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 چکیده
یک )یا چند( گره و  شدهشبکه وارد محیط در این حمله، دشمن  است. سیم ی حسگر بیهابکهشخطرناک علیه مشهور و های  یکی از حمله( های کپی یا گرهحمله تکرار گره )

از آن تولید و در شبکه   کپیگره  چندینا استخراج نموده و ضبط شده ر  گرهحافظه درون گذاری  مواد قفلها و  تمام توابع، برنامه ،سپس نماید. دشمن مینرمال درون شبکه را ضبط 
شبکه کلید مشترک برپا  قانونی های لذا به راحتی با دیگر گره ،گذاری معتبر هستند دارای مواد قفل جا که د و از آننباش های کپی تحت کنترل دشمن می کند. این گرهمی تزریق
ایده . گردد های حسگر متحرک ارائه می کههای کپی در شب جهت شناسایی گره ناظر گرهیک به کمک  ساده و مقاومیک الگوریتم ، مقالهدر این  .پردازند میکنند و به مخابره  می
 هاینظرنقطه کارایی الگوریتم پیشنهادی از است. های کپی  جهت شناسایی گره شبکه در محیط  ها تحرک گرهطول  درگوریتم پیشنهادی، استفاده از اطالعات همسایگی صلی الا

 .رساند را می برتری الگوریتم پیشنهادی ،این مقایسهکه نتایج  شده استمقایسه  ی موجودها با دیگر الگوریتمارزیابی گردیده و نتایج حاصل  سربار ارتباطات، حافظه و پردازش
کپی های  گره %100الگوریتم پیشنهادی قادر به شناسایی مشخص شد ها  سری آزمایش و با انجام یک سازی گردیده پیاده JSIMساز  توسط شبیهالگوریتم پیشنهادی  چنین، هم

 است. صفر نزدیک به آن غلطدرحالی که احتمال تشخیص است 

 ت کلیدیکلما

 های کپی گره ناظر، گره امنیت، سیم، های حسگر بی شبکه

 مقدمه -1
منابع محدود )از نظر حسگر  از صدها تا هزاران گرهسیم حسگر بی  بکهشیک 

ها کاربردهای  شود. این نوع شبکه تشکیل می حافظه، انرژی، پردازش و غیره(
با توجه به  .ر دارندو علوم دیگ های نظامی، صنعتی، بهداشتی نوعی در دامنهمت

حسگر، ماهیت شبکه  ، گسترش بدون مراقبتهای حسگر منابع محدود گره
های نظامی،  ها در دامنه رتباطات و نیز کاربرد روز افزون این نوع شبکهسیم ا بی
 .[4-1] زا است ها امری بسیار مهم و چالش شبکهاین رقراری امنیت در ب

حملیه تکیرار    ،سییم های حسگر بیخطرناک در شبکه هایحملهیکی از 
هیا در محییط    با توجه به گسترش بدون مراقبیت گیره  است.  2یا گره کپی1گره

را ضیبط و  قیانونی درون شیبکه   گیره  )یا چنید(  تواند یک دشمن میعملیاتی، 
و بیا  کند آن را استخراج حافظه  درون 3گذاریاطالعات مهم از جمله مواد قفل

های کپی( ایجاد کنید.  های تکراری )یا گرهگره ،گذاریاستفاده از این مواد قفل
های کپی دقیقاً حاوی مشخصات و اطالعات )از جملیه شناسیه،    از آنجا که گره

قابلیت برپایی کلید بیا  لذا  گذاری و ...( گره قانونی ضبط شده هستند، مواد قفل
هیای کپیی را در   یین گیره  ادشمن سپس را دارند. شبکه های قانونی  گرهدیگر 

 انیدازی  ای جهت راه تواند از این موقعیت درون شبکه می و کند میشبکه پخش 
 . [7] [6] [5] کند نیز استفاده  دیگری های مختلف حمله

هیای کپیی    جهت مقابله با حمله گره [18-8]نظیر های نون الگوریتمتاک
 هایشبکهها در  های حسگر ثابت مطرح شده است. ولی این الگوریتمدر شبکه

هایی جهت  نیز الگوریتم [30-19] در .حسگر متحرک قابل بکارگیری نیستند
های حسگر متحرک ارائه شده است کیه  های کپی در شبکه حمله گرهمقابله با 

طییور کلییی دارای معییایبی نظیییر سییربار ارتباطییات و حافظییه بییا ، عییدم    بییه
های کپی، نییاز بیه تعییین مکیان      پذیری، فرایند پیچیده تشخیص گره مقیاس
 باشند.  ها و استفاده از کلیدهای عمومی و امضاهای دیجیتال می گره

و  [31]  4ییک گیره نیاظر    ، بیه کمیک  دقیقاله، یک الگوریتم در این مق
هیای   هیای کپیی در شیبکه    جهت شناسایی گرهاستفاده از اطالعات همسایگی 

هیای  طوری که معایی  الگیوریتم  گردد، بهمتحرک پیشنهاد می سیم بی حسگر
هیا، انتشیار   یشنهادی نیاز به تعیین مکان گرهرا برطرف کند. الگوریتم پ پیشین
های ادعای مکانی، کلیدهای عمومی )و امضای دیجیتیال( و فراینیدهای   پیغام

جهیت  همسیایگی  اطالعیات  از های کپی نیدارد و فقیط   پیچیده تشخیص گره
 .گیرد میبهره  کپیهای  گرهشناسایی 

کارهیای   ،2 در بخیش  :شیود  ادامه این مقاله بدین ترتی  سازماندهی می
ارائیه   الگیوریتم پیشینهادی  ، 4در بخیش   مدل سیسیتم و ، 3در بخش  ،گذشته
 آمده است.  گیری نتیجهو در آخر  5سازی در بخش  نتایج شبیه گردد. می
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 کارهای گذشته -2

 های حسگر ثابت های خاص شبکه الگوریتم -2-1

هیای ادعیای    هایی احتما تی مبتنیی بیر ارسیال پیغیام     الگوریتم [12-8]در 
به نام  پروتکلیک  [13] در  کنندمزنگاری کلید عمومی استفاده میر و مکانی
SET ( روی اشیتراک اییی )اجتمیاع و   عملیات مجموعه مطرح شده است که از

هیای کپیی اسیتفاده     های انحصاری در شبکه جهت تشخیص گیره زیرمجموعه
بیرای   "چندپخشیی محلیی  "دو الگوریتم مبتنی بر رویکیرد   [14]  کند. در می

نی بیر  یک الگوریتم مبت [15] در های تکراری مطرح شده است. تشخیص گره
هیای کپیی مطیرح شیده      جهت تشخیص گره CSIبه نام  ها سازی داده فشرده
سیازی  مبتنی بر مختصات مکیانی و تیابع درهیم    الگوریتمیک  [16] در  است.

