
 

 

 

  



 خالصه

و شبکه های حسگر مورد توجه  Ad hocیک تهدید امنیتی جدی برای شبکه های عنوان ه بحمالت سیبیل 

می باشد. همچنین این حمالت با ایجاد یک تصور از  ازدحام ترافیک  موجب مختل شدن کاربردهای بلقوه 

( می شوند.در این مقاله،ما تالش می کنیم با استفاده از تجزیه و VANETs)وسایل نقلیهشبکه های ادهاک 

کنیم.نخست، ما یک روش همکاری)تعاونی( برای بررسی تحلیل توزیع قدرت سیگنال حمالت سیبیل را کشف 

موقعیت های گره های سیبیل بلقوه پیشنهاد می کنیم.در ادامه ما از یک الگوریتم مبتنی بر اجماع نمونه 

( برای قوی تر نمودن روش همکاری در برابر داده های دور تری که توسط گره های RANSAC)تصادفی

هرچند، چندین ایراد ذاتی این روش همکاری ما را بی درنگ به  .کنیم سیبیل جعل شده اند استفاده می

استفاده از روش های اضافه دیگر می کند.ما یک روش آماری معرفی می کنیم و یک سیستم طراحی می کنیم 

نامیده  (PES)وجود اهدآید می شویم.این سیستم، سیستم ش که قادر به  بررسی جایی که وسلیه نقلیه می

آنالیز آماری استفاده می کند را  بر روی یک  دوره مشاهده را  که از ما می توانیم دقت کشف PESمی شود.با 

باالتر ببریم.در انتها بر مبنای نقشه های واقعی و مدل های ترافیک، ما می توانیم برای ارزیابی انعطاف پذیری 

دهیم.طرح ما اثبات می کند یک روش و کارایی، روش خود را با  استفاده از شبیه سازی مورد سنجش قرار می 

 مقرون به صرفه برای سرکوب حمالت سیبیل بدون پشتیبانی اضافه از موقعیت سخت افزار خاص است.

 مقدمه

شبکه ادهاک وسایل نقلیه نه تنها پتانسیل آسان سازی تصمیم گیری برای رانندگان بلکه دارای پتانسیل بهبود 

استفاده از بدست آوردن اطالعات راجع به رخداد های فاجعه بار و اطاعات ترافیکی ایمنی بزرگراه ها هستند.)با 

حمله های متعددی ذکر شده یکی  VANETدر مقاالت مختلف راجع به تهدیدات امینتی و هشدار به راننده(.

 از این حمالت، حمله سیبیل است که در آن یک وسیله نقلیه مخرب هویت های جعلی متعددی را ادعا می

مضرر باشند.برای مثال، یک راننده  VANETکند.حمالت سیبیل می توانند برای انواع برنامه های کاربردی 

یک تصور از حریص می تواند تعداد وسایل های نقلیه ای که در کنارش در حال سفر هستند را جعل کند و 

رای انتخاب و مسیر جاری را بازدحام ترافیک در شبکه ایجاد کند.سپس، دیگر وسایل نقلیه یک مسیر ثانویه 

گره حریص خالی خواهند کرد.از آنجا که وسایل نقلیه جعل شده تحت کنترل گره مخرب قرار دارند، گره 

مخرب ممکن است کنترل بیشتری بر پروتکل شبکه های دیگر پیدا کند.برای مثال، مقدار بزرگی از گره های 

گیری را از حقیقت منحرف کنند.گره های سیبیل سیبیل ممکن است نتایج یک پروتکل مبتنی بر رای 

یا از کارانداختن سرویس به منظور زیان رساندن به عملیات معمول پروتکل  DOSهمچنین ممکن است  حمله 

ضی تهدیدات امنیتی شود.برای مثال، در های انتقال داده ایجاد کنند.حمله سیبیل ممکن است حتی دلیل بع

سرعت، اگر یک وسیله نقلیه بطور قابل مالحظه ای سرعت  کاهش دهنده دارهش های برنامه کاربردی سیستم

خود را کاهش دهد، یک هشدار به وسائل نقلیه بعدی همه پخشی می شود.دریافت کنندگان پیام، این پیام را 

به ماشین های پشت سر خود بازپخش می کنند.هرچند این فرایند ارسال می تواند توسط یک تعداد زیادی 



ایل نقلیه سیبیل مورد مداخله قرار گیرد.به این ترتیب دشمن مخرب می تواند با ایجاد یک توده از عظیم از وس

 در بزرگراه، جاده را مسدود و منجر به از دست رفتن زندگی شود.

بطور سنتی در شبکه های ادهاک و شبکه های سنسور، سه نوع دفاع در مقابل حمالت سیبیل معرفی شده 

ست منبع رادیو، ثبت هویت و بررسی موقعیت می باشد.روش اول فرض برآن است که یک است که شامل:ت

نمی  VANETرادیو همزمان نمی تواند در بیش از یک کانال ارسال یا دریافت شود.این روش در شبکه های 

ها تن تواند استفاده شود زیرا یک راننده حریص می تواند رادیوهای ارزان متعددی را بدست آورد.ثبت هویت

نیز نمی تواند از حمالت سیبیل جلوگیری کند زیرا یک گره مخرب ممکن است چندین هویت با استفاده از 

روش های غیر تکنیکی مثل دزدی بدست آورد.روش بررسی موقعیت هم شبکه موقعیت هرگره را بررسی می 

چند روش بررسی  در گذشتهکند و مطمئن می شود که هر گره فیزیکی تنها به یک هویت محدود است.

