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که  فناوری مدرنی است خالصه اینترنت اشیاء صورتبه .اینترنت اشیا مفهومی جدید در دنیای فناوری و ارتباطات است-کیدهچ

 ارتباطی، اعم از اینترنت یا اینترانت، فراهم هایشبکهسال داده از طریق ارقابلیت  (حیوان یا اشیاء در آن برای هر موجودی )انسان،

ژی و منبع انر سازیذخیرهبا توان پردازشی،  هایدستگاهامر استفاده از از اولین مشکالت بر سر راه تحقق این  یکی .گرددمی

 ی،امنیتی از قبیل حریم خصوص هایچالشباعث ایجاد  فناوریاین اشیاء بود.  ضعیف و همچنین مدل ترافیکی خاص در اینترنت

 DIOهستند که حمله  پذیرآسیباینترنت اشیا در برابر انواع مختلف حمالت  هایشبکه .گرددمیاطالعات و اعتماد  یمحرمانگ

های رمزنگاری نیازی به سرقت کلید دیگر حمالت برخالف ،DIOی سرکوب حمله .آیدمیاین حمالت به شمار  ترینمخربیکی از 

رنت روی مفهوم اینت شودمیاین مقاله سعی  در کند.تضعیف می شدتبهاین حمله، سرویس مسیریابی را  های مشروع ندارد.از گره

 .گیردمیقرار  موردبررسیدقیق  صورتبه DIOمدل حمله  و سپساشیا پرداخته 

 

 Trickle، الگوریتم DODAG نمودار ، اینترنت اشیا،DIO، حمله RPLپروتکل : کلید واژه

 مقدمه -1

هوشمند  هاییدستگاهتوسط افراد، بلکه توسط  تنهانهاینترنت 

 هاییدستگاههوشمند،  هایدستگاه. گیردمیقرار  مورداستفادهنیز 

در کنار سایر  توانندمیهستند که قابلت محاسبه داشته و 

ه ب، اطالعات را در شبکه منتشر کرده و دریافت کنند. هافعالیت

محاسباتی،  هایدستگاهو کاهش  فناوریپیشرفت در  دلیل

و  ترصرفهبه هایدستگاههوشمند تبدیل به  هایدستگاه

بر  1اینترنت اشیاء. مفهوم اندشدهدر نزد عموم  تریدسترسقابل

پدید آمده است. اینترنت اشیاء یک شبکۀ  هاپیشرفتاساس همین 

ناهمگون به نام اشیاء یا چیزهای  هایدستگاهمرکب و باز است که 

 باهمرا گرد هم آورده و  هاماشینو  هاکتابهوشمند نظیر لوازم، 

ه ب محاسبات مربوطترکیب کرده است و سایر اشیاء معموالً به 

                                                           
1 Internet of things 

 ینا تعلق ندارند. و غیره همراه هایتلفن، حسگرها یوتر،کامپ

ه و منابع بود هادادهاطالعات،  گذاریاشتراکبه دنبال به  هادستگاه

ان نش العملعکسو نسبت به شرایط و تغییرات محیطی عمل و 

 [1].دهندمی

هوشمند و سیار بودن و تحرک  هایدستگاهبه دلیل افزایش 

 هایپذیریآسیبدر معرض  اینترنت اشیا،هادستگاهبعضی از این 

 زیر ساختارهایکه ممکن است در یک  گیردمیمتعددی قرار 

 اینترنت اشیا هایدستگاهبیایند. اکثر  ارتباطی متغیر به وجود

انرژی  مانند (نظیر منابع محاسباتی محدود  هاییویژگیشامل 

، فقدان ارتباط در بین سازیذخیرهمحدود،  پردازش ظرفیت)پایین
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 تبدیل به نقاط ضعف هامحدودیت. این شوندمیو غیره  هالینک

