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چکیده
شبکههای مخابراتی توزیعشده ارتباط مخابراتی را در حوزههای مختلف شفبکه هوشف اد ا فر ی ه چفو احیفه خفا ی ،شفبکه احیفه
ه سای ا و احیه تولید محلی  /پستها با هزیاه مااسب فراهم میکااد .این مقاله با توجه به چالشهای امایتی موجفود در پروتکفد دسفت-
دهی و تبادل کلید این وع شبکهها ،یک طرح توزیع و بهروزرسا ی دیاامیک کلید را برای افزایش امایت شبکه در برابر ح الت مهاج ا ارائه
میکاد .طرح پیشاهادی از دو پروتکد امایتی شااختهشده احراز اصفالت هفمزمفا برابفر و مشفارکت امفن حلقفه کارآمفد اسفتداده مفیکافد.
ازآ جاییکه هر دو پروتکد از تبادل -4راهه استداده میکااد ،در این مقاله دو طرح تبادل بر پایه توابع یکسویه و عدم وابسفت ی بفین مراحفد
پروتکد پیشاهاد شده است که مقاومت شبکه در برابر ح له ا کار سرویس بهصورت کامد بهبود میدهد و درعینحفال بفا توجفه بفه محاسفبه
پیچیدگی مخابراتی و حافظه از ظر سربار تح یدشده به شبکه یز بهیاه است .سرا جام با توسعه مدل ح له  ،DoSامایت طرح پیشفاهادی بفا
شبیهسازی گسترده بهوسیله  Avispaارزیابی و اثبات شده است.
واژههای کلیدی :شبکه هوش اد ا ر ی ،امایت ،تبادل کلید ،دستدهی ،توابع یکسویه.

 -1مقدمه
در حوزههای مختل شبکه هوش اد یک زیرساخت مشفخ
و یکپارچه وجود دارد ،باابراین شبکههای WLAN1بهعاوا یفک
گزیاه مااسب میتوا د در بسترهای مختل این شبکهها اسفتداده
شود [ .]1شکد ( )1پیادهسازی  WLANدر محدودههای مختل
شبکه هوش اد شامد شبکه احیه خا ی ) ،(HAN2شبکه احیفه
ه سایه ) (NAN3و شبکه احیه پست ) (SAN4را شا میدهفد.
برای بهبود احیه پوشش این شبکهها و غلبه بفر محفدودیتهفای
محدوده مخابراتی ،از توسعه آ ها بفه شفبکههفای مفش اسفتداده
میشود [ .]2شبکه احیه ه سایه ،یک شبکه مش چاد دروازهای
بر پایه استا دارد  IEEE802.11sاسفت [ .]3شفکد ( )1ه چافین
یک مثال از شبکه احیه پست را شا میدهد .این شبکه شامد

* رایا امه ویساده مسئولmh_ansari@elec.iust.ac.ir :
1- Wireless Local Area Network
2- Home Area Network
3- Neighbor Area Network
4- Substation Area Network

تعدادی واحد ا دازهگیری فاز ) (PMU5است کفه بفرای هفمزمفا ی
دقت باال با کاترلکااده داده فازور واقع در دروازههای متصفد بفه
پشت شبکه در حال ارتباط مخابراتی میباشاد .هر  PMUبه یک
 GPSمجهز است و بستهها از طریق  PDCمحلی با تفخخیر پفایین
به مقصفد هفایی بفرای خیفرهسفازی ،پفایش یفا کاتفرل ارسفال
میشو د.
ازآ جاییکه در غیاب هر سیستم سی ی یا زیرساخت بیسفیم
فاّاوری  WLANیک پرشه م کن است بفه عافوا یفک راه حفد
مااسب در ظر گرفته شود کفه توسفعه مفش آ قابلیفت اعت فاد
شبکه را افزایش و قابلیت ع لیاتی آ را ارتقاء میدهد .شبکههای
مش جابه های ماحصربه ففرد مختلدفی ،ه چفو خودسفازما ده
بود را ارائه و تجهیزات جدیفد (ما افد ا فدازهگیفر و  )PMUیفز
میتوا اد در ساختار موجود مشارکت داشته باشد .عالوه بفر ایفن،
سهولت صب ،مقیاسپذیری و خوددرما ی یز از جابههفای مهفم
این وع شبکهها است .با وجود این مزایا ،عیب اصلی شفبکه مفش
5- Power Measurment Unit
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چادپرشه مستعد و آسیبپذیر بود در مقابد ح الت مختل بفه
دلید ارسال بستههای داده بهصورت پفر بفه پفر اسفت []4؛
باابراین امایت شبکه های مش یک چفالش اساسفی در مخفابرات
بیسیم میباشد .عالوه بر این ،شبکههای مفش بفه دلیفد فقفدا
زیرساخت ،یازماد رهیافت توزیعشده بفرای احفراز اصفالت قفاط
مش ) (MPمیباشاد.

