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سخن اول
ای��ن کتاب از دکتر مارو کانتی بر مهم ترین چالش های پیش روی ش��بکه های حس��گر 
بی س��یم تمرکز دارد و بررسی گسترده ای از تحقیقات پیشین در زمینۀ تهدیدهای امنیتی 
انجام داده اس��ت. به تازگی نیز اقدامات متقابلی پیش��نهاد داده و چند روش نوین کاهشی 
ب��رای هر حملۀ مورد نظر ارائه کرده اس��ت. به عالوه، دکت��ر کانتی بحث های دقیق نظری، 
تحلیلی و آزمایشی در مورد هر یک از حمالت و اقدامات متقابل ارائه می کند. به خصوص، 
تهدید امنیتی ممکن اس��ت نتیجۀ شرایطی خطرناک برای شبکه های حسگر بی سیم باشد، 
به ای��ن دلیل که در اعم��ال مکانیزم های امنیتی س��نتی محدودیت های س��خت افزاری و 
نرم افزاری ذاتی وجود دارد و این ش��بکه ها به صورت مکرر از کاربردهای حیاتی بی شماری 

استفاده می کنند. 

در طول این س��ال ها، به همراه گروه تحقیقاتی ام در دانشکدۀ علوم کامپیوتر از دانشگاه 
س��اپینزا واقع در رم1 و چندین محقق نامدار در سراسر جهان  با جنبه های مختلف امنیت 
ش��بکه ها، مخصوصاً در شبکه های حسگر بی سیم، س��ر و کار داشته ام. باور دارم که یکی از 
اهداف اصلی به کارگیری شبکه های حسگر بی سیم ارائه امنیت و راحتی برای انسان ها است. 
بنابراین، باید در نظر داشته باشیم که چطور این فناوری جدید اهداف طراح را بدون تهدید 

امنیت و حریم شخصی کاربران تضمین خواهد کرد. 

دکت��ر کانتی اطالعات به  روزی برای دانش پژوهان و محققین ارائه می کند که تمایل به 
طراحی سیس��تم ها و کاربردهای WSN دارند. بدین ترتیب قادر خواهند بود بر چالش های 
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امنیت��ی موجود در این ش��بکه ها غلبه کنن��د. به عالوه، این کت��اب در زمینۀ مراحل اولیۀ 
تحقیق در جنبه های ایجاد کلید، حمالت فیزیکی، حمالت تس��خیر گره، حمالت کپی گره 
و همچنین مسائل امنیتی و حریم شخصی خدمات به خصوص WSN نظیر انبوهش داده ها 
شفاف س��ازی می کند. محتوای این کتاب حاصل چندین سال تالش تحقیقاتی دکتر کانتی 
در زمینۀ مسائل امنیتی و حریم شخصی شبکه های حسگر بی سیم است که مقاالت و ثبت 

اختراعات بی شماری را نتیجه می دهد. 

باعث افتخارم بود که به عنوان دانش��جوی دکترا بر تحقیقات اولیۀ دکتر کانتی نظارت 
کنم و در تمام مراحل این کار دخیل باش��م و همچنین پس از آن با دکتر کانتی همکاری 
داش��ته باش��م. باور دارم این کتاب از دکتر کانتی مرجعی کلیدی برای چالش های امنیتی 

شبکه های حسگر بی سیم قلمداد می شود و امیدوارم از خواندن آن لذت ببرید.

لوئیجی وینچنزو مانچینی دانشگاه ساپینزا رم، ایتالیا
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پیش گفتار
پیشرفت های اخیر فناوری، مخصوصاً در حوزه های شبکه های کامپیوتری و کوچک سازی 
س��خت افزار، ظهور مجموعه ای از محاس��بات جدید وس��ناریوهای کاربردی را به روش های 
مختلف امکان پذیر می س��ازد، ش��امل »اینترنت اش��یا«، »محاس��بات همراه«، »محاسبات 
فراگیر«، یا »محاس��بات همه  جا حاضر«. با وجود معن��ای به خصوص این اصطالحات فنی 
و خصوصیات آن ها، تمام مفاهیم ش��امل دس��تگاه های کوچک و ریزی می شوند که ارتباط 
برقرار می کنند )احتماالً به صورت بی س��یم( و به منظور دس��تیابی به هدفی مش��ترک با 
یکدیگر همکاری می کنند. در بسیاری از این سناریوهای کاربردی نوظهور، امنیت خدمات 

و زیرساخت، و همچنین حریم شخصی طرفین، ویژگی اساسی به شمار می رود. 

