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chống tấn công, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trong mạng MANET. 

- Đánh giá hiệu quả bằng chương trình mô phỏng trên NS2. 

3. Tính mới và sáng tạo 

- Đề xuất một phương pháp cải tiến giao thức AODV nhằm giảm thiểu tác 

hại của hình thức tấn công ngập lụt. 

- Phân tích chi tiết hai giao thức định tuyến an ninh dựa trên chữ ký số là 

SAODV và ARAN. Từ đó, đề xuất một hình thức tấn công lỗ đen mở rộng 

(eBH) có thể gây hại cho giao thức SAODV, nhằm cảnh báo cho người 

dùng và đặt ra hướng nghiên cứu trong tương lai về bảo mật các giao thức 

này. 

- Đề xuất một cơ chế xác định chi phí định tuyến mới cho giao thức AODV 

trên mạng MANET. Việc thiết lập chi phí định tuyến dựa trên khả năng tải 

cho phép khám phá ra tuyến đường với khả năng tải cao, hạn chế tắc nghẽn. 

4. Kết quả nghiên cứu 

Đề tài đã nghiên cứu cơ chế khám phá tuyến của giao thức định tuyến 

AODV, từ đó đề xuất giải pháp cải tiến để nâng cao hiệu quả định tuyến dữ liệu, 
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chất lượng tín hiệu truyền dẫn, đảm bảo an toàn thông tin, nâng cao chất lượng 

dịch vụ. Các kết quả đã đạt được như sau: 

- Đề xuất một phương pháp cải tiến giao thức AODV nhằm giảm thiểu tác 

hại của hình tấn công ngập lụt. Bằng mô phỏng trên NS2, nghiên cứu xác 

định giá trị ngưỡng (TH) là tần suất tấn công mà nút độc hại gây hại rất ít 

hoặc không ảnh hưởng đến hệ thống; Tiếp theo, cải tiến cơ chế khám phá 

tuyến của giao thức AODV để loại bỏ gói RREQ nếu khe thời gian khám 

phá tuyến nhỏ hơn giá trị ngưỡng. Kết quả mô phỏng cho thấy rằng giải 

pháp của chúng tôi rất hiệu quả trong môi trường mạng có nút độc hại dựa 

trên tham số là phụ tải định tuyến và tỷ lệ gửi gói thành công. 

- Phân tích chi tiết ưu và nhược điểm cơ chế an ninh trong hai giao thức định 

tuyến an ninh dựa trên chữ ký số là SAODV và ARAN. Từ đó, đề xuất một 

hình thức tấn công lỗ đen mở rộng (eBH) có thể gây hại cho giao thức 

SAODV. Kết quả mô phỏng cho thấy tấn công eBH làm giảm rất lớn tỷ lệ 

gửi gói tin thành công của giao thức SAODV. 

- Đề xuất một cơ chế xác định chi phí định tuyến mới cho giao thức AODV 

trên mạng MANET. Thay vì sử dụng số chặng (HC), chúng tôi dựa vào khả 

năng tải (LA) của bộ định tuyến là tiêu chí để thiết lập chi phí. Phương pháp 

này cho phép nút nguồn khám phá ra tuyến có khả năng tải tốt nhất đến đích 

nhằm giảm thiểu mất gói do nghẽn mạng, ngoài ra nút nguồn có thể phát 

hiện ra tuyến vừa khám phá bị quá tải hoặc không để có phương án định 

tuyến phù hợp. Sử dụng NS2, chúng tôi đánh giá hiệu quả của hai phương 

pháp xác định chi phí trong mô hình mạng có tải cao sử dụng giao thức 

AODV. Kết quả cho thấy, chi phí định tuyến sử dụng khả năng tải có tỷ lệ 

gói tin gửi thành công đến đích lớn hơn khi sử dụng số chặng. 

5. Sản phẩm 

- Sản phẩm khoa học: đã có 01 bài báo đăng trên đăng trên các tạp chí Khoa 

học công nghệ Đại học Khoa học – Đại học Huế; 01 bài báo đăng trên Tạp 

chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng;  01 bài báo được báo cáo và 
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2. Objective(s): 

- Propose a solution to upgrade of routing data and ensuring information 

security in order to improve service quality in MANET 

- Evaluate effectiveness by simulation softwave on NS2. 

3. Creativeness and innovativeness: 

- Propose a solution to reduce the harm of flooding attacks in Mobile Ad 

Hoc Network. 

- Analyse SAODV and ARAN – routing protocols based on digital 

signature.Then describe an extended black hole (eBH) attack type that can 

harm to the SAODV protocol. 

- Propose a new method to define the routing cost of AODV protocol in 

MANET. This method bases on the loading capacity to find out routine 

with the best loading capacity to minimize obstruction. 

4. Research results: 

- Project study a mechanism to discover routine of AODV protocol, then 

propose a solution to improve quality of transmission; ensure information 

security and enhance service quality. Some results are gained like : 

- Propose a method to improve AODV protocol to minimize the harm of 

flooding attacks. By using NS2, we define the attack frequency value 
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causing the harm of RREQ flooding attacks is minimum. we modify the 

request route algorithm of AODV to remove the RREQ packet if it’s time-

slot is less than TH value. The simulation results shows that our solution 

has good effective based on routing load and packet delivery ratio metrics. 

- Analyse strength and weakness of security of SAODV and ARAN using 

digital signature. Then describe an extended black hole (eBH) attack type 

that can harm to the SAODV protocol. Simulate results show that the 

packet delivery ratio of the SAODV protocol is reduced by eBH attack 

type. 

- Propose a new routing cost determining method in which load ability (LA) 

of the routers is used as metric instead of hop count (HC) . This method 

allows source node to discover the route with best loading capacity to 

minimize the number of lost packages due to network congestion. 

Furthermore, root node can also determine whether the discovered route is 

overloaded or not to choose the appropriate routing method. Using NS2, 

we analyze the effectivity of the two routing cost determining methods in 

highly loaded network topology using AODV protocol. The results show 

that LA-based method has higher packet delivery ratio than HC-based 

method. 

5. Products: 

- Sientific products: We have published 01 article on Journal of Science and 

Technology, University of Sciences – Hue University; 01 article on Journal 

of Science and Technology, The University of Danang; 01 report on 11th 

National Conference Fundamental and Applied IT Research (FAIR) 2018. 

- Training products: 01 PhD student  

- Application products: Simulation software the routing protocols based on 

NS2. 
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6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of 

research results: 

- This is a project in the field of information technology, both basic and 

application oriented. With the scientific and new research methods, the 

project is highly feasible and oriented to be applied to the development of 

the computer network. The research results will be the basis for the science 

transfer to the facilities that integrate the control functions of the operating 

system at the wireless network nodes.Simultanously, research results can  

apply in real life and be used as material for MANET, VANET, WSN in 

the future; for military agency to serve country in emergency such as 

natural disaster, war,… 

- Application Address: Universities, research institutes, agencies, companies 

that train and use computer networks for the purpose of fostering and 

scientific research, capable of deploying and developing the MANET 

system. 
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MỞ ĐẦU 

1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ 

TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 

1.1. Trong nước   

Hiện nay, cải thiện chất lượng dịch vụ là vấn đề được nhiều nhà nghiên cứu 

trong nước quan tâm. Tác giả [1] đã cải tiến giao thức AODV nhằm nâng cao khả 

năng an ninh trước hình thức tấn công lỗ đen; Tác giả [2] đã cải tiến giao thức định 

tuyến dựa trên tác tử di động nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông; Tác giả [3][4] đã 

đề xuất mô hình nâng cao chất lượng dịch vụ cho mạng Ah hoc đa chặng. Các nghiên 

cứu này chủ yếu tập trung vào vấn đề giảm thiểu gói tin bị rớt do tấn công mạng, 

giảm thiểu thời gian trễ của gói nhằm nâng cao khả năng định tuyến dữ liệu. 

1.2. Ngoài nước 

Hiện nay, vấn đề nâng cao chất lượng dịch vụ trên mạng tùy biến di động 

(MANET) đang rất được các nhà nghiên cứu quan tâm, tập trung vào giải quyết: băng 

thông, bộ đệm, khả năng xử lý, nguồn năng lượng, chuyển vùng, định tuyến, bảo mật. 

Các chuẩn mạng như IEEE 802.11, 802.11e đã được sử dụng để đảm bảo chất lượng 

dịch vụ, trong thời gian gần đây đã có nhiều nghiên cứu tiếp cận theo nhiều hướng 

khác nhau nhằm cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ. 

Trong [5][6] sử dụng Logic mờ trong mạng MANET nhằm giảm thiểu sự chậm 

trễ trong việc truyền các dữ liệu đa phương tiện, hỗ trợ truyền thông thời gian thực 

UDP, UDP best-effort và truyền thông TCP. Trong [7][8] sử dụng mô hình thiết kế 

xuyên lớp dựa trên mô hình dịch vụ phân biệt và mô hình dịch vụ tích hợp được sử 

dụng trên mạng có dây, một số tác giả đưa ra những mô hình lai có cải tiến mô hình 

này để áp dụng cho mạng không dây phi cấu trúc. Tác giả [9][10] đề xuất giải pháp 

heuristic để giảm thiểu chi phí khám phá đường đi, đồng thời tăng hiệu năng thành 

công, phương pháp này sử dụng khả năng tự học (RL) trong vấn đề tìm đường phân 
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tán, sử dụng thuật toán đàn kiến (ACO), di truyền (GA) để lựa chọn tuyến đường hợp 

lý nhất trong mạng có cấu trúc mạng thường xuyên thay đổi. 

Một số tác giả đề xuất giải pháp phát hiện tấn công từ chối dịch vụ làm ảnh 

hưởng tới chất lượng dịch vụ trong mạng. Tác giả [11] đề xuất SAODV có thể xem 

là người tiên phong vận dụng chữ ký số nhằm đảm bảo an ninh trong truyền thông 

trên MANET. Một cải tiến từ giao thức SAODV theo hướng tăng khả năng thích nghi 

là A-SAODV [12] với mục tiêu là giảm tải trong truyền thông cho các nút. Giải pháp 

là bổ sung mô-đun thích nghi để quản lý quá trình trả lời gói RREP cho nguồn, dựa 

trên kích thước gói tin có trong hàng đợi và giá trị ngưỡng để ra quyết định trả lời 

RREP khi có tuyến đường đến đích. Mục đích là muốn chuyển hướng đường đi qua 

nút khác do nút hiện tại quá tải (kích thước gói tin trong hàng đợi của nút hiện tại 

vượt quá ngưỡng). Ngoài ra, tác giả còn đề xuất thêm một lược đồ cấp phát khóa cho 

hệ thống để giải quyết tồn tại trong giao thức SAODV. Tiếp tục cải tiến A-SAODV, 

nhóm nghiên cứu [13] trình bày giải pháp bổ sung thêm điều kiện kiểm tra để quyết 

định chuyển tiếp gói yêu cầu RREQ trong quá trình khám phá đường đi. Ưu điểm của 

cải tiến này là khám phá đường đi mới với các bộ định tuyến đang tải thấp, tuy nhiên 

có thể xuất hiện con đường có chi phí không phải là tốt nhất. Giải pháp xác thực thông 

tin cũng được sử dụng để xây dựng giao thức SecAODV. Điểm khác biệt so với 

SAODV là thông tin dùng để ký là tổng hợp các thuộc tính cần phải bảo mật của gói 

tin sau khi được băm với hàm băm MH5 (hoặc SHA). Kết quả sau khi ký và hàm băm 

được gửi kèm theo thông điệp đến đích, nút đích sử dụng khóa công khai và hàm băm 

mà nguồn đã sử dụng để xác thực thông điệp. Quá trình ký và xác thực thông điệp 

chỉ được thực hiện tại nút nguồn và đích nhằm giảm thời gian xử lý, giúp giảm chi 

phí định tuyến [14]. 

2. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Mạng tùy biến di động (Mobile Ad hoc NETwork - MANET) là một trong 

những lĩnh vực được nghiên cứu và phát triển trong những năm gần đây, khi mà các 

thiết bị di động và mạng không dây trở thành phổ biến và ngày càng tăng lên. Mạng 

MANET là công nghệ mới đang nổi lên cho phép các nút mạng giao tiếp với nhau 
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mà không cần cơ sở hạ tầng mạng, các nút trong mạng phối hợp với nhau để truyền 

thông nên MANET được sử dụng cho các vấn đề liên quan đến việc khắc phục các 

thảm họa, thông tin liên lạc, quân sự, và ngày nay nó đã trở nên phổ biến và được ứng 

dụng rộng rãi trong đời sống. 

Đặc tính khác biệt của MANET so với mạng có dây là tính phi cấu trúc, tùy 

biến, tự tổ chức, môi trường truyền thông không dây, tất cả điều này làm cho thông 

tin dễ bị nhiễu khi truyền thông dưới tác động của môi trường, hoặc bị tin tặc cố tình 

phá hoại, điều này ảnh hưởng đến giảm chất lượng dịch vụ của mạng. 

Hiện nay, cải thiện chất lượng dịch vụ là vấn đề được nhiều nhà nghiên cứu về 

giao thức định tuyến trên MANET quan tâm nhằm nâng cao hiệu năng, độ an toàn và 

sự ổn định của mạng, nội dung chủ yếu tập trung vào:  

- Cải thiện khả năng an ninh;  

- Giảm thiểu tiêu hao năng lượng; 

- Nâng cao băng thông.  

Do đó việc tìm hiểu và đưa ra những giải pháp đề xuất cải tiến nhằm mục đích 

nâng cao chất lượng dịch vụ mạng MANET là rất cần thiết vì đây là xu thế của thế 

giới. 

3. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 

- Đề xuất giải pháp cải tiến định tuyến dữ liệu, tăng cường an ninh, phòng chống 

tấn công, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trong mạng MANET. 

- Đánh giá hiệu quả bằng chương trình mô phỏng trên NS2. 

4. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

4.1. Cách tiếp cận 

Các hoạt động, ưu điểm, nhược điểm của giao thức định tuyến phản ứng. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài thực hiện nghiên cứu lý thuyết và mô phỏng.  

- Về lý thuyết, đề tài nghiên cứu, khảo sát các công trình liên quan để tìm những 

tồn tại, lựa chọn vấn đề sẽ giải quyết. Hệ thống hóa các vấn đề cần giải quyết, đề xuất 
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giải pháp cải tiến giao thức định tuyến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.  

Về mô phỏng: xây dựng chương trình mô phỏng bằng phần mềm NS2 để kiểm 

chứng, đánh giá kết quả đạt được của giải pháp đề xuất so với các giải pháp hiện có. 

5. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

5.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Hệ thống mạng MANET; 

- Cơ chế định tuyến; 

- Đánh giá hiệu suất mạng. 

5.2. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài tập trung chủ yếu vào việc cải tiến vấn đề định tuyến, cải tiến việc quản 

lý tài nguyên, xác định một số thông số cơ sở để cải tiến chất lượng dịch vụ trong 

mạng MANET. 

5.3. Nội dung nghiên cứu 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày trong ba chương. Phần mở đầu trình 

bày tổng quan về đề tài. Chương 1 trình bày tổng quan về mạng MANET và giao thức 

định tuyến trên mạng MANET. Chương 2 trình bày một số giải pháp đề xuất của chúng 

tôi nhằm tăng cường an ninh trên mạng tùy biến di động. Chương 3 là giải pháp cải 

thiện chất lượng dịch vụ trên mạng tùy biến di động. Cuối cùng là kết luận và hướng 

phát triển của đề tài. 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Chương 1 

TỔNG QUAN 

1.1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG TÙY BIẾN DI ĐỘNG (MANET) 

Mạng tùy biến di động có thể hiểu là một mạng không dây do các thiết bị di động 

kết nối với nhau tạo nên mạng độc lập, không phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng. Các nút 

trong mạng có thể di chuyển độc lập theo mọi hướng, chúng kết hợp với nhau để gửi 

dữ liệu tới nút nằm ở xa khu vực kết nối, mỗi nút hoạt động ngang hàng, có vai trò như 

nhau vừa là một thiết bị đầu cuối (host) vừa đảm nhận chức năng của một bộ định tuyến 

(router) giúp định tuyến dữ liệu. Mô hình mạng thay đổi thường xuyên do các nút mạng 

gia nhập hoặc rời bỏ mạng, nhờ vậy mà MANET phù hợp để sử dụng ở nơi chưa có cơ 

sở hạ tầng mạng hoặc khu vực không ổn định như: cứu hộ, cứu trợ thiên tai và chiến 

thuật trên chiến trường, hội nghị [15][16]. 

Mạng không dây đã xuất hiện từ nhiều thập niên, một số đặc tính, và thách thức 

xuất hiện trong mạng MANET như sau: 

1.1.1. Đặc tính 

1.1.2. Thách thức 

1.2. GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG MANET  

Phương pháp phân loại giao thức định tuyến trên mạng MANET phổ biến nhất 

là dựa vào cách các nút mạng thiết lập và duy trì thông tin định tuyến. Sử dụng phương 

pháp này, các giao thức định tuyến unicast trên mạng MANET được chia thành 3 loại: 

Giao thức định tuyến theo bảng (Table - driven Routing Protocols), Giao thức định 

tuyến theo yêu cầu (On - Demand Routing Protocol) và Giao thức định tuyến lai ghép 

(Hybrid Routing Protocol) [17]. 

1.2.1. Giao thức định tuyến theo bảng ghi 

1.2.2. Giao thức định tuyến theo yêu cầu 

Một phương pháp khác với phương pháp định tuyến theo bảng ghi đó là định 
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tuyến theo yêu cầu, còn được gọi là giao thức phản ứng (Reactive). Theo phương pháp 

này, các đường đi sẽ được tạo ra nếu như có nhu cầu. Khi một nút yêu cầu một tuyến 

đến đích, nó phải khởi đầu một quá trình khám phá tuyến để tìm đường đi đến đích 

(Route Discovery). Quá trình này chỉ hoàn tất khi đã tìm ra một tuyến sẵn sàng hoặc tất 

cả các tuyến khả thi đều đã được kiểm tra. Khi một tuyến đã được khám phá và thiết 

lập, nó được duy trì thông số định tuyến bởi một số dạng thủ tục cho đến khi hoặc là 

tuyến đó không thể truy nhập được từ nút nguồn hoặc là không cần thiết đến nó nữa. 

Với các cơ chế đó, các giao thức định tuyến theo yêu cầu không phát quảng bá 

đến các nút lân cận về các thay đổi của bảng định tuyến theo thời gian, nên tiết kiệm 

được tài nguyên trên mạng. Vì vậy, loại giao thức này có thể sử dụng trong các mạng 

MANET phức tạp, các nút di chuyển nhiều. Một số giao thức định tuyến theo yêu cầu 

tiêu biểu gồm: DSR [18], AODV [19], TORA [20]. 

1.2.3. Giao thức định tuyến lai 

1.3. GIAO THỨC AODV 

Giao thức định tuyến AODV [19] là tiêu biểu trên mạng MANET, được sử dụng 

trong nhiều nghiên cứu gần đây. Đây là giao thức định tuyến đa chặng, nên AODV phải 

thực hiện việc khám phá và duy trì tuyến trước khi định tuyến gói tin dữ liệu đến đích. 

Tuyến được chọn là tuyến có chi phí tốt nhất tương ứng số chặng (HC) nhỏ nhất.  

Cấu trúc gói tin điều khiển tuyến gồm RREQ và RREP của giao thức AODV sử 

dụng chi phí định tuyến dựa vào HC như Hình 1.1. 
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a) Gói tin RREQ 

 

b) Gói tin RREP 

Hình 1.1: Gói tin điều khiển tuyến của giao thức AODV  

sử dụng chi phí định tuyến dựa vào HC [19] 

Để khám phá tuyến, AODV sử dụng thuật toán yêu cầu tuyến như Hình 1.2 và 

thuật toán trả lời tuyến như Hình 1.3. 

1.3.1. Yêu cầu tuyến 

Khi nút nguồn (NS) muốn gửi gói dữ liệu đến nút đích (ND) mà không có tuyến 

đến đích, NS tiến hành khám phá tuyến bằng cách phát quảng bá gói yêu cầu tuyến 

(RREQ) đến các nút láng giềng. Gói RREQ được thiết lập giá trị là [NS, ND, 0] tương 

ứng là địa chỉ nút nguồn, địa chỉ nút đích và chi phí định tuyến. Ngoài ra, mỗi nút khởi 

tạo định danh của lần quảng bá gói yêu cầu tuyến và lưu vào trường id_broadcast của 

gói RREQ. Khi nhận được gói yêu cầu tuyến, nút trung gian (Ni) xử lý gói RREQ như 

sau: 

 Bằng cách kiểm tra định danh của lần khám phá tuyến và địa chỉ nguồn 

(id_broadcast, src_address) trong gói RREQ. Nút Ni có thể nhận biết gói RREQ 

đã xử lý rồi hoặc chưa. Nếu gói RREQ nhận được đã xử lý rồi thì Ni hủy gói 
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RREQ và thuật toán kết thúc; 

 Ngược lại, đây là gói RREQ đầu tiên nhận được, Ni lưu đường đi ngược về nguồn 

NS bằng cách thêm vào bảng định tuyến một thông tin định tuyến mới hoặc cập 

nhật lại tuyến nếu tuyến mới có chi phí tốt hơn; Tiếp theo, Ni ghi nhận gói RREQ 

đã xử lý bằng cách lưu (id_broadcast và src_add) vào bộ nhớ; tăng chi phí định 

tuyến lên 1 trước khi tiếp tục quảng bá gói RREQ. Ngoài ra, Ni có thể trả lời 

tuyến về nguồn nếu nó có tuyến đi đủ “tươi” đến đích. 