طرح حداظت تبادل  -4سویه کارآمد است .طرح پیشاهادی قادر
به بهبود امایت شبکههای مش برای پیادهسازی در حوزههای
مختل شبکه هوش اد ا ر ی است .مقاله بهصورت ید
سازما دهی شده است :در بخش  2بعد از مرور پروتکدهای
 SAEو  ،EMSAپیادهسازی  SAEو  EMSAبا استداده از
شبکههای مش چاد دروازهای بیا میشود .در بخش سوم رو
تازه شد دورهای کلیدها ارائه میشود .در بخش  ،4مدل ح له
 DoSدر خالل فرایاد تبادل  -4سویه ارائه میشود و پروتکد
پیشاهادی برای حداظت شبکه در مقابد این ح له تشریح
میشود .سرا جام در بخش  5تایج شبیهسازی ارائه و کارایی و
امایت پروتکد اثبات میشود .در ا تها تیجهگیری حاصد از کار
در بخش  6ارائه میشود.

 -2امنیت سیستمهای مش

شکل ( .)1کاربرد  WLANدر واحی مختل شبکه هوش اد ا ر ی
[]12

تاکاو  ،کارهای زیادی بر روی پروتکد امایت شبکههای مش
ا جامشده و آسیبپذیریهای مختل شبکه در برابر ح الت
بررسی شده است [ .]3-6ه چاین برای ا طباق و بهرهبرداری از
شبکههای محلی  EIII802.11بهصورت مش ،اخیراً استا دارد
 IEEE802.11sبرای شبکههای مش ارائه شده است .این
استا دارد احراز اصالت همزما یکسا  (SAE)را بهصورت
پیشفرض بهعاوا پروتکد امایتی پشتیبا ی میکاد .پروتکد
 SAEبر پایه گذروا ه به اشتراک گذاشتهشده بین ه ه گرههای
شبکه میباشد [ .]3در این رو با وجود اینکه مهاجم از طریق
شاود قادر به تعیین گذروا ه یست ،اما افشای گذروا ه به
گرههای غیرمجاز اجازه الحاق آ ها به شبکه را میدهد؛ باابراین
محرما ی و یکپارچ ی شبکه قض میشود .رهیافت متااظر
 SAEپروتکد مشارکت امایت مش کارآمد ) (EMSAاست.
پروتکد  EMSAبا استداده از سلسه مراتب کلید مش قادر به
ایجاد لیاک امن بین دو  MPدر شبکه بیسیم مش است .در هر
دو پروتکد یک دستبهدست شد  -4سویه استداده شده است،
باابراین ،شبکه میتوا د در برابر ح له  DoSآسیبپذیر باشد.
عالوه براین ،از طریق شاود ،مهاجم میتوا د تبادل  -4سویه را
بهوسیله جعد پیام حداظت شده 1-یا پیام اق  3-که یک MP
از احراز اصالت کااده ) (MAدریافت میکاد ،قطع کاد .برای
افزایش حداظت شبکه در برابر چاین ح التی ،در این مقاله یک
استراتژی توزیع و تازه شد دورهای برای افزایش امایت در برابر
ح له DoSپیشاهاد شده است؛ باابراین در ایاجا هدف توسعه یک

امایت شبکه مش بر پایه قابلیت حداظت یکپارچ ی پیام در برابر
ح الت بدا دیشا ه استوار است [ .]3این یازمافدی محرمفا ی و
احراز اصالت تبفادل بسفتههفای داده را تضف ین و بفا اسفتداده از
مشارکت باقابلیت اط یاا باال و فرآیاد احراز اصالت از دسترسفی
مهاجم به شبکه برای اختالل در شبکه بهوسیله تولیفد پیفامهفای
جعلی جلوگیری میکاد .بهعاوا مثال در ح له حدره سیاه گفره
مهفاجم بففا دسفتکاری کففرد مسفیریابی و جلففوگیری از رسففید
بسته ها به مقصد مورد ظر میتوا د با ارسال پیام جعلی مسیریابی
ه ه بستهها را بهطرف خود ماحرف و شبکه را مختد کاد .در
این مقاله بهماظور ایجفاد ع لکفرد امفن در یفک مسفیر طفوال ی،
رهیافتی که قادر به تغییفر دیافامیکی اطالعفات کلیفد بفهصفورت
دورهای و /یا در شرایط وجود ح له فعال آشکارشده ،توسفعه داده
شده است .در این بخش ابتدا توصی خالصفهای از پروتکفدهفای
امایتی مش استا دارد  EMSAو  SAEارائه میشود.

