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چکيده
يسازد.
سمهايي است که برقراري امنيت را ممکن م 
يسيم امنيت و مکاني 
بخشهاي هر شبکه ب 
يکي از مهمترين 
در اين مقاله به تجزيه و تحليل ساختار معماري و پروتکلهاي ارتباطي شامل اليه و زيرالي هها پرداخته شده است.
تمهاي رمزنگاري مورد بحث قرار گرفته است.
فرآيند امنيتي ورود به شبکه جهت تصديق هويت کاربر به همراه الگوري 
از تحليل نتايج عملي و تئوري فرآيند امنيتي شامل تاثير طول کليدها ،زمان پردازش ،نوع سيستم پردازشي در
رمزنگاري  1ECCو  ، 5RSAمدل  ECCبهجاي  RSAدر راستاي باال بردن ضريب امنيت پيشنهاد شد .سپس
آسيبپذيري پيامهاي مديريتي که در بعضي از ساختارها موجب اخالل در شبکه گرديده شناسايي شده و يک مدل
بپذيري براي هر واحدي از شبکه وايمکس پيشنهاد گرديده است ،که در دفاع
جامع شناسايي حمالت و انتخاب آسي 
سايبري براي طراحان شبکه نقاط حائز اهميتي خواهد بود.
کليد واژهها ،RSA ،ECC :حمالت ،6آسيبپذيري
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4. Elliptic Curve Cryptography
2. Rivest-Shamir-Adleman
6. Atack
7. Vulnerability

 -1مقدمه
با توجه به گسترش ميل عمومي به استفاده از شبکههاي بيسيم باند پهن اين مساله در شبکههاي
بيسيم امروزي از اعتبار و اهميت بيشتري برخوردار است .در شبکههاي وايمکس به دليل گستردگي و
وسعت باالي شبکه از روشهاي خاصي براي برقراري امنيت استفاده ميشود .شبکههاي بيسيم از دو
بخش اصلي شامل ايستگاه پايه ( )BS1و ايستگاه مشترک ( )SS2تشکيل شده است .کاربران از طريق SS

ها ميتوانند به  BSمتصل شوند و همچنين ساير BSها نيز با يکديگر در ارتباط هستند

( C. Smith. , J.

 .)Meyer, 2001يکي از نقاط نا امن براي شبکه ،ارتباطات در فضاي آزاد بوده که بايستي مکانيزيمهاي
امنيتي براي آن ديده شود ،اما امنيت پياده سازي شده در اليه  MAC1داراي نقاط ضعف ميباشد ،يکي از
مهمترين پروتکلهاي امنيتي در شبکه وايمکس پروتکل مديريت کليد محرمانگي( )PKM1بوده که وظيفه
آن احراز اصالت ،مجاز شناسي ،توزيع و همزمان سازي کليدها ميباشد وبا توجه به نسخههاي مختلف
 PKMمانند ( PKMv1و  (PKMv2نسخه نهايي آن  PKMv2که در شبکه وايمکس استفاده
ميگردد (.)Sanjay P. ,Nicole Collier. ,2010:111-111

 -2تحليل ساختار معماري شبکه وايمکس
معماري وايمکس از سه قسمت اصلي تشکيل شده است
سال سوم ـ شمارهي ( 1شمارهي پياپي )11ـ پاييز 1131
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 -1ايستگاه سيار که توسط کاربر نهايي دسترسي به شبکه استفاده ميشود.
 -2شبکه دسترسي به خدمات ( :)ASN 5اين شبکه از يک يا چند ايستگاه پايه و دروازه  ASNتشکيل
شده و دسترسي راديويي را فراهم ميکند.
 -1شبکه اتصال به خدمات ( :)CSN 6اين شبکه اتصاالت  IPتمام عمليات مربوط به شبکههاي  IPرا
فراهم مينمايد .و همچنين ساختار اين معماري به اجزاي زير تقسيم شده است:
 تامين دسترسي به شبکه  NAP1که  ASNرا تحت پوشش داردو روي آن عمل ميکند.
 تامين خدمات NSP 8که خدمات وايمکس و اتصاالت  IPرا براي مشترکين فراهم ميکند.

