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 شبکههای بدون ساختاری هستند که در آن گرهها بهشکل بیسیم باهم ارتباط برقرار میکنند؛ اما این شبکهها با، شبکههای موردی سیار:چکیده
 حمله کرمچاله بهعنوان یک. یکی از این نگرانیها حمله کرمچاله هست. مواجهاند،نگرانیهای امنیتی جدی که ریشه در بیسیم بودن کانال دارد
 جریان عادی حرکت پیامها را اتصال کوتاه میکنند و با،حمله ماهرانه تلقی میشود که در آن دو مهاجم فعال با ایجاد یک تونل خصوصی مجازی
 بهاینترتیب مسیر عبوری از این گرهها بهعنوان کوتاهترین مسیر ممکن.این روش دو گره غیر مجاور را بهعنوان گرههای همسایه معرفی میکنند
 نتیجه این است که کل بستهها به این مسیر هدایت میشوند و لذا ممکن است توسط این گرههای مهاجم حذف.بین مبدأ و مقصد تلقی میشود
 در نگاشت. از سیستم ایمنی بدن انسان الهام گرفتهشده است، جهت طراحی مکانیسم دفاعی در برابر حمالت کرمچاله، در این مقاله.شوند
انجامشده مسیرهای ناامن معادل آنتیژن در نظر گرفته میشود که توسط الگوهای آموزشیافته مبتنی بر آنتیبادی کشف و از چرخه مسیریابی
Defense ( WAAIS  نشان میدهد که کارایی الگوریتم دفاعی پیشنهادی کهNS-2  نتایج حاصل از شبیهسازی در محیط شبیهساز.خارج میشوند
 نرخ بستههای حذفشده، از نقطهنظر نسبت تحویل بسته،) نامگذاری شده استAgainst Wormhole Attack using Artificial Immune System
. از کارایی باالتری برخوردار استAODV  وWormPlanar  در مقایسه با روشهای،توسط مهاجمین و میانگین تأخیر انتها به انتها
. شبکههای موردی سیار، حمله کرمچاله، سیستم ایمنی مصنوعی،WAAIS :واژههای کلیدی
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Abstract: Mobile ad hoc networks (MANETs) are structure-less networks in which the mobile nodes are communicate wirelessly
with each other’s. This wireless channel makes the MANETs vulnerable against different types of attacks. Wormhole is one of these
attacks, according to which, two active attackers create a virtual private communication tunnel; reduce message normal stream and
pretend two non-neighbored nodes as neighbors. In this way, the path between these two nodes is pretended as the shortest possible
route between the source and the destination. Thus, all data packets passing through this route can be eliminated by these attacker
nodes. This paper inspires from human immune system to design a defense mechanism against wormhole attack, called WAAIS
(Wormhole Attack Artificial Immune System). In this proposed mapping, all unsecure routes, are considered as antigen. These
unsecure routes are recognized by some rules, which are considered as antibody. The simulation results show that WAAIS
outperforms WormPlanar and AODV in terms of packet delivery rate, average end-to-end delay and drop packets rate.
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 -1مقدمه
1

شبکههای مووردی سویار شوامل مجموعوهای از گرههوای توزیعشوده
هستند که بدون هیچ زیرساخت یا مدیریت مرکزی ،یک شبکه موقوت
را تشکیل میدهند .این نوع شبکهها ارتباط بیسیم در بوین تجهیوزات
غیر همگن را در هر زمان و هر مکان و بدون هویچ زیرسواختی ،فوراهم
میکنند .همانطور که در شکل  6نشان داده شده است ،این تجهیزات
شامل تلفن همراه ،لپتاپها و غیره است .در چنین شبکههایی ،هر گره
سیار نهتنها بهعنوان یک میزبان عمل میکند ،بلکوه میتوانود بوهعنوان
یک مسیریاب ،ارسال و حمول بسوتهها بوه گرههوای سویار دیگور را در
شبکه انجام دهد .همه گرههای شوبکه در قالوب پروتکلهوای مختلوف
مسیریابی در فرآیند کشف مسیر چندگانه مشارکت میکننود .بوه ایون
معنی که بسته میتواند از گره مبدأ به گره مقصد از طریق چند گره در
سراسر شبکه حرکت کنود [ .]8 ،6متأسوفانه ،علیورغم مزایوای خووب
شبکههای موردی ،این شبکهها ساختار مرکزی امنی ندارند و بهشودت
در معرض حمالت مخرب ازجمله حمله کرمچاله 2قرار میگیرند .حمله
کرمچاله یکی از تهدیدآمیزترین و خطرناکترین حمالت بشمار میرود
که معموالً توسط دو گره مخرب انجام میشود .دو گره مخرب یکوی در
نزدیکی گره مبدأ و دیگری در نزدیکی گره مقصد به ارسوال و دریافوت
پیام مسیریابی به یکدیگر از طریق کانال مجزا میپردازند .در این حمله
اگرچه دو گره مخرب دور از یکدیگر میباشند ،اما بهنظر میرسد که در
محدوده ارتباطی یوک گوامی همودیگر قرارگرفتهانود؛ بنوابراین ،مسویر
عبوری از طریق گرههای مخرب کوتاهتر از سایر مسویرها خواهود بوود.
نتیجه این است که این مسیر بهعنوان مسیر نهایی انتخاب مویشوود و
لذا گرههای مهاجم میتوانند بهآسانی اطالعات ارسالی از گره مبودأ بوه
گره مقصد را برباینود و بسوتههای ارسوالی از ایون مسویر را بهصوورت
انتخابی حذف کنند .هدف این مقاله این است که یک الگوریتم مبتنوی
بر سیستم ایمنی مصنوعی 3برای کشف و حذف حملوه کرمچالوه ارائوه
کند کوه منجور بوه بهتور شودن امنیوت شوبکههای مووردی سویار در
پارامترهای کیفیت سرویس گردد.

شکل  :1نمونهای از شبکههای موردی سیار [.]3

ادامه این مقاله به ترتیب زیر سازماندهی شده اسوت :در بخوش 8
به بستر تحقیق (پروتکل مسیریابی  ،AODVحمله کرمچاله و سیسوتم
ایمنی مصنوعی) پرداختهشوده اسوت .بخوش  9بوه بررسوی روشهوای
پیشین دفاع در برابر حموالت کرمچالوه پرداختوه اسوت .بخوش  7بوه
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معرفی روش پیشنهادی دفواع در برابور حموالت کرمچالوه مبتنوی بور
سیستم ایمنی مصنوعی ( )WAAISمیپردازد .در بخش  1شبیهسوازی
و ارزیابی روش پیشنهادی آمده است و نهایتًا بخوش  1بوه جمعبنودی
این مقاله میپردازد.