در این کتاب، بر فناوری نماینده در این حوزه تمرکز داریم: ش��بکه های حسگر بی سیم 
)WSN(، یعنی شبکه هایی که از دستگاه های کوچک با محدودیت منبع که دارای قابلیت های 
حسگری و ارتباط بی سیم هستند. به خصوص، روشی جامع برای ساخت شبکه های حسگر 
بی سیم ایمن ارائه می کنیم که با در نظر گرفتن سطوح مختلف تهدیدهای امنیتی زیر این 
کار را انج��ام می دهیم: نیاز پایۀ اعتماد و محرمانگ��ی بین گره ها )از طریق ایجاد کلیدهای 
محرمان��ه(، حمالت فیزیکی نظیر تس��خیر گره )حذف فیزیکی( ی��ا کپی کردن گره )ایجاد 
فیزیک��ی ی��ک گرۀ جدید، کپی ک��ردن اطالعات رمزنگاری ش��ده از گره ای قاب��ل اعتماد(، 
امنی��ت کاربردهای به خصوص که در آن انبوهش به خصوص داده ها را در نظر می گیریم که 
خدماتی کلیدی در ش��بکه های حسگر بی سیم محسوب می ش��ود و می تواند برای غلبه بر 
محدودیت های انرژی آن ها به کار رود. س��رانجام، برای س��رویس انبوهش داده ها به عنوان 
موردی نماینده جنبه های حریم ش��خصی امکانپذیر را )مثاًل حفظ حریم شخصی گره های 
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دخیل در انبوهش( نیز بررسی می کنیم که در سناریوهای عملی ممکن است برای کاربران 
نمونۀ سنجش هوشمند یا دیگر خدمات به کار روند. 

نقش های اصلی این کتاب به صورت خالصه در ادامه آمده است:

• در زمین��ۀ ایجاد کلیده��ای محرمانۀ جفتی بین گره ها، راه ح��ل جدید احتماالتی، 	
یعنی پروتکل ایجاد کانال جمعی تقویت ش��ده )ECCE(، ارائه می کنیم که به برخی 
از محدودیت ه��ای راه حل های موجود غلب��ه می کند. در واقع، در ECCE احتمالش 
بیش ت��ر اس��ت جفت گره ها کانالی ایمن و نرخ برگش��ت پذیری باالت��ر ایجاد کنند 
)یعن��ی مهاجم باید برای تخری��ب کانال تالش بیش تری کند(. در مورد این راه حل 
اطالع��ات اندکی در منابع ]۴6، ۴۷[ نش��ر یافت��ه و توضیحاتی نیز در فصل ۲ ارائه 

شده است.

• در زمین��ۀ حمل��ۀ تس��خیر گره )یعن��ی حذف فیزیکی از ش��بکه(، ک��ه اولین گام 	
ب��رای مهاجم به منظور اجرای چند حملۀ دیگر اس��ت )مث��ل حملۀ کپی یا نقض 
محرمانگی( که برای شبکه های حسگر بی سیم بحرانی هستند، اولین روش را برای 
شناس��ایی تس��خیر گره که از تحرک شبکه به نحو احس��ن بهره می گیرد طراحی 
می کنیم تا گره ها بتوانند توس��ط گره های دیگر ردیابی شوند. نتایج به دست آمده 
از مطالعات مان نش��ان می دهد که راه حل های جدید می تواند عماًل در ش��بکه های 
حس��گر پیاده سازی شود و تحت شرایط تحرک معین )مثل میانگین سرعت معین 
گ��ره( بهتر از راه حل هایی عمل می کنند از تحرک ش��بکه به نحو احس��ن بهره مند 
نمی ش��وند. در مورد این راه حل اطالعات اندکی در منابع ]۴۵، ۴9، ۵3[ نشر یافته 

و توضیحاتی نیز در فصل 3 ارائه شده است.

• در زمینۀ حملۀ کپی گره، ابتدا خصوصیاتی را شناس��ایی می کنیم که یک پروتکل 	
تش��خیص کپی توزیع شده باید در اختیار داشته باشد، سپس یک پروتکل تصادفی، 
کارآمد و توزیعی )RED( برای تشخیص حملۀ همتاسازی طراحی می کنیم. پروتکل 
RED خصوصیات و عملکرد بهتری در مقایس��ه با فناوری های به روز نشان می دهد. 
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به خصوص، تحت تأثیر مس��ائل مهمی قرار نمی گیرد که در تحقیقات گذش��ته بر 
پروتکل ها تأثیرگذار بودند؛ این به معنی پیش بینی پذیری موقعیت ش��اهدها است. 
بنابراین، در سناریوهای عملی فرایند تشخیص تأثیر کم تری خواهد داشت. در مورد 
این راه حل اطالعات اندکی در منابع ]۵۰، ۵۲، ۵۴، ۵۵[ نشر یافته و توضیحاتی نیز 

در فصل ۴ ارائه شده است.

• در زمینۀ خدمات ش��بکه های حس��گر بی س��یم، بر امنیت انبوه��ش داده ها تمرکز 	
می کنی��م. در ای��ن جا مس��ئله این بود که ب��ا وجود احتمال حض��ور خرابکارها آیا 
س��رویس WSN می تواند ایمن باش��د یا خیر. با توجه به منابع محدود ش��بکه های 
حس��گر بی سیم، گره ها نمی توانند داده های حس��گری خود را به طوری مستقل به 
نقطۀ جمع آوری ارس��ال کنند؛ بنابراین، اس��تفاده از پروتکل انبوهش )و همچنین 
امنیت آن( ضروری اس��ت. در این سناریو اولین پروتکل امنیتی را برای ایمن سازی 
رایانش انبوهش میانگین طراحی می کنیم. در مورد این راه حل اطالعات اندکی در 

منابع ]19۰، 19۲-19۴[ نشر یافته و توضیحاتی نیز در فصل ۵ ارائه شده است.

