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 و ارائه راه حل  VANET خودرویی درشبکه  (DOS)برررسی حمله انکار سرویس

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات شبکه های کامپیوتری دانشگاه گیالن  -لیا میرزایی 

lia.mirzaei@gmail.com 

 چکیده 

صنایع خودروسازی بیش از بیش مورد توجه  VANETبه علت اهمیت ایمنی وسالمت افراد در سطوح جاده ها ، شبکه ویزه خودرویی یا 

بوده وبرای تامین این ایمنی ، دسترسی به شبکه باید از زمان اتصال آن ،  VANETقرار گرفته است . ایمنی ، یکی از جنبه های امنیتی 

د ، دسترسی به شبکه مهم وضروری بی وقفه امکان پذیر باشد . زیرا زمانی که یک اتصال عالئم مهم حیاتی با اتصال دیگری ارسال می کن

وایرلس در تکنولوژی مشهور مدیوم یا واسط وایرلس ، در است . با این وجود ، به علت گسترش و بکار گیری روز افزون اپلیکیشن های 

ی به شبکه ، با آینده ای نزدیک ، احتمال خطر حمله به سیتم های ایمنی ، رو به افزایش خواهد بود . و با توجه به اهمیت آن ، دسترس

 انواع فراوانی از حمله ها روبرو خواهد شد . 

شرح داده شده است . به  VANETبه  دسترسی شبکه ودر سطوح وخیم تری در محیط   ( DOS )در این مقاله ، حمله انکار سرویس 

های ممکن نیز مورد بحث و مدلی ارائه شده وبرای غلبه بر این حمله ها ، راه حل   DOSاز حمله های  VANETجهت ایمن سازی 

 بررسی قرار گرفته است . 

 

 کلید واژگان :

 (DOS)، ایمنی ، دسترسی ، حمله امنیتی ، سرویس انکار  VANETشبکه ویژه خودرویی 
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 مقدمه :  -1

با انتقال مجموعه ای از اطالعات از یک   Multihop، نوعی شبکه در خودرو بوده ، که در آن به روش  VANETشبکه ویژه خودرویی 

به شکل گسترده ای به دو گروه اپلیکیشن های ایمنی  VANETاتصال به دیگری ، اتصاالت با هم ارتباط برقرار می کنند . اپلیکیشن های 

ن ها با کاربران وسالمتی و اپلیکیشن های ایمنی ، در تکنولوژی بسیار مهم اند . زیرا این اپلیکیشو غیر ایمنی طبقه بندی می شوند . 

م حیات آنان در ارتباطند . این اپلیکیشن ها اطالعات مربوط به هشدار مانند اخطار قبل از تصادف در جاده ای ویژه را برای رانندگان فراه

باط است . و نمونه ای حال حرکت در جاده ها  ، در ارت، با تامین ایمنی و سالمت انسانهای در  VANETمی سازند . به عبارت ساده تر از 

از این  اپلیکیشن ها می توان اپلیکیشن های بهبود سیستمترافیک ، مسیر یاب یا نقشه مسیر حرکت ، دسترسی به پارکینگ و اطالعات 

ندر هواشناسی را نام برد . اساساَ هدف هر دو گروه از این اپلیکیشن ها ، فراهم سازی اطالعات صحیح و درست برای کاربران ورانندگا

سطوح جاده هاست . در اپلیکیشن های ایمنی ، نه تنها باید اطالعات دقیق ودرست باشد ، بلکه باید با امنیت کامل این اطالعات از منبع 

ان به مقصد انتقال داده شود . از اینرو امنیت یکی از مسائل مهمی که کوچکترین اختالل توقف و یا قطع ارتباط در آن ، میتواند برای کاربر

بدین بویژه ایناختالل زمانی مهمتر خواهد بود که اطالعات مهمحیاتی بخواهد بین فرستنده و گیرنده رد وبدل شود . مشکل ساز باشد .

