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ی حسـگر هـاشـبکهخطرنـاک علیـه مشهور و های  یکی از حمله: دهیچک

 است. در این حمله، دشمن یـک (یـا چنـد) گـره تکرار گره ، حمله سیم بی

از آن تولید و در شبکه   کپیگره  چندینو نموده درون شبکه را ضبط  قانونی

یق یتم ، مقالهکند. در این می تزر هـای  وزن بـه کمـک گـره سبکیک الگور

متحرک ارائه  سیم بی های حسگر کهدر شب مقابله با این حملهجهت نگهبان 

یتم پیشنهادی، استفاده از اطالعات همسـایگی ایده اشود.  می صلی الگور

اسـت. های کپی  جهت شناسایی گره ،شبکه در محیط  ها تحرک گره هنگام

یتم پیشنهادی از  یـابی حافظه  و ارتباطات هایسربار  حیثکارایی الگور ارز

یتمگردیده و نتایج حاصل  که  شده استمقایسه  ی موجودها با دیگر الگور

یتم پیشـنهادینتایج این   چنـین، هـم .رسـاند را مـی مقایسه برتـری الگـور

یتم پیشنهادی  و بـا انجـام  سازی گردیده پیاده JSIMساز  توسط شبیهالگور

و  احتمـال تشـخیص هـایدر قالـب معیار ها کـارایی آن  سری آزمایش یک

یابی شده ی های کپ گره احتمال تشخیص غلط هـا  نتایج آزمایش است.ارز

یتم پیشنهادی قادر به شناسایی   وکپـی اسـت های  گرهتمام نشان داد الگور

 است. ۰٫۰۰۵ کمتر ازطور میانگین  بهاحتمال تشخیص غلط آن 

 .های نگهبان های کپی، گره امنیت، سبک وزن، گره :یدیکلمات کل

 مقدمه -۱

سیم از صـدها تـا هـزاران گـره حسـگر کوچـک و منـابع شبکه حسگر بییک 

شـود. ایـن نـوع  تشـکیل مـی )نظر حافظه، انرژی، پـردازش و غیـرهاز (محدود 

هـای نظـامی، صـنعتی، بهداشـتی و علـوم  ها کاربردهای متنوعی در دامنه شبکه

سـیم حملـه هـای حسـگر بـیهای خطرناک در شبکهیکی از حمله. دیگر دارند

یط ها در محـ است. با توجه به گسترش بدون مراقبت گره ٢یا گره کپی ١تکرار گره

تواند یـک (یـا چنـد) گـره قـانونی درون شـبکه را ضـبط و عملیاتی، دشمن می

و بـا  نمـودهداخـل آن را اسـتخراج  ٣گـذاریاز جمله مـواد قفـل  اطالعات مهم

د. از های کپی) ایجاد کنهای تکراری (یا گرهگذاری، گره استفاده از این مواد قفل

اطالعـات (از جملـه شناسـه، حاوی مشخصـات و کامال های کپی  آنجا که گره

گذاری و ...) گره قانونی ضبط شده هستند، لذا قابلیت برپایی کلید بـا  مواد قفل

تواند به سادگی بخش اعظمـی از های قانونی شبکه را دارند. دشمن می دیگر گره

کند را نظـارت کنـد، بـا تزریـق های کپی عبور می ترافیک شبکه که از طریق گره

هـای ه عملیات نظارتی حسگرها را خراب کنـد و پروتکـلهای تحریف شدداده

هـا را مختـل کنـد. بنـدی و تجمیـع داده های حسگر از جمله خوشـهرایج شبکه

شـوند و از طـرف های کپی توسط دشمن کنترل می چراکه از یک طرف، این گره

را در شبکه مجاز جلـوه ها آنباشند که گذاری می ه و مواد قفلدیگر، دارای شناس

 . [3] [2] [1]  دهد می

هـای  جهت مقابله بـا حملـه گـره [9-4]های زیادی نظیر تاکنون الگوریتم

هـا در  های حسگر ثابت مطرح شـده اسـت. ولـی ایـن الگـوریتمکپی در شبکه

ها یـا  نیستند، چراکه اکثر این الگوریتمهای حسگر متحرک قابل بکارگیری شبکه

هـای شـاهد یـا  بـه گـره ٤ها و ارسال ادعاهـای مکـانی متکی بر تعیین مکان گره

هـای خـاص (نظیـر،  های خاص در شبکه هستند، یا مخـتص توپولـوژی مکان

هایی جهت مقابله با حمله نیز الگوریتم [20-10]چنین در  باشند. هم گرید) می

طور کلـی دارای  های حسگر متحرک ارائه شده است که بهههای کپی در شبک گره

پـذیری، فراینـد پیچیـده  معایبی نظیر سربار ارتباطات و حافظه باال، عدم مقیاس

ها و استفاده از کلیدهای عمـومی  های کپی، نیاز به تعیین مکان گره تشخیص گره

 باشند.  و امضاهای دیجیتال می

و  ٥هـای نگهبـان سـبک وزن، بـه کمـک گـره الگـوریتمدر این مقاله، یک 

هـای هـای کپـی در شـبکه استفاده از اطالعات همسایگی جهت شناسایی گـره