دو روش  [17] در  جهت مقابله با حمله تکرار گره مطرح شده است.جغرافیایی 
های متقاطع و مدل توزیعی جهت شناسایی حمله تکرار گره بر اساس مجموعه

حسییگر  هییای شییبکهدر  ای سییلول محصییور شییدهتصییدیق هویییت دو مرحلییه
یتم جهت شناسایی نیز چهار الگور [18] در  مطرح شده است. ،بندی شده سلول

جهییت  Bloom [32]کییه از فیلترهییای گردیییده حملییه تکییرار گییره مطییرح  
و ارسیال   سازی اطالعات در حسگرها و نیز دو تکنییک ارسیال سیلولی    فشرده
 کند. جهت افزایش نرخ تشخیص استفاده می متقاطع

 ر متحرکهای حسگ های خاص شبکه الگوریتم -2-2

تولید و ارسال اعداد تصادفی توسیط   ،XED، به نام [19]  الگوریتم اصلیایده 
ارائه شیده در   های الگوریتمایده اصلی ها در هر بار رویارویی دو گره است.  گره

برگرفته از این حقیقت است که یک گره متحرک ضیبط   [22] و  [21] ، [20] 
نباید هرگز در سرعتی بیش از حداکثر سرعت سیستم پیکربندی  )قانونی( نشده

هیای دیگیر گمیان     ود گرهش ، سب  میuهای کپی  وجود گرهشده حرکت کند. 
ی بیش از حداکثر سرعت از پیش تعریف شده حرکیت  با سرعت uکنند این گره 

 را به عنوان گره کپیی عالمیت زننید.    uتوانند گره  در این صورت، میکند.  می
مالحظیه اسیت کیه     برگرفته از این [23]  در دو الگوریتم ارائه شدهایده اصلی 

، Tبرای یک شبکه بدون گره تکراری، در یک دوره زمانی مشخص بیا طیول   
به احتمال زیاد بایید محیدود    vبا یک گره خاص  uتعداد دفعات رویارویی گره 

بیا   u، تعداد دفعات روییارویی گیره   vباشد. برای یک شبکه با دو گره تکراری 
باشید.   مشخص تر از یک آستانهباید بزرگ Tدر یک دوره زمانی با طول  vگره 

 های تکراری را دارد.بر طبق این مالحظه، هر گره قابلیت شناسایی گره

بیر ایین اسیاس اسیت کیه کیل شیبکه بیه          [24]  الگیوریتم  اصلیایده  
شیود و هییر سیکتور ییک گییره مرکیزی دارد کییه از     سیکتورهایی تقسییم مییی  

ی هیای تکیراری و آراییه   هایی نظیر تشخیص شناسه، تشخیص همسایه روش
های حسگر را شناسایی کند تا گرهها( استفاده میهای گرهردیابی )ذخیره مکان

توزییع کلیید جفتیی    استفاده از پروتکیل پییش   ،[25]  الگوریتمکند. ایده اصلی 
جهیت مقابلیه بیا حملیه      Bloomای و فیلترهای شمارشی دجملهمبتنی بر چن

هیا  ، مبادله لیست همسیایه SHD، [26]  الگوریتم اصلیایده تکرار گره است. 
 درهای شاهد برای عمل تشخیص است. های متحرک و انتخاب گره میان گره
 های ناسایی گره، برای شMTLSEو  UTLSEهای حل به نامدو راهنیز  [27] 

کیه در آن، ادعاهیای    های حسگر متحرک ارائیه شیده اسیت   تکراری در شبکه
اییده اصیلی    گیردد.  مکانی فقط هنگام روییارویی دو گیره شیاهد، مبادلیه میی     

یک تصدیق هوییت مبتنیی بیر نشیانه      استفاده از ،[28] در الگوریتم ارائه شده 
نیز یک الگوریتم دیگر ارائه شده  [29] در  است.های کپی  جهت تشخیص گره

هیای   گامه و تحرک گیره جهیت شناسیایی گیره     است که فقط از ارتباطات تک

نییز دو   [30] در  کنید.  هیای حسیگر متحیرک اسیتفاده میی      تکراری در شیبکه 
هیای کپیی در    در حیوزه زمیان و فضیا جهیت شناسیایی حملیه گیره       الگوریتم 
در ایین دو الگیوریتم از تیابع     های میوردی متحیرک ارائیه شیده اسیت.      شبکه
بهیره  هیای کپیی    جهت مقابله با حملیه گیره  راهه رمزنگاری -سازی تک درهم

 گرفته شده است.

 فرضیات سیستم و مدل حمله -3
طور تصادفی در ییک محییط دوبعیدی     که بهاست  حسگر  گره nحاوی  شبکه

 وظیفهیابد که  چنین یک گره ناظر در شبکه گسترش می هم شوند. پراکنده می
هر گره ییک شناسیه یکتیا    . در شبکه است احتمالی کپیهای  شناسایی گره آن

ن یکسیا  هیا  گیره  تمیام  دارد و از موقعیت مکانی خود آگاه نیست. برد رادییویی 
هیای   باشند و در طول حیات شبکه مطابق میدل  متحرک میها  گرهتمام  است.

