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 خالصه

گران بسیاری را به خود جلب هشها توجه پژوشان و استفاده روزافزون از این شبکههای اقتضائی به دلیل نوین بودنشبکه  

ه قرار گرفتند شماری مورد استفادهای بیهای اقتضایی متحرک به دالیل مختلفی به وجود آمدند و در زمینهاند. شبکهنموده

رونسبت به ها باعث ایجاد مشکالت امنیتی جدید گردیده است. از اینهای خاص این دسته از شبکهخصوصیات و محدودیت

های امنیتی قرار دارند. با توجه به نبود یافته بسیار بیشتر در معرض آسیبسیم ساختهای بیهای سیمی حتی شبکهشبکه

های اقتضائی امر مسیریابی و ترین مفاهیم شبکهترین مفاهیم و در عین حال پرچالشاساسیی مرکزی، یکی از کنندهکنترل

ای متفاوت و عملکردی ها چهرههای خاص این دسته از شبکهباشد که به دلیل ویژگیها میارسال اطالعات این دسته از شبکه

گیرد. در واقع در این شبکه ها انجام میوسیله خود گره های اقتضائی تبادالت شبکه بهخاص دارد. با نبود این قدرت در شبکه

تواند هم مبدأ و هم مقصد باشد و همچنین نقش یک مسیریاب را بازی کرده که قادر است اطالعات را از همسایه هر گره می

عملیاتی شبکه در قبلی دریافت و به همسایه بعدی در مسیر مقصد ارسال نماید. بنابراین اکثر حمالت جهت اختالل در روند 

های قابل اعتماد به ویژه در ایجاد عملکرد صحیح و افتد. لذا به شدت به پروتکلفرآیند مسیریابی و ارسال اطالعات اتفاق می

 اقتضاییهای امنیت و اعتماد در شبکههاست. روتکلکارهای پیشگیری بر مبنای گسترش همین پامن شبکه نیاز است. راه

 هشگرانیی برخوردار است و همچنان به عنوان یکی از مباحث پر چالش امروزی در تحقیقات علمی و پژومتحرک از اهمیت باال

متحرک  اقتضاییهای گیرد.در این مقاله با در نظرگرفتن اهمیت اعتماد و امنیت در بحث مسیریابی شبکهمورد بررسی قرار می

د( را ی سیستم رمزنگاری)امنیت( و سیستم شهرت)اعتماطههای مرتبط در حیپژوهشهای ارایه شده در ،هر کدام از روش

به تنهایی  از حمالت فعال و غیر توانند ها، نمیدهد که هر کدام از این سیستمبندی شده است و نتایج نشان میجداگانه دسته

 جلوگیری کند.فعال به طور همزمان 

 

 اعتماد امنیت، متحرک، اقتضاییکلمات کلیدی: شبکه 

 

 مقدمه .1

ها و سیم بوده، ولی دارای تفاوتهای بییکی از مباحث نوین و جزء زیر مجموعه شبکه 3اقتضایییا  موردی هایکهشب

سیم امکان ساخت های بیهای اخیر در زمینه الکترونیک و مخابرات شبکهباشند. پیشرفتهای خاص خودشان میویژگی

توانند با هم ارتباط برقرار های کوتاه میبه وجود آورده که در مسافت هایی در اندازه کوچک با قابلیت پردازش باال راگره

گردند تا با همکاری یکدیگر در ها بوده که در محیط پراکنده میای از این گرههای اقتضائی شامل مجموعهنمایند. شبکه

های اقتضائی مطرح گردیده های بسیاری برای شبکهد. امروزه کاربر]1[جهت هدف ایجاد شده عملیات خود را انجام دهند

                                                 
1 Beige_mahsa1991@yahoo.com 
2 Correspondence Author : behrang_barekatain@iaun.ac.ir 

3 Ad Hoc Networks 
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های آلوده، نظارت محیط کار و های جنگی، شناسایی محیطتوان به استفاده در میادینها میاست. از جمله این کاربرد 

ره نمود  های هوشمند، کاربردهای مختلف در زمینه پزشکی و غیره اشاها و بزرگراهمنزل، کنترل ترافیک، استفاده در جاده

]2[. 

باشد که در چند ساله اخیر پا به عرصه وجود گذاشته و با توجه به خصوصیات و های نوینی میسیم از فناوریشبکه بی

سیم به طور کلی متشکل از سه جزء های بیهای بسیاری مورد استفاده و گسترش یافته است. شبکهمزایای خود در زمینه

 :[3,1باشند. این اجزاء عبارتند از]یسیم مک شبکه بیبوده که این اجزا تشکیل دهنده ی

 سیمهای شبکه بیگره (1

 سیماتصاالت شبکه بی (2

 و یا وجود زیرساخت 4ایستگاه پایه (3

-مربوطه مورد بررسی قرار می پژوهشهر کدام از این اجزاء به طور مستقل و وابسته به  پژوهشبا توجه به موضوع این 

ری، پهنای باند محدود، قدرت پردازشی وصیاتی از جمله استفاده از باتیم، به دلیل خصسهای بیهای شبکهگیرند. گره

های پذیرتر از شبکههای امنیتی بسیار آسیبسازی محدود و غیره در برابر انواع حمالت و آسیبضعیف، حافظه ذخیره

 .[4]باشندسیمی می

شبکه و غیره، درمقابل حمالت،  5ها، همبندی پویایگره شان، تحرکسیمی بودنسیم نیز به دلیل ماهیت بیاتصاالت بی

 .]2[باشند های سیمی میپذیرتر از شبکهبسیار آسیب

سیم به دو دسته های بیباشد که وجود این عامل در شبکه باعث گردیده تا شبکهجز سوم، ایستگاه پایه یا زیرساخت می 

های باشد، شبکهمورد نظر محقق می پژوهشچه که در این نبندی شوند. آتقسیم 7و بدون زیرساخت 6حاوی زیرساخت

های اقتضائی با توجه به نبود زیرساخت ثابت و عدم باشند. شبکههای اقتضائی میبدون زیرساخت یا به عبارتی شبکه

سیم حاوی زیرساخت در برابر های بیهای سیمی و حتی شبکهوجود سوم شخص مورد اعتماد بسیار بیشتر از شبکه

-. همچنین توزیع[3]گرددچندان میپذیری دوپذیرتر بوده و به دلیل عدم ایستگاه پایه آسیبها آسیبحمالت و نفوذی

ترین خصوصیت این ها داشته باشد. اما اساسیای متفاوت با دیگر شبکهشدگی کامل شبکه باعث گردیده تا امنیت چهره

باشد. از جمله این ها متنوع میها در زمینهشبکهها کاربرد اینز شبکهتوان گفت مزیت این دسته اها و یا بهتر میشبکه

های آلوده و شمیایی، موارد اورژانسی و مدیریت بحران و غیره اشاره نمود. با های نظامی، محیطتوان به زمینهها میزمینه

ها چنین با توجه به کاربرد این شبکههای اقتضائی و همهای شبکهپذیریها و آسیبچه بیان گردید و ویژگیتوجه به آن

های برقراری امنیت نیاز است تا ضرورت شبکه ایمن در های امنیتی و پروتکلدر موارد ویژه و حساس به شدت به مکانیزم

 .]5[کاربردهای مختلف پشتیبانی گردد 

 هابسته ارسال اطالعات و بیمسیریا وظیفه نظیر مسیریاب شبکه، از خاصی عناصر که زیرساخت دارای هایشبکه برخالف

 عهده بر نیز راارسال اطالعات و  مسیریابی وظیفه شبکه عناصر از یک ره سیار، موردی هایشبکه در دهند،می انجام را

اکثر حمالت چه از جنبه دسترسی به اطالعات شبکه و چه از جنبه مختل کردن شبکه در امر مسیریابی و ارسال  .دارد

 گردد.های امنیتی نیز در همین راستا ارائه و پشتیبانی مید و در سوی مقابل روشدهاطالعات بروز می

 :[7,6بندی نمو]دو نوع عمده زیر تقسیمتوان به ها را میحمالت موجود در این دسته از شبکه

