
 

 

 
I4C.iust.ac.ir         241 

 

 طبقه بندی  لش امنیت در رایانش ابری موبایل راه کارهای چا
 

 1فرزانه آزادبخت

 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار موسسه آموزش عالی آل طه  -1

En.azad@gmail.com 

 چکیده 

 

در میان پیشرفت های لحظه به لحظه ی فناوری های گوناگون به تازگی پدیده ای نوظهور در دنیای محاسبات توجه بسیاری 

ن بهره مندی از محاسبات ( است که برای کاربران امکاMCCرا به خود جلب کرده است و آن فناوری رایانش ابری موبایل )

در هر لحظه از زمان در هر مکان و با حداقل پیش فرض های سخت افزاری را فراهم می کند. البته این فناوری بسیار جذاب 

 چالش های عمده ای پیش رو دارد که برای همه گیر شدن استفاده باید برای آن ها راه حل های قابل قبول ارائه کند. 

 MCCو چالش های آن، طبقه بندی روش های مقابله با چالش امنیت در  MCCدر مقاله ی حاضر ما ضمن معرفی فناوری 

 را بررسی کرده ایم. و برای آینده ی کارهای مطالعاتی در این زمینه پیشنهاداتی ارائه می کنیم.
 

 .MCC ،Cloudرایانش ابری موبایل، امنیت، حریم خصوصی، کلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه   .1

MCC نیگرفته شده است، اما ب یو محاسبات ابر لیاز محاسبات موبا MCC نیو ب یو محاسبات ابر MCC  و محاسبات

مناسب و بر اساس  ،یبه شبکه عموم یدسترس یمدل برا کیمحاسبات ابر،  وجود دارد. یتلفن همراه تفاوت قابل توجه

رنامه ها و ب ،یساز رهی)مانند شبکه ها، سرورها، ذخ میقابل تنظ یحاسباتاستخر مشترک از منابع م کیبه  یدسترس یتقاضا

شامل پنج  یابر رایانشاز  NIST فیتعر .منتشر شود یتیریمد یروهایتواند به سرعت توسط ن یها( است که م سیسرو

 [1]سه مدل خدمات و چهار مدل استقرار است. ،یاساس یژگیو

 ویژگی ها :

 . شده یریاندازه گ خدمات،  عیکشش سر، منابع  یآور جمع، به شبکه گسترده  یدسترسخدمات براساس تقاضا ، 

 مدل های سرویس :

 سیسرو کیبه عنوان  رساختیز PaaS))،  سیسرو کیپلت فرم به عنوان  SaaS))،  سیسرو کیافزار به عنوان  نرم

(IaaS). 

 مدل استقرار عبارتند از: چهار

 جامعه ابری، بیترک ابری، عموم ابری، ابر خصوص

ر باشد، قادر به شرکت د نترنتیبه ا میس یب یدستگاه قادر به دسترس کی یفرد دارا کیکه  یزمان تا: لیموبا نشایرا

 محاسبات تلفن همراه است.

 رایانش ابری موبایل .1.1
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برنامه  یاست که اجرا نیا MCC هدف. و محاسبات تلفن همراه ساخته شده است یابر یها انهیرا میمفاه یدر ابتدا بر رو

 .میفعال کنغنی تلفن همراه  یدستگاه های و تلفن همراه را با تجربه کاربر غن یکاربرد یها

"MCC" یمتنوع و فن آور یاز ابرها ریاستفاده از منابع انعطاف پذ ییاز تلفن همراه که توانا یغن یمحاسبات یفناور کی 

تلفن  یاز دستگاه ها یاریدهد، در خدمت بس یقرار م تیک بدون محدودو تحر یساز رهیکارکرد، ذخ اریاخت درشبکه را 

 ."عامل بر اساس اصل پرداخت ستمیناهمگن و س یها طیصرف نظر از مح نترنت،یا قیهمراه در هرکجا، در هر زمان از طر

 دو رویکرد در ارائه ی سرویس وجود دارد :

ام هنگ در .ردیگ یسرور قدرتمند را در نظر م کیبه خدمات از  ازینازک است که ن نتییک دستگاه کالی: سرویس سنت

 یکنولوژمنابع براساس ت نیتام کردیکه رو یینکرده است، جا رییمحاسبات اساسا تغ میسرور قدرتمند با ابر، پارادا ینیگزیجا

