شبکه و امنیت

برگردان  :محمد پژوهشفر

سیستم رمزی انعطاف پذیر
و کاربرد آن در شبکه های حسگر بی سیم
 -1مقدمه

هدف اصلی شبکه حسگر بررسی پدیده ها و
انتقال اطالعات به ایستگاه مرکزی می باشد.
انتظار می رود محاسبات پیچیده در ایستگاه
مرکزی انجام شوند .با این حال ،انتقال داده
های غیرضروری می ت واند منجر به افزایش بار
ارتباطی گره های حسگری گردد که در نزدیکی
ایستگاه مرکزی ق رار دارند .پردازش درون شبکه
ای به کاهش ت رافیک ارتباطات زاید کمک می کند.
پردازش درون شبکه ای همچنین منجر به تجمع
ت رافیک چندجانبه در شبکه های حسگر بی سیم
می گردد .عالوه بر این ،استفاده های خصمانه
و بدون توجه و محیط ارتباطی ناامن تهدیدهای
امنیتی را ب رای خ وانش های حسگر ایجاد می
کنند.
در شبکه های حسگر بی سیم ،گره های جمع
کننده داده ها را از گره های حسگر دریافت کرده
و آنها را قبل از ارسال نتایج به ایستگاه مرکزی
جمع بندی می کنند .اگر داده های رمزی باشند،
گره های جمع کننده باید داده ها را رمزگشایی

کرده و بعد از جمع بندی آنها را مجددا رمزگذاری
نموده و سپس به  hopبعدی ارسال کنند .ایمنی
 Hop-by-hopمنجر به افزایش مصرف منابع
در شبکه های حسگر بی سیم دارای منابع
محدود می گردد و این امر ریسکی ب رای حریم
خصوصی خ وانش های حسگرها می باشد .این
ف رایند اغلب در شبکه های حسگر بی سیم با
نام جمع آوری ایمن داده ها به روش Hop-by-
 hopشناخته می شود .در این روش ،گره های
واسط عامل دش واری ایمنی پروتکل های شبکه
های حسگر بی سیم می گردند .بناب راین ،اطمینان
از حریم خصوصی خ وانش های حسگر در گره
های واسط منجر به ایجاد پروتکل های جمع
آوری ایمن داده ها می گردد.
پردازش داده های رمزنگاری شده در طی دهه
های اخیر به طور گسترده ای مورد مطالعه ق رار
گرفته است .هم ریختی ارائه شده توسط ریوست
و همکارانش منجر به تغییر پذیری سیستم های
رمزی گردیده و کاربردهای جالبی در شبکه های
حسگر بی سیم با منابع محدود می گردد .با این

حال ،هم ریختی دارای تاثی رات معکوسی نیز بر
روی عملکرد سایر معیارهای امنیتی از جمله
انسجام و تازگی داده ها دارد .عالوه بر این ،روش
های سنتی سازگاری خوبی با مدل های امنیتی
نهایی که از تجمع حمایت می کند ،ندارند .در
این فصل ،ما به بررسی سیستم های رمزی قابل
تغییر استفاه شده توسط پروتکل های شبکه های
حسگر بی سیم مختلف خ واهیم پرداخت .فصل
پیشنهادی به درک سیستم های رمزی مختلف
استفاده شده توسط پروتکل های  WSNب رای
پردازش خ وانش های حسگر در گره های واسط
کمک می کند .بحث ارائه شده در این فصل ،نه
تنها منجر به شناخت سیستم های رمزی مختلف
می گدد ،بلکه درک مقاالت تحقیقاتی مختلف
ارائه شده در  WSNها را تسهیل کرده و از این
سیستم های رمزی استفاده می کند.
ادامه این فصل به شرح زیر سازماندهی شده
است .در بخش  ،6.2ما تاثیر پردازش درون شبکه
بر روی نیازمندی های امنیتی از جمله حریم
خصوصی ،انسجام و تازگی را مورد بررسی ق رار
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می دهیم .در بخش  ،6.3ما به بررسی هم ریختی
حریم خصوصی می پردازیم .بخش  ،6.4سیستم
های رمزی قابل تغییری که بر پایه رمزنگاری
متقارن ایجاد شده اند و در چندین پروتکل WSN
به کار برده شده اند را بررسی می کند .در بخش
 ،6.5ما سیستم های رمزی قابل تغییر را ارائه می
دهیم که مبتنی بر رمزنگاری کلید نامتقارن بوده
و در پروتکل های  WSNبه کار برده شده اند.
بخش  ،6.6با تاکید بر روی نتایج حاصل ،فصل را
به پایان می رساند.

