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 چکیده

ها(  MANET)با امنیت باال سیار  AD Hocتایید پیوسته هویت کاربر یک رویکرد مهم مبتنی بر پیشگیری در محافظت شبکه 

این دو به  مالحظهها( نیز در شناسایی موثر فعالیت های مخرب مهم است. با  IDSاست. از سوی دیگر سیستم های تشخیص نفوذ )

امنیت سیستم و محدودیت در مورد نیاز  ( Account) با توجه به حساب و در طراحی امنیت بهینه به طور مشترک آنها  رویکرد،

ها در یک شیوه  IDSها موثر هستند. برای بدست آوردن طرح بهینه از ترکیب تایید مداوم هویت کاربر و  MANETمنابع در 

مشکل راهزنی های ( مانند POMDP) مشاهده احتمالی توزیع، ما مشکالتی به عنوان بخشی از فرآیند تصمیم گیری مارکوف

ما یک روش نتایج ساختاری در حل مشکل برای یک شبکه بزرگ با تدوین و فرموله می کنیم. ند را قابل مشاهده ا را که مسلحانه

های قابل استفاده، پیاده سازی  MANETاز نتایج ساختاری مشتق شده اند در  یی کهگره های متنوع را ارائه می دهیم. سیاست ها

 است. یدهگرد. نتایج شبیه سازی در اثرات نشان داده شده و عملکرد طرح پیشنهاد شده ارائه آسانی دارند

 سیار، امنیت. AD Hocاصطالحات موجود ـــ احراز هویت ، تشخیص نفوذ، شبکه های 

 

I. مقدمه 

 کارکنان، ناکارآمدی و اشتباه خطا، انگاری، سهل همچون مختلفی های تهدید و حوادث خطرها، معرض در اطالعاتی، های مسیست همه

 حوادث از ناشی خرابی نفوذ، خرابکاری، جاسوسی، دزدی، سمع، استراق غیرمجاز، استفاده کالهبرداری، تقلب، استفاده، ء سو تخریب،

 امنیتی تهدیدات انواع کلی، بندی تقسیم یک در (. 388ص ،7831فرد،  یزاده قاض) هستند مخابراتی های شبکه و برق قطع طبیعی،

 7831 یکان، مل و ذاکرالحسینی) گردند می تقسیم عمد، های تهدید و غیرعمد های تهدید طبیعی، های تهدید شامل دسته سه به

 احراز محرمانگی، شامل  امنیتی خدمات تمام .اند خارج شمار از و متنوع بسیار ماشین یا شبکه یک منابع علیه حمالت (. 71 ص ،



 ذیل چهارگانه حمالت که شوند می سازی پیاده و طراحی فرض این با  پذیری دسترس و ها پیام صحت و بودن انکار غیرقابل هویت،

 دارد: وجود آنها وقوع احتمال لحظه هر و داشته وجود آنها علیه همیشه

 شنود خود نفع به را مقصد و مبدأ بین جریان حال در های داده از ای نسخه بتواند نحو هر به غیرمجاز شخص یک: سمع استراق

 کند؛

 شود؛ تحریف یا دستکاری نحو هر به غیرمجاز شخص توسط مقصد و مبدأ بین جریان حال در های داده: دستکاری

 دهد؛ نسبت دیگری مجاز شخص به را آنها ارسال و کرده ساختگی های پیام تولید به اقدام غیرمجاز شخص یک: جعل

 شبکه از کار بیاندازد. در را سرویس یا سیستم بتواند کسی: وقفه

 احراز» علیه تهدیدی جعل ،«العاتــــاط صحت» یهـــعل تهدیدی دستکاری «ها داده محرمانگی» علیه تهدیدی سمع، تراقــاس

 هر که کنند تضمین نحو هر به تیــامنی های سرویس هرگاهآید.  می حساب به« دسترسی قابلیت» یهــعل تهدیدی وقفه، و «هویت

 است آمده پدید امن الیـــکان ماند، خواهد امـــناک اط،ــارتب یک مجاز طرفین بین های مپیا تبادل در دیدیــــته

 (.71 ص ،7831 کیان،ـمل و رالحسینیـــــذاک)

 امنیت در الیه های شبکه: 

 رد DSSS یا SSH و FHSS مانند هایی تکنیک از استفاده. انتقال کانالهای از فیزیکی حراست شامل فیزیکی های الیه در امنیت

 ها؛ داده منابع به فیزیکی های دسترسی کنترل و ها هشبک انواع

 امنیتی؛ های استاندارد از استفاده و رمزنگاری شامل پیوند های الیه در امنیت

 ؛ VPN اندازی راه و امن های پروتکل از استفاده و آتش دیواره های سیستم از استفاده شامل شبکه های الیه در امنیت

 ؛TLS و SSL از استفاده و کامل رمزنگاری شامل انتقال های الیه در امنیت

 های برنامه SET مانند هایی استاندارد از استفاده و کاربردی سطح در امنیتی وکارهای ساز سازی پیاده کاربرد های الیه در امنیت

 .ها توکن و هوشمند های کارت و PGP مانند کاربردی

 ساخته ارتباطات و اطالعات اوریفن های سیستم به نفوذ از جلوگیری و امنیت افزایش برای زیادی های افزار نرم و فیزیکی تجهیزات

 موارد به توان می تجهیزات این جمله از. است مهم بسیار نیز آنها نوع انتخاب و بوده ضروری ها سیستم در آنها کارگیری به که شده

 : نمود اشاره ذیل

 های سرویس و گرفته قرار شبکه های لبه در افزاری نرم افزاری یا سخت صورت به توانند می که امکاناتی: آتش های دیواره -

 دهند؛ انجام را هویت احراز و ها رویداد ثبت کنترل دستیابی

- VPNخصوصی؛ شبکه چند یا دو برای اتصال عمومی شبکه از مندی بهره منظور به امن : کانال 

- IDS : بر را مهاجمین نفوذ و نموده تقویت را امنیت می تواند دیواره آتش از بعد الیه در که است نفوذ تشخیص سیستم 

 دهد؛ تشخیص خاص اساس تحلیل های

- IPSو غیرمجاز ارتباطات به طرفه یک صورت به نفوذ می تواند تشخیص از پس که است نفوذ از جلوگیری : سیستم 

 پایان دهد؛ مشکوک

 کند؛ بلوکه را فایل های آلوده فایل، محتوای تشخیص با می تواند ویروس: که آنتی -

 شبکه؛ پذیر آسیب نقاط برای تشخیص افزاری نرم امکانات شبکه: استفاده از اسکن -

 قرار می گیرد؛ استفاده مورد رویداد ها و کنترل ثبت برای که است رویداد ها: امکانی ثبت افزار نرم -

 سازمان؛ خارجی و داخلی کاربران بر دسترسی نظارت و کنترل هویت، احراز : برایAAAسرورهای  -

 و IDEA مانند پیام پیچیده های الگوریتم و و خصوصی عمومی های کلید از استفاده با رمزنگاری و سازوکار از استفاده -

RC؛ 

 هویت؛ احراز جهت دیجیتال امضای کارگیری به -



 هویت؛ احراز جهت افزاری سخت های توکن از استفاده -

 نگاری؛ چهره و اثرانگشت بیوترمیک مانند( هویت احراز) هویت تشخیص های سیستم از استفاده -

 الیه در امن خدمات و شبکه طول در ارتباطات و کدگذاری اعتبارسنجی برای TLS,SSL مانند هایی ابزار از استفاده -

 انتقال؛

 (؛614 ص ، 7833 و کینگ، )توربان مالی تراکنش های برای SET استاندارد از استفاده -

 مالی؛ های تراکنش در الیه کاربری سطح در امنیت افزونگی برای هوشمند های کارت از استفاده -

 از رهاهک به دام انداختن و شناسایی برای شبکه مدیران هکرها و با برخورد متخصصین که پوت: ابزاری هانی کارگیری به -

م های سیست در که است اصلی سایت سازی شده همانند شبیه سروری پوت هانی دیگر، عبارتی به. استفاده می کنند آن

 رود؛ یم کار به خطرناک های رخداد ثبت و هکرها انداختنم دا به منظور به امنیت نوین

 دسترسی؛ های کنترل و شبکه پذیری نفوذ تست و ادواری آزمایش -

 اجتماعی؛ مهندسی طریق از خروج اطالعات از جلوگیری جهت آنها سازیه آگا و انسانی منابع آموزش -

ع مواق در سریع بازیابی و نابودی از جلوگیری جهت اطمینان روی مدیاهای مورد اطالعات از روزمره و همیشگی بکاپ گیری -

 ضروری؛

 برای بی سیم سیستم های و ماهواره نوری، فیبر ،VPNمانند  اطالعات انتقال برای مطمئن و متعدد خطوط از استفاده -

 شبکه؛ مداوم از برقراری اطمینان

 اورجینال؛ افزارهایم همچنین نر و ها هاب و ها وی لن روترها، کارگیری به -

 .ها سیستم غیرفعال های پورت بستن -

 الگوهاى نبیه،ها، ع رگ الگوى چشم، شبکیه انگشت،ر اث مانند ساننا بدن خصوصیات حلیلت و گیرىدازه ان علم و فناورى بیومتریک

 ای هدسترس مجوز صدور و هویت تشخیص نظورم هب که است انگشت و دست تناسبات هاى رىه گیانداز و چهره ،الگوهاى صوتى

 هاىی فناور شدن ظاهر و است شدن گیر همه حال رد سرعت به بیومتریک هاى بررسى طریق از هویت تشخیص. پذیرد مى جامان

 .ست ا شده آغاز ما روزمره زندگى هاى جنبه از بسیارى در بیومتریک با مرتبط

 ها( برای استفاده در کاربرد MANETسیار ) AD Hocشبکه های  با پیشرفت های اخیر در محاسبات سیار و ارتباطات بی سیم، 

است و استفاده شدن در خدمات تصویری و امثال  AD Hocشدن شبکه  Real-Timeاین به علت  های متنوعی جذاب شده اند.