• در زمین��ۀ امنیت انبوهش داده ها، مش��کل پیش رو ارائه حریم ش��خصی برای یک 	
گره بود که در فرآیند انبوهش داده ها ش��رکت داش��ت. در بس��یاری از کاربردهای 
ش��بکۀ حسگر، داده ها که توسط یک گرۀ واحد حس می شوند ممکن است با کاربر 
)یا تعدادی از کاربران( مرتبط باش��ند: اطالعات در مورد س��المت بیماران در یک 
بیمارس��تان، مصرف آب در یک ش��هر و غیره. س��پس به منظور محافظت از حریم 
ش��خصی افراد، پروت��کل انبوهش داده ها که در این زمین��ه کاربرد دارد باید حریم 
شخصی تک تک گره ها را حفظ کند. به خصوص، مرتبط ساختن داده های دریافتی 
معین با گرۀ حسگر معین نباید امکان پذیر باشد. بدین ترتیب اولین پروتکل انبوهش 
داده ه��ا را ارائه می کنیم که حریم ش��خصی یک گره را ن��ه تنها در مقابل گره های 
دیگر، بلکه در مقابل ایس��تگاه پایه )موجودیتی که در نهایت داده های انباش��ته را 
جمع آوری می کند( محافظت می کند. در مورد این راه حل اطالعات اندکی در منابع 

]6۰، ۲۴۰[ نشر یافته و توضیحاتی نیز در فصل 6 ارائه شده است.
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قدردانی
این کتاب نس��خه ای تجدید نظر ش��ده از پایان نامۀ دکترایم اس��ت. در این جا فرصت را 
غنیمت شمرده و از تمام افرادی که در تحقق این امر یاری رسانده اند  و در طول سال های 
مطالعات��م همراهی ام کرده اند، کمال تش��کر را ب��ه عمل آورم. جا دارد از اس��تاد راهنمای 
دکت��رای خود آقای لوئیجی وینچنزو مانچینی به خاطر تش��ویق ب��ه تحقیق در جنبه های 
امنیتی سیس��تم ها و ارتباطات کامپیوتری؛ اس��تاد سوش��یل جاجودیا، مخصوصاً به خاطر 
میزبانی حضورم در دانش��گاه جورج میس��ون؛ و تمام افرادی که در طول گذراندن دکترای 
خود افتخار همکاری با آن ها را داش��ته ام )روبرتو دی پیترو، اندریا گابریلی، الس��اندرو می، 
س��انجیو ستیا، انجلو اسپوگناردی، سانکارداس روی و لی ژانگ( سپاسگزاری کنم. از استاد 
کریس��تینا پینوتی و سرجان کاپکون به خاطر نظرات ارزشمندشان نیز تشکر ویژه می کنم 
که در بهبود کیفیت این کار کمک به س��زایی کرده اند. همچنین از سوزان الگرستروم فیفه 
و جنیفر ماالت در اس��پرینگر به خاطر راهنمایی شان در طول آماده سازی این کتاب تشکر 

می کنم. 

افزون بر این، جا دارد از تمام دانشمندان بزرگ دنیا که در مراحل اولیۀ مسیر آکادمیک 
با من همکاری کردند و همچنین تمام دانش��جویان پرشور و همکاران در گروه تحقیقاتی ام 
در دانشگاه پادورا سپاسگزار باشم؛ شما واقعاً باعث شدید کار تحقیقاتی ام هیجان انگیز و پر 

ارزش شود!

و نهایت��اً در مورد آخر که البته کم اهمیت هم نیس��ت، ج��ا دارد از خانواده ام به خاطر 
حمایت مستمرشان و کمک به تحقق این هدف تشکر کنم. 
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1- مقدمه
تکامل دس��تگاه های محاس��باتی مس��یرهای مختلفی را دنبال کرده است. با وجود نقل 
قولی که به غلط به توماس ج. واتس��ون سینیور، رئیس  وقت IBM، نسبت داده شده )»فکر 
می کنیم برای احتماالً پنج کامپیوتر بازار جهانی وجود داش��ته باش��د.«(، در طول دهۀ ۷۰ 
میالدی الگوی جدیدی پدیدار ش��د: کامپیوتر ش��خصی. کامپیوترها که مختص اس��تفاده 
توسط یک شخص بودند آن قدر رایج شدند که بازار کامپیوترهای شخصی بر بزرگ رایانه ها1 
فائ��ق آمدند. با معرفی ش��بکه های کامپیوتری و کوچک کردن س��خت افزارها الگوی کاماًل 
جدیدی طی دهۀ گذشته پا به عرصۀ وجود نهاد: رایانش اصطالحاً فراگیر. به بیانی دقیق تر، 
هدف این الگوی موجود ساختن کامپیوترهای زیاد در میان محیط فیزیکی به شکلی است 
که به طور مؤثر از دید کاربران مخفی باشند ]۲۲8[. پیشرفت های اخیر در ریزسیستم های 
الکترومکانیکی )MEMS(، ارتباطات بی س��یم و دس��تگاه های الکترونی��ک دیجیتال، تولید 
دستگاه های کوچک، ارزان و »هوشمند« را ممکن ساخته است )که مسائل امنیت و حریم 
ش��خصی جدیدی نیز به همراه دارد ]۵،6، 1۲، 1۷، ۵8، 1۵1، 16۴[(. از این دس��تگاه ها 
می توان به تلفن های هوش��مند ]۴۴، ۵1، ۵9، 88، 9۷، 188، ۲۴3[، دستیارهای شخصی 
دیجیتال، سیس��تم های شناس��ۀ فرکان��س رادیویی )RFID( ]۵6، ۵۷، 191[، ش��بکه های 

حسگر بی سیم )WSN( و بسیاری دیگر اشاره کرد. 