 -2بستر و مقدمات تحقیق
ازآنجاکه در این مقاله پروتکول مسویریابی  ،AODVحملوه کرمچالوه و
سیستم ایمنی مصنوعی مورد استفاده قرار میگیرند ،در این بخوش بوه
معرفی آنها میپردازیم.
 -1-2پروتکل مسیریابی AODV

پروتکل مسیریابی  AODVیک پروتکل مسیریابی مبتنی بر نیاز 4اسوت
که در آن همه مسیرها فقط وقتیکه مورد نیاز باشند ،کشف میشوند و
تنها در طول مدتی که مورد استفاده قرار میگیرند ،نگهداری میشوند.
مسیرها در طول یک فرآیند همه پخشی 5کشفشده و پاسخ مسویر بوه
گره مبدائی که درخواست مسیر کرده بود ارسال میگردد.
 -2-2حمله کرمچاله در شبکههای موردی سیار
یکی از حمالت بسیار مشهوری که در شبکههای مووردی سویار انجوام
میگیرد ،حمله کرمچاله هست .در این حمله ،حملهکننده بستههایی را
در یک منطقه از شبکه شنود میکننود و آنهوا را بوا هموان شوکل در
منطقه دیگری از شبکه که خارج از محدوده ارسال خود اسوت ،پخوش
میکنند .این حمله غالبًا با استفاده از دو گوره کوه بوا اسوتفاده از یوک
لینک اختصاصی به یکدیگر متصل شدهاند ،صورت میپذیرد .محودوده
این لینک اختصاصی بیش از محدوده ارسال فرستندههای معمول بهکار
گرفتهشده در شبکه است .این کار با استفاده از یک لینوک بیسویم بوا
آنتنهای جهتدار 6یا با یک لینک سیمی اختصاصی انجوام مویگیورد.
گرههای حملهکننده که در دو سوی تونل قرار دارند ،برای سرعت دادن
به لینک اختصاصی بهجای ارسال بستهها بهصورت بسته به بسته آنها
را بهصورت بیت به بیت ارسال مینمایند .در نگاه اول اینکه بسوتهها از
یک منطقه از شبکه با یک لینک پرسرعت به مقاصود خوود در منطقوه
دیگری ارسال میشوند ،نمیتواند بهصورت یک حمله تلقی شود؛ اما بوا
اندکی دقت متوجه میشویم که در این حالت گرههای حملهکننوده در
شرایط بسیار مناسبی قرار میگیرند که بتواننود شوکلهای متنووعی از
حمالت را اجرا کنند .این گرهها میتوانند بستهها را بهصورت انتخوابی،
از این کانال عبور دهد یا با عبور ندادن بستههای مربوط به گره خاص،
آن گره را در شرایط حمله انکار خدمت 7قرار دهد .حملوه کرمچالوه در
پروتکل مسیریابی مانند  AODVمیتواند بهراحتی اعمالشده و عملکرد
شبکه را تحت تأثیر قرار دهد .برای مثوال همانگونوه کوه در شوکل 8
نشان داده شده است ،حملهکننده  ،Hبسته درخواست مسویر را کوه از
گره مبدأ  Sدریافت کرده است ،مستقیمًا از طریق تونلزنی بوه گوره F
(حملهکننده دوم) ارسال کرده ،سپس گره  Fآن را سریعًا به گره مقصد
 Dارسال میکند .گوره مقصود از طریوق مسویر  P ،Hو  ،Fتعوداد گوام
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کمتری نسبت به سایر مسویرها دارد ،بنوابراین بسوته پاسوخ را از ایون
مسیر برگشت میدهد .بدین ترتیب براساس شوکل  9حملوه کرمچالوه
میتواند شکلگرفته و دادههای عبوری از این تونلینگ بین گوره  Hو F
حذف شوند [.]1 ،7
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شکل  :2گرههای  Hو  Fبستههای تقاضای مسیر را به یکدیگر ارسال
مینمایند.
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یک روش مبتنی بر سیستم ایمنی . . .

عملکرد سیستم ایمنی اکتسابی کموک مویکننود و بور روی آن توأثیر
میگذارند و در این مقاله نیز از این سیستم استفاده میشوود ،موروری
کوتاه بر آن الزم بهنظر میرسد.
ایمنی ذاتی :سیستم ایمنی ذاتی همانطور که از نامش برمیآید با گذر
زمان تغییر نمیکند و برای تشخیص تعداد کمی از مهاجمان معمول،
تنظیمشده است .سیستم ایمنی ذاتی بیشتر پاتوژنها 11را (که
مهاجمان بالقوه مضر هستند) در برخورد اول منهدم میکند اما سیستم
ایمنی اکتسابی ،برای ایجاد واکنش در برابر مهاجمان احتیاج بهوقت
دارد و بنابراین وظیفه سیستم ایمنی ذاتی است که در برابر مهاجمان
بهسرعت واکنش نشان دهد و حمله را تحت کنترل بگیرد تا سیستم
ایمنی اکتسابی بتواند پاسخ مؤثری ایجاد کند [.]68-4
ایمنی اکتسابی :ایمنی اکتسابی زمانی که فعال شود ،برای هفتهها
فعال میماند؛ درحالیکه ایمنی ذاتی زمانی که فعال میشود ،برای
چند روزی فعال میماند .وظیفه ایمنی اکتسابی است که زمانی که
ایمنی ذاتی ازپادرآمده یا به هر جهت ناکارآمد شد ،پاتوژنها را از بین
ببرد .ناکارا بودن ایمنی ذاتی بهاینعلت است که ایمنی ذاتی نمیتواند
پاسخی خاص برای یک پاتوژن مهاجم ایجاد کند .در این حالت سیستم
ایمنی اکتسابی وارد عمل میشود .برخالف ایمنی ذاتی ،ایمنی اکتسابی
حافظه دارد و بنابراین طبق شکل  7پاتوژنی را که یکبار حمله کرده و
سیستم برای آن پاسخی تولید کرده است ،بهیاد میآورد و در
برخوردهای بعدی ،برای مقابله با آن پاتوژن پاسخ سریعتری تولید
میکند.
Y2

 -3-2سیستم ایمنی مصنوعی
در این بخش سیستم ایمنی مصنوعی توضیح داده میشود .بور اسواس
تعریف نویسندگان دی کاسترو 8و تیمیس 9سیستم ایمنی مصنوعی بوه
سیستمهای وفقی که با الهام از ایمونولووژی نظوری و توابوع ،اصوول و
مدلهای ایمنی مشاهدهشده بهوجود آمدهاند و برای حل مسائل موورد
اسوتفاده قورار میگیرنوود [ .]1سوه نکتوه کوه در هور الگووریتم ایمنوی
مصنوعی باید لحاظ شود :در هر الگوریتم ایمنی مصنوعی ،حداقل بایود
یک جزء ایمنی مانند لنفوسیتها 10وجود داشته باشد .در هر الگووریتم
ایمنی مصنوعی ،باید ایودهای برگرفتوه از بیولووژی نظوری یوا تجربوی
استفاده شود .الگووریتم ایمنوی مصونوعی طراحیشوده ،بایود بوه حول
مسئلهای کمک کند [.]4
 -1-3-2اصول ایمنی
در این بخش به اصول ایمنی اشاره خواهیم کرد .این بخش را با خالصه
کوتاهی از سیستم ایمنی ذاتی شروع میکنیم .سیستم ایمنی ذاتوی در
سیستمهای مصنوعی بهطور گسترده استفاده نشدهاند ولی ازآنجاکه به
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Y1

زمان

X1

سطح پاسخ ایمنی

شکل  :3گرههای  Hو  Fموفق به تشکیل کرمچاله در شبکه شدهاند.

X2

T1

T2

شکل  :4پاسخهای اولیه و ثانویه ایمنی

 -2-3-2سلول  Bآنتیبادیها 12و انتخاب کلونی

13

مانند همه سلولهای ایمنی ،سولولهای  Bدر مغوز اسوتخوان سواخته
میشوند .یک سلول  Bطبیعوی حامول  631آنتویبوادی (پذیرنوده) در
سطح خود است .هرکدام از این آنتیبادیها دارای شکلی هستند که در
ساختار ژنتیکی سلول  Bاست و بنوابراین شوکلی مشوابه بوه سولول B
دارند .بنابراین همه آنتیبادیهایی که توسط یک سلول  Bتولیدشدهاند
به مجموعه مشابهی از الگوهای مولکولی متصل میشوند .طبق شکل 1
آنتیبادیهای سولول  Bدو ارزشوی و دو عملکوردی هسوتند .آنهوا دو
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ارزشیاند زیرا میتوانند از طریق دو بازوی نوواحی  Fabبوه دو آنتویژن
متصل شوند و دو عملکردیاند زیرا بهعالوه اتصال از طریق نواحی Fab
به الگوهای آنتیژن میتوانند از طریق قسمت  Fcبه پذیرندههای خاص
روی سطح سلولهای ایمنی دیگر نیز متصل شوند.