تصویر  -1رمزگذاری و رمزگشایی با استفاده از سیستم رمزی Domingo-Ferrer

تصویر  -2جمع آوری داده مبتنی بر درخت با استفاده از سیستم رمزی Domingo-Ferrer

 -2تاثیر پردازش درون شبکه ای

شبکه های حسگر بی سیم در معرض حمالت
گسترده ای ق رار دارند .این حمالت شامل است راق
سمع ،تحلیل ت رافیک ،نقض انسجام ،حمالت
بازپخش ،حمالت فیزیکی ،حمالت عدم ارائه
خدمات و  ...می باشند .عالوه بر این ،حمالت عدم
ارائه خدمات در  WSNها شامل مجموعه ای
از حمالت از جمله حمالت Sybil، wormhole،
 sinkholeو سیل می باشند .با این حال ،به دلیل
محدودیت های فضایی ،ما بررسی ان واع مختلف
حمالت و ضدحمالت آنها را حذف می کنیم ،اما
اطالعات مربوط به آنها را می ت وان در مقاالت
مرتبط مشاهده نمود.
پردازش درون شبکه ای دارای تاثیر شدیدی
بر روی امنیت پروتکل های شبکه حسگر دارد.
نیازمندی های متناقض از جمله پردازش در
مسیر و ایمنی نهایی را نمی ت وان با استفاده از
مکانیسم های امنیتی سنتی به دست آورد .عالوه
بر این WSN ،ها شباهت های زیادی با شبکه
های مرسوم از جمله شبکه های بی سیم دارند
و نیازمندی های امنیتی  WSNها همانند شبکه
های سنتی می باشد .با این حال ،نیازمندی های
امنیتی شبکه های حسگر بی سیم تاثیر قابل
توجهی بر روی جمع آوری داده های درون شبکه
و پردازش داده های رمزی دارد .در این بخش ،ما
تاثیر پردازش درون شبکه بر روی موارد امنیتی
ضروری از جمله حریم خصوصی ،انسجام و
تازگی را مورد بررسی ق رار می دهیم.

 -2-1حریم خصوصی

استفاده در محیط های خصومت آمیز و فقدان
محافظت فیزیکی منجر به آسیب پذیری گره های
حسگر نسبت به حمالت دستگیری گره می گردند.
بناب راین ،گره هایی که خ وانش های حسگر را به
صورت خام پردازش می کنند ،هدف های اصلی
حمله کنندگان هستند .اگر گره های نزدیک تر به
ایستگاه مرکزی دستگیر شوند ،می ت وانند تاثیر
زیادی بر روی حریم خصوصی خ وانش های جمع
آوری شده از حسگرهای داشته باشند .یکی از راه

حل ها ب رای مقابله با حمالت دستگیری گره ها،
پردازش خ وانش های رمزگذاری شده حسگرها
بدون رمزگشایی آنها در گره های جمع کننده
واسط می باشد .هم ریختی حریم خصوصی
به پردازش داده های رمزگذاری شده با استفاده
از پارامترهای عمومی کمک می کند .اگرچه هم
ریختی حریم خصوصی در ب رابر حمله کنندگان
منفعل عملکرد محافظتی خوبی دارد ،با این حال،
خ وانش های حسگر را نسبت به حمله کنندگان
فعال آسیب پذیر می سازد که هدف آنها تغییر
یا وارد کردن داده های تقلبی به شبکه می باشد.

 -2-2انسجام

پردازش درون شبکه ای داده های اصلی را تغییر
می دهد .از این رو ،مکانیسم های سنتی نمی
ت وانند انسجام نهایی را در شبکه های مبتنی
بر داده تائید کنند .تائید انسجام نهایی یکی از
مسائل تحقیقاتی به شمار می رود .با این حال،
پارمر و جین واال امکان محافظت از انسجام نهایی
در  WSNهای دارای منابع محدود را نشان
دادند .به طور خالصه ،تائید انسجام در شبکه
های مبتنی بر داده نیازمند تائید انسجام در گره
های واسط و همچنین ایستگاه مرکزی می باشد
و نیازمند تائید اسنجام خ وانش های جمع شده و
مت راکم می باشد .مانع اصلی در دستیابی به این

اهداف به شرح زیر می باشند )1( :استفاده از هم
ریختی حریم خصوصی قابل تغییر نه تنها به
گره های جمع کننده اصیل کمک می کند ،بلکه
به حمله کننده نیز در تغییر داده های رمزگذاری
شده یاری می کند )2( .جمع آوری منجر به تغییر
نمود داده های اصلی می گردد .از این رو ،تائید
صحت داده های جمع آوری شده به ف رایندی
چالش ب رانگیز تبدیل می شود.