 نمی باشد. VANETموقعیت پیشنهاد شده که هیچکدام مناسب شبکه های با ذات  تحرک باال مثل 

انگیزه پشت این مقاله این است که ما می توانیم موقعیت یک گره را با آنالیز توزیع قدرت یک سیگنال تخمین 

بزنیم و آنگاه مطمئن می شویم که آیا  موقعیت ادعا شده با موقعیت تخمین زده مطابقت دارد یا خیر.در شبکه 

ور ت سیگنال تکیه کنیم:اول، گره های سنسهای سنسور سنتی به دو دلیل، ما نمی توانیم بر موقعیت روش قدر

ایستا هستند، ما فقط می توانیم یک الگوی ایستا از توزیع قدرت سیگنال بدست آوریم  و دقت محدود است.ما 

که به هم نزدیک هستند تمایز قرار دهیم.ثانیا، ما نمی توانیم مطمئن شویم نمی توانیم بین دو گره فیزیکی 

 توسط گره مخرب دستکاری نشده است.که فرایند تخمین موقعیت 

در این مقاله ما امکان استفاده از آنالیز توزیع قدرت سیگنال را برای یافتن حمالت سیبیل مطالعه می کنیم.در 

ابتدا، ما یک  روش  کشف همکاری)تعاونی( طراحی می کنیم که در آن چندین گره همسایه با هم برای اندازه 

گره مشکوک و بررسی موقعیت آن گره باهم همکاری می کنند. در ادامه ما گیری توزیع قدرت سیگنال یک 

( برای قوی تر نمودن روش همکاری در برابر داده RANSACاز یک الگوریتم مبتنی بر اجماع نمونه تصادفی)

با این حال، نتایج شبیه سازی ما های دور تری که توسط گره های سیبیل جعل شده اند استفاده می کنیم.

رادیویی، روش همکاری دارای دقت محدود است.عالوه بر  انتشار ثبات بی ماهیت به توجه می دهد با نشان

این، هنوز این روش توسط اندازه گیری های جعل شده توسط گره های سیبیل آسیب پذیراست.برای بکار 

گیری های  باید یک گام اساسی اضافه کنیم که مطمئن شویم اندازه VANETبردن این روش همکاری در 

انجام شده توسط گره های فیزیکی مجاز انجام شده، نه توسط یک گره سیبیل.برای حل کردن این مشکل ما 

( پیشنهاد می کنیم، با این سیستم، ما می توانیم مطمئن شویم که گره های PESیک سیستم شاهد وجود)

 تمسیس این ها قابل اعتماد است.مقابل همان گره های فیزیکی هستند و اندازه گیری های قدرت سیگنال آن

 ختزیرسا از مستقیم غیر پشتیبانی همچنین و جاده، توپولوژی باال، تحرک مانند ها VANET ذاتی خواص از

 قدرت گیری اندازه توانیم می ما که یابیم می در دیگر، جنبه زا ای بهره کامل می گیرند. جاده کنار های

حاصل  صتشخی صحت و دقت بهبود بنابراین بررسی داشته باشیم، زمان مدت گسترش بیشتری با سیگنال



می دهیم.روش آماری آزمون فرض بر روی  به رهبری این الهام، ما یک روش تشخیص آماری ارائهمی شود.

اندازه گیری های انباشته شده انجام می دهد و سعی می کند راجع به اینکه آیا اندازه گیری ها با یک الگوی 

اگر یک گره سیبیل با موقعیت فیزیکی که ادعا کرده است ولی  می کند یا خیر قضاوت کند. توزیع مطابقت

ادعایش با الگوی توزیع تخمین زده شده ناسازگار باشد آنگاه آن گره سیبیل گزارش می شود. در انتها بر مبنای 

کارایی، روش خود را با  نقشه های واقعی و مدل های ترافیک، ما می توانیم برای ارزیابی انعطاف پذیری و 

استفاده از شبیه سازی مورد سنجش قرار می دهیم.طرح ما اثبات می کند یک روش مقرون به صرفه برای 

 سرکوب حمالت سیبیل بدون پشتیبانی اضافه از موقعیت سخت افزار خاص است.

س از ی می کنیم.پبقیه این مقاله به شرح زیر است.در بخش بعدی یک مدل حمله و فرضیات سیستم را معرف

آن یک روش همکاری)مشارکتی،تعاونی( بر مبنای آنالیز توزیع قدرت سیگنال معرفی می شود.در بخش بعدی 

مرحله بعدی روش کشف آماری گره سیبیل معرفی می شود.پس از آن سیتم شاهد وجود را معرفی می کنیم.

 روش ترکیبی نهایی معرفی می شود.

، ما یک مدل حمله از حمالت سیبیل معرفی می کنیم و سپس فرضیات در این بخشمدل حمله و فرضیات 

 سیستم که پژوهش ما بر مبنای آن است ارائه می نماییم.

 مدل حمله

حمالت سیبیل به یک گره مخرب که از چندین هویت جعلی استفاده می کند مراجع می کند.در شبکه های 

بسته های فانوس از وجود همسایه های خود و هویت بیسیم، گره های متحرک معموال با توزیع همه پخشی 

رب سیم، یک گره مخ بی ارتباطات از نامرئی ماهیت به توجه با حال، این با آنها و موقعیتشان مطلع می شوند.

