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چکیده
شبکه حسگر بیسیم کاربردهای زیادی در دنیای واقعی دارند و در محیطهای مختلف توسعه پیداکردهاند .اما محدودیتهای
این شبکهها شامل محدودیت انرژی و قدرت پردازشی حسگرها محققان را با چالشهای زیادی مواجه کرده است .یکی از
چالشهای مهم ،مساله امنیت این نوع شبکهها و بهطور خاص مساله احراز اصالت در شبکه حسگر بیسیم است .یک طرح
احراز اصالت در شبکه حسگر بیسیم باید دارای ویژگیهای امنیتی گمنامی ،عدم پیوند نشستها ،توافق کلید جلسه ،امن
بودن کلید جلسه و امنیت روبهجلو کامل باشد و جلوی حمالت مهاجم را بگیرد .یک ویژگی مهم در طرح احراز اصالت این
است که با ضبط حسگر مهاجم نتواند مقادیر خصوصی طرفهای پروتکل را بهدست آورد .چن و همکاران یک طرح احراز
اصالت همراه با توافق کلید با استفاده از شبکه حسگر بیسیم برای سیستم نظارت کشاورزی ارائه دادند و ادعا کردند که
ویژگیهای امنیتی را دارا است .در این مقاله اثبات میشود که طرح چن و همکاران در برابر حمله ضبط حسگر که منجر به
بدست آوردن کلید جلسه ،جعل حسگر ،نقض گمنامی کاربر ،نقض امنیت روبهجلو و رو به عقب و پیوند زدن نشستها میشود،
آسیبپذیر است.

کلمات کلیدی
شبکه ح سگر بی سیم  ،ک شاورزی هو شمند ،احراز ا صالت ،توافق کلید ،سی ستم نظارت ک شاورزی ،احراز ا صالت سبکوزن ،برر سی
امنیتی.

 -1مقدمه
کنترل و نظارت از راه دور باعث ایجاد شبکه حسگر بیسیم شده است .شبکه
حسگر بیسیم با قرارگیری در هر محیطی باعث شد برنامههای متنوعی از این
فناوری استفاده کنند [.]1
در سالهای اخیر محققان زیادی در مورد چالشهای موجود در شبکه حسگر
بیسیم تحقیقاتی انجام دادهاند .ازجمله چالشهایی که وجود دارد محدودیت
انرژی و پردازش حسگر است که باعث ایجاد موضوعاتی بر روی سبکوزن
شدن طرحها شده است .چالش مهم دیگری که وجود دارد ،چالش امنیتی است
که خود به چندین بخش تقسیمشده است .دو چالش امنیتی مهم احراز اصالت
و توافق کلید میباشند.
به دلیل اینکه شبکه حسگر بیسیم در محیطهای بدون نظارت قرار دارد نیاز
است که دسترسی مجاز به اطالعات توسط موجودیتهای معتبر انجام شود.
همچنین یک نگرانی دیگر که وجود دارد این است که احراز اصالت موجودیتها
باید با توجه به محدودیت منابع انجام شود [ .]2در یک طرح احراز اصالت متقابل
دو طرف پروتکل میخواهند از معتبر بودن طرف دیگر مطمئن شوند .حریم
خصوصی در یک طرح احراز اصالت به این معنا است که مهاجم با شنود در یک
کانال ناامن ،شناسه موجودیتهایی که نیاز به حفظ حریم خصوصی دارند را
استخراج یا نشستها را به هم پیوند بزند .توافق کلید در این طرح به این معنا
است که موجودیتها بعد از احراز اصالت متقابل به یک کلید جلسه برسند تا در
ارتباطات از طریق آن کلید اطالعات را رمزگذاری و رمزگشایی کنند .در این
مقاله روش چن و همکاران [ ]3بیان میشود و این طرح تحلیل امنیتی میشود.
در ادامه ضعفهای طرح چن و همکاران بیان میشود [ ،]3اثبات میشود که
این طرح در برابر حمله ضبط حسگر آسیبپذیر است و مهاجم به کلید جلسه
میرسد .همچنین گمنامی کاربر را از بین میرود و مهاجم نشستها را به هم
پیوند میزند.
بخشهای مختلف این مقاله به این صورت است :در بخش  2پیشینه تحقیق
مرور میشود .بخش  3روش چن و همکاران [ ]3بیانشده و در بخش  4تحلیل
امنیتی روش چن و همکاران [ ]3میشود ،.درنهایت در بخش  5جمعبندی مقاله
ارائه میشود.