 -2-3تازگی

تازگی نقش مهمی را در صحت خ وانش های
جمع آوری شده حسگر ایفا می کند .محافظت
از بازپخش با استفاده از کانتر یا  nonceبه
روش سنتی صرفا منجر به محافظت بازپخش
 hop-by-hopمی گردد .این نوع محافظت فقط
دشمنان خارجی را در نظر می گیرد .با این حال،
شبکه های حسگر ممکن است دارای گره های
واسط باشند .محافظت بازپخش در ب رابر گره
های دستگیر شده ب رای صحت اطالعات جمع
آوری شده ضروری می باشد.

 -3هم ریختی حریم خصوصی

هم ریختی خصوصی (یا پردازش داده های
رمزنگاری شده) یکی از ویژگی های سیستم های
رمزی می باشد که از پردازش داده های رمزگذاری
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شده بدون رمزنگاری حمایت می کند .این ویژگی
توسط پروتکل های مختلف  WSNها به منظور
ارائه حریم خصوصی ب رای خ وانش های حسگر
در گره های واسط خطرپذیر به کار برده می
شود.
همانطور که در معادله  1نشان داده شده است،
کلید رمزنگاری و کلید رمزگشایی می ت واند ب رای
برخی از سیستم های رمزی از جمله سیستم
رمزی  Domingo-Ferrerیکسان باشد.

تصویر  -3رمزگذاری و رمزگشایی با استفاده از سیستم رمزی CMT
تصویر  -4جمع آوری داده های مبتنی بر درخت با استفاده از سیستم رمزی CMT

(1) - Dk(Ek(x) + Ek(y)) mod n = (x + y) mod n

همانطور که در معادله 2نشان داده شده است،
کلید رمزگشایی و کلید رمزنگاری می ت واند ب رای
برخی از سیستم های رمزی از جمله سیستم
رمزی  Paillierمتفاوت باشد.
(2) - Dk!(Ek(x) * Ek(y)) mod n = (x + y) mod n

 -3-1هم ریختی حریم خصوصی :افزودن

همانطور که در معادله 3نشان داده شده است،
سیستم رمزی  CMTاز عملیات هم ریختی مازاد
بر داده های رمزنگاری شده استفاده می کند.
عالوه بر این ،سیستم های رمزی پیشنهادی
توسط  Koblitz، Okamotoو Uchiyama،
 Paillierو  Domingo-Ferrerاز عملیات هم
ریختی مازاد بر داده های رمزی حمایت می کنند.
(3) - Dk(Ek(x) * Ek(y)) mod n = x * y mod n

 -3-2هم ریختی حریم خصوصی :ضرب

سیستم رمزی  RSAاز هم ریختی حریم
خصوصی تکثیری حمایت می کند .هم ریختی
حریم خصوصی تکثیری امکان محاسبه داده
های رمزنگاری شده را ف راهم می آورد .همانطور
که در معادله 4نشان داده شده است ،رمزگشایی
محصول دو متن منجر به نتیجه یکسانی می
گردد.
(4) - DK!(Ek(x) * Ek (y)) mod n = x*y mod n

-3-3همریختیحریمخصوصی OR:اختصاصی
سیستم رمزی  Goldwasser-Micaliاز نظر
عملیات  X-ORدارای هم ریختی می باشد.
همانطور که در معادله  6.5نشان داده شده است،
به منظور محاسبه  X-ORدر متن های عادی،
سیستم رمزی  Goldwassar-Micaliمحصول
متن رمزی را محاسبه می کند .در بخش  ،6.5.3ما
سیستم رمزی  Goldwassar-Micaliو استفاده
آن در شبکه حسگر بی سیم را مورد بررسی ق رار
خ واهیم داد.
y mod n

