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  چکیده

  روش جالـب و جـذاب بـراي    ها قبل به عنوان یـک از مدت با زمان متغیرهاي با استفاده از کلید ایستگاه اصلی ها دررمز کردن متقارن داده
با زمان که کلیـدهاي   متغیرهاي با این حال ارائه مدلی از کلید. سیم ارائه شده استهاي حسگر  بی، در شبکهپخشی امنپخشی و تکهمه 

فتن سـایر  ترین ارتباط را با هم داشته باشند تا با کشف یک یا چند کلید جلسه توسط مهاجم در مـرور زمـان، همچنـان یـا    جلسه پیچیده
که در برابـر حملـه    با زمان متغیرهاي دراین مقاله ابتدا مدلی جدید از کلید. عملی بماند، خود موضوع بسیار مهمی استکلیدهاي جلسه غیر

طـرح  ایـده اصـلی    .گیریمحسگر  بکار می هايپخشی در شبکهپخشی و تکارائه و سپس آن را براي همه بیان شده بسیار مقاوم است را
حسگر سـاخته شـود و یـا اینکـه     گره این است که بجاي اینکه کلید جلسه براي هر مرحله از ارتباط همانند روشهاي پیشین در  ارائه شده

) یک کلیـد (و ایستگاه اصلی ) دو کلید(هایی که بین گره حسگر ساخته شده و آماده از ایستگاه اصلی به حسگر منتقل شود، از مجموعه کلید
در . هاي کارایی کاستی نسبت به روشهاي پیشـین نـدارد  این روش با وجود داشتن مزیت فوق از لحاظ فاکتور .ساخته شود اندتوزیع شده

 .دهیمارائه می هاي امنیتی و کارایی این طرحانتها نیز بحثی راجع به جنبه

  کلمات کلیدي
  سیمبی هاي حسگر امنیتی، شبکه هاي، طراحی پروتکل، رمزنگاريبا زمان متغیرهاي مدیریت کلید، کلید

 

  مقدمه -1
هاي متنوعی از جمله براي کاربرد شبکه 1پخشیهمهسیم از بیحسگر هاي شبکه

به روز رسانی نرم افزار، توزیع دستورات، همزمـانی  و  مـدیریت شـبکه اسـتفاده     
-به این ترتیب می حسگریک   [9]با استراتژي پیشنهادي در  همچنین .کنندمی

                                                             
1 Broadcast 

 2پخشـی تکداده را به صورت  ،که هاي دیگر ارسال کندحسگراي را به تواند داده
-پخـش آن داده را بـه صـورت    ایستگاه اصلی سپس ارسال و  3ایستگاه اصلیبه  

ها یـک نگرانـی   پیغام همگانیپخشامنیت . ها ارسال کندحسگربه بقیه  همگانی
ها حیاتی هستند مثل باشد که دادهسناریوهایی می دراي به ویژه بسیار مهم و پایه

                                                             
2 Unicast 
3 Base Station 
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سـمع و تزریـق   سـیم اسـتراق  هاي بیدر شبکه. هاي نظامی و نظارت منابعکاربرد
شـده  هاي امنیتی سـنتی طراحـی  راه حل. هاي غلط به شبکه کار آسانی استداده

بـه   ي حسـگر هاتوان مستقیما براي شبکهرا نمی  4هاي نقطه به نقطهبراي شبکه
  .کار برد

  هاي شدید منابع داشته و ممکن اسـت شـامل  محدودیت حسگرهاي شبکه
نگاري این خطر را دارد که استفاده از مدل ساده رمز. هزاران گره باشند یا صدها و
لو برود و کلیدش توسط مهاجم شناخته شود آنگاه مهـاجم بـا تظـاهر     هیاگر گر

تواند کل ترافیک شـبکه را شـنود   کردن  به عنوان یک گره معمولی در شبکه می
نگاري نامتقارن به سبب  سربار محاسباتی بسیار باال در مقابل استفاده از رمز. کند

سبک وزن  طرحآنچه مورد نیاز است یک . مناسب نیست حسگرهاي براي شبکه
 لـو رفـتن   ،مانـدن  عملیغیربا پیچیده و  اوالً آن در نتیجه استفاده از باشد کهمی
 ،یک یا چند کلید از زنجیره کلیدهاي جلسهلو رفتن  در اثرش زیادي از کلیدها بخ

 نامتقــارن راهــاي مفیــد رمزنگــاري متقــارن و ویژگــی ثانیــاً یابــدمنیــت ارتقــاء ا
بین این دو نوع رمزنگـاري   5مصالحهبا هم ترکیب کرده و آثار زیانبار  هوشمندانه

  .را حداقل کند
-به نحوي که پیغـام  است 6با زمان متغیر هاياستفاده از کلید ،یک رهیافت

را » کلیـد  هزنجیر«هاي متفاوتی که تشکیل یک متوالی با کلید پخشیهمههاي  
هـا  ، که همه گـره )منظور کلید جلسه است( کلید مشترك. شونددهند رمز میمی

-زمانی تغییر مـی  بازهبه ازاي هر بسته پیغام یا پس از یک  آن را در اختیار دارند،
  .کند

تولید  ، براي 7درهممعمول، یک تابع تولید با زمان  متغیرهاي کلیددر مدل  
مقـدار اولیـه تصـادفی و    یـک  بـه نحـوي کـه     .شـود این زنجیر کلید استفاده می

اي از رایـه آشـود تـا یـک    مـی  اش محاسبهدرهم مقدارمرتبه چندین  محرمانه اي
به طور متناوب و در ترتیبی معکوس به عنوان کلید  این کلیدها ها تولید شودکلید