B-Cell

ناحیه Fc

ناحیه ( Fabپیوند آنتیژنها)

آنتیبادی
شکل  :5دیاگرام سلول B

آنتیبادیهای زیادی در سطح سلول  Bدیده میشود .در شوکل 1
یک آنتیبادی ،یا یوک ایمونوگلووبین ،از دو زنجیور سوبک مشوابه و دو
زنجیر سنگین مشابه ،تشکیل شده است.
محل پیوند آنتیژنها
کتابخانه J

کتابخانه

کتابخانه

V

D

مرتب سازی ژنها

 DNAمرتب شد
J

V
D

شکل  :6مولکول آنتیبادی و ژنومش

 -3-3-2سیستم ایمنی مصنوعی الگوی الهام گرفتهشده از
بیولوژی
بووهطورکلی ،سیسووتمهای ایمن وی مصوونوعی جووزء الگوریتمهووای الهووام
گرفتهشده از بیولووژی هسوتند .ایون نووع الگوریتمهوا ،الگوریتمهوایی
هستند که اصول و ویژگیهای آنها نتیجه بررسی در خواص وفقی 14و
مقاومتی 15نمونههای بیولوژیکی هستند .نمونوه چنوین الگوریتمهوایی،
شبکههای عصبی زیدنبرگ 16که از مغز الهام گرفتهشده است و سیستم
ایمنی مصنوعی که از اصول و پردازشهای سیستم ایمنی طبیعی برای
حل مسائل استفاده میکند هستند [.]69
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 -3کارهای پیشین
در سالهای اخیر امنیت در شبکههای مووردی سویار بهخصووص امون
کووردن پروتکلهووای مسوویریابی در برابوور حمووالت کرمچالووه ،بشوودت
موردتوجه بووده اسوت .در اداموه بوه معرفوی تعودادی از پژوهشهوای
انجامشده پرداخته میشود.
در [ ،]67برای کشف و جلوگیری از حمالت کرمچاله روشی مبتنی
بر تابع فشردهسازی درهمسواز پیشنهادشوده اسوت .ایون روش از توابع
درهمساز امن بورای محاسوبه مقودار فیلود درهمسواز دربسوته RREQ
استفاده میکند .بدینصورت گره مبودأ  Sبورای یوافتن مقصود گوره D
فرایند کشف مسیر را شروع میکنود ،در ابتودا گوره  Sتوابع درهمسواز
 HCFرا مقداردهی کرده و بهطرف همسوایگان پخوش مویکنود توا بوه
مقصد  Dبرسد .مقصد هم به  RREQرسیده ،توابع درهمسواز را اعموال
کرده و گام واقعی را با تعداد گامی که در فیلد  seedمحاسبهشده بود،
مقایسه میکند .اگر تطابق داشت ،مسیر مووردنظر امون بووده و بسوته
پاسخ مسیر را به مبدأ ارسال میکنود اموا اگور تطوابق نداشوته باشود،
بهعنوان مسیر مشکوک حذف میکند.
در [ ،]61یک روش توزیعشده ،پیشنهادشده است که از اطالعات
همسایگی استفاده میکند و نیاز به سختافزار خاصی ندارد .ایوده ایون
مقاله برای یافتن گرههای همسایه واقعی ،استفاده از لیست همسوایگی
گرههای همسایهای است که همزمان با گره جواری تحوت حملوه قورار
ندارد .وقتی حمله کرمچاله در شبکه رخ میدهود ،تعوداد همسوایههای
گرههای در معرض حمله بیش از حد معمول خواهود شود .بنوابراین از
این ایوده اسوتفاده کورده و بهصوورت توزیعشوده همسوایههای واقعوی
گرههایی که تحت حمله قرارگرفتهاند را شناسایی کرده و گرههای دیگر
را بهعنوان گره مشکوک در نظر گرفتوه و از لیسوت همسوایگی حوذف
میشود.
در [ ،]61نویسوندگان یوک روشوی مبتنووی بور تئووری گوراف کووه
 WormPlanarنامیده میشوود ،پیشونهاد کردنود Wormplanar .بوه دو
بخش اساسی تست سطحی محلوی (شناسوایی گرههوای مشوکوک بوه
حمله) و فرآیند پاالیش (حذف گرههای مشکوک) تقسیم مویشوود .در
تست سطحی محلی؛ گرههای مشکوک بوه حملوه شناسوایی مویشوود
بدینصورت که هر گره اطالعات همسایگان  kگامی خود را جموعآوری
میکند سپس الگوریتم مسطح سازی برای زیر گوراف همسوایگان هور
گره اعمال میشود بعدازاینکه تمامی گرههوا تسوت سوطحی محلوی را
انجام دادند ،تعدادی گرههای مشکوک شناسایی میشوند .سپس در فاز
فرآیند پاالیش ،گرههای مشکوکی که از فاز قبل شناساییشده بودند را
فیلتر کرده تا از ادامه فعالیت مخربکاری جلوگیری بهعمول آیود .ایون
روش که صرفًا از اطالعات اتصال محلی گرهها بهره میگیورد ،قوادر بوه
ثبت فعالیت کرمچالهها در شبکههای مووردی سویار هسوت و محورک
خوبی برای تشخیص حمله کرمچاله اسوت و در روشهوای توزیعشوده
تنها با اطالعات اتصال شبکه کار میکند.
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در [ ،]64نویسندگان یک روشی مبتنوی بور موقعیوت و ناحیوه بور
اساس پروتکل  LARپیشنهاد کردند که فرآیند کشف مسیر را بوا هموه
پخشی محدود انجام میدهد .این روش از اطالعات مکان با کمک GPS
برای مسیریابی دادهها استفاده کرده که از سوربار پیییوده در عملیوات
مسیریابی را کاهش میدهد .بهعنوان مثوال ،وقتوی یوک گوره مبودأ S
میخواهد اطالعاتی به گره مقصد  Dارسال کند ،اول ناحیه مورد انتظار
را پیداکرده و سپس درون آن ناحیه درخواست کشف مسیر بوه مقصود
 Dرا میکند .هموه گرههوای همسوایه عضوو ناحیوه کوه بسوته ناحیوه
درخواستی را دریافت کردند ،به همسایگان خود به سمت مقصود هموه
پخشی میکنند .این فرایند ادامه مییابد تا بسته درخواست مسویر بوه
دست مقصد برسد زمانی که مسیری کشف شد به گره مبدأ تکپخشی
شده و گره مبدأ مسیرهای کشفشده را با اعموال الگووریتم Hexagon
جدا کرده سپس با مسیر انتخابی امن ،دادهها را به مقصد ارسال میکند.
هووو و همکووارانش [ ،]61روش  Packet Leashرا جهووت کشووف
حمالت کرمچاله 17پیشنهاد کردند که مبتنی بر  Leashجغرافیوایی 18و
 Leashزمووانی اسووت .یووک  Leashجغرافیووایی ،تضوومین م ویکنوود کووه
دریافتکننده بسته درون فاصله مشخص از فرستنده قورار دارد و یوک
 Leashزمانی ،تضمین میکند که بسته یک حد باالی طول عمر دارد و
ازآنجاییکه بسته میتواند با سرعت زیاد نور حرکت کننود بوه حوداکثر
فاصلهای که میتواند حرکت کند محدود شده است .هر دو نووع Leash
پیشنهادی میتوانند از حمالت کرمچاله جلوگیری کنند بهدلیل اینکه
اجازه میدهد اگر بسته بیشتر از محدوده فاصله یا سرعت تجواوز کنود،
دریافتکننده بسته بهعنوان گره مشکوک شناسایی شود .بدین طریوق،
برای ساختن یک بسته  Leashجغرافیایی هر گوره بایود مکوان خوود و
تمام گرهها را برای همگامسازی ساعت بداند .وقتیکه یک بسته ارسال
میشود ،فرستنده بسته ،مکان خودش را در 𝑠 Pو زمان ارسوال بسوته را
در 𝑠 tقرار میدهد .وقتی یک بسته دریافت میشود ،گره دریافتکننوده
این مقدار را با مکان خودش که در متغیر 𝑟 Pاست ،و مان دریافت بسته
که در 𝑟 tاست ،مقایسه میکنود .اگور سواعتهای فرسوتنده و گیرنوده
درون محدوده ∆ ±و  Vحداکثر سرعت گرهها همگامسازی شده باشود،
دریافتکننده بسته میتواند حد باالی فاصله بین ارسالکننده بسوته و
خودش ( 𝑟𝑠𝑑) را محاسبه کند .بهویژه ،بر اساس مهر زمانی 𝑠𝑡 دربسوته،
زمان دریافت محلی در 𝑟𝑡 ،حداکثر خطای مربوطه در اطالعوات مکوانی
در ∂ ،و مکان در فتکننده بسته در 𝑟 ،Pو مکان ارسوالکننده بسوته در
𝑠 Pباشد سپس 𝑟𝑠𝑑 میتواند بهصورت زیر مرزبندی شود:
∂ ≤ ||P𝑠 − P𝑟 || + 2𝑣 ∗ (𝑡𝑟 − 𝑡𝑠 + ∆) +