 های بدرفتار به منظور مختل کردن عملکرد شبکه)حمالت فعال(حمالت گره 

 شنود و دسترسی به اطالعات شبکه )حمالت غیر فعال(های نفوذی به منظور حمالت گره 

                                                 
4 Base station 
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7 Non-Infrastructural 
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 گفته بدرفتار های گره از ایدسته به بدخواه گره . 9خودخواه گره و 8بدخواه گره  :باشند می نوع دو بدرفتار های گره 

گره حمله کننده قصد دارد با عملیات مخربانه خود از جمله حذف و تغییر اطالعات، تزریق اطالعات که  شودمی

,سعی در ایجاد اختالل در عملکرد شبکه کند. معمواًل این دسته از حمالت با مصرف  10ادرست یا جعل اطالعاتن

به  خسارت کردن وارد قصد مستقیم بطور خودخواه گره یک دیگر، از سوی باشد.کننده همراه میباطری گره حمله

  .کند مصرف تباطات دیگرانار برای را خود منابع که نیست مایل بلکه ندارد، را شبکه عملکرد
باشد. این در حمالت غیر فعال هدف گره حمله کننده استراق سمع اطالعات و دستیابی به اطالعات شبکه می

ی اعتماد در مقابل در زمینه های ارایه شدهگیرد.روششبکه انجام می 11ناهنجاری بدون مزاحمت در عملیات معمول

 این نوع حمالت ناتوان هستند.

گیری از این حمالت بسیار ارزشمند است. در واقع دام از حمالت بیان شده در جایگاه خود بسیار مهم و پیشهر ک

گیری های امنیتی ارائه شده باید قابلیت این امر را داشته که به صورت کارا از هر دو نوع حمالت درشبکه پیشروش

 یند.سازی نمارا پیاده و اعتماد نمایند و حداکثر میزان امنیت

های ها ارائه شده است. پروتکلسازی امنیت و برقراری اعتماد در این شبکههای امنیتی بسیاری به منظور پیادهپروتکل

 :]8 [بندی کردتوان به دو دسته زیر تقسیمی تحقیق میارائه شده در این زمینه را با توجه به سابقه

 12برقراری اعتماد و امنیت بر اساس سیستم شهرت (1

 13ری اعتماد و امنیت بر اساس سیستم رمزنگاریبرقرا (2

های شبکه چه میزان اعتماد به یکدیگر های اقتضایی به این مبحث داللت دارد که گرهمفهوم اعتماد در شبکه

ارسال می کندجهت رسیدن بسته به مقصد به درستی برخورد   Bیبسته ای را به گره A یدارند)برای مثال وقتی گره

 مالت فعال( . کند)اشاره به ح
سازی اعتماد و امنیت در شبکه رفتار جهت پیادههای خوشسیستم شهرت از فراهم آوردن اعتماد بیشتر برای گره

کند. با توجه به خصوصیات این سیستم عملکرد سیستم شهرت روشی مناسب و کارا جهت جلوگیری از استفاده می

باشد. ولی سیستم شهرت واه جهت مختل کردن عملیات شبکه میهای خودخهای بدخواه و رفتار منفی گرهحمالت گره

چه در بخش باشد. همچنین با توجه به آنهای نفوذی به منظور دسترسی به اطالعات ناتوان میدر مقابله با حمالت گره

برد نج میهای دیگری نیز به منظور برقراری اعتماد رارائه خواهد گردید، این سیستم دارای محدودیت پژوهشپیشینه 

]9،10[. 

،مفهوم امنیت به صورتی است که وقتی هر فعالیتی که برای حفاظت از شبکه طراحی شده است را امنیت شبکه گویند

های دشمن و نفوذی محفوظ می ماند)اشاره های میانی،گرهبسته ای بین دو گره ارسال میشود محتویات آن بسته از گره

-گیری از رفتارهای منفی و افزایش کارایی شبکهاز ابزارهای مهم در جهت پیش به حمالت فعال(.امنیت به عنوان یکی

سازی اعتماد و افزایش امنیت در شبکه ها جهت پیادهترین سیستمسیستم رمزنگاری یکی از قویباشد. های اقتضائی می

باشد. سیستم ات میبه جهت دسترسی و شنود اطالع نفوذیهای بوده و روش موثری برای  مقابله با حمالت گره

سازی اطالعات اعتماد و امنیت در شبکه را ایجاد و پشتیبانی های رمزنگاری و مزیت مخفیرمزنگاری با استفاده از الگویتم

های پیشین خواهیم دید این سیستم به منظور جلوگیری از پژوهشگونه که در بخش مروری بر کند. اما همانمی

بزرگترین مسئله گونه تدابیر امنیتی را ندارد. از طرفی های بدخواه هیچمختل کننده گرهرفتارهای خودخواهانه و حمالت 

                                                 
8 Malicious node 
9 Selfish node 
10 Falsification 
11 Normal 
12 Reputation System 
13 Cryptography System 
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و  های اقتضائی، نبود ایستگاه پایهو مشکل این راهکارها ایجاد و توزیع امن کلید در شبکه با توجه به ماهیت شبکه 

  .]11[باشدمی اطالعات ودریافت ارسال جهتاستفاده از امواج رادیویی 

مبتنی بر اعتماد در سیستم شهرت  یهامروری کوتاه بر طرح متار این مقاله به این صورت است که: در بخش دوساخ

های ارزیابی و همچنین پروتکل OLSR 15,DSR14AODV,16های مبتنی بر مسیریابی که بر اساس پروتکل،شده است 

های مختلف ت. در بخش سوم مروری بر پروتکلهای استاندارد ارایه شده اساعتماد با تخمین احتمالت فازی و توزیع

و همچنین  VDOA,OSDهای مبتنی بر مسیریابیبر اساس پروتکل مسیریابی امن  شده است ، که  شامل رمزنگاری

 گیری حاصل ازدر بخش چهارم نتیجهارایه شده است . SAFC 20,SEAD19,ECCEA18ARAN,17های امن پروتکل

 اد بیان شده است.های امن و قابل اعتممرور پروتکل

                                                 
14 Ad hoc On-Demand Distance Vector 
15 Dynamic Source Routing 
16 Optimized Link State Routing 
17 Simple Acknowledgment and Flow Conversation 
18 Authenticated Routing for Ad hoc Networks 
19 Elliptic  Curve  Cryptography  Enabled AODV 
20 Secure Efficient Ad-Hoc Distance Vector Routing 
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 طرح های مبتنی بر شهرت .2 

 

کند. در این رفتارتر جهت برقراری اعتماد و امنیت استفاده میهای خوشسیستم شهرت از ارائه اعتماد بیشتر برای گره

ه بردن از ها با افزایش اعتماد و بهریابد. گرهو افزایش می سازدرهمرفتاری کاها در اثر بدرفتاری و خوشسیستم اعتماد گره

-اعتماد و قرنطینه شدن و کنار گذاشته شدن از شبکه، تنبیه می سازدرهممنابع شبکه تشویق شده و در اثر بدرفتاری با کا

توان گفت سیستم شهرت به نوعی از نظام اعتماد حاکم بر جامعه انسانی نشأت گرفته و سعی دارد خصوصیات و شوند می

شود که مشکل باشد. این کارایی وقتی تضمین می. سیستم شهرت دارای کارایی می[8]یدسازی نماویژگی این نظام را پیاده

شود دیگر انگیزه عدم انگیزه درپی باال رفتن شهرت ایجاد نشود. زیرا وقتی شهرت افزایش یابد و گره دارای اعتماد باالیی می

کند میزان اعتماد ند. به همین دلیل گره سعی میزی خود میالزم جهت همکاریرا نداشته و دست به رفتارهای خودخواهانه

جویی از منابع خود کوشا رفتار در شبکه بماند و هم در صرفهخود را حول محور آستانه نگه دارد تا هم به عنوان گره خوش

ی بدخواه هاهای خودخواه و حمالت گرهباشد. با توجه به نحوه عملکرد این سیستم، سیستم شهرت توانایی جلوگیری از گره