 است. یمحاسبات ابر یها

 . میمشاهده کن یکیزیف-یمجاز یمدل تعامل کیمدل محاسبات را به عنوان  میتوان یما م : MCC دیجد میپارادا

تحرک،  تیریمد ،یطوالن WAN ریمحاسبات تلفن همراه، اتصال بدون درز، تاخ یریبارگ چالش های محاسبات موبایل :

 . کشش و،یخصوص میو حفظ حر تی، امنdata lock-inفروشنده /  ،یانرژ تیپردازش متن، محدود

 زمینه های نیازمند بررسی : 

 تیربوط به وضعمسائل م  

 یمسائل معمار 

  مسائل مربوط به مهاجرت و خدمات 

 مسائل مربوط به مسدود شدن ارتباطات تلفن همراه 

 [1]یخصوص میو حفظ حر تیمسائل مربوط به اعتماد، امن 

به اذعان صاحب نظران یکی از مهم ترین چالش هایی  MCC   از میان همه ی چالش های مطرح شده در زمینه ی 

ضروری به نظر می رسد تامین  MCCکه رسیدگی به آن به جهت اعتمادسازی برای کاربران و گسترش کاربرد 

امنیت و حفظ حریم خصوصی کاربران داده های آنهاست . و ما از این جهت به بررسی راه کارهای مواجهه با چالش 

باز بودن ارتباطات  لیبه دل یخصوص میو حفاظت از حر نانیاطم تیامن .خصوصی روی آورده ایمامنیت و حفظ حریم 

 دشوار است.  دیمحاسبات جد میدر پارادا میس یب

 
 MCC  [2]معمول خدمات  یمعمار . 1شکل 
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 MCC[4] یچالش ها .2شکل 

 MCCدر مقاله ی پیش رو قصد داریم در یک طبقه بندی چند روش مطرح شده برای مقابله با چالش امنیت در حوزه ی 

را به طور اجمالی بررسی نموده و برای مطالعات آتی در جهت ارتقا امنیت این فناوری نوپا یک دانش زمینه و پیشنهادات راه 

 گشا ارائه کنیم.

 

 رایانش ابری موبایلطرح های برقراری امنیت در  .2

  Cloud Computing سیسرو یبرا یاعتبار خصوص دییطرح تأ .2.1

Tsai  وLo یخصوص میحفظ حر قیطرح تصد(PAA) یها سیسرو ییحل مشکل شناسا یرا برا MCC دادند  شنهادیپ

در مقابل  تواندینم Loو  Tsaiطرح ت موجود است. از حمال یاریو نشان دادند که طرح آنها قادر به مقاومت در برابر بس

طرح  کیبا استفاده از  MCCخدمات  یبرا PAA دیطرح جد کی ارائه دهنده خدمات مقاومت کند، تیحمالت جعل هو

 .شده است جادیا تیبر هو یمبتن ییامضا

 
  MCCخدمات  یبرا PAAاز طرح  یمدل شبکه معمول 3. شکل 

، کاربر SCGقابل اعتماد  یسیوجود دارد: ژنراتور کارت مغناط MCCخدمات  یبرا PAAطرح  کیسه شرکت کننده در 

Ui  کیو CSPj. SCG: نیاست. ا ستمیس یو پارامترها یاصل دیکل جادیشخص ثالث مورد اعتماد است و مسئول ا نیا 

 دیاست. با استفاده از کل ستمیکاربر از س کیاو  :Uiکند.  یم دیآنها تول تیرا با توجه به هو CSPjو  Ui یخصوص دیکل زین

را به دست  CSPj تیهو دییتأ تواند یدستگاه تلفن همراه با منابع محدود، او م کیو  SCGشده توسط  دیتول یخصوص

 MCCتواند خدمات خاص  یقدرتمند است و م CSP نیا :CSPjکند.  دایپ یدسترس MCCاز خدمات  یآورد و به برخ

بودن  یقانون یقادر به بررس SCG ،CSPjشده توسط  دیتول ستمیس یو پارامترها یخصوص دیرا ارائه دهد. با استفاده از کل

