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خالصه
پیشرفت چند سال اخیر در زمینه فن آوری ارتباطات بیسیم موجب پیدایش معماری های جدیدی بر این مبنا شده است .که از میان آنها می توان شبکههای
موردی سیار را نام برد .وجود مزایایی مانند سرعت زیاد توسعه ،سادگی ،هزینه بر پایی پایین ،عدم نیاز به زیرساخت از پیش تعیین شده و پیکره بندی خودکار
در این شبکهها باعث افزایش محبوبیت و کاربرد آن گردیده است.
خصیصههای یادشده ازجمله عدم وجود زیرساخت باعث افزایش آسیبپذیری این شبکهها گردیده و راهکارهای امنیتی قبلی پاسخگو نیست .لذا نیاز است
تا برای رفع مشکل تدابیر جدید امنیتی اتخاذ شود .یکی از روشهای موجود استفاده از سیستمهای تشخیص نفوذ با ساختار سلسلهمراتبی پویا میباشد .یکی
از مشکالت این روش این است که گرههای مخرب میتوانند با همکاری هم یک گره مخرب را بهعنوان رأس سلسلهمراتب انتخاب کنند .در این مقاله
راهکاری را پیشنهاد دادهایم که میتواند تا حد قابل قبولی در رفع این مشکل مؤثر واقع گردد.
کلمات کلیدی :سیستم تشخیص نفوذ ،شبکههای موردی سیار ،ساختار سلسلهمراتبی پویا ،حملهی روم شرقی
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مقدمه

