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چکیده

شبکههای حسگر بیسیم از جمله شبکههای نوین امروزی بوده که در کاربردها و عرصههای مختلفی مورد استفاده و بهرهبرداری
قرار گرفتهاند .شبکههای حسگر بیسیم از سنسورهایی تشکیل شده است که وظیفه جمعآوری اطالعات از محیط اطراف را بر
عهده دارند .این شبکهها به دلیل بیسیم بودن ،محدودیت منابع ،تحرک و پویایی و وظایف مهم و بحرانی که دارند نسبت به
شبکه های دیگر دارای آسیبپذیری نسبتا باالیی هستند .ساختار توزیعشدگی کامل شبکههای حسگر و نبود قدرت کنترلکننده
مرکزی و کاربردهای حساس و ویژه شبکه ،این دسته از شبکهها را مستعد اعمال حمالت مختلف میسازد .بهدلیل ویژگیهای
خاص شبکههای حسگر بیسیم و محدودیتهای ذاتی که در منابع دارا هستند ،برقراری امنیت و قابلیت اطمینان در این
شبکهها به یک چالش تبدیل شده است .لذا در این مقاله ،به تجزیه و تحلیل برخی از مهمترین مقاالت و تحقیقاتی که تاکنون
در حوزه پشتیبانی از اعتماد در شبکههای حسگر بیسیم ارائه گردیده پرداخته شده و این پژوهشها را نقد و بررسی خواهیم
نمود.
کلمات کلیدي :شبکه حسگر بیسیم ،امنیت ،تشخیص نفوذ

-1مقدمه

شبببکههای حسببگر بیسببیم از جمله شبببکههای نوین امروزی بوده که در کاربردها و عرصببههای مختلفی مورد اسببتفاده و
بهرهبرداری قرار گرفتهاند .ساختار توزیع شدگی کامل شبکههای حسگر و نبود قدرت کنترلکننده مرکزی از یکسو نمایانگر
آسبیبپذیری باالی شببکه در قبال آسیبهای امنیتی می باشد ،و از سوی دیگر کاربردهای حساس و ویژه شبکه به خصوص
در عرصبههای نظامی و خاص این دسبته از شببکهها را مستعد اعمال حمالت مختلف میسازد .ازاینرو وجود راهکارهایی در
جهت پشتیبانی و پیادهسازی امنیت و تشخیص نفوذ در این دسته از شبکهها به عنوان یکی از ملزومات شبکه به شمار رفته و
اسباسبیترین ابزار در جهت افزایش کارایی شببکه میباشند [ .]1سیستم تشخیص نفوذ به عنوان یکی از سازوکارهای مهم و
کارامد در جهت برقراری امنیت در بسبببتر شببببکههای حسبببگر به شبببمار میرود .با توجه به اهمیت باالی مبحث امنیت در
شببکههای حسبگر و شایستگیهای مکانیزم تشخیص نفوذ تاکنون پژوهشهای مختلفی به ویژه در سالهای اخیر مبتنی بر
عملکرد این مکانیزم توسعه یافته اند که به نوعی اهمیت موضوع پژوهش را در میان سایر موضوعات پژوهشی نمایش میدهد
[.]2
 -3مروری بر پژوهشهای حوزه امنیت و تشخیص نفوذ در شبکههای حسگر بیسیم
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تا بهحال پژوهشهای بسبیاری در راستای بهبود پیادهسازی امنیت و تشخیص نفوذ در شبکههای حسگر بیسیم با کار کردن
برروی معماریها و پروتکلهای مسبیریابی و مکانیزمهای پیادهسبازی امنیت ارائ ه گردیده که نشان دهنده اهمیت باالی این
موضبوع در شببکههای حسبگر بیسبیم می باشبد .در این قسمت از فصل به بررسی و تحلیل برخی از اخیرترین و معتبرترین
پژوهشهای ارائه شبببده ،پرداخته خواهد شبببد و آنها را از دیدگاه ضبببرورت ارائه پژوهش جاری با توجه به چگونگی نحوه
عملکردشبا ن آنالیز و ارزیابی خواهیم نمود .هدف از این امر در وهله اول نمایش اهمیت و ارزش موضوع و مسئله پژوهشی به
عنوان چالشببی باز در میان پژوهشهای گذشببته ،و در وهله دوم تحلیل عملکرد ،و مزایا و معایب پژوهشهای انجام شببده با
هدف بهرهگیری از مزایای سبواب پژوهش در ارائه روش پیشنهادی ،و پوشش محدودیتهای موجود در ارائه راهکاری کارآمد
می باشد .در ادامه به بررسی سواب پژوهش و تحلیل هر پژوهش وابسته به مسئله پژوهشی پرداخته شده است.
از جمله پژوهشهای مهمی که در حوزه بهبود تشبخیص نفوذ در شبکههای حسگر بیسیم ارائه و معرفی گردیده میتوان به
پژوهش ادنن و همکباران در سبببال  2112اشببباره کرد ] .[3ادنن و همکاران در این پژوهش پروتکلی با نام  TERPمعرفی
نمودند TERP .در جهت پشببتیبانی از امنیت و تشببخیص نفوذ بر مبنای نظارت مسببتقیم ،نظارت قیرمسببتقیم ،و عاملی تحت
عنوان افزایش دقت محاسبات امنیت گسترش یافته است .بدین جهت در وهله اول تشخیص نفوذ و اعتبار گرهها بر محوریت
حبالبت بیقاعده ارزیابی و دنبال میگردد .شبببکل  )1نمایی از این فرایند نظارت را مبتنی بر عملکرد حالت بیقاعده نمایش
میدهد.

