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طرح بهبودیافته احراز اصالت با حفظ گمنامی مشروط در شبکههای اقتضایی بین خودرویی
سید مرتضی پورنقی ،*1مصطفی برمشوری ،2محمود گردشی

3

 -1دانشجوی دکتری ،دانشگاه قم
 -2کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم کامپیوتر ،دانشگاه تهران
 -3استادیار ،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
(دریافت03/90/11 :؛ پذیرش)01/90/11 :

چکیده
شبکههایاقتضاییبینخودرویی)(VANETمی تواننددرارتباطمیانوسایلنقلیهومدیریتترافیکبهبوودمناسوبیایدواددننود 
احرازاصالتپیامهایمنتشرشدهتوسطخودروها،ازمهمترینمسائلپیشرودرشبکههایاقتضاییبینخودروییمیباشد،زیوراارسوا 
هایاشتباهمیتواندباعثبروزتصادفاتوتغییرالگویترافیکیشبکهگردد طرحهایبسیارزیادیبرایاحرازاصوالتدرشوبکههوای

پیام
اقتضاییبینخودروییارائهشده انددههرددامدارایمزایاومعایبیمی باشند،اموامعرفوییوکطورحاحورازاصوالتامونودار موددر
شمارمی ید 

ترینچالشدراینشبکههابه


ازمسائلبازتحقیقاتیبودهومهم
شبکههایاقتضاییبینخودرویی

میپردازیموسپسطرحارائهشدهتوسطلی
هایاحرازاصالتدرشبکههایاقتضاییبینخودرویی 


دراینمقالهابتدابهمعرفیانواعروش
دهیموسهسناریویحملهبهاینطرحرامعرفیمیدنیمدهامکانجعلامضایداربررابهمهاجم


والیراموردتدزیهوتحلیلقرارمی
یافتهازطرحلیوالیراپیشنهادمیدهیمدهدارایملزوماتامنیتیودار ییمناسبیمیباشودسوپس

میدهد درادامهیکطرحبهبود
یهسازیطرحپیشنهادیخودراارائهخواهیمدرد 
نراشبیهسازیدردهودرپایاننتایجشب 

اصالتگمنامومشروط،زوجسازیدوخطی،شناسهمستعار 

شبکههایاقتضاییبینخودرویی،احراز

واژههای کلیدی:



 -4مقدمه
افزونحدمخودروهاوبهتبو  ن


باتوجهبهافزایشروز
افزایشتعدادتصادفات،درسوا هوایاخیورگورایشعموومی
سازندگانوسایلنقلیهومدیرانترافیکشهریبهخودروهای
هوشمندافزایشیافتهاستوبرقراریایمنیدرخوودروهوابوا
استفادهازفر یندهایهوشمندومستقلازتواناییهایراننده
ازاهدافمهماینمرادزقرارگرفتهاست بنابرایننوعخاصوی
ازشبکههایاقتضاییدهدر نگورههوایشوبکه،خوودروهوا
میباشند،بانامشبکههوایاقتضواییبوینخوودرویی1معرفوی
شدند تفاوتعمدهیشبکههایاقتضاییباشبکههایبیسیم
مبتنوویبووراسووتانداردIEEE.802.11ایووناسووتدووهدرایوون
شبکههاارتباطبینگرههوایشوبکهبودونهوییزیورسواخت
ایبرایمدتیدوتاهبرقرارمیشود،از

مردزیویاایستگاهپایه
ویژگیهایاینشبکههاتحرکپذیریبسیارباالیگرههابوده
دهمندربهتغییراتبسویارزیوادیدر الگوویایونشوبکههوا
میگوردد باتوجهبهایندوههنگامطوراحی پروتکوولهووای



*رایانامهنویسندهمسئو

sm.pournaghi@gmail.com:

)1- VANET (Vehicular Ad hoc Network

شبکههایاقتضاییبینخوودروییتوجوهچنودانیبوهامنیوت

نهانشدهاست،طراحیپروتکلهایارتباطیامونودار مود
دراینشبکههاازچوالشهوایاساسویایونحووزهبوودهواز
موضوعاتبازتحقیقاتیدرمرادزعلمیودانشگاهیبوهشومار
می ید 

درشبکههایاقتضاییبینخودرویی،خودروهابهوسویله
حسگرهاییدهدر نهانصبشودهاسوتاطاعواتترافیکوی
محیطپیرامونخودراشناساییدردهوشرایطترافیکویویوا
بووروزحاد ووهرابووهسوورعتبووهسووایرخووودروهووایمدوواورو
ایستگاههایمدیریتترافیکاعاممیدننود مهومتوریننیواز
امنیتیدرشبکههایاقتضاییبینخودروییقابلاعتمادبودن
پیامهایارسالیتوسطخودروهامیباشد،زیراارسا پیامهای
نامعتبرمیتواندامنیتخودروهوایدرونشوبکهرابوهخطور
اندازدودار ییشبکههایاقتضاییبوینخوودروییرامختول
دند بهعنوانمثا تغییرپیامارسوالیویواتکورارپیوامهوای
ارسا شدهقبلویمویتوانودنمونوهایازایونحمواتباشود 
پیاممیتواندیک راهحلمناسب

احرازاصالتمنب منتشردننده
برایداهشاینمخاطراتمحسوبشود دردناراینویژگی،
حفظحریمخصوصویدواربرنیوزیکویازنیوازهوایمهومدر
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 دوخطیبودن:6بهازایهر
(
)
(
 )
و )
 زوا ناپذیری :7برای هر 

میباشد،یعنیبواتوجوهبوه
شبکههایاقتضاییبینخودرویی 
ادوات الکترونیکینصبشدهدرهرخودرونبایدامکانردیابی
وتحلیلرفتارداربربرایهورموجوودیتیامکوانپوذیرباشود 
بنابر ایناحرازاصالتپیامبایدبهصورتگمنامصوورتپوذیرد
یعنیاصالتپیامموردتصدیققرارگیردبودون ندوههویوت
فرستندهیپیامافشاشود امادردنوارویژگویاحورازاصوالت
گمنام،درصورتتخلفداربربایودبتووانهویوتواقعویاورا
توسطمراج ذیصاحافشوادورد بنوابرایوندرشوبکههوای
اقتضاییبینخوودرویینیازمنودپروتکولهوایاحورازاصوالت
بزرگترینچالشامنیتویدر
گمنامومشروط1میباشیمواین 
هامحسوبمیشود[]1


اینشبکه
درشبکههایاقتضاییبینخودرویی هرخودرومدهزبوه
یکواحدپردازندهداخلیبهنام OBU2بودهدهوظیفهتولیود
وانتشووارپیووامهووایترافیکوویرابوورعهوودهدارد،هم نووین