در سالهای اخیر محبوبیت و فراوانی دستگاههای سیار و اتصاالت بیسیم بهطور چشمگیری افزایشیافته است .عدم نیاز به وجود زیرساخت جهت ارتباط ،قابلیت
سیار بودن دستگاهها ،خود پیکربندی و بیسیم بودن اتصاالت ،از بارزترین خصیصههای شبکههای موردی سیار است که خود دلیلی بر افزایش روزافزون
محبوبیت و کاربرد این نوع از شبکهها میباشد] .[1از مهمترین کاربردهای شبکههای موردی سیار میتوان به کاربرد آن در امور نظامی برای ارتباط سربازان و
ادوات جنگی با یکدیگر و مراکز فرماندهی ،عملیات نجات در مواردی مانند زلزله ،سیل و آتشسوزی که بسترهای ارتباطی از بین میروند ،کاربردهای محلی
مانند کنفرانسها ،کالسهای درس و سایر کاربردها که در آنها شرکتکنندگان از طریق اتصال گوشیها و لپتاپها و سایر تجهیزات خود به یکدیگر ،به
تبادل اطالعات میپردازند ،سیستمهای رأیگیری و یا کاربرد آن در موارد شبکههای خانگی برای اتصال دستگاهها به یکدیگر اشاره نمود.
در اصل شبکههای موردی سیار برای محیطهای اشتراکی طراحی شدهاند .برای استفاده از آنها در محیطهای خصمانه از مسیریابی مبتنی بر اعتماد
استفاده میشود  .اما به دلیل این ساختار مبتنی بر اعتماد مورد حمالت زیادی قرار میگیرند .چراکه یک گره مورد اعتماد میتواند مورد حمله قرار گیرد و به
یک گره مخرب تبدیل گردد و سپس در عملیات مسیریابی شرکت کند .بنابراین حضور سیستمهای تشخیص نفوذ برای شناسایی و جلوگیری از حمالت ضروری
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است .سیستم تشخیص نفوذ یک سیستم (نرمافزار یا سختافزار) است که رویدادها را بهمنظور کشف حادثهها نظارت میکند .یکی از مهمترین اجزای سیستم
تشخیص نفوذ امکان الگ کردن است .که برای تحلیل رویدادها بهمنظور تشخیص فعالیتهای غیرمعمول توسط کاربر استفاده میشود.
سیستم تشخیص نفوذ بر اساس موقعیت مکانی به دو نوع عمده مبتنی بر شبکه و مبتنی بر میزبان طبقهبندی میشود[2].
سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه1روی روتر یا ابزارهای زیرساختی شبکه قرار میگیرند .این تکنیک اغلب برای حملهکننده و دیگران نامحسوس است
و به همان نسببت بسیار تأثیرگذار است .عالوه بر این گرهها مجبور به دادن ظرفیت و زمان  UPCبه عملیات تشخیص نفوذ نیستند .البته به دلیل فقدان زیرساخت
شبکه این نوع قابل بهکارگیری روی شبکههای موردی سیار نیست.
سییسیتم تشیخیص نفوذ مبتنی بر میزبان.2یک نرمافزار سبیسبتمی اسبت که حملههای روی الیه کاربردی یا عملیاتی سبیستم راشناسایی میکنند .بنابراین
واکنش گرههای خاص میتواند کشببف و گزارش شببود .ازآنجاییکه این سببیسببتمها محاسبببات را روی گره انجام میدهند؛ ظرفیت در دسببترس ( UPCدر
شبکههای موردی سیارتوان باتری دستگاه ) را کاهش میدهد.
سیستمهای تشخیص نفوذ توزیعشده ترکیبی از چند سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر میزبان و مبتنی بر شبکه و یا چند سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر
میزبان میباشد .که حالت دوم میتواند در شبکههای موردی سیار به کار گرفته شود .انتخاب مدل سازماندهی اولین گام برای طراحی معماری در هر سیستم
تشخیص نفوذ توزیعشده میباشد .از رایجترین مدلهای معماری این سیستم ،همتا به همتا ،سلسلهمراتبی ایستا و سلسلهمراتبی پویا میباشد.
در مدل سلسلهمراتبی پویا گرهها بر اساس پارامترهایی چون نیروی پردازش ،اتصال(تعداد گرههایی که میتوانند به یک گره وصل شوند ،).ظرفیت
حافظه ،مجاورت با الگوریتمهای ] [3,4,5,6خوشهبندی میشوند .زمان که سلسلهمراتب ساخته شد گرهها در امتداد خط سلسلهمراتبی گزارش میدهند .آنها
سعی میکنند تشخیص نفوذ را در پایینترین الیهی ممکن بهمنظور حداقل کردن سربار اتصال و دورهی عکسالعمل انجام دهند.
در این معماری مشکل حملهی روم شرقی 3وجود دارد .به این معنی که ممکن است گرههای مخرب با یکدیگر همکاری کنند و یک گره مخرب
را بهعنوان گره رأس انتخاب کنند .در این مقاله یک بهبود برای رفع مشکل حملهی روم شرقی ارائه شده است .که به میزان قابلتوجهی از انتخاب گرهی مخرب
بهعنوان رأس جلوگیری میکند.
سایر بخشهای مقاله به شرح زیر میباشد .در بخش  2پارهای از تحقیقات و کارهای صورت گرفته درزمینه سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکههای
موردی سیار بیان میشود .طرح پیشنهادی برای بهبود معماری سلسلهمراتبی در بخش  3ارائهشده است .در بخش  4نتایج شبیهسازی عملکرد طرح پیشنهادی ارائه
و در بخش  5جمعبندی آورده شده است.
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تحقیقات انجام شده

