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 RFIDهای یک پروتکل احراز اصالت جدید مبتنی برخم بیضوی برای سامانه

 

  3مهدی عزیزی ، 2عبدالرسول میرقدری، 1,*1 حامد سیاوشی

 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فاوا، دانشگاه جامع امام حسین )ع( -1

 دانشیار، گروه رمز و امنیت، دانشکده فاوا، دانشگاه جامع امام حسین )ع( -2

 استادیار، گروه رمز و امنیت، دانشکده فاوا، دانشگاه جامع امام حسین )ع -3

 

 

 چکیده

 های مختلفیک فناوری نوین است که به علت مزایای زیاد در زمینه (RFID) شناسایی با استفاده از امواج رادیوی       

 ازRFID وجه به اهمیت و گسترش فناوری شود. با تتجاری، صنعتی و نظامی، جهت شناسایی و احراز هویت استفاده می

 ترینگردد. حمله منع سرویس یکی از مهمهای احراز اصالت برای ایجاد امنیت ارتباطات این سامانه استفاده میپروتکل

گردد. در این مقاله ابتدا، یک پروتکل مبتنی بر ابَرخم محسوب می RFIDهای احراز اصالت های پروتکلپذیریآسیب

های استفاده هشود که در آن از یک الگوریتم امضاء دیجیتال و یک الگوریتم رمزنگاری متقارن به گوناحی میطر بیضوی

های طراحی شده هگون کند. پروتکل پیشنهادی بهایجاد نمیRFID حجم محاسباتی اضافی برای سیستم  شده است که،

ت. در نهایت پروتکل پیشنهادی را توسط نرم افزار مطرح، مخصوصا حمله منع سرویس مقاوم اس هایکه در برابر حمله

تحلیل کرده که نتایج حاصل از این تحلیل نشان از مقاوم بودن پروتکل طراحی شده، در برابر  تحلیل خودکار اسکایتر

 .های مطرح را داردحمله

 

 

 .الگوریتم های احراز اصالت، خم بیضوی، حمله منع سرویس،پروتکل ،RFIDهای سامانه  :کلمات کلیدی

 

 مقدمه   .1

 شاهد 2RFIDهای استفاده از فناوری های اخیر و کاهش هزینهپیشرفت روز افزون فناوری مدارهای مجتمع در سال

های مختلفی چون مدیریت زنجیره تامین، ترابری و پشتیبانی درحوزهRFID های کارگیری سامانه رشد چشمگیر و به

باشیم. در های الکترونیکی میهای حمل و نقل عمومی و گذرنامهکترونیکی، بلیطنظامی و دفاعی، بارکدهای ال قوای

 .تشکیل خواهد داد RFIDهای [ را سامانه1نزدیک یک بخش اساسی در اینترنت اشیاء ] آیندهای

( می1خوان و سرویس دهنده مرکزی)کارگزار( مطابق شکل )شامل سه بخش: برچسب، برچسبRFID های سامانه 

 سیم و به واسطه امواج رادیویی است، در حالی که ارتباطخوان از طریق کانال بی. ارتباط میان برچسب و برچسبباشند

 .خوان و کارگزار از طریق کانال باسیم و امن استمیان برچسب

 
                                                 
1 Email: hamedsiavashi@chmail.ir 
2 Radio Frequency IDentification 



 

 

 
I4C.iust.ac.ir         481 

 

  .RFID [2] نحوه عملکرد سیستم. 1شکل 

 شود و اینچسب، یک شناسه منحصر به فرد اختصاص داده میها بدین گونه است که به هر برنحوه عملکرد این سامانه      

 گردد. هر برچسب دارای یک تراشه بسیار کوچک نیز هست که ابزارهای محاسباتی وشناسه در حافظه برچسب ذخیره می

 انسان و یا توانند برای شناسایی بر روی کاال،ها طبق اهداف مورد نظر میشوند. این برچسبپردازشی در این تراشه واقع می

ها گردند تا بتوانند با برچسبهای متناسبی نصب میخوان نیز در مکانهای برچسبحیوان ،کار گذاشته شوند. دستگاه

شوند. در سرویس ها از طریق یک کانال امن به سرویس دهنده مرکزی متصل میخواناطالعات نمایند. برچسب تبادل

شود و با دریافت شناسه ها در یک حافظه امن و بزرگ ذخیره میبرچسبمرکزی نیز اطالعات مربوط به همه  دهنده

های مجاز باشد سرویس دهنده کند، اگر برچسب جزو برچسبخوان در حافظه خود بررسی میبرچسبطریق  برچسب از

ویس دهنده خوان و سرنماید. در این مقاله به علت اینکه کانال ارتباطی بین برچسبرا تایید هویت می مرکزی برچسب

 .گیریمدو را یکی و به عنوان سرور در نظر می مرکزی امن است، این

 های احراز اصالت مبتنی بر خمساختار بقیه مقاله به این شرح است که در بخش دوم، کارهای مرتبط در زمینه پروتکل      