 -2پیشینه تحقیق
در سالهای اخیر طرحهای احراز اصالت امن مختلفی در شبکه حسگر بیسیم
ارائهشدهاند [ ]9-4که میتوان برای کشاورزی هوشمند نیز استفاده کرد.
در سال  2002وانگ و همکاران [ ]10یک طرح احراز اصالت برای شبکه حسگر
بیسیم ارائه دادند که شامل سه موجودیت کاربر ،حسگر و گره درگاه بود .این
طرح شامل سه فاز ثبتنام ،ورود و احراز اصالت بود .این طرح شامل ضعفهای:
جعل حسگر ،حدس کلمه عبور ،عدم احراز اصالت متقابل ،نقض گمنامی کاربر
و عدم توافق کلید است .در سال  2010خان و همکاران [ ]11یک طرح احراز
اصالت در شبکه حسگر بیسیم با استفاده از کارت هوشمند ارائه دادند .در این
طرح عالوه بر فازهای ثبتنام ،ورود و احراز اصالت ،فاز تغییر کلمه عبور
اضافهشده است .ضعفهای طرح خان و همکاران [ ]11شامل :حمله داخلی،
حمله منع سرویس و عدم احراز اصالت متقابل است .در سال  2012یو و
همکاران [ ]12یک طرح احراز اصالت در شبکه حسگر بیسیم شامل چهار فاز

ثبتنام ،ورود و احراز اصالت با توافق کلید و تغییر کلمه عبور ارائه دادند .در این
طرح شناسه کاربر بهصورت فاش ارسال میشود و گمنامی کاربر وجود ندارد .در
سال  2015هی و همکاران [ ]13در شبکه حسگر بیسیم یک طرح احراز اصالت
با سه فاز ثبتنام ،ورود و احراز اصالت ارائه دادند .مهاجم در این طرح میتواند
کاربر را جعل کند .همچنین این طرح دارای ضعف پیوند زدن نشستها است.
در سال  2012وو و همکاران [ ]14یک طرح احراز اصالت در شبکه حسگر
بیسیم با چهار فاز ثبتنام ،ورود ،احراز اصالت و تغییر کلمه عبور ارائه دادند .این
طرح شامل ضعفهای :حمله دزدیدن کارت هوشمند ،جعل کاربر و نقض
گمنامی کاربر است.
در سال  2012علی و همکاران [ ]15یک طرح احراز اصالت و توافق کلید برای
سیستمهای نظارت بر کشاورزی هوشمند ارائه دادند که شامل  4موجودیت:
کاربر ،ایستگاه پایه ، 1گره درگاه 2و حسگر است .این طرح دارای ضعفهای
حمله داخلی ،حمله جعل حسگر ،نقض گمنامی کاربر و نقض امنیت روبهجلو
کامل است.

 -3روش چن و همکاران
چن و همکاران [ ]3در سال  2019یک طرح احراز اصالت و توافق کلید
سبکوزن با حفظ حریم خصوصی مبتنی بر شبکه حسگر بیسیم برای
سیستمهای نظارت کشاورزی ارائه دادهاند .این طرح شامل شش فاز برپایی
سیستم ،ثبتنام کاربر و متخصص کشاورزی ،ورود ،احراز اصالت و توافق کلید
جلسه ،تغییر یا بهروزرسانی کلمه عبور و اضافه کردن پویای گره است .در فاز
برپایی سیستم ،برای موجودیتها کلید مشترک با ایستگاه پایه ( )BSساخته
میشود و شناسه حسگر توسط مدیر سیستم انتخاب میشود .در فاز ثبتنام،
موجودیت کاربر یا متخصص کشاورزی یک شناسه و کلمه عبور انتخاب و
خصوصیت بیومتریک خود را ثبت میکند .توسط  BSثبتنام میشود و مقادیر
را کاربر در کارت هوشمند ذخیره میکند .در فاز تغییر کلمه عبور کاربر با استفاده
از شناسه و کلمه عبور فعلی ،کلمه عبور جدید انتخاب میکند .در فاز اضافه
کردن پویای گره حسگر ،مدیر سیستم برای حسگر کلید مشترک و شناسه را
انتخاب میکند و در حافظه حسگر قرار میدهد .در ادامه فاز ورود و احراز اصالت
همراه با توافق کلید بهصورت مشروح بیان خواهد شد .در جدول  1نمادهای
مورداستفاده در طرح احراز اصالت آورده شده است.