گسترش شبکههای موردی سیار و اهمیت تشخیص نفوذ در اینگونه شبکهها باعث شده است که تحقیقات فراوانی در این زمینه صورت گیرد.
 D. Sterneو همکاران در سال  2005معماری تشخیص نفوذ مبتنی بر همکاری را ارائه دادند .در این معماری بعد از تشکیل سلسلهمراتب گرهها
در امتداد خط سلسلهمراتبی با هم مذاکره میکنند .آنها سعی میکنند تشخیص نفوذ را در پایینترین سطح ممکن انجام دهند .به این صورت که دادههای بدست
آمده از نظارت را از پایین به باال جمع میکنند و از باال به پایین مورد تصمیم و داوری قرار میدهند .سیستم تشخیص نفوذ در این معماری از دو نوع نظارت
استفاده میکند .اولی نظارت بیقید است؛ به این معنا که رأسهای هر زیر خوشه بر ترافیک داخل سطح خود نظارت میکنند .و دومی نظارت بر جریان داده از
مبدأ به مقصد تنها در گامهای اول و آخر مسیر میباشد].[7
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NIDS
SDIH
3
Byzantine attack
2
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 Chang Katharineو همکاران در سال  2000معماری تشخیص نفوذ مبتنی بر الیه کاربردی بر اساس سلسلهمراتب را پیشنهاد دادند .این معماری
از عامل محلی برای تشخیص نفوذ استفاده میکند .عاملهای همراه در این معماری از هر دو تکنیک مبتنی بر ناهنجاری و مبتنی بر امضا استفاده میکنند .هر
عامل شامل  3ماژول نظارت و تشخیص ،ارتباطات و پاسخ میباشند].[8
 Zhang Daو همکاران در سال  2000سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر دادگاه را ارائه دادند .این معماری دادگاه را با اجزای اصلی خود بهمنظور
شناسایی گرههای مخرب مدل میکند .و شامل ماژولهای مختلف مانیتورینگ ،اتهام ،صدور هشدار،داوری و همچنین گرههای وکیل میباشد[9].
 Manikandan Tو همکاران در سال  2000معماری تشخیص گرههای مخرب را ارائه دادند .و برای شبکههایی که دارای بیش از  5گره یعنی
 n > 4k + 1باشد استفاده میشود.در این معماری یک گره یک پیام به همهی گرههای در محدوده تحت پوشش خود میفرستد .گرههایی که بیخطر فرض
میشوند به این پیام پاسخ میدهند و گرههای مخرب پاسخ این پیام را نمیدهند .گره اولیه سپس درخواست رأیگیری برای گره مخرب میکند .پس از
جمعآوری رأیها ،دادهها برای اثبات اینکه یک گره مخرب است جمع میشوند .ازآنجاییکه که رأی نادرست و حتی گرههای رأی نداده وجود دارد .گره ای
مشکوک اعالم میشود که حداقل  k + 1گره علیه آن رأی دهند].[10
 Rajaramو  Palaniswamiدر سال  2000یک سیستم تشخیص نفوذ برای شبکههای موردی سیار شامل یک پروتکل امنیتی بر مبنای اعتماد
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معرفی کردند که از یک مکانیسم الیهی کنترل دستیابی رسانه 2استفاده میکند .این پروتکل احراز هویت و قابلیت اعتماد را در هر دوالیهی شبکه و پیوند داده
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ارائه میدهد  .در فاز اول پروتکل ،یک راهکار بر مبنای اعتماد جهت هدایت بستهها بهکاربرده میشود تا گرههای بدخواه را شناسایی و جدا 4کند .پروتکل از
مقداری بهعنوان مقدار اعتماد 5استفاده میکند و هرگاه مقدار این شمارنده اعتماد ،از حد آستانهای پایینتر رفت ،آن گره میانی مربوطه بهعنوان گره بدخواه
نشانهگذاری میشود .در فاز دوم پروتکل ،یک مکانیسم امنیتی الیه پیوند به کار گرفته میشود که از احراز هویت و رمزنگاری CBC-X 6جهت فراهم ساختن
امنیت در تبادل پیامهای سیستم تشخیص نفوذ استفاده میکند].[11
 Mutluو  Yilmazدر سال  2000یک سیستم تشخیص نفوذ توزیعشده مبتنی بر همکاری معرفی کردند که بر تحلیلهای محلی و جهانی تکیه
داشت .هر گره یک موتور سیستم تشخیص نفوذ محلی دارد که یک نسخه مبتنی بر شبکه از سیستم تشخیص نفوذ را اجرا و بر فعالیت گرههای همسایه نظارت
میکند .وقتی یک گره رفتاری مشکوک 7را شناسایی میکند بهمنظور دریافت تمامی دادههای مربوط به تشخیص نفوذ ،یک الگوریتم تشخیص نفوذ توزیعشده
را اجرا میکند .در این الگوریتم دادههای رسیده از موتور  IDSو همچنین بقیه پیامهای هشدار 8که توسط  IDSسایر گرهها در شبکه پخششده است،
جمعآوری و تجزیه تحلیل و مرتبط 9میشوند  .حال اگر شواهد کافی مبنی بر نفوذ وجود داشته باشد یک پیغام هشدار در شبکه همه پخشی میشود .اگر پیام
هشدار توسط گرهی غیرقابلاعتماد فرستادهشده باشد ،پیام نادیده گرفته میشود .بهمحض اینکه گره یک پیام هشدار تشخیص نفوذ دریافت میکند عمل
جلوگیری از حمله را انجام میدهد و میزان قابلیت اعتماد گره مربوطه را کاهش میدهد .این عمل توسط تمامی گرههای که پیام هشدار را دریافت میکنند
انجام میشود].[12
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طرح پیشنهادی

