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 در شبکه های خودرویی اقتضایی بی سیم Sybilشناسایی حمالت 

 چکیده

  ،روش اول 3در شبکه های خودرویی اقتضایی بی سیم مورد بررسی قرار گرفته است. در  Sybilی حمله رویکرد در شناسای 4در این گزارش 

 ،توسط خودروها شناخته می شود. در روش چهارم Sybilکدیگر و تخمین رد خودروهای دیگر، حمله بر اساس موقعیت خودروها نسبت به ی

مشارکت خود خودروها و لی با حفظ محرمانگی شان صورت می گیرد.  و بدون DMVها و  RSBبا همکاری  Sybilشناسایی حمالت 

 شبیه سازی شده است. NS2با ابزار شبیه ساز رویکرد چهارم 

 مقدمه .1

شبکه های اقتضایی خودرویی به منظور افزایش ایمنی جاده ای و آسودگی رانندگی و به منظور کنترل ترافیک به وجود آمده اند. برای مثال 

وانند به صورت انتخابی اطالعات ازدحام ترافیک را حس کرده و به ماشین های دیگر، جایگاه های عوارضی، یا به راهنمایی ماشین ها می ت

( اعالم کنند تا به مسیریابی ترافیک کمک شود. اگر خودروها به منظور رسیدن به هدف مشترک با یکدیگر همکاری کنند DMV) 1رانندگی

می شوند. به هنگام طراحی یک سیستم بر مبنای همکاری، باید دغدغه های امنیتی و محرمانگی مورد توجه  کاربردهای متعددی امکان پذیر

باشد، و حدعالی آن است که قادر به تشخیص/تنبیه سریع آنها باشد. به  2قرار گیرد. سیستم باید در برابر موجودیت های غیر همکار پایدار

، یک روش سرراست، استفاده از کلید عمومی تایید شده توسط یک VANETمنتشر شده در  منظور اطمینان از تصدیق اصالت پیام های

می نامند. از سوی دیگر به منظور  4(  به منظور امضای پیام ها است. کلیدهای عمومی تایید شده را نام مستعارCA) 3مرکز صدور گواهی

ه اند، هر خودرو می تواند میان چندین نام مستعار سویچ کند. این نام ها جلوگیری از ردیابی خودروها با شناسایی کلیدهایی که استفاده شد

هیچ همبستگی به هم ندارند. با این رویکرد یک مهاجم به سختی می تواند خودروها را با تشخیص کلیدهای استفاده شده شناسایی کند. این 

 .رویکرد توسط محققین بسیاری پیشنهاد شده و به صورت کارایی کار می کند

اگر چه روش فوق محرمانگی خودرو را تامین می کند، اما یک رخنه امنیتی دیگر را بر جای می گذارد. چون فهمیدن اینکه دو پیام از یک 

خودرو فرستاده شده با بررسی امضای پیام ها )کلید عمومی(، دشوار است، یک خودرو بدخواه ممکن است وانمود کند چندین خودرو است 

( و اطالعات غلط منتشر کند. اثرات مخرب چنین حمالتی می تواند در سراسر شبکه انتشار یابد. از خودروها انتظار می رود Sybil)یک حمله 

عمل می  CA(، که مانند یک RSB) 5درست قبل از انقضای اسم مستعار اخیر، اسم مستعار جدید را از یک صندوق کنارجاده ای مطمئن

 کند، دریافت کنند.

روش اول  3در شبکه های خودرویی اقتضایی بی سیم مورد بررسی قرار گرفته است. در  Sybilرویکرد در شناسایی حمله  4 در این گزارش

توسط خودروها شناخته می شود.  Sybil،  بر اساس موقعیت خودروها نسبت به یکدیگر و تخمین رد خودروهای دیگر، حمله [3]، و [2]، [1]

و بدون مشارکت خود خودروها و لی با حفظ محرمانگی شان  DMVها و  RSBبا همکاری  Sybilالت ، شناسایی حم[4]در روش چهارم 

که در است تحت چارچوبی  VANETدر  Sybilروش حافظ محرمانگی برای شناسایی حمالت  یکدر واقع صورت می گیرد. روش چهارم، 
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به  RSBبا یکدیگر ارتباط دارند و ارتباطات توسط یک  6ندپرشی. در این چارچوب فرض می شود خودروها به صورت چمعرفی می شودادامه 

در نقش یک  DMVوصل شده است.  DMVبا یک شبکه سیمی سریع به صورت مطمئنی به   RSBصورت غیر فعال مانیتور می شود. 

CA دارد. در اینجا فرض می شود  عمل می کند و توانایی مدیریت ثبت نام خودرو، صاحب، و دیگر سیاست های نظارت سطح باال را به عهده

DMV  برای خودروها مخزنی از نام های مستعار فراهم می آورد تا بتوانند هویت منحصر به فرد خود را پنهان کنند. از سوی دیگر برای

ده به یک خودرو استفاده کند، نام های مستعار اختصاص داده ش Sybilجلوگیری از اینکه یک خودرو از چندین نام مستعار برای انجام حمله 

قادرندتعیین کنند آیا  DMVو  RSBخاص به یک مقدار مشترک هش می شوند. .با محاسبه مقدار هش شده نام مستعار شنیده شده، یک 

 RSBکمک می کنند.در این روش تا زمانی که بتوان به  Sybilنام های مستعار از منبع مشترک می آیند؛ بنابراین در پیدا کردن حمله 

رد، محرمانگی حفظ می شود. برای تامین همزمان امنیت و محرمانگی در سیستم شبکه خودرویی چالش های دیگری به وجود می اعتماد ک

 توضیح خواهیم داد.  P2DAP 7آید. چگونگی غلبه بر این چالش ها را در میان شرح پروتکل مقیاس پذیر و سبک وزن 

رد. در ادامه روش شناسایی پیشنهادی برای برآورده کردن نیازمندی های خاص آورده در بخش بعد مدل سیستم و فرضیات را مطرح خواهیم ک

و سه بهبود آن را مطرح خواهیم کرد و در نهایت نتایج شبیه سازی و کارهای آینده مورد بحث قرار  P2DAPشده است. پس از آن الگوریتم 

 خواهیم داد.