 سئله امنیتمآن می باشد. می توان یرای بهبود این عملکرد از تکنیک های مبتنی بر سیستم برای مسیر یابی بهینه تر استفاده نمود. 

رهیافت های سیار، به خصوص برای کسانی که برنامه های حساس امنیتی دارند مسئله مهمی است.  AD Hocبرای شبکه های 

 MANETمبتنی بر پیشگیری )مثل تایید هویت( و مبتنی بر تشخیص )مثل شناسایی نفوذ( دو کالسی هستند که می توانند در 

اجتناب از دسترسی کاربران غیر مجاز یا تغییر منابع شبکه در تایید هویت کاربر در های محافظت شده با امنیت باال استفاده شوند. 

MANET  های با امنیت باال بسیار مهم است. تایید هویت کاربران نیاز دارد که به طور مداوم و اغلب از یک دستگاه تصادفی در

تکنولوژی های زیست شناسی مثل شناسایی اثر انگشت، عنبیه و شبکیه چشم  .یک محیط با ویژگی خصمانه بسیار باال انجام شود

سیستم های  .ها از ارتباط مستقیم با شناسایی کاربر را فراهم می نمایند MANETبرخی از راه حل های ممکن را در مشکالت 

امنیت باال همراه با تشخیص موثر مخرب های فعال دارای اهمیت هستند. با ها   MANETها( همپنین در  IDSتشخیص نفوذ )

ها داده ها را  IDSمناسب می باشد.  غیر متمرکزمیزبان در دروازه ها یا مسیریاب موجود در شبکه ها  IDS  ها،  MANETدر 

دهند )به عنوان مثال مدیر یک پاسخ مناسب به آن می مشاهده )مانیتورینگ( کرده و برای تشخیص عوامل مخرب در سیستم 

برای منع یک نفوذ فعال خدمت می نماید و از مجموعه  IDSبه عبارتی یک سیستم ایمیل به صورت خودکار مقابله می نماید(. 

یک سیستم دفاعی است که فعالیت های  IDS. پیشگیری بهره می بردامکانات تقویت  برایتکنیک های نفوذ  درانتخابی اطالعات 

خصمانه را شناسایی کرده و از به خطر انداختن امنیت پیشگیری می نماید. بخش پیشگیری می تواند یک الزاما هشدار داده یا خطر 



ناسایی ش یک فرایند تشخیص نفوذ به عبارت دیگر،را دفع نماید و همچنین اقداماتی مثل مسدود کردن یک ارتباط را پیش بگیرد. 

قادر به شناسایی خطراتی که از داخل شبکه  IDSعالوه بر این  .است شبکه منابع محاسبات و در فعالیت های مخرب پاسخ به و

می تواند در هنگام تشخیص خطر و رخداد نفوذ  IDSکه خط اول دفاعی است  Firewallبوجود می آید نیز می باشد. برخالف 

 : IDSبه طور کلی  عمل نماید و خط دوم دفاعی باشد.

 نیست. و کرم ها، تروجان ها، مانند ویروس ها های مخرب افزار نرمتشخیص طراحی شده برای  آنتی ویروس یک برنامه 

 .یک سیستم ورود به شبکه نیست. بلکه یک سیستم نظارت بر ترافیک شبکه می باشد 

  عامل و خدمات شبکه را کنترل نماید نمی باشد. یک ابزار ارزیابی آسیب پذیری سیستم که اشکاالت و نقص در سیستم

 چنین فعالیت هایی در حوزه کاری اسکنرهای امنیتی قرار می گیرند.

شرط مهم دارند: یکی اثر که کالس بندی فعالیت های بدخیم و خوش خیم است و دیگری بهره وری  دوسیستم های تشخیص نفوذ 

بایستی سهم زیادی در تشخیص نفوذ داشته  IDS. این دو شرط بیان می دارد که که چگونگی اجرای آن بهترین صرفه را داشته باشد

 باشد و سطح هشدارهای غلط در میزان قابل قبولی باقی بماند.

ارائه یک سیستم تشخیص نفوذ کار بسیار مشکلی خواهد بود و بدون در نظر گرفتن  AD Hocبا توجه به آسیب پذیری شبکه های 

Node  هاIDS  تنها ترافیک را بررسی کرده و ارزیابی به داده ها محدود می گردد. باید در طراحیIDS  این نکته که هرNode 

ها  Nodeباشد. همچنین خطراتی که هر یک از  تنها می تواند داده های مشخصی را بررسی کند و نه همه داده های شبکه مد نظر

برای خطرات احتمالی که از  IDSرا به علت پویایی شبکه و جابجایی آنها رخ می دهد نیز بایستی در نظر گرفته شوند. در نتیجه 

 درون خود شبکه نیز بوجود می آید بایستی برنامه ریزی شده باشد.

 

هویت کاربر یا سیستم های تشخیص نفوذ مبتنی بر میزبان صورت گرفته است.  تالش زیادی برای پژوهش در رابطه با تشخیص

معماری، پیاده سازی و عملکرد یک سیستم های تایید بیومتریکی  نویسندگان تئوری ارائه شده تایید مداوم با چند مدل بیومتریک،

روشهای احراز هویت به دو دسته کلی  می کنند.پیشنهاد شده را مطرح در برابر سیستم خود که  یو همچنین معیار جدیدرا اعالم 

ضعیف و قوی تقسیم می شوند. که روش ضعیف رمز نگاری سنتی بوده و خود کاربر شناسایی نمی شود. اما روش قوی احراز هویت 

حساس،  ی بسیاردر محیط هاروشهای سنتی را کنار گذاشته و خود کاربر را  به عنوان مثال با روشهای بیومتریک شناسایی می نماید. 

در  به عنوان مثال،) چند بارنیاز باشد  برای انجام احراز هویت قوی و، نباشدبرای تضمین امنیت  ممکن است احراز هویت اولیه کافی

فاده روش بیومتریک مورد استاستفاده گردد.  احراز هویت جلوگیری از جایگزینی هویت پس از گام اولیه( برای فواصل زمانی تصادفی

ش های ضعیف و قوی استفاده می نماید به صورتی که در زمان ارائه خدمات از روش های قوی استفاده می گردد و این امر به از رو

علت ایجاد امنیت باال در مدت زمانی طوالنی می باشد. در روش استفاده شده هم از تشخیص اثر انگشت و هم تشخیص چهره استفاده 

 : ماژول معماری تشخیص نفوذ7شکل 



 پردازش قبل سندگان از یک روش داده ازینومبتنی بر تشخیص حمله در ترافیک رخ می دهد. ها  IDSبیشتر حمالت در شده است. 

 آزمایشد. ن( برای شناسایی نفوذ خالف قاعده مبتنی بر میزبان معرفی می کنHMM) یک مدل مخفی ماکو آموزش در بهبودشده 

درصد  50که این روش پردازش داده ها می تواند زمان آموزش را تا  نشان می دهد بر اساس یک پایگاه داده های عمومیاین روش 

یک روش  .معمولی کاهش دهد HMMدر مقایسه با یک دسته طرح آموزش به طور محسوس با تشخیص نفوذ تخریب عملکرد 

رائه شده اوسایل در ( در ارتباط با فعالیت هجوم با شرکای با الگوهای مصرف توان B-BID) شناسایی نفوذ مبتنی بر باتری سیار

از داده های با زمان واقعی نزدیک برای نشان دادن حالت  HIDEبر سه بخش نرم افزاری استوار است.  B-BIDمعماری است. 

خالصه و سوابقی از آدرس منبع و مقصد، پورت  SPIEقدرت ابزار در حالت بیکار و مشغول برای تشخیص نفوذ استفاده می نماید. 

قادر است امضا برای انطباق یک لیست  HASTEرا رائه می دهد.  TCPو  IPمنبع و مقصد و برچسب زمانی سرآیند بسته های 

با محوریت  Blue Box مانتجربه ساخت شچری و همکارانرا نشان می دهد.  B_BIDمزیت های روش  1شکل  کوتاه بگیرد.

. است فریکرها بین رایج است اصطالحی Blue Box یا آبی جعبه د.نسیاسی سیستم شناسایی نفوذ مبتنی بر میزبان ارائه می ده

Phreaker در ار ها آن توانید می اکثرا و کنند می کار تلفن خطوط و مخابراتی های سیستم روی که شود می گفته هکرهایی به 

 .کنید پیدا عمومی های تلفن اطراف

ها با امنیت باال مورد  MANETادامه تعیین هویت و تشخیص نفوذ می تواند به طور پیوسته به منطور افزایش بیشتر در اجرای در 

نویسندگان ها صورت گرفته است.  MANETرسیدگی قرار گیرد. با هر حال، تحقیقات اندکی برای ترکیب این دو هدف در رهیافت 

یک چهارچوب با امنیت باال،  AD Hocمقاله ترکیب بهینه تشخیص نفوذ و احراز هویت مستمر مبتنی بر بیومتریک در شبکه در 

ام می باشد، که در آن تم یک طرح متمرکزبا این حال، طرح مطرح شده مفید در ترکیب تشخیص نفوذ و هویت پیشنهاد می کنند. 

می تواند محاسبات  POMDP فرموله شده است. (POMDP) مشاهده احتمالی مارکوف ه عنوان یک فرآیند تصمیم گیریشبکه ب

بنابراین، طرح  ها را حل نماید. IDSبا رشد نمایی همراه با تعدادی از سنسورهای بیومتریکی و  POMDPمقاوم از فضای حالت در 

در این چهارچوب از چندین مدل  های توزیع شده پیشنهاد می گردد. Nodeبا تعداد زیادی از  MANETبرای یک جدیدی 

بیومتریک برای احراز هویت و تشخیص نفوذ به صورت مدل شدن سنسورها به عنوان سیستم شناسایی وضعیت ایمن استفاده شده 

 است. 