3
ایستگاههایدنارجادهایبهنام RSUبرایارتباطخودروبوا
مرادزترافیکیدرسطحشبکهنصبمیگردد ادامهمقالوهبوه
اینصورتسازماندهیشودهاسوتددربخوش2موروریبور
مفاهیمریاضیموردنیازدرپروتکلهایاحرازاصالتخوواهیم
داشتددربخش 3راهحلهایموجوودبورایبرقوراریاحوراز
اصالتگمنامومشروطدرشبکههایاقتضاییبینخودروییو

یشونددسوپسدر
دارهایصورتگرفتهدراینزمینهمعرفیم 
بخش4طرحلیوالی4رامعرفیمیدنویمددربخوش5سوه
سناریویحملهایدهبهطرحلیوالیاندامدادهایمرابیوان
میدنیمدسپسدربخش6طرحبهبودیافتهایازطرحلویو
الیراارائهمیدهویمددربخوش7بوهتحلیولامنیتویطورح
پیشنهادیخودومقایسه نباسوایرطورحهوامویپوردازیمو
شبیهسازیطرحپیشنهادیخودرادربخش8ارائهمیدنویم
گیریمیپردازیم 

ودرپایاندربخش9بهجم بندیونت 
یده

خواهیمتصمیمبگیریمده یا

 -2مقدمات ریاضی

 -9معرفی کارهای انجام شده

دراینبخشبهصورتمختصربهمعرفیمفواهیمریاضوی
موردنیازدراینمقالهمیپردازیم

5
تعریف :1زوجسازیدوخطی :فرضدنیود یوکگوروه
جمعیدوریمنحنیبیضویبامولد و یکگروهضربی
دوریازمرتبووهعوودداو  وبووامولوود موویباشوود نگاشووت
یکزوجسازیدوخطیاستاگورشورایط
زیررابر وردهدند[ ]2-4






1- Conditional privacy preserving
2- On Board Unit
3- Road Side Unit
4- Lee & Lai
5- Bilinear Pairing
6- Bilinearity

عضو 

و

( حداقل یک
)

وجود دارد بهطوریده 

هم نین برای هر 

و )

( است 

( حداقل یک عضو

وجودداردبهطوریده



داریم:

)

( است[]3
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یوکالگووریتم
محاسبهپذیربودن  :بورایهور
دار مدبرایمحاسبهنگاشت) ( وجودداشتهباشد
تعریووف:2مسووئلهلگوواریتمگسسووتهبووررویمنحنووی
بوا
بیضوی(:)ECDLP9محاسبهعوددصوحیح
داشووتندونقطووه ازمرتبووه بووررویمنحنوویبیضوووی
است 
بهطوریده
تعریف:3مسئلهدیفی–هلمنمحاسباتی ( :)CDH41برای
محاسوبه

،بامعلومبوودنمقوادیر

رامسئلهمحاسباتیدیفی–هلمنگویند  
تعریف:4مسئلهتصمیمدیفوی–هلمون(:)DDH11بورای



موی-

،بامعلومبودنمقادیر

میباشدیاخیر؟ 
 

خواهیمتصمیمبگیریمده یا

تعریووووف :5مسوووووئلهدیفوووووی-هلموووووندوخطوووووی






محاسباتی(:)CDBH12بوهازایپارامترهواینوامعلوم 
(معلووومموویباشوودومسووئله

 ،مقووادیر)


یافتنمقدار

)

( است  

تعریووف:6مسووئلهتصوومیمدیفووی-هلمووندوخطووی
()DBDH13بوووهازایپارامترهووواینوووامعلوم

و

( معلومهسوتندوموی-

،مقادیر)
)

(

استیاخیر؟ 

بهطوردلیطرحهایاحورازاصوالتگمنوامومشوروطدر
شبکههایاقتضاییبینخودروییبهچهاردستهدلویتقسویم
میشوند[ ]4






هایبینام 


هایمبتنیبرگواهی

طرح
مبتنیبرامضاهایگروهی

طرحهای

طرحهایمبتنیبرRSU

14

طرحهایمبتنیبر


7- Non-Degeneracy

8- Computationality
9- Elliptic Curve Discret Logarithm

10- Computational Diffie-Hellman

11- Decisional Diffie-Hellman
 12- Computational Billinear Diffie-Hellman
TPD

13- Decisional Billinear Diffie-Hellman
14- Tamper Proof Device

طرح بهبود یافته احراز اصالت ،با حفظ گمنامی مشروط در شبکه های اقتضایی بین خودرویی :سیدمرتضیپورنقیوهمکاران

 -4-9طرحهای مبتنی بر گواهیهای بینام
دراینطرحهاباتوجهبوهسوطحگمنوامیمووردنیوازدر
شبکههرداربرتعدادزیادیگواهیبینامدهتوسط CA1امضا

2
شدهودلیدخصوصیمتناظربا نهارا،بهصورتامناز  TA
دریافتمیدند،درایونگوواهیهواهوییاطاعواتیازهویوت
واقعیداربر بتنشدهاست،لذااینگواهیهاگمنامیداربران
راداماًحفظمیدنند برایارسا هرپیوامOBUبوهصوورت
تصادفییکیازاینگواهیهاراانتخابدردهوسپسبادلیود
خصوصیمتناظربا ن،پیامراامضامویدنودوپیوام،امضواو
گووواهیمتنوواظر نرامنتشوورموویدنوود درایوونروشTA
مشخصاتگواهیهایتحویلدادهشدهبهدواربرانراذخیوره
میدندودرصورتنیازمیتواندهویتواقعیدواربررا شوکار
هایمبتنیبرگواهیهای

دند[ ]5ضعفعمدهایدهدرطرح
بیناموجوددارددهباعثنادار مدی نهامیگوردد،فر ینود
ابطا داربرانشبکهمیباشد دراینطرحهاباافوزایشتعوداد
داربرانابطا شودهحدومفهرسوتگوواهیهوایابطوا شوده
()CRL3بهشدتافزایشمییابدوایونباعوثافوزایشزموان
وارسیامضاهامیگردد زیراهنگامیدوهیوکدواربرمتخلوف
شناختهمیشودبایدتمامیگواهیهایبینامیدهدراختیوار
اوقرارگرفتهاستدرفهرستابطا قرارگیورد،بنوابرایونبوا
افزایشتعدادخودروهایابطا شودهحدومCRLبوهشودت
افزایشمییابدوخودروهاقبولازایوندوهامضوایپیوامیرا
وارسیدنندبایدCRLرابررسیدردهوازمدازبوودندواربر
اطمینووانحاصوولدننوود بررسوویCRLبوواحدوومزیووادبوورای
شبکههایاقتضاییبینخودروییدهبایدپیام ترافیکیمهمیرا