 [2].شودمی حمالت مسیریابی در برابر اینترنت اشیا

را RPL 1 پروتکل مسیریابی ۲۱۰۲دانشمندان در سال 

گزینه سازگار با الیه شبکه در اینترنت اشیاء طراحی و  عنوانبه

امنیت در اینترنت  و اهمیتRPL ارائه نمودند. پس از ارائه پروتکل 

اشیا، پژوهشگران بسیاری به بررسی امنیتی آن پرداخته و 

است. امروزه برخی  شدهارائهمتعدی نیز برای آن  هایپذیریآسیب

ارائه نشده  هاآنبرای  حلیراهو  ماندهیباقهمچنان  هانگرانیاز این 

تواند که می 2DIOی سرکوب است. در این مقاله، ما حمله

تخریب کند، ارائه  شدتبهرا  RPLسرویس مسیریابی در 

های قربانی برای ، باعث ایجاد گرهDIOی سرکوب دهیم. حملهمی

برای  موردنیاز RPLهای )که پیام DIOهای سرکوب انتقال پیام

شود. این امر منجر به ساختن توپولوژی مسیریابی هستند( می

 تواند بهمی درنهایتشود که تخریب کلی کیفیت مسیرها می

 سایر حمالتی که در مقاالت برخالفشبکه بیانجامد.  شدنتکهتکه

، برای DIOی سرکوب است، حمله شدهاشارهها و کتب به آن

نیاز ندارد. کافی است که  3منجعلی، به دش RPLهای تولید پیام

شنیده شدند را بازپخش  قبالًهایی که ای، پیامدوره صورتبهاو 

اری های رمزنگتواند بدون سرقت کلیدبنابراین این حمله می؛ کند

 فن، از DIOی سرکوب های مشروع، برقرار شود. حملهاز گره

 امالً کی کالسیک است( برای یک هدف حمله فنبازپخش )که یک 

، DIOی سرکوب سوی دیگر، در حمله از .کندمتفاوت استفاده می

گیرد که قربانی را متقاعد قرار می مورداستفادهبرای این منظور 

ای که در حال ارسال شدن است، کند که اطالعات مسیریابی

است. این حمله،  شدهارسالهای دیگر چندین بار توسط گره

آن  ی انرژیکند و هزینهتضعیف می شدتبهسرویس مسیریابی را 

 .[3]است jammingی کمتر از یک حمله مراتببه

است: بخش دوم به  شدهسازماندهی صورتبدینادامه مقاله 

 DODAG نمودارسوم به تشریح  و بخش RPLمعرفی پروتکل 

 شدهدادهاختصاص  Trickleو بخش چهارم به تشریح الگوریتم 

                                                           
1 Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks 
2 DODAG information object 
3 Adversary 

 و در RPLبخش پنجم به بررسی حمالت در پروتکل  در است.

 ؛ واست شدهپرداخته DIOحمله  برسی اجمالیبخش ششم به 

 است. شدهارائهمقاله در بخش هفتم  گیرینتیجه درنهایت

 RPLپروتکل  -2

نگرانی بر سر راه  ترینمهمبا معرفی ایده اینترنت اشیا 

یج را هایپروتکلیا  و هاروشعدم سازگاری  فناوریگسترش این 

 هاناسازگاریدلیل این  ترینمهم. رسیدمیارتباطی با آن به نظر 

 توان پردازشی، ازجملهاشیاء  خاص در اینترنت هایویژگیوجود 

 فنّاوریاین  هایدستگاهدر  4و منبع انرژی ضعیف سازیذخیره

 هایپروتکلشمندان برای حل این مشکل به فکر تطبیق داناست.

خاص جدید  هایپروتکلرایج ارتباطی با اینترنت اشیاء و یا ارائه 

 IEEE فناوری ۲۱۱۲افتادند. در همین راستا در سال  فناوریاین 

 هایشبکهدر  و انتقال داده 5که مخصوص الیه فیزیکی 802.15.4

است طراحی شد.  هابسته دنشگمبا نرخ باال در  توانکم

ته انتقال داده پش را برای الیه فیزیکی و فنّاوریدانشمندان این 

ه، اما در الیه شبک؛ اشیاء نیز مناسب دیدند اینترنت v6IP6پروتکلی

اینترنت اشیاء و عالوه بر آن مدل  هایدستگاهخاص در  هایویژگی

از اشیا به سمت یک گره مشخص(  معموالًترافیکی خاص )

جدید و سازگار با این  هایپروتکل دانشمندان را به سمت طراحی

 .[3]حرکت داد فناوری

را  RPLپروتکل مسیریابی ۲۱۰۲دانشمندان در سال 

گزینه سازگار با الیه شبکه در اینترنت اشیاء طراحی و  عنوانبه

امنیت در اینترنت  و اهمیتپروتکل این ارائه نمودند. پس از ارائه 

اشیا، پژوهشگران بسیاری به بررسی امنیتی آن پرداخته و 

 است. شدهارائهمتعدی نیز برای آن  هایپذیریآسیب

برای  حلیراهو  ماندهباقیهمچنان  هانگرانیامروزه برخی از این  

 .[3]ستارائه نشده  هاآن

4 Low-Power and Lossy Networks 
5 Physical layer 
6 Internet protocol version 6 
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6LoWPAN 1پروتکلIPv6   است که برای ابزارهای

