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MỞ ĐẦU

Quá trình truyền thông trên mạng máy tính được thiết kế theo mô
hình kết nối hệ thống mở (OSI [7]). Mô hình này gồm 7 tầng, mỗi tầng
đảm trách nhiệm vụ riêng và hỗ trợ nhau trong quá trình truyền thông.
Định tuyến là một dịch vụ được cung cấp tại tầng “mạng” của mô hình OSI
hay còn gọi là tầng “định tuyến di động” khi thiết kế cho mạng MANET.
Dịch vụ này do các giao thức định tuyến đảm nhận. Vấn đề là hầu hết
các giao thức định tuyến chưa được thiết kế nhằm mục đích an ninh, tiêu
biểu là AODV [63]. Vì vậy, chúng tồn tại nhiều lỗ hổng an ninh bị tin tặc
khai thác để thực hiện hành vi tấn công mạng. Thứ nhất, AODV sử dụng
thuật toán định tuyến véc-tơ khoảng cách nên chi phí định tuyến dựa vào
số chặng (HC). Tuyến được chọn là tuyến có số chặng nhỏ nhất. Một nút
độc hại có thể quảng cáo bản thân có tuyến đến đích với chi phí nhỏ nhất
để đánh lừa nút nguồn nhằm mục đích phá hoại, nghe trộm hoặc phân
tích dữ liệu. Một số hình thức tấn công tiêu biểu dựa trên lỗ hổng này
là: Tấn công lỗ đen (BH - Blackhole [78]), lỗ chìm (SH - Sinkhole [11]), lỗ
xám (GH - Grayhole [26]) và lỗ sâu (WH - Wormhole [42, 44]). Thứ hai,
AODV là giao thức định tuyến phản ứng, sử dụng gói tin điều khiển tuyến
(RCP) để khám phá và duy trì tuyến, nhưng AODV không có cơ chế kiểm
tra, bảo vệ phù hợp. Vì vậy, tin tặc có thể thực hiện hành vi tấn công
ngập lụt (FD - Flooding [24, 27]) bằng cách gửi gói tin điều khiển tuyến
vào mạng với tần suất cao gây nghẽn mạng, tăng hao phí truyền thông,
tăng thời gian trễ trung bình, giảm hiệu năng mạng, lãng phí tài nguyên
do phải xử lý quá nhiều gói tin không cần thiết.

Nghiên cứu giải pháp an ninh trên mạng MANET là chủ đề có tính
thời sự và ý nghĩa thực tế, trong đó an ninh định tuyến đã được nhiều
nhà khoa học quan tâm. Hiện tại, đã có một số giải pháp an ninh công bố
và được thiết kế theo hai hướng tiếp cận [41, 52, 57], bao gồm: Hệ thống
phát hiện xâm nhập (IDS) và bảo mật định tuyến. Giải pháp phát hiện
xâm nhập có ưu điểm là đơn giản, phát hiện chính xác từng hình thức tấn
công và dễ dàng áp dụng trên các thiết bị có cấu hình phần cứng thấp,
nhưng hiệu quả an ninh hạn chế hơn các giải pháp bảo mật định tuyến.
Tiêu biểu là IDS phát hiện và ngăn chặn tấn công lỗ sâu dựa trên độ trễ
của mỗi chặng (DPH) [17, 42, 44, 47, 72]; Ngoài ra, một số IDS sử dụng
giá trị ngưỡng cố định (hoặc linh động) [24, 27, 67, 75] để phát hiện và
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ngăn chặn tấn công ngập lụt; Hướng tiếp cận học máy [49, 62] cũng được
sử dụng tạo giải pháp an ninh trước hình thức tấn công ngập lụt nhằm cải
thiện hiệu quả của các IDS dựa trên giá trị ngưỡng. Ngược lại, giải pháp
bảo mật định tuyến có thể phát hiện và ngăn chặn nhiều hình thức tấn
công, nhưng giải pháp phức tạp và yêu cầu cấu hình thiết bị phần cứng
cao để vận hành các thuật toán mã hóa dữ liệu [21, 48, 74, 91]. Ý tưởng
chính của các giải pháp bảo mật định tuyến là sử dụng chữ ký số (DS)
hoặc cơ chế xác thực mật khẩu sử dụng một lần (OTP). Nhờ vào cơ chế
ký và xác thực chữ ký mà các giải pháp này có khả năng bảo mật rất tốt,
có thể phát hiện và ngăn chặn nhiều hình thức tấn công mạng. Tuy nhiên,
theo thời gian tin tặc đã thay đổi hành vi tấn công nhằm vượt qua các cơ
chế an ninh, tiêu biểu là như: hành vi tấn công lỗ sâu ở chế độ ẩn (HM),
tấn công lỗ sâu ở chế độ tham gia (PM) bằng cách thay đổi thông tin của
gói tin RCP, tấn công ngập lụt với tần suất thấp, tấn công bằng việc sử
dụng bộ khóa giả mạo. Những thay đổi trong hành vi tấn công đã làm
xuất hiện hạn chế trong các giải pháp an ninh đã công bố, cần tiếp tục
nghiên cứu hoàn thiện.

Mục tiêu tổng quát của luận án là nghiên cứu, đề xuất giải pháp
an ninh trước hình thức tấn công lỗ sâu, tấn công ngập lụt và giải pháp
bảo mật định tuyến. Cải tiến giao thức AODV thành giao thức an ninh
nhằm giảm thiểu tối đa mất gói tin do tấn công mạng, nâng cao tỷ lệ gửi
gói tin thành công, giảm thời gian trễ trung bình và phụ tải định tuyến
khi bị tấn công ngập lụt. Cụ thể là:

(1) Nghiên cứu, đề xuất giải pháp an ninh trước hình thức tấn công lỗ
sâu ở hai chế độ ẩn và tham gia. Cải tiến giao thức AODV thành
giao thức an ninh có khả năng phát hiện và ngăn chặn nút độc hại
thực hiện hành vi tấn công lỗ sâu.

(2) Nghiên cứu, đề xuất giải pháp an ninh trước hình thức tấn công
ngập lụt. Cải tiến giao thức AODV thành giao thức an ninh có khả
năng phát hiện và ngăn chặn nút độc hại thực hiện hành vi tấn công
ngập lụt.

(3) Nghiên cứu, đề xuất giải pháp bảo mật định tuyến và cơ chế quản
lý chỉ số. Cải tiến giao thức AODV thành giao thức an ninh trước
các hình thức tấn công mạng, bao gồm tấn công lỗ sâu ở chế độ ẩn.

2



Chương 1

AN NINH TRÊN MẠNG MANET

1.1 Mạng tùy biến di động

Mạng tùy biến di động (gọi tắt là MANET [36]) được phát triển
nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin giữa các thiết bị trong khi di
chuyển. Mỗi thiết bị (gọi là nút) đóng vai trò là thiết bị đầu cuối, có chức
năng định tuyến và có thể di chuyển độc lập theo mọi hướng. Tất cả các
nút kết nối với nhau để định tuyến gói tin từ nguồn đến một nút bất kỳ
khác trong mạng. Ưu điểm của mạng MANET là tính di động, khả năng
tự tổ chức và hoạt động không phụ thuộc vào hạ tầng mạng [53](pp. 4–5).
Vì vậy, MANET được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực của đời sống từ quân
sự đến dân sự với nhiều biến thể khác nhau đã được phát triển, tiêu biểu
là: WSN [11], BAN [16], VANET [33] và FANET [37]. Tuy nhiên, MANET
phải đối mặt với nhiều thách thức khi ứng dụng vào thực tế [34, 36, 66],
trong đó thách thức về an ninh là chủ đề nghiên cứu của luận án này.

1.2 Giao thức định tuyến AODV

Giao thức AODV được phát triển theo chuẩn RFC 3561 [63] nên
phù hợp với đặc điểm di động của mạng MANET, được sử dụng trong nhiều
nghiên cứu gần đây nhằm nâng cao hiệu quả an ninh [10, 50, 77, 78]. Đây
là giao thức thuộc nhóm định tuyến phẳng, đơn đường và sử dụng cơ chế
khám phá tuyến chủ động. Nút nguồn chỉ khám phá tuyến khi cần định
tuyến dữ liệu. Mỗi lần khám phá tuyến, nút nguồn thiết lập tuyến duy
nhất đến đích và có chi phí tốt nhất. Chi phí định tuyến của giao thức
AODV được xác định dựa trên số chặng đến đích, đây là tham số cho phép
nút nguồn chọn tuyến đến đích.

Quá trình khám phá tuyến của giao thức AODV được thực hiện
qua 2 giai đoạn: (1) Yêu cầu tuyến và (2) Trả lời tuyến. Nút nguồn thực
hiện yêu cầu tuyến bằng cách quảng bá gói RREQ, nút đích (hoặc nút
trung gian) trả lời tuyến bằng cách gửi đơn hướng gói RREP. Tuyến được
chọn là tuyến có chi phí thấp nhất (dựa vào giá trị HC) và tươi nhất (dựa
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vào giá trị SN). Vấn đề là giao thức AODV chưa có cơ chế an ninh trong
khi xử lý gói điều khiển tuyến. Các nghiên cứu gần đây [44, 84] cho thấy
hai giao thức AODV [63] và DSR [39] là mục tiêu của các hình thức tấn
công này (Xem bảng 1.1).

Bảng 1.1. Đặc điểm của một số loại tấn công trên mạng MANET

Đặc điểm
Các loại tấn công

Blackhole Grayhole Wormhole Flooding

Mục đích
Phá hoại • • ◦ •
Nghe trộm •

Vị trí
Bên ngoài • • • •
Bên trong

Hình thức
Chủ động • • • •
Bị động ◦

Mất gói do
Nút độc hại • • • •
Hết thời gian sống

(•) Thực hiện; (◦) Tuỳ chọn.

1.3 Tấn công lỗ sâu
Tấn công lỗ sâu nhằm mục đích nghe trộm thông tin, đôi khi tin

tặc thiết lập tấn công nhằm mục đích phá hoại sẽ ảnh hưởng đến hiệu
năng mạng [44]. Để tấn công, tin tặc sử dụng hai nút độc hại kết nối với
nhau qua một liên kết riêng (OB) còn gọi là đường hầm hoặc sử dụng cơ
chế đóng gói (En). Tấn công lỗ sâu có thể thực hiện ở hai chế độ là: Chế
độ ẩn và chế độ tham gia. Ở chế độ ẩn, nút độc hại chuyển tiếp gói tin
điều khiển tuyến đến nút láng giềng mỗi khi nhận được từ nút liền trước.
Vì vậy, các giải pháp an ninh sử dụng cơ chế kiểm tra toàn vẹn gói tin
sẽ thất bại do thông tin của gói điều khiển tuyến không thay đổi mỗi khi
chuyển tiếp qua nút độc hại. Ở chế độ tham gia, nút độc hại xử lý gói như
nút bình thường. Chế độ này thất bại trước các giải pháp an ninh sử dụng
cơ chế kiểm tra toàn vẹn gói tin, nhưng sẽ rất nguy hiểm cho các IDS dựa
trên thông tin của gói tin điều khiển. [42]

Kết quả mô phỏng tại Hình 1.1 cho thấy rằng tấn công lỗ sâu nhằm
mục đích phá hoại đã ảnh hưởng đến hiệu năng của AODV. Tác hại lớn
nhất khi chiều dài của đường hầm là 3 chặng do việc chuyển hướng tuyến
qua nút độc hại được thực hiện thành công nhất. Sau 1000s mô phỏng,
PDR của giao thức AODV là 78.36% và 76.07% tương ứng 10CBR và
20CBR trong môi trường mạng bình thường (TL=0), độ lệch chuẩn tối đa
là 2.45%. Tuy nhiên, khi bị tấn công lỗ sâu thì PDR giảm xuống rất nhiều,
đạt thấp nhất là 40.28% và 40.11% tương ứng với 10CBR và 20CBR khi
TL=3, độ lệch chuẩn tối đa là 4.03%.
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Hình 1.1. Tỷ lệ gửi gói tin thành công

Hình 1.2 cho thấy tấn công lỗ sâu đã làm tăng phụ tải định tuyến
của AODV ở tất cả kịch bản do số lượng gói tin chuyển thành công đến
đích giảm. Kết quả mô phỏng trong môi trường mạng bình thường cho
thấy AODV có phụ tải định tuyến là 13.81pkt khi số lượng nguồn phát
là 10CBR và 13.90pkt với 20CBR, độ lệch chuẩn tối đa là 1.82pkt. Tuy
nhiên, khi bị tấn công lỗ sâu thì phụ tải định tuyến tăng lên rất nhiều,
đạt 16.34pkt và 17.75pkt tương ứng với 10CBR và 20CBR nếu chiều dài
đường hầm là 3, độ lệch chuẩn tối đa là 3.39pkt.
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Hình 1.3 cho thấy rằng thời gian trễ trung bình của AODV giảm
dần theo chiều dài đường hầm. Nguyên nhân là do hầu hết các gói dữ liệu
chuyển thành công đến đích trên tuyến ngắn đã làm giảm thời gian trễ,
các gói tin trên tuyến dài bị hủy trước khi đến đích. Kết quả mô phỏng
cho thấy trong môi trường mạng bình thường, thời gian trễ trung bình của
AODV là 0.794s và 0.934s tương ứng 10CBR và 20CBR, độ lệch chuẩn tối
đa là 0.081s. Khi xuất hiện nút độc hại thì thời gian trễ trung bình giảm
xuống thấp nhất là 0.556s và 0.629s khi độ dài đường hầm là 5 chặng, độ
lệch chuẩn tối đa là 0.109s.
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Hình 1.3. Thời gian trễ trung bình

1.4 Tấn công ngập lụt
Tấn công ngập lụt được thực hiện bằng cách nút độc hại gửi tràn

ngập các gói hệ thống cho các nút không tồn tại trong mạng, hoặc truyền
một lượng lớn các gói dữ liệu vô ích để gây nghẽn mạng. Kết quả là tạo ra
bão quảng bá gói tin trên mạng, làm tăng hao phí truyền thông, giảm khả
năng đáp ứng tại mỗi nút vì phải xử lý các gói tin không cần thiết. Tấn
công ngập lụt sử dụng gói tin điều khiển (gồm RREQ và HELLO) hoặc
sử dụng gói DATA. [24, 27]

Tấn công ngập lụt không nhằm mục đích hủy gói tin, mục đích của
tấn công ngập lụt là làm tăng hao phí truyền thông. Tuy nhiên, nếu tần
suất phát gói RREQ đủ lớn sẽ cản trở quá trình khám phá tuyến và ảnh
hưởng đến hiệu năng của mạng. Hình 1.4 cho thấy tỷ lệ gửi gói tin thành
công của AODV giảm dần theo vận tốc di động, số lượng nút độc hại và
tần suất tấn công. Sau 500s mô phỏng trong môi trường mạng bình thường
(Normal), tỷ lệ gửi gói tin thành công đạt 95.8%, 93.92% và 93.52% tương
ứng vận tốc di động là 10m/s, 20m/s và 30m/s với độ lệch chuẩn lần lượt
là 1.52%, 0.72% và 0.97%. Khi bị hai nút độc hại tấn công (2MN) với tần
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suất 20pkt/s thì tỷ lệ gửi gói tin thành công giảm xuống còn 9.56% tại
kịch bản di động với vận tốc di động 30m/s, độ lệch chuẩn là 4.08%.
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Hình 1.4. Tỷ lệ gửi gói tin thành công

Hình 1.5 cho thấy tấn công ngập lụt đã làm tăng phụ tải định
tuyến của AODV theo vận tốc di động, số lượng nút độc hại và tần suất
tấn công. Sau 500s mô phỏng trong môi trường mạng bình thường, phụ tải
định tuyến của AODV là 2.18pkt, 3.08pkt và 3.80pkt tương ứng vận tốc
di động là 10m/s, 20m/s và 30m/s với độ lệch chuẩn lần lượt là 0.48pkt,
0.31pkt và 0.75pkt. Tuy nhiên, khi xuất hiện tấn công thì phụ tải định
tuyến tăng lên rất cao, từ 2.18pkt lên 17.37pkt khi bị một nút độc hại
tấn công (1MN) với tần suất 10pkt/s trong kịch bản di động với vận tốc
10m/s, độ lệch chuẩn là 0.75pkt. Khi bị hai nút độc hại tấn công với tần
suất 20pkt/s thì phụ tải định tuyến tăng cao nhất, từ 3.8pkt lên 829.79pkt
trong kịch bản di động với vận tốc 30m/s.
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Hình 1.5. Phụ tải định tuyến
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Hình 1.6 cho thấy tấn công ngập lụt đã làm tăng thời gian trễ
trung bình để định tuyến thành công một gói dữ liệu đến đích của AODV.
Nguyên nhân là do tấn công ngập lụt đã cản trở quá trình khám phá tuyến
của tất cả các nút vì phải xử lý các gói tin vô ích do nút độc hại phát
ra. Sau 500s mô phỏng trong môi trường bình thường, thời gian trễ trung
bình của AODV là 0.171s, 0.232s và 0.217s tương ứng vận tốc di động là
10m/s, 20m/s và 30m/s với độ lệch chuẩn lần lượt là 0.062s, 0.039s và
0.033s. Tuy nhiên, khi xuất hiện một nút độc hại tấn công với tần suất
10pkt/s thì thời gian trễ trung bình tăng từ 0.171s lên 0.299s trong kịch
bản di động với vận tốc 10m/s, độ lệch chuẩn là 0.043s. Trong kịch bản di
động với vận tốc 30m/s, thời gian trễ trung bình tăng từ 0.217s lên 4.043s
với độ lệch chuẩn là 1.276s khi bị hai nút độc hại tấn công với tần suất
20pkt/s.
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Hình 1.6. Thời gian trễ trung bình
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Chương 2

GIẢI PHÁP PHÁT HIỆN VÀ NGĂN

CHẶN TẤN CÔNG LỖ SÂU

2.1 Giới thiệu
Mục đích của tấn công lỗ sâu là nghe trộm, đôi khi tin tặc thiết

lập tấn công nhằm mục đích phá hoại [44]. Để tấn công, tin tặc sử dụng
hai nút độc hại kết nối với nhau thông qua đường hầm. Khi nhận được
gói tin, hai nút độc hại phối hợp để gửi gói đến đích và chuyển tiếp gói về
nguồn. Mục đích để nút nguồn xác lập tuyến qua đường hầm do chi phí
thấp hơn tuyến thực tế. Tấn công lỗ sâu rất nguy hại và khó phát hiện do
gói tin không bị thay đổi khi chuyển tiếp qua nút độc hại ở chế độ ẩn.

Hiện tại, đã có một số giải pháp an ninh công bố. Đầu tiên là các
giải pháp dựa vào thời gian như: DelPHI, TTHCA, WADT. Tuy nhiên,
thời gian trễ trên mỗi chặng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như môi trường
di động, lưu lượng dữ liệu và độ trễ xử lý. Vì vậy, hiệu quả an ninh phụ
thuộc vào độ dài đường hầm. Giải pháp dựa trên vị trí cải thiện được hạn
chế này, nhưng EEP sử dụng phương pháp kiểm tra đầu-cuối nên xuất
hiện sai lầm nếu độ dài đường hầm nhỏ. Chương này của luận án sẽ giải
quyết nhược điểm các giải pháp đã công bố bằng cơ chế xác thực đa mức
(MLA [CT1]).

2.2 Cơ chế xác thực đa mức
Hạn chế của các giải pháp phát hiện và ngăn chặn tấn công lỗ sâu

đã công bố là không hỗ trợ cơ chế kiểm tra toàn vẹn gói tin. Vì vậy, tin tặc
khai thác để vượt qua cơ chế an ninh khi thực hiện tấn công lỗ sâu ở chế
độ tham gia. Để khắc phục hạn chế này, luận án đề xuất cơ chế xác thực
đa mức (MLA) dựa trên nền tảng chữ ký số. Ngoài ra, giải pháp MLA
dựa trên vị trí của mỗi nút thông qua tín hiệu GPS tương tự các nghiên
cứu [30, 47, 72]. Giao thức MLAMAN [CT1] được cải tiến từ AODV bằng
cách tích hợp cơ chế MLA. MLAMAN có thể phát hiện và ngăn chặn tấn
công lỗ sâu hiệu quả ở cả hai chế độ ẩn (HM) và tham gia (PM). Tương
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tự các giải pháp đã công bố [21, 74, 91], MLA giả định rằng: (1) Mỗi nút
(Nδ) được thiết lập một bộ khóa bí mật và công khai (kNδ -, kNδ+); (2)
Tất cả các nút đều biết khóa công khai của Ncenter. Vấn đề làm thế nào để
cấp phát khóa bí mật và công khai an toàn cho tất cả các nút thành viên
sẽ được trình bày trong các nghiên cứu tiếp theo và không thuộc phạm vi
của giải pháp này.

2.2.1 Các bước xác thực an ninh của MLA

Giải pháp MLA cho phép mỗi nút kiểm tra nút liền trước mỗi khi
nhận được gói tin điều khiển với 3 bước: (1) Xác thực toàn vẹn gói tin
(PI); (2) Xác thực chứng chỉ thành viên (MC) và (3) Kiểm tra láng giềng
thật sự (AN).

2.2.2 Giao thức an ninh MLAMAN

Luận án đề xuất giao thức MLAMAN cải tiến từ AODV sử dụng
giải pháp MLA. Thuật toán khám phá tuyến của MLAMAN sử dụng hai
gói SecRREQ và SecRREP. Quá trình khám phá tuyến của giao thức
MLAMAN được thực hiện qua 2 giai đoạn: (1) Yêu cầu tuyến bằng cách
quảng bá gói SecRREQ và (2) Trả lời tuyến bằng cách gửi đơn hướng gói
SecRREP. Cấu trúc gói được mô tả như Hình 2.1. Cả hai được bổ sung
thêm 5 trường mới (5NF) là: GPS (2 x 4bytes) để lưu vị trí, R (1byte) lưu
bán kính phát sóng tối đa, KEY (4bytes) lưu khóa công khai. Hai trường
MC và CV được thiết kế như SAODV để lưu MC và kiểm tra toàn vẹn gói
tin, độ lớn của mỗi trường là 128bytes. [15]

RREQ

GPS (x , y)
Radio range (R)

Member Certification (MC)
Public Key (KEY)

Checking Value (CV)

(a) SecRREQ

RREP

GPS (x , y)
Radio range (R)

Member Certification (MC)
Public Key (KEY)

Checking Value (CV)

(b) SecRREP

Hình 2.1. Cấu trúc gói tin điều khiển của giao thức MLAMAN

2.2.3 Cấp chứng chỉ thành viên

Để cấp MC cho nút thành viên (Nδ), quản trị viên cập nhật tất cả
các khóa của nút thành viên vào cơ sở dữ liệu khóa công khai (PKDB) lưu
tại nút Ncenter. Sau khoảng thời gian TMC , Ncenter kiểm tra nếu tồn tại
nút chưa được cấp MC thì Ncenter sẽ phát quảng bá gói MCP để cấp MC.
Khi nhận gói MCP, Nδ sẽ phát gói trả lời MCACK về Ncenter để khẳng
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định rằng đã nhận thành công MC. Khi nhận được MCACK , Ncenter ghi
nhận lại việc cấp MC thành công cho Nδ vào PKDB.

Chứng chỉ thành viên được cấp cho mỗi nút trước khi chúng tham
gia vào quá trình khám phá tuyến nhằm mục đích kiểm tra an ninh. Do
đặc điểm của mạng MANET là phi cấu trúc, tự trị và truyền thông không
dây. Vì vậy, giải pháp cấp MC phải phù hợp với đặc điểm của mạng và
đảm bảo an ninh, cụ thể là: (1) Tin tặc không thể giả mạo nút Ncenter

hoặc Nδ để gửi gói MCP hoặc MCACK giả mạo; (2) Thông tin của gói
MCP và MCACK không thể bị thay đổi trong quá trình truyền thông.

2.3 Hiệu quả an ninh của giao thức MLAMAN
Kết quả thống kê sau khi thực hiện 200 kịch bản mô phỏng tại

Hình 2.2 cho thấy giải pháp EEP có tỷ lệ phát hiện tuyến chứa đường
hầm thành công tối đa 94.31%, độ lệch chuẩn là 0.25%. Tỷ lệ phát hiện
tuyến chứa đường hầm thành công của EEP phụ thuộc chiều dài đường
hầm, thấp nhất khi TL=3. Hiệu quả an ninh của MLA phụ thuộc vào 3
cơ chế: Xác thực toàn vẹn gói tin, xác thực thành viên và xác thực láng
giềng thật sự. Cả hai cơ chế xác thực toàn vẹn gói tin, xác thực thành viên
không phụ thuộc vào vị trí của nút. Tuy nhiên, cơ chế xác thực láng giềng
thật sự phụ thuộc vào vị trí của nút. Vì vậy, MLA có thể bị sai lầm khi
các nút mạng di động. Kết quả thống kê sau khi thực hiện 200 kịch bản
mô phỏng tại Hình 2.3 cho thấy MLA phát hiện nút độc hại ở chế độ PM
tốt hơn chế độ HM. Kết quả mô phỏng dựa trên vận tốc di động và độ dài
đường hầm khác nhau cho thấy MLA phát hiện nút độc hại thành công
tối đa là 99.98% ở chế độ PM, độ lệch chuẩn là 0.003%. Ở chế độ HM,
MLA phát hiện nút độc hại thành công tối đa là 99.87%, độ lệch chuẩn
là 0.018%. Kết quả này cho thấy giải pháp MLA có hiệu quả an ninh tốt
hơn EEP [72].
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Hình 2.2. Hiệu quả an ninh của EEP dựa trên vận tốc và đường hầm
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Hình 2.3. Hiệu quả an ninh của MLA dựa trên vận tốc và đường hầm

2.4 So sánh một số giải pháp an ninh trước tấn công lỗ sâu
Luận án tổng hợp các đặc điểm các giải pháp đã công bố trong thời

gian qua trong Bảng 2.1. Giải pháp MLA dựa vào vị trí để phát hiện nút
độc hại tương tự giải pháp EEP, trong khi các giải pháp khác dựa trên
thời gian. Phương pháp kiểm tra đầu-cuối được tất cả các giải pháp đã
công bố sử dụng, chỉ có nút đích hoặc nguồn tham gia kiểm tra nên hiệu
quả an ninh bị hạn chế. Nút nguồn hoặc đích chỉ phát hiện được tuyến
chứa nút độc hại, không biết chính xác địa chỉ của nút độc hại. Giải pháp
đề xuất MLA sử dụng phương pháp xác thực từng chặng, tất cả các nút
tham gia kiểm tra nút liền trước dựa vào vị trí nên hiệu quả phát hiện nút
độc hại tốt hơn các giải pháp đã công bố. Riêng giải pháp TTHCA có thể
nhận biết nút độc hại, nhưng phải sử dụng gói tin hệ thống mới làm tăng
hao phí truyền thông và kém an toàn do tin tặc có thể lợi dụng gói này
để gây hại cho hệ thống. Tuy nhiên, giải pháp MLA có nhược điểm là độ
phức tạp thuật toán cao hơn các công bố trước đây.

Bảng 2.1. Đặc điểm các giải pháp phát hiện tấn công lỗ sâu

Đặc điểm
Giải pháp

DelPHI TTHCA WADT EEP MLA
1. Kỹ thuật sử dụng Thời gian Thời gian Thời gian Vị trí Vị trí
2. Phương pháp kiểm tra EE EE EE EE HbH
3. Nút tham gia kiểm tra Nguồn Nguồn Nguồn Đích Tất cả
4. Mô-đun mở rộng No No GPS GPS GPS
5. Gói tin điều khiển tuyến Nguyên Thêm Đổi Đổi Thêm
6. Xác định chính xác địa chỉ
nút độc hại

No Yes No No Yes

7. Thay đổi cơ chế khám phá
tuyến

Yes Yes Yes No No

8. Kích thước tăng thêm của
gói tin điều khiển

0byte 4bytes 8bytes 12bytes 269bytes

9. Ngăn chặn nút độc hại
thay đổi gói điều khiển

No No No No Yes

10. Đánh giá bằng mô phỏng NS2 NS2 NS2 NS2 NS2
11. Độ phức tạp thuật toán O(n2) O(n) O(n) O(n) O(p3) + O(d)
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Chương 3

GIẢI PHÁP PHÁT HIỆN VÀ NGĂN

CHẶN TẤN CÔNG NGẬP LỤT

3.1 Giới thiệu

Điểm hạn chế của các giao thức định tuyến theo yêu cầu là các gói
điều khiển tuyến không được thiết kế nhằm mục đích an ninh. Vì vậy, nút
độc hại có thể tấn công mạng bằng cách phát liên tục gói tin với tần suất
cao, được gọi là tấn công ngập lụt. Tin tặc có thể sử dụng gói RREQ,
HELLO và gói DATA để tấn công, trong đó tấn công ngập lụt gói RREQ
là gây hại nặng nhất do tạo ra bão quảng bá gói tin trên mạng, gây lãng
phí tài nguyên và tăng hao phí truyền thông. Các nghiên cứu gần đây tập
trung vào giải pháp phát hiện hình thức tấn công ngập lụt gói RREQ theo
hai hướng tiếp cận là dựa trên ngưỡng và học máy. Giải pháp sử dụng
ngưỡng [24, 27, 67, 75] dựa vào số lượng gói RREQ mỗi giây. Điều này
dẫn đến một số nhược điểm: (1) Ngưỡng cố định sẽ thiếu tính mềm dẻo
trong thuật toán phát hiện tấn công. Nguyên nhân là giá trị ngưỡng tối
ưu khác nhau trong mỗi kịch bản; (2) Một nút bình thường có thể bị hiểu
nhầm là độc hại nếu thực hiện khám phá tuyến với tần suất cao tại một
thời điểm bất kỳ; (3) Nút độc hại có thể qua mặt cơ chế an ninh bằng
cách phát gói RREQ với tần suất thấp hơn giá trị ngưỡng. Để cải thiện
hạn chế của các giải pháp dựa trên giá trị ngưỡng, hai giải pháp dựa trên
hướng tiếp cận học máy là SVMT [62] và kNNAODV [49]. Chúng sử dụng
thuật toán SVM và kNN để nhận biết nút độc hại hoặc bình thường. Tuy
nhiên, thuộc tính của các véc-tơ biểu diễn cho các nút vẫn còn dựa trên
tần suất phát gói RREQ nên hiệu quả còn hạn chế. Ngoài ra, kNNAODV
được đề xuất để hoạt động trong mạng WSN nên không phù hợp cho môi
trường mạng di động MANET. Phương pháp xây dựng tập dữ liệu huấn
luyện của kNNAODV chưa được trình bày cụ thể. Chương này đề xuất
giải pháp FADA dựa trên lịch sử khám phá tuyến và thuật toán kNN để
phát hiện, ngăn chặn tấn công ngập lụt.
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3.2 Giải pháp an ninh sử dụng thuật toán phân lớp

Luận án đề xuất giải pháp FADA dựa trên lịch sử khám phá tuyến
và thuật toán k-láng giềng gần nhất (kNN [73]) để phát hiện, ngăn chặn
tấn công ngập lụt. Trong mạng MANET sử dụng giao thức định tuyến
theo yêu cầu, nút chỉ khám phá tuyến đến đích khi cần thiết. Vì vậy, tần
suất phát gói RREQ thấp nên khe thời gian giữa các lần khám phá tuyến
sẽ cao rất khác biệt. Tuy nhiên, nút độc hại có tần suất khám phá tuyến
dày đặc nên khe thời gian khám phá tuyến gần giống nhau và nhỏ hơn khe
thời gian khám phá tuyến của nút bình thường.

Thời gian

tN1

sN1 eN1

TN1

tN2

sN2 eN2

TN2

tN3

sN3 eN3

TN3

tN4

sN4 eN4

TN4

tNm

sNm eNm

TNm

(a) Nút bình thường (NN )

Thời gian

tM1

sM1 eM1

TM1

tM2

sM2 eM2

TM2

tM3

sM3 eM3

TM3

tM4

sM4 eM4

TM4

tM5

sM5 eM5

TM5

tM6

sM6 eM6

TM6

tM7

sM7 eM7

TM7

tM8

sM8 eM8

TM8

tMm

sMm eMm

TMm

(b) Nút độc hại (NM )

Hình 3.1. Mô tả DRDTS được ghi nhận tại NA

Hình 3.1 mô tả biểu đồ khe thời gian khám phá tuyến (DRDTS)
của nút bình thường và độc hại được ghi nhận tại nút NA, trong đó tji là
thời gian khám phá tuyến lần thứ i của nút nguồn Nj , t

j
i được tính theo

Công thức (3.1); T ji là khe thời gian khám phá tuyến lần thứ i của nút
nguồn Nj , được tính theo Công thức (3.2); eji là thời điểm nhận trả lời
tuyến thứ i của nguồn Nj ; s

j
i+1 thời điểm thực hiện khám phá tuyến tiếp

theo của nguồn Nj . Biểu đồ cho thấy rằng hầu hết các khe thời gian khám
phá tuyến của nút độc hại nhỏ hơn khe thời gian khám phá tuyến của nút
bình thường. Nguyên nhân là do nút độc hại thực hiện quảng bá gói yêu
cầu tuyến rất nhiều hơn so với nút bình thường.

tji = eji − sji (3.1)

T ji = sji+1 − eji (3.2)

3.2.1 Mô hình tổng quát của giải pháp FADA

Luận án đề xuất thuật toán phát hiện tấn công ngập lụt (FADA)
và tích hợp vào AODV để tạo giao thức ngăn chặn tấn công ngập lụt
(FAPRP [CT2]). Mô hình tổng quát của FADA như Hình 3.2. Đầu tiên,
luận án biểu diễn lịch sử khám phá tuyến của mỗi nút bằng một véc-tơ tần
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suất khám phá tuyến (VRDF). Tiếp theo, luận án mô tả phương pháp xây
dựng tập dữ liệu huấn luyện gồm hai lớp véc-tơ MVC và NVC. MVC biểu
diễn hành vi của các nút độc hại và NVC biểu diễn cho nút bình thường.
Cuối cùng, luận án xây dựng bộ phân lớp để nhận biết nút bình thường và
nút độc hại dựa trên véc-tơ tần suất khám phá tuyến của nút và hai lớp
véc-tơ MVC và NVC. FADA sử dụng thông tin lịch sử khám phá tuyến
(RDH) để biểu diễn hành vi của nút độc hại hoặc bình thường. Vì vậy,
FADA có thể phát hiện nút độc hại với độ chính xác tốt hơn một số giải
pháp trước đây.

 

1. Huấn luyện (Offline) 

Dữ liệu trạng thái khám phá tuyến 

của nút bình thường và nút độc hại 

sử dụng nhiều tần suất tấn công, 

vận tốc di động khác nhau 

 

Kết quả 

Lớp véc-tơ NVC 

Lớp vé-tơ MVC 

INPUT 

OUTPUT 

2. Quyết định (Online) 

Thu thập thông tin khe thời gian 

khám phá tuyến của nút nguồn (NS) 

Tạo véc-tơ tần suất khám phá tuyến 

(VNs) của nút nguồn 

 

Sử dụng kNN-Classifier 

 để phân lớp VNs 

 

Bị tấn công                      Bình thường 

Sử dụng thuật toán huấn luyện PROCESS

S 

No                                                Yes VNs  NVC 

Hình 3.2. Mô hình tổng quát của giải pháp FADA

3.2.2 Giao thức an ninh FAPRP
Luận án đề xuất giao thức định tuyến ngăn chặn tấn công ngập

lụt (FAPRP) bằng cách tích hợp FADA vào thuật toán yêu cầu tuyến của
AODV. Tương tự giao thức AODV, FAPRP là giao thức định tuyến đơn
hướng, sử dụng gói RREQ và RREP. Mỗi khi nhận được gói RREQ, nút
sử dụng thuật toán FADA để phát hiện và ngăn chặn tấn công ngập lụt.

3.2.3 Đánh giá hiệu năng của giao thức FAPRP
Hiệu quả an ninh của giải pháp FADA phụ thuộc vào hệ số k và

độ lớn véc-tơ (m). Vì vậy, luận án mô phỏng với m lần lượt là 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40 và 60; giá trị k lần lượt là 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 và
50; vận tốc di động lần lượt là 10m/s, 20m/s và 30m/s. Mục đích là xác
định giá trị k và m phù hợp để đạt hiệu quả phát hiện nút độc hại cao
nhất. Kết quả thống kê sau khi thực hiện 216 kịch bản mô phỏng (Hình
3.3) cho thấy FADA phát hiện nút độc hại thành công trên 99.0% khi m
lớn hơn (hoặc bằng) 25 trong tất cả kịch bản. Tỷ lệ phát hiện nút độc hại
thành công cao nhất là 99.77% khi k = 25 và m = 60.

Tiếp theo, luận án thiết lập giá trị k = 25 và m = 60 để đánh giá
hiệu quả an ninh và hiệu năng của giao thức FAPRP và BAODV trong
môi trường bị tấn công ngập lụt. Luận án đã thực hiện 120 kịch bản mô
phỏng trong môi trường mạng có một hoặc hai nút độc hại tấn công với
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Hình 3.3. Hiệu quả phát hiện nút độc hại của giải pháp FADA

tần suất tấn công là 10pkt/s và 20pkt/s. Sau 500s mô phỏng, Kết quả tại
Hình 3.4 cho thấy tỷ lệ phát hiện nút độc hại thành công của giải pháp BI
cao nhất là 98.36% và thấp nhất là 93.22%, độ lệch chuẩn tối đa là 2.59%.
Tỷ lệ phát hiện nút độc hại thành công của giải pháp FADA cao nhất
là 99.94% và thấp nhất là 99.83%, độ lệch chuẩn là 0.05%. Như vậy, giải
pháp FADA có tỷ lệ phát hiện nút độc hại thành công cao và ổn định hơn
giải pháp BI. Nguyên nhân là do giải pháp FADA dựa vào lịch sử khám
phá tuyến của mỗi nút, ngược lại BI dựa trên giá trị ngưỡng.
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Hình 3.4. Tỷ lệ phát hiện nút độc hại thành công

Kết quả Hình 3.5 cho thấy giao thức FAPRP có tỷ lệ gửi gói tin
thành công cao hơn BAODV. Tỷ lệ gửi gói tin thành công của AODV đạt
95.80%, 93.92% và 93.52% trong môi trường mạng di động tối đa 10m/s,
20m/s và 30m/s. Khi bị hai nút độc hại tấn công với tần suất là 10pkt/s
và 20pkt/s, giao thức BAODV có tỷ lệ gửi gói thành công tối đa là 80.79%
(độ lệch chuẩn là 4.04%), thấp hơn rất nhiều so với AODV trong môi
trường bình thường. Giao thức FAPRP có tỷ lệ gửi gói thành công cao và
ổn định hơn rất nhiều so với BAODV, nguyên nhân là do hiệu quả phát
hiện nút độc hại của giải pháp FADA tốt hơn giải pháp BI. Kết thúc 500s

16



mô phỏng, giao thức FAPRP có tỷ lệ gửi gói thành công tối đa là 95.27%
(độ lệch chuẩn là 1.73%). Ngoài ra, trong môi trường mạng bình thường
thì giao thức FAPRP có tỷ lệ gửi thành công giảm nhẹ so với AODV, điều
này cho thấy rằng cơ chế an ninh FADA ảnh hưởng rất ít đến hiệu năng
của giao thức gốc.
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Hình 3.5. Tỷ lệ gửi gói tin thành công

3.3 So sánh một số giải pháp an ninh trước tấn công ngập lụt
Luận án tổng hợp một số đặc điểm của các giải pháp đã công bố

trong thời gian qua trong Bảng 3.1. Tất cả các giải pháp đã công bố sử
dụng cơ chế kiểm tra an ninh dựa trên ngưỡng nên hiệu quả an ninh còn
hạn chế. Hai giải pháp FAP và EFS sử dụng ngưỡng cố định, BI sử dụng
ngưỡng động và được cập nhật theo điều kiện mạng. Vì vậy, giải pháp BI
hiệu quả hơn hai giải pháp FAP và EFS. Giải pháp FADA sử dụng hướng
tiếp cận khác biệt so với các nghiên cứu trước đó. FADA dựa trên lịch sử
khám phá tuyến của mỗi nút được biểu diễn bằng RDFV để xác định độc
hại hoặc bình thường. Vì vậy, FADA cải thiện được hạn chế của các giải
pháp dựa trên ngưỡng. Tương tự giải pháp FAP, nút tham gia kiểm tra
của giải pháp FADA là láng giềng của nút độc hại nhằm giảm quá trình
xử lý không cần thiết tại các nút.

Bảng 3.1. So sánh đặc điểm các giải pháp phát hiện tấn công ngập lụt

Đặc điểm
Giải pháp

FAP EFS BI FADA

1. Phát hiện dựa vào Ngưỡng Hai ngưỡng Ngưỡng RDFV

2. Giá trị ngưỡng Cố định Cố định Động *

3. Xác định nút độc hại Yes Yes Yes Yes

4. Nút kiểm tra Láng giềng Tất cả Tất cả Láng giềng

5. Mô phỏng kết quả NS2 NS2 NS2 NS2

6. Độ phức tạp thuật toán O(n) O(n) O(n) O(n)

* Không sử dụng ngưỡng
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Chương 4

GIẢI PHÁP BẢO MẬT ĐỊNH TUYẾN

TRÊN MẠNG MANET

4.1 Giới thiệu
Các giải pháp phát hiện và ngăn chặn tấn công mạng chỉ hiệu quả

riêng lẻ trước mỗi hình thức tấn công và có thể bị sai lầm nên hiệu quả
an ninh hạn chế. Thời gian qua, đã có một số nghiên cứu công bố theo
hướng bảo mật định tuyến. Ý tưởng là dựa vào mật khẩu sử dụng một lần
(OTP [20]) hoặc chữ ký số để kiểm tra an ninh, tiêu biểu là: H(AODV)
[48], OTP_AODV [21], SAODV [91] và ARAN [74]. Chúng có ưu điểm là
phát hiện hầu hết các hình thức tấn công hiện tại. Tuy nhiên, hạn chế của
H(AODV) và OTP_AODV là không hỗ trợ kiểm tra toàn vẹn gói tin nên
không thể phát hiện gói tin bị thay đổi. SAODV không hỗ trợ cơ chế quản
lý khóa nên nút độc hại có thể tấn công bằng cách sử dụng khóa giả mạo.
ARAN cải thiện được hạn chế này, nhưng ARAN không xác định được chi
phí định tuyến. Đặc biệt, SAODV và ARAN không thể phát hiện và ngăn
chặn tấn công lỗ sâu ở chế độ ẩn [15, 45].

Giao thức MLAMAN có thể phát hiện hiệu quả hình thức tấn công
lỗ sâu ở hai chế độ HM và PM. Tuy nhiên, điểm tồn tại của MLAMAN là
cấu trúc của chứng chỉ thành viên thiếu thông tin cần thiết khi sử dụng
trong thực tế, tiêu biểu như: Thời gian hiệu lực của chứng chỉ, nút cấp
chứng chỉ. Để cải thiện điểm yếu này và phát huy hơn nữa hiệu quả an
ninh của MLAMAN trước một số hình thức tấn công khác. Luận án đề
xuất cơ chế xác thực tin cậy (TAM [CT4]) và cơ chế quản lý chứng chỉ số
(DCMM [CT3]) theo chuẩn X509 [58]. Đồng thời cải tiến giao thức AODV
thành giao thức an ninh TAMAN sử dụng TAM và DCMM.

4.2 Cơ chế xác thực tin cậy
Các bước xác thực an ninh trong cơ chế xác thực tin cậy được mô

tả trong Hình 4.1. TAM cho phép một nút xác thực nút liền trước mỗi khi
nhận được gói yêu cầu tuyến và gói trả lời tuyến thông qua 3 bước gồm:
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(1) Xác thực chứng chỉ số; (2) Kiểm tra láng giềng thật sự và (3) Xác thực
toàn vẹn gói tin.

N
ú
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ề
n

t
r
ư
ớ
c
(
N
j
)

N
ú
t
t
r
u
n
g
g
ia
n
(
N
i
)

Bắt đầu

Gửi/ chuyển tiếp
Gói RREQ hoặc RREP

DC hợp lệ
yes

no

Kết thúc

Phát hiện tấn công

Tiêu biểu như:
- BH, SH, GH, FD

- Lỗ sâu ở chế độ tham gia

Láng giềng
thật sự

Toàn vẹn
gói tin

Phát hiện tấn công

Lỗ sâu ở chế độ ẩn

Hủy gói tin

Return False

yes

no

Phát hiện tấn công

Sử dụng khóa giả mạo

no

yes

Chấp nhận gói

RREQ/ RREP

Return True

Hình 4.1. Mô hình xác thực tin cậy

4.3 Cơ chế quản lý chứng chỉ số

Mạng MANET là phi cấu trúc, các nút trong mạng có thể gia nhập
hoặc rời khỏi mạng linh động. Vì vậy, việc cấp và thu hồi DC gặp khó
khăn nếu thực hiện một cách thủ công. Để giải quyết vấn đề này, luận án
đề xuất cơ chế DCMM có các chức năng chính là (1) Lưu trữ; (2) cung
cấp; và (3) thu hồi chứng chỉ số. DCMM hoạt động tại tầng mạng với các
chức năng tương tự một PKI và đảm bảo an toàn trong môi trường mạng
di động.

4.4 Giao thức an ninh TAMAN

Luận án đề xuất giao thức an ninh sử dụng giải pháp TAM và cơ
chế DCMM cho mạng tùy biến di động (TAMAN). Để sử dụng cơ chế
TAM, hai gói tin điều khiển tuyến của TAMAN là SeRQ và SeRP được
bổ sung thêm 4 trường mới (4NF) gồm: Hai trường GPS và R để lưu vị
trí và bán kín phát sóng sử dụng trong cơ chế kiểm tra AN, DC lưu chứng
chỉ số và CV để kiểm tra toàn vẹn gói tin (Hình 4.2).

Quá trình khám phá tuyến của giao thức TAMAN được thực hiện
qua 2 giai đoạn: (1) Yêu cầu tuyến bằng cách quảng bá gói SeRQ và (2)
Trả lời tuyến bằng cách gửi đơn hướng gói SeRP. Mỗi khi nhận gói SeRQ
hoặc SeRP, nút trung gian sử dụng TAM để kiểm tra an ninh.
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RREQ

GPS (x , y)
Radio range (R)

Digital Certification (DC)
Checking Value (CV)

(a) SeRQ

RREP

GPS (x , y)
Radio range (R)

Digital Certification (DC)
Checking Value (CV)

(b) SeRP

Hình 4.2. Cấu trúc gói tin điều khiển tuyến của giao thức TAMAN

4.5 So sánh TAMAN và một số nghiên cứu liên quan

Hiện tại, đã có một số công bố trên nền tảng chữ ký số nhằm mục
đích an ninh trên mạng MANET, tiêu biểu là SAODV và ARAN. Phần
này so sánh TAMAN và một số nghiên cứu liên quan sử dụng hai tiêu chí
là đặc điểm và hiệu quả an ninh của mỗi giải pháp. Đặc điểm của TAMAN
so với SAODV và ARAN được tổng hợp trong Bảng 4.1.

Bảng 4.1. Đặc điểm của TAMAN và một số nghiên cứu liên quan

Đặc điểm
Giao thức

SAODV ARAN TAMAN

1. Xác thực đầu-cuối • •
2. Xác thực tại mỗi-chặng • •
3. Xác thực nút liền trước • •
4. Sử dụng HC để tính chi phí • •
5. Nút trung gian có thể trả lời tuyến • •
6. Hỗ trợ quản lý khóa công khai • •
7. Hỗ trợ cơ chế quản lý chứng chỉ •
8. Bảo vệ toàn vẹn trường không thay
đổi

• • •

9. Bảo vệ toàn vẹn gói tin • •
10. Xác thực nút láng giềng thật sự •
11. Sử dụng gói điều khiển tuyến mới •
12. Thuộc tính cần thêm vào gói RCP 2DS DS,2DC R,GPS,DS,DC

13. Độ phức tạp thuật toán O(p3) + O(d) + O(n)

Ngoài ra, khả năng an ninh của TAMAN và một số nghiên cứu liên
quan được tổng hợp trong Bảng 4.2. Cả hai giao thức SAODV và ARAN
không thể phát hiện tấn công lỗ sâu ở chế độ ẩn, SAODV không thể phát
hiện nút độc hại sử dụng khóa giả mạo vì thiếu cơ chế quản lý khóa công
khai. TAMAN có thể phát hiện và ngăn chặn tất cả các hình thức tấn
công mạng bao gồm cả tấn công lỗ sâu ở chế độ ẩn.
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Bảng 4.2. Hiệu quả an ninh của TAMAN và một số nghiên cứu liên quan

Phát hiện và ngăn chặn
Giao thức

SAODV ARAN TAMAN

1. Tấn công lỗ đen/ lỗ chìm • • •
2. Tấn công lỗ xám • • •
3. Tấn công lỗ sâu:

- Chế độ ẩn •
- Chế độ tham gia • • •

4. Tấn công ngập lụt • • •
5. Nút độc hại sử dụng khóa giả mạo • •

4.6 Hiệu quả an ninh của TAMAN
Luận án đánh giá hiệu quả an ninh của TAMAN, SAODV và ARAN

khi bị tấn công lỗ đen. Một nút độc hại đứng yên tại vị trí trung tâm
(1000m, 1000m) và thực hiện hành vi tấn công lỗ đen từ giây 500. Kết quả
mô phỏng tại Hình 4.3 cho thấy tỷ lệ gửi gói tin thành công của TAMAN
và ARAN ổn định trong môi trường mạng bị nút độc hại tấn công. Nhưng,
tỷ lệ gửi gói tin thành công của SAODV bắt đầu giảm sau giây 500 khi
bị nút độc hại tấn công lỗ đen. Kết thúc 1000s mô phỏng, tỷ lệ gửi gói
tin thành công của TAMAN đạt 69.22%, ARAN đạt 62.28% và SAODV
đạt 35%, độ lệch chuẩn lần lượt là 2.79%, 2.99% và 2.46%. Tỷ lệ gửi gói
tin thành công của hai giao thức TAMAN và ARAN không bị ảnh hưởng
nhiều trong môi trường mạng bị tấn công do chúng có thể ngăn chặn nút
độc hại sử dụng khóa giả mạo. Tỷ lệ gửi gói thành công của TAMAN cao
hơn ARAN vì cơ chế khám phá tuyến của ARAN không đảm bảo tạo ra
tuyến có chi phí thấp nhất. Tuy nhiên, do cơ chế an ninh nên cả hai giao
thức TAMAN và ARAN có tỷ lệ gửi gói thành công thấp hơn AODV.
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Hình 4.3. Tỷ lệ gửi gói tin thành công khi bị tấn công lỗ đen

Tất cả các nút sử dụng giao thức TAMAN không tham gia vào quá
trình định tuyến dữ liệu nếu chưa được cấp DC từ NCA. Vì vậy, hiệu quả
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định tuyến của TAMAN bị ảnh hưởng nếu tích hợp DCMM. Kết quả thống
kê sau khi thực hiện 15 kịch bản mô phỏng (Hình 4.4) cho thấy DCMM
đã ảnh hưởng đến hiệu năng của TAMAN. Sau 1000s mô phỏng, tỷ lệ gửi
gói tin thành công của AODV là 76.07%, TAMAN là 69.80% và TAMAN
(DCMM) là 67.65%, độ lệch chuẩn lần lượt là 2.45%, 2.71% và 4.37%. Kết
quả cho thấy tỷ lệ gửi gói tin thành công của TAMAN thấp hơn AODV
6.28%. Ngoài ra, tỷ lệ gửi gói tin thành công của TAMAN bị giảm 2.14%
khi được tích hợp DCMM. Nguyên nhân là do tất cả các nút không tham
gia vào quá trình khám phá tuyến nếu nút chưa nhận được DC từ NCA,
DCMM cần thời gian để hoàn thành cấp DC cho 100 nút.
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Hình 4.4. Tỷ lệ gửi gói tin thành công khi tích hợp DCMM

KẾT LUẬN

Vấn đề nâng cao an ninh trên mạng MANET là cần thiết và có ý
nghĩa thực tế. Qua thời gian nghiên cứu, luận án đã đạt được một số kết
quả mới, nhưng cũng còn một số hạn chế cần tiếp tục phát triển.

a) Kết quả đạt được:
Luận án đã nghiên cứu đặc điểm của các hình thức tấn công trên

mạng MANET, một số giải pháp an ninh liên quan và cài đặt đánh giá
tác hại của các hình thức tấn công này. Qua đó, luận án đã đề xuất một
số giải pháp an ninh sử dụng công nghệ GPS, chữ ký số và học máy. Kết
quả nghiên cứu đã khắc phục được một số tồn tại trong các giải pháp an
ninh đã công bố trước đây, cụ thể là:

(1) Luận án đã đề xuất giải pháp xác thực đa mức (MLA) và cải tiến
AODV thành giao thức an ninh MLAMAN [CT1]. MLA có thể phát
hiện và ngăn chặn tấn công lỗ sâu ở chế độ ẩn nhờ sử dụng công
nghệ GPS. Ngoài ra, nhờ vào cơ chế kiểm tra toàn vẹn gói tin, MLA
có thể ngăn chặn nút độc hại tấn công bằng cách thay đổi các trường
trên gói tin điều khiển tuyến khi ở chế độ tham gia.

22



(2) Luận án đã đề xuất giải pháp FADA theo hướng tiếp cận học máy
và cải tiến AODV thành giao thức an ninh FAPRP [CT2]. FADA
dựa trên tập tính khám phá tuyến của một nút để nhận biết là nút
độc hại hoặc bình thường. Vì vậy, FADA có thể phát hiện tấn công
ngập lụt thành công trên 99% ngay cả khi nút độc hại tấn công với
tần suất thấp.

(3) Luận án đã đề xuất cơ chế xác thực tin cậy (TAM [CT4]) và cơ chế
quản lý chứng chỉ số (DCMM [CT3]) theo chuẩn X.509. Đồng thời,
tích hợp TAM và DCMM vào AODV tạo giao thức an ninh TAMAN.
TAMAN có hiệu quả an ninh trước hầu hết các hình thức tấn công
hiện tại như lỗ đen, lỗ xám, lỗ sâu và ngập lụt. Đặc biệt, TAMAN hỗ
trợ cơ chế DCMM có chức năng như một PKI là: (1) Lưu trữ chứng
chỉ số; (2) cung cấp; và (3) thu hồi chứng chỉ.

b) Hạn chế và hướng phát triển:
Bên cạnh kết quả đạt được, luận án vẫn còn tồn tại một số hạn

chế cần tiếp tục nghiên cứu trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả
an ninh của các giải pháp đề xuất, cụ thể là:

(1) Tín hiệu GPS có thể bị sai số do nhiễu hoặc môi trường di động. Vì
vậy, hiệu quả an ninh của MLA bị ảnh hưởng trong môi trường di
động cao. Ngoài ra, MLA chưa hỗ trợ cơ chế quản lý và thu hồi MC
của thành viên nên sẽ khó khăn khi triển khai vào thực tế.

(2) Giải pháp FADA sử dụng khoảng cách “Euclid” để tính khoảng cách
giữa hai véc-tơ. Vì vậy, cần tiếp tục mô phỏng FADA với nhiều độ
đo khoảng cách khác nhau để tìm độ đo phù hợp hơn nhằm nâng
cao hiệu quả an ninh.

(3) Cơ chế DCMM phụ thuộc vào kích thước mạng, khi phạm vi mạng
lớn hơn sẽ làm giảm hiệu quả và tăng hao phí truyền thông. Vì
vậy, cần tiếp tục cải tiến DCMM hoạt động theo mô hình phân cấp
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của giao thức TAMAN trong môi
trường mạng có kích thước lớn.

(4) Ứng dụng logic mờ vào giải pháp an ninh đã công bố nhằm tăng độ
mềm của thuật toán phát hiện tấn công, ứng dụng thư viện TLS [95]
để nâng cao hiệu quả an ninh của giao thức TAMAN.

(5) Tương tự SAODV và ARAN, do sử dụng chữ ký số nên kích thước
gói tin điều khiển tuyến và độ phức tạp thuật toán của MLAMAN
và TAMAN lớn hơn nhiều so với giao thức gốc. Ngoài ra, vấn đề bảo
vệ khóa bí mật tại mỗi nút và xác định kích thước khóa phù hợp để
vừa đảm bảo an ninh vừa đảm bảo hiệu quả định tuyến cần được
tiếp tục nghiên cứu.
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PREFACE

Communication process on computer network is designed based on
Open Systems Interconnection Reference (OSI [7]). This model consists
of 7 layers, each layer is responsible for their own tasks and support each
other in the communication process. Routing is a service provided at the
“network” layer of the OSI model, or the “mobile routing” layer when
designing for the MANET network. This service is provided by routing
protocols. The problem is that most routing protocols have not been
designed for security purposes, typically AODV [63]. Therefore, they ex-
ist many security holes exploited by hackers to perform network attacks.
Firstly, AODV uses distance vector routing algorithm, so the routing cost
is based on the number of hop (HC). The selected route is the one with the
smallest number of hops. A malicious node may advertise itself as having a
route to the destination at the lowest cost to deceive the destination node
for vandalism, eavesdropping or data analysis. Some typical attacks based
on this vulnerability are: Blackhole attack (BH - Blackhole [78]), sink hole
(SH - Sinkhole [11]), Grayhole (GH - Grayhole [26]) and Wormhole (WH
- Wormhole [42, 44]). Secondly, AODV is a reactive routing protocol that
uses routing control packets (RCP) to discover and maintain routes, but
AODV does not have an appropriate protection and inspection mechanism.
Therefore, hackers can perform flood attack (FD - Flooding [24, 27]) by
sending routing control packets to the network with high frequency causing
congestion, increasing communication cots, increase average time deplay,
reduce network performance, waste resources due to process too many
unnecessary control packets.

Researching security solutions on MANET network is a topical and
practical topic in which routing security has been interested by many sci-
entists. Currently, there are a number of published security solutions and
are designed in two approaches: [41, 52, 57], including: Intrusion De-
tection System (IDS) and routing security. Intrusion detection solution
has the advantage of simple, accurate detection of each attack and easy to
apply on devices with low hardware configuration, but limited security effi-
ciency than routing security solutions. Typically, IDS detects and prevents
Wormhole attacks based on the delay per hop (DPH) [17, 42, 44, 47, 72]; In
addition, some IDSs use fixed (or dynamic) threshold values [24, 27, 67, 75]
to detect and prevent Flooding attacks; The machine learning approach
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[49, 62] has also been used to make security solutions against Flooding
attacks to improve the effectiveness of IDS based on threshold values. In
contrast, routing security solutions can detect and prevent many types of
attacks, but the solution is complex and requires high hardware equipment
configuration to operate data encryption algorithms [21, 48, 74, 91]. The
main idea of routing security solutions is to use digital signatures (DS)
or a one-time password (OTP) authentication mechanism. Based on the
signature authentication mechanism, these solutions have very good secu-
rity, can detect and prevent many forms of network attacks. However, by
the time, hackers have changed their attack behavior to bypass security
mechanisms, such as: Wormhole attack in hide mode (HM), Wormhole
attack in participation mode (PM) by changing the control packet infor-
mation, low-frequency Flooding attacks, and the attack using fake key.
The changes of attack behavior have made a limited appearance in the
published security solutions, which need to be further studied.

The overall objective of the thesis is to research and propose secu-
rity solutions before the form of Wormhole attacks, Flooding attacks and
routing security solutions. Improving the AODV protocol to a security
protocol to minimize packet loss due to network attacks, improve the rate
of successful packet sending, reduce average delay time and routing load.
Detail:

(1) The thesis has proposed a multi-level authentication solution (MLA)
using GPS technology and digital signatures to detect and prevent
Wormhole attacks in hide and participation modes. At the same
time, improved AODV to a new protocol named MLAMAN by using
MLA solution.

(2) The thesis has proposed a solution of FADA based on learning ma-
chine approach to detect and prevent flood attacks. At the same
time, improved AODV to a new protocol named FAPRP by using
FADA solution.

(3) The thesis proposed a truth authentication mechanism (TAM) and
a digital certificate management mechanism (DCMM) using X.509
standard. At the same time, integrating TAM and DCMM into
AODV for creating a TAMAN protocol and it againsts almost forms
of network attack effectively, including Wormhole attacks using hid-
den mode.
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Chapter 1

SECURITY ON MANET

1.1 Mobile Ad hoc Network

A Mobile Ad hoc Network (MANET [36]) is a collection of wireless
mobile nodes without network infrastructures, routers or access points.
The topology of the network can change unpredictably and frequently
because of nodes joining or leaving. In a MANET, nodes communicate
with neighbors to discover and maintain routes to their destinations. Data
transfer from a source node to a destination node can be routed through
intermediate nodes, which act both as hosts or routers.

The advantage of MANET is its mobility, self-organization, and
operation independent of the network infrastructure [53] (pp. 4–5). There-
fore, MANET is applied in many areas of military-civilian life with var-
ious variants that have been developed, including: WSN [11], BAN [16],
VANET [33] and FANET [37]. However, MANET faces many challenges
when applied in practice [34, 36, 66], where the security challenge is the
research topic of this thesis.

1.2 AODV routing protocol

A network routing protocol in a MANET specifies how nodes in
the network communicate with one another. It enables a node to discover
and maintain the routes as needed between itself and other nodes. Many
routing protocols have been developed for MANETs [22]; among them,
Ad hoc On-demand Distance Vector (AODV) [63] and Dynamic Source
Routing (DSR) [39] are the most important protocols.

The AODV protocol was developed according to the RFC 3561
standard [63], so it is suitable for the mobile characteristics of the MANET
network, used in many recent studies to improve security efficiency [10, 50,
77, 78]. It is a flat, single-route routing protocol and uses an active route
discovery mechanism. The source node only explores the route when data
routing is required. Each route discovery time, the source node establishes
a unique route to the destination and has the best cost. The routing cost
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of the AODV protocol is determined based on the number hops of route to
the destination node, which is the parameter that allows the source node
to select the route to the destination.

The route discovery process of AODV protocol is carried out in 2
stages: (1) Request route and (2) Answer route. The source node makes a
route request by broadcasting the RREQ packet, the destination node (or
intermediate node) responds to the route by sending a single RREP packet
direction. The route selected is the one with the lowest cost (based on HC
value) and the freshest (based on SN value). The problem is that the
AODV protocol does not yet have a security mechanism while handling
the routing control packet. Recent studies [44, 84] show that the two
protocols AODV [63] and DSR [39] are the target of these attacks (See
Table 1.1).

Table 1.1. Features of some attack forms on the MANET

Features
Types of attacks

Blackhole Grayhole Wormhole Flooding

Purpose
Vandalism • • ◦ •
Eavesdrop •

Position
External • • • •
Internal

Form
Active • • • •
Passive ◦

Loss packet
Malicious • • • •
Over time life

(•) Yes; (◦) Option

1.3 Wormhole attacks

The Wormhole attacks in Ad hoc Networks are described in [38,
42, 44] cites where the authors categorize several types of packet tunneling
Wormhole attacks , including Wormhole through the tunnel (called out-
of-band channel - OB), Wormhole using encapsulation, Wormhole using
packet relay, and Wormhole with high power transmission. Such Wormhole
attacks may operate in two modes: Hidden Mode (HM) and Participation
Mode (PM). In HM, malicious nodes are hidden from normal nodes, which
on receiving a packet they simply forward the packet without processing
it. By doing so, the malicious nodes are invisible as they never appear
in the routing tables of their neighbors. In contrast, in PM, malicious
nodes are visible during the route discover process because they process
control packets just like other normal nodes. These malicious nodes appear
in the routing tables of their neighbors and the hop-count (HC) values
increase when control packets are routed. This type of attacks can easily
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be carried out with on-demand routing protocols, typically the AODV
routing protocol to eavesdrop or harm information.

Figure 1.1. Packet delivery ratio

The simulation results in Figure 1.1 show that attack of worm-
holes for destructive purposes has affected the performance of AODV. The
greatest harm is when the length of the tunnel is 3 hop because the route
redirection through the malicious node is done most successfully. After
1000s of simulation, the packet delivery ratio (PDR) of AODV protocol is
78.36% and 76.07%, respectively, 10CBR and 20CBR in normal network
environment (TL = 0), the maximum standard deviation is 2.45%. How-
ever, when being attacked by a Wormhole, PDR decreased a lot, reaching
the lowest of 40.28% and 40.11%, respectively with 10CBR and 20CBR
when TL = 3, the maximum standard deviation is 4.03%.

Figure 1.2. Routing load
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Figure 1.2 shows that a Wormhole attack has increased AODV’s
routing load in all scenarios due to the reduction in the number of packets
successfully delivered to the destination. Simulation results in normal net-
work environment show that AODV has a routing load of 13.81pkt when
the number of sources is 10CBR and 13.90pkt with 20CBR, the maximum
standard deviation is 1.82pkt. However, when being attacked by a Worm-
hole, the routing load greatly increased, reaching 16.34pkt and 17.75pkt,
corresponding to 10CBR and 20CBR if the tunnel length is 3hops, the
maximum standard deviation is 3.39pkt.

Figure 1.3. End-to-End delay

Figure 1.3 shows that the average delay time of AODV decreases
with the length of the tunnel. The reason is that most of the data packets
successfully reach the destination on the short route, which reduces the
time delay and packets on the long route are destroyed before reaching the
destination. The simulation results show that in normal network environ-
ment, the average delay time of AODV is 0.794s and 0.934s respectively
10CBR and 20CBR, the maximum standard deviation is 0.081s. When
malicious nodes appear, the average delay time is reduced to a minimum
of 0.556s and 0.629s when the tunnel length is 5 hops, the maximum stan-
dard deviation is 0.109s.

1.4 Flooding attacks

Flooding attack is a particular form of DoS attacks in MANETs
where malicious nodes mimic legitimate nodes in all aspects except that
they do route discoveries much more frequently with the purpose of ex-
hausting the processing resources of other nodes. This type of attacks
is simple perform with on-demand routing protocols, typically as AODV
[14]. Amongst HELLO, RREQ and DATA Flooding attacks, route re-
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quest (RREQ) Flooding attacks is the most hazardous because it is easy
to create a storm of request route packets and cause widespread damages.
[24, 27]

Flooding attacks are not intended to destroy packets, the purpose
of flood attacks is to increase communication costs. However, if the RREQ
packet transmission frequency is large enough, it will hinder route discov-
ery and affect network performance. Figure 1.4 shows that the rate of
successful sending of AODV packets decreases with the speed of move-
ment, the number of malicious nodes and the frequency of attacks. After
500 seconds of simulation in a normal network environment, the success
rate of sending packets reached 95.8%, 93.92% and 93.52 %, respectively,
the mobile speed is 10m/s, 20m/s and 30m/s with standard deviations of
1.52%, 0.72% and 0.97%, respectively. When two malicious nodes attacked
(2MN) with the frequency of 20 packets per second, the rate of success-
ful sending of packets dropped to 9.56% in the mobile scenario with the
mobile speed of 30m/s, the standard deviation is 4.08%.

Figure 1.4. Packet delivery ratio

Figure 1.5 shows that the Flooding attack has increased AODV’s
routing load by moving speed, number of malicious nodes and frequency
of attack. After 500s simulating in normal network environment, AODV’s
routing load is 2.18pkt, 3.08pkt and 3.80pkt, respectively, moving speeds
of 10m/s, 20m/s and 30m/s with standard deviations are 0.48pkt, 0.31pkt
and 0.75pkt respectively. However, when an attack occurred, the routing
load increased very high, from 2.18pkt to 17.37pkt when a malicious node
attacked (1MN) with a frequency of 10 packets per second in a mobile
scenario at a speed of 10m/s, the standard deviation is 0.75pkt. When
being attacked by two malicious nodes with frequency of 20 packets per
second, the routing load increased the highest, from 3.8pkt to 829.79pkt
in the mobile scenario at a speed of 30m/s.
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Figure 1.5. Routing load

Figure 1.6 shows that the Flooding attack has increased the average
delay to successfully route a packet to AODV’s destination. The reason for
this is that Flooding has hindered the route discovery of all nodes because
they have to handle useless packets emitted by malicious nodes. After 500s
of simulation in a normal environment, the average delay time of AODV
is 0.171s, 0.232s and 0.217s, respectively, the speed of moving is 10m/s,
20m/s and 30m/s with standard deviations, respectively is 0.062s, 0.039s
and 0.033s. However, when a malicious node appeared with an attack of 10
packets per second, the average delay time increased from 0.171s to 0.299s
in the mobile scenario at a speed of 10m/s, the standard deviation was
0.043s. In the mobile scenario at 30m/s, the average delay time increased
from 0.217s to 4,043s with a standard deviation of 1,276s when attacked
by two malicious nodes with a frequency of 20 packets per second.

Figure 1.6. End-to-End delay
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Chapter 2

SOLUTIONS TO DETECT AND
PREVENT WORMHOLE ATTACKS

2.1 Introduction

The wormhole attacks are aimed at eavesdropping, sometimes hack-
ers set up attacks to harm their network performance [44]. To attack,
hackers use two malicious nodes connected to each other using an out-of-
band (OB) channel, called tunnel or use encapsulation mechanism (En).
The wormhole attacks can be performed in two modes: hide and partici-
pation modes [42]. Previous researches on wormhole attacks mainly focus
on detection algorithms that rely on Geographical Location, Round Trip
Time, Packet Traversal Time, Hop-Count information, or Digital Signa-
tures. These algorithms, however, have many weaknesses: Geographical
location based approach, such as LBK [47], nodes continuously broadcast
location data (GPS information) and all transmissions between node pairs
are encrypted. These solutions thus incur high communication overhead.
For time analysis based approach, such as DelPHI [17], MHA [38], and
TTHCA [42], a malicious node may collaborate with the route discovery
process but deliberately provides fake information in the control packets.
For digital signature based approaches, such as SAODV [91] which does
not have a key management mechanism, malicious nodes can pass over the
security by using fake keys. On the other hand, ARAN [74] supports key
management, but it is not able to detect HM wormhole node [57].

2.2 A novel Multi-Level Authentication

This chapter of the thesis will address the disadvantages of the
solutions announced by the multi-level authentication mechanism (MLA
[CT1]). With MLA, all intermediate nodes can authenticate control pack-
ets on a hop-by-hop basis and at three levels: 1) the packet level where the
integrity of the packets can be verified, 2) the node membership level where
a public key holder-member can be certified, and 3) the neighborhood level
where the neighborhood relationship between nodes can be determined.
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The MLAMAN protocol is a modified version of the AODV to incorporate
the MLA mechanism. The node membership certification protocol allows
nodes to participate in the routing procedure. It is demonstrated that the
proposed solution is effective in Wormhole detection under various net-
work scenarios, and prevents malicious node from taking part in the route
discovery process with fake information. Similar to the published solutions
[21, 74, 91], MLA assumes that: (1) Each node (Nδ) is set to a secret and
public key set (kNδ -, kNδ+); (2) All nodes know Ncenter’s public key.

2.2.1 The MLA mechanism

The MLA mechanism is designed to authenticate routing packets
(RREQ or RREP) on a hop-by-hop basis and at three levels: (1) Packet
integrity level; (2) Node member certification level; (3) and Neighborhood
verification level.

2.2.2 MLAMAN protocol

As part of the MLAMAN model, we propose MLAMAN protocol,
a secure and enhanced AODV with built-in MLA mechanism for detecting
and preventing Wormhole attacks. Similar to AODV, MLAMAN protocol
includes two phases: a broadcasting route request phase and an unicasting
route reply phase. The control route packet structures of the new protocol
(SecRREQ and SecRREP) extend the control packet structures of AODV
(RREQ and RREP) to include five new fields (5NF): GPS, R, MC, KEY
and VC as shown in Figure 2.1.

RREQ

GPS (x , y)
Radio range (R)

Member Certification (MC)
Public Key (KEY)

Checking Value (CV)

(a) SecRREQ

RREP

GPS (x , y)
Radio range (R)

Member Certification (MC)
Public Key (KEY)

Checking Value (CV)

(b) SecRREP

Figure 2.1. The control route packet structures of MLAMAN protocol

2.2.3 Procedure for providing Membership Certificate

The MLAMAN administrator possesses a database of public keys
(PKDB) of all possible nodes that can join the ad hoc environment. Any
node in the PKDB can be designated as the Ncenter node. Some nodes in
the PKDB may have already had their membership certified by the Ncenter

and some are yet to be certified. Periodically after TMC time interval,
Ncenter checks the PKDB to see if all members have been provided with a
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membership certificate (MC). If node (Nδ) is not yet provided with an MC,
Ncenter broadcasts a MCP packet to for the destination Nδ. On receiving
the MCP, node Nδ sends an MCACK packet back to the Ncenter to confirm
that it receives the MC. The procedure requires a PKDB and an auxiliary
protocol for granting certificates to members of PKDB.

The MCs are issued to each node before they participate in the
route discovery process for security checks. Due to the characteristics of
MANET network is unstructured, autonomous and wireless communica-
tion. Therefore, the MC-provide solution must suitable the characteris-
tics of the network and ensure security, namely: (1) Hackers cannot fake
Ncenter or Nδ node to send fake packet MCP or MCACK ; (2) The infor-
mation of MCP and MCACK packets cannot be changed.

2.3 Wormhole Detection Performance

Figure 2.2 show that the EEP solution has the maximum successful
detection rate of the route that it contains tunnel is 94.31%, the standard
deviation is 0.25 %. The successful tunnel detection rate of EEP depends
on the tunnel length, lowest when TL = 3. The security effectiveness of
MLA depends on three mechanisms: packet integrity, member authenti-
cation and actual neighbor authentication. Both mechanisms of packet
integrity and member authentication do not depend on the location of the
node. However, the neighbors authentication mechanism really depends
on the location of the node. Therefore, MLA can be erroneous when nodes
are mobility. Figure 2.3 show that MLA detects malicious nodes in PM
mode better than HM mode. Simulation results based on varyout speeds
and tunnel length show that MLA detects the maximum successful mali-
cious nodes of 99.98 % in PM mode, the standard deviation is 0.003 %.
In HM mode, the MLA detects a maximum successful malicous node of
99.87 %, the standard deviation is 0.018 %. This result shows that MLA
solution has better security effect than EEP [72].

Figure 2.2. Wormhole detection performance for EEP
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Figure 2.3. Wormhole detection performance for MLA

2.4 MLA solution and related works

The thesis summarizes the characteristics of the solutions in Ta-
ble 2.1. Location-based MLA solutions detect malicious nodes similar to
EEP solutions, while other time-based solutions. The end-to-end testing
method is used by all published solutions, only the destination node or
the source participating in the test has limited security effectiveness. The
source or destination node only detects a route containing the malicious
node, not knowing the exact address of the malicious node. The proposed
MLA solution uses a hop-by-hop authentication method, all nodes partic-
ipating in checking the previous node based on location should be more
effective at detecting malicious nodes than published solutions. Particu-
larly, the TTHCA solution can identify malicious nodes, but it must use the
system packet to increase communication costs and is less secure because
hackers can take advantage of this package to harm the system. However,
the FADA solution has the disadvantage of higher algorithm complexity
than previously published solutions.

Table 2.1. Characteristics of detection solutions for Wormhole attacks

Characteristics
Solutions

DelPHI TTHCA WADT EEP MLA
1. Technical is used Time Time Time Location Location

2. Test method EE EE EE EE HbH

3. Cheking participation
node

Source Source Source Destination All

4. External m-un No No GPS GPS GPS

5. Route control packes Original Add Modify Modify Add

6. Identify malicious node
addresses

No Yes No No Yes

7. Change route discovery
mechanism

Yes Yes Yes No No

8. The additional size of the
control packet

0byte 4bytes 8bytes 12bytes 269bytes

9. Prevent malicious nodes
from changing control pack-
ets

No No No No Yes

10. Evaluation by simula-
tion

NS2 NS2 NS2 NS2 NS2

11. Algorithm complexity O(n2) O(n) O(n) O(n) O(p3) + O(d)

12



Chapter 3

SOLUTIONS TO DETECT AND
PREVENT FLOODING ATTACKS

3.1 Introduction

Flooding attack is a particular form of DoS attacks in MANETs
where malicious nodes mimic legitimate nodes in all aspects except that
they do route discoveries much more frequently with the purpose of ex-
hausting the processing resources of other nodes. Previous researches on
RREQ Flooding attacks mainly focus on detection algorithms that rely on
sending frequency of RREQ packets [24, 27, 67, 75, 62, 49]. Every node
uses a fixed (or dynamic) threshold value to detect an attack. The thresh-
old is calculated based on the number of RREQs originated by node per
unit time. A node labels a neighbor node malicious if it receives a higher
number of RREQs than the allowed threshold from the neighbor. These
algorithms, however, have many weaknesses in dealing with the dynamics
of MANETs. These include: (1) An algorithm with a fixed threshold is
not flexible and is not able to cope with dynamic environments where op-
timal threshold values vary accordingly; (2) Even with dynamic threshold
algorithms, where the threshold takes into account other factors such as
network traffic, mobility speed, and frequency of malicious node attacks,
misclassifications rates are still high. In high mobility environments, the
connection state of network nodes changes very frequently, a node may
not be able to capture accurate and adequate information to distill it to
a single threshold ; (3) A normal node may be mistaken for a malicious
node even if it legitimately sends out a high number of route requests
in response to a high priority event; or (4) A malicious node may avoid
the threshold detection mechanism simply by sending RREQ packets at a
frequency just lower the threshold value.

In this chapter, we propose and investigate a different approach
for detecting Flooding attacks. Our solution relies on the route discovery
history information of each node to classify a node as malicious or normal.
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3.2 The proposed FADA solution

We propose a different approach for detecting Flooding attacks.
Our solution relies on the route discovery history information of each node
to classify a node as malicious or normal. The route discovery history of
each node is represented by a of route discovery frequency vector (RDFV).
The route discovery histories reveal similar characteristics and behaviors of
nodes belonging to the same class. This feature is exploited to differentiate
abnormal behavior from a normal one. RDFV is defined as the feature
vector for detecting malicious nodes in MANET environment. We propose
a Flooding attack detection algorithm to detect malicious node based on
RDFV. We propose a novel Flooding attacks prevention routing protocol
by incorporating the FADA algorithm and extending the AODV protocol.

Time

tN1

sN1 eN1

TN1

tN2

sN2 eN2

TN2

tN3

sN3 eN3

TN3

tN4

sN4 eN4

TN4

tNm

sNm eNm

TNm

(a) Normal (NN )

Time

tM1

sM1 eM1

TM1

tM2

sM2 eM2

TM2

tM3

sM3 eM3

TM3

tM4

sM4 eM4

TM4

tM5

sM5 eM5

TM5

tM6

sM6 eM6

TM6

tM7

sM7 eM7

TM7

tM8

sM8 eM8

TM8

tMm

sMm eMm

TMm

(b) Malicious (NM )

Figure 3.1. DRDTS is recorded at NA

Figure 3.1(a) shows the route discovery history of the normal node
(NN ) as recorded by the normal node (NA). Figure 3.1(b) shows route
discovery history of the malicious node (NM ) that it is also recorded by
the normal node (NA). The figures show that node NA sent 5 RREQ pack-
ets and node NM sent 9 RREQ packets over roughly the same duration.
Where, tji is the duration from the time a node first broadcasts a route
discovery packet to the time it receives the corresponding route response.
Assuming that node NA receives the ith RREQ packet from the source
node Nj at time sji and NA receives the route response packet at time eji ,

the route discovery time tji is defined by eqn (3.1); T ji is the duration from
the end of a route discovery to the beginning of the next route discovery.
Assuming that the node NA receives the (i + 1)th RREQ packet from the
source node Nj at time si+1, the inter-route discovery time T ji is defined
by eqn (3.2).

tji = eji − sji (3.1)

T ji = sji+1 − eji (3.2)
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3.2.1 FADA model

This section we present our algorithms and routing protocol for
detecting Flooding attacks in MANETs, is described in Figure 3.2. First,
we define the feature vector that represents the behavior of a node based
on its history of rout discovery: the route discovery frequency vector.
Second, we describe an algorithm for obtaining the training dataset which
describes the normal behavior and the abnormal behavior of nodes for
normal/malicious classification. Third, we present our Flooding attack
detection algorithm, and finally we present our proposed AODV-based
Flooding attacks prevention routing protocol.

 

1. Trainning (Offline) 

Discovering route data of normal 

and malicious nodes using different 

attack frequency and mobility. 

Results 

NVC Class 

MVC Class 

INPUT 

OUTPUT 

2. Decision (Online) 

Recording of discovery route 

exploration of source node (NS) 

Generating of frequency discovery 

vectors (VNs) of the source node 

Use kNN-Classifier  

to classify VNs 

  Attacks                                  Normal 

Use training algorithms PROCESS

S 

No                                                Yes VNs  NVC 

Figure 3.2. FADA model

3.2.2 FAPRP protocol

We propose the Flooding attacks prevention routing protocol by
introducing the Flooding attacks detection algorithm into the route request
phase of the AODV protocol. Similar to AODV, path discovery is entirely
on-demand for FAPRP. When a source node needs to send data packets
to a destination node to which it has no available route, NS broadcasts
a RREQ packet to its neighbors. The intermediate node (Ni) receiving a
RREQ packet from a preceding node (Nj) checks RREQ using FADA.

3.2.3 FAPRP performance evaluation

There are 216 scenarios are simulated: RDFV of size 10, 15 20, 25,
30, 35, 40 and 60; the cut off values of k for kNN are set at 10, 15, 20, 25, 30,
35, 40, 45 and 50. Nodes move in a RWP pattern with a specified maximum
speed of 10m/s, 20m/s and 30m/s. 20 source-destination UDP connections
are set up among nodes. The intruder uses 2 malicious nodes and floods 20
pkt/s. Figure 3.3 show that by making use of the route discovery history
feature vector and the kNN machine data mining algorithm, our method
achieves high malicious nodes detection ratio and the complexity of the
overall detection algorithm is proportional to the size of the vector. We see
that the detection rate of FAPRP is above 99.0% and the mistaken rate is
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below 1.0% for all scenarios using vector sizes larger than 35. The average
of the maximum successful detection rate of FAPRP is above 99.77% when
the cutoff value is 25 and vector size is 60. In brief, the proposed solution
is effective in detecting the RREQ Flooding attacks.

Figure 3.3. Malicious nodes successful detection ratio of FADA

Continuously, we simulate 120 scenarios to evaluate the perfor-
mance of the AODV, B-AODV and FAPRP protocols under RREQ Flood-
ing attacks. The cutoff value (k) is 25 and vector size (m) is 60. All nodes
move in a RWP pattern with specified maximum speeds of 10m/s, 20m/s
and 30m/s. 1 or 2 malicious nodes, each floods 10 or 20 pkt/s. 20 pairs of
communicating nodes are set up among source nodes. After 500s of sim-
ulation, the results in Figure 3.4 show that the highest rate of successful
detecting malicious nodes of BI solution is 98.36% and lowest is 93.22%,
maximum standard deviation is 2.59%. The highest rate of successful de-
tecting malicious nodes of FADA solution is 99.94% and lowest is 99.83%,
standard deviation is 0.05%. Thus, the FADA solution has a higher and
more stable rate of malicious node detection than the BI solution. The
reason is that the FADA solution is based on the route discovery history
of each node, whereas the BI is based on the threshold value.

Figure 3.4. Malicious nodes successful detection ratio of FADA and BI

Figure 3.5 shows that the FAPRP protocol has a higher success rate
for sending packets than BAODV. The packet delivery ratio of AODV

16



reaches 95.80%, 93.92% and 93.52 % in mobile network environment,
maximum 10m/s, 20m/s and 30m/s. When attacked by two malicious
nodes with frequency of 10pkt/s and 20pkt/s, the BAODV protocol had
a maximum successful packet sending rate of 80.79% (standard deviation
of 4.04%), much lower compared to AODV in normal environment. The
FAPRP protocol has a much higher and much more successful packet send-
ing rate than BAODV, due to the more efficient detecting of malicious
nodes of the FADA solution than the BI solution. At the end of the 500s
simulation, the FAPRP protocol had a maximum successful packet sending
rate of 95.27% (standard deviation is 1.73%). In addition, in a normal net-
work environment, the FAPRP protocol has a slightly lower success rate
compared to AODV, which suggests that the FADA security mechanism
has very little impact on the performance of the original protocol.

Figure 3.5. Packet delivery ratio

3.3 FADA solution and related works

The characteristics of the some solutions that have been published
in the recent time, is summarized in Table 3.1. FAP and EFS solutions
use fixed thresholds, BI uses dynamic thresholds. FADA solution uses
a different approach than previous studies. FADA relies on the route
discovery history of each node represented by RDFV to identify malicious
or normal. Therefore, FADA improved the limitations of threshold-based
solutions.

Table 3.1. Characteristics of detection solutions for Flooding attacks

Characteristics
Solutions

FAP EFS BI FADA
1. Detection based on threshold 2 threshold threshold RDFV
2. Threshold value Fix Fix Dynamic *
3. Malcious node detection Yes Yes Yes Yes
4. Checking node Neighbor All All Neighbor
5. Result simulation NS2 NS2 NS2 NS2
6. Algorithm complexity O(n) O(n) O(n) O(n)

* Do not use thresholds
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Chapter 4

SECURITY ROUTING SOLUTIONS
IN MANET

4.1 Introduction

There are many published researches related to detection and pre-
vention of DoS attack types in MANET. Detection solutions have low
cost, but they based on characteristics of attack types to detect, hence,
they only brings about efficiency to independent type of attack, malicious
nodes can pass the security wall by deliberately giving fake information
concerning. Prevention solutions uses digital signature or one-way hash,
such as H(AODV) [48], OTP AODV [21], SAODV [91] and ARAN [74].
They have the advantages of high security and preventing attacks many
types. However, because SAODV does not have a mechanism for authenti-
cating preceding nodes, malicious nodes can easily join a path and launch
various malicious attacks. SAODV does not have a public key manage-
ment mechaism, malicious nodes can easily join a route by using fake keys.
ARAN has supplemented a public key management mechanism, improved
SAODV weakness. Both of SAODV and ARAN are failed by Wormhole
attacks in hiden mode (HM). Causing malicious nodes are hidden from
normal nodes in hiden mode, when receive packets and simply forwards
them to each other without process packet, thus, packets information is
not changed after it is forwarded by malicious nodes [57, 15]. This chap-
ter proposes the Trust Authentication Mechanisms (TAM) and a Digital
Certificate Management Mechanism (DCMM [CT3]) based on the RSA
[70] public key encryption, hash function SHA1 [60] and digital certificate
(DC) according to X509 [58] and DCMM mechanism to manage, supply
and revoke DC for member node. We have created a new the improved
protocol is called TAMAN by integrating of TAM into AODV protocol.

4.2 Trust Authentication Mechanisms

TAM supports a mobile node which authenticate a preceding node
through checking the received route control packets (RREQ or RREP) in-
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cluding digital certificates, actual neighbors and packet integrity authen-
tications, as description in Figure 4.1.
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Figure 4.1. Trust Authentication Mechanism

4.3 Digital Certification Management Mechanisms

MANET network is unstructured, nodes in the network can join or
leave flexible networks. Therefore, the issue and withdrawal of DC have
difficulties if done manually. We propose a digital certificate management
mechanisms (DCMM) based on X.509 standard. It supports (1) digital cer-
tificate store based on X509 [58] standard; (2) digital certificate provision;
and (3) digital certificate revocation. DCMM operates at network layer
with the same functions as a PKI and ensures safety in mobile network
environment.

4.4 TAMAN protocol

The TAMAN protocol is proposed by integration of TAM into
AODV protocol includes the two phases: Broadcasting route request packet
and unicasting route reply packet. We use the route control packets as in
AODV and modify them to satisfy our requirements. For example, the
SeRQ packet is used for route discovery and the SeRP packet is used for
route reply. While most fields stay as they were in AODV, in addition,
we define four new fields (4NF) named GPS, R, DC, and CV showed in
Figures 4.2(a) and 4.2(b). The GPS and R fields are used to authenticate
actual neighbors, DC field is used to authenticate the digital certificate,
and CV field. The route discovery process of the TAMAN protocol is car-
ried out in two stages: (1) Requesting the route by broadcasting the SeRQ
packet and (2) Answering the route by sending a unicast SeRP packet.
Whenever receiving the SeRQ or SeRP package, the intermediary node
uses TAM to check security.
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RREQ

GPS (x , y)
Radio range (R)

Digital Certification (DC)
Checking Value (CV)

(a) SeRQ

RREP

GPS (x , y)
Radio range (R)

Digital Certification (DC)
Checking Value (CV)

(b) SeRP

Figure 4.2. The structures of control packets of TAMAN

4.5 Comparision of TAMAN and related works

We have summarized the TAMAN and related works features, is
provided in Table 4.1. In addition, the security capabilities of TAMAN
and some of related studies are summarized in Table 4.2.

Table 4.1. The features of TAMAN and related works

Features
Protocols

SAODV ARAN TAMAN

End to end authentication • •
Hop by hop authentication • •
Source address authentication •
Preceding node authentication • •
HC is used to define metrics route • •
Intermediate nodes reply the route • •
Supports public key management • •
Mutable fields protection with DS • •
Packet integrity protection with DS •
Actual neighbors authentication us-
ing GPS

•

Using the new packets •
New field of RCP packet 2DS DS,2DC R,GPS,DS,DC

Algorithm complexity O(p3) + O(d) + O(n)

4.6 TAMAN performance evaluation

The thesis assesses the security effectiveness of TAMAN, SAODV
and ARAN when attacked Blackhole. A malicious node is located at the
center (1000m, 1000m) and attacks from the 500 time point. The simu-
lation results in Figure 4.3 show that the successful sending packet rate
of TAMAN and ARAN is stable in the network environment being at-
tacked by malicious nodes. But, the successful sending rate of SAODV
started to decrease after 500 seconds when malicious nodes attacked the
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Table 4.2. The security of TAMAN and related works

Prevention
Protocols

SAODV ARAN TAMAN

Blackhole/ Sinkhole attacks • • •
Grayhole attacks • • •
Flooding attacks • • •
Whirlwind attacks • • •
Wormhole attacks:
- Hidden Mode (HM) •
- Participation Mode (PM) • • •
Using the fake keys • •

Blackhole. After 1000s of simulation, TAMAN’s successful packet sending
rate is 69.22%, ARAN reached 62.28% and SAODV reached 35%, stan-
dard deviations are 2.79%, 2.99% and 2.46%. The successful sending rate
of TAMAN and ARAN protocols is not much affected in the hacked net-
work environment because they can prevent malicious nodes from using
fake keys. TAMAN’s successful packet sending rate is higher than ARAN
because ARAN’s route discovery mechanism does not guarantee the cre-
ation of the lowest cost route. However, due to security mechanisms, both
TAMAN and ARAN protocols have lower successful packet sending ratio
than AODV.

Figure 4.3. Packet delivery ratio under Blackhole attacks

All nodes that use the TAMAN protocol are not involved in the
data routing process if they have not been granted DC from NCA. There-
fore, the routing efficiency of TAMAN is affected if DCMM is integrated.
The statistical results after performing 15 scenarios (Figure 4.4) show that
DCMM has affected the performance of TAMAN. After 1000s of simula-
tion, AODV’s successful packet sending ratio is 76.07%, TAMAN is 69.80%
and TAMAN (DCMM) is 67.65%, standard deviations are 2.45%, 2.71%
and 4.37%. The result shows that the successful sending rate of TAMAN

21



is lower than AODV 6.28%. In addition, TAMAN’s successful packet send-
ing rate is reduced by 2.14% when DCMM is integrated. This is because
all nodes do not participate in the route discovery process if the node has
not received DC from NCA, DCMM needs time to complete DC allocation
for 100 nodes.

Figure 4.4. Packet delivery ratio with DCMM

CONCLUSION

The issue of improving security on the MANET network is neces-
sary and practical. Over the time of research, the thesis has achieved some
new results, but there are still some limitations that need to be further
developed.

a) Achieved:

The thesis has studied the characteristics of MANET attacks, some
related security solutions and installed harm assessment of these attacks.
Thereby, the thesis has proposed a number of security solutions using
GPS technology, digital signatures and machine learning. The research
results have overcome some shortcomings in previously announced security
solutions, namely:

(1) The thesis has proposed a multi-level authentication solution (MLA)
and improved AODV to MLAMAN [CT1] security protocol. MLA
can detect and prevent wormhole attack in hidden mode using GPS
technology. In addition, based on the packet integrity check mecha-
nism, MLA can prevent malicious nodes from attacking by changing
the fields on the route control packet where there is malicious using
participation mode.

(2) The thesis has proposed FADA solution in the direction of machine
learning and improved AODV into FAPRP [CT2] security protocol.
FADA relies on the behavior of a node to detect whether a node is
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malicious or normal. Therefore, FADA can detect successful flood at-
tacks above 99% even if malicious nodes attack under low frequency.

(3) The thesis has proposed a trust authentication mechanism (TAM
cite TAMAN) and a digital certificate management mechanism (DCMM
cite DCMM) according to X.509 standard. At the same time, inte-
grating TAM and DCMM into AODV creates TAMAN security pro-
tocol. TAMAN is effective against most of the current attacks such
as blackhole, grayhole, wormhole and flooding. In addition, TAMAN
supports the DCMM mechanism that functions as a PKI: (1) Storing
digital certificates; (2) providing; and (3) revoke the certificate.

b) Orientations:

Besides the achieved results, the thesis still has some limitations
that need further research in the coming time to improve the security
efficiency of the proposed solutions, namely:

(1) GPS signal may be incorrect due to interference or mobile environ-
ment. Therefore, the security efficiency of MLA is affected in a highly
speed environment. In addition, MLA has not supported the mech-
anism for managing and withdrawing members’ MCs, so it will be
difficult to implement in reality.

(2) The FADA solution uses the “Euclid” distance to calculate the dis-
tance between the two vectors. Therefore, it is necessary to continue
to simulate FADA with different distance measures to find a more
suitable measure to improve security efficiency.

(3) DCMM mechanism depends on network size, when the network range
is larger, it will reduce the efficiency and increase the communica-
tion cost. Therefore, it is necessary to continue improving DCMM
operating under a hierarchical model to improve the performance of
the TAMAN protocol in a large network environment.

(4) Applying fuzzy logic to the published security solution to increase
the softness of the attack detection algorithm, application of the
TLS [95] library to improve the security efficiency of the TAMAN
protocol.

(5) Similar to SAODV and ARAN, due to the use of digital signatures,
the route control packet size and algorithm complexity of MLAMAN
and TAMAN are much larger than the original protocol. In addition,
the issue of protecting the secret key at each node and determining
the appropriate key size to secure both security and routing efficiency
problems should be further studied.
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