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 چکیده 

اند که با همکاری یکدیگر امکان نظارت بر های حسگر کوچک تشکیل شدهای از گرهسیم از مجموعههای حسگر بیشبکه

های بسیاری ها، محدودیتمام شده برای گرهآورند با توجه به اندازه بسیار کوچک و نیز هزینه پایین تمحیط را فراهم می

سیم، حمله کرم چاله است. در های حسگر بیهای خطرناک و رایج علیه شبکههای حسگر خواهد بودیکی از حملهمتوجه گره

در  ،2Lو  1Lکنند( در دو ناحیه خیلی دور از هم، مثاًل )که با یکدیگر همکاری می 2Mو  1Mاین حمله، دشمن دو گره بدخواه 

کند  چاله، بین این دو گره برقرار میکند و یک لینک پرسرعت و اختصاصی، تحت عنوان کانال کرممحیط شبکه مستقر می

چاله، به ، را از طریق کانال کرم1Lهای قانونی موجود در ناحیه اطراف خود، یعنی های منتشر شده توسط گره، پیغام1Mگره 

کند. منتشر می 2Lبسته دریافتی را بدون هیچ گونه تغییری، در محیط اطراف خود، یعنی نیز  2Mکند. گره ارسال می 2Mگره 

گذارد. های مسیریابی میطرفه و یا دوطرفه باشد. این حمله تأثیر بسیار مخربی خصوصا ً بر الگوریتمتواند یکچاله میکرم کانال

چاله چاهکه جهت مقابله با حمله کرم-کان و معماری چنددر این پژوهش، یک الگوریتم جدید، به کمک کلیدهای مبتنی بر م

 دهد. اندازی موفق حمله را به دشمن نمیپیشنهاد شده است که اجازه راه
 

 .چاله، کلیدهای مبتنی بر مکانسیم، امنیت، حمله کرمهای حسگر بیشبکهکلمات کلیدی: 
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 مقدمه 

ر باشد. در کاربردهایی که هدف جمع آوری اطالعات و تحقیق در مورد های حسگای که فقط شامل گره: شبکهشبکه حسگر

های حسگر و کار انداز یا حسگر/کارانداز باشد کاربرد دارد. مثل مطالعه روی گردبادها. این شبکه متشکل از گرهیک پدیده می

با تعداد زیادی گره که هر گره ای است باشد. به عبارت دیگر شبکه حسگر شبکههای مورد بحث میاست که حالت کلی شبکه

تواند در حالت کلی دارای تعدادی حسگر و تعدادی کارانداز باشد. در حالت خاص یک گره ممکن است فقط حسگر یا فقط می

کل  1شوند. یک چاهک نظارتشود با چگالی زیاد پراکنده میای که میدان حسگر نامیده میها در ناحیهکارانداز باشد. گره

 شوندشود و فرامین از طریق چاهک منتشر میر عهده دارد. اطالعات بوسیله چاهک جمع آوری میشبکه را ب

ترین مسائل مطرح در این حوزه است. با توجه به ترین و پر چالشسیم یکی از مهمهای حسگر بیبرقراری امنیت در شبکه

اندازی های حسگر قابل تعریف و راهعی برای برای شبکههای بسیار متنوماهیت، ساختار، کاربرد و محیط عملیاتی مدنظر، حمله

-ها را میبندی رایج، حملهسیم وجود دارد. در یک دستههای حسگر بیها در شبکههای مختلفی از انواع حملهبندیاست. دسته

های ارتباطی انند به کانالتوها فقط میهای غیر فعال، مهاجمهای فعال و غیرفعال تقسیم کرد. در حملهتوان به دو دسته حمله

توانند ها عالوه بر گوش دادن به کانال ارتباطی یا نظارت، میفعال، مهاجم کنند. ولی در حملهها نظارت دهند و یا بر آنگوش 

 (stoleru and et al 2012)ها در کانال ارتباطی را تغییر و عملیات شبکه را مختل کندجریان داده

های حسگر برای کاربردهای نظامی طراحی و اجرا شدند تا نیروهای نظامی بتوانند در یک منطقه جدید، های شبکهاولین نمونه