Quá trình xử lý và quảng bá gói RREQ lặp lại tại tất cả các nút trung gian khác, 

cho đến khi nút đích ND nhận được gói RREQ hoặc nút đích không tồn tại. Trong trường 

hợp nút đích nhận được gói RREQ, ND gửi gói trả lời tuyến (RREP) về nguồn, ngược 

lại quá trình khám phá tuyến thất bại do ND không tồn tại hoặc ND nằm ngoài vùng phủ 

sóng của các nút khác. 
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Hình 1.2: Thuật toán yêu cầu tuyến của giao thức AODV 
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Hình 1.3: Thuật toán trả lời tuyến của giao thức AODV 

1.3.2. Trả lời tuyến 

Nút đích trả lời tuyến bằng cách gửi gói RREP về nguồn theo hình thức đơn 

hướng (unicast). Để trả lời tuyến, nút đích sử dụng thông tin tuyến ngược đã lưu trong 

giai đoạn xử lý gói RREQ. Nội dung gói RREP được thiết lập là [ND, NS, 0] tương ứng 

với địa chỉ nút đích, địa chỉ nút nguồn và chi phí định tuyến. Khi nhận được gói trả lời 
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tuyến, nút trung gian (Ni) xử lý gói RREP như sau: 

 Nút trung gian Ni lưu tuyến đến đích ND vào bảng định tuyến hoặc cập nhật lại 

tuyến nếu tuyến mới có chi phí tốt hơn; 

 Nếu Ni là nút nguồn thì quá trình khám phá tuyến thành công, thuật toán kết 

thúc, nút nguồn gửi gói dữ liệu (DP) đang chờ trong hàng đợi đến đích; Ngược 

lại, Ni tăng chi phí định tuyến trong trường hop_count của gói RREP lên 1, tiếp 

tục chuyển tiếp gói RREP về nguồn dựa vào thông tin trong bảng định tuyến của 

nó; 

 Trong trường hợp nút trung gian Ni không tìm thấy tuyến ngược về nguồn thì 

gói RREP sẽ bị hủy nếu hết thời gian sống, quá trình khám phá tuyến thất bại. 

Hình 1.4 mô tả nút nguồn N1 khám phá tuyến đến đích N8 bằng cách phát quảng 

bá gói RREQ đến các láng giềng {N2, N6}. N2 không là nút đích nên tiếp tục quảng bá 

đến tất cả láng giềng của nó gồm {N3, N7}, quá trình tiếp tục thực hiện tại N6 và các 

nút trung gian khác cho đến khi nút N8 nhận được gói yêu cầu tuyến. Mỗi nút chỉ xử lý 

gói RREQ một lần nên N7 huỷ gói RREQ nhận được từ N6 vì đã nhận trước đó từ N2. 

Khi nhận được gói RREQ, nút đích N8 trả lời gói RREP về nguồn trên tuyến 

{N8→N11→N10→N9→N7→N2→N1}. Thông tin chi tiết của gói RREQ, RREP và bảng 

định tuyến tại mỗi nút được trình bày trong Bảng 1.1. 

 

Hình 1.4: Khám phá tuyến với giao thức AODV 

Kết quả khám phá tuyến (Bảng 1.1) cho thấy nút nguồn N1 muốn định tuyến dữ 

liệu đến đích N8 phải chuyển qua nút trung gian kế tiếp (next hop) là N2 với chi phí 
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(HC) đến đích là 6 theo hướng là {N1→N2→N7→N9→N10→N11→N8}. 

Bảng 1.1: Kết quả khám phá tuyến trong giao thức AODV 

Bước Nút 
Gói RREQ/RREP 

[Source, Destination, HC] 

Bảng định tuyến (RT) 

NDestination NNext hop HC 

Q
uả

ng
 b

á 
g

ói
 R

R
E

Q
 

N1 [N1, N8, 0] NULL 

N2 [N1, N8, 1] N1 N1 1 

N3 [N1, N8, 2] N1 N2 2 

N4 [N1, N8, 3] N1 N3 3 

N5 Không nhận được gói RREQ 

N6 [N1, N8, 1] N1 N1 1 

N7 [N1, N8, 2] N1 N2 2 

N8 [N1, N8, 6] N1 N11 6 

N9 [N1, N8, 3] N1 N7 3 

N10 [N1, N8, 4] N1 N9 4 

N11 [N1, N8, 5] N1 N10 5 

T
rả

 l
ờ

i 
gó

i 
R

R
E

P
 

N8 Khởi tạo gói RREP trả lời về nguồn 

N11 [N8, N1, 1] N8 N8 1 

N10 [N8, N1, 2] N8 N11 2 

N9 [N8, N1, 3] N8 N10 3 

N7 [N8, N1, 4] N8 N9 4 

N2 [N8, N1, 5] N8 N7 5 

N1 [N8, N1, 6] N8 N2 6 

1.4. GIAO THỨC DSR 

1.5. Nhận xét 

Trong chương này đã trình bày tổng quan về mạng tùy biến di động và các giao 

thức định tuyến trong mạng MANET. Đồng thời trình bày nguyên lý cơ bản của giao 

thức AODV, từ đó rút ra ưu, khuyết điểm của giao thức này để làm cơ sở cho những đề 

xuất cải tiến định tuyến, tăng cường an toàn thông tin, để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, 

cải thiện chất lượng dịch vụ định tuyến. 
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Chương 2 

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG AN NINH TRÊN MẠNG  

TÙY BIẾN DI ĐỘNG 

2.1. AN NINH ĐỐI VỚI GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN MẠNG MANET 

Một trong những giả định cơ bản để thiết kế các giao thức định tuyến trong mạng 

MANET là mỗi nút có thật và hợp tác với nhau để truyền thông. Nếu một nút gửi yêu 

cầu, nút này định tuyến đường đến một nút đích nào đó, yêu cầu tin cậy; tương tự như 

vậy, nếu một nút báo cáo một liên kết bị hỏng, liên kết sẽ không còn được sử dụng. Có 

thể hình thành cấu trúc liên kết tùy thuộc vào kết nối của các nút với nhau trong mạng. 

Các nút có khả năng tự cấu hình và có thể được triển khai ngay lập tức mà không cần 

bất kỳ cơ sở hạ tầng nào. Vì thế, mạng MANET làm việc không có sự quản lý tập trung, 

cấu trúc topo động, các nút giao tiếp với nhau trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau, không có 

cơ chế bảo vệ. Đặc điểm này làm cho mạng MANET có nguy cơ dẫn đến mất an ninh 

hơn so với mạng có dây truyền thống do các nút di động trong phạm vi của liên kết 

không dây có thể nghe lén được và dễ bị tác động bởi các cuộc tấn công chủ động và 

thụ động.  

Định tuyến là một dịch vụ tại tầng mạng, gói tin được định tuyến đến đích dựa 

vào thông tin đường đi tại mỗi nút. Chúng được khám phá và duy trì nhờ vào các giao 

thức định tuyến. Do đặc tính di động mà các giao thức định tuyến theo yêu cầu rất phù 

hợp với mạng MANET, tiêu biểu là DSR [18] và AODV [19]. Tuy nhiên, vấn đề là hai 

giao thức này được thiết kế để hoạt động với niềm tin rằng tất cả các nút láng giềng đều 

“thân thiện”. Chúng chủ yếu tập trung vào chức năng quan trọng là khám phá tuyến 

phục vụ cho việc định tuyến dữ liệu, mà không quan tâm đến vấn đề an ninh. Vì vậy, 

tin tặc đã khai thác một số lỗ hổng an ninh để thực hiện nhiều hình thức tấn công mạng, 

tiêu biểu như: Blackhole [21], Sinkhole [22], Grayhole [23], Wormhole [24], Flooding 

[25] và Whirlwind [26].  
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2.1.1. Phân loại các kiểu tấn công trên mạng MANET 

2.1.1.1. Tấn công thay đổi 

2.1.1.2. Tấn công mạo danh 

2.1.2. Một số hình thức tấn công cụ thể trên mạng MANET 

2.1.2.1. Tấn công lỗ đen/ lỗ chìm (Blackhole/Sinkhole) 

Tấn công lỗ đen nhằm mục đích hủy hoại các gói tin dữ liệu của các luồng UDP, 

còn luồng TCP thì bị gián đoạn vì không nhận được tính hiệu ACK từ nút đích. Để thực 

hiện tấn công lỗ đen, nút độc hại thực hiện qua hai giai đoạn: Giai đoạn 1, nút độc hại 

tự quảng cáo cho nút nguồn rằng bản thân nó có tuyến đường đến đích với chi phí tốt 

nhất, nhờ vậy mà nút độc hại có thể đánh lừa nút nguồn thiết lập tuyến đến nút đích 

thông qua chính nó. Giai đoạn 2, nút độc hại nhận tất cả gói tin từ nguồn chuyển đến 

và huỷ tất cả nên đây được gọi là hình thức tấn công phá hoại. Trong cộng tác tấn công 

lỗ đen thì gói tin dữ liệu được chuyển tiếp đến nút thứ hai, và bị huỷ tại nút này nhằm 

tránh bị phát hiện. Để thực hiện được ý đồ là đánh lừa nút nguồn rằng bản thân nó có 

tuyến đường đến đích với chi phí tốt nhất, nút độc hại thay đổi thông số của gói trả lời 

tuyến RREP gồm: Chi phí định tuyến nhỏ nhất (HC = 1); và số thứ tự nút đích (DSN) 

phải đủ lớn để tuyến là mới nhất. Một hình thức tấn công có bản chất tương tự tấn công 

lỗ đen là tấn công lỗ chìm được trình bày trong [22]. 

Hình 2.2 mô tả nút nguồn N1 khám phá tuyến đến đích N8  xuất hiện nút độc hại 

N4 thực hiện hành vi tấn công lỗ đen. Khi nhận được gói yêu cầu tuyến, nút độc hại N4 

trả lời nút nguồn N1 gói trả lời tuyến giả mạo (FRREP) với chi phí tốt nhất (HC=1) và 

giá trị SN đủ lớn. 
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Hình 2.1: Mô hình mạng có nút độc hại (N4) 

Nút nguồn N1 nhận được hai gói trả lời tuyến theo hướng là {N4→N3→ 

N2→N1}, và {N8→N11→N10→N9→N7→N2→N1}. Tuyến tương ứng với gói FRREP 

có chi phí đến đích là 3, tuyến khi nhận gói RREP từ nguồn có chi phí là 6 (x cho biết 

tuyến không được nguồn chấp nhận). Kết quả là gói RREP bị hủy, nút nguồn chấp nhận 

gói FRREP để thiết lập đường đi đến đích theo hướng {N1→N2→N3→N4} do có chi 

phí thấp. 