Ui  است وUi کی نیکند که ا یم دییرا تأ CSP است یحقوق 

 را برآورده کند: ریالزامات ز ریز دیبا MCCخدمات  یبرا PAAطرح  کی ت،یامن نیتضم یبرا

 متقابل تیاحراز هو 
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 بودن ناشناخته 

 یدیکل ساتیتأس 

 کامل به جلو یکار پنهان 

 کننده دییجدول تا بدون 

 ساعت یهماهنگ ساز بدون 

 حمله کارت به سرقت رفتهی، حمله خود)حمالت شناخته شده مقاومت ،Replay attack ،تیحمله جعل هو 

 ی(.انیمشخص حمله ، Counter attack spoofing ،Attack table verifier stolen، کاربر

 یتیامن ساتیمقا جینتا. 1جدول 

 
موجود در  یتیامن یبه مشکالت جد ییقادر به پاسخگو PAA یشنهادیدهد که طرح پ ینشان م یتیامن لیو تحل هیتجز

دهد که  یعملکرد نشان م یابی. ارزدکن تیرا رعا MCCخدمات  یبرا یتیامن یازهاین تواند یاست و م Loو  Tsaiطرح 

 [2]دارد. Loو  PAA Tsaiنسبت به طرح  یکمتر یارتباط یها نهیمحاسبات و هز یها نهیهز ،یشنهادیپ PAAطرح 

 

 توزیع شده  MCCبرای امنیت   یاعتبار خصوص دییتأ ستمیس کی .2.2

Tsai  وLo اد. د شنهادیشده تلفن همراه پ عیتوز یابر یمحاسبات یها سیسرو یرا برا یخصوص تیهو دییطرح تا کی

 ییگذارد. شناسا یعمده را پشت سر م یتیامن یدهایمتقابل است و تمام تهد تیطرح احراز هو نیادعا شده است که ا

 یشخص تیدر برابر حمله هو یریپذ بیآس نیا رایاست، ز توانامتقابل ن تیبه احراز هو یابیدست یبرا اکه طرح آنه شده

اشتباه و ورود شناسه ز رم ک،یومتریهمچون مشکل سوء استفاده از ب یجزئ ینقص عمده، از نقص ها نیاست. عالوه بر ا

 اتشنهادیاز پ یبرد. برخ یدادن / ربودن کارت هوشمند رنج م ستدر هنگام از د یامکانات لغو کاربر نبود اثر انگشت،

طرح  کیاست که  یضرور ارائه شده است. تیمدارک احراز هو ندهیآ یدر طراح ینقص طراح نیاز ا یریجلوگ یبرا

بور رمز ع ای یخصوص دیکل کیسازد تا با استفاده از تنها  یکه کاربران را قادر م میکن یرا طراح یخصوص تیاحراز هو

 .ابندی یخدمات دسترس زیمتما یها سیاز سرو ،یخصوص

چندگانه تلفن همراه مختلف  یسهایاز سرو تواند یکاربر تلفن همراه م کیاوال  :است ریز یایمزا یدارا  Lo و  Tsai  طرح

که در  تسیالزم ن دییجدول تا چیکند. دوم، ه دایپ یتنها به خدمات چندگانه دسترس یخصوص دیکل کیبا استفاده از تنها 
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 تیهو دییتأ یشخص ثالث مورد اعتماد اجرا شود. سوم، شخص ثالث مورد اعتماد در مصاحبه معمول ایدهندگان خدمات  ئهارا

 تیطرح احراز هو نیدهد. ادعا شده است که ا یاعتبار کاربر را کاهش م دییتأ ندیکل فرا جهینبوده و در نت لیکاربر دخ

 یاصل یتیامن داتیدهد و به تمام تهد یرا به دست م نانیقابل اطم یکاربر و عدم دسترس ییناشنوا ،یدیمتقابل، مبادله کل

ه حمله ارائه دهنده خدمات جعل ب ریپذ بیکه آس آن لیبه دلبرسد  متقابل تیاحراز هو هحال، طرح نتوانست ب نیبرسد. با ا

 یهمراه با رمزها تیمدارک احراز هو ندهیآ یدر طراح یطراح ینقص ها نیاز ا یریجلوگ یبرا شنهاداتی. پس پاست تیهو

 .شده استارائه  کیومتریهوشمند و ب یعبور، کارت ها

 بیآس نیمقابله با ا یوجود ندارد. برارویکرد مستقیمی برای مقابله با نقص عمده حمالت جعل هویت ارائه دهنده خدمات 