بدون نیاز به برپا کردن تجهیزات خاص مرتبط با زیر ساخت شبکه، با هم ارتباط داشته باشند. طبیعت پویا و متغیر محیط 

های دیگر ثابت چندان مناسب به نظر نرسد. از سوی دیگر، روشهای شود استفاده از تجهیزات شبکهها باعث میفعالیت ارتش

کنند، پس تنها هنگامی که دید مستقیم وجود داشته باشد ارتباط کار می Mhz111های باالی سیم در فرکانسارتباطات بی

 2ها چندگامهین شبکهشود. زیرا ارتباط در اهای حسگر برطرف میشود. این مشکالت به خوبی با استفاده از شبکهبرقرار می

است یعنی بین مبدا و مقصد الزم نیست دید مستقیم وجود داشته باشد و یا حتی این دو در محدوده امواج یکدیگر باشند، 

های حسگر فقط و فقط شود. اجزای تشکیل دهنده شبکهمیانی، ارتباط مبدا و مقصد برقرار می بلکه با استفاده از تعدادی گره

 ستند و نیازی به تجهیزات از پیش تعیین شده نظیر مسیریاب، سوئیچ و غیره ندارندهای حسگر هگره
(Mauroand  at al, 2012 ) 

ها را از یک ناحیه های بدخواه، پیغامی فعال، حمله کرم چاله است. در این حمله، گرههاترین حملهترین و خطرناکیکی از رایج

اندازی کند. برای راهدر شبکه از روی یک لینک اختصاصی پر سرعت دریافت و آنها را در یک ناحیه دیگر در شبکه بازپخش می

طوری که از طریق یک لینک اختصاصی و پر کند، بهاین حمله، دشمن دو گره بدخواه در دو ناحیه مختلف از شبکه مستقر می

های نرمال در دو ناحیه مختلف از شبکه به اشتباه طور مستقیم بتوانند باهم مخابره کنند. این سبب خواهد شد گرهسرعت، به

 دهدار میهای مسیریابی را تحت تأثیر قرحد زیادی الگوریتم گمان کنند که همسایه یکدیگر هستند. لذا، این حمله به

(Bysani and Turuk, 2011) 

                                                           
1 Monitoring 
2 MultiHop 
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 ساختار کلی شبکه حسگر

 

 هاانواع حمله

 را در اینجا معرفی می کنیم سیمهای حسگر بیهای شناخته شده علیه شبکهبرخی از مشهورترین حمله

 حمله  ارسال انتخابی 

شف کرده یا تغییر داده است را ارسال نکند. ای که آن را کتواند تصمیم بگیرد هر بستهدر حمله ارسال انتخابی یک مهاجم می

گاه ناامن شناخته شده و مسیر ممکن است به نحوی عوض شود که ها توسط مهاجم زیاد صورت گیرد آناگر عمل ارسال بسته

تواند وضعیت خودش را حفظ کند در ها، گره حمله کننده میشامل آن گره )مهاجم( نباشد. با ساقط کردن انتخابی بسته

 شودهای قربانی خاص میکه سبب بروز مشکل برای گرهلیحا

 های گودالحمله 

کند و این سبب ایستگاه پایه یا دیگر مقصدها اعالن می دهد که یک مهاجم مسیر خوب را برایرخ مییک حمله گودال زمانی

تواند این ک رادیو قوی داشته باشد میخود را از طریق این مسیر ارسال کنند. اگر دشمن ی هایها بستهشود که بیشتر گرهمی

های باشد، فراهم کند. در این روش ممکن است جدولها میمسیر را زمانی که نیاز به بررسی سازگاری مسیر توسط دیگر گره

 (ronghui h., and et al., 2010 )هایی که خیلی دور هستند.ها خراب شوند حتی آن گرهمسیریابی گره

 حمله سایبیل 

تواند به مقدار زیادی کند. این حمله میه سایبیل، یک گره بدخواه، همزمان چندین شناسه از خود در شبکه منتشر میدر حمل

سازی توزیع شده، مسیریابی پراکنده و چند مسیری، و حفظ توپولوژی را کارائی شِماهای تحمل خطا نظیر حافظه ذخیره