 -1-2پروتکل  EMSAبرای شبکههای چند دروازهای
پروتکد  EMSAبر پایه ایجاد لیاک امن کارآمد از طریق استداده
از سلسله مراتب چکیده ساز کلید بین دو  MPدر شبکه مش
بیسیم میباشد .در ایاجا شبکه مش چاد دروازهای که برای
 NANتوسعه داده شده است ،استداده میشود [ .]7شکد ()2
مع اری شبکه شامد چادین دروازه را شا میدهد که هر گره
مش (مثد ابزارهای ا دازهگیری) میتوا د از طریق مسیریابهای
جداگا ه به هر دروازه دسترسی داشته باشد .رهیافت مسیریابی
درختی که توسعهای از پروتکد مش بیسیم ترکیبی )(HWMP
استا دارد  IEEE802.11sمی باشد برای پیادهسازی این شبکه
استداده شده است .ه ا طور که در شکد ( )2شا داده شده
است ،هر دروازه )… (GW-1,GW-2,در ریشه یک درخت
بهصورت دورهای آگهی ریشه را برای ایجاد درخت خود پخش
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میکاد .ه ه دروازهها یز از طریق دروازه اصلی بهصورت بیسیم
به پشت شبکه متصد میباشاد .در ایاجا فرض شده است که
دروازه اصلی بهعاوا یک احراز اصالت کااده مش ) (MAبهعالوه
توزیعکااده کلید مش ) (MKDع د میکاد .در حالت کلی
 MKDکلیدها را برای ایجاد سلسه مراتب کلید مش استاتاج
میکاد .در شبکه ،دروازههای اصلی مسئول ایجاد و توزیع
کلیدهای سلسله مراتبی مش به دروازههای محلی و در تیجه به
ه ه قاط مش بعد از هر مرحله فرآیاد احراز اصالت میباشاد.
بهعبارتدی ر دروازههای اصلی ه ه اطالعات احراز اصالت  MPها
را خیره میکااد .عالوه براین ،پروتکد EMSAشامد ایجاد
لیاک ه تا طبق زیرساخت EAPو تبادل -4سویه ،برای استاتاج
کلید بین هر زوج گره مش در شبکه است .در پروتکد EMSA
بعد از تبادل کلید مش ،درخواست دهاده احراز اصالت یک احراز
اصالت کااده مش میباشد .درواقع ابتدا قابلیتهای  EMSAاز
طریق بیکن و فریمهای پاسخ با استداده از مقدار شا ر حوزه
 MKDاعال میشود .در احراز اصالت اولیه  ،EMSAیک MP
اجت اع امایتی با MAرا ا جام و یک سلسله مراتب کلید را برای
لیاکهای امن آیاده که شامد تبادل ارتباط بین یک  MPو
 MAاست ،فراهم میکاد MP .درخواستکااده ،یک فریم
درخواست اجت اع شامد لیاک ه تا  Open IEو درخواست
 MKDD-IEرا برای ایجاد سلسله مراتب کلید صادر میکادMP.
ا تظار دریافت یک فریم پاسخ اجت اع شامد شااسه تائید لیاک
ه تا و اطالعات استخراج کلید برای ایجاد لیاک امن را دارد .در
ا تها اگر احراز اصالت  802.1Xیاز باشد ،توسط تبادل  -4سویه
ا جام میشود.
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مفففیکافففد ،پیفففامهفففای EAP

شفففبکههفففای  LANتعریفف
بین درخواستکااده و احراز اصالتکاافده (دروازه اصفلی) تبفادل
میشود ،سفپس پیفامهفای EAPاز درخواسفت دهافده بفه سفرور
احرازاصالت رله میشود .بهمحض احرازاصالت موفق ،دروازه اصفلی
و دروازه درخواستدهاده یک تبادل  -4سویه را شروع مفیکاافد
که حاصد آ استخراج ( PTKزوج کلید گفذرا) بفرای ارتباطفات
تففک پخشففی و ( GTKکلیففد گففذرای گروهففی) بففرای ارتباطففات
چادپخشی میباشد .بعد از تبادل  -4سویه MP ،درخواستدهاده
قادر به دریافت آگهفی مسفیر از احفراز اصفالتدهافده مفش و در
تیجه مسیر امن به توزیعکااده کلید مفش (دروازه اصفلی) را دارا
میباشاد .قبد از اینکه  MPدرخواستدهاده خود یک احفراز
اصالتکااده شود ،مج وعه دی ری از کلیفدهای سلسفله مراتبفی
مورد یاز از طریق تبادل کلید هداری شده امن ایجاد میشفود.
این کلید ،بهعاوا  PTK-KDشااخته میشود و از ( KDKکلیفد
توزیع کلید) برای ارتباط بفین گفره درخواسفتدهافده (دروازه) و
دروازه اصلی استخراج میشود .از این کلید بفرای کلیفه ارتباطفات
بین احرازاصالتکاافده مفش و توزیفعکاافده کلیفد مفش (دروازه
اصلی) ها امیکه درخواسفتکاافده بفه احرازاصفالتکاافده مفش
تبفففدید مفففی شفففود ،اسفففتداده شفففده اسفففت .در ادامفففه دروازه
درخواستکااده احرازاصالت جدیفد فرآیافد احرازاصفالت را بفرای
یکی از گره های ا تخاب شده در مسیر درخت شروع میکاد .اگفر
گره  MPقبالً توسط  MPه سایه دی ری احرازاصالت شده باشد،
فرآیاد احرازاصالت تاها شامد ایجاد لیاک ه تا با تبادل  -4سویه
بدو یفاز بفه احرازاصفالت  EAPOLمفیباشفد کفه ایفن فرآیافد
بهعاوا احرازاصالت ثا ویه شااخته مفیشفود [ .]8فرآیافد ایجفاد
لیاک و احرازاصالت تا زما یکه هر گره فرآیادهای  GTK ، PTKو
 PTK-KDرا در ت ام مسیر درخت برآورده کاد ،ادامه مییابد.