II .مدل سیستم 

 شرح داده شده است. Sybilم خودرویی و توانایی های نفوذی ها و حمله در این بخش فرضیات ما در مورد سیست

A . فرضیات در مورد معماریVANET 

1) DMV  طرف مورد اطمینانی است که اطالعات راجع به خودرو ها را نگه می دارد و اسامی مستعار مورد تایید را در میان خودروها

امی مستعار و ذخیره همه اطالعات راجع به خودرو ها را در اختیار دارد؛ و منابع کافی برای تولید سریع اس DMVتوزیع می کند. 

برای ترافیک های شبکه  DMVهنگامی مورد رجوع قرار می گیرد که هرگونه اجازه دسترسی مورد نیاز باشد. به هرحال سرویس 

 نا شود.تبدیل به یک تنگ DMVای سنگین طراحی نشده است، ارتباطات بیش از حد باعث می شود که 

خودروها طرف های غیر مطمئن هستند. آنها با یکدیگر به صورت چند پرشی ارتباط برقرار می کنند.. یک پیام مبادله شده میان  (2

 امضا می شود. DMVخودروها با یک اسم مستعار تایید شده توسط 

3) RSB اسط به ها نقاط دسترسی بی سیم هستند که در طول جاده پراکنده شده اندو توسط یک شبکه وDMV  .وصل شده اند

RSB  ها فعالیت های خودروها را مانیتور می کنند، رفتارهای نامناسب را شناسایی می کنند، و برای تایید و تنبیه بهDMV 

ها برای عملیات مهم قابل به کار گیری نیستند.  RSBها را بازی کنند، بنابراین  RSBگزارش می کنند. مهاجمین می توانند نقش 

نمی تواند یک پیام را تصدیق اصالت کند یا اسامی مستعار را توزیع کند. به هر حال از آنها به منظور ارتقای  RSBثال برای م

 مقیاس پذیری سیستم استفاده می شود.

  نشان داده شده است. 1در شکل  VANETمعماری کلی یک 
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B .فرضیات در مورد نفوذی 

 به آن عالقه مندیم صحبت می کنیم.در این بخش در مورد قابلیت های نفوذی که 

و سپس آن را همه پخشی  امضا کندیک خودرو می تواند یک پیام نادرست را تزریق داده های نادرست:  –اعالم پیام های نادرست  (1

. امضا شده باشد CAاسم مستعار مورد تایید یک  باکند. چنین حمله ای از خود پیام قابل تشخیص نیست، چراکه پیام می تواند 

بیشتر مهاجمین این حمله می تواند به وسیله یک روش همه پرسی اکثریت رفع شود، به شرط آنکه تعداد خودروهای درستکار از 

ا تولید شناسه های نادرست به مقداری که برای غلبه بر خودرو های درستکار الزم را ب Sybilحمله  مهاجم،باشد. به هر حال اگر 

 شکست می خورد. است انجام دهد، روش همه پرسی

یک خودرو می تواند یک  VANET: در Sybilحمله  – چندین خودرو با استفاده از چندین اسم مستعار بازی کردن در نقش (2

اسامی مستعارش در امضای پیام ها ترتیب دهد. اگر یک خودرو با استفاده از مجموعه اسامی مستعاری  از را با استفاده Sybilحمله 

هایی که چندین پیام  RSBابل شناسایی باشد، محرمانگی خودرو زیر سوال می رود. در نتیجه خودروها و که استفاده می کند ق

دریافت می کنند نمی توانند تشخیص دهند که این اسامی مستعار در واقع متعلق به یک خودرو  مهاجمامضا شده با اسامی مستعار 

 است.روشی برای حل این مشکل ارائه شده  گزارشدر این  است.

3) RSB  جعل نقش شده: هایRSB  ها طرف های با قابلیت اطمینان متوسط هستند و ممکن است بعضیRSB  ها توسط

به سرعت می ها است و بنابراین  RSBبه سادگی قادر به شناسایی جعل نقش  DMVمهاجمین جعل نقش شوند. فرض می کنیم 

 ها را به دست آورند. RSBاطالعات ذخیره شده در می توانند  هنوز هم با این وجود مهاجمانگرفت. اعتبار آنها را توان 

را شناسایی کنند، بدون آنکه از ارتباط میان نام  Sybilها اجازه دهد حمله  RSBخالصه اینکه الزم است که چارچوبی داشته باشیم که به 

ب پیشنهادی باید مقیاس پذیر باشد به این معنی که های مستعار و شناسه یکتای خودرو مطلع شوند. )بنابراین محرمانگی حفظ شود.( چارچو
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مقاوم باشد. عالوه بر این بسیار مهم است که به سرعت حمله را  RSBتحمیل نکند و باید در مقابل جعل نقش  DMVبار کاری زیادی را به 

ای پاسخ به این دغدغه ها، روش جدیدی به بر دی را اعمال کنیم تا اثر حمله به حداقل برسد.نیم و جریمه ها / سلب اعتبارات بعشناسایی ک

 ارائه شده است. P2DAP 8نام 

C .ساختار رویدادها و استفاده از اسامی مستعار 

های خاصی را به محض مشاهده همه پخشی می کنند. شمارش تعداد درویدادر کاربردهای شبکه های خودرویی، فرض می شود خودروها 

 این منظوربرای  .استبه آن وابسته  VANETکنند یک عمل پایه مهم است که بسیاری از کاربردهای خودروهایی که پیام یکسانی ارسال می 

 قالب رویدادها را تعریف کنیم.

