07 شماره پياپي

39  زمستان،4  شماره،44  جلد،مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز

ارائه يک الگوريتم شناسايي گرههای کپي در شبکههای حسگر بيسيم به کمک
انتشارات محلي و کانالهای کرمچاله قانوني
 دانشجوی کارشناسي ارشد،2 فرشته خدادادی، استاديار،1رضا رافع
r-rafeh@araku.ac.ir -  ايران-  اراک-  دانشگاه اراک-  دانشکده فني و مهندسي-  گروه مهندسي کامپيوتر-1
f-khodadadi@yahoo.com -  ايران-  مالير-  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالير-  گروه مهندسي کامپيوتر-2
 دشمن يک يا چند گره، در اين حمله. حمله تکرار گره است، يکي از حمله های خطرناک شناخته شده عليه شبکههای حسگر بيسيم:چكيده
 اين گره های کپي تحت کنترل دشممن. کپيهايي (گرههای تکراری) از آن ها توليد و در شبکه منتشر ميکند،نرمال درون شبکه را ضبط کرده
 مبتني، در اين مقاله يک الگوريتم جديد.ميباشند که ميتوانند به راحتي با ديگر گرههای شبکه کليد مشترک برپا کرده و به تبادل داده بپردازند
.بر اطالعات محلي و استفاده از لينکهای کرم چاله قانوني جهت شناسايي گرههای کپي در شبکههای حسگر بي سيم متحرک پيشنهاد ميگردد
 هر گره به طور مستقل با توجه به، د ر فاز تشخيص محلي.الگوريتم پيشنهادی از دو فاز تشخيص محلي و تشخيص غيرمحلي تشکيل شده است
 گرههای برپما کننمده، در فاز تشخيص غيرمحلي. گره های کپي موجود در همسايگي خود را شناسايي مي کند،“ منتشر شدهHello” پيغامهای
 نتايج شبيهسازی نشان ميدهد کمه.“ اقدام به شناسايي گرههای کپي ميکنندHello” لينکهای کرم چاله قانوني با توجه به انتشار پيغامهای
.الگوريتم پيشنهادی از نظر معيارهای نرخ تشخيص و سرعت تشخيص نسبت به الگوريتم های موجود عملکرد بهتری دارد
. تشخيص سراسری، تشخيص محلي، کانال کرمچاله قانوني، حمله گرههای کپي، شبکههای حسگر:كليدی
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Abstract:

A common attack in wireless sensor networks is the node replication attack. In this attack,
attackers capture a number of nodes and spread copies of them in the network. Replicated nodes, which are
controlled by the attackers, start communicating with other nodes to corrupt network protocols. In this paper
we propose a new algorithm for detecting replica nodes in wireless sensor networks with mobile nodes using the
legal wormhole channels. The proposed algorithm consists of two phases: local detection and global detection. In
the first phase, each node detects replica nodes in its neighborhood by disseminating “Hello” messages. In the
second phase few nodes in the network establish legal wormhole channels pairwise and exchange the information
of their neighbors. When there is a common node in these neighbors, that node is known as a replica node. The
experimental results show that the proposed algorithm outperforms similar algorithms in terms of detection rate
and detection time.
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 -1مقدمه
امروزه شبكه های حسگر بمي سميم در بسمياری از کاربردهما ،نظيمر
محيطزيست ،عمليات نظامي و اکتشافات استفاده ميشونمد .از آنجا که
گرههای حسگر قابليتهای محاسمباتي ،حافظمهای و راديمويي پماييني
دارند و با توجه به کاربرد اينگونه شبکههما در محميطهمای بحرانمي و
خصوصاٌ نظامي ،برقراری امنيت در اين شبکهها امری بسيار مهم بوده و
مورد توجه بسياری از محققان قرارگرفته است [ 1و .]2
يکي از حملههای خطرناک در شبکههای حسگر بميسميم حملمه
تکرار گره 1است .دشمن ميتواند يک گره را ضبط کند و اطالعات مهم
از جمله اطالعات کليمد 2داخمل آن را اسمتخراو و بما اسمتفاده از ايمن
اطالعات گرههای تکراری (يا گرههای کپي) ايجاد کند .گرههمای کپمي
قابليت برپايي کليد با گرههای قانوني را دارنمد .دشممن مميتوانمد ايمن
گرههای کپي را در شبکه پخش کرده و حملههای مختلفي را راهاندازی
کند .گرههای کپي توسط دشمن کنترل ميشوند ،ولي دارای اطالعمات
قفلگذاری ميباشند که به آنها اجازه ميدهد شبيه گرههای مجماز در
شبکه به نظر آيند .پروتکلهايي که برای ارتباطمات ايممن شمبکههمای
حسگر استفاده ميشوند ،اين اجازه را به گرههای تکراری ميدهنمد تما
کليدهای جفتي با ديگر گرهها و ايسمتگاه پايمه برقمرار کننمد .بنمابراين
گمرههمای تکمراری قمادر بمه رمزگمذاری ،رمزگشمايي و تصمديه هممه
مخابرههايشان هستند .دشمن ميتواند از اين موقعيت درونشبکهای به
روشهای مختلف بهمرهبمرداری کنمد .بمرای م،مال ،دشممن مميتوانمد
بهسادگي بخش اعظمي از ترافيک شبکه که از طريمه گمرههمای کپمي
عبور ميکند را نظارت کند ،با تزريه دادههمای تحريمفشمده عمليمات
نظارتي حسگرها را خراب کند و پروتکلهای رايج شبکههای حسمگر از
جمله خوشمهبندی و تجمع دادهها را مختمل کنمد[ 4 ،9و  .]5تماکنون
الگوريتمهايي جهت مقابله با حمله تکرار گره در شبکههای حسگر ثابت
توسط محققان در [ ]6-19ارائه شده است کمه در شمبکههمای حسمگر
متحرک قابل بهکارگيری نيستند .در [ ]14-29نيز الگوريتمهايي جهت
مقابله با حمله تکرار گره در شبکههای حسگر متحرک ارائه شده است.
ايده اصلي الگوريتم ارائه شمده در ] [14برگرفتمه از ايمن واقعيمت
است که برای شبکههای بدون گرههای تکراری ،اگر يک گره حسمگر u
در زمان  T1گره ديگری نظيمر  vرا مالقمات کمرده باشمد و گمره  uدر
همان زمان ( )T1يک عدد تصمادفي  rرا بمرای  vارسمال کمرده باشمد،
هنگاميکه گرههای  uو  vمجدداً همديگر را در زمان  T2مالقات کنند،
اگر گره  uاز  vدرخواست ارسال عدد تصادفي کند ،گره  uهممان عمدد
تصادفي rی را دريافت خواهد کرد که در زممان  T1بمرای  vفرسمتاده
بود .در غير اين صورت شبکه حاوی گرههای تکراری  vاست .بنمابراين
گره  uميتواند با درخواست عدد تصادفي  rاز گره  vمطمئن شمود آيما
اين همان گره  vاست که قبالً آن را مالقات کرده بود يا خيمر .معايم
اين الگوريتم عبارتاند از :سربار بمایی ارتباطماتي ،کنمد بمودن فرآينمد
تشخيص گرههای تکراری و مسائل امنيتي .البتمه در صمورت همکماری
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گرههای تکراری ،کارايي الگوريتم پايين ميآيد .اگمر همر گمره تکمراری
اعداد تصادفي موجود در حافظه خود را در اختيار ساير گرههمای کپمي
قرار دهد ،فرآيند شناسايي اين گرههمای کپمي مميتواننمد بما شکسمت
مواجه شود.
در [ ]15يک الگوريتم ديگر جهت شناسايي گرههمای تکمراری در
شبکههمای حسمگر متحمرک بمر اسماس تسمت ترتيبمي نمرخ احتممال
( )3SPRTمطرح شده است .در اين مقاله ادعا شده است که الگموريتم
ارائه شده اولين الگوريتم مطرحشده جهت شناسايي گرههمای تکمراری
در شبکههای حسگر متحرک است .ايده اصلي اين الگوريتم برگرفتمه از
اين حقيقت است که يک گمره متحمرک ضمبط نشمده نبايمد هرگمز در
سرعتي بيش از حداک،ر سرعت سيستم پيکربندیشمده حرکمت کنمد.
گرههای کپي همزمان در دو يا چند مکان مختلف شبکه قرار دارند کمه
باعمث چنين برداشتي ميشود که گرههای تکراری سرعت خيلي بيش-
تری نسبت به گرههای معمولي دارند و بنابراين سمرعت محاسمبهشمده
برای گمرههمای تکمراری اغلم بميشتمر از حمداک،ر سمرعت سيسمتم
پيکربندیشده ميشود .معاي اين الگوريتم عبارتاند از :متمرکز بودن،
نياز به همگامسازی ،استفاده از کليدهای عمومي(کمه بمرای گمرههمای
حسگر پرهزينه ميباشند) و وجود سختافزار اضافي برای تعيين مکمان
گرهها و وارسي مکان اعالنشده همسايههای گره (بمهطمورکلي تعيمين
مکان گرههای حسگر در شبکههای حسمگر متحمرک عممالً پرهزينمه و
مشکلي است).
در اين مقاله يک الگوريتم سبکوزن و کمارا بمه کممک اطالعمات
محلي گرهها و لينکهای کرمچاله 4قانوني جهمت شناسمايي گمرههمای
کپي در شبکههای حسگر متحرک پيشمنهاد مميگمردد ،بمهطموریکمه
معاي الگوريتمهای موجود را برطرف کند .الگوريتم پيشنهادی نياز بمه
تعيين مکان گرهها ،انتشار پيغامهای اعالم مکان ،کليدهای عممومي (و
امضای ديجيتال) و فرايندهای پيچيده تشخيص گرههای کپي ندارد.
ادامه اين مقاله بدين ترتي سازماندهي ميشود :بخش 2به مرور
کارهای گذشته مميپمردازد .در بخمش  9راجمع بمه حملمه کمرمچالمه
توضيحاتي داده شده است .مدل سيستم و فرضيات در بخمش  4آممده
است .در بخش  5الگموريتم پيشمنهادی شمرح داده مميشمود .ارزيمابي
الگوريتم پيشنهادی و نتيجهگيری به ترتي در بخشهای  6و  0آممده
است.