شرح داده شد قابلیت دسترسی دائم به شبکه یکی از  2شمار میرود . آنگونه که در  منظور ، دسترس بودن شبکه یک نیاز اساسی ومهم به

نیازهای امنیتی است . این نکته زمانی قابل توجیه است که وقتی یک اتصال بخواهد به اتصال دیگری در شبکه یا به پایگاه اصلی اطالعات 

یا عدم دسترسی ممکن است از هر گونه نقص و یا هر نوع حمله مانند دسترسی دسترسی یابد شبکه باید برای کاربر قابل دسترس باشد . 

می پردازد  VANETپدید آید . این مقاله به شش فصل تقسیم شده است . فصل دوم به حمالت احتمالی به   DOSحمله انکار سرویس 

به بحث درباره برخی راه حل های ممکن و سطوح آن در موارد استفاده موجود می پردازد و در فصل چهارم ،   DOS.فصل سوم به حمله 

به تحلیل و شرح کامل موضوع پرداخته و در فصل ششم نتیجه گیری   5بخش می پردازیم و مدلی برای ایمنی شبکه ارائه میدهیم . در 

 پذیرد .  صورت می

  VANETحمالت احتمالی در  - 2

در معرض انواع حمالت  VANETاستفاده می شود ،  VANETبه علت آنکه از تکنولوژی واسطه یا مدیوم وایرلس یا بی سیم باز در 

 احتمالی قرار می گیرد . بنابراین  احتمال حمله به آنباال است . هدف ایم حمله گرها ایجاد مشکل برای کاربران قانونی است . ) کاربران

در سیستم اختالل ایجاد می کنند ؛ مانند شرکتهای تاکسیرانی. در نتیجه شبکه و سرویس در دسترس ستند که عمال غیر قانونی کسانی ه

  در  زیر شرح داده شده است .  Dosبرخی از حمله گرهای نخواهد بود و نتیجه آن انکار سرویس خواهد بود . 

   Sybilسی بل  حمله 1-2

سی بل را شرحداده ، در این حمله یک اتصال پیغام چند گانه به اتصاالت دیگری  دوسور اولین کسی بود کهدر مقاله ای حمله

می فرستند . هر پیغام حاوی هویتی جعلی و متفائت از یک منبع بوده که بدین وسیله منبع اصلی ناشناخته می ماند . هدف 

پیغام های غلط ، در دیگر اتصاالت ترک  دیگر اتصال هاست که با فرستادناصلی این حمله گرها ، ایجاد ابهام و سردرگی در 

 جاده ایجاد می شود و این عمل به نفع حمله گرها خواهد بود . 

 جعل هویت اتصال  2-2

جعل هویت یکیاز کارهایی است که اتصال با فرستادن ورژن تغییر یافته پیامی که از یک منبع اصلی دریافت کرده انجام می دهد و 

ست . و ادعا می کند که این پیام از منبع اصلی منشاء می گیرد . برای غلبه بر این مشکل ، تنها یک اشتباه یا خطاهدف آن ایجاد 
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است ؛ که برای تشخیص منبع پیام واقعی بکار خواهد رفت .  VANETکلید اولیه ای که در اتصاالت هر دستگاه قرار داده می شود ، 

راننده ای استفاده کند و سیستم در ارتباط با شناسایی هویت راننده  پلیس ممکن است بخواهد از این کلید اولیه برای شناسایی

 باشد . بنابر این محافظت از این کلید اولیه بسیار مهم بوده تا مورد سوء استفاده حمله گر قرار نگیرد . 

 ارسال اطالعات غلط  3-2

در ایننوع حمله پیام غلط یا ساختگی با هدف خاص از یک اتصال به اتصال دیگری در شبکه فرستاده می شود . تا داستان غم انگیز 

 هرج و مرج ترافیکی را پدید آورد . که خود ممکن است باعث بر عکس جلوه دادن شرایط واقعی شود . 

ا ترک کنند . بنابراین این عمل جاده را برای حمله گر خالی می کند تا از با غلط جلوه دادن اطالعات ، کاربران ممکن است جاده ر

 آن برای مقاصد خود استفاده کند . 