هـای طـوری کـه معایـب الگـوریتمگردد، بهسیم متحرک پیشنهاد می حسگر بی

هـا، انتشـار موجود را برطرف کند. الگوریتم پیشنهادی نیاز به تعیین مکـان گـره

ی، کلیدهای عمومی (و امضـای دیجیتـال) و فراینـدهای های ادعای مکانپیغام

های کپی ندارد و فقـط براسـاس بـر تعـداد دفعـات ظهـور پیچیده تشخیص گره

 کند. های نگهبان عمل می های حسگر در همسایگی گره گره

، کارهـای ۲شـود. در بخـش یب سازماندهی میسرتتادامه این مقاله بدین 

و شـرح الگـوریتم  ۳فرضـیات در بخـش شود. مـدل سیسـتم و  گذشته ارائه می

سـازی در بخـش  آمده است. ارزیابی کارایی و نتایج شبیه ۴پیشنهادی در بخش 

 پردازد. گیری می ارائه شده است. بخش آخر نیز به نتیجه ۵

 کارهای گذشته -۲

هـای  هـای کپـی در شـبکه از آنجا که هدف ما در این مقاله، مقابله با حمله گـره

های مخـتص  ست، لذا در این بخش، از شرح الگوریتمسیم متحرک ا حسگر بی

 کنیم. نظر می ، صرف[9-4] نظیرهای حسگر ثابت،  شبکه
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تولید و معاوضه اعداد تصـادفی  ،XED، به نام [11]  الگوریتم ایده اصلی

هـای کپـی  بین هر دو گره در هر بار رویارویی آن دو گره، جهـت شناسـایی گـره

برگرفته از ایـن  [14] و  [13] ، [12] ارائه شده در  های ایده اصلی الگوریتم است.

نبایـد هرگـز در سـرعتی  (قانونی) حقیقت است که یک گره متحرک ضبط نشده

، uهـای کپـی  وجـود گـرهبیش از حداکثر سرعت پیکربندی شده حرکت کنـد. 

اکثر ی بـیش از حـدبـا سـرعت uهای دیگر گمان کنند این گـره  شود گره سبب می

و  EDDدو الگـوریتم ایـده اصـلی کند.  سرعت از پیش تعریف شده حرکت می

SEDD برگرفته از این مالحظه است که برای یـک شـبکه بـدون  [15]  ارائه شده

، تعداد دفعات رویارویی گره Tگره تکراری، در یک دوره زمانی مشخص با طول 

u  با یک گره خاصv  به احتمال زیاد باید محدود باشد. برای یک شبکه با دو گره

 Tدر یک دوره زمانی بـا طـول  vبا گره  u، تعداد دفعات رویارویی گره vراری تک

مبتنــی بــر  [16] ارائــه شــده در  الگــوریتم. بایــد بزرگتــر از یــک آســتانه باشــد

هایی نظیر  و هر سکتور یک گره مرکزی دارد که از روش است ی شبکهسکتوربند

ی ردیـابی (ذخیـره هـای تکـراری و آرایـهتشخیص شناسه، تشـخیص همسـایه

ایده اصلی های حسگر را شناسایی کند. کند تا گرهها) استفاده میهای گره مکان

ای بر چندجملهتوزیع کلید جفتی مبتنی استفاده از پروتکل پیش [17]  الگوریتم

ایـده هـای کپـی اسـت.  جهت شناسایی گره Bloom [21] و فیلترهای شمارشی

هـای متحـرک و  میان گره ها، مبادله لیست همسایهSHD، [18]  اصلی الگوریتم

مبتنـی حل دو راهنیز  [19]  درهای شاهد برای عمل تشخیص است. انتخاب گره

ارائـه شـده هـای کپـی  جهت شناسایی گـرهمکانی -زمانیاز ارسال ادعاهای  بر

یک تصـدیق هویـت  استفاده از ،[20] در ایده اصلی الگوریتم ارائه شده  .است

  است.های کپی  مبتنی بر نشانه جهت تشخیص گره

 فرضیات سیستم و مدل حمله -۳

هـای  ) و گـرهSN٦هـای حسـگر معمـولی ( شبکه حسگر حاوی دو مجموعه گره

طـور تصـادفی در یـک محـیط دوبعـدی پراکنـده  کـه بـهاست  )WN٧نگهبان (

 های نگهبان خیلی کمتر از تعداد حسگرهای معمولی اسـت تعداد گره شوند. می

SNWNیعنی، ( SNWNn را بـا های شبکه گرهتعداد کل  ).44 � 

آوری  (نظیر جمع ، مأموریت شبکهSN های حسگر معمولی، هگر .دهیم نشان می

های  دهند و گره ها به سمت ایستگاه پایه و ...) را انجام می اطالعات، ارسال داده

شناسه را بر عهده دارند. هر گره یک  کپیهای  ، وظیفه شناسایی گرهWNنگهبان، 

گاه نیست. برد رادیویی یکسـان  هـا گره تمام یکتا دارد و از موقعیت مکانی خود آ

هـای  باشند و در طول حیـات شـبکه مطـابق مـدل متحرک میها  گرهتمام  است.

