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۱۳۹۹ شهریور ۲۰ و ۱۹ ایران، صنعت و علم دانشگاه در ایران رمز انجمن المللی بین کنفرانس هفدهمین در ارائه شده

برای بی    سیم حسگر شبکه از استفاده با کلید توافق با همراه سبک    وزن اصالت احراز طرح امنیتی تحلیل
کشاورزی⋆ نظارت سیستم

تلوکی عاشوری مائده و اریش∗ علی

اصفهان دانشگاه کامپیوتر، مهندسی دانشکده اطالعات، فناوری مهندسی گروه

چکیده

محدودیت های اما کرده اند. پیدا توسعه مختلف محیط های در و دارد زیادی کاربردهای بی سیم، حسگر شبکه

مواجه زیادی چالش های با را محققان حسگرها، پردازشی قدرت و انرژی محدودیت شامل شبکه ها این

شبکه در اصالت احراز مساله خاص طور به و شبکه ها نوع این امنیت مساله چالش ها، از یکی است. کرده

گمنامی، امنیتی ویژگی های دارای باید بی    سیم حسگر شبکه در اصالت احراز طرح یک است. بی سیم حسگر

جلوی و باشد کامل جلو به رو امنیت و نشست کلید بودن امن نشست، کلید توافق نشست    ها، پیوند عدم

نتواند مهاجم حسگر ضبط با که است این اصالت احراز طرح در مهم ویژگی یک بگیرد. را مهاجم حمله    های

توافق با همراه اصالت احراز طرح یک همکاران و چن آورد. دست به    را پروتکل طرف های خصوصی مقادیر

ویژگی های که کردند ادعا و دادند ارائه کشاورزی نظارت سامانه برای بی سیم حسگر شبکه از استفاده با کلید

که حسگر ضبط حمله برابر در همکاران و چن طرح که می شود اثبات مقاله این در است. دارا را امنیتی

و جلو به رو امنیت نقض حسگر، و کاربر گمنامی نقض حسگر، جعل نشست، کلید آوردن دست به منجر

بهبود جهت پیشنهادی راهکار مقاله، ادامه در است. آسیب پذیر می شود، نشست ها زدن پیوند و عقب به رو

گرفت. خواهد قرار ارزیابی مورد بهبودیافته طرح و ارائه همکاران و چن طرح

ایران رمز انجمن ۱۴۰۰ ©

مقاله اطالعات

کلیدی: کلمات
بی سیم حسگر شبکه

هوشمند کشاورزی
اصالت احراز

کلید توافق
کشاورزی نظارت سامانه
سبک وزن اصالت احراز

امنیتی بررسی

10.0000/000000000 :dor

پژوهشی مقاله: نوع

مقدمه ۱

است. شده بی سیم حسگر شبکه ایجاد باعث دور راه از نظارت و کنترل
برنامه های شد باعث محیطی هر در قرارگیری با بی سیم حسگر شبکه

.[۱] کنند استفاده فناوری این از متنوعی

شبکه در موجود چالش های مورد در زیادی محققان اخیر سال های در

مقاله این داوری برای ایران رمز انجمن بین المللی کنفرانس هفدهمین علمی کمیته ⋆از
می شود. تشکر

مسئول ∗نویسنده

اریش)، (علی ali.arish20@eng.ui.ac.ir رایانامه: آدرس های
تلوکی) عاشوری (مائده m.ashouri@eng.ui.ac.ir

است. ایران رمز انجمن به متعلق حقوق تمامی ۱۴۰۰ ©

دارد وجود که چالش هایی ازجمله داده اند. انجام تحقیقاتی بی سیم حسگر
بر موضوعاتی ایجاد باعث که است حسگر پردازش و انرژی محدودیت
دارد، وجود که دیگری مهم چالش است. شده طرح ها شدن سبک وزن روی
چالش دو است. شده تقسیم بخش چندین به خود که است امنیتی چالش

می باشند. کلید توافق و اصالت احراز مهم امنیتی

قرار نظارت بدون محیط های در بی سیم حسگر شبکه اینکه دلیل به
موجودیت های توسط اطالعات به مجاز دسترسی که است نیاز دارد،
که است این دارد، وجود که دیگر نگرانی یک همچنین شود. انجام معتبر
شود انجام منابع محدودیت به توجه با باید موجودیت ها اصالت احراز
از می خواهند پروتکل طرف دو متقابل اصالت احراز طرح یک در .[۲]
احراز طرح یک در خصوصی حریم شوند. مطمئن دیگر طرف بودن معتبر
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همکاران و اریش علی — کشاورزی نظارت سیستم برای بی    سیم حسگر شبکه از استفاده با کلید توافق با همراه سبک    وزن اصالت احراز طرح امنیتی تحلیل ۲

نتواند ناامن، کانال یک در شنود با مهاجم که است معنا این به اصالت،
یا استخراج را دارند خصوصی حریم حفظ به نیاز که موجودیت هایی شناسه
است معنا این به طرح، این در کلید توافق بزند. پیوند هم به را نشست ها
تا برسند نشست کلید یک به متقابل اصالت احراز از بعد موجودیت ها که
کنند. رمزگشایی و رمزگذاری را اطالعات کلید آن طریق از ارتباطات در