) یک رویداد یک سه تایی , , )t l e  و تولید شده در بازه زمانی از پیش تعریف شدهTtریف شده ، در یک ناحیه از پیش تعLl برای ،

 .ها ارسال شده اندبه خودرو T ،L ،Eاست که  Eeیک نوع رویداد 

را با سوء استفاده از چندین اسم مستعار انجام می دهد. از سوی دیگر به منظور پیشگیری از ردیابی شدن، خودروهای  Sybilهر مهاجم حمله 

سوء استفاده از  ود از چندین اسم مستعار استفاده کند. به منظور تفاوت قائل شدن میان استفاده درست از اسامی مستعار نهم می تواندرستکار 

 آن، محدودیت زیر را بر استفاده از اسامی مستعار وضع می کنیم:

 ه کند.یک خودرو درستکار، تنها می تواند از یک اسم مستعار برای امضای یک رویداد استفاد

خودرو از چندین اسم مستعار برای امضای یک رویداد استفاده کند به گونه ای که دیگران فکر کنند که چندین خودرو رویداد یکسانی اگر یک 

 خواهد شد. منظوردر نظر گرفته خواهد شد، و خودرو به عنوان بدخواه  Sybilرا گزارش می کنند، این عمل به عنوان یک حمله 

III .نهادی روش پیشP2DAP 

خودروهای بدرفتار به  اعتبار سلبو  Sybilدف اصلی شناسایی حمالت هارائه شده است.  Sybilدر این بخش روشی برای اداره حمالت 

 DMVو منتظر ماندن برای بررسی امضای هر پیام توسط  DMVمحض شناسایی است. یک روش پایه ارسال رویدادهای گزارش شده به 

) رویداداست. با مشاهده یک  , , )i j kt l e  یک خودرو امضا شده، که با دو اسم مستعار متفاوتDMV آن خودرو را به عنوان مهاجم در نظر ،

 ،، برای کاستن از سربار ارتباطیP2DAPاست. در روش پیشنهادی  DMVشبکه روی سنگین ترافیک  ،بدی این روشدلیل  خواهد گرفت.

RSB  ها بیشتر کارهایDMV .را انجام می دهند 

A.  روش دو مرحله ای کاملP2DAP 

را به منظور بهبود کارایی  C-P2DAPرا ارائه می کنیم، سپس گونه هایی از  C-P2DAPیا  P2DAP 9ابتدا روش دو مرحله ای کامل 

درگیر می کنیم که  را DMVها واگذار می کنیم و هنگامی  RSBبیشتر عملیات شناسایی را به  P2DAPپیشنهاد خواهیم کرد. در روش 

نیستند، اطالعات خودرو  یمورد اعتماد عناصرها  RSBبه هر حال چون  توسط خودروهای مظنون تایید شود. Sybilانجام حمالت  نیاز است

ه را به به دلیل این محدودیتها، خودرو ها را به گروه هایی تقسیم می کنیم و اطالعات گروها انتقال یابد.  RSBنباید به  DMVموجود نزد 
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RSB اگرچه ها  می فرستیم. با چنین اطالعاتی RSB  به ردگیری خودروها ر دقا اما رفتارهای مشکوک را مشخص کنند می توانندها

. برای گروه بندی خودروها از تابع هش یک طرفه برای نیستندگروهی از خودرو ها  ازیک خودرو  به تشخیص ها قادر RSB زیرانخواهند بود 

 مقدار دهی اولیه استفاده می شود. هنگاممی مستعار در هش کردن اسا

 همرحله مقدار دهی اولی

تعدادکلی خودروها را می داند، و به تدریج تعداد کافی از اسامی مستعار ساالنه برای همه خودروها تولید می کند. پس از  DMVدر ابتدا، 

)عملیات هش ، DMV، ابتدا  pتولید اسم مستعار  | )cp که را  با تابع هش یک طرفه انجام می دهد ،c   .یک کلید عمومی است

انتخاب می کند. بیت های انتخابی مقدار هش درشت  10برخوردهای هشنتیجه هش شده برای ساختن  از بیت ها راز اسپس مجموعه ای 

در گروهی قرار می گیرد که اسامی مستعار با مقادیر هش درشت دانه یکسان را ذخیره می  pد. پس از آن اسم مستعار نامیده می شون 11دانه
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کند. به عبارت دیگر برای هر اسم مستعار 
lp  در گروه درشت دانهm  ام داریم( | )l c mH p    کهH  تابع هش یک طرفه و

m  

می نامیم. کلید  12. چنین گروهی هایی را گروه های درشت دانهاست mمقدار هش درشت دانه برای گروه 
c

توزیع ها  RSBدر میان همه  

 خواهد شد.

با کلید جدید   pمقدار هش برای  DMVپس از آن 
f

.بیت . را محاسبه می کند، و مجموعه ای از بیت ها را از نتیجه انتخاب می کند 

، که زیرگروه گروه درشت دانهیک در  pاسم مستعار  از آن می نامیم. پس 13های انتخاب شده از مقادیر هش جدید را مقادیر هش ریزدانه

. برای هر اسم مستعار می شود دهقرار دا همان گروه ریزدانه است، 
lp   در گروه ریزدانهn  ام تحت گروه درشت دانهm اریم ام د

( | )l f nH p     کهn  مقدار هش ریزدانه برای زیرگروهn .است 

 نشان داده شده اند. 2مراحل باال را هش دو سطحی می نامیم و در شکل 

DMV  اسامی مستعار کافی برای  ،دهد که همه گروه های ریزدانهعملیات تولید و هش کردن دو سطحی اسامی مستعار را تا آنجا ادامه می

یک گروه ریزدانه یکتا از اسامی مستعار را به هر خودرو در زمان ثبت نام ساالنه خودرو  DMVاستفاده یک خودرو داشته باشد. پس از آن 

)و  تحویل می دهد | )m n   از توضیحات باال روشن است که نگاشت از  و ذخیره می کند.مخفی خودر شماره پالکمتناظر را به عنوان

، به گونه را انتخاب کند nو  mباید به دقت طول  DMVشماره پالک های مخفی به خودرو ها یک نگاشت یک به یک است. بنابراین 

 د بزرگ تر یا مساوی تعداد خودروها باشد.موجو ای که تعداد کلی شماره پالک های مخفی

می تواند با محاسبه مقادیر هش درشت دانه و ریزدانه  DMVمی شود زیرا  DMVدو مرحله ای باعث صرفه جویی در  کردن عملیات هش

)یک خودرو و سپس مقایسه آن ها با شماره پالک مخفی  | )m n   پیوند دهد. با این عمل دیگر نیازی یک اسم مستعار را به یک خودرو

 به نگه داری اطالعات مربوط به ارتباط شماره پالک مخفی و اسم مستعار نیست.

