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 چکیده

ها نیازمندد حفاتدد در برابدر    ا حجم رو به رشد اطالعات منتقل شده بر روی این شبکههای بیسیم همراه بافزایش استفاده از شبکه 

توانند هم به عنوان یک تهدید امنیتی و هم به عنوان راهی برای تأمین امنید در نظر گرفته های پنهان میتهدیدات امنیتی اسد. کانال

 11.288هدای زمدانی پروتکدل    ه شده اسد. به ایدن منظدور از وییگدی   شوند. روشی برای ایجاد کانال پنهان زمانی در این مقاله ارائ

کند و با دستکاری الگوی ارسال های خالی موجود در کانال بیسیم استفاده میاستفاده شده اسد. روش پیشنهادی از توزیع آماری بازه

بید بر ثانیده بدا سدبا بداایی از      111.بید های پنهان دارد. این کانال پنهان به نرخ های ترافیک آشکار سعی بر ارسال پیامبسته

 یابد.شدگی دسد میپنهان

 کلمات کلیدی

 های پنهان زمانی، کانال11.288های بیسیم شبکه

 

 

 مقدمه -8
-های اخیر نیازمند توجه به مکاانیز  ای در سالهای دادهافزایش حجم جریان

ود دارد کاه  باشد. اغلب این بااور وجا  ها میهای حفاظتی و امنیتی این جریان
هاای کاامپیوتری فاراهم کناد، اماا      تواند امنیا  را در سیتاتم  رمزنگاری می

رمزنگاری تنها دسترسی به محتوا را محدود میکند و در بتیاری از موارد تنهاا  
هاای مشاکو ،   های ارتباطی، برای بوجود آمدن فعالی آگاهی از وجود کانال

های از طریق  پنهان کردن نشانه هاکافی اس . از این رو، باید به حفاظ  داده
 های داده، توجه کرد. وجود کانال

هنر پنهان کردن اطالعات؛ مخفی نگه داشتن وجود یک پیا  یا کانال ارتباطی 
های پنهاان  برای حفاظ  داده و جلوگیری از تشخیص آن اس . یکی از روش

-گفته می های پنهان اس . ارتباطات پنهان به فرآیندیکردن اطالعات، کانال

ها از طریق کانالی که در اصا  بارای انتقاال اطالعاات در ن ار      شود که داده
های بیتیم و های سیار و شبکهظهور دستگاه [.1اند، منتق  شوند]گرفته نشده

های بیتیم، نیازمند توجه بیشتری به امنیا  ارتباطاات   فراگیر شدن تکنولوژی
در حاال بدسا  آوردن توجاه     های پنهان بیتیم به سرع بیتیم اس . کانال

هاا در  هم به عنوان تهدیدات امنیتی و هم به عنوان راهی برای حفاظا  داده 
[. الز  به ذکر اس  که ارتباطات بیتایم دارای طبیعا    2محیط بیتیم اس ]

-ها در محیط بیتیم، توسط گیرناده همه پخشی هتتند، از این رو تما  فعالی 

ا قرار دارد قاب  دریاف  اس . در این باین  هی ارتباطی گرهای که در محدوده
توانند به من ور حفظ حاریم خووصای و بهباود قابلیا      های پنهان میکانال

اطمینان کانال ارتباطی، با مخفی نگه داشتن ارتباط، مورد استفاده قرار گیرناد.  
به عنوان مثال اگر تجهیزات ن امی که نیازمند برقراری ارتباط بیتیم هتاتند  

ها، اگر وجود ارتباط آنها گرفته شوند؛ با توجه به نقش مهم این دستگاهدر ن ر 
هاای  آشکار باشد، ممکن اس  در معرض حمالت خومانه قرار گیرناد. کاناال  

هایی تواند به عنوان ابزار ارزشمندی در تقوی  دفاع از چنین دستگاهپنهان می
بارای   ه روشای جدیاد  در این مقالا  در برابر تهدیدات امنیتی بکار گرفته شوند.