کند. ولی این سیستم و در مقابل حمالت دسترسی به اطالعات شبکه سازی میرا داشته و اعتماد مناسبی را در شبکه پیاده

توان به دو گیری از سیستم شهرت را میهای ارائه شده با بهرهپژوهشباشد. پذیر میها و عوامل دشمن، آسیبو نفوذی

 :]10[ بندی کرددسته زیر تقسیم

 های موجود در شبکه نسبت به گره مورد ارزیابی(گره هیتوص ی )بر مبنایعموم شهرت ستمیس (1

 ارزیابی(ی موردی نسبت به گرهمحل گانیو اعتماد همسا میمشاهدات مستق یبر مبنای )محل شهرت ستمیس (2

صورت توان بهمعیار را میدر مجموع عوامل مؤثر در محاسبه و ارزیابی اعتماد بر اساس سیستم شهرت و استفاده از این 

-های دیگران و در نهایت استفاده از آن در تصمیمارزیابی اعتماد برمبنای شواهد عینی و توصیه .]13[خالصه کرد1شکل 

 باشد.های درون شبکه میهای درون شبکه و تنبیه و تشویق برای تمام گرهگیری

 

 

متحرک یاقتضائ هایشبکه درشهرت  سیستم پایه بر اعتماد-1شکل  
 

 ها در ادامه بیان شده است:های آنهای ارائه شده در این زمینه به همراه محدودیتپژوهشترین برخی از مهم

 ها:گیریهای شبکه و تصمیمپروتکل ارزیابی اعتماد بر محوریت سوابق گره -1

به   جواب دادن  ،هاسال بستهدر ارو دقت  درستی ،هابسته افتیدر مبنایبردر مدل اعتماد ارائه شده محاسبه اعتماد 

سنجش  که  شدهارائه  یمطلوب هینظر پژوهشدر این . شودانجام می اهیس ستیبا توجه به ل زیو ن یابیریمس هایبسته

توان به ضعف در مقابله های این روش میشود. از محدودیتنجام میا پویابه صورت  اقتضاییهای ر شبکهد دااعتم تیقابل

 .]12[های نفوذی اشاره کردبر شنود و نبود تدابیر در مقابله با گرهبا حمالت مبتنی 



 

 
www.CITconf.ir         6 

  
دری کاربرد یهاپـژوهش یالمللنیکنفرانس ب نیسوم  

اطالعات یآورو فن وتریکامپ یسمهند  
3rd International Conference on Applied Research in Computer & Information 

Technology  
  

2- Yan Lindsay Sun [13و همکاران] های استاندارد ویژه از توزیعبرای توسعه مدل اعتماد از مباحث احتمال و به

ی در شرایط استفاده شده است. از سوی دیگر جهت توسعه مدل اعتماد ارائه شده سعی بر آن است تا از یک گراف کل

نام اطمینان تعریف شده است که اطمینان نام برده شده از مختلف شبکه استفاده شود. در این کار معیار دیگری به

شود. در این مدل از میانگین تابع اعتماد به عنوان مقدار اعتماد و از واریانس تابع میزان اعتماد ارزیابی شده حاصل می

-شده است. محاسبه اعتماد در این کار بر اساس نظارت مستقیم و توصیه دیگر گره به عنوان مقدار اطمینان استفاده

-باشد. در این مدل چارچوب اعتماد به صورت عمومی برای کل شبکه توزیع شده است. از محدودیتهای شبکه می

 باشد.می های بدرفتاری گرهعدم مقابله در برابر حمالت مبتنی بر شنود و کشف نکردن همه پژوهشهای این 

 

 ی و مدل نظارت بر گره :مدل اعتمادی با تخمین احتماالت فاز -3

ها تاکید دارد. در این کار جهت ارزیابی اعتماد از   سازوکار ارزیابی اعتماد بر تعامالت مستقیم و آگاهی از توصیه

عتماد پایین نیاز است الزم محاسبات حجیم استفاده شده است. بنابراین این محاسبات فراگیر در جاهایی که به سطوح ا

 الزم در شبکه یهابالک شدن انتقال تیو در نها سربار جادیموجب ا هیاطالعات توص یفرآیند مبادلهرو نیست، از این

ها در شبکه و ایجاد سربار، کارایی پایین در برابر ی توصیهتوان به مبادلهمی پژوهشهای این شود. از محدودیتمی

 .[14]های بدرفتار را نام بردی گرهنود و کشف نکردن همهحمالت مبتنی بر ش

 

 : DSR22 یهبر پایه پروتکل مسیریابی پا TSR21پروتکل  -4

ها به علت سربار استفاده هیو از توص شدهاستفاده  میاز تعامالت مستق فقط هادر جهت ارزیابی اعتماد رفتار همسایه

ی گره )بر مبنای تعامالت جار اعتماد )بر مبنای تعامالت پیشین(، گره گذشتهاعتماد  سه نوع پروتکل نیا در. شودینم

های میانی موجود در مسیر( محاسبه )برمبنای اعتماد گره ریمس اعتمادو  پیشین و تعامل انجام شده کنونی با گره(

تر آید گره ص شده پایینشود. پس از ارزیابی اعتماد برای گره مورد ارزیابی اگر میزان اعتماد گره از میزان آستانه مشخمی

گیرد. گره اضافه شده به لیست سیاه برای مدت مشخصی قرار می 23به عنوان گره مهاجم شناخته شده و در لیست سیاه

شود. در این شود و دوباره به او با یک میزان اعتماد اولیه شانس مجدد داده می)زمان قرنطینه( از شبکه کنار گذاشته می

شود. از میاستفاده  دهیچینسبتاً پ یاضیر اتیعمل و یفاز یهااز مجموعه اعتماد ذکر شدهنوع محاسبه سه  یبراروش 

باشد. همچنین میزان ارزیابی اعتماد به صورت محلی می محاسبات و تأخیر در شبکه شیافزا پژوهشهای این محدودیت

پذیری در برابر حمالت شنود و طرفی آسیبباشد. از متحرک می اقتضاییهای انجام شده که این امر خالف ذات شبکه

 .]15[باشدهای این روش میهای نفوذی از دیگر محدودیتگره

 

 : DSRبر مبنای پروتکل پایه  RAS24پروتکل  -5

-ترین ارسال اطالعات به منظور افزایش اطمینان و امنیت میاساس و زیربنای ایده آن بر مبنای انتخاب قابل اطمینان

ترین مسیر تغییر داده شده و پارامترهای کار بسته درخواست مسیر متناسب با برقراری قابل اطمینانباشد. در این راه

هایش را مورد نیاز را در بر دارد. جهت انتخاب مسیر مطمئن، گره مبدأ حداقل اطمینان مورد نیاز به منظور ارسال بسته

هایی در فرایند مسیریابی گردد. در ادامه تنها گرهدر بسته درخواست مسیر مشخص کرده و فرایند کشف مسیر شروع می

رو کنند که قابلیت اطمینانی بیشتر حد آستانه مشخص شده در بسته درخواست مسیر را دارا هستند. ازاینشرکت می

                                                 
21 Trust-based Source Routing protocol  
22 Dynamic Source Routing  
23 Black list 
24 Reliable routing protocol for enhanced reliability and security in mobile Ad hoc and Sensor networks 
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ر شوند. هر گره میانی مقدار قابلیت اطمینان خود را به مقدار تجمعی لحاظ شده دتنها مسیرهای قابل اطمینان کشف می 

یابد تا بسته درخواست مسیر را مقصد دریافت کرده و در ادامه نماید. این فرایند ادامه میبسته درخواست مسیر اضافه می

های مسیر، مسیری که دارای بیشترین میزان اطمینان گره مقصد از تقسیم میزان تجمعی موجود در بسته به تعداد گره

دهد و بقیه مسیرها به عنوان مسیرهای از طریق مسیر معکوس پاسخ می است را به عنوان مسیر اصلی انتخاب کرده و

پشتیبان ذخیره گردیده تا در هنگام بروز خطاهای امنیتی از این مسیرهای پشیتبان استفاده گردد. گرچه پروتکل ارائه 

