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چکیده
با توجه به گسترش روزافزون شبکههای حسگر بیسیم در زمینههای نظامی ،محیط زیست ،خدمات شهری و اکتشافات ،برقررای امنیرت در ایر
شبکههای امری مهم است .یکی از حملههای خطرناک شناخته شده علیه ای شبکهها ،حمله تکرار گره (یا گره کپی) است .در ای حمله ،دشرم
یک (یا چند) گره نرمال درون شبکه را ضبط کرده ،مواد قفلگذاری درون آن را استخراج نموده و کپیهایی از آن تولید و در شبکه منتشرر مری-
کند .ای گرههای کپی تحت کنترل دشم میباشد و از آنجا که دارای مواد قفلگذاری معتبر هستند لذا میتوانند به راحتی برا دیگرر گررههرای
شبکه کلید مشترک برپا کنند و به مخابره بپردازند .در ای مقاله ،یک الگوریتم جدید ،هوشمند و سبکوزن به کمک اتوماتاهرای یرادگیر جهرت
شناسایی گرههای کپی در شبکههای حسگر متحرک ارائه میشود .الگوریتم پیشنهادی توسط شبیهساز  JSIMپیادهسازی گردیرده و برا انارا
یکسری آزمایشها کارایی آن در قالب معیارهای احتمال تشخیص گرههای کپی و احتمال تشخیص غلط ارزیابی شده اسرت .نترای آزمرایشهرا
نشان داد ،الگوریتم پیشنهادی قادر به شناسایی  %011گرههای کپی است.

کلمات کلیدی
شبکههای حسگر بیسیم ،اتوماتاهای یادگیر ،گرههای کپی ،گرههای نگهبان

 -0مقدمه
یک شبکه حسگر بیسیم از مجموعهای از گرههای حسگر تشکیل شده
است که با همکاری یکدیگر امکان نظارت بر محیط را فراهم میآورندد
این نوع شبکهها کاربردهای متندوعی در بشد هدای نظدامی ،صدنعت،
بهداشت و علوم دیگر دارند و بیشتر برای مطالعه محیطهدایی مناسد
هستند که امکان حضور انسان در آن محیط پدرهزینده و یدا خطرندا
میباشد در هر مأموریت ،گرههای بسیار زیدادی صصددها و یدا هدزاران
گره) در محیط عملیاتی مورد نظر پراکنده میشدوند و معمدو پ پدز از
گسترش گرهها در محدیط و یدا پایدان مأموریدت ،امکدان عمد آوری و
استفاده مجدد از گرهها نیست ،بنابر این هزینه تمام شده برای هر گدره
حسگر باید پایین باشد با توعه به اندازه بسدیار کوکدک و نیدز هزینده
پایین تمام شده برای گرهها ،محدودیتهای بسدیاری از نظدر فرفیدت
حافظه ،تدوان محاسدباتی ،بدرد رادیدویی و میدزان اندریی و متوعده

گرههای حسگر خواهد بود با توعه به این محدودیتها ،هدمکندین بدا
توعه به گسترش بدون مراقبدت گدرههدای حسدگر ،ماهیدت بدیسدیم
ارتباطات و نیز کاربرد روز افزون این نوع شبکهها در دامنههای نظامی،
برقراری امنیت در شبکههای حسگر بیسیم امری بسیار مهم و کال زا
می باشد که توعه بسیاری از محققان را به خود علد کدرده اسدت][1
][4] [3] [2

یکی از حملههای خطرنا در شبکههای حسگر بدیسدیم حملده
تکرار گره 1یا گره کپی 2است با توعه به گسترش بدون مراقبت گرههدا
در محیط عملیاتی ،دشمن میتواند یک صیدا کندد) گدره قدانونی درون
شبکه را ضبط و اطالعات مهم از عمله مواد قفلگدااری 3داخدل آن را
استشراج کند و با استفاده از این مواد قفلگااری ،گرههای تکراری صیدا
گرههای کپی) ایجاد کند گدرههدای کپدی دقیقداپ حداوی مششودات و
اطالعات صاز عمله شناسه ،مواد قفلگااری و ) گره قانونی ضبط شده
میباشند ،از اینرو ،قابلیت برپایی کلید با دیگر گرههای قانونی شبکه را