Bảng 2.1: Kết quả khám phá tuyến khi xuất hiện nút độc hại 

Bước Nút 
Gói RREQ/RREP 

[Source, Destination, HC] 
Bảng định tuyến (RT) 

Ghi chú 
NDestination NNext hop HC 

Q
u
ản

g 
bá

 g
ói

 R
R

E
Q

 

N1 [N1, N8, 0] NULL  
N2 [N1, N8, 1] N1 N1 1  
N3 [N1, N8, 2] N1 N2 2  
N4 [N1, N8, 3] N1 N3 3  
N5 Không nhận được gói RREQ  
N6 [N1, N8, 1] N1 N1 1  
N7 [N1, N8, 2] N1 N2 2  
N8 [N1, N8, 6] N1 N11 6  
N9 [N1, N8, 3] N1 N7 3  
N10 [N1, N8, 4] N1 N9 4  
N11 [N1, N8, 5] N1 N10 5  

T
rả

 
lờ

i 
g
ói

 
F

R
R

E
P

 N4 Khởi tạo gói RREP giả mạo trả lời về nguồn  
N3 [N8, N1, 1] N8 N4 1  
N2 [N8, N1, 2] N8 N3 2  
N1 [N8, N1, 3] N8 N2 3  

T
rả

 
lờ

i 
gó

i 
R

R
E

P
 N8 Khởi tạo gói RREP trả lời về nguồn  

N11 [N8, N1, 1] N8 N8 1  
N10 [N8, N1, 2] N8 N11 2  
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Bước Nút 
Gói RREQ/RREP 

[Source, Destination, HC] 
Bảng định tuyến (RT) 

Ghi chú 
NDestination NNext hop HC 

N9 [N8, N1, 3] N8 N10 3  
N7 [N8, N1, 4] N8 N9 4  
N2 [N8, N1, 5] N8 N7 5  
N1 [N8, N1, 6] N8 N2 6 x 

Tấn công lỗ đen nhằm mục đích gây hại nên ảnh hưởng rất lớn đến hiệu năng 

mạng MANET, mức độ thiệt hại trong tấn công lỗ đen phụ thuộc vào vị trí của nguồn 

phát, đích nhận và vị trí nút độc hại xuất hiện trong hệ thống. Các giao thức định tuyến 

theo yêu cầu tiêu biểu như DSR [18], AODV [19], TORA [20] là mục tiêu gây hại của 

hình thức thức tấn công này. 

2.1.2.2. Tấn công lỗ xám 

2.1.2.3. Tấn công lỗ sâu (Wormhole attacks) 

2.1.2.4. Tấn công lốc xoáy (Whirlwind attacks) 

2.1.2.5. Tấn công ngập lụt (Flooding attacks) 

Tấn công ngập lụt [25][26] là hình thức tấn công từ chối dịch vụ (DoS), dễ dàng 

thực hiện với các giao định tuyến theo yêu cầu, trong đó nút độc hại gửi tràn ngập các 

gói giả mạo cho các nút không tồn tại trong mạng, hoặc truyền một lượng lớn các gói 

dữ liệu vô ích có thể gây nghẽn mạng. Kết quả làm suy hao tài nguyên mạng, tăng hao 

phí truyền thông (overhead) vì phải xử lý các gói tin không cần thiết. Tùy thuộc vào 

gói tin sử dụng để tấn công mà nó thuộc các dạng tấn công ngập lụt gói HELLO, gói 

RREQ, hoặc gói DATA. Tấn công ngập lụt gói RREQ là gây hại nặng nhất, bởi nó tạo 

ra bảo quảng bá gói trên mạng, chiếm dụng băng thông dẫn đến hao phí truyền thông 

tăng cao. 

a) Ngập lụt gói HELLO 

 Gói HELLO được phát định kỳ để thông báo sự tồn tại của nút với láng giềng 

trong mạng không dây, đây là điểm yếu bị tin tặc lợi dụng để phát tràn ngập gói HELLO 

buộc tất cả các nút láng giềng phải tiêu tốn tài nguyên và thời gian xử lý gói tin không 

cần thiết. Hình 2.7, với hình thức tấn công này nút độc hại N8 gây hại đến các nút láng 

giềng của nút độc hại gồm N5, N9, và N12. 



17 

 

 

Hình 2.2: Mô tả tấn công ngập lụt trên mạng MANET 

b) Ngập lụt gói DATA 

 Hình thức tấn công này chỉ gây hại tại một số nút trong mạng, để thực hiện tấn 

công, nút độc hại phát quá mức gói DATA đến một nút bất kỳ trên mạng, điều này ảnh 

hưởng đến khả năng xử lý của các nút tham gia định tuyến dữ liệu, tăng hao phí băng 

thông không cần thiết, gây nghẽn mạng và rớt gói. Với hình thức tấn công này nút độc 

hại N8 gây hại đến tất cả các nút trên tuyến từ N8 đến N1 gồm N12, N11, N10, N7, và N2. 

c) Ngập lụt gói RREQ 

 Gói yêu cầu tuyến RREQ được sử dụng để thực hiện khám phá tuyến khi cần thiết, 

vì thế tin tặc lợi dụng gói này để phát quảng bá quá mức làm tràn ngập lưu lượng không 

cần thiết trên mạng. Tấn công ngập lụt gói RREQ là gây hại nặng nhất, bởi nó ảnh 

hưởng đến khả năng khám phá tuyến của tất cả các nút khác trong hệ thống, tạo ra các 

cơn bão quảng bá gói tin trên mạng để chiếm dụng băng thông, tiêu hao tài nguyên tại 

các nút, và tăng hao phí truyền thông. Với hình thức tấn công này nút độc hại N8 gây 

hại đến tất cả các nút trên hệ thống do cơ chế truyền quảng bá. 

Trong các hình thức tấn công thì các cuộc tấn công lỗ đen và tấn công ngập lụt 

có thể dễ dàng triển khai trong MANET bởi các kẻ tấn công. 

2.2. GIẢI PHÁP CẢI TIẾN GIAO THỨC AODV NHẰM GIẢM THIỂU 

TÁC HẠI CỦA TẤN CÔNG NGẬP LỤT TRÊN MẠNG MANET 

2.2.1. Các nghiên cứu liên quan 

2.2.2. Phương pháp đề xuất 
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Mục này trình bày nội dung giải pháp đề xuất cho phép hạn chế ảnh hưởng của tấn 

công ngập lụt gói RREQ, gồm hai giai đoạn: Thứ nhất, chúng tôi tiến hành mô phỏng 

trên NS2 [27] để xác định giá trị ngưỡng (TH) tần suất tấn công mà nút độc hại không 

gây hại hoặc gây hại rất ít đến hệ thống; Thứ hai, cải tiến quá trình khám phá tuyến của 

giao thức AODV bằng cách loại bỏ gói RREQ nhận được nếu khe thời gian khám phá 

tuyến nhỏ hơn TH. 

2.2.2.1. Xác định giá trị ngưỡng TH 

Để xác định giá trị ngưỡng TH, chúng tôi cài đặt tấn công ngập lụt gói RREQ với 

nhiều tần suất tấn công khác nhau. Tổng số 5 mô hình mạng được sử dụng để mô phỏng, 

mỗi mô hình mạng có 100 nút bình thường và 1 nút độc hại, hoạt động trong phạm vi 

3200m x 1000m, các nút mạng chuyển động ngẫu nhiên với vận tốc cao tối đa 20m/s 

theo mô hình Random Way point [28], kịch bản được tạo bởi công cụ ./setdest trên 

NS2. Nút độc hại thực hiện tấn công ngập lụt theo 5 cấp độ: 10 gói/giây (FI = 0,1s), 1 

gói/giây (FI = 1s), 1 gói/2giây (FI = 2s), 1 gói/3giây (FI = 3s), 1 gói/4giây (FI = 4s) và 

1 gói/5giây (FI = 5s). Thời gian mô phỏng tối đa là 200s, vùng phát sóng 250m, hàng 

đợi FIFO, có 10 kết nối UDP, nguồn phát CBR, kích thước gói tin 512bytes, nút độc 

hại đứng yên tại vị trí trung tâm (1600, 500), nguồn phát CBR đầu tiên bắt đầu tại giây 

thứ 0, tất cả nguồn phát tiếp theo cách nhau 5 giây. 

Trung bình kết quả mô phỏng của 5 mô hình mạng được biểu diễn trong Hình 2.8 

và Hình 2.9. Đầu tiên, chúng ta xét tham số phụ tải định tuyến (RL - Routing Load [29]) 

là số lượng gói tin điều khiển tuyến hao phí được gửi (hoặc chuyển tiếp) tại tất cả các 

nút để định tuyến thành công một gói tin dữ liệu. Hình 2.8 biểu diễn phụ tải định tuyến 

của giao thức AODV trong môi trường mạng chứa nút độc hại đã cho thấy rằng tấn 

công ngập lụt đã làm tăng rất lớn phụ tải định tuyến tương ứng với các mức độ tấn công 

khác nhau. Kết thúc 200 giây mô phỏng thì RL của AODV là 14.73 gói trong môi 

trường mạng bình thường, tăng lên 87.33 gói (592.73%) khi nút độc hại tấn công với 

tần suất 10 gói/giây. Với tần suất tấn công thấp nhất là 5 giây gửi 1 gói thì RL không 

bị ảnh hưởng nhiều, chỉ tăng lên 15.97 gói (108.36%). 
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Hình 2.3: Phụ tải định tuyến của AODV trong môi trường mạng chứa nút độc hại 

 Tiếp theo, chúng tôi xét đến tham số là tỷ lệ gửi gói tin dữ liệu thành công đến 

đích (PDR). Kết quả mô phỏng tại Hình 2.9 cho thấy rằng với tần suất tấn công cao (FI 

≤ 1s) thì PDR của AODV giảm đi rất nhiều, nhưng PDR của AODV không bị ảnh 

hưởng và thậm chí là cao hơn bình thường với tần suất tấn công thấp (FI ≥ 2s). Nguyên 

nhân là do nút độc hại quảng bá gói RREQ đã kích thích quá trình khám phá tuyến của 

các nút khác. Sau 200s mô phỏng thì PDR của AODV chỉ đạt 72.94% và 78.19% khi 

bị tấn công với tần suất cao (FI = 0.1s và 1s), tương ứng giảm 6.03% và 0.77% so với 

môi trường bình thường. Ngược lại, các kịch bản tấn công với tần suất thấp (FI ≥ 2.0) 

không ảnh hưởng đến PDR của AODV. 
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Hình 2.4: Tỷ lệ gửi gói tin thành công của AODV trong môi trường mạng chứa nút độc hại 

Qua mô phỏng ta thấy rằng với tần suất tấn công thấp (FI ≥ 2,0s) thì tấn công 

ngập lụt gói RREQ ảnh hưởng ít đến phụ tải định tuyến và hầu như không ảnh hưởng 

đến hiệu quả định tuyến dữ liệu của giao thức AODV. Như vậy TH = 2s được sử dụng 

như là một giá trị ngưỡng cần thiết để loại bỏ gói RREQ nhằm giảm thiểu tác hại của 

tấn công ngập lụt gói RREQ. 