 گروهاین شده است. توان و باقابلیت پردازش محدود طراحیکم

آن را  سرآمدسازی و سازوکار فشرده 2کپسوله کردن چگونگی

توانند روی می IPv6 هایبستهترتیب اینبه .تعریف کرده است

ارسال یا دریافت شوند. برای، برآورده  کم توان ومحدود هایشبکه

مانند  هاییروش 6LoWPANانطباق کردن این الزامات الیه 

این رد گیسازی سربار را بکار میو فشرده هابستهکردن  قطعهقطعه

و در گیرنده مجدداً  کندمی 3قطعهبسته را قطعهدر فرستنده  الیه 

 [4].کندمیآن را سوار 

 DODAG نمودار -3

ست که اDODAG4 نمودار RPL ساختار پایه در پروتکل

کننده یا ریشه در مبدأ آن قرارگرفته است. در حالت پایدار کنترل

بر روی مسیر به سمت ریشه  بیسیمهر مسیریاب شبکه حسگر 

دارد.  والد برگزیده مجموعه از والدهای ثابت و یکیک  نمودار

است DODAG نمودارمسیریاب که قسمتی از  دو( هر)شکل 

کنترلی  هایپیام)والد خود را انتخاب کرده است( اقدام به ارسال 

DIO کند مشخص می نمودارخودش را درون  یرتبهکند و می

 .ی موقعیتش درون شبکه نسبت به ریشه استدهندهکه نشان

 خودش یرتبه مقدار گره یک DIO هایپیام دریافت محضبه

 مامت یرتبه از باید رتبه این که کندیم محاسبه را شبکه درون

 طرهق تایمر از استفاده با بعدازآن و باشد تربزرگ خودش والدهای

 نموداردرنتیجه تشکیل   .کندمیDIO  هاییامپ ارسال به شروع

  [4].وبه تدریج کل شبکه را پوشش می دهداز ریشه شروع 

                                                           
1 IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area 

Networks 
2 Encapsulation 
3 Segment 

 

 
های پیوسته، به والدین ارجح اشاره . پیکانDODAG: مثال ۲شکل 

 .[3]چین به والدین دیگر در مجموعه والدین اشاره دارندهای خطیکانپ دارند،
 Trickle الگوریتم  -4

شود. تنظیم می Trickleها، توسط الگوریتم  DIOانتشار 

سیم، های بیدر شبکه 5در ابتدا برای شایعات مؤدبانه این الگوریتم

 های زائدها با به حداقل رساندن پیامبرای کاهش مصرف توان گره

طور خاص، شده بود. بهو با سازگاری پویای نرخ انتقال، طراحی

ها، با توجه به ثبات اطالعات مسیریابی تنظیم  DIOمیزان انتشار 

از جانب همسایگان، با  DIOشود. اگر اطالعات موجود در می

کاهش  6اطالعات مسیریابی داخلی سازگار باشد، نرخ انتشار

های ناسازگار دریافت شوند،  DIOیابد. در غیر این صورت، اگر می

که شرایطی را برای تعیین این RPLیابد. نرخ انتشار افزایش می

کند. برای مثال، ، سازگار است یا خیر، مشخص میDIOآیا یک 

که تغییری را در مجموعه والدین، والدین ارجح و فاصله  DIOیک 

 .[3]کند، باید سازگار در نظر گرفته شودتا ریشه، ایجاد نمی

 تقسیم متغیر طول با هایدوره به را زمان ،Trickle الگوریتم

 تصادفی زمانیک در DIO پیام یک انتقال گره،(. 2 شکل) کندمی

t تا. کندمی ریزیبرنامه را دوره هر دوم ینیمه در t، هاپیام به گره 

 ،t زمان در. کندمی ردیابی را سازگار هایDIO و دهدمی گوش

 که شودمی پخش صورتی در تنها ،شدهیزیربرنامه DIO پیام

 از کمتر فعلی، یدوره در شده دریافت سازگار هایDIO تعداد

 انتقال صورت، این غیر در. باشد مشخص( k) سرکوب یآستانه یک

4Destination Oriented Directed Acyclic Graph 
5 Polite Gossiping 
6 Emission Rate 
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DIO نشان 2 شکل مثال در چهارم یدوره در که شودمی سرکوب 