دارند دشمن سپز میتواند این گرههای کپی را در شبکه پش کندد
و حملههای مشتلفی را راهاندازی کند کراکه از طرفدی ایدن گدرههدای
کپی توسط دشمن کنترل میشوند و از طدر دیگدر ،دارای شناسده و
مواد قفلگااری میباشند که به آنها اعازه میدهدد شدبیه گدرههدای
مجاز در شبکه به نظر آیند بنابراین ،پروتکلهایی کده بدرای ارتباطدات
ایمن شبکههای حسگر استفاده میشوند ،این اعازه را به گرههای کپی
میدهند تا کلیدهای عفتی با دیگر گرهها و ایستگاه پایه برقدرار کنندد
دشمن میتواند از این موقعیت درون شدبکهای بده روشهدای مشتلدف
بهرهبرداری کند برای مثال ،دشمن میتواند به سادگی بش اعظمدی
از ترافیک شبکه که از طریق گرههای کپی عبور میکند را نظارت کند،
با تزریق دادههای تحریف شده عملیات نظارتی حسگرها را خراب کندد
و پروتکلهای رایج شبکههای حسگر از عملده کالسدتربندی و تجمد
دادهها را مشتل کند][6] [5
تاکنون الگوریتمهای زیادی نظیر ] [7-15عهت مقابلده بدا حملده
گرههای کپی در شبکههای حسگر ثابت مطرح شدده اسدت ولدی ایدن
الگوریتمها در شبکههدای حسدگر متحدر قابدل بکدارگیری نیسدتند،
کراکه اکثر این الگوریتمها یا متکی بر تعیین مکدان گدرههدا و ارسدال
ادعاهای مکانی به گرههای شاهد یا مکانهای خاص در شبکه هسدتند،
یا مشتص توپولوییهای خاص صنظیر ،گرید) میباشدند هدمکندین در
] [16-30نیز الگوریتمهایی عهت مقابله بدا حملده گدرههدای کپدی در
شبکههای حسگر متحر ارائه شده است که بهطور کلی دارای معایبی
نظیر سربار ارتباطی و حافظه با  ،عدم مقیاسپایری ،فرایندد پیییدده
تششیص گرههای کپدی ،نیداز بده تعیدین مکدان گدرههدا و اسدتفاده از
کلیدهای عمومی و امضاهای دیجیتال میباشدند در بشد بعددی بده
شرح ایده اصلی این الگوریتمها و معای هر یک پرداخته میشود
در این مقاله ،یک الگوریتم عدید ،هوشمند و سبک وزن مبتنی بر
اتوماتاهای یادگیر و گرههای نگهبان 4عهت شناسایی گرههای کپدی در
شبکههای حسگر متحر پیشنهاد مدیگدردد ،بدهطدوری کده معاید
الگوریتم های موعود را برطر کند الگوریتم پیشنهادی نیاز به تعیدین
مکان گرهها ،انتشار پیغدامهدای ادعدای مکدانی ،کلیددهای عمدومی صو
امضای دیجیتال) و فرایندهای پیییده تششیص گرههای کپی ندارد
ادامه این مقاله بدین ترتی سدازماندهی مدیشدود در بشد ،2
کارهای گاشته و در بش  ،3اتوماتاهدای یدادگیر آمدده اسدت مددل
سیسددتم و فرضددیات در بش د  4آمددده اسددت در بش د  5الگددوریتم
پیشنهادی شرح داده میشود ارزیابی کارایی و نتدایج شدبیهسدازی در
بش  6ارائه شده است بش آخر نیز به نتیجهگیری میپردازد

 -2کارهای گذشته
ایده اصلی الگوریتم ارائه شده در ] [16به این صورت است که اگر گدره
حسگر  uدر یک  T1گره دیگری نظیر  vرا مالقات کرده باشد و گدره u
در همان زمان یک عدد توادفی  rرا بدرای  vارسدال مدیکندد سدپز
هنگامیکه گرههای  uو  vمجدداپ همدیگر را در زمان  T2مالقات کنند،
گره  uاز گره  vدرخواست عدد توادفی را میکند که در زمان  T1برای