 IDافشای هویت یا  4-2

اتصاالت را در شبکه شناسایی کرده و مکان جریان را در اتصال هدف کشف می کند . مشاهده گر جهانی اتصال هدف را هویت دیگر 

روسی را به همسایگان اتصال هدف ارسال می کند . وقتی این اطرافیان توسط ویروس مورد حمله قرار می تحت تعقیب قرار داده و وی

گیرند همانگونه که موقعیت جریان هدف را بدست می آورند ، هویت اتصال هدف را نیز می گیرند . موسسات اجاره خودرو از 

 .  اینتکنیک برای شناسایی مکان خودروهای خود استفاده می کنند

 حمله انکار سرویس   5-2

در محیط وایر لس عموماَ حمله گر با واسط به واسط ارتباط حمله می کند . تا باعث انسداد کانال شود و یا در دسترسی اتصال به  

 تفاده از منابع مهمشبکه مشکل ایجاد کند . هدف اصلی آن جلوگیری از دست یابی اتصاالت واقعی از خدمات شبکه و ممانعت اس

شبکه است . حمله ممکن است سبب نابودی ویا فرسودگی و فشار بیش از حد بر اتصاالت ومنابع شبکه شود . که در نهایت شبکه 

اتفاق افتد .ودر آن اطالعات مهم حیاتی   DOSنباید اجازه دهد که  VANETدیگر برای کاربران قانونی هم وجود نخواهد داشت .  

ر اسرع وقت به مقصد مورد نظر برسد . خالصه اینکه سهراه وجود دارد که ممکن است حمله گر ها به باید بی وقفه با امنیت کامل ود

یا   Packetبرسند که عبارتند از : بسته شدن یا انسداد کانال ارتباطی ، بارگذاری بیش از حد بر شبکه ، ریزش   DOSحمالت 

 بسته های اطالعاتی . 

 حمله انکار سرویس  -3

 می پردازیم .   Dosدر ذیل به شرح سه سطح از حمالت 

،هدف حمله گر محاصره منابع اتصال است ؛ به گونه ای که   DOSدر این مرحله حمله  :  محاصره منابع اتصال، مرحله اصلی    1-3

کلیه منابع به بررسی صحت اتصاالت نتوانند دیگر کارهای مهم وضروری انجام دهند . اتصال بی وقفه مشغول بوده و با بهره گیری از 

 و سقم پیامها می پردازد . 

A)  ( 10مورد  : ) DOS   به ارتباطاتV2V   نشان داده شده ،  0حمله می کنند ) خودرو به خودرو ( ، آنگونه  که در شکل

را  را می فرستد . یک اتصال قربانی پشت اتصال حمله گر ، این پیام  Yیک حمله گر پیام هشدار تصادف در موقعیت 

دریافت می کند . با این وجود همین پیام بی وقفه تکرار می شود که اتصال قربانی را مشغول نگه داشته ، بنابراین 

 دسترسی به شبکه کامال َ انکار می شود . 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 به ارتباطات خودرو به خودرو حمله می کند .   DOS:  0شکل 

B)  ( 12مورد  ) : اجرای حملهDOS   در ارتباطات(V2I)   خودرو و پایگاه اطالعات کنار جاده ای ( . در این مورد حمله گر (

بی وقفه مشغول (  RSU)نشانداده شده حمله می کنند و وقتی   2آنگونه که در شکل   (RSU)به یونیت کنار جاده ای 

از آن دریافت کند ،  ارتباط برقرار کند ، قادر نخواهد بود پاسخی (RSU)تائید پیام هاست ، هر اتصال دیگری بخواهد با 

بنابر این سرویس غیر قابل دسترس خواهد بود . از اینرو ارسال اطالعات حیاتی مهم در چنین موقعیتی پر خطر و ریسکی 

 خواهد بود . 