شکل  - 1بهرهبري از حالت بیقاعده در جهت تشخیص نفوذ ][3

در ادامه نتیجه ارزیابیها و نظارتهای مسبتقیم با نظارتهای قیرمسبتقیم توصیههای تبادلی) از حسگرهای همجوار ترکیب
میگردد .بهطوریکه اطمینان از توصببیههای به اشببتراک گذاشببته شببده بر محوریت ارزشگذاری گره درخواسببت کننده و بر
اساس اعتبار گرههای پاسخ دهنده سنجیده و در محاسبات نهایی تشخیص نفوذ شرکت داده می شود .در انتها این دو شاخص
با شباخص دیگری تحت عنوان افزایش دقت محاسببات امنیت ،ترکیب و تشخیص نفوذ نهایی را مبتنی بر رابطه  )1تشکیل
میدهند.
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مقدار اعتماد نهایی حاصل از تشخیص نفوذ با دو شاخص انرژی و تأخیر مسیرهای میانی با هدف پشتیبانی از مفهوم اطمینان
در شبببکه ،ترکیب و انتخابات نهایی گرهها و مسببیرهای میانی مبتنی بر رابطه  )2صببورت میپذیرد .از چالشهای مرتبط با
 TERPمیتوان به افزایش سربارهای ناشی از اشتراکگذاری توصیهها ،آسیبپذیری در برابر گرههای نفوذی ،افزایش سربارها
و ناتوانی در کشف برخی حمالت را اشاره نمود.
𝑡𝑛𝑢𝑜𝑐𝑝𝑜𝐻 ∗ 𝛾 𝑇𝑖,𝑗 (𝑡) = 𝛼 ∗ 𝑇𝑟𝑢𝑠𝑡 + 𝛽 ∗ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 +
)(2
از جمله پژوهشهای مهم دیگری که در حوزه بهبود تشببخیص نفوذ در شبببکههای حسببگر بیسببیم ارائه و معرفی گردیده
میتوان به پژوهش دیگر ادنن و همکاران در سببال  2112اشبباره کرد [ .]4ادنن و همکاران در این پژوهش پروتکل دیگری
تحت عنوان  TESRPبا هدف عملکرد پروتکل  TERPارائه و معرفی نمودند .عملکرد این پروتکل به منظور بهبود چالشها و
آسیبپذیریهای پروتکل  TERPبر مبنای توزیع بتا توسعه یافته است .توزیع بتا در کنار تشخیص نفوذ بهکار رفته تا امنیت با
دقت باالتری سنجیده شده و از آسیبهای گرههای بدخواه تا حد امکان پیشگیری گردد .همچنین به منظور بهبود پیادهسازی
اطمینان از تعامالت  TESRPدر حین مسبیریابی از شبرکت گرههایی با انرژی و کارایی پایین در پروسه مسیریابی پیشگیری
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نموده و در نتیجه مسبیرهایی با انرژی و کارایی باال کشبف خواهند شد تا اطمینان نیز به صورت مطلو تر توسعه و پشتیبانی
گردد .شکل  )2نمایی از این فرایند را در ارتباط با پروتکل  TESRPنمایش میدهد .از چالشهای مرتبط با پروتکل TESRP
میتوان به آسبیبپذیریهای امنیتی در مقابله حمالت نفوذیها با قصبد فریب سبیسبتم تشخیص نفوذ ،مرایرت ارزیابیهای
اعتماد با اطمینان ،و افزایش سربار و تأخیر فرایند مسیریابی را اشاره نمود.

