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 چکیده 

شبکه ها امروزه شبکه های موردی از اهمیت باالیی برخوردارهستند بطوریکه جنبه های مختلف این 

های  موضوع بسیاری از تحقیقات می باشد به دلیل پویای توپولوژی مسیریابی دراین شبکه ها با چالش

با توجه به ماهیت پیچیده ی این شبکه ها و محدودیت هایی که در آن وجود دارد، نیاز  ،زیادی روبروست

این شبکه ها به  .ا در نظر گرفتبوده تا راه حل های امنیتی سبک وزنی و یا آسانی  را برای این شبکه ه

ی باز، عدم مدیریت متمرکز، توپولوژی پویا و همکاری توزیع شده در این  هایی مثل رسانه خاطر ویژگی

با توجه به اینکه چنین شبکه هایی نیاز به هویتی  شبکه ها، نسبت به حمالت امنیتی آسیب پذیرند

معنی است که یک گره مخرب در شبکه هویت  بدان Sybil حمله .منحصر و مجزا برای هر گره دارد

این نوع حمله می تواند بر روی  .ند گره دیگر را در شبکه جعل کند و خود را به جای آن ها جا بزندچ

الگوریتم های مسیریابی، تراکم داده، رای گیری، اختصاص عادالنه منابع، تشخیص رفتار مشکوک و 

در این  .های توزیع شده ذخیره داده تأثیر گذار باشد همچنین شکست مکانیزم ذخیره سازی در سیستم

و با  Sybilمقاله قصد داریم یک شمای سبک وزنی را به منظور تشخیص شناسه های جدید مهاجمین 

استفاده از یک شخص  ثالث متمرکز یا یک سخت افزاری مازاد مانند آنتن دو طرفه یا سیستم موقعیت 

که روش  می کنیمه از شبیه سازی ها و تست های صوت گرفته اثبات با استفاد. یابی جهانی ارائه دهیم

با میزان صحت باال و حتی با وجود پویایی در گره ها  Sybilپیشنهادی ما قادر به تشخیص شناسه های 

 .باشد می

تشخیص تهاجم، شبکه های موردی،  ،حمالت امنیتی  ،سیستم موقعیت یابی جهانی : واژگان كلیدی

 Sybilحمالت 
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 قدمه م

نودها . ارتباط دارند بی سیماند که با همدیگر به طور  توزیع شده های گرهای از  سیم ادهاک، شامل مجموعه های بی شبکه

ارتباط برقرار نودها به طور مستقیم بدون هیچگونه نقطه دسترسی با همدیگر  باشند، مسیریابتوانند کامپیوتر میزبان یا  می

ها وجود یک  ترین ویژگی این شبکه اند مهم دلخواه شکل گرفته توپولوژیکنند و سازمان ثابتی ندارند و بنابراین در یک  می

 باشد باشد که نتیجه تحرک نودها می میتوپولوژی پویا و متغیر 

این امر به افراد و دستگاه ها اجازه داده تا بتوانند بدون نیاز به زیر ساختار های ارتباطی از پیش تعریف شده ای ، در بخش 

ها، مانند توپولوژی پویا و  MANETمشخصه های منحصر در . هایی مانند محیط های احیای حوادث بهم متصل شوند

. هایی با محدودیت انرژی، چالش هایی را برای طراحی پروتکل های امنیتی سبک وزن در این شبکه ها به همراه دارد دستگاه

ها و نیازمند بودن به یک شناسه ای مبرا و انحصاری به ازای هر  MANETبا توجه به مسئله ی فقدان مدیریت متمرکز در 

های مسیر   در برابر الگوریتم sybil حمله .ی این شبکه ها به شمار آیندتوانند تهدید هایی جدی برا می Sybilگره، حمالت 

برای مثال در طرح .ها موثر است بی انضباطی تراشه        یابی، تراکم داده، رای گیری، تخصیص عادالنه منبع و کشف 

بطور مشابه، . اضافی را تولید کنند های باید از چندین شناسه بهره بگیرند تا رای sybil های حسگر، حمالت  گیری در شبکه رای

. کند تا شناسه چندین گره را بکار برد بر یک گره بداندیش تکیه می  sybil یابی، حمله های مسیر در حمله کردن به پروتکل

