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  چکیده
 یواقع يایدن يها چالش انواع يبرا ها شبکه نیا بالقوه بودن نهیهز کم لیدل به که است  افتهی يا گسترده تیمحبوب و رشد میس یب  حسگر يها شبکه از استفاده امروزه

 نیا یطرف از. است يضرور ها آن از حفاظت نیبنابرا شوندمی استفاده نفوذ تشخیص یا و نفوذ مانند حیاتی امنیتی وظایف انجام براي معموالً ها بکهش نیا .باشد یم
 طرح چند قیتحق نیا در. تاس  دشوارکرده را ها آن يرو بر یتیامن يها سمیمکان يساز ادهیپ که دارند يادیز يها تیمحدود یسنت يها شبکه با سهیمقا در ها شبکه

 تا گردد ارائه دیکل توافق يبرا دیجد روش کی طرح هر يایمزا از استفاده با است شده یسع و شده یبررس  میس یب  حسگر يها شبکه کردن امن يبرا دیجد يشنهادیپ
تري داشته،  پذیري بیش هاي بررسی شده انعطاف ت به طرحدهد که طرح پیشنهادي جدید نسب هاي انجام شده نشان می مقایسه .شود ییکارا و نهیهز بهبود سبب

  . دهد توجهی کاهش می طور قابل امنیت را در سطح مطلوبی حفظ کرده و هزینه رمزنگاري را نیز به
 

  کلمات کلیدي
 کلید ، توافقکلید سیم، رمزنگاري، مدیریت بی  حسگر هاي شبکه

 
 

 مقدمه - 1
ایـن آسـانی از    بسیار آسان اسـت،  معموالًسیم بیحسگرهايسازي شبکهپیاده

 ...ها در موارد نظامی، تجاري، پزشکی و این شبکه یک طرف موجب گسترش
. اسـت  شـده  ها است اما از طرف دیگر موجب کاهش امنیت دراین شبکه شده
هاي خطرناك و یا غیرقابل دسـترس ، بـدون    نامعموالً این نودها در مکزیرا 

 از طرفـی  .د حمالت فیزیکی قرار دارنـد مراقبت رها شده لذا در معرض شدی
سیم بودن ارتباط بین نودها برقراري ارتبـاط و مبادلـه داده بـین نودهـا را      بی

شود که نودهاي دشـمن   است که همین امر سبب می  کرده غیرقابل اطمینان
کـاري   به راحتی خود را وارد شبکه کرده و بتوانند اطالعات را شـنود و دسـت  

اخیـر امنیـت    يهـا  سـال ر دلذا  اختالل در شبکه شوند کنند و یا حتی موجب
   .[2]است سیم اهمیت زیادي پیدا کرده بی  حسگر هاي شبکه

ي  دریکی از  چهار شاخه در این زمینه تحقیقات و مطالعات انجام شدهمعموالً
هـاي مسـیریابی    پروتکل، شناسایی حمالت و رمزنگاري، 1کلید اصلی مدیریت

ي  تمرکز ایـن تحقیـق بـر روي شـاخه    . [6]شوند انجام می، امن مکان و امن
هاي مختلفی براي هاي اخیر روشدر سال. باشد و رمزنگاري می کلید مدیریت

 به خصوص توافق کلید دو سویه توسط محققان ارائه شده اسـت  2توافق کلید

و ها از میان این طرح ،باشد و یا نامتقارنکه یا مبتنی بر رمزنگاري متقارن می
مثل عدم نیاز بـه   مزایاي منحصربه فردي 3رمزنگاري منحنی بیضويمقاالت 

دارد که سبب شد تا در ایـن تحقیـق    کلیدعمومی هزینه سنگین گواهی براي 
از میان مقاالت دو مقاله به طور جدي بررسـی شـد کـه    . مورد توجه قرارگیرد

ده رمزنگاري منحنی بیضوي اسـتفاده کـر   بر این که ازعالوه  [3] مقاله اول
-ها ثابت هستند که این ویژگی براي شـبکه است و نود 4بر مکان است، مبتنی

سیم که باید از پویایی و تحرك برخوردار باشند یـک عیـب بـه    بیحسگرهاي
از مـدل مبتنـی بـر     آید لذا در طرح پیشنهادي آن را حذف کرده و حساب می