9. Base Station
5. Subscriber Station
3. Media Access Control
4. Privacy key Management
2. Access Service Network
6. Connectivity Service Network
7. Network Access Provider
8. Network Service Provider

 تامين کننده خدمات کاربردي ASPکه مي تواند خدمات ارزش افزوده و چند رسانهاي از طريق
 IMS1و  VPNارائه کند.
 دروازه  ASN-GWبه عنوان نقطه تراکم ترافيک اليه  MACدر  ASNعمل مي کند و موارد ديگر
مانند کنترل پذيرش ،مديريت منابع ،مديريت منابع راديويي ،مديريت مکان  ASNو فراخواني ،عمليات
مشترک ،AAA2ايجاد مديريت تونل مربوط به تحرکپذيري با  ،BSکيفيت سرويس ،عمليات
مسيريابي به سمت .CSN
 شبکه اتصال به خدمات  CSNجهت اتصال به شبکه اينترنت ،و ساير شبکههاي عمومي را فراهم مي-
کند CSN .در تملک  NSPبوده و شامل سرورهاي  AAAبراي عمليات تشخيص هويت وسيله و
کاربر و خدمات ويژه است CSN .مديريت سياستهاي کيفيت خدمات و امنيت را براي هر کاربر به
عهده دارد و مديريت آدرس  ،IPپشتيباني از رومينگ بين NSPهاي مختلف ،مديريت مکان بين
ASNها ،اتصال به ساير شبکهها مانند  PSTN1و  2G /1Gو ...را به عهده دارد شکل(.)1
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9. IP Multimedia Subsystem
5. Authentication Authorization and Accounting protocol
3. Public Switched Telephone Network
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 -3تحليل پروتکلهاي ارتباطي وايمکس
ساختار پروتکل ارتباطي در وايمکس بصورت چهار اليه بوده که شامل زير اليه همگرايي ،زير اليه
مشترک  ،MACزير اليه امنيتي و اليه فيزيکي ميباشد ،اليه MACکه وظيفه کنترل اليه فيزيکي و
انتقال داده را بين ايستگاه ثابت و کاربر را به عهده دارد که قسمت اصلي شبکه وايمکس محسوب ميشود.
زيرا تمام توابع مربوط به انتقال داده از طريق اليه فيزيکي بيسيم اجرا مي شود.
عالوه بر اين ،اين اليه با اليههاي باالتر به گونهاي ارتباط برقرار ميکند که انواع ترافيکها را از
پروتکلهاي مختلف اليه شبکه ميپذيرد.
 زير اليه همگرايي :)CS(1بين اليه شبکه و زير اليه مياني واسط است .اين زير اليه بستههاي IP,ATM2و ديگر پروتکلها را دريافت و طبق قالب تعريف شده براي بستههاي اليه MAC

ساماندهي ميکند و به گونهاي تعريف شده که قابليت ارتباط با پروتکلهاي متفاوت مانند پروتکلهاي
صحبت E1/T1و  Ethernetو IP1و  ATMرا دارد ،اما بدليل فراگير شدن  IPدر عمل تنها بسته-
هاي  IPرا دريافت ميکند.
 زير اليه مشترک :)MAC CPS(4قسمت اصلي اليه  MACمحسوب ميشود و از وظايف آنسال سوم ـ شمارهي ( 1شمارهي پياپي )11ـ پاييز 1131
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ميتوان ورود کاربران به شبکه  ،اختصاص کانال  ،ارائه کالسهاي سرويس مختلف و مديريت دست
به دست دهي( )handoverرا نام برد.
 زير اليه امنيتي :اين اليه باالي اليه فيزيکي قرار دارد و وظيفه تامين امنيت دادههاي ارسال شده رادر کانال بيسيم که به راحتي قابل شنود است را به عهده دارد .فرآيند اجرايي در اين زير اليه به طور
خالصه به شرح زير است:
احراز هويت کاربران ،توزيع کليدهاي مورد نياز براي الگوريتمهاي رمز نگاري ،رمزنگاري ترافيک داده
انتقالي ( ) Sanjay P. ,Nicole Collier, 2010 :111-111و ()Daniel. ,Mihai-Florentin. ,Adria, 2012:38-102
()Rajesh Yadav, S. Srinivasan, 2011:11-18( )Kamlesh Gupta, Sanjay Silakari, 2011: 110-115

شکل(.)2

9. Service Specific Convergence Sublayer
5. Asynchronous Transfer Mode
3. Internet Protocol
4. Mac Common Part Sublayer

-4فرآيند امنيتي در ورود به شبکه
يکي از وظايف اليهي زيرين زير اليهي امنيتي ،رمزگذاري ترافيک داده است .روال تصديق هويت
کاربر درشکل( )1مشاهده ميشود و پس از تبادل کليد الگوريتمهاي رمزنگاري بين ايستگاه ثابت( )BS1و
ايستگاه متحرک ( )SS2در نهايت ترافيک داده رمزنگاري ميگردد.