(5) - DK!(Ek(x) * Ek (y)) mod n = x

 -4هم ریختی حریم خصوصی مبتنی بر
رمز متقارن

جدول  -1مقایسه سیستم های رمزی قابل تغییر مبتنی بر رمز متقارن

در این بخش ،ما دو سیستم رمزی قابل تغییر
مبتنی بر رمز متقارن را مورد بررسی ق رار خ واهیم
داد که عبارتند از  Domingo-Ferrerو .CMT
بررسی دقیق سیستم های رمزی و استفاده آنها
در شبکه های حسگر بی سیم توسط پارمار و
جین واال ارائه شده اند .از این رو ،در این بخش
ما صرفا روشی مناسب ب رای تحلیل این سیستم
های رمزی را ارائه می دهیم.

همانطور که در توپولوژی جمع آوری داده های
مبتنی بر درخت شرح داده شده در تصویر 2
مشخص است ،گره جمع آوری کننده محاسبات
داده های رمزگذاری شده را با استفاده از پارامتر
عمومی  nانجام می دهد .رمزگشایی در ایستگاه
مرکزی انجام شده و نیازمند روند معکوس
پارامتر رمزی  rمی باشد .عالوه بر این ،عملیات
رمزگشایی نیازمند محصول نردبانی  r-1و
مختصات متن رمزی جمع آوری شده می باشد.

سیستم رمزی  Domingo-Ferrerاز پردازش
داده های رمزنگاری شده در صورتی که داده ها
با استفاده از یک رمز یکسان رمزنگاری شده اند،
پشتیبانی می کند .در سیستم رمزی Domingo-
 ،Ferrerاندازه پارامتر  dبر روی اندازه متن رمزی
تاثیر دارد .سیستم رمزی مبتنی بر رمز متقارن
از پارامتر رمزی  rب رای رمزگذاری استفاده کرده و
 r-1را ب رای رمزگشایی محاسبه می کند.
همانطور که در تصویر  2نشان داده شده است،
هر متن عادی به  dزیرمتن تقسیم شده است و
هر زیرمتن نیز با استفاده از پارامتر رمزی  rو یک
پارامتر عمومی  nرمزگذاری می شود.

 -4-2سیستم رمزی CMT
 .Castellucia et alرمز  ,Vernaرا به منظور
ارائه طرح جمع آوری افزایشی ایمن پیشنهاد نمود
که اغلب با عن وان سیستم رمزی  CMTخ وانده
می شود .در سیستم رمزی  ،CMTهمانطور
که در تصویر  3نشان داده شده است ،عملیات
رمز توسط افزودن متن عادی و رمز انجام می
شود ،این در حالی است که عملیات رمزگشایی
با کاهش رمز از متن رمز انجام می گیرد .اگرچه
رمزگذاری و رمزگشایی عملیات کریپتوگ رافی
بهینه از نظر محاسباتی هستند ،ایجاد رمزهای
شبه تصادفی منجر به افزایش سربار محاسباتی

 -4-1سیستم رمزی Domingoo-Ferrer
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می گردد.
همانطور که در تصویر  4نشان داده شده است،
هر گره حسگر افزودن متن عادی و رمز خود
ب رای ایجاد متن رمز را انجام می دهد .متن رمزی
دریافتی در گره های جمع آوری کننده با استفاده
از افزایش مدوالر جمع آوری می شود .ایستگاه
مرکزی در سیستم رمزی  CMTکلید جمع آوری
شده را از متن رمزی جمع آوری شده به منظور
دستیابی به متن عادی کسر می کند.
در جدول  ،1ما مقایسه سیستم های قابل تغییر
مبتنی بر رمز متقارن را ارائه داده ایم.

تصویر  -5رمزگذاری و رمزگشایی با استفاده از سیستم رمزی RSA
تصویر  -6جمع آوری داده مبتنی بر درخت با استفاده از سیستم رمزی RSA

افزودن هم ریختی

کسر هم ریختی

ضرب هم ریختی
ضرب هم ریختی به هم راه یک ضریب ثابت
عدد صحیح ایجاد شده به صورت تصادفی
عدد صحیح  n’>1به طوری که n’|n
متن ساده باید به بخش های d>2

تقسیم شود.