رمزنگـاري منحنـی   نیز عالوه بر  [7] در مقاله دوم. ه شده استاستفاد 5گروه
اسـتفاده شـده اسـت کـه ایـن      کلید  براي توافقرمزنگاري دوسویه از بیضوي 

هرچند در سطح باالیی از امنیت قرار دارد و طراحی آن بسیار راحت رمزنگاري 
بـراي   در نتیجـه اسـت  ها بسـیار پرهزینـه    سایر رمزنگاريبه است اما نسبت 

که داراي سطح انرژي بسیار محـدودي هسـتند یـک     سیمبیحسگرهايشبکه
لذا در طرح جدید سعی شد تـا بـه نحـوي     شود نقطه ضعف مهم محسوب می

هاي گذشـته  در بخش دوم این مقاله توضیح مختصري درباره کار .حذف شود
در بخـش  . در بخش سوم، مفاهیم و مبـانی گفتـه مـی شـود    . داده شده است
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 3-4شود و در بخش داده می اصلی اي چهارم توضیح کوتاهی درباره دو مقاله
توضیح داده شده  دیددر بخش پنجم، طرح ج. شود دو طرح تجزیه و تحلیل می

شود و در بخش پایانی،  میو نتایج تجزیه و تحلیل طرح پیشنهادي نشان داده 
  .دشو می گیري و پیشنهاد ادامه کار بیان نتیجه

 مرورکارهاي گذشته - 2
کلید  سیم، مدیریت بی  حسگر هاي در میان تمام مسائل مربوط به امنیت در شبکه

هاي اصلی براي اطمینان از امنیت خدمات در  از مکانیسم ي انتشارکلید و نحوه
 .براي همین زیاد مورد توجه قرار گرفتـه اسـت   آید ها به حساب می این شبکه

گـاري متقـارن ماننـد پـایین بـودن هزینـه       محققان مزایـاي رمزن تعدادي از 
ینـه ارائـه   را مورد توجه قرار دادند و مقالت خود را در ایـن زم آن  محاسباتی

هاي  به دلیل محدودیت، تعداد دیگري از محققان ) [8,1] تمانند مقاال(کردند
کـان احرازهویـت و   ذاتی که در رمزنگاري متقارن وجود دارد از جمله عدم ام

محققان  به تازگی .، رمزنگاري نامتقارن را انتخاب کردندپذیري فقدان انعطاف
بیضوي با توجه به کوچکتر بودن سایز کلید آن  منحنی اند که رمزنگاري دریافته

چنین باالتر بودن سرعت محاسباتش به عنوان بهتـرین انتخـاب بـراي     و هم
منحنـی  کلیدعمومی  الوه براین، رمزنگاريع. باشد ها می استفاده در این شبکه

کلیدعمومی سـنتی، نیـاز بـه هزینـه سـنگین       در مقایسه با رمزنگاريبیضوي 
شـود   مانند مقاالتی که در این تحقیق بررسـی مـی  ( .کلیدعمومی ندارد گواهی
[3,7](  

  مفاهیم و مبانی - 3
 .آورده شده است) 1(اله در جدولنی نمادهاي استفاده شده در مقامع
  

 نمادها معانی مفاهیم و) 1(جدول
  تعریف نماد
p,q اعداد اول بزرگ  

E/Fp 
E  یک منحنی بیضوي است که بر روي میدانFp  تعریف شده

  .است
H یک تابع درهم ساز نگاشت به نقطه است.  
h یک تابع درهم ساز استاندارد است.  

A,B گروه هاي نودهاي حسگر  
x,y نودهاي حسگر مستقل  

IDA  شناسه مختص گروهA  
IDx  شناسه مختص نودx  
Kx:A  کلید سري براي نودx  در گروهA  
Kxy   راز مشترك بین نودهايx  وy  
SK   کلید مشترك اصلی بین نودهايx  وy  
sA   راز اصلی گروهA  
Zq   تا  1مجموعه اعدادq-1  

ax,bx   اعداد تصادفی که توسط نودx نتخاب شده اندا.  
Nonce یک عدد سري  

Enc  تابع رمزنگاري  

 سیم بی  حسگر هاي شبکه
هاي حسگر است که در  یک شبکه متشکل از تعداد زیادي گره

آوري اطالعات از  یک محیط به طور گسترده پخش شده و به جمع
 . [4]پردازند محیط می

 6کلید دوطرفه
در ارتباطات فردي و براي مبادله داده بین دو نفر کلیدي که 
 .شود استفاده می