لی بزرگترین محدودیت باشد وپذیری خطا میسربار شبکه و افزایش میزان تحمل سازدرهمشده دارای کارایی باال در کا

 .] 16[باشدهای امنیتی مینبود تدابیر امنیتی الزم جهت مقابله با حمالت و آسیب پژوهشاین 

 

 پروتکل مسیریابی مبتنی بر اعتماد سبک وزن  -6

سبک وزن ارائه کردند. این برنامه سبک به این معنا است پروتکل مسیریابی مبتنی بر اعتماد ، یک [17]و همکاران مارچن

مورد استفاده برای برآورد اعتماد یک گره برای دیگری با مصرف منابع محاسباتی  )25IDS (که سیستم تشخیص نفوذ

پذیری برای مقاومت کند که به وسیله آن مقیاسمحدود همراه است. عالوه بر این، آن تنها از اطالعات محلی استفاده می

کند. بررسی و طبقه بندی مدل اعتماد موجود بر اساس تضمین می در برابر حمله سیاه چاله و حمله سوراخ خاکستری را

پیشنهاد شده ، و سپس به بحث و مقایسه آنها با توجه به برخی از ضوابط  اقتضاییهای گواهی کلید عمومی برای شبکه

صادفی به منظور پتری تهای اعتماد با استفاده از شبکههای مربوطه پرداخته شده است. همچنین، نویسندگان میان مدل

اندازه گیری عملکرد هر یک از آنها با آنچه مربوط به در دسترس بودن خدمات صدور گواهینامه است تحلیل و مقایسه 

 دهند .انجام می

 

 : 26TRUNCMAN، تحت عنوان AODV مسیریابی پروتکل پایه برروشی  -7

ای بسته را برای گره همسایه ارسال . وقتی گرهستاشده  ارسال یهابستهبراساس  ،هیهمساهای گره اعتماد یابیارز معیار

کند یا خیر. دهد که آیا گره مورد نظر بسته دریافتی را ارسال میکند، برای مدت زمان مشخصی به این گره گوش میمی

. رسدکند یک نسخه از بسته دوباره به دست گره ارسال کننده بسته میوقتی گره همسایه بسته دریافتی را منتشر می

ای با شناسه و ی هویت بسته است. گره ارسال کننده بسته با دریافت بستهشناسه و شماره توالی بسته نشان دهنده

شود همسایه مورد نظر بسته را ارسال کرده است. اگر گره همسایه در زمان مشخص بسته شماره توالی مشابه متوجه می

 شد:دریافتی را منتشر نکند سه حالت ممکن است داشته با

 .ترافیک دریافتی گره دارای حجم باالیی است و به این دلیل بسته به دست آن گره نرسیده است 

 .کارایی گره پایین است و بسته را در زمان دیرتری ارسال خواهد کرد 

 .گره مورد نظر یک گره خودخواه است 

و بسته را مجدداً برای آن گره ارسال  هکرد کی را موجود در بسته لیدرخواست دل لدیفدر این صورت ارسال کننده بسته، 

رسد. در این کند. اگر گره با کارایی پایین باشد بسته را منتشر کرده، بعد از زمان مقرر به دست ارسال کننده بسته میمی

گره  کیترافکند. اگر یی گره پایین است را یک کرده و بسته را منتشر میکاراکه حالت گره مورد نظر، فیلد نشان دهنده این

که ترافیک گره مورد نظر زیاد است زیاد باشد بسته ارسالی دوم از مبدأ را دریافت کرده، فیلد مربوط در بسته را مبنای بر این

کند و به عنوان گره خودخواه در نظر گرفته که بسته ارسالی دوم را ارسال نمیکند. یا اینرا یک کرده و بسته را منتشر می

 منتشردر شبکه  گرید یهاگره یگاهآ یبسته برا کیشود  شناخته خودخواه به عنوان گره گرهیک که شود. هنگامیمی

                                                 
25 Intrusion detection system  
26 Trust-based Routing Mechanism Using Non-Cooperative Movement in  Mobile Ad-hoc Network 
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کارایی پایین در برابر حمالت  و تأخیر ،پژوهشهای این از محدودیت. سازدها را از وجود گره خودخواه باخبر میو گره شودیم 

 .]18[ دتوان نام برمبتنی بر شنود و ضعف در برقراری اعتماد را می

8- Mustafa  ای روشی سه مرحلهو همکارانMSR   که به شرح زیر  انددادهبه منظور ارزیابی و برقراری اعتماد ارائه را

 :]19[باشد می

 شود. مقصد بعد از های درخواست مسیر انجام می: فرآیند کشف مسیر با ارسال بسته27مسیریابی چندگانه برحسب تقاضا

های درخواست مسیر برسند. کند تا تمام بستهت مسیر برای مدت زمان مشخصی صبر میدریافت اولین بسته درخواس

 دهد.سپس هر بسته دریافتی درخواست مسیر را با یک بسته پاسخ مسیر از طریق مسیر معکوس پاسخ می

 دهد به خط گوش می قاعده رفته و: اشاره دارد به این که هر گره بعد از ارسال بسته به حالت بی28افزودن تأیید غیرفعال

ای بسته دریافتی را ارسال نکند گره کند یا خیر. اگر گرهبعدی ارسال می 29کننده بسته، بسته را برای گامکه گره دریافت

ی ارسالی کند. اگر گره مجدداً بستهارسال کننده بسته بعد از زمان مشخصی مجدداً بسته را برای گره مورد نظر ارسال می

 ی خودخواه در نظر گرفته خواهد شد.ه عنوان یک گرهرا ارسال نکند ب

  مبدأ بسته ارسالی را درn کند. مقصد با ها را برای مقصد ارسال میکند و از مسیرهایی مستقل از هم، سهمسهم کد می

 کند.ها، بسته اصلی را بازسازی میتا از سهم kدریافت 

محاسبات زیاد و نبود تدابیر امنیتی در برابر حمالت شنود و دنبال داشتن تأخیر و به پژوهشهای این از محدودیت

 های غیرقانونمند است.همچنین کشف نشدن همه گره

 

 :AODV (VVDOA)مبتنی بر  اعتماد پروتکل -9

را توسعه داده است.  AODVپروتکل  ،با اضافه کردن پارامتر اعتماد بر پیام مسیریابی 30AODVT مسیریابی پروتکل

شود. دو فیلد جدید به جدول مسیریابی شامل ی همسایه محاسبه میها از مقدار اعتماد گرهی گرهمقدار اعتماد بعض

های های ارسال شده و تعداد بستهتواند از تعداد بستهمسیرمعتمد میاضافه شده است. ها اطالعات اعتماد و لیست همسایه

رین مقدار اعتماد و مسیر را را با بهت TRREPشبکه دریافت شده توسط مقصد یا دیگر پارامترهای شبکه محاسبه شود .

مل اعتقاد، ناباوری و عدم قطعیت است سه بعدی شا معیاریک  [20در ]TAODVکند. اعتماد برای ارتباطات انتخاب می

هر رای . بخاص محاسبه می شود یفرمول وبا استفاده از شواهد مثبت و منفی ، نمایندگی این پارامترها  سه احتمال بهکه 

جدول  . درشوندیعمل مسیریابی، جزئیات اعتماد پخش، ارزش اعتماد به روز شده و مسیرهای مورد اعتماد کشف م

 ( و مورد اعتماد )درخواست مسیر TRREQ  .اضافه شده است ی حوادث مثبت، منفی و عقیدهمسیریابی اصلی سه زمینه

TTREPs  جایگزین به ترتیب RREQ و RREP  .مسیریابی، گره در طولشده است A یک TRREQ  بهB   میارسال-

فرستد و اعتماد های همسایه میرا به گره  B ی دیگر را ندارد ، توصیه اعتمادکه هر گره اطالعات اعتماد گرهجا از آن، کند

-می صحترا تأیید  Aامضای گره  B مقدار آستانه باشد، سپس گره بزرگتر ازعدم قطعیت  معیاراگر .  کندرا محاسبه می

یافته و ارزش اعتماد به روزرسانی  سازدرهمشود و یا کادوباره پخش می TRREQ با توجه به تایید این احراز هویت، کند.