9. Base Station
5. Subscriber Station
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شکل -2ساختارامنيتي در شبکه وايمکس
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تصديق اطالعات
فاز اول

ايستگاه پايه

ايستگاه متحرک

پاسخ مجوز

فاز دوم

فاز سوم
ترافيك ديتاي رمز شده

شکل -3فرآيندامنيتي در شبکه وايمکس

فرآيند امنيتي شامل:
الف) احراز هويت کاربران
سال سوم ـ شمارهي ( 1شمارهي پياپي )11ـ پاييز 1131

ب) توزيع کليدهاي مورد نياز براي الگوريتمهاي رمزنگاري
ج) رمزنگاري ترافيک داده انتقالي
درپروتکل مديريت محرمانگي ابتدا استاندارد  IEEE 802216-2001از نسخه اول  PKMv1استفاده
ميشد که فرآيند احراز اصالت در آن صرفاً مبتني بر الگوريتم رمزنگاري کليد عمومي  RSAبوده و يک
طرفه انجام ميگيرد .نسخهي اول اين پروتکل با استفاده از پروتکلهاي اصالح شده بهبود يافته و نسخه
دوم پروتکل مديريت کليد محرمانگي  PKMv2معرفي گرديد که مهمترين مزاياي آن نسبت به نسخه
اول حمايت از احراز اصالت گسترش يافته  EAP1است.
 EAPداراي سه نوع يکي  EAP-AKA2مبتني بر  EAP-TLS1 ،SIMمبتني بر گواهينامه
1

 EAP-TTLS X.503مبتني بر MS-CHAPV2

(P. ,Nicole Collier, 2010:111-111

 )Sanjayو

(.)Rakesh Kumar. ,Upena D, 2010:256-261
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9. Extensible Authentication Protocol
5. Authentication and Key Agreement
3. Transport Layer Security
4. Tunnelled Transport Layer Security

 -5ارائه راه کار ارتقاء امنيت
براي راه کار ارتقاء امنيتي دو مورد نتايج عملي محاسبه شده در خصوص عملکرد استفاده از مدل
 ECCو  RSAبا استفاده از سيستمهايي که داراي پردازشگرهاي متفاوت بوده در جدول ( )1و ( )2نشان
داده شده.
جدول -1مقايسه مدل رمزنگاري  ECCوRSA

پردازش  CPU: Celeron 100MHzو  ، RAM 256Mبا حجم 22بايت
زمان توليد کليد (ميلي ثانيه)
طول کليد (بيت)
طول کليد (بيت)
RSA

ECC

RSA

ECC

110
1116
10221
111110
16631200

231
510
111
1561
1635

1021
2018
1036
8132
15160

161
211
281
103
511

در جدول ( )1سيستمي با مشخصات  CPU :Celeron 100MHz ، RAM 256Mبر روي پيام
 )2001:1-11که نتايج بهينه آنها در نمودارهاي گرافيکي ( )1و ( )5نشان داده شده است.
در جدول( )2در سيستمي با مشخصات  CPU: Intel P221GHzو  RAM:512Mbبرروي پيام 100کيلو بايتي
تست شده است ( )Rounak . ,Hemant. ,Sumita, 2011:120-125و (.)Nicholas. ,Brandon, 2001:1-11
جدول -2مقايسه مدل رمزنگاري  ECCو  RSAدر سيستم RAM:512Mb ، CPU:intel P2.4GHz

وحجم پيام 111Kb

پردازش سيستم  RAM:512Mb ، intel P1 :2GHzوحجم پيام 100Kb
زمان توليد کليد (ميلي ثانيه)
طول کليد (بيت)
طول کليد (بيت)
ECC

RSA

RSA

ECC

160
1110
3800
111300
613060

80
180
210
610
1110

1021
2210
1012
1680
15160

161
211
281
103
511
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 22بايتي اطالعات تست شده است

(,Nassar2001:1-8

 )Abdul-Rahman.و

( Nicholas. ,Brandon ,
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ضمناً جدول ( )1تفاوت نسبي حجم کليدها را نشان داده شده است.که اين مقدار نسبي در مدل RSA

بسيار بيشتر از  ECCاست .در نتيجه زمان بيشتري را به خود براي پردازش اختصاص ميدهد
جدول -3نسبت بين کليدها در روشهاي  ECCو RSA

)Key size ratio(bit

)RSA key size(bit

)ECC key size(bit

1:6
1:3
1:11
1:18
1:26

1021
2210
1012
1680
15160

161
211
281
103
511

سال سوم ـ شمارهي ( 1شمارهي پياپي )11ـ پاييز 1131
شکل  -4مقايسه روش ECC
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در شکل( )1مقايسه روش  ECCبا دو سيستم پردازشگر متفاوت  CPU:Celeron100MHzو
 CPU:intel P221GHzرا نشان ميدهد که در پردازشگر قويتر زمان توليد کليد بصورت محسوس
کاهش مييابد.