𝑟𝑠𝑑

بر اساس رابطه باال ،مهر زمانی و مکانی بسوته دریافوت شوده از گرههوا
مورد تصدیق قرار میگیرد تا گرهها تبادل اطالعات امنی داشته باشوند
[.]63 ،62
آقای عبدالسالم و تاریک ،روش مبتنی بر محدوده فاصله و زمان را
پیشوونهاد کردنوود .بدینصووورت بوورای کشووف و جلوووگیری از حمووالت
کرمچاله ،اول پیوندهایی که در عملیات مسیریابی با احتمال باال درگیر
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یک حمله کرمچاله هستند کشف میشوند .این بر اساس فورض اینکوه
حمالت کرمچاله از نوع داخل باند باعث زیادشودن توأخیر بسوتهها در
مقایسه با شبکههای بیسیم معمولی میشود؛ در نظر گرفتهشده است.
پسازآن ،جهت اطمینان اینکه پیوند موردنظر آلوده به حمله کرمچالوه
هست یا نه یک بسته رمزنگاریشده بین دو سر پیونود ،ارسالشوده توا
سالم یا آلوده بودن آن مشخص گردد [.]83
آقای چیانگ و همکوارانش یوک روش مبتنوی بور زموان پیشونهاد
کردند کوه از همگام سوازی سواعت بورای تشوخیص حموالت اسوتفاده
میکند .بدینمعنی که به سرآیند این پروتکل یک فیلد تصدیق اصوالت
اضافه کردند که میتواند روی هر کانالی که دادههوا ارسوال مویشوود،
عمل کند .این فرآیند ،برای حمالتی که قصد ایجواد توأخیر بوین گوره
مبدأ و مقصد حین تبادل ترافیک داده دارد ،عمول کورده و آنهوا را از
ادامه فعالیت بازمیدارد [.]86
آقای وو و همکاران یک روش مبتنی بر زموان بوه نوام Wormeros
پیشنهاد کردند که شامل دو فاز برای کشف حمله کرمچاله اسوت .فواز
پیدا کردن گرههای مشوکوک و فواز تأییدیوه .در فواز اول ،از اطالعوات
محلی گرهها برای بررسی وجود حموالت کرمچالوه در شوبکه اسوتفاده
میکند .در ابتدا RTT ،ین گره مبدأ  Sو تمامی همسایههای گره میانی
اندازهگیری میشود .اگر ) RTT(S,Dجاییکه  ،Dیکی از همسایگان گره
مبدأ  Sاسوت ،بهصوورت غیرعوادی بزرگتور از میوانگین  RTTتموامی
پیوندها از گره  Sبه همسایگان آن باشد ،ممکون اسوت یوک کرمچالوه
مابین گره  Sو گره  Dوجود داشته باشد .در طول عملیوات ،نیوازی بوه
همکاری تمامی گرهها در مسیر بین  Sو  Dنیسوت؛ دوم ،از مشواهداتی
که دو گوره همسوایگان  Sو  Dبوهاحتمال زیواد ،بورای اشوتراکگذاری
همسایههای مشترک در شبکه متراکم ،استفاده میکند.
در فاز تأییدیه پس از پیودا شودن گرههوای مشوکوک بوه کرمچالوه در
شبکه Wormeros ،یکسری از چالشها را برای مطمئن سواختن اینکوه
کرمچاله بهطور صحیح شناسایی شده است ،آغاز میکند .در ایون فواز،
دو گره همکار و مطمئن برای به چالش کشیدن گره کرمچاله ،حملهای
به پیوند آلوده بوه کرمچالوه آغواز مویکننود [ .]88بورای ایون منظوور
نویسندگان از روش  TrueLinkاستفاده کردند [.]89
آقای ونگ و همکارانش یک روش مبتنی بر مکان انتها به انتها بوه
نام  ،EDWAبرای تشخیص حمله کرمچاله پیشنهادی کردنود .در ایون
روش گره مبدأ بر اساس اطالعات تبادلی بین خوود و مقصود ،حوداقل
تعداد گام به گره مقصد را تخمین میزند .گره مبدأ مقدار تعداد گام را
برای هر مسیر دریافتی از پاسخ بسته با مقودار تخمینوی استفادهشوده
مقایسه میکند ،اگر مقدار دریافتی بسیار کمتر از مقدار گوام تخمینوی
باشد ،مسیر مربوطه بهعنوان مسیر آلووده بوه کرمچالوه تشوخیص داده
میشود .پسازآن ،گره مبدأ ،کرمچالوه راهانودازی شوده را در دو نقطوه
پایانی ردیابی کرده و گرههای کرمچاله در یک ناحیه کوچک شناسایی
شده و از ادامه فعالیت در شبکه بلوکه مویشوود و از سوایر مسویرهای
سالم کشف شده که آلوده به کرمچاله نیست ،استفاده میکند [.]87
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 -4روش پیشنهادی :دفاع در برابر حمالت کرمچاله با