میتواند  به چند روش باعث  Sybilیک مهاجم  .کند بنابراین از طریق یک گره منفرد بداندیش چندین مسیر را مسیریابی می

برای مثال، یک مهاجم  میتواند مسیریابی چند مسیره یا مبتنی بر محل را نقض . [1]یجاد آسیب در شبکه های موردی شودا

 .کند، بدین صورت که در مسیریابی شرکت نموده و خود را در محل های مختلف به عنوان  گره های مختلفی جا بزند

شهرت سایر گره ها را به وسیله ی سوء استفاده نمودن از شناسه های  بدین صورت که شهرت و اطمینان خود را افزایش داده و

میتواند کل نتیجه ی بدست آمده را تغییر دهد بدین  Sybilدر شبکه های حسگر بی سیم،  یک مهاجم . آنها زیر سؤال ببرد

تواند نتیجه را  می Sybil، یک مهاجم  در شماهای مبتنی بر رأی گذاری. صورت که خود را جای گره های مختلفی نشان دهد

 .به وسیله ی پروسه ی های دستکاری و با استفاده از چندین شناسه ی جعلی و مجازی تعییر دهد

از این رو مطلوب . دارای تأثیر قابل مالحظه ای بر روی عملیات نرمال در شبکه های موردی هستند Sybilبنابراین، حمالت 

روش های رایجی که به منظور اجتناب از این نوع . ا را از شبکه حذف کردرا تشخیص داده و آنه Sybilاست تا حمالت 

اگرچه . استفاده نمود ,[2]حمالت ایجاد شده اند این بوده که از هویت سنجی مبتنی بر رمز نگاری یا هویت سنجی ایمن 

زینه باال داشته و سربار مرتبط با چنین روشی را نمیتوان برای شبکه های موردی مناسب دانست چرا که نیاز به ستاپ اولیه با ه

از سوی دیگر،  محلی سازی مبتنی بر قدرت سیگنال دریافتی . حفظ و نگهداری و توزیع کلید های رمزنگاری را به همراه دارد

(RSS) اگرچه این روش نیاز به  [3].به عنوان یکی از مطرح ترین راه حل ها برای شبکه های موردی در نظر گرفته شده است

 .دارد (GPS)افزار بیشتری مانند آنتن جهت دار و یا سیستم موقعیت یابی جهانی  سخت

استفاده  RSSبه طور خاص، این شما از .ارائه دهیم Sybilدر این مقاله، قصد داریم شمایی را به منظور تشخیص شناسه های 

را با  Sybilد و خروج گره های قانونی و گره های در ابتدا رفتار ورو. تمایز قائل شود Sybilنموده تا بین شناسه های قانونی و 

دوم،  آستانه ای را تعریف کرده ایم که بر مبنای رفتار ورود و . مورد بررسی قرار می دهیم استفاده از شبیه سازی ها و تست ها

د را با بکار گیری سوم اینکه  مقدار آستانه ی تشخیص خو.تمایز قائل میشود Sybilخروج گره ها، بین شناسه های قانونی و 

چهارم اینکه شمای خود را با استفاده از شبیه سازی . که از آزمایشات بدست آمده است تنظیم نموده ایم Rssنوسانات داده ای 

با میزان  Sybilهای عمده ارزیابی کرده ایم و نتایج بدست آمده نیز نشان میدهد که شمای ما قادر به تشخیص گره های 

در محیط ( Sybilتشخیص گره های نرمال به عنوان گره های )کاذب  و ده درصد منفی کاذب دیگر درصد مثبت  09صحت 

                                                           
1
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بکار گرفت، صرف نظر از اینکه شناسه های  Sybilتوان برای هر دو سناریوهای حمالت  این شما را می. باشد های سیال می

شمای . شود را بین پروسه ی تشخیص قائل نمیجدید یکی پس از دیگری و یا به صورت همزمان ایجاد شده و هیچ تمایزی 

تواند به عنوان یک شمای مستقل عمل کند ولی میتواند برای توسعه ی شماهای موجود بکار گرفته شود، مثالٌ  تشخیص ما می

را از  Sybilمیتوان از آن در سیستم های مبتنی بر اعتبار استفاده نمود، مثالٌ اینکه شناسه های تشخیص داده شده به عنوان 