آن ارسال کرده بود و انتظار دارد گره  vهمان عدد  rرا بدرای ارسدال
کند اگر گره  vتکراری نباشد همان عدد  rرا برای گره  uبرگشت داده
میشود ولی اگر  vتکراری باشد ممکدن اسدت عددد تودادفی دیگدری
برگشت داده شود معایب ای الگوریتم عبارتند از :سربار ارتباطدات
با  ،کند بودن فرایند تششیص گرههای تکراری است
ایده اصلی الگوریتم ارائه شدده در ] [17برگرفتده از ایدن حقیقدت
است که یک گره متحر ضبط نشده نباید هرگز در سدرعتی بدی از
حداکثر سرعت سیستم پیکربندی شدده حرکدت کندد معایرب ایر
الگوریتم عبارتند از :متمرکز بودن ،نیاز به همگامسازی ،اسدتفاده از
کلیدهای عمومیصکه برای گرههای حسگر پرهزینه میباشند) و وعدود
این فرض مشکل که گرهها قابلیت تعیین مکان خدود و وارسدی مکدان
اعالن شده همسایههای خود را داردصبهطور کلی تعیین مکان گرههدای
حسگر در شبکههای حسگر متحر عمل پرهزینه و مشکلی میباشد)
ایده اصلی الگوریتم ] [19برگرفته از این مالحظه است کده بدرای
یک شبکه بدون گره تکراری ،در یک دوره زمانی مششص بدا طدول ،T
تعداد دفعات رویارویی گره  uبا یک گره خاص  vبه احتمال زیداد بایدد
محدود باشد برای یدک شدبکه بدا دو گدره تکدراری  ،vتعدداد دفعدات
رویارویی گره  uبا گره  vدر یک دوره زمانی با طدول  Tبایدد بزرگتدر از
یک آستانه باشد بر طبق این مالحظه ،هر گره قابلیت شناسدایی گدره-
های تکدراری را دارد معایرب ایر الگروریتم عبارتنرد از :هزینده
ارتباطات با صهر گره باید بهطور پریودیک شناسه خود و همسایههای
را منتشر کند) ،حداقل و حداکثر سرعت گرهها از پدی تعیدین شدده
می باشد ،هر گره باید از مکدان خدود آگداه باشدد و نیداز بده کلیددهای
عمومی و امضای دیجیتال دارد
ایده اصلی الگوریتم ارائه شده در ] [20بر این اساس است که کل
شبکه به سکتورهایی تقسیم میشود و هر سکتور یک گره مرکزی دارد
که از روشهایی نظیر تششیص شناسه ،تششیص همسایههای تکدراری
و آرایهی ردیابی صذخیره مکانهای گرهها) استفاده میکند تا گرههدای
حسگر را شناسایی کند معایب ایر الگروریتم عبارتنرد از :نیمده
متمرکز بودن ،پیادهسازی مشکلصسکتوربندی شبکه) ،فرایندد پیییدده
تششیص گره تکراری ،هزینه ارتباطات با در گرههای مرکزی
ایده اصلی الگوریتم ] ،[21استفاده از پروتکدل پدی توزید کلیدد
عفتی مبتنی بر کندعملهای و فیلترهای شمارشی  Bloomمیباشد تا
تضمین شود که گرههای کپی هرگز نمدیتوانندد نزدیدک شناسدههدای
واقعیشان قرار بگیرند و تعداد کلیدهای عفتی برپا شده توسط هر گره
را عم آوری کند گرههای کپی با بررسی اینکه آیدا تعدداد کلیددهای
عفتی برپا شده توسط آنها از مقدار آسدتانه بیشدتر اسدت شناسدایی
شوند معایرب ایر الگروریتم عبارتنرد از :متمرکدز بدودن ،عددم
مقیاسپایری طو نی بودن فرایند تششیص و باطدلسدازی گدرههدای
تکراری
ایده اصلی الگوریتم ] ،SHD ،[22مبادله لیست همسایههدا میدان
گرههای متحر و انتشاب گرههای شاهد برای عمدل تشدشیص اسدت

بددهطددور کلددی ،فرآینددد تشددشیص  ،SHDمبتنددی بددر ارسددال پیغددام
> 𝒕𝒔𝒊𝒍_𝒓𝒐𝒃𝒉𝒈𝒊𝒆𝒏  𝑰𝑫,به گرههای در محدوده رادیویی خدود در زمدان
شروع اعرای پروتکل و سپز استفاده از متدهای پرس و پاسخ است
همکنین ،در ] [28یک الگوریتم دیگر عهت شناسدایی گدرههدای
تکراری در شبکههای حسگر متحدر مطدرح شدده اسدت کده از یدک
تودیق هویت مبتنی بر نشانه عهت تششیص گرههدای کپدی اسدتفاده
میکند در ] [29نیز یک الگوریتم دیگر ارائه شدده اسدت کده فقدط از
ارتباطات تکگامه و تحر گره عهت شناسایی گدرههدای تکدراری در
شبکههای حسگر متحر استفاده میکند در ] [30نیز یک الگدوریتم
عهت شناسایی گرههای کپی در شبکههای ادها ارائه شده است
<

 -3اتوماتاهای یادگیر
یک اتوماتای یادگیر] [33] [32] [31یدک ماشدین بدا حدا ت محددود
است که میتواند تعداد محدودی عمل را انجام دهد هر عمدل انتشداب
شده ،توسط یک محیط توادفی ارزیابی شدده و پاسدشی بده اتوماتدای
یادگیر داده میشود اتوماتای یادگیر از این پاسخ استفاده نموده و عمل
خود را برای مرحله بعد انتشاب میکند در طی این فرآیندد ،اتوماتدای
یادگیر یاد میگیرد که کگونه بهترین عمل را از بین اعمال مجاز خدود
انتشاب کند شکل ص )1ارتباط بین اتوماتای یدادگیر و محدیط را نشدان
میدهد