 بدون آنکه کشف شود از چندین هویت استفاده کند.می تواند به آسانی 

مراجعه می کنیم.ما به گره فیزیکی  VANETبافت یک در این گزارش، ما به وسیله نقلیه بصورت یک گره  در 

ای که بصورت یک گره مخرب چند هویت را برای خود ادعا می کند مراجعه می کنیم. به این گره ها گره های 

 سیبیل می گوییم.

 فرضیات

مله حپژوهش ما بر روی حمالت سیبیل بر مبنای فرضیات زیر است.اول، ما تمرکز ما بر اساسی ترین تهدید 

سیبیل است، که به علت راننده های حریص شخصی است.ما فرض می کنیم که بیشتر راننده ها قابل اعتماد 

ثانیا، همه وسایل شامل: راننده های حریص به ماژول های رادویی یکسان مجهز هستند.ماژول رادیو هستند.

اخص قدرت سیگنال دریافت ممکن است بر مبنای هر تکنیک ارتباط فرکانس رادیویی ارائه شده توسط ش

متصل  GPSباشد.ثالثا ما فرض می کنیم که هر وسیله نقلیه به  یک دستگاه   DSRCاز قبیل  (RSSI)شده

دقیق فرض شده است.در انتها، ما فرض می کنیم که ایستگاه های پایه در کنار  GPSموقعیت های شده است.



برای کل شبکه پیاده سازی شده  ELPویت از قبیل و زیر ساختار احراز هجاده بصورت تنک بکار رفته اند.

است.احراز هویت از وسایل نقلیه ای که جعل هویت کاذب نا محدود تولید می کنند جلوگیری می کند.البته 

 قبال هم اشاره کردیم که احراز هویت به تنهایی از حمله سیبیل جلوگیری نمی کند.

 روش کشف مشارکتی

کشف حمالت سیبیل معموال وابسته به سه دسته از روش ها بود که شامل:تست منابع، ثبت هویت بطور سنتی 

و تایید موقعیت بود.تست منابع رادیو نیازمند به ماژول های رادیویی خاص از قبیل رادیو چند کاناله بود و 

ان یک دیدگاه امیدوار پاسخگو نیست.از اینرو، تایید موقعیت به عنو VANETثبت هویت تنها نیز بخوبی در 

 درنظر گرفته شده است. VANETکننده در 

در این بخش، ما یک روش کشف مشارکتی برای تایید موقعیت ادعاشده توسط آنالیز قدرت سیگنال پیشنهاد 

برای بهبود استحکام تخمین  RANSACشده است.همچنین در کنار این روش ما یک الگورتیم مبتنی بر 

نیم.ما همچنین روش پیشنهادی را با شبیه سازی مورد بررسی قرار می دهیم و موقعیت ها طراحی می ک

 امکان پذیری این روش را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

 روش مشارکتی

روش کشف مشارکتی گره هایی که دارای پتانسیل سیبیل بودن را با راستی آزمایی)تایید(موقعیت و با تکیه 

 وس دوره ای کشف می کند.بر نظارت به بسته های فان

 

 تحت حمله های سیبیل VANET:یک نمونه از شبکه 1تصویر

برای شفافیت توضیحات، ما سه دسته از نقش های گره ها را تعریف می کنیم:مدعی،شاهد و تایید کننده.هر 

ید یگره باید بصورت دوره ای این سه نقش را بازی کند که هر گره یک مدعی است یک شاهد است یا یک تا

 کننده هست اما در لحظات مختلف و برای اهداف مختلف.



می نامیم به منظور  tb.هر گره بصورت دوره ای یک پیام فانوس را در بازه های زمانی فانوس که مدعی-1

آشکار سازی همسایه خود همه پخشی می کند.در پیام فانوس، او هویت و موقعیت خود را که با موقعیت 

GPS  تنظیم شده است قرار می دهد.در این لحظه ما این گره را مدعی می نامیم.هدف روش ما بررسی و

 تایید موقعیت ادعا شده است.

همه گره های همسایه در داخل محدوده سیگنال مدعی، پیام فانوس قبلی را دریافت خواهد شاهد.-2

ی را حافظه خود قرار می دهند.در زمان کرد.آنها قدرت سیگنال را اندازه گیری و اطاعات مربوط به مدع

بعدی آنها یک پیام فانوس را همه پخشی می کنند که شامل اطاعاتی نظر لیست همسایه ها و اندازه گیری 

 های قدرت سیگنال برای هر پیام فانوس دریافت شده می باشد.این گره ها را شاهد می نامیم.

عد از بوقعیت هر گره را بر عهده دارد تایید کننده می نامیم.ما به گره ای که عملیات تایید م.تایید کننده.3

نشان می دهیم منتظر می ماند تا جمع  tvدریافت یک پیام فانوس، یک گره یک بازه زمانی تایید که با 

ممکن است کمی طوالنی تر از بازه  tvآوری اطاعات اندازه گیری قدرت سیگنال از گره شاهد اتمام پذیرد.

