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Tóm tắt: 
 

Mạng tùy biến di động  (MANET) là sự kết hợp của các thiết bị có khả năng di động, kết nối với 

nhau để truyền thông qua môi trường không dây. Một số lỗ hổng bảo mật bị tin tặc lợi dụng để 

thực hiện các hình thức tấn công mạng nhằm mục đích nghe trộm, phá hoại gói tin gây mất an 

toàn và ảnh hưởng đến khả năng định tuyến dữ liệu của các giao thức định tuyến, trong đó tiêu 

biểu là giao thức AODV. Bài báo này trình bày chi tiết cách thức thực hiện một số hình thức tấn 

công như black hole, sink hole, gray hole, flooding, và worm hole. Sử dụng hệ mô phỏng NS2, 

chúng tôi đánh giá tác hại của các hình thức tấn công này đến khả năng định tuyến  của giao thức 

AODV trên môi trường mạng có các nút di chuyển với vận tốc cao. 
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Abstract: 
 

Mobile Ad hoc Network is a combination of wireless mobile nodes that dynamically create a 

network without a fixed infrastructure. However, all the characters make the security problem 

more serious and denial-of-Service attack is the main challenge in the security of MANET. In 

this article, we review the detail of routing protocol attacks on MobiIe Ad hoc Network, such as 

black hole, sink hole, gray hole, flooding and worm hole. Using network simulator (NS2), we 

evaluate the harms on AODV protocol with high mobility node network topology under attacks. 

Parameters used for evaluation are Packet delivery ratio, network throughput, routing load.            
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