جدول ( :)1نمادها []3
نماد
Ui
BS
GWNj
SNj
IDi, IDGWNj, IDSNj
PWi
Fi
Ai
X
XBS-GWNj
RIj
RU,RBS,RGWNj,RSNj
SK
Ti
)REP(.
)h(.
||
⊕

توضیح
کاربر یا متخصص کشاورزی
ایستگاه پایه
گره درگاه
گره حسگر
شناسه  GWNj ،Uiو SNj
کلمه عبور Ui
بیومتریک Ui
کلید مشترک بین  BSو Ui
کلید خصوصی BS
کلید مشترک بین  BSو GWNj
کلید مشترک بین  BSو SNj
مقدار تصادفی  GWNj،BS ،Uiو SNj
کلید جلسه
تمبر زمان iام
تابع بازگشت استخراجکننده فازی
تابع درهمساز
عمل جمع کننده
جمع با پیمانه دو

 -1-3فاز ورود ،احراز اصالت و توافق کلید
مراحل فاز ورود ،احراز اصالت و توافق کلید همانطور که در شکل  1نشان
دادهشده است ،بهصورت زیر است:
 مرحله  Ui :1کارت هوشمند خود را وارد کارتخوان کرده و سپس شناسه،
کلمه عبور و خصوصیت بیومتریک را وارد میکند .حال کارتخوان مقادیر زیر
را محاسبه میکند:

غیر این صورت  BSتوسط  GWNjاحراز اصالت میشود و نشست ادامه
پیدا میکند.
 مرحله  :2حال  GWNjیک مقدار تصادفی  RGWNjرا تولید میکند .سپس
مقادیر  M6و  M7را محاسبه و مقادیر M1,M2,M5,M6,M7,T3
 T5را برای حسگر  SNjمیفرستد.
 مرحله  SNj :7پس از دریافت پیام از  GWNjابتدا T5 .را بررسی میکند،
سپس مقادیر  (RU || RGWNj || IDi) R*BS,و  M*7را محاسبه میکند.
آنگاه  M*7را با  M7دریافتی محاسبه میکند .اگر برابر نبود نشست به اتمام
میرسد .در غیر این صورت  GWNjتوسط  SNjاحراز اصالت میشود و
نشست ادامه پیدا میکند.
 مرحله  SNj :2یک مقدار تصادفی  RSNjرا تولید و سپس  SNjمقادیر
SK،M8

و

M9

را

محاسبه

میکند.

آنگاه

مقادیر

 M1,M2,M8,M9,T7را برای  GWNjمیفرستد.
 مرحله  GWNj :9پس از دریافت پیام از طرف  SNjبررسی میکند که
 T8( T8-T7زمان فعلی است) در بازه مجاز باشد .اگر مجاز نبود نشست
به اتمام میرسد .در غیر این صورت  GWNjمقادیر  SK*،R*SNjو  M9را
محاسبه میکند .سپس  M*9را با  M9دریافتی مقایسه میکند .اگر برابر
نبود نشست به اتمام میرسد .در غیر این صورت  SNjتوسط  GWNjاحراز
اصالت میشود و نشست ادامه پیدا میکند.
 مرحله  :10حال  GWNjمقادیر  M10و  M11را محاسبه کرده و سپس
مقادیر  M2,M10,M11,T9را برای  Uiارسال میکند.
 مرحله  Ui :11پس از دریافت پیام از  GWNjابتدا بررسی میکند که T9

 h(Ai || X)* ، RPW*i ، Rep(Fi, PF) = X*Fو D*i

در محدوده مجاز باشد .اگر مجاز نبود نشست به اتمام میرسد .در غیر این

سپس بررسی که آیا  D*iبا  Diداخل کارت هوشمند برابر است یا خیر .اگر
برابر بود ادامه میدهد و در غیر این جلسه به پایان میرسد.