 -2کارهای گذشته
در اين بخش به معرفي الگوريتمهای موجود جهت شناسايي گرههای
کپي در شبکههای حسگر بيسيم ميپردازيم و آنها را از نظر ثابت يا
متحرک بودن گرهها به دو دسته تقسيم ميکنيم.

 -1-2الگوريتمهای شناسايي گرههای تکراری در شبکههای
حسگر ثابت
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در [ ]6چهار الگوريتم احتمایتي توزيعشده به نامهای ،6DM ،5NNB
 7RMو  8LSMجهت شناسايي گرههای تکراری در شبکههای حسگر
ثابت ارائه شده است که از رمزنگاری کليد عمومي استفاده ميکنند.
 NNBاز پروتکل ساده همهپخشي بهره ميگيرد .در اين روش هر گره
يک پيغام حاوی اطالعات مربوط به موقعيت مکاني خودش را در کل
شبکه منتشر ميکند تا به دست همه گرهها برسد .هر گره اطالعات
مکاني همسايههايش را ذخيره ميکند و اگر يک ادعای مکاني ناسازگار
دريافت کند آن گره را بهعنوان خاطي در نظر ميگيرد .در اين روش
اگر همه پيغامها (حاوی موقعيت مکاني گرهها) به دست همه گرهها در
شبکه برسد ،نرخ تشخيص حمله تکرار گره  %177خواهد بود ولي
هزينه ارتباطات ) O(n2خواهد شد .بهمنظور بهبود هزينه ارتباطات اين
روش ،الگوريتم  DMمطرحشده که در آن فقط از يک زيرمجموعه
محدود از گرهها با نام گرههای شاهد 9جهت ارسال پيغامهای ادعای
موقعيت مکاني استفاده ميشود .وقتيکه يک گره موقعيت مکاني خود
را منتشر ميکند ،همسايههايش اين پيغام را به گرههای شاهد ارسال
ميکنند .گرههای شاهد بهطور قطعي و بر اساس يک تابع از شناسه
گره انتخاب ميشوند .اگر دشمن يک گره را تکرار کرده باشد ،گرههای
شاهد دو مکان ادعاشده مختلف برای يک شناسه دريافت خواهند کرد.
اگرچه اين الگوريتم هزينه ارتباطات را کم ميکند ولي ايمني و توانايي
بایيي ندارد .بهمنظور افزايش ايمني ،الگوريتم  RMارائه شده است .در
 RMهنگاميکه يک گره پيغام مربوط به موقعيت مکاني خود را منتشر
ميکند ،هر يک از همسايههايش (با احتمال  )pيک کپي امضاءشده از
اين موقعيت مکاني ادعاشده را به يک مجموعه از گرهها (تحت عنوان
گرههای شاهد که بهصورت تصادفي انتخاب شدهاند) ارسال ميکنند.
هر يک از اين گرههای شاهد اگر وجود يک گره در دو مکان مختلف،
در يک برهه زماني يکسان را تشخيص دهند ،آن گره را بهعنوان گره
تکراری يا گره کپي عالمت ميزنند .الگوريتم  LSMشبيه  RMرفتار
ميکند ولي يک اصالح کوچک دارد که موج بهبود قابل مالحظهای
در نرخ تشخيص ميشود .هنگام ارسال پيغامهای ادعای مکاني بهسوی
گرههای شاهد ،هر گره (مياني) که اين پيغام را مسيردهي ميکند،
امضای آن را بررسي ،پيغام را ذخيره و سازگاری آن را با ديگر موقعيت-
های مکاني ادعاشده در همان مرحله از تکرار الگوريتم بررسي ميکند.
سرانجام گرههای تکراری توسط گره شاهد واقع در تقاطع دو مسير که
از دو نقطه مختلف شبکه توسط گرههای با شناسه يکسان آغاز شدهاند
شناسايي ميشود.
در [ ]0يک پروتکل ديگر به نام  SETجهت تشخيص گره تکراری
مطرح شده است SET .از عمليات مجموعمهايمي (اجتمماو و اشمتراک)
روی زيرمجموعههای انحصاری در شبکه جهت تشخيص گرههای کپي
10
اسممتفاده کنممد .در [ ]1دو الگمموريتم ديگممر بممه نممامهممای  SDCو P-
 11MPCمبتني بر رويکرد "چندپخشمي محلمي شمده "12يما  LMبمرای
تشخيص گمرههای تکمراری مطمرح شمده اسمت .ايمن الگموريتمهما در
شبکههای حسگر با توپولوژی گريد کار ميکنند .در الگموريتم  SDCاز
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يک تابع درهمسازی جغرافيايي ] [24جهت نگاشمت يکتما و تصمادفي
شناسه گره  Lبه يک سلول در گريد استفاده ميشود .تفاوت الگموريتم
 P-MPCبا  SDCدر نحوه انتخاب سلول مقصد جهت ارسال ادعاهمای
مکاني است .در  SDCهر ادعای مکاني به يمک سملول قطعمي منفمرد
ارسال ميشود ولي در  P-MPCادعای مکاني به چندين سلول قطعمي
با احتمالهای مختلف نگاشت و ارسال ميشود.
در [ ]3يک الگوريتم متمرکز ديگر به نام  REDارائه گرديمده کمه
ايده اصلي اين روش نيز ارسال ادعاهای مکاني (دارای امضاء ديجيتالي)
به مکانهايي از شبکه است که برحس يک مقدار تصادفي منتشرشده
توسط يک نقطه مرکزی (بهطور پريوديک) انتخاب مميشمود .در ][10
نيز به بررسي بيشتر و دقيهتر الگوريتم  REDپرداخته شده است.
در [ ]11بهمنظور شناسايي گرههای کپي در يمک شمبکه حسمگر
بيسيم ،يک پروتکل توزيعشده ،قطعي و ارتجاعي )DDR( 13بر اسماس
يک استراتژی مبتنمي بمر گمره شماهد مطمرح شمده اسمت .در ،DDR
هنگاميکه يک پيغام ادعای مکاني از يک گره بمهسموی مکمان مقصمد
تصديه شده ارسال ميشود ،سمازگاری پيغمامهما در گمرههمای ميماني
موجود در مسير به سمت مقصد نهايي بررسي مميشمود .چمون DDR
فمقط از رمممزنگاری کليمد متقمارن اسمتفاده ممميکنمد در مقايسمه بما
پروتکلهای قبلي کارايي بهتری از نظر ارتباطات و محاسبات دارد.
14
در [ ]12نيممز دو الگمموريتم ديگممر بممه نممامهممای  RAWLو
 15TRAWLمطرح شده است .در  ،RAWLبرای هر گمره  uچنمدين
قدم به تصادف در شبکه برداشته ميشود و گرههمايي کمه ممورد عبمور
واقع شدهاند به عنوان شاهدان گره  uانتخماب مميشموند .تحليملهمای
انجامشده در [ ]12نشمان مميدهمد کمه مرحلمه قمدم برداشمتن بمرای
شناسايي گرههای تکراری با احتمال بای دارای مرتبه )O( n log n