فرض کنند.  حرکت می شبکهدر محیط  Random waypointتحرک، نظیر
در برابر مداخله مقاوم نیستند و دشمن )بجز گره ناظر( های حسگر  گرهشود  می

ه تواند به اطالعات محرمانیه آن دسترسیی داشیت    در صورت ضبط یک گره می
تحیرک  مبا توجه به چنین،  هم .[34] [33] ریزی مجدد کند باشد و آن را برنامه

طور پریودیک )مثالً بایست به می اه، گرهشبکههای حسگر در محیط  گرهبودن 
کیه بیه ییک مکیان جدیید در شیبکه        ییا پیس از ایین    یواحد زمان tبعد از هر 

 5زنیده بیودن   درخواست مسیر، ارسال داده و یا، ”Hello“( یک پیغام رسند می
هیای   های شیبکه  این عمل درواقع یکی از نیازمندی .[35]  دناز خود منتشر کن

هیای   همسیایه از  ،در هر لحظه از زمیان د بتوان گرههر حسگر متحرک است تا 
 آنهیا با  برپا کند، های امنیتیها کلید با آندر صورت نیاز ، آگاه باشدجاری خود 
 نیاظر   جیا، گیره   البته در ایین  و جدول مسیریابی خود را ایجاد کند. مخابره کند

ند تا حضورش از دیید  ها خودداری ک گونه پیغام یک ایناز ارسال پریودتواند  می
هیای بیدخواه    وظیفه شناسیایی گیره   ،ها مخفی بماند. چراکه این گره یگر گرهد

 .ها مخفی بماند دارد و بهتر است از دید دیگر گره عهدهبر دشمن را 

گسیترش   خصیمانه شبکه حسگر در یک محیط  شودمیض رچنین ف هم
 و یی را ضبط کنید ها گرهتواند  دشمن مییابد، بنابر این، شبکه ناامن بوده و می
کنید.   های ضبط شده را ایجاد و سیپس در شیبکه تزرییق     هایی از این گره کپی
، ییک پیغیام   tهیر دوره زمیانی    در  کپیی نییز   هر گرهشود  چنین فرض می هم

“Hello”، هیای   گرهکند.  منتشر می زنده بودن درخواست مسیر، ارسال داده یا
مسیتقر  شبکه ت در طور ثاب توانند متحرک باشند و یا دشمن آنها را به کپی، می
 هیچ یک از این دو حالت تأثیری بر الگوریتم پیشنهادی ندارد. نماید.

 الگوریتم پیشنهادی -4
نظیارت بیر   ، هیای کپیی   جهیت شناسیایی گیره    ایده اصلی الگوریتم پیشنهادی

درواقع، است. در شبکه  تک گره ناظرهای حسگر توسط  ترافیک و تحرک گره
درخواسیت مسییر، ارسیال داده     یا )و ”Hello“ های پیغام به با توجهگره ناظر 

هیای   همسیایه از  در طول حیات شبکه، ها منتشر شده توسط گره (یا زنده بودن
هیای   شناسایی گره  و از همین اطالعات همسایگی جهت آگاه شدهجاری خود 

بار  الگوریتم پیشنهادی فقط و فقط بر روی تک گره ناظر کند. میاستفاده کپی 
 گردد. شده و اجرا می

گیره  ، در فاز اول تشکیل شده است. فاز تشکیل 3از  پیشنهادیالگوریتم 
های  ترافیک و تحرک دیگر گره اظرن  هگر، در فاز دومشود.  پیکربندی می اظرن

در فیاز  نماید.  و اطالعات  زم را در حافظه خود ثبت می نمودهشبکه را نظارت 
اقیدام بیه    در طی فاز دوم،موده آوری ن ناظر باتوجه به اطالعات جمع  گرهسوم، 

 .پردازیم میفاز  3این  شرحتدر ادامه به کند.  های کپی می شناسایی گره
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 (اظرن  گره)پیکربندی  فاز اول -4-1
آن ییک  حافظیه  در ، میدنظر  در محییط عملییاتی   نیاظر   قبل از گسترش گره

 تعیداد . شیود  میی  تنظییم ،(1مطابق شیکل ) ، historyبه نام با مثلثی ماتریس

، است. nها در شبکه، یعنی  های این ماتریس برابر تعداد کل گره سطر و ستون
چنین  گردد. هم این ماتریس ذخیره می، در سطر اول و قطر Niشناسه هر گره، 

 (1رابطیه )  اولییه، مطیابق   )اعشیاری(  ییک مقیدار  به هر سلول از این ماتریس 
 شود.  نسبت داده می

2
)1(

1
]][[




nn
NNhistory ji

 (1) 

 1هیای ایین میاتریس برابیر      تمام سیلول مقادیر  جمع حاصلح است، واض
 یابد. سپس گره ناظر در شبکه گسترش می .خواهد بود

N1 N2 … Nn-1 Nn 

N1     

 N2    

  ...   

   Nn-1  

    Nn 

 ناظر  گره historyساختار ماتریس  :(1شکل )

 (ها گره و تحرک )نظارت بر ترافیک دومفاز  -4-2
شبکه، توسط در طول حیات متناوب طور  بهها،  نظارت بر ترافیک و تحرک گره

نظارت بر ترافیک و دور  ینچنداجرای این فاز شامل  .گیرد میانجام اظر گره ن
 ،مطابق مدل تحرک تصادفی درنظر گرفته شیده ها در شبکه است.  تحرک گره

 صادفی برای خود انتخیاب نمیوده و  گره یک مقصد تهر در هر دور از این فاز، 
بیرای   ،پس از رسیدن بیه مقصید   کند. شروع به حرکت به سوی آن مقصد می

هیای   و شروع بیه ارسیال پیغیام    ماندهدر آنجا ساکن  ثانیه( tمدت زمانی )مثالً 
“Hello”، شود گره نیاظر   این سب  می کند. می یا ...درخواست مسیر  ای، داده
 های جیاری خیود آگیاه شیود.     از همسایه ات شبکه،های مختلف از حی در زمان

به  و کنند می یک مقصد تصادفی دیگرشروع به حرکت به سوی ها سپس  گره
 .شود دور بعدی فاز دوم آغاز می این ترتی 