 دریافت سازگار هایDIO فقط اگر دوره، پایان در. است شدهداده

 ثرحداک که زمانی تا شودمی برابر دو بعدی دوره طول باشند، شده

 ناسازگار DIO یک اگر زمان، هر در. آید دست به Imax طول

 یک زا دوباره الگوریتم و شودمی متوقف فعلی یدوره شود، دریافت

 ،DIO سرکوب مکانیزم. شودمی آغاز Imin طول حداقل یدوره

 ترافیک مقیاس زیرا است، Trickle الگوریتم از ضروری بخش یک

DIO ردنک یرفعالغ. کندمی هاگره تعداد با لگاریتمی صورتبه را 

 هابکهش تراکم به منجر تواندمی زیرا شود،نمی توصیه مکانیزم این

 .[5] شود

 
 باال، به رو هایپیکان. k=6 با Trickle الگوریتم مثال. 2 شکل

 پایین، به رو هایپیکان هستند؛ شدهساطع یها DIO یدهندهنشان

 یدهندهنشان سیاه، ضربدر و هستند؛ شده یافتدر یها DIO یدهندهنشان

 .است DIO سرکوب یک

 

 RPLبررسی حمالت پروتکل   -5

را  حمله کودال خاکستری[، تأثیر 6] و همکاران دویر

 RPL هاییکه در آن، یک گره مخرب، پیام موردمطالعه قراردادند

یک ترافکند که حامل اطالعات جعلی است و را به شبکه تزریق می

کند. سپس گره مخرب های صادِق اطراف جذب میرا از گره

 میزاد .تواند مقدار زیادی از ترافیک را قطع کند و یا از بین ببردمی

که اثر  DODAG Version ی[، تأثیر حمله7همکاران ] و

شماره نسخه توسط ریشه مشابهی دارد را موردمطالعه قراردادند. 

 پیام هر .شودمی استفاده DODAG برای کنترل فرآیند تعمیر

DIO در مواردی که  کهطوریبه شماره نسخه را به همراه دارد

قدیمی  DODAG کننده بخشی از یک نسخهدریافت نودهای

بپیوندند.  یدجد نمودار توانند با شماره نسخه جدید بهباشند، می

دهد نشان می DIO هایدر پیغام شدهتبلیغتر نسخه مقدار قدیمی

نکرده است.  مهاجرت DODAG این گره به نسخه جدیدکه 

ها شده توسط سایر گرهوالد ترجیح داده عنوانبهنباید  ایگرهچنین 

ام در حال انج نمودارفرآیند بازسازی  کهدرحالیدر نظر گرفته شود. 

موقت  طوربه DODAG است، ممکن است بین دو نسخه از یک

 هایبستههمکاری وجود داشته باشد. برای جلوگیری از حلقه، 

قدیمی به یک نسخه جدید  هاینسخهمجاز به انتقال از  هاداده

 .باشندمی

. کردند بررسی را بندیرتبه یحمله تأثیر ،[5] همکاران و لی

 متما به مربوط تقریباً که دارد حیاتی نقش یک رتبه ویژگی

 نه،بهی توپولوژی ایجاد آن اصلی فایده سه. است RPL هایعملیات

. است کنترلی سربار مدیریت و حلقه تشکیل از جلوگیری

 درجه اهداف با که ایحمله هرگونه که است این عیب حال،بااین

 کردعمل روی چندگانه تأثیرات به تواندمی نیز شودمی انجام رتبه

RPL هاگره تمام که کندمی فرض یابد.این پروتکل دست 

 هیچ راینبناب هستند پروتکل قوانین دنبال به و هستند اعتمادقابل

 بنابراین،؛ ندارد وجود گره رفتار کردن چک برای یسازوکار

 داخلی مهاجم یک انداخت، خطر به را رمزنگاری دفاع که ازاینپس

 هابهرت بردن بین از با را عملکرد تا کند کنترل را هاگره تواندمی

 .بیاورد پایین

 