باشد. مسیریابی مکان های مسیریابی جغرافیایی میمهم برای پروتکل چنین یک تهدیدهای سایبیل همدهد. حملهکاهش می
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جا کنند تا از نظر جغرافیایی مسیر مناسب و ها جابهها اطالعات مختصات را با دیگر همسایهآگاه ، اغلب نیاز دارد که گره

ها در شبکه معرفی را به دیگر گره دهی شود. در یک حمله سایبیل، یک گره تنها، چندین شناسهها آدرس، برای بستهکارائی

 کندمی

  حمله تکذیب سرویس 

بدین معنی نیست که  DoSگیرد. حمله صورت می 3ها یا عمل بدخواهتوسط شکست غیرعمدی گره (DoS)تکذیب سرویس 

ت یک شبکه در کند بلکه برای هر رویدادی که قابلیدشمن فقط برای برانداختن، از هم گسیختن یا ویرانی یک شبکه تالش می

های سیم، چندین نوع از حملههای حسگر بیگویند. در شبکهمی DoSدهد حمله فراهم کردن یک سرویس را کاهش می

DoS های های مختلف ممکن است اجرا شوند. در الیه فیزیکی حملهدر الیهDoS توانند تولید پارازیت یا مداخله و فضولی می

ورزی، تعقیب و ردیابی امواج دهد. در الیه شبکه، غفلت، طمععدالتی رخ میسودگی و بیکنند. در الیه پیوند، تصادم، فر

 (Chen. and Chen S,2010)دهدهای سیاه رخ میرادیویی و پیدا کردن ایستگاه فرستنده، هدایت اشتباه، چاله

 چالهحمله کرم 

ونه از ترین نمکنند. سادهدور از هم در شبکه منتقل می ها را بین دو ناحیه خیلیهای دشمن، پیغامچاله، کانالدر حمله کرم

دشمن  ها را بین آن دو گره ارسال کند  یکها این است که یک گره تکی بین دو گره دیگر واقع شود و پیغاماین نوع حمله

ابی شود.سیریچاله، قادر به تخریب کامل عملیات ممستقر شده در نزدیک یک ایستگاه پایه ممکن است با ایجاد یک کرم  

طور نوعی، توانند جهت استخراج شرایط رقابتی مسیریابی، استفاده شوند. شرایط رقابتی بهها میچالهتر، کرمبه صورت کلی 

هایی از آن دهد تا نمونهسری عملیات را انجام میدهد که یک گره، بسته به اولین نمونه از پیغام دریافت شده، یکزمانی رخ می

ها بین دو گره همسایه که فاصله زیادی از هم توانند با بازسازی بستهچنین میها همچالهرسند را رد کند. کرمعداً میپیغام که ب

 ها را متقاعد کند تا با هم دیگر مخابره کننددارند آن

کند و به کم دریافت میها را در یک قسمت از شبکه از روی یک لینک با تأخیر های یک دشمن، پیغامچاله، کانالدر حمله کرم

شوند باید تأخیر کمتری چاله منتقل میها وقتی که از طریق کرمدهد. مخصوصاً، بستهها در یک قسمت متفاوت جواب میآن

 .(lAI and et al., 2011)ها از طریق مسیریابی چندگامه نرمال داشته باشندهای ارسال شده بین همان زوج گرهنسبت به بسته

ن دو گره ها را بین آها این است که یک گره تکی بین دو گره دیگر واقع شود و پیغاممونه از این نوع حملهترین نساده

، قادر به شدهچاله خوب مکان دهیارسال کند. یک دشمن واقع شده در نزدیک یک ایستگاه پایه ممکن است با ایجاد یک کرم

ستفاده شوند. توانند جهت استخراج شرایط رقابتی مسیریابی، اها میهچالتر، کرمتخریب کامل مسیریابی شود. به صورت کلی

ملیات را انجام سری عدهد که یک گره، بسته به اولین نمونه از پیغام دریافت شده، یکطور نوعی زمانی رخ میشرایط رقابتی به

رسند را رد کندهایی از آن پیغام که بعداً میدهد تا نمونهمی      . 