مطیابق  خیود را   historyماتریس در پایان هر دور از فاز دوم، گره ناظر 
گیره نیاظر ابتیدا تعیداد      .دکنی  بروزرسیانی میی  ( 2ارائه شده در شکل )الگوریتم 
، آنهیا  سپس بیه ازای هیر ییک از    نموده و شمارشهای جاری خود را  همسایه
ghborCurrentNeiNiیعنی  ،دهد: دو فرآیند زیر را انجام می 

ghborCurrentNeiNبه ازای هر -1 j  ، سلولمقدار درون از 

همتنا یjNوiNظر با این دو گر ]][[، یعن ji NNhistoryیا

]][[ ij NNhistory،  به میزان ضری متغیر کاهش داده و در یک

 کند. ذخیره می Sumگر به نام  انباشته

ghborCurrentNeiNبه ازای هر -2 j طوری که ، بهij NN 

، یعنیjNوiNاین دو گرهسلول متناظر با دارمقبه را  Sumسهمی از ، باشد

]][[ ji NNhistoryیا]][[ ij NNhistory ،کند. اضافه می 

صورت   ای که به به ازای هر دو گرهطور خالصه، الگوریتم بروزرسانی،  به
 ظاهر شده باشند، اظرن( در همسایگی گره یعنی فقط یکی از آن دو) انحصاری

 ()ضری  از مقدار سلول متناظر با این دو گره، به یک میزان مشخص
صورت همزمان در  هایی که به با آن دو گرهمتناظر  های کاهش و به سلول

رو، مقدار هر  از اینکند. اند اضافه می کرده همسایگی گره ناظر حضور پیدا

]][[سلول، مثالً jNiNhistory، د بود که این دو همتأثر از تعداد دفعاتی خوا

حضور پیدا در همسایگی گره ناظر  یا انحصاری طور همزمان به jNوiNگره

طور همزمان در  اند. هرچه این دو گره به تعداد دفعات بیشتری به نموده
ند، مقدار سلول متناظر با آنها در ماتریس پیدا کنهمسایگی گره ناظر حضور 

history یابد و بلعکس، هرچه این دو گره به تعداد دفعات  افزایش می
در همسایگی گره ناظر حضور  )فقط یکی از آن دو( انحصاریطور  بیشتری به

. باید یابد می کاهش historyپیدا کنند، مقدار سلول متناظر با آنها در ماتریس 
وiNنچه در یک دور از اجرای فاز دوم، هیچ یک از دو گرهتوجه شود، چنا

jN ناظر حضور پیدا نکنند، مقدار سلول متناظر با این دو  در همسایگی گره

 گره بدون تغییر خواهد ماند.

 Rهای تکراری، بعد از اجرای  بنابر این، در یک شبکه بدون وجود گره
تقریباً برابر خواهد بود  historyهای ماتریس  فاز دوم، مقدار تمام سلولدور از 

در  ،iNلی چنانچه تعدادی گره تکراری، مثالً با شناسهو )با یک واریانس کم(.
به مرات  بیشتر از  iNگره با شناسه ،شبکه وجود داشته باشد، در این صورت

شود. این  در همسایگی گره ناظر ظاهر میها  همراه سایر گره هل، بحالت نرما
به مرات  مقدار گذرند،  میiNو ستون سطراز هایی که  شود سلول سب  می

در فاز سوم الگوریتم پیشنهادی،  داشته باشند. ها سلولسایر بیشتری نسبت به 
 شود. ره گرفته میهای کپی به از همین موضوع جهت شناسایی گره

به نحوی است که  historyالگوریتم بروزرسانی ماتریس توجه شود 
های این ماتریس، در تمام لحظات اجرای  تمام سلولمقادیر جمع  حاصل

با افزایش تعداد دورهای . خواهد شد 1، همواره برابر مقدار الگوریتم پیشنهادی
رشد های تکراری  اظر با گرههای متن فاز دوم الگوریتم پیشنهادی، مقادیر سلول

 ها خواهند داشت.  بیشتری داشته و اختالف فاحشی با سایر سلول

 های تکراری( فاز سوم )شناسایی گره -4-3
پس از پایان اجرای فاز دوم الگوریتم پیشنهادی، گره ناظر اقدام به عالمت 

، طور که اشاره شد، پس از پایان فاز دوم کند. همان های کپی می زدن گره
های عبوری از سطر و ستون متناظر با گره تکراری، به مرات   مقدار سلول

گیری از این موضوع  ها خواهد شد. گره ناظر با بهره بیشتر از سایر سلول
 های تکراری راشناسایی کند. تواند به راحتی و با دقت با  گره می

جمع  ، حاصلiNفرآیند فاز سوم چنین است که گره ناظر به ازای هر
را محاسبه نموده و چنانچه iNهای عبوری از سطر و ستون مقادیر سلول

را تکراری )کپی( تلقی  iNباشد، گره Tsمقدار حاصل بزرگتر از آستانه 
 گردد: بسیار ساده و از رابطه زیر محاسبه میTs کند. آستانه  می

vs

v

ET

nn
nE






2

2
)1(

1
)1(

 (2) 

های  جمع مقادیر سلول مقدار مورد انتظار برای حاصل vEجا،  که در این
عبوری از سطر و ستون متناظر با یک گره در حالت معمول )عدم وجود 

های تکراری سب   های تکراری در شبکه( است. از آنجا که وجود گره گره
های عبوری از سطر و ستون متناظر با یک  شود حاصل جمع مقادیر سلول می

( در حالت vEگره خاص )همان گره تکراری( بیشتر از مقدار مورد انتظار )
های عبوری از  مقادیر سلول  جمع معمول گردد، لذا گره ناظر، چنانچه حاصل

انتظار )سطر و ستون متناظر با یک گره خاص را بزرگتر از دو برابر مقدار مورد 

vEزند.  ( ببیند، این گره را به عنوان گره تکراری عالمت می 
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 ناظر  گره history ماتریس بروزرسانی الگوریتمکد  شبه :(2شکل )

 سازی ارزیابی کارایی و نتایج شبیه -5

 سربار الگوریتم پیشنهادی -5-1
نیاظر    گیره تیک  فقط بر روی  الگوریتم پیشنهادیجا که  از آنسربار حافظه: 

هیای حسیگر معمیولی تحمییل      ای بر گیره  لذا هیچ سربار حافظه شود، اجرا می
 بیرای بییردار  dبیه انییدازه  از حافظییه فضیا یییک  اظرنی   ولیی گییره  .کنیید نمیی 

CurrentNeighbor  بیه انیدازه   یک فضا و
2

)1(  nn
یس میاتر  بیرای  

history  .از مرتبیه  نیاظر گیره  تک سربار حافظه مربوط به  ،بنابر ایننیاز دارد

)( 2nOدر . اسیت برابیر صفر  ی حسگر معمولیها و سربار حافظه مربوط گره
هیای موجیود    و دیگیر الگیوریتم  ( سربار حافظه الگوریتم پیشینهادی  1جدول )