 ارائه شده اس . 112211های بیتیم طراحی کانال پنهان در شبکه
این مقاله به صورتی که در ادامه بیان شده سازماندهی شده اس  ؛ در بخاش   
هاای  شرح مختوری از شبکه 3کارهای مرتبط آورده شده اس  . در بخش  2

روش پیشانهادی   4بیتیم محلی با دسترسی چندگانه بیان میشود.  در بخاش  
نتایج بدس  آمده از شبیه  5برای ایجاد کانال پنهان بیان شده اس . در بخش 
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نتیجاه   6سازی کانال پنهان پیشنهادی آورده شده اس  و در انتهاا در بخاش  
 گیری بیان شده اس .

 کارهای قبلی -.
هاای پنهاان   های پنهان را به دو دساته؛ کاناال  بندی معمول، کانالیک دسته
بندی بر این اساس اسا  کاه   [. این دسته3کند]تقتیم می و زمانی ذخیره ای

هاای پنهاان   ی پنهان، منبع مشاتر  را بارای جاساازی پیاا     چگونه فرستنده
ی پیا  در قتم  ای اغلب شام  ذخیرههای پنهان ذخیرهاستفاده میکند.کانال

و  IPی خاصی از ترافیک آشکار اس ؛ مثا  تيییار دادن سارآیند یاک بتاته     
الی توسط ی پنهان، همان قتم  را برای بدس  آوردن پیا  پنهان ارسگیرنده

-پنهان زمانی، از ویژگی [. از طرف دیگر یک کانال3فرستنده، بررسی میکند]

تاوان از تايخیر   کند. به عناوان مثاال مای   های زمانی یک سیتتم استفاده می
ی ان باا مشااهده  ی پنها ها برای این کار بهره بارد و گیرناده  زمانی بین بتته

-طراحی کاناال  دهد.هان، پیا  را تشخیص میی پنهای رفتاری فرستندهنشانه

هاا،  ی سرآیند بتاته ای با استفاده از فیلدهای استفاده نشدههای پنهان ذخیره

هاا قابا    [.  به هر حال اکثار ایان کاناال   3بتیار مورد توجه قرار گرفته اس ]
هاا معماوالط طاوری    هاا و متایریا   لتشخیص هتتند. عالوه بر ایان فاایروا  

هاای  های استفاده نشده را برای جلوگیری از کاناال اند که فیلدپیکربندی شده

 [. 4پنهان تيییر دهند]

هاای  های پنهان زمانی توساط دساتکاری الگوهاای زماانی در سیتاتم     کانال
هاایی فرساتنده در یاک    ارتباطی ایجاد میشوند. به عنوان مثال از چنین کانال

هاای  ماناد. گیرناده تعاداد بتاته    ی زمانی، بتته میفرستد و یا ساک  میورهد
هاا در ایان   شمارد و اگر تعاداد بتاته  ی زمانی را میمشاهده شده در هر دوره

غیار اینواورت    دهاد و در ی زمانی صفر باشد، بی  صفر را تشخیص میدوره

رض ایجااد  های پنهان باید با ایان فا  [. کانال5دهد]بی  یک را تشخیص می
هاای  های پنهان و الگوبرداری از جریانشوند که ابزاری برای تشخیص کانال
های پنهان زمانی پیشرفته با سعی بر تقلید ترافیکی وجود دارد. از این رو کانال

تشخیص های آشکار ایجاد میشوند. بنابراین با احتمال کمتری قاب  رفتار کانال

اده شاده اسا . در ایان مقالاه، نویتانده      [ استف6هتتند. چنین استراتژی در ]
هاای ترافیاک واقعای را باه دو دساته      توزیع تجربی زمان تايخیر باین بتاته   

سپس فرستنده ترافیک پنهان را  تيخیرهای طوالنی و کوتاه تقتیم کرده اس .
های صفر/یک ایجاد میکند. برای براساس تيخیرهای زیاد/کم برای انتقال بی 

های پنهان زمانی مبتنی بر مدل، با هدف تقلیاد  نالجلوگیری از تشخیص،  کا

در ایان روش هاا   [. 7,8ترافیک واقعای، طراحای شاده اناد]     رفتارهای آماری
فرستنده سعی بر مدل کردن الگوی زمانی تيخیر بین بتته های ترافیک واقعی 

 و استفاده از این مدل برای تولید ترافیک پنهان دارند.
-های بیتیم، شبیه طراحی کانالای در شبکهرههای پنهان ذخیطراحی کانال 