ها را متقاعد کند تا با هم ها بین دو گره همسایه که فاصله زیادی از هم دارند آنتوانند با بازسازی بستهچنین میها همچالهکرم

استفاده شوند. این حمله وقتی به همراه حمله  4سمعها باید در ترکیب با ارسال انتخابی یا استراقچالهدیگر مخابره کنند. کرم

ها را در یک مکان در شبکه ذخیره ، یک مهاجم بستهچالهیص آن سخت است. در حمله کرمسایبیل استفاده شوند، تشخ

 (son and Seo ,2010)کندها را به داخل شبکه منتقل میزند و دوباره آنها را به مکان دیگری تونل میکند. سپس آنمی
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 چاهک-معماری چند

آوری های چاهک وجود دارند که محل جمعگر تحت عنوان گرهسیم معموالً یک یا چند گره حسدر هر شبکه حسگر بی

هستند.  های چاهکسیم، گره یا گرههای حسگر بیهای گزارشی در شبکههای کل شبکه است. در واقع، مقصد تمامی بستهداده

گرههای حسگر، پس از مشاهده یک رخداد مشخص، بستههای گزارشی الزم را تولید و به کمک الگوریتمهای مسیریابی چند-

ها میرسانند. با توجه به تعداد چاهکها، محل استقرار آنها و نیز ثابت یا متحرک بودن گامه5، این بستهها را به چاهک/چاهک

ر کندهای مسیریابی تغییآید و به طبع آن، ممکن است مکانیزم الگوریتمهای مختلفی در شبکه بوجود میآنها، معماری  
(Wen and et al , 2012)   

در این معماری چندین گره چاهک وجود دارد که در یک طرف  چاهک است.-های رایج، معماری چندیکی از معماری

ناحیه عملیاتی مستقر میشوند. گرههای چاهک میتوانند با یک دیگر در ارتباط باشند و نیز میتوانند بهطور مستقیم با 

ایستگاه پایه6 )محل استقرار مدیر شبکه( در ارتباط باشند. گرههای حسگر، دادههای محیط را حس نموده و اطالعات الزم را 

 ها، شرطها به حداقل یکی از چاهکرسانند. در این معماری، رسیدن دادهها میگام به دست چاهک یا چاهک-به-صورت گامبه

ک از د شده توسط یک گره به کدام یشود. به عبارت دیگر، مهم نیست بسته تولیها محسوب میکافی جهت تحویل داده

ه دارد ها تحویل داده شود. این معماری سه مزیت عمدهای چاهک برسد، بلکه فقط کافی است که بسته به یکی از چاهکگره  

های حسگر اطراف این گره چاهک ترافیک افزایش طول عمر شبکه: اگر فقط یک چاهک در شبکه وجود داشته باشد، گره -1

شود. ولی در گردد. این سبب کاهش طول عمر شبکه میشان تخلیه میکنند و لذا خیلی سریع انرژیمی زیادی را منتقل

 گردد.چاهک، این مشکل برطرف می-صورت استفاده از معماری چند

تواند شود که این میمی تواند منجر به ایجاد چند درخت مسیریابی در شبکهچاهک در شبکه می وجود چند گره -2

 های شبکه را برقرار کند.  ر در بین گرهتوازن با

 ها به مقصد افزایشها: واضح است در صورت وجود چند گره چاهک در شبکه، احتمال تحویل بستهنرخ باالی تحویل داده

.یابدیهای کم تراکم، افزایش میابد. چراکه احتمال وجود یک مسیر از گره منبع تا گره مقصد )چاهک(، خصوصاً در شبکهمی  

(Chia and et al, 2012) 
 

 روش تحقیق 

بندی شبکه و بکارگیری یک پروتکل مدیریت کلید چاهک جهت سلول-ایده اصلی الگوریتم پیشنهادی استفاده از معماری چند

مقداردهی -1اندازی موفق حمله کرم چاله در شبکه است. الگوریتم پیشنهادی از چهار فاز مبتی بر مکان جهت جلوگیری از راه

چاله تشکیل ها و کنار زدن حمله کرمارسال داده -4برپایی کلیدها و  -3بندی شبکه و بارگذاری مواد کلیدی، سلول -2اولیه، 