 

 B_BID: مزیت های پلتفرم 3شکل 



    های با امنیت باال را ارائه  MANETدر این مقاله، یک طرح توزیع شده کامل از ترکیب مستمر تعیین هویت و تشخیص نفوذ در 

( می توان در یک شیوه توزیع شده با توجه به وضعیت امنیت و منابع )به عنوان مثال، انرژی IDSتایید هویت کاربر )یا . گرددمی 

Node در )MANET  .ه برنامه ریزی می باشد که بتوزیع مستمر تعیین هویت کاربر و تشخیص نفوذ مشکل ها برنامه ریزی نمود

 ریزی برنامه مشکل این حل برای نتایج ساختاری روش یک فرموله شده است. ما POMDPعنوان یک مشکل چند راهزنی مسلح 

ها نتایج ساختاری  MANETما نشان می دهیم که تحت شرایط مناسب در  .ها را ارائه می کنیم Node انواع با بزرگ شبکه یک در

ترکیب شدن مستمر مشکل تعیین هویت کاربر و شناسایی نفوذ که در پیاده سازی و ایجاد راه حل مفید عملی بدیهی قادرند برای 

 نتایج شبیه سازی ارائه شده اثر و عملکرد طرح پیشنهادی را نشان می دهد. می باشند، مشتق شوند.

 MANET در نفوذ تشخیص و کاربر هویت احراز برای راپیشنهادی  طرح دوم بخش .است شده سازماندهی زیر شرح به مقاله این بقیه

بخش سوم راه حل مشکل را نشان می دهد. بخش چهارم پیچیدگی محاسبات  سیستم معرفی می نماید. فرمول بندی همچنین ها و

و سربار ارتباطات را مورد بحث قرار داده و بخش پنجم نتایج شبیه سازی را رائه می نماید. نهایتا، ما این مطالعه را در بخش ششم 

 نتیجه گیری می کنیم.

 

 MANET:  یک سیستم تشخیص نفوذ در 8شکل 

 

 

 بی سیم  Hoc ADبرای برای یک شبکه  IDS: معماری 6شکل 



II.  بر بیومتریک چند مدلیمبتنی تشخیص نفوذ و احراز هویت کاربر مستمر 

بیشتر سیستم های احراز هویت به تعیین مجدد کاربران برای دسترسی مداوم به منابع محافظت شده نیاز ندارند. با این حال، در 

گیر بیافتد باالست و برای کاهش آسیب پذیری سیستم، احراز هویت کاربر نه تنها  Nodeمحیط های متخاصم که شانس اینکه یک 

ر و می توان بازه زمانی استفاده از سیستم را د د حضور کاربر معتبر به صورت مداوم نیز الزم می باشدبرای ورود اولیه بلکه برای تایی

وضعیت و محدودیت منابع شبکه وابسته است. با استفاده از تکنولوژی بیومتریکی، به فرکانس به شدت محیط های نا امن کاهش داد. 

تایید ر کارب در کار ه یا توسط خصوصیات رفتاری و فیزیولوژیکی بدون وقفهافراد قادرند به صورت خودکار و مستمر شناسایی شد

ها را بوسیله استفاده از مزایای بیومتریک متغیر در وضعیت های  MANETبیومتریک چند مدلی می تواند عملکرد امنیتی  شوند.

 مختلف را بهبود بخشد.

مشخصه های فیزیولوژیکی و حتی رفتاری انسان ها  را اندازه گیری شود که سعی دارد  در بیان علمی بیومتریک به علمی گفته می

 :از بیومتریک در دو فیلد مجزا می توان استفاده کرد .کرده و برای فرایند احراز هویت مورد استفاده قرار  دهد

 (Identification) تشخیص هویت -

 (Verification) تایید هویت -

 :ریکبخش های اصلی تشکیل دهنده یک سیستم بیومت

 خطوط از هک انگشت اثر سنسور یک مثال عنوان به. باشد می فرد یک بیومتریک ازاطالعات برداری تصویر ماژول سنسور: برای -

 .میکند برداری تصویر فرد یک انگشت ساختار و

 مورد اثر، آن فرد به منحصر های ویژگی یافتن جهت آمده بدست بیومتریک های داده ماژول استخراج ویژگی ها: در آن -

 صرمنح فرد هر برای که شده گرفته تصویر در انگشت اثر یک نشیب و و فراز موقعیت مثال عنوان می گیرند. به قرار پردازش

 .می شود استخراج می باشد فرد به

 تطبیق ماژول مثال برای. می گیرد قرار مقایسه مورد شده ذخیره الگوی با شده استخراج ویژگی آن ماژول تطبیق دهنده: در -

 می دهد. عالوه گزارش را انگشت اثر از شده ذخیره تصویر و ورودی داده بین فروع تعداد انگشت، اثر بر مبتنی سیستم یک

  .می باشد کاربر شناسایی یا و کاربر هویت تایید حالت در سیستم گیری تصمیم معرف دهنده تطبیق ماژول این، بر

 .می گیرد قرار استفاده مورد کاربران نام ثبت هنگام در  بیومتریک الگوهای ذخیره ماژول سیستم پایگاه داده: جهت -

 :روش های بیومتریک در احراز هویت برخی از

 نگشتا نوک های بلندی و پستی اثر جز چیزی و است بیومتریک در استفاده مورد متد ترین متداول روش اثر انگشت: این 

 انگشت نوک از امروزه، ولی آوردند می بدست کاغذ بر جوهری انگشت دادن فشار توسط را انگشت اثر نیست. سابقا فرد هر

 .شودمی تهیه دیجیتالی تصویری

  :ساختار شکل گیری عنبیه از ماه سوم جنین آغاز و تا ماه هشتم کامال تثبیت می گردد. ظاهر و ساختارعنبیه (Pattern) 

یکی از مشکالت این  قیاس زیادی از آن استخراج کنیم.امکان را می دهد تا ویژیگی های قابل پیچیده عنبیه به ما این 

کنتراست، در  تغییرهمچنین و  می باشد زاویه چرخش چشممناسب نبودن نور محیط و یا وجود خطا در صورت تغییر روش 

 خطا را افزایش می دهد.تصویر رزولوشن و فوکوس 



  :های پشت شبکیه مورد پردازش قرار می گیرد. گدر این روش از سطح شبکیه تصویربرداری می شود و ساختار رشبکیه 

 ها برای هر فرد با فرد دیگری، حتی در دو قلوهای همسان نیز فرق دارد.ساختار این رگ

 : مىشود تعریف امنیتى کاربرد نوع دو بیومتریک وسایل براى

 شناسایى. 7

 هویت تصدیق. 3

 تهوی شما تصدیق، مورد در اما دهد؛ی م تشخیص بیومترى دادههاى کمک با را شما هویت بیومتریک، وسیله شناسایى، هنگام در

 . کندی م بررسى را آن بیومترى، وسیله سپس و دهیدی م ارائه را خود

 متداول وسایل و دستگاهها که هستند خصوصیاتى از افراد، چهره فرد به منحصر هاىی ویژگ و چشم صدا، انگشت، اثر امضا،

 . کنندی م استفاده آنها از امنیت ایجاد براى بیومتریک،

 . روزرسانی به و مقایسه مشخصات، ثبت: است گام سه شامل بیومتریک سامانه در (Biometric)سنجی زیست آزمایش

 

a. MANET  های مجهز به بیوسنسورها )سنسورهای زیستی( وIDS ها 

می باشد، که  Dهای  IDSو  N-Dدارای سیستم تصدیق مبتنی بر بیومتریک با بیوسنسورهای  MANETفرض کنید که یک 

می رساند. در ادامه  Nها به عنوان سنسورها مدل سازی شده اند که تعداد کل سنسورها به  IDSتوانایی شناسایی تهاجم را دارند. 

این مقاله، ما از سنسور برای اشاره به یک دستگاه تصدیق یا یک دستگاه شناسایی تهاجم استفاده می کنیم. بدون از دست دادن 

های شبکه در  nodeها یک یا چند بیو سنسور دارند و برخی به خاطر ناهمگنی  Nodeعمومیت، فرض می نماییم که برخی از 

MANET  هیچ سنسوری ندارند. مشابها، در برخیNode  ها مجهز بهIDS  هستند و برخی مجهز بهIDS  نیستند. تعداد کل

Node  های شبکه درMANET سنسورها ندارد. یک چارچوب نمونه برای  ارتباط مستقیمی با تعدادMANET   با چند بیوسنسور

 نشان داده شده است. 1در شکل 

 

با  MANET: یک مثال ازچارچوب یک 1شکل 

 چند مدل بیومتریک

 



 

ها می توانند در همه لحظات کار نموده تا  IDSسیستم قادر است دو نوع عملیات را انجام دهد: شناسایی تهاجم و تصدیق کاربر.  

بر سیستم نظارت کنند و تصدیق کاربر ممکن است هر لحظه اجرا شود. هرچند شناسایی تهاجم و تصدیق هویت ممکن است انرژی 

یک نگرانی محسوب می گردد. اطالعات بیومتریک که  MANETزیادی مصرف کرده که برای دستگاههای دارای انرژی محدود در 

ن بیوسنسورها و واحد ذخیره سازی اطراف آنها با الگوی بیومتریک مخابره می شود ممکن است بوسیله متخصصان شناسایی شده بی

 معمول ترین این الگو ها عبارتند از:که قادرند به وسیله اجرای حمالت متنوع )مثال حمله پاسخ( وارد سیستم بیومتریک شوند.

 یک.ذخیره الگو در خود خواننده بیومتر 

  در یک مخزن مرکزی از راه دور الگوذخیره. 

 .ذخیره الگو بر روی نشانه های قابل حمل مانند کارت های هوشمند 

ز دارند. الی استفاده عم برایمتأسفانه، در دنیای واقعی پیاده سازی سیستم های اطالعاتی بیومتریک نیاز به یک پیکربندی توزیع 

بنابراین سنسور اطالعات بیومتریک با مسائل زیر  . دنسنسور ذخیره می شو ازهای بیومتریک معموال در یک مکان دور  الگواین رو، 

 است: مواجه

 .بدست آوردن اطالعات خواندن بیومتریک معتبر 

  معتبر از داده های بیومتریک به مرکز پردازش/ انتقال امن. 