 -5هم ریختی حریم خصوصی مبتنی بر
رمز نامتقارن

سیستم هار رمزی مبتنی بر رمز نامتقارن به
طور گسترده در پروتکل های  WSNها به کار
برده می شوند .بررسی دقیق سیستم های رمزی
مبتنی بر رمز نامتقارن و کاربرد آنها در پروتکل
های  WSNتوسط پارمار و جین واال ارائه شده
است .از این رو ،در این بخش ما صرفا به معرفی
سیستم های رمزی مبتنی بر رمز نامتقارن
استفاده شده توسط چندین پروتکل  WSNاکتفا
می کنیم.

 -5-1سیستم رمزی RSA
در سال  ،1978ریوست ،شامیر و آدلمن روشی را

ب رای اج رای سیستم های رمزی رمز نامتقارن ارائه
کردند که اغلب با نام سیستم رمزی  RSAخ وانده
می شود .امنیت سیستم رمزی  RSAبه تعامل
پذیری فاکتور گیری اعداد بزرگ بستگی دارد.
مزیت سیستم رمزی  RSAدر مقایسه با سایر
سیستم های رمزی مبتنی بر رمز نامتقارن این
است که فاقد گسترش پیام می باشد و این بدین
معناست که متن عادی و متن رمزی مربوط دارای
 .با این حال،
اندازه یکسانی هستند
مزیتی که منجر به محدودیت گسترش پیام می
شود بدین دلیل است که سیستم رمزی  RSAاز
اج زای تصادفی در طی رمزگذاری استفاده نمی
کند .از این رو ،بزرگترین مزیت عدم گسترش پیام،
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بزرگترین ای راد سیستم رمزی  RSAبه شمار می
رود .عالوه بر این ،به دلیل ماهیت قطعی سیستم
رمزی  ،RSAاین امر از نظر معنایی ناامن می
باشد.
سیستم رمزی  RSAاز عملیات هم ریختی ضربی
ب رای داده های رمزگذاری شده پشتیبانی می کند.
با این حال ،کاربرد داده های جمع آوری شده
پنهان نیازمند پشتیبانی از هم ریختی جمعی می
باشد .بناب راین ،پروتکل های جمع آوری داده پنهان
به منظور اطمینان از حریم خصوصی خ وانش
های حسگر در گره های واسط در سیستم رمزی
 RSAبه کار برده نشده اند .با این حال ،این
سیستم از جمله اولین سیستم های رمزی مبتنی
بر رمز نامتقارن است که در  WSNها ب رای
ارزیابی امکان پذیری سیستم هاهی رمزی مبتنی
بر رمز نامتقارن مورد بررسی ق رار گرفته است.

 -5-2مثال

در این بخش ،ما مثالی از سیستم رمزی RSA
را ارائه می دهیم .شایان ذکر است که به منظور
سهولت محاسبه ،ما از پارامترهای کوچک
استفاده کرده ایم .با این حال ،آن را می ت وان ب رای
پارامترهای واقع بینانه تر نیز بسط داد .همانطور
که در تصویر  5نشان داده شده است ،متن ساده
 m=23با استفاده از رمز  e=7و پارامتر عمومی
 N=187رمزگذاری می شود ،این در حالی است
که متن رمزی  C=133با استفاده از  d=23و
پارامتر عمومی  n=187رمزگشایی می شود.
در اینجا ،کلید رمزگذاری  eبه صورت عمومی
قابل دسترس می باشد ،این در حالی است که
امنیت سیستم رمزی  RSAبه پنهان بودن رمز
خصوصی  dبستگی دارد .این مثال نشانگر
ماهیت قطعی سیستم رمزی  RSAمی باشد که
در آن اگر  eو  nثابت باشند ،هر متن عادی  mبه
همان متن رمزی  cتبدیل می شود.
سیستم رمزی  RSAامکان عملیات هم ریختی
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ضربی ب رای داده های رمزگذاری شده را ف راهم می
آورد .همانطور که در تصویر  6مشاهده می شود،
گره های برگ خ وانش های حسگر را با استفاده
از رمز عمومی  eرمزگذاری می کنند ،این در حالی
است که گره های واسط محصول متن های رمزی
را با استفاده از پارامتر عمومی  nمحاسبه می
کنند .ایستگاه مرکزی متن رمزی را با استفاده از
رمزخصوصی  dرمزگشایی می کند .متن رمزی
حاصل دریافتی در ایستگاه مرکزی در صورتی
که رمزگشایی شود ،نتیجه ای همانند جمع آوری
متن های عادی ارائه می دهد.