 -2-2پروتکل SAEبرای شبکههای چند دروازهای

شکل ( .)2مع اری شبکه هوش اد چاد دروازهای

در ایففن فرآیاففد ،قبففد از احرازاصففالت  EMSAهففر دروازه
(بهعاوا درخواست دهاده) از طریق فریمهای درخواست و پاسخ
با دروازه اصلی اجت اع را شروع می کاد که شامد تبادل بفازبود
لیاک ه تا و اطالعات تایید لیاک ه تا میباشد .بهمحض اینکفه
ایجاد لیاک با موفقیت ا جام شفد ،دروازه اصفلی فرآیافد احفراز را
شففروع مففیکاففد .تحففت  EIII 802.1Xکففه  EAPرا بففرروی

در  SAEکل ه عبور به اشتراک گذاشتهشده بهوسیله ه ه MPهفا
برای احراز اصالت یکدی ر استداده میشود .در ایاجا ،بخفشهفای
درگیر به صفورت  MP-Aو  MP-Bتعریف و توسفط آدرسMAC
شااسایی میشو د .پس از تشخی درخواسفت ارتبفاط از طریفق
پایش غیرفعال بیکنها یا جستجوی فعالMP ،ها پروتکد  SAEرا
اجرا میکااد .قبد از تبادل پیامها PWE ،بر پایه گذروا ه اشتراک
گذاشته شده و آدرسهای  MACبخشهای درگیر تولید میشود.
پس از تولید  ، PWEدو عدد تصادفی باام  randو  maskتولیفد و
به ه راه  PWEبرای کامد کفرد احفراز اصفالت  SAEاسفتداده
میشو د .بهمحض موفق بود احراز اصالت  SAEهفر دو  MP-Aو
 MP-Bیک ( PMKزوج کلید اصلی) تولید و در تبفادل  -4سفویه
برای تولید  PTKو  GTKاز آ استداده میکااد .در شبکه چافد
دروازهای ،هفر زوج  MPاحفراز اصفالت  SAEرا بعفد از تشفخی
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دی ری ا جام و کلیدهای  PMKرا تولید میکااد .سیاست امایتی
در رویه اجت اع بر پایه کلیدهای  PMKو در یک تبادل  -4سویه
ا جام برای تولید  PTKو  GTKا جام میشود.

 -9طرح تازه کردن دورهای کلید
در این طرح مواد کلید در بازههای ماظم بهروزرسا ی میشو د.
در ابتدای احراز اصالت  EAPیا  SAEو تبادل  -4سویه
بهروزرسا ی برای استخراج یک مج وعه کلیدهای جدید قبد از
ابطال مواد کلید موجود ،ا جام میشود .برای مثال در EMSA
طول ع ر کلید توزیعکااده و  KDKباید از طول ع ر MSK
بیشتر باشد .عالوه براین طول ع ر  PTKو PMK-MAباید با
 PMK-MKDیکسا باشاد .بهصورت مشابه ،طول ع ر
 PTK-KDباید ه ا اد  KDKباشد .بهمحض اینکه ،طول ع ر
کلید ت ام شود ،هر هدار ده کلید ،کلیدهای مشتق شده متااظر
را حذف میکاد .در  SEAیز وضعیت مشابه رخ میدهد ،در این
حالت طول ع ر  PMK-R1 ،PMK-R0و  PTKبر مباای طول
ع ر  MPMKاصلی که از آ مشتق شده است محدود است .در
هر دو حالت ،بهمحض ات ام فرآیاد ،طول ع ر کلیدهای متااظر با
ع ل ر  MAبه پایا میرسد و تاها بعد از فرآیاد امایتی
موفقیتآمیز ادامه خواهد یافت .این شرایط حتی اگر چرخه ع ر
ماده کلید کوتاه باشد ،ماجر به اختالل در ع لکرد شبکه میشود؛
باابراین اگر کلیدها برای یک بازه طوال ی بدو تغییر باقی ب ا د،
شبکه در برابر ح الت مهاج ا آسیبپذیرتر میشود؛ باابراین،
برای ع لکرد امن شبکه در بازه زما طوال ی ،در ایاجا یک طرح
بهروزرسا ی که قادر به تغییر دیاامیک اطالعات کلید بهصورت
دورهای و/یا در وضعیتی که مهاجم فعال آشکارشده است
میباشد ،توسعه داده شده است.
در طففرح پیشففاهادی ،در غیففاب هففر طففرح آشکارسففازی
قابد اعت اد ،سیستم مفیتوا فد بفه صفورت پیوسفته مفواد کلیفدها
را بففهروزرسففا ی کاففد و در تیجففه احت ففال قطعففی شففبکه در اثففر
ح الت را حذف میکافد .تحفت ایفن شفرایط ،ه فه مفواد کلیفد
ه راه با  MSKبهصفورت دورهای بفهروزرسفا ی مفیشفود .بفرای
 ،EMSAه ففففه  MSK ،MSرا بففففه ه ففففراه  MKDاز طریففففق
احراز اصفالت  EAPتفازه مفیکافد کفه در شفکد ( )3شفا داده
شففده اسففت .در حالففت کلففی بففهروزرسففا ی م کففن اسففت در
بففازههففای زمففا ی معففین ا جففام شففود؛ باففابراین ،در خففالل هففر
زمففا  ،طففول ع ففر  MSKیففز بففه شسففت  MSKارجففاع داده
میشفود ،بافابراین بفهروزرسفا ی  PTK/GTKمفیتوا فد قبفد از
ات فام طفول ع فر  MSKا جفام و ماجفر بفه تولیفد PTK/GTK
جدید از طریق تبفادل  -4سفویه شفود .بفرای پروتکفد  SAEیفز
رویففه مشففابهی ا جففام مففیشففود کففه در شففکد ( )4شففا داده
شده است.