یتم پیشینهادی از حییس سیربار    الگوربه وضوح روشن است مقایسه شده است. 
 باشد. می ها برتر از سایر الگوریتم ،حافظه

 ها طات الگوریتم پیشنهادی با دیگر الگوریتممقایسه سربار حافظه و ارتبا :(1)جدول 

 الگوریتم سربار حافظه سربار ارتباطات

)( nnO )( nO LSM [8] 

)(nO )/( TnO SET [13] 

)( nnO )(dO RED [9] 

)(log nnO  )(log nnO  RAWL [12] 

)1(O ])[4( XEdO  XED [19] 

)(nO )( nnO SPRT [22] 

)log( nnO 
 

)(dO
 

Algorithm [25] 

)(),( dOnO
 

)(nO
 

TDD, SDD [30] 

 صفر
)2(~0 nO

 

Proposed Algorithm 

های حسگر، میزان  های انرژی گره با توجه به محدودیت: سربار ارتباطات
های حسگر یک موضوع  های ارائه شده برای شبکه انرژی مصرفی الگوریتم

مال عملیات ارسال بسته، دریافت بسته و پردازش از مجموعه اعمهم است. 
ها  جا که عمل ارسال بسته از آنکنند.  مهمی هستند که انرژی مصرف می

ها انرژی خیلی بیشتری مصرف  ها و دریافت بسته نسبت به عمل پردازش بسته
های ارسالی که به دلیل استفاده از یک الگوریتم  کند لذا محاسبه تعداد بسته می

)یا همان سربار ارتباطات(، یک معیار مهم  شود خاص به شبکه تحمیل می
 های حسگر است. برای شبکه شده مطرح های جهت ارزیابی کارایی الگوریتم

، درخواسیت  ”Hello“های  فقط از پیغاملگوریتم پیشنهادی، جا که ا از آن
وجیه بیه اینکیه    گیرد و بیا ت  مسیر، ارسال داده و زنده بودن جهت اجرا بهره می

های حسگر متحیرک اسیت    های شبکه جزء نیازمندی ها  امپیغ ارسال این دست
عیدم وجیود الگیوریتم پیشینهادی(، لیذا هییچ گونیه سیربار         / )مستقل از وجود

نیاظر    چنیین، گیره   هم گردد. های حسگر معمولی تحمیل نمی ارتباطاتی به گره
کنید. لیذا    گونه پیغامی در راستای اجرای الگوریتم پیشنهادی ارسیال نمیی   هیچ

(، سیربار ارتباطیات   1رتباطی برای گره ناظر نیز صفر است. در جیدول ) سربار ا
نتیجه این  های موجود مقایسه شده است. گوریتمالگوریتم پیشنهادی و سایر ال

 است. یالگوریتم پیشنهادی از نظر سربار ارتباطاتحاکی از برتری مقایسه 

 ها سازی نتایج شبیه -5-2

و  سازی گردیده پیاده JSIM [36]ساز  افزار شبیه الگوریتم پیشنهادی توسط نرم
و  تشخیص در قال  معیارهای احتمالآن کارایی  ،ها سری آزمایش با انجام یک

 :احتمال تشخیص غلط ارزیابی شده است

پس  در شبکه، های کپی گره  احتمال شناسایی تمام(: Pd) تشخیص احتمال
 در الگوریتم پیشنهادی است.  ها تحرک گره و دور نظارت بر ترافیک Rاز 

به اشتباه به احتمال شناسایی یک گره غیرکپی (: Pf) احتمال تشخیص غلط
 عنوان یک گره کپی توسط الگوریتم پیشنهادی است.

گره حسگر اسیت   nشود شبکه حاوی میها، فرض سازیدر اجرای شبیه
اند. پراکنده شدهر مربع مت 100×100دوبعدی طور تصادفی در یک ناحیه  که به
گیره  از روی هرکیدام را ضیبط نمیوده و   درون شبکه گره قانونی  M دشمن

حیاوی  شیبکه  محیط عملیاتیبنابر این، کند.  میو در شبکه منتشر کپی ایجاد 
Mتعداد دورهای فاز دوم الگوریتم پیشینهادی نییز   . گره بدخواه استR 

متر درنظر گرفته شده  15ها نیز  برد رادیویی تمام گرهدرنظر گرفته شده است. 
چنین، ما از مدل حرکت در نظیر گرفتیه شیده در     هم .(آخربجز آزمایش ) است
منظور  به کنیم. ها در محیط عملیاتی استفاده می جهت حرکت گره [19]  مرجع
 تکرار بدست آمده است. 100نهایی از میانگین  ایجینان از اعتبار نتایج، نتاطم

بیر کیارایی    R و هدف این آزمایش، بررسی تأثیر پارامترهیای  :1 آزمایش

هیا در شیبکه   در ایین آزمیایش، تعیداد کیل گیره     . گوریتم پیشینهادی اسیت  لا

300n،  5ط شدههای ضب گرهتعدادM بیه   از هر گیره ضیبط شیده   و

مقیادیر   این آزمیایش بیه ازای  شود.  پی در شبکه منتشر میگره ک5تعداد
دور از اجییرای فییاز دوم الگییوریتم    200Rتییا 25Rو  فتلییمخ

( نتایج حاصل از این آزمایش 4( و )3های ) شده است. شکلپیشنهادی ارزیابی 
 دهند. در قال  احتمال تشخیص و احتمال تشخیص غلط نشان میبه ترتی  را 

دور از فیاز   R=25بعید از  دهد  نشان می (3در شکل ) نتایج این آزمایش
به ترتیی  برابیر   حتمال تشخیص الگوریتم، ا3.0,2.0,1.0به ازایدوم، 

0128.0dP،41.0dP80.0وdPچنین، بیه ازای  هم باشد. می
3.0,2.0,1.0 ، احتمال تشخیص به ترتی  بعد ازR=50,75,125 ردو 

در هیر   ،واضح است با افزایش پارامترخواهد بود. 1dPبرابر از فاز دوم،
ر همسیایگی گیره نیاظر ظیاهر     ، دiN ، نظیرکپیدور از فاز دوم که یک گره 