  مرور کلی چند طرح - 4
  )Duan and Xu, 2011(مقاله : 1طرح - 1- 4

هـاي حسـگر   بر مکان بـراي شـبکه   کلید مبتنی دووان و ژو یک طرح مدیریت
و نگاشـت بـه نقطـه در     7شـدن دوطرفـه   سیم ارائه دادند، که به عمل جفت بی

پشتیبانی  9روپیش رین محرمانگیت چنین از قوي و هم. ندارد نیاز 8عملیات هش
این طرح شـامل سـه مرحلـه    . آور نیز امن است کرده و در برابر حمالت زیان

  :باشد کلیدهاي ضروري است که به شرح زیر می براي ایجاد جفت
، )TA( 10قبـل از توسـعه شــبکه یـک مرجـع مـورد اعتمــاد      -1مرحلـه 

کند، کلید مخفی هر نـود را محاسـبه کـرده و    د میپارامترهاي سیستم را تولی
 .کندسپس به همراه عدد تصادفی مخفی براي هرنود ارسال می

هاي متحـرك، مکـان   روبات: هاسازي حسگراستقرار و محلی -2مرحله
)L( 11بر مکان مبتنیمخفی کلید  هر نود و )LK (    کور شده را بـراي هـر نـود

-نود رمز کرده و  براي هر نود میمحاسبه کرده، سپس با کلیدخصوصی هر 
  .فرستند

در این مرحله هـر نـود،   : برمکانمبتنیهمسایگی احرازهویت  -3مرحله
کند و بعد هر نود با نود دیگر سر  هاي همسایه را کشف و  احرازهویت مینود

  .رسند یک کلید مشترك به توافق می
  تجزیه و تحلیل امنیتی

 )KCI( 12کلید ل هویت توافقجع ي حمله طرح دووان و ژو در برابر .1
-   میرا فراهم رو کامل محرمانگی پیش چنین کند، هممقاومت می

 .کند
هویت و محـل بـین   نظر این طرح به احرازهویت متقابل از هر دو  .2

اسـاس  عـالوه بـراین، بـر   . اسـت  هـاي همسـایه دسـت یافتـه    نود
ي از نـام دیگـر  حمالت بـد  دوطرفه، این طرح در برابر احرازهویت

کـرم   ي و حملـه  14تکـرار هویـت   ي ، حمله13ي سیبیل حمله هجمل
 . ایمن هست 15چاله

-فراهم می کلید  براي توافق یپذیري تقریباً کامل این طرح انعطاف .3
 .[3]کند

 
  )Claycomb and Shine, 2010(مقاله : 2طرح - 2- 4

روشـی کـه    .اصل موضوع این مقاله در مورد نحوه انتشارکلید بین نودهاسـت 
سـیم ارائـه    بـی   حسـگر  هاي کردن شبکه براي امن [7] ان مقاله موردنظرطراح
طراحـان  . گیرد اند یک سیاست امنیتی است که در سطح نودها انجام می کرده

 17بر هویت و رمزنگاري مبتنی  16بر گروه در این سیاست یک مدل توزیع مبتنی
ــب  ــم ترکی ــا ه ــراي   را ب ــد ب ــک روش جدی ــرده و ی ــارکلیدک ــاد و انتش  ایج

-میشده بیان   سیاست ارائه .اند ارائه کرده  رمزنگاري منحنی بیضويبر مبتنی
ي  کند که نودها براي گرفتن تصمیم براي برقراري و مبادله داده باید دو مقوله

دهد که  توانایی را به نودها می ریسک و اعتماد را در نظر بگیرند و این کار این
 .باط ، همدیگر را تصدیق هویت کنندقبل از برقراري ارت

  :مرحله زیر است 4این طرح شامل  به طورکلی
سـاخته   18ي اول براي هر گروه از نودها یک مرجع تأمین در مرحله .1

 شدن براي هر مدیر این مرجع مسئول ایجاد اطالعات جفت. شود می
باشد  هاي مشخص می سازي با ویژگی و انتخاب دو تابع درهم  گروه