( باشد.با اندازه گیری های جمع آوری شده، گره تایید کننده می تواند بصورت محلی tbزمانی فانوس)

موقعیت یک مدعی با موقعیت تخمین زده شده را محاسبه کند.سپس، گره تایید کننده موقعیت تخمینی را 

از پیش تعریف شده  Θبا موقعیت ادعا شده قبلی توسط مدعی  مقایسه می کند.اگر اختالف از حد آستانه 

 تجاوز کرد مدعی یک گره سیبیل شناخته می شود.

یک مدعی است)گره سیبیل( یک پیام فانوس را که  s1بصورت یک مثال نشان داده شده است.گره  1تصویر 

یک گره تایید کننده است که  n1شامل اطالعات موقعیت و هویت خودش است را همه پخشی می کند.گره 

بدیهی است که، موقعیت ه گیری را از همسایه های شاهد خود جمع آوری می کند.همه اطالعات انداز

و  s1، گره های s1نزدیک خواهد بود،در عوض موقعیت ادعاشده  mبه موقعیت گره   s1تخمین زده نهایی 

m :در یک خودرو یکسان در نظر گرفته می شوند.پیام فانوس می تواند دارای قالب زیر باشد 

{NodeID, Beacon#, Position, NebList, Signature} 

NebList : {NodeIDi, Beacon#i, RSSi}, 

 NebListموقعیت فرستنده،  Positionشماره توالی پیام فانوس،  #Beacon، هویت مدعی NodeIDکه 

، Neblistامضای دیجیتال برای کل بسته است.در هرآیتم  Signatureهمسایه ها مدعی یا فرستنده و 

هویت هرهمسایه لحاظ شده است.از اینرو، گام بعدی طراحی یک  هر همسایه، شماره فانوس  RSSاطالعات 

 روش برای محاسبه موقعیت بر حسب اندازه گیری های جمع آوری شده می باشد.

 



 محاسبه تخمین موقعیت

در این زیر بخش، ما محاسبه موقعیت های تخمینی مدعی را مطالعه می کنیم.در ابتدا ما یک مدل رادیو و 

و سپس دو روش برای تناسب مدل به اندازه گیری های جمع تعریف مطابق آن مدل توزیع قدرت سیگنال 

 موقعیت تخمینی نهایی مدعی بدست آید.آوری شده پیشنهاد می کنیم 

ک مدل انتشار رادیویی که بصورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد را بکار می بریم که مدل رادیو.ما ی

نام این مدل، مدل سایه است و شامل دو بخش می باشد.بخش اول به عنول مدل از دست رفتن مسیر 

، پیش بینی می کند.بخش بعدی از مدل سایه dشناخته می شود که متوسط توان دریافت شده را در فاصله 

 تغییرات توان دریافت شده در فاصله مشخص را بازتاب می کند.کل مدل سایه ارائه شده توسط:

 

توان از دست  βموقعیتی است که قدرت توان اندازه گیری شده است،  dیک موقعیت مرجع است، d0که 

ثابت  βو  d0می باشد. ódBو انحراف معیار  0یک متغیر تصادفی گوسی با میانگین   XdBرفتن مسیر، و 

های مشخص  شده توسط ماژول های رادیویی و محیط های فیزیکی می باشد.اندازه گیری ها از یک آزمون 

و توان از β=1409و   34.9میدانی که تضعیف سیگنال می تواند با استفاده از روش سایه با انحراف معیار 

 در مدل رادیویی ما می تواند بخوبی مدل شود.  n=1.03دست رفتن مسیر 

مدل توزیع قدرت سیگنال.بر مبنای مدل انتشار رادیوی باال، ما یک مدل توزیع قدرت سیگنال بصورت زیر 

 تعریف می کنیم:

 

 

تنها   p  باشد.   pو موقعیت منبع سیگنال  dمی تواند میانگین قدرت سیگنال در موقعیت  RSSIکه 

است در این مدل تغییر می کند و ما می توانیم مدل را در اندازگیری ها جمع آوری شده  با پارامتری است 

  .شود می تعیین فرد به منحصر مدل یک شود، داده P اگر دیگر، عبارت به متناسب کنیم. pتغییر 

 مربعات پایه میانگین حداقل محاسبه خطا



( بر روی MMSEمربعات) حداقل میانگین برای محاسبه موقعیت تخمینی، یک روش ممکن انجام خطا

قدرت سیگنال جمع آوری شده و مدل توزیع قدرت سیگنال می باشد.برای بدست آوردن موقعیت تخمینی، 

 ما اول خطای مربعات میانگین را محاسبه می کنیم:

 

قدرت  s(wi)یک مجموعه از خواندن های قدرت سیگنال) sتعداد شاهد ها،   kموقعیت بلقوه مدعی،  pکه 

است که از مدل توزیع قدرت  Wiقدرت سیگنال رد  wi ،)RSSIp(wi)سیگنال خوانده شده در شاهد 

تخمین را حداقل کنیم و در نهایب موقعیت بهینه MSE، ما می توانیم pسیگنال بدسات آمده است.با تغییر 

حلی قرار گیرد.ما می امکان این وجود دارد که محاسبات در تله حداقل مرا بدست آوریم.  ˆ Pزده شده 

 توانیم از یک تنظیم مجدد تصادفی برای دوباره شروع به کردن محاسبات استفاده کنیم.