کنیک محلی ت شمای پیشنهادی ما از. در داخل سیستم مبتنی بر اعتبار بر روی الیه ی شبکه منتقل کرد MACالیه ی 

بر . [4] ندارد GPSکند و از این رو نیازی به آنتن دو طرفه و یا تجهیزات  استفاده نمی Sybilسازی برای تشخیص حمله ی 

در این شما، گره ها اقدام به مدیریت و . کند ایمن و متمرکز استفاده نمی شمای پیشنهادی ما از شخص ثالث [5]خالف 

  .کنند به صورت توزیع شده می  Sybilو  غیر  Syiblاشتراک گذاری شناسه های مربوط به گره های 

 
 یشینهپ

ینه ی بازگشتی را به ازای یک هز [7]ارگولین .افزایش دهد manetاز مسئله ی پویایی استفاده نمود تا امنیت را در  [6]کاپکون

تواند یک عامل بازدارنده ی قوی نسبت به  وی خاطر نشان کرده است که این هزینه ی بازگشتی می ،هر شناسه پیشنهاد داد

هزینه ی بازگشتی ممکن است بر مبنای مکانیسم پرداخت، هزینه ای پولی  نباشد ولی میتوان از یک . یک هزینه ی آنی باشد

 .استفاده نمود CAPTCHA[8]لی مانند مکانیسم غیر پو

 .را در شبکه های نظیر  به نظیر مورد توصیف و بررسی قرار داد Sybilبرای اولین بار زمینه های حمله  [9]دوسر

این روش را میتوان یک نگاشت یک به یک از یک دستگاه سخت افزاری و یک نهاد شبکه : دستگاه های قابل اطمینان 

اگرچه . باشد می   شبکه،فقط مختص به یک نهاد شبکه تدیگر، یک دستگاه سخت افزاری مانند کار به عبارت. [10]دانست

هیچ روشی برای اجتناب از اینکه یک نهاد بتواند چندین دستگاه سخت افزاری را برای خود اتخاد کند وجود ندارد، برای مثال 

 کند که میدر یک سناریویی که در آن، یک مهاجم اقدام به نصب دو کارت شب

کند، هیچ منبع متمرکزی وجود ندارد و گره ها اقدام به ایجاد  که خود را به صورت کامل سازماندهی می  MANETدر یک 

را با  (SSC)توانند یک کانال سمت ایمن نقطه به نقطه ایکاربران می. کنند روابطی امنیتی به صورت توافق دو طرفه می

سیمی بین دستگاه های شخصی خود فعال نموده تا بتوانند همدیگر را مورد تأیید قرار دهند  استفاده از مادون قرمز یا رسانه ی

به وسیله ی  Sybilدر این روش تالش شده است تا مسئله ی دخالت و حمالت .  و کلید های مشترکی را بین خود برقرار کنند

ها بر مبنای این فرضیه  SSCاگرچه . هبود پیدا کندها استفاده   میکند ب SSCادغام چهره ی کاربر و شناسه ای که از این 

 .بوده که گره ها به وسیله ی اتصاالت سیمی یا مادون قرمز بهم متصل میشوند

بر خالف .  توان گره های پویا را مشاهده کرد ، می Sybilخاطر نشان کرده است که به منظور تشخیص شناسه های  [11]پیرو 

کنند که  کنند، گره ها اقدام به ردیابی شناسه هایی می دانه در جهات مختلف حرکت میگره های مجزایی که به صورت آزا

 شوند معموالٌ با یکدیگر دیده می

BARTER[12] توان یک سیستم کنترل پذیرش و دسترسی مبتنی بر رفتار برای شبکه های موردی دانست که در آن، را می

در . کنندهم مبادله نموده و تعاریف محلی از رفتار شبکه ی نرمال را محاسبه می گره ها در ابتدا پروفایل های رفتاری خود را با

این تصمیمات با رمز نگاری آستانه . دکنطول پروسه ی پذیرش،  هر گره بر مبنای تعریف خود اقدام به انتشار تصمیماتی می

 بکه را تغییر دهددارد  ترکیب شد تا بتواند وضعیت ش MANETکه نیاز به توافقی در بین گره های

 

 Sybilتشخیص شناسه های 

توزیع  محاسباتی های محیط چنین در کرد ادعا Douceur [9]شد  مطرح نظیر به نظیر های شبکه در بار اولین سیبیل حمله