کننـد.  مورد نظر حرکت می شبکهدر محیط  Random waypointتحرک، نظیر 

ابره و از انتشـار بـه شـیوه سـیم مخـها با یکدیگر از طریق کانال رادیویی بـیگره 

در برابـر مداخلـه مقـاوم  های حسگر معمـولی کنند. گره جهته استفاده می-همه

توانـد بـه اطالعـات محرمانـه آن  ك گره مـیینیستند و دشمن در صورت ضبط 

های  شود گره ولی فرض می .ریزی مجدد کند داشته باشد و آن را برنامه یدسترس

بـوده و در صـورت ضـبط توسـط دشـمن، قابـل  نگهبان در برابر مداخله مقـاوم

چنـین، بـا توجـه بـه  هـم. [23] [22] باشـند ریزی مجدد نمـی کدگشایی و برنامه

طور پریودیک بایست به ها می، گرهشبکههای حسگر در محیط  متحرک بودن گره

که به یک مکان جدیـد در  واحد زمانی یا پس از این tبعد از هر  به عنوان مثال،(

 ٨ارسال داده، زنده بودن، درخواست مسیر، ”Hello“رسند) یک پیغام  شبکه می

های  های شبکه این عمل درواقع یکی از نیازمندی. [24] و ... از خود منتشر کنند

های جـاری  همسایه ،نبتواند در هر لحظه از زما حسگر متحرک است تا هر گره

ها کلیدهای امنیتی برپا کند، بـا هـم  در صورت نیاز با آن خود را شناسایی کرده،

هـای  جـا، گـره البتـه در ایـن مخابره کنند و جدول مسیریابی خود را ایجاد کند.

کنند تـا حضورشـان از  ها خودداری می گونه پیغام نگهبان از ارسال پریودیک این

هـای نگهبـان وظیفـه شناسـایی  بماند. چراکـه ایـن گـره ها مخفی دید دیگر گره

 های کپی) را دارند. های بدخواه دشمن (گره گره

شود شبکه حسگر در یـک محـیط خصـمانه گسـترش چنین فرض می هم

و  هـایی را ضـبط کنـدتواند گره یابد، بنابر این، شبکه ناامن بوده و دشمن میمی

کنـد.  های ضبط شـده را ایجـاد و سـپس در شـبکه تزریـق  هایی از این گره کپی

، یـک پیغـام tهـر دوره زمـانی  در  کپـی نیـز هـر گـرهشـود  چنین فرض مـی هم

“Hello”،هـای  گـرهکنـد.  منتشر مـی زنده بودن درخواست مسیر، ارسال داده یا

طـور  شمن آنها را بهمتحرک باشند و یا د ،های نرمال چون گره همتوانند  کپی، می

مستقر نماید. هـیچ یـک از ایـن دو حالـت  ی از شبکههای خاص ثابت در مکان

 تأثیری بر الگوریتم پیشنهادی ندارد.

یتم پیشنهادی -۴  الگور

نظارت بر ترافیک ، های کپی جهت شناسایی گره ایده اصلی الگوریتم پیشنهادی

هـای نگهبـان بـا توجـه  درواقع، گرههای نگهبان است.  ها توسط گره و تحرک گره

منتشـر شـده  )(و درخواست مسیر، ارسال داده یا زنده بـودن”Hello“های پیغام

های جاری خود را شناسایی کـرده و  همسایه در طول حیات شبکه، ها توسط گره

 کند.  میاستفاده های کپی  شناسایی گره  از همین اطالعات همسایگی جهت

هـای  گـره، فـاز اولدر  شـده اسـت. فاز تشـکیل ۳الگوریتم پیشنهادی از 

طور مستقل ترافیک و  به نگهبان  هر گره، فاز دومدر شوند.  پیکربندی مینگهبان 

کند و اطالعات الزم را در حافظه خـود  های شبکه را نظارت می تحرک دیگر گره

 ودهنمـهای نگهبان با توجه به اطالعات کسـب  گره، فاز سومدر نماید.  ثبت می

 در ادامه به شرح .کنند شناسایی می را درصورت وجود های کپی گرهدر فاز دوم، 

 پردازیم: میفاز  ۳این  جزئیات

 )های نگهبان گره(پیکربندی  فاز اول -۴-۱

در  .شـوند میپیکربندی های نگهبان  ، گرهشبکهها در محیط  قبل از گسترش گره

 تنظـیم ،)۱مطـابق شـکل ( ،history به نام ماتریسیک  ،هر گره نگهبانحافظه 

یک عدد اعشاری بین  valueشناسه گره و در ستون  NodeIDدر ستون . شود می

 شود. ذخیره می ۱و  ۰

Value NodeID 
 1NodeID 

 2NodeID 

 … 

 SNNodeID 

یس : ١شکل   های نگهبان گره historyساختار ماتر

های حسگر معمـولی را جهـت  های نگهبان باید فعالیت گره از آنجا که گره

هـا در محـیط  های کپی نظـارت کننـد، لـذا قبـل از گسـترش گـره شناسایی گره
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هـای  ایـن گـره historyعملیاتی مدنظر، شناسه تمـام حسـگرهای معمـولی در 