و به طور محرمانه کلید هش ریزدانه  ذخیره می کندبرای هر خودرو شماره پالک مخفی را  DMVپس از مرحله مقداردهی اولیه، 
f  را نگه

 کند. داری می

 تولید اسامی مستعار با کلیدهای کوتاه مدت

دسترسی دارد  RSBرا در نظر داشته باشیم، زیرا مهاجمی که به یک  cبه هنگام تولید اسامی مستعار، باید زمان زندگی کلید درشت دانه 

، محرمانگی اگر زمان زندگی خیلی طوالنی باشد گی دست یابد.می تواند به طور نسبی به اسامی مستعار همه خودروها در آن زمان زند

پس از آن می توان مرحله مقدار  باید زمان زندگی کوتاهی به اندازه یک یا دو روز داشته باشد. cبنابراین  به خطر خواهد افتاد. خودروها

 دهی اولیه را به صورت زیر بهبود داد.

از  DMVبازه زمانی تقسیم می شود. هر بازه زمانی می تواند یک روز باشد. در اولین تولید اسامی مستعار،  ساله به  کل مدت زمان یک

هر کلید  استفاده می کند.ار برای هش کردن اسامی مستع cبه جای یک کلید  cKمجموعه ای از کلیدهای درشت دانه 
,c cK  

اسامی مستعاری که با کلید  .شودام استفاده می  برای تولید اسامی مستعار برای بازه زمانی 
,c   بهm  هش می شوند درm  امین
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امین بازه زمانی می توانند استفاده شوند. پس از آن بازه زمانی، این اسامی مستعار دور  گروه درشت دانه قرار خواهند گرفت و آنها تنها در 

گذشته به منظور امضای رویدادها را بگیریم، برای اینکه جلو خودروهای بدخواه در استفاده از اسامی مستعار تاریخ مصرف  انداخته خواهند شد.

DMV، بنابراین خودروها قادرند یک  از کلیدهای متفاوت استفاده می کند. ،برای تولید گواهینامه اسامی مستعار در بازه های زمانی مختلف

مه کلیدهای هش درشت دانه را نگه می در ابتدا به طور محرمانه ه .تشخیص دهنداسم مستعار تاریخ مصرف گذشته را با بررسی گواهینامه آن 

کلید  DMVام،  در ابتدای بازه زمانی  دارد.
,c   را بهRSB .به این طریق یک  ها توزیع می کندRSB  هر کلید درشت دانه را تنها برای

نقش می شود، مهاجم کلید هش درشت دانه را تنها برای بازه زمانی جاری به  جعل RSBهنگامی که یک  یک مدت زمان کوتاه نگه می دارد.

هیچ محدودیتی برای کلید ریزدانه  دست می آورد.
f  اعمال نمی شود، زیراDMV  نقش  جعلآن را منتشر نمی کند و مهاجم باRSB 

 قادر نیست آن را به دست آورد.

کلید هش درشت دانه به جای یکی  از  ،تولید کلیدهای کوتاه مدتبرای این روش در کلیدهای بلند مدت، ید روش تولدر مقایسه با 

 .تی نیز افزایش می یابدبه طور همزمان سربار محاسبا تحمیل می کند. DMV، بنابراین یک سربار اضافی ذخیره سازی را به شوداستفاده می 

 Sybilحمله  مرحله تشخیص

همه خودرو های درون رنج ارتباطی خود را می شنود، و اسامی مستعاری که برای  RSBهنگامی که خودرو ها در حال تبادل اطالعاتند، یک 

)امضای رویداد  , , )i j kt l e  استفاد شده را در لیست
, ,i j kL .ستعار برای رویداد هنگامی که همه اسامی م قرار می دهد( , , )i j kt l e  جمع

 :را شناسایی می کند Sybilبه صورت زیر حمله  RSBشدند، 

RSB  هر اسم مستعارp  در لیست
, ,i j kL  را بررسی می کند و مقدار هش درشت دانه( | )cH p  به یاد بیاورید که  کند را تولید می(

c  از قبل در مرحله مقدار دهی اولیه به همهRSB  ها توزیع شده است.( اگر
, ,, i j kp p L   به گونه ای که

( | ) ( | )c cH p H p  آنگاه ،RSB  امضای رویداد متوجه می شود که دو اسم مستعار با یک مقدار هش درشت دانه برای

( , , )i j kt l e ( استفاده شده اند. این می تواند یاi یک حمله )Sybil  باشد که یک خودرو در حال استفاده از چندین اسم مستعار برای گزارش

ه یک گروه درشت دانه که یک رویداد توسط دو خودرو که اسم مستعار هردو متعلق ب باشد 14( یک هشدار اشتباهiiرویداد مشابهی است، یا )

گزارش شامل رویداد  می فرستد. DMVنیست و یک گزارش به  (ii)و  (i)قادر به تمایز بین حالت  RSBگزارش شده است.  است

( , , )i j kt l e مقدار هش ، اسم مستعاری که مقدار هش درشت دانه اش ،  است، امضای رویداد، و گواهینامه تایید کننده اسم مستعار

 است.