صورت  Uiمقدار ) SK* ،(RGWNj||R*SNj||RBSو ) h(Ainew||Xو
 M*11را محاسبه میکند .حال  M*11را با  M11دریافتی مقایسه

 مرحله  Ui :2یک مقدار تصادفی  RUرا تولید و مقادیر  DIDiو  M1را

میکند .اگر برابر نبودند نشست به اتمام میرسد .در غیر این صورت GWNj

محاسبه و مقادیر  Ai, DIDi, T1, M1, IDSNj, IDGWNjرا برای  BSاز
طریق کانال عمومی میفرستد.

توسط  Uiاحراز اصالت میشود و احراز اصالت متقابل تکمیل میشود .آنگاه
توافق کلید بین موجودیتها انجام و کلید نشست

 مرحله  BS :3بعد از دریافت مقادیر Ai, DIDi, T1, M1, IDSNj,
 IDGWNjاز طرف  ،Uiابتدا چک میکند که زمان فعلی از زمانی که Ui
فرستاده در حد مجاز است یا خیر .اگر مجاز نبود جلسه به پایان میرسد .در
غیر این صورت  BSمقدار ID || RUو سپس M*1را محاسبه و  M*1را
با  M1دریافتی مقایسه میکند .اگر برابر نبود جلسه به پایان میرسد .در غیر
این صورت  Uiتوسط  BSاحراز اصالت میشود و نشست ادامه پیدا میکند.
 مرحله  BS :4یک مقدار تصادفی  RBSتولید و  Ainewرا محاسبه میکند.
سپس مقادیر  M4،M3،M2و  M5را محاسبه و مقادیر M1, M2,
 M3, M4, M5, T3را برای  GWNjاز طریق کانال عمومی میفرستد.
 مرحله  GWNj :5پس از دریافت پیام از  T3 ،BSرا بررسی میکند .پس
از بررسی ،مقادیر ( ) RU || RBS || IDiو  M*4را محاسبه و  M*4را با
 M4دریافتی مقایسه میکند .اگر برابر نبودند نشست به اتمام میرسد .در

) SK = h(RGWNj||RU||RSNj||RBS||IDi||M1است.
 مرحله  Ui :12مقادیر جدید  Binewو  Dinewرا محاسبه میکند .سپس سه
مقدار  Ainew, Binew, Dinewرا جایگزین  Ai, Bi, Diمیکند.

پیامهای نشست به کلید جلسه نشست فعلی یا نشستهای قبلی خواهد رسید.
مراحل حمله بهقرار زیر است:
 مرحله اول :مهاجم با شنود پیام  GWNjبه  SNjکه شامل  M5و T3
است و ) M5 = RBS ⊕ h(RIj || T3میتواند به  RBSبرسد به این
صورت RBS = M5 ⊕ h(RIj || T3) :که  RBSمقدار تصادفی ایستگاه
است.
 مرحله دوم :مهاجم با داشتن  M6,T5,RBSو ( M5درحالیکه
) M6 = (RU || RGWNj || IDi) ⊕ h(RBS || M5 ||T5است)
و با استفاده از رابطه زیر مقادیر  RU,RGWNj,IDiرا به دست میآورد:
)(RU || RGWNj || IDi)=M6 ⊕ h(RBS||M5||T5
که  RUمقدار تصادفی کاربر IDi ،شناسه کاربر و  RGWNjمقدار تصادفی گره
دروازه است.
 مرحله سوم :مهاجم با شنود پیام  M8و ( T7درحالیکه
) M8=RSNj⊕h(RBS||M5||T7است) و با داشتن مقادیر مراحل
قبل به  RSNjمیرسد:
) RSNj=M8⊕ h(RBS||M5||T7که  RSNjمقدار تصادفی حسگر
است.
 مرحله چهارم :حال مهاجم با داشتن مقادیر مراحل قبل میتواند کلید جلسه
را محاسبه کند:
)SK=h(RGWNj||RU||RSNj||RBS||IDi||M1

 -2-4نقض امنیت روبهجلو و روبهعقب

شکل -1ورود ،احراز اصالت و توافق کلید در روش چن و همکاران

 -4تجزیهوتحلیل روش چن و همکاران
در این بخش نشان داده میشود که طرح چن و همکاران چگونه ناامن است.
فرض آن است که مهاجم میتواند یک حسگر را ضبط کند و اطالعات حسگر
را استخراج کند .این اطالعات شامل شناسه حسگر  IDSNjو کلید مشترک بین
حسگر و ایستگاه پایه  RIjاست .مهاجم با داشتن این مقادیر میتواند مقادیر
خصوصی را استخراج کند .در ادامه چگونگی حمالت نشان داده خواهد شد.