آنها یک مقدار یکسـان درنظـر   همهنیز برای  valueشود. مقدار  نگهبان ثبت می

هر گره نگهبان مطابق فرمول  historyشود. مقداردهی اولیه به ماتریس  گرفته می

 شود: ) انجام می۱(

 )۱(  
},...,1{,1]][[

,]][[

SNi
SN

valueihistory

iNodeIDNodeIDihistory

#&



 

 )ها گره و تحرک (نظارت بر ترافیک دومفاز  -۴-۲

شـبکه، توسـط در طول حیات متناوب طور  بهها،  نظارت بر ترافیک و تحرک گره

 ،مطابق مدل تحرک تصادفی درنظر گرفتـه شـده .گیرد میانجام های نگهبان  گره

شروع به حرکت به سـوی  گره یک مقصد تصادفی برای خود انتخاب نموده وهر 

 t به عنوان مثال،برای مدت زمانی ( ،پس از رسیدن به مقصد کنند. آن مقصد می

 ای، داده ،”Hello“هـای  و شـروع بـه ارسـال پیغـام مانـدهدر آنجا ساکن  ثانیه)

ها سپس یک مقصد تصادفی دیگر برای خـود  گره کند. درخواست مسیر و... می

های نگهبان نیز مطابق  گره د.ننک و شروع به حرکت به سوی آن می انتخاب نموده

...  ای و داده ،”Hello“های  کنند ولی از ارسال پیغام همین مدل تحرک عمل می

 . های دشمن مخفی نگه دارند ورزند تا خود را از دید گره متناع میا

بـه  ،شـبکهمکـان از  آنساکن شـدن در رسیدن به مقصد و هر گره پس از 

کنـد تـا خـود را بـه  مـیمنتشـر ”Hello“پیغـام یـک ، T1در زمـان  عنوان مثال،

هـای  نمایـد و در صـورت نیـاز اقـدام بـه ارسـال پیغـام معرفـی هـایش همسایه

شـود هـر گـره  ایـن سـبب مـی .کنـد مـین یا زنده بود ای دادهدرخواست مسیر، 

هـای جـاری  ای از شبکه که ساکن شده باشـد، از همسـایه ، در هر ناحیهنگهبان

گاه شودخود   ،CurrentNeighbor همسایگی خـود، را در بردارشناسه آنها  و آ

هر گره در حافظه خود یک های حسگر،  شبکهاغلب سناریوهای در د. ماینثبت 

هـای جـاری خـود دارد.  جهت ثبت شناسه همسایه CurrentNeighbor بردار

در زمان  ،پایان دور فعلییا به عبارت دیگر، پس از  واحد زمانی tپس از گذشت 

T1+t، (تصـادفی) های حسگر معمولی شروع به حرکـت بـه سـوی مقصـد گره 

 کنند: به ترتیب اجرا میزیر را سه عمل های نگهبان  و گره کنند د میجدی

 خود historyبروزرسانی ماتریس  -۱

 خود  CurrentNeighbor پاک کردن بردار  -۲

 حرکت به سمت مقصد (تصادفی) جدید -۳

های نگهبان به این صـورت اسـت  گره historyفرآیند بروزرسانی ماتریس 

، خـود historyموجـود در  NodeIDi  ، به ازای هر گـرهWNj هر گره نگهبان که

ظـاهر  WNj در همسایگی گره نگهبـان ،در دور فعلی NodeIDiچنانچه این گره 

ghborCurrentNeiiNodeID(یعنی  شده باشدن k( گره نگهبان به میـزان ،

گـر،  کند و در یک انباشـته م میک NodeIDiمتناظر با گره  valueاز 5ضریب 

Sum ،کند. سپس، محتوای  ذخیره میSum هـای  طور مساوی بین تمام گـره را به

 کنـد ، تقسیم مـیCurrentNeighborهای موجود در  همسایه جاری، یعنی گره

کد روال بروزرسانی  ) شبه۲شکل ( .گردد) اضافه می historyآنها در  value(به 

 دهد. نگهبان را نشان می های گره historyماتریس 

ifend
d

valueihistoryvalueihistory

ghborCurrentNeiNodeIDihistoryif
SNtoifor

ifend
valueihistoryvalueihistory

valueihistorySumSum
ghborCurrentNeiNodeIDihistoryif

SNtoifor

SumghborCurrentNeid
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 نگهبانهای  گره historyبروزرسانی کد روال  شبه :٢شکل 