نهاد می پیش ندهیبه عنوان کار آ کار نیامقاله کامل است. کی ستهیدارد که شا کالیراد یها شرفتیبه پ ازیطرح ن ،یریپذ

از آنها  یریجلوگ یبرا یمتعدد شنهاداتیبحث شده است، پ یکه در بخش قبل یجزئ یطراح ینقص ها نی. با توجه به اشود

 .شود یارائه م تیمدارک احراز هو یسه بعد ندهیآ یدر طراح

است،   یفاز طاق ای  یمانند استخراج فاز ستمیپتوسیکر ستیاستفاده از ز ک،یومتریبا سوء استفاده از ب ی( مقابله احتمال1

 ک،یومتریب دیکل دیبارت است از تولع یعصاره فاز هیباشد. مفهوم پا کیومتریاستفاده از تابع هش به ب مایمستق نکهیا یبه جا

 کیو  Pاگر  Rاست.  یمخف دیکل Rرشته راهنما است و  Pکه  ییجا ک،یومتریاز ب (P ،Rجفت رشته ) کی یعنی

Biometrics خطا  حیتصح یها کیبا تکن ی. تحمل اشتباه از استخراج فازابندی یبهبود م ارائه شوند یبه اندازه کاف یکاف

کند.  یم یآن رمزگذار کیومتریاستفاده از قالب ب باکند و  یم جادیا یمخف دیکل کیکاربر  کی ،یشود. در غار فاز یفعال م

 کرد. یابیمربوطه باز کیومتریرمز شده و ب یتوان با ارائه داده ها یرمز را م دیکل

و  IDi ،PWi یعنی، Uiصحت اطالعات اعتبار  یبررس ی، برا(K2 ،C1) امیصحت قبل از فرستادن پ دییتست تأ کی( 2

Fiکیوجود دارد.  ن،یو مقاومت در برابر حمله فرهنگ لغت آفال تیانجام آزمون احراز هو نیحال، ب نی، وجود دارد. با ا 

 یو مس کی. از میریشده توسط وانگ و همکاران را بکار گ شنهادیپ یکننده فاز دییاست که مفهوم تا نیا یاصالح احتمال

 دیشمن باد گر،ید یاستفاده کرد. از سو ستمیاثر انگشت در زمان ورود به س ییارائه رمز عبور اشتباه و شناسا یتوان آن را برا

 استیس ایسرعت و /  تی، که با استفاده از محدودنامزد استفاده شود 212از  حیرمز عبور صح نییتع یحدس زده شود که برا

 شود. بیو تخر ییتوسط سرور شناسا یتتواند نسبتا به راح یقفل کردن م

 ییدارد، بر اساس آن کارت هوشمند نامعتبر شناسا یداده خود نگه م گاهیرا در پا تیاطالعات هو SCGلغو،  لیتسه ی( برا3

  .شود یم

 [3].شده است عیتوز انهیخدمات ابر را یصحت و کارآمد برا دییطرح تأ کی یطراح شتریمطالعه ب یبرا یعیطب ریمس کی

 

   MCC برای Port-knockingروش تایید اعتبار   .2.3

 سمیانبه مک ازین یکنند که به طور کل یشخص ثالث استفاده م یتینظارت امن یها زمیاز مکان یسنت تیاحراز هو یمدل ها

 ن،یبنابرا ستند؛یسازگار ن MCCاستقرار  یها برا سمیمکان نیدارند. ا یتیاقدامات امن نیتضم یو منابع فشرده برا دهیچیپ

قرار  یمورد بررس زمیمکان لیو تحل هیپورت با استفاده از تجز-ضربه دییتأ یدارد. روش ها ازیسبک ن تیهو ازاحر یبه روشها

ل حمالت ح یبرا یکه به طور گسترده ا ایو پو کیاستات ضربه ای یها یتوالر اساس ب پورت-ضربه دییتأ ی. روشهاردیگ یم

 شوند. یم سهی، مقاتمایل دارند Denial of Service (DoS)و ( NATآدرس شبکه ) برگردان

Port-knocking ود. ش یباز م یبه پورت به صورت دائم ازیاز راه دور بدون ن یدسترس یاعطا یاست که برا یاستراتژ کی