طرح این و می شود بیان [۳] همکاران و چن روش مقاله این در
[۳] همکاران و چن طرح ضعف های ادامه در می شود. امنیتی تحلیل
حسگر ضبط حمله برابر در طرح این که می شود اثبات می شود، بیان
کاربر گمنامی همچنین می رسد. نشست کلید به مهاجم و است آسیب پذیر
در می زند. پیوند هم به را نشست ها مهاجم و شد خواهد نقض حسگر و
و ارائه [۳] همکاران و چن طرح ضعف های حل برای راهکار یک آخر

می شود. تحلیل

پیشینه ۲ بخش در است: صورت این به مقاله این مختلف بخش های
و شده بیان [۳] همکاران و چن روش ۳ بخش می شود. مرور تحقیق
بخش در می شود. [۳] همکاران و چن روش امنیتی تحلیل ۴ بخش در
پیشنهادی راهکار تحلیل ۶ بخش در می شود. ارائه پیشنهادی راهکار ۵

در می    شود. انجام کارایی و امنیتی مقایسه ۷ بخش در می شود. انجام
در درنهایت می    شود. بیان پیشنهادی طرح ضعف و قوت نقاط ۸ بخش

می شود. ارائه مقاله جمع بندی ۹ بخش

تحقیق پیشینه ۲

بی سیم حسگر شبکه در مختلفی اصالت احراز طرح های اخیر سال های در
کرد. استفاده نیز هوشمند کشاورزی برای می توان که [۹–۴] ارائه شده اند

برای اصالت احراز طرح یک [۱۰] همکاران و وانگ ۲۰۰۶ سال در
و حسگر کاربر، موجودیت سه شامل که دادند ارائه بی سیم حسگر شبکه
اصالت احراز و ورود ثبت نام، مرحله سه شامل طرح این بود. درگاه گره
عبور، کلمه حدس حسگر، جعل مانند: ضعف هایی شامل طرح این بود.
است. کلید توافق عدم و کاربر گمنامی نقض متقابل، اصالت احراز عدم
شبکه در اصالت احراز طرح یک [۱۱] همکاران و خان ۲۰۱۰ سال در
عالوه طرح این در دادند. ارائه هوشمند کارت از استفاده با بی سیم حسگر
عبور کلمه تغییر مرحله اصالت، احراز و ورود ثبت نام، مرحله    های بر
حمله شامل [۱۱] همکاران و خان طرح ضعف های است. اضافه شده
سال در است. متقابل اصالت احراز عدم و سرویس منع حمله داخلی،
بی سیم حسگر شبکه در اصالت احراز طرح یک [۱۲] همکاران و یو ۲۰۱۲

تغییر و کلید توافق با اصالت احراز و ورود ثبت نام، مرحله چهار شامل
ارسال فاش صورت به کاربر شناسه طرح این در دادند. ارائه عبور کلمه
[۱۳] همکاران و هی ۲۰۱۵ سال در ندارد. وجود کاربر گمنامی و می شود
ثبت نام، مرحله سه با اصالت احراز طرح یک بی سیم حسگر شبکه در
را کاربر می تواند طرح این در مهاجم دادند. ارائه اصالت احراز و ورود
است. نشست ها زدن پیوند ضعف دارای طرح این همچنین کند. جعل
شبکه در اصالت احراز طرح یک [۱۴] همکاران و وو ۲۰۱۸ سال در

کلمه تغییر و اصالت احراز ورود، ثبت نام، مرحله چهار با بی سیم حسگر
کارت ضبط حمله مانند ضعف هایی شامل طرح این دادند. ارائه عبور

است. کاربر گمنامی نقض و کاربر جعل هوشمند،

توافق و اصالت احراز طرح یک [۱۵] همکاران و علی ۲۰۱۸ سال در
شامل که دادند ارائه هوشمند کشاورزی نظارت سامانه های برای کلید
این است. حسگر و ۲ درگاه گره ، ۱ پایه ایستگاه کاربر، موجودیت: چهار
گمنامی نقض حسگر، جعل حمله داخلی، حمله ضعف های دارای طرح

است. کامل جلو به رو امنیت نقض و کاربر

حسگر ضبط حمله پیشینه ۱ .۲

خصوصی مقادیر به حسگر ضبط با که است این مهاجم هدف حمله این در
می تواند حمله این همچنین یابد. دست جلسه کلید یا موجودیت ها سایر
امنیت نقض جلسه، کلید آوردن دست به مانند دیگر حمله های پیش زمینه
راهکار یک باشد. حسگر و کاربر گمنامی نقض و عقب به رو و جلو به رو
ولی است، بیضوی خم رمزنگاری از استفاده حمله این از جلوگیری برای
کرد خواهد مصرف زیادی انرژی و سنگین بسیار حسگر برای راهکار این

.[۱۶] می    شود حسگر عمر طول کاهش باعث که

وونگ طرح های که کردند ادعا [۱۷] همکاران و داس ۲۰۱۲ سال در
و فن ،[۱۹] همکاران و هی ،[۱۸] همکاران و نیانگ ،[۱۰] همکاران و
مقاوم حسگر، ضبط حمله برابر در [۲۱] همکاران و چن ،[۲۰] همکاران
طرح که کردند ادعا [۱۶] همکاران و چانگ ۲۰۱۵ سال در نیستند.
نیست. مقاوم حسگر، ضبط حمله برابر در [۲۲] همکاران و ترکانویچ
کردند ادعا [۲۳] همکاران و وو ۲۰۱۶ سال در دیگر طرحی در همچنین
برابر در نیز [۱۱] همکاران و خان ،[۲۴] همکاران و وایدیا طرح های که
[۲۵] همکاران و وو ۲۰۱۷ سال در نیستند. مقاوم حسگر، ضبط حمله
مقاوم حسگر، ضبط حمله برابر در [۲۶] همکاران و لی طرح که کردند ادعا
طرح های که کردند ادعا [۲۷] همکاران و گوپتا ۲۰۱۹ سال در نیست.
[۲۹] همکاران و داس ،[۲۸] همکاران و وو ،[۱۶] همکاران و چانگ