تولیدي به عنوان اولین  درهمآخرین مقدار . شوندها ارسال میکردن دادهبراي رمز
بـه عنـوان     مقـادیر درهـم  چون گفتیم در ترتیبی معکوس از ( 8ریشهکلید  یا کلید

  هـاي حسـگر  ، در کلیه گـره در مرحله اولیه برپاسازي شبکه) شودکلید استفاده می
 کلیـد ریشـه   کلید جدیـد را بـا  ایستگاه اصلی در اولین مرحله ارتباط . شوددرج می
هـا نیـز بـا کلیـد     رهگ. کندمی همگانیپخش حسگرهاي کند و براي همهرمز می

گشایی کرده و کلید جدیـد را از آن اسـتخراج کـرده و بـراي     ها را رمزبسته ریشه
هاي بعدي کلید.  کنندآن را با کلید قبلی مقایسه می درهماحراز هویت آن، مقدار 

  . شوندنیز به همین نحو ارسال می
بتوانـد  مشکلی که در این روش وجود دارد این است که اگـر یـک مهـاجم    

به هر نحـوي بتوانـد یکـی از    یا و گشایی کند ها را در گذر زمان رمزیکی از بسته
را بیابد و  ي جلسهتواند به صورت متوالی همه کلیدهامی ،کلیدهاي جلسه را بیابد

یـک    در ایـن مقالـه اگـر   روش پیشنهاد شـده   با. ها را رمزگشایی کندهمه بسته

                                                             
4 Point-to-Point 
5 Trade off 
6 Time-Varying Keys 
7 Hash 
8 Root-key 

یـافتن سـایر   را بیابد همچنان  کلید جلسهمهاجم به هر نحوي بتواند یک یا چند 
  .  ماندمیکلیدهاي جلسه غیر عملی 

بیـان   بخش دوم را بهکه  شرح سازماندهی شده استاین بقیه این مقاله به 
روش  در بخـش سـوم   . اختصـاص دادیـم   پیشینمروري بر کارهاي   فرضیات و
بخش چهارم بـه  . یماهگرفتمان را ارائه و آن را در شبکه حسگرها بکار پیشنهادي

. داده شـده اسـت  در مقابل انواع حمالت اختصاص روش ارائه شده تحلیل امنیتی 
-و نتیجـه  ایـم ارزیابی پرداختـه انتخاب الگوریتم رمزنگاري و در بخش پنجم  به 

  .دهدگیري بخش ششم را تشکیل می
   پیشینکارهاي مروري برفرضیات و  -2

در ابتدا فرضیات مهم را بیان نموده و سپس تعدادي از کارهـاي پیشـین در ایـن    
مان را در ادامه با آنها مقایسه خواهیم کرد بطـور مختصـر تشـریح    حوزه که روش

  .کنیممی
  فرضیات -2-1 

چنـین  . ارائه شده است  9سیم تک گامحسگر بیهاي شبکهطرح مورد نظر براي 
پخشی مسـتقیم داده بـه   شامل یک ایستگاه اصلی است که توانایی همه ايشبکه

همچون بسیاري از کارهاي دیگـر در ایـن زمینـه فـرض      .هاي حسگر را داردگره
کنیم که ایستگاه اصلی منابع انرژي و محاسباتی کافی دارد و در مقابـل انـواع   می

فعلی ذرات هاي همچون نسل  هاي حسگرگره شودفرض می. حمالت امن است
. نـد ربوده و از توان محاسباتی و ارتباطی محـدودي برخوردا   [2]10میکاي برکلی

افـزار مقـاوم در    ها از امکانات  سختمسلماً اگر هزینه اضافی پرداخت شود و گره
هـاي موجـود در   استفاده کنند، امنیت کلیـد  TPM12  [15]مثل   11برابر مداخله

. گیریمسیم را هم باز و ناامن در نظر میکانال بی. یابدحافظه گره بسیار ارتقاء می
سمع، تزریق داده غلط بـه  تواند کارهاي استراقدر این کانال دشمن به راحتی می

   . هاي دریافتی از ارسالهاي گذشته را انجام دهدشبکه و ارسال مجدد پیغام
  هاي پیشینمروري بر کار -2-2

بخـاطر   امـا  ،کارهاي زیـادي صـورت گرفتـه   نگاري نامتقارن اگرچه در حوزه رمز
ها اکثر تحقیقات شبکه حسگرها در حسگر محدودیتهاي مصرف توان و محاسبات

با توجه بـه اینکـه روش مـا در حـوزه      .[16]باشدنگاري متقارن میرمز در زمینه
در ادامه تعدادي از روشهاي مطرح در این حوزه را بررسی نگاري متقارن است رمز
  .کنیممی

 اصـلی هایی که براي ارتباط امـن میـان حسـگر و ایسـتگاه     یکی از پروتکل
پروتکل رمزنگـاري کلیـد متقـارن     نای .نام دارد TinySec[4] استفاده می شود

کلیـدي  . پروتکل ارتباطی پیاده سازي کرده استالیه پیوند داده  در سطح را داده 
هاي شـبکه  حسگرشود در بین کلیه که در این روش براي رمزنگاري استفاده می

مشترك است و طول عمر این کلید هم همیشگی است یعنی از ابتداي ارتباط تـا  
اگـر چـه ایـن روش    . کنـد پایی شبکه این کلید ثابت است و تغییر نمـی انتهاي بر

                                                             
9  Single-hop 
10 Berkeley MICA Motes 
11 Tamper-Resistant Hardware 
12 Trusted Platform Module 
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سادگی و مزایاي جالب توجهی دارد اما این سادگی و مزایـا بـه قیمـت بـه خطـر      
ــی  ــبکه مــ ــت شــ ــادن امنیــ ــدافتــ ــاجم  . باشــ ــک مهــ ــه یــ ــرا کــ  چــ