مرجع براي هر گـروه یـک عـدد تصـادفی بـه عنـوان        سپس مدیر
 .کند کلیداصلی گروه انتخاب می
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طور براي هر نود یک هویـت   در این مرحله براي هر گروه و همین .2
مرجـع  سـپس   ،) IDx و IDA(شـود  فرد در نظر گرفته می منحصربه

براي هر نود یک کلیدسري با توجه بـه گروهـی کـه در آن     تأمین
هـر نـود بـا     و مـوازي بـا همـین کـار،    کنـد   ایجاد مـی حضور دارد 

چنین در این مرحله  هم .شود بار میپیش  خود گروه عمومی اطالعات
فـرد   است که در هر نود عالوه بر کلید منحصربه در نظر گرفته شده

است  اي که الزم همسایههاي  گروه فرد منحصربه هايکلید، گروهش
 .قرارگیرد نیز

در ایـن طـرح نودهـا روي    . دهاستي استقرار نو مرحله این مرحله، .3
ها  در گروهشده  تعیین با توجه به یک الگوي از پیشي موردنظر  ناحیه

 .قرارمی گیرند
و انتشـارکلید   ، توافـق ي اصلی طرح یعنی ایجـاد  مرحله این مرحله، .4

ــ  .باشــد دوطرفــه مــی ــا توجــه بــه ایــن کــه ن ود در ایــن مرحلــه ب
رتباط برقرارکند یا با گروه خودش ا خواهد با یک نود در موردنظرمی

ي ایجاد کلید و احرازهویـت کمـی    نحوه یک نود در گروه همسایه،
 مرحله وجود دارد اول ایناین در  نکته قابل ذکرچند  .متفاوت است

شود یعنی نودها قبل  که در این مرحله احرازهویت دوطرفه انجام می
ین که از و دوم ا شوند براي هم احرازهویت می از مبادله داده کامالً

رمزنگاري دوسویه براي توافق کلید استفاده شده است که هر چند از 
نظر امنیتی در سطح باالیی از سختی قرار دارد و کامالً مطمئن است 

  .بر است زینههاي رمزنگاري بسیار ه اما نسبت به سایر روش
 تجزیه و تحلیل امنیتی

ي مهـم در   حملـه  از چنـد  هـاي طـرح   و سایر ویژگی ي ایجاد کلید این نحوه
شنود مزاحم و حمالت  ي  ي تکرار، حمله سیم از جمله حمله بی  حسگر هاي شبکه

  .[7]کند جلوگیري می کرم چالهو  سیبیل
  

  ها تجزیه و تحلیل طرح - 3- 4
بـوده و از مسـئله    رمزنگاري منحنـی بیضـوي  بر هر دو طرح گفته شده مبتنی

باشد کـه   ند اما نکته قابل ذکر این میکن استفاده می 19سخت لگاریتم گسسته
سـویه،  دورمزنگاري از  2 طرحدر  و است اسکالر استفاده شده از ضرب 1 طرح

ت به ضرب اسکالر که هر چند از نظر سختی در سطح باالیی قرار دارد اما نسب
 .است  بسیار پرهزینه

  هـا هر دو طرح در مرحله ایجاد کلید از احرازهویـت دوطرفـه بـین نـود    
ایجاد تنها یک کلیـد مشـترك در   (کنند که نسبت به روش سنتی  استفاده می

 .تر است بسیار امن) کل شبکه
نودهـا   1یعنی در طرح ؛گروهبر  مبتنی2بر مکان است وطرح مبتنی1طرح

اند و نودها با توجـه بـه    وابسته به اطالعات مکانی هستند که در آن قرارگرفته
کنند به بیان دیگر نودها مکان ثابتی دارند که  مکانشان با هم ارتباط برقرارمی

این عامل در کاربردهاي حساس مانند میدان جنگ یک نقطه ضعف محسوب 
 .این وابستگی را ندارد 2شود اما طرح می

است، این طـرح   20کنندهاستفاده از متغیرهاي کور 1یکی از مزایاي طرح
ن کار حتی اگر ارتباطات با ای. کند را کور می نود هر برمکان مبتنیی دمخفیکل

از حالت لو برود این کلید قابل بازیافت نیست و تنها خود نود قادر است آن را 
 .کندکور خارج 