نیستند. مقاوم حسگر، ضبط حمله برابر در

همکاران و چن طرح ۳

کلید توافق و اصالت احراز طرح یک ۲۰۱۹ سال در [۳] همکاران و چن
برای بی سیم حسگر شبکه بر مبتنی حریم    خصوصی حفظ با سبک وزن
مرحله شش شامل طرح این داده اند. ارائه کشاورزی نظارت سامانه های
اصالت احراز ورود، کشاورزی، متخصص و کاربر ثبت نام سامانه، برپایی
کردن اضافه و عبور کلمه به    روزرسانی یا تغییر نشست، کلید توافق و

است. گره پویای

ساخته BS با مشترک کلید موجودیت ها برای سامانه، برپایی مرحله در
مرحله در می شود. انتخاب سامانه مدیر توسط حسگر شناسه و می    شود

1base station 2gateway node

ISeCure



(۱۱ –۱) ۲ شماره ،۱۹ جلد ،۱۴۰۰ ۳سال

[۳] نمادها .۱ جدول

توضیح نماد

کشاورزی متخصص یا کاربر Ui

پایه ایستگاه BS

درگاه گره GWNj

حسگر گره SNj

SNj و GWNj ،Ui شناسه IDi, IDGWNj , IDSNj

Ui عبور کلمه PWi

Ui زیست    سنجشی Fi

Ui و BS بین مشترک کلید Ai

BS خصوصی کلید X

GWNj و BS بین مشترک کلید XBS −GWNj

SNj و BS بین مشترک کلید RIj

و GWNj ،BS ،Ui تصادفی مقدار
SNj

RU,RBS,RGWNj , RSNj

نشست کلید SK

iام زمان تمبر Ti

استخراج کننده بازگشت تابع REP (·)

چکیده ساز تابع h(·)

کننده جمع عمل ∥

دو پیمانه با جمع ⊕

عبور کلمه و شناسه یک کشاورزی متخصص یا کاربر موجودیت ثبت نام،
BS توسط می کند، ثبت را خود زیست سنجشی خصوصیت و انتخاب
در می کند. ذخیره هوشمند کارت در کاربر را مقادیر و می شود ثبت نام
کلمه فعلی، عبور کلمه و شناسه از استفاده با کاربر عبور کلمه تغییر مرحله
مدیر حسگر، گره پویای کردن اضافه مرحله در می کند. انتخاب جدید عبور
حافظه در و می کند انتخاب را شناسه و مشترک کلید حسگر برای سامانه

می دهد. قرار حسگر

صورت به کلید توافق با همراه اصالت احراز و ورود مرحله ادامه، در
طرح در استفاده مورد نمادهای ۱ جدول در شد. خواهد بیان مشروح

است. شده آورده اصالت احراز

کلید توافق و اصالت احراز ورود، مرحله ۱ .۳

۱ شکل در که همان طور کلید توافق و اصالت احراز ورود، مرحله مراحل
است: زیر صورت به است، شده داده نشان

سپس و کرده کارت خوان وارد را خود هوشمند کارت Ui :۱ مرحله

حال می کند. وارد را زیست    سنجشی خصوصیت و عبور کلمه شناسه،
می کند: محاسبه را زیر مقادیر کارت خوان

Rep(Fi, PF ) = X∗
F , RPW ∗

i , h(Ai∥X)∗, و D∗
i

است برابر هوشمند کارت داخل Di با D∗
i آیا که می    کند بررسی سپس

پایان به صورت، نشست این غیر در و می دهد ادامه بود برابر اگر خیر. یا
می رسد.

M۱ و DIDi مقادیر و تولید را RU تصادفی مقدار یک Ui :۲ مرحله

IDGWNj ،IDSNj ،M۱ ،T۱ ،DIDi ،Ai مقادیر و محاسبه را
می فرستد. عمومی کانال طریق از BS برای را

،M۱ ،T۱ ،DIDi ،Ai مقادیر دریافت از بعد BS :۳ مرحله

زمان که می کند بررسی ابتدا ،Ui طرف از IDGWNj ،IDSNj

نبود مجاز اگر خیر. یا است مجاز حد در فرستاده Ui که زمانی از فعلی
و ID∥RU مقدار BS صورت این غیر در می رسد. پایان به نشست
اگر می کند. مقایسه دریافتی M۱ با را M∗

۱ و محاسبه را M∗
۱ سپس

BS توسط Ui صورت این غیر در می رسد. پایان به نشست نبود برابر
می کند. پیدا ادامه نشست و می شود اصالت احراز