  از مرکز پردازش نتیجه مقایسه دو نمونه، / معتبرانتقال امن. 

ور در این سنس)سیستمکه آیا  شدمطمئن  می توانتنها ( عالوه بر این، در صورتی که قالب بر روی یک نشانه قابل حمل ذخیره شود،

  می باشد یا خیر. منطبق بر ویژگی های بیومتریکمورد 

بنابراین، انجام تصدیق هویت و شناسایی تهاجم ممکن است به نشت اطالعات امنیتی به یک مهاجم که در حال نظارت بر ارتباطات  

و رفتار شبکه است منتهی گردد. سیستم بایستی به صورت بهینه فعالیت های شناسایی تهاجم و تصدیق هویت مداوم را برای هر 

 را در نظر بگیرد.( nodeی کند و امنیت و منابع سیستم )مثال انرژی لحظه به صورت توزیعی برنامه ریز

ممکن است منجر به نقض های  (FN( و رد اشتباه )FAها خطای پذیرش اشتباه ) IDSدر فرآیندهای تصدیق هویت بیومتریک و 

ایی نمی شود و بنابراین هیچ امنیتی شده و چون اشخاص غیر مجاز اجازه دسترسی به سیستم یا شبکه را دارند و یا تهاجم شناس

هشداری داده نخواهد شد. حالت امنیتی سیستم ممکن است به خاطر خطاها به صورت کامل مشهاده شوند. بنابراین مشکل توزیعی 

تصدیق هویت کاربر و شناسایی تهاجم یک مشکل زمانبندی را به عنوان یک مشکل سارق مسلح فرآیند تصمیم مارکوو تصادفی که 

  .چارچوب قوی برای حل مشکل بهینه سازی توزیع شده است که یک فرموله شده  (POMDPناقص مشاهده می شود )به صورت 

 

b. دل سیستم:م 

در نظر می گیریم که محور زمانی به قطعات زمانی برابر تقسیم شده که با فواصل زمانی بین دو احراز هویت مداوم کاربر یا شناسایی 

∋ 𝑛 که (IDS)سنسور بیومتریک یا  n  سنسورنفوذ متناظر است. حالت یک   {1,2, … , 𝑁} در قطعه زمانی  وK را  به مقدار

𝑋𝑘
(𝑛)

=  (𝑠𝑘
(𝑛)

, 𝑒𝑘
(𝑛)

𝑆𝑘 سنسورقرار می گیرد. که شامل حالت امنیتی  (
(𝑛)  و حالت انرژی𝑒𝑘

(𝑛) .شرایط امنیتی هر  می شود



مل اش Sگسسته تقسیم کرد، مانند }ایمن، مورد حمله قرار گرفته و مصالحه{. فضای حالت امنیتی  سطح Lسنسور را می توان به 

سطح گسسته تقسیم کرد، مانند  Qکل باقی مانده هر سنسور را می توان به انرژی  {L,….,S1Sهمه حالت های امنیتی می شود }

 سنسور{ می شود. اگر Q,…,e1eشمال همه حالت های انرژی } ᶓ }انرژی کم، متوسط و پر انرژی{. فضای حالت انرژی باقی مانده

n  در زمانK  استفاده شده باشد، حالت های𝑆𝑘
(𝑛)  و𝑒𝑘

(𝑛)  بر اساس زنجیره های مارکوو و حالتL  وQ  حالت ماتریسبه ترتیب با 

 رشد می کنند. که مانند زیر تشریح شده اند: W(n)و  U(n) انتقال احتمال

  

𝑋𝑘بیکار باشد، حالت این سنسور از  kدر زمان  nاگر سنسور 
(𝑛)

=  (𝑠𝑘
(𝑛)

, 𝑒𝑘
(𝑛)

𝑒𝐾+1تغییر نمی کند، یعنی  (
(𝑛)

= 𝑒𝑘
(𝑛)  و

𝑠𝐾+1
(𝑛)

= 𝑠𝑘
(𝑛)

. n)( X  باnX  را فضای حالت سنسورn  .انتقال  احتمال حالت ماتریسقرار گیرد ،(n)T  را می توان بر اساس(n)U  و
(n)W .محاسبه کرد 

                                   ممکن است به صورت مستقیم مشاهده نشود. مشاهده  nهای کاربردی، حالت سنسور انتخابی  MANETدر 

𝑌𝑘حالت آن 
(𝑛)

=  (𝑦𝑠,𝑘
(𝑛)

, 𝑒𝑒,𝑘
(𝑛)

𝑦𝑠,𝑘شامل حالت امنیتی  (
(𝑛)  و حالت انرژی آن𝑒𝑒,𝑘

(𝑛)  در قطعه زمانیK  .می شودn)( Y  با حالت

𝑠𝑘و حالت امنیتی  kدر قطعه زمانی  n سنسوردر فضای حالت مشاهده قرار می گیرد. اگر  nYهای 
(𝑛)  باi  برابر باشد، احتمال کسب

 این گونه نشان داده می شود: mمشاهده امنیتی 

(7)     

 

𝑖که در آن  ∈ 𝑆  و𝑚 ∈ 𝑀  وM  فضای حالت مشاهدات حالت امنیتی می باشد. ماتریس مشاهده حالت امنیتی سنسور انتخابی

n :اینگونه تعریف می گردد 

(3)    

 

(n)ماتریس مشاهده حالت انرژی 
eB انتخابی را می توان با استفاده از روش باال تعریف کرد. ماتریس  سنسور(n)B  احتمال مشاهده

(n)
kY  سنسورهنگامی که n  در قطعه زمانیk  انتخاب می شود را نشان می دهد که می توان آن را براساس ماتریس(n)

sB  و ماتریس
(n)

eB .محاسبه نمود 

در نظر گرفته شده اند، زیرا اطالعات بیولوژیکی مخابره شده هزینه های مربوط به امنیت و هزینه های مربوط به انرژی در طرح 

استفاده شده باشد انرژی مصرف خواهد شد. بگدارید  سنسورشوند و مطمئنا در زمانی که یک ممکن است توسط مهاجمان شناسایی 

𝑎𝑘 ∈  {1, … . , 𝑁}  سنسور انتخابی در زمانK العات متناطر با آن در زمان ــــه نشست اطــرا برگزیند. هزینK به                           

k,a(ak)(عنوان 
k(S sC ان است. هزینه انرژی ــــی سنسور انتخابی و عمل در آن زمــــتعریف کرد، که تابعی از حالت امنیت  

k,a(ak)(به عنوان  Kناطر در زمان تــمت
k(S eC ابعی از حالت انرژی سنسور انتخابی و ــــتعریف شده است. که ت                            

𝛽𝑘𝑐 (𝑋𝑘استفاده شود یک هزینه آنی  kدر زمان  nعمل در آن زمان است. اگر سنسور 
(𝑛)

, 𝑛) به آن تعلق می گیرد                                                                                             



𝑐(𝑥𝑘که 
(𝑛)

, 𝑛) = (1 − 𝜆)𝑐𝑠(𝑠𝑘
(𝑛)

, 𝑛) + 𝜆𝑐𝑒(𝑒𝑘
(𝑛)

, 𝑛)  که در آن𝜆 ∈ عامل بار برای دو نوع هزینه است.  (0,1)

𝛽(0 ≤ 𝛽 < عامل نزول است که می تواند این حقیقت را مدل سازی کند که هزینه آینده از هزینه فوری ارزش کمتری دارد.  (1

یک  بردهای متفاوت قرار داد. برای مثال، درارزیرا از آینده زیاد اطمینان نداریم. عامل بار را می توان به صورت متفاوتی در ک

MANET عامل بار نظامی ،𝜆  را می توان در مقداری نزدیک به صفر تنظیم کرد که این حقیقت را نشان می دهد که نشت اطالعات

را می توان یک مقدار بزرگتر تنظیم  𝜆، غیر نظامی MANETبرعکس در  پر اهمیت تر می باشد. نظامیاز اتالف انرژی در شبکه 

 کرد چراکه اتالف انرژی از نشت اطالعات در اینگونه شبکه ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. 

𝑌𝑘را به ترتیب به عنوان  Kتاریخچه مشاهده و عملیات )انتخاب سنسور( در زمان  ≜ (𝑦1
(𝑎0)

, … , 𝑦𝑘
(𝑎𝑘−1)

و                     (

𝐴𝑘−1 ≜ (𝑎0, … , 𝑎𝑘−1)  یک سنسور در زمانk+1  بر اساس𝑎𝑘+1 = 𝜇(𝑌𝑘+1, 𝐴𝑘)  انتخاب می گردد. که در آن رویه ای

تعلق دارد. هزینه نزول یافته های مورد نظز کلی در یک افق زمانی  ηنشان داده شده است به دسته رویه های ایستای  𝜇که به عنوان 

 :نامتناهی این گونه ارائه می شود

(8)  

 

∗𝜇هدف بهینه سازی در یافتن رویه ایستای بهینه  = arg 𝑚𝑖𝑛𝜇 𝜖 𝜂𝐽𝜇 ( می باشد.8به منظور کمینه سازی هزینه در ) 

 

III. روش نتایج ساختاری برای ترکیب تصدیق مداوم و شناسایی مهاجمین 

که کدام سنسور در هر قطعه زمانی انتخاب می شود به تاریخچه همه اقدامات و مشاهدات وابسته است، زیرا صمیم در مورد این ت

حالت های سنسور فقط تا حدودی قابل مشاهده هستند. به این منظور، حالت اطالعات توسعه داده شده است تا اطالعات آماری 

𝜋𝑘ت کافی برای تاریخچه گذشته را به دست آورد. حالت اطالعا
(𝑛)  سنسورn  در قطعه زمانیk  به توزیع احتمال در حالت های

اشاره  𝜓(𝑛)سنسور اشاره دارد. به فضای احتمال کل )مجموعه همه توزیعات احتمال امکان پذیر( به عنوان فضای حالت اطالعات 

زمان را می توان با استفاده از فیلتر حالت شده است که قابل مشاهده است. اگر یک سنسور انتخاب شود، حالت اطالعات آن ها در آن 

مدل مارکووی پنهان با مشاهدات جدید به روز رسانی کرد، در غیر این صورت حالت های اطالعاتی آنها در آن قطعه زمانی تغییر 

بر حسب باال را می توان به عنوان یک مشکل سارق مسلح کامال قابل مشاهده  POMDPنمی کند. بنابراین مشکل سارق مسلح، 

 حالت اطالعات، مجدد بیان نمود که به این معنی است که سنسور بهینه را می توان براساس حالت اطالعات، انتخاب نمود.

