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ده روشی برای پیشگیری از حمله سرویس توزیع ش

DDoS)  )در شبکه های حسگر بی سیم

: مربوطه استاد•

دکتر سید احمد عدالت پناه•

:ارائه دهنده •

مجید شهباز•
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وسیعی در جمع آوری و انتقال داده ها از  کاربردهای (  (WSNشبکه های حسگر بی سیم 
ره های با توجه به نقاط ضعف شبکه های حسگر بی سیم، گ. طریق شبکه های بی سیم دارد

 (DoSرویس حمله ی انکار س. حسگر در برابر بسیاری از تهدیدات امنیتی آسیب پذیر هستند
حمله برخی از روش های پیشگیری از. حمله بر روی این گره های حسگر استمشهورترین ( 

رای روش های متفاوتی ب. باید در برابر حمالت انکار سرویس مورد استفاده قرار گیرد
م در این مقاله، یک سیست. در شبکه حسگر بی سیم وجود داردDoSپیشگیری از حمله ی 

بر روی شبکه های حسگر بی سیم ارائه شده است که نرخ دقت درDoSایمنی برای حمله 
ص پیشگیری از حمله را بهبود و نرخ هشدار نادرست را کاهش داده است و قادر به تشخی

. حمالت انکار سرویس مختلفی می باشد

:چکیده 
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.هستندسادهوپیاده سازیبرایآسانانعطاف پذیر،بی سیمحسگرشبکه های
.می باشندگسترشورشدحالدربودنموثروهزینهکمعلتبهشبکه هااین

سالمتیازمراقبتونظامیزمینه هایدرفراوانیکاربردهایبی سیمحسگرشبکه های
.دهندانتقالراآنهاونمودهجمع آوریراداده هاتادارند

برابردرمبی سیحسگرشبکه هایانرژی،منابعمحدودیتوامنیتیمسائلبهتوجهبا
.هستندآسیب پذیرامنیتیحمله های

:مقدمه 
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.  بنابراین ارائه ی روش های موثر امنیتی مورد نیاز می باشند

ر به عنوان یکی از حمله های عمده بر روی شبکه های حسگر بی سیم دDoSحمله ی 

.  نظر گرفته می شوند

در سرویس ها است و به جای اینکه خود سرویس رااختاللDoSحمله ی هدف اصلی 

ود سرویس تخریب نماید، تالش می کند تا دسترسی به ماشین ارائه دهنده ی سرویس یا خ

را محدود سازد
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سیستم پیشنهادی

Co-FAISحمله یبرابردرایمنیسیستمیکواقعدرDoSبی سیمحسگرشبکه هایدر(WSN)است.

Co-FAISاستبی درنگصورتبهنفوذتشخیصمدلاولین.Co-FAISمقایسهسیستمعادیوضعیتباراسیستمفعلیوضعیت

.دهدتشخیصفازیمنطقازاستفادهباراحملهتامی کند

سیستمازدیعامدلیکاساسبرتنهاهمچنینونداردیادگیریقابلیتمدلاینمثالعنوانبهمی باشدنیزمعایبیدارایCo-FAISولی

مقایسهسیستمعلیفوضعیتباتاشودبه روزرسانیعادیمدلکهاستنیازبنابراین.نمی کندتغییرتشخیصزمانطولدرمدلاینکهاست

.نموداضافهسیستمبهرابیشترییادگیریپارامترهایمی تواننیزیادگیریقابلیت هایبهبودبرای.گردد

پارامتردوافزودنباراکاراینوپرداختخواهدCo-FAISفعلیسیستمبهبودبهمقالهایندرپیشنهادیایمنیسیستمرو،ایناز

.شدخواهدیادگیریقابلیت هایبهبودهمچنینوتشخیصدقتمیزانبهبودباعثامراین.دادخواهدانجامفازیسیستمدریادگیری
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SM))ماژول شنونده 