در واقع، این روش پایه مبتنی بر برازش منحنی است، که یک محنی)یک مدل توزیع قدرت سیگنال( پیدا 

 می کند که با یک سری از نقاط داده مطابقت دارد.

است در این روش پایه آشکار شود.پس از آنکه خوانش های قدرت سیگنال از یک اشکال بدیهی ممکن 

شاهدین جمع آوری شد، اگر شاهدین گره های سیبیل باشند، خواندن از آنها قابل اعتماد نمی باشد.از اینرو 

باید روشی اتخاذ کنیم که از خوانش ها از گره های سیبیل جلوگیری کند.در بخش بعدی از روش تکراری 

 ای جلوگیری از مشکل باال معرفی می شود.بر

 RANSAC الگوریتم محاسبه بر مبنای

مبتنی بر اجماع نمونه تصادفی برای بهبود استحکام تخمین موقعیت یک وسیله در این زیر بخش، یک روش 

نقلیه پیشنهاد می کنیم.این روش توسط آقای فیستچلر  ابداع و در گرافیک کامپیوتری و هوش مصنوعی 

 اده می شود.ما این روش را برای کشف گره های سیبیل بلقوه اتخاذ می کنیم.استف



 

 RANSACالگوریتم 

این الگوریتم تمام اندازه گیری های قدرت سیگنال و موقعیت های مطابق با آن را بصورت ورودی و موقعیت 

 های تخمینی را بصورت خروجی دارد.

بصورت قدرت سیگنال های خوانده شده است.هر مجموعه اجماع یک مجموعه اجماع شامل یک تعداد 

 Sجای می گیرد. yمنحصر به فرد با یک مدل توزیع قدرت سیگنال در داخل یک محدوده خطای مشخص 

 در گام اول مقدار دهی می شود. ∅مجموعه ای از مجموعه اجماع کاندید است که با مقدار اولیه 

زمان)تعداد آزمایشات( انجام می شود.حلقه به این منظور در  fدر حلقه است که شما یک  10-2 یگام ها

مجموعه اجماع کاندید را پیدا کند که هر کدام یک مدل را نشان می دهند.در شروع  fنظر گرفته شده تا 

  nو  b<<nبا کمترین داده ممکن مقداردهی اولیه می شود که (، یک مجموعه تصادفی 9حلقه)در گام 

 تعداد کل خوانش ها)خوانده شده ها( از قدرت سیگنال می باشد.

یک مدل را از  را پیدا کنیم، سپس ما  sما می توانیم بزرگترین مجموعه اجماع در  11در نهایت در گام 

  bبصورت تصادفی  random(b)نتیجه بگیریم.تابع  MMSEبزرگترین مجموعه اجماع توسط محاسبه 



می  error(s)و سپس به آنها اجازه تشکیل یک مجموعه اجماع را می دهد.تابع  مقدار خوانش را انتخاب

 تواند بصورت زیر تعریف شود:

 

را دارد را  sخطای مربعات میانگین مدل که بهترین تناسب با مجموعه اجماع  error(s)به عبارات دیگر، 

 شود: می تواند بصورت زیر تعریف get_model_position(s)نشان می دهد.تابع 

 

 را انتخاب می کند نشان می دهد. s این تابع مرکز سیگنال مدل که بهترین تناسب مجموعه اجماع 

 

 توزیع موقعیت محاسبه شده.:2تصویر

باید تا حد ممکن کوچک باشد  b(را بصورت زیر معین کنیم.b,f,yما می توانیم پارامتر های این الگوریتم )

تنظیم کردیم.ما  .را به  bولی به اندازه کافی بزرگ باشد که مدل اولیه را مشخص کرد.بصورت تجربی، ما 

تعداد آنها از گره های سیبیل آمده است.)به این خوانش ها،    mعدد خوانش ها  nتصور کردیم که از کل 

ل اینکه مجموعه اجماع اولیه شامل خوانش های جعلی نباشد خوانش های جعلی می گوییم(.از اینرو، احتما

 برابر است با:

 

آزمایش نباشد برابر  fحداقل یک مجموعه اجماع که شامل خوانش های جعلی در  سپس، احتمال اینکه 

 است با:



 

تحت تاثیر خوانش های جعلی قرار نگیرد، بنابراین احتمال ما امیدواریم که مجموعه اجماع اولیه 

 است، ما بدست آوردیم که: 1موردانتظار)میانگین( برابر با 

 

را می توان یک پارامتر از پیش تعریف شده  mاین تعداد آزمایش)حلقه( باید در الگوریتم اعمال شود و 

الگوریتم ما  RANSACسیستم تعریف کرد که سطح استحکام الگوریتم را مشخص می کند.شرط الزم برای 

درصد از خوانش ها جعلی باشند که  00.زیرا  اگر بیش از m<n/2برابر است با بسیار آسان است که 

توسط گره های سیبیل ایجاد شده اند، ما باید یک مجموعه اجماع داشته باشیم که فقط شامل خوانش های 

 امنیتی پذیری انعطاف آستانهدرصد  00جعلی باشد که از مجموعه های اجماع دیگر بزرگتر است.از اینرو، 

دقیقا خطای مربعات میانگین متغیر  yاست می باشد.پارامتر  RANSACبرای روش ما که مبتنی بر 

 .می باشد  XdBتصادفی 

از کمترین  RANSACاز بیشترین داده ورودی ممکن استفاده می کند، در مقایسه با برازش منحنی، که 

 مراحلداده ممکن برای برای تنظیم مجموعه اجماع اولیه استفاده می کند.سپس، این مجموعه اجماع در 

می شود.زیرا روش از یک مجموعه اجماع کوچک شروع می کند و به تدریج بزرگ می شود، تکرار بزرگتر 

این جهت، استحکام الگوریتم  داشته می شود.در نگه اجماع مجموعه از خارج در پرت اطالعات از بسیاری

 بهبود می یابد.