محاسبه را Anew
i و تولید RBS تصادفی مقدار یک BS :۴ مرحله

مقادیر و می    کند محاسبه را M۵ و M۴ ،M۳ ،M۲ مقادیر سپس می کند.
کانال طریق از GWNj برای را T۳ ،M۵ ،M۴ ،M۳ ،M۲ ،M۱

می فرستد. عمومی

می کند. بررسی را T۳ ،BS از پیام دریافت از پس GWNj :۵ مرحله

مقایسه دریافتی M۴ با را M∗
۴ و محاسبه را M∗

۴ مقدار بررسی، از پس
صورت، این غیر در می رسد. اتمام به نشست نبودند، برابر اگر می کند.
می کند. پیدا ادامه نشست و می شود اصالت احراز GWNj توسط BS

تولید را RGWNj تصادفی مقدار یک GWNj حال :۶ مرحله

،M۲ ،M۱ مقادیر و می    کند محاسبه را M۷ و M۶ مقادیر سپس می کند.
می فرستد. SNj حسگر برای را T۵ و T۳ ،M۷ ،M۶ ،M۵

را T۵ ابتدا GWNj از پیام دریافت از پس SNj :۷ مرحله

M∗
۷ و (RU∥RGWNj∥IDi)R

∗
BS مقادیر سپس می کند، بررسی

اگر می کند. محاسبه دریافتی M۷ با را M∗
۷ آنگاه می کند. محاسبه را

توسط GWNj صورت، این غیر در می رسد. اتمام به نشست نبود، برابر
می کند. پیدا ادامه نشست و می شود اصالت احراز SNj

سپس و می    کند تولید را RSNj تصادفی مقدار یک SNj :۸ مرحله

،M۱ مقادیر آنگاه می کند. محاسبه را M۹ و SK ،M۸ مقادیر SNj

می فرستد. GWNj برای را T۷ ،M۹ ،M۸ ،M۲

می کند بررسی SNj طرف از پیام دریافت از پس GWNj :۹ مرحله

نبود مجاز اگر باشد. مجاز بازه در است) فعلی زمان T۸) T۸ − T۷ که
،R∗

SNj
مقادیر GWNj صورت این غیر در می رسد. اتمام به نشست

مقایسه دریافتی M۹ با را M∗
۹ سپس می کند. محاسبه را M۹ و SK∗

SNj صورت این غیر در می رسد. اتمام به نشست نبود برابر اگر می کند.
می کند. پیدا ادامه نشست و می شود اصالت احراز GWNj توسط
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همکاران و اریش علی — کشاورزی نظارت سیستم برای بی    سیم حسگر شبکه از استفاده با کلید توافق با همراه سبک    وزن اصالت احراز طرح امنیتی تحلیل ۴

[۳] همکاران و چن روش در کلید توافق و اصالت احراز ورود، اول: بخش .۱ شکل

[۳] همکاران و چن روش در کلید توافق و اصالت احراز ورود، دوم: بخش .۲ شکل

و کرده محاسبه را M۱۱ و M۱۰ مقادیر GWNj حال :۱۰ مرحله

می کند. ارسال Ui برای را T۹ ،M۱۱ ،M۱۰ ،M۲ مقادیر سپس

می کند بررسی ابتدا GWNj از پیام دریافت از پس Ui :۱۱ مرحله

می رسد. اتمام به نشست نبود مجاز اگر باشد. مجاز محدوده در T۹ که
SK∗ ،(RGWNj∥R∗

SNj
∥RBS) مقدار Ui صورت این غیر در

M۱۱ با را M∗
۱۱ حال می کند. محاسبه را M∗

۱۱ و h(Anew
i ∥X) و

غیر در می رسد. اتمام به نشست نبودند برابر اگر می کند. مقایسه دریافتی
اصالت احراز و می شود اصالت احراز Ui توسط GWNj صورت این
کلید و انجام موجودیت ها بین کلید توافق آنگاه می شود. تکمیل متقابل

نشست

SK = h(RGWNj∥RU∥RSNj∥RBS∥IDi∥M۱)

است.

سپس می کند. محاسبه را Dnew
i و Bnew

i جدید مقادیر Ui :۱۲ مرحله

می کند. Di ،Bi ،Ai جایگزین را Dnew
i ،Bnew

i ،Anew
i مقدار سه

همکاران و چن روش تحلیل و تجزیه  ۴

چگونه [۳] همکاران و چن طرح که می شود داده نشان بخش این در
است. ناامن

اطالعات و کند ضبط را حسگر یک می تواند مهاجم که است آن فرض
و IDSNj حسگر شناسه شامل اطالعات این کند. استخراج را حسگر
مقادیر این داشتن با مهاجم است. BS(RIj) و حسگر بین مشترک کلید
حمله    ها چگونگی ادامه در کند. استخراج را خصوصی مقادیر می تواند

شد. خواهد داده نشان

نشست کلید آوردن دست به ۱ .۴

نشست پیام های شنود با که است این مهاجم هدف حمله، نوع این در
حسگر مقادیر به حسگر، ضبط حمله با مهاجم برسد. نشست کلید به
شنود با سپس و یافته دسترسی (RIj :BS و حسگر بین مشترک (کلید
رسید. خواهد قبلی نشست های یا فعلی نشست کلید به نشست  پیام های
کاربر که پیامی در حسگر شناسه بودن فاش به توجه با مهاجم همچنین
تفکیک را حسگر قبلی پیام های می تواند راحتی به می فرستد BS برای

است: زیر به قرار حمله مراحل کند.