 حسـگر یـک   ضمن اینکه .بیابدگذشت زمان تواند این کلید را با طور بالقوه میبه
  یـت اینکـه ایـن روش   و در نها تواند به سادگی داده جعلی ارسال نمایدعتبر مینام
  .آسیب پذیر است 13تکراردر برابر حمله  ذاتاً

 و پخشـی همـه کـاري   حالـت دو نـام دارد و در   MiniSec[7] روش دیگر
 کنـد  اسـتفاده مـی    TinySec هـاي این روش از ویژگـی . کندکار می پخشیتک

بـراي جلـوگیري از حملـه      ايشـمارنده ، مثال افزودن بجز چندین اصالح کوچک
عمـومی بـراي    از یک کلید مشترك کامالً TinySecاین روش همچون . تکرار
-را به ارث مـی  TinySec ضعفهايو از این جنبه  کندها استفاده میحسگرهمه 

بـا ایـن   . را دارد 15در گسـتره شـبکه   14سسـت ضمن اینکه مشکل همزمانی . برد
  .کندایجاد می  TinySec  اوصاف این روش تنها بهبود اندکی در روش

-احراز هویت همهنیست و براي  امن پخشیهمه که البته براي دیگر روش
ــی ــر قــرار نمــی    محرمــانگی  و اســت  16پخش  دهــد پروتکــل را مــد نظ

 µTesla [9] کنـد تـا   استفاده می با زمان  متغیرکلیدهاي این پروتکل از . است
با استفاده از یک تابع درهم سازي یـک  . ها را تضمین کندبتواند احراز هویت داده
ـ به صورت امن  کلید ریشه. شودزنجیر درهم تولید می بـه   حسـگرها  راي همـه  ب

اسـتفاده   سسـت همزمـانی  دراین مدل شبکه از  .شودارسال می پخشیتک شکل
منظم را ایجاد کند و کلیدها را به ازاي هر فواصل زمانی  کند تا بتواند یکسريمی

 یـک مقـدار    هم به کمـک ها جامعیت داده .ارسال کند  فواصل زمانیکدام از این 
MAC17   مـی شود حاصـل  تولید شده و به داده الحاق می کلید محرمانه که با-

در گسـتره   سسـت  همزمـانی  ها و معایب این پروتکـل اوالً کاستیاز جمله . گردد
ها است تـا اینکـه همگـی    فضاي بافر مورد نیاز براي بافر کردن بسته  شبکه ثانیاً

    .از ضعفهاي این پروتکل حمله سرریز بافر است یکی. احراز هویت شوند

ارائـه شـده    µTeslaهـاي  دیگر که بـراي برطـرف نمـودن کاسـتی    روش 
µTesla تـر شـده   در این روش فاز توزیع کلید ساده .نام دارد  [5] چند سطحی

  مفهوم تولید کلید چند سطحی با کمک توابع شبه تصادفی  نیز براي بهبود. است
  .قابل توجه طرح ارائه شده است

کلیـد   کلیـد متفـاوت، یعنـی    هر حسگر از چهارLEAP18  [18]  در روش
یعنـی هـر گـره      .کنـد استفاده می  کلید دوبه دو وکلیدخوشه  ،کلیدگروه ،انفرادي
یـک    و ایسـتگاه اصـلی   مشترك بینکلید انفرادي  .کلید را دارد چهاراین  حسگر
هـم   کلیدخوشـه  .اسـت  دو حسـگر  کلید مشترك بین کلید دوبه دو  .است حسگر

هم بین  کلیدگروهدر نهایت  .باشدمیهمسایه  هايحسگربین تعدادي از مشترك 
 عمـومی و  پخشـی  همهاز آن براي  ایستگاه اصلیمشترك است و  حسگرهاکلیه 

احـراز   پروتکل این روش از یک  .کندها استفاده میمحرمانگی داده فراهم کردن 

                                                             
13 Replay   
14 Loose 
15 Network Wide Loose-Time Synchronization 
16 Broadcast Authentication 
17 Message Authentication Code 
18 Localization Encryption Authentication Protocol 

همزمـانی   کند در نتیجه مشـکالت  استفاده می Teslaµمثل  پخشیهویت همه
  .ها را داردداده  19خیربا تاٌ تصدیقدر گستره شبکه و همچنین مشکل  سست

هاي ما، یکی از بهترین کارهایی که تاکنون در ایـن حـوزه   بر اساس دانسته
روشـی بـراي    در ایـن کـار   .باشـد مـی   [13] کار ارائـه شـده در   انجام شده است

ارائه شـده    تک گام  سیمبی  حسگرهاي در شبکهپخشی امن محرمانگی و همه
ایسـتگاه   در این پروتکل . شودمیاستفاده  با زمان متغیرهاي از کلیددر آن  ،است

   متــوالی  بطــور  محاســبه درهــم   اي را بــا   درهــم یــک زنجیــره    اصــلی 
(SHA1 or MD5)  یک مقدار اولیه تصادفی و محرمانه  یک مقداربا شروع از

  صـــورت کـــه ایـــن زنجیـــره  بـــه    . آوردبدســـت مـــی  KMیعنـــی  اي
KM,KM-1,…,K1,K0  کنـیم  فـرض مـی   راه اندازي زدر فا. باشدمی K0

 کـه   
ها حسـگر به صورت امـن در داخـل ایـن     درهم است  آخرین کلید در این زنجیر 

این کار می تواند در مراحل ساخت شـبکه انجـام گیـرد و یـا از     . قرار گرفته است
در هـر حـال ایـن کـار بایـد در      . شود انجام  Diffie-Hellman طریق پروتکل