دردسریاز انیوهمووردبررسویقوراردهنودبسویارزموانبور
میباشد



 -2-9طرحهای مبتنی بر امضای گروهی
درطرحهایمبتنیبورامضوایگروهویهورعضووگوروه
میتواندپیامیراازطرفگروهامضادردهواینامضامیتواند
توسط اعضوایگوروهمووردوارسویقورارگیوردبودون ندوه
مشخصباشوددودامعضووگوروهپیوامراامضوادوردهاسوت 
درحالیدهمردزسوممورداعتمادیبهنامTTP4بهعنوانمدیر
گروهوجوددارددهمیتواندهویتواقعیامضوادنندهپیوامرا
دشفدند[]9-11

ازمشکاتپیشرودرطرحهایمبتنیبرامضایگروهی
ایناستدهدراینطرحهازمانوارسیامضابهصورتخطوی
باتعدادخودروهاییدهدرفهرستابطا قرارگرفتهاندافزایش
1- Certificate Authority
2- Trusted Authority
3- Certificate Revocation List
4- Third Trusted Party

9

مییابدواگرتعدادخودروهایفسخشدهاز ستانهتعیینشوده
بیشترشودبایدشبکهمددداًراهانودازیگورددوهورگوروهاز
خودروهادلیدهایجدیدیدریافتدنند هم نیندربیشوتر
طرحهایمبتنیبرامضایگروهی،خودروبایدتوسطباالترین
مرج مورداعتماد بتنامگرددودلیودخصوصویخوودرااز
طریقیکدانوا امونبوهدسوت ورد،ایونفر ینودموجوب
میشودتاخودرونتوانددلیدخصوصیخودرابهصوورتپویوا
تغییردهدواینباعثافزایشاحتما حملهمیگردد
درطرحهایمبتنیبورامضوایگروهوینیازمنودبرقوراری
باشیم،زیرااگراندازهگروهبزرگ

مصالحهایدراندازهگروهمی
باشدزمانوارسیامضاافزایشموییابودودرصوورتدوچوک
بودنگروه،شناساییاعضایگروهراحوتتوربوودهوگمنوامی
داربرانبهخوبیحفظنمیگردد.


 -9-9طرحهای مبتنی بر RSU
دراینطرحهاخودروهابرایامضایپیوامهواویوااحوراز
اصالت نهانیازمندهمکاریبرخطRSUمویباشوند اانو 5
یکروشجدیدمبتنیبرRSUارائهدوردهاسوت،دوهدر ن
RSUمسئو بررسیاحرازاصالتپیامهایرسیدهازخودروها
وپاسخگوییبه نهامیباشد هم نیندرطرحECPPاحراز
اصالتگمنامبراساستولیددلیدهایدوتاهمدتگمنامبرای
ارتباطخودروهاباRSUپیشنهادشدهاست ایندلیدهاامکان

احرازاصالتسری وگمنوامرابواحفوظمحرموانگیبور ورده
میدنند[]7-12

طرحهایشاملRSUدرمقایسهباسایرطورحهوایفاقود
RSUدار مودتوربووودهودارایمحاسوباتدمتوریدرسوومت
خودروهامیباشند،امااینطرحهابرایامضاوبررسیپیامهوا
بهشدتبهزیرساختدنارجوادهایRSUوابسوتهمویباشوند
بنابرایناینطرح هواعمومواًفاقودارتبواطخوودروبواخوودرو
()V2V6بودهوهرارتباطیبایوددرحضوورزیورسواختدنوار
جادهایRSUاندامشود 

 -1-9طرحهای مبتنی بر TPD

TPDدرواق یکدیسکسختغیرقابلنفوذبواقابلیوت
محاسباتیمیباشد دراینطرحهاهرخودرومدهوزبوهیوک
TPDبودهواطاعاتاصلیسامانهماننددلیداصولیسوامانه،
تواب موردنیوازو بعوداز بوتنوامتوسوطTAدرTPDهور
خودروپیشذخیرهمیگردد،حا TPDهرخودرومویتوانود
برایامضایهرپیامتوسطدلیداصلیسامانهوشناسهواقعی
خودیکشناسهمسوتعارودلیودخصوصویمتنواظربوا نرا
5- Zhang
6- vehicle to vehicle
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تولیدوپیامراامضادند باتوجوهبوهایوندوهخوودروبورای
امضایهرپیامیوکشناسوهمسوتعارجدیودتولیودمویدنود
بنابراینگمنامیوحریمخصوصیداربردراینطرحهادواماً
حفظمیشود هم نیندلیداصلیسامانهفقطدراختیارTA
میباشدبنابراینفقطTAمیتواندهویتواقعیداربرراافشوا
دردهویااوراردیابیدند عمدهمشکلطرحهایمبتنویبور
TPDنبودفر یندواضحیبرایابطا داربرانمتخلفمیباشد
زیراباتوجهبهایندهTPDهرخودروشاملدلیدهایاساسوی
دلسامانهاست،برایابطا یکداربرمتخلفدرشبکهبایود
نراضوبط
نداربررابهصورتفیزیکیمتوقفدردهو TPD
درد[ ]12

 -1معرفی طرح لی و الی
طوورحلوویوالییووکطوورحمبتنوویبوورTPDاسووتدووه
اطاعاتاصلیسامانهدرTPDذخیورهمویشوود ایونطورح
شاملسهمرحلهتولیدوپویشتوزیو دلیود،تولیودشناسوه

مستعارودلیدمتناظر ن،امضاووارسیپیاممیباشد[ ]13

 -4-1مرحله تولید و پیش توزیع کلید در طرح لیی
و الی
TAگروهدوریجمعوی تولیودشودهتوسوط وگوروه
میباشند
دوریضربی ده و دارایمرتبهعدداو   
،تاب 
راتعییندردهوتاب زوجسازیدوخطی
وتوواب نگاشووتبووهنقطووه
چکیوودهسوواز
راتولیدمیدند سپسTAدومقدارتصادفی
〉
〈رابهعنواندلیداصلیسامانهانتخابدوردهومقوادیر
رابووهعنووواندلیوودعمووومی
متناظر نهامحاسبهمویدنودسوراندامTAپوارامترهوای
عموووومیسوووامانه〉
〈رادر
OBUهاوRSUهاپیشذخیرهدردهوشناسوهواقعویخوودرو
ودلیدهایاصلیسامانه〉
〈را

،گذروااهPWD
هرخودروذخیرهمیدند شناسهواقعیخودرو نرا

در TPD
بهفردازسایرخوودروهواتفکیوکمویدنودو
بهصورتمنحصر 
گذروااهPWDبرایاحرازاصالتداربربهTPDمورداسوتفاده
قرارمیگیرد 