DMV  پس از دریافت گزارشRSB  ابتدا امضاها و مقدار هش درشت دانه که در آن  شوداین حمله جلوگیری  از را بررسی می کند تا

)مقدار هش ریزدانه  DMVاحراز شد،  RSBاصالت  اگر. کندمی جعل نقش شده اطالعات یک خودرو را تصاحب  RSBیک  | )fH p k  را

p, ،محاسبه می کند. اگر در گزارش RSBدر گزارش  pبرای هر اسم مستعار  p  به گونه ای که( | ) ( | )c cH p H p  ،

DMV  نتیجه می گیرد کهp  وp خودرو یکسانی هستند که سعی در انجام یک حمله  متعلق بهSybil .در ادامه  داردDMV  خودرو

 بدرفتار را تنبیه می کند.
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است، هشدارهای اشتباه  تضمین می شود. به هرحال در محیط هایی که فاصله خودروها نزدیک به یکدیگر Sybilدر این روش شناسایی حمله 

 .غالبا اتفاق می افتند

B. E-P2DAP  شناسایی رویدادها به جای حملهSybil 

هر موقع مجموعه ای از اسامی مستعاری پیدا کرد که به مقدار درشت دانه یکسان هش شده اند، آن را به  RSBیک  C-P2DAPدر روش 

DMV یادی خودرو گزارش می شودگزارش می کند. بنابراین وقتی یک رویداد توسط تعداد ز ،C-P2DAP  می تواند باعث هشدارهای

درست می کند.  DMVاشتباه شود. به روشنی روی یک جاده با ترافیک سنگین، چنین هشدارهای اشتباهی یک سربار ارتباطی سنگین روی 

این برای برطرف کردن این ضروری نباشد؛ بنابر VANETممکن است برای کاربردهای  Sybil همه حمالتمشاهده می شود تشخیص 

خودروهای معتبر رویدادهای  (ii)هر رویداد جعلی تنها توسط یک خودرو بدخواه ایجاد می شود  (i)ابتدا این فرضیات لحاظ می شود:  لمشک

ند، بلکه تنها آنهایی را شناسایی را شناسایی نمی ک Sybilکه همه حمالت  شودارائه می  E-P2DAPجعلی تولید نخواهند کرد. اکنون روش 

 می کند که رویدادهای جعلی می سازند.

)برای یک رویداد  , , )i j kt l e ،RSB  لیستی از اسامی مستعار
, ,i j kL .اگر  که برای امضای رویداد استفاده شده اند را انتخاب می کند

, ,, , ( | ) ( | )i j k c cp p L H p H p    رتی همه اسامی مستعاری که برای امضای ، به عبا( , , )i j kt l e  استفاده شده اند، مقدار

باشند، آنگاه احتماال رویداد از تنها یک خودرو فرستاده شده است و یک رویداد جعلی است. در این حالت  داشته هش درشت دانه مشابهی

RSB  گزارشی با قالب مشابه باC-P2DAP  تولید و بهDMV .ارسال می کند 

 Sybilیک حمله  ( یک مهاجم رویداد جعلی را گزارش کند و1تنها نیاز دارد اسامی مستعار را در دو حالت بررسی کند:  DMVدر این روش، 

 ( رویداد درستی توسط چندین خودرو مطمئن، که اسامی مستعارشان دارای مقدار هش درشت دانه یکسان است، گزارش شود،2را ترتیب دهد 

ها پردازش می کنند  RSBبه روشنی تعداد هشدارهای اشتباه در مقایسه با تعداد کل اسامی مستعاری که  که درواقع یک هشدار اشتباه است.

 DMVها قادرند به طور موثر بیشتر عملیات پردازش اسامی مستعار را انجام دهند و بنابراین از حجم کار  RSBبنابراین  شود.می کوچک 

 .دشومی کاسته 

C. T-P2DAP – 15شناسایی همدستی
  

این است که قادر به شناسایی خودروهای همدست نیست؛ )دو یا چند خودرو بدرفتاد که یک رویداد جعلی را  E-P2DAPیک مشکل روش 

فرض می شود که  –ارائه می شود و به صورت زیر تعریف می شود  T-P2DAP 16روش  ،گزارش می کنند.( برای رفع مشکل همدستی

بیشتر نخواهد   17ادهای جعلی توسط تعداد کمی از مهاجمان همدست به جای یک نفر تولید می شود، اما این تعداد از مقدار آستانهروید

برای لیستی از اسامی مستعار  شد. لذا
, ,i j mL ،RSB هر اسم مستعار  برای

, ,i j kp L قدار هش درشت دانه را محاسبه می کند، و م

|اگر  را به دست می آورد. cSمجموعه ای از مقادیر هش درشت دانه  |cS   و دو یا تعداد بیشتری اسم مستعار در
, ,i j kL  به یک مقدار

و  C-P2DAP روش های  مشابه گزارش می کند. DMVبه جعلی بودن رویداد می شود و به  مظنون RSB، هش درشت دانه نگاشت شوند

E-P2DAP پس از آن ،DMV  در روشT-P2DAP  گزارشRSB  را بررسی می کند و مشخص می کند که آیا رویداد از جانب مهاجم

 است.
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مهاجم گزارش شده است  اشتباه که توسط کمتر از هر رویداد  مقاوم تر است. همدستیدر برابر  E-P2DAP ،T-P2DAPدر مقایسه با 

 دارد. E-P2DAPنرخ هشدار اشتباه بیشتری نسبت به  T-P2DAPبه روشنی  شناسایی شود. RSBمی تواند توسط 

 هستند. T-P2DAPاولین دو روش حاالت خاصی از  توجه کنید را معرفی کردیم. T-D2DAPو  C-P2DAP ،E-P2DAPدر این بخش 

1اگر  T-P2DAPدر   یک ،RSB  یک حملهSybil  مشابه بودن مقدار هش درشت دانه اسامی مستعاری که برای امضای  وارسیرا با

 T-P2DAPدر حال حاضر می شود. تبدیل C-P2DAPبه  T-P2DAPدر این حالت  .رویداد مشابهی استفاده شده اند، شناسایی می کند

. به هرحال چنین حمله ای یک نیست ها یک رویداد جعلی را گزارش می کندنقادر به شناسایی خودروهای همدستی که هر خودرو بدخواه ت

