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استاد مشاور دوم
این پیشنهادیه در شورای تحصیالت تکمیلی /شورای گروه  .....................................به تاریخ  ...........................مورد بررسی و تصویب
قرار گرفت.
در ضمن ،ماهیت پایاننامه :2نظری تجربی اعالم میگردد.

نام و امضای مدیر گروه

این پیشنهادیه در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده  .......................................به تاریخ  ............................مورد بررسی و تصویب
قرار گرفت و اطالعات مربوط به آن در سامانه پژوهشگاه علوم و فنآوری اطالعات ایران ثبت و تایید شده است.
نام و امضای رئیس  /معاون آموزشی دانشکده
اصل پیشنهادیه تایید شده باید به اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال و تصویر آن توسط دانشجو به استادان راهنما و مشاور
تحویل داده شود.
 1امضای استادان راهنما و مشاور الزامی است و امضای "از طرف" پذیرفته نمیشود .درصورتی که هریک ازاستادان یاد شده عضو هیات علمی دانشگاه یززد نباشزند ،ضزمن در
نشانی و شماره تلفن آنان ،آخرین حکم کارگزینی آنها ضمیمه گردد.
 2پایاننامههایی که انجام آنها مستلزم تامین لوازم و مواد مصرفی و هزینه خدمات آزمایشگاهی و میدانی (مانند نمونهبرداری و انجام آزمایشات) است ،تجربزی محسزوم میشزوند.
هزینه انجام کلیه اموری که جزء وظایف دانشجو محسوم میشود و لوازم مصرفی که تأمین آنها معموالً برای تمام دانشجویان تحصیالت تکمیلی ضرورت پیدا میکنزد (نظیزر تهیزه
مقاله یا کتام ،نرم افزار ،داده یا تکمیل پرسشنامه و  )...مالک تجربی بودن پایاننامه نیست.
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 -2شرح پایاننامه:
الف) تعریف موضوع(تعریف مسأله ،هدف از اجرا و کاربرد نتایج تحقیق):
شبکههای بینخودرویی نقش مهمی را در ارتباطات آینده ایفا میکند .شبکههای بینخودرویی یک شبکهی موردی است که یک
زیرکالس از شبکههای موردی متحرک در نظر گرفته میشود و تحرک زیاد ،تغییرات سریع توپولوژی شبکه و بخشبندیهای متعدد
از ویژگیهای خاص این نوع شبکه است.
انتشار اطالعات در شبکههای بینخودرویی از طریق رفتار مشارکتی گرههای متحرک صورت میگیرد .پیامهای مبادله شده در
شبکهی بینخودرویی اطالعات حیاتی چون اطالعات مکانی ،وضعیت ترافیک ،شرایط اظطراری ،شرایط جادهای  ،اطالعیههای
تصادفات و شرایط بد جوی و غیره را حمل میکنند .در چنین مواردی اگر یکی از گرهها ،بد رفتار کند ،مشکالت بسیار مهمی پیش
میآید .رفتار مخرب را میتوان به طور کلی به هر نوع رفتاری که از رفتار متوسط دیگر گرهها انحراف پیدا کند ،در نظر گرفت  .از این
رو تشخیص خودروهای بدرفتار به منظور ایجاد یک شبکهی بینخودرویی امن بسیار ضروری است[1] .
م) سابقه تحقیق:
در پژوهشی که  Ghoshو همکاران در ]2و [1انجام دادند ،یک طرح قوی برای تشخیص خودروهای خرابکار ،در کاربردهای
اطالعرسانی تصادف ارائه شد ،که از یک مقدار آستانه برای میزان اعتماد به یک گره استفاده و گره های مخربی که بسته های دریافتی
را حذف یا تکرار میکردند تشخیص داده میشد.
در] Ghosh [1و همکاران ،با در نظرگرفتن احتمال جعلی بودن اطالعات مکانی یک خودرو ،کار قبلی خود ] [2را بهبود دادهاند.
 Kimو همکاران در] [9یک طرح جدید مدیریت میزان اعتبار گرهها ،براساس سو رفتار ارائه دادند ،که شامل سه فاز تشخیص بدرفتار،