 -2-1مرحله تولید شناسه مستعار در طرح لی و
الی
را
وگوذروااه
،شناسهحقیقوی

خودروی 
برایتولیدشناسهمسوتعارواردTPDمویدنود TPDبعوداز

،یکمقدارتصادفی ومهرزمانی 
و
بررسی

ودلیود
راانتخابدردهوشناسهمسوتعار
متناظربا نرابهصوورتزیور
خصوصی
محاسبهمیدند 

})

)(1

{

(

{

}
}

) (2

{

} )

{

(



 -9-1امضا و وارسی امضا در طرح لی و الی
خودروی برایامضوایپیوام یوکشناسوهمسوتعار
مانندرابطه()1درزیربخشقبلتولیددردهوبهصوورتزیور
پیامراامضوامویدنودسوپسچنودتوایی〉
〈را
بهعنوانامضایخودمنتشرمیدنددهدر ن مهورزموانی
میباشد 

) (
) (3
توسووط
بوورایوارسوویپیووامابتووداشوورط
وارسیدنندهامضابررسیمیگردددوهدر ن زموانفعلوی
میباشد،اگراینشرط
سامانهو حدادثرتأخیرمدازسامانه 
برقرارشد ،نگاهصحتامضاتوسطبرقراریشورطتصودیق
زیربررسیمیگردد 

( )
)

)(4

( ( )
)

(

)

(

اینطرحامکانتصدیقگروهیرانیزدارد،وارسیدننوده

امضووابوورایبررسوویامضوواهووای
راانتخابدرده
برداراعدادتصادفی
هارابررسیمیدند 


)امضا
وبااستفادهازرابطه(5
)

( )

( )5

)

(

∑((

)

∑(

∑(

))



 -5حمله به طرح لی و الی
درطرحلیوالیبرایایندهدار ییبهتوریدرتصودیق

گروهیبهدست یدبهجایاستفادهازنگاشتبهنقطه) ( از
تاب چکیدهساز) ( استفادهشدهاستدههمینعاملباعث
ایدادیکضعفبزرگامنیتیدرطرح نهواگردیودهاسوت 
حماتیدهدراینمقالهارائهمویدهویمازایوننقطوهضوعف
طرحلیوالیاستفادهدردهوموفقبوهجعولامضوادرطورح
نهامیشویم درادامهبهمعرفیسهسناریویحملوهایدوه
بهاینطرحاندامشد،میپردازیم 


طرح بهبود یافته احراز اصالت ،با حفظ گمنامی مشروط در شبکه های اقتضایی بین خودرویی :سیدمرتضیپورنقیوهمکاران

 -4-5سناریوی اول حمله
باتوجهبهایندهدرمرحله بتنامTAمقادیردلیدهوای
اصووووووولی〉
〈رادرTPDوسوووووووایرمقوووووووادیر
〉
رادرخووودروهوواپوویشذخیووره

〈
میدند،لذاهرداربریبوه〉
〈دسترسویخواهود
داشت حا اگرخودروی امضای〉
〈رااندوام
اسوت ،نگواه
) (
دادهباشددوهدرن
یکمهاجمدهداربرشبکهنیزاستمیتواندبوهصوورتزیور
دلیدهایخصوصیخودروی رابهدسوت وردهودر نمهور
زمانیهرپیامیراازطرفخودروی امضادند 
 1باتوجهبوهایوندوه مشوخصاسوتودرامضوای
〉
〈ارسووا شوودهاسووتمهوواجمموویتوانوود
( رامحاسبهدند
)
موویتوانوودمقوودارعبووارت
 
 2مهوواجمبوواداشووتن
رامحاسبهدند
(
)
 3باتفریقدونقطهازمنحنیبیضوویمویتوانودعبوارت
رابهدست ورد 
) (
بنابراینازایونپوسمهواجمبوابوهدسوت وردنمقوادیر
〉
〈میتوانددرمهرزمانی هرپیوامیراازطورف
خودروی امضادند بایدتوجهدورددوهدرایونسوناریوی
حملهمهاجممیتواندهرپیوامجعلویراازطورفیوکدواربر
مدازشبکهامضادند،درصورتیده نداربرهوییاطاعویاز
اینامضانداردودرصورتبررسیهویتواقعویخوودروTA،
بهشناسهواقعیRIDبازیروندiخواهودرسویددوهدرواقو 
اصاًتولیددنندهاینامضانبودهاستومهاجمبوااسوتفادهاز
اینشناسهیکپیامجعلیراامضادردهاسوت،درواقو ایون
بسیارمخاطره میزاستدهمهاجمبتواندازطرفیوکدواربر
حقیقیامضاییراباشناسهاوجعلدند 

 -2-5سناریوی دوم حمله
مهاجمبوادراختیوارداشوتنمقوادیر〉
〈دوه
پارامترهایعمومیسامانههستندمیتواندیکامضایجعلوی
رادرهرمهرزمانیبهصورتیتولیددنددهاینامضامربوطبه
هییداربرشبکهنبودهاماحتماًتصدیقمیشودوتوسوطTA
همقابلردیابینیستزیرا  نداماًجعلیمیباشد 

 1مهاجمباتوجهبهسناریویاو حملهمقدار رابر
اساس ازخودروی بوهدسوتموی ورد،سوپسازایون
استفادهمیدند


شناسهبهعنوان

 2مهاجمیکمقوداردواماًتصوادفیرابوهعنووان
انتخابدردهوسپس رابهصورتزیرمحاسوبهمویدنود 

(
)
و رابرایهر بهصورتزیر
  3نگاه
محاسبهمیدند 


5
(

)

)  (6
بااینروشمهاجممیتوانودبورایهورمهورزموانییوک
امضایدلخواهراتولیددنددهمربوطبوههوییشناسوهایدر
شبکهنمیباشدواگرTAسعیدندتواشناسوهامضوادنندهرا
بهدست وردبهیکمقدارداماًتصادفی

مویرسوددوه

مربوطبههییداربرینیست بایدتوجهدرددهاینمحاسبات
خارجازTPDانداممیشوودوهویینیوازیبوهپوارامترهوای
اساسی〉

〈ذخیرهشدهدرTPDندارد 

 -9-5سناریوی سوم حمله
〈راهمدراختیارنداشته

اگرمهاجممقادیر〉

باشدباتوجهبهایندهTPDمقادیر〉

〈راتولیددورده

ودراختیارخودروقرارمیدهد ،نگواهمهواجممویتوانودبور

اساسایناطاعات
) (7

رابهصورتزیرمحاسبهدند 
)