باشد کـه   بر هویت می استفاده از رمزنگاري مبتنی 2یکی از مزایاي طرح
ــین مــی  ــتفاده از گــواهی را از ب ــه اس ــاز ب ــاختن   نی ــه س ــرد و موجــب بهین ب

سازي داده و سـایزانتقال   در به حداقل رساندن ذخیره سیم بی  حسگر هاي شبکه
در واقع تنها چیزي که براي شروع ایجاد کلید در ایـن طـرح مهـم    . است شده

 .باشد است هویت نود منبع می
سـیم   بی  حسگر هاي هر دو طرح در برابر چند حمله از حمالت مهم شبکه

  .[3,7] )ها اشاره شد پیش از این به آن(مقاوم هستند
  طرح پیشنهادي - 5

توان بیان کرد که هـر        هایی که صورت گرفت می ها و مقایسه براساس تحلیل
سیم را افزایش  بی  حسگر هاي توجهی امنیت شبکه دو طرح بیان شده تا حد قابل

اما در کنار این هر کـدام مزایـا و   . داده و در برابر حمالت مهمی ایمن هستند
ي هـا  نـه یهزبـه طـور چشـمگیري     1بی هم دارند به عنوان مثـال طـرح  معای

اما از طرف دیگـر وابسـته بـه     بخشد می بهبود را هرگره ازین موردی محاسبات
با توجه به این که از رمزنگاري مبتنی بر هویت  2است و طرح یاطالعات مکان
کـاهش   است تا حد قابل توجهی میزان اطالعات مبادله شده را   استفاده کرده

اما  ندوابسته نیست یمکان اطالعات به کنند و کار می  ا در گروههداده است، نود
در این طرح با توجه به استفاده از رمزنگاري دوسویه باال  ي محاسباتی هزینه
  . است

سـعی شـده اسـت از     ،در طرح پیشنهادي جدید که در ادامه آورده شـده 
طـرح پیشـنهادي   .حـذف گـردد   مزایاي هر دو طرح استفاده شود و معایب نیز

مبتنی بر گروه و هویت نودها است، وابسته به اطالعات مکانی نودها نیست و 
  .کند از رمزنگاري پرهزینه دوسویه استفاده نمی

  
مسئول تولید اطالعات  که یک مرجع مورد اعتمادقبل از توسعه شبکه، 

  :دهد   میمراحل زیر را انجام  ست، مقداردهی و مستقرکردن نودهاهر گروه
 ) p,q,E/Fp(تولید پارامترهاي سیستم  .1
  h و Hانتخاب دو تابع هش  .2
که به عنوان  Aبراي گروهی مثل  sAانتخاب یک عدد تصادفی  .3

و فقط نودهاي موجود در این گروه از آن  باشد   میراز اصلی گروه 
 .آگاهند

 xمنحصر به فرد براي هر نود مثل  idساخت یک کلید مبتنی بر  .4
 :Aدر گروه 

 Kx:A= sA H(IDx) )1( 
وکلید منحصر  ، راز اصلی گروهبا پارامترهاي سیستم xهر نود مثل  .5

  .شود   میبه فرد پیش بار 
ارتبـاط برقـرار   y ینکه بتواند با هر نود دیگري مثـل براي ا xمثل  ينود

اعمـال   ،کرده و اطالعات رد و بدل کند باید قبل از توافق بر روي یک کلیـد 
  :هدزیر را انجام د

 ax,bxϵ Zq: بزرگ انتخاب دو عدد تصادفی .1
 :آن به صورت زیر بدست می آید xدو بعد دارد، بعد  Kx:Aنقطه  .2

rx = Kx:A mod p )2( 
 :به صورت زیر Fxو  Rx ، Tx، Px متغیرهاي  محاسبه ي .3

Rx=ax.p )3( 
Tx=bx.p )4( 
Px= rx.p )5( 
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Fx =ax+ h(IDx || Rx) rx )6( 
را در گروه  (IDx , Rx, Tx, Px)ا محتواي یک پیام ب xسپس نود  .4

 .کند   میپخش 
پیـام را گرفتـه و   ارتباط برقرار کنـد   xخواهد با نود    میکه  y ي مثلنود

