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همه پخشی و تک پخشی ذاتا امن در شبکه هاي 
حسگر  بی سیم

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه ارومیهحسن نصیرائی 

دانشکده مهندسی کامپیوتر  دانشگاه ارومیهدکتر جمشید باقرزاده 

الدین طوسیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیرمحمد اهدایی 

1

فهرست مطالب
 مقدمه مقدمه
طرح هاي پیشینطرح هاي پیشین
روش پیشنهاديروش پیشنهادي
تحلیل امنیتیتحلیل امنیتی
انتخاب الگوریتم رمزنگاري و کاراییانتخاب الگوریتم رمزنگاري و کارایی
جمع بندي نهاییجمع بندي نهایی

2



9/10/2011

2

مقدمه
شبکه هاي حسگر از تعدادي زیادي حسگر با منابع محدود
تشکیل شده اند  

  
شبکه هاي حسگر کاربردهاي زیادي دارند از جمله:

کاربردهاي نظامی و امنیتیکاربردهاي نظامی و امنیتی
نظارت بر محیط هاي داخلی و خارجینظارت بر محیط هاي داخلی و خارجی
کاربردهاي صنعتیکاربردهاي صنعتی
کاربردهاي پزشکیکاربردهاي پزشکی 

حسگرها ممکن است در محیط دشمن قرار داده شوند
که در این صورت با چالشهاي امنیتی زیادي مواجه خواهند بود 
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مقدمهمقدمه
::چالش هاي موجود در شبکه هاي حسگرچالش هاي موجود در شبکه هاي حسگر

انرژي و حافظه محدودانرژي و حافظه محدود
مسیریابیمسیریابی
زمان تاخیرزمان تاخیر
مقیاس پذیريمقیاس پذیري
هزینه پایینهزینه پایین
امنیتامنیت
تحمل پذیري خطاتحمل پذیري خطا
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مقدمه
:انواع ارتباطات معمول در شبکه حسگرها

ارتباط همه پخشی
 ارتباط ایستگاه اصلی با کلیه حسگرها با کمک کلید مشترك بین ایستگاه اصلی و کلیه

حسگرها
ارتباط دوبه دو

ارتباط بین دو حسگر خاص
  ارتباط تک پخشی

   ارتباط بین یک حسگر خاص با ایستگاه اصلی
 ارتباط خوشه اي

ارتباط بین خوشه اي از حسگرها با کلید مشترك بین حسگرهاي این خوشه
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روشهاي پیشین
TinySec 

و سبک وزن اجرا می شودبودهبسیار ساده.
از یک کلید مشترك براي همه بسته ها در کل طول عمر شبکه استفاده می کند.
در برابر حمله تکرار آسیب پذیر است.
 امنیت پائینی دارد.

MiniSec  
 نسبت بهTinySec  تکراراندکی بهبود دارد از جمله مقاومت در برابر حمله.
سبک وزن اجرا می شود.
از یک کلید مشترك در طول عمر شبکه استفاده می کند.

6



9/10/2011

4

روشهاي پیشین
µTesla 

استزمانی هاي بازه بر مبتنی .ندارد محرمانگی و است پخشی همه هویت احراز براي.
برد می بهره کلید یک از زمانی بازه هر براي و کند می استفاده زمان با متغیر کلیدهاي از.
شکل به درهم زنجیر یک معکوس از کلیدها دنباله Ki, Ki-1 , …, K1, K0 شده تشکیل 

.گردد می هویت احراز حسگر در موجود قبلی کلید کمک با جدید کلید که نحوي به .است
فعلی، زمانی بازه در حسگر به بسته ارسال براي اصلی ایستگاه MACداده شده تولید 

 پخشی همه بصورت و نموده الحاق داده به را جاري زمانی بازه به متعلق کلید کمک با ارسالی
.کند می ارسال

حسگر هر تا گردد می منتشر عمومی بطور بازه آن به مربوط کلید زمانی بازه هر اتمام از پس 
.کند هویت احراز را قبلی بازه در دریافتی هاي بسته نتیجه در و مذکور کلید بتواند

دارد را پذیري مقیاس و تاخیر با هویت احراز بافر، شدن سرریز همزمانی، مشکل.
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روشهاي پیشین 
Multi-Level µTesla

 مشکل مقیاس پذیري درµTesla را با ارائه زنجیر چند سطحی حل نموده است .
 در برابر حملهDoS مقاومت باالیی دارد.
سربار اجرایی زیادي دارد.