 پردازیم.شده است. در ادامه به تشریح جزئیات این چهار فاز می

 فاز اول: مقداردهی اولیه

 گیرد:در این فاز، عملیات زیر صورت می

 شود.های حسگر بارگذاری میهای الزم در حافظه گرهالگوریتم -1

های حسگر منتسب ( به گرهn, ..., N1, N0N-1های )های چاهک و شناسه( به گرهm, ..., S1, S0S-1های )شناسه -2

 گردد.می

 شود.ها بارگذاری مییکسان انتخاب و در حافظه گره Hسازی و یک تابع درهم mKیک کلید اصلی  -3

                                                           
5 Multi-Hop 
6 Base Station 
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شود. این کلید بین گره حسگر و ایستگاه پایه به تولید می  7، یک کلید منحصر به فردuی هر گره حسگر برا -4

که ایستگاه پایه نیاز به تصدیق اطالعات دریافتی دارد، گره حسگر از این کلید جهت شود و زمانیاشتراک گذاشته می

توسط  کند. کلید منحصر به فرد ات حس شده استفاده می( برای اطالعMACsمحاسبه کدهای تصدیق پیغام )

 شود:محاسبه می 1-4رابطه 

 

(4-1) 

 کلید اصلی است. mKو  8تصادفی-یک تابع شبه fدر این رابطه، 

و یک حلقه نشانه  ، یک حلقه کلید iSبه هر گره چاهک  -5

کلیدی جهت برپایی کلیدهای گروهی استفاده گردد. از این مواد بار می 

توسط رابطه  ∆های نشأت گرفته از یک گره چاهک است. پارامتر حداکثر تعداد سطوح یا سلول ∆شود. در اینجا، می

   گردد.محاسبه می 4-2

 

(4-2) 

مستقر   r,0)((2i×(1+در مختصات iSیابند. چاهک طور مشخص در یک طرف محیط گسترش میهای چاهک بهگره

 در مختصات 1S(، چاهک r,0در مختصات ) 0Sرو، چاهک گردد. از اینمی

 

1- (3r,0( و چاهک آخر در مختصات ... ،)2m-1×r,0جای می )های چاهک متناسب با دو پارامتر گیرد. تعداد کل گره

r  وL  آید.بدست می 3-4و از رابطه 

 

(4-3) 

 

 شوند.تصادفی در محیط پخش می طورهای حسگر معمولی بهگره -2

 

 بندی شبکه و بارگذاری مواد کلیدیفاز دوم: سلول

 گیرد:طور خالصه، در این فاز از الگوریتم پیشنهادی، عملیات زیر صورت میبه

 گیرد.چندین درخت مسیریابی در شبکه شکل می -1

 گردد.بندی میشبکه سلول -2

 کند.هر گره شماره سلول خود را کشف می -3

 کند.های خود را کشف میگره، همسایه هر -4

 کند.  هر گره با توجه به سلول مستقر شده در آن، مواد کلیدی متناسب را دریافت می -5

 کند.های خود را کشف میهر گره، همسایه -6

 کند.  هر گره با توجه به سلول مستقر شده در آن، مواد کلیدی متناسب را دریافت می -7

                                                           
7 Individual key 
8 pseudo-random function 
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 فاز سوم: برپایی کلیدها

کنند تا از آن اندازی می، یک کلید درون سلولی راههای ساکن در هر سلول، مثالً سلول طورخالصه، گرهدر این فاز، به

ایجاد گردد  سلولی چنین، درصورت نیاز باید کلیدهای بینهای درون سلولی خود استفاده کنند. همبرای مخابرات

 های مجاور بتوانند با یکدیگر مخابره کنندهمسایه در سلول هایتا گره

 چاله ها و مقابله با حمله کرمارسال داده -فاز چهارم

اندازی شده توسط دشمن در های کرم چاله راه(، حمله7-4با توجه به معماری ایجاد شده توسط الگوریتم پیشنهادی )شکل 

 گیرد:یکی از سه حالت زیر قرار می

های تواند موثر باشد چراکه گرهچاله نمیو گره برپاکننده حمله کرم چاله در یک مستقر شده باشند. این حالت از حمله کرمد

رسد الگوریتم طور مستقیم به دست یکدیگر میهایشان بهساکن در یک سلول، همسایه مستقیم یکدیگر هستند و پیغام

ولی باید توجه شود که تعریف حمله کرم چاله در تمامی مراجع تحقیقی متکی بر این  پیشنهادی قادر به مقابله با آن نیست

زند. در چنین های یک ناحیه از شبکه را به ناحیه دورتری در شبکه تونل میچاله، دشمن بستهاصل است که در حمله کرم

 گذاردچاله تأثیر مخرب زیادی بر درستی شبکه میحالتی است که حمله کرم

 . 