شکل  - 2نمایی از فرایند مسیریابی پروتکل [4] TESRP

از جمله پژوهشهای مهم دیگری که در حوزه بهبود تشببخیص نفوذ در شبببکههای حسببگر بیسببیم ارائه و معرفی گردیده
میتوان به پژوهش دیگر ادنن و همکاران در سبال  2112اشاره کرد [ . ]5ادنن و همکاران در این پژوهش پروتکل دیگری با
نام  ESRTبا هدف بهبود عملکرد پروتکل  TERPو  TESRPارائه و معرفی نمودند .تشببخیص نفوذ پروتکل  ESRTبه منظور
دسبتیبابی به اهداف معین شبده و بهبود مسبائل دو پروتکل اشباره شده و مرتبط) ،بر محوریت عملکرد همان دو پروتکل با
افزدن معیار بازههای زمانی تراکنشها در ارزیابی های تشبخیص نفوذ توسعه یافته است .همچنین به منظور بهبود پیادهسازی
اطمینان و پشتیبانی از خطاهای مسیرهای تعامالت در ارتباط با عملکرد نامطلو  TESRPهمروند با پشتیبانی از اطمینان ،از
انتشبار تکپخشبی بسبته های شبکسبت مسبیر تنها در مسبیرهای به سمت مبدم و مسیریابی چندمسیری با هدف استفاده از
مسببیرهای پشببتیبان بهره برده شببده اسببت .شببکل  )3نمایی از این فرایند را در ارتباط با عملکرد  ESRTنمایش میدهد .از
چالشهای مرتبط با این پروتکل می توان به افزایش تأخیر مسببیریابی چندمسببیری ،افزایش سببربارهای تشببخیص نفوذی
اشتراکگذاری توصیهها) ،و عدم وجود تدابیر کافی در جهت مقابله با حمالت گرههای نفوذی را عنوان نمود.

شکل  -3پروسه مسیریابی و بازیابی خطا در مسیرها تعامالت مبتنی بر عملکرد [5] ESRT
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از جمله پژوهشهای مهم دیگری که در حوزه بهبود تشببخیص نفوذ در شبببکههای حسببگر بیسببیم ارائه و معرفی گردیده
میتوان به پژوهش دیگر فنگ و همکاران در سبببال  2112اشببباره کرد ] .[2فنگ و همکاران در این پژوهش پروتکل با نام
 BTRESبا هدف بررسی و شناسایی حمالت داخلی و ارائه روشی به منظور پیشگیری از این دسته از حمالت معرفی نمودند.
 BTRESبر مبنای عملکر سیستم تشخیص نفوذ توسعه یافته و بر اساس مزایا این سیستم و استفاده از قابلیتهای تابع توزیع
بتا عملکرد خود را در شببکههای حسبگر بیسبیم گسبترش می دهد .تشخیص نفوذ در این روش مبتنی بر نظارت مستقیم و
قیرمسببتقیم بر پایه قابلیتهای توزیع بتا صببورت پذیرفته توزیع بتا قابلیت افزایش دقت محاسبببات را فراهم مینماید) و بر
اسباس نتیجه نهایی محاسببات ،در ارتباط با حسبگرها نتیجهگیری میشود .شکل  )4نمایی از عملکرد  BTRESرا در جهت
تشخیص نفوذ نمایش میدهد .از چالشهای مرتبط با  BTRESمیتوان به آسیبپذیری پروتکل در مقابله با نفوذیها با قصد
فریب سیستم تشخیص نفوذ و افزایش سربارهای تحمیلی به شبکه به منظور اشتراکگذاری توصیهها را اشاره نمود.