است .الگموريتم  TRAWLمبتنمي بمر  RAWLاسمت و يمک جمدول
رديابي 16به هر گره اضافه ميکند تا هزينه حافظه را کاهش دهد.
در [ ]19يک الگوريتم مبتنمي بمر حم کمردن فشمرده 17بمه نمام
 18CSIجهت تشخيص گرههای کپي مطرح شده است .بيمنش کليمدی
در طراحي  CSIاين است که تعداد گرههای کپي در يک شبکه معمویً
محدود است .نويسندگان اين مقاله عقيده دارند که برای يمک دشممن
بهصرفه نيست که برای گرفتن کنترل شبکه يا مختمل کمردن عمليمات
شبکه بخواهد تعداد زيادی از گرههای کپمي را بسمازد (هزينمه سماخت
گرههای کپي زياد است) .بنابراين راه معقول برای دشمن اين است کمه
با کپيهای کمتری شبکه را موردحمله قرار دهد .ايده اساسي  CSIاين
است که هر گره يک عدد ثابت  aبه همسايههای تکگامه خود منتشمر
ميکند .اين عدد ثابت  aميتواند بهعنوان دادههای ح شمده توسمط
هر گره حسگر پنداشته شود .گرههمای حسمگر از طريمه تکنيمکهمای
جمعآوری دادهها (مبتني بر ح ) اعداد دريافتي از گرههای فرزند 19در
طول درخت تجميع را ارسال يا تجميع ميکنند .ايستگاه پايه بهعنموان
ريشه درخت تجميع ،دادههای تجميع شده را دريافت و دادههای ح
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شده شبکه را بازيابي ميکند .ايستگاه پايه با توجمه بمه ايمن دادههمای
بازيابي شده اقدام به شناسايي گرههای کپي ميکند.

ارائه يک الگوريتم شناسايي گرههای کپي...

زمان شروو اجرای پروتکل و سپ
است.