های عبوری از  ها کاهش و به سلول سایر گرههای  مقدار بیشتری از سلول شود،
سیطر   از های عبوری جمع سلول حاصلدر نتیجه  د.گرد این گره کپی اضافه می

بسییار   ،چنیین  هیم  کیرد. خواهد تجاوز  Tsاز آستانه تر  خیلی سریعiNو ستون
، احتمال تشخیص الگیوریتم پیشینهادی افیزایش    Rروشن است که با افزایش 

به تعیداد دفعیات بیشیتری بیه     iNالًثبا شناسه م های کپی یابد چراکه گره می
 و در نتیجیه  شود ظاهر میهای قانونی در همسایگی گره ناظر  همراه سایر گره

مقیدار بزرگتیری بیه خیود     iNسطر و ستون متنیاظر بیا   ازهای عبوری  سلول
 .که این سب  افزایش احتمال تشخیص خواهد شد گیرند می

احتمیال تشیخیص غلیط نییز      ،Rو  با افزایش پارامتر، دیگراز طرف 
طورکه از نتایج ایین آزمیایش در شیکل     ن مثال، همانیابد. به عنوا افزایش می
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0fPحتمال تشخیص غلط تقریباً، ا1.0به ازای( مشخص است، 4)

حتمال تشیخیص غلیط   ، ا3.0و2.0باشد. درحالی که، به ازای می
دلیل این نتیجه ایین  خواهد بود. 011.0fPو002.0fPبرابر حداکثر

انیدکی   ،طور تصادفی های قانونی به برخی گره دارد این احتمال وجود، که است
در این  ند.های قانونی در همسایگی گره ناظر حضور پیدا کن بیشتر از سایر گره

مقیدار   ،افزایش یابد Rو یا  باشدده انتخاب شبزرگ چنانچه پارامتر صورت،
کند و به اشتباه  میتر رشد بیش های قانونی این گره های عبوری متناظر با سلول

 .دشخواهند های تکراری تشخیص داده  به عنوان گره
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ا

P
d
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 (R)ها  تعداد دورهای نظارت بر ترافیک و تحرک گره

 احتمال تشخیص الگوریتم پیشنهادیبر (: تأثیر پارامتر3شکل )
ط )
 غل
ص
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تش
ل 
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ا

P
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)
 

 (R) ها تعداد دورهای نظارت بر ترافیک و تحرک گره

 بر احتمال تشخیص غلط الگوریتم پیشنهادی(: تأثیر پارامتر4شکل )

، بر nها در شبکه،  هدف این آزمایش، بررسی تأثیر تعداد کل گره: 2آزمایش 
یییین آزمیییایش پارامترهیییای کیییارایی الگیییوریتم پیشییینهادی اسیییت. در ا 

5,2.0,10  M   تنظیییم شییده و احتمییال تشییخیص و احتمییال
، یک بیار بیه   100n,...,1000تشخیص غلط الگوریتم پیشنهادی را برای

 هیای  ایم. شکل ارزیابی نموده R=200و یک بار دیگر به ازای  R=100ازای 
احتمیال  و   احتمال تشیخیص  در قالبه ترتی  نتایج این آزمایش را ( 6و )( 5)

دهید بیا افیزایش     د. نتایج این آزمایش نشیان میی  نده تشخیص غلط نشان می
طیرز   ها در شیبکه، احتمیال تشیخیص الگیوریتم پیشینهادی بیه       تعداد کل گره

پذیری  رسد. این حاکی از مقیاس می1dPیابد و به چشمگیری افزایش می
هیایی بیا    آن را مناسی  بکیارگیری در شیبکه   الگوریتم پیشینهادی اسیت کیه    

در هیر دور از فیاز    u، گیره کپیی   nهای مختلف کرده است. با افیزایش   چگالی
های قانونی بیشتری در همسایگی گیره نیاظر حضیور     دوم، به همراه تعداد گره

های عبوری از سطر و  جمع مقادیر سلول شود حاصل کند. این سب  می پیدا می
تجیاوز کنید. از    Tsتر از آستانه  گره ضبط شده خیلی سریع ستون متناظر با این

 یابد.   رو، احتمال تشخیص افزایش می این

، nدهد با افزایش پیارامتر  ( نشان می6چنین، نتایج حاصل در شکل ) هم
یابد. به عنوان مثال،  احتمال تشخیص غلط الگوریتم پیشنهادی نیز افزایش می

گره در شبکه وجود داشته 100nدور از فاز دوم، زمانی که R=200بعد از 

اسییت. درحییالی کییه اگییر0006.0fPباشیید، احتمییال تشییخیص غلییط

1000n  گییره در شییبکه وجییود داشییته باشیید، احتمییال تشییخیص غلییط

0027.0fP1000خواهد بود. یعنی ازn   گیره بیه    3گیره، حیداکثر

شود که مقدار بسییار نیاچیز و    های کپی تشخیص داده می اشتباه به عنوان گره
هیا در شیبکه    قابل تحملی است. دلیل این نتیجه این است، چنانچه تعداد گیره 

های قانونی به تصادف و به تعداد دفعات  که برخی گره افزایش یابد، احتمال این
یابد. این سیب    ایگی گره ناظر حضور پیدا کنند، افزایش مینسبتاً زیاد در همس

های متناظر بیا   های عبوری از سطر و ستون جمع مقادیر سلول گردد حاصل می
شود و درنتیجیه الگیوریتم پیشینهادی     Tsهای قانونی بیشتر از آستانه  این گره

 د.ده میهای کپی تشخیص  های قانونی را به اشتباه به عنوان گره برخی گره
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 (n) ها در شبکه تعداد گره

 دیبر احتمال تشخیص الگوریتم پیشنهاnتأثیر پارامتر :(5شکل )
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 (n) ها در شبکه گرهتعداد 

 بر احتمال تشخیص غلط الگوریتم پیشنهادیnتأثیر پارامتر :(6شکل )

هدف این آزمایش، مقایسه کارایی الگوریتم پیشنهادی باا  : 3آزمایش 

چند الگوریتم دیگار از نرار معیاار احتمااخ تشاسی. اساای در ایان        

چنین،  در نرر گرفته شده اسای هم n=1000ها  آزمایش، تعداد کل گره

1,2های کپای، یعنای    ترین حالا برپایی حمله گره مشکل  M 
ای تنرایم شاده اساا     ها نیز به گونه ده اسای برد رادیویی گرهلحاظ ش