و M۵ شامل که SNj به GWNj پیام شنود با مهاجم اول: مرحله

به برسد RBS به می تواند M۵ = RBS⊕h(RIj∥T۳) و است T۳

تصادفی مقدار RBS که RBS = M۵⊕h(RIj∥T۳) صورت: این
است. ایستگاه

(درحالی که M۵ و RBS ،T۵ ،M۶ داشتن با مهاجم دوم: مرحله

M۶ = (RU∥RGWNj∥IDi)⊕ h(RBS∥M۵∥T۵)

به را IDi ،RGWNj ،RU مقادیر زیر رابطه از استفاده با و است)
می آورد: دست

(RU∥RGWNj∥IDi) = M۶ ⊕ h(RBS∥M۵∥T۵)

مقدار RGWNj و کاربر شناسه IDi کاربر، تصادفی مقدار RU که
است. دروازه گره تصادفی

(درحالی که T۷ و M۸ مقدار شنود با مهاجم سوم: مرحله

M۸ = RSNj ⊕ h(RBS∥M۵∥T۷)

می رسد: RSNj به قبل مراحل مقادیر داشتن با و است)

RSNj = M۸ ⊕ h(RBS∥M۵∥T۷)

است. حسگر تصادفی مقدار RSNj که

کلید می تواند قبل مراحل مقادیر داشتن با مهاجم حال چهارم: مرحله

کند: محاسبه را نشست

SK = h(RGWNj∥RU∥RSNj∥RBS∥IDi∥M۱)

ISeCure
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حسگر گمنامی نقض ۲ .۴

باعث تا آورد دست به را حسگر شناسه که دارد قصد مهاجم حمله، این در
شود. نقض حسگر گمنامی شود

فاش صورت به که S۱ پیام ،[۳] همکاران و چن طرح در مهاجم
شناسه S۱ پیام در شد، ذکر باال همان طور می کند. شنود را می شود ارسال
مقدار و پیام این شنود با مهاجم می شود. ارسال فاش صورت به حسگر
گمنامی شاید واقع در است. کرده نقض را حسگر گمنامی حسگر، شناسه
می تواند دشمن ولی نباشد، مهم کشاورزی نظارت سامانه های در حسگر
محاسبات که نباشد نیازی تا کند دسته بندی جداگانه را حسگر هر پیام    های
کار این دهد. انجام نظر مورد حسگر نشست کردن پیدا برای اضافه تری
محاسبات با عقب به رو و جلو به رو امنیت نقض حمله که می شود باعث

شود. انجام سریع تر و کمتری

عقب به  رو و جلو به رو امنیت نقض ۳ .۴

نشست کلید می خواهد خصوصی مقادیر داشتن با مهاجم حمله، نوع این در
همچنین بیاورد. دست به را است کرده شنود که قبلی نشست های تمام
قرار که بعد نشست های کلید خصوصی، مقادیر این داشتن با می خواهد

آورد. دست به نیز را شود انجام است

BS بین مشترک کلید داشتن با و قبلی نشست های شنود با مهاجم
مهاجم اگر همچنین برسد. جلسه    های کلید به می تواند (RIj) SNj و
قرار خود جای در را حسگر و کند استخراج حسگر از را اطالعات فقط
کاربر بین پیام های و کند تولید نیز را بعد جلسه    های کلید می تواند دهد،
از موجودیت ها بین ارتباطات پیام های زیرا کند؛ رمزگشایی را حسگر و
این به مهاجم اگر پس می شود. رمز رسیده اند توافق به که کلیدی طریق

کند: رمزگشایی نشست کلید با را اطالعات می تواند یابد، دست کلید

DECSK(C) = M.

کاربر گمنامی نقض ۴ .۴

از یکتایی مقدار یا شناسه به که است این حمله نوع این در مهاجم هدف
داشتن با مهاجم ببرد. بین از را کاربر گمنامی تا یابد، دست کاربر یک
از استفاده با M۶ و M۵ مقدار شنود و SNj و BS بین مشترک کلید

می رسد. کاربر شناسه به زیر مراحل

که می کند، شنود را SNj و GWNj بین پیام مهاجم اول: مرحله

با حال .(M۵ = RBS ⊕ h(RIj∥T۳)) است T۳ و M۵ شامل
را RBS مقدار RBS = M۵ ⊕ h(RIj∥T۳) رابطه از استفاده

است. ایستگاه تصادفی مقدار RBS که می کند، محاسبه

(در M۵ و RBS ،T۵ ،M۶ مقادیر داشتن با مهاجم دوم: مرحله

که صورتی

M۶ = (RU∥RGWNj∥IDi)⊕ h(RBS∥M۵∥T۵)

می آورد: دست به را IDi ،RGWNj ،RU مقادیر است)

(RU∥RGWNj∥IDi) = M۶ ⊕ h(RBS∥M۵∥T۵)

می رود. بین از کاربر گمنامی IDi یافتن با

حسگر یا کاربر یک نشست    های زدن پیوند ۵ .۴

نشست، چندین پیام های شنود با که است این حمله این در مهاجم هدف
به مربوط نشست ها این که کند ثابت و بزند پیوند هم به را آن ها بتواند
موجودیت یک خصوصی حریم که می شود باعث این است. موجودیت یک