 نیست و خارج از دامنه کاری ما است.. Sybilحمله 

IV . بهبودهایی برایP2DAP 

 عتبر کردن کلید ارائه کرده ایم.نام و سازگاری برای راحتی P2DAPروش  دردر این بخش بهبودهای متعددی 

A. نامعتبر کردن اسامی مستعار خودروهای بدخواه 

در این زیربخش، سه رویکرد ممکن برای  باید همه اسامی مستعارش را بی اعتبار کند. DMVبعد از اینکه یک خودرو بدخواه شناسایی شد، 

 ده است.استفاده شوند، بحث ش P2DAPنامعتبر کردن خودروها که می توانند در 

در . RC2RL 19و  RTPD 18عبارتند از که پیشنهاد شده اند،  مرجعاولین دو رویکرد روش های نامعتبر کردنی است که هر دو توسط یک 

برای  20(TPDحفاظ دار )یک وسیله در هر خودرو  شده است. در این روش خاص مجهز سخت افزار به یک برای هر خودرو RTPDروش 

می فرستد و  TPDبه  خودرو بدخواه، یک پیام نامعتبر کردن به محض مشاهده DMV. می شودمضای پیام ها نصب ذخیره اسامی مستعار و ا

TPD .با این رویکرد  همه اسامی مستعار را پاک کرده و امضای پیام ها را متوقف می کندDMV  پیام واحد می تواند یک خودرو را با یک

 نامعتبر کند.

را  21ساختار داده فیلتر بلومفرض نشده است؛ به جای آن  TPDبه نام پشتیبانی سخت افزاری مانند  چیزی RC2RL، در RTPDبرخالف 

که پیام  ییخودرو .پس از آن فیلتر بلوم به تمام خودروها همه پخشی می شود برای اسامی مستعاری که باید نامعتبر شوند، تشکیل می دهیم.

)اندازه فیلتر بلوم ده ها کیلو  اسم مستعارش را وارسی کرده و در صورت عدم اعتبار، حذف می کند. را دریافت می کند با استفاده از فیلتر بلوم،

، برای بی اعتبار کردن یک خودرو، باید ده ها کیلو بایت در تمامی شبکه عملیات فلودینگ انجام DMVبایت تخمین زده می شود،  بنابراین 

 دهد.(
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مخفی تشکیل می دهیم که به شناسایی اسم مستعارش کمک می کند. به این کلید مخفی درپشتی  در راهکار سوم برای هر خودرو یک کلید

هر خودرو دارای یک کلید عمومی گروه  GSبرای ایجاد در پشتی استفاده شود. در روش  می تواند 22(GSمی گوییم. روش امضای گروهی )

CAgpk  خصوصیو یک کلید امضای 
Vgsk تولید می کند. شخود ش رااست و اسامی مستعار 

iخودرو به همراه ایجاد اسم مستعار 

VK یک امضای گروه ،, ( )i

CA V VK  خصوصیرا با استفاده از کلید 
Vgsk  یک تولید می کند و سپس

)گواهینامه  )H i

CA VCert K  را با استفاده از کلید عمومی گروهCAgpk .خودروهای دیگر می توانند با ارزیابی  محاسبه می کند

, ( )i

CA V VK  با( )H i

CA VCert K اسم مستعار ،i

VK .هنگامی که  را وارسی کنندDMV است تنها  کند، کافی نا معتبرخواهد خودرویی را ب

 .را همه پخشی کند Vgskکلید امضای خصوصی 

iهنگام تولید یک اسم مستعار  DMVمورد استفاده قرار گرفته است که در آن  P2DAPدر مرحله مقداردهی اولیه  GSایده 

VK،  مقادیر

Vgsk  و, ( )i

CA V VK  را نیز برای خودروV  .تولید می کندDMV  سپس اسامی مستعار، امضاهای گروه و کلید عمومی گروهCAgpk 

خودروها می توانند توسط اسامی مستعار،  نگه می دارد. Vا به عنوان در پشتی ر Vgskرا میان خودروها توزیع می کند، و کلید خصوصی 

 اعتبارلب س Vبخواهد از خودرو  DMVهنگامی که  برای وارسی گواهینامه اسامی مستعار استفاده کنند. CAgpkپیام ها را امضا کنند، و از 

است، بنابراین قادر  Vوارسی می کند آیا اسم مستعار متعلق به خودرو  Vgskرا همه پخشی می کند. یک خودرو با دریافت  Vgskکند، 

 پیام های ارسالی را از خودرو سلب اعتبار شده شناسایی کند.است 

به ارتباطات و سربار  RTPDدر این زیربخش، سه رویکرد مختلف نامعتبر کردن اسامی مستعار مورد بحث قرار گرفته است. در این رویکردها 

به سربار  به ترتیببه پشتیبانی سخت افزاری نیاز ندارند اما  GSو  RC2RLمحاسباتی کمی نیاز دارد اما باید پشتیبانی سخت افزاری شود. 

هر روش مزایا و عیوبی دارد و این که از کدامیک استفاده شود به منابع آماده سیستم بستگی  سربار محاسباتی باالیی نیاز دارند.و باال  ارتباطی

 دارد.

B. τ-P2DAP روش :P2DAP زمان واقع بهبودیافته 

مشخص، تعداد  RSBبرای یک  ا مورد بحث قرار می دهیم.برای ترافیک های زمان واقع ر P2DAPبهبود روش چگونگی در این زیر بخش 

برای مثال نشان داده شده است که در یک روز حجم ترافیک در یک خیابان نزدیک به فرودگاه  خودروهای مجاور مقداری متغیر با زمان است.