استفاده از متدهای پرسش و پاسخ

در [ ]21يک الگوريتم ديگر جهت شناسايي گرههای تکراری در

 -2-2الگوريتمهای شناسايي گره های تکراری در شبکههای
حسگر متحرک
در [ ]14و [ ]15الگوريتمهايي جهت مقابله با حمله تکرار گره در
شبکههای حسگر متحرک مطرح شده است .همانطور که در بخش 1
توضيح داده شد ،الگوريتم [ ]14مبتني بر توليد و مبادله اعداد تصادفي
بين گرهها است و الگوريتم [ ]15نيز بر اساس سرعت حرکت گرهها در
محيط شبکه اقدام به شناسايي گرههای کپي ميکند .در [ ]27اين
روش بهبود داده شده است.
20
در [ ]16يک الگوريتم ديگر به نام  EDDبرای مقابله با حمله تکرار
گره در شبکههای حسگر متحرک مطرح شده است .ايده اصلي اين
الگوريتم برگرفته از اين مطل است که برای يک شبکه بدون گره
تکراری ،در يک دوره زماني مشخص با طول  ،Tتعداد دفعات ( ) 1
رويارويي گره  uبا يک گره خاص  vبه احتمال زياد بايد محدود باشد.
برای يک شبکه با دو گره تکراری  ،vتعداد دفعات (  )  2رويارويي گره
 uبا گره  vدر يک دوره زماني با طول  Tبايد بزرگتر از يک آستانه
باشد.
در [ ]10يک الگوريتم ترکيبي جهت مقابله با حمله تکرار گره ارائه
شده است .اين الگوريتم در واقع از ترکي الگوريتمهای متمرکز و
توزيعشده استفاده ميکند .محيط شبکه به سکتورهايي مجزا تقسيم
ميشود و همر سکتور يمک گره مرکزی دارد که گرهها ميتوانند
شناسههايشان را جهت بررسي به آن ارسال کنند .گره مرکزی ميتواند
هم بهعنوان يک گره ح کننده محيط عمل کند و هم حملههای
تکرار گره را تشخيص دهد .هر گره مرکزی واقع در هر سکتور ،ليست
شناسه و مکان گرههای موجود در آن سکتور را نگهداری ميکند.
در [ ]11نيز با استفاده از کليد جفتي 21و فيلتر بلوم يک الگوريتم
متمرکز جهت شناسايي گرههای تکراری در شبکههای حسگر متحرک
ارائه شده است که نيازمند اطالعات مکاني گرهها نيست.
در ] [19بمما توسممعه مسممئله مسمميريابي بممه کمممک تحممرک ،يممک
الگوريتم تشخيص نفوذ ( )22SHDبمرای شمبکههمای حسمگر متحمرک
مطرح شده است .با توجه به اينکه دسترسي به اطالعات مکاني گرهها
مشکل است و مدلهای تحرک متفاوت هستند ،الگوريتم  SHDاين دو
ضابطه را کنار ميزند .الگوريتم  SHDاز مبادله ليست همسايهها ميمان
گرههای متحرک و انتخاب گرههای شاهد برای عمل تشخيص استفاده
ميکند .اين الگوريتم در برابر تباني گمرههمای مهماجم در اممان اسمت.
بممهطممورکلي فرآينممد تشممخيص در  SHDمبتنممي بممر ارسممال پيغممام
  ID, neighbor _ list به گرهها در محمدوده راديمويي خمود در
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شبکههای حسگر متحرک مطرح شده است که از يک تصديه هويت
مبتني بر نشانه جهت تشخيص گرههای کپي استفاده ميکند.
در [ ]22نيز يک الگوريتم ديگر ارائه شده است که فقط از ارتباطات
تکگامه و تحرک گره جهت شناسايي گرههای تکراری در شبکههای
حسگر متحرک استفاده ميکند.

 -9حمله کرمچاله
در حمله کرمچاله ،دشمن دو گره در شبکه مستقر کرده و بمين آن دو
گره يک کانال اختصاصي و پرسمرعت ،تحمت عنموان کانمال کمرمچالمه
راهاندازی ميکند .بهطوریکه اين دو گره ميتوانند بهراحتمي از طريمه
اين کانال برای يکمديگر داده ارسمال کننمد .دو گمره برپاکننمده حملمه
کرمچاله معمویً خيلي از هم دور ميباشند و درواقع از يک نقطه شبکه
به يک نقطه ديگر تونل ميزنند .عملکمرد ايمن حملمه بمهطمور خالصمه
بدينصورت است که گرههای برپاکننده كانمال کمرمچالمه ،بسمتههمای
منتشرشده توسط گرههای قانوني در يمک ناحيمه از شمبکه (يمک سمر
کانال) را به يک ناحيه ديگر از شبکه (سر ديگر کانال) ارسال کمرده ،در
آنجا منتشر ميکنند .اين حمله تاثير زيادی بر درخمتهمای مسميريابي
ميگذارد .اگر دشمن در نزديك يمك ايسمتگاه پايمه واقمع شمده باشمد
ممكن است با ايجاد يك "کرمچاله با مكان مطلوب" ،قمادر بمه تخريم
كامل مسيريابي شود .شکل ( ،)1نمونهای از برپايي اين حمله را نشمان
ميدهد .بهصورت كليتر ،کرمچالهها ميتوانند جهت اسمتخراو شمرايط
رقابتي مسيريابي استفاده شوند .شرايط رقابتي معمویً زمماني رخ ممي-
دهد كه يك گره بهمحض دريافت اولين نمونه از يک نوو پيغام خماص،
يکسری عمليات را انجام ميدهد و نمونههای بعدی آن را ناديمده ممي-
گيرد .کرمچالهها همچنين ميتوانند با بازسازی بستههما بمين دو گمره
غيرهمسايه كه فاصله زيادی از هم دارند آنها را متقاعد کنند که با هم
همسايه هستند تا با هم ديگر داده مخابره کنند .کرمچالهها معممویً در
تركي با ارسال انتخابي يا استراق سمع 23استفاده ميشوند.

شکل ( :)1يک م،ال از برپايي حمله کرمچاله][3
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 -4فرضيات سيستم و مدل حمله
فرض ميشود شبکه حسگر حماوی  nگمره حسمگر اسمت کمه بمهطمور
تصادفي در يک ناحيه دوبعدی توزيع شده است .پ از فماز گسمترش،
گرههای حسگر ميتوانند مطابه مدلهای تحرک ،نظير مدل تصمادفي،
در محيط عملياتي حرکت کنند .گمرههما از موقعيمت مکماني خودآگماه
نيستند .هر گره يک شناسه يکتا دارد .فرض مميشمود کمه گمرههما بما
يکديگر از طريه کانال راديويي بيسيم ارتباط برقرار کرده و از انتشار

24

25

به شيوه همه-جهته استفاده ميکنند .هر گره در حافظمه خمود يمک
کليد خصوصي دارد که ازآنجهت رمزگذاری دادهها و ارسال به ايستگاه
استفاده ميکند .همچنين فرض ميشود به تعداد  Wکانمال کمرمچالمه
قانوني در محيط شبکه وجود دارد .کانال کرمچاله قانوني درواقع کانالي
است که توسط مدير شمبکه و بمهصمورت قمانوني در شمبکه راهانمدازی
ميشود .دو گره برپاکننده يک کانال کرمچاله قانوني ازنظر مکاني ثابت
بوده و فاصله آنها از هم بيشتر از  2rاست .البته کانالهای کمرمچالمه
قانوني نيز مي توانند متحمرک باشمند ،بمه شمرطي کمه فاصمله دو گمره
برپاکننده يک کانال کرمچاله هيچگاه کوچکتر يما مسماوی  2rنشمود.
همه گرهها ،بهجز گرههای برپاکننده کانال کرمچالمه قمانوني ،امکانمات
سختافزاری و نرمافزاری برابری (مم،الً ازنظمر بُمرد راديمويي ،حافظمه،
انرژی) دارند .ولي گرههای برپاکننده کانالهای کمرمچالمه قمانوني بُمرد
راديويي بيشتری دارند ،بهطوریکه دو گره دو سر يک کانال کرمچالمه
ميتوانند بهطور مستقيم با يکديگر مخابره کنند (دارای راديمو قمویتمر
هستند) .همچنين فرض ميشود دو گره برپاکننده يک کانال کرمچالمه
قانوني پيغامهای دريافتي از سوی همديگر را در شبکه منتشر نميکنند
(عملي که گرههای برپاکننده کانال کرمچاله غيرقانوني انجام ميدهند).
ازاينرو توسط الگوريتمهای امنيتي مقابله با حمله کرمچاله (در صورت
وجود اين نوو الگوريتم در شبکه) شناسايي نميشوند .همچنين فمرض
ميشود شبکه حسگر در يک محيط خصمانه گسترش مييابد ،بنابراين
شبکه ناامن بوده ،دشمن ميتواند گرههايي را ضبط کند و کپيهايي از
اين گرههای ضبطشده را ايجاد و سپ در شبکه تزريه کند .همچنين
فرض ميشود هر گره (نرمال و کپي) در هر دوره زمماني  ،tيمک پيغمام
” “Helloمنتشر ميکند .نهايتاً فرض ميشود گرههای کپمي همچمون
گرههای نرمال در طول حيماط شمبکه ،در محميط عمليماتي مموردنظر
متحرک ميباشند.