 

a. سیاست شاخص گیتینز 

برای طرح پیشنهادی ما سیاست بهینه، یک قانون قابل شاخص گیری دارد یعنی سیاست بهینه را می توان بر اساس شاخصه های 

𝛾(𝑛)(𝜋𝑘گیتینز برای سنسورهای 
(𝑛)

)(n=1,…,N)   ،یافت. شاخص گیتینز برای یک سنسور، تابعی از ویژگی های آن سنسور )مثال

این است که سنسوری که دارای بزرگترین  kعاتی آن می باشد. سیاست بهینه در زمان احتمال انتقال( و حالت اطالحالت های 

پاداشی در آن زمان باید هنگامی انتخاب شود که پاداش هدف بهینه سازی است که به صورت قابل توجهی پیچیدگی شاخص گیتینز 



شاخص گیتینز از دو روش الگوریتم های تکرار مقدار  کاهش می دهد. PODMPمحاسباتی را در مقایسه با استفاده از روش های 

 و شاخص گیتینز یکنواخت و تقریب خطی محاسبه می گردد.

یک روش رایج برای محاسبه شاخص گیتینز برای هر سنسور یک الگوریتم تکرار مقدار است. هرچندف راه حل مبتنی بر تکرار مقدار 

و مقدار کمی حالت مشاهده عمل می نماید. برای یک  nodeتعداد کمی  با MANETبرای محاسبه شاخص گیتینز فقط برای یک 

نشان  7های مختلف راه حل تکرار مقدار، ممکن است از نظر محاسباتی غیر قابل پیگیری باشد که در جدول  nodeشبکه بزرگ با 

 داده شده است.

 

b. شاخص گیتینز یکنواخت در روش نتایج ساختاری 

و ماتریس احتمال مشاهده  T انتقال احتمالحالت ماتریس  cه تحت شرایط معقول در هزینه بردار در این بخش، نشان می دهیم ک

B  برای هرNode  درMANET  ها، شاخص گیتینز در مشکل ما ممکن است به صورت یکنواخت در حالت اطالعات )با توجه به

سنسور در یک لحظه معین  N( ( افزایش پیدا کند. این یعنی اگر حاالت اطالعات این MLRترتیب نسبت به احتمال یکنواخت )

باشند. سیاست بهینه انتخاب سیستم سنسور تصدیق هویت یا شناسایی تهاجم با کوچک ترین حالت اطالعات  MLRبا قابل مقایسه 

تری از بودن در حالت بهتری است، احتمال بیشتری می باشد. به عبارتی، سنسوری که دارای احتمال باال MLRاز نظر ترتیب بندی 

که در این مقاله  MLRباشند تعریف ترتیب  MLRبرای انتخاب شدن در آن قطعه زمانی دارد و اگر حاالت اطالعات قابل مقایسه با 

 استفاده شده همانند زیر است.

 هستند. Xبرابر با  N,….,X1Xفرض نمایید هر سنسور شامل تعداد یکسانی از سطوح امنیت و انرژی باشد. به عبارتی 

7) 1π  2وπ  را دو بردار حالت اطالعات در نظر بگیرید. سپس با توجه به ترتیبMLR ،1π  2ازπ کمتر است که به عنوان 

 𝜋1 ≤𝑟 𝜋2 𝑖𝑓 𝜋1(𝑖)𝜋2(𝑗) ≥  𝜋2(𝑖)𝜋1(𝑗), 𝑖 < 𝑗, 𝑖, 𝑗 ∈ {1, … , 𝑋}  

𝜋1برای مثال  = 𝜋2و  [0.5 0.2 0.3] = 𝜋1سپس  [0.7 0.2 0.1] ≤𝑟 𝜋2 

,𝜋1است اگر برای همه  MLRافزایش دهنده  f(0)یک تابع  (3 𝜋2𝜖Ψ, 𝜋1 ≤𝑟 𝜋2  پیاده سازی کند𝑓(𝜋1) ≤ 𝑓(𝜋2) 

سنسور را نشان بدهند. سپس گفته می شود که آنها قابل مقایسه با  Nحاالت اطالعات  n)( π,….,(2),π(1)πاجازه دهید  (8

MLR  هستند اگر برای هر𝑛, �̃� ∈ {1, … , 𝑁}  یا𝜋(𝑛) ≤𝑟 𝜋(𝑛)̃  یا𝜋(𝑛) ≥𝑟 𝜋(𝑛)̃ 

( MLRسنسور، کوچکترین حالت اطالعات )از نظر ترتیب  Nبرای این  MLRبا توجه به حاالت اطالعات قابل مقایسه با  (6

,min{ 𝜋(1)را به عنوان  … . , 𝜋(𝑁)}  با شاخصarg min{𝜋(1), … , 𝜋(𝑁)} .نشان دهید 

به صورت  πدر حالت اطالعات  γ(𝜋)از یک سنسور دلخواه که در آن شاخص گیتینز  Bو  C ،Tدر زیر ما شرایطی از پارامترهای 

 ارائه شده است. MLRیکنواخت با توجه به ترتیب 

 بگیرید: نظر در را سنسور هر برای را زیر های فرض پیش: 7 قضیه

 . C(i)≤ C (i+1)برآورده  : هزینه7فرض 



( می باشد. به عنوان مثال همه افراد زیر سن قانونی با ترتیب TP2) 3کامال مثبت از ترتیب  T انتقال احتمال حالت ماتریس: 3فرض 

 دوم غیر منفی هستند. این عامل تعیین کننده زیر است:

|
𝑡𝑖1𝑗1 𝑡𝑖1𝑗2

𝑡𝑖2𝑗1 𝑡𝑖2𝑗2
| ≥ 0 𝑓𝑜𝑟 𝑖2 ≥ 𝑖1, 𝑗2 ≥ 𝑗1. 

 .  m ϵ M  ≤r (bi+1, m) mϵ M for i=1,…,X-1(bi, m)نماد احتماالت برآورد : 8فرض 

 MLRسنسور قابل مقایسه  Nافزایش یافته است. بنابراین، اگر حالت اطالعات از  MLRاز هر سنسور  γ(𝜋)سپس شاخص گیتینز 

ترتیبی در هر قطعه زمانی، یعنی،  MLRدر انتخاب سنسور با حالت اطالعات کوچک تر با توجه به  *µ  باشند سپس سیاست بهتر

{1,…,N} ϵ=µ*(πk(1),…,πk(N)) = arg min (πk(n)) , n ka. 

هستند سپس سیاست بهینه سیاست دندان گردی  MLRقضیه فوق بیان می کند که اگر حالت اطالعات از سنسورها قابل مقایسه 

، فرض نظامی MANETما نمونه های زیر را برای توضیح سیاست های بهینه در سناریوهای مختلف بیان می کنیم. در یک  است.

کنید نشت اطالعات به مراتب مهم تر از صرف انرژی باشد. در این مورد ما می توانیم دو مورد را در نظر بگیریم، }ایمن و به خطر 

هستند. سیاست بهینه در این مورد، انتخاب سنسور با  MLRحاالت اطالعات قابل مقایسه افتادن{، برای هر سنسور و برای همه 

غیر نظامی، که در آن از دست دادن انرژی از  MANETاحتمال باالیی از امن بودن در هر بازه زمانی است. به طور مشابه در یک 

 MLR  ژی{، برای هر سنسور، و همه اطالعات قابل مقایسهنشت اطالعات مهم تر است، ما می توانیم دو حالت، }کم انرژی و پر انر

سیاست بهینه در این مورد، انتخاب سنسور با یک احتمال باال از حالت انرژی زیاد در هر بازه زمانی است. در بخش در نظر بگیریم. 

VII درباره  این اشکال اضافه کرده ایم. 76و  77ی شبیه سازی نتایج و بحث ها، ما نتایج شبیه سازی را در شکل هاMANET 

 های غیر نظامی می باشد. MANETو  نظامیهای 

ها، توزیع مداوم احراز هویت کاربر  MANETدر  nodeدر زیر ما نشان می دهیم که تحت شرایط مناسب در ماتریس هایی از هر 

کمتر یا  iنشان می دهد که برای یک سنسور خودسر هزینه در حالت  7و سیستم تشخیص نفوذ با سه فرض باال می باشند. فرض 

ه رمی باشد. در توزیع مداوم احراز هویت کاربر و تشخیص نفوذ مشکل زمان بندی، بردار هزینه هر سنسور هموا i+1مساوی در حالت 

. بنابراین، هزینه انتخاب حالت خطرناک تری از حالت ایمن قرار دارددر انتخابی  node در نشت اطالعات بیشتر که با این فرض است

 با خطر بیشتر و انرژی کمتر است. Nodeامن تر و با حالت انرژی بیشتر، پایین تر از انتخاب یک  Nodeیک 

، سپس در kدر قطعه زمانی  i≤X  ix≥1,به تداوم استدالل، اگر حالت یک سنسور باشد دارای شرایط زیر می باشد. با توجه  3فرض 

 xi-1و یا  xi+1است یا با یک احتمال پایین در حال همسایگی  ixمعقول است که فرض کنیم که آن هنوز در حالت  k+1زمان 

انتقالی سه قطری  Tمارکوو زنجیره ای با احتمال ماتریس  Xحالت  است. بنابراین در طرح پیشنهادی ما، هر سنسور قادر است از یک

 .j≤i-2 و  t i j=0 for j≥i+2مورب غالب مدل شده که 

 ماتریس زیر نمونه ای از ماتریس سه قطری مورب غالب می باشد.