پس از گردد.  مرتبه (دور) اجرا می R ها، و تحرک گرهفاز نظارت بر ترافیک 

ای در شـبکه وجـود نداشـته باشـد،  دور از فاز دوم، اگر هیچ گره کپی Rگذشت 

هـای نگهبـان تقریبـا برابـر بـا  گـره historyدر  هـاNodeIDتمام  valueمقدار 

SN
هـا در  خواهد شد. چراکه تعداد دفعات رویارویی هر یک از این گـره1

به عنوان ولی اگر چندین (. [15]  مجاورت هر گره نگهبان تقریبا برابر خواهد بود

، در شـبکه وجـود داشـته باشـد، آنگـاه u نظیر) نسخه کپی از یک گره، k مثال،

برابـر  k های نگهبان تقریبـا درهمسایگی گره uتعداد دفعات ظهور گره با شناسه 

 historyدر  uمتناظر با این گـره  valueرو،  . از این[15]  خواهد بودها  دیگر گره

 به عبارت دیگـر، باشد. ها می سایر گره valueهای نگهبان به مراتب بیشتر از  گره

کنـد، در  میـل مـی ۱های کپی به سمت  متناظر با گره valueر ، مقداRبا افزایش 

در فـاز سـوم، از میل خواهد کرد.  ۰ها به سمت  دیگر گره valueحالی که مقدار 

 گردد. های کپی استفاده می همین ویژگی، جهت شناسایی گره

 )های کپی شناسایی گره( سومفاز  -۴-۳

طـور مسـتقل  بهالگوریتم پیشنهادی، هر گره نگهبان  پایان اجرای فاز دوم پس از

اگر هیچ گره طور که اشاره شد،  همان کند. های کپی می اقدام به عالمت زدن گره

تصـافی ای در شبکه وجود نداشته باشد، در این صورت بـا توجـه بـه مـدل  کپی

گـره نگهبـان هـر ها در همسـایگی  ها، تعداد دفعات حضور همه گره حرکت گره

 historyهـا در  تمـام گـره valueشـود  برابر خواهد بود که این سبب مـی باتقری

و  نمـودهرا ضـبط  u ولی اگر دشمن یـک گـرههای نگهبان تقریبا برابر باشد.  گره

، تعـداد دفعـات چندین کپی از آن در شبکه تزریق کرده باشد، در ایـن صـورت

هـا  ایر گـرهبیشتر از سـنگهبان  های در همسایگی گره uظاهر شدن گره با شناسه 

به مراتب بیشتر از سـایر  uمتناظر با گره  valueشود  خواهد بود که این سبب می

توانند بـا توجـه بـه مقـدار  نگهبان می ایها شود. بنابر این، در فاز سوم، گره گره

value ها در  گرهhistory ها کپـی هسـتند.  خود تشخیص دهند کدام یک از گره

خـود را پیمـایش نمـوده و  historyنگهبـان  گرههر ت که یک روال ساده این اس

، بزرگتـر از NodeIDi نظیـرمتنـاظر بـا یـک گـره،  valueچنانچه 
SN
1

�� 

 . )��1( را به عنوان گره کپی عالمت زند  NodeIDiباشد، گره 
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یابی کارایی و نتایج شبیه -۵  سازی ارز

یتم  -۵-۱  پیشنهادیسربار الگور

هـای نگهبـان  فقط بـر روی گـره الگوریتم پیشنهادیجا که  از آنسربار حافظه: 

هـای حسـگر معمـولی تحمیـل  ای بـر گـره سوار است، لذا هیچ سربار حافظـه

مـاتریس جهـت ذخیـره nO)(های نگهبان بـه یـک فضـای ولی گره .کند نمی

history و یک فضای)(dO بردار برایCurrentNeighbor  .بنـابر نیـاز دارد

)(از مرتبه سربار حافظه مربوط به هر گره نگهبان ،این dnO و سربار حافظه �

این در حالی است که سربار حافظه . استصفر  ی حسگر معمولیها مربوط گره

)(به ترتیـب [14]  و [11] ، [7] ، [5]  ،[4] های  برای الگوریتم nO،)(dO،

)(log nnO �،)(nOو)( nnO ــان ــه نش ــن مقایس ــه ای ــت. نتیج اس

 سـت.ها الگوریتمدهد الگوریتم پیشنهادی از نظر سربار حافظه برتر از دیگر  می

، ”Hello“های  فقط از پیغاملگوریتم پیشنهادی، جا که ا از آنسربار ارتباطات: 