شکل ( )0اتوماتای یادگیر تصادفی][31

محیط را میتوان توسط سهتایی  E   ,  , cنشان داد که در آن
   1,  2 ,..., r مجموعه ورودیهای محدیط  1 ,  2 ,..., m  ،
مجموعه خروعیهای محیط و  c  c1 , c2 ,...,cr مجموعه احتمالهای
عریمه میباشند ورودی محیط یکی از  rعمدل انتشداب شدده اتوماتدا
است خروعی صپاسخ) محیط به هر عمل  iتوسط   iمششص میشود
اگر   iیک پاسخ دودویی باشدد ،محدیط مددل 5Pنامیدده میشدود در
کنددین محیطددی   i (n)  1بعنددوان پاسددخ نددامطلوب یددا شکسددت و
 i (n)  0به عنوان پاسخ مطلوب یا موفقیت در نظر گرفتده میشدوند
بدده ایددن ترتی د اتوماتددای یددادگیر توددادفی را میتددوان بددا کهارتددایی
 LA   ,  , p, T نشدددان داد کددده    1 ,  2 ,..., r مجموعددده
عملهای اتوماتا ص  rتعدداد عمدلهدای اتوماتدا)  1 ,  2 ,..., r  ،
مجموعدده ورودیهددای اتوماتددا p  p1 , p 2 ,..., p r  ،بددردار احتمددال
عمددلهددای اتوماتددا و ])  T  p(k  1)  T [ (k ),  (k ), p(kالگددوریتم
یادگیری میباشد اگر اتوماتای یادگیر در تکدرار kاُم ،یدک عمدل خدود
مانند   iرا انتشاب کند ،تغییر احتمال عملهدا بودورت زیدر خواهدد
بودص aپارامتر پاداش و  bپارامتر عریمه میباشند):
الف -پاسخ مطلوب از محیط

ص)1

j, j  i

]) pi (k  1)  pi (k )  a[1  pi (k
) p j (k  1)  (1  a) p j (k

ب -پاسخ نامطلوب از محیط
ص)2

j, j  i

) pi (k  1)  (1  b) pi (k
b
p j (k  1) 
)  (1  b) p j (k
r 1

 -4فرضیات سیستم و مدل حمله
شبکه حسگر حاوی دو مجموعده گدرههدای حسدگر معمدولی ص )6SNو
گرههای نگهبان ص )7WNمیباشد که بدهطدور تودادفی در یدک محدیط
دوبعدی پراکنده میشوند تعداد گرههای حسگر معمولی   SN ،و
تعداد گرههای نگهبان   WN ،است تعداد گرههای نگهبان خیلی
کمتر از تعداد حسگرهای معمولی است ص  )   تعداد کل گرههای
شبکه را با  nنشان میدهیم که در الگوریتم پیشدنهادی از n   
بدست میآید گرههای حسگر معمدولی ،SN ،مأموریدت شدبکه صنظیدر
عم آوری اطالعات ،ارسال دادهها به سمت ایستگاه پایه و ) را انجدام
میدهند و گرههای نگهبان ،WN ،وفیفه شناسایی گرههای کپی را بدر
عهده دارند هر گره یک شناسه یکتا دارد و از موقعیت مکانی خود آگاه
نیست برد رادیویی تمام گرهها ،یکسان اسدت تمدام گدرههدا متحدر
میباشند و در طول حیدات شدبکه مطدابق مددلهدای تحدر  ،نظیدر
 Random waypointدر محیط عملیاتی مورد نظر حرکت مدیکنندد
گرهها با یکدیگر از طریق کانال رادیویی بیسیم مشابره و از انتشدار بده
شیوه همه-عهته 8استفاده میکنند گرههای حسدگر معمدولیص )SNدر
برابر مداخله مقاوم نیستند و دشمن در صورت ضبط یک گره میتواندد
به اطالعات محرمانه آن دسترسی داشدته باشدد و آن را برنامده ریدزی
مجدد کند ولی فرض میشود گرههای نگهبان در برابر مداخلده مقداوم
بوده و در صورت ضبط توسط دشمن ،قابدل کدگشدایی و برنامدهریدزی
مجدد نمیباشند همکنین ،با توعه به متحر بودن گرههدای حسدگر
در محیط عملیاتی ،گرهها میبایست بهطور پریودیک صمثالپ بعد از هدر t
واحد زمانی یا پز از اینکه به یک مکان عدید در شدبکه مدیرسدند)
یک پیغام ” ،“Helloدرخواست مسیر ،ارسال داده ،زنده بدودن 9و از
خود منتشدر کنندد] [30ایدن عمدل درواقد یکدی از نیازمنددیهدای
شبکههای حسگر متحر است تا هر گره بتواند در هر لحظده از زمدان
همسایههای عاری خود را شناسدایی کدرده ،در صدورت نیداز بدا آنهدا
کلیدهای امنیتی برپا کند ،با هم مشابره کنند و عدول مسیریابی خود
را ایجاد کند البته در اینعدا ،گدرههدای نگهبدان از ارسدال پریودیدک
اینگونه پیغامها خودداری میکنند تا حضورشان از دید دیگدر گدرههدا
مشفی بماند کراکه این گرههای نگهبدان وفیفده شناسدایی گدرههدای
بدخواه دشمن صگرههای کپی) را دارند
همکنین فرض میشود شدبکه حسدگر در یدک محدیط خودمانه
گسترش مییابد ،بنابر این ،شبکه ناامن بوده و دشمن میتواند گرههایی
را ضبط کند و کپیهایی از این گرههای ضبط شده را ایجاد و سپز در
شبکه تزریق کند همکنین فرض میشود هر گره کپی نیز در هر دوره