در این پروتکل هر بسته بـا یـک کلیـد    . شبکه انجام گیرد برپاسازيمراحل اولیه 
در ام   i+1کلیـد  . شودمیمخصوص به خود رمز شده و با همان کلید رمزگشایی 

هـاي  علیـرغم ویژگـی  . شـود میارسال  حسگربه  قرار گرفته و  ام  i بسته داخل
این خطر وجود دارد که در صورتی که با گذشت زمـان یکـی از    ،روش این مثبت
هـاي بعـد از آن قابـل    آنگـاه تمـام بسـته   ، لو بـرود  به هر نحوي هاي جلسهکلید

   .رمزگشایی خواهند

  روش پیشنهادي -3
مان را بیان و سپس بیان کاملی از آن را ارائـه  اي از طرحدر ادامه ابتدا حالت ساده

   .دهیممی

  اي از روش ارائه شدهسادهبیان  -3-1
دو   حسـگر هـر   و ایستگاه اصـلی بین  پخشیهمه براي ساختن کلید جلسه

K1کلید 
 دهیمقرار می حسگردر داخل هر  هاي اول و دومبعنوان کلید اولیه K2و  

و  گـره در هنگام ساخت  دو کلیداین   .)هاحسگرکلید کامال یکسان براي تمام ود(
به مـرور   ندتواناین کلیدها می .شوندمیدر آن قرار داده از برپاسازي شبکه  پسیا 

  .زمان به روز رسانی شوند
یک کلیـد سـوم    ام از ترکیب این دو کلید و iبستهکلید جلسه براي ارسال 

(K3
t)   که در بسته  ایستگاه اصلیاز دریافتیj ام (1≤j≤i-1)سـاخته   قرار دارد

K3کلید . می شود
t  ،مثل روش Teslaµ  حاصـل   معکـوس  درهماز یک زنجیر

یـک مقـدار اولیـه تصـادفی و     شـبکه از    بطوریکه در مرحلـه سـاخت  . شده است
ــه اي ــل  محرمان K3مث

M
ــوالی    ــمبطــور مت ــی  دره ــا دنبالــه . گیــریمم     ت

K3
M

  ، K3
M-1

 ،… ،K3
1
 ، K3

K3  .تولید شود 0
0

 ،اولیه کلید سومرا به عنوان  
   باشـد مـی   ایسـتگاه اصـلی  دهیم و بقیه تنها در اختیار قرار می حسگردر داخل هر

(0 ≤ t ≤ M) .  
K3براي احراز هویت  یزن حسگر هر  

t آن را تولیـد و بـا    درهممقدار  ،جدید
K3)قبلی که در اختیار دارد سوم مقدار کلید

t-1) اگر یکسان بودند  .کندمقایسه می
مـا  با این حساب  .است آمده ایستگاه اصلیاز طرف که این کلید  دشومطمئن می
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K1 کلید جلسه را با 
K2 و 

K3 و  
t 

K3سازیم که کلید می 
t

بسـته   Lبه ازاي هر   
بسته به نظر اپراتور شـبکه   است کهیک عدد ثابت   L  .شودارسال می حسگربه 

هـا  حسـگر محیطـی کـه در آن    در مرحله ساخت شـبکه بـا توجـه بـه شـرایط و      
بگیریم براي ساخت هـر   1را  Lاگر  .گرددتعیین می ∞تا  1بین عدد  اندگسترده

بگیـریم   ∞اگـر آن را   .مندیمنیاز ایستگاه اصلیطرف کلید جلسه به کلید سوم از 
K1 آنگاه ما تنها به

K3داریم و هرگز به  نیاز K2 و 
t

بـراي   درهـم اجـراي تـابع    و 
 .نیاز نداریم ایستگاه اصلیاحراز هویت کلید سوم دریافتی از 

   پخشیهمه تشریح پروسه تولید کلید جلسه -3-2
که ما یک متن رمز نشده کنیم، به نحوياستفاده می Fبراي اینکار ما از یک تابع 

)x ( را به همراه یک پارامتر دیگر)k (خروجـی ایـن تـابع    . کنیموارد این تابع می
ݕاست که بشکل) y(متن رمز شده  = ویژگی ایـن  . دهیممی نمایش  ୩(x)ܨ

از نظـر   kیـافتن مقـدار     y و xو  Fتـابع ایـن اسـت کـه اوالً بـا داشـتن تـابع        
یـافتن    y و kو  Fثانیاٌ با داشتن تـابع  . محاسباتی در زمان منطقی ناممکن باشد

 Fبـراي کـار مـا، تـابع      .از نظر محاسباتی در زمان منطقی ناممکن باشد xمقدار 
و یـا حتـی    RC5 [11]و  AESو یا یـک تـابع رمـز مثـل      HMACتواند می

RC4 عملکرد تابع . باشدF  آمده است 1که در فوق تشریح شد در شکل .  
  