گیرد و با توجه بـه  جهت اجرا بهره می زنده بودن و  درخواست مسیر، ارسال داده

هـای حسـگر متحـرک  های شـبکه جزء نیازمندی ها  ارسال این دسته پیغام اینکه

سـربار هیچ گونه لذا  ،(مستقل از وجود یا عدم وجود الگوریتم پیشنهادی) است

هـای  چنـین، گـره هـم. کنـد تحمیـل نمـیی حسگر معمولی ها گرهبه ارتباطات 

گونـه پیغـامی در شـبکه منتشـر  هیچالگوریتم پیشنهادی  نگهبان در طول اجرای

یچ سـربار ارتبـاطی های نگهبان نیز ه الگوریتم پیشنهادی، به گره ،لذاکنند.  نمی

، [4]  هـای این در حالی است که سـربار ارتباطـات الگـوریتم کند. تحمیل نمی

)(به ترتیب [14]  و [11]  ،[7] ، [5]  nnO،)( nnO،)(log nnO �

،)1(Oو)(nO.ــت ــث  اس ــن، از حی ــابر ای ــاتبن ــربار ارتباط ــوریتم  ،س الگ

 د.باش می ها برتر از دیگر الگوریتم پیشنهادی

 ها سازی نتایج شبیه -۶-۲

و بـا انجـام  سازی گردیـده پیاده JSIM [25]ساز  الگوریتم پیشنهادی توسط شبیه

   :ارزیابی شده استزیر در قالب معیارهای آن کارایی  ،ها سری آزمایش یک

پس از  در شبکه، های کپی گره  احتمال شناسایی تمام): Pd( احتمال تشخیص

 در الگوریتم پیشنهادی است. دور نظارت بر ترافیک  Rگذشت 
بـه اشـتباه بـه احتمال شناسایی یک گره غیرکپی ): Pf( احتمال تشخیص غلط

 عنوان یک گره کپی توسط الگوریتم پیشنهادی است.

گره حسگر است که  nشود شبکه حاوی میها، فرض سازیدر اجرای شبیه

انـد. متـر مربـع پراکنـده شـده ۱۰۰×۱۰۰طور تصادفی در یک ناحیه دوبعـدی  به

گـره کپـی �از روی هرکـدامرا ضبط نموده و درون شبکه گره قانونی  M دشمن

حـاوی شـبکه محـیط عملیـاتیبنـابر ایـن، کنـد.  مـیو در شبکه منتشـر ایجاد 

��Mانهای نگهبـ تعداد گرهچنین،  . همگره بدخواه استjنظـر گرفتـه  در

(بـه جـز  متر درنظر گرفته شده اسـت ۱۵ها نیز  برد رادیویی تمام گرهشده است. 

درنظـر گرفتـه  Rتعداد دورهای فاز دوم الگوریتم پیشـنهادی نیـز  .)آخر  آزمایش

جهت  [11] چنین، ما از مدل حرکت در نظر گرفته شده در مرجع  همشده است. 

به منظـور اطمینـان از اعتبـار . کنیم ها در محیط عملیاتی استفاده می حرکت گره

 ۵۰یج ایـن نهایی از میانگین نتـا ایجبار تکرار شده و نت ۵۰سازی نتایج، هر شبیه

 تکرار بدست آمده است.

در ایـــــــــــن آزمـــــــــــایش پارامترهـــــــــــای :۱آزمـــــــــــایش 

2,300,5,1,4 � nM �jــده ــیم ش ــال  تنظ و احتم

به ازای ، در الگوریتم پیشنهادی های کپی گره و احتمال تشخیص غلط تشخیص

02.0,01.0,005.0نتایج این آزمایش بـه ازای  است. گردیدهارزیابی ، 5

R=25..100  ــرهدور ــرک گ ــک و تح ــر ترافی ــارت ب ــوریتم  نظ ــاز دوم الگ ــا (ف ه

به ترتیـب یج آزمایش را انت )۴و ( )۳( های شکل پیشنهادی) ارزیابی شده است.