 -1-4به دست آوردن کلید جلسه
در این نوع حمله ،هدف مهاجم این است که با شنود پیامهای نشست به کلید
جلسه برسد .مهاجم با حمله دزدیدن یا ضبط حسگر ،به مقادیر حسگر (کلید
مشترک بین حسگر و ایستگاه پایه RIj):دسترسی یافته و سپس با شنود

در این نوع حمله ،مهاجم با داشتن مقادیر خصوصی میخواهد کلید جلسه تمام
نشستهای قبلی که شنود کردهاست را به دست بیاورد .همچنین میخواهد با
داشتن این مقادیر خصوصی ،کلید جلسه نشستهای بعد که قرار است انجام
شود را نیز به دست آورد.
مهاجم با شنود نشستهای قبلی و با داشتن کلید مشترک بین  BSو SNj
( )RIjمیتواند به کلید جلسات برسد .همچنین اگر مهاجم فقط اطالعات را از
حسگر استخراج کند و آن را در جای خود قرار دهد ،میتواند کلید جلسات بعد
را نیز تولید کند و پیامهای بین کاربر و حسگر را رمزگشایی کند؛ زیرا پیامهای
ارتباطات بین موجودیتها از طریق کلیدی که به توافق رسیدهاند رمز میشود.
پس اگر مهاجم به این کلید برسد میتواند اطالعات را با کلید نشست رمزگشایی
کندDECSK(C)=M :

 -3-4نقض گمنامی کاربر
هدف مهاجم در این نوع حمله این است که به شناسه یا مقدار یکتایی از یک
کاربر برسد تا گمنامی کاربر را از بین ببرد.
مهاجم با داشتن کلید مشترک بین  BSو  SNjو شنود پیام  M5و  M6با
استفاده از مراحل زیر به شناسه کاربر میرسد.
 مرحله اول :مهاجم پیام بین  GWNjو  SNjرا شنود میکند ،که شامل M5
و  T3است ( ) .)M5 = RBS ⊕ h(RIj || T3حال با استفاده از رابطه
) RBS = M5 ⊕ h(RIj || T3مقدار  RBSرا محاسبه میکند ،که RBS
مقدار تصادفی ایستگاه است.
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 (درصورتیکهM5  وM6,T5,RBS  مهاجم با داشتن مقادیر: مرحله دوم
) استM6 = (RU || RGWNj || IDi) ⊕ h(RBS || M5 ||T5)
: را به دست میآوردRU,RGWNj,IDi مقادیر
(RU || RGWNj || IDi)=M6 ⊕ h(RBS||M5||T5)
. گمنامی کاربر از بین میرودIDi با یافتن

 پیوند زدن نشستها-4-4
هدف مهاجم در این حمله این است که با شنود پیامهای چندین نشست بتواند
آنها را به هم پیوند بزند و ثابت کند که این نشستها مربوط به یک موجودیت
.است و این باعث میشود که حریم خصوصی کاربر نقض شود
 میتواند به شناسه کاربر برسد و با این کارM6  وM5 با شنود پیامهای
.میتواند نشستهای مرتبط را به هم پیوند بزند

 جعل حسگر-5-4
 و استخراجGWNj مهاجم میتواند بهجای حسگر قرار گیرد و با دریافت پیام از
 سپس خود را جای، را تولید کندT7  وM8, M9  مقادیر،مقادیر خصوصی
. پیام معتبر بفرستدGWNj حسگر جا بزند و برای

 نتیجهگیری-5
در این مقاله یک طرح احراز اصالت امن در شبکه حسگر بیسیم مورد ارزیابی
امنیتی قرار گرفت و نشان داده شد که این طرح در برابر حمله ضبط حسگر و
 ناامن است و میتواند باعث ایجاد ضعفهاییBS لو رفتن مقدار تصادفی
 نقض، نقض امنیت روبهجلو و رو به عقب، فاش شدن کلید جلسه:ازجمله
. پیوند زدن نشستها و حمله جعل حسگر شود،گمنامی کاربر
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