  
بـه  . آمـده اسـت   2بلوك دیاگرام پروسه تولید کلید جلسه همه پخشی در شـکل  

K1کلیـد   ،Aابتـدا در بـالك    ازاي هر بسته دریـافتی، 
K3بعنـوان داده و کلیـد    

t 
-بالك مـی به عنوان کلید وارد  )گرفتیم ایستگاه اصلیکه از  سومی آخرین کلید(

K1 شده براي روزرسانیبهجدید و  مقدار  بالك،خروجی  .شوند
همواره . باشدمی 

را بـا خروجـی ایـن بـالك بـه روز       K1 مقـدار   Aبالفاصله پس از اجراي بالك 
K2و   K1 ادیرمق ،Bسپس در بالك . کنیمرسانی می

 داده و بعنـوان بـه ترتیـب    
است کـه آن   کلید جلسه فعلی این بالكخروجی  .شوندمی این بالك  کلید وارد

ایسـتگاه  براي بازگشـایی پیغـام بعـدي از طـرف      Kcs. دهیمنشان می Kcs  را با
بـا خروجـی    Bنیز همواره بالفاصله پس از اجراي بـالك   K2. رودبکار می اصلی

در واقع هر خروجی این بالك هـم یـک کلیـد    . شوداین بالك به روز رسانی می
پس از هر  .، براي اجراي بعدي این بالك استK2جلسه  و هم یک مقدار جدید 

 L بسته دریافتی، مقدار جدیدي براي کلیدK3      از طـرف ایسـتگاه اصـلی ارسـال
تشـریح شـده در    مـدل  .شودساز، احراز اصالت میشودکه به کمک تابع درهممی

کنـد  در حسگر، از مجموعه کلیدهایی استفاده میکه براي تولید کلید جلسه  فوق
    کــــه بــــین حســــگر و ایســــتگاه اصــــلی توزیــــع شــــده انــــد را        

Distributed Time-Varying Key (DTVK)  نامیممی.  

براي کاهش اثرات ناشی از لـو رفـتن کلیـدهاي    : کلید به روزرسانی گروهی
، احتمـاال بوسـیله نفـوذ فیزیکـی، همچـون پروتکلهـایی مثـل        داخل گره حسگر

LEAP ، کنـیم کارمان اسـتفاده مـی   در روش به روز رسانی گروهی کلیداز یک .
بـراي   20کـه از درخـت کلیـد منطقـی      [14]در   رهیافت ارائه شـده براي اینکار 

  بـــه O(N)از  بـــه روز رســـانی گروهـــی کلیـــدکـــاهش پیچیـــدگی عمـــل 
 O(log N)  در اینجا  .شودپیشنهاد میبرد، بهره میN  هـاي  برابر با تعداد گـره

هاي که در گره کلید گروهی  در طرح ارائه شده .باشدحسگر موجود در شبکه می
همان مجموعه کلیدهاي اول  شود لو نرفته به شیوه بیان شده  به روز رسانی می

-براي اینکه گـره  .شوندمی پخشی استفادهساخت کلید همهو دوم است که براي 
گر، عالوه بـر  کنیم هر حسفرض میهاي جدید نشوند هاي لو رفته متوجه کلید

سه کلید فوق، یک کلید اختصاصی میان خودش و ایستگاه اصـلی دارد کـه از آن   
عمل به روز رسانی کلیـد اول و دوم،  . شودهاي تک پخشی استفاده میبراي پیام

پخشی مخصوص این عمل با کلید تک .شودبه کمک کلید تک پخشی انجام می
  .شودانجام میگر به هر گره حس

  
 

 

 

 

  شودبسته اجرا می Lبه ازاي هر : Aبلوك         شود  به ازاي هر یک بسته اجرا می : Bبلوك   

  موجود در شبکه حسگر DTVKهاي بالك دیاگرام: 2شکل

 ، AES ،RC5مـا انتخابهـاي     Bو Aدر بـالك   Fبراي تابع  : نکات عملی
RC4 و HMAC  آل و براي گره حسگر قوي مـا در حالت ایده .داریمرا  AES 

-سـازي پیـاده  ضمن اینکه .کنیمرا بخاطر امنیت بیشتر توصیه می   HMAC و
اما در عمـل و بـراي    .[6]نیز وجود دارند AESتري از وزنسریعتر و سبک هاي

انتخابهـاي   HMACو  AESاکثریت مدلهاي حسگر موجـود، هـیچ کـدام از    
 فوق العاده سریع است اما ضـعف امنیتـی دارد کـه    RC4در مقابل . خوبی نیستند

اما به . شاید براي برخی کاربردها که امنیت بسیار حیاتی نیست مناسب باشد البته
 قبـولی قابـل امنیـت  اجـرا و  بهترین انتخاب است چرا کـه سـرعت    RC5نظر ما 

 [16 ,3].دارد
به ایـن   پخشیتکبراي را  طرحاین   : پخشیتکبراي تعمیم این حالت 

داخـل  ، ایستگاه اصلی و  حسگرتوان تعمیم داد که براي ارتباط بین هر شکل می
در نظر گرفتـه و کلیـد جلسـه را بـا      UK2و  UK1دو کلید مجزاي   هر حسگر

 رسـد مـی  حسگربه  ایستگاه اصلیکمک این دو کلید و کلید سومی که از طرف  
 زنجیـر درهـم  از یک کلید سوم بخاطر احراز هویت  پخشیهمههمانند حالت  که(

و  ایسـتگاه اصـلی  ، با این کلید جلسـه  .سازیممی) معکوس شده ساخته شده است
                                                             
20 Logical Key Trees 

F F 

K1 

K2 

Kcs=Updated K2 

K1 

K3
t 

 Updated K1 

62



نقطـه   .دنداده کن تبادل پخشیتکبصورت یکدیگر با  ندتواندلخواه می حسگرهر 
لو بـرود و   حسگر این است که اگر یک پخشیهمهمدل  در مقابلآشکار آن  قوت

بعلـت متفـاوت بـودن     توسط مهاجم خوانـده شـود، آنگـاه   هاي داخلش کلیه کلید
ایسـتگاه  . ماننـد ها همچنان امن بـاقی مـی  حسگربقیه  ،هاحسگرکلیدهاي داخل 