 ،متوسط تعداد همسایه است Vکند که در آن زمان مصرف می O (162v) هر مجموعه ای از عملیات اعتماد  .شوندمی

، توجه به پارامتر اعتمادبا  TAODV.طول امضاء است K کند و صرف میمزمان  O (K3) در حالی که هر احراز هویت

حمله سیاه چاله جلوگیری  ازو کند  شبکه شناسایی AODV در بهبود امنیت در مقایسه بارا های مخرب تواند گرهمی

 با این حال،. ده استیابد و گره شناسایی شمی سازدرهمتماد همسایه ها به تدریج کابرای حمله سوراخ خاکستری، اع .کند

TAODV   20[  داردمبتنی بر شنود تدابیر امنیتی در برابر حمالت نیاز به [. 

                                                 
27 On-demand Multipath Routing  
28 Enhanced Passive Acknowledgment  
29 Hop 
30 Trust base Ad hoc On-Demand Distance Vector 
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 :AODV (32FrAODV)مبتنی بر  31پروتکل رفاقت -01

است که مقدار  100تا  0ی دوستی از دارد. بازهمی ها را نگهاین پروتکل هر گره لیستی از دوستان و مقدار دوستی از آندر 

 شود .دو الگوریتم استفاده می FrAODVی مسیر در  برای محاسبهدهد . را نشان میاعتماد باالتر در گره باالتر

 RvEvaluateی منبع سازد. در اولین مرحله گرهی مقصد به منبع را می: این الگوریتم مسیر معکوس از گرهRREQ  

 ی شود.تواند دو موقعیت را ناشسال رو به جلو میکند. اررا پخش می

o شود. در غیر این صورت ی قبلی بک دوست نیست درخواست آن رد میی جاری مقصد نهایی است ، اگر همسایهگره

-به 1ی ه. این مقدار توسط رابطشوددوستی مسیر معکوس توسط مقایسه با مقدار دوستی مسیر جاری محاسبه می

 آید.دست می

RrFrRte =                      )1( 

 
  .شودوستی اضافه میرت به مسیر دصودر غیر اینشود،اگر مقدار دوستی مسیر کمتر از مسیر قبلی باشد، مسیر رد می

o ی قبلی یا بعدی در لیست دوستی نباشد آن درخواست  ی میانی است درصورتی که همسایهی جاری یک گرهاگر گره

ی جاری به منبع را ی قبل یک مسیر معکوس از گرهاین صورت با اشاره به ارزیابی در مرحله در غیرکند .را رد می

 .سازدمی

 FwEvaluate :ی مقصد سازد. گرهاین الگوریتم مسیر ارسال روبه جلو را از منبع به مقصد میRREP  مربوط به

RREQ  تواند دو موقعیت را ناشی شود:به جلو می سال روار کند .ی قبلی ارسال میو به گره دریافت شده را تولید 

o شود. در غیر ی جاری منبع است. اگر گام بعدی یک دوست نبود، دوستی با درخواست رد شده تطبیق داده میگره

-دست میبه 2ی هاین مقدار توسط رابط شود.مسیر جاری محاسبه میدوستی  مقدار وسطاین صورت ارسال مسیر ت

  آید.

FwFrRte  =        )2( 

مسیر کمتر صد به منبع است. اگر مقدار دوستی ها از مقتعداد گام hبعدی ، ام  iی مقدار دوستی گره  

 شود .در غیر این صورت به عنوان بهترین دوست مسیر جاری اضافه می شود.از مسیر قبلی باشد مسیر رد می

o رد می ، درخواستنی باشد ، اگر گام بعدی یا گام قبلی در لیست دوستان نباشدی میای جاری به عنوان گرهاگر گره-

 .سازدرا میمقصد ی جاری به از گره ی قبل یک مسیر ارسالشود؛ در غیر این صورت با اشاره به ارزیابی در مرحله

به پایان ناشی از دو الگوریتم استفاده شده است. بنابراین، تاخیر پایان  FrAODVی مسیر در  برای محاسبه

مانند نسبت تحویل بسته در مقایسه با پروتکل  33QOSی درخواست بیشتر است . در این صورت، پارامترهای محاسبه

AODV  [21]ه است دبهبود داده ش. 

 

دابیر های نفوذی تهای ارائه شده بر پایه سیستم شهرت در برابر حمالت مبتنی بر شنود گرهطور که بیان شد پروتکلهمان   

دت افت خواهد نمود. اما استفاده از سیستم شهرت در جلوگیری سازدرهمامنیتی نداشته و با وجود این حمالت کارایی شبکه ب

باشد. در این پیشنهادیه سعی بر آن است تا از مزایای سیستم شهرت از رفتارهای خودخواهانه و اکثر حمالت مخرب مؤثر می

های این سیستم را با استفاده از سیستم رمزنگاری برطرف کرده تا پروتکلی قابل اعتماد حدودیتدر برقراری اعتماد استفاده و م

                                                 
31 Friendship 
32 Friendship based AODV 
33 Quality of servise 
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های مرتبط ی پروتکلکارهای ارایه شده در زمینه 1در جدول های اقتضائی ارائه شود.جهت مسیریابی و ارسال اطالعات شبکه 

 ها بیان شده است.یای آنها و مزابه ارزیابی اعتماد در این مقاله ،به انضمام محدودیت
 

ی اعتمادمربوط به کارهای انجام شده در حوزه -0جدول  
 

هاو مزایامحدودیت  نویسنده/سال عملکرد پروتکل 

پروتکل ارائه شده دارای کارایی باال در 

سربار شبکه و افزایش میزان  سازدرهمکا

پذیری خطا ولی بزرگترین تحمل

 نیاز به تدابیر پژوهشمحدودیت این 

امنیتی الزم جهت مقابله با حمالت و 

 باشد.های امنیتی میآسیب

ارایه   DSR،مبتنی بر RASپروتکل 

اساس و زیربنای ایده آن بر  شده ،

ترین ارسال مبنای انتخاب قابل اطمینان

اطالعات به منظور افزایش اطمینان و 

باشد. که باعث کشف امنیت می

 شوند.مسیرهای قابل اطمینان می

Jawhar, I., Z. Trabelsi, and J. 

Al-Jaroodi,2014 

 محاسبات و تأخیر در شبکه شیافزا

باشد. همچنین میزان ارزیابی اعتماد می

به صورت محلی انجام شده که این امر 

متحرک  اقتضاییهای خالف ذات شبکه

پذیری در برابر باشد. از طرفی آسیبمی

های نفوذی از دیگر حمالت شنود و گره

 باشدهای این روش میتمحدودی

 است : سه نوعبر TSR پروتکل در

گره )بر مبنای تعامالت  گذشتهاعتماد 

ی گره )بر مبنای جار اعتماد پیشین(،

تعامالت پیشین و تعامل انجام شده 

)برمبنای  ریمس اعتمادو  کنونی با گره(

های میانی موجود در مسیر( اعتماد گره

 شودمحاسبه می

H. Xia, Z. Jia, X. Li, L. Ju, 

and E.H.M ,2012 

گره های مخرب  بیشتری را در بهبود 

 AODVامنیت شبکه در مقایسه با 

توانداز حمله سیاه شناسایی کند و می

 با این حال،  چاله جلوگیری  کند

TAODV   نیاز به تدابیرامنیتی در

 برابر حمالت شنود دارد.