در ابتدا گرهها بر اساس ] [3خوشهبندی شدهاند .سپس برای هر خوشه یک عدد تصادفی بهعنوان شناسه ( )CIDانتخاب میشود .هر گره  CIDخوشهای که
در آن قرار دارد را میداند .فرض میکنیم حداقل یک گره ناظر در شبکه داریم که گرهی مورد اعتماد و با آدرسی شناختهشده برای تمامی گرهها است .چنانچه
1

Trust-based
)Media Access Control)mac
3
Link
4
Isolate
5
Trust value
6
Encryption
7
Suspicious
8
Alert
9
Correlate
2
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میزان توان باقیمانده و حافظه گره ناظر از یک حدی کمتر شد خودش با توجه به تاریخچهاش وظیفهاش را به یک گره مورد اعتماد دیگر میدهد و تمامی
گرهها را مطلع میسازد .فرض دوم این است که گره ناظر به دلیل نگه داشت انرژی و سایر منابعش نمیتواند رأس شود.
جدول  -1متغیرهای مورد استفاده در الگوریتم

نام متغیر

مقدار

sTime

حداکثر زمانی که یک گره میتواند رأس باشد
(مقداری ثابت که با توجه به سیاستهای امنیتی تعیین میشود)

dTime

مدتزمانی که گره توانایی رأس بودن دارد
(مقداری متغیر که گره ناظر بر اساس پارامترهای رسیده از سمت گره ،این مقدار را تخمین میزند)

CID

شناسه تصادفی مربوط به هر خوشه

hTime

)min(dTime,sTime

 .3.1الگوریتم پیشنهادی:
.0

تمامی گرههای هر خوشبه(بهجز رأس قبلی) پارامترهای خود(شارژ باتری باقیمانده ،حافظه باقیمانده ،توان پردازشی ،احتمال خارج شدن از خوشه
در بازه زمانی  )sTimeرا به همراه شناسه خود و خوشه به گره ناظر ارسال میکنند.
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گره ناظر ID ،گرههایی را که پارامترهایشان از حد آستانه باالتر بودند و شرایط رأس شدن دارند را درون یک لیست میریزد.

.3

گره ناظر  ،یک عدد تصببادفی در بازه ] [1,mتولید میکند m(.تعداد اعضببای داخل آرایه اسببت) ،درنتیجه شببمارهی یکی از خانههای آرایه به
دست میآید و یک گره بهتصادف انتخاب میشود و نامزد رأس شدن میگردد.

.4

سببپس گره ناظر از سببایر گرههای ناظر (در صببورت وجود) و سببایر اعضببای خوشببه درخواسببت میکند تا در مورد قابلاعتماد بودن گره نامزد
انتخابشده رأی دهند و همچنین خود به توجه به تاریخچهاش رأی میدهد.