 این و است سرویس شدهتوزیع انکار معنای به DDoSحمالت 

 وسطت برخط سرویس یک سازش به معنای به سایبری حمله از نوع

 حمالت در .است مختلف منابع طریق از سرور شکستن درهم

DDoS حمله چندین با هکرها وجهی،-چند DDoS، صورتبه 

 حمله شبکه مختلف هایالیه به مختلف هایزمان در یا زمانهم

 حمالت با مقابله آکامای، شرکت محققان گفته به .کنندمی

DDoS هر برای زیرا است؛ وجهی-چند دفاع نیازمند وجهی-چند 

 اعیدف سامانه یک با و پذیرد صورت باید جداگانه دفاع یک حمله،

 دلیل به نیز هاشرکت معموالً . کرد دفع را حمله چند شودنمی

 را حمالت دست این با مقابله توانایی نیرو، و هزینه کمبود

 [9].ندارند

حمله کرم چاله است. این RPLیکی دیگر از حمالت پروتکل 

. ودشمی انجام مخرب گره بیشتر تعدادی یا دو توسط معموالًحمله 

 پیام دریافت و ارسال به اقدام مختلف درجاهای مخرب گره دو

 ش،رو این در .کنندمی مجزا کانال طریق از همدیگر به مسیریابی

 نظر به اما باشند، قرارگرفته همدیگر از دور مخرب گره دو اگرچه

 ،بنابراین؛ هستند همدیگر گام یک ارتباطی محدوده در رسندمی

 از ترکوتاه زیاداحتمالبه مخرب هایگره طریق از یعبور یرمس

 [12].رسدمی نظر به مسیرها سایر
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 RPLپروتکل  در مخرب حمالت از بعضی بررسی: ۰ جدول

 
 خطرات روش کار نام حمله ردیف

۰ sinkhole هایپیام مخرب، گره یک RPL کندمی تزریق شبکه به را ی 

 صادقِ  هایگره از را ترافیک و است جعلی اطالعات حامل که

 کندمی جذب اطراف

تواند مقدار زیادی از ترافیک را قطع یا از میمهاجم 

 بین ببرد.

۲ DODAG 
Version 

مسیر حرکت اطالعات را  نمودار نسخهگره مخرب با تغییر 

 کند.طرف خود جذب میبه

تنها باعث بازسازی غیرضروری کاری نهچنین دست 

هایی در شود بلکه باعث ایجاد حلقهمی نمودار

 شود.توپولوژی می

۳ Rank اشتباه بعدی پها هایگره انتخاب در مخرب، گره یک 

 اعالم مرزی مسیر یاب به را اشتباه یفاصلهیک و کندمی

 .کندمی

فرزندان  هایی بین گره واین حمله باعث ایجاد حلقه

 شود.که شبکه ناپایدار میطوریشود بهخود می

۴ DDoS  ارسال در این حمله لشکری از تجهیزات هک شده با

زمان به سرور قربانی آن را بمباران های همدرخواست

 کنند.می

 دهیاین حمله باعث کندی و یا توقف خدمات سرویس

 شود.می

۲ Black Hole درخواستهای مهاجم از پویایی پروتکل جهت شنود بسته 

(PREQ )نفع خود استفاده می کندو بعد مهاجم از یک  به

کند که پاسخ استفاده می عنوانشده بهجعل PREPبسته 

 دهد.ترین مسیر به سمت مقصد را نشان میکوتاه

د کنمهاجم یک اتصال بین گره مبدأ و خود برقرار می

ها موجود به دست مهاجم که سرنوشت تمام بسته

کاری تواند اطالعات را شنود یا دستافتد که میمی

 کند.

۶ Wormhole دریافت و ارسال هب اقدام مختلف درجاهای مخرب گره دو 

 در .کنندمی مجزا کانال طریق از همدیگر به مسیریابی پیام

 قرارگرفته همدیگر از دور مخرب گره دو اگرچه روش، این

 گام یک ارتباطی محدوده در رسندمی نظر به اما باشند،

 هایگره طریق از عبوری مسیر بنابراین، ؛هستند همدیگر

رسد می نظر به مسیرها سایر از ترکوتاه زیاداحتمالبه مخرب

 گذرد.و مسیر حرکت اطالعات از نود مهاجم می

آسانی اطالعات تواند بهدر این حمله گره مهاجم می

 مسیر را از گره مبدأ به گره مقصد را برباید.