(

0.9 0.1 0 0
0.1 0.8 0.1 0
0
0

0.1
0

0.8
0.1

0.1
0.9

) 



رط شتصمیم گیری مارکوف  زمانبندی رویکرد فرآیند نیمه مشاهدهسیاست های آستانه ساختار برای سنسور دینامیک با توجه به 

 . ti,iti+1,i+1 ≥ ti,i+1ti+1,iاست که  3فرض  Tکافی و مورد نیاز برای ماتریس سه قطری 

 هستند در زیر لیست شده اند: 8ها که برآورد فرض  MANETچندین مدل احتمالی مشترک برای 

 .است تدریجی گاوسی، نویز در هدف گیری اندازه سنسور هر .7

 اعالم شده. xو حالت واقعی  yسریع هندسی با خطای بین مشاهدات  dieاحتمال مشاهده  .3

زیر یک  Bسنسور گزارش شده هرگز بیشتر از یک ارزش گسسته دور از ارزش صحیح نیست. بنابراین، ماتریس مقدار  .8

 سه قطری است: N*Nماتریس 

 

 7 قضیه در فرض سه تمام با سنسور هر از B ماتریس و T ماتریس Cبردار  با ما، پیشنهادی طرح در که کنیم می فرض ما زیر، در

سنسور قابل مقایسه با  Nگیتینز به طور یکنواخت زیاد می شود. بنابراین، اگر حالت اطالعات از  γ(𝜋)شاخص  .دیدار می گردد

MLR  با توجه ترتیب باشد، سیسات بهینه انتخاب احراز هویت یا شناسایی نفوذ سنسور با حالت اطالعات اندکMLR .است 

 

c. تقریب به شاخص گیتینز 

سنسور، یعنی })منبع، پرانرژی( و )در خطر، کم انرژی({، حالت اطالعاتشان همواره قابل مقایسه  Nحالت برای  3وقتی که فقط 

MLR  هنگامی که حالت اطالعات قابل مقایسه با 3است و سیاست بهینه همانند باال خواهد بود. برای حاالت بیشتر از ،MLR  است

 Nکه یک ترتیب جزئی است،  MLR، 8سیاست بهینه میتواند به طور مستقیم استفاده گردد. با این حال، برای بیشتر یا مساوی از 

در هر لحظه زمانی نیستند. هنگامی که مدار از حاالت اطالعات قابل  MLRمورد نیاز برای مقایسه  π(1)π,…,(N)حالت اطالعات 

بر روی نزدیک ترین حالت قابل مقایسه  MLRنیست، تقریب زیر را می توان با برنامه حالت اطالعات قابل مقایسه غیر MLRمقایسه 

MLR .استفاده نمود 

            ( شروع 1،.... و  1، 7امن، پر انرژی( که بدان معنی است که حالت اطالعات برابر با )در طرح پیشنهادی، هر سنسور از حالت )

 فرضسنسور یکسان است.  Nمی شوند که همه المان ها به جز اولین بار برابر با صفر قرار می گیرند. بنابراین، حالت اطالعات از همه 

نشان دهنده  σ(1),…,σ(N)اجازه دهید  .هستند MLR مقایسه قابل N سنسورهای تمام از اطالعات حالت ،K فوری زمان در

σ(N)باشد به طوری که  (N,…,1)جایگشت از 
kπr …. ≤r ≤σ(2)

kπ r≤σ(1) 
kπ باشد. طبق قضیه باال، عمل بهینه = σ(1)ka  می

σ(1)به روز رسانی حالت اطالعات  k+1باشد. اما در زمان 
k+1π  ممکن است قابل مقایسه باMLR  1با-N  حالت اطالعات دیگر

با دیگر حاالت اطالعات وجود دارد می توان آن را به نزدیک  MLRبروزرسانی حالت اطالعات غیر قابل مقایسه هنگامی که  نباشد.



حاالت دیگر اطالعات است. که در زمان  N-1با  MLRساده که قابل مقایسه  Ψنشان داده شده، در  �̅�برنامه با  ترین حالت اطالعات

k+1  ما مشکالت بهینه سازیN :تعداد را با توجه  به روند زیر حل می کنیم  

 

 

 

 

 

 

هنجار که در شبیه سازی ما استفاده شده است. در معادالت  3و  هنجار از برخی به دادن پاسخ که است ای گزینه بیانگر ||.||در اینجا 

G  و�̅�𝑛  در پایان مجموعه می باشد.  معادله هر برای راه حل حداقل و حداقل مقدارنشان دهنده𝜋𝑘+1
𝜎(1)

= arg 𝑚𝑖𝑛�̅�𝑛
𝐺(�̅�𝑛) 

داشت. در زمان واقعی راه حل موثری مسایل بهینه سازی محدب و می توان می دهد که فوق به طور صریح نشان  مشکل Nمی باشد.

با حالت اطالعات  nodeانتخاب  k+1aقابل مقایسه جدید هستند و عمل بهینه  k+1 ،MLRبنابراین، همه حاالت اطالعات در زمان 

 می باشد. MLRکوچک با توجه به ترتیب 

 : زمان محاسبات در طرح مرکزی و طرح توزیعی ارائه شده.Iجدول 

 

 و بروزرسانی حالت اطالعات HMM: زمان بندی سنسور 4شکل 



IV. ارتباط سربار و محاسباتی پیچیدگی 

واحد فرموله شده است و یک کنترل متمرکز شده مورد نیاز برای احراز هویت  POMDPدر طرح مرکزی، کل شبکه به عنوان یک 

در طرح مرکزی دارای رشد نمایی با تعدادی از سنسورهای  POMDP از آنجا که فضای حالت از و تشخیص نفوذ در کل شبکه است.

 دمی توان بهینه سیاست، پیشنهادی در مقابل، در طرح مقاوم به محاسبات باشد. می تواند POMDPزمان بندی شده است در حل 

 ها POMDP فرد به منحصر حل تنها نیاز به برنامه ریزی مشکل بدان معنی است که که، . یافت شود گیتینز شاخص قانون توسط

پیچیدگی  .طور چشمگیری کاهش یافته استپیچیدگی محاسباتی از طرح توزیع پیشنهادی به  بنابراین، دارد. برای هر سنسور

نتایج شبیه سازی مربوطه در مورد پیچیدگی محاسباتی خواهد بود که در بخش  .بیشتر در نتایج ساختاری کاهش می یابد محاسباتی

V-A .ارائه شده است 

دو نوع زیر از پیام ها در زمان واقعی فرایند برنامه ریزی  multicastingدر این طرح پیشنهادی، سربار ارتباطات عمدتا با توجه به 

 :است

  سنسور  شروع( شاخصISIND)، 8 تشخیص فرایند فرستاده می شود، به  و در آغاز احراز هویت و نفوذ بایت است که

 .می داندشاخص گیتینز دیگری را  طوری که هر سنسور

 ( سنسور شاخصSIND) ،8  بایت است که در آغاز هر بازه زمانی توسطnode .فعال در قطعه زمان قبلی فرستاد می شود 

  .در این طرح مورد استفاده قرار گیرد  Ad Hocهر الیه شبکه می تواند از الگوریتم چندپخشی برای شبکه های 

  آغاز فرآیند احراز هویت و تشخیص نفوذ است. سنسور از سنسور انتخاب شده در Nکنترل مرکزی نیازمند به اطالع در طرح مرکزی، 

اطالع  نیازمند، کنترل کننده نیز سپس .فعال بایستی ارزش مشاهدات خود را به کنترل مرکزی انتقال دهد nodeدر هر بازه زمانی، 

بایت، به عالوه  4𝑁کل سربار ارتباطی طرح مرکزی تقریبا متناسب با  .بازه زمانی انتخاب شده است سنسور دراز آن ی های nodeاز 

8 +4𝑁  8طرح پیشنهادی کل سربار ارتباطات متناسب با  قطعه زمان است.هر بایت در𝑁 × (𝑁 - 1) بایت، به                                      

  .سربار ارتباطات طرح پیشنهادی بزرگتر از طرح مرکزی استبنابراین،  زمان است. هر قطعهبایت در  (𝑁 - 1) × 8عالوه 

(، Vبرای مثال، در زمان واقعی فرآیند انتخاب سنسور )ذکر شده در بخش  .تعداد دیگری از مبادالت در طرح پیشنهادی وجود دارد

به سنسورهای دیگر تنها در بازه های زمانی خاص به منظور کاهش سربار ارتباطی  را هر سنسور می تواند شاخص گیتینز جدیدی

د نکنتصمیم گیری  گذشته تاریخ گیتینزبا این حال، هزینه ها از اینکه سنسورهای دیگر بر اساس شاخص  .بیشتر همه پخشی کند

را به سنسورهای دیگر در همه حال همه پخشی خود  قادر نباشند شاخص گیتینز اگر سنسورها در حالت افراطی، .بیشتر می گردد

هزینه این طرح  نشان می دهد که به طور متوسط 3 نتایج در شکل کنند، سنسورها باید به طور تصادفی در بازه زمانی انتخاب شوند.

 است.پیشنهادی طرح تصادفی باالتر از 

 



V.  حثابمنتایج شبیه سازی و 

در این بخش ما از شبیه سازی کامپیوتری برای مقایسه عملکرد طرح مرکزی و طرح توزیعی پیشنهادی استفاده می کنیم و عملکرد 

 احراز برای زیستی هایسنسور از نوع دو میگیریم که نظر دررا زیر  سازی شبیه سناریو مادو روش در این طرح پیشنهاد شده است. 