 -5الگوريتم پيشنهادی
قبل از پرداختن به الگوريتم پيشنهادی بايد اشاره شود که با توجمه
به تحرک گرههای حسگر در محيط عملياتي موردنظر ،گرههای حسگر
بايد بهطمور پريوديمک (مم،الً بعمد از همر  tواحمد زمماني) يمک پيغمام
” “Helloمنتشر کنممد .ايممن عممل درواقمع يکمي از نيازمنمدیهمای
شبکمههای حسگر متحرک است تا هر گره بتواند در هرلحظه همسايه-
های جاری خود را شناسايي کرده ،در صورت نيماز بما آنهما کليمدهای
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اشتراکي برپا کند ،داده مخابره کند و جدول مسميريابي خمود را ايجماد
کند .ازاينرو انتشار پريوديک پيغام " "Helloتوسط گرهها در شبکههای
حسگر متحرک يک فرض کامالً منطقي است و ما نيز هممين فمرض را
در الگوريتم پيشنهادی خود در نظر ميگيريم .الگوريتم پيشنهادی کمه
از دو فاز تشخيص محلي و تشخيص غيرمحلي تشمکيل شمده اسمت ،از
اين پيغامهای ” “Helloمنتشمر شمده در جهمت تشمخيص گمرههمای
تکراری استفاده ميکند .لذا الگوريتم پيشنهادی در طول حيات شمبکه
بهطور پريوديک در فواصل زماني  tاجرا خواهد شد .در ادامه بمه شمرح
دو فاز الگوريتم پيشنهادی ميپردازيم.

 -1-5فاز اول :تشخيص محلي
در اولين فاز از الگوريتم پيشنهادی ،هر گره قانوني بهطمور مسمتقل
ميتواند گرههای تکراری را شناسايي کند .بهاينترتي که اگر يک گره
در يک لحظه از زمان بيش از يک گره تکمراری در همسمايگي خمودش
داشته باشد ميتواند تکراری بودن آنها را تشخيص دهد .همر گمره در
حافظه خود ليستي (تحت عنوان ليست همسايگي) شامل شناسههمای
همسايههای ارسالکننده پيغام ” “Helloدر يک پريود زماني را ذخيره
ميکند .هر گره  uدر پايان هر دوره زماني  tليست همسمايگي خمود را
بررسي کرده و اگر بيش از يک پيغام ” “Helloاز سموی يمک گمره بما
شناسه  vدريافت کرده باشد ،اين گره را بهعنوان گره تکراری شناسايي
کرده و يک پيغام در شبکه منتشر ميکند تا ديگر گرهها را نيمز از ايمن
موضوو آگاه کنمد .گمرههمای حسمگر پم از همر دوره زمماني ليسمت
همسايگي را از حافظه خود پاک ميکنند .هرچه دشمن تعداد کپيهای
بيشتری از يک گره ضبطشمده را در شمبکه گسمترش دهمد ،احتممال
تشممخيص گممرههممای تکممراری توسممط فمماز تشممخيص محلممي الگمموريتم
پيشنهادی بایتر ميرود.

 -2-5فاز دوم :تشخيص غيرمحلي
در اين بخش از الگوريتم پيشنهادی ،با الگوبرداری از نحوه عملکمرد
حملههای کرمچاله اقدام به شناسايي گرههای تکمراری در شمبکههمای
حسگر متحرک ميکنيم .در حمله کرمچاله ،دو گره در شمبکه اگرچمه
همسايه تکگامه هم نيستند و در فاصله دوری از هم واقع شدهاند ولي
با راهاندازی يک تونل(لينک مستقيم) بين خودشان ،دادههای دريمافتي
از يک نقطه از شبکه را به نقطهای ديگر از شبکه منتقل مميکننمد .در
الگوريتم پيشنهادی از اين ويژگمي حملمه کمرمچالمه جهمت شناسمايي
گرههای تکراری استفاده ميشود .به اينترتي که دو گره قانوني ،مم،الً
 uو  vدر شبکه جهت راهاندازی يک حمله کرمچالمه قمانوني گسمترش
مييابند و يک کانال کرمچاله بين آن دو برقرار ميشود .گره  uدر همر
دوره زماني  tبه پيغامهمای ” “Helloارسمالشمده از سموی گمرههمای
همسايمه خود گوشداده ،يک ليست همسايگي حاوی شناسه همسايه-
های خود را ايجاد و از طريه اين کانال بهطور مستقيم به گره  vارسال
ميکند .گره  vنيز همين عمليات را انجام مميدهمد .اگمر در يمک دوره
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زماني خاص ،يک گره با شناسه  wدر همسايگي هر دو گره  uو  vقمرار
داشته باشد ،با توجه به اينکه گرههمای  uو  vدر دو نقطمه مختلمف (و
دور از هم) از شبکه و در فاصله بيشتر از  2rواقع شمدهانمد ،مميتموان
نتيجه گرفت که گره  wتکراری است .در اين صورت گرههای  uو  vدر
يک پيغام رمزگذاری شمده بما کليمد خصوصمي اشمتراکي بمين خمود و
ايستگاه پايه ،اين موضوو را به ايستگاه پايه اطالو داده ،سپ ايسمتگاه
پايه فرآيند باطلسازی شناسه  wدر شبکه را آغاز ميکنمد .شمکل ()2
بهطور خالصه نحوه عملکرد الگوريتم پيشنهادی را نشان ميدهد.

شکل ( :)3فلوچارت الگوريتم پيشنهادی
شکل ( :)2يک م،ال از مدل شبکه و الگوريتم پيشنهادی

در شکل ( ،)2گرههای  uو  vبهطور قانوني يک تونمل بمين خمود
برقرار ميکنند .گرههای با شناسه  wهم گرههای تکراری ميباشند .در
فاز تشخيص محلي ،گره  yميتوانمد وجمود گمره تکمراری را تشمخيص
دهد ،چراکه دو پيغام ” “Helloبا شناسه يکسان  wرا دريافت ميکند.
همچنين در فاز تشخيص غيرمحلي ،گرههای  uو  vمميتواننمد وجمود
گره تکراری با شناسه  wرا تشخيص دهند .هر چمه تعمداد تونملهمای
کرمچماله بيشتری در شبکه گسترش يابمد و يما دشممن تعمداد کپمي
بيشتری از گره ضبط شده را در شبکه تزريه کند ،گمرههمای تکمراری
سريعتر شناسايي ميشوند.
روند انجام مراحل الگوريتم پيشمنهادی در شمکل ( )9نشمان داده
شده است.