های سیمی اس . عاالوه بار کانالهاای پنهاان     ای در شبکههای پنهان ذخیره
-های باال استفاده میکنند، پروتکا  های سرآیندهای الیهای که از زمینهذخیره

هم میتوانند باه من اور ایجااد کاناال پنهاان اساتفاده          MAC یهای الیه
در  ACKاز زمیناه آدرس مقواد فاریم    تاوان  نوان مثاال مای  [. به ع9شوند]

ای بارای ارتبااط پنهاان اساتفاده     به عناوان رساانه   IEEE 802.11پروتک 
های متایریابی در  [ روشی پیشنهاد شده اس  که از پروتک 11[. در ]10کرد]
[، 12نال پنهان استفاده می شود، در ]های بیتیم اقتضایی، برای ایجاد کاشبکه

ال پنهان براساس استفاده از این ویژگی توادفی در الگوریتم مقابله با یک کان

هاایی  تواد  تشریح شده اس . در این مرجع پیا  پنهان از طریق تعداد تواد 
منتقا    ،ی پنهاان ی تواد   مشاهده شده توسط گیرندهکه در طول یک دوره

ه با تواد  می شود. روش مشابهی براساس درخ  تقتیم بندی الگوریتم مقابل
[ از جمله دیگر 14تژیهای ارسال دوباره ی بتته ]ا[ و استر13ارائه شده اس  ]

اناد. یکای از   هاای بیتایم ایجااد شاده    ارتباطات پنهانی هتتند که در شابکه 
-های بیتیم اساتفاده مای  های دسترسی به رسانه که بتیار در شبکهالگوریتم

یکاای از  112211 [ و اسااتاندارد15اساا ] CSMA/CA1شااود، الگااوریتم 
استانداردهایی اس  که از این الگوریتم برای کنترل دسترسی به رسانه استفاده 

توادفی بودن در مقدار زماان  ، CSMA/CAکند. ویژگی اصلی الگوریتم می
بینناد انتخاا    ها در صاورتی کاه کاناال را پار مای     گردی  اس  که گرهعقب

انال پنهان اساتفاده شاده اسا     میکنند. از این زمانهای توادفی برای ایجاد ک
های ی این کار، سعی شده تا کانال پنهانی براساس تقلید ویژگی[ در ادامه16]

 [.2شک  گیرد] 112211ی بیتیم های شبکهرفتاری گره

 نگاهی به پروتکل دسترسی چندگانه -3

تواند به صورت سیمی و یا بیتایم  های محلی میدها در شبکهونحوه اتوال ن
هاای بیتایم از   یمی از تکنولاوژی اترنا  و در شابکه   بکه های سباشد . در ش
ی انتقال بین ها، رسانهشود. در هر دو این شبکهاستفاده می 112211تکنولوژی 

دها برای دسترسی به رساانه  وشود بنابراین تما  ندها به اشترا  گذاشته میون
، کاناال باا   ی مشتر  ، کانال همه پخشای  باید با یکدیگر رقاب  کنند. رسانه

شود. پروتکلی که دسترسی چندگانه یا کانال با دسترسی توادفی نیز گفته می
اس  که هم تواد  را  2CSMA/CDشود های سیمی استفاده میبرای شبکه

دهد و هم کانال را قب  از ارسال برای آگاهی از پر یا خالی بودن تشخیص می
کند مدت زمان توادفی صبر میکند اگر کانال پر باشد کامپیوتر برای شنود می

کند. اگر کانال خالی باشد، کامپیوتر شروع به ارسال و دوباره کانال را شنود می
میکند و با سوئیچ کردن در مد گیرنده میتواند توااد  را تشاخیص دهاد. اگار     

شود و اگر توااد    توادمی تشخیص داده نشود انتقال موفقی  آمیز فرض می
کند و مدت زماان تواادفی صابر    تقال را متوقف میتشخیص داده شود نود ان

های در شبکه CSMA/CAی این مکانیز  یعنی پروتک  کند. بهبود یافتهمی
اسا . ماد    4PCFو  3DCFشود که دارای دو مد عملیااتی  بیتیم استفاده می

دهاا از طریاق یاک    ودر حالتی که زیرساخ  وجود دارد یعنی ن PCFعملیاتی 
5AP دوشوند ، کاربرد دارد و نبه شبکه متو  میAP  متئول هماهنگ کردن