 -5-3سیستم رمزی Goldwasser-Micali

سیستم رمزی  Goldwasser-Micaliاولین
سیستم مبتنی بر تعامل پذیری مشکل
 residuosityمی باشد Goldwasser .و
 Micaliبه بررسی مفهوم امنیتی معنایی
پرداختند .در سیستم رمزی Goldwasser-
 ،Micaliمتن عادی به عن وان یک صفر یا یک
ارائه می شود .همانطور که در تصویر  7نشان
داده شده است ،بیت  1را می ت وان با استفاده از
رمزعمومی  aو پارامتر عمومی  nرمزگذاری نمود.
رمزگشایی در سیستم رمزی Goldwasser-
 Micaliبه محاسبه نماد لژاندر نیاز دارد .عالوه
بر این ،سیستم رمزی Goldwasser-Micali
به پ رایم های رمزی  pو  qب رای رمزگشایی متن
رمزی نیاز دارد.
در تصویر  ،8مثالی ب رای نمایش رمزگذاری،
رمزگشایی و مجموع عملیات در سیستم رمزی
 Goldwasser-Micaliنشان داده شده است.
همانطور که در تصویر  8مشاهده می شود ،متن
های رمزی به منظور دستیابی به اثر  X-ORدر
متن های عادی در کره های واسط تکثیر شده اند.
گره های جمع کننده نیازمند پارامتر  nب رای جمع
آوری متن های رمزی هستند .ایستگاه مرکزی در
سیستم رمزی  ،Goldwasser-Micaliمتن های
رمزی جمع آوری شده را با استفاده از نماد لژاندر
و پارامتر رمزی  pرمزگشایی می کند.

-5-4

سیستم

رمزی

Okamoto-

Uchiyama
 Okamotoو  Uchiyamaنیز یک سیستم
افزایشی ایمن هم ریخت را پیشنهاد کردند .این
سیستم رمزی تحت فرضیه زیرمجموعه  pاز
نظر معنایی ایمن می باشد .ایمنی سیستم
رمزی  Okamoto-Uchiyamaبه تعامل پذیری
فاکتورگیری  n=p2qبستگی دارد .با این حال،
سریعترین الگوریتم ب رای فاکتورگیری  nتعداد
الگوریتم های میدانی می باشد .مدت زمان
اج رای الگوریتم نیز به اندازه  nبستگی دارد .از
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این رو ،پارامترهای سیستم رمزی Okamoto-

 Uchiyamaباید به گونه ای انتخاب شوند که
اندازه  n=p2qهمانند اندازه  n=pqدر سیستم
رمزی  1024 RSAبیتی ب رابر باشد .همانطور
که در تصویر  9نشان داده شده است ،سیستم
رمزی  Okamoto-Uchiyamaاز عدد تصادفی
 rو متن عادی  pب رای ایجاد متن رمزی  cاستفاده
می کند .رمزگذاری با استفاده از رمزهای عمومی
 gو  hانجام می گیرد ،این در حالی است که
رمزگشایی با استفاده از رمز شخصی  pانجام
می شود .عملیات جداسازی در سیستم رمزی
 Okamoto-Uchiyamaنیازمند ضرب معکوس

مخرج می باشند.
عملیات رمزگذاری ،رمزگشایی و جمع آوری در
یک توپولوژی جمع آوری داده مبتنی بر درخت
در تصویر  10نشان داده شده اند .در سیستم
رمزی  ،Okamoto-Uchiyamaمتنهای رمزی به
منظور دستیابی به تاثیر افزایشی بر روی متن
عادی مربوطه ،ضرب می شوند .گره های جمع
کننده از پارامتر همومی  nب رای جمع بندی متن
های رمزی استفاده می کنند.
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 -5-5سیستم رمزی  ElGamalمبتنی بر
منحنی بیضوی