زمانی  ،tیک پیغام ” ،“Helloدرخواست مسدیر ،ارسدال داده یدا زندده
بودن منتشر میکند فرض آخر این است که گرههای کپدی هدمکدون
گرههای معمولی در طول حیاط شبکه ،در محیط عملیداتی مدورد نظدر
متحر میباشند

 -5الگوریتم پیشنهادی
ایده اصلی الگوریتم پیشنهادی ،بکارگیری اتوماتاهای یادگیر و اسدتفاده
از پیغامهای ” “Helloصو درخواست مسیر ،ارسال داده یا زندده بدودن)
منتشر شده توسط گرهها عهت شناسایی گرههای کپی در شدبکههدای
حسگر متحر است همانطور که گفته شد ،در الگدوریتم پیشدنهادی
عالوه بر گرههای حسگر معمولی ،تعدادی گره نگهبان در شبکه وعدود
دارد که ترافیک شبکه را نظارت کدرده و گدرههدای کپدی را شناسدایی
میکنند اتوماتاهای یادگیر بر روی این گرههای نگهبان سوار میشوند
از د یل موثر بودن اتوماتاهای یادگیر میتوان به هوشمندی ،سبکوزن
و غیر قطعی بودن اشاره کرد که مناس شدبکههدای حسدگر بدیسدیم
است
الگوریتم پیشنهادی از  3فاز تشکیل تشکیل شده اسدت در فراز
اول ،اتوماتاهای یادگیر پیکربنددی مدیشدوند در فراز دو  ،هدر گدره
نگهبان با نظارت بر ترافیک شبکه ،اتوماتای یادگیر خود را برروزرسدانی
میکند این فاز بهطور پریودیک در فاصلههای زمانی  ،tاعرا میگدردد
در هر دوره زمان  ،tگرهها یک مقود توادفی برای خود انتشاب نموده
و پز از رسیدن به مقود در آنجا ساکن میمانند و شدروع بده ارسدال
پیغامهای ” ،“Helloدادهای ،درخواست مسیر و میکنندد ایدن فداز،
 مرتبه صدور) اعرا میگردد به عبارت دیگر  ،دور عمل نظارت بر
ترافیک شبکه ،توسط گرههای نگهبان صورت میگیدرد در فاز سرو ،
گرههای کپی شناسایی میشوند در ادامه به شرح عزئیات ایدن  3فداز
میپردازیم:

 -0-5فاز اول (پیکربندی اتوماتاهای یادگیر)
قبل از گسترش گرهها در محیط عملیاتی ،اتوماتاهدای یدادگیر بدر
روی گرههای نگهبان بار میشوند و با فرض ایدنکده تعدداد گدرههدای
حسگر معمولی  باشد ،بدردار عمدل ص )A_vectorو بدردار احتمدا ت
ص )P_vectorعملهای اتوماتاهای یادگیر به صورت رابطده ص )3تنظدیم
میشوند:
] A _ vector  [1,2,...,
ص)3
1 1
1
] P _ vector  [ , ,...,



 

درواق هر گره حسگر معمولی ،بیانگر یک عمل ص)action
اتوماتای یادگیر است سپز هر اتوماتای یادگیر بهطور توادفی یک
عمل ص  )  iرا انتشاب میکند این عمل انتشاب شده توسط اتوماتای
یادگیر موعود در گره نگهبان  vدر واق گرهای است که  vانتظار دارد
در دور بعدی نظارت بر ترافیک صدر اینعا ،دور اول از فاز دوم) آن را
در همسایگی خود مشاهده کند پز از انجام این مرحله ،یعنی

پیکربندی اتوماتاهای یادگیر موعود در گرههای نگهبان ،گرهها بهطور
توادفی در محیط گسترش مییابند