اس ، ایان ماد زماانی در شابکه      DCFانتقاالت اس . مدعملیاتی دیگر،  مد 
 CSMA/CDبتایار شابیه    DCFشود مکاانیز   استفاده می های  اقتضایی

د قب  از ارسال، کاناال را بارای اطمیناان از خاالی باودن شانود       واس . یک ن
د شاروع باه ارساال    وخالی باشد نا  6DIFSمدت زمان  میکند. اگر کانال برای

ی ی پنجاره میکند و اگر کانال شلوغ باشد ند مدت زمان توادفی کاه از باازه  
-گرد به اتما  میکند. وقتی که زمان عقبگرد میتواد  انتخا  میشود، عقب

کند. در پروتکا   رسد ند دوباره کانال را برای اطمینان از خالی بودن شنود می
 7SIFSزمان اسالت بندی شده اس . زمان کوتاه بین فریمی به نا   211112

شاود.  نیز در این پروتک  اساتفاده مای   ACKهای برای اولوی  دادن به بتته
کند. ارسال می ACKدی بتته را به صورت صحیح دریاف  کرد وزمانی که ن
ارساال  تواند در حین ارسال تواد  را تشخیص دهاد ، بلکاه   د نمیودر اینجا ن

ACK ی دریاف  موفقی  آمیز بتته بوده اس . جزئیات پروتکا   نشان دهنده
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زمانبنادی پروتکا  را    1[  قاب  دسترس اس . شک  شاماره  15در ] 112211
 دهد.نشان می

 

 
 CSMA/CAزمانبندی پروتکل ( :8شکل )

 

از این پس عبارت بازه خالی کانال به معنای تعداد اسالت های خالی پیوساته  
 یک ارسال تا ارسال بعدی در کانال بیتیم ارتباطی خواهیم نامید. از 

 روش پیشنهادی -4
کلیات روش پیشنهادی در ادامه آورده شده اس  و سپس جزئیات مرباوط باه   

تبیین خواهد شد. ایده کلی روش پیشنهادی، استفاده از  5این روش در بخش 
ی نیز ساابقه   [16]اس  که در 112211زمانبندی بازه های خالی در پروتک  

کنناد  دهای فرستنده و گیرنده کانال را شنود میوشود. ناستفاده از آن دیده می
آورناد . ساپس از    های خالی موجود در کانال را بدس  میو  توزیع آماری بازه

ها به من ور ارتباط پنهان این توزیع برای مشخص کردن زمانبندی ارسال پیا 
ان ایجاد شده یک کانال پنهان از نوع زمانی اسا   کنند. کانال پنهاستفاده می

-زیرا که پیا  ها را براساس دستکاری الگوی زمانی ارسال بتته ها منتق  می

شود. مفروضاتی که کند.با ارسال هر بتته ی آشکار یک بی  پنهان منتق  می
 برای برقراری ارتباط موفق و پنهان در روش پیشنهادی وجود دارد عبارتند از :

دهای شابکه وجاود   واندازه ی کافی ارسال و دریاف  داده بین ن به -1
 داشته باشد.

های خالی کانال بدسا   توزیعی که فرستنده و گیرنده از طول بازه -2
 ی کافی مشابه باشد.آورند، به اندازهمی

 قرار دارد.  DCFکانال بیتیم ارتباطی در مود عملیاتی  -3

نهان به دلیا  اینکاه   احتمال رخداد بی  صفر و بی  یک در پیا  پ -4
پیا  قب  از ارسال فشرده )برای افزایش پهنای باند کانال پنهان( و 

 رمز )به دلی  افزایش امنی  در ارتباط( میشود، برابر اس .

