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 :چكيده-1
پيشرفت هاي اخير در زمينه الكترونيك و مخابرات، توانايي طراحي و ساخت حسگرهايي با توان مصرفي پايين، اندازه كوچك، 

اين حسگرهاي كوچك كه توانايي انجام اعمالي چون دريافت . قيمت مناسب و كاربري هاي گوناگون را به وجود آورده است
ها را دارند، موجب پيدايش ايده اي براي ايجاد و گسترش شبكه هاي موسوم  اطالعات مختلفي،پردازش اطالعات و ارسال آن

يك شبكه حسگر متشكل از تعداد زيادي گره حسگر است كه در يك محيط به طور . به شبكه هاي حسگر بي سيم شده اند
رند، مخصوصا در با توجه به اين كه ممكن است گره ها در محيط هاي عملياتي ناامن قرار گي. گسترده پخش مي شوند

از اين رو سرويس هاي امنيتي نظير احراز . كاربردهاي نظامي، امنيت يكي از پارامترهاي مهم و ضروري در اين شبكه هاست
. اصالت و محرمانگي بايد در اين شبكه ها مورد استفاده قرار گيرند تا بتوان از عملكرد گره ها و در نهايت شبكه مطمئن بود

در سطح شبكه مستلزم وجود يك زير ساخت امنيتي بين گره هاي شبكه است كه به شكل مناسبي  ارايه اين سرويس ها
چارچوبي كه طي آن نيازمندي فوق برآورده مي شود . كليدهاي مشتركي را براي احراز اصالت و محرمانگي گره ها فراهم نمايد

 يگره ها انيم يمخف يها ديكل عيتوز امنيتند توا ياست كه م ديكل تيريپروتكل مد يطراح. را مديريت كليد مي گويند
در چند سال اخير روش هاي زيادي براي  .است ميس يب رندهيشبكه گ يموضوع مهم برا كرا بوجود آورد و اين يحسگر 

مديريت كليد در شبكه هاي حسگر بي سيم ارائه شده است؛ كه بطور خالصه ممكن نيست يك طرح به تنهايي بتواند همه 
امنيتي را در بهترين حالت در خود داشته باشد، و هر يك از آنها داراي برخي از نقاط قوت قطعي، نقاط ضعف و معيارهاي 

برخي از اين روش ها از همبندي محلي و مقاومت مناسبي در قبال افشاي . نقاط مناسب براي موقعيت هاي خاص هستند
هاي حسگر دارند به طوري كه استفاده از آن ها در گره هاي  كليد برخوردار هستند اما نياز به صرف منابع زيادي در گره

در مقابل، برخي ديگر از اين روش ها از نظر مصرف منابع مناسب هستند اما با چالش هاي امنيتي و يا . حسگر مقدور نيست
 بي سيمهاي حسگردر اين بررسي صورت گرفته ما ابتدا با بررسي و شناخت چالش هاي فرا روي شبكه . كارايي روبرو هستند

سعي در طراحي پروتكل هاي مديريت كليدي است كه قابل به كارگيري در گره هاي حسگر باشند و همچنين كارآمدي  و 
به اين منظور، پس از شناخت مسائل پيرامون مديريت كليد در شبكه ي حسگر، چهار . امنيت آن ها در سطح قابل قبولي باشد

 . و به تجزيه و تحليل آن ها ميپردازيمطرح مديريت كليد را معرفي كرده 
 

 شبكه هاي حسگر ، مديريت كليد ، امنيت ،  :واژگان كليدي
 

 :مقدمه -2



0Fسيمهاي حسگر بيشده در دهه اخير درزمينه شبكهبا پيشرفت حاصل

شدت رو به گسترش ها بهاز اين شبكه استفاده 1

شود تا اين خصوصيت باعث مي. نمايندها از كانال مشترك براي تبادل اطالعات استفاده ميها عموماً گرهدر اين شبكه. است

و امنيت رازاين. پذير شده و زمينه بروز حمالت مختلف فراهم گرددطور غيرمجاز امكاندسترسي به اطالعات ديگران به

كارهايي براي بهبود سطح امنيت هاي جدي مواجه است كه نيازمند بررسي و ارائه راهسيم با چالشهاي بياطالعات در شبكه

 . ها استدر اين شبكه

در . هاي ساختارمند و بدون ساختار تقسيم كردتوان به دودسته شبكهسيم را ميهاي بيبندي كلي، شبكهدر يك دسته