  یافته ها

صورت گرفته   .JSIM Error! Reference source not foundساز افزار شبیهسازی الگوریتم پیشنهادی توسط نرمپیاده

 رزیابی شده استاست. سپس کارایی آن را با انجام چند آزمایش، در قالب معیارهای نرخ تشخیص درست و نرخ تشخیص غلط ا

 های انتقالی از طریق کانال کرم : میزان مقاومت الگوریتم پیشنهادی در برابر پذیرش یا عدم پذیرش بستهمقاومت

 های نرمال است. چاله توسط گره

 چاله است که الگوریتم امنیتی موفق به تشخیص یا کنار های کرم: درصدی از حملهمیانگین نرح تشخیص درست

 ده است.زدن آنها ش

 نرخی از هشدارهای غلط صادر شده توسط الگوریتم امنیتی، مبنی بر تشخیص و وجود حمله کرم نرخ تشخیص غلط :

 چاله. 
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شوند. تعداد طور تصادفی پخش میمتر به 100*100گره است که در یک ناحیه  n=300ها، شبکه حاوی در انجام آزمایش

های کرم چاله حداقل دو سلول است )بیشتر از باشد. طول کانالمی چاله  های کرمو تعداد حمله 5m=های چاهک گره

ثانیه درنظر  1111سازی  هر شبیه متر تنظیم شده است. زمان r=10ها یکسان دوبرابر برد رادیویی(. برد رادیویی همه گره

تکرار حاصل شده است. در نظر  51از میانگین نتایج این بار تکرار شده است و نتایج نهایی  51گرفته شده است. هر آزمایش 

 متر است 511نحوی که فاصله دو گره بدخواه آن از یکدیگر چاله وجود دارد بهگرفته شده است. در شبکه یک حمله کرم

های ز طریق کانالهای عبوری اآزمایش اول: هدف این آزمایش ارزیابی معیار مقاومت الگوریتم پیشنهادی در برابر انتقال بسته

های موجود در هر سلول از یک کلید درون سلولی برای طور که گفته شد، در الگوریتم پیشنهادی، گرهکرم چاله است. همان

چنین، برای ارتباطات بین سلولی، کلیدهای کنند که از یک مکانیزم ایمن بدست آمده است. هممخابرات خود استفاده می

اندازی حمله های بین سلولی نیز ایمن باشند. لذا، دشمن چنانچه سعی کند با راهشوند تا مخابرهمی اندازیمنحصری راه

(، عملیات b( به یک سلول دورتر )نظیر سلول aها از یک ناحیه یا سلول شبکه )نظیر سلول چاله و انتقال غیرقانونی بستهکرم

های ساکن های دریافتی توسط گرهدهد. چراکه، بستهن امر را به دشمن نمیشبکه را مختل کند، الگوریتم پیشنهادی اجازه ای

 گیرند.های دریافتی را نادیده میبسته bهای ساکن در سلول ، قابل رمزگشایی و تصدیق نیست. بنابر این، گرهbدر سلول 
 

)%
ت )

وم
قا

م
 

تعدا

 (های کرم چاله )د حمله

 چالههای کرمها از طریق کانالگوریتم پیشنهادی در برابر انتقال بستهارزیابی مقاومت ال

 

در این آزمایش، میانگین نرخ تشخیص درست الگوریتم پیشنهادی با سایر الگوریتمآزمایش دوم :  های موجود مورد 

هر گاه بسته آمده است. در الگوریتم پیشنهادی، 11-2مقایسه قرار گرفته است. نتایج این مقایسه در شکل  ای در یک سلول 

توانند تشخیص دهد که بین این دو سلول یک های ساکن در این سلول نتوانند آن را تصدیق کنند، میمنتشر شود ولی گره