.5

گره ناظر رأیها را جمعآوری کرده و طبق فرمول  0مقدار مربوط به قابلیت اعتماد گره را محاسببه میکند .درصورتیکه مقدار بهدستآمده از حد
آسبتانهای بیشبتر باشبد ،گره تصبادفی را به اعضای خوشه بهعنوان رأس معرفی میکند .این مقدار آستانه با توجه به فرمولی که گرهها برای محاسبه
میزان اعتماد به کار میبرند تعیین میشود.
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گره ناظر برای رأس جدید انتخابشبده ،مقدار  dTimeرا محاسببه کرده ،سپس به میزان  hTimeبه گره اجازه میدهد رأس باشد .درصورتیکه
این زمان تمام شببود و یا اینکه گره رأس از محدوده خوشببه خارج شببود و یا با وقوع حادثهای گره نتواند به رأس بودن ادامه دهد ،الگوریتم از سببر
گرفته شده و رأس جدیدی انتخاب میگردد.

()0

) 𝑖𝑧trust i = (𝛼(∑ 𝑚𝑗𝑖 )/𝑦 + 𝛽(∑ 𝑛𝑠𝑖 )/

که در آنα+β=1 :

 yتعداد گرههای ناظر (حداقل یک)

𝑖𝑗𝑚 رأی گره ناظر  jدر مورد گره ( iبین  0تا )0

 αضریب تأثیر برای نظرات گرههای رأس (بین  0تا )0

𝑖𝑠𝑛 رأی گره  sاز همسایههای گره  iدر مورد گره ( iبین  0تا )0

 βضریب تأثیر برای نظرات گرههای همسایه (بین  0تا )0

𝑖𝑧 تعداد گرههایی که با گره  iدر یک خوشه هستند

 trust iنتیجه رأیگیری در مورد میزان اعتماد به گره ( iمقدار بین  0تا )0
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الگوریتم فوق برای کل خوشههای سطح آخر سلسلهمراتبی اجرا میشود و رئوس خوشههای سطح آخر تعیین میشود .حال برای سطح بعدی
سلسلهمراتبی به میزان زیادی اطمینان داریم گرههای رأس مخرب نیستند .و میخواهیم پدر برای این رئوس انتخاب کنیم ،لذا کافی است مراحل  0تا  3را انجام
دهیم و گره پدر را بیابیم .این کار اینقدر تکرار میشود که ریشهی سلسلهمراتب به دست آید.
درصورتیکه در شبکه چندین گره ناظر وجود داشته باشد ،اعضای هر خوشه بهصورت تصادفی بر سر یکی از گرههای ناظر توافق میکنند و
پارامترهای خود را برای آن گره ارسال میکنند و در صورت عدم وجود گرهی ناظر ،گرههای هر خوشه میتوانند هریک عددی تصادفی تولید نمایند و برای
تمامی همسایههای خود در خوشه ارسال کنند ،سپس با مرتبسازی  IDهای مربوط به گرههای خوشه  ،با جمع این اعداد تصادفی میتوان به عددی تصادفی
رسید که به کمک این عدد میتوان گرهی را بهعنوان ناظر بهتصادف انتخاب کرد که تمامی گرهها از آن خبر داشته باشند .هرچند برای انتخاب این ناظر میتوان
رأیگیری کرد و میزان اعتماد به این گره را پرسوجو نمود ولی همچنان مشکل این روش اعتماد و اطمینان به ناظر انتخابی است ،چراکه نقشی کلیدیتر و
حساستر از رأسها دارد و بهسادگی نمیتوان به رأیگیری اکتفا نمود .لذا فرض میکنیم در شبکه حداقل یک گره ناظر با تعاریف پاراگراف اول از این بخش
موجود است.
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شبیهسازی

جهت شبیهسازی ایده پیشنهادی از برنامه  [13] NS2نسخه  2335در محیط  Ubuntu 14.04 LTS 32bitاستفاده شده است .پارامترهای شبیهسازی در
جدول  2آورده شده است .در شبیهسازی دو مؤلفه تعداد کل بستههای ارسال شده و همچنین مقدار کل انرژی باقیمانده(جمع انرژی تمامی گرهها) محاسبه و
در شکلهای 0و 2ترسیمشدهاند.
جدول  -2پارامترهای شبیهسازی
 300ثانیه