هاي ساختارمند ترين شبكهيك از معروف. اندازي ساختار اوليه براي ايجاد شبكه نياز استساختارمند به راههاي شبكه

شود و در هر سلول از يك هايي تقسيم ميهاي سلولي، محيط تحت پوشش به سلولدر شبكه. هاي سلولي هستندشبكه

هاي بدون ساختار نيازي به ايجاد در شبكه. گردداستفاده ميايستگاه پايه مركزي براي برقراري ارتباط كاربران با يكديگر 

1Fهاي اقتضاييشبكه. شده وجود نداردساختار از پيش تعيين

شدت هاي بدون ساختار هستند كه بههايي از شبكهو حسگر نمونه 2

اين ويژگي باعث شده است . شونديراه اندازي مسيم با هزينه كمها با اجتماع تعدادي گره بياين شبكه. اندموردتوجه قرارگرفته

با توجه به آنكه . محيطي و علمي كاربردهاي زيادي پيدا كنندويژه دفاعي، زيستهاي مختلف بهها در حوزهكه اين شبكه

گيرند، در اين مقاله مباحث پيرامون مديريت كليد در هاي حسگر در آينده در كاربردهاي مختلف مورداستفاده قرار ميشبكه

 . و بررسي قرار خواهد گرفت قيموردتحقكه پويا يك شب

 :معرفي شبكه هاي حسگر بيسيم -3

شده و به طور گسترده پخشهاي حسگري است كه در يك محيط بهيك شبكه حسگر متشكل از تعداد زيادي گره

چنين . و مشخص نيستشده هاي حسگر از قبل تعيينلزوماً مكان قرار گرفتن گره. پردازدآوري اطالعات از محيط ميجمع

از طرف ديگر . دسترس رها كنيمهاي خطرناك و يا غيرقابلها را در مكانآورد كه بتوانيم آنخصوصيتي اين امكان را فراهم مي

هاي خودسازماندهي، همكاري، و هاي حسگر بايد داراي تواناييهاي شبكهها و الگوريتماين بدان معني است كه پروتكل

جاي فرستادن تمامي اطالعات خام به مركز هر گره حسگر داراي يك پردازشگر است و به. هاي حسگر باشندهماهنگي بين گره

هاي اوليه و ساده را روي اطالعاتي گيري اطالعات است، ابتدا خود يك سري پردازشاي كه مسئول پردازش و نتيجهيا به گره

 .كندشده را ارسال ميمه پردازشهاي نيدهد و سپس دادهكه به دست آورده است، انجام مي

 :موارد قابل لحاظ در طراحي شبكه حسگر بيسيم مورد نظر -4

                                                           
1 Wireless Sensor Network 
2 ad-hoc network 



هاي محدود ازلحاظ منبع تغذيه، قدرت پردازش و حجم باقابليتسيم از حسگرهاي كوچك و كمهاي حسگر بيشبكه

با پيشرفت فنّاوري . شوندتوزيع مي 1هاي حسگر معموالً دريك ميدان با توجه به شكل-گره. شوندميزان حافظه تشكيل مي

هرگره . گيرندهاي تحقيقاتي مورداستفاده  قرار مياي كه در بسياري از زمينهگونهها بسيار فراگير شده است بهكاربرد اين شبكه

2Fهاي متعدد به گره مركزي يا چاهكسيم تك گام يا در گامصورت بيهاي خود را از طريق رسانه مشترك و بهداده

ارسال  3

 .  دهندهاي حسگر قبل از ارسال هرگونه داده، ابتدا مسيريابي انجام ميگره. كندمي

 
 كلي شبكه حسگرساختار : 1شكل

لذا اهميت طراحي يك پروتكل . اليه شبكه به دليل انجام مسيريابي و كنترل تراكم تأثير بسزايي در مصرف انرژي دارد

اند كه هركدام به شدهسيم طراحيهاي حسگر بيهاي مختلفي براي شبكهپروتكل. پوشي نيستچشممسيريابي مناسب قابل

. از اتالف انرژي جلوگيري كرده و طول عمر شبكه را افزايش دهندكنند تا ها را مشخص ميطريقي نحوه ارسال داده

توان به هفت گروه مسيريابي داده محور، مسيريابي سلسله مراتبي، مسيريابي مبتني بر مكان، هاي مسيريابي را ميپروتكل

مسيريابي مبتني بر مسيريابي مبتني بر مذاكره، مسيريابي مبتني بر چندمسيرگي، مسيريابي مبتني بر كيفيت سرويس و 

هايي براي برانگيز است زيرا شامل محدوديتسيم چالشهاي مسيريابي در شبكه حسگر بيطراحي پروتكل. حركت تقسيم كرد

 . وري انرژي شبكه هستبهره

 :مديريت كليد -5

                                                           
 2 Sink 



ريت كليد، مدي. شده استاي در اين حوزه انجاماست و كار تحقيقاتي گسترده DSNمديريت كليد يك كار مهم در 

سازي، استفاده و جايگزيني كليدها و مديريت از كليدهاي رمزنگاري در يك سيستم رمزنگاري، كه شامل بررسي توليد، ذخيره

 . باشدهاي ديگر طراحي كليد مربوطه ميهمچنين شامل طراحي پروتكل رمزنگاري و پروتكل

است، چراكه ممكن است انواع مختلفي از كليد، مديريت كليد موفق براي امنيت يك سيستم رمزنگاري بسيار مهم 

در  .اين كليدها ممكن است شامل هردو نوع متقارن و نامتقارن باشند .ها، بيش از يك كليد استفاده شودبراي برخي از سيستم

هردو  كه كليد متقارن شامل يك كليد يكسان هست كهباشند درحاليكليدهاي نامتقارن كه ازنظر رياضي دو كليد مجزا مي

باشد و بنابراين مسئله مهم در سيستم مديريت كليد استفاده از طول كليد مي. براي رمزگذاري و رمزگشايي از يك پيام هستند

طور مرتب تغيير كنند كه اين كار كليدها بايد به. دهدنياز به تكرار جايگزيني كليد، براي جلوگيري از هر حمله را افزايش مي

 .باشند شده ميشده و ذخيره هاي رمزعنوان تعدادي از پيامعات كه بهمانع از دست دادن اطال

 :معماري شبكه پيشنهاد شده -6

 ..زير متكي است بر مفروضاتما  حلراه:  يگذارنشانهمفروضات و 

 ي هاگرهپايه ) 2(گره ايستگاه ) 1. (شونديمرا شامل  شدهعيتوزتصادفي در شبكه  طوربهي حسگر از سه نوع كه هاگره

 ي متحركهاگره) 3(ه سرخوش

  به خطر بيفتد تواندينمي ندارد و سازرهيذخي محاسباتي و هاتيقابلايستگاه پايه محدوديتي در. 

  ستبااليي ا نسبتاًداراي انرژي  هسرخوشگره. 

 باشنديمدرجه  360صورت متحرك و در حالت حركت ه بهسرخوشي غير هاگره. 

 هستند؛ اگر يك گره  هدوطرفي ارتباطي هاكانالu  بتواند يك پيام را از گرهv  ،ازآنپسدريافت كند u يك پيام را به  توانديم

v ارسال كند. 

 ي ايستگاه پايه مسئول ايجاد فرآيند مديريت كليد استطوركلبه. 

  است فردمنحصربههر گره حسگر داراي يك شناسه. 

 :ستهر گره قادر به استفاده از موارد زير ا

 .ستاعتبار از ايستگاه پايه ا نيتأمبراي : رمزنگاري نامتقارن •

 .ستبراي اطمينان از محرمانه بودن ترافيك در سراسر شبكه ا: رمزنگاري متقارن •

• MAC )هادادهبراي اطمينان از درستي ) پيام كد احراز اصالت. 

 را دارد هادادهليد متقارن براي رمزگذاري هر حسگر قابليت ذخيره حداقل كليد عمومي از ايستگاه پايه و يك و يا چند ك. 

  100را در  ميسيباين سه نوع گره، يك شبكهm*100m  دهنديماز طريق يك توزيع تصادفي تشكيل. 



 ي اوليهمقداردهمرحله 1-6

هر گره داراي شناسه . امن هستند وندنديپيميي كه در شبكه هاگرهكه تمام  است نيافرض بر 

در زمان اوليه انتقال  BSكه شماره اصلي آن مي باشد، و تمام اين اطالعات را به  فردمنحصربه

 . كنديماين اطالعات را براي تشكيل يك ليست ثبت  BS ازآنپس، و دهنديم

 گره جديد، فردمنحصربهكه اگر شناسه  است نياي جديد بخواهد به شبكه بپيوندد، اولين چيزي كه بايد تعيين شود اگرهاگر 

 .را فراخواني كند كه در اين حالت عملكرد پايداري صورت گرفته است هيدييتأبا فرمت اصلي يكسان بود يك 

 :رديگيمعمليات خاص اوليه به شرح زير انجام 

 :شوندمي ميتقسحالت انرژي به چهار سطح  عنوانبه هاگرهسطح انرژي تمام  -1

بدون محدوديت  (BS)، قوي ، معمولي، ضعيف است كه در اينجا سطح انرژي گره ايستگاه پايه  تريقو :با اشاره به توان انرژي

 . باشدمي

، در وضعيت هاآن ماندهيباقيي در حالت خاص در شبكه  قرار دارند كه درصد انرژي هاگرهبايد اين مسئله را در نظر گرفت، 

 هاآني اضطراري از هااميپو در زمان نياز براي ارسال  قرارداد sleepرا در حالت  هاگرهباشد و بايد بتوان اين ضعيف مي

 .استفاده كرد

 

 توليد كرده كه كليد خصوصي RSAيك جفت كليد را با استفاده از الگوريتم رمزنگاري نامتقارن  (BS)گره ايستگاه پايه  -2

(SK) كليد عمومي  و(PK)  و مانديممخفي  صورتبهاست كه كليد خصوصي ،BS  كليد عموي) (PK  هادر بين گرهرا 

 .كنديپخش م

) فردمنحصربهشناسه (است كه شامل شماره اصلي خود  شدهميتنظكه در هر گره از پيش  Hello، يك پيام هاگرههمه   -3

 . كننديم، به آن ارسال (BS) باشد، براي پيوستن به گره ايستگاه پايه مي

براي  يك شمارنده،  (BS)در ايستگاه پايه. دهديمات در سراسر شبكه اوليه تشكيل يك ليست از اطالع (BS)ايستگاه پايه    -4

 .شودطراحي مي هاگرهو پاسخ  به  Helloزمان دريافت پيام 

 اه IDبه هر گره اختصاص داده خواهد شد و اين   IDتعدادي  ،رديگيمقانون اينكه اولين ورودي اولين سرويس را  بر اساس -5

ما بتوانيم به هدف  كهيطوربه. باشندند ميشويمكه كليدها از آن توليد  هاگرهمقدار اوليه براي  عنوانبهو، شوندينمتكرار 

 .انتقال امن دست بيابيم

 هاهسرخوشمرحله انتخاب  -



اجرا شود،  مؤثر طوربهباشد كه بتواند نمي موردنظريك شبكه  صورتبهي اوليه، شبكه مقداردهبعد از 

گره  عنوانبهيك گره  كهنيا. انجام گيرد دقتبهه، سرخوشي خوشه نيز، بايد از طريق انتخاب ريگشكل، درواقع

CH  رديگيمي نسبت به سطح انرژي و يك الگوريتم تصادفي در مرحله اوليه صورت مقدارده،  شوديمانتخاب. 

وجود داشته باشد، شانس بيشتري گره  در آن، اگر انرژي باالتري معموالً :هاگرهي سطح انرژي روزرسانبه -1

اساس موقعيت و وضعيت گره، از پيش انتخاب  بر هاهسرخوشبايد . ستا CHگره  عنوانبهبراي آن، در انتخابش 

 .شوند

شوند بايد با الگوريتم تصادفي به شرح زير زاپاس در نظر گرفته مي  عنوانبهيي كه هاهسرخوش، زمانهم -2

 [39]:از پيش انتخاب شوند

 

T (n) =         
 𝑃𝑃

�1 − 𝑝𝑝 �𝑟𝑟 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �1
𝑝𝑝���  ×  [(𝑖𝑖 ×  𝑝𝑝)(1 − 𝐸𝐸(𝑛𝑛))]

 

Otherwise       𝑛𝑛 ∈ 𝐺𝐺                                                    

 : كه در آن

P    ي هاگرهدرصد مطلوبCH  است،  %5ي به مجموع طوركلبهدر ميان جمعيت حسگرها ، كه

r   باشندي جاري كه براي انتخاب ميهادوره، براي تعداد شدهدادهنمايش .E(n)  درصد سطح انرژي

  .ي بيكاري توسط گره استهادورهتعداد كل  i. است ماندهيباق

 .  بايد پاك شود i، ارزش شوديمانتخاب  هسرخوشي گره عنوانبهزماني كه گره 

G   1در آخرين  هسرخوش عنوانبهيي كه هاگرهيك مجموعه از/p  روند از آزمايش،  نيازاپس. اندشدهنانتخابدورها

 .شونديموجود دارند كه محروم  هاگرهي از اريبس

، بايد احراز اصالت با همسايگان با انتقال يك كليد از طريق شوديمانتخاب  CHيك گره  عنوانبه، يك گره تيدرنها -3

 سازدرهمايجاد كليد توسط يك تابع . رديگيماين كار براي ايجاد كليد بين دو گره مجاور صورت . اتصال مستقيم صورت پذيرد

 ].40[شوديمتوليد  طرفهكي

 .كنديمتوليد يك كليد اصلي  سازدرهم طرفهكخود و يك تابع ي IDبا استفاده از  nگره 

 K(n) = F(ID(n)) 

شناسه آن،  ر اساسبمستقيم قرار دارد را  طوربهي كه در مجاورت خود اگره، هر گره مقدار كليد را با بيترتنيابه

ه سرخوش عنوانبهي كه اگره .وصل كرد به هم هاگرهبا احراز اصالت  توانيمرا  هرهرگبه اين معني كه . محاسبه كند توانديم



كه از احراز اصالت  شونديموصل  به هممستقيم  طوربه هاگرهكه  شوديمه تبديل سرخوشكانديد شده است تنها به گره واقعي 

 . شوديمبا جفت كليد درست 
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كه با كليد متقارن رمزگذاري شده  دنكنيمحاوي شماره اصلي خودشان را پخش   Helloيك پيام   هاه سرخوش -1

 .شوديم ديهر گره تول در و شدهرهيذخ DES تميمتقارن با استفاده از كد الگور ديكه كل توجه داشتبايد  .است

 طوربهه، ليست اطالعات گره هاي سرخوشه كه در همسايه خود هستند را دريافت كرده كه سرخوشي غير هاگره -2

ي پشتيبان گير ثبت و هاهسرخوش عنوانبهي مربوطه اه هسرخوشخودكار  طوربه، و كننديماين پيام را دريافت  CHمكرر از 

را پخش  Helloبه آن نرسد، يك پيام  CHي هاهيهمساه ليست اطالعات از سرخوشاگر گره غير . كننديمضبط 

و همچنين ليست  شوديمي ديگر هاگرهو منتظر پاسخ از ) شامل شماره اصلي كه با كليد متقارن رمزگذاري شده است(كنديم

 .كنديميش پاالرا  هاآنشه از سرخوي هاهيهمسااطالعات 

 

 :  وندديپيمبه يك خوشه ) گره معمولي(هسرخوشگره غير  -3

درخواست "كه به يك خوشه بپيوندد، گره نياز به ارسال يك پيام  رديگيمتصميم  شهسرخويك گره غير  كهيوقت

 .ه را داردسرخوشبه  "عضويت

 :اين پيام شامل  

a(  هسرخوششماره اصلي گره  :CHMN 

b(   شماره اصلي گره گره غير سرخوشهNCHMN احراز اصالت  با كليد متقارن و كليدKauth  شوديمرمزگذاري. 



c(  كليد احراز اصالت توسط تابعf()  شوديمتوليد: Kauth=f(CHMN , NCHMN)    

اين پيام را با استفاده از كليد احراز هويت  خواهديم CHپس از دريافت پيام، در مرحله اول،  

Kauth   بهNCHMN  و مطابق با نتيجه، با استفاده از الگوريتم رمزگشايي . رمزگشايي كندDES 

اگر مطابق با موفقيت بود و گره درست بود، پس مجاز به پيوستن . دشويم رمزگشاييNCHMN به 

را به گره  "پيوستن ديتائ "پيام  CHسپس گره .كنديمو موافقت گره را براي پيوستن صادر  ستا

 .با اين كار از حمله تكرار و حمله پخش جلوگيري خواهد كرد كنديمسال ار

 :ارائه نتايج شبيه سازي-7

جهت انجام آزمايشات . گيردميدر اين بخش كارايي الگوريتم پيشنهادي با استفاده ازآزمايشات مختلف مورد ارزيابي قرار 

 .شده استافزار متلب استفادهاز نرم

باالترين سطح انرژي را در اين  BS، مياكردهگره تصادفي را مستقر  100تصادفي  طوربهدر طول استقرار شبكه، ما 

. دهنديمي شبكه را تشكيل هيبق MSي هاگرهباال وجود دارد و  نسبتاًبا سطح  انرژي  CHگره  10 ازآنپسشبكه را دارد، 

 360در فاصله  گريد يهاتمام گره، BSعالوه بر گره . دهديمرا تشكيل  شبكه 100m*100mگره با اندازه پوشش  100اين 

  0.1sباشد، جهت حركت در هر   1m/sو در اين شبكه قرار است  ها ثابت است،اما سرعت حركت آن ،دنكنيدرجه حركت م

 .شونديم روزبه باركي

 .ميكنيمانتخاب   LECHي، ما پارامترهاي زير را براي مقايسه، با طرح سازهيشباز طريق  

 امنيت شبكه پويا :1-7

امنيت باالي بين دو سطح را  توانديمرا كه ) BS(ايستگاه پايه و) CH(در مرحله اوليه شبكه، ارتباط بين سرخوشه

 . شودتضمين كند اعمال مي

. كنديمي كليد پويا عمل روزرسانبهكه با  ستاز نوع درخت خود متوازن ا افتهيبهبودبرنامه ما يك الگوريتم درست 

سيستم  توانديم، اين برنامه نيبراعالوه . باشدداراي كاهش بار محاسباتي مي كنديمامنيت گره متحرك را تضمين  كهيدرحال

ي كليد را كه در تنظيم امنيت شبكه روزرسانبهو همچنين بهبود نرخ  كنديمايمني در برابر حمله متعارف را وقتي گره حركت 

 .ي دارد را تضمين كنداثرگذارپويا 

 ايمني نسبت به حمالت رايج -1-5جدول 
 نوع حمله AVLدرخت   طرح ما

Y Y - ارسال انتخاب 
Y Y -روزنه حمله چاهك 



Y N پاسخ حمله 

Y N تكرار حمله 

Y Y حمله سيبيل 

 

 هاهسرخوشكل بار شبكه ارتباطي در مرحله انتخاب  -1

 
 آزمايش اول:  3-5شكل 

   b – در اين آزمايش تغيير از دور پنجم صورت گرفته است. 

                                 



 
 آزمايش دوم: 4-5شكل 

b – در اين آزمايش تغيير از دور سوم صورت گرفته است. 

دور براي انتخاب  100،  [3-10×2.5]متوسط در   طوربهمصرف انرژي  معموالًببينيم كه  ميتوانيمآزمايش  2در اين 

 زمانمدتدر . دهديمكاهش  هاهسرخوشي ريگشكلدر مقايسه با مدل اصلي، مدل ما انرژي را در مرحله . ستاه سرخوش

 .ي در وضع مصرف انرژي در مقايسه با مدل اصلي داردتوجهقابلبهبود . است افتهيبهبود شدهاستخراجكوتاه، الگوريتم 

 گره بار مصرف انرژي هر:2-7

حال، بعدازآن، چنان بزرگ نيست، بااينروزرساني، تفاوت آندر ابتداي دور به 5-5در طرح پيشنهادي با توجه به شكل 

پتانسيل زيادي براي انطباق با مقياس . مصرف انرژي نسبت به مدل يانگ به حداقل رسيده است. شودتفاوت بيشتر و بيشتر مي

علت سربار  نيبه همي ديگر دارد، هاطرحدر اين طرح، ذخيره كليد كمتري نسبت به . پويا را دارد ميسيببزرگ شبكه حسگر 

يي در مصرف انرژي است از طريق احراز اصالت، ما جوصرفه، در همان زماني كه هدف نيبراعالوه . حافظه بسيار كوچك است

 .آن بسيار كم است هيدييتأامنيت شبكه را تضمين كنيم، به اين دليل كه مصرف  ميتوانيم



 
 :پيشنهادات-8

 مطالعاتي برا توانمي روازاين ،بوده است تربخشرضايت يقبل هايروشتحقيق نسبت به  نيحاصل از ا جينتا ازآنجاكه

 با توسعه علم و فناوري،  بسياري از برنامه هاي بين شبكه هاي مختلف و نحوي اطمينان از امنيت در ارتباطات سيار بين يآت

 شبكه هاي مختلف وجود داشته كه در آينده اين كارها مورد مطالعه بيشتر قرار مي گيرند
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