1. mainframe
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در این کتاب، بر مس��ائل امنیتی فناوری بازنمایانندۀ ش��بکه های حسگر بی سیم تمرکز 
می کنیم که در بخش های بعدی معرفی شده است.

1.1- شبکه های حسگر بی سیم
در این کتاب دستگاه حسگر دستگاه کوچکی است که می تواند داده های محیطی را حس 
کند )صدا، نور، دما و غیره( و همچنین می تواند با گره های حسگر دیر در محدودۀ ارتباطی 
ارتب��اط برقرار کند و داده های دریافتی را محاس��به کند. مجموعه ای از این دس��تگاه های 
حس��گر که در محیطی معین پیاده سازی شده اند شبکه ای بدون معمارِی از پیش دایرشده 
تش��کیل می دهند. کارایی این نوع ش��بکه از قابلیت های یک گرۀ واحد )که خیلی محدود 
اس��ت( به دس��ت نمی آید، بلکه از همکاری تعداد زیادی گره حاصل می شود. در یک شبکۀ 
حس��گر بی س��یم، صدها یا هزاران گره معموالً در محیطی بزرگ پیاده سازی می شوند که 
در آن می توانند محیط را حس کنند و داده های جمع آوری شده را به شکلی کاماًل کارآمد 
و توزیعی محاس��به کرده و ارتباط ش��ان را برقرار نمایند. گره های حس��گر متفاوت از دیگر 
دس��تگاه های بی سیم سنتی مستقیماً با ایس��تگاه پایه )BS( )دستگاهی که محدودیت های 
گرۀ حسگر را ندارد ( ارتباط برقرار نمی کنند، بلکه اساساً ارتباطشان با دیگر گره های حسگر 
اس��ت. بنابراین، داده های دریافتی به صورت محلی محاس��به شده و به ایستگاه پایه ارسال 
می ش��وند. نبود یک زیرس��اخت از پیش طراحی شده این موضوع را می رساند که هر گره نه 
تنها به عنوان گرۀ حسگر بلکه همچنین به عنوان گرۀ توسعه دهنده و نقطۀ مسیریابی عمل 

می کند. 

کاربردهای فعلی و آتی شبکه های حسگر بی سیم در زمینه های مختلف هستند ]1۲۷[: 
پش��تیبانی از عملیات نجات، ایجاد نظارت، جلوگیری از آتش سوزی، نظارت بر میدان نبرد 
و غی��ره. همچنی��ن همان طور که اغلب برای فناوری های جدی��د پیش می آید، مادامی که 
فن��اوری ارزان تر می ش��ود و بیش تر در دس��ترس قرار می گیرد، کاربردهای بس��یاری قابل 
طراحی و تصور هس��تند. توضیحات بیش تر دربارۀ کاربردهای ممکن ش��بکه های حس��گر 
بی س��یم در بخش 1.1.1 آمده است. در بس��یاری از کاربردهای شبکه های حسگر بی سیم، 



 ۱۹ :

امنیت ش��بکه در ارتباط با محرمانگی، یکپارچگی، اصالت و دسترس��ی پذیری مسئلۀ اصلی 
محس��وب می ش��ود. به عنوان مثال فرض کنید WSN برای امنیت یک منطقه پیاده سازی 
ش��ده باشد، مثاًل برای تشخیص گازهای سمی که می تواند در طول کنسرت یا یک رویداد 
ورزش��ی بزرگ پخش ش��ود. در این سناریو، اگر شبکه ایمن نباش��د ممکن است برداشتی 
غلط از امنیت داشته باشیم که حتی می تواند از این موضوع بدتر باشد که آگاه باشیم هیچ 

امنیتی وجود ندارد.

1.1.1- کاربردها

در این جا تعدادی از حوزه های کاربردی ممکن ش��بکه های حس��گر بی س��یم را یادآور 
می شویم:

• کاربرده��ای محیطی ]3، 33، 86، ۲۲6[. برخی از کاربردهای محیطی ش��بکه های 	
حس��گر عبارتند از ردیابی حرکات پرندگان، حیوانات کوچک و حشرات؛ نظارت بر 
شرایط محیطی که بر محصوالت و دام تأثیر می گذارد؛ آبیاری؛ ابزارهای کالن برای 
نظارت مقیاس بزرگ بر زمین و کاوش س��یاره ای؛ تش��خیص شیمیایی/بیولوژیکی؛ 
کشاورزی دقیق؛ نظارت بیولوژیکی، زمینی و محیطی در زمینه های دریایی، خاکی 
و جوی؛ تش��خیص آتش س��وزی در جنگل؛ تحقیقات هواش��ناختی یا ژئوفیزیکی؛ 

نگاشت بیوکمپلکسیتی محیط؛ و مطالعۀ آلودگی.