اندازی شده در الگوریتم پیشنهادی، نرخ تشخیص اندازی شده است. باتوجه به مکانیزم کلیدهای راهچاله راهحمله کرم

حمله است. این در حالیست که نرخ این معیار برای سایر الگوریتم %111کرم چاله  های است.  %111های مورد مقایسه کمتر از 

چاله پس از اینکه در های کرمهای موجود رویکرد تشخیص حملهدلیل برتری الگوریتم پیشنهادی این است که دیگر الگوریتم
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شبکه راه یعنی اجازه می اندازی و فعال شدند را دارند. کنند از اندازی کند و سپس تالش میدهند دشمن این نوع حمله را راه

های احتماالتی و یا انتشار پیغامروش حمله %111های کنترلی خاص، حمله را شناسایی کنند. لذا احتمال شناسایی  ها ممکن 

حمله %111است محقق نگردد. حتی اگر هم موفق به شناسایی  بازهم این احتمال وجود دارد حمله کرم چاله در مدت  ها شوند

اندازی موفق این حمله را زمان پیش از شناسایی، تأثیر مخرب خود را بر شبکه گذاشته باشد. ولی الگوریتم پیشنهادی، اجازه راه

نمیبه دشمن   دهد.
 

 

 

 های موجودشنهادی از نظر معیار میانگین نرخ تشخیص درست با دیگر الگوریتممقایسه کارایی الگوریتم پی

 

های موجود مورد مقایسه قرار در این آزمایش، میانگین نرخ تشخیص غلط الگوریتم پیشنهادی با سایر الگوریتمآزمایش سوم: 

های مطرح شده جهت مقابله با وریتمبه تصویر کشده شده است. برخی الگ 11-4گرفته است و نتایج این مقایسه در شکل 

ها از یک حد های احتماالتی )نظیر زیاد شدن تعداد همسایهاز مکانیزم [58]و  [48]های حمله کرم چاله، نظیر الگوریتم

ه و گیرند. از این رو ممکن است در فرایند شناسایی خود دچار اشتباه شدهای کرم چاله بهره میمعمول( جهت شناسایی حمله

های بدخواه تشخیص دهند و یا هشدارهای نادرست در شبکه مبنی بر وجود های قانونی را به اشتباه به عنوان گرهبرخی گره

دهد. چراکه مکانیزم الگوریتم حمله کرم چاله منتشر نمایند. ولی در الگوریتم پیشنهادی هیچ تشخیص غلطی رخ نمی

 کرم چاله است، نه تشخیص وجود جمله حمله کرم چاله در شبکهاندازی حمله پیشنهادی ممانعت از راه
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 های موجودمقایسه کارایی الگوریتم پیشنهادی از نظر معیار میانگین نرخ تشخیص غلط با دیگر الگوریتم

 

  گیریبحث و نتیجه

مکان و معماری چندچاهک جهت مقابله با حمله کرم چاله در این پژوهش، یک الگوریتم جدید مبتنی بر کلیدهای مبتنی بر 

بندی چاهکه، یک ساختار سلول-سیم مطرح شد. در الگوریتم پیشنهادی، ابتدا به کمک معماری چندهای حسگر بیدر شبکه

د. با این ساختار اندازی گردطور ایمن راهدر شبکه ایجاد شد. سپس، کلیدهای مختص هر سلول و نیز بین هر دو سلول مجاور به

چنین، کارایی الگوریتم کند. همچاله را پیدا نمیاندازی موفق حمله کرماندازی شده، دشمن امکان راهبندی و کلیدهای راهسلول

 های موجود مقایسه شد.پیشنهادی از نظر سربارهای حافظه، ارتباطات و پردازش، ارزیابی گردید و نتایج با برخی از الگوریتم

چنین کارایی الگوریتم پیشنهادی از نظر معیارهای مقاومت، میانگین نرخ تشخیص درست و میانگین نرخ تشخیص غلط، از هم

ها حاکی از برتری های موجود مقایسه گردید. نتایج مقایسهسازی ارزیابی شد و نتایج حاصل با برخی از الگوریتمطریق شبیه

 الگوریتم پیشنهادی بود.
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