 د.نده نشان میاحتمال تشخیص و احتمال تشخیص غلط معیارهای در قالب 

با افـزایش تعـداد دورهـای  ،دهد مینشان  )۳در شکل ( نتایج این آزمایش

چراکه یابد.  ، احتمال تشخیص افزایش می)R( ها افیک و تحرک گرهنظارت بر تر

هـای کپـی موجـود در شـبکه بـه تعـداد دفعـات بیشـتری در  گـره ،Rبا افزایش 

این متناظر با  valueمقدار شوند و درنتیجه  های نگهبان ظاهر می همسایگی گره

 ۱  بـه سـمتهای نگهبان افـزایش یافتـه و  گره historyهای کپی در ماتریس  گره

شرط، نتیجه، درفاز سوم الگوریتمدر کند. میل می
SN

value 1
بـرای ���

 گردند. های کپی شناسایی می های کپی برقرار خواهد شد و به عنوان گره گره

، منجـر بـه 5افزایش پـارامتردهد،  چنین، نتایج این آزمایش نشان می هم

چنانچـهگـردد. بـه عنـوان مثـال،  هـای کپـی مـی افزایش احتمال تشخیص گـره

005.0بـه ترتیـب  R=25,50,75,100بـه ازای باشد، احتمال تشخیص 5

008.0برابرdP،5.0dP،97.0dP1وdP ،خواهد بود

ــی  ــهول ــه ازای501.0چنانچ ــخیص ب ــال تش ــد، احتم ــر ،R=25 باش براب

68.0dP 50و برای�R، 1احتمال تشخیصdPدلیـل  شود. می

همسایگی یک گره  انتخاب شود، در هر بار بزرگ5اگر این نتیجه این است که 

 value ها کاهش و بـه سایر گره value فیلد مقدار بیشتری از نگهبان و گره کپی،

تر رشد کرده و به  های کپی سریع گره value. لذا، مقدار گردد گره کپی اضافه می

 الگـوریتم فـاز سـوم درکننـد و درنتیجـه بـه احتمـال بیشـتری  میل مـی۱سمت 

بـه عنـوان مثـال،  های کپی تشخیص داده خواهنـد شـد. به عنوان گره پیشنهادی

ها،  دور نظارت بر ترافیک و تحرک گره R=25باشد، بعد از 502.0چنانچه

1احتمال تشخیص برابرdPشد. خواهد 

افـزایش تعـداد  ) نیز مشخص اسـت،۴طور که در شکل ( همان از طرفی،

سـبب افـزایش  تـا حـد انـدکی، )،Rها ( نظارت بر ترافیک و تحرک گرهدورهای 

، ایـن احتمـال وجـود دارد Rفـزایش ، با اچراکهشود.  احتمال تشخیص غلط می

، تصـادف  ، به"های بدشانس گره، تحت عنوان "های غیرکپی (نرمال) برخی گره

سـبب  د که ایـننهای نگهبان ظاهر شو به تعداد دفعات زیادی در همسایگی گره

هـای نگهبـان  گره historyدر ماتریس  ها گره اینمتناظر با  value افزایش مقدار

هـای کپـی  به اشتباه بـه عنـوان گـرهنرمال ی ها لذا در فاز سوم، این گره گردد. می

آنها بزرگتر از valueچراکه  شوند. تشخیص داده می
SN
1

 خواهد بود.��

موجب افـزایش احتمـال تشـخیص نیز 5پارامترچنین، افزایش مقدار  هم

در هـر  باشد،تر بزرگ5مقدارهرچه ، چراکهگردد.  غلط الگوریتم پیشنهادی می

های نگهبـان ظـاهر شـوند،  های نرمال بدشانس در همسایگی گره مرحله که گره

هـای بدشـانس اضـافه  گـره valueو به  کم ها سایر گره valueاز  مقدار بیشتری

���! "#$%&'() *! +, *- ./&01 23456 7+8#9)' .:)0&) ;0< 2=>5$? @9)0A5B CD?E= F "GD<

ÄÂ½

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


های بدشانس بزرگتـر از این گره value گردد. در نتیجه می
SN
1

خواهـد ��

بـه  یابـد. احتمال تشخیص غلط الگوریتم پیشنهادی افزایش می ،رو از این شد و

باشـد، احتمـال تشـخیص غلـط، بـه ازای5005.0عنوان مثـال، چنانچـه

100�R0001.0( 0.0001کمتر از ، های�fPشـود، چنانچـه  ) می

01.0هـای، کمتـر از 100�Rباشد، احتمال تشخیص غلط، به ازای5

0.005 )005.0�fP02.0شـود و چنانچـه  ) مـیباشـد، احتمــال 5

) 066.0�fP( 0.066های، کمتر از 100�Rغلط، به ازای تشخیص

یـک انتخـاب 501.0در کل، نتیجه این آزمایش نشـان داد مقـدار .شود می

 گـردد های کپـی مـی شناسایی کل گرهمنجر به از یک طرف، . زیرا استمناسب 

(بسـیار انـدکی احتمـال تشـخیص غلـط  دیگـر، و از طرفی )50�R(برای

005.0�fP ( دهد نتیجه میرا. 

، بـر nهـا در شـبکه،  هدف این آزمایش، بررسی تأثیر تعداد کل گره: ۲آزمایش 

ـــای ـــایش پارامتره ـــن آزم ـــت. در ای ـــنهادی اس ـــوریتم پیش ـــارایی الگ ک

4,01.0,5,3,2 � j5�M ــال ــده و احتم ــیم ش تنظ

ـــه ازای تشـــخی ـــنهادی را ب ـــوریتم پیش ـــط الگ ـــخیص غل ـــال تش ص و احتم