( لیساا  2همساایه داشاته باشادی لادوخ       d=20که هر گاره تقریباا    

های مورد ارزیابی به همراه پارامترهای تنریم شده و نیز نتایج  الگوریتم

طاور کاه از نتاایج ایان      دهدی همان بدسا آمده از آزمایش را نشان می

-LSM ،B-MEM ،BCهااای  ، در الگااوریتمآزمااایش مشااس. اسااا

MEM ،C-MEM  وCC-MEM .1احتماخ تشسیdPباشادی   می

، بعااد از 3.0ولاای در الگااوریتم پیشاانهادی، بااا تنراایم پااارامتر  

R=100  .1دور نرارت بر ترافیک، احتماخ تشسیdP   و احتمااخ

خواهد بودی چراکه الگاوریتم پیشانهادی   005.0fPتشسی. غلط

گاردد ولای    های متحرک اسا و در چندین دور الرا مای  مست. شبکه

های حساگر ااباا باوده و     های مورد مقایسه خاص شبکه سایر الگوریتم

گردندی لااا احتمااخ تشاسی. آنهاا کمتار از       فقط در یک دور الرا می

احتماااخ تشااسی. غلااط باارای  الگااوریتم پیشاانهادی اسااای البتااه  
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های حسگر اابا  بسته به ماهیا الگاوریتم(   های خاص شبکه الگوریتم

های حسگر  های خاص شبکه % اسا درحالی که برای الگوریتم0معموال  

% اساای از ایان   0متحرک  بسته به ماهیا الگوریتم( معموال  بزرگتر از 

قط از نرر احتمااخ  رو، در این آزمایش، کارایی الگوریتم پیشنهادی را ف

هاای ااباا(    هاا  خااص شابکه    های کپی با سایر الگوریتم تشسی. گره

 ایمی مقایسه نموده
 احتمالمقایسه کارایی الگوریتم پیشنهادی و پنج الگوریتم دیگر در قال   :(2جدول )

 های کپی تشخیص گره

 نام الگوریتم یم شدهپارامترهای تنظ تشخیص احتمال

0.89 # line segment=6 LSM  [8] 

0.86 # line segment=6 B-MEM  [18] 

0.93 # line segment=5 BC-MEM  [18] 

0.95 - C-MEM  [18] 

0.99 - CC-MEM  [18] 

1 100,3.0  R Proposed Alg. 

 گیری نتیجه -6
در این مقاله، یک الگوریتم ساده و دقیق به کمک یک گره ناظر جهت مقابلیه  

گردیید. اییده اصیلی     های حسگر متحرک ارائه  های کپی در شبکه حمله گرهبا 
در   هیا  الگوریتم پیشنهادی، استفاده از اطالعات همسایگی در طول تحرک گره

های کپی است. کارایی الگوریتم پیشنهادی از  محیط شبکه جهت شناسایی گره
و نتایج حاصل  نقطه نظرهای سربار ارتباطات، حافظه و پردازش ارزیابی گردید

های موجود مقایسه شد که نتایج این مقایسه حاکی از کیارایی   با دیگر الگوریتم
هیا نشیان داد    سیازی  چنین، نتیایج شیبیه   مطلوب الگوریتم پیشنهادی است. هم
هیای کپیی اسیت و احتمیال      % گیره 100الگوریتم پیشنهادی قادر به شناسایی 
  تشخیص غلط آن بسیار ناچیز است.

 مراجع
[1] Akyildiz I. F. and et al., “A survey on sensor networks”, IEEE 

Communication Magazine, Vol. 40, pp. 102-114, 2002. 

[2] Yick J., Mukherjee B. and Ghosal D., “Wireless sensor network survey”, 

Computer Networks 52, pp. 2292–2330, 2008. 

[3] Walters J.P., Liang Z., Shi W. and Chaudhary V., “Wireless Sensor Network 

Security: A Survey”, Distributed, Grid, and Pervasive Computing, Vol. 1, 

Issue 2, CRC Press, pp. 1-50, 2007. 

[4] Goldsmith A.J. and Wicker S.B., “Design challenges for energy-constrained 

ad hoc wireless networks”, in: Proceedings of the IEEE Wireless 

Commuications, pp. 8–27, August 2002. 

[5] Karlof C. And Wagner D., “Secure Routing in Wireless Sensor Networks: 

Attacks and Countermeasures”, AdHoc Networks, pp. 299-302,  2003. 

[6] D. Liu, P. Ning, “Establishing pairwise keys in distributed sensor networks”, 

in: Proceedings of the ACM Conference on Computer and Communications 

Security, pp. 52–61, 2003. 

[7] Padmavathi G. and shanmugapriya D., "A survey of attacks, security 

mechanisms and Challenges in Wireless sensor networks", International 

Journal of Computer Science and Information Security (IJCSIS), Vol. 4, 

No. 1 & 2, 2009. 

[8] Parno B., Perrig A., and Gligor V. D., “Distributed Detection of 

NodeReplication Attacks in Sensor Networks”, in: Proceedings of theIEEE 

Symposium on Security and Privacy, 2005. 

[9] Conti M., Pietro R. D., and Mancini L. V., “A Randomized, Efficient, and 

Distributed Protocol for the Detection of Node Replication Attacks in 

Wireless Sensor Networks”, In: Proceedings of the ACM MobiHoc, 2007. 

[10] Conti M. and et al., “Distributed Detection of Clone Attacksin Wireless 

Sensor Networks”, IEEE TRANSACTIONS ON DEPEDABLE AND 

SECURE COMPUTING, 2010. 

[11] Kim C., Park C., Hur J., Lee H., and Yoon H., “A Distributed Deterministic 

and ResilientReplication Attack Detection Protocol inWireless Sensor 

Networks”, Communications in Computer and Information ScienceVolume 

56, pp 405-412, 2009. 

[12] Zeng Y. and et al., “Random-Walk Based Approach to Detect Clone 

Attacks in Wireless Sensor Networks”, IEEE JOURNAL ON SELECTED 

AREAS IN COMMUNICATIONS, VOL. 28, NO. 5, 2010. 