 دومور مرکزی قدرت یک فقدان دلیل به این که کند اختیار (شناسه)هویت  چندین راحتی به تواند می دستگاه یک ای، شده
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 .است شده پیشنهاد شبکه بستر از آن حذف و حمله تشخیص این برای متنوعی راه حلهای .است شبکه در اعتماد
 

. برددرنوع اول، یک مهاجم شناسه ی جدیدی را تولید نموده و شناسه ی قبلی را از بین می. وجود دارد Sybilدو نوع حمله ی 

این مورد، حمله ی ورود و خروج و یا حمله ی عیب . وجود خواهد داشت از این رو ، فقط یک شناسه از مهاجم در یک زمان

این حمله باعث افت مسئولیت . پوشی  نام داشه و هدف این بوده که تاریخچه ی بد فعالیت های مخرب در شبکه  حذف شود

ه های خود برای حمله ، یک مهاجم به صورت همزمان از همه ی شناسSybilدر نوع دوم از حمله ی . شودپذیری در شبکه می

. هدف این حمله این بوده که باعث بروز اختالل در شبکه شود.  همزمان نام دارد Syiblاستفاده میکند، که این روش حمله ی 

 .باشد؛ اگرچه  کاربرد و نتایج این دو روش متفاوت استمی  تفاوت بین این دو روش ، در مسئله ی همزمانی

. کنندنمی      گره های مخرب نسبت به هم توطئه چینی  ا یک شناسه  وارد شبکه شده وکنیم که مهاجم تنها بفرض می

توانند شناسه های می      مهاجمین . شوندکنیم که گره ها باعث افزایش یا کاهش انرژی انتقال خود نمیهمچنین فرض می

برای مثال، ایجاد شناسه ای )                          ننده آنها شناسه ها را ایجاد میکک اول این. خود را به دو طریق بدست آورند

 توانند از شناسه های دزدیده شده استفاده کننددوم اینکه می(. دلخواه

 

 (دریافتی سیگنال) یابی مکان بر مبتنی روشهای

 songو  Demirbasمثال    برای .است شده ارائه سیبیل حمالت با برای مقابله نیز گوناگونی هویتی احراز  غیر دفاعی روشهای

 هنگام ،گره به  [13]اند  داده پیشنهاد سیبیل حمالت تشخیص را برای (RSSI)دریافتی  سیگنال قدرت شاخص از استفاده

 فرستنده پیغام شناسه با را شده محاسبه RSSIسپس  .میکند آن پیغام را محاسبه RSSIجدید  فرستنده یک از پیغام دریافت

با همان  دیگری پیغام گره آینده، در اگر .میکند ذخیره جستجو یک جدول در را آن و کرده مرتبط ( دارد وجود پیغام در که)

RSSI میکند اعالم را سیبیل یک حمله وقوع کرد، دریافت متفاوتی فرستنده شناسه اما. 

برای مثال، . ایجاد نمود [13]ایگیرا میتوان بر مبنای رفتار الحاق همس Sybilوجه تمایز بین یک گره ی قانونی و یک شناسه ی 

شوند، به همسایه هایی برای همدیگر توانند به  محض اینکه وارد محدوده ی رادیوئی همدیگر میگره های قانونی جدید می

بر خالف یک حمله ی . باشدمی      آنها در سمت گره ی گیرنده به اندازه ی کافی پایین  RSSاز این رو، اولین . تبدیل شوند

Sybilباشد، منجر به این شده که یک همسایه ی جدید  به صورت ناگهانی ظاهر شود، که در حال حاضر یک همسایه می .

اقام به ایجاد یک شناسه ی جدید میکند، قدرت سیگنال از آن شناسه به اندازه ی کافی باال بوده که  Sybilزمانی که مهاجم 

 .شده اند، تشخیص داده شوندتواند از همسایه هایی که به تازگی وارد می
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 با دسته بندی محدوده ی رادیوئی (b) محدوده رادیویی  بدون (a): 1شکل 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


    

 

 

 
 تصادفی کلید از استفاده با همسایگی نود طریق از مقصد به منبع طریق از ارسالی های داده: 2شکل 

 