2.2.2.2. AODVFA: Giao thức giảm thiểu tác hại của tấn công ngập lụt 

Thuật toán quảng bá gói RREQ của giao thức AODVFA được trình bày như 

Hình 2.10. Để khám tuyến đến nút đích ND, nút nguồn NS khởi tạo gói RREQ và quảng 

bá đến tất cả nút láng giềng của NS. Khi nhận được gói yêu cầu tuyến RREQ, nút trung 

gian Ni tính khe thời gian khám phá tuyến (T) của nút nguồn NS như công thức 2.1. 

SNTNowT  ()  (2.1) 

Trong đó, Now() là hàm lấy thời điểm nhận gói RREQ và 
SNT là thời điểm nhận 

gói RREQ liền trước đó từ NS. 

Tất cả nút trung gian (Ni) kiểm tra gói RREQ nhận được, nếu tần suất khám phá 

tuyến của nguồn NS quá lớn (T < TH) thì gói RREQ bị hủy và kết thúc, ngược lại thì 

Ni ghi nhận lại thời điểm khám phá tuyến của nút NS, lưu đường đi ngược về nguồn NS, 

tăng chi phí định tuyến HC lên 1 và tiếp tục quảng bá gói RREQ đến tất cả láng giềng 
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của Ni. 

 
Hình 2.5: Thuật toán cải tiến để quảng bá gói yêu cầu tuyến RREQ của giao thức 

AODVFA 

2.2.3. Phân tích và đánh giá kết quả bằng mô phỏng 

Để đánh giá hiệu quả của giải pháp đề xuất, chúng tôi mô phỏng giao thức 

AODV và AODVFA với thông số trong Bảng2.6 giao diện mô phỏng như Hình 2.11. 

Thời gian mô phỏng lần lượt là 100s, 120s, 140s, 160s, … tối đa là 200s, nguồn phát 

UDP đầu tiên bắt đầu tại giây thứ 0, các nguồn phát tiếp theo cách nhau 5 giây. 

Điểm cải tiến 

Thêm <Source_address, broadcast_id> vào Cache 

(Nút đã nhận  

RREQ rồi)? 

(Nút hiện tại là nút 
đích)? 

(Nút hiện tại có 
tuyến đến đích và 
đủ tươi)? 

no 

yes  

yes  

Kết thúc 

Bắt đầu 

Trả lời gói RREP về nguồn 

 

yes  

no  

no  

Ni nhận được gói RREQ 

no 

Thêm đường đi về nguồn; 

RREQ.HC ++; 

Quảng bá gói RREQ; 

Khởi tạo và quảng bá gói RREQ 

 

yes 

Nút nguồn NS 

 N
ú

t 
tr

u
n

g
 g

ia
n

 h
o

ặ
c 

n
ú

t 
đ

íc
h

 N
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(T<TH)? 

 

Hủy gói RREQ 
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Hình 2.6: Giao diện mô phỏng  

Bảng 2.2: Thông số mô phỏng giao thức AODV và AODVFA 

Tham số Thiết lập 

Phạm vi (m) 2500 x 1500 

Vùng phát sóng (m) 250 

Thời gian (s) 100, 120, …, 180, 200 

Tổng số nút 100 

Loại truyền thông CBR 

Số kết nối  10 UDP 

Kích thước gói (bytes) 512 

Hàng đợi FIFO (DropTail) 

Giao thức  AODV, AODVFA 

Vận tốc (m/s) 1..20 

Mô hình di chuyển RWP 

TH 2 

FI 0.1 

Kết quả mô phỏng giao thức AODV và AODVFA cho thấy giải pháp đề xuất rất 

hiệu quả trong việc hạn chế tác hại của tấn công ngập lụt gói RREQ. Hình 2.12 cho 

thấy rằng sau 200s mô phỏng trong môi trường bình thường thì phụ tải định tuyến của 

giao thức AODV là 12.05 gói, tăng lên 80.06 gói (664.24%) trong môi trường mạng 

chứa nút độc hại với FI = 0.1s. Điều này có nghĩa là giao thức AODV phải sử dụng 
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80.06 gói tin điều khiển tuyến để định tuyến thành công 1 gói tin dữ liệu khi bị tấn công 

ngập lụt. Với cùng kịch bản bị tấn công thì giao thức AODVFA có phụ tải định tuyến 

là 13.65 gói (113.26%), tăng 1.6 gói (13.26%) so với AODV. 

 
Hình 2.7: Phụ tải định tuyến của giao thức AODV và AODVFA trong môi trường mạng 

chứa nút độc hại với FI = 0.1s 

Hình 2.13 cho thấy tấn công ngập lụt đã gây hại đến khả năng định tuyến gói tin 

của giao thức AODV. Sau 200s mô phỏng thì tỷ lệ gửi gói tin thành công của AODV 

là 73.18% khi bị tấn công, giảm 5.86% so với môi trường bình thường là 79.04%. Với 

cùng kịch bản mô phỏng bị tấn công thì PDR của AODVFA được cải thiện rất nhiều, 

đạt 78.54%, chỉ thấp hơn 0.51% so với AODV trong môi trường mạng bình thường. 
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Hình 2.8: Tỷ lệ gửi gói tin thành công của giao thức AODV và giao thức AODVFA trong 

môi trường mạng chứa nút độc hại với FI = 0.1s 

2.2.4. Nhận xét giao thức cải tiến AODVFA 

Như vậy, giao thức cải tiến AODVFA đã hạn chế rất nhiều tác hại của tấn công 

ngập lụt gói RREQ dựa trên một thuật toán đơn giản. Kết quả mô phỏng bằng NS2 

trong môi trường mạng di chuyển ngẫu nhiên với tốc độ tối đa 20m/s đã cho thấy rằng 

giải pháp của chúng tôi rất hiệu quả. Giao thức AODV bị tấn công ngập lụt gói RREQ 

đã làm tăng phụ tải định tuyến lên 664.24% và PDR giảm 5.86% so với môi trường 

mạng bình thường. Ngược lại, AODVFA cho hiệu quả tốt số gói tin hao phí chỉ tăng 

lên 13.26% và PDR chỉ giảm 0.51% so với AODV hoạt động trong môi trường mạng 

bình thường. Ngoài ra, tấn công ngập lụt gói RREQ chỉ gây hại đến giao thức AODV 

nếu nút độc hại thực hiện hành vi với tần suất cao, ngược lại thì không gây hại, thậm 

chí còn cải thiện hiệu quả định tuyến của giao thức AODV. 

Tuy nhiên, phương pháp đề xuất chỉ hiệu quả khi nút độc hại tấn công ngập lụt 

gói RREQ với tần suất cao. Tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu giải pháp cải 

tiến khác nhằm phát hiện và ngăn chặn tấn công ngập lụt với tần suất thấp và đánh giá 

hiệu quả trên giao thức khác như DSR, AOMDV. 
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2.3. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ AN NINH CỦA HAI GIAO THỨC SAODV 

VÀ ARAN TRÊN MẠNG TÙY BIẾN DI ĐỘNG 

Tấn công lỗ đen (Blackhole) nhằm mục đích phá hoại thực hiện với một hoặc 

nhiều nút độc hại, nếu sử dụng hai nút độc hại kết nối với nhau thì ta gọi là cộng tác tấn 

công [30]. Hậu quả là các luồng UDP bị hủy, còn luồng TCP thì bị gián đoạn vì không 

nhận được tính hiệu ACK. Tấn công lỗ đen nhằm mục đích gây hại nên ảnh hưởng rất 

lớn đến hiệu năng mạng. Giao thức định tuyến theo yêu cầu là mục tiêu gây hại của 

hình thức thức tấn công này [31] [32]. Để ngăn chặn tấn công lỗ đen, hai giao thức là 

SAODV [11] và ARAN [29] đã được đề xuất. Tuy nhiên, cơ chế an ninh của hai giao 

thức còn có điểm hạn chế, lỗ hổng có thể bị tin tặc khai thác để thực hiện hành vi tấn 

công mạng, tiêu biểu như hình thức tấn công lỗ đen mở rộng (eBH) được đề xuất trong 

nghiên cứu này. Trong phần này, chúng tôi phân tích ưu và nhược điểm trong cơ chế 

an ninh của hai giao thức SAODV và ARAN. Từ đó, đề xuất một hình thức tấn công 

(eBH) có thể gây hại cho giao thức SAODV. Kết quả mô phỏng cho thấy tấn công eBH 

làm giảm rất lớn tỷ lệ gửi gói tin thành công của giao thức SAODV. 

2.3.1. Giao thức cải tiến an ninh dựa trên chữ ký số 

2.3.1.1. Giao thức SAODV 

2.3.1.2. Giao thức ARAN 

2.3.2. Đề xuất hình thức tấn công lỗ đen giao thức SAODV 

Dựa vào những phân tích trên, chúng tôi để xuất một hình thức tấn công lỗ đen 

mở rộng (eBH) nhằm mục đích tấn công giao thức SAODV. Với phát hiện bổ sung này 

sẽ đưa ra cảnh báo cho người dùng và đặt ra hướng nghiên cứu phòng chống hình thức 

tấn công này cho các nghiên cứu trong tương lai. Điểm khác biệt so với tấn công lỗ đen 

là tại giai đoạn nút độc hại đánh lừa nút nguồn rằng bản thân nút độc hại có tuyến đường 

đến đích với chi phí tốt nhất. Để làm được điều này, khi nhận được gói yêu cầu tuyến, 

nút độc hại ngay lập tức gửi gói trả lời tuyến RREP về nguồn. Gói RREP được thiết lập 

các giá trị như sau: 

 Tương tự tấn công lỗ đen, giá trị HC = 1 cho biết tuyến có chi phí tốt nhất và 

DSN = 4294967295 cho biết tuyến tươi nhất; 
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 Khởi tạo bộ khóa giả mạo gồm (fe, fN) và (fd, fN), lưu khóa công khai giả mạo 

kèm theo gói trả lời tuyến; 

 Khởi tạo giá trị ngẫu nhiên (seed) và lưu giá trị của biến seed vào trường hash; 

Sử dụng hàm băm mà nút nguồn đã sử dụng được qui định trong trường 

hash_function của gói RREQ, băm giá trị biến seed  MAX_HOP_COUNT lần 

và lưu vào trường top_hash của gói RREP; 

 Băm thông tin của các trường không thay đổi của gói trả lời tuyến, mã hóa giá 

trị băm bằng khóa bí mật giả mạo (fd, fN), lưu kết quả vào trường Sign của gói 

RREP trước khi gửi về nguồn. 