استفاده از یک روش واحد  ،ر حجم ترافیکاین تغییرات د خودرو در ساعت متغیر است. 3111خودرو در ساعت تا  11بین المللی اینچین از 

با مقدار آستانه  TP2DAP، یا EP2DAP، روش باشد. هنگامی که تعداد کمی خودرو موجود کارا برای تشخیص مهاجم را دشوار می کند

، CP2DAPال، روش در حجم ترافیک با ترجیح داده می شود، به گونه ای که خودرو بدخواه با هزینه پایین تری قابل شناسایی است. کوچک

 بهتر شناسایی کند.با مقدار آستانه بزرگ استفاده می شود تا  همدستی را  T2DAPیا 

را شناسایی کند، برای هر رویداد  Sybilهنگامی که بخواهد یک حمله  RSBپیشنهاد می شود که در آن هر  τ-P2DAPبنابراین روش 

می توان به عنوان پارامتر برای محاسبه  PENاز  TP2DAPدر روش  (، تعداد کل بسته های دریافتی را چک می کند.PENگزارش شده )

می تواند یا از قبل در میان  مقدار  .ر میان همه خودرو هاستفراوانی برآوردشده مهاجمان د و  PEاستفاده کرد که  

                                                           
22

 Group Signature 
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RSB  ها توزیع شود، یاRSB  می توان تعداد مهاجمان نزدیک را برآورد کرد  به کمک  شناسایی مهاجمان، یاد بگیرند. هنگامها آن را در

 در نظر گرفت. قدار را به عنوان م تعدادو این 

در صورتی که  گزارش دهد. DMVانتظار می رود به صورت بهبود یافته بر اساس وضعیت ترافیک جاری به  RSB، از τ-P2DAPبه کمک 

. برای مثال خودروهای بدخواه می توانند از باشد را مختل کنند، ممکن است الگوریتم بهترین عملکرد را نداشته RSBعمل خودروهای بدخواه 

استفاده کند و سربار  C2DAPمجبور شود از  RSBتعداد بسیار زیاد اسم مستعار برای امضای یک رویداد استفاده کنند به گونه ای که 

ی را تولید کنند، که هر یک با همچنین چندین خودرو بدخواه همدست می توانند رویدادهای زیاد تحمیل کند. DMVارتباطی زیادی را به 

به  استفاده می کند و این رویدادها را از دست می دهد. EP2DAPاز الگوریتم  RSB، به گونه ای که شودتعداد کمی اسم مستعار امضا 

ک مدت کوتاه ظاهر تنها برای ی زیادهرحال در اولین مورد، تضمین می شود این خودروهای بدخواه شناسایی شوند و بنابراین سربار ارتباطی 

می توانند به آسانی فیلتر وجود دارد، مورد دوم، رویدادهای جعلی در صورتی که تعداد به اندازه کافی زیاد خودرو درستکار در  .خواهد شد

 شوند.

C. -P2DAP  توزیع اطالعات متفاوت بهRSB های متفاوت 

حتی در یک شهر، حجم ترافیک برای جاده های  از منظر مکان مورد بحث قرار می دهیم.بهبود یافته  P2DAPدر این زیربخش الگوریتم 

، میانگین حجم ترافیک در 2112در سال  Columbia NYمطابق تحقیقات انجام شده در مورد حجم ترافیک در  مختلف متفاوت است.

 P2DAPبنابراین هنگامی که از روش  است.بوده یر خودرو در روز متغ 20111تا  111از  Columbiaخیابان های مختلف در شهرستان 

تعداد گروه درشت دانه کم منجر به هشدارهای اشتباه فراوان روی بزرگراه می  استفاده می شود تعیین تعداد گروه های درشت دانه دشوار است.

 P2DAP-رای حل این مشکل، روش ب کوچک به خطر می اندازد. اجتماعدر یک را محرمانگی خودروها  ،شود در حالی که تعداد زیاد

سطحی بسط می دهد. در  nکلید های هش دو سطحی را به کلید های هش برای غلبه بر حجم های ترافیک مختلف، پیشنهاد می شود که 

 .ها می فرستد RSBزیرمجموعه های مختلف کلیدهای هش را بر اساس حجم ترافیک نزدیک آنها به  DMV ،این روش

DMV  هنگام تولید یک اسم مستعار، به جای استفاده از دو کلید هش، ازq  کلید هش
1{ , , }q

برای محاسبه مقادیر هش استفاده  

 بیتی یک مقدار هش ، i ،DMVمی کند. با هر کلید هش 
, ( , )i j j iH p   را برای اسم مستعار

jp .مقادیر  محاسبه می کند

هش برای اسم مستعار 
jp  به صورت

1, ,( , , )j q j  
j
Γ  است و می تواند به عنوان یک عضو فضایq  در نظر گرفته  بعدی

 را پر کند. تولید اسامی مستعار را تا آنجا ادامه می دهد که مقادر هش آن، فضای  DMVعضو است.  2شود که در آن هر بعد دارای 

که می توانند با کلیدهای اسامی مستعاری  DMVهمه اسامی مستعار تولید شدند، بعد از آنکه 
1{ , , به مقدار یکسانی هش شوند  {

2به گونه ای انتخاب می شود که  را به یک خودرو می فرستد و  VN  ،پس از آن .DMV  کلید  آخرین
1{ , , }q q 

را  

قادر به تمایز میان خودروهایی که در  RSBاگر بخواهیم  تعیین می شود. RSBبه وسیله حجم ترافیک اطراف  می فرستد که  RSBبه 

2log، باید داشته باشیم یک ساعت می گذرند نباشد
K

V


گذشته  RSBاز کنار  در طول یک ساعت ودروهایی است کهتعداد خ KVکه  

جزئیات بیشتر در مورد  ، که یک متر مهم محرمانگی است.گمنامی نامیده می شود Nخودرو،  N. چنین عدم تمایز یک خودرو میان اند

 خواهد آمد. V-Cگمنامی در بخش 
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می بیند را جعل نقش کند و با استفاده از این  ای که ترافیک سنگینی RSBند این است که مهاجم می توا P2DAP-یک مساله در 

به هنگام  DMVبا این سناریو، محرمانگی خودروها از دست می رود. بنابراین  .خودروها را روی جاده های با ترافیک کمتر ردیابی کند ،آگاهی

کلیدهای  دارای های RSBرا در نظر داشته باشد. جعل نقش  RSB باید هم ترافیک محلی و هم هزینه جعل نقش RSBارسال کلید ها به 

دیگر ها را افزایش می دهد. با این وجود، سربار ارتباطی همانند  RSBو  DMVسربار محاسباتی  P2DAP-هش بیشتر دشوارتر است. 