شروع

بهرهگیری از سیستم ایمنی مصنوعی ()WAAIS
در پروتکل مسیریابی  AODVبعد از ایونکوه گوره مبودأ  RREPهوا را
دریافت میکند ،با اولین  RREPرسیده کوتواهترین مسویر را شناسوایی
کرده و بستهها را ارسال میکند .بر این اساس این پروتکل تووجهی بوه
امون بوودن مسویر (نبوود حمووالت کرمچالوه) نمویکنود؛ امووا در روش
پیشنهادی گره مبدأ پس از دریافت RREPهوا ،ابتودا بوا بهرهگیوری از
الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی امنیت مسیرها را بررسی کرده و بسته
را به امنترین مسیر ارسال میکند .در روش پیشنهادی ایده کلوی کوار
این است که همانطور که در سیستم ایمنی بدن ،آنتیبادیها آمووزش
میبینند تا آنتیژنهای مخرب را شناسایی و از بین ببرند ،در اینجا نیز
مجموعه قوانینی ایجاد میشود و طوری بهروزرسانی میشود که بتوانود
مسیرهایی را که توسط مهاجمان کرمچاله آلودهشده اسوت ،شناسوایی
کرده و از چرخه انتخاب خارج نماید .نگاشت و قیاس پیشونهادی بوین
سیستم ایمنی بودن انسوان و شوبکههای مووردی سویار تحوت حملوه
کرمچاله در جدول  6نشان داده شده است .جزئیات چگونگی اسوتفاده
از نگاشت جدول  6در زیر بخش  7.8آمده است.
روش پیشوونهادی طبووق فلوچووارت ش وکل  4از قسوومتهای
مختلفی تشکیل شده است :تولید تصوادفی جمعیتوی از آنتویبوادیهوا
(قوانین) ،ارزیابی آنتیژنهوا (مسویرهای برگشوت RREPهوا) ،تطبیوق
آنتیبادی با آنتیژنها ،رد کردن مسیرهای تطبیق داده شوده ،تکمیول
مجموعه تشخیص دهنده (قوانینی که منجور بوه تشوخیص مسویرهای
آلوووده بووه کرمچالووه شوودهاند) ،ذخیووره در حافظووه ایمنووی و فووراجهش
تشخیصدهنده .آنتیبادی موردنظر طوری طراحی میشود که امنیت و
کارایی را بهشکل همزمان در نظر میگیرد .این طراحی در دو فاز انجام
میشود.
 -1-4فاز اول :ارزیابی اولیه امنیت مسیرهای نامزد با استفاده از

گره مبداء بسته  RREQرا برای
همسایگان خود ارسال میکند

هر گره میانی بسته درخواست
مسیر را به گرههای همسایه
خود ،فوروارد میکند

خیر

بلی
گره مقصد RREQهای مختلف را
دریافت میکند

گره مقصد RREPهای مختلفی را از
مسیرهای جداگانه به گره مبداء
ارسال میکند

گره مبداء پس از دریافت
RREPهای مختلف وارد فاز ارزیابی
امنیت مسیرهای مرتبط میشود

مسیرهای مرتبط با RREPهای
رسیده را به شکل آنتیژن (،RTT
تعداد گام و انرژی) تعریف میکند
گره مبدأ مجموعه تصادفی از
آنتیبادیها (قوانین تشخیص دهنده
کرمچاله به شکل تابعی از ،RTT
تعداد گام و انرژی) را تولید میکند

رد آنتیژن مسیر )(RREP

بلی

بستههای آزمایشی
در این مرحله هر یک از مسیرهایی که برای آنها  RREPدریافت شده
است ،ازنقطهنظر امنیتی آزمایش میشود .برای این منظور از هر مسویر
یک بسته آزمایش ارسال میشود و مقصد نیز موظف اسوت در صوورت
دریافت بسته آزمایش یک بسته تائیدیه برای آن مسویر ارسوال نمایود.
بدیهی است که چنانچه یک مسیر آلوده به حمله کرمچاله باشد ،بسته
آزمایش به مقصد نخواهد رسید و بسته تائیدیه دریافت نخواهد کرد .در
این شرایط احتمال اینکه این مسیر یوک مسویر آلووده باشود ،افوزایش
مییابد؛ یعنی مقدار ) Pwh(rبرای مسیر  rافزایش مییابد؛ اما اگر بسته
آزمایش به مقصد برسد ،بسته تائید دریافت خواهود شود و ایون بودین
معنی است که آن مسیر دارای حمله کرمچاله نیسوت؛ بنوابراین مقودار
) Pwh(rکاهش پیدا میکند .فرآیند ارسال بسته آزمایش بهتعداد  9بوار
انجام میگیرد.

Serial no. 82

آیا گره دریافتکننده
 RREQگره مقصد است؟

آیا آنتیبادیها با آنتیژنها
منطبق هستند؟

خیر
تکمیل مجموعه تشخیص دهنده

ذخیره در حافظه ایمنی

بلی

تطبیق دارد؟

خیر
فراجهش

پایان
شکل  :7فلوچارت WAAIS
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جدول  :1نگاشت بین بدن انسان و شبکههای موردی سیار
شبکههای موردی سیار

بدن
انسان
آنتیژن

مجموعه تمام مسیرها از مبدأ تا مقصد

ساختار

قوانین تشخیص حمله کرمچاله براساس (𝑇𝑇𝑅  ،تعداد گام و

آنتیبادی

انرژی)

کلونیسازی

تکثیر مجدد آنتیبادیهایی با بیشترین تطبیق با آنتیژنها

یک روش مبتنی بر سیستم ایمنی . . .

که در آن 𝑖𝑦𝑔𝑟𝑒𝑛𝐸 میزان انرژی باقیمانده مسیر  𝐻𝑜𝑝𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖 ،iتعداد
گام مسیر  𝑅𝑇𝑇𝑖 ،iزمان رفت و برگشت مسیر  𝑀𝑎𝑥 𝑅𝑇𝑇 ،iبیشوترین
زمان رفت و برگشت مسیرها Max HopCount ،بیشوترین تعوداد گوام
مسیرها و  ،Max energyبیشترین انرژی مسیرها را نشان میدهد.
بهمنظور ترکیب نتایج فازهای اول و دوم و در نظر گرفتن شواخص
امنیت و کارایی ،معیار کلی انتخاب یک مسیر طبق رابطه ( )8بهدسوت
میآید.
()8

میزان میل

مجموع انرژی گرههای مسیر ،تعداد گامها و 𝑇𝑇𝑅

ترکیبی

در شرایط مساوی سریعترین  RREPانتخاب میشود

جهش

مقدار اولیه ) :Pwh(rاگر طبق مکانیسم تشخیص مهواجم ،مسویر
مورد تأیید بود ،مقدار اولیه ) Pwh(rبرابر  3خواهد بوود اموا اگور مسویر
مورد تأیید نبود ) ،Pwh(rبرابر  633مقداردهی مویشوود .سوپس بورای
بهروزرسانی آن ،طبق جدول  8گره مبدأ بهصورت دورهای 9 ،بوار یوک
بسته آزمایشی را از تمام مسیرهای ممکن به گره مقصد ارسال میکند.
اگر از طرف گره مقصد بسته تأیید آمد 13 ،واحد از متغیر ) Pwh(rکسر
میشود؛ اما اگر از طرف گره مقصد بسوته تأییود نیامود 83 ،واحود بوه
متغیر ) Pwh(rاضافه میشود .این امر  9بار انجام میشود و برای تمامی
مسیرها ) Pwh(rبهروزرسانی میشود .حال اگر مقودار ) Pwh(rمسویری
بیشتر از  13بود ،آن مسیر بهعنووان یوک مسویر آلووده کنوار گذاشوته
میشود (رد میشود) .در غیر این صورت ،آن مسیر به قسومت بعودی،
یعنی فاز دو ،جهت ارزیابی امنیت و کارایی مسیرها ،ارسال میشود.
جدول  :2آزمایش مکانیسم تشخیص مهاجم
)Pwh(r
Pwh(r) - 13

NotConfirmation

Pwh(r) +83

√

Confirmation
√

))𝐼𝑅 = (1 − Pwh(r
) 𝑖𝑇𝑇𝑅 ∗ 𝐹𝑖 (𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑖 . 𝐻𝑜𝑝𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖 .

الگوریتم شوکل  ،2شوبه کود آمووزش تشوخیصدهندهها را نشوان
میدهد .هدف این است که مجموعه آنتیبادیها را جهت مقاوم کوردن
با یکسری آنتیژن خودی آموزش دهد تا جهت دفاع در مقابل آنتیژن
غیرخودی (حمله کرمچاله) مقاوم باشند.
Algorithm 1: For training the detectors
;1: Set counter 𝑛𝑎 as the number of self 𝐴𝐿𝐶𝑠 to train
;𝐶 Create an set of self 𝐴𝐿𝐶𝑠 as

2:

; 𝑡𝐷 Determine the training of self-element as

3:

While size of 𝐶 not equal to 𝑛𝑎 do

4:

; 𝑖𝑋 Randomly generate an ALC,

5:

;Matched = False

6:

For each self-set 𝑧𝑝 € 𝐷𝑡 do

7:

If affinity between 𝑋𝑖 and 𝑍𝑝 is higher than affinity

8:
threshold 𝒓 then

;Matched = True

9:

;Break

10:

End if

RREPs
RREP1
RREP2

End for
If not matched then
;𝐶 Add 𝑋𝑖 to set

15:

شکل  :8شبه کد آموزش تشخیص دهندهها (در قسمت تکمیل

با توجه به اینکه حمله کرمچاله تعداد گامها را کمتر از مقودار واقعوی
نشان میدهد ،لذا چنانیه یک مسیر دارای تعداد گوام کمتوری باشود،
احتمال اینکه این مسیر آلوده باشد ،افزایش مییابد .این در حالی است
که پائین بودن زمان رفتوبرگشت و باال بودن مجموعه انرژی گرههوای
موجود در مسیر ،عالوه بر اینکه امنیوت مسویر را از نقطوه نظور حملوه
کرمچاله ارتقاء میدهد ،از نقطه نظر کارایی مسیر نیز مطلوب است .لذا
میتوان مسیر مطلوب را مسیری در نظر گرفوت کوه طبوق رابطوه ()6
باعث بیشینه شدن شاخص 𝑖𝐹 میشود:
= ) 𝑖𝑇𝑇𝑅 𝐹𝑖 (𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑖 . 𝐻𝑜𝑝𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖 .
𝑇𝑇𝑅 𝑥𝑎𝑀
𝑖𝑡𝑛𝑢𝑜𝐶𝑝𝑜𝐻
𝑖𝑦𝑔𝑟𝑒𝑛𝐸
(
()+
()+
)
𝑖𝑇𝑇𝑅
Max HopCount
Max energy

Serial no. 82

13:

16: End Procedure

 -2-4فاز دوم :ارزیابی امنیت و کارایی مسیرهایی که از فاز اول

()6

12:

14:
End if

عبور کردهاند.

11:

مجموعه تشخیص دهنده)

ساختار آنتیبادی و آنتیژن :آنتیبادی هموان سوه ویژگوی محودود
کردن حمله کرمچاله (تعداد گام ،زمان رفتوبرگشت و انرژی باقیمانده)
و آنتیژن مجموعه کل مسیرهایی در نظر گرفته میشود که برای آنها
 RREPدریافت شده است.
میل ترکیبی :همانطور که در سیستم ایمنی مصونوعی تعریوف شود،
آنتیبادیهایی که درجه اتصال به آنتیژن قوویتوری نسوبت بوه بقیوه
آنتیبادیها داشته باشند بهعنوان آنتیبادی بهتر جهت ترکیوب شودن
انتخاب میشوند .در روش پیشونهادی ،میول ترکیبوی هموان مجمووع
مسیرهایی که تعداد گام بیشوتر ،زموان رفتوبرگشوت کمتور و انورژی
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باقیمانده بیشتر باشند انتخاب مویشووند .در غیور ایون صوورت مسویر
کاندید حذف میشود.
تطبیق :در این قسمت RREPهایی که در گوره مبودأ جموع شودهاند،
آنها را با سه شرط موجود مقایسه و بررسی کورده و امنتورین مسویر
انتخاب میشود .در ضمن مهمترین ویژگی مکانیسم تشوخیص مهواجم
این است که در طول زمان اصالح شوند و بهنحووی تعریوف شووند کوه
قابل اصالح بوده و بهراحتی قدرت یادگیری داشته باشند.

یک روش مبتنی بر سیستم ایمنی . . .

قسمت تکمیل مجموعه تشخیصدهنده :بورای تموامی مسویرهایی
که مقدار ) 𝑃𝑤ℎ (rآنها کمتر از  13بود جهت انتخاب امنترین مسیر
از الگوریتم  ،8طبق شکل  3استفاده میشود:
Algorithm 2: For selecting immune route
1: Initialization:
;2: Let P𝑤ℎ (𝑟) as the probability candidate route
;3: Let 𝑅 denote the number of candidate route
;𝑒𝑡𝑢𝑜𝑟 𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓 4: Let F𝑟 denote the

جزئیات ویژگی اول ،دوم و سوم آنتیبادی در قسمت تطبیق:

;𝑒𝑡𝑢𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑢𝑚𝑚𝑖 5: Let 𝐼𝑅 denote the

ویژگی اول ،زمان رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد :طبوق رابطوه

𝑒𝑡𝑢𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑢𝑚𝑚𝑖 6: Procedure Selecting

( )7برای تمامی مسیرهای دریافتی از گره مبدأ بوه گوره مقصود زموان
رفتوبرگشت را محاسبه مینماید .جهوت بهدسوت آوردن مسویری بوا
زمان رفتوبرگشت کم از رابطه ( )6استفاده میشود.

7:

For r = 1 to R do
If P𝑤ℎ (𝑟) > 0.5 Then
; 𝑟Push out route

9:
Else

محاسبه 𝑔𝑣𝑎 𝑇𝑇𝑅 :زمان رفتوبرگشت بدینصورت تعریف شده است:
فاصله زمانی بین ارسال یک بسته  Helloبه همسایگان و دریافت جواب
 Helloمربوطه از همسایگان تعریف شده است .بدین صوورت هور گوره
میانگین زموان رفتوبرگشوت بوین خوود و همسوایگان توگ گوامی را
نگهداری میکند که این مقودار بوا 𝑔𝑣𝑎 𝑇𝑇𝑅 نشوان داده شوده اسوت
(رابطه .)7

8:

10:

= ) 𝑖𝑇𝑇𝑅 11: 𝐹𝑖 (𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑖 . 𝐻𝑜𝑝𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖 .
)

𝑖𝑦𝑔𝑟𝑒𝑛𝐸
Max energy

()+

𝑖𝑡𝑛𝑢𝑜𝐶𝑝𝑜𝐻
Max HopCount

()+

𝑇𝑇𝑅 𝑥𝑎𝑀
𝑖𝑇𝑇𝑅

∗ ))𝑟(Select the route with maximum 𝐼𝑅 = (1 − 𝑃𝑤ℎ

(

12:

) 𝑖𝑇𝑇𝑅 𝐹𝑖 (𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑖 . 𝐻𝑜𝑝𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖 .
13:

End if

14:

End for

15: End Procedure

()9

𝑅𝑇𝑇 𝑎𝑣𝑔(0) = 𝑅𝑇𝑇0

()7

)𝑎 𝑅𝑇𝑇 𝑎𝑣𝑔(𝑖) = (𝑅𝑇𝑇 𝑎𝑣𝑔(𝑖 − 1) ∗ 𝑎) + ((1 −
)𝑖𝑇𝑇𝑅 ∗

شکل  :9الگوریتم انتخاب مسیر امن

طبق الگوریتم  ،8برای هر مسیر تابع 𝑖𝐹 محاسبه میشود و مسیری
که عدد بزرگتوری داشوته باشود ،بوهعنوان امنتورین مسویر انتخواب
میشود.