در هر دو نوع نرم افزار و سخت افزار  FW. کند یشوند، کار م یکنترل م (FW)  روالیفا کیکه توسط  ییدر پورت ها نیا

 یرسکنترل دست استیس یو اجرا کیتراف انیکنترل جر یبرا نانیقابل اطم ریغقابل اعتماد و  یشبکه ها نیوجود دارد و ب
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را  ریاز اقدامات ز یکی FWشود،  یم افتیبسته در کیآن قرار دارد. هر بار که  یآن به عنوان هدف اصل نیقوان قیاز طر

 منبع و مقصد. ازو شماره پورت آن  IPبا استفاده از آدرس  - "رها کردن" ای "رد"، "اجازه" -کند  یانتخاب م

 
 port-knockingدر  تیاحراز هو ندینوع فرآ نیساده تر4. شکل 

 آنها یپورت و عوارض جانب-ضربهعوامل ضعف مدل ساده  2.جدول 
Weakness of simple port-knocking model  Effect on the network  

Plain text port sequence  Increases the probability of sniffing and 

scanning the traffic by attackers. (Security 

problem)  

Network Address Translate (NAT) Knock  Decreases the security due to opening the 

services for all mapped IP users. (Security 

problem)  

Denial of Service (DoS) knocks attacks  Buffer overloading due to the malicious user’s 

request. (Performance problem)  

Select the appropriate range of ports  Selecting a short range leads to capturing the 

traffic. Selecting a wide range causes the DoS 

knocking attack. (Security problem)  

Out of order packet delivery  Causes misbehaviour of users validation.  

(Performance, Security problem )   

Lack of association between authentication and 

connection  

Hijacks the connection by blocking further 

transmission from a user. (Security problem)  

The host behind the firewall  Authorized users’ malfunction due to not 

having adequate permission. (Performance 

problem)  

 

 
 MCCدر محیط  Port-knocking 5.شکل 
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MCC یاعتبار، تداخل اشخاص ثالث دییروش تأ نیاستفاده از ا قیبا تأیید اعتبار بندی پورت ها، توانایی آن را دارد. از طر 

 انعطاف یبه اندازه کاف کیپورت کالس تیاحراز هو ن،یشود. عالوه بر ا یشوند، حذف م یاستفاده م یقبل یکه در روش ها

 شود. بیبرنامه ها ترک ازیمورد ن تیبر اساس سطح امن یتیامن میمفاه ریاست تا با سا ریپذ

 CGWکنند،  یبندر شروع م ریضربه گ کیرا به عنوان  تیاحراز هو ندیهوشمند فرآ یکه دستگاه ها ی، هنگامMCCدر 

 CGWو  knockerدر هر دو پورت  کیعبارت عبور استات کیکند. در هر بسته  یم افتیدرخواست کاربر تلفن همراه را در

 ندیر فرآشود. اگ یاز پورت ها که ضربه بزنند استفاده م یا بالهاعتبار بسته ها عالوه بر دن دییتأ یشده است که برا فیتعر

که چه سرور قادر به  ردیگ یم میتصم CGWخدمات در  رندهیگ سیانجام شود، ماژول سرو تیضربه زدن به پورت با موفق

د و شو یم حذفشود و درخواست  یفعال م گریاعتبار در حالت د دییپاسخ دادن به درخواست کاربر باشد؛ سپس فاز دوم تأ

متصل کننده پورت  کی CGWکند که در آن  یپورت را فعال م یغربالگر ندیفرا کیشود. در مرحله دوم،  یبافر فاسد م

شوند  یسرور ابر منتقل م روالیمرحله به فا نیعبور از ا یبرا ایضربه است. سه ضربه پو یارت بر توالنظ Cloudاست و سرور 

به  VPNاتصال  ت،یانتخاب شده است. در نها pass-phrase یاستاال کیاز  یتصادفبه صورت  pass-phraseو عبارت 

شود. اگر  یماند، بعد جلسه بسته م یم یشده معتبر باق فیتعر شیدوره از پ کی یشود. اتصال برا یاتصال امن برقرار م کی

 یشنهادی. مدل پابدی یخاتمه انتقال م زقبل ا SYNاستفاده کند، بسته  شتریاستفاده ب یاتصال برا نیخواهد از ا یم یمشتر