مشـابه   Fyو  Ry  ،Ty ،Py متغیرهاي(سازد   میکلید مشترك را به صورت زیر 
  ):شوند میتولید  yبراي نود روال قبل 

 :به صورت زیر Kyxمحاسبه ي  .١
 

Kyx= Fy.Tx+by(Rx+ h(IDx|| Rx)Px) )7( 
 

به عنوان کلید اصلی مشترك به صورت زیر محاسبه  SK و در نهایت .2
 :شود می
 

SK= h(IDx ǀǀ IDy ǀǀ T xǀǀ Ty ǀǀ Kyx) )8( 

 
 :کند   میارسال  xپیام زیر را براي نود  yسپس نود  .3

 
 (IDy, Ry, Ty, Py, h(SK || Tx || Ty), ( )

SKKEnc nonce ) 

 
 نود که از پیام را گرفته و با اطالعاتی که در اختیار دارد و اطالعاتی xنود 

y گرفته Kxy   وسپسSK  سازد به صورت زیر میرا:   
  

Kxy=Fx.Ty +bx(Ry+ h(IDy|| Ry)Py) )9( 

SK= h(IDx ǀǀ IDy ǀǀ Tx ǀǀ Ty ǀǀ Kxy) )10( 
       

 yا محاسبه کرده و بـا مقـداري کـه    ر h(SK || Tx || Ty) سپس مقدار
را بـه   نـانس و در صـورت برابـري مقـدار     کند   میبرایش ارسال کرده مقایسه 

با کلیدي اضافه کرده و آن را  نسایک واحد به ن ،از رمز در آورده SKکمک 
و با دریافت ایـن پیـام    y .کند   میارسال  yبراي که بدست آورده رمز کرده و 

  . صحیح را بدست آورده استمشترك کلید  xشود که    یممتوجه رمزگشایی آن 
  تحلیل طرح پیشنهاديو تجزیه  - 1- 5
خش، امنیت و عملکرد طرح پیشنهادي مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار    بدر این 

از لحـاظ امنیـت و عملکـرد     پیشنهاديدهد که طرح نتایج نشان می. گیردمی
  .سیم بهینه استبیهاي حسگربراي مدیریت کلید در شبکه

  تحلیل امنیتی و تجزیه  - 1-1- 5
مقـاوم   کلیـد  ي جعل هویت توافـق  حمله در برابر پیشنهاديطرح  .1

توانیم آن را با در نظر گرفتن سناریو زیر تجزیه و تحلیل می. است
 :کنیم

 کننده حملهتوسط  Kx:A یعنی xنود  کلید مخفی کنیم که   میفرض . الف
کند، و انتخاب می bxϵ Zqفی یک عدد تصاد x نوددرابتدا . استبه خطر افتاده

Tx  بعـد پیـام    .کنـد    مـی محاسبه  )4(را بر اساس معادله(IDx,Rx,Tx,Px)   را
گیرد و جلوي پیام را می کننده حمله. فرستدهاي داخل شبکه مینودبراي تمام 

 کننده حملهکند تا کلید مشترك را محاسبه کند، تالش میKyx  براي استخراج
) 4(بـر اسـاس معادلـه    را  T’yکنـد و  انتخاب می b’y ϵZqیک عدد تصادفی 

 .کندمحاسبه می

چون او  نیست، )7(از معادله  Kyxقادر به محاسبه  کننده حملهبا این حال 
 از معادله Kxyقادر به محاسبه  کننده حمله همچنین .آگاهی نداردFy  و by از
ي جعـل هویـت    حملهاز این رو . آگاهی نداردFx  و bxچون که از  نیست )9(

  .شودبا شکست مواجه می کلید توافق
. اسـت  به خطر افتـاده  Ky:A یعنیy نود  فرض کنید که کلید مخفی. ب

- جا x نودخودش را به عنوان  yقصد دارد براي برقراري ارتباط با  کننده حمله
کنـد و سـپس   را انتخاب مـی b’xϵ Zq  در ابتدا عدد تصادفی کننده حمله. بزند
T’x  کنـد و پیـام      مـی محاسبه ) 4(اساس معادله بر را(IDx, Rx, T’x, Px)  را