 

 به ارتباطات بین خودرو و پایگاه اصلی اطالعات حمله می کند . DOS:  2شکل                    

 مرحله گسترده : انسداد کانال     2-3

می باشد که در آن کانال توسط حمله گر مسدود می شود بنابر این به دیگر  DOSاین مرحله ، مرحله ای باالتر در حمله 

 کاربران اجازه دست یابی به شبکه داده نمی شود . 

 :دومورد از موارد احتمال در زیر آمده است 

i.   نشان  3: حمله گر کانالی با فرکانس باال می فرستد و ارتباط میان اتصاالت دامنه را آنگونه که در شکل   (10)مورد

نشان داده شده مسدود می سازد . این اتصاالت دیگر نمی توانند در آن دامنه پیام فرستاده و یا دریافت کنند . 

بل دسترس نخواهد بود . وقتی یک اتصال ، دامنه مخصوصا این که به دلیل این حمله ، سرویس ها در این دامنه قا

 حمله را ترک کند تنها در این صورت میتواند پیام بفرستد یا دریافت کند .

 

 
 یک دامنه از کانال مسدود شده در ارتباط خودرو به خودرو – 3شکل 

ii.  ( 12مورد )  مرحله بعد ، انسداد ارتباط کانال ، انسدادی است که میان اتصاالت پایگاه اصلی اطالعات صورت می

موقعیتی را نشان میدهد که حمله گر ، نزدیک پایگاه اصلی اطالعات حمله ای ترتیب داده تا کانال را  4گیرد . شکل 

فت پیام به دیگر اتصاالت ممکن نیست . و در مسدود نماید ومنجر به خرابی شبکه شود . در این روش ارسال ودریا

 صورت غیر قابل دسترس بودن شبکه متوقف می شود . 
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 انسداد کانال بین خودرو و پایگاه اصلی اطالعات -4شکل 

 ( ( DDOSانکار سرویس پراکنده یا پخش شونده     3-3

در شبکه پخش می   Impactدر محیط خودرویی شدید ترند زیرا مکانیسم حمله به روش پخش شونده   DDOSحمالت 

 شود . حمله گر حمله را از موقعیت های مختلفی هدایت می کند . دو نمونه از این حمله ها در ذیل آمده است . 

A. ( حمله گر ها از موقعیت های مختلف حملهرا هدایت می کند . هر بار 10مورد ) ممکن است از بازده های زمانی

در مختلف برای ارسال پیام استفاده کند . خصوصیت و تکنولوژی پیام ها و بازه زمانی از یک اتصال به اتصال دیگر 

با قطع شبکه در اتصال هدف است ) حمله متفاوت است .هدف حمله گر ها ایجاد غیر قابل دسترس بودن شبکه 

نشانداده شده است چند پیام به اتصال هدف که ) خودرو خاکستری (  5کل خودروهای مشکی ( آنگونه که در ش

مدتی اتصال هدف نمی تواند با هیچ کدام از اتصاالت موجود است می فرستند یعنی سه حمله گر وجود دارد . بعد از 

 در شبکه ارتباط برقرار کند . 

 

 

 در ارتباط خودروبه خودرو  DDOS  -5شکل                    

B.  ( در این مورد ، هدف حمله پایگاه اصلی  12مورد )VANET   یعنیRSU   نشان داده شده  6است که در شکل

است . سه حمله گر در شبکه وجود دارند که از موقعیت های مختلف به پایگاه اصلی حمله می کنند . وقتی اتصاالت 

لی بار اضافی وارد شده در نتیجه انکار سرویس دیگری در شبکه بخواهد به شبکه دسترسی پیدا کند . بر پایگاه اص

 اتفاق می افتد . 