• کاربردهای س��المت ]6۲[. برخی از کاربردهای س��المت برای ش��بکه های حسگر 	
عبارتند از ارائه رابط هایی برای افراد معلول؛ نظارت یکپارچه بر بیماران؛ تش��خیص 
بیماری؛ تجویز دارو در بیمارستان ها؛ نظارت مستمر داده های فیزیولوژیکی انسان ها؛ 

عرضۀ دقیق ریزداروها و جراحی غیر تهاجمی؛ نظارت از راه دور افراد مسن.

• کاربرده��ای تجاری ]3، 86، 18۲[. برخ��ی از کاربردهای تجاری عبارتند از نظارت 	
بر فرس��ودگی مواد؛ س��اخت کیبوردهای مجازی؛ مدیریت انبار؛ نظارت بر کیفیت 
محصوالت؛ س��اخت فضاهای اداری هوش��مند؛ کنترل محیطی در س��اختمان های 



شبکه های حسگر بی سیم امن ) تهدیدها و راه حل ها(20    

اداری؛ کنت��رل رباتیک و راهنمایی در محیط های تولید خودکار؛ اس��با ب بازی های 
تعامل��ی؛ موزه ه��ای تعاملی؛ کنترل و اتوماس��یون فرآینده��ای کارخانه؛ نظارت بر 
نواحی روی دادن فاجعه؛ س��اختارهای هوش��مند با گره های حسگر تعبیه شده در 
آن ها؛ تش��خیص ماشینی؛ حمل و نقل؛ تجهیزات کارخانه؛ کنترل محلی عملگرها؛ 

تشخیص و نظارت دزدی خودرو؛ ردیابی و تشخیص خودروها.

• کاربردهای نظامی ]3[. از آن جایی که ش��بکه های حس��گر بی سیم متحمل خطا، 	
خودس��ازمانده، کوچک ش��ده، کم هزینه و به راحتی قابل پیاده سازی هستند )برای 
نمونه پخش ش��دن توس��ط هلیکوپتر(، آن ها را می توان به عنوان منبعی ارزشمند 
ب��رای ارتش و ام��ور نظامی در نظر گرفت. برخی از کاربردهای نظامی ش��بکه های 
حس��گر عبارتن��د از نظارت بر منابع میدان نبرد؛ نظ��ارت )مراقبت( بر میدان نبرد؛ 
تشخیص و شناسایی عامل های هسته ای، بیولوژیکی و شیمیایی )NBC(؛ ارتباطات 

تاکتیکی.

1.1.۲- فناوری های تواناسازی

در این بخش به طور خالصه به بررس��ی فناوری های تواناس��ازی اصلی برای شبکه های 
حسگر بی سیم می پردازیم ]1۷۴[:

• اجزاء حس�گر. گرۀ حسگر از چهار جزء اصلی تشکیل شده است )شکل 1.1(: واحد 	
دریاف��ت، واح��د پردازش، واحد فرس��تنده و گیرنده و واحد تأمی��ن توان. گره های 
حسگر همچنین ممکن است اجزاء بسته به کاربرد دیگری نظیر سیستم مکان یاب، 
مولد نیرو و موبیالیزر داش��ته باش��ند. واحدهای حس��گری معموالً از دو زیر واحد 
تش��کیل شده اند: حس��گرها و مبدل های آنالوگ به دیجیتال )ADC(. سیگنال های 
آنالوگ بر اس��اس پدیدۀ مشاهده شده  توس��ط حسگرها ایجاد می شوند و به وسیلۀ 
ADC به س��یگنال های دیجیتال تبدیل می گردند، سپس به واحد پردازش خورانده 

می ش��وند. واحد پردازش که عموماً با واحد ذخیره س��ازی کوچکی در ارتباط است، 
دس��تورالعمل هایی را مدیریت می کند که باعث می شود گرۀ حسگر به منظور انجام 



امور حسگری اختصاص یافته با دیگر گره ها همکاری کند. واحد فرست گیر گره را به 
شبکه متصل می کند. یکی از مهم ترین اجزای گرۀ حسگر واحد تأمین نیرو )برق( است. 
 زیرواحدهای دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد که وابسته به کاربرد هستند.

بس��یاری از تکنیک های مس��یریابی ش��بکه و وظایف حسگری مس��تلزم اطالعات 
مکانی با دقت باال هس��تند. بنابراین، در برخی کاربردها گرۀ حس��گر ممکن اس��ت 
به سیس��تم مکان یاب نیاز داشته باشد. در برخی موارد چنین فرض می شود که هر 
گرۀ حسگر )یا برخی از آن ها( واحد سیستم موقعیت یابی جهانی )GPS( در اختیار 
دارد. برخی اوقات به منظور جابجایی گره های حسگر به هنگام نیاز برای انجام امور 
اختصاص یافته ممکن اس��ت متحرک سازی الزم شود. ممکن است الزم باشد تمام 
این زیرواحدها در یک ماژول هم اندازۀ قوطی کبریت جا شوند ]113، 1۲۵، 1۷3[. 
برق نیز به خاطر محدودیت های اندازه از منابع کم یاب قلمداد می ش��ود. واحدهای 
تأمین نیرو ممکن اس��ت توس��ط واحدهای مهار نیرو۲ مانند سلول های خورشیدی 
پشتیبانی شوند یا به قابلیت تبدیل ارتعاش به انرژی مجهز گردند ]39، 189[. برای 
نمونه، کل انرژی ذخیره شده در حسگرهای کوچکsmart dust 3 تقریباً 1 ژول است 
]113، 18۰[. گرچه توان پردازش��ی باالتر برای پردازنده های کوچک تر و کوچک تر 
ممکن ش��ده، واحدهای پردازش و حافظۀ گره های حسگر همچنان منابعی نادر به 
شمار می روند. برای نمونه، واحد پردازش پروتوتایپ حسگر کوچک smart dust یک 
میکروکنترلر ۴ مگاهرتزی Atmel AVR8535 با حافظۀ فلش 8 کیلو بایتی، رم ۵1۲ 