زمان شبیهسازی

50

تعداد گرههای متحرک

0

تعداد گرههای ناظر

670 * 670

توپولوژی

AODV

پروتکل مسیریابی

متغیر

سرعت گرهها

 400ژول

انرژی اولیه هر گره

1 CBR and 1 FTP

ترافیک

انتخاب آستانهها و همچنین الگوریتم مناسب جهت رأیگیری وابسته به کاربرد و محیط عملیاتی دارد .ما در این شبیهسازی برای محاسبه میزان
ال صورت گرفته است ،منع سرویسی از سمت مقابل
اعتماد گرهها به یکدیگر از نسبت تبادالت موفق استفاده کردهایم ،به این معنی که اگر در تراکنشهایی که قب ا
رخ نداده باشد ،اعتبار افزایش و در غیر این صورت کاهش یابد و همچنین گرههایی که تبادلی نداشتهاند اعتبار  035را ارسال نمودهاند .و به گرهها با اعتماد باالی
 037اجازه کاندیدا شدن دادهایم.
همانطور که انتظار میرود در ابتدای شبیهسازی به دلیل تشکیل خوشهها و رأیگیری در هر خوشه تعداد بستههای ارسالی بیشتر از بقیه زمانها بوده
و همچنین انرژی با شیب تندتری کاهشیافته است ،در الگوی حرکتی تصادفی تعیینشده برای گرهها از میانههای شبیهسازی به بعد سرعت حرکت گرهها
کاهشیافته و لذا بهتبع آن خروج گرهها از خوشه و لذا رأیگیری مجدد کاهش مییابد ،همچنین انرژی با شیب مالیمتری کاهشیافته است.
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Bare MANET

Proposed Method

21000
20000
19336.6

20000

18081.2
19158.6

18000
17000

17496.4
15572.1

16000
15000

انرژی کل باقیمانده در گرهها

19000

14000

14574.5

13000
300

270

2633

2598

240

210

180

150

120

60

90

30

0

زمان

شکل  -1مقدار کل انرژی باقیمانده در گرهها

2675

3000

2865

2500

2503

300

270

2499

2487

2000

1667

1500
1000
500

0
0
240

210

180

150

120

90

60

30

زمان
Bare MANET

Proposed Method

شکل  -2تعداد کل بستههای ارسالشده در بازههای  33ثانیهای
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0

تعداد بستههای ارسال شده

2092

2500

نتیجهگیری
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یکی از راهکارهای بهبود امنیت در شبکههای موردی سیار بهکارگیری سیستمهای تشخیص نفوذ میباشد که به دلیل عدم وجود زیرساخت در این شبکهها
 لذا ساختارهای سلسله مراتبی و مخصوصاا نوع پویای آنها که ساختار را بر اساس وضعیت شبکه شکل میدهند،نظارت مرکزی و ثابت امری ناکارآمد است
 ما در این مقاله جهت بهبود امنیت و کارایی سیستمهای تشخیص نفوذ با ساختار سلسله مراتبی پویا روشی ارائه.گزینه مناسبی برای اینگونه از شبکهها میباشد
 روش.دادیم تا گرههای رأس در ساختار سلسله مراتبی تا حد قابل قبولی از میان گرههای مورد اعتماد انتخاب شوند و گره بدخواه بهعنوان رأس انتخاب نگردد
پیشنهادی صرفنظر از نوع الگوریتم تشخیص نفوذی که بهکاربرده میشود رأس خوشهها رو همچنین رأسهای باالتر را به کمک رأیگیری و با استفاده از
گره (های) خاصی بانام ناظر انتخاب میکند و همچنین از باقی ماندن گرهی با عنوان رأس برای مدتی طوالنی جلوگیری میکند و درنتیجه اطمینان به مخرب
.نبودن رأسها را افزایش داده و با حمله روم شرقی مقابله میکند
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