شکل  -4نمایی از اجزاي عملیاتی [6] BTRES

از جمله پژوهشهای مهم دیگری که در حوزه بهبود تشببخیص نفوذ در شبببکههای حسببگر بیسببیم ارائه و معرفی گردیده
میتوان ببه پژوهش دیگر یبا و همکباران در سبببال  2112اشببباره کرد [ .]2یبا و همکباران در این پژوهش پروتکبل با نام
 TeAOMDVمعرفی و ارائه گردیده اسببت TeAOMDV .بر مبنای توسببعه پروتکل پایه  AOMDVو منط فازی گسببترش
یافته اسبت .منط فازی کاربردی در این پروتکل در سبنجش اعتبار گرههای شببکه مورد استفاده قرار گرفته و تصمیمگیری
تشببخیص نفوذ به واسببطه روابط خطی انجام میگیرد .عملکرد  TeAOMDVمبتنی بر دو شبباخص ،ارزش اعتماد مسببیر و
مسبیریابی کمتأخیر گسبترش یافته است .بهطوری که در وهله اول اعتبار مسیر احراز گردیده و سپس از میان مسیرهای امن،
مسبیر با تأخیر کمینه انتخا خواهد گردید .در جهت تشبخیص نفوذ پروتکل  TeAOMDVبر پایه ارزیابی نظارت مستقیم با
قابلیت تفکیک بستههای تعاملی و ارزش گذاری متریر وابسته به اهمیت بسته ،و تابع محوشدگی عمل مینمایدTeAOMDV .
از نظارت های سایرین به صورت محلی با هدف کاهش سربارها بهره برده و به جهت افزایش دقت محاسبات این نظارتها را
اعمال ضبریب دقت ارزیابی مینماید .از مزایای این پروتکل میتوان به پیش گیری از حمالت انکارسرویس اشاره نمود .اما از
چالشهای مرتبط با پروتکل  TeAOMDVمیتوان به آسببیبپذیری در برابر گرههای نفوذی و عدم قابلیت شببناسببایی همه
گرههای مخر را میتوان اشاره نمود.
از جمله پژوهشهای مهم دیگری که در حوزه بهبود تشببخیص نفوذ در شبببکههای حسببگر بیسببیم ارائه و معرفی گردیده
میتوان به پژوهش دیگر جنگ و همکاران در سببال  2115اشبباره کرد ] .[8جنگ و همکاران در این پژوهش پروتکل با نام
 EDTMمعرفی و ارائه نمودند EDTM .در وهله اول تشببخیص نفوذ را بر پایه تعامالت مسببتقیم گسببترش داده و محاسبببات
مربوط به نحوه عملکرد حسبگرها را بر اسباس نظارتهای مسبتقیم توسعه میدهد .در ادامه این محاسبات با عقاید گرههای
دیگر توصبیهها) به جهت تشبخیص نهایی ترکیب میگردد .همچنین در  EDTMاز تمایز بسته های کنترلی و داده ،و میزان
کارایی حسبگر در تعامالت نیز به جهت تصبمیمگیریها اسبتفاده گردیده اسبت .معماری کلی پروتکل  EDTMدر شکل )5
نمایش و ارائه گردیده است.
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شکل  - 5معماري کلی پروتکل [8] EDTM

نحوه تشبخیص نفوذ بر محوریت مشاهدات مسقیم و عقاید حسگرهای دیگر در پروتکل  EDTMدر شکل  )2نمایش و ارائه
گردیده است .در این شکل چگونگی محاسبات تشخیص محلی نمایش داده شده است.