(


تواندازسناریوهایاو ودومحملهبرایجعل

حا مهاجممی
امضااستفادهدند بنابرایندراینسناریویحملوهحتویاگور
مهاجمعضوشبکهنباشدومقوادیرعموومیشوبکهراهومدر
اختیارنداشتهباشد،بازمیتواندامضاهاییرادرشوبکهجعول
دنددهموردتصدیقتمامیداربرانقرارخواهدگرفت
بنووابرایوونمهوواجمبووااسووتفادهازسووهسووناریویحملووه
مطرحشدهقادراستتاامضاییکداربرشبکهراجعلدردهو
هرپیاماشوتباهیرابودون ندوهشناسواییشووددرشوبکه
منتشردند حماتفوو بوهایونعلوتبوهطورحلویوالی
امکانپذیرشدهاندده نهابرایافزایشدوار ییطورحخوود
بووهجووایاسووتفادهازنگاشووتبووهیووکنقطووه) ( ،ازتوواب 
استفادهدردهاند،دربخش تویطورحبهبوود

چکیدهساز) ( 
یافتهلیوالیراارائهخواهیمدرد


 -6طرح پیشنهادی
برایمقابلهباضعفایدادشدهدرطرحلویوالیدرایون
بخشیکطرحبهبوودیافتوهراارائوهمویدنویمدوهدربرابور
حموواتاشووارهشوودهدربخووشقبوولمقوواوماسووت درطوورح
پیشنهادیمامانندطرحلیوالیهرخودرومدهوزبوهیوک
TPDاسووتدووهپووارامترهووایاساسوویسووامانهدر نذخیووره
میگردند،اینطورحشواملمراحول بوتنواموپویشتوزیو 
پارامترهایاساسویسوامانه،تولیودشناسوهمسوتعار،امضواو
وارسیپیاممیباشد 


 -4-6ثبتنام و پیش توزیع کلید
دراینطرحمانندطرحلیوالیTAمسوئو  بوتنوام،
مادهسازیپارامترهایاساسیسامانهوپیشذخیوره نهوادر
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6

TPDخودروهایمدازشبکهمیباشد مرحله بتناموپویش
توزی دلیددرطرحپیشنهادیمانیزمشوابهطورحلویوالی
میباشد 

TAگروهدوریجمعی تولیدشدهتوسطمولد وگروه
میباشند
دوریضربی ده و دارایمرتبهعدداو   
،تاب 
راتعییندردهوتاب زوجسازیدوخطی
وتوواب نگاشووتبووهنقطووه
چکیوودهسوواز

راتولیدمیدند تاب نگاشتبهنقطه) ( هر
عضوازمیدان رابهیکنقطهازمیدانمنحنیبیضووی 
نگاشووتموویدنوود سووپسTAدومقوودارتصووادفی〉
〈را
بووهعنووواندلیووداصوولیسووامانهانتخووابدووردهومقووادیر
رابووهعنووواندلیوودعمووومی
و
متناظر نهامحاسبهمیدند سراندام  TAپارامترهای عموومی
سووامانه〉
〈رادرOBUهوواو
،
RSUهاپیشذخیرهدردهوشناسوهواقعویخوودرو
ودلیدهایاصلیسوامانه〉
〈رادر TPD


گذروااه

شناسهواقعیخودرو نرابوهصوورت

هرخودروذخیره میدند
منحصربهفردازسایرخوودروهواتفکیوکمویدنودوگوذروااه
میباشد بواتوجوهبوه
برایاحرازاصالتداربربه TPD
ایندوهایونمقوادیردرTPDخوودروذخیورهشودهانودهویی
موجودیتیحتیصاحبخودروامکاندسترسویبوه نهوارا
ندارد 










)

) (8
وارسیدنندهامضادهمیتواندخوودروهوایمدواورویوا
RSUباشدبوادریافوتمقوادیر〉
〈ابتودامعتبور
بودنمهرزمانی رابررسیدردهوسپسدرصورتبرقوراری
رابطهزیرامضاراتصدیقمیدند 

( ) ( ( )
)
)

) (9

)

(

(

درادامهصحتدرستیرابطه()9نشاندادهشدهاست
)
)

)
)

)

)





(



)

(
)

(
)

(
) ( ( )
( ( )

( ) ( ( )
( ) ( ( )

)

(

)

( 

(
(
(

هم نینوارسیدنندهپیامبرایتصدیقگروهیامضاهای
میتوانودصوحت
رابطهزیرراموردبررسیقرارمیدهد 

)

) (11

( )

(

∑(

∑(
∑(

)
)

)

 -1-6بهبود طرح پیشنهادی در تصدیق گروهی

 -2-6تولید شناسه مستعار
شناسهمستعاردرطرحپیشنهادیمشابهطرحلویوالی
تولیدمیشود،امادلیدهایخصوصویمتنواظربواهوریوکاز
شناسههایمستعاربرایمقابلوهبواحمواتمطورحشودهدر
بخشقبلبهروشمتفاوتیتولیدمیشود،ودرتولید نهااز
تاب نگاشتبهنقطوه) ( اسوتفادهمویشوود خوودروی ،
رابرایتولیودشناسوه
وگذروااه
شناسهحقیقی

میدند
مستعاروارد TPD
،یکمقدارتصوادفی 
و
TPDبعدازبررسی
ومهرزموانی راانتخوابدوردهوشناسوهمسوتعارودلیود
قرارمیدهد 

خصوصیرابهصورتزیرتعیینودراختیارداربر

درطرحلیوالیباتوجهبهایندهبرایوارسیمدموعه
یووک

پیووامهووای

بردارتصادفی

انتخابمیشود،حا اگرمهاجمتعودادی

پیوواممتفوواوتوامضووای
〈〉

〉

نهووارابووهصووورت 〉

〈تولیووودوسوووپسمحتویوووات

بستههایارسالیرابوهصوورت〉
〉

〈
〈

〈〉

〈جابهجادنود،ایونمدموعوهازامضواهواموورد

تصدیقواق نخواهندشد بنابراینمهاجممیتواندبادمتورین
توانممکنیعنیفقطباتغییورترتیوبامضواهواوپیوامهوای
ارسالیموجبشودتاتعودادیامضوایصوحیحاشوتباهتلقوی
گردد،بایدتوجهدرددهطرحپیشنهادیمافاقودایونضوعف

)
)

(

میباشدوتعدادیامضاصحیحدهتنهواترتیوب نهواتغییور
(

دردهاستاشتباهتلقینمیگردد 



 -9-6امضا و بررسی امضا
خودروی برایامضایپیام ابتدایکشناسهمستعار
ودلیدخصوصیمتناظربا نرامانندزیربخوشقبولتولیود
دردهوسپسپیامرابهصورتزیرامضاخواهددوردومقوادیر
〉
〈رابهعنوانامضایخودارسا میدند 

(

( )11

( ) (

9

∑(

)
)

∑((

∑(

)
)