شود. نقض

مهاجم کاربر، گمنامی نقض حمله طبق و M۶ و M۵ مقدارهای شنود با
نشست های می تواند مهاجم کار این با یابد. دست کاربر شناسه به می تواند

بزند. پیوند هم به را کاربر یک مرتبط

این با و یابد دست حسگر شناسه به می تواند مهاجم ،S۱ پیام  شنود با
بزند. پیوند هم به را حسگر یک مرتبط نشست های می تواند کار

حسگر جعل ۶ .۴

و کند تولید را می کند تولید حسگر که پیام هایی است این مهاجم هدف
بزند. جا حسگر جای به را خود

GWNj از پیام دریافت با و گیرد قرار حسگر جای به می تواند مهاجم
سپس کند، تولید را T۷ و M۹ ،M۸ مقادیر خصوصی، مقادیر استخراج و

بفرستد. معتبر پیام GWNj برای و بزند جا حسگر جای را خود

پیشنهادی راهکار ۵

می شود، ارائه [۳] همکاران و چن طرح بهبود برای راهکاری بخش، این در
تغییرهای شود. مقاوم ۴ بخش در نامبرده ضعف های مقابل در طرح این تا
انجام زیر صورت به مرحله هر در کلید توافق و اصالت احراز ورود، مرحله

می شود:

.[۳] همکاران و چن طرح مانند :۱ مرحله

فاش، صورت به حسگر شناسه ارسال جای به S۱ پیام در :۲ مرحله

پیام از حسگر شناسه و می شود اضافه ،DIDi مقدار به حسگر شناسه
می شود. فرستاده BS برای S۱ پیام سپس می شود. حذف S۱

حسگر شناسه به ،DIDi مقادیر به توجه با می تواند BS :۳ مرحله

یابد. دست

و حسگر بین جدید مشترک کلید BS ،M۴ محاسبه از پس :۴ مرحله

می کند تولید را M۵۱ مقدار سپس می کند. محاسبه را (RINEW
j ) BS

مقدار ،BS و حسگر بین جدید مشترک کلید است: زیر مقادیر شامل که
قبل نشست در که BS و حسگر بین مشترک کلید درهم) (مقدار چکیده
BS سمت در حسگرها جدول نظر مورد ستون در و است شده محاسبه
مقدار XOR شامل که می کند تولید را M۵ مقدار BS حال دارد. وجود
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همکاران و اریش علی — کشاورزی نظارت سیستم برای بی    سیم حسگر شبکه از استفاده با کلید توافق با همراه سبک    وزن اصالت احراز طرح امنیتی تحلیل ۶

پیشنهادی راهکار کلید توافق و اصالت احراز ورود، .۳ شکل

و حسگر بین قبل نشست مشترک کلید چکیده مقدار با BS تصادفی
است. T۳ زمانی برچسب و BS و حسگر بین جدید مشترک کلید ،BS

در را BS و حسگر بین جدید مشترک کلید BS ،M۵ محاسبه از پس
در می کند. قبل مقدار جایگزین نظر مورد حسگر ستون حسگرها، جدول
GWNj برای S۲ پیام سپس و شده اضافه S۲ به M۵۱ مقدار بخش این

می شود. ارسال

.[۳] همکاران و چن طرح مانند :۵ مرحله

SNj برای و است شده اضافه M۵۱ مقدار ،S۳ پیام در :۶ مرحله

می شود. فرستاده

مقدار ،M۵۱ به توجه با ،S۳ پیام دریافت از پس SNj :۷ مرحله

تصادفی مقدار به ،M۵ طریق از ادامه در می آورد. دست به را RINEW
j

و می یابد ادامه [۳] همکاران و چن طرح مانند سپس می رسد. BS

می شود. محاسبه مقادیر

.[۳] همکاران و چن طرح مانند :۸ مرحله

.[۳] همکاران و چن طرح مانند :۹ مرحله

.[۳] همکاران و چن طرح مانند :۱۰ مرحله

.[۳] همکاران و چن طرح مانند :۱۱ مرحله

همکاران و چن طرح به نسبت تغییرها ۱ .۵

.S۱ پیام از حسگر شناسه حذف •
.DIDi مقدار در حسگر شناسه دادن قرار •

مشترک کلید ذخیره برای BS در حسگرها جدول شدن اضافه •
.BS و حسگر بین جدید

.BS سمت در XOR یک و چکیده عمل دو شدن اضافه •
M۵ مقدار در BS و حسگر بین جدید مشترک کلید شدن اضافه •

.BS سمت در
حسگر. سمت در XOR یک و چکیده یک شدن اضافه •

حسگر. سمت در BS و حسگر بین جدید مشترک کلید ذخیره •

پیشنهادی راهکار امنیتی تحلیل ۶

و چن طرح ضعف های به نسبت پیشنهادی طرح امنیت بخش، این در
می شود. تحلیل [۳] همکاران

حسگر گره iام، نشست از بعد است شده موفق مهاجم که کنید فرض
را RINEWi

j + ۱ و حسگر شناسه مقادیر مهاجم حال کند. ضبط را
است. کرده شنود را مختلفی نشست های مهاجم همچنین دارد. اختیار در
دست به حمالت به نسبت بهبودیافته، طرح رفتار فرض، این به توجه با
زدن پیوند حسگر، گمنامی نقض کاربر، گمنامی نقض نشست، کلید آوردن
به رو امنیت نقض و حسگر جعل حسگر، یک یا کاربر یک نشست های