شکل  - 6تشخیص نفوذ مبتنی بر ارزیابیهاي محلی [8] EDTM

همچنین به جهت اسبتفاده از عقاید سبایرین در ارتباط با مسبیرهای تعامالت از اشبتراکگذاری توصیههای گرههای فعال در
مسبیر بهره برده شبده اسبت .این پروسبه با هدف افزایش دقت تشخیص نفوذ مرتبط با مسیرهای فعال و تعامالت گرههای
میانی آن صورت میپذیرد .شکل  )8نمایی از این اشتراکگذاری را نمایش میدهد.

شکل  - 8سنجش اعتبار مسیرهاي فعال در پروتکل [8] EDTM

از چالشهای مرتبط با  EDTMمیتوان به آسببیبپذیری پروتکل در برابر گرههای نفوذی با قصببد فریب سببیسببتم ،کاهش
سرعت پروتکل به صورت نمایی با افزایش تعداد گرهها ،و تأخیر باالی تعامالت در این پروتکل را اشاره نمود.
از جمله پژوهشهای مهم دیگری که در حوزه بهبود تشببخیص نفوذ در شبببکههای حسببگر بیسببیم ارائه و معرفی گردیده
میتوان به پژوهش دیگر سبنگ و همکاران در سبال  2115اشباره کرد [ .]9سنگ و همکاران در این پژوهش پروتکل با نام
 DT-WSN-BMارائه نموند .تشبخیص نفوذ در این  DT-WSN-BMبه صبورت پویا و بر اساس معیارهای متعددی مبتنی بر
عملکرد حسبگرها در بسبتر شبکه صورت می پذیرد .پروتکل ارائه شده در این پژوهش به منظور تشخیص نفوذ یک روش دو
مرحلهای مبتنی بر نظارت مسبتقیم و قیرمسبتقیم ارائه مینماید .در گام ابتدایی تشبخیص نفوذ بر محوریت تعامالت مستقیم
حسگر ارزیا با حسگر مورد ارزیابی محاسبه و منظور میگردد که نتیجهای از عملکرد حسگر مورد ارزیابی حاصل خواهد آمد.
در گام دوم از  DT-WSN-BMاز نظارت قیرمسببتقیم به منظور ارزیابیهای اعتماد عمومی اسببتفاده مینماید که تالش بر آن
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بوده تا این نظارت با اطمینان از توصبیههای دریافتی محاسبه و مالحظه گردد .در نهایت تشخیص صورت پذیرفته به واسطه
دو عامل اشباره شبده با یکدیگر ترکیب و مقدار نهایی اعتبار هر گره مشخص میگردد .این ارزیابیها در تعامالت مختلف به
صبورت پویا محاسببه و منظور میگردد .در انتها پروتکل ارائه شبده تحت شبیهساز  ns2مورد ارزیابی و آزمایش قرار گرفته تا
میعارهای تأثیرپذیر تحلیل و نتایج مورد مقایسبببه قرار گیرد .از چالشهای مرتبط با  DT-WSN-BMمیتوان به عدم ارزیابی
مطلو با توجه به تاریخچه گذشببته حسببگرها ،فریب سببیسببتم در مقابله با حمالت نفوذیها ،و عدم پاسببخگویی در شببرایط
مختلف شبکه را اشاره نمود.
از جمله پژوهشهای مهم دیگری که در حوزه بهبود تشببخیص نفوذ در شبببکههای حسببگر بیسببیم ارائه و معرفی گردیده
میتوان به پژوهش دیگر البروی و همکاران در سبال  2115اشاره کرد [ .]11لبری و همکاران در این پژوهش پروتکل با نام
 RARTrustمعرفی و ارائه نمودند RARTrust .به آسببیبپذیریهای مدلهای سببنتی تشببخیص نفوذ اشبباره نموده و بهطور
تخصبصیتر به آسیبپذیری این مدل ها در برابر حمالت ترییر در بسته پرداخته شده است .به طوریکه چارچو RARTrust
مبتنی بر عملکرد سیستم تشخیص نفوذ توسعه یافته ،و تالش بر استفاده از ترکیب شاخصی تحت عنوان اعتبار کوتاه مدت با
ارزیابی اعتبا ر سببنتی در راسببتای بهبود تشببخیص نفوذ بوده اسببت .در انتها مقدار حاصببل از ارزیابیهای مسببتقیم با تبادالت
توصیههای حسگرهای تکگامی ترکیب و به جهت تشخیص نفوذ حاصل میگردد .شکل  )8نمایی از عملکرد  RARTrustرا
نمایش میدهد .همچنین نحوه محاسبه اعتبار کوتاه مدت و چگونگی ترکیب آن با اعتبار تاریخچه در شکل  )9ارائه و نمایش
داده شده است .این نحوه محاسبات تشخیص نفوذ به ارزیابی عملکرد حسگر در بازههای زمانی متفاوت با توجه به ارزش بازه
زمانی اشاره مینماید .از چالشهای مرتبط با  RARTrustمیتوان به عدم مقابله در برابر گرههای نفوذی ،و سربارهای ناشی از
اشتراکگذاری توصیهها اشاره نمود.