 ذکر شده است: ریاست که در ز ییایمزا یدارا

 که هر  یمعن نیااست، به  یپلت فرم و برنامه کاربرد سیروش مستقل سرو نیاSMD یمشتر حیبا نرم افزار صح 

 .تواند از حفاظت آن بهره مند شود یم

 بردن  نیباز  بهDOS-Knocking  وNAT-Knocking استفاده از گذر عبارت و اتصال به  قیاز طرVPN  کمک

 .کند یم

 کند. یم عیابر توز یسرورها نیرا ب تیاحراز هو ندیفرآ 

 ین توالکرد دایبسته ها و پ ییضبط و رمزگشا یبرا یضربه زدن به پورت احتمال خرابکار ندیدامنه کوتاه به فرآ صیتخص

 .ستا سمت سرور ربار د لینظارت بر آنها و تحم یبرا شتریبه بافر ب ازین یدهد. انتخاب دامنه طوالن یم شیرا افزا پورت یها
 پورت تیهو دییتا یروشها طبقه بندی .2.3.1

 
 اعتبار پورت دییتأ یروش ها یموضوع یطبقه بند 6. شکل
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کند.  یسرور کار م کیبه  یدسترس (cو ) تیاتصال، )ب( احراز هو جادیا (aمانند ) یا هیدر سه مرحله پا یشنهادیروش پ

 یروبر  تیهو دییروش تأ کیکند. در مرحله دوم،  یارتباط با سرور م یبرقرار یدر مرحله اول، کاربر شروع به تالش برا

شود. در مرحله  یکاربر مجاز انتخاب شده و سپس خدمات توسط کاربر توسط او اطالعات آغاز م کیکردن  دایپ یسرور برا

 .ردیگ یسرور م یشده، خدمات خود را بر رو نییتع شیاز پ یبه پورت ها یسوم، کاربر با دسترس

 PORT-KNOCKINGمقایسه روشهای ارزیابی  .1.3.2

شده(،  یبانیعامل پشت ستمیعبارتند از پلت فرم )س سهیمقا یپارامترها د.شو یم سهیمقا یپورت فعل یاعتبار سنج یروشها

  [4]بسته سفارش. لی، حمله داس، خارج از تحوNATشخص ثالث، پورت متن ساده، حمله  یپروتکل، وابستگ

 سهیمقا جینتا 3.جدول 

 
Title  Platform  Protocols Issues of basic port knocking  Third Party 
(Supported  authentication  Dependency 

OS) 

   Plain 

text 

ports  

NAT  
attack  

DoS  
attack  

Out of 

order  
packet 

delivery  

 

Remote Server  
Management using  

Dynamic Port- 
knocking and  
Forwarding  

Linux  
&  

Win32  

UDP & TCP  Yes  No  Yes  No  No  

Silent knock:  
Practical, probably 

undetectable authentication  

Linux  TCP  Yes  Yes  Yes  No  No  

Network security using hybrid 

portknocking  
Linux  TCP  Yes  Yes  Yes  No  No  

One-time knocking framework 

using  
SPA and IPSec  

NA  NA  Yes  Yes  Yes  No  Yes Use 

SMS server  

Securing remote services 

integrating  
secure ID Strong  
Authentication technology in  

EFDA-Federation  
Infrastructure  

Linux  NA  Yes  No  Yes  No  Yes Use 

PoA  

Extension of a portknocking 

client- 
server architecture with NTP 

synchronization  

Windows  TCP  Yes  Yes  No  No  No  

Advanced portknocking  
authentication  

scheme with QRC using AES  

NA  NA  Yes  No  Yes  No  Yes Use 

SMS server  

Service-knocking 

communication  
NA  TCP  Yes  No  No  Yes  No  

SPKT: Secure portknock-

tunneling,  
an enhanced port  

Security authentication 

mechanism  

NA  UDP  Yes  Yes  Yes  No  No  
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 MCC یبرا یخصوص میبراساس حفظ حر یساز کپارچهیاعتبار  سمیمکان .2.4

ارائه روند ارتباطات آگاه  یبرا (RPCRM)  هیاعتبار متقابل ال زمیبر اساس مکان یخصوص میحفظ حر ومعتبر  هیتوص کی