[13] Choi H., Zhu S., and Porta T. F. La, “SET: Detecting Node Clones inSensor 

Networks”, in: Proceedings of the SecureComm ’07, pp. 341–350, 2007. 

[14] Zhu B., Addada V. G. K., Setia S., Jajodia S., and Roy S., 

“EfficientDistributed Detection of Node Replication Attacks in Sensor 

Networks”, in: Proceedings of theAnnual Computer Security Applications 

Conference (ACSAC), 2007. 

[15] Yu C.-M., Lu C.-S., Kuo S.-Y., “CSI: Compressed Sensing-Based Clone 

Identification in Sensor Networks”,in: Proceedings of the8th IEEE 

International Workshop on Sensor Networks and Systems for Pervasive 

Computing, 2012. 

[16] KIM C. and et al.,“A Resilient and Efficient Replication Attack Detection 

Schema for Wireless Sensor Network”, IEICE TRANS. INF. & SYST., 

VOL. E92-D, NO. 7, 2009. 

[17] Bekara C. and Laurent-Maknavicius M., “A new protocol for 

securingwireless sensor networks against nodes replication attacks”, in: 

Proceedings of the: Third IEEE International Conferenceon Wireless and 

Mobile Computing, Networking and Communications WIMOB 

’0,Washington, DC, USA, 2007. 

[18] Zhang M. and et al., “Memory Efficient Protocols for Detecting Node 

Replication Attacks in Wireless Sensor Networks”, in: Proceedings of the 

17th annual IEEE International Conference on Network Protocols, 

Princeton, NJ, USA, 2009. 

[19] Yu C. M. and et al., “Mobile Sensor Network ResilientAgainst Node 

Replication Attacks” In: Proceedings of the IEEE Conference onSensor, 

Mesh and Ad Hoc Communications and Networks (SECON), 2008. 

[20] Ho J.-W. and et al., “Fast detection of replica nodeattacks in mobile sensor 

networks using sequential analysis”, In: Proceedings of the 

IEEEINFOCOM, pp. 1773 – 1781, 2009. 

[21] Ho J.-W., Wright M., and Das S., “Fast Detection of Mobile Replica Node 

Attacks in Wireless Sensor Networks Using Sequential Hypothesis 

Testing”, IEEE TRANSACTIONS ON MOBILE COMPUTING, VOL. 10, 

NO. 6, JUNE 2011. 

[22] Unnikrishnan D. and et al.,”Detecting Mobile Replica Node Attacks in 

Wireless Sensor Networks Using Sequential Probability Ratio Test”, in: 

Proceedings of the 13th International Conference on Distributed Computing 

and Networking (ICDCN), Hong Kong, China, 2012. 

[23] Yu C.-M., Lu C.-S., and Kuo S.-Y., “Efficient and DistributedDetection of 

Node Replication Attacks in Mobile Sensor Networks”, In: Proceedings of 

the IEEE Vehicular Technology Conf. Fall (VTC Fall),2009. 

[24] Gowtham B., Sharmila S., “Location Traced Hybrid Detection of Node 

Replication Attack in Mobile Wireless Sensor Network”, In: Proceedings 

of the Special Issue of International Journal of Computer Applications on 

Information Processing and Remote Computing – IPRC, 2012. 

[25] Deng XM, Xiong Y., ”A new protocol for the detection of node replication 

attacks in mobile wireless sensor networks”, Journal of Computer Science 

and Technology26(4),pp. 732-743, 2011. 
[26] Yxainaxniga Y. and et al,” Single Hop Detection of Node Clone Attacks in 

Mobile Wireless Sensor Networks”, In: Proceedings of the International 

Workshop on Information and Electronics Engineering (IWIEE), Vol.29, 

pp. 2798–2803, 2012. 

[27] Deng X., Xiong Y., and Chen D., “Mobility-assisted Detection of the 

Replication Attacks in Mobile Wireless Sensor Networks”,In: Proceedings 

of the6th IEEE International Conference on Wireless and Mobile 

Computing, Networking and Communications, 2010 

[28] Zhu W. T. and et al., “Detecting node replication attacks in mobile sensor 

networks: theory and approaches”, Security and Communication 

Networks,Vol. 5, pp. 496–507, 2012. 

[29] ContiM.,  Pietro R. D. and Spognardi A.,“Wireless Sensor Replica 

Detection in Mobile Environments”, in: Proceedings of the ICDCN, pp. 

249-264,2012. 

[30] Xing K. an Cheng X., “From Time Domain to Space Domain: Detecting 

Replica Attacks in Mobile Ad Hoc Networks”, In: Proceedings of the IEEE 

INFOCOM, 2010. 

[31] S. Marti, T.J. Giuli, K. Lai, and M. Baker, “Mitigating Routing Misbehavior 

in Mobile Ad Hoc Networks”, in: Proceedings of the ACM/IEEE 

International Conference on Mobile Computing and Networking, pp. 255-

265, 2000. 

[32] Bloom B H., “Space/time trade-offs in hash coding with allowable errors”, 

Commun. ACM, Vol. 13(7), pp. 422-426, 1970. 

[33] Shi E., Perrig A., “Designing secure sensor networks”, IEEE Wireless 

Communications,Vol. 11, pp. 38–43, 2004. 

[34] Tumrongwittayapak C. and Varakulsiripunth R., “Detecting Sinkhole 

Attacks In Wireless Sensor Networks”, in: Proceedings of the ICROS-SICE 

International Joint Conference, 2009. 
[35] Piro C.and et al., ”Detecting the Sybil Attack in Mobile Ad hoc Networks”, 

in: Proceedings of the Securecomm and Workshops, pp 1-11, 2006. 

[36] J-SIM Simulator, http://www.j-sim.org. 

 ها نویس زیر
                                                

1
node replication attack 

2
Replica node 

3
keying materials 

4
Observer Nodes 

5
Keep alive message 

390

Archive of SID

www.SID.ir

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sec.v5.5/issuetoc
http://www.springerlink.com/content/?Author=Mauro+Conti
http://www.springerlink.com/content/?Author=Roberto+Di+Pietro
http://www.springerlink.com/content/?Author=Angelo+Spognardi
http://www.springerlink.com/content/h7240lm12j474482/
http://www.springerlink.com/content/h7240lm12j474482/
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