. کنـد    میپیام را دریافت  y نود. کند     میهاي داخل شبکه ارسال نودبراي همه 
بعد پیام  کند و   میرا محاسبه  Kyx و Tyکرده و مقادیر انتخاب را  byϵZqسپس 

 .فرستدمی x نودزیر را به 
(IDy, Ry, Ty, Py, h(SK || Tx || Ty), ( )

SKKEnc nonce ) 

 
کند و براي اسـتخراج کلیـد مشـترك    از آن جلوگیري می کننده حملهاما 

 نیست )9(ز معادلها Kxyقادر به محاسبه  کننده حملهبا این حال . کند   میتالش 
از  Kyxاسـبه  قـادر بـه مح   کننـده  حمله متناوباً. ندارد آگاهیFx  و bx چون از
ي جعـل هویـت    حملـه از ایـن  . دانـد را نمـی  Fy و byچون  نیست )7(معادله 
  . شودبا شکست مواجه میکلید  توافق

کند  را جعل مینود قانونی نود دشمن هویت چند  ،سیبیلدر حمله  .2
است، اما در ایـن طـرح نودهـا بـراي      نودکندکه چند  و وانمود می

اطالعـی   sAو چون نود دشمن از  اند وابسته sAبرقراري ارتباط به 
پس این حمله به این  ن آن را هم نداردبدست آورد ندارد و توانایی

 .روش وارد نیست
 .است یافتهطرفه نیز دستهویت دوبه احراز پیشنهاديطرح  .3
سـیم و  هـاي حسـگر بـی   هاي دشمن قادر به ورود بـه شـبکه  نود .4

که از قبل  sAوجود  ها نیستند به علتنودبرقراري ارتباط با سایر 
پس حمله نود مزاحم به طـرح وارد   پیش بار شده است نوددر هر 
 .نیست

رمـز شـده بـا کلیـد     به دلیل وجـود نـانس    تأییدامکان جعل پیام  .5
 .مشترك نیست

  تجزیه و تحلیل کارایی - 1-2- 5
توان یا به عنوان یک طـرح جدیـد توافـق کلیـد بـراي      ه شده را میئطرح ارا

لقی کرد و یا به عنوان طرح پیشنهادي براي حذف سیم تهاي حسگر بیشبکه
و بهبود هزینه تصور کرد، به هر حـال در ایـن    2سویه در طرح رمزنگاري دو

استفاده کـرده و   2و  1طرح سعی شده است که از مزایاي هرکدام از دو طرح 
  :به شرح زیر است این طرح هاي ویژگی .برطرف شودمعایب 
ها بر مکان یعنی گرهاست نه مبتنیبر گروه طرح پیشنهادي مبتنی .1

 .ثابت نیستند
است که همین امر نیاز به گواهی بر هویت مبتنیطرح پیشنهادي  .2

 .بردرا از بین می
، کــاهش 2هــا در بخــش توافـق کلیــد نســبت بـه طــرح    هزینـه  .3

-سـویه  است، که به دلیل حذف رمزنگـاري دو  چشمگیري داشته
 .است

و فقـط در   رسیده نقطه به حداقلبه  نگاشتهش استفاده از توابع  .4
 .باشدمی موردیک 
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له سـخت لگـاریتم گسسـته،    ئمسسختی کلید مشترك به سختی  .5
 .وابسته استتوابع هش استاندارد و همچنین متغیرهاي تصادفی 

له لگـاریتم گسسـته و   ئمسسختی کلید منحصر به فرد به سختی  .6
 .یا راز اصلی هر گروه وابسته است sمتغیر تصادفی 

 
هـا اسـتفاده شـده اسـت،      نمادهایی که براي مقایسه روش )2(دولدر ج

پیچیدگی زمانی عملگرهـا بـر اسـاس پیچیـدگی     ) 3(تعریف شده و در جدول
تعداد عملیاتی که توسط ) 4(در جدول. [5]زمانی ضرب اسکالر بیان شده است

طـرح   در کنیـد  مـی مشـاهده  که همانطورشود آورده شده است،  نود انجام می
و  دهد انجام می ضرب اسکالر 6تنها یک نود براي برقراري ارتباط  ،پیشنهادي

 ،شت بـه نقطـه نـدارد   او استفاده از تابع هش نگ نیاز به محاسبات جفت شدن
گـالوا   یـدان در م یشـتر بار ضـرب ب  10به حداقل  یازعمل جفت شدن ن یک"