TAOMDV  با اضافه کردن پارامتر

 AODVمسیریابی بر پیام  اعتماد

توسعه داده است. دو فیلد جدید به 

جدول مسیریابی شامل اطالعات اعتماد 

 .ها اضافه شده استو لیست همسایه

X Li, M.R Lyu, and J 

Liu,2004 

ی تاخیر پایان به پایان ناشی از محاسبه

درخواست بیشتر است . در این صورت، 

مانند نسبت تحویل  QOSپارامترهای 

  AODVایسه با پروتکل بسته در مق

تدابیرامنیتی در  شود.بهبود داده می

 برابر حمالت شنود ندارد
 

 FRAODVدر پروتکل 

هر گره لیستی از دوستان و مقدار 

ی دارد. بازهمی ها را نگهدوستی از آن

است که مقدار  100تا  0دوستی از 

-را نشان میباالتر، اعتماد باالتر در گره

 دهد

I. Jawhar, Z. Trabelsi, and J. 

Jaroodi,2014 

دنبال داشتن تأخیر و محاسبات زیاد و به

نیاز به تدابیر امنیتی در برابر حمالت 

شنود و همچنین کشف نشدن همه 

 های غیرقانونمند است.گره

  MSRای مبتنی بر روشی سه مرحله

 به منظور ارزیابی و برقراری اعتماد :

 مسیریابی چندگانه برحسب تقاضا -0

 زودن تأیید غیرفعالاف -2

 kبازسازی بسته فقط با دریافت  -3

 تکه از بسته

] M. A. Moustafa, M.A. 

Youssef, and M.N. El-

Derini,2011 
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عدم مقابله در برابر حمالت مبتنی بر 

های ی گرهشنود و کشف نکردن همه

 باشد.بدرفتار می

برای توسعه مدل اعتماد از مباحث 

های استاندارد عویژه از توزیاحتمال و به

 استفاده شده است.

Yan Lindsay Sun  
 و همکاران2011

ها در شبکه و ی توصیهتوان به مبادلهمی

ایجاد سربار، کارایی پایین در برابر 

حمالت مبتنی بر شنود ناتوان است 

-های بدرفتار را کشف نمیی گرههمه

 کند.

سازوکار ارزیابی اعتماد بر تعامالت 

ها تاکید از توصیه مستقیم و آگاهی

دارد. در این کار جهت ارزیابی اعتماد از   

 محاسبات حجیم استفاده شده است.

L. Junhai and F. Mingyu, 

2011 

تأخیر و کارایی پایین در برابر حمالت 

مبتنی بر شنود و ضعف در برقراری 

 اعتماد

روشی بر پایه پروتکل مسیریابی 

AODV تحت عنوان ،
34TRUNCMAN  ارزیابی معیار

های همسایه، براساس اعتماد گره

 های ارسال شده است.بسته

G. Thanigaivel  و همکاران 

2013, 

ر عدم مقابله در برابر حمالت مبتنی ب

های ی گرهشنود و کشف نکردن همه

 بدرفتار میباشد

OTMF یک چارچوب با هدف  

 برای شبکه (OTMF) مدیریت اعتماد

متحرک اقتضایی و بر اساس هر د 

رای اطالعات مستقیم و غیر مستقیم ب

 مدیریت شهرت پیشنهاد دادند

J. Li, R. Li, J. Kato,2012 

 

 

 برقراری امنیت بر مبنای سیستم رمزنگاری:-3

 

سازی و افزایش امنیت در شبکه بوده و تنها روشی است که ها جهت پیادهترین سیستمسیستم رمزنگاری یکی از قوی

سازی های رمزنگاری و مزیت مخفیت مبتنی بر شنود را دارد. سیستم رمزنگاری با استفاده از الگویتمتوانایی مقابله با حمال

های رمزنگاری کند. عملیات انجام شده در این سیستم بر پایه روشاطالعات اعتماد و امنیت در شبکه را ایجاد و پشتیبانی می

باشد. در این سیستم بسته ارسالی با استفاده از الگوریتم اطالعات میسازی و استفاده از کلید جهت برقراری امنیت و پنهان

های میانی در هنگام ارسال از شود، گرهرمزنگاری مورد استفاده و کلید تبادل شده رمز شده و برای گره مقصد ارسال می

شبکه را نخواهد داشت. در واقع های دشمن و نفوذی قادر به دسترسی به اطالعات محتویات بسته ارسالی آگاهی نداشته و گره

در  باشد.کنند جلوگیری از دسترسی به اطالعات غیرمجاز شبکه میهای رمزنگاری فراهم میترین مزیتی که این روشبزرگ

 طبقه بندی شده است.های ارایه شده در زمینه امنیت و سیستم رمزنگاری ادامه روش

 : ARAN35نام پروتکلی به -1

باشد. می 37و همچنین استفاده از گواهی 36که مبنای پروتکل پیشنهادی بر پایه رمزنگاری با کلید عمومیدر این کار ارائه شده 

های است که کلید عمومی آن برای تمامی گره Tملزم به استفاده از یک سرور صدور گواهی قابل اطمینان  ARANپروتکل 

                                                 
34 Trust-based Routing Mechanism Using Non-Cooperative Movement in  Mobile Ad-hoc Network 
35 Authenticated Routing for Ad hoc Networks 
36 Public Key 
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خود توسط  38گواهی درخواست کند و پس از تصدیق اصالت Tشبکه شناخته شده است. هر گره پیش از ورود به شبکه باید از  

Tگره، کلید عمومی، مهر زمانی  39کند. این گواهی شامل شناسه آدرس، گواهی دریافت میt  برای زمان ایجاد شدن گواهی و

e باشد، است.پروتکل که زمان انقضأء گواهی میARAN ل را ها اطالعات مسیرهای فعاکند و گرهکار می 40برحسب تقاضا

بر روی یک گره صورت نگرفته باشد، آن مسیر در جدول مسیریابی غیرفعال  کنند. زمانی که هیچ نقل و انتقالیداری مینگه

( تولید کرده و بر روی مسیر 41ERRها یک پیغام خطا )شود که گرهها از یک مسیر غیرفعال باعث میشود. دریافت دادهمی

پیغامی جهت اعالم انقضأ  Tتی که یک گواهی باید منقضی شود، سرور صدور گواهی عکس برای مبدأ ارسال کنند. در حال

-های خود ارسال میرا برای همسایهکند. هر گره پس از دریافت، مسیریابی خود را تصحیح و سپس آنبرای گروه ارسال می

های این پروتکل مسئله توزیع . از محدودیتهای غیرقابل اطمینان خودداری شودشود تا از ارتباط با گرهکند. این کار باعث می

های اقتضائی امن کلید و وجود یک سرور صدور گواهی قابل اعتماد یا استفاده از سوم شخص قابل اعتماد برخالف ذات شبکه

هایی که برای تصدیق اصالت ایمن به سرور گواهی الزم است در نظر گرفته نشده است و احراز صحت بوده و همچنین روش

 .[22] شودالعات دریافتی توسط مقصد انجام نمیاط
 

 : 42DSRسازی الگوریتم پروتکل ایمن -2

ها از یک شود و برای تصدیق اصالت پیامجای استفاده از کلید عمومی از رمزنگاری متقارن استفاده میدر این پروتکل به

د از اصیل بودن پیام دریافتی اطمینان حاصل کند. توانشود. بنابراین هر گره میاستفاده می بر روی پیام 43سازیتابع درهم

باشد. های شبکه برای رمزنگاری، قبل از شروع پروتکل میمشکل عمده این الگوریتم نیاز به تولید و تبادل کلید بین گره

-که امکانهای شبکه ممکن است کلید در طول عمر شبکه نامعتبر شود، ایجاد و تبادل کلید در بین گرهجاییهمچنین از آن

 . ]23[پذیر نیست

 

 : SRP44پروتکل  -3

شود. این وابستگی بین گره مبدأ و مقصد در نظر گرفته می 45مبنای این پروتکل بر این اساس است که یک وابستگی امنیتی

، 46ی یک پروتکل تبادل کلید مانند الگوریتم دیفی هلمنتوانند به وسیلهامنیتی به این صورت است که مبدا و مقصد می

های متخاصم ممکن است برای مختل کردن عملکرد شبکه ک کلید خصوصی مشترک بین خود به اشتراک گذارند. گرهی

باشند های مسیریابی میها قادر به خراب کردن، اجرای مجدد و همچنین ساختن بستهرفتاری خودسرانه در پیش گیرند. آن

 DSRاین پروتکل از الگوریتم مسیریابی  به درستی اجرا کنند.توان انتظار داشت که پروتکل مسیریابی را و عموماً نمی