بایتی و EEPROM ۵1۲ بایتی است ]113، 1۷3[.

power scavenging unit / energy harvesting unit – 2.  واحد مهار نیرو
3.  mote
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شکل 1.1- اجزاء منطقی واحد حسگر

• فن�اوری ارتباط�ات یکی از فناوری ه��ای ارتباطاتی نویدبخش ب��رای WSN فناوری 	
بلوتوث اس��ت. این اس��تاندارد پیکربندی موردی۴ پیکونت های ارباب/برده ش��امل 
حداکثر هش��ت واحد فعال ارائه می کند. بلوتوث ارتباطات خودانگیز بین دستگاه ها 
را پش��تیبانی می کند. این اس��تاندارد انتقال داده بین واحدها را تا مس��افت اسمی 
1۰ مت��ر امکان پذیر می س��ازد. بلوت��وث در اصل فن��اوری جایگزی��ن کابلی تصور 
می ش��د و می توان��د به خوب��ی در این حوزۀ کارب��ردی عمل کند. بلوت��وث با نرخ 
انتق��ال دادۀ تا 1 مگابیت در ثانیه پهن��ای باندی بیش از آن چه برای هدفمان نیاز 
داریم ارائه می کند. به هر حال، س��ناریوهایی که ش��امل تعداد زیادی دستگاه های 
کم توان هس��تند و از ش��بکۀ موردی اس��تفاده می کنن��د هنوز هنگام اس��تفاده از 

4.  Ad hoc
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 بلوتوث به عنوان فناوری ارتباطی شان با تعدادی مانع مواجه می شوند ]13۰[. 
از دیگر فناوری های قابل توجه، فناوری ای است که از گروه کاری ZigBee ]1۲۰[ به 
 HomeRFLite و PURLnet، RF-Lite، Firefly دس��ت آمده که همچنین به نام های
ش��ناخته می شود. زیگبی همچنان از ابتکاراتی در توسعۀ استاندارد برای شبکه های 
بی س��یم کم برد محس��وب می ش��ود. حوزه های کاربری پیش بینی ش��دۀ آن شامل 
دس��تگاه های جانبی کامپیوتر، اسباب بازی ها، اتوماس��یون خانگی )نور، هشدارهای 
آتش سوزی و غیره( و کنترل های از راه دور می شود. بسته به حوزۀ کاربردی گره ها 
ب��ا باتری های AA باید بین یک ماه تا دو س��ال کار کنند. هدف گذاری برای گره ها 
این گونه اس��ت که قیمتی کم تر از ۵ دالر داشته باشند، در باند GHz ISMل 2.4 کار 
کنن��د و ن��رخ دادۀ بین 11۵ و 1۰ کیلو بیت بر ثانیه در هر گره ارائه کنند. حداکثر 
تعداد گره ها ۲۵۵ اس��ت. اخیراً کارگروه IEEE 802.15  یک فعالیت استانداردسازی 
آغاز کرده ]1[ که س��عی می کند یک استاندارد شبکۀ شخصی )PAN( تعریف کند. 
اولین نوع آن )802.15.1( مبتنی بر بلوتوث اس��ت و باید مش��خصات فعلی را بهبود 
و گس��ترش دهد. هدف اس��تاندارد 802.15.3 نرخ دادۀ ب��االی 20Mbps یا بیش تر 
اس��ت. اخیراً زیگبی به صورت IEEE 802.15.4 استانداردسازی شده است. باندهای 
فرکانس پذیرفته ش��ده برای آن 868/915MHz و 2.45GHz است. برد ارتباطی ۷۵ 
متر اس��ت. در این اس��تاندارد ارتباطات می تواند فقط بین یک ارباب )گرۀ اصلی( و 

۲۵۰ برده )گرۀ فرعی( برقرار گردد.