(FMDM)ماژول فازی تشخیص دهنده ی سوء رفتار 

(DDM)تشخیص دهنده ی خطر  ماژول 

(FQVM)فازی   Q-واکسینه کردن با یادگیریماژول 

 (Co-DMM)ماژول تصمیم گیری مشارکتی  

(RM)ماژول پاسخ  

: در سیستم ایمنی پیشنهادی وجود دارد( مؤلفه)شش ماژول 
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بی سیمحسگرشبکه هایدرDoSحمله یبرایراپیشنهادیایمنیسیستم1شکل

.می دهدنشان

.می دهدنشانرافازیماژولدوشکلایندرخاکستریقسمت

.داده ایمتغییررایادگیریپارامترهایتعدادپیشنهادیسیستمایندرما

بازه یوتوان عملیاتییعنیدیگریادگیریپارامتردوCo-FAISموجودسیستمبهما

.کرده ایماضافهراخوابزمانی
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.1شکل
سیستم

ایمنی
پیشنهادی
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شنوندهماژول . 2-1

-یشپبرایونمودهاستخراجشبکهاینازرابسته هاودادهگوشآنالینشبکه هایبهماژولاین

اویحفایلیشنوندهماژول.می کندارسالسوءاستفادهتشخیصفازیماژولبهراآنپردازش،

.می کندایجادراشبکهبهبسته هاورودزمان
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ماژول فازی تشخیص دهنده ی سوءرفتار . 2-2

فعلیسته یبماژولاین.می کندشناساییرامخرببسته هایکهاستفازیبرمبتنیماژولیکاین

زارشگرامقادیررود،فراترآستانه ایمقداریکازاگرومی کندمقایسهعادیبسته ییکبارا

.می دهد

فازی،جاستنتاموتورفازی سازی،ویژگی،استخراجترافیک،ضبطقسمت هایشاملماژولاین

.استمتخصصتحلیلگرودانش،پایگاه
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خطرماژول تشخیص دهنده ی . 2-3

سته ی اگر حمله تشخیص داده شود، آنگاه این ماژول، تفاوت بین پارامترهای بسته ی مخرب و ب

.  عادی را محاسبه می کند

.این محاسبه جهت یافتن حمالت جدید در پایگاه داده ذخیره می شودنتیجه ی 
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فازی Q-ماژول واکسینه کردن با یادگیری. 2-4

.  حمالت واقعی در این ماژول مشاهده می شوند

.  ماژول به بررسی توانایی های سیستم جهت تشخیص و دفاع در برابر حمله می پردازداین 

تم، در این الگوری. برای تشخیص حمله مورد استفاده قرار می گیرد Q-فازی یادگیریالگوریتم 

.معمولی استفاده می شوند Q-کمینه و تابع پاداش با یادگیری-انتخاب فازی عمل بیشینه

بدیل این ماژول شامل کنترل کننده ی فازی است که ورودی های پیوسته را به مجموعه های فازی ت

می کند
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مشارکتیماژول تصمیم گیری . 2-5

.  را ترکیب می کند FQVMو  FMDMاین ماژول، خروجی به دست آمده از تشخیص دهنده ی 

و به تصمیم گیری مشارکتی پس از ترکیب این خروجی ها، نتایج واحدی را ارائه می دهدماژول 

.تحلیل منبع حمله می پردازد
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ماژول پاسخ. 2-6

.  این ماژول، پایگاه داده ها را به روزرسانی می کند یا میزبان ها را در شبکه تغییر می دهد

را از سرعت بخشیدن به عمل پیشگیری، این ماژول یک امضای حمله را تولید کرده و آنبرای 

.  لیست امن حذف می کند
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:نتیجه گیری 

یاصلمسائلجزوداده هاامنیتوخصوصیحریم.می دهدکاهشراسیستمکاراییDoSحمله ی

حمالتبالهمقاببرایمخصوصیپیشگیریروش های.هستندبی سیمحسگرشبکه هایبارابطهدر

DoSازیریپیشگبرایروشورویکردچندین.هستندموردنیازبی سیمحسگرشبکه هایدر

.دارندوجودسیستمدرDoSحمالت

Co-FAISییعنموجودایمنیسیستمارتقایبرایواقعدرماپیشنهادیمشارکتیایمنیسیستم

.می دهدکاهشرانادرستهشدارنرخ.می دهدبهبودراسیستمدقتپیشنهادیروشاین.است
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