1000,...200nنتایج حاصل از این آزمایش ۵ایم. شکل ( ارزیابی نموده (

) نتـایج حاصـل از ایـن ۶های کپـی و شـکل ( را در قالب احتمال تشخیص گره

 دهد. آزمایش را در قالب احتمال تشخیص غلط نشان می

)، تـأثیر nدهد چگالی شـبکه (یعنـی  ) نشان می۵نتایج حاصل در شکل (

های کپی در الگوریتم پیشنهادی نـدارد. نتیجـه  چندانی بر احتمال تشخیص گره

چنـین،  هـم کنـد. پذیری الگوریتم پیشنهادی را اثبـات مـی این آزمایش، مقیاس

دهـد احتمـال تشـخیص غلـط الگـوریتم  ) نشان مـی۶نتایج حاصل در شکل (

باشد. ولی هنگامی کـه  ثابت و برابر می های تقریبا400�nپیشنهادی به ازای

200 نظیـرچگالی شبکه پایین باشد، n احتمـال تشـخیص غلـط انـدکی ،

دور نظارت بر ترافیـک و تحـرک  R=100یابد. به عنوان مثال، بعد از  افزایش می

200ها، احتمال تشخیص غلط، به ازای گرهn0048.0گره برابـرfP

هــای احتمــال تشــخیص غلــط تقریبــا400�nاســت درحــالی کــه بــه ازای

0034.0fPباشد. البته واضح است این اختالف بسیار ناچیز است.  می

های نگهبان  دلیل این نتیجه نیز این است، چنانچه چگالی شبکه پایین باشد، گره

در هر دور نظارت بر ترافیک، ممکن است تعـداد انـدکی گـره را در همسـایگی 

های  هگر historyشود، در هر دور بروزرسانی ماتریس  خود ببینند. این سبب می

انـد، بـه میـزان  هایی که در آن دور، همسایه گره نگهبان بوده گره valueنگهبان، 

زیادی افزایش یابد. بنابر این، اگر یک یا چند گره حسگر معمولی، حتی به تعداد 

 valueدفعات نه چندان زیاد در همسایگی یک گره نگهبان خاص ظاهر شـوند، 

آنها بیشتر از
SN
1

 گردد. شده و منجر به تشخیص غلط می ��

هدف این آزمـایش نیـز، مقایسـه کـارایی الگـوریتم پیشـنهادی بـا : ۳آزمایش 

از نظر معیار احتمال تشخیص و احتمال تشـخیص  [17] الگوریتم ارائه شده در 

هـا بـه  و برد رادیـویی گـره n=250ها  غلط است. در این آزمایش، تعداد کل گره

همسایه داشته باشد. در ایـن  d=12 اانتخاب شده است که هر گره تقریب ای گونه

) ۱۰تا  ۲( �گره قانونی را ضبط نموده و M=1آزمایش، فرض شده است دشمن 

بـا  [17] کنـد. الگـوریتم  نمونه گره کپی از روی آن ایجاد و در شبکه تزریـق مـی

4,20,3max,1min)(پارامترهــای NTthersholdpausetVV � 

100,01.0,2,4و الگوریتم پیشنهادی با پارامترهای  � R5j تنظـیم

در قالـب معیـار به ترتیب نتایج این آزمایش را ) ۸و ( )۷( های شده است. شکل

د. نتایج حاصـل از ایـن نده احتمال تشخیص غلط نشان میواحتمال تشخیص 

هـای  دهد الگوریتم پیشنهادی از نظر احتمال تشخیص گره میآزمایش نیز نشان 

 دارد.  [17] کارایی بهتری نسبت به الگوریتم  ،کپی و احتمال تشخیص غلط

ص
خی

ش
ل ت

ما
حت

ا
 )

P d(
 

 )R(ها و تحرک گره دورهای نظارت بر ترافیکتعداد 

یتم پیبر 5تأثیر پارامتر: ٣شکل   نهادیشاحتمال تشخیص الگور

ل
ما

حت
ا

 
ص

خی
ش

ت
 

) 
ط

غل
P f(

 )Rها ( تعداد دورهای نظارت بر ترافیک و تحرک گره 

یتم پیشنهادیبر احتمال تشخیص غلط 5تأثیر پارامتر :٤شکل   الگور

) 
ص

خی
ش

ل ت
ما

حت
ا

P d(
 

 )Rها ( تعداد دورهای نظارت بر ترافیک و تحرک گره 

یتم پیشنهادیnتأثیر پارامتر :٥شکل   بر احتمال تشخیص الگور

) 
ط

غل
ص 

خی
ش

ل ت
ما

حت
ا

P f(
 

 )Rها ( تعداد دورهای نظارت بر ترافیک و تحرک گره

یتم پیشنهادیnتأثیر پارامتر :٦کل ش  بر احتمال تشخیص غلط الگور
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) 
ص

خی
ش

ل ت
ما

حت
ا

P d(
 

 )�های کپی ( تعداد گره

یتم :۷شکل  یتم پیشنهادی و الگور در قالب معیار  [17]  مقایسه کارایی الگور

 های کپی تشخیص گره احتمال

) 
ط

غل
ص 

خی
ش

ل ت
ما

حت
ا

P f(
 

 )�های کپی ( تعداد گره

یتم :۸شکل  یتم پیشنهادی و الگور در قالب معیار  [17]  مقایسه کارایی الگور

 های کپی گرهغلط تشخیص  احتمال

 گیری نتیجه -۶

های نگهبان جهت شناسایی  در این مقاله، یک الگوریتم سبک وزن به کمک گره

های حسگر متحرک ارائه گردیـد. ایـده اصـلی الگـوریتم  های کپی در شبکه گره

شـبکه  در محیط  ها شنهادی، استفاده از اطالعات همسایگی هنگام تحرک گرهپی

ی از نقطه نظرهای است. کارایی الگوریتم پیشنهاد های کپی جهت شناسایی گره

دیگــر نتــایج حافظــه ارزیــابی گردیــد و نتــایج حاصــل بــا  و ســربار ارتباطــات

الگـوریتم  ، کـارایی مطلـوبنتـایج مقایسـه .های موجود مقایسه شـد الگوریتم

ها نشان داد الگوریتم پیشنهادی  چنین، نتایج آزمایش رساند. هم پیشنهادی را می

طـور  های کپی است و احتمال تشـخیص غلـط آن بـه قادر به شناسایی تمام گره

 است.  ۰٫۰۰۵میانگین کمتر از 
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