 Mã lệnh được cài đặt trong thủ tục trả lời tuyến sendReply() như Hình 15. Trong 

đó: getRdmKey() là hàm khởi tạo giá trị ngẫu nhiên, BHSAODV_MAX_HC là 

MAX_HOP_COUNT của giao thức SAODV, fSHA() là hàm băm SHA1, HashRREP() 

là hàm cho phép băm thông tin của gói RREP sử dụng SHA1, encryption() là hàm mã 

hóa trong hệ mã RSA. 

 

Hình 2.9: Mã lệnh thiết lập cho gói RREP giả mạo 

2.3.3. Đánh giá kết quả bằng mô phỏng 
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Chúng tôi sử dụng NS2 [27] để đánh giá tác hại của hình thức tấn công eBH 

trước giao thức SAODV. Phạm vi mô phỏng 2000m*2000m, thời gian mô phỏng là 

1000 giây, tô-pô mạng có 100 nút di chuyển ngẫu nhiên theo mô hình Random Way 

Point [28]. Vận tốc di chuyển tối đa là 30m/s, nút độc hại đứng yên tại vị trí trung tâm 

(1000m, 1000m) và thực hiện hành vi tấn công từ giây thứ 500. Giao thức định tuyến 

là AODV và SAODV, giao thức vận chuyển UDP, mỗi tô-pô mạng sử dụng 10 nguồn 

phát CBR, nguồn đầu tiên bắt đầu phát tại giây thứ 0, các nguồn phát tiếp theo cách 

nhau 5 giây. 

Biểu đồ tỷ lệ gửi gói tin thành công tại Hình 2.17 cho thấy rằng sau 1000 giây 

mô phỏng trong môi trường mạng bình thường thì tỷ lệ gửi gói tin thành công (PDR) 

của giao thức AODV là 71.04% và SAODV là 62.91%, do cơ chế an ninh nên PDR của 

SAODV thấp hơn giao thức gốc 8.13%. Tấn công lỗ đen đã ảnh hưởng đến hiệu quả 

định tuyến của cả hai giao thức, PDR của hai giao thức giảm xuống rất nhanh kể từ sau 

giây thứ 500. Kết thúc mô phỏng thì PDR của AODV là 35.54% và SAODV là 34.33%, 

lần lượt thấp hơn 35.50% và 28.58% so với môi trường mạng bình thường. Điều này 

cho thấy rằng hình thức tấn công eBH đã gây hại thành công giao thức SAODV. 

 

Hình 2.10: Biểu đồ tỷ lệ gửi gói tin thành công 

Biểu đồ tại Hình 2.18 cho thấy rằng phụ tải định tuyến (RL) của giao thức 

SAODV cao hơn AODV trong cả hai môi trường bình thường và bị tấn công lỗ đen. 
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Kết thúc 1000 giây mô phỏng trong môi trường mạng bình thường thì RL của AODV 

là 16.98 gói và SAODV là 17.17 gói, trong môi trường bị tấn công lỗ đen thì RL của 

AODV là 20.73 gói và SAODV 22.33 gói. Kết quả cho thấy rằng, trong môi trường 

mạng bình thường, để định tuyến thành công một gói dữ liệu đến đích thì giao thức 

AODV phải xử lý trung bình 20.73 gói, thấp hơn SAODV 0.19 gói. Trong môi trường 

bị tấn công lỗ đen thì RL của AODV thấp hơn 1.6 gói. 

 

Hình 2.11: Biểu đồ phụ tải định tuyến 

Biểu đồ Hình 2.19 cho thấy rằng trong môi trường mạng bình thường thì thời 

gian trễ trung bình (EtE) để định tuyến thành công một gói dữ liệu đến đích của AODV 

là 0.927 giây và SAODV là 1.81 giây. Trong môi trường bị tấn công lỗ đen thì EtE của 

SAODV là 1.931 giây và AODV là 0.891 giây. Điều này cho thấy rằng cơ chế an ninh 

của giao thức SAODV đã ảnh hưởng đến EtE của giao thức gốc. 
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Hình 2.12: Biểu đồ thời gian trễ trung bình 

2.3.4. Nhận xét 

Trong phần này, chúng tôi đã phân tích chi tiết hai giao thức định tuyến an ninh 

dựa trên chữ ký số là SAODV và ARAN. Cơ chế an ninh của hai giao thức chỉ bảo vệ 

các trường không thay đổi của gói điều khiển tuyến, SAODV bảo vệ HC bằng chuỗi 

băm, ARAN loại bỏ HC nên không thể xác định được chi phí đến đích và nút trung gian 

không thể trả lời tuyến. Một số trường thay đổi của gói điều khiển tuyến đã không được 

bảo vệ, đây là điểm yếu có thể bị tin tặc lợi dụng để thực hiện hành vi tấn công mạng. 

Giải pháp tấn công lỗ đen sử dụng khóa giả mạo đã gây hại đến PDR của giao thức 

SAODV, nhưng không gây hại được giao thức ARAN. Nguyên nhân là ARAN có thể 

phát hiện nút độc hại sử dụng khóa giả mạo bằng cách so sánh với khóa công khai trong 

chứng chỉ số. Kết quả mô phỏng đã cho thấy rằng PDR của AODV giảm 35.5% khi bị 

tấn công lỗ đen và SAODV giảm 28.58% khi bị tấn công lỗ đen mở rộng. 
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Chương 3 

GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ  

ĐỊNH TUYẾN MẠNG TÙY BIẾN DI ĐỘNG 

3.1. VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TẮC NGHẼN 

Ngày nay, với sự phát triển bùng nổ của các ứng dụng đa phương tiện truyền 

thông trên mạng Internet trong khi hạ tầng mạng vẫn chưa đáp ứng được đã tạo ra tình 

trạng nghẽn mạng làm giảm chất lượng dịch vụ định tuyến. Thời gian qua, các nhà khoa 

học đã không ngừng nghiên cứu giải pháp phát hiện, hạn chế nghẽn mạng để quá trình 

truyền thông được thông suốt. Hướng tiếp cận đầu tiên là cải tiến giao thức truyền thông 

tại tầng vận chuyển là TCP, một số giao thức cải tiến đã được đề xuất như: TCP 

NewReno [33], Vegas [34], Vegas-W [35]. Hướng tiếp cận khác là cải tiến cơ chế quản 

lý hàng đợi theo hướng tích cực tại các nút mạng có thể xuất hiện nghẽn [36], một số 

cải tiến tiêu biểu như: RED [37], ARED [38], FRED [39], REM [40], BLUE [41]. Tuy 

nhiên, cả hai hướng nghiên cứu này còn tồn tại hạn chế. Ở hướng tiếp cận đầu tiên có 

hạn chế là tập trung vào việc giải quyết tắc nghẽn mạng khi nó đã hoặc sắp xảy ra dựa 

trên giao thức TCP, trong khi các luồng dữ liệu đa phương tiện được truyền thông dựa 

vào giao thức UDP không được quan tâm đến. Ngoài ra, hướng tiếp cận thứ hai có hạn 

chế là dựa trên xác suất hủy gói sớm ngẫu nhiên dẫn đến mất gói không cần thiết, và 

chỉ hiệu quả trong mô hình mạng cố định, nơi mà các “nút thắt cổ chai” được xác định 

trước, chúng không hiệu quả trong các mô hình mạng di động với công nghệ mới như 

MANET. 

Nhóm tác giả nhận thấy rằng, ngoài những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghẽn 

mạng như: lưu lượng mạng, băng thông và khả năng xử lý của nút. Một nguyên nhân 

quan trọng khác là do các giao thức định tuyến sử dụng cách tính chi phí dựa vào số 

chặng. Thuật toán tìm đường theo số chặng chưa phải là thuật toán tốt nhất. Tuyến ngắn 

nhất có xu hướng đi qua tâm của mạng gây tắc nghẽn cục bộ ở các nút phân bố gần tâm. 

Vì vậy, cần cải tiến cơ chế tìm đường của các giao thức này nhằm giảm tắc nghẽn bởi 

các lưu lượng bị tập trung tại vùng trung tâm [[42], tr. 2]. 



31 

 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng một hướng tiếp cận khác để xác định 

chi phí định tuyến, cho phép nút nguồn phát hiện nghẽn mạng ngay tại quá trình khám 

phá tuyến, chi tiết được trình bày trong phần tiếp theo.  

3.2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ ĐỊNH TUYẾN DỰA VÀO 

KHẢ NĂNG TẢI 

Phần này, trình bày hạn chế của chi phí định tuyến dựa trên số chặng và phương 

pháp xác định chi phí định tuyến mới dựa vào khả năng tải của bộ định tuyến. 

3.2.1. Hạn chế của chi phí dựa vào số chặng 

3.2.2. Chi phí định tuyến dựa vào khả năng tải 

Thay vì sử dụng tham số HC để xác định chi phí, nhóm tác giả sử dụng khả năng 

tải của bộ định tuyến là tiêu chí để thiết lập chi phí đến đích. Điều này cho phép nút 

nguồn phát hiện ra tuyến vừa khám phá có bị quá tải hoặc không để có phương án định 

tuyến phù hợp nhằm hạn chế nghẽn mạng. 

a) Định nghĩa 1: Giả sử tất cả bộ định tuyến có kích thước hàng đợi (Qmax) là như 

nhau, khả năng tải (LARi) của bộ định tuyến tuyến Ri được xác định như công thức 

3.1. 

 max max/
Ri

Ri usedLA Q Q Q          (3.1) 

Trong đó, iR
usedQ  là kích thước hàng đợi đã được sử dụng tại bộ định tuyến Ri. 

b) Định nghĩa 2: Giả sử ta có một tuyến gồm các bộ định tuyến R1→R2→…→Rn-

1→Rn. Chi phí định tuyến (RC) dựa trên khả năng tải từ nút nguồn NS đến đích ND 

là đại lượng đo khả năng tải tối đa tại tất cả các nút trung gian trên tuyến từ R1 đến 

Rn như công thức 3.2. 

 min ; 2.. 1RiRC LA i n                    (3.2) 

Ví dụ 1: Cho giá trị kích thước hàng đợi đã sử dụng của tất cả các nút như Hình 

3.2, chi phí định tuyến của tuyến {R1→R6→ R7→ R5} là RC = Min (0,67; 0,87) = 0,67. 
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Hình 3.1: Mô tả chi phí định tuyến dựa vào LA 

 

Hình 3.2: Mô tả chi phí định tuyến của tuyến không có bộ định tuyến trung gian 

Ví dụ 2: Trong trường hợp tuyến gồm hai bộ định tuyến là láng giềng với nhau 

(không có bộ định tuyến trung gian) như Hình 3.3, chi phí định tuyến của tuyến {R7→ 

R5} là RC = 1 vì không có bộ định tuyến trung gian chịu tải giữa nút nguồn và đích. 