 

 انکار سرویس گسترده در ارتباط بین خودرو وپایگاه اصلی اطالعات -6شکل 

 راه حل پیشنهادی در حمله انکار سرویس  - 4
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 Onمی باشد . مدل برای استفاده از یک یونیت  9و01و00الگوراه حل پیشنهادی در حمله انکار سرویس ، بر اساس کارهای پیشین در 

Board   ، یا انتقالOBU   تاکید دارد کهدر اتصال ها خودرو قرار داده شود تا از حمله انکار سرویس جلوگیری کند . در زمان حمله انکار

یا جهش   Hopping Frequencyپیشنهاد می کند که از سوئیچ کردنیا تغییر کانال و یا از تکنیک   OBUردازنده به سرویس ، یونیت پ

چهار حق انتخاب دارد . پس از پروسس کردن الزم و تصمیم گیری ،    OBUفرکانس استفاده کند .در هنگام دریافت پیام حمله ، 

 هر کدوم از روش های تغییر یا سوئیچ کانال در زیر توضیح داده شده است . ود . بعدی در شبکه فرستاده می ش  OBUاطالعات به 

 
 پیشنهادی به حمالت انکار سرویس مدل راه حل – 7شکل 

( A )   : که مخصوص ارتباطات کوتاه برد تغییر دادن یا سوئیچ کانالDSRC    بوده و کانال های چند گانه ایجاد می کند . و رنج انتقال آن

نشان داده  8کانال تقسیم می شود و و هر کانال آنگونه که در شکل  7بین   DSRCمی باشد . طیف  GHZ 5.925به   GHZ 5.85 از 

  DSRCاست .    27MBPSانجام می شود باالی   DSRSمی باشد . سرعت انتقال دیتا یا اطالعات که توسط  10MHZشده است ، 

برای اپلیکیشن های ایمنی   CH172و   CH184مهمی دارد زیرا ارتباط میان اتصاالت و پایگاه اصلی اطالعات را فراهم می سازد .  نقش

لیکیشنهای غیر ایمنی ، چهار کانال در اپلیکیشن هایی با مصارف غیر ایمنی بکار می رود . به دلیل تعداد زیاد اپ  CH180و   CH182و 

در کانال کنترل نصب می شود که عموماَ در اپلیکیشن های غیر ایمنی ، پیام های هواشناسی و امکان   CH178د . در آن تعبیه می شو

 رفتن به کانال های دیگر وجود دارد . در این روش همواره دسترسی به شبکه وجود خواهد داشت . بنابر این انکار سرویس ،انکار می شود .

 
 و کانال ایمنی و غیر ایمنی  DSRC – 8شکل 

B )   (    ها وجوددارد که با تکنولوژی سوئیچینگ یا سوئیچ کردن : انواع فراوانی از تکنولوژیVANET   کار می کنند مانند دسترسی

. هر گاه حمله گر حمله ای را هدایت می کند . شبکه  UMTS   ،UTRA – TDP    ،Wi- MAX    ،Wi-Fi  ،Zig-Beeرادیدیی جهانی 

شبکه متوقف می کند . بدین ترتیب کلیه خدمات یا   NETWORK TYPEبین اینتکنولوژی ها تغییر مکان می دهد . حمله را در 

پارامترهای مختلف  خصوصیات این تکنولوژی ها را شرح داده است و مقایسه ای از 0سرویس شبکه دچار حمله نمی شود . جدول شماره 
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ها کمک به سیستم در ارائه داده است . از خصوصیات این تکنولوژی مانند ) استاندارد ، باند فرکانس ، سرعت داده و کاربردهای اولیه (

سطح  جهت تغییر مکان در این تکنولوژی هاست . اگر شدت حمله پایین باشد ما از تکنولوژی هایی با رنج پایین استفاده کرده و  وقتی

 حمله باالست از تکنولوژی سوالر استفاده می کنیم . 

  ( C )  جهش فرکانس با طیف گستردهFHSS  (Frequency hopping spread   ) 

و خروجی بکار می رود . هدف آن گسترش   3G، بلوتوث ،   GSMطیف گسترده تکنولوژی مشهوری است که در جهش فرکانس با 

بتواند با وجود رینج های گوناگون   Data Packetپهنای باند یک سیگنال با اضافه کردن چند کلید یا کد بوده تا مجموعه اطالعات یا 

نیک اصلی بوده ( دوتک FHSS  و گستردگی طیف با جهش فرکانس ) DSSSفرکانس انتقال یابد . گستردگی طیف با مراحل مستقیم یا 

-Pseudoکانال ارتباط را با استفاده از فواصل زمانی عادی و طی مراحل  ( FHSS)  که در ارتباطات با طیف وسیع بکار می رود . 