 : آزمایش 

 1همانطور که در شکل . مقایسه کرد  Sybilجدید را با شناسه های  یقانوناین آزمایش طراحی شده تا بتوانی رفتار گره های 

به آهستگی به  Bگره ی  شود، می Aوارد محدوده ی رادیوئی گره ی  Bنشان داده شده است، زمانی که یک گره ی جدید 

به دلیل . شوددیگر میتوان یک رفتار طبیعی دانست که وارد محدوده ی رادیوئی گره ی این را می. شودمرور زمان وارد می

 Aشود، گره ی می Aوارد محدوده ی  sبا سرعت  Bایستا مانده و گره ی  Aرفتار طبیعی ورود و خروج،  زمانی که گره ی 

 Bهای مربوط به  RSSاقدام به  ترسیم   Aزمانی که . کندمی  مربوط به آن افزایش پیدا  RSSمشاهده خواهد کرد که مقدار 

ارتباط  Aیا  Cهمواره با  Bشوند ،با این فرض که حرکت کرده و سپس از محدوده ی همدیگر خارج می Aبه سمت  Bکند، می

 2توانید آنرا در شکل تواند  منحنی های کم  و بیشی را ایجاد کند که میمی Bمربوط به  RSS، کیدر شکل گرافی. دارد

. لخواه در یک سناریوی سیال و تصادفی را نشان میدهدبری چندین گره ی د RSSاین دیاگرام ، پالت های . مشاهده کنید

در شرایط ایده ) RSSمشخصه های جالب این پالت ها این بوده که منحنی مربوط به هر گره ی قانونی جدید، از کمترین مقدار 

که نشان  8 و WID 6شوند، مانند شروع می RSSبا مقادیر باالیی از  Sybilدر حالی که  شناسه های . شودشروع می( آل

از این رو میتوان نتیجه گرفت . نشده اند  2و   63به صورت نرمال وارد محدوده ی ارتباطی گره ی  WID 8و  WID 6میدهد 

 .قرار دارند  2و  63که  این شناسه ها در داخل محدوده ی ارتباطی گیرنده هایی مانند 

تواند شرایط ر برد؛ اگرچه  مسئله ی پویایی و چگالی  میرا میتوان به عنوان یک آستانه ی تشخیص بکار  RSSاین مقدار 

را دریافت  Bاز  RSSاولین مقدار  Aبرای مثال، سؤاالتی که ممکن است پدید آید این بوده که  چه  زمانی  . پیچیده سازد

، بسته به سرعت نرخ پاسخ به این دو سؤال . کجا خواهد بود Aدر داخل محدوده ی ارتباطی  Bمیکند، و در این زمان، موقعیت 

 دارد Bانتقال گره ی 
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 مربوط به سه گره ی دلخواه RSSترسیماتی از مقادیر  : 2شکل 

 RSSاقدام به بررسی هر   ایجاد شده است، الگوریتم  Sybilبه منظور تشخیص شناسه های جدیدی که توسط مهاجمین 

در صورتی . کندذیرش و آدرس فرستنده ی آنرا نیز ارسال میارسال کرده و زمان پ addNewRssدریافتی کرده و آنرا به تابع 

وجود نداشته باشد، بدین معنا بوده که این گره قبالٌ مورد تعامل قرار نگرفته است، مثالٌ اینکه این  RSSکه این آدرس در جدول 

دریافتی با  RSSاین . است دریافتی آن برای اولین بار است که مورد تصدیق قرار گرفته RSSگره یک گره ی جدیدی بوده و 

UB-THERESHOLD ( این آستانه با استفاده ازRSS به منظور استفاده در ناحیه ی سفید کاربرد دارد )در . شودمقایسه می

دهد که  این گره ی جدید در نزدیک همسایی قرار گرفته و صورتی که مقدار آن از مقدار آستانه بیشتر یا برابر باشد، نشان می

اضافه شده و یک لیست لینک برای آن آدرس ایجاد  RSSنرمال وارد این همسایگی نشده است؛ آدرس آن به جدول به صورت 
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در نهایت، اندازه ی لیست لینک بررسی شده و . دریافتی در اخیر را به همراه زمان پذیرش آن ذخیره سازد RSSشده تا بتواند 

 .شودی از لیست حذف میقدیم RSSباشد،  LIST-SIZEدر صورتی که بزرگتر از 

 
 Sybil الگوریتم در حمله تشخیص فلوچارت :  الگوریتم

 