در . هاي خیلی محرمانه اسـتفاده کنـد  تواند براي ارسال دادهاز این مدل می اصلی
تعیـین    ∞تـا   1 بـین  تواند بسته به نظر اپراتور شبکه می Lاین حالت نیز مقدار 

 بعـد از  ایجاد شده در شـبکه حسـگر   پخشیپخشی و تکهمه مدل ارتباطی .شود
  .نامیممی ISBU21 را بیان شدهمطابق آنچه در فوق  در آن DTVKسازي پیاده
   تحلیل امنیتی -4

لو  با طرحنسبت به مدلهاي قبلی این است که در این  ISBUمهمترین ویژگی  
جلسـه  ) هـاي یا کلید( یافتن کلید به هر نحو ممکن، کلید جلسهیا چند رفتن یک 

 [13] درShaheen  در قیـاس بـا مـدل    .ماندعملی باقی میهمچنان غیربعدي 
را با  Shaheen هاي خوبمدل ضمن داشتن ویژگی گفته شده همه ویژگیاین 

در ادامه مقاله راجع به این موضوع بحث خواهد ( اندکی حافظه و محاسبات بیشتر
هاي این مدل تا حد زیادي ویژگی .بردکه قابل چشم پوشی است به ارث می )شد

مجموعه کلیدهایی کـه بـراي   یعنی اینکه از . بردهاي نامتقارن را به ارث میکلید
و بخشـی   حسـگر را در داخـل  ) دو تـا ( ساختن کلید جلسه مورد نیاز است بخشی

  .گیریممی ایستگاه اصلیرا که هر بار متفاوت است از ) ییک( دیگر
ISBU  مقاوم است چرا کـه هـر بسـته بـا یـک کلیـد        تکراردر برابر حمله

آسیب پذیر  تکراردر برابر حمله   TinySecدر مقابل روش  .شودمتفاوت رمز می
چنـد   µTeslaآن مثـل  و روشهاي دیگـر مبتنـی بـر     Tesalµروش  .[1]است

ها، در طول در این روش. نیز در برابر حمله تکرار ضعف دارند LEAPو  سطحی
. هاي تکراري این کار را انجام دهـد تواند با ارسال بستهمهاجم می هر بازه زمانی،

حلهاي ترمیمی مثل افزودن یک شمارنده براي هر بسـته بتـوان   مگر اینکه با راه
  . این مشکل را برطرف و یا آن را تعدیل کرد

بحث مسائل امنیتی این مدل بویژه براي حمله جعل داده پس از لـو رفـتن   
براي مقابله با حمله نفوذ فیزیکی به داخـل   .وابسته است Lفیزیکی گره به مقدار 

لو رفتن گره به    وقتی یک گره لو برود و رخداداثرات آن بر شبکه،  گره و کاهش
معموال این رخداد توسط همسـایگان گـره لـو    (هر نحوي به ایستگاه اصلی برسد 

بـه روز رسـانی   ، آنگـاه پروتکـل   )شـود رفته کشف و به ایستگاه اصلی ارسال مـی 
، گـره مـذکور را از گـروه و یـا     که شرح آن در بخشهاي قبلی آمـده  گروهی کلید

فرستد تا گره ،کلیدهاي اول و دوم جدید میهاشبکه حذف کرده و  براي بقیه گره
به این ترتیـب، اگـر گرهـی بطـور      .لو رفته نتواند کلیدهاي جلسه بعدي را بسازد

فیزیکی لو برود آنگاه مهاجم اگر چه بـا خوانـدن کلیـدهاي اول و دوم و سـوم از     
 کلید جلسه بعدي را بسازد، اما پس از آن L-1تواند حداکثر داخل حافظه گره، می

مهاجم براي ساختن کلید جلسه بعدي باید منتظر دریافـت کلیـد سـوم بعـدي از     
، کلیـد  به روز رسانی گروهی کلیـد طرف ایستگاه اصلی باشد و با اجراي پروتکل 

پس در اثر لو رفتن فیزیکی گره . سوم جدید براي مهاجم قابل بازیابی نخواهد بود
هـاي  جعلی سـاخته و بـراي گـره   پیغام  L-1بالفاصله تا حداکثر تواند مهاجم می

با فرض لو رفتن کلیـد   طرح ما را یک بگیریم در  Lدر نتیجه اگر . شبکه بفرستد
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چـرا کـه همـه     باشـد امکان جعـل اطالعـات نمـی   ) احتماال بوسیله نفوذ فیزیکی(
حسگرهاي دیگر براي ساخت هر کلید جلسه بعدي، یک کلیـد سـوم از ایسـتگاه    

 . کنندویت میاصلی گرفته و آن را احراز ه
و  Tesalµحملـه بـراي سـرریز کـردن بـافر کـه بـراي         در برابـر  ما  طرح

مطـرح   LEAPو  چند سـطحی  µTeslaمثل  Tesalµ برروشهاي دیگر مبتنی
تصدیق  ،زمانی بازهمقاوم است چرا که روش کار آن متفاوت است و از  [1]است 

   .کندها استفاده نمیو بافري براي این منظور  با تاخیر
داشـتن مکانیسـم    DoS22حملـه  برخـی از انـواع   از راههاي مقابله در برابر 

 ISBU، از  آنجائیکـه  [10,14,17]براي احراز هویت و شناسایی ترافیک است
انجـام   خـوبی این امـر را بـه    Shaheen روش همچونبرابر با یک  Lحالت  در

 تـر مقـاوم  روشـهاي دیگـر  نسبت به نیز  حمالت مذکور دهد در نتیجه در برابرمی
  .است