         وضعیت  چهار دارای سنسور هر .دارد وجود نفوذ تشخیص برایها  IDS و عنبیه، انگشت، راث حسگر و سنسور مستمر، هویت

 ترین گران از یکی عنبیه سنسور .است ({انرژی کم ،هداافت خطر به) ،(باال انرژی ،هداافت خطر به) ،(انرژی کم ایمن،) ،(انرژی پر امن،})

با دقت متوسط  هویت احراز انگشت اثر سنسور. کند می فراهم را هویت احراز ترین دقیق همچنین و است انرژی هزینه از نظرموارد 

 .را دارا است امنیتی حالت تشخیص در دقت حداقل و کرده استفاده انرژی حداقل از IDS .کند می فراهمرا  متوسط انرژی هزینه و

اثر ، حسگر عنبیه سنسورانتقال  احتمال حالت ماتریسنمونه هایی از   .ماتریس تعریف شده در زیر بر روی مفروضات فوق است

  :تعریف می شود به شرح زیر، فعال هستند زمانی که آنها ،IDS و انگشت

 

  :هزینه بردار تعریف می شود. آن یکسان استحالت احتمال انتقال ماتریس  اب  Nodeماتریس احتمال مشاهده هر 

=(1,4,25,50)(3)=(2,7,22,45), C(2)=(3,8,20,40), C(1)C 

برای ایجاد ماتریس ها  از این ،Iدر شبیه سازی ارائه شده در جدول  .این ارزش های خاص در تمام شبیه سازی استفاده می شود

خطر به  حالتدر  Node برایاز آنجا که پتانسیل بیشتری برای نشت اطالعات تغییر می یابند. مشابه  های Nodeتنوع از انواع 

افتاده به خطر  Nodeامن پایین تر از انتخاب یک  Nodeانتخاب یک  بانسبت به حالت امن وجود دارد، هزینه نشت اطالعات افتاده 

ز ا افتاده تربه خطر  حالتبه عنوان مثال، مقدار هزینه یک سنسور در یک . ماتریس فوق در برنامه های مختلف متفاوت است .7است

، پس یک سنسور امن تر را می توان در هر بازه زمانی داردنیاز به تنظیم  زیادتربسیار نظامی شبکه  امن تر به ویژه در یک حالتیک 

الت ح ارزش هزینه یک سنسور در یک، انرژیحساس به با این حال، در یک شبکه غیر نظامی، به ویژه برای یک شبکه کرد.  انتخاب

ر هر بازه زمانی د ، بنابراین یک سنسور انرژی باالتر می تواندگرددتنظیم  زیاد وضعیت انرژی باالتر بسیارنسبت به انرژی پایین تر باید 

 .انتخاب شود

رای و ماتریس هزینه ب سنسور، ماتریس احتمال مشاهده یحالت احتمال انتقالراه اندازی ماتریس که غیر بدیهی است  وظیفهاین یک 

، که باید شوندشناخته  ماتریس می تواند در هنگام ساخت این ها Nodeخواص  ما فرض می کنیم که اکثر. طرح پیشنهاد شده است

توسط یک نیاز پیشین است انجام شود. و برنامه ریزی اولیه  ابزار که در مدیریت MANETتکنیک های واقع بینانه به ویژه برای 

و ماتریس  ماتریس احتمال مشاهده، انتقالحالت احتمال ماتریس که به عنوان ورودی حالت هایی اطالعات و  ام " Node خواص"

                                                           
 اعالم نماید.  رمزنگاری پروتکل یک را در برخورد تواند می عمدا افتاده خطر به Node یک مثال، برای7 



های ناهمگن به شبکه بپیوندند  Nodeبا این حال، در یک محیط پویا که ممکن است را معنی می کنیم.  استفاده می شود هزینه

ادگیری یدر این شرایط، ما باید قادر به پیش بینی و ممکن نیست که از دانش خواص همه سنسورها فرض واقع گرایانه داشته باشیم. 

 باشیم.  از مشاهدات و اقدامات ،خواص سنسور از تاریخ

                         در مجموعه محاسبات استفاده می کنیم.  𝐻∧و از بردار  71از منبع  ’pomdp-solve‘به نام  ++Cما از یک برنامه در 

با توجه به  و همکاران توسعه یافتهو توسط کاساندرا که ما الگوریتم هرس افزایشی در جامعه هوش مصنوعی  pomdp-solveدر 

اسبات را با استفاده از شاخص ـما محمی کنیم. انتخاب را  است POMDP برای حل الگوریتم های ترین سریع از یکیکه  اینکه

 Intel Core 2 Duo P8400، پردازنده 1کامپیوتر با ویندوزتمام شبیه سازی ها روی  پیاده سازی می کنیم. Matlabگیتینز در 

(2.26 GHz) ،6  گیگRAM  .یک مدل سیار ایستگاه استبا انرژی(  امن،) گره هر برای حالت اولیهدر شبیه سازی، انجام میگیرد .

در محدوده زمانی معین گردیده است. اتخاذ  ،متحرک Nodeهیبریدی در شبیه سازی  Manhattanو ( RWP)بین راهی تصادفی 

تکرار  (در نظر پارامترها)در طول شبیه سازی بدون فسخ یا تغییر ( RWPبه عنوان مثال، ) مشابه مدل مصنوعی سیار،مدل های 

ها با این حال  Nodeممکن است  .از این رو عملکرد پروتکل در چنین محیطی را در دراز مدت به شدت تغییر نمی کندشده اند. 

ص فسخ نمی شوند. بیشتر جریان مدل های سیار در طبقه بندی هایی مثل تحرکات در یک نقطه خابطور موقت متوقف شوند اما 

RPGM ،RWP ،Freeway   و Manhattanدر این مقاله از مدل کانال بی سیم محو شدگی تخت   می گیرند. قرارBlock 

Rayleigh .نتایج می تواند از شمال چند آنتن و فرکانس انتخابی حاصل شوند. استفاده شده است 

 

A.  محاسباتی وری بهرهمقایسه 

نشان می دهد که زمان محاسبات صرف  Iجدول شبیه سازی برای مقایسه موثر طرح مرکزی و طرح توزیعی پیشنهاد شده است. 

از  MANETها در  Nodeبرای تمامی انواع  On-lineو  Off-lineشده در طرح مرکزی و طرح توزیعی پیشنهادی در بخش های 

همانند سطح روش نتایج ساختاری است. همچنین جدول  On-lineبرای مقدار الگوریتم تکرار، زمان محاسبات متغیر است.  11تا  3

ها Nodeزمان محاسبات هنگامی که تعدادی از انواع  بخش غالب از مقدار الگوریتم تکرار می باشد. Off-lineنشان می دهد که زمان 

در روش نتایج ساعت می رسد.  3ثانیه به بیشتر از  1018تغییر می کنند به طور چشمگیری افزایش می یابد به عبارتی از  6به  3از 

برای مرتب کردن سنسورها همراه با وضعیت جاری اطالعات استفاده می  MLRساختاری یک الگوریتم مرتب سازی سریع با ترتیب 

برای روش نتایج ساختاری همواره  Off-lineشبیه سازی می باشد. زمان محاسبات  7111ه شده از گردد. هر مقدار متوسط نتیج

زمان محاسبات با روش نتایج  استفاده می گردد. On-lineبرابر با صفر بوده و از این روش فقط برای زمان بندی سنسورها به طور 

های  MANETیابد. این نشان می دهد که نتایج ساختاری عمال در  ها در شبکه اندکی افزایش می Nodeساختاری با افزایش انواع 

 هستند.واقعی مفید 

 

B.  ساختاری نتایج از آمده دست بهسیاست های 
در طرح پیشنهادی با استفاده از روش نتایج ساختاری را نشان می دهد. در این مثال  مطلوبمثالی از سیاست زمان بندی  1شکل 

به صورت پویا در شبیه  IDSمی توان مشاهده کرد که احراز هویت و  1از شکل وجود دارد.  IDSسنسور عنبیه، اثر انگشت و  8

 را حداکثر نمایند. MANETسازی زمان بندی شده اند تا نشت اطالعات را حداقل و زمان زندگی شبکه در 



غیر مقایسه پذیر را بین سنسورهای انتخابی و سنسورهای بیکار در  MLRبا درصد حالت ابتدایی اثر سنسورها چگونگی ما همچنین 

روش نتایج ساختاری بررسی می کنیم که آیا بر روش نتایج ساختاری که مستقیم در بازه زمانی استفاده شده اند تاثیر گذار هستن 

مرحله اول که  711رهای انتخابی در درصد سنسو IIشبیه سازی بدست آمده است. جدول  7111یا خیر. هر مقدار از متوسط نتایج 

مقایسه پذیر نیستند را برای انواع انتخاب حالت سنسور  MLRدر آن حالت اطالعات به روز رسانی شده و از سنسورهای انتخابی که 

هد مقایسه پذیر می شود را حدود صفر نشان می د MLRحالت غیر این جدول درصدی از انتخاب که منجر به  آغاز نشان می دهد.

 که سنسورها در مرحله چهارم شروع به کار می کنند و از احتمال باالتری برای باقی ماندن در مرحله چهارم برخوردار هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غیر قابل مقایسه می باشند. MLRمرحله اول،   711: درصدی از حاالت که در IIجدول 

 

C. مقایسه عملکرد 
عملکرد طرح مرکزی، طرح انتخاب تصادفی و طرح توزیعی پیشنهاد شده و عملکرد دو روش استفاده شده در طرح  ،شبیه سازی

هر مقدار . دهد می نشان را از شبیه سازی اول مرحله  711 برای هزینهبه طور متوسط  3شکل  پیشنهاد شده را مقایسه می نماید.