می شود. بررسی عقب به رو و جلو

جلسه کلید آوردن دست به ۱ .۶

به نشست پیام های شنود با که است این مهاجم هدف حمله، نوع این در
باید مهاجم قبل، بخش فرض گرفتن نظر در با یابد. دست نشست کلید
نشستی هزاران بین از یعنی کند، پیدا را حسگر این قبلی نشست دقیقا
پیوندی باید ابتدا کند. پیدا را حسگر این قبلی نشست کرده، شنود که
در بیابد، ارسالی پیام های در را حسگر شناسه یعنی کند پیدا پیام ها در
کاربر که پیامی در زیرا داشت، وجود امکان این [۳] همکاران و چن طرح
ولی می شد ارسال فاش صورت به حسگر شناسه می کرد ارسال BS برای
بنابراین نمی شود، ارسال فاش صورت به حسگر شناسه جدید، طرح در

ندارد. وجود حسگر این قبلی نشست های یافتن امکان

پیام ها در را حسگر شناسه بتواند طریقی به مهاجم که کنید فرض حال
صورت این در کند. پیدا را حسگر این قبلی نشست و آورد دست به
سپس و برسد RBS مقدار به ابتدا زیر عبارات مطابق می خواهد مهاجم

آورد: دست به را نشست کلید و مقادیر سایر

M۵۱ = RINEWi
j + ۱ ⊕ h(RINEWi

j )

M۵ = RBS ⊕ h(RINEWi
j ∥RINEWi

j + ۱∥T۳)

SK = h(RGWNj∥RU∥RSNj∥R ∗BS∥IDi||M۱)

دست به را RINEWi
j مقدار باید مهاجم می شود، دیده که همان طور
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(۱۱ –۱) ۲ شماره ،۱۹ جلد ،۱۴۰۰ ۷سال

بنابراین دارد. اختیار در را مقدار این چکیده فقط M۵۱ طریق از ولی آورد،
RBS مقدار نمی تواند پس برسد، RINEWi

j مقدار به نمی تواند مهاجم
به را نشست کلید نمی تواند مهاجم RBS نداشتن با آورد. دست به را

آورد. دست

حسگر گمنامی ۲ .۶

باعث تا آورد دست به را حسگر شناسه که دارد قصد مهاجم حمله، این در
شود. نقض حسگر گمنامی شود

در فاش صورت به حسگر شناسه S۱ پیام در بهبودیافته، راهکار در
شناسه به مهاجم تا می گیرد قرار DIDi قسمت در و نمی شود ارسال پیام

نکند. پیدا دست حسگر

عقب به رو و جلو به رو امنیت ۳ .۶

کلید می خواهد خصوصی، مقادیر داشتن با مهاجم حمله، نوع این در
بیاورد. دست به را است کرده شنود که قبلی نشست های تمام نشست
نشست، کلید خصوصی، مقادیر این داشتن با می خواهد همچنین

آورد. دست به نیز را شود انجام است قرار که بعد نشست های

مختلف نشست های شنود و مهاجم توسط حسگر شدن ضبط فرض با
ابتدا باید نشست، کلید آوردن دست به مانند مختلف، حسگرهای از
به توجه با که بیابد شده شنود پیام های و حسگر داخل شناسه بین پیوندی
ندارد. وجود حمله این امکان بهبودیافته، پروتکل در حسگر گمنامی تامین

کاربر گمنامی ۴ .۶

از یکتایی مقدار یا شناسه به که است این حمله نوع این در مهاجم هدف
ببرد. بین از را کاربر گمنامی تا برسد کاربر یک

RBS نداشتن با برسد، RBS به نمی تواند مهاجم ۱ .۶ بخش طبق
M۶ مقادیر به نمی تواند مهاجم

((RU∥RGWNj∥IDi) = M۶ ⊕ h(R ∗BS∥M۵∥T۵))

حفظ کاربر گمنامی نتیجه در و یابد دست است کاربر شناسه شامل که
می شود.

حسگر یا کاربر یک نشست    های زدن پیوند ۵ .۶

نشست چندین پیام های شنود با که است این حمله این در مهاجم هدف
به مربوط نشست ها این که کند ثابت و بزند پیوند هم به را آن ها بتواند
موجودیت آن خصوصی حریم نقض باعث امر این است، موجودیت یک

می شود.

این حسگر، و کاربر گمنامی تامین و ۴ .۶ ،۳ .۶ بخش های به توجه با
آورد. دست به را کاربر یا حسگر شناسه مهاجم که ندارد وجود امکان
مقادیر می شود ارسال فاش صورت به که پیام هایی تمامی در همچنین
به مختلف نشست های می شود باعث که است شده استفاده تصادفی

نشوند. زده پیوند یکدیگر

حسگر جعل حمله ۶ .۶

را حسگر یک پیام های بتواند که است این حمله این در مهاجم هدف
بزند. جا حسگر جای به را خود و کند تولید

در نشست کلید آوردن دست به حمله طبق مهاجم اینکه به توجه با
مقدارهای نمی تواند پس یابد، دست RBS مقدار به نمی تواند ،۱ .۶ بخش

ندارد. وجود حسگر جعل امکان نتیجه در کند، تولید را M۹ و M۸

کارایی و امنیتی مقایسه ۷

و امنیتی نظر از [۱۵–۱۰ ،۳] طرح های با پیشنهادی طرح بخش این در
می شود. مقایسه کارایی

امنیتی مقایسه ۱ .۷

امنیتی نظر از [۱۵–۱۰ ،۳] طرح های با پیشنهادی طرح ۲ جدول در
در [۳] همکاران و چن طرح که است مشخص همچنین می شود. مقایسه
مقاوم حمالت آن برابر در پیشنهادی طرح و دارد ضعف حمالتی برابر

است.