 -2-5فاز دو (نظارت بر ترافیک)
هر گره پز از ساکن شدن در یک مکان از محیط عملیاتی ،یک پیغدام
” “Helloمنتشر میکند تا خود را به همسایههای معرفی نماید و در
صورت نیاز اقدام به ارسال پیغامهای درخواست مسیر ،دادهای یا زندده
بودن میکند این سب میشود هر گدره نگهبدان آگداه شدود کده کده
گرههایی در حال حافر صیا دور فعلی از فاز دوم) همسدایه آن هسدتند
پز از گاشت  tواحد زمانی یا به عبارت دیگر ،پز از پایان دور فعلی،
اتوماتای یادگیر هر گره نگهبان  vپاسشی صمثبت یدا منفدی) از محدیط
دریافت میکند اگر عمل صیا همان گره) انتشداب شدده ،یعندی  ،  iدر
همسایگی گره نگهبان  vفاهر شده باشد ،این به منزله پاسخ مثبدت از
محیط است و کنانیه عمل   iدر همسدایگی گدره نگهبدان  vفداهر
نشده باشد ،این به منزله پاسخ منفدی از محدیط اسدت اگدر اتوماتدای
یادگیر پاسخ مثبت از محیط دریافت کند ،به عمل   iمطدابق رابطده
ص )1پاداش داده و همین عمل   iرا برای دور بعدی انتشاب مدیکندد
ولی اگر پاسخ منفی از محیط دریافت کندد ،ابتددا عمدل   iرا مطدابق
رابطه ص )2عریمه نموده ،سپز یک عمل را از مجموعه عملهای خدود
ص )A_vectorبهطور توادفی برحس بردار  P_vectorانتشاب میکند
این عملیات بهطور همزمان توسط تمام گرههای نگهبان انجام میگیرد
به این ترتی  ،پز از گاشت یک برهه زمانی  ،tدور اول از اعدرای فداز
دوم الگوریتم پیشنهادی خاتمه مدییابدد سدپز گدرههدا یدک مقودد
توادفی عدید برای خود انتشاب و شروع به حرکدت بده سدوی مقودد
میکنند به این ترتی  ،دور بعدی از فاز دوم آغاز میشود
همانطور که گفته شد ،فاز دوم  ،دور اعرا میگردد از آنعا که
در حمله تکرار گره ،دشمن یک گره را ضبط و کندین کپی از آن را در
شبکه منتشر میکند لاا به تعداد دفعات بیشتری نسبت بده گدرههدای
غیرکپی در همسایگی گرههای نگهبان فاهر میشدوند کده ایدن سدب
میشود اتوماتاهای یادگیر احتمال عمل متنافر با این گدره کپدی را در
بردار احتما ت ص )P_vectorافزای دهند تا به مقدار  1نزدیک شود

 -2-5فاز سو (شناسایی گرههای کپی)
پز از پایان اعرای فاز دوم الگوریتم پیشنهادی ،هر گره نگهبان باید
تومیم بگیرد که آیا گرهی کپیای شناسایی کرده است یا خیر اگر
هیچ گره کپیای در شبکه وعود نداشته باشد ،در این صورت با توعه
به مدل توافی حرکت گرهها ،تعداد دفعات حضور همه گرهها در
همسایگی گره نگهبان  vتقریباپ برابر خواهد بود که این سب میشود
مقدار احتمالها در بردار  P_vectorتقریباپ باهم برابر باشند ولی اگر
دشمن یک گره  uرا ضبط نموده و کندین کپی از آن در شبکه تزریق
کرده باشد ،در این صورت ،تعداد دفعات فاهر شدن گره با شناسه  uدر
همسایگی گره نگهبان  vبیشتر از سایر گرهها خواهد بود این سب
میشود مقدار احتمال عمل متنافر با گره  uدر بردار P_vector

اتوماتای یادگیر گره نگهبان  vبه مرات بیشتر از مقدار احتمال
عملهای متنافر با سایر گرهها باشد بنابر این ،هر گره نگهبان باید با
توعه به بردار احتما ت عملهای ص )P_vectorاتوماتای یادگیر خود
اقدام به شناسایی گرههای کپی کند در اینجا یک روال ساده عهت
شناسایی گرههای کپی ،بر اساس بردار  ،P_vectorپیشنهاد میشود:
ابتدا بردار  P_vectorبه صورت نزولی مرت میشود سپز،
بردار  P_vectorرا از ابتدا پیمای نموده و کنانیه احتمال عمل iام با

1
عمل  i+1بیشتر از مقدار میانگین صیعنی


) باشد ،عمل متنافر با

] ،P_vector[iیعنی ] A_vector[iرا به عنوان گره بدخواه کپی
عالمت میزنیم ولی اگر شرط مورد نظر برای عنور iام برقرار نباشد،
عمل پیمای شکسته شده و عناصر بزرگتر از  iدیگر بررسی نمیشوند
کراکه عملهای متنافر با گرههای کپی ،میزان احتمالشان در بردار
احتمال عملهای اتوماتا خیلی بیشتر از احتمال دیگر عملها خواهد
شد از اینرو ،تفاضل مقدار احتمال عملهای متنافر با گرههای کپی
نسبت به عملهای متنافر با دیگر گرهها غیرکپی بیشتر از مقدار
میانگین بردار  P_vectorخواهد شد صبسته به تعداد دورهای اعرای فاز
دوم و تعداد کپیها)

 -6نتای شبیهسازی
الگوریتم پیشنهادی توسط نرمافزار شبیهساز  JSIMپیادهسازی گردیده
و با انجام یکسری آزمای ها ،کارایی آن در قال معیارهای احتمال
تششیص و احتمال تششیص غلط ارزیابی شده است
احتمال تشخیص ( :)Psاین معیار همکون مرع ] [12بده صدورت
زیر محاسبه میشود:
# successful det ection times
Ps 
# repeat times