• سیستم عامل. سیستم عامل ها در ارتباطات بی سیم جاسازی شده باید بیش از پیش 	
در معماری های نرم افزاری و س��خت افزاری ناهمگ��ن مجموعه ای از محدودیت های 
سخت را )نظیر تأمین نیرو و عملکرد بالدرنگ ( برآورده سازند. در این حوزه مشخص 
است که هدف کلی مرسوم سیستم  عامل ها کارآمد یا در بسیاری موارد کافی نیست. 
در میان جدیدترین سیستم عامل های گرۀ حسگر می توانیم به TinyOS اشاره کنیم 
]TinyOS .]113 یک محیط زمان اجرای مبتنی بر مولفه اس��ت که به منظور ارائه 
پش��تیبانی برای سیستم های عمیقاً جاسازی ش��ده طراحی شده اند. این سیستم ها 
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مس��تلزم عملیات فشردۀ همزمان هس��تند و در عین حال محدود به حداقل منابع 
س��خت افزاری می ش��وند ]113[. مزیت اصلی TinyOS اندازۀ کد کوچک آن است 
که از این رو به خوبی با گره های حس��گر مجهز به حداقل سخت افزار تناسب دارد. 
زمان بن��د اصلی سیس��تم عامل فقط 1۷8 بایت حافظه را اش��غال می کند، در انجام 
کپی برای گسترش رویدادها 1.۲۵ بایت و در  انجام کپی برای تغییر محتوا 6 بایت 
حافظه می گیرد و زمان بندی دوس��طحی را پش��تیبانی می کند. این سیس��تم عامل 
برای ش��بکۀ چند جهش��ی۵ متش��کل از گره های ثابت طراحی شده است. سیستم 
عامل مورد بحث سیستمی متمرکز است؛ ایستگاه پایه دریافت داده ها و ارتباط بین 
دو گره را انجام می دهد. TinyOS یک سیس��تم عامل توان آگاه است. سیکل ساعِت 
)چرخۀ زمانی( به کارنرفته در مد خواب صرف می ش��ود. مؤلفه های نرم افزاری بدین 
منظور نوشته می شوند که کار خود را انجام دهند و به مد خواب )غیر فعال( بروند. 
اگ��ر داده ای دریافت ش��ود، این رویداد به کامپوننت مربوطه با س��یگنال خبر داده 
می ش��ود. مؤلفه های نرم افزاری همچنین می توانند برای اجرای وظایف )بلوک های 
ک��د که ب��رای تکمیل اجرا می ش��وند( از زمان بن��د وظایف درخواس��ت کنند. این 
سیس��تم عامل می تواند نقطۀ آغازی برای دیگر سیس��تم  عامل های عمومی تر باشد 
که فرض می کنند: )1( هیچ ایس��تگاه پایه ای وجود ندارد، )۲( گره ها سیار هستند. 
 Microsoft Windows :سیستم عامل های جایگزین دیگر ش��امل موارد زیر می شود
CE ]116[، سیس��تم عامل کوچک شده که به خصوص به گفتۀ مایکروسافت برای 

 ،]118[ Redhat eCos ؛ و]11۷[ Palm OS ابزارهای اطالعاتی«6 طراحی شده اند؛«
یک سیس��تم عامل منبع باز بالدرنگ که زیرساخت پایۀ ران تایم با ردپاهای حافظه 

در فضای ذخیره سازی محدود ارائه می کند.

5.  Multi-hop
6.  information appliances
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1.1.۳- محدودیت ها

شبکۀ حسگر بی سیم شبکه ای خاص است که در مقایسه با شبکه های کامپیوتری سنتی 
محدودیت ه��ای بس��یاری دارد. به خاطر این محدودیت ها به کارگیری مس��تقیم روش های 
امنیتی موجود در حوزۀ ش��بکه های حسگر بی سیم دشوار است. بنابراین، به منظور توسعۀ 
مکانیزم های امنیتی مفید و در عین حال بهره گیری از ایده های تکنیک های امنیتی موجود، 

الزم است ابتدا این محدودیت ها درک و شناخته شوند ]3۰[.

1.1.۳.1- منابع بسیار محدود

تمام رویکردهای امنیتی برای پیاده س��ازی مس��تلزم مقدار معینی منابع هستند، شامل 
حافظۀ داده ها، فضای کد، و انرژی مورد نیاز برای تأمین نیروی حسگر. به هرحال، در حال 

حاضر این منابع در حسگرهای بی سیم کوچک بسیار محدود هستند:

• یک نوع حسگر رایج )TelosB( دارای پردازندۀ 16 بیتی 8 مگاهرتزی RISC با تنها 	
10K رم، 48K حافظۀ برنامه و 1024K منبع  ذخیره س��ازی فلش اس��ت ]119[. با 

چنین محدودیتی، نرم افزار ساخته ش��ده برای حسگر نیز باید کوچک باشد. فضای 
کد کلی TinyOS، سیس��تم عامل استاندارد بالفعل برای حسگرهای بی سیم، تقریباً 
4K است ]113[، و زمان بند اصلی آن فقط 1۷8 بایت فضا اشغال می کند. بنابراین، 

اندازۀ کد برای تمام کدهای امنیتی مرتبط نیز باید کوچک باشد.

• محدودیت توان. انرژی از بزرگ ترین محدودیت های حسگر بی سیم به شمار می رود. 	
چنین فرض می کنیم که وقتی گره های حس��گر در شبکۀ حسگر پیاده سازی شدند 
نمی توانند به س��ادگی جایگزین )هزینۀ عملیاتی باال( یا ش��ارژ مجدد )هزینۀ باالی 
حسگرها( شوند. بنابراین، شارژ باتری آن ها باید حفظ شود تا عمر تک تک گره های 
حس��گر و کل شبکۀ حس��گر افزایش یابد. هنگام پیاده سازی یک قابلیت یا پروتکل 
رمزنگاری در گرۀ حسگر، تأثیر انرژی کد امنیتی اضافه شده باید مد نظر قرار گیرد. 
وقتی به گرۀ حس��گر امنیت را اضافه می کنیم، تأثیر آن امنیت بر طول عمر حسگر 
را )یعنی عمر باتری اش( مورد توجه قرار می دهیم. توان اضافی که توس��ط گره های 
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حسگر به خاطر امنیت مصرف می شود با فرآیند مورد نیاز برای قابلیت های امنیتی 
)مثل رمزنگاری، رمزگش��ایی، امضاء داده ها، اعتبارسنجی امضاها(، انرژی مورد نیاز 
برای انتقال داده های مرتبط با امنیت یا سربار )مثل بردارهای اولیۀ مورد نیاز برای 
رمزنگاری/رمزگش��ایی(، و انرژی مورد نیاز برای ذخیره سازی پارامترهای امنیتی به 

شکلی ایمن )مثل ذخیره سازی کلید رمزنگاشتی( در ارتباط است. 