Ví dụ 3: Giả sử tại thời điểm nút nguồn N1 khám phá tuyến đến đích N5 thì khả 

năng tải của các bộ định tuyến như Hình 3.4. Nút nguồn N1 có thể đi đến đích qua các 

tuyến như sau: 

- Path1: N1→N2→N3→N4→N5;  RCPath1=0,33; 

- Path2: N1→N6→N7→N5; RCPath2=0,15; 

- Path3: N1→N8→N9→N10→N11→N5; RCPath3=0,6. 

RC 

0 

Qmax= 150 

30 

 R1               R6          R7          R5 

 

50 

 

10 
 

 

 

LA 

Qused 

20 

 

RC 

0 

Qmax= 150 

 R7          R5 

10 

 

 

 

LA 

Qused 

20 
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Hình 3.3: Mô tả tính chi phí định tuyến dựa vào khả năng tải trong mô hình mạng tổng 

quát 

Như vậy, tuyến được chọn là tuyến {N1→N8→N9→ N10→N11→N5} vì Path3 có 

khả năng tải tốt nhất, tương ứng với chi phí tốt nhất là RC=0,6. Trong trường hợp có 

nhiều tuyến đến đích thì tuyến được chọn là tuyến có khả năng tải lớn nhất, tương ứng 

có chi phí RC lớn nhất. Trong trường hợp tồn tại hai tuyến đến đích có chi phí tốt nhất 

bằng nhau thì tuyến có số chặng thấp hơn sẽ ưu tiên được chọn. 

Ví dụ 4: Xét lại mô hình mạng như Hình 3.3, trong trường hợp hệ thống bắt đầu 

vận hành thì tất cả các bộ định tuyến đều rỗi (LA=0), dẫn đến tất cả tuyến đường từ N1 

đến đích N5 đều có chi phí bằng nhau (RC=1). Kết quả là tuyến Path2 được chọn vì có 

số lượng nút đến đích thấp nhất, lúc này kết quả khám phá tuyến trùng với cách thức 

tính chi phí dựa trên số chặng. 

3.2.3. LA-AODV - Giao thức định tuyến cải tiến sử dụng chi phí định tuyến dựa 

trên khả năng tải 

Phần này trình bày cơ chế khám phá tuyến của giao thức AODV sử dụng chi phí 

dựa trên HC và chi tiết quá trình khám phá tuyến của giao thức LA-AODV sử dụng chi 

phí định tuyến mới. 

1 5 

2 

3 

11 

9 10 

6 

8 

7 

4 

LA=0,36 

  LA=0,15                                                LA=0,05 

LA=0,33 

LA=0,34 

LA=0,85         LA=0,6 

LA=0,75                                              LA=0,75 

 

LA=0,15       

LA: Khả năng tải                      Láng giềng               Nút 
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3.2.3.1. Cơ chế xác định chi phí dựa trên số chặng (HC) của giao thức  AODV 

 

Hình 3.4: Khám phá tuyến của giao thức AODV sử dụng chi phí dựa vào HC 

Xem mô hình mạng tại Hình 3.5, nút nguồn N1 khám phá tuyến đến nút đích N5 

bằng cách phát quảng bá gói RREQ đến các láng giềng {N2, N6, N7}, gói RREQ được 

khởi tạo giá trị là [N1, N5, 0]. Khi nhận được gói yêu cầu tuyến, nút N2 kiểm tra và thấy 

rằng nó không là nút đích nên tăng HC lên 1 và tiế tục quảng bá gói RREQ đến tất cả 

láng giềng của nó gồm {N3, N6}, đồng thời lưu tuyến ngược về nguồn N1, quá trình tiếp 

tục tại nút N6, N7 và các nút trung gian khác cho đến khi nút N5 nhận được RREQ. 

Khi nhận được gói RREQ từ nút N7, nút đích N5 trả lời gói RREP về nguồn thông 

qua nút trung gian N7, gói RREP được khởi tạo giá trị là [N5, N1, 0]. N7 kiểm tra và thấy 

rằng nó không phải đích đến của gói RREP (không phải nút nguồn) nên tăng HC lên 1 

và tiếp tục chuyển tiếp về nguồn thông qua nút trung gian N6. Kết quả là N1 nhận được 

gói RREP thông qua nút trung gian N6 với HC bằng 3. Bảng 3.1 mô tả thông tin tuyến 

đến đích và nguồn tại tất cả các nút sau quá trình khám phá tuyến. Kết quả là nút nguồn 

N1 khám phá ra tuyến ngắn nhất đến đích N5 theo tuyến {N1→N6→N7 →N5} với chi phí 

HC là 3.  

Bảng 3.1: Kết quả khám phá tuyến của AODV với chi phí định tuyến dựa trên HC 

Bước Nút 
RREQ/ RREP 

[S, D, HC] 
Bảng định tuyến (RT) 

N NH HC  

Q
uả

ng
 b

á 
R

R
E

Q
 

N1 Khởi tạo gói RREQ [N1, N5, 0]  

N2 [N1, N5, 1] N1 N1 1  

N3 [N1, N5, 2] N1 N2 2  

N4 [N1, N5, 3] N1 N3 3  

RREQ            RREP             Tuyến           Gói bị hủy 

5 

2 

3 

11 

9 10 

6 

8 

7 

4 

1 
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N5 
[N1, N5, 3] N1 N7 3  

N6 [N1, N5, 1] N1 N1 1  

N7 [N1, N5, 2] N1 N6 2  

N8 [N1, N5, 1] N1 N1 1  

N9 [N1, N5, 2] N1 N8 2  

N10 [N1, N5, 3] N1 N9 3  

N11 
[N1, N5, 3] N1 N7 3  

G
ử

i 
gó

i 
R

R
E

P
 

N5 
Khởi tạo gói RREP [N5, N1, 0]  

N7 [N5, N1, 1] N5 N5 1  

N6 [N5, N1, 2] N5 N7 2  

N1 [N5, N1, 3] N5 N6 3 * 

(*) Tuyến vừa khám phá 

Ghi chú: S: Nguồn, D: Đích, N: Nút, NH: Nút kế, HC: Chi phí định tuyến 

Tương tự, kết quả khám phá tuyến của nút nguồn N8 đến hai nút đích N4 và N5 

cũng thông qua NH là N6 với chi phí là 3. Ta thấy rằng trong 3 tuyến vừa khám phá 

giao nhau ở “nút thắt cổ chai” là N6.  
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3.2.3.2. Giao thức cải tiến LA-AODV 

 

Hình 3.5: Thuật toán yêu cầu tuyến  
 

Để cài đặt giao thức LA-AODV, nhóm tác giả thực hiện như sau: Đầu tiên, nhóm 

tác giả thay thế trường HC thành tên mới là RC trong hai gói tin điều khiển tuyến RREQ 

và RREP để lưu chi phí định tuyến dựa trên khả năng tải; Tiếp theo, thay thế thuộc tính 

HC thành thuộc tính RC của thông tin định tuyến (Entry) trong bảng định tuyến (Routing 

Table) để phù hợp với chi phí định tuyến dựa trên khả năng tải; Cuối cùng, cải tiến thuật 

toán khám phá tuyến của giao thức AODV thành LA-AODV, cho phép nút nguồn khám 

phá tuyến dựa vào khả năng tải. Hình 3.6 và Hình 3.7 trình bày lưu đồ thuật toán của giao 

thức cải tiến LA-AODV. 

(Đã nhận RREQ rồi)  

và (không phải nút đích)? 

y 

n 

n 

n 

y 

Thiết lập tuyến về nguồn; 

LA = khả năng tải của nút; 

RREQ.RC = min(RREQ.RC, LA); 

Quảng bá gói RREQ; 

y 

 

Nút nhận gói RREQ 

Hủy gói RREQ 

Kết thúc 

Bắt đầu 

(Nút là đích)?  

 
(Có đường đi) 

và (Đủ mới)? 

 

Thêm <Source, id> vào cache 

Tạo gói RREQ; RREQ.RC = 1; 

Quảng bá gói RREQ; 

Tạo gói RREP; 

RREP.RC = 1; 

Gửi RREP về nguồn; 

Tạo gói RREP; 

RREP.RC = entry.RC; 

Gửi RREP về nguồn; 
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Hình 3.6: Thuật toán trả lời tuyến 

Ví dụ minh họa: Giả sử tại thời điểm khám phá tuyến thì khả năng tải của các 

bộ định tuyến như Hình 3.7. Nút nguồn N1 khám phá tuyến đến nút đích N5 với chi 

phí dựa vào khả năng tải. Gói yêu cầu tuyến được quảng bá đến đích N5 theo ba hướng 

gồm {N1→N2→N3→ N4→N5}, {N1→N6→N7→N5}, và {N1→N8→N9→N10→N11→ 

N5}. Nút trung gian chỉ xử lý gói RREQ đầu tiên nhận được và lưu thông tin tuyến 

ngược về nguồn vào bảng định tuyến. 

 

Hình 3.7: Khám phá tuyến của giao thức AODV sử dụng gói RREQ và RREP 

Khi nhận gói tin yêu cầu tuyến, nút đích N5 trả lời ba gói RREP về nguồn trên 

ba tuyến theo các hướng gồm {N5→N4→N3→N2→N1}, {N5→N7→N6→N1}, và  

(Nút là nguồn)? 

y 

n 

n 

y 

Thiết lập tuyến đến đích; 

LA = khả năng tải của nút; 

RREP.RC = min(RREP.RC, LA); 

Chuyển tiếp gói RREP; 

 

Nút nhận gói RREP 

Chấp nhận gói RREP 

Kết thúc 

Bắt đầu 

(Tìm thấy)?  