یعنی ،تعداد اعراهای منجر به تششیص موفق بر تعداد کل اعراها
البته باید توعده شدود کده هدر اعدرای الگدوریتم پیشدنهادی و برخدی
الگددوریتمهددای دیگددر نظیددر  RED ،XEDو  LSMاز  دور تکددرار
الگوریتم تشکیل شده است
احتمال تشخیص غلط :درصدی از گرههای غیرکپی اسدت کده بده
اشتباه توسط الگوریتم امنیتی مد نظر به عنوان گرههای کپی تششیص
داده میشوند
در اعرای شبیهسازیها ،فرض میشود شبکه حاوی  nگره حسگر
است که بهطور توادفی در یک ناحیه دوبعددی  111×111متدر مربد
پراکنده شدهاند دشمن  Mگره قانونی را ضبط نموده و از روی هرکدام
 Rگره کپی ایجاد میکند بده عبدارت دیگدر ،محدیط عملیداتی حداوی
 R Mگره بدخواه میباشد همکنین ،تعداد گرههدای نگهبدان  در
نظر گرفته شده است پارامترهای پاداش و عریمه اتوماتاهای یادگیر با
مقادیر  a  0.01, b  0.001تنظیم شده است برد رادیدویی تمدام
گرهها نیز  20متر درنظر گرفته شده است به منظور اطمینان از اعتبدار

نتایج ،هر شبیهسازی  111بار تکرار شدده و نتیجده نهدایی از میدانگین
نتایج این  111تکرار بدست آمده است

آزمایش

:0

در

این

آزمای

پارامترهای

   10, M  5, R  10, n  100تنظیم شده و احتمال
تششیص و احتمال تششیص غلط گرههای کپی در الگوریتم
پیشنهادی ،به ازای  ،   50,...,400ارزیابی گردیده است شکلهای
ص )2و ص )3نتایج این آزمای را به ترتی در قال معیارهای احتمال
تششیص و احتمال تششیص غلط نشان میدهد نتایج این آزمای در
شکل ص )2نشان داد ،احتمال تششیص گرههای کپی به ازای
   200برابر  ،%84به ازای    300برابر  %98و به ازای
   350برابر  %111است همکنین ،نتایج این آزمای در شکل
ص )3نشان داد ،احتمال تششیص غلط الگوریتم پیشنهادی به ازای
   350کمتر از  %1.5و به ازای    350برابر  %1است دلیل
این نتایج واضح است هرکه تعداد دورهای نظارت بر ترافیک صیعنی
تعداد دورهای فاز دوم) افزای یابد ،گرههای نگهبان دفعات بیشتری
گرههای کپی را در همسایگی خود مالقات میکنند که این سب
میشود احتمال عملهای متنافر با این گرههای کپی به سمت  1و
احتمال سایر عملها صگرههای غیرکپی) به سمت  میل کند در
نتیجه ،فاز سوم الگوریتم پیشنهادی ،با دقت بیشتری گرههای کپی را
از گرههای غیرکپی تمیز میکند بنابر این ،افزای پارامتر  سب
میشود احتمال تششیص به سمت  %111و احتمال تششیص غلط به
سمت  %1میل کند
آزمایش  :2هد

این آزمای  ،ارزیابی تأثیر تعداد گرهها ،n ،بر

کارایی الگوریتم الگوریتم پیشنهادی است در این آزمای پارامترهای
   10, M  5, R  10,   350تنظیم شده و احتمال
تششیص و احتمال تششیص غلط گرههای کپی در الگوریتم
پیشنهادی ،به ازای  ، n  100,200,300ارزیابی گردیده و نتایج
حاصل در عدول ص )1آمده است نتایج این آزمای نشان داد ،با
افزای تعداد گرهها در شبکه ،احتمال تششیص گرههای کپی کاه و
احتمال تششیص غلط افزای مییابد دلیل این نتیجه این است که
هرکه تعداد گرهها ،n ،در شبکه افزی یابد به نسبت آن تعداد
عملهای اتوماتاهای یادگیر نیز افزای مییابد از طرفی ،هرکه تعداد
عملهای اتوماتای یادگیر افزای یابد ،سرعت همگرایی اتوماتای
یادگیر کندتر میشود به عنوان مثال ،زمانی که  111گره در شبکه
وعود داشته باشد احتمال تششیص و احتمال تششیص غلط الگوریتم
پیشنهادی به ترتی  %111و  %1میشود ولی زمانی که  311گره در
شبکه وعود داشته باشد احتمال تششیص و احتمال تششیص غلط
الگوریتم پیشنهادی به ترتی  %92و  %1.4است البته اگر تعداد
دورهای فاز دوم ،یعنی  را افزای دهیم ص  )   350احتمال
تششیص گرههای کپی بیشتر از  %92میشود و به سمت  %111میل

میکند و احتمال تششیص غلط کمتر از  %1.4و به سمت  %1میل
میکند

احتمال تشخیص ()%

تعداد دورهای نظارت بر ترافیک ( )
شکل ( )2تأثیر پارامتر بر احتمال تشخیص الگوریتم پیشنهادی