شکل  - 8تشخیص نفوذ مبتنی بر اجزاي [11] RARTrust

شکل  - 9محاسبه اعتبار کوتاه مدت و ترکیب آن با اعتبار تاریخچه در [11] RARTrust

از جمله پژوهشهای مهم دیگری که در حوزه بهبود تشببخیص نفوذ در شبببکههای حسببگر بیسببیم ارائه و معرفی گردیده
میتوان به پژوهش دیگر ادنن و همکاران در سال  2115اشاره کرد [ .]11ادنن و همکاران در این پژوهش پروتکل با نام TB-
 AODVمعرفی نمودند .پروتکل معرفی شببده در این پژوهش مبتنی بر نظارتهای مسببتقیم و قیرمسببتقیم بر محوریت توالی
رفتارهای خو و بد گرهها ،صبحت در انجام تعامالت و دنبالهای از خوشرفتاری گرهها توسعه یافته است .در این پروتکل به
نسبببت تعامالت متبت و منفی گرهها تشببخص نفوذ اعمال گردیده و در صببورت خوشرفتاری ،گره خیرخواه با افزایش اعتبار
تشببوی و در صببورت بروز رفتارهای منفی گره مخر با کاهش اعتبار و حذف از شبببکه تنبیه خواهد گردید .شبباخصهای
رفتارهای منفی مورد ارزیابی در این پژوهش شامل ،حذف بسته ،ترییرات در بسته ،جعل و فریب فرایند مسیریابی میباشند .در

6

سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر ،داده کاوی و داده های حجیم