Tìm entry về nguồn 

Tạo gói RREP; RREP.RC = 1; 

Trả lời gói RREP về nguồn; 

Hủy gói RREP 

LA=0,36 

  LA=0,15                                               LA=0,05 

LA=0,33 
LA=0,34 

LA=0,85        LA=0,6 

LA=0,75                                                LA=0,75 

  LA=0,15   LA=0,25 

RREQ           RREP         Tuyến được chọn        Hủy gói 

5 

2 

3 

11 

9 10 

6 

8 

7 

4 

1 
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{N5→ N11→N10→N9→N8→ N1}. Do vậy, nút nguồn nhận được ba gói RREP lần lượt 

đến từ các nút N6, N2 và N8. Gói RREP đầu tiên nhận được từ N2 được sử dụng để thêm 

tuyến mới đến đích N5 thông qua NH là N6 với chi phí  

RC = min(0,15; 0,25) = 0,15. Gói RREP thứ hai đến từ N2 có chi phí RC = min(0,36; 

0,33; 0,34) = 0,33. Vì vậy, N1 cập nhật lại tuyến đến đích thông qua NH là N2 vì có chi 

phí tốt hơn tuyến hiện tại (tuyến đã lưu khi nhận gói RREP đầu tiên). Cuối cùng, N1 

nhận được gói RREP thứ ba đến từ N8 có chi phí RC = min(0,75; 0,85; 0,6; 0,75) = 0,6. 

Đây là tuyến tốt nhất nên N1 tiếp tục cập nhật lại thông tin tuyến đến đích thông qua 

NH là N8 với chi phí là 0,6.  

Bảng 3.2 cho thấy thông tin gói RREQ, RREP và chi tiết thông tin tuyến được 

thiết lập tại mỗi nút. Ngoài ra, kết quả khám phá tuyến được ghi nhận cho thấy rằng nút 

nguồn N1 và nút đích N5 đã phát hiện ra tuyến {N5→N7→N6→N1} có khả năng bị nghẽn 

mạng, do khả năng tải lớn nhất của tuyến chỉ đạt 0,15, tương ứng với hàng đợi của nút 

cổ chai chỉ còn trống 15%. 

 

Bảng 3.2: Kết quả khám phá tuyến của AODV với chi phí định tuyến dựa trên RC 

Bước Nút 

RREQ/ RREP 

[S, D, RC] 

Bảng định tuyến 

(RT) 

N NH RC  

Q
u

ản
g
 b

á 
R

R
E

Q
 

N1 Khởi tạo gói RREQ [N1, N5, 1] 

N2 [N1, N5, 0,36] N1 N1 1  

N3 [N1, N5, 0,33] N1 N2 0,36  

N4 [N1, N5, 0,33] N1 N3 0,33  

N5 [N1, N5, 0,33] N1 N7 0,33  

N6 [N1, N5, 0,15] N1 N1 1  

N7 [N1, N5, 0,15] N1 N6 0,15 * 

N5 [N1, N5, 0,05] N1 N7 0,15 * 

N8 [N1, N5, 0,75] N1 N1 1  

N9 [N1, N5, 0,75] N1 N8 0,75  

N10 [N1, N5, 0,6] N1 N9 0,75  

N11 [N1, N5, 0,6] N1 N7 0,6  

N5 [N1, N5, 0,05] N1 N11 0,6  
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T
rả

 l
ờ

i 
gó

i 
R

R
E

P
 

N5 Khởi tạo gói RREP [N5, N1, 1] thứ nhất 

N7 [N5, N1, 0,25] N5 N5 1  

N6 [N5, N1, 0,15] N5 N7 0,25  

N1 [N5, N1, 0,15] N5 N6 0,15 * 

N5 Khởi tạo gói RREP [N5, N1, 1] thứ hai 

N4 [N5, N1, 0.34] N5 N5 1  

N3 [N5, N1, 0.33] N5 N4 0,34  

N2 [N5, N1, 0.33] N5 N3 0,33  

N1 [N5, N1, 0.15] N5 N2 0,33  

N5 Khởi tạo gói RREP [N5, N1, 1] thứ ba 

N11 [N5, N1, 0,75] N5 N5 1  

N10 [N5, N1, 0,6] N5 N11 0,75  

N9 [N5, N1, 0,6] N5 N10 0,6  

N8 [N5, N1, 0,6] N5 N9 0,6  

N1 [N5, N1, 0,15] N5 N8 0,6  

Ghi chú: S: Nguồn, D: Đích, N: Nút, NH: Nút kế, RC: Chi phí định tuyến 

3.2.3.3. So sánh AODV và LA-AODV  

Đặc điểm của giao thức cải tiến được nhóm tác giả đánh giá so với giao thức gốc 

dựa trên một số tiêu chí như Bảng 3.3. Giao thức LA-AODV khám phá ra tuyến có khả 

năng thông qua lớn để hạn chế nghẽn. Trong quá trình khám phá tuyến, LA-AODV có 

khả năng phát hiện nghẽn mạng nên hoạt động hiệu quả trong môi trường mạng tải cao. 

Bảng 3.3: So sánh hai giao thức AODV và LA-AODV 

Tiêu chí AODV LA-AODV 

Chi phí định tuyến dựa vào HC LA 

Tuyến tốt nhất là tuyến chi phí Nhỏ Lớn 

Khả năng xuất hiện nút cổ chai Cao Thấp 

Phát hiện nghẽn mạng Không Có 

Nút đích xử lý gói RREQ  Đầu tiên Tất cả 

Hiệu quả khi lưu lượng tải cao Không Tốt 

3.2.4. Mô phỏng đánh giá kết quả 

Nhóm tác giả sử dụng hệ mô phỏng NS2 phiên bản 2.35 để đánh giá hiệu quả 

của chi phí định tuyến dựa vào LA so với chi phí định tuyến dựa vào HC. Mô hình 
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mạng có 11 nút hoạt động trong phạm vi 2.000m x 2.000m, các nút mạng bố trí cố định. 

Để mô phỏng, nhóm tác giả sử dụng ba luồng dữ liệu CBR như mô tả tại Hình 

3.7, luồng đầu tiên từ nút nguồn N0 đến đích N4 bắt đầu phát từ giây thứ 0, luồng thứ 

hai từ nút nguồn N7 đến đích N3 bắt đầu phát từ giây thứ 10, luồng cuối cùng từ nút 

nguồn N7 đến đích N4 bắt đầu phát từ giây thứ 20. Tốc độ phát lần lượt là 10 gói/giây 

hoặc 20 gói/giây. 

Kết quả mô phỏng tại Hình 3.9 cho thấy rằng tỷ lệ gửi gói thành công (PDR) của 

LA-AODV tương đương với giao thức gốc. Tuy nhiên, trong môi trường tải cao 20 gói/s 

thì tỷ lệ gửi gói thành công của LA-AODV hiệu quả hơn giao thức gốc. Kết thúc 500s 

mô phỏng thì PDR của LA-AODV đạt 92,59%, cao hơn 16,7% so với AODV (đạt 

75,87%). 

 

Hình 3.8: Tỷ lệ gửi gói thành công 

 

a) Tải cao 
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 b) Tải thấp 

Hình 3.9: Thời gian trễ trung bình 

Thời gian trễ trung bình tại Hình 3.10 cho thấy rằng giao thức AODV trong môi 

trường tải thấp thì thời gian trễ trung bình (ETE) của LA-AODV thấp hơn AODV. Tuy 

nhiên, trong môi trường tải cao thì ETE của LA-AODV cao hơn AODV do tuyến đường 

khám phá dài hơn (dựa trên hop) AODV. Kết thúc 500s mô phỏng thì ETE của 

LAAODV là 2,64s và AODV là 2,15s trong môi trường tải cao; tương ứng là 0,046s và 

0,049s trong môi trường tải thấp. 

3.2.5. Nhận xét 

Như vậy, nhóm tác giả đã đề xuất một cơ chế xác định chi phí định tuyến mới 

cho giao thức AODV trên mạng MANET. Việc thiết lập chi phí định tuyến dựa trên 

khả năng tải cho phép khám phá ra tuyến đường với khả năng tải cao, hạn chế tắc nghẽn. 

Kết quả mô phỏng trên NS2 đã cho thấy hiệu quả của giải pháp đề xuất. Tương lai, 

chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, cải tiến và mô phỏng trong nhiều môi trường mạng 

khác nhau để đánh giá hiệu quả. 
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KẾT LUẬN 

Nghiên cứu cải tiến giao thức định tuyến AODV nhằm đảm bảo an toàn thông 

tin, nâng cao chất lượng dịch vụ mạng có ý nghĩa rất quan trọng trên mạng MANET. 

Đề tài đã thực hiện một số đề xuất mới cho những cải tiến của giao thức AODV đem 

lại hiệu năng cao và an toàn thông tin thể như sau: 

 Giao thức giảm thiểu tác hại của tấn công ngập lụt AODVFA. Kết quả mô phỏng 

cho thấy rằng giải pháp của chúng tôi rất hiệu quả trong môi trường mạng có nút 

độc hại dựa trên tham số là phụ tải định tuyến và tỷ lệ gửi gói thành công. 

 Phân tích ưu và nhược điểm trong an ninh của hai giao thức sử dụng chữ ký số 

là SAODV và ARAN. Đề xuất một hình thức tấn công lỗ đen mở rộng (eBH) có 

thể gây hại cho giao thức SAODV. Đây là một phát hện bổ sung trong quá trình 

nghiên cứu, nhằm đưa ra cảnh báo giúp cho người dùng và đặt ra hướng nghiên 

cứu phát triển việc phòng chống hình thức tấn công này trong tương lai. Kết quả 

cho thấy tấn công eBH làm giảm rất lớn tỷ lệ gửi gói tin thành công của giao 

thức SAODV. 

 Đề xuất giao thức định tuyến cải tiến sử dụng chi phí định tuyến dựa trên khả năng 

tải LA-AODV. Đưa ra phương pháp xác định chi phí mới, thay vì sử dụng số 

chặng (HC), nhóm tác giả dựa vào khả năng tải (LA) của bộ định tuyến là tiêu chí 

để thiết lập chi phí. Sử dụng NS2, nhóm tác giả đánh giá hiệu quả của hai phương 

pháp xác định chi phí trong mô hình mạng tải cao sử dụng giao thức AODV. Kết 

quả cho thấy, chi phí định tuyến sử dụng khả năng tải có tỷ lệ gói tin gửi thành 

công đến đích lớn hơn khi sử dụng số chặng. 

Hướng nghiên cứu tiếp của đề tài là có thể mở rộng nghiên cứu các cơ chế đảm 

bảo an toàn thông tin và chất lượng dịch vụ cho các giao thức khác của mạng MANET. 

Qua thời gian nghiên cứu từ năm 2016-2018, đề tài đã hoàn thành các sản phẩm 

đề ra là đã có 03 bài báo đăng trên các kỷ yếu Hội nghị, tạp chí Khoa học chuyên ngành 

trong nước. Một phần mềm mô phỏng giao thức định tuyến cải tiến của AODV trên 

mạng MANET. Hỗ trợ đào tạo 01 Nghiên cứu sinh chuyên ngành Khoa học máy tính. 
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Tập thể nghiên cứu đã hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Khoa học và Công 

nghệ cấp Bộ năm 2016-2018. 
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