LEAP 
  براي همه پخشی ازµTesla استفاده می کند  .
 در نتیجه همه مشکالت آن را به ارث می برد و بهبودي از این منظر در آن ایجاد نشده است.
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Shaheen
احراز هویت و محرمانگی را تواما دارد.
دنباله کلیدها از معکوس یک زنجیر درهم به  .از کلیدهاي متغیر با زمان استفاده می کند

,… ,Ki, Ki-1شکل   K1, K0  استفاده  می کنند  به نحوي که کلید جدید با کلید قبلی
.موجود در حسگر احراز هویت می گردد

 ابتدا کلید بعدي را به داده فعلی الحاق می کند سپس کل بسته را با کلید فعلی رمز نموده و
.بصورت همه پخشی براي حسگرها ارسال می کند

      این نقطه ضعف کلیدي را دارد که اگر یکی ازکلیدهاي جلسه بـه هـر نحـوي در طـول عمـر
.شبکه لو برود کلیه کلید ها و بسته هاي بعدي  توسط مهاجم قابل مشاهده خواهند بود
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روشهاي پیشین 

روش پیشنهادي 
 ساخت کلید جلسه با کمک کلید هاي توزیع شده بین حسگر و ایستگاه اصلی)DTVK(
کلیدهاي اول و دوم یا (کلید جلسه با کمک دو کلید موجود در داخل حسگرK1  وK2 ( و یک کلید

K3کلید سوم یا (دریافتی از ایستگاه اصلی
t (ساخته می شود.

کلید هاي اول و دوم در مرحله ساخت شبکه در حسگرها قرار داده می شوند.
 کلیدهاي سوم با معکوس نمودن یک زنجیر درهم حاصل از محاسبه متوالی مقدار درهم یک مقدار

K3اولیه و تصادفی همچون 
M، به شکل زیر بدست می آیند.

K3
M, K3

M-1  , … , K3
t, K3

t-1,…, K3
1,K3

0         

 جهت جلوگیري از جعل بسته هاي ایستگاه اصلی، هر کلید سوم به محض دریافت با کمک کلید
.سوم قبلی احراز حویت می گردد
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روش پیشنهادي 
ساخت کلید جلسه

 کلیدهاي  جلسه در داخل ماژولDTVK  از ترکیب هر کدام از سه کلید نشان داده شده در
  کنار هم درست می شوند

فرمت بسته ارسالی

11

روش پیشنهادي 

12

 براي تشریحDTVK  تابعFکه اگر پارامترهاي ي را در نظر می گیریم، به نحويk ,x   وارد ایـن
.گردد  yتابع شود، خروجی این تابع مقدار 

  ویژگی هایی که تابعF باید داشته باشد:
 با داشتن تابعF  وx  وy  یافتن مقدارk از نظر محاسباتی در زمان منطقی ناممکن باشد  .
 با داشتن تابعF  وk  وy یافتن مقدار x از نظر محاسباتی در زمان منطقی ناممکن باشد  .

 تابعF توانیمرا می HMAC  و یا یک تابع رمز مثلAES  وRC5  و یا حتیRC4   در نظر
.  بگیریم
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روش پیشنهادي 
 بالك دیاگرام نهاییDTVK  موجود در شبکه حسگرها

 
  به محض رسیدن بسته حاوي کلید سوم یک بار بالكA  و سپسL  بار بالكB اجرا می شود.
 خروجی بالكDTVK  برابر باL  کلید جلسه براي رمزنمودن و یا رمزگشاییL   بسته بعدي

.است
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به روز رسانی کلید گروهی
اي گره صورتیکه در تا  کنیم می  استفاده گروهی کلید رسانی روز به پروتکل یک از مدل این در 

.گردد خارج شبکه از رفت لو
شوند، می داده اطالع اصلی ایستگاه به و کشف گره آن همسایگان طریق از معموال رفته لو گره  

.شوند  تواندکشف می نیز )گیري راي روش مثال( اصلی ایستگاه خود توسط
روز به است مشترك ) شبکه کل اینجا در( گروه یک اعضاي کل بین در که را کلیدي پروتکل این 

.کند می رسانی
شوند می رسانی روز به جدیدي مقدار با  ها گره در موجود دوم و اول کلیدهاي.
نیست آگاه کلیدها آن از رفته لو گره که شود می انجام کلیدهایی کمک با کار این.
را شبکه تعداد اگر N با برابر حالت بدترین در گروهی کلید رسانی روز به هزینه بگیریم O(N) 

O به راحتی به هزینه این منطقی کلید درختهاي از استفاده با .باشد می (Log N) کاهش قابل 
.است
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تعمیمی براي مدل تک پخشی

همین مدل را می توانیم براي حالت تک پخشی با ساختن کلیدهاي مربوطه تعمیم دهیم.
    کلیدهاي تک پخشی براي تبادل اطالعات خیلی محرمانه بین هر گره و ایستگاه اصـلی بکـار مـی

.روند
 براي این کار دو کلیدUK1

j    وUK2
j   در حسگر j ام در نظر می گیریم.