۷ jamming های سفارشی کرده وِب گره مخرب اقدام به ارسال بسته

 ود.شع ارتباط میموجب آن بقیه نودها از نقطه دسترسی قط

شود که امکان اتصال نودها به این حمله باعث می

موجب مختل شدن شبکه  ریشه وجود نداشته باشد و

 شود.می

۸ DAO هایک نود مخرب پیام DAO  که برای درخواست ارسال(

تر های پاییناطالعات بروز رسانی را دارد( را که از گره

ها به ریشه گیرد وِب جای انتقال آنشده است را میارسال

 اندازد.بسته را دور می

شود اطالعات بروز رسانی به بعضی این حمله باعث می

 نمودارها موفق به اتصال به این گره ها نرسد واز گره

 شوند.ن

۹ DIO  یک گره مخرب یک پیامDIO گیرد معتبر را از شبکه می

ه کند کها ارسال میوبه صورت مکرر آن پیام را به دیگر گره

هایی که شود و گرهمی DIOهای باعث سرکوب پیام

 کنند.های اصلی را دریافت نمیاند پیامشدهموردحمله واقع

 از برخی که شود موجب تواندمی هاآن مداوم سرکوب

 مسیرها، از برخی و بمانند باقی مخفی هاگره

 یفیتک عمومی تخریب نتیجه،. بمانند باقی نشدهکشف

 .ستا شبکه شانتکهتکه حالت، بدترین در یا مسیر
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  DIO سرکوب حمله  -6

 RPL در اطالعات مسیریابی مدیریت و ایجاد منظوربه 

 موارد این و کندمی استفاده کنترل پیام نوع سه از شبکه

 :از اندعبارت

: DODAG Object Information (DIO)الف  

 .ودشمی استفاده شبکه توپولوژی روزرسانیبه و ایجاد برای

(:  DODAG Object Adaptation (DAO)ب 

 در مورداستفاده هااعالن و شدهپخش اطالعات برای

 .شودمی استفاده شبکه مسیر در روزرسانیبه

: DODAG Information Solicitation(DIS) ج 

 دجدی گره یک که شودمی استفاده زمانی( اطالعات درخواست)

 هب مربوط اطالعات شبکه به پیوستن برای انتظار هنگام در

 [.11]کند جستجو را توپولوژی

 کُند یا کردن متوقف ،DIO سرکوب یحمله از هدف

 منظور، این برای. است شبکه در DIO هایپیام انتقال کردن

 مورد Trickle الگوریتم یDIO سرکوب سازوکار

 پیام یک دشمن، حمله، این در. گیردمی قرار سوءاستفاده

DIO هایگره توسط که کندمی ارسال مکرر صورتبه را 

 سازگار یها DIO ها،گره اگر. شودمی تلقی سازگار گیرنده،

. کنندمی سرکوب را خود یDIO انتقال کنند، دریافت را کافی

 توپولوژی و هاهمسایه کشف برای DIO هایپیام کهازآنجایی

 واندتمی هاآن مداوم سرکوب گیرند،می قرار مورداستفاده شبکه

 از برخی و بمانند باقی مخفی هاگره از برخی که شود موجب

 عمومی تخریب نتیجه،. بمانند باقی نشدهکشف مسیرها،

. ستا شبکه شانتکهتکه حالت، بدترین در یا مسیر کیفیت

 در مسیریابی سرویس تواندمی که DIO سرکوب یحمله

RPL [.11] کند تخریب شدتبه را 

 برای حل راهیک( ۲۱۰۷ کاران، هم وپراسزو در )