1.1.۳.۲- ارتباطات اطمینان ناپذیر

ارتباطات اطمینان ناپذیر تهدیدی دیگر در امنیت حس��گر قلمداد می شود. امنیت شبکه 
شدیداً به پروتکل  تعریف شده اتکا دارد که بدین ترتیب به ارتباطات بستگی دارد:

• انتقال اطمینان ناپذیر. به طور معمول مسیریابی مبتنی بر بسته در شبکۀ حسگر بدون 	
اتصال و از این رو ذاتاً اطمینان ناپذیر است. بسته ها ممکن است به خاطر خطاهای 
کانال آس��یب ببیند یا در گره های بس��یار فشرده کاهش یابند. در نتیجه بسته ها از 
بین می روند یا گم می ش��وند. افزون بر این،  کانال ارتباطی بی س��یم اطمینان ناپذیر 
باعث آس��یب به بسته ها می شود. نرخ خطای باالتر کانال نیز توسعه دهندۀ نرم افزار 
را مجب��ور می کند تا منابعی را برای کنت��رل خطا اختصاص دهد. از این مهم تر، اگر 
پروتکل فاقد کنترل خطای مناسب باشد، احتمال دارد بسته های امنیتی حیاتی از 

دست برود. این بسته ها ممکن است مثاًل شامل کلید رمزنگاری شود.

• تداخل ها. حتی در صورت قابل اطمینان بودن کانال، ممکن است ارتباط  همچنان 	
اطمینان ناپذیر باش��د. این امر به خاطر ماهیت همه پخش��ی۷ شبکۀ حسگر بی سیم 
اس��ت. اگر بس��ته ها در حین انتقال با یکدیگر مواجه شوند تداخل روی خواهد داد 
و خود انتقال انجام نخواهد ش��د. این موضوع در یک ش��بکۀ حس��گر شلوغ )تراکم 
باال( می تواند منجر به مشکالت بزرگی شود. جزئیات بیش تر دربارۀ تأثیر ارتباطات 

بی سیم در منبع ]3[ یافت می شود.

broadcast - برودکست  .7
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• تأخیر. مسیریابی چند جهشی، تراکم شبکه و پردازش گره می تواند منجر به تأخیر 	
بیش تر در ش��بکه شود؛ بنابراین، باعث می ش��ود دستیابی به همگام سازی در میان 
گره های حسگر دشوارتر گردد. ممکن است مسائل همگام سازی برای امنیت حسگر 
حیاتی باش��د، چون در این حس��گر مکانیزم امنیتی بر گزارش رویدادهای حیاتی و 
توزیع کلید رمزنگاری اتکا دارد. مس��ائل ارتباطات بالدرنگ ش��بکه های حسگر در 

منبع ]۲۰8[ مورد بحث قرار گرفته اند.

1.1.۳.۳- عملیات بدون مراقبت

بس��ته به کارکرد شبکۀ حس��گر به خصوص، گره های حس��گر ممکن است مدتی بدون 
مراقبت رها شوند. سه هشدار اصلی در ارتباط با گره های حسگر بدون مراقبت وجود دارد:

• در معرض حمالت فیزیکی بودن. حسگر ممکن است در محیطی در معرض مهاجمین، 	
آب وهوای بد و غیره قرار گیرد. احتمال این که یک حس��گر در چنین محیطی در 
معرض حملۀ فیزیکی قرار گیرد، خیلی بیش تر از کامپیوترهای شخصی است که در 

فضایی امن قرار گرفته اند و اساساً با حمالتی از شبکه مواجه می شوند. 

• مدیریت از راه دور. مدیریت از راه دور شبکۀ حسگر باعث می شود تشخیص مداخله و 	
دستکاری فیزیکی )یعنی از طریق محافظ های دستکاری( و مسائل نگه داری فیزیکی 
)مثاًل جایگزین کردن باتری( تقریباً غیر ممکن شود. احتماالً غیرمتعارف ترین مثال 
در این باره گرۀ حس��گر به کار رفته برای مأموریت های دیده وری )شناسایی( پشت 
خطوط دشمن اس��ت. در چنین مواردی، ممکن است گره پس از پیاده سازی هیچ 

تماس فیزیکی ای با نیروهای خودی نداشته باشد.

• نبود نقطۀ مدیریت مرکزی. ش��بکۀ حسگر می تواند از نوع شبکۀ توزیعی بدون نقطۀ 	
مدیریت مرکزی باشد. این موضوع باعث افزایش انرژی شبکۀ حسگر می شود. به هر 
حال، اگر به درس��تی طراحی نش��ود سازماندهی شبکه را دشوار، ناکارآمد و ضعیف 

می سازد.