کند و یکی از مشکالت این الگوریتم عدم ایمنی در برابر حمله مردمیانی است. زیرا هیچ راهی برای پیگیری استفاده می

و احراز صحت در توزیع امن کلید  پژوهشهای درون شبکه در طول مسیر وجود ندارد. اما بزرگترین محدودیت این بسته

را در  47باشد. همچنین استفاده از پروتکل دیفی هلمن جهت ایجاد کلید حمله مرد میانیاطالعات دریافتی توسط مقصد می

 شود(کند )که درواقع این مشکل نیز از مسئله توزیع امن کلید ناشی میدارد که پروتکل پیشنهادی را کامالً نا امن میپی

]24[ . 
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38 Authenticate 
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 : FCSA48پروتکل به نام   -4

سازی جهت ایجاد امنیت و احراز صحت اطالعات استفاده شده است. عملکرد دراین پروتکل از رمزنگاری توأم با درهم

سازی کرده و مقدار حاصل شده را در کنار پروتکل به این صورت است که مبدأ در هنگام ارسال بسته، بسته ارسالی را درهم

شود. مقصد با دریافت بسته، کند. رمز حاصل شده برای مقصد ارسال میا رمز میدهد و در ادامه کل بسته ربسته قرار می

سازی سازی حاصل شده با درهمکند. اگر درهمسازی میآن را رمزگشایی کرده و مجدداً بسته رمز گشایی شده را درهم

کند. ارسال می 49مبدأ نقض اعتبارهای بدرفتار در طول مسیر آگاه شده و برای دریافتی برابر نباشد از عملکرد مخرب گره

مبدأ پس از دریافت نقض اعتبار به مسیر جایگزین تغییر جریان داده و ادامه ارسال اطالعات را از مسیر جایگزین برای 

 .]25[باشدتوزیع امن کلید جهت رمزنگاری در شبکه می پژوهشهای این کند. از محدودیتمقصد ارسال می

 

 

 :50SEAD رمزنگاری پروتکل -5

، در هر گره جدول مسیریابی موجود است که در آن یک لیست از تمام اهداف احتمالی در شبکه SEADپروتکل در 

که ای و گره های همسایه نزدیکترین فاصله شناخته شدهدر ، کند را ذخیره می آدرس اهداف وجود دارد. در هر جدول،

در جداول نوشته  گامها معموال بر اساس تعداد سیاقاین م . شودمقیاس نامیده می برسندبعدی به هدف  امبا گ ندمی توان

ی روز رسانی جدول مسیریابی هر گره در بعضی مواقع یک پیام درخواست مسیر به همهبرای به .[26,27] است شده

ی داده شده کند تا قابلیت قرارگرفتن در جدول مسیر جدید را داشته باشد.در ابتدا امنیت توسعههایش ارسال میهمسایه

SEADکند. تا کند. این شماره توالی از ایجاد حلقه جلوگیری می، شماره توالی برای هر عامل جدول مسیریابی اضافه می

کند، طرفه استفاده می یک سازدرهمباعث آن نشود که نتایج در خارج از زمان بروزرسانی شود. این پروتکل از یک سری 

طرفه، هر گره یکساز درهم. برای ساخت سری [26,28] تر فراهم کندنگاری نامتقارن سریعکه امنیت تابع رمزاین برای

است.( و یک  سازدرهمتعداد بیت بازده تابع  pشود.)به صورت تصادفی انتخاب می Xبه عنوان  Xیک شماره 
 کند.به عنوان تساوی زیر ایجاد می  سری از 

        )3( 
      

ی ی به روزرسانی استفاده شود. بنابراین فرض شده محدودهتواند در پروسهمهر شده، می سازدرهمهر گره عامل بعدی سری 

گیری تواند مسیر جدید با شماره توالی باالتر یا اندازهای میآستانه برای شماره توالی و اندازه کمتر است، همچنین هر گره

-مانع از آن می  SEADشبکه بسازد.این باعث شده که از اختالل در بروزرسانی شبکه جلوگیری کند. در حقیقت  تر درپایین

ها ی بستهی به روزرسانی مسیر را تغییر دهد. این تغییر دادن دشمن بالغ بر شماره توالی و با اندازهشود تا دشمن انتشار داده

ی شود. به وسیلهرسیدگی می SEADشود.پاسخ حمله همچنین در یر میاست، که باعث ایجاد مشکل در بروزرسانی مس

در مقدار  سازدرهمی مناسب از ی قبلی، و شمارهدریافت شده سازدرهمی بروزرسانی مسیر و شماره توالی، دریافت یک بسته

منبع، این روش از پیام کد قابل  یها را تصدیق کند .برای تصدیق درستی دریافت از گرهتواند دریافت بستهجدید، هر گره می

 [.27کند. این روش برای ساختن یک کلید بین دو گره نیز ارایه شده است]اعتماد استفاده می

 

                                                 
48 Simple Acknowledgment and Flow Conversation 
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50 Secure Efficient Ad-Hoc Distance Vector Routing 
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 6- Neha Gupta, Manish Shrivastava  [22] 51از یک آستانه معروف به آستانه رمزنگاری (t,l استفاده )

های نگه گره، که گره lقسمت شکسته شده و در اخیتار  lبه  ایبه واسطه روابط چندجمله CA52گردیده که کلید خصوصی 

گردد الزم است تا گره مورد نظر شود. هنگامی که گره جدیدی به شبکه اضافه میاند، قرار داده مینام برده شده 53دارنده سهم

ای که قصد دارد به صورت امنیتی گره گواهینامه خود را امضا کرده تا این گره احراز هویت گردد. در ادامه گره tحداقل توسط 

 داده ارسال کند )مبدأ( ضرورت دارد تا سه مرحله زیر را انجام دهد:

های نگه بازسازی کلید امنیتی توسط گره مبدأ به واسطه دریافت حداقل سهم )مشخص شده در آستانه رمزنگاری( از گره (1

 برای گره مقصد ( ارسال داده3( رمزنگاری داده با کلید به دست آمده. 2دارنده.

 دهد:در طرف مقابل گره مقصد عملیات زیر را انجام می

های بازسازی کلید امنیتی توسط گره مقصد به واسطه دریافت حداقل سهم )مشخص شده در آستانه رمزنگاری( از گره .1

 ( رمزگشایی داده دریافتی با استفاده از کلید به دست آمده.2نگه دارنده. 

های باشد. از محدودیتهای بزرگی نیز مینماید، ولی دارای محدودیتسازی میناسبی را پیادهاین روش اگرچه امنیت م

های شبکه، های نگه دارنده جهت ایجاد کلید برای تمامی گرهپیشنهادی نبود قابلیت دسترسی به تعداد کافی از گره پژوهش

توان نام برد. همچنین ایش محاسبات و تأخیر باال را میهای شبکه، افزسرعت شبکه بصورت نمایی با افزایش گره سازدرهمکا

 ارائه شده مسئله توزیع امن کلید به صورت کارایی لحاظ نگردیده است. پژوهشدر 

 :  ECCEA54پروتکل  -7

سازی و امضا ارائه شده که اساس کار این پروتکل بر مبنای استفاده از زنجیره درهم AODVبر مبنای پروتکل پایه 

باشد. توجه این پروتکل بر روی ارسال منظور برقراری اعتماد، احراز صحت و ایجاد قابلیت عدم انکار سرویس میدیجیتال به 

-باشد و با استفاده از توابع درهمهای درخواست مسیر و پاسخ و به خصوص فیلد تعداد گام و تصدیق انتها به انتها میبسته

ند. همچنین به منظور رمزنگاری و رمزگشایی از کلید رمزنگاری استفاده کسازی از بروز حمالت در این حیطه جلوگیری می

گردد. در این کار احراز صحت گردیده و احراز صحت اطالعات ارسالی و ایجاد قابلیت عدم انکار توسط امضا پشتیبانی می

چنان پروتکل  ارائه هم اطالعات ارسالی و جلوگیری از حمالت مربوط به تعداد گام بسته به خوبی پوشش داده شده ولی