شبیه سازی نتیجه شده است. شکل نشان می دهد که متوسط هزینه از طرح تصادفی از سه طرح  7111هزینه به طور متوسط از 

چرا  ح مرکزی استدیگر به مراتب باالتر است. همچنین شکل نشان می دهد که متوسط هزینه طرح توزیعی پیشنهادی باالتر از طر

ها از )امن، پر انرژی( اجرا  Nodeاز آنجا که همه های طرح مرکزی قادرند تصمیم بهتری برای اطالعات تکمیلی بگیرند.  Nodeکه 

می شوند هزینه متوسط استفاده از همه طرح های مختلف از سطح پایین آغاز می شوند و در طول زمان با تغییر حالت شبکه از هم 

 (.IDS: 8: اثر انگشت؛ 3؛ عنبیه: 7: مثالی از سیاست بدست آمده از روش نتایج ساختاری )1شکل 

 



و از روش نتایج ساختاری بسیار نزدیک به هم هستند. مقدار نتایج نشان می دهد که متوسط هزینه از الگوریتم تکرار د. دور می شون

نشت  بوسیلههای تقسیم شده انتخابی  Nodeنشت اطالعات  که به عنوان نشان می دهد که نشت اطالعات نسبی است 3شکل 

را نشان  3درستی نشت اطالعات در شکل  ،مشاهدات مشابه تعریف می شود.ها در حالت بدی هستند  Node اطالعات هنگامی که

 میدهد. این بیان کننده تاثیر این دو روش است که هر دو قادرند سیاست های مطلوب برای حداقل کردن نشت اطالعات تهیه کنند

یر دقیقا مشابه روش نتایج ساختاری نیست در زو زمان زندگی شبکه را حداکثر نمایند. دلیل اینکه چرا نتیجه الگوریتم تکرار مقدار، 

 آورده شده است:

که یک معاوضه  Hدقت خودسرانه با انتخاب یک افق بزرگ  ،برای الگوریتم تکرار مقدار، تقریب شاخص گیتینز افق محدود (7

 ایجاد می نماید.بین عملکرد و زمان محاسبات است را 

به نزدیکترین اطالعات قابل  در پروژهانتخابی اطالعات از سنسور  شده برای روش نتایج ساختاری، حالت به روز رسانی (3

 غیر قابل مقایسه با دیگر سنسورها MLRاطالعات به روز شده  که حالت است هنگامیوجود دارند و این  MLRمقایسه 

ز روش نتایج ساختاری ، بنابراین خطاهای مشابه تولید می گردد. با این حال خطاها کوچک بوده و نتایج ایجاد شده اباشد

 خیلی نزدیک به الگوریتم تکرار مقدار هستند.

نشان می دهند که نتایج بدست آمده از دو روش در مراحل اولیه کامال متفاوت هستند و دلیل آن این است  3و  3همچنین شکل 

( فعال می شوند. بنابراین منطبق هستند و یکی از سنسورها در روش نتایج 1,0,0,0که سنسورها همیشه با وضعیت های اطالعاتی )

ساختاری به صورت تصادفی انتخاب می گردد. با این حال، برای یک الگوریتم تکرار مقدار، سنسور قادر است که مجموع هزینه 

تایج در این دو روش خیلی به هم نزدیک می مرحله ن 71حدودا بعد از تخفیفی را در هر بازه زمانی انتخاب شده به حداقل برساند. 

 شوند.

ها به منظور بررسی مقیاس پذیری طرح پیشنهادی در روش های مورد استفاده در شبکه های  Nodeهمچنین تعداد مختلفی از 

مرحله  711هزینه متوسط و متوسط نشت اطالعات را در  77و  71نظامی و غیر نظامی در این شبیه سازی استفاده شده است. شکل 

که قبال ذکر شده  Nodeبا اندازه های مختلف نشان می دهند. در این شبیه سازی ها، ما از همان سه نوع  اول از شبیه سازی شبکه 

ارقام نشان می دهند که متوسط نشت اطالعات در شبکه نظامی خیلی کمتر از شبکه غیر نظامی است، خیلی از استفاده می کنیم. 

شبکه غیر نظامی با انرژی باال مد نظر هستند.  می امن بوده و به طور بهینه انتخاب می شوند و در مقابل درسنسورها در شبکه نظا

شت اطالعات برای الگوریتم تکرار مقدار و روش نتایج ساختاری در شبکه نوسط ی دهند که نتایج متوسط هزینه و متارقام نشان م

، متوسط 73به  8های در دسترس در شبکه از  Node می دهد که با افزایش تعدادهای نظامی کمتر می باشند. همچنین نتایج نشان 

های بیشتری می توانند برای احراز هویت و تشخیص  Nodeدلیل آن این است که هزینه و متوسط نشت اطالعات کاهش می یابد. 

 به خطر افتاده و کم انرژی اجتناب نمود.  های Nodeنفوذ انتخاب شوند تا بتوان از 

 

 

 

 

 

 شکل 3: متوسط هزینه مقایسه طرح مرکزی، طرح انتخاب تصادفی و طرح توزیعی ارائه شده.

 



ده هر روش نیز بهره گرفته ش ازاستفاده  بادر شبیه سازی و بررسی پایداری پویای طرح پیشنهادی حالت مختلف احتمال انتقال از 

احتمال حالت ماتریس نشان می دهد که متوسط هزینه استفاده شده در این دو روش به عنوان اولین اجزای در  73شکل است. 

هد نتایج نشان می د باال بدین معنی است که سیستم ایمن تر است. یحالت احتمال انتقالمتغیر است که در آن  7تا  101از انتقال 

می توان مشاهده کرد که زمانی که سیستم ایمن می گردد هزینه  73که متوسط هزینه با استفاده از دو روش کم می باشد. از شکل 

الت حکاهش می یابد. این به دلیل کم شدن نشت اطالعات در سیستم ایمن تر است، بنابراین هزینه کمتر می گردد. هنگامی که 

به یک حالت احتمال انتقال می رسد، متوسط هزینه دو روش کامال متفاوت است. دلیل آن این است که وقتی  7به ل احتمال انتقا

نشان می دهد  78می رسد، حالت اطالعات تغییر نمی یابد و بنابراین یک سنسور در هر بازه زمانی تصادفی انتخاب می گردد. شکل 

تغییر  7به  101، از IDSاست، حالت احتمال انتقال ماتریس زمانی که بخش اول در مرحله اولیه  711که متوسط نشت اطالعات در 

مقدار همه احتماالت دیگر ثابت باقی می مانند. متوسط نشت اطالعات با استفاده از این دو روش هنوز هم نزدیک هستند. یافته و 

     نتایج نشان می دهد که نشت اطالعات برای چهار احتمال اول ثابت باقی می ماند و هنگامی که سیستم امن تر می شود کاهش 

حالت احتمال های به خطر افتاده اجتناب می نماید. زمانی که  Nodeی پیشنهادی از انتخاب می یابد. دلیل آن این است که طرح ها

 بیشتر افزایش می یابد، متوسط نشت اطالعات کم می گردد.انتقال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شکل 3: مقایسه متوسط نشت اطالعات بین دو روش.

 های مختلف. Node: مقایسه متوسط هزینه بین دو روش با تعداد 71شکل 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: مقایسه متوسط نشت اطالعات بین شبکه غیر نظامی و 77شکل 

 های مختلف. Nodeنظامی با تعداد 

: مقایسه متوسط هزینه بین دو روش با 73شکل 

 حالت مختلف احتمال انتقال 

 



 

 

D. مقایسه طول عمر شبکه 
نمایش داده شده است. در این شبیه سازی  76عملکرد زمان زندگی شبکه برای طرح های پیشنهادی هر روش بررسی شده در شکل 

انتخابی کم انرژی گردد. نتایج نشان می دهد که زمان زندگی شبکه با مجموع  Nodeزمان زندگی شبکه به زمانی گفته می شود که 

یشتر ب ها افزایش می یابد. متوسط زمان زندگی شبکه در شبکه های غیر نظامی در مقایسه شبکه های نظامی بسیار Nodeتعداد 

ا در شبکه های نظامی نتایج باست و از سنسورهای پر انرژی در هر بازه زمانی با معاوضه نشت اطالعات بزرگتر بهره گرفته می شود. 

 استفاده از الگوریتم تکرار مقدار و روش نتایج ساختاری خیلی نزدیک به هم هستند. 

: مقایسه متوسط زمان زندگی شبکه بین شبکه غیر نظامی و 76شکل 

 های شبکه مختلف. Nodeتعداد  شبکه نظامی با

 

 : مقایسه متوسط نشت اطالعات بین دو روش 78شکل 

 احتمال انتقال با حالت مختلف

 



VI. نتیجه گیری و آینده کار 

با امنیت باال بهبود  MANETمی تواند راه را موثرتر و عملکرد امنیتی را در شبکه های ترکیب مستمر احراز هویت و تشخیص نفوذ 

بخشد. در این مقاله، یک روش توزیع شده از ترکیب احراز هویت کاربر و تشخیص نفوذ ارائه گردید. در طرح پیشنهادی، به صورت 

براساس وضعیت امنیتی جاری و حالت انرژی  IDS)برای احراز هویت مبتنی بر بیومتریک( یا  پویا مناسب ترین بیوسنسورها

( اتفاقی و سیاست multi-armed banditمشکل فرموله شدن یک مشکل چند راهزنی مسلح )کاربردهای مختلف انتخاب شده اند. 

یج ساختاری برای محاسبه شاخص گیتینز از سنسورها نتابیهنه سازی انتخاب شده با استفاده از شاخص گیتینز است. ما یک روش 

های توزیع شده مختلف ارائه می دهیم. نتایج شبیه سازی برای مقایسه نتایج با استفاده از طرح مرکزی  Nodeدر یک شبکه بزرگ با 

یستم گردیده است. عملکرد س و طرح توزیعی پیشنهاد شده و نتایج بدست آمده از روش نتایج ساختاری و الگوریتم تکرار مقدار، ارائه

از روش نتایج ساختاری خیلی مشابه الگوریتم تکرار مقدار است، اما پیچیدگی بسیار پایین تری برای محاسبات دارد. آینده کار در 

برای ساخت تصمیمات زمان ها مثل سیار بودن و کانال های بی سیم  Nodeحال تکمیل شدن برای در نظر گرفتن بیشتر حالت 

-کانادا R&Dها می باشد. همچنین طرحی برای پیاده سازی طرح پیشنهادی در بستر آزمایشی در دفاع  MANETبندی شده در 

 .ه استاتاوا ارائه گردید
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