلوگیری از حمالت سوراخ کرم در مسیریابی امن
مبتنی بر پروتکل  SPRارائه میدهیم .در این روش مسیرهای با
گامهای مشترک شناسایی شده و به عنوان مسیر امن انتخاب
میشوند .برای اطمینان از عدم وجود گرههای متخاصم در مسیر
بایستی که بعد از شناسایی این گرهها آنها را از فرایند مسیریابی
حذف کنیم .مشکلی که در این روش وجود دارد اینست که با
وجود تعداد زیاد گرههای متخاصم شناسایی آنها سختتر میشود.
برای تشخیص گرههای متخاصم در الگوریتم پیشنهادی به صورت
زیر عمل میکنیم:

)(1) Dtotal=h. (Dswitch+DQueuing+DPropagation
)(2

(Tr - Ts - Dtotal) <=h*trmax

برای مدیریت کلید و امنیت در روش پیشنهادی از الگوریتم دیفی-
هلمن به صورت فرمول ( )3استفاده کردهایم.
A → B: ga mod p =X
B→ A: gb mod p =Y
A → B: Ya = gab = K

 .1گرههایی که تعداد بستههای دریافتی آن از تعداد
بستههای ارسالی بیشتر باشد ممکن است گره متخاصم
باشد
 .2گرههایی که در بسته پاسخ مسیر ،کمترین تعداد گام و
بیشترین شماره ترتیب را درج کند ممکن است گره
متخاصم باشد.
 .3گرههایی که زودتر به بسته درخواست مسیر پاسخ داده
باشد ممکن است گره متخاصم باشد چرا که گرههای
متخاصم بدلیل عدم بررسی جدول مسیریابی زمان
پاسخدهی کوتاهتری دارند.
بنابراین با توجه به موارد فوق الزم است که همواره اطالعات
مربوط به گرهها اعم از تعداد بستههای ارسالی و دریافتی و غیره
ثبت شود برای این کار در این مقاله از تکنیک قالدههای وضعیت
استفاده شده است .تکنیک قالدههای وضعیت مبتنی بر وضعیت
هر بسته بر اساس ویژگیهای امنیتی و اطالعات رمزنگاری است
که در آن مقدار برچسب زمان و برچسب آدرس فیزیکی گره
ارسال کننده بسته درخواست مسیر توسط کلید خصوصی
رمزگذاری شده و این مقادیر در داخل سرایند بسته ارسالی قرار
میگیرند .با استفاده از این تکنیک میتوان بستههای مبادله شده
در مسیر را پیگیری و کنترل کرد .در صورتی که هر کدام از
گرههای میانی ،بسته درخواست مسیر را دریافت کنند با استفاده
از برچسب زمان ارسال و دریافت بسته و محاسبه اختالف این
زمان و با توجه به سرعت انتشار بسته در رسانه میزان تاخیر بسته
از فرمول ( )1محاسبه میشود .که در آن  hتعداد گام و Dswitch
تاخیر سویچینگ برای انتخاب مسیر در هر گره و  DQueuingتاخیر

B→ A: X =g = K
ab

b

کارنمای روش پیشنهادی مطابق شکل ( )1نشان داده میشود.
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Start the route detection operation with sending the route
request packet by the source node

در شکل ( )2تاثیر سرعت تحرک گرهها بر نرخ تحویل بسته در
روش پیشنهادی نشان داده شده است.
ADSR

Assign a pair of ID’s to each packet, including the request
sequence number and the random request ID

1

0.998

packet delivery

The use of Temporal, Geographical and Status
Leashes

0.996

0.994

Strengthening the route request packets by
intermediate nodes

0.992

20

10
mobility

15

0

5

(شکل :)2-تاثیر سرعت تحرک گرهها بر نرخ تحویل بسته

Removal of all duplicate route request
packets

در شکل ( )3با افزایش یک تکنیک جدید بنام تکنیک
قالده وضعیت ،تغییرات سربار ترافیکی نشان داده شده است.

Calculate and check the message authentication code
by the destination node

ADSR

0.5

overload traffic

Process and validation of the received responses
from the destination

0.4
0.3

Detecting the secure
route

0.2
0.1
0

(شکل :)1-کارنمای روش پیشنهادی

20

mobility 10

15

0

5

(شکل :)3-تاثیر ترافیک بر میزان اضافه بار
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ADSR

300

200

(جدول :)3-پارامترهای شبیهسازی

150

مقادیر

پارامترها

100

50

تعداد گرههای متحرک

50

2

تعداد گرههای سوراخ کرم

300

زمان

1000*1000

توپولوژی

DSR
200

پروتکل مسیریابی
برد رادیویی

 512بایت

اندازه بستهها

number of RREQ

برای شبیهسازی از نرم افزار متلب استفاده شده است و
پارامترهای شبیهسازی در جدول ( )3نشان داده شده است.

250

0
20

15

10
mobility

5

0

(شکل :)4-تاثیر سرعت گرهها بر تعداد پیامهای درخواست مسیر

شکل ( )4الگوریتم  ADSRرا اجرا کرده و تاثیر سرعت
گرهها را بر تعداد پیامهای درخواست مسیر نشان میدهد که با
افزایش سرعت تحرک گرهها تعداد بستهها افزایش چشمگیری
داشته است.

در نمودارهای زیر منظور از  ADSRروش پیشنهادی میباشد.

128

دوفصلنامه محاسبات و سامانه های توزیع شده
سال سوم ،شماره اول ،شماره پیاپی  ،5صفحه  119تا  ،130سال 1399

ADSR

DSR

DSR

ADSR

0.2

90

0.18

80
70

50
40

throughput

60

0.14
0.12

0.1
0.08

30

0.06

20

0.04

10

0.02

0
90

80

70

60

50

40

30

20

90

80

70

60

10

40
50
mobility

30

20

10

mobility

(شکل :)7-تاثیر حمله سوراخ کرم بر میزان تاخیر انتها به انتها

(شکل :)5-تاثیر حمله سوراخ کرم بر میزان گذردهی شبکه

 –8نتیجهگیری و پژوهشهای آتی

همانطور که در شکل ( )5دیده میشود میزان گذردهی در
الگوریتم  ADSRنسبت به الگوریتم  DSRافزایش داشته است چرا
که در الگوریتم  ADSRمسیرهای دارای گرههای مخرب شناسایی
و نادیده گرفته شدهاند.

با توجه به اینکه امروزه شبکههای موردی سیار
کاربردهای زیادی دارند ،امنیت در این شبکهها از اهمیت خاصی
برخوردار است .بنابراین الزم است مصونیت این شبکهها تا حد

در شکل ( ) 6تاثیر حمله سوراخ کرم بر نرخ تحویل بسته نشان
داده شده است که با وجود گرههای مخرب این نرخ افزایش
مییابد.
DSR

زیادی تضمین گردند .روشهای مختلفی جهت ایجاد امنیت در
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