 پذیرامکان حلراه این. است شده آورده حمله این از جلوگیری

 شناسایی از ممانعت منظوربه MAC یالیه رمزگذاری کردن

 سایر یا داده هایپیام از هاآن کردن متمایز و DIO هایپیام

 مکنم متأسفانه،. است دشمن توسط مسیریابی هایپیام انواع

 حمله، از جلوگیری برای تنهاییبه تقابلی، اقدام این است

 هایویژگی برخی از تواندمی دشمن درواقع،. نباشد کارآمد

                                                           
1 Multicast 

 ها DIO. کند استفاده DIO هایپیام شناسایی برای خاص

 هایفرم از که شوندمی ارسال 1چندپخشی هایفریم صورتبه

 قابل شوند،نمی رمزگذاری هرگز که MAC هدر از پخشیتک

 هایپیام چندپخشی، هایفریم میان در. هستند شدن متمایز

DIO شناسایی هاآن 2مفید بار یاندازه طریق از توانمی را 

 از بسیاری که است پذیرامکان دلیل این به این. کرد

 از ،IEEE 802.15.4 قبیل از گسترده MAC هایپروتکل

 هنگام در که کنندمی استفاده CCM رمزنگاری عملیات حالت

 گرا حتی.دهندنمی تغییر را فریم مفید بار یاندازه رمزگذاری،

 مستقیم طوربه DIO هایپیام شناسایی به موفق دشمن،

 را دیگری اقدامات تواندمی ،نشود هاآن یاندازه یوسیلهبه

( DIS) چندپخشی پیام یک تواندمی مثال،عنوانبه. دهد انجام

 گره یک شودمی باعث که کند بازپخش و شناسایی را

 ریست را خود Trickle سنجزمان قانونی، یکنندهدریافت

 یک گرهی چنین ،Imin از ترکوتاه انتظار یک از پس. کند

DIO ضبط دشمن توسط تواندمی که کرد خواهد ارسال را 

 از ترساده آن، یاندازه اساس بر DIS پیام یک شناسایی. شود

 تنها و است کوچک کامالً  DIS زیرا است، DIO پیام یک

 .باشد داشته ثابت یاندازه با گزینه یک تواندمی

 از حفاظت سازوکار احتمالی، متقابل اقدامات از دیگر یکی

 ارآمدک و مؤثر حمله، با مقابله برای تواندمی که است؛  بازپخش

 هایپیام که دهدمی اجازه مشروع هایگره زیرابه باشد،

 رچهاگ. ببرند بین از و کنند شناسایی را DIO یشده بازپخش

 هب توجه با جدید هایپلتفرم توسط توانندمی هاسازوکار این

CPU هایپیام ازنظر اما گیرند، قرار مورداستفاده حافظه و 

. داشت خواهد همراه به توجهیقابل سربار اضافی، کنترل

 اختیاری سازوکار یک شامل ،RPL استاندارد مثال،عنوانبه

 [.8] است بازپخش از حفاظت

 3تکانیدست  یک به باشد، ایمن کامالً  کهاین برای که 

 یافتدر پیام اولین تازگی ارزیابی برای رمزنگاری پاسخ-چالش

 دست تکانی چنین. دارد نیاز جدید یهمسایه هر از شده

 قالب که (CC) سازگاری بررسی هایپیام یوسیلهبه تواندمی

. شود اجرا است، شدهمشخص RPL استاندارد توسط هاآن

 میدان یک توسط اولی، پیام از پس هاپیام تازگی سپس،

2 Payload 
3 Handshake 
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 یکپارچگی، یوسیلهبه شدهمحافظت افزایشی شمارشگر

 بکهش سربار اولیه، پاسخ-چالشدست تکانی . شودمی تضمین

 د،دهمی افزایش توجهیقابل طوربه را انرژی مصرف درنتیجه و

. کندیم ایجاد مسیریابی عملیات در نیز را توجهیقابل تأخیر اما

 و دازدانمی تأخیر به را کلی یشبکه تشکیل سرباری، چنین

 واردش را توپولوژی تغییرات به مسیریابی پروتکل واکنش

 است ممکن ها،WSAN از بسیاری در حال،ینباا .سازدمی

 .[4]نباشد صرفهبهمقرون یا پذیرامکان امن، دقیق سازیهمگام

 گیرینتیجه  -7

. کردیم بررسی را DIO سرکوب یحمله ما مقاله، این در

 یهاپیام انتقال سرکوب به وادار را قربانی هایگره حمله، این

DIO رمسی کیفیت کلی تخریب به منجر امر این. کندمی 

 جرمن شبکه شدن تکهتکه به تواندمی درنهایت که شودمی

 به کتب و مقاالت در که RPL حمالت سایر برخالف. شود

 ایجاد برای ،DIO سرکوب یحمله است، شدهاشاره هاآن

 این بنابراین ندارد؛ نیازی دشمن به جعلی، RPL هایپیام

 هایگره از رمزنگاری هایکلید سرقت بدون تواندمی حمله

 مقاله غیرازبه آمدهعملبه هایتحقیق در. شود برقرار مشروع،

 حمله این به که دیگری مقاله( ۲۱۰۷ کاران، وهم پراسزو)

 جلوگیری حمله این از کارراه دو این. ندارد وجود باشد پرداخته

 هب داریم قصد ما آینده در نیست ایبهینه راهکار ولی کندمی

 .بپردازیم حمله این برای بهینه راهکار یک ارائه
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