 

 

SUN SPOT 

         
                                           

نسل بعدی دستگاه های الکترونیکی است که اجازه می دهد به توسعه دهندگان برای  Sun SPOTپیش بینی شده است که 

شامل یک برد سنسور و برد  Sun SPOTبرنامه های کاربردی در محیط های توسعه یافته از جمله جاوا،هر دستگاه  ساخت

 پروسسور است
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  پروتکل مسیریابیتوسط برخی از پروتکل های مسیر یابی از جمله ادهاک و  پشتیبانی می شوند Sun SPOTدستگاه های 

AODV  یک پروتکل مسیریابیکه On-Demandاست. 

یکی از آنها، یک ایستگاه پایه ای بوده که به صورت . وجود دارد که در آزمایشات خود استفاده کرده ایم Sun SPOTدو نوع 

مستقیم به یک کامپیوتر یا لپ تاپ متصل است تا بتواند داده ها را از حسگر های فرستنده جمع آوری کند، مورد دوم، یک 

ما این حسگر ها را به منظور انتقال . برای انتقال داده ها به ایستگاه پایه کاربرد داردبوده که  Sun SPOTمحدوده ی آزادی از 

 .میلی ثانیه به ایستگاه پایه پیکربندی کرده ایم 99 بسته هایی پس از 

ید دوم اینکه  با. باشدفوت یا ده متر می 62در محیط داخلی برابر با  SUN SPOTاول اینکه محدوده ی رادیوئی حسگر های 

سوم . افتداتفاق می 45dbmتا  74رفتار ورود و خروج یک گره را در نظر گرفت ، از این رو ورود و خروج در محدوده ی حدود 

اینکه با توجه به اینکه اولین تصدیق حضور یک گره بسته به سرعت آن دارد، در زمانی که گره ی حسگر وارد محدوده ای 

 40dbmتا  44شود، مثالٌ تصدیق می RSSولین حضور در محدوده ی بیشتری از شود، ارادیوئی با سرعت های باال می

 RSSمثالٌ فرض کنید اولین رکورد -چهارم اینکه در صورتی که تغییر شناسه در نزدیک مرز محدوده ی ارتباطی اتفاق افتد، 

-ویت قانونی وارده با سرعت باال میدریافتی از یک ه RSSاین اطمینان وجود ندارد که آیا  -باشد 40dbmثبت شده برابر با 

 وجود دارد RSSپنجم اینکه  نوسانات قابل مالحظه ای در داده های . باشد یا یک هویتی از یک عیب پوش

 

 
 حركت معمولی از یک گره: 2شکل 

 نتیجه گیری

 هویت جعلی چندین مخرب گره یک آن در که می آیند به شمار سیم بی حسگر شبکه های برای جدی تهدیدی سیبیل حمالت

عادالنه  تخصیص داده ها، تجمیع سازی رأی گیری، مثل در عملیاتی شبکه گره های کردن گمراه با و کرده ایجاد خود برای

  .کندمی ایجاد اختالل بدرفتاری تشخیص و منابع

 پیشنهاد دادیم Sybilمالت را به منظور ایمن سازی شبکه ها نسبت به ح RSSبر  یندر این مقاله،یک مکانیسم تشخیص مبت

 پردازشی به سربار منجر صورتیکه در ها روش این .میسوند شمار به تشخیص حمالت برای جدیدی روشهای هوشمند روشهای
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توان برای تمایز قائل شدن در آزمایشات مختلف نشان داده ایم که آستانه ی تشخیص را می هستند مناسبی روشهای نشوند

توان با استفاده از شبیه سازی ها و بستر این قانون را می. بکار گرفت Sybilو قانونی و شناسه های بین شناسه های واقعی 

همچنین فاکتور های مختلف تأثیر گذار بر روی میزان صحت تشخیص را نشان . تست در سناریوهای واقعی به اثبات رساند

نتایج شبیه سازی نشان داده است که شمای ما . و سرعت گرهدادیم، مانند اتصاالت شبکه، نرخ های انتقال بسته، چگالی گره 

 .را با میزان صحت باالیی تشخیص دهد Sybilتواند حتی در محیط های سیال عملکرد بهتری داشته و مهاجمین می
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