 شبیه سازی

متر است.موقعیت فیزیکی مدعی در نقطه  200.در این سناریو، ما فرض کردین محدوده سیگنال Iسناریوی 

شاهد در موقعیت های تصادفی صادقانه قدرت سیگنال اندازه گیره شده از مدعی را  10ام است و  200

برای تخمین موقعیت مدعی استفاده  MMSEبر ریو، یک محاسبه مبتنی گزارش می کنند.در این سنا

زمان با موقعیت های شاهدین تصادفی و توزیع موقعیت  100کردیم.شبیه سازی ما بطور مستقل برای 

از تصویر می توانیم بفهمیم که موقعیت های تخمین مشخص است انجام شده است. 2تخمینی که در تصویر 

متری موقعیت واقعی مدعی است، بدین ترتیب پیشنهاد می کنیم که  10زده شده بیشتر تست ها در داخل 

متر باشد، ما باور می  10برای مثال، اگر اختالف فاصله بیشتر از متر باشد. 10برابر با   θمقدار ممکن آستانه 

 ره سیبیل است.کنیم که مدعی یک گ



درصد شاهدین  90است.در این سناریو بیش از  1همان سناریوی  2.پیکره بندی پایه سناریوی IIسناریوی 

 استفاده می کنیم. MMSEدر این سناریو، هنوز از روش محاسبه وسایل نقلیه سیبیل هستند.

 200واقعی)در  نشان می دهد که تعدادی از موقعیت های تخمین زده از موقعیت bقسمت  2تصویر 

 متر( می باشد. 900متر(منحرف، و در حال حرکت به موقعیت نزدیک جعلی)در 

به جای  RANSACرا دارد بجز اینکه ما از محاسبه  2همان پیکره بندی سناریوی  9.سناریوی IIIسناریوی 

MMSE  قسمت  2استفاده کردیم.این قضیه در تصویرc  آشکار است که بیشتر تخمین ها به موقعیت واقعی

 نزدیک تر است، در حالی که نقاط پراکنده از دور منحرف هستند.

(دقت تایید مبتنی بر 1نتیجه.بر مبنای نتایج شبیه سازی باال، ما می توانیم به دو نتیجه گیری دست یابیم.

ابل قسیگنال را ارسال کنند  گیری قدرت دازهان واقعی گزارش شاهدان همه اینکه به توجه با قدرت سیگنال 

(هرچند، وقتی که بعضی شاهدان قابل اعتماد نیستند، مانند انتخاب از گره های سیبیل، در این 2قبول است.

 صورت موقعیت تخمین زده قابل اعتماد نیست.

که در فرایند  ( برای ساخت روش مشارکتی موثر، ما باید گارانتی کنیم1دو چالش هنوز هنوز وجود دارد.

کشف گره شاهد سیبیلی وجود ندارد.در غیر اینصورت، تخمین موقعیت ممکن است به آسانی بدست نیاید 

 برای کاهش ضربه گره شاهد سیبیل استفاده کنیم. RANSACحتی اگر ما از الگوریتم 

 

 :ایستگاه های پایه کنار جاده 9تصویر

مدعی( یک قضاوت خوب برای حمله سیبیل نیست.یک آستانه باال آستانه)ماکزیمم فاصله مجاز تا موقعیت (2

ممکن است نرخ کشف)نرخ کشف یک گره سیبیل( را کم کند، اما یک آستانه پایین ممکن است نرخ مثبت 

نادرست )نرخی که یک گره نرمال را یک گره سیبیل تشخیص داده شود(را افزایش دهد که مطلوب 

زه گیری قدرت سیگنال، انتخاب یک آستانه بهینه دشوار است.دو بخش زیر نیست.بخاطر ماهیت ناپایدار اندا

 برای حل کردن دو چالش ذکر شده می باشد.



 

 سیستم شاهد وجود

چالش هایی دیدیم یک مساله تناقض می باشد.صحت روش مشارکتی ما وابسته به اعتماد به شاهدان 

 بشناسیم که دقیقا هدف روش ما می باشد.است.این روش ما نیاز داردکه گره های قابل اعتماد را 

در این بخش، ما یک سیستم شاهد حضور به منظور حذف کاندیدهای شاهد سیبیل پیشنهاد می کنیم.این 

سیستم به منظور اثبات اینکه یک گره چه زمانی و از کجا می آید طراحی می شود و این سیستم به عنوان 

نوان قابل اعتماد به عهد و باقی ماند فقط وسایل نقیله فیزیکی یک ابزار برای فیلتر کردن کاندید های شا

 شاهد می باشد.