شکل ( .)9طرح بهروزرسا ی کلید در پروتکد ]4[ EMSA

 -1-9بهبود امنیتی تبادل  -4سویه
حداظففت محرمففا ی و یکپففارچ ی بسففته داده تبففادل شففده
یازماد طراحی فرآیاد احراز اصالت و اجت اع باقابلیت اط یافا
باال برای جلوگیری از تولید پیامهای جعلی توسط مهاجم ضروری
است ،بطوریکه در خالل ع لکفرد شفبکه فرآیافد  -4سفویه قابفد
تدسیر میباشد .برای مثال ه ا طور که در شفکد ( 3و  )4شفا
داده شده است ،بعد از بهدسفت آورد ( PMK-MAدر ) EMSA
یا  PMK-R0و ( PMK-R1در MA ) SAEو درخواستدهاده یک
تبادل  -4سویه را شروع میکاد که ماطقی است .اگر فرض کایم
که کلید ( PMاسفتاتاج شفده از احفراز اصفالت  SAEیفا احفراز
اصالت  ) EAPتاها بهعاوا احرازاصالتکااده یا درخواستکاافده
شااخته میشود.
باابراین ا تظار میرود که ح الت بهدلید رمز اری الیه
لیاک داده تاها قبد از تولید اولین  PTKامکا پذیر باشاد .پس
حداظت  PTKدر ه ه زما ها اه یت حیاتی دارد بهگو های که
تقریباً شکستن توابع رمز اری بهجز در حالتیکه یکپارچ ی
 PTKقض شود ،غیرم کن است.
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شکل ( .)1رویه دست دهی  -4سویه در استا دارد ]4[ IEEE802.11s

باابراین درخواستکااده ،پیام  2را بهوسفیله محاسفبه
بر روی کد پیام  2محافظت میکاد .این فرآیافد بفه  MAاجفازه
آشکارسازی دست کاری پیام  2را میدهد؛ بافابراین ازآ جفاییکفه
پیام  1به وسیله  MICمحافظفت شفده اسفت ،مهفاجم قفادر بفه
تخریب تبادل  -4سویه بهوسیله جعد آ است .برای روشن شد
موضوع ،حوه پیادهسازی ح له  DoSبا استداده از ایفن ضفع در
شکد ( )6شا دادهشده است.
MIC

شکل ( .)4طرح بهروزرسا ی دورهای کلید در پروتکد ]4[ SAE

برای دسترسی به ایفن حالفت ،در مفدل ،ففرض شفده اسفت
که مهاجم ح لفه  DoSرا در خفالل تبفادل  -4سفویه بفهماظفور
جلفففففوگیری از دسترسفففففی احفففففراز اصفففففالت کاافففففده و
درخواستکاافده بفه کلیفد ا جفام دهفد .ففرض شفده اسفت کفه
مهاجم قفادر بفه جعفد آدرس  MACسفایر MPهفا ،شفاود و یفز
جعففد پیففامهففای دریافففت شففده اسففت .شففکد ( )5پیففامهففای
چکیدهای را کفه در تبفادل  -4سفویه تبفادل مفیشفو د را شفا
مففیدهففد .در ایففن شففکد Snoce، AA، SPAو Anoce
بیفففا ر آدرس  MACو  Nonceدرخواسفففتدهافففده و احفففراز
اصففالت کااففده اسففت sn ،د بالففه اعففداد و }{ MICptkبیففا ر
کد یکپارچ ی پیفام محاسفبه شفده بفرای محتفوای درو براکفت
با  PTKتفازه مفیباشفد .بفه ظفر مفیرسفد در حالفت شفبکه بفا
زیرسفففاخت امایتفففی  IEEE802.11iکفففه در تبفففادل  -4سفففویه
مشففارکت دار ففد ،قابلی فتهففای امایتففی ،احففراز اصففالت و کلیففد
رمز ففاری ا تخففابی از طریففق عااصففر اطالعففات  RSNEپخففش
مفیشففود .در ایففن حالففت ه ففواره بففرای مهاج ففا دسففتکففاری
پیام رمز شفده بفهراحتفی امکفا پفذیر اسفت .مطفابق شفکد ()6
در فرآیاد تبادل  -4سفویه بفهمحفض ایفنکفه درخواسفتکاافده
پیففام  1را دریافففت کاففد ،بففرای تولیففد پیففام یازماففد اطالعففات
تولید پیام پاسخ است.