هاای عاادی و معماول    مفروضات فوق قاب  دسترس بوده و عموماط در شابکه 
هاای    تحلیا  نگاری باید در مقابشود. از آنجا که یک سیتتم پنهانیاف  می

آماری مقاو  بوده و نباید بتوان دلیلی بر وجود ارتباط پنهان پیدا کرد الز  اس  
های عادی توسط فرستنده به نوعی باشد زمانبندی بکار رفته برای ارسال بتته

های پر و خالی کانال بیتیم تفااوت محتوسای   با توزیع آماری طول  بازه که 
یاق توزیاع   ایجاد شده براساس ساعی بار ت ب  نداشته باشد.امنی  کانال پنهان 

شود باا توزیاع طاول    های  خالی که توسط فرستنده ایجاد میآماری طول بازه

هاای  شود. توزیع بازهی بیتیم تضمین میهای خالی بدس  آمده از شبکهبازه
 خالی به شرایط شبکه بتتگی دارد؛ این شرایط شام  موارد زیر اس  :

 شبکهدهای موجود در وتعداد ن -1

 ی بتته ها،ای شبکه و اندازهنرخ ارسال هر کدا  از نده -2

 .دهاوی  در کانال پنهان از دیگر نی ندهای دخفاصله -3

 

و گیرناده چاه    های پنهان به این بتاتگی دارد کاه فرساتنده   دق  انتقال پیا 
های خالی بدس  می آورند؛ هرچه که توزیعی که فرستنده توزیعی از طول بازه

های کانال بدس  می آورند، شباه  بیشتری داشته باشد، دق  ازهو گیرنده از ب
کانال پنهان افزایش می یابد. توزیعی که فرستنده و گیرنده بدس  مای آورناد   

دها بتتگی دارد. شک  وی آنها از دیگر ند از هم و فاصلهوی این دو نبه فاصله
 دهد.اجزاء کلی فرستنده و گیرنده پنهان را نشان می 2شماره 

 

 
 کلیات فرستنده پنهان ( :.-8شکل)

 

 
 گیرنده ی پنهان ( :.-.شکل)

 

 جزییات روش پیشنهادی   -5
روش کار برای ایجاد کانال پنهان در روش پیشنهادی مبتنی بر شنود کاناال و  

های خالی موجود در کانال اس .  ایجااد چناین   بدس  آوردن توزیع طول بازه
ی بیتیم امکانپذیر اس  های خالی در شبکهههای بازکانالی با استفاده از زمان

های عقبگرد آنهاا و...  دها، زمانوهای خالی به نرخ ارسال دیگر نزیرا این زمان
های ارسال، کانال پنهان زمانی را توان با تن یم زمانبتتگی دارد بنابراین می

ها به من ور ایجاد کانال پنهان باه دالیا    یجاد کرد. تن یم زمان ارسال بتتها
 ذی  امکانپذیر اس  :
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-دها انتخاا  مای  وزمان عقبگرد به صورت توادفی توسط دیگر ن -1

ی کانال پنهاان باه   شود، پس انتخا  زمان ارسال توسط فرستنده
 ی کافی آزاد اس . اندازه

دهاا را شانود کارد    وتوان زمان ارسال سایر نی بیتیم میدر شبکه -2
های خالی بر حتب اسالت را باا  توان توزیع طول بازهاین میبنابر

 دها در شبکه ، بدس  آورد.وتوجه به ارسال سایر ن

کنناد و  فرستنده و گیرنده پنهان، کانال قب  از شروع ارسال کانال را شنود می
آورناد. در طاول   های خالی در کانال بدسا  مای  توزیعی از احتمال رخداد بازه

ی پنهاان همنناان کاناال را شانود     هنهان، فرستنده و گیرندهای پارسال بی 
های خالی مشاهده شده را در انتخا  کنند ولی برای کاهش پینیدگی، بازهمی
دهناد، اماا پاس از گذشا      برای ارسال پیا  پنهان دخال  نمیهای خالی بازه

دهناد و از  ی توزیع شارک  مای  های خالی را در محاسبهمدت زمانی، این بازه
کنند. با این کار ساعی  های پنهان استفاده میاین توزیع جدید برای ارسال پیا 

این مدت زمان  ی بیتیم ت بیق یابند. شود که با تيییرات موجود در شبکهمی
های تشخیص نفوذ بیتیم کناونی  های سیتتممیتواند براساس عملکرد ویژگی

ر باشد پینیادگی روش  تعیین شود که قاب  تيییر اس  هر چه این بازه کوچکت
بیشاتری برخاوردار خواهاد باود. در      پیشنهادی بیشتر اما در مقابا  از امنیا   

 nهای ارسال و دریاف  کانال پنهان بیش از صورتی که از شروع به کار سامانه

هاای  ی خالی گذشته باشد، گیرنده و فرستنده، توزیع مشابهی از طول بازهبازه
در کاناال پنهاان بارای     DIFSوچکتر از هاای کا  خالی خواهند داش . زماان 