Rondom   . یا تقلید نتیجه انتخابات اتفاقی ، تغییر می دهد 

دهد شبکه باید حق جهش به کانال هایی با فرکانس  برای ایجاد امنیت در شبکه وقتی یک حمله گر حمله انکار سرویس را انجام می

 معموالَ بکار میرود .تند .کند مختلف داشته باشد .دونوع تکنیک جهش 

به  DSRCوقتی که حمله گر کانال ارتباطی را مسدود می کند انتقال می یابد و   Data bitsدر جهش فرکانس کند ، یک یا بیش از یک 

 01و  9چند گانه امکان جهش فرکانس را از یک کانال به کانال دیگری فراهم می سازد . ) در شکل  منظور کاهش حمله با کانال های

نشان داده شده است . ( اتصال های فرستنده ودریافت کننده مرحله جهش فرکانس را می دانند و می توانند پیام ها را با امنیت کامل بین 

 له با مشکل روبرو خواهد شد زیرا کانال ها و فرکانس ها دائماَ در حال تغییرند . در هر نوع حمخود مبادله کنند . حاال حمله گر 

 
 طیف گسترده جهش -9شکل 

 
 DSRCباند فرکانس  – 01شکل 

 (D  گیرنده ) فرستنده های رادیویی چند گانه ، 

  Mimoستنده چند گانه ، برای ارسال و دریافت پیام ها وجود دارد . که با استفاده از اصل طراحی امکان داشتن گیرنده ، فر  OBUبرای 

اگر موردی از حمله انکار سرویس وجود داشته باشد ،سیستم قادر خواهد بود که از یک گیرنده فرستنده به صورت می پذیرد . بنابراین 

قسنتی از شبکه همچنان کار می کند و . ودر نتیجه هدام شبکه حذف می شود دیگری تغییر مکان دهد . بدین ترتیب شانس کامل ان

اجازه جهش سیگنال را می دهد ،  جهش فرکانسی سریع یا تند ، با نوع قبل فرق داشته یک بیت دیتا بین جهش های چند گانه تقسیم 

بهره ببرد و از همه مهمتر امکان دسترسی شبکه  برای امنیت انتقال  DSRCمی شود این  نوع جهش فرکانسی می تواند از کانال های 

وجود خواهد داشت . و کاربران به شبکه و اطالعات مهم حیاتی که فرستاده ودریافت می شوند دسترسی خواهد   VANETبرای کاربران 

 داشت . 
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Primare Use Range Data Rate Frequency Band Standard Technology 

Cellular 

Technology 
20 Km 2  Mbps 1800/1900 MHZ 3G UMTS 

Mobile Internet Cell Radius 1 to 3 miles 15  Mbps Less than 6 

GHZ 

802.16 e Wi-MAX 

Fixed Broad Band 

Wireless Network  
35-120 meters ( mdoor to outdoor) 

38-140 meters ( mdoor to outdoor) 

38-140 meters ( mdoor to outdoor) 

54  Mbps 

11  Mbps 

54  Mbps 

5 GHz 

2.4 GHz 

2.4 GHz 

802.16 a 

802.16 b 

802.16 g 

 

Wi-Fi 

WPAN 150 meters 150  

Mbps 
2.4 GHz 802.15.4 Zig-BEE 

 مقایسه تکنولوژی های مختلف – 0جدول 

آنگونه که در فصل پنجم شرح داده شد به دلیل وجود راه های گوناگون حمله وبر اساس مدل پیشنهادی  آنالیز و تحلیل مباحث :  5

از سطوح تهدید را با توجه به مسئله ایمنی در خالصه ای  2، جدول شماره   DOSسوئیچ کردن یا تغییر برای غلبه بر حمالت 

VANET  ز حمله گوناگونی که در شبکه نشان می دهد . این خالصه  بر اساس تاثیرات ناشی اVANET  بوجود آمده ساخته شده

 است . 