 Koblitzاولین سیستم رمزی با رمز نامتقارن
مبتنی بر منحنی بیضوی را با پشتیبانی از هم
ریختی های افزایشی پیشنهاد نمود .سیستم
رمزی  ElGamalمبتنی بر منحنی بیضوی
( )EC-ElGamalبر اساس تعامل پذیری
حل مشکل لگاریتم مج زای منحنی بیضوی
( )ECDLPایجاد شده است .در سیستم رمزی
 ،EC-ElGamalمتن عادی قبل از انجام عملیات
رمزگذراری ،به عن وان یک نقطه منحنی بیضوی
نشان داده می شود .همانطور که در تصویر
 11نشان داده شده است ،مثال از یک سیستم
هماهنگی با مختصات  xو  yاستفاده می کند.
در این روش ،مقدار متن عادی را می ت وان با
استفاده از سایر سیستم های مختصات از جمله
سیستم مختصات تصویری ،سیستم مختصات
 Jacobianو  ...نمایش داد .ب رای مثال ،سیستم
مختصات تصویری نیازمند سه مختصات x، y
و  zب رای نمایش متن عادی به عن وان یک نقطه
منحنی بیضوی می باشد .رمزگذاری در سیستم
رمزی  EC-ElGamalدو نقطه متن رمزی C1
و  C2بر روی منحنی بیضوی ارائه می دهد.
رمزگشایی در سیستم رمزی  EC-ElGamalیک
نقطه را در منحنی بیضوی ایجاد می کند .نقطه
ایجاد شده توسط عملیات رمزگشایی در منحنی
بیضوی نیازمند نگاشت به مقدار متن عادی
مربوطه می باشد.
تصویر  12مثالی از رمزگذاری ،رمزگشایی و
عملیات جمع بندی را در یک توپولوژی جمع آوری
داده مبتنی بر درخت نشان می دهد .تابع نگاشت
معکوس در سیستم رمزی  EC-ElGamalبر
پایه روش های  brute-forceایجد شده اند .با این
حال ،بدلیل ایستگاه مرکزی غنی از منبع و فضای
محدود پیام ،سیستم رمزی  EC-ElGamalرایج
ترین سیستم رمزی با رمز نامتقارن ب رای ت رافیک
چندسویه معکوس  WSNمنبع محدود می باشد.
در جدول  ،6.2ما مقایسه سیستم های قابل

منحنی
سیستممبتنی بر
سیستم رمزی
استفاده
رمزگذاری و
تصویر
ElGamal
های واسط آسیب پذیر به
بیضویدر گره
حسگر
های
دادهازایم.
رمزگشاییارباائه
نامتقارن را
 -11رمز
تغییر با
منحنی
درخت با
آوری داده مبتنی
تصویر  -12جمع
ElGamal
عالوه بر این ،انسجام خ وانش
بیضوی شود.
برده می
سیستم رمزیکار
استفاه ازضربی،
ریختی
عملیات برهم
 RSAاز
رمزی

سیستم رمزی  Goldwasser-Micaliاز عملیات
هم ریختی  X-ORو سیستم رمزی Okamoto-
 Uchiyamaو سیستم رمزی EC-ElGamal
از عملیات هم ریختی افزایشی ب رای داده های
رمزگذاری شده پشتیبانی می کنند.

 -6نتیجه گیری

ویژگی تغییرپذیری سیستم های رمزی به دلیل
تاثیر منفی آن بر روی انسجام داده های رمزگذاری
شده ،به عن وان یک ویژگی نامطلوب در نظر
گرفته می شود .با این حال ،ویژگی تغییرپذیری
کاربردهای جالبی در حسگرهای شبکه بی سیم
منبع محدود دارد .ویژگی تغییرپذیری در WSN
ها به منظور اطمینان از حریم خصوصی خ وانش

جدول  -2مقایسه سیستم های رمزی قابل تغییر مبتنی بر رمز نامتقارن

های حسگر را می ت وان از طریق مکانیسم های
دیگر در کنار حفظ حریم خصوصی خ وانش های
حسگر انجام داد .در این فصل ،ما به بررسی
الگوریتم های رمزگذاری مختلفی که در WSN
ها به عن وان اطمینان از حریم خصوصی خ وانش
های حسگر در گره های واسط آسیب پذیر به
کار برده می شوند ،می پردازیم.
مباحث مربوط به الگوریتم های ارائه شده در این
فصل به درک الگوریتم های پیچیده رمزنگاری
کمک می کنند .سیستم های رمزی موردبحث
در این فصل را می ت وان به سایر زمینه های
تحقیقاتی نیز اعمال نمود که از جمله آنها می
ت وان به اینترنت اشیاء ،پردازش ابری و کدینگ
شبکه اشاره کرد.
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