در رابطه ( 𝑅𝑇𝑇 𝑎𝑣𝑔(0) ،)9بیانگر این است که وقتی گره مبدأ بعد از
اینکه از اولین همسایه تک گامی خوود پاسوخ بسوته  Helloرا دریافوت
کرد ،تنظیم شده است .بعالوه اینکه گره مبدأ پس از دریافت هر پاسوخ
 Helloمیانگین زمان رفتوبرگشت یا 𝑔𝑣𝑎 𝑇𝑇𝑅 را بهروزرسانی میکند.
همینین مقدار اولیه متغیر 𝛼 به  3/241تنظیم شده است.

این مرحله مسیرها با یک معیار دیگر (در شورایط مسواوی سوریعترین

ویژگی دوم ،تعداد گام مسیرهای بین مبدأ و مقصد :همانطور که

 RREPانتخاب میشود) ارزیابی شده تا بهترین مسیر انتخاب شود.

عنوان شد مسیرهای آلوده به حمله کرمچاله خود را بهعنوان مسیرهای
کوتاه تبلیغ میکنند .لذا از بوین مسویرهایی کوه توسوط RREPهوای
مختلف به مبدأ اطالع داده شدهاند مسیرهایی کوه کوتواهتر مویباشوند
همواره احتمال آلوده بودن آنها بیشتر است .بر این اسواس هموانطور
که در رابطه ( )6دیده میشود مسیرهاییکه نسبت  HopCountآنهوا
به بزرگترین  HopCountیعنی ( )MaxHopCountعودد بزرگتوری
است احتمال سالم بودن آن مسیر بیشتر است.
ویژگی سوم ،انرژی باقیمانده بین گرههای مبدأ و مقصد :بر اساس
رابطه ( )6مسیرهاییکه نسبت  Energyآنها به بوزرگتورین Energy

یعنی ( )MaxEnergyعدد بزرگتری باشد انرژی باقیمانوده آن مسویر
بیشتر است.

Serial no. 82

قسمت فراجهش :از بین مسیرهای ارزیابی شده مسیرهاییکوه دارای
شرایط تقریبًا یکسان باشند به مرحله فراجهش ارسال مویشوود توا در

قسمت ثبت در حافظه ایمنی :مسیرهایی که طبق رابطه

𝑖𝐹

بزرگترین عدد را داشته باشد ،آن مسیر امنترین مسیر بوده و جهت
استفاده در دفعات بعدی ،در حافظه ایمنی ثبت میگردد.

 -5شبیهسازی و ارزیابی روش پیشنهادی
در این بخش ارزیابی مکانیسوم دفواعی  WAAISموورد ارزیوابی قورار
میگیرد .بورای ایون منظوور از ابوزار شبیهسوازی  NS-2نسوخه 8/97
استفاده میشود .در ادامه این بخش ابتدا پارامترهای شبیهسازی بیوان
میشود و سپس در بخش بعدی معیارهای ارزیوابی ارائوه مویشوود .در
بخش سوم محیط شبیهسازی و طراحی سناریو ارائوه شوده اسوت و در
نهایت بعد از آن در بخش چهارم ،نتایج شبیهسازی تشریح میگردد.
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جدول  :3پارامترهای استفادهشده در شبیهسازی

یک روش مبتنی بر سیستم ایمنی . . .

 -2-5معیارهای ارزیابی
در این بخش عملکرد روش پیشنهادی  ،WAAISبر اسواس معیارهوای
زیر بررسی میگردد.
نسبت تحویل بسته :این معیار بیانگر درصدی از بستههاست که سالم
به مقصد تحویل داده شدهاند .رابطه ( )1نسبت کل بسوتههای ارسوال
شده در شبکه به کل بستههای دریافت شده در شبکه را نشان میدهد
[.]87
n
∑j=1 Number of recieve packets
()1
( = PDR
) ∗ 100
∑nj=1 Number of sent packets

میانگین تأخیر انتها به انتها :رابطه ( )1میانگین تأخیر انتها به انتها

جدول  :4چهار سناریو برای شبیهسازی روش پیشنهادی

را نشان میدهد .این معیار بیانگر تأخیر بین ارسال یک بسته بوه درون
شبکه و دریافت بسته در مقصد ،به ازای تموامی بسوتههای داده اسوت
[.]81
E2E Delay
() 1
n
n
∑j=1 Delivery Time − ∑j=1 Arrival Time
(=
)
∑nj=1 Recieved packets

تعداد بستههای حذفشده :رابطه ( )4تعداد بستههای حذفشوده را
نشان میدهد .تعداد بستههایی که توسط گرههوای مخورب حذفشوده
است [.]81
()4

= Drop packets
∑nj=1 Number of droped packets
( n
)
∑j=1 Number of droped packets + sent packets
∗ 100

 -3-5محیط شبیهسازی و طراحی سناریو

 -1-5پارامترهای شبیهسازی
در این مقاله از پارامترهای ارائه شوده در جودول  9بورای شبیهسوازی
اسووتفاده مویشووود .در ایوون قسوومت جهووت ارزیووابی روش پیشوونهادی
 WAAISنمودارهایی ارائه میشود که رفتار این روش نسبت بوه رفتوار
روشهای  ]88[ WormPlanarو  ]9[ AODVدر شرایط حمله کرمچاله
و با در نظر گرفتن چهار سناریوی ارائه شده در جدول  7مورد بررسوی
قرار میگیرد.
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بورای ارزیوابی کوارایی روش پیشونهادی از نسوخه شوماره دو نرمافووزار
شبیهساز  NSاستفاده شده است NS .یک موتور شبیهسازی اسوت کوه
برنامهنویسی آن بر اساس مدل رویداد گرا بوده و ترکیبوی از زبانهوای
برنامهنویسووی  C++و  OTCLاسووت .زبووان  OTCLنیووز کووه نسووخه
شیءگرای زبان  TCLاست دارای انعطاف و کوارایی بواالئی در طراحوی
سناریوهای شبیهسازی هست .جهت ارزیابی کوارایی روش پیشونهادی،
سناریوهایی در قالب شبکههای موردی سیار طراحوی و بوا زبوان TCL
پیادهسازی شدهاند .معیارهای مورد مقایسه قرار گرفته شده ،بوهکموک
زبووان  AWKو از نتووایج شبیهسووازی کووه در قالووب فایلهووای Trace
استخراج شده و با نرم افزار اکسل طراحی شده است [.]84
 -4-5نتایج شبیهسازی
در این قسمت نتایج اجرای شبیهسازی در قالب نمودار ارائه میشود.
نسبت تحویل بستته :شوکل  ،63نسوبت تحویول بسوته را در چهوار
سناریو در مقابل زموان و نورخ گرههوای مخورب بورای  ،WAAISروش

 WormPlanarو پروتکل مسیریابی  AODVدر شرایط حملوه کرمچالوه
نشان میدهد.
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همانطور که از شکل مشوخص هسوت ،تحویول بسوته  WAAISدر دو
سناریو اول و دوم در زمانهای بین  613تا  133ثانیه در حال افوزایش
هست ،اما در دو سناریو سوم و چهارم نرخ تحویل بسته کواهش یافتوه
اما نسبت به دو روش دیگر بهبود خوبی دارد .دلیل بهتر بوودن تحویول
بسته در روش  ،WAAISشناسایی سریع گرههای مخرب و حذف آنوان
توسط نگاشت انجام شده مسیرهای ناامن و آنتیژن در نظر گرفته شده
است که توسط الگوی آموزشیافته مبتنوی بور آنتویبوادی کشوف و از
چرخه خارج میشوند؛ اما در روش  WormPlanarدر زمان  983ثانیه تا
 733ثانیه کاهش یافته و کارایی آن بهمراتب پایین میآیود .همینوین
پروتکل مسیریابی  AODVاز هموان ابتودا کوه دچوار حملوه گرههوای
مخرب شده ،کارایی آن از همان ابتدا بین  13تا  17درصد نشوان داده
شده است و چون هیچ مکانیسم دفاعی ندارد کارایی آن بهمراتب بودتر
از روش پیشنهادی و  WormPlanarاست.