سطح پایین دسته بندی کرد زیرا این حمله ها منجر یا هویت را میتوان به عنوان تهدیدات   IDموقعیت ساختگی و تقلبی ویا فاش شدن 

ام های غلط دسته بندی می شوند . در این دو به خرابی حاد شبکه نمی شوند . تهدیدات با سطح متوسطه به حمالت سی بل و ارسال پی

سطح از حمله ، ارتباطات تحت تاثیر قرار گرفته اما اتصاالت همچنان گیرنده و فرستنده پیام ها هستند و قسمتی از شبکه باقی می ماند . 

ه برای کاربران قانونی قابل دسترس با تهدیدات سطح باال در ارتباطند زیرا وقتی حمله ای اتفاق بیفتد شبک  DDOSو   DOSبا این وجود 

نخواهد بود و انکار سرویس اتفاق می افتد . شبکه ممکن است برای تداوم خدمات ، به ذخیره سازی بپردازد اما این دسترسی فقط برای 

 مدت کوتاهی قبل از خرابی کامل شبکه و غیر قابل دسترس شدن آن ادامه می یابد .

DDOS DOS 
Sybil 

attack 

Sending 

false info 
ID 

disclosure 

Cheating 

their 

position 

Attack Threat 

- - - -   Low level 

- -   - - Medium level 

-  - - - - High level 

 - - - - - Highest level 

 حمالت ایمنی و سطوح تهدید -2جدول 

  VANETمستقیماَ بر حق استفاده از شبکه   DDOSو    DOSاز دیدگاهی دیگر ، در نتیجه غیر قابل دسترس بودن خدمات حمالت 

تاثیر گذار خواهد بود . وقتی حمالت موفقیت آمیز باشد شبکه کامالَ خراب شده و اجازه دسترسی و استفاده از سرویس شبکه دیگر وجود 

ن اتصاالت دیگر پیام های دریافتی را باور نکرده که خود منجر به بی اعتمادی به شبکه و خدمات آن توسط نخواهد داشت . عالوه بر آ

 می شود .   VANETاتصاالت 

 نتیجه گیری   6

 ایمنی یکی از نگرانی های اولیه کاربران در سطح  جاده هاست . آنچه برای ایمنی نیاز است قویاَ توسط بسیاری از اپلیکیشن های گزارش

 دهنده ترافیک و هشدار دهنده تصادف حمایت می شود . 
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VANET  چنین ایمنی را دارا است . با این وجود پیام های مهم حیاتی از اپلیکیشن هایی است که شانس  تامین امکانات مورد نیاز  یکی

از اتصالی به اتصال دیگر به شکل قابل اعتماد و با سرعت انتقال یابد . برای رسیدن به چنین نقطه ای امنیت   VANETباید در شبکه 

 تعبیه شود .   VANETارتباط و قابلیت دسترسی شبکه باید در سیستم 

و   DOSبرای مقابله با حمله باشد و مدلی از یکراه حل   VANETدر این مقاله به بحث انواع حمله ها پرداختیم که می تواند مناسب 

DDOS   ارائه دادیم که هدف ما تضمین قابل دسترس بودن شبکه ، برای داشتن ارتباطی ایمن بین اتصاالت است . ما دریافتیم که

ه قرار می گیرد . بدان گونه که در آن تاثیرات شدیدی اتفاق می افتد ؛ ک  DDOSو   DOSدسترسی شبکه مستقیماَ تحت تاثیر حمالت 

شبکه نابود می شود . در نگاهی دیگر ، در نتیجه یک حمله اگر اطالعات مهم حیاتی قبل از رسیدن به دریافت کننده تغییر یابد ،  شبکه 

، اپلیکیشن های ایمنی ، برای تمامی کاربران   VANETقابل اعتماد نخواهد بود . بنابر این برای قابل دسترس و قابل اعتماد بودن شبکه 

 سودمند خواهد بود . مفید و 
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