 -9-5حالتهای خاص
حالت اول :دشمن ممکن است گرههای کپي را طوری برنامهريزی کند
که با همديگر همکاری کنند .بهاينترتي که اگر در يمک دوره زمماني،
يک گره کپي  uپيغام ” “Helloاز يمک گمره کپمي ديگمر ،نظيمر ، u 
دريافت کند ،يعني بيش از يک گره کپي در همسايگي هم قرار گرفتمه
باشند ،در اين صورت گره کپي  uدر آن دوره زمماني پيغمام ”“Hello
منتشر نکند .بهعبارتديگر ،گرههای کپي فقط زماني که در همسمايگي
هم قرار نگرفته باشند از خود پيغام ” “Helloمنتشر کننمد .در چنمين
شرايطي ممکن است گره کپي توسط فماز تشمخيص محلمي شناسمايي
نشود .ولي فاز تشخيص غيرمحلي قمادر بمه غلبمه بمر چنمين شمرايطي
خواهد بود.
حالت دوم :دشمن ممکن اسمت گمرههمای کپمي را بمهطمور ثابمت در
مکانهای غيرمجاور مستقر کند و در طول حيات شبکه اين گمرههمای
کپي هرگز حرکت نکنند .در چنين حالتي نيز فاز تشخيص محلي قمادر
به تشخيص گرههای کپي نخواهد بمود .ولمي بما راهانمدازی کانمالهمای
کرمچاله قانوني متحرک ،يعني حالتي که دو گمره برقرارکننمده کانمال
کرمچاله در محيط شبکه متحرک باشند ،ميتوان گرههمای کپمي را در
چنين شرايطي نيز شناسايي کرد.

 -6ارزيابي روش پيشنهادی
در اين بخش ابتدا به ارزيابي کارايي الگوريتم پيشنهادی در قال سربار
حافظه ،سربار ارتباطات و سربار محاسباتي ،همچنمين انمرژی مصمرفي
ميپردازيم .سپ به ارائه نتايج شمبيهسمازی الگموريتم پيشمنهادی در

Serial No. 70

Tabriz Journal of Electrical Eng., Vol. 44, No. 3, Winter 2014

/ 23مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز ،جلد  ،44شماره  ،4زمستان 39

قال نرخ تشخيص درست و نرخ تشخيص غلمط و هممچنمين مقايسمه
نتايج حاصل با ديگر الگوريتمها ميپردازيم.

 -1-6ارزيابي کارايي
سممربار حافظممه :در الگمموريتم پيشممنهادی هممر گممره نيمماز دارد ليسممت
همسايههايي که در يک دوره زمماني  tبمرای آن پيغمام  Helloارسمال
کرده اند را ذخيره کند (ليست همسمايگي) .پم از همر دوره زمماني ،t
گرهها ليست همسايگي خود را پاک ميکنند .بنابراين ،با فرض اينکمه
هر گره بهطور ميانگين  dهمسايه داشمته باشمد ،نيماز بمه يمک فضمای
ذخيرهسازی از مرتبه )  O(dجهت نگهداری ليست همسايگي در يمک
دوره زماني  tدارد .البته ،گرههای برپاکننده يک کانال کرمچاله نياز بمه
نگهداری موقت جدول همسمايگي هممديگر دارنمد .ازايمنرو ،همر گمره
برپاکننده کانال کرمچاله نياز به يک فضای حافظمه  2dدارد .بنمابراين،
سربار حافظه تحميلي به گرههای برپاکننده کانالهای کرمچالمه نيمز از
مرتبه )  O(dميباشد .جدول ( ،)1سربار حافظه الگوريتم پيشمنهادی و
ديگر الگوريتمهای مطرحشده را نشان ميدهد .در جدول ( n ،)1تعداد
کل گرهها در شبکه ميباشد.
سربار ارتباطات :با توجه به محدوديتهمای انمرژی گمرههمای حسمگر،
ميزان انرژی مصرفي الگوريتمهای ارائهشده برای شبکههای حسگر يک
موضوو مهم است .ازآنجاکه عمل ارسال بستهها نسبت به عمل پردازش
بستهها و دريافت بستهها انمرژی خيلمي بميشتمری مصمرف مميکنمد،
محاسبه تعداد بستههای ارسالي که به دليل اسمتفاده از يمک الگموريتم
خاص به شبکه تحميل ميشود (يا همان سربار ارتباطات) ،يمک معيمار
مهم جهت ارزيابي کارايي الگوريتم مطرح برای شبکههای حسگر است.
در الگوريتم پيشنهادی ،هر گره (بهجز گرههای برپاکننمده کانمالهمای
کرمچاله) در هر دوره زماني  ،tيک پيغام ” “Helloبمه همسمايههمايش
منتشر ميکند .همچنين ،در پايان هر دوره زماني  ،tهر گره برپاکننمده
کانال کرمچاله ،ليست همسايگي خود را در يمک بسمته نهماده و آن را
برای گره ديگر سر کانال کرمچاله ارسال مميکنمد .بنمابراين ،الگموريتم
پيشنهادی در هر دوره زماني  ،tفقمط يمک عممل ارسمال بمه همر گمره
تحميل ميکند .لذا سربار ارتباطات کل گرههمای شمبکه در يمک دوره
زماني  ،tاز مرتبه ) O(nاست .البته بايد توجه شود اين ميمزان سمربار
ارتباطي تحميلي به گرههای غير از برپاکننده کانالهای کرمچاله ،صرفاً
به خاطر عمل ارسال پيغامهای ” “Helloاست کمه ايمن عممل (يعنمي
ارسال پريوديک پيغام ” “Helloتوسط گرهها) معممویً در شمبکههمای
حسگر بيسيم متحرک یزم است (فارغ از وجود الگوريتم پيشمنهادی).
يعني اگر ارسال پريوديک پيغامهای ” “Helloتوسط گمرههما را بمرای
شبکه همای حسمگر متحمرک ضمروری بمدانيم ،در ايمن صمورت سمربار
ارتباطات الگوريتم پيشمنهادی در همر دوره زمماني  ،tفقمط مربموط بمه
گرههای برپاکننده کانمالهمای کمرمچالمه ،برابمر )  (2  Wو از مرتبمه
) O(Wميشود .بنابراين الگوريتم پيشنهادی از نظر سربار ارتباطات ،در
مقايسه با ديگر الگوريتمهای مطرحشده ،عملکرد خوبي خواهد داشمت.
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جممدول ( ،)1ميممزان سممربار ارتباطممات الگمموريتم پيشممنهادی و ديگممر
الگوريتمها را نشان ميدهد.
جدول ( :)1مقايسه سربار حافظه و ارتباطات الگوريتم پيشنهادی با ديگر
الگوريتمها
سربار ارتباطات

سربار حافظه

الگوريتم

) O( n n

) O( n

]LSM [7

) O( r n )  O( s

n
) (O
T
)O(w

]P-MPC, SDC [9

) O( n n

) O(d

]RED [10

) O(log n  n

) O(log n  n

)O(n

]SET [8

!RAWLError

Reference
source not
found.