(۱ که است شده نوشته امنیتی خصوصیات ۲ جدول اول ستون در
گمنامی (۴ کاربر، ردیابی (۳ کاربر، گمنامی (۲ متقابل، اصالت احراز
به رو امنیت (۷ نشست، کلید امنیت (۶ نشست ها، پیوند (۵ حسگر،
حمله (۱۱ کاربر، جعل (۱۰ دروازه، جعل (۹ حسگر، جعل (۸ جلو،
برون خط حدس (۱۴ خدمت، منع حمله (۱۳ داخلی، حمله (۱۲ تکرار،

است. هوشمند، کارت دزدیدن (۱۵ عبور، کلمه

کارایی مقایسه ۲ .۷

یک است. انرژی محدودیت بی سیم، حسگر شبکه مهم چالش    های از یکی
عمر طرح آن حسگر و است کاراتر کند، مصرف انرژی کمتر اگر طرح،
در که محاسباتی به طرح، یک انرژی مصرف داشت. خواهد طوالنی تری

دارد. بستگی می شود، انجام طرح آن

مقایسه [۱۵–۱۰ ،۳] طرح های با پیشنهادی طرح بخش، این در
به TH ،۳ جدول در است. موجودیت ها تفکیک به مقایسه    ها می    شود.
انجام زمان معنای به Tm درهم    ساز، تابع عملیات انجام زمان معنای
است. متقارن رمزنگاری عملیات انجام زمان معنای به Ts اسکالر، ضرب
۰٫۱۳۰۳ ،Ts و ثانیه ۷٫۳۵۲۹ ،Tm ثانیه، ۰٫۰۰۰۴ ،TH عمل هر همچنین

برد. خواهد زمان ثانیه

چکیده    ساز عمل سه دارای پیشنهادی طرح که می    شود دیده ۳ جدول در
امنیتی، لحاظ از اما است، [۳] همکاران و چن طرح به نسبت بیشتر

می    کند. تامین را بهتری امنیت پیشنهادی طرح
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امنیتی مقایسه .۲ جدول

طرح
پیشنهادی

[۳] [۱۵] [۱۴] [۱۳] [۱۲] [۱۱] [۱۰]

4 4 4 4 4 4 8 8 ۱

4 8 8 8 8 4 4 8 ۲

4 4 8 8 8 4 4 8 ۳

4 8 4 4 4 4 4 4 ۴

4 8 8 8 4 8 4 4 ۵

4 8 4 4 4 4 4 4 ۶

4 8 8 4 4 4 4 4 ۷

4 8 8 4 4 4 4 8 ۸

4 4 4 4 4 4 4 4 ۹

4 4 4 8 8 8 4 8 ۱۰

4 4 4 4 4 4 4 4 ۱۱

4 4 8 4 4 4 8 4 ۱۲

4 4 4 4 4 4 8 4 ۱۳

4 4 4 4 4 4 4 8 ۱۴

4 4 4 8 8 4 4 4 ۱۵

ضعف و قوت نقاط ۸

قوت نقاط ۱ .۸

حسگر. گمنامی نقض برابر در مقاوم •
موجودیت    ها. جعل حمله    های برابر در مقاوم •

نشست    ها. پیوند عدم •
نشست. کلید آوردن دست به عدم •

روبه    عقب. و جلو به رو امنیت دارای •
گره ضبط ضعف که کاربردهایی سایر برای راهکار این از استفاده •

دارند. حسگر

ضعف نقاط ۲ .۸

جدول. در جستجو هزینه و BS سمت در جدول شدن اضافه •
.BS سمت در XOR یک و چکیده عمل دو شدن اضافه •

حسگر. سمت در XOR یک و چکیده یک شدن اضافه •
سمت در BS و حسگر بین جدید مشترک کلید رسانی بروز •

حسگر.

نتیجه گیری ۹

حسگر شبکه در [۳] همکاران و چن اصالت احراز طرح مقاله این در
در طرح این که شد داده نشان و گرفت قرار امنیتی ارزیابی مورد بی سیم

و است ناامن BS تصادفی مقدار رفتن لو و حسگر ضبط حمله برابر
نقض نشست، کلید شدن فاش ازجمله، ضعف هایی ایجاد باعث می تواند
زدن پیوند حسگر، و کاربر گمنامی نقض عقب، به رو و جلو به رو امنیت

شود. حسگر جعل حمله و نشست ها

تا شد ارائه طرح بهبود جهت مقاله، این پیشنهادی راهکار ادامه در
بهبودیافته طرح سپس شود؛ برطرف [۳] همکاران و چن طرح ضعف های

گرفت. قرار ارزیابی مورد

تامین با جدید طرح یک ارائه به می توان آینده راهکارهای عنوان به
کرد. اشاره کاراتر و انتظار مورد امنیتی ویژگی    های
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