))
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(
( )
)
)

(

( )
( )
)

(
( )

)
(

بنابر ایندرطرحلیوالیاختیاربیشتریبهمهاجمداده
شدهاستزیراباایونروشهورمهواجمیبوادمتورینتووان
محاسباتیوفقطبواتغییورترتیوبتعودادیامضوایصوحیح
میتواندباعثتصدیقنشدناینامضواهوایصوحیحگورددو
عملکردسامانهراتخریبدند،درصورتیدهطرحپیشونهادی
ما اینمزیترادارددهاگریکتعدادامضایصحیححتیاگر
ترتیب نهاهمتغییردردهباشدبازهمصحیحتشخیصداده
میشوندومهاجمتنهاباتغییرترتیبامضاهانمیتوانودموان 
تصدیقتعدادیامضایصحیحگردد 

 -7تحلیل امنیتی طرح پیشنهادی
دراینبخشطرحپیشنهادیخوودراازمنظورملزوموات
امنیتیمهمدرشبکههایVANETدهشواملاحورازاصوالت
پیام،گمنامیوحفظحریمخصوصیداربروردیابیمشوروط
،موردتحلیلقرارمیدهیم 

میشود
خودروها 


7

طوورحبهبووودیافتووهمهوواجمنموویتوانوودبوواداشووتنمقووادیر
〉
〈 دلیدخصوصی وسپس
رامانندسناریوهایمطورحشودهدربخوشهوایگذشوته


بهدست ورد،زیراباتوجهبهاستفادهازتاب نگاشوت) ( در
بوا
تولیددلیدخصوصویمهواجمبورایبوهدسوت وردن
استفادهازپارامترهایعموومینیازمنودحولمسوئلهلگواریتم
گسستهبررویمنحنیهایبیضویمویباشوددوهخوودیوک
بنابرایوناگورامضوایپیوامی
مسئلهسختمحسوبمیگردد 

تصدیقشودمطمئناًایونپیوامازسوویدواربرمدوازشوبکه
امضاشدهویکپارچگی ننیزحفظشدهاست 

 -2-7گمنامی و پیوندناپذیری
باتوجهبهایندهداربربرایامضایهرپیامیوکشناسوه
مستعارودلیدخصوصیجدیدمستقلازشناسههایمسوتعار
قبلیخودتولیدمیدندوبا نپیامراامضامیدند،بنابرایون
مهاجمنمیتواندهویوتواقعویدواربررابوهدسوت وردهویوا
ارتباطیبینامضاهایمختلوفاوپیودادنود،لوذاایونطورح
خاصیتگمنامیوپیوندناپذیریرابر وردهمیدند 

 -9-7ردیابی مشروط

 -4-7احراز اصالت پیام
باتوجهبهایندهداربربرایامضایهرپیامیوکشناسوه
احوورازاصووالتپیووامازمه ومتوورینملزوموواتامنیتوویدر
مستعارودلیدخصوصیجدیدبراساسشناسهحقیقیخودو
شبکههایVANETمیباشدتابررسویدننودهپیواممطموئن
دلیداصلیسامانهتولیدمیدندوبا نپیامراامضامویدنود،

باشوددووهپیووامازسووویدواربرمدووازشووبکهارسووا شوودهو
شاهدهتعدادیپیاممشخص،نمیتواندارتباطی

لذامهاجمبام
یکپارچگی ننیزمحفوظماندهاست 
نهوابوهدسوت ورد 
بینپیامهوایامضواشودهوامضوادننده 
باتوجهبهایندهدرایونطورحهورپیوامقبولازارسوا 
هم نینمهاجمبرایافشایهویوتواقعویامضوادنندهپیوام
بهصوورترابطوه8امضوامویشوودوایونامضواشواملتواب 
نیازمندایناستدهمقادیردلیداصلیسامانهیعنوی〉
〈
چکیدهسواز) ( مویباشود،بوافورضامونبوودنایونتواب 
رابهدست ورددهباتوجهبهایوندوه نهوادرTPDخوودرو
چکیدهسازیکپارچگیپیامحفظمیشود،هم نینباتوجهبه
ذخیرهشدهاندامکانبازیابی نهاوجودنداردویامهاجمباید
استفادهازمهرزمانی درتولیددلیدخصوصی وارسی
قادربهحلمسئلهECDLPباشدتابتوانودبواتوجوهبوه 
دنندهپیامازتازهبودنپیامهایامضاشودهاطمینوانحاصول

خودرودستیابد اماTAبوا

مقدار رابهدست وردوبه 
میدند استفادهازمهرزمانیدرتولیدامضامان بوروزحملوه
داشتنمقادیردلیداصلیسوامانه〉
〈بوامحاسوبهرابطوه
تکراربهطرحمیشود،یعنویمهواجمقوادرنخواهودبووددوه
()12میتواندهویوتواقعویخوودرورابواتوجوهبوهشناسوه
پیامهایامضاشدهتوسطداربرانمدازشبکهدریکزموانرا
مستعار نبهدست ورد 
(
)
جم  وری ودرزماندیگریمنتشردندتواشورایطترافیکوی
) (12
جعلیراایداددند هم نینباتوجهبهایندهبورایامضوای
بنابراینTAقادربهافشایهویتاصلیخودرووردیوابی ن
هوووورپیووووامازیووووکدلیوووودخصوصوووویبوو وهصووووورت
باشد  

می
〈
〈 〉
〉
اسووووتفاده
(
می شود،مهاجمبرایجعلامضابایدقوادربوهمحاسوبهدلیود
 -8پیادهسازی و کارآیی طرح
خصوصیامضاباشد،محاسبهدلیدخصوصیامضوابواداشوتن
شبیه سازییکیازابزارهایمهمبورایتعیوینوبررسوی
تنهامقادیر〉
〈معاد حلمسئلهلگاریتمگسسته
عملیبودنیوکپروتکولویوادسوتگاهمویباشود VANET
بررویزوجسازیهایدوخطیمیباشددهیکمسئلهسوخت
برخافشبکههایدیگرازدوجنبهترافیکیوشبکهبیسویم
محسوبمیگردد هم نینباتوجهبهاصاحصورتگرفتهدر
بایدموردبررسیقراربگیرد منظورازترافیک،مدموعوهایاز
تولیددلیدخصوصی درطرحپیشنهادیامکانبرقوراری
خودروهامیباشددهدریکنقشهدرحا حردتهسوتند از
حماتمطرح شدهبهطرحلیوالیبهطرحوجودنودارد در
نجادوهترافیوکدرشوبکهمخوابراتیتوأ یرمسوتقیمدارد،
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میبایستدرشبیهسازیاقتضاییبینخودروییحتمواًلحواظ
شود شبیهسازیاقتضاییبینخودروییبادوشبیهسازاندوام
میشوددهیکیحردتخودروهاودیگریشبکهمخوابراتیرا
)خاصووهایازدوعاموول