(الف) سناریوی اول

یک روش مبتنی بر سیستم ایمنی . . .

(ج) سناریوی سوم

(د) سناریوی چهارم
شکل  :11مقایسه نرخ تحویل بسته روش پیشنهادی  WAAISبا
 WormPlanarو پروتکل مسیریابی  AODVدر شرایط حمله در چهار
سناریو

تعداد بستههای حذفشده :شوکل  ،66حوذف بسوتهها را در چهوار

(ب) سناریوی دوم
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سناریو در مقابل زموان و نورخ گرههوای مخورب بورای  ،WAAISروش
 WormPlanarو پروتکل مسیریابی  AODVدر شرایط حملوه کرمچالوه
نشان میدهد .روش پیشنهادی بهدلیل اینکه فرآیند درخواسوت مسویر
جعلی گرههای نفوذکننده را شناسایی و طبق ویژگویهوای تعیینشوده
محدود میکند ،در نتیجوه مسویری کوه بوین مبودأ و مقصود انتخواب
میشود امون بووده و در نتیجوه بسوتههای دادهای خیلوی کوم توسوط
گرههای مخرب حذف میشووند .بنوابراین هموانطوری کوه از نموودار
مشخص هست تعداد بستههای حذفشده توسط گره مخورب در روش
پیشنهادی  WAAISبهمراتوب کمتور از روش  WormPlanarو پروتکول
مسیریابی  AODVدر شرایط حمله کرمچاله است.
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دلیل بیشتر بودن حذف بسته در پروتکل مسویریابی  AODVنداشوتن
مکانیسم دفاعی در مقابل حملوه کرمچالوه هسوت .همینوین در روش
 WormPlanarبهخاطر اینکه هر گره اطالعات همسایگان  kگامی خود
را جمعآوری کرده سوپس الگووریتم مسوطح سوازی بورای زیور گوراف
همسایگان هر گره اعمال مویکنود ،سوربار روش بواال رفتوه در نتیجوه
فعالیت حمله کرمچاله گسترش مییابد و نتیجتًا بستههای بیشتری در
شبکه حذف میگردد.
میانگین تأخیر انتها به انتها :شکل  ،68میانگین تأخیر انتها به انتهوا
را در چهووار سووناریو در مقابوول زمووان و نوورخ گرههووای مخوورب بوورای
 ،WAAISروش  WormPlanarو پروتکل مسیریابی  AODVدر شورایط
حمله نشان میدهد ،WAAIS .تاخیرکمتری نسبت بوه دو روش دیگور
دارد .باال بودن نورخ تحویول بسوته در روش پیشونهادی ،متعاقبوًا بایود
تأخیر کمتر ارسال بسته بین مبدأ و مقصد باشود بعوالوه اینکوه چوون
روش پیشنهادی ،از مسیرهای ذخیرهشده در حافظوه ایمنوی اسوتفاده
میکند و هیچ فرآیند کشف مسیر انجام نمیشود ،باید تأخیرش کمتور
باشد.

(ج) سناریوی سوم

(د) سناریوی چهارم
شکل  :11مقایسه بستههای حذفشده روش پیشنهادی  WAAISبا
 WormPlanarو پروتکل مسیریابی  AODVدر شرایط حمله در چهار

سناریو
(الف) سناریوی اول

دلیل بیشتر بودن تأخیر در پروتکل مسیریابی  ،AODVایون اسوت کوه
همیشه برای ارسال بسته از مبدأ به مقصد باید مسیرجداگانهای کشوف
شود و این فرآیند کشف مسیر و پیدا کردن پاسخ مسیر مناسب ،تأخیر
بیشتری را در شبکه حادث میکند .تأخیر روش  ،WormPlanarنسبت
به  WAAISبیشتر است اما نسبت به پروتکول  AODVتوأخیر کمتوری
دارد .دلیل بهتر بودن  WormPlanarنسبت بوه  ،AODVاسوتفاده از دو
مکانیسم تست دوطرفه محلوی و پواالیش مسویرها هسوت کوه هوم در
فرآیند ارسال بسته  RREQهم دریافت  RREPانجام میشود.

 -6نتیجهگیری

(ب) سناریوی دوم
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در این مقاله ،یوک روش مبتنوی بور سیسوتم ایمنوی مصونوعی جهوت
انتخاب امنترین مسیر از بین مسیرهای ناامن حاوی کرمچاله ارائه شد.
هدف اصولی روش ارائهشوده انتخواب امنتورین مسویر اسوت .در روش
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پیشنهادی در فاز اول؛ برای هر یک از مسیرهایی که برای آنهوا بسوته
 RREPدریافت شده بود ،ازنقطهنظر امنیتی آزمایش شد.
برای این منظور از هر مسیر یک بسته آزمایش ارسال شد و مقصد نیوز
موظف بود .برای این منظور از هر مسیر یک بسته آزمایش ارسال شد و
مقصد نیز موظف بود در صورت دریافت بسته آزمایش یک بسته تائیود
برای آن ارسال نماید.

(د) سناریوی چهارم
شکل  :12مقایسه تأخیر انتها به انتها روش پیشنهادی  WAAISبا
 WormPlanarو پروتکل مسیریابی  AODVدر شرایط حمله در چهار
سناریو

(الف) سناریوی اول

(ب) سناریوی دوم

بدیهی است که چنانیه یک مسیر آلوده به حمله کرمچاله بوود ،بسوته
آزمایش به مقصد نمیرسید و لذا بسته تائید دریافت نمیکورد .در ایون
شرایط احتمال اینکه این مسیر یک مسیر آلوده باشد افزایش مییافت.
در فاز دوم؛ با توجه بوه اطالعوات بوهدسوت آموده مسویرها از فواز اول
چنانیه مسیری دارای تعداد گام کمی بود .احتمال اینکوه ایون مسویر
یک میسر آلوده باشد افزایش مییافت .این در حوالی اسوت کوه پوائین
بودن زمان رفتوبرگشت و باال بودن مجموعه انرژی گرههای موجود در
مسیرهای بهدستآمده از فاز اول عوالوه بور اینکوه امنیوت مسویر را از
نقطهنظر حمله کرمچاله ارتقاء مویداد از نقطوهنظر کوارایی مسویر نیوز
مطلوب بود .لذا مسیر مطلوب ،مسیری در نظور گرفتوه شود کوه طبوق
رابطه باال باعوث بیشوینه شودن شواخص 𝑖𝐹 گردیود .نتوایج حاصول از
شبیهسازی در چهار سناریو ،نشان داد کارایی روش پیشنهادی نسوبت
به  WormPlanarو  AODVدر شورایط حموالت کرمچالوه از نقطوهنظر
نسبت بستههای تحویل دادهشده ،تعداد بسوتههای حذفشوده توسوط
مهاجمین و تأخیر انتها به انتها بهتر بود.
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