همه پخشی دوباره ی رخداد و الگوریتم اخراج سراسری برای تشخیص و فیلتر اطالعات غلط در شبکههای بین خودرویی است .هر گره
اطالعات کلی از رخدادها و عملیات مربوط به تشخیص گرهی بد رفتار را در اختیار دارد.
الگوریتم ][9گره مخرب را با در نظرگرفتن گرههایی که تعداد حذف یا تکرار بستهی دریافتیشان بیشتر از یک مقدار آستانه است،
تشخیص میدهد.
 Kadamو  Limkarدر ] [6بهبودیافتهی الگوریتم ] [9را ارائه دادند که نهتنها گرههای مخرب را تشخیص میداد بلکه راهکار
پیشگیرانه نیز در نظر میگرفت  .این رهیافت تاثیر حملهی سیاهچاله را در شبکههای بین خودرویی کاهش میداد.
در ] [7از الگوریتم کیفیت سرویس  ،مسیریابی و خوشهبندی  ،QoS-OLSRبرای تشخیص خودروهای مخرب در شبکه استفاده
شده است.
در ] Vulimiri [8و همکاران یک روش احتمالی برای تشخیص گرههای مخرب در نظر گرفته اند.این روش اطالعات مرتبط که
در جواب یک پیغام اصلی داده شده و اطالعات ثانویه نام دارند را بررسی کرده و از آنها برای تشخیص گرهی مخرب استفاده کرده
است.
در ] Harit [4و همکاران روش ] [8را با کم کردن خطاهای احتمالی بهبود دادند.
 Rujو همکاران در ] [10پیغامهای جعلی و گرههای مخرب را با نظارت عملکرد خودرو ،بعد از ارسال پیغام تشخیص میدهد .
 Groverو همکاران در ] [11یک چارچوب امنیتی بر اساس الگوریتمهای یادگیری ماشین ،برای طبقه بندی سوء رفتارهای متعدد در
شبکههای بین خودرویی ارائه دادند .این رهیافت به طور موثری چندین سورفتار در شبکههای بین خودرویی را طبقه بندی میکند که
براساس نتایج این پژوهش ،الگوریتم های  J-48و  Random Forestعملکرد بهتری را نشان دادهاند .
در ] MALHI [12و همکاران یک سیستم استنتاج تصمیم برای انتشار اطالعات صحیح ارائه دادهاند که در آن روش ،از مفهوم درخت
وابستگی  xmlاستفاده شده است.
) کلمات کلیدی:
فارسی :شبکههای بین خودرویی ،گره مخرب ،امنیت
انگلیسیVehicular ad-hoc networks (VANETs), Misbehavior Detection, Malicious vehicles, Security :
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د) فرضیات (یا سئواالت پژوهشی):
 -1چه پارامترهایی در تشخیص گره مخرب در شبکه های بین خودرویی ،تاثیرگذار است ؟
 -2آیا ترکیب روشهای گره محور و داده محور ،در تشخیص گرههای مخرب میتواند مزایای هر دو روش را ارایه دهد؟
 -1نقش الگوریتمهای یادگیری ماشین ،در تشخیص گره های مخرب و افزایش ایمنی در شبکه های بین خودرویی چیست؟
هز) روش تحقیق (مخصوص دانشکدههای علوم انسانی ،منابع طبیعی و هنر و معماری):
و) مراحل اجرای پروژه و زمان بندی:
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 -3مواد ،وسایل و دستگاههای مورد نیاز و منبع تأمین:
نام ماده یا دستگاه
یک دستگاه کامپیوتر

 -4تعهد نامه دانشجو:

محل تامـین
قبالً تامین شده است.

*

اینجانب زهرا سلطانی محمدی متعهد میشوم که با توجه به مفاد این پیشنهادیه به طور تمام وقت ،زیر نظر استادان راهنما و مشاور انجام وظیفه

نمایم .در ضمن «تعهد رعایت حقوق معنوی دانشگاه یزد»

را مطالعه نموده و با اطالع از اینکه شرط فارغالتحصیلی اینجانب

پایبندی شرعی و قانونی به رعایت حقوق معنوی مذکور است و باید تعهدنامه امضاء شده را همراه پایان نامه صحافی نمایم ،اقدام به انجام
پیشنهادیه تصویب شده خواهم کرد.
.
تاریخ و امضای دانشجو
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