ایستگاه های پایه کنارجاده فقط توسط حکومت ها دستکاری می شود و بصورت پراکنده در میان جاده ها 

 توزیع شده است.سپس بر اساس این فرض، ما دو قانون زیر را اعمال می کنیم:

 پایه کنار جاده باید از یک وسیله نقلیه عبوری یک گواهینامه موقعیت درخواست کند.قانون اول.یک ایستگاه 

گواهینامه موقعیت شامل یک مهر زمان، هویت وسیله عبوری، و مکان ایستگاه پایه می باشد.سپس می توان 

 اثبات کرد یک وسیله در یک زمان خاص نزدیک یک ایستگاه پایه بوده است.

 برای یک مدعی باید شامل وسایل نقلیه در جریان ترافیکی مخالف مدعی باشند.قانون دو.همه شاهدان 

را بصورت یک مثال در  9یک وسیله از کجا آمده است.ما تصویر با قانون یک، ما می توانیم مطمئن شویم 

 BS2رد شد، این گره یک گواهینامه موقعیت از  BS2توسط ایستگاه پایه  aاختیار داریم. وقتی که یک گره 

یکدیگر را مالقات می کنند، اثبات  bو  aدریافت می کند.وقتی  BS1هم از  b1دریافت می کند و گره 

 bو  aبرای آنها  با تعویض گواهینامه که آنها از جهت های مختلف آمده اند، آسان است.وقتی که گره 

و با استفاده از کلید  GPSگواهینامه موقعیت خود را همه پخشی می کنند،امضاهای آن با یک مهر زمانی 

خصوصی آنها همه پخشی می شود.در این مسیر، گواهینامه ها نمی تواند توسط دشمن دوباره همه پخشی 

 شود.

با قانون دو، ما می توانیم اطمینان حاصل پیدا کنیم که هر شاهد در جریان ترافیکی مخالف در عوض یک 

 m 7این قانون چطور عمل می کند.گره مهاجم نشان می دهد  1تصویر گره سیبیل یک گره فیزیکی است.

در حال عبور از جهت مخالف و بقیه همان طور می  s7گره سیبیل ایجاد)جعل( می کند، که در آن 

می کنیم، ما فقط یک شاهد در جهت جریان ترافیکی  s6تا   s1باشند.وقتی که تالش برای تایید موقعیت 

 s7، ما می توانیم گره 2.هرچند با قانون n5تا  n2گره های  مخالف )راست به چپ (انتخاب می کنیم مانند



را نادیده بگیریم زیرا نمی تواند اثبات کند که از جریان باالیی جاده آمده است.در این راه، ما می توانیم 

 مطمئن شویم که هر شاهد یک گره فیزیکی است که از جهت مخالف آمده است.

رسید که عضوهای شاهد شامل گره های فیزیکی بجز گره های می توان به هدف  2و1با ترکیب قانون 

سیبیل می باشد.یک تایید کننده نمی تواند گره های شاهد را از همان جریان ترافیکی انتخاب کند،زیرا 

 شاهدان در همان جریان ترافیکی گره های سیبیل هستند مشکل است.قضاوت راجع به اینکه 

 روش کشف آماری

ر یا خی کند می ادعا را خود موقعیت صادقانه گره یکدر این بخش، ما یک روش کشف آماری برای اینکه آیا 

روش رو زمان مشاهده را برای جمع آوری قدرت سیگنال بیشتر توسعه می دهد و سپس .پیشنهاد می کنیم

 آنالیز آماری را بر روی داده های جمع شده انجام می دهد.

توان تغییرات خوانش های می  1دل انتشار رادیو الهام گرفته شده است.از معادله شماره از مانگیزه روش ما 

 این به ،که یک متغیر تصادفی گاوسی فرض شده است، پیدا کرد.XdBقدرت سیگنال که عمدتا توسط نویز 

تست ، ما می توانیم خوانش های قدرت سیگنال را برای یک دوره زمانی جمع  آوری کنیم و یک ترتیب

 راجع به اینکه آیا نویز در خوانش ها توزیع گاوسی را دنبال می کند، انجام دهیم.

موقعیت خود را جعل کند، اندازه گیری های قدرت سیگنال نمی توانند به عبارت دیگر، اگر یک گره مهاجم 

بیشتر، افزایش مطابق مدل انتشار رادیو شوند.ما می توانیم زمان مشاهده را برای جمع آوری اندازه گیری 

 دهیم.

موقعیت  را ′pرا موقعیت واقعی یک گره و  pایده پایه در این روش می تواند بصورت زیر بیان شود.ما 

موقعیت، ما می توانیم مدل توزیع قدرت سیگنال را مشخص کنیم.)مطابق با  به توجه با مدعی می نامیم.

مدل متمرکز شده در   ′mرا نشان می دهد و  pمدل قدرت سیگنال متمرکز شده در  m(.اینجا، 2معادله 

p′ .اندازه گیری قدرت سیگنال، در زمان  عالوه بر آن، نشان می دهد ،t  و توسط وسیله همسایهi 

 اندازگیری شده است.به این ترتیب:

 

 و  ′mبر مبنای مدل iنشان دهنده نویز اندازه گیری در موقعیت 

 

  است.مطابق با مدل رادیویی ما، نمونه  mبر مبنای مدل  iنشان دهنده نویز اندازه گیری در موقعیت 

مطابق با   ′pرا اگر موقعیت  نیز باید مدل گاوسی  را دنبال کند، و  باید توزیع گاوسی 



نمونه بعد از یک دوره به این ترتیب، ما می توانیم یک مجموعه مطابق شد، دنبال کند.   pموقعیت فیزیکی 