یدنوود شووکل(1
شووبیهسووازیموو 

یدند 
شبیهسازیرابیانم 

نچیزیدهدرشبیهسوازیبسویارمهوماسوت،حوداقل

دردنتفاوتشبیهسازیوواقعیتمیباشدوازاینروبور ورد
دقیقیازپارامترهایدخیولدرشوبیهسوازیترافیوکماننود،
نقشهخیابانها،اتوبانها،ترافیکخودروها،قوانینراننودگیو
غیرهبسیارمهماست 



شکل (.)4دوعاملاصلیدرشبیهسازی

شووبیهسووازیترافیووکبووهدودسووتهمادروسووکوپیکو

میکروسکوپیکتقسیممیشود شوبیهسوازیمادروسوکوپیک
عواملیمانندچگالیترافیک،نقشهوساختارراههوارادرنظور

انسانهای
میگیرد شبیهسازیمیکروسکوپیکعواملیمانند 
درحا حردت،ساختمانهوا ،بوهووارابررسویمویدنود
[ ]15-17دراقتضاییبینخودروییعوامولمیکروسوکوپیک
خیلیتأ یریبرنتایجشبیهسازیندارندولذاازایونبوهبعود
منظورماازشبیهسازیترافیک،شوبیهسوازیمادروسوکوپیک
شبکهمیباشد شبیهسوازیترافیوک،شوامل محودودیتهوای
حردتیوتولیدترافیکاست محدودیتهوایترافیکویمود 
حردتخودروها،قوانینرانندگی،مشخصاتجغرافیایی،جهت
خیابانهاوغیرهراتعیینمویدنوددرضومنچگوالیوتواب 
توزی ترافیکازعواملمهمدرتعیینمحدودیتهایترافیکی
است  
امروزهبسترهایمختلفیبرایشبیهسازیموورداسوتفاده
قرارمیگیرند[ ]18-29برای مثا SUMO،]26[Mobisim
[]29و،]31[CityMobمشوووووهورترین نهووووواوSUMO
رایجترین نهامیباشد SUMOیکبسترمنب بازاستدوه
اخیراًباشبیهسازهایشبکهNS3،NS2وOMNet++تردیب
وبسترمناسبیبرایشبیهسازیاقتضاییبینخودروییفراهم
شدهاست  ن هدهمادراینشبیهسازیاستفادهدوردهایوم،
یباشد 
بستههایزیرم 
OMNet++بههمراه 
MiXim
Viens
  INETبستهها در الیه داربردی WSMP2 ،1و فیزیکی3
این  
استفاده میشوند احراز اصالت توسط الیه   WSMPاندام
یشود ده باالتر از الیه فیزیکی است بنابراین ما برای
م
شبیهسازی از بسته  Viensده الیه فیزیکی را شبیهسازی


میدند استفاده میدنیم سپس تغییرات الزم را اعما 

یشود :
خواهیمدرد برایشبیهسازیمراحلزیراندامم 
 طراحیمد شبیهسازیتعیینسناریویشبیهسازی

دهها
شبیهسازیو نالیزدا 

-

 -4-8بررسی روش شبیهسازی
همانطوردهدرباالاشارهشدشوبیهسوازیدردوبخوش
ترافیکوشبکهبیسیماندواممویگیورد درترافیوک،تعوداد
هاوجوددارنددههرددامویژگیهوایخوا 


زیادیازخودرو
خودمانندابعاد،جهتحردتوسرعتوغیرهرادارند الگوی
حردتنیزتأ یرزیادیبرجهتحردتوبیشینهسرعتدارد 
سازیرانشانمیدهد 


)،دوالگویحردتدرشبیه
شکل(2
پارامترهایاستفادهشدهدرشبیهسازیشوبکهدرجودو 
()1نشاندادهشدهاست درشبیهسازیتعودادخوودروهوارا
ابتدرنظرمیگیریموالبتهالگوویحردوتوزموانورودو
خروجخودروهادرشبیهسازیتصادفیانتخوابمویشووند در
اینشبیهسازیدرچهارراهحوداقلسورعت31وحودادثر ن
61است درحالیدهدربزرگراهاینسرعتهابهترتیوب91و
میباشند 
 111
یکشبکهبیسویممدموعوهایازتبواد اطاعواتبوین
گرههادرخا یکسیستممخابراتیرادیوییمیباشد دراین

شبکههرگرهیکپشتهپروتکلیدارددهپیامهابادمکایون
پشتهپروتکلیانتقا دادهمیشود اینپشتهپروتکلیباتوجه
بهاستانداردIEEE_1609-2شبیهسازیمیشوددهبخشهای
مختلفیازقبیلسرویسهایپوردازش،4الیوهفیزیکوی،الیوه
ارتباط5وغیرهرادرنظردارد

شکل ( .)2دوالگویحردت (چهارراهواتوبان) 


پردازشپیامهوایاموندراسوتانداردIEEE_1609-2تعریوف
شدهدهانتقا امناطاعات،احرازاصوالتوامضوایپیوامرا
شاملمیشود نمونهایدهبرایشوبیهسوازیایوناسوتاندارد
مناسبباشددرVeinsلحاظنشدهوبنابراینبایداینمد به
Veinsاضافهشود 
1- Application Layer
2- Wave Short Message Protocol
3- Physical
4- Process services
5- Link layer

طرح بهبود یافته احراز اصالت ،با حفظ گمنامی مشروط در شبکه های اقتضایی بین خودرویی :سیدمرتضیپورنقیوهمکاران

برایاینمنظووردوموااو بورایشوبیهسوازی WSMPو
سرویسپردازشامنیتدرنظرمیگیریم،مااو هایسرویس
پووردازشاموونومووااو  WSMPمووااو هووایالیووهدوواربرد
بستههایدادهرابادمکWSMPارسوا وپوردازشامونبوا
دمکمااو سرویسپردازشامنانداممیشود  

بیشینهتوانارسا



20mW

نرخبیت



18Mbs

حداقل ستانهمیراییسیگنا

دمینهضریبتضعیف



مسیر



2

دمینهفردانسحامل
دانا



طو بستهداربردی



9

4

-89dBm

2

5.890e9 Hz
Uniform(128bit,
)131072bit

باالترینالیه،الیهداربرداستدهپیامهایامونبواطوو 

مختلفبهگرههایدیگرازمسیرهایمختلفارسا میشوود 
اینفر یندبرایهرگورهیوکترافیوکدریافوتو نوالیزداده
ایدادمیدند  