ـ مشـابه دارد و   یدانعمل ضرب  اسکالر در م یکنسبت به  عمـل هـش    کی
ضـرب اسـکالر    یـک تـر از  ه نقطـه، از نظـر زمـان محاسـبه گـران     نگاشت ب

تر  بسیار بهینه 2پس طرح پیشنهادي از نظر هزینه نسبت به طرح، [3]".است
داشـتن  رسد طرح پیشنهادي بـه دلیـل    ، ازطرف دیگر هرچند به نظر میاست

 1تی بیشتري نسبت بـه طـرح  ، داراي هزینه محاسباتعداد ضرب اسکالر بیشتر
از اطالعات مکانی نودها  1است اما به دلیل این که طرح جدید برعکس طرح

دارد و در  1پـذیري بیشـتري نسـبت بـه طـرح      اده نکرده اسـت انعطـاف  استف
، هزینه بقیه عملگرهـا تقریبـاً   توان از آن استفاده کرد هاي پویاتري می محیط

  .[3,7]ناچیز است
  
 
  

  نمادهاتعریف  )2(جدول
  نماد  تعریف

 Tmul  پیچیدگی زمانی براي اجراي ضرب اسکالر

 TEc-add  اي جمع نقطه پیچیدگی زمانی براي اجراي

 Tadd  اي مع پیمانهج پیچیدگی زمانی براي اجراي

 Thash  استاندارد پیچیدگی زمانی براي اجراي تابع هش

 Mp  سویهرمزنگاري دو

 MH  گاشت به نقطهن تابع هش

 
  
  
 

 تبدیل واحد )3(جدول
o.12 Tmul  TEc-add 

 0≈  Thash  
 0≈  Tadd 

10 Tmul≈ Mp 

 
 
 
 

  ها مقایسه روش جدید با سایر روش )4(جدول

  
 
  و کارهاي آینده گیري نتیجه - 6

که مبتنـی بـر رمزنگـاري منحنـی      دو طرح قوتدر این مقاله، نقاط ضعف و 
بـراي   کلید توافقجدید یک طرح بر این اساس و  بیضوي هستند بررسی شده

. نیـاز نـدارد  رمزنگـاري دوسـویه   که به  هیم پیشنهاد شدسبیحسگرهايشبکه
-برابر حمالت مختلف انعطـاف که طرح پیشنهادي در همچنین نشان داده شد

هـاي  ي به طور قابـل تـوجهی هزینـه   ، طرح پیشنهادیبه طور کل. پذیر است
ن در ادامه این تحقیق می توا .بخشدمحاسباتی مورد نیاز هر نود را بهبود می

را کاهش  اسکالر هاي و یا تعداد ضرب ابع هش نگاشت به نقطه را حذف کردت
، در کنار این موارد براي پویاي بخشید بیشتري و هزینه محاسباتی را بهبودداد 

هاي امنیتـی   استفاده کرد که چالش 21وان از چاهک متحركت بیشتر شبکه می
  .خاص خود را دارد
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  طرح پیشنهادي [7] ٢طرح [3] ١طرح 
 1Mp 0 0 رمزنگاري دو سویه

 5Tmul 0 6Tmul اسکالرضرب 
نگاشت به توابع هش 

 1MH 0 0 نقطه

  5Thash  1Thash  4Thash  توابع هش

  1TEc-add  0  2TEc-add  ايجمع نقطه

  3Tadd  0  1Tadd  اي جمع پیمانه

 +5.12Tmul  10 Tmul  هزینه
1MH  6.24Tmul  
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  ها نویس زیر
                                                

1 Key Management 
2 Key Agreement 
3 Elliptic Curve Cryptography(ECC) 
4 Location Based 
5 Group Based 
6 Pairwise Key 
7 Bilinear Pairing 
8 Map-to-point hash operations 
9 Forward secrecy 
10 Trusted Authority 
11 Location-based key 
12 Key compromise impersonation (KCI) attack 
13 Sybil 
14 Identity replication attack 
15 Wormhole attack 
16 Group-based distribution 
17 Id-based cryptography 
18 Provisioning Authority 
19 Discrete logarithm problem 
20 Blinding 
21 Mobile Sink 
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