 بدون تغییر باقی می ماند. P2DAP های روش

V .شبیه سازی 

 لی شبیه سازی در جدول آورده شده است.اصپارامترهای 

 

استفاده  PHYو پروتکل الیه فیزیکی  MAC 802.11aانجام شده است. از پروتکل  2.35نسخه  ns-2شبیه سازی با استفاده از شبیه ساز 

 است. SHA-1شده است. به عالوه الگوریتم مورد استفاده برای هش کردن، تابع هش 

زه های زمانی، مکان و نوع های متفاوت به صورت تصادفی تولید می شوند و آنها را در یک آرایه سراسری ذخیره در شبیه سازی رویدادها با با

نوع رویداد متفاوت منظور شده است. هر  0متر طول مکان و  201ثانیه و با  20به هنگام تولید رویدادها طول بازه های زمانی  می کنیم.

سی می یابد، رویدادهای با بازه های زمان جاری و هم مکان با خودش را به دست می گیرد و آنها را همه خودرو به طور متناوب به آرایه دستر

 خودرو رویدادهایی که توسط خودرو های دیگر به دست می آورد را نیز به دگر خودرو ها تحویل می دهد. پخشی می کند.

. یک خودرو درستکار به طور فراوان رویدادها را حس، DMV، و RSBه، نوع نود تعریف شده است: خودروهای درستکار، خودروهای بدخوا 4

با چندین اسام مستعار، امضا می کند و سپس امضا و همه پخشی می کند. درحالی که مهاجم تعداد تصادفی رویداد تولید می کند و هر یک را 

 همه پخشی می کند.

 های مورد استفاده در شبیه سازی. پارامتر1جدول 
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رض قبل از انجام شبیه سازی ذکر این نکته ضروری است که با ف
VN  تعداد کل خودروها باشد و هر خودرو بهM  اسم مستعار نیاز داشته

)بین  DMVباشد با تحلیل احتمالی می توان نشان داد که تعداد کل اسامی مستعار تولید شده توسط  )VO MN و( log )V VO MN N 

 خواهد بود.

A. سربار 

  ها RSBالف( سربار روی 

 با افزایش تعداد مهاجمین یا خودروهای درستکار افزایش می یابد. RSBنشان می دهد تعداد بسته های دریافت شده توسط یک  3شکل 

  

 

 RSB. سربار روی یک 3شکل 
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  DMVب( سربار روی 

است و هم سربار  DMVو  RSBبین  می فرستد هم بیانگر سربار ارتباطی مسیر ارتباطی DMVبه به  RSBتعداد بسته هایی که 

نشان داده  6و و0و  4در شکل های  T-P2DAPو  C-P2DAP ،E-P2DAP های در روش DMVسربار روی  .DMVمحاسباتی 

 در حالت بینابین قرار دارد. T-P2DAPکم هزینه ترین و  E-P2DAPپر هزینه ترین است.  C-P2DAPمطابق شکل ها  شده است.

B. تاخیر در یافتن مهاجم 

، به صورت tتاخیر برای پیدا کردن یک مهاجم 
detect attackt t  تعریف می شود که

detectt  لحظه تشخیص مهاجم توسطDMV  و

attackt .مقدار  9، و 8، 7در شکل های  لحظه ای است که مهاجم اولین حمالت را انجام می دهدt  برای سه روشC-P2DAP ،E-

P2DAP و ،T-P2DAP .نشان داده شده است 

C-P2DAPمطابق این شکل ها نتیجه می شود  T-P2DAP E-P2DAPt t t     . 

 نتیجه گیری و کارهای آینده

روش پیشنهادی بار محاسباتی را از  ه است.پیشنهاد شد VANETدر  Sybilدر این گزارش روش پیشنهادی جدیدی برای یافتن حمله 

DMV  بهRSB .ها منتقل می کند 

یکی از زمینه کار تحقیقاتی، توسعه یک الگوریتم یادگیری ماشین برای پیش بینی نرخ و فعالیت های خودرو های بدخواه است. در این صورت 

P2-DAP ند. عالوه براین می توان قادر خواهد بود مهاجمین را با سربار و تاخیر کمتری شناسایی کDMV  را در نواحی مختلف توزیع کرد

 همکار مختلف در نواحی مختلف داشته باشیم. DMVبه گونه ای که چندین 

زمینه تحقیقاتی دیگر استفاده از دانش خودو های فعال در شبکه برای شناسایی مهاجم است. با مقایسه خودروهای همسایه یک خودرو 

سسته می توان خودرو های مظنون را خودروهایی در نظر گرفت که در چندین واحد زمانی با خودرو مفروض همسایه مفروض در زمان های گ

 د.ندر شناسایی سریع تر مهاجمین کمک می کها  RSBاین اطالع، به  اند.

می  802.11pچنین از پروتکل های روش کاراتر برای توزیع اسامی مستعار اشاره کرد. هماز زمینه های تحقیقاتی دیگر می توان به توسعه 

 توان در شبیه سازی استفاده نمود.

 توضیح در مورد شبیه سازی

 tmpParams.tclو  p2dap.cc ،p2dap.h ،p2dap.tcl ،sha1.cc ،sha1.hفایل به نام های  simulation، 6در پوشه  همراه، CDدر 

تحت دایرکتوری  appرا در دایرکتوری  p2dap.cc ،p2dap.h ،sha1.cc ،sha1.hوجود دارد. برای انجام شبیه سازی ابتدا باید فایل های 

ns2  قرار داد وmakefile  را بر این اساس تغییر داد. با انجام تغییرات برtmpParams.tcl  وp2dap.tcl  سناریوهای مختلف شبیه سازی

  نتیجه می شود.
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