درالیه،WSMPپیامهایدریافتیازالیهداربردوشوبکه
بهسرویسپوردازشامونبورایامضوایوابررسویامضواداده
می شود درسرویسپردازشامن،زمواناجورایپوردازشبوه
روشپردازش،طو پیامهواوپردازشوگردرونOBUوRSU
بستگیدارد الیهشبکهدهیکالیهفیزیکیاستوالیههوای
IEEE_1609-4پیامهایالیههایباالتررابهگرههایدیگوراز
طریقدانا مخابراتیانتقا مویدهنود هم نوینپیوامهوای
دریافتشدهازطریقدانوا مخوابراتیرابوهالیوههوایبواالتر
منتقلمیدنند مااو تحرک،4مود حردوتهورگورهرابور
اساسمحدودیتهایترافیکیمانند ن هدرجودو  2موده
است،تعیینمیدند براسواساسوتانداردIEEE_1609.2هور
پیامبهطورجداگانهامضاوارسا میشوود اگرچوهروشهوای
امضاطرح هایامضامتفاوتهستند،امافر یندامضاوارسوا 
درهمهطرحهایکسانمیباشد(شکلهای3و )4پیوامهوای
دریافتیهمگیبهسرویسپردازشامنیوتمنتقولودر ندوا
بررسیمیشود 

نها
اعتبار 





پارامترهایشبیهسازیترافیک 

جدول (.)2

جدول ( .)4پارامترهایشبیهسازیشبکه



1- Minimum signal attenuation threshold
2- Minimum path loss coefficient
3- Application packet length
4- Mobility module

3

تعدادماشین 

500

حدادثرسرعتشهری 

60 Km/H

حداقلسرعتشهری 

30 Km/H

بیشینهسرعتاتوبان 

110 Km/H

دمینهسرعتاتوبان 

90 Km/H

 -2-8روش شبیهسازی
درشبیهسازیاندامشده،تمامیگرههاقادربهحردوتدر
شبکهترافیکیوارسا امنپیامهایخودمویباشوند قبولاز
ارسا پیامهاالزماستدهپارامترهایعموومیسوامانه[،]31
اطاعرسانیشدهباشد هدفاصلیماازشبیهسوازی
بهگرهها 
یربررسیصحتپیامدریافتیمیباشد  

بر وردتأخ

 .9-8نتیجه شبیهسازی:
دراینبخشطرحپیشنهادیخودراباطورحهوای،BLS
DCS،ECPPوLPAمقایسووهموویدنوویم جوودو ()5میووزان
پی یدگیوارسیامضایاینطرحهارادرحالتوارسیمنفرد
امضاوحالتوارسیگروهی،بایکدیگرمقایسوهمویدنود بوا
توجهبهجدو ()5میزانپی یدگیطورحپیشونهادیموابوا
پی یدگیطرحECPPدرحالتمنفردبرابوراسوتوازسوایر
طرحهابهترمیباشد هم نینطرحپیشنهادیمادروارسوی
گروهیامضاهاازطورحهوایDCS،BLSوECPPدار مودتور
است 
درفر یندتولیدوتأییدامضا،زماناجرایالگوریتمشامل
دوزمان ابتومتغیرمیباشد بهاینصورتدهزماناجورای
بعضیازعملگرهاوابستهبهطو پیاموبعضیدیگورازطوو 
پیاممستقلهستند ازطرفدیگرزمانبهتواناییپردازشگرو
روشپیادهسازینیزوابستهاست مادرشبیهسوازیازبسوته
،]32[GMPوپردازشوگرX2 Ultra Dual-core Mobile ZM-
استفادهمیدنیم زماناجرایعملگرها

)80 AMD Turin (tm
درجدو ( )3مدهاست  
درطرحپیشنهادیازتاب چکیدهسازMD5استفادهشده
استدهزماناجرای نبوهطوو دادهورودیوابسوتهاسوت 
زماناجرایالگوریتمپیشنهادیبراساسمقوادیرجودو ()3
درجدو ( )4مدهاست زمانسربار،اخوتافزموانبوین
وروددادهبهWSMPوخروجدادهاز ناست،دهاینزمانبا
یشود :
رابطهزیرمحاسبهم 
) (13

∑
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دووهدر نM،تعوودادپیووامهووا ،زموواندریافووتپیووامدر
WSMPو زمانارسا پیاممیباشد  

جدول (.)9زمانعملگرهابه انیه
تعدادماشین 

500

ضرببرداری 

4.41e-04

جم 

4e-08

مولدتصادفی 

2.8e-07

زوجسازی 

8.820e-3

نگاشتبهنقطه 

1.1025e-4

تاب چکیدهساز 

0.022Mbits/s





جدول (.)1زماناجرایطرح 



شکل (.)9گردشپیامبرایدریافتدادهدر VANET



امضا 

بررسی 

طرح 

0.022Mbit/s+0.0157
4187s

0.022Mbit/s+0.0512
s



جدول (.)5میزانپی یدگیوارسیامضایطرحپیشنهادیبا



طرحهایLPA،DCS،BLSوECPP


نامطرح

وارسیمنفرد 

وارسیگروهی 
)

BLS

(

ECPP
DCS

 ----------------

LPA

طرح
پیشنهادی

BLS

Our scheme

LPA

ECPP

2
1.5

شکل (.)1گردشپیامبرایارسا

دادهدر VANET

دراینشبیهسازیدرصدخودروهااز11درصودتوا111
درصدتغییروبراساس نداراییطرحبررسیمیشود نتایج
اینشبیهسازیهابرایطرحهایLPA،ECPP،BLSوطورح
راهوبزرگراهدرشکلهای(5و

پیشنهادیبرایدوحالتچهار
 )6مدهاست 


1
0.5
0
 1 . 1 1 . 2 1 . 3 1 . 4 1 . 5 1 . 6 1 . 7 1 . 8 1 . 9  1

یرناشیازاجرایطرحهای،ECPP،BLS

شکل (.)5متوسطتأخ
LPAوطرحپیشنهادیدرچهارراه 
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ABSTRACT
Vehicular Ad-hoc Networks (VANETs) can improve the communication between vehicles and
traffic management to control appropriate. Authentication of messages which is issued by each vehicle
is the most important problem in VANETs, because the wrong messages can cause crashes and change
the traffic patterns of network. Many authentication schemes have been proposed in VANETs, each of
which has advantages and disadvantages. In this paper first we introduce, a brief overview of these
schemes. Then we analyse an authentication scheme for VANETs which introduced by Lee and Lai
and introduce three scenarios that show their scheme is vulnerable to forgery attack. These attacks
motivated us to design a novel and secure TPD based authentication scheme satisfying all security
requirements in VANETs. Moreover, we introduce a simulation and comparison expressing the
efficiency and performance of the proposed scheme.
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