)] O(4  d  E[ X

)O(1

]XED [14

)O(n

) O( n n

]SPRT [15

)O(n
)O(n  log n

)O(1) / O(n
) O(d

]EDD, SEDD [16
]Algorithm [18

) O( n ), O(d

)O(n

]TDD, SDD [23

) O(W

) O(d

الگوريتم پيشنهادی

سربار محاسباتي :در الگوريتم پيشنهادی ،در پايان هر دوره زماني  ،tهر
گره نياز دارد ليست همسايگي خود را در مرتبه زماني ) O(d
پيمايش کرده و گره همسايهای که بيش از يک بار پيغام ”“Hello
ارسال کرده باشد را بهعنوان گره تکراری عالمت زند.

 -2-6نتايج شبيهسازیها
بهمنظور ارزيابي کارايي الگوريتم پيشمنهادی ،تعمدادی آزممايش انجمام
گرفته ،نتايج حاصل با نتايج بهدستآمده از الگوريتمهای ارائمهشمده در
[ 15 ،14 ،17 ،0و  ]13مقايسه شده است .معيارهمای ممورد ارزيمابي،
احتمال تشخيص و سرعت تشخيص است.
احتمال تشخيص ( :)Psاين معيار بهصورت زير محاسبه ميشود [:]12
#successful detection times
# repeat times

Ps 

که برابر است با تعداد اجراهای منجر به تشخيص موفه بمر تعمداد کمل
اجراها ،بهطوریکه در هر اجرا  Rدور الگوريتم تشخيص گرههای کپمي
تکرار شود.
سرعت تشخيص (  :) E mاين معيمار تعمداد دورهمای ممورد انتظمار از
اجرای الگوريتم (يا تعداد حرکت گرهها) جهت شناسايي گرههای کپمي
است.
برای شبيهسازی محيط شبکه از نرمافزار شبيهسماز [25] JSIM
استفاده شده است .در اجرای شبيهسازیها فرض ميشود شبکه حاوی
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 nگممره حسممگر اسممت کممه بممهطممور تصممادفي در يممک ناحيممه دوبعممدی
 257*257مترمربع پراکنده شدهانمد .محميط شمبکه حماوی  Wکانمال
کرمچاله قانوني و  Mگره تکمراری است که بمهطمور تصمادفي پراکنمده
مميشموند .گمرههمای نرممال و تکمراری در محميط عمليماتي متحمرک
ميباشند .ما از مدل حرکت در نظر گرفتهشده در [ ]14جهت حرکمت
گرهها در محيط عملياتي استفاده ميکنيم .در اين آزمايشها کانالهای
کرمچاله بهطور ثابت در محيط عملياتي در نظر گرفته شدهاند (مطمابه
جدول  .)2ميانگين تعداد همسايههای هر گره يا بهعبارتديگمر درجمه
هر گره  dاست .بهمنظور اطمينان از اعتبار نتايج ،هر شبيهسمازی 577
بم ار تکمرار شمده و نتيجمه نهمايي از ميمانگين نتمايج ايمن  577تکمرار
بهدستآمده است.
آزمايش  :1هدف اين آزمايش ،ارزيمابي الگموريتم پيشمنهادی از نظمر
سرعت تشخيص گرههای تکمراری اسمت .در ايمن آزممايش، n=1777 ،

 W=9 ،d=17و تعداد گرههای تکمراری ،يعنمي  Mرا از  2تما  17تغييمر
داده ،تعداد دورهايي کمه نيماز اسمت الگموريتم پيشمنهادی و الگموريتم
 ]14[ XEDاجرا شوند تا گمرههمای کپمي شناسمايي شمود را ارزيمابي
نمودهايم .شکل ( )5نتايج حاصل از ايمن آزممايش را نشمان مميدهمد.
همانطور که از نتايج اين آزمايش مشمخص اسمت ،زمماني کمه تعمداد
گرههای کپي  M=2باشد ،الگوريتم  XEDجهت شناسمايي گمره کپمي
تقريباً به  195جابهجايي يا حرکت گرهها نياز دارد .درحاليکه الگوريتم
پيشنهادی تقريباً به  94حرکت يا جابهجايي گرههما نيماز دارد تما گمره
کپي را شناسايي کند .به همين ترتي زماني که تعداد گرههمای کپمي
برابر  5و  17باشد ،الگوريتم  XEDبه ترتي به  57و  25مرتبه حرکت
گرهها و الگوريتم پيشنهادی به ترتيم بمه  4و  1/15حرکمت گمرههما
جهت شناسايي گره کپي دارند .نتيجمه ايمن آزممايش نشمان مميدهمد
الگموريتم پيشممنهادی سممريعتممر از الگموريتم  XEDگممرههممای کپممي را
شناسايي ميکند.
آزمايش  :2هدف اين آزمايش بررسي قدرت کانالهای کرمچاله قانوني
در تشخيص گرههای کپي است .در اين آزمايش ،فقط فاز تشخيص
غيرمحلي الگوريتم پيشنهادی ،يعني کانالهای کرمچاله قانوني در
شناسايي گرههای کپي استفاده ميشود و فاز تشخيص محلي فعال
نيست .در اين آزمايش  M=2، 9، ...17 ،d=27 ،n=1777و تعداد
کانالهای کرمچاله قانوني را از  9تا  5تغيير داده ،تاثير آن بر سرعت
تشخيص گرههای کپي را ارزيابي نمودهايم .نتايج بهدستآمده با نتايج
حاصل از الگوريتم  XEDمقايسه شده است .شکل ( )5نتيجه اين
آزمايش را نشان ميدهد .همانطور که نتيجه اين آزمايش نشان
ميدهد ،با افزايش تعداد کانالهای کرمچاله ،W ،سرعت تشخيص
الگوريتم پيشنهادی نيز افزايش مييابد .چراکه با افزايش تعداد اين
کانالهای کرمچاله ،نواحي بيشتری از محيط عملياتي تحت نظارت
گرههای برپاکننده کانالهای کرمچاله قرار ميگيرد و اين سب
ميشود گرههای کپي سريعتر شناسايي شوند .همچنين ،نتايج اين
آزمايش نشان ميدهد سرعت تشخيص گرههای کپي در الگوريتم
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 XEDبه ازای  M  5بهتر از فاز دوم تشخيص الگوريتم پيشنهادی
است ولي به ازای  M  5کانالهای کرمچاله سريعتر از الگوريتم
 XEDگرههای کپي را شناسايي ميکنند.
آزمايش  :9در اين آزمايش به ارزيابي الگوريتم پيشنهادی از نظر معيار
احتمال تشخيص ،Ps ،ميپردازيم .در اين آزمايش ،پارامترها بهصورت
 d= 97 ،n = 1777و  M=17تنظيم شده ،معيار  Psبرای دورهای  2تا 27
اجرای الگوريتم پيشنهادی [7] LSM ،و )c=0.5( ]17[ RED
ارزيابي گرديده است .شکل ( )6نتايج بهدست آمده از اين آزمايش را
نشان ميدهد .در اين آزمايش نيز فقط از فاز دوم تشخيص الگوريتم
پيشنهادی جهت شناسايي گرههای کپي استفاده شده است .همانطور
که از نتيجه اين آزمايش مشخص است ،احتمال تشخيص در الگوريتم
پيشنهادی زماني که  W=9باشد بایتر از الگوريتم  LSMو پايينتر از
الگوريتم  REDاست و زماني که  W=5باشد برای  R>17همانند
الگوريتم  REDاحتمال تشخيص گرههای کپي  %177خواهد شد.
البته بايد توجه شود که الگوريتمهای  LSMو  REDجهت شناسايي
گرههای کپي در شبکههای حسگر ثابت مطرح شدهاند .نتيجه اين
آزمايش عملکرد مطلوب الگوريتم پيشنهادی در تشخيص گرههای کپي
را نشان ميدهد.
آزمايش  :4در اين آزمايش نيمز بمه مقايسمه الگموريتم پيشمنهادی بما
الگمموريتم ارائممه شممده در ] [18در قالم معيممار احتمممال تشممخيص،Ps ،
پرداخته مي شود .در اين آزمايش ،پارامترهمای  d=12 ،n=257و R=17
تنظيمشده و نرخ معيار  Psبه ازای  M=2، 9، ...17ارزيابي شمده اسمت.
شکل ( )0نتمايج حاصمل از ايمن آزممايش را نشمان مميدهمد .در ايمن
آزمايش ،يک بار فاز اول و دوم تشخيص الگموريتم پيشمنهادی بمه ازای
 ،W=9يکبار فاز دوم تشمخيص الگموريتم پيشمنهادی بمه ازای  W=9و
يک بار ديگمر فماز دوم تشمخيص الگموريتم پشمنهادی را بمه ازای W=5
ارزيممابي ممميکنمميم .همممچنممين ،الگمموريتم ] [18بمما پارامترهممای
)  V max  3,V min  1, t pause  20, Threshold  4 T (Nتنظممميم
شده است .نتيجه آزمايش نشان ميدهد کمارآيي الگموريتم پيشمنهادی
زمانيکه هر دو فماز تشمخيص فعمال باشمند بهتمر از الگموريتم ] [18و
زمانيکه فقط فاز دوم تشخيص فعال باشد بمه ازای W= 5و M> 6نمرخ
معيار  Psهمانند الگوريتم [ ]11ميباشد .نتيجه اين آزممايش ،عملکمرد
مطلوب الگوريتم پيشنهادی در مقايسه با الگوريتم مطرح شده در []11
را نشان ميدهد.
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Em