  
      برابرهاي دیگر در با پروتکل ISBUمقایسه مقاومت : 1جدول شماره 

 هارایج در حسگر  تعدادي از حمالت

  
بـا مقاومـت    )5و1هـاي   Lبـا  ( ISBUمقایسه مقاومت  1در جدول شماره 

. ها آمده استهاي دیگر در برابر تعدادي از حمالت رایج در شبکه  حسگرپروتکل
تر شدن جدول از حروف و عالئم اختصاري استفاده کردیم که معانی براي کوچک

          :آنها به شرح ذیل است
A  : یافتن سایر کلیدهاي جلسه با کمک یک یا چند کلید جلسه لو رفتهحمله  
B : ها حمله تحلیل تفاضلی توان روي گره)DPA23 (  
C  : تکرارحمله  
D :حمله جعل داده منتسب به ایستگاه اصلی پس از لو رفتن فیزیکی یک گره  
E  :حمله نفوذ فیزیکی به داخل گره  
F  :حمله براي سرریز کردن بافر  
: یعنی روش مذکور در برابر حمله بیان شده مقاومت بسیار باالیی دارد.  

 : یعنی روش مذکور در برابر حمله بیان شده ضعف دارد.  
                                                             
22 Denial-of-Service 
23 Differential Power Analysis 

 
A  B  C D  E F 

ISBU(L=1)        
ISBU(L=5)     L-1=4   
Shaheen        
µTesla       
TinySec       
MiniSec       
LEAP       
MultiLevel  
µTesla       
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  و ارزیابی رمزنگاريانتخاب الگوریتم  -5
و همچنین براي  رمز کردن و رمـز گشـایی      Bو Aي هادر بالك Fبجاي تابع 

هم بخاطر امنیت و سرعت آن و هـم اینکـه حالـت      RC5داده با کلید جلسه از 
اسـتفاده   [9,12]دهـد بیتی خوب جـواب مـی   8هاي بهینه آن روي میکروکنترلر

 3هم تـا   RC5بیتی حتی از  32هاي روي پردازنده RC4جالب اینکه  .کنیممی
  . [3]برابر کندتر است

را کـه در   اي براي میزان متوسط سربار پردازشـی خواهیم رابطهدر اینجا می
ISBU  و Shaheen  بدسـت آوردن کلیـد جلسـه     و صرف پردازش یک بسـته
این مقدار را براي این دو روش  .بدست آوریم برحسب میکرو ثانیهشود میبعدي 

شود هایی که در رابطه استفاده میپارامتر. نامیممی TShaheenو  TISBUبه ترتیب 
  .به شرح ذیل هستند

Th:  اجراي تابع درهم به ازاي هر بایتزمان  
:TD استفاده می گشایی بسته دریافتیکه براي رمز ییزمان اجراي تابع رمزنگار -

  بایتشود به ازاي هر 
:TA  زمان اجراي تابعF  در بالكA به ازاي هر بایت  
:TB  زمان اجراي تابعF  در بالكB به ازاي هر بایت   

:L پارامتر شبکه  
Dlen : طول داده موجود در بسته دریافتی بر حسب بایت   

:Klen کلید موجود در بسته بر حسب بایت طول  
   

TISBU =   زمان رمزگشایی بسته دریافتیمتوسط + 
زمان محاسبه مقدار درهم کلید سوم موجود در بستهمتوسط   + 

A   زمان اجراي بالكمتوسط + B زمان اجراي بالك   
  :یعنی

TISBU = (Dlen+Klen/L)×TD + (Klen/L)×Th + (Klen/L)×TA +  
Klen×TB                                                                                 (1) 

 و
TShaheen =زمان رمزگشایی بسته دریافتی +                                     

  موجود در بسته زمان محاسبه مقدار درهم کلید 
  :یعنی

TShaheen= (Dlen+Klen)×TD + (Klen)×Th                     (2) 
 

، درمـورد  خواهیم با انتخاب مقادیر مناسب براي پارامترهـاي فـوق  حاال می
هاي برابر با  Lبا ( ISBUاي بین مقایسه ،زمان پردازش مورد نیاز در گره حسگر

 1000برابـر بـا    L. انجام دهیم  Shaheenبا روش ) 1000 و 100 و 20و  5 و1
برابر با بینهایت را هم  Lرا به این علت در نظر گرفتیم تا وضعیتی مشابه وضعیت 

  .ببینیم
  Bو Aهاي موجود در بالك و الگوریتمگشایی بسته ما براي الگوریتم رمز

را  RC5نیـز    Shaheenدهنـدگان   پیشـنهاد  .را پیشنهاد دادیـم  RC5همگی 
و اکثر کارهاي موجود در ایـن زمینـه تـابع      Shaheenهمچون  .توصیه نمودند

را  غیـره  اگر همه شرایط مثل قدرت گره و  .گیریممی SHA-1هم  مان رادرهم
، زمانهایی که آنها در کار خود بدسـت آوردنـد  . در نظر بگیریم [3]با توجه به کار 

sµ26 براي رمز کردن هر بایت با  RC5  و sµ122    هم براي محاسبه مقـدار
  :بیان شده داریم با توجه به توضیحات. باشدمی SHA-1 درهم هربایت با

TD=TA=TB =26µs                                        (3) 
Th=122µs                                                   (4) 

بایت پیشنهاد شـده، بـا     8و  23طول داده و کلید به ترتیب  Shaheenدر 
شـود و  توجه به اینکه معموال در بسیاري از کارها نیز همین مقادیر پیشـنهاد مـی  
. گیـریم همچنین براي مقایسه صحیح دو روش ما هم همین مقادیر را در نظر می

  :با این توضیحات داریم
TISBU =  806 + 1392/L   µs                               (5) 
TShaheen = 1782   µs                                       (6) 