احتمال تشخیص غلط ()%

افزای مییابد در ادامه ،دلیل این نتیجه را با یک نکته مهم شرح
میدهیم:
دشمن به دو صورت میتواند با راهاندازی حمله گدرههدای کپدی،
عملکرد شبکه را مشتل کند شیوه اول ایدن اسدت کده دشدمن تعدداد
زیادی گره قانونی درون شبکه را ضبط کرده و از روی هدر کددام فقدط
تعداد اندکی صمثالپ  2یا  )3گره کپی ایجاد و در شبکه منتشدر کندد در
این حالت ،الگوریتمهای امنیتی به سشتی و حتی ممکن است قادر بده
شناسایی گرههای کپی نباشدند ولدی پدی گدرفتن ایدن روش بدرای
دشمن سشت و زمانبر است کراکه بایدد گدرههدای زیدادی را ضدبط،
کدگشایی ،برنامهریزی مجدد و کنترل کند شدیوه دوم ایدن اسدت کده
دشمن تعداد گرههای اندکی را ضبط کند ولی تعداد کپیهدای زیدادی
صمثالپ  11کپی) از هر گره ضدبط شدده در شدبکه منتشدر کندد پدی
گددرفتن ایددن شددیوه ،بددرای دشددمن سدداده و امکددانپددایر اسددت ولددی
الگوریتمهایی امنیتی در این حالت ممکن است سری تر و دقیقتر اقدام
به شناسایی گرههای کپدی کنندد نتیجده ایدن آزمداش نیدز نشدان داد
الگوریتم پیشنهادی به ازای Rهای بزرگتر ،سری تدر گدرههدای کپدی را
شناسایی میکند کراکه اگر تعداد کپیهای زیادی از یک گره خداص،
نظیر  ،uدر شبکه موعود باشد ،گرههای نگهبان تعداد دفعات بیشدتری
این گره  uرا مالقات میکنند و در نتیجه احتمال متنافر با عمدل ایدن
گره  uدر اتوماتاهای یادگیر سریعتر افزای مییابد و به سمت  1میدل
میکند هم کنین ،نتایج این آزمای نشدان داد ،تغییدر در پدارامتر ،R
تأثیر کندانی بر معیار احتمال تششیص غلط الگوریتم پیشنهادی ندارد
جدول ( )2تأثیر پارامتر  Rبر احتمال تشخیص و احتمال تشخیص غلط
الگوریتم پیشنهادی

تعداد دورهای نظارت بر ترافیک ( )
شکل ( )3تأثیر پارامتر  بر احتمال تشخیص غلط الگوریتم

R=15
100%

R=10
100%

R=5
70%

1.2%

1.3%

1%

احتمال تشخیص

احتمال تشخیص غلط

پیشنهادی

 -7نتیاهگیری
جدول ( )0تأثیر پارامتر  nبر احتمال تشخیص و احتمال تشخیص غلط
الگوریتم پیشنهادی
n=300

n=200

n=100

1.4%

0.9%

0%

92%

96%

100%

احتمال تشخیص

احتمال تشخیص غلط

آزمایش  :3هد این آزمای  ،ارزیابی تأثیر تعداد کپیهای منتشر
شده از هر گره ،یعنی  ،Rبر کارایی الگوریتم الگوریتم پیشنهادی است
پارامترهای
آزمای
این
در
   10, M  5 n  100,   300تنظیم شده و احتمال
تششیص و احتمال تششیص غلط گرههای کپی در الگوریتم
پیشنهادی ،به ازای  ، R  5,10,15ارزیابی گردیده است عدول ص)2
نتایج حاصل از این آزمای را نشان میدهد نتیجه این آزمای نشان
میدهد به ازای افزای پارامتر  ،Rاحتمال تششیص گرههای کپی نیز

در این مقاله ،یک الگدوریتم عدیدد ،هوشدمند و سدبکوزن بده کمدک
اتوماتاهای یادگیر عهت شناسایی گرههای کپی در شبکههدای حسدگر
متحر ارائه گردید در الگوریتم پیشنهادی عالوه بر گرههدای حسدگر
معمولی ،تعدادی گره نگهبان در شبکه وعود دارد که ترافیک شدبکه را
نظارت کرده و گرههای کپی را شناسایی میکنندد اتوماتاهدای یدادگیر
بر روی این گرههدای نگهبدان سدوار مدیشدوند از د یدل مدوثر بدودن
اتوماتاهای یادگیر میتوان به هوشمندی ،سبکوزن و غیر قطعی بدودن
اشاره کرد که مناسد شدبکههدای حسدگر بدیسدیم اسدت الگدوریتم
پیشنهادی توسط شبیهساز  JSIMپیادهسازی گردید و نتایج آزمای ها
نشان داد ،الگوریتم پیشنهادی قادر به شناسایی  %111گرههدای کپدی
میباشد
یکی از معاید الگدوریتم پیشدنهادی ،سدرعت کدم در همگرایدی
اتوماتاهای یادگیر است صبه خووص هنگام زیاد شدن تعداد گدرههدا در
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