شکل ( .)6پیادهسازی ح له  DoSبا استداده از آسیبپذیری پیام  1در
فرآیاد دستدهی  -4سویه استا دارد []9

در این ح له مهاجم پیام  1ارسفالی از احفراز اصفالت کاافده
را شاود و بعد از پیام  2یک پیام جعلی  1با  ANonceجدید برای
درخواستکااده ارسال میکاد .تیجتفاً درخواسفتکاافده بعفد از
دریافت پیفام جعلفی  1یفک  PTKجدیفد را تولیفد مفیکافد کفه
با  PTKاحراز اصالت کااده در تااقض است ،باابراین ایفن رخفداد
سبب خات ه یافتن فرآیاد احراز اصفالت و ابطفال مفیشفود .یفک
راهحد مقابله با ایفن ح لفه خیفره دو  PTKلحظفهای )(TPTK
و یک  PTKدر درخواستکااده است .در این حالفت زمفا ی کفه
پیام  1دریافت شود بهروزرسا ی میشود ،درحفالیکفه  PTKتاهفا
بهمحض دریافت پیام  3با  MICمعتبر بهروزرسا ی میشود .ایفن
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رو برای دفاع در برابر ح له  DoSزما ی کفه  MICدر پیفام 3
بهوسیله دو  TPTKیفا  PTKتائیفد اعتبفار شفود ،کارآمفد اسفت.
بااینوجود ،مهاجم هاوز میتوا د ح له را بهوسفیله یفک ح لفه
 DoSچاد پیامی ا جام دهد و پیامهفای جعلفی بفا  Nonceهفای
متدففاوت را بففه درخواسففتکااففده ارسففال کاففد .در ایففن حالففت،
درخواستکااده میتوا د ه ه  Nonceهای دریفافتی TPTKهفا را
خیره کاد ،بطوریکه تبادل -4سویه با احراز اصالت کااده قفا و ی
کامد شود؛ اما این ح له  DoSچاد پیامی میتوا د ماابع حافظه
را تلف کاففد و اگففر مهففاجم تعففداد زیففادی پیففام  1جعلففی را بففه
درخواست کااده ارسال کاد ،سبب تخخیر زیادی در شفبکه شفود.
توجه شود که عالوه بر پیام  ،1مهاجم میتوا د ح لفه  DoSرا بفا
استداده از پیام  3ا جفام دهفد .در حالفت کلفی در فرآیافد دسفت
دهی ،بعد از دریافت پیام  ،3درخواستکااده عاصفر شفبکه امفن
قوی ( )RNSEرا بهوسیله مقایسه با RSNEقبلی دریافت شده (هر
یک از بیکن یا فریم پاسخ جستجو) تصدیق میکاد [ .]7اگفر دو
RSNEیکسا باشد ،درخواستکااده تبفادل 4-سفویه را متوقف
میکاد .ه ا طور که در شکد ( )7شا دادهشده اسفت ،مهفاجم
میتوا د بهوسفیله جعفد پیفام  3بفا  MSG3 ، AARSNEوMIC
جعلی ح له را بر روی پیام  3ا جام دهد.

در محیط بیسیم سربار مخابراتی را به شدت افزایش میدهفد .در
این مقاله ،بهعاوا قابد اعت ادترین راهحد ،یک رو

درهفمسفاز

سلسله مراتبی برای حداظت پیام  1و پیام  3پیشاهادشده اسفت.
برای این ماظور MA ،از تابع درهمساز یفکراهفه  SHA-1بفرای
احراز اصالت امن استداده میکاد.

 -4طرح پیشنهادی
در رو های دست دهی یکی از مهمترین ضع هفای امکفا
ح له  DoSاست .این ح له به دلید امکفا تغییفر در پیفامهفای
تبادلی در مراحد 1و  3قابد پیادهسازی است ،بفهگو فهای کفه بفا
تغییر در هر یک از مراحد کاربر در مقایسفهای کفه در مرحلفه 3
ا جام میدهد به تااقض مفیرسفد و بفا تکفرار آ امکفا ح لفه
DoSفراهم میشود .به دلید ارسال پیفامهفا بفهصفورت واضفح در
دست دهی ،مهاجم بفا اسفتراق سف ع مفیتوا فد بفه آ هفا

رو

دستیافته و با تغییر آ ها ح له را پیادهسفازی کافد .درواقفع بفه
دلید فقدا یکپارچ ی امکا پیادهسازی این ح الت وجود دارد.
حالت ساده برای تخمین یکپارچ ی اسفتداده از  MACمبتافی بفر
توابع درهم ساز است .در این حالت به دلید دسترسی مهفاجم بفه
پیامهای تبادلی و تولید مقدار چکیده متااظر امکا پیفادهسفازی
ح له  DoSوجود دارد.
()1

)X=hash(A,B,C

باابراین برای جلوگیری از ح له  DoSباید پیام  Xبه مقداری
که در تبادل ا تقال ییابد ولی طرفین بفه آ دسترسفی دار فد
وابسته کرد .در پروتکد پیشاهادی توابع درهم ساز به مقدار کلیفد
توافقی  PMKدر رو د احراز اصالت وابسته مفیشفود .در پروتکفد
ابتففدا کففاربر و شففبکه یففک رو ففد احففراز اصففالت مبتاففی بففر
شکل ( .)1پیادهسازی ح له  DoSبا استداده از آسیبپذیری پیام  3در
فرآیاد دست دهی  -4سویه استا دارد []9