این پژوهش از ارزش گذاری متریر به مشباهدات مسبتقیم و قیرمسبتقیم به جهت افزایش دقت در محاسبببات تشخیص نفوذ
اسبببتفباده گردیبده و نتیجبه ارزیبابیهبا در جبدول مسبببیریبابی گرههبا به عنوان درجه اعتبار گرههای همسبببایه به جهت
تصبببمیمگیریهبای بعبدی ذخیره خواهد گردید .از چالشهای مرتبط با این پژوهش میتوان به عدم مقابله در برابر گرههای
نفوذی و ضریب باالی اشتباه در تصمیمگیریها ،را اشاره نمود.
از جمله پژوهشهای مهم دیگری که در حوزه بهبود تشببخیص نفوذ در شبببکههای حسببگر بیسببیم ارائه و معرفی گردیده
میتوان به پژوهش دیگر اندرسبن و همکاران در سبال  2115اشاره کرد [ .]12اندرسن و همکاران در این پژوهش پروتکل با
نام  MC-Trustمعرفی گردیده اسبت .پروتکل ارائه شده در این پژوهش بر مبنای سه شاخص امنیتی تشخیص نفوذ را اعمال
می نماید .این سه شاخص عبارتند از کارایی گره ،یکپارچگی در انجام توالی رفتار متبت و نوع رفتار .بهطوری که عامل کارایی
گره به کارایی و میزان انرژی یاقمانده گره اشببباره مینماید ،عامل یکپارچگی به نرخ یکپارچگی در توالی رفتار متبت و منفی
گره ها اشباره نموده و نوع رفتار به چگونگی عملکرد گره مورد ارزیابی بر مبنای نظارتهای مسبتقیم اشاره دارد .در زمانی که
فرایند مسبیریابی صبورت میپذیرد ،هر گره شباخصهای سبه گانه را در مورد گرههای همسبایهها بر پایه نظارت مستقیم و
قیرمسبتقیم بررسبی نموده و با توجه به بررسبیهای انجام شده تصمیمگیری مینماید که داده را از طری همسایه مورد نظر
ارسبال گردد یا خیر .اگر عامل یکپارچگی یک گره پایین باشد ممکن است حمله در راه بوده و مسیریابی حداالمکان از طری
این گره نب اید انجام گردد .اگر عامل یکپارگی برای یک گره میانگین یا متوسط باشد ،در این صورت در رابطه با گره مورد نظر
از دیگر همسبایه ها توصبیه دریافت شده و گره از روند مسیریابی کنار گذاشته نخواهد شد ،بلکه مجددا به صورت فعاالنه گره
مورد نظر در فرایند مسبیریابی شبرکت نموده تا مجدداٌ رفتارش آنالیز و بررسبی گردد .شاخص نوع رفتار شاخصی است که به
عملکرد گره در تعامالت اشباره می نماید .بر اسباس سه شاخص ذکر شده معیار انتخا گره بعدی انجام گرفته و مسیریابی بر
این اسببباس ادامبه مییابد .از چالشهای مرتبط با این پژوهش میتوان به افت کارایی روش در مقابله با حمالت نفوذیها و
عدم کشف همه گرههای مخر را در تعامالت میان گرهها و آسیبپذیری در ارتباط با حمالت توصیهها را عنوان نمود.
 -3نتیجهگیری

این پژوهش داللت بر این دارد که شببکههای حسبگر بیسبیم شببکهای بسبیار آسبیبپذیر در پشتیبانی از امنیت و مقابله با
آسبیبهای امنیتی میباشبند .در ادامه و در پی بررسی عرصههای کاربردی شبکههای حسگر ،مشخص گردید که کاربردهای
حسبباس و مهم این دسببته از شبببکهها در زمینههای نظامی ،صببنعتی ،و قیره ،حاکی از انگیزه باال اعمال حمالت مختلف به
شبببکه ،با هدف اختالل در روند عملیاتی شبببکه اسببت .در واقع بخش بزرگی از کاربردهای شبببکههای حسببگر را کاربردهای
حسبباس و کلیدی نظامی ،هسببتهای ،تجاری و اقتصببادی تشببکیل میدهد که این کاربردها به شببدت مسببتعد اعمال حمالت
مختلف با اهداف مختلف هستند .ازاینرو امنیت و پیادهسازی آن با توجه به آسیبپذیری شبکه و بنابر کاربردهای مهم شبکه،
یکی از ارکان اسباسبی و اجتنا ناپذیر این دسبته از شببکهها به شبمار میرود .اما با توجه به بررسبیهای انجام شده ،زمانی
راهکارهای امنیتی و پیاده سازی امنیت کارآمد و مؤثر خواهند بود که متناسب با خصوصیات و ماهیت محدود شبکههای حسگر
توسعه و گسترش یابند.
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