شکل( )5نشانميدهد که روش  RSAدر دو سيستم پردازشگر متفاوت  CPU:celeron100MHzو
 CPU:intelP221GHzاندازه گيري شده که با افزايش طول کليد ،زمان بصورت نمايي افزايش يافته
است .که هرچه سيستم پردازشي قوي تر باشد زمان بصورت محسوس کاهش مي-يابد .البته با مقايسه دو
روش ECCو  RSAنتيجه گيري ميگردد که در روش  ECCبا افزايش طول کليد زمان بصورت خطي
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شکل  -5مقايسه روش RSA

بوده ولي در حالت  RSAزمان بصورت نمايي رشد کرده است .البته استفاده از روش خم بيضوي در
PDAها ،کارتهاي هوشمند و موبايل بدليل کوچک بودن اندازه کليد و ذخيره فضاي حافظه و پهناي باند
بدليل محدود بودن  CPUپيشنهاد شده است.

111

همچنين در حمالتي که بر اليه فيزيکي اعمال شده ( )DOS1و با ايجاد نويز موجب اختالل در ارتباط
ميگردد و براي مقابله با آن استفاده از روشهاي طيف گسترده 2دنباله مستقيم 1و پرش فرکانسي 1به جاي
مدوالسيون  QAM5پيشنهاد ميگردد.

-5مدل جامع شناسايي حمالت ،اجزاء پيامهاي مورد حمله و انتخاب
آسيبپذيريهاي شبکه وايمکس

سال سوم ـ شمارهي ( 1شمارهي پياپي )11ـ پاييز 1131
شکل  -6مدل جامع شناسايي حمالت و انتخاب آسيب پذيريهاي شبکه وايمکس
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9. Denial-Of-Service
5. Spread Spectrum
3. Direct sequence
4. Frequency hopping
2. Quadratture Amplitude Modulation

در شکل( )1مدل جامع شناسايي حمالت ،اجزاء پيام مورد حمله و انتخاب آسيب پذيريهاي شبکه
وايمکس را نشان ميدهد .که در آن ورودي ضلع سمت راست نوع حمالت ،ديگري اجزاء پيام مورد حمله و
سومي نوع آسيب پذيري را به ترتيب شمارههاي متناظر توصيف ميکند.

 -6نتيجهگيري
پس از معرفي معماري و اجزاء تشکيل دهنده ،به تحليل امنيت روشهاي رمز نگاري  ECCو RSA
پرداخته شد و نقاط ضعف و قوت هر کدام بررسي و در مقايسه طول کليد مدلهاي ECC ، RSA

مشاهده گرديد که سه پارامتر مهم اثر گذار در مدل  ECCشامل افزايش سرعت ،اشغال فضاي کم حافظه
و سايز کليد کوچکتر ،برتري را نسبت به مدل  RSAنشان ميدهد ،که موجب توان مصرفي کمتر در
تجهيزات شده و همچنين بدليل محدوديت  ،CPUتغذيه در گوشيهاي تلفن همراه و حافظه کم
کارتهاي هوشمند ،ميتوان از مدل  ECCبراي باال بردن امنيت در شبکه وايمکس استفاده نمود.
سپس آسيب پذيري پيامهاي مديريتي که در ساختارها بدليل رمز نشدن اين پيامها موجب اخالل در
شبکه شده معرفي گرديد .علت عدم رمزگذاري پيامهاي مديريتي حفظ استاندارد در کنترل سريع شبکه
در ادامه مدل پيشنهادي جامع شناسايي حمالت و انتخاب آسيب پذيريهاي شبکه وايمکس براي هر
واحدي از شبکه ارائه گرديد که براي طراحان شبکه مسمر ثمر خواهد بود.

ارائه مدل براي ارتقاء امنيت در شبکه وايمکس

است ،چرا که رمزگذاري پيامها موجب تاخير در پردازش پيامهاي مديريتي و تاخير در کنترل شبکه ميشود.
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