، مقادیر دو  روش براي مقایسه در نمودار هاي بیان شده در فوق Lبراي 
، تنها SHA-1بایت تولید شده توسط  20از مقدار .آمده است 3موجود در شکل 

در این محاسبات  .شوداستفاده می RC5تر بعنوان کلید رمز در  بایت پایین 8
زمانهایی چون کم و زیاد کردن یک شمارنده را ناچیز در نظر گرفتیم و در 

 .محاسبات نیاوردیم

  
 

دیگر ندارد حتی پس این روش در زمان پردازش کاستی نسبت به روشهاي      
   L=1اندکی افزایش محاسبات براي . کنددر برخی مواقع بهتر هم عمل می

اگر چه روشهایی مثل . پوشی استهمانطور که مشخص است قابل چشم
MiniSec شوند اما آنها از لحاظ امنیتی قابل قیاس با تر اجرا میسبک وزن

ISBU  و یاShaheen  آنها از زنجیره معکوس درهم  بعنوان نمونه. نیستند
کنند براي جلوگیري از جعل کلید و داده در اثر لو رفتن فیزیکی گره استفاده نمی

  اي مثلدر نتیجه پردازش اصلی در گره که مربوط به اجراي تابع درهم
 SHA-1 باشد را ندارندمی .  

میـزان انـرژي   . این روش مشکلی از نظر میزان مصرف انـرژي نیـز نـدارد   
مصرفی در هر گره، بیش از آن که  مربـوط بـه میـزان محاسـبات باشـد، بیشـتر       

در بخـش ارسـال و   . شـود است که  ارسال و دریافت مـی  ايمربوط به مقدار داده
شـود  بسته یک کلید بـه داده الحـاق مـی    Lبه ازاي هر  ISBUدریافت داده، در 

 پـس بـراي   .شودبه ازاي هر یک بسته یک کلید ارسال می Shaheen ولی در 
L>1 متوسط داده ارسالی در هر بار در روش ،ISBU کمتر ازShaheen   اسـت

  . در نتیجه انرژي مصرفی نیز کمتر است
ــه  ــرفی، حافظـ ــرايدر بحـــث حافظـــه مصـ ــه  کـــد اي بـ   RC5 برنامـ

ایـن روش هماننـد   . نیاز داریم که براي سایر روشها نیز چنین اسـت   SHA-1و 
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ــهاي   Shaheenروش  ــم روش ــطحی  µTesla ،µTeslaو عالرغ ــد س و  چن
LEAP   بـه همـین دلیـل در      و  تصدیق با تاخیر  ندارد سستمشکل همزمانی

 Shaheenاي، این روش را تنها با بحث محاسبه زمان پردازش و  نمودار مقایسه
این مشکل را ندارند این است کـه روش  این دو روش دلیل اینکه  .مقایسه کردیم

کننـد بلکـه   از فواصل زمانی براي تغییر کلید جلسه استفاده نمی  Shaheenوما 
 .کنندمی بر اساس تعداد بسته ارسالی عمل

ــالك  ــتفاده از دو بـ ــتر   Bو  Aاسـ ــزایش بیشـ ــراي افـ و  Diffusionبـ
Confusion    بـراي سـادگی کـار و کـاهش بـار      . کلید جلسه تولیـد شـده اسـت
م از یـک  و در بالك باقیمانده هـ  را حذف کرد یکی از بالکهاتوان محاسباتی می

    .استفاده کرد RC4تابع رمز سریعتر مثل 
  

  گیري و کارهاي آیندهنتیجه -6
ها براي سـاخت و تبـادل کلیـدها و    پخشی در شبکهو تک پخشیهمههاي  طرح

افـزودن  . در معـرض حمـالت مهـاجمین هسـتند     هـا عمومـاً  همچنین تبادل داده
هسـتند خـود موجـب کـاهش     تر کردن توزیع کلیـد  هایی که براي امناستراتژي

که در این مقالـه تشـریح  شـد،  یعنـی      حیطر. شوندها میکارایی در برخی جنبه
DTVK پخشی امن، پخشی و تکو بکارگیري آن براي ساختن یک ارتباط همه

ضمن داشتن امنیت بسیار باال در برابر حمالتی که در طول زمـان باعـث کشـف    
ناشی از لو رفـتن یـک  یـا چندکلیـد      اثرات شوند، موجب کاهش کلید جلسه می

درخواسـت  ز ندارند تا به طور صریح، پیغـام  نیانیز هاي حسگر گره .شودجلسه می
محرمـانگی و احـراز هویـت نیـز      ضمن اینکه در روش ارائه شـده  .کلید بفرستند

هاي براي سنجیدن میزان امنیت طرح، آن را با تعدادي از طرح.  شودتضمین می
ها مقایسـه  حوزه در مقابل برخی از حمالت معمول در شبکه حسگرمطرح در این 

از جهـت  . از جهت مصرف حافظه کاستی نسبت به روشهاي پیشین ندارد. کردیم
، اپراتـور شـبکه   در این طـرح . کارایی نیز نشان دادیم که کارایی قابل قبولی دارد

یی را بـه تعـادل   میزان امنیـت و کـارا   ،Lتواند با انتخاب مقدار  مناسب براي می
  . برساند

ما  اوالً کار روي روشهاي دیگـر بـراي تولیـد زنجیـره کلیـد       کارهاي آینده
باشد، مثال تولیـد آن بـا   می  DTVKبجاي استفاده از تابع درهم با هدف  بهبود 

 بکـارگیري ثالثـاً  .  فاز بازیـابی کلیـد بـه ایـن طـرح      اضافه نمودنثانیاً .  تابع رمز
DTVK مثل دیگر هاي طرح درLEAP هاي بیسیمدر حوزه شبکه.  
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