آزمايش مشخص است بعد از  47 ،97 ،27و  57دور اجمرای الگموريتم
پيشنهادی ،احتمال تشخيص به ترتي  %31 ،%12 ،%07و  %31خواهد
بود درحاليکمه نمرخ ايمن معيمار در الگموريتم  CSIبمایتر از الگموريتم
پيشنهادی است .البته الگموريتم  CSIگمرههمای کپمي در شمبکههمای
حسگر ثابت را شناسمايي مميکنمد درحماليکمه الگموريتم پيشمنهادی
گرههای کپي در شبکههای حسگر متحرک را شناسايي ميکند.

تعداد گرههای کپي ()M

)Ps(%

شکل (  :)4مقايسه سرعت تشخيص گرههای کپي در الگوريتم پيشنهادی و
XED

تعداد دورهای اجرای الگوريتم()R

Em

شکل (  )6مقايسه احتمال تشخيص فاز دوم الگوريتم پيشنهادی با
الگوريتمهای  LSMو RED

تعداد گرههای کپي ()M

)Ps(%

شکل (  :)5تاثير پارامتر  Wبر سرعت تشخيص گرههای کپي در الگوريتم
پيشنهادی و مقايسه نتايج با الگوريتم XED

آزمايش  :5اين آزمايش نيز به مقايسه الگوريتم پيشنهادی با الگوريتم
 CSIاز نظر معيار احتمال تشخيص ،Ps ،ميپمردازد .در ايمن آزممايش،
فقط حالتي که  2گره کپي (يعني  )M=2در شبکه وجود داشمته باشمد
مورد ارزيابي قرار ميگيرد .بايد توجه شود که هرچمه تعمداد گمرههمای
کپي در شبکه کمتر باشد گرچه دشمن تاثير کمتری بر شبکه ميگذارد
ولي تشخيص اين گرههای کپي توسط الگوريتمهای امنيتي مشمکلتمر
خواهد بود .از اينرو ،با اين آزمايش ،کارايي الگوريتم پيشنهادی خود را
برای چنين حمالتي ممورد ارزيمابي قمرار مميدهميم .در ايمن آزممايش،
پارامترها بهصمورت  W=5 ،d=27 ،n=1777و  M=2تنظميم شمده ،نمرخ
معيار  Psبرای دورهای  17تا  57اجرای الگوريتم پيشنهادی و الگوريتم
 CSIارزيابي گرديده ،نتايج حاصل در شمکل ( )6آممده اسمت .در ايمن
آزمايش ،فاز اول و دوم تشمخيص الگموريتم پيشمنهادی فعمال اسمت و
الگوريتم  CSIبا پارامتر    1تنظيم شده است .همانطور که از نتيجه
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تعداد گرههای کپي ()M

شکل (  :)7مقايسه احتمال تشخيص الگوريتم پيشنهادی با الگوريتم
مطرحشده در []18
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Ps(%)
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)M( تعداد گرههای کپي

 از نظر معيار احتمالCSI  مقايسه الگوريتم پيشنهادی به الگوريتم:)8 ( شکل
. باشدM= 2 تشخيص برای حالتي که

 نتيجهگيری-0
در اين مقاله يک الگوريتم جديد مبتني بر اطالعات محلي و استفاده از
لينکهای کرمچاله قانوني جهت شناسايي گرههای کپي در شبکههای
 الگوريتم پيشنهادی از دو فاز.حسگر بيسيم متحرک پيشنهاد گرديد
 در فاز.تشخيص محلي و تشخيص غيرمحلي تشکيل شده است
“Hello”  هر گره بهطور مستقل با توجه به پيغامهای،تشخيص محلي
 گرههای کپي موجود در همسايگي خود را شناسايي،منتشرشده
 گرههای برپاکننده لينکهای، در فاز تشخيص غيرمحلي.ميکند
“ اقدام بهHello” کرمچاله قانوني با توجه به انتشار پيغامهای
 الگوريتم پيشنهادی نياز به تعيين.شناسايي گرههای کپي ميکنند
 کليدهای عمومي (و، انتشار پيغامهای ادعای مکاني،مکان گرهها
.امضای ديجيتال) و فرايندهای پيچيده تشخيص گرههای کپي ندارد
کارايي الگوريتم پيشنهادی ازنقطهنظرهای سربار حافظه و سربار
.ارتباطات ارزيابي و با ديگر الگوريتمهای موجود مقايسه شده است
 نتايج شبيهسازیها در، الگوريتم پيشنهادی شبيهسازیشده،همچنين
قال معيارهای نرخ تشخيص و سرعت تشخيص با الگوريتمهای مطرح
] مقايسه گرديد که نتايج اين13  و15 ،14 ،17 ،0[ در
.شبيهسازیها عملکرد مطلوب الگوريتم پيشنهادی را نشان ميدهد
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