 [.30]شده از ایجاد و توزیع امن کلید رمزنگاری رنج برده و تأخیر باالیی را به دنبال دارد

 

 ((SAODVامن AODV پروتکل -8

در آن  سازدرهمتوابع از  ارائه شده و، AODV پروتکلدر همانطور که از نام آن مشخص است، برای ایجاد امنیت بیشتر 

 :نشان داده است  4رابطهه در ک،است  هداستفاده ش

H(n1)  H (hn)         (4)  

برای اندازه گیری شود ازتعداد هاپ استفاده می،  این پروتکلدر   .مربوط به هاپ است hو  سازدرهمتابع  H، دراین رابطه 

. شودگرفته مینادیده ته شود، بس آناگر تعداد هاپ بیش از مقدار حداکثر .کندعبور می بستهاز طریق آن  یهایگره تعداد

اطمینان  سازدرهمبرای جلوگیری از تغییرات مقدار تعداد هاپ و باید در مورد دقت مقدار آن، که استفاده شده در توابع 

صحتش بر روی آن در مورد  باال رابطهدر هر گره می تواند با دریافت یک پیام و کنترل ، 4حاصل شود .با توجه به معادله 

 . [31]دهدنشان می آن عبور کند را حداکثر هاپ که یک بسته می توانداز طریق n عدادت. مطمئن شود

های رمزنگاری مسئله ترین مشکل سیستماساسیهای سیستم رمزنگاری و برقراری امنیت مشاهده شد ،همان طور که پروتکل

در باشد. م زدن عملیات شبکه را دارند میهای مخرب شبکه که قصد بر هتوزیع امن کلید و عدم مقابله در برابر حمالت گره

                                                 
51 Threshold cryptography 
52  Certificate Authority 
53  share holders 
54 Elliptic  Curve  Cryptography  Enabled AODV 
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ها بیان شده های آنهای مرتبط به امنیت در این مقاله ، به انضمام محدودیتی پروتکلکارهای ارایه شده در زمینه 2جدول  

 است.

 

مروری بر مهمترین کارهای مرتبط با حوزه رمزنگاری -2جدول  
 

 نویسنده/سال عملکرد پروتکل محدودیت

های گره تولید و تبادل کلید بیننیاز به 

 شبکه برای رمزنگاری، قبل از شروع

که جاییباشد. همچنین از آنپروتکل می

 ممکن است کلید در طول عمر شبکه

ر نامعتبر شود، ایجاد و تبادل کلید د

 بین گرههای شبکه امکانپذیر نیست

 DSR   سازی الگوریتم پروتکل ایمن

از یک تابع ها برای تصدیق اصالت پیام

-استفاده می بر روی پیام 55سازیدرهم

تواند از اصیل شود. بنابراین هر گره می

 بودن پیام دریافتی اطمینان حاصل کند. 

Y. –C. HU, and A. 

PERRIG,2005 

ردن سربار و افزایش محاسبات کشف نک

 همة گرههای بدرفتار

ری استفاده از سیستم رمزنگاری برقرا

ه و ن کد درهم به بستاعتماد، اضافه کرد

های ارسال آن ، مقصد برای بسته

ال نادرست نقیض اعتبار برای مبدأ ارس

ریان و مبدأ به مسیر جایگزین تغییر ج

 میدهد.

Mamatha  2010و همکاران در سال 

یرا عدم ایمنی در برابر حمله مردمیانی ز

رون های دهیچ راهی برای پیگیری بسته

ارد. شبکه در طول مسیر وجود ند

در  پژوهشمحدودیت این بزرگترین

 توزیع امن کلید و احراز صحت اطالعات

 است

 یک وابستگی امنیتیSRP 56پروتکل 

-ه میبین گره مبدأ و مقصد در نظر گرفت

 شود. این وابستگی امنیتی به این

د تواننصورت است که مبدا و مقصد می

لید ی یک پروتکل تبادل کبه وسیله

مانند الگوریتم دیفی هلمن57، یک کلید 

اک خصوصی مشترک بین خود به اشتر

 گذارند

Q. Gu , 2010. 

توزیع امن کلید جهت رمزنگاری در 

 شبکه میباشد.

از رمزنگاری  SAFCدر پروتکل به نام 

سازی استفاده شده است. توأم با درهم

مبدأ در هنگام ارسال بسته، بسته 

سازی کرده و مقدار ارسالی را درهم

-ا در کنار بسته قرار میحاصل شده ر

کند. دهد و در ادامه کل بسته را رمز می

-رمز حاصل شده برای مقصد ارسال می

شود. مقصد با دریافت بسته، آن را 

G.S. Mamatha and S.C. 

sharma ,2010. 

                                                 
55 Hash 
56 Secure Authenticate 
57 Diffie Hellman 
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رمزگشایی کرده و مجددًا بسته رمز  

 کند.سازی میگشایی شده را درهم

مسئله توزیع امن کلید و وجود یک 

سرور صدور گواهی قابل اعتماد یا 

استفاده از سوم شخص قابل اعتماد 

ده و بو اقتضاییهای برخالف ذات شبکه

هایی که برای تصدیق همچنین روش

 اصالت ایمن به سرور گواهی الزم است

ت در نظر گرفته نشده است و احراز صح

 اطالعات دریافتی توسط مقصد انجام

 نمیشود

ARANپروتکل  ا مزنگاری ببر پایه ر 

کلید عمومی58 و همچنین استفاده از 

گواهی59 میباشد. این گواهی شامل 

شناسه آدرس60 گره، کلید عمومی، مهر 

tزمانی  برای زمان ایجاد شدن گواهی و  

e.که زمان انقضاء گواهی میباشد است  

Sanzgiri.K و همکاران 
2012 

افی از نبود قابلیت دسترسی به تعداد ک

رنده جهت ایجاد کلید های نگه داگره

 ازسدرهمهای شبکه، کابرای تمامی گره

یش سرعت شبکه بصورت نمایی با افزا

های شبکه، افزایش محاسبات و گره

 تأخیر باال

با  پیاده سازی امنیت مناسب در شبکه

 استفاده از یک مقدار استانه و کلید

 CAخصوصی 

N. Guptal, & 
 M. Shrivastava 

March-2013 

ن کلید رمزنگاری رنج برده و توزیع ام

 تأخیر باالیی را به دنبال دارد

ی سازبر مبنای استفاده از زنجیره درهم

و امضاء دیجیتال به منظور برقراری 

م اعتماد، احراز صحت و ایجاد قابلیت عد

 انکار سرویس میباشد.

B. Reddy, and M. N. Prasad, 

March-2014. 

 

 
 

 گیرینتیجه -4

ها توجه پژوهشگران بسیاری را به خود جلب شان و استفاده روزافزون از این شبکهبه دلیل نوین بودن های اقتضائیشبکه

های اقتضائی امر مسیریابی و ارسال ترین مفاهیم شبکهترین مفاهیم و در عین حال پرچالشاند. یکی از اساسینموده

ای متفاوت و عملکردی ها چهرهخاص این دسته از شبکه هایکه به دلیل ویژگی،باشد ها میاطالعات این دسته از شبکه

های اقتضائی در کاربردهای امروزی به ویژه در موارد حساس، امنیت و اعتماد در با توجه به اهمیت شبکه. خاص دارد

و جام شده مروری بر کارهای اندر این مقاله به  امری حایز اهمیت است. ،هااین دسته از شبکه مسیریابی و ارسال اطالعات

بررسی و  پرداختهی برقراری امنیت در سیستم رمزنگاری و برقراری اعتماد در سیستم شهرت در زمینهبندی آنها طبقه

واقع برای در ها به تنهایی توانایی مقابله با حمالت فعال و غیرفعال توام با یکدیگر را ندارند .شد که هر کدام از این سیستم

سیستم شهرت در جهت مقابله با حمالت غیرفعال )مبتنی بر شنود( با طور همزمان ترکیب  مقابله با هر دو حمله به

 . نیاز است سیستم رمزنگاری در جهت مقابله با حمالت فعال

                                                 
58 Public Key 
59 Certificate 
60 IP Addr 
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