 RP-CRM. شده استارائه  (WM-MCC)  میس یشبکه ب یبر شبکه ها یمبتن MCCدر شبکه  یخصوص میامن و حر

 یبرا یخصوص میشده و طرح حفاظت از حر هیاعتبار توص نانیاطم تیقابل یابیارز زمیرا با مکان هیال کی یادغام طراح

 ،یداخل هیچند ال یدر مقابل حمله ها یخصوص میو حر تیو حفاظت از امن یمخرب داخل یگره ها تیریو مد ییشناسا

 RP-CRMدهد که  یعملکرد نشان م لیو تحل هیو تجز یساز هیشب جیکند. نتا یاطالعات افشا م یحمله بد اخطار و افشا

را در برابر  یخصوص میو حر یتیرا فراهم کند و حفاظت امن قیو دق عیمخرب سر یها گره تیریو مد ییتواند شناسا یم

 حمالت فوق به طور موثر و کارآمد تر ارائه دهد.

 اسیدر مق عیبرنامه سر یاجرا یبرا MCC یراه حل مناسب برا کی (WM-MCC) ها  WMNبر  یمبتن MCCساخت 

 بزرگ خواهد بود.

 
 WM-MCC یمعمار 7. شکل

 ریپذ بیآس WM-MCCمتمرکز و حالت ارتباط خاص،  ریغ یچندرسانه ا یرسانه مشترک، معمار یها یژگیبا توجه به و

 جادیا .شود یانجام م یمخرب داخل یکه توسط گره ها یاز حمالت داخل ژهیاست، به و یخصوص میو حر یتیامن داتیبه تهد

در  یمکان شهرت یابیمکان نیاول RP-CRM .است WM-MCCدر  زیاز مسائل چالش برانگ یکیگره ها  نیاعتماد در ب

MCC در طول روند محاسبه اعتبار است. یخصوص میشده و حفظ حر هیبا در نظر گرفتن اعتبار اعتماد توص 

 تیفیو ک Layer MACبا برخورد کانال در  networklayerحمل گره در  یساز کپارچهی کپارچهیاعتبار  زمی( مکان1)

 صیو تشخ یخصوص میحفظ حر ه،یمقاومت در برابر حمالت چند ال یشده است برا شنهادیپ Physicallayerکانال در 

 تر است. قیمخرب موثر تر و دق یگره ها

شده و اعتبار دهنده ها را  هیشود تا اطالعات توص یم هیگره به محاسبه شهرت توص تیروش محاسبه مربوط به امن کی( 2)

خواهد داد و در برابر حمله مخرب بد  شیرا افزا RPCRMار و اعتب نانیاطم تیقابل نیا ن،یتر نشان دهد. عالوه بر ا قیدق

 کند. یمحافظت م

است که  (sc)  یتیو کالس امن node (sl) یتیبر سطح امن یمخرب مبتن یگره ها تیریمد زمیو مکان ی( طبقه بند3)

را بهبود  RPبقا  تیتحمل گسل و قابل نیو همچن شتریب یریمخرب را با دقت و انعطاف پذ یگره ها تیریشود مد یباعث م

 یبرا scو  slبر اساس گره  HKMP یسلسله مراتب دیکل تیریاز پروتکل مد دیطرح جد کی ن،یعالوه بر ا CRM-بخشد 

 شده است. شنهادیاطالعات پ یو دفاع در برابر حمله افشا یخصوص میحفظ حر

نشان  یتجرب جیشود. نتا یانجام م RP-CRMعملکرد  3 یبررس یگسترده برا OPNET یساز هیشب یها شی( آزما4)

گره  صیتشخ تیریشده، مد هیتوص هیتوص زانیشهرت، م یموجود را با توجه به بروزرسان زمیمکان RP-CRMدهد که  یم

 کند. یاطالعات، بهتر عمل م یافشا حمالتدر حضور چند الیه، خطا و  زیآم تیموفق رشیپذ زانیمخرب و م یها

 CrossLayerبر اساس  یخصوص میو حفظ حر نانیقابل اطم یها هیتوص 
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ه نام ب یا هیاعتبار متقابل ال زمیبر اساس مکان یخصوص میمعتبر و حفظ حر دیجد هیتوص کی،  RP-CRMاعتبار  سمیمکان