استفاده در کانال پنهان مناسب نیتتند. زیارا باا توجاه باه عملکارد پروتکا        
خاالی باشاد. .    DIFSی ، قب  از ارسال نودها باید کاناال باه انادازه   112211

ی و ماکزیمم طول بازه  aی توزیع را ی خالی برای محاسبهکمترین طول بازه
. شودنامیده می b  آوردن توزیع از آن استفاده خواهد شد خالی را که در بدس

ی طوالنی با توجاه باه فارض اول از    بایتتی توجه شود که رخ دادن این بازه
ی مرتااااااب مفروضاااااات متاااااايله نااااااادر اسااااا . مجموعااااااه  

های خالی شابکه  هیتتوگرا  طول بازه 

احتمال رخداد باازه  و  شود. واضح اس  که بیتیم نامیده می

تعداد رخداد    که در آن. برابر اس  با   ای به طول

و   ی خالی اخیر اسا . از ایان پاس    بازه در     ی خالی به طولبازه

-ف فرستنده و هیتاتوگرا  باازه  های خالی طربه ترتیب هیتتوگرا  بازه 

در هر لح ه به دو مجموعاه افاراز   های خالی طرف فرستنده می نامیم. 

شوند. که  هر نامیده می  و  ها را به ترتیب شود که این مجموعهمی
ر عضو از آنها به ترتیب برای ارسال بی  صفر و بی  یاک ماورد اساتفاده قارا    

ی کاناال پنهاان، هیتاتوگرا  طاول     گیرند . بعد از اینکه فرستنده و گیرندهمی
های خالی کانال را بدس  آوردند، آن را به دو قتم  پیوساته باا مجماوع    بازه

کنند. چنین جداسازی براساس راب اه ی  کلی احتماالت تقریباط برابر تقتیم می
 زیر انجا  میشود :

|                                   (1) 

کند را نق ه ی جداساز گوییم که آن را با نق ه ای که در این راب ه صدق می

d را به ترتیب نق اه جداسااز در سام      و  همننین  دهیم.نشان می

باه    و  هاای  در ایان صاورت مجموعاه   .فرستنده و گیرنده هتاتند  
 شوند:صورت زیر تعریف می

 

 

                                    (2)       

  

 
هاای  از مجموعاه باازه   1به این معناس  که فرستنده برای ارسال بی   

باه ایان معناسا  کاه اگار در سام         کناد و  این مجموعه استفاده می
های خالی محاسبه شده در این مجموعاه باشاد،   مجموع بازه ی پنهان گیرنده

عدد ثاابتی اسا  کاه کاه      gی فوق در راب ه  دهد.بی  یک را تشخیص می
شاود. از آنجاایی کاه    برای افزایش دق  انتقال پیا  پنهان در ن ر گرفتاه مای  

های خاالی  فرستنده و گیرنده ممکن اس  به توزیع کامالط یکتانی از طول بازه
ی جداسازی کاه هار یاک    این بازه استفاده میشود تا نق ه د از این رو ازنرسن

ی یکتانی قرار گیرد.دق  مربوط به عملیاات بعادی   بدس  می آورند در ناحیه
ی و گیرنده یعنی ارسال و دریاف  کانال پنهان به این بتتگی دارد که فرستنده

خاالی در کاناال دسا      هایپنهان به هیتتوگرا  تقریباط یکتانی از توزیع بازه
-ی جداساز انتخاا  مای  ای که هر یک به عنوان نق هیابند و در نهای  نق ه

ی یکتانی قرار گیرد. در واقع برای این من ور باید راب اه ی  کنند در محدوده
 .روبرو برقرار باشد :    

ا یاک  ی سری برای ارسال بی  صفر یا فرستنده پنهان بر اساس این که داده 
کند. پس ی خالی انتخا  میاس  ؛ یکی از این دو مجموعه برای انتخا  بازه