 EAPرا پیادهسازی و در هایت طرفین به یفک کلیفد کفه ا تقفال
ی یابفد ،دسفت مفی یابافد؛ بافابراین یکپفارچ ی پیفام بفه یفک

مشاهده میشفود کفه ایفن فرآیافد بفرای مهفاج ی کفه،AA

مقدار ارسال شده وابسته میشود .در این شرایط اگفر مهفاجم در

 Anonceو  sn+1صحیح را استخراج و آ اه AARSNEرا تصدیق

هریک از مراحفد  1و  3تغییفری را ایجفاد کافد ،بفه دلیفد عفدم

میکاد .ازآ جاییکه RSNEجعلی یتوا د با مقدار دریافت شده

دسترسی به مقدار یکپارچ ی پیام قادر به جعد پیام یست.

قبلی ماطبق باشد ،درخواست کااده از تبادل  -4سویه صرف ظفر
و ارتباط خود را با  MAقطع میکاد؛ اما در این رو

یز پیفام 1

احراز اصالت شده هاوز در برابر ح لفه پاسفخ آسفیبپفذیر اسفت.
رو

مقابله دی ری که پیشاهادشده اسفت ،اسفتداده از یفک زوج

ش ار ده همزما شده برای اجتااب از ح له پاسخ میباشفد [.]9
گرچففه جزییففات رو

پیشففاهادی در [ ]11ارائففه شففده اسففت،

متخسدا ه طراحی و پیادهسازی ش ار دههای همزما شده ،بهویژه

در سففاختار پیشففاهادی از توابففع درهففمسففاز

وابسففته MACi

استدادهشده است ،عالوه براین بفرای کفاهش پیچیفدگی و سفربار
بهجای توابع رمز اری در رویه دست دهی  -4سویه اسفتا دارد از
توابع درهمساز استداده شده اسفت .سفاختار و جریفا پیفامهفای
ارسففالی در پروتکففد دسففتدهففی امففن پیشففاهادی بففر پایففه
توابع درهمساز وابسته در شکد ( )8شا داده شده است.
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متااظر باید مستقد از مراحد دی ر محاسبه شو د ،باابراین
مقففادیر در مرحلففه بعففد مففورد اسففتداده قففرار فیگیر ففد
(.)NA,NB,Sn,Sn+1

عالوه براین بهماظور دستیابی  Aبه کلید  PTKدر مرحلفه
دوم این کلید تبادل شفده اسفت .ه چافین بفهماظفور وابسفت ی
شست به  PMKو ایجاد گستر تغییرات پیام  2سبت به پیام
 4از  PMKاستداده شده است.

شکل ( .)8پروتکد دست دهی امن پیشاهادی با استداده از
توابع درهمساز وابسته

پروتکد پیشاهادی دارای ویژگی یکپارچ ی وابسته میباشد و
با این ویژگی قادر به مقابله با ح له  DoSمبتافی بفر تغییفر پیفام
است .عالوهبر این در فرآیاد دستدهی از رمز اری استداده شده
و بهجای آ از توابع درهمساز وابسته به کلید استداده شده است،
باابراین سربار مخابراتی و محاسباتی کفاهش مفییابفد .در حالفت
کلی ،در بررسی ع لکرد پروتکد پیشاهادی در مقایسفه بفا طفرح
بر پایه درخت مرکد مشاهده مفیشفود کفه طفرح پیشفاهادی بفا
پیچیدگی و سربار ک تر به امایت ساختارهای مبتافی بفر درخفت
مرکد دست مییابد؛ اما بهماظور بهبود ع لکرد در ایاجا پروتکفد
دستدهی کارآمدتری با ایجاد وابست ی بین پیامهای هفر مرحلفه
در فرایاد دستدهی برای مقابله بفا ح لفه  DoSپیشفاهاد شفده
است که در شکد ( )9شا داده شده است.
در پروتکد پیشاهادی رو مقابله با ح لفه  DoSبفر اسفاس
وابست ی هر مرحله بفهمرحلفه قبلفی اسفت ،بفهگو فهای کفه اگفر
در مرحله قبد پیامی ما اد  Snآورده شده است ،در مرحله بعد ،از
این پیام استداده یشود .درواقع ،در این پروتکد به دالید زیر از
ایجاد وابست ی استداده شده است:








پیامهای ارسالی در مراحد دو ،سه و چهار کوتاه میشفود و
سربار مخابراتی کاهش مییابد.
با استداده از وابستهسازی مراحفد بفه یکفدی ر یکپفارچ ی
تخمین و از ح له  DoSجلوگیری میشود.
در مقایسه با پروتکدهای دارای وابست ی مراحد به یکدی ر
با توجه به هفداری مقفادیر قبلفی سفربار حافظفه کفاهش
مییابد
باوجود مقفدار  Snدر پیفام  2و  1+nSدر پیفام  3و  4مقفادیر

شکل ( .)3پروتکد دستدهی پیشاهادی با استداده از وابستهسازی
مراحد و توابع درهمساز

 -1نتایج شبیهسازی
بففهماظففور بررسففی اعتبففار و ارزیففابی امایتففی پروتکففدهففای
پیشاهادی از بسته رمافزاری  AVISPAاستداده شده است[.]11
 AVISPAشامد چهار آ فالیز امایتفی خودکفار و تصفدیق شفامد
 STMAC3 ، CL-AtSe2 ، OFMC1و  TA4SPاست .در این مقاله
ما از سه آ الیز اول برای اثبات امایت پروتکد پیشاهادی اسفتداده
شده است .پیادهسازی پروتکد دست دهی بر پایه توابع درهمسفاز
وابسففته یففز بففا اسففتداده از  HLPSLارائففهشففده اسففت .پففس از
شبیهسازی توسط  AVISPAتایج رویههای تصدیق خروجیهای
( OFMCشکد ( CL-AtSe ،)11شفکد  )11و ( SATMCشفکد
 )12شا داده شده است .مطابق با تایج بهدستآمفده ،مشفاهده
میشود که پروتکفد پیشفاهادی دارای ماطفق امایتفی صفحیح و
بدو اشکال ماطقی است.
عالوه براین تایج شا میدهد که پروتکد پیشاهادی امفن و
قادر به جلوگیری از پیادهسازی ح له  DoSتوسط مهاجم است.
با توجه به استراتژی تازه کرد کلید پیشاهاد شده در بخفش

1- On the fly Model Checker
2- Constraint Logical base Attack Searcher
3- SAT based Model Checker

مجله علمی  -پژوهشی ” پدافند الکترونیکی و سایبری “  ،سال جهارم ،شماره  ،1بهار 1931
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 PTK ، PMK،3و  GTKبهصورت دورهای بهروزرسا ی میشو د؛
باابراین از بهروزرسا ی مواد کلید در طرحهفای توابفع یفکسفویه
پیشاهادی برای حداظت بهتر پیام  1و  3استداده شده است.

دست دهی بر پایه عدم وابسفت ی مراحفد فرآیافد بفا اسفتداده از
 AVISPAارزیففابی شففده اسففت .پففس از شففبیهسففازی توسففط
 AVISPAخروجفیهففای ( OFMCشففکد ( CL-AtSe ،)13شففکد
 )14و ( SATMCشکد  )15تولید شده است .مطابق با تفایج بفه
دست آمده مشاهده میشود که پروتکد پیشاهادی از ظر ماطقفی
امن است و در مقابد ح له  DoSیز مقاوم است .باابراین مشاهده
میشود که طرح پیشاهادی اهفداف یفک طفرح امفن و مقفاوم در
برابر ح له  DoSرا برآورده میکاد.

شکل ( .)11خروجی OFMC

شکل ( .)19خروجی  OFMCپروتکد دستدهی بر پایه عدم وابست ی

شکل ( .)11خروجی CL-AtSe

شکل ( .)14خروجی  CL-AtSeپروتکد دستدهی بر پایه عدم وابست ی

شکل ( .)12خروجی SATMC

بهصورت هافی بفهروزرسفا ی مفداوم مفواد کلیفد بفه معافی
پیچیدگی ک تر با توکن های احراز اصالت ک تر است ،اما ایفن در
قبال سربار و تخخیر باالتر اسفت .ه چافین پیفادهسفازی پروتکفد

شکل ( .)11خروجی  SATMCپروتکد دستدهی بر پایه عدم وابست ی
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 نتیجهگیری-6
 در خالل فرایاد دستبفهدسفت شفد و تبفادل پیفامDoS ح له
است یک آسیبپذیری امایتی شدید در شفبکههفای مخفابراتی و
 با توجه به اه یت این چفالش در.بهویژه شبکههای مش میباشد
،شبکه های هوش اد و بهکارگیری مع اری مش در این شبکههفا
در این مقاله یک طرح بر پایه بفهروزرسفا ی دورهای مفواد کلیفد
پذیرفته و اثرات آ بر روی بهبود حدظت شبکه در مقابد ح الت
 دو، برای حداظت بیشتر تبفادل پیفام.مهاج ا بررسی شده است
طرح احراز اصالت بر پایه تابع درهمساز یکراهه وابسفته و ایجفاد
 قابلیفت.عدم وابست ی بین مراحد دستدهی پیشاهاد شده است
اط یاا طرح احراز اصالت بر پایفه توابفع درهفم سفاز وابسفته بفا
.استداده از شبیهسازی ارزیابی و تصدیق شده است
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ABSTRACT
Abstract: Distributed communication networks provide proper connection with ooptimum cost between
different domains of smart gride such as: home area network, neighbor area network and substation area
network. With respect to handshake and key distribution are security challenges in smart grid, this paper
proposed novel distribution and dynamic key procedures to enhance network resilience against malicious
DoS attack. Proposed procedures using two famous security protocols: SAE and EMSA. These procedures
are based on hash function and protocol stage dependency to improve network resilience against DoS
attacks, because SAE and EMSA use 4-way handshake. Proposed procedures have optimum overhead.
Finally, AVISPA is applied to prove the security of the enhanced protocol in smart grid. With extremely
simulations and extended DoS attack model securities of proposed procedures are proved.
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