RP-CRM یبرا WM-MCC  است.  افتهیگسترش 

 
 RP-CRMساختار  8.شکل 

است. (RCM) و ماژول محاسبه اعتبار (RD) اعتبار  یداده ها گاهی، پا(CRFC) یرزشهرت م یقیشامل سه جزء: مرکز تلف

RCM را به  جیمختلف است و نتا یها هیشهرت در ال میمسئول محاسبات مستقRD کند. سپس،  یمربوط مRD  اعتبار

اژول مشخص و ارائه مقدار به م هیال ییمحاسبه اعتبار نها یبرا CRFCدر  (SFRF)  یینها بریف ییبه ماژول نها مایمستق

را بر اساس  یینامحدود نها یهمپوشان CFRF ت،یدهد. در نها یارائه م CRFCدر   (CFRF)اعتبار مشترک یینها وژنیف

شود: پرس و جو اعتبار، محاسبه اعتبار  یشامل چهار مرحله م RP-CRM کند. یمختلف اجرا م یها هیخاص از ال یازهاین

در  یساز هیشب مخرب. یگره ها تیریو مد یمتقابل و طبقه بند ییمحاسبه اعتبار نها ،یها و به روز رسان هیال یمحل

OPNET نشان دادن عملکرد  یبراRP-CRM شود. یم یابیارز ریز یارهایبا استفاده از مع عملکردشود.  یانجام م 

 مختلف شبکه. یها طیشهرت در مح یاعتبار: عملکرد سرعت و دقت به روز رسان رسانی روز به عملکرد •

 (RIS)اعتبار  شیسرعت افزا -

 (RDS)کاهش سرعت شهرت  -

 (RUA)دقت اعتبار اعتبار  -

 نسبت به تعداد همه شتریب تیها از گره ها با توجه به امن هیتعداد اعتبار توص زانیم (ERR): شده موثر هیتوص زانیم •

 شده. رفتهیشده پذ هیشهرت توص

 یگره ها ییو شناسا ییشناسا یبرا یرینرخ، دقت و انعطاف پذ(MDP): عملکرد مخرب گره  تیریو مد ییشناسا •

 مخرب.

 (MIDR)مخرب  یگره ها یینرخ شناسا -

 (MIOR)مخرب  یگره ها یانزوا زانیم -

 تهرفیو پذ افتیدر تیبا موفق یتیامن یمالقات با تقاضا یتعداد بسته ها زانیم(SAR):  زیآم تیموفق رشپذی نرخ •

 اطالعات است. یشده در منابع تحت حمله افشا دیتول یشده در مقصد به تعداد بسته ها

 .است O (n) زمیمکاناین محاسبه  نهیهز نشان می دهد عملکرد لیو تحل هیو تجز یساز هیشب جینتا

 تیریو عملکرد مد یریپذ بیآس ییشناسا
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( c) با حمالت چند الیه؛ MIDR( عملکرد متوسط b) شبکه؛ هیتنها با حمله ال MIDRعملکرد متوسط  (a)  9.شکل 

 .در حال حاضر هیبا حمالت بد و چند ال MIDRعملکرد متوسط 

 نیا گسترش و و موثر تر رت قیاعتبار دق یابیارز یبرا RP-CRMبه  زمیمکان یطراح ایو  یباز هینظر یمعرف کار، ندهیآ

 [5]را انتخاب کنند. MCCمطمئن در  ی دهنده سیسرو کیبتوانند  انیتا مشترمدل 

 

 نتیجه گیری و آینده نگری  .3 

به عنوان یک فناوری بسیار کاربردی و معرفی موانع رشد این فناوری به  MCCدر مقاله ی حاضر پس از معرفی 

چند تالش صورت گرفته را به اختصار بررسی  MCCمهم ترین چالش این مهم پرداختیم و برای ارتقا امنیت 

کردیم تا به عنوان دانش زمینه راهنمای مطالعات بعدی این زمینه باشد همان طور که ذکر کرده ایم هر طرح ارائه 

شده دارای نواقص و کاستی هایی است که در آینده با تحقیقات بیشتر می توان به راه حل هایی برای مرتفع 

و بهره گیری از مزایای  MCCکه این مهم موجب افزایش اقبال عمومی کاربران به محیط ساختن آن ها رسید 

 این فناوری خواهد شد . 
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