مجموعه ای از  Vمجموعه ای از زمان های مشاهده، و  T، که  زمانی،

 است. tوسایل نقلیه همسایه در زمان 

 
 :نویز و مدل توزیع.تصویر

 p، از موقعیت فیزیکی ′pیک مثال خوب برای بیان روش ما است.در این مثال، موقعیت جعلی  .تصویر

  m، که با موقعیت فیزیکی mمنحرف شده است.ما می توانیم همه اندازه گیری های نزدیک مدل دنبال 

، یک خطای استفاده کنیم  برای محاسبه نویز  ′mمحدود است را پیدا کنیم.هرچند، اگر ما از مدل منحرف 

می باشد.این خطا نمونه های نویزی ایجاد می کند که از یک    بزرگ  دریافت خواهیم کرد،که

توزیع گاوسی پیروی نمی کنند.فراتر از این، اگر از ما از آنالیز آماری بعد جمع آوری نمونه های کافی انباشته 

 شده استفاده کنیم این خطا بیشتر آشکار خواهش شد.

 از متد های ذکر شده شده یکپارچه طرح بر کلی مرور

روش کلی  ین بخش، ما روش های معرفی شده در بخش های قبلی را باهم ادغام می کنیم و به یکدر ا

در ابتدا، هر وسیله نقلیه به صورت دوره ای باید با یک الگوریتم تخمین پارازیت برای کشف دست می یابیم. 

ر وضیح داده شد، هسطح پارازیت کانال جاری را تخمین بزند.با سیستم شاهد حضور که دربخش های قبلی ت

گره برای عبور یک گواهینامه از ایستگاه پایه کنار جاده دریافت می کند.بعداز آن،وسیله نقلیه بصورت دوره 

ای گواهینامه خود را همه پخشی می کند  تا اثبات کند از کجا آمده است.در همین حال،روش کشف 

فانوس همه پخشی می کند و از ماشین  مشارکتی در حال کار می باشد.هر وسیله بصورت دوره یک بسته

وقتی که به اندازه کافی اطالعات های در آمدن،اندازه گیری های قدرت سیگنال را دریافت و انباشته می کند.

اندازه گیری قدرت سیگنال جمع آوری شد، وسیله نقلیه به عنوان یک تایید کننده، آنالیز آماری را انجام می 

 ه آیا آن گره سیبیل است یا خیر.دهد و سپس تصمیم می گیرد ک



بعد از اینکه گره سیبیل تشخیص داده شد، وسیله نقلیه)تایید کننده(، می تواند پاسخ هایی را ایجاد 

ود و نمی شبکه جدا می شکند.برای مثال می تواند فقط گره سیبیل را نادیده بگیرد، بنابراین گره سیبیل از 

 ایجاد کند.تواند تصور اشتباه از ازدحام شبکه 

 سازی شبیه ارزیابی

 

انجام شده و پارامترها و مقادیر آن در جدول  NS2شبیه سازی انجام شده در این مقاله توسط، شبیه ساز 

 زیر قرار داده شده است.

 
 :پارامتر های پیکره بندی شبیه سازی1جدول 

 پارامترهای سیستم و مقادیر پیشفرض نشان داده شده است. 2در جدول 

 

 :پارامتر ها و مقادیر پیشفرض سیستم2جدول

 نرخ کشف

نشان  bو aقمست  0در این زیر بخش، ما تاثیر پارامترهای سیستم را بر نرخ کشف بررسی می کنیم.تصویر

فهمیدن این آسان می دهد که نرخ کشف، از فاصله انحراف سیبیل و زمان مشاهدت در حال تغییر است.

 10موقعیت فیزیکی دور است.وقتی انحراف سیبیل بزرگتر یا مساوی با است که یک موقعیت ادعا شده از 

 درصد می رسد. 33به بیش از  INPROVEDثانیه باشد نرخ کشف روش  10متر باشد و زمان مشاهده 

ما به  IMPROVEDزمان مشاهده و زمان انحراف کوتاه است، روش نشان می دهند که   bو  aتصویر 

  است و روش ما بر اساس آنالیز آماری است. PREVIOUS[2]مراتب برتر از روش 



 

 

 شبیه سازی مقاله بر حسب سه پارامتر، انحراف، زمان مشاهده و تراکم وسایل نقلیه 0تصویر 

 نتیجه گیری

 یصتشخ برای ،سیگنال قدرت تحلیل و تجزیه از استفاده امکان برای مختلف های تالش از ما مقاله، این در

 رهگ یک فیزیکی موقعیت تخمین برای مشارکتی روش یک ما ،استفاده نمودیم.نخست سیبیل حمالت

ما محدودیت های این روش پایه رو آنالیز کردیم و در ادامه پاسخ های به چالش کردیم. پیشنهاد مشکوک

های موجود پیشنهاد کردیم، که سیستم شاهد وجود و روش کشف آماری از این دسته بودند.شبیه سازی 

ما بر پایه نقشه های واقعی امریکا و مدل های ترافیکی بوده است و کارایی روش ما اثبات شد.اگرچه های 

درصد کشف را گارانتی نمی کند، ولی می تواند یک راه اقتصادی بدون سخت افزار های  100هنوز روش ما 

 خاص برای مقابله با حمالت سیبیل باشد.
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