 حلیل امنیتی این پروتکل را انجامبیضوی را بیان و سپس در بخش سوم پروتکل طراحی شده را تشریح و در بخش چهارم ت

های مطرح شده، به خصوص حمله منع سرویس مقاوم دهیم که پروتکل طراحی شده در برابر حملهگردد و نشان میمی

در بخش پنجم پروتکل طراحی شده نسبت به چهار پروتکل بررسی شده از لحاظ امنیتی مقایسه شده است. در  .است

گردد. در بخش هفتم پروتکل طراحی شده را بر روی پروتکل طراحی شده انجام مییک تحلیل محاسباتی  بخش ششم

-تحلیل خودکار پروتکل اسکایتر، مورد تحلیل نرم افزاری قرار داده گرفته است. در بخش هشتم نیز نتیجه توسط نرم افزار

 .است گیری ارائه شده

 کارهای مرتبط .2

  IDEA [5] های رمزنگاری شبیهبراساس الگوریتم RFIDهای از اصالت سامانههای زیادی برای احرتاکنون پروتکل       

 هایی است که از سیستم رمزنگاری کلیدپیشنهاد شده است. در این مقاله تمرکز برروی پروتکل ECC [7و ]AES [ 6و ]

برای سیستم  (ECC) 1اند. سیستم رمزنگاری خم بیضویعمومی خم بیضوی برای انجام احراز اصالت استفاده نموده

RFID [ با حجم محاسباتی کمتری را فراهم 8تواند یک سطح امنیتی با طول کلید کوتاه تر ]بسیار مناسب است زیرا می

بیت همان سطح امنیتی  160 با طول کلیدECC [ نشان داده شده است که الگوریتم 11تحقیقات انجام شده ] نماید. در

قابل RFID های بر روی بسیاری از برچسبECC نماید. الگوریتم ت را فراهم میبی 1024 با طول کلید RSA الگوریتم

 .[11است ] سازیپیاده

                                                 
1 Elliptic Curve Cryptography 
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 [ به سه دسته سنگین وزن، میان وزن، سبک وزن12مبتنی بر خم بیضوی طبق ] RFIDاصالت سامانه  های احرازطرح     

های رمزنگاری کلید عمومی و امضاء دیجیتال ات[ اغلب شامل عملی13های سنگین وزن مانند ]گردند. طرحتقسیم می 

های سبک گردد. در طرحبیضوی و تابع چکیده ساز استفاده می [ از عملیات خم14های میان وزن مانند ]در طرح .هستند

م مفهو [11] 1ولکراستروفر 2005شود. برای اولین بار در سال های خم بیضوی استفاده می[ فقط از عملیات51] وزن مانند

 [ یک طرح احراز16و همکارانش ] 2تویلز 2006 مبتنی بر خم بیضوی را معرفی کرد. درسال RFIDاصالت  احراز هایطرح

برابر حمله جعل برچسب مقاوم است. درسال  را ارائه کردند و نشان دادند که طرحشان در ECCمبتنی بر  RFIDاصالت 

در برابر حمله ردیابی مقاوم نبوده و همچنین این طرح دارای [ نشان دادند که این طرح 17همکارانش ] و 3لی 2008

[ یک طرح احراز اصالت بر اساس خم بیضوی و کلید 19و همکارانش ] 4ژانگ 2011 نیست. در سال ویژگی امنیت پیشرو

برطرف کرده های این دو طرح را اند که ضعف[ ارائه کردند و نشان داده16[ و تویلز ]17طرح لی ] تصادفی برای بهبود دو

پذیری حمله جعل برچسب و سرور [ دارای آسیب19[ نشان دادند که طرح ژانگ ]20همکارانش ] و 5است، اما باباهیدریان

کند بیان شده دارای ویژگی احراز اصالت یکطرفه هستند و فقط سرور برچسب را احراز اصالت می هایاست. تمام این طرح

 6گودور و امیر 2011 سال گردد. درر، فرد درمیان و منع سرویس به برچسب میحمالت تکرا که این موضوع باعث بروز

مبتنی بر خم بیضوی را ارائه کردند که در آن از سیستم  RFIDهای دو طرفه سامانه یک پروتکل احراز اصالت [21]

وتکل در برابر حمله منع استفاده شده بود. این پر (ECCDSA) 8دیجیتال خم بیضوی و الگوریتم امضاء 7رمزنگاری الجمال

یک پروتکل احراز اصالت مبتنی بر خم  [22] 9هسیائو و لیائو 2013 در سال .سرویس در سمت برچسب مقاوم نیست

نشان دادند که این طرح دارای مشکل توافق کلید است به این معنی که  [23و همکارانش] 10بیضوی ارائه کردند که ژائو

[ یک 24] 11چو 2014 شده در سمت برچسب دسترسی داشته باشد. در سال ذخیره تواند به اطالعات مخفیمهاجم می

[ نشان دادند که این 25] 12[ و چی19] تابع چکیده ساز را ارائه کرