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Mobil Tasarsız Ağ 

 Mobil Ağlar; 

• Belli bir altyapı ya da merkezi yönetim olmayan 

• Düğümlerin, iletişimin yanı sıra yönlendirme 
işlemlerini de yaptığı 

• Kolay kurulum, basit kullanım, hareketlilik ve geçici ağ 
hizmeti özelliklerine sahip , ucuz maliyetli ağlardır. 
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 Yönlendirme Protokolleri 

• Table-driven: Ağdaki her düğümden diğer düğümlere olan 
yönlendirme bilgisini güncel tutar. Her düğüm bir ya da daha fazla 
yönlendirme tablosu bilgisini tutar. (PROAKTİF) 

 

• On demand: Yalnızca kaynak düğüm istekte bulununca 
yönlendirme bilgisi oluşturulur. Kaynaktan hedefe rota 
gerektiğinde, ağ boyunca yol keşfetme işlemi başlatılır. (REAKTİF) 
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Yönlendirme Protokolleri 
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RELATED WORKS  
Yönlendirme Güvenliği 

• Pasif ya da aktif ataklar  
• Pasif ataklarda yönlendirme protokollerine engel 

olunmaz, bunun yerine yönlendirme trafiği 
dinlenerek bilgi alınır. 

• Aktif ataklarda uygunsuz bir şekilde veriye 
müdahale, paketleri değiştirme, yanlış veri 
paketlerini ağa dahil etme vs. yapılır. 

• Aktif ataklar, 
    1-external attack – ağa ait olmayan düğümle 
    2-internal attack – ele geçirilen bir düğümle 
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AODV 
(İsteğe Bağlı Uzaklık Vektör Yönlendirme) 
• Kısaca temiz talep protokolü diyebiliriz. 

• Yol keşfi esnasında kaynak yayınlar RREQ i kullanır. 

• Sadece simetrik bağlantı kullanır çünkü istek paketiyle 
cevap paketi ters yol izler. 

• Yol onarımı; kaynak düğüm hareket edince bağlantı kırılır 
tekrar istek gönderilmeli, hedef  veya ara düğüm hareket 
ederse aktif akış hata mesajı gönderir. Yol keşfi yeniden 
başlar. 

Route Discovery Process 7 



AODV 
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BlackHole(Karadelik) Saldırısı 

• Black Hole: Yönlendirme protokolü kullanılarak hedefe en 
kısa yolun kendisi üzerinden geçtiği lanse edilir(Forged 
Route Reply  RREP).  

• Yani yönlendirme isteklerine yanlış cevaplar vererek en kısa 
yol olarak kendisini komşularına tanıtır ve gelen tüm 
paketleri üzerine alır.  
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Simülasyon-1 
Investigation of Blackhole Attack 

• RREQ alan attacker,  

    RREP(Dst_Seq)= RREQ(Dst Seq + x).  

    (Burda, x 1 ile 30 arası bir tamsayı.) 

 

Simülasyon Paramatreleri 
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Simülasyon-1 
Investigation of Blackhole Attack 

 
•  Burda connection sayısı 1 iken blackhole attack paket gönderme oranını 

(delivery ratio) daha çok olumsuz etkiler(düşürür). Tabi connection sayısı 
arttıkça blackhole atakları gerçekleşse bile gönderme oranları artar.  
   (source node dan 9 connection ‘ a kadar bağlantı olması sağlanmıştır.) 
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Simülasyon-1 
Investigation of Blackhole Attack 

• Connection sayısı bir arttırılarak tekrar uygulanmıştır. 
Burdan  bütün düğümlerin Dst_seq numaralarının içinde 
bulundukları paket trafiğe göre değişebilir olduğunu 
gözlemlenebilir. 12 



Simülasyon-2 
Detecting Blackhole Attack 

• Normal durumda hedef sıra numarası (destination 
sequence number) connection sayısıyla orantılı bir 
şekilde monoton olarak artar. Ataklar gerçekleşince 
numaralardaki artış daha büyük olur. Bundan dolayı ağın 
durumu tespit etmek için şu bilgilere sahip olmamız 
gereklidir: 

• RREQ mesaj sayısı 
• RREP mesaj sayısı 
• Her bir zaman dilimi arasındaki ortalama Dst_seq lar 

arasındaki fark 
  Bu nicelikler simülasyon da üç boyutlu bir uzay da time 
slotları belirlemede kullanılacaktır. 
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Simülasyon-2 
Detecting Blackhole Attack 

• xi = (xi1, xi2, xi3)  

(The network state in time slot i is expressed by three-dimension vector) 
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Simülasyon-2 
Detecting Blackhole Attack 
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Simülasyon-2 
Detecting Blackhole Attack 

T(0) zaman aralığında bir atak olmadığını varsayarak, ilk simülasyon a göre maximum 
hız 20 m\s ye çıkarılarak , attacker’ın sıra numarası arttırma değerini 5 ile 30 arasında 
rastgele alacak şekilde (dst_seq+x) simülasyon tekrar gerçekleştirilerek su sonuçlara 
ulaşılmıştır. 
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Simülasyon-2 
Detecting Blackhole Attack 
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Simülasyon-2 
Detecting Blackhole Attack 
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SONUÇ ve DEĞERLENDİRMELER 

•  Yapılan simülasyondan güncelleme zaman aralığı ne 
kadar artarsa tespit kesinliği de o oranda düşüyor. Ayrıca 
mobilite oranı artınca da güncelleme aralığının 
kısaltılması gerekliliği ortaya çıkıyor. 

• Ama bu aralığın kısaltılması da ek süreç yükü(processing 
overhead) getiriyor. Bu da daha fazla batarya gücü 
demek. 

• Örneğin önerilen metotla (T = 600(s) aralığında ki 
değerlerle initial(başlangıç) training data değerleri 
karşılaştırıldığında tespitte %8 artış ve  false pozitifte 
%6 azalma görülüyor ki bu metotun etkili olduğunu 
gösterir. 
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