       مزیت آشکار حالت تک پخشی نسبت به حالت همه پخشی  این است کـه بـا لـو رفـتن یـک گـره
.تاثیري منفی رو بقیه گره ها ندارد

 پس از بکار گیريDTVK      ،در شبکه حسگر براي ارسال پیغامهاي همـه پخشـی و  تـک پخشـی
و یـا بـه اختصـار     Intrinsically Secure Broadcast and Unicastمدل ارتبـاطی حاصـله را   

ISBU نامیم می.
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تحلیل امنیتی
ISBUویژگی هاي امنیتی 

احراز هویت
Semantic security  را به بهترین نحو ممکن فراهم می آورد.
Incremental processing & Immediate authentication
مقاومتش در برابر حمله تکرار ذاتی است و نیاز به راه حلهایی چون استفاده از شمارنده ندارد.
با لو رفتن یک یا چند کلید جلسه یافتن سایر کلیدهاي جلسه همچنان غیرعملی می ماند.
Forward Secrecy & Backward Secrecy
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تحلیل امنیتی
مقایسه مقاومت روش پیشنهادي با روشهاي پیشین در برابر برخی حمالت امنیتی

A  :حمله یافتن سایر کلیدهاي جلسه با کمک یک یا چند کلید جلسه لو رفته
B  : حمله تحلیل تفاضلی توان روي گرهها
C  :حمله تکرار
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

انتخاب الگوریتم هاي رمزنگاري و ارزیابی
انتخاب الگوریتمهاي رمزنگاري براي تابع F 

HMAC,RC5,RC4,AES        
 محاسبه متوسط سربار پردازشی به ازاي دریافت هر بسته در روشهايISBU  وShaheen

 TISBU متوسط زمان رمزگشایی بسته دریافتی  = متوسط زمان محاسبه مقدار درهم کلید سوم موجود در بسته    + +
A  متوسط زمان اجراي بالك+ B زمان اجراي بالك

TShaheen زمان رمزگشایی بسته دریافتی= + زمان محاسبه مقدار درهم کلید موجود در بسته   

TISBU = (Dlen+Klen/L)×TD + (Klen/L)×Th + (Klen/L)×TA +  Klen×TB      (1)
TShaheen= (Dlen+Klen)×TD + (Klen)×Th                                                             (2)

Dlen :       ،طول دادهKlen  :            ،طول کلیدTh   :زمان اجراي تابع درهم
TA وTB  : زمان اجراي توابع در بالکهايA  وB        ،TD    : زمان اجراي تابع رمزگشایی بسته

18



9/10/2011

10

19

انتخاب الگوریتم هاي  رمزنگاري و ارزیابی
 مقایسه متوسط سربار پردازشی به ازاي رسیدن هر بسته  براي طرح هاي مختلف روي پردازنده

ATmega128 
TD=TA=TB =413µs, Klen=8, Dlen=23  Th=7777 µs,
L.ISBU   نسخه اي ازISBU  است که براي کاهش با محاسباتی بالكB آن حذف شده است.

انتخاب الگوریتم هاي رمزنگاري و ارزیابی 
 مقایسه متوسط سربار پردازشی به ازاي رسیدن هر بسته  براي طرح هاي مختلف روي پردازندهStrongARM 

TD=TA=TB =3 µs, Klen=8, Dlen=23  Th=145 µs,
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جمع بنديجمع بندي

 و چالشهاي و چالشهاي حسگر، کاربردهاحسگر، کاربردهامعرفی شبکه هاي معرفی شبکه هاي
  مروري  برکارهاي پیشین در زمینه تک پخشی و نقاط ضعف انها  مروري  برکارهاي پیشین در زمینه تک پخشی و نقاط ضعف انها
  تشریح مدل جدید کلیدهاي متغیر با زمان و بکارگیري آن در شبکه  تشریح مدل جدید کلیدهاي متغیر با زمان و بکارگیري آن در شبکه

حسگرحسگر
نشان دادن ویژگی هاي برجسته امنیتی ایده پیشنهادينشان دادن ویژگی هاي برجسته امنیتی ایده پیشنهادي
بحث در خصوص کارایی مناسب روش ارائه شدهبحث در خصوص کارایی مناسب روش ارائه شده
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Q&A

Q&A
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