ی سری، یکی از اعضا آن مجموعه با ی متناظر با بی  دادهاز انتخا  مجموعه

براسااس توزیاع    را  به صورت توادفی انتخا  میکنیم.  انتخاا    اندیس 

ی سری اس . این توزیع به در مجموعه ی متناظر با داده احتمال رخدادن 
 صورت زیر اس : 

 

 
(3) 

 
اسالت خالی  ، فرستنده باید به میزان  ی خالی یا شماره پس از انتخا  بازه

صبر کرده و سپس یک بتته را در شبکه بیتیم ارسال نماید. از طارف دیگار   
هان در حال گوش دادن به کانال اس  و بازه های خالی باین  ی پنهم گیرنده

هاای خاالی   شمارد و بار اسااس مجماوع باازه    هر دو ارسال از فرستنده را می
مثالی از ارسال و  3دهد. در شک  محاسبه شده، بی  مورد ن ر را تشخیص می

 36دریاف  بی  صفر آورده شده اس ؛ برای ارسال بی  صفر فرساتنده مقادار  
های خاالی کاه   این معنی که بایدمجموع طول بازه را انتخا  کرده، به اسالت

کند به این اندازه باشد، این بازه های خالی در شک  با رنگ سابز  محاسبه می
  اند.نشان داده شده

 

 

 اسالت 33با استفاده از  1مثالی از ارسال بید :  (3)شکل 
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 ارائه نتایج شبیه سازی -3

برای شبیه ساازی روش پیشانهادی اساتفاده      OPNET v14.5از نر  افزار 
 15شده اس . سناریویی که برای شبیه سازی در ن ر گرفته شده اس  شاام   

هتتند بعاالوه دو    HTTPو  FTPند بیتیم که دو نود بیتیم سرور ترافیک 
و    Heavy browsingباه صاورت    HTTPناود پنهاان اسا . ترافیاک     

که برای تيییر ترافیک و کام و   اس   High loadبه صورت   FTPترافیک 
استفاده کرد و  FTPی کاربرد ترافیک توان از تن یمات الیهزیاد کردن آن می

 ی کاربردی را تيییر داد. در ادامه نمودارهاها از الیهمیانگین زمان ارسال بتته
ی فرستنده و گیرنده سازی آورده شده اس .و نتایج بدس  آمده از اجرای شبیه

باشاند. در اینجاا بایاد     ید در  نتبتاطیکتانی از شرایط کاناال داشاته  پنهان با
آورناد تقریبااط   های خالی در شابکه بدسا  مای   نمودار توزیعی که از طول بازه
کنناد در  ی جداسازی که هر یک انتخاا  مای  یکتان باشد تا در نهای  نق ه

ی دههایی که هر یاک از فرساتنده  گیرنا   یک محدوده باشد. شک  زیر نمودار
تاوان دیاد   دهد. همان ور کاه از شاک  مای   اند را نشان میپنهان بدس  آورده

 نمودارهای آنها با تقریب خوبی شبیه یکدیگراند.
 

 

 
نمودار توزیع بدسد آمده توسط فرستنده و گیرنده ی  ( :4شکل)

 ی جداساز بدسد آمده توسط آنهاپنهان و نقبه

 

ای آمااری  ان پیشنهادی از تت  دو نمونهشدگی کانال پنهبرای ارزیابی پنهان
اسمیرنوف استفاده شده اس . این تت ، یاک روش مفیاد بارای    -کلموگروف

ی ی میزان شباه  دو نمودار تجربی اس  که بر اساس حداکثر فاصلهمقایته
هایی که در ایان مقالاه   کند. نمونهبین نمودار توزیع تجمعی دو نمونه عم  می

های خالی انتخا  شده توساط  م مقایته میشوند؛ بازهبر اساس این تت  با ه
های خالی موجود در کانال بیتیم اسا .  ی پنهان و نمودار توزیع بازهفرستنده
ی نمودار توزیع تجمعی این دو نموناه اسا . بارای ایان     نشان دهنده 5شک  

کاه در واقاع    p-valueانتخا  شده اس . مقدار  1215آزمون س ح اطمینان 

ی احتمال شاباه  دو نموناه در سا ح اطمیناان انتخاابی اسا        هنشان دهند
 اس . 12145اسمیرنوف -ی آزمون کلموگروفبدس  آمده و نتیجه1256

 
-نمودارهای توزیع تجمعی برای آزمون کلموگروف ( :5شکل)

 اسمیرنوف

-ی اول )به عنوان مثال آزماون کلماوگروف  های آماری مرتبهعالوه بر آزمون
نیاز معرفای شاده    آماری دیگری به نا  آزمون میزان ن ام   اسمیرنوف( آزمون

ی . این آزمون طراحی شده اس  که رفتارهای زمانی غیر طبیعی فرستندهاس 
شرایط شبکه ممکن اس  به صورت ناگهاانی در هار    پنهان را تشخیص دهد.

لح ه از زمان تيییر کند. برای مثال افزایش ناگهانی در تعداد کاربران ممکان  
عث ایجاد ازدحا  در شبکه  و کاهش پهناای باناد در دساترس شاود.     اس  با

ها نیاز باعاث   بتته و تحوی  خارج از نوب  بتته تيییرات تيخیر در شبکه، اف 
های ارتبااطی میشاوند. یاک    شرایط غیرقاب  پیش بینی در شبکه بوجود آمدن

ای بار اسااس مشخواات    ر برابر چنین وقفه های غیرمنت اره کاربر معمولی د
ی پنهان متعهد به هر حال یک فرستنده دهد.پروتک  شبکه واکنش نشان می

ی بنابراین ممکن اس  برای فرستنده به جاسازی پیا  در ترافیک آشکار اس .
ای وجود نداشته در برابر چنین حوادث غیر منت ره پنهان امکان واکنش آزادانه

هاای رفتااری بارای    چناین تفااوت   گیری ن م برای یاافتن آزمون اندازه باشد.
یازان ن ام   ی مبارای محاسابه   های پنهان طراحی شده اس .تشخیص کانال

که هر مجموعه های متفاوت های ترافیک در مجموعهترافیک داده شده، نمونه

هر نموناه محاسابه    انحراف معیار شوند. سپسنمونه اس  توزیع می شام  

گیرناد. باه   ا  در ن ر می ی های مجموعهیار نمونهانحراف معرا  میشود. 
  شود.ترافیکی به صورت زیر محاسبه می این صورت میزان ن م جریان

(4) 

 
ر کاه از  این آزمون را نشاان میدهاد. هماان و    مقایر محاسبه شده در 6شک  

شک  مشخص اس  در تما  شرایط میازان ن ام محاسابه شاده مرباوط باه       
 پنهان و آشکار یکتان اس   ترافیک
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 میزان نظم مشاهده شده برای شرایط متفاوت ( :3شکل)

 شرایط متفاوت شبیه سازی با تعداد ندهای متفاوت در ن ر گرفته شده اس .

 Sc1 Sc2 Sc3 Sc4 

 03 51 03 51 تعداد ندها

[ وجاود دارد.  16جاد کانال پنهان زماانی در ]  ور که بیان شد، سابقهی ایهمان
بی  بر ثانیه میرسد در حالی  1181به نرخ بی  کانال پنهان ایجاد شده در آن 

بی  بر ثانیه میرساد و باه ایان     2111که کانال پنهان پیشنهادی به نرخ بی  
[ برای افزایش امنی  مقاداری  16دلی  اس  که کانال پنهان پایجاد شده در ]

 دهد.از پهنای باند خود را هدر می

 نتیجه گیری -7

یتایم  هاای ب در این مقاله روشی برای ایجاد کاناال پنهاان زماانی در شابکه    
-ارائه شد. برای طراحی این کانال پنهان از نمودار آماری توزیع باازه  112211

های خالی موجود در کانال بیتیم استفاده شده اس . در روش پیشنهادی سعی 
ای که این عما  باعاث   شده که با تيییرات کانال بیتیم ت بیق یابد اما بگونه

هاای  تاوان از ویژگای  افزایش پینیادگی روش پیشانهادی نشاود. درواقاع می    
ای بین امنیا  و  های تشخیص نفوذ بیتیم کنونی برای ایجاد موالحهسیتتم

پینیدگی استفاده کرد.  با توجه به نتایج شبیه سازی، کانال پنهان ایجاد شاده  
بی  در ثانیه همراه با س ح باالیی از پنهان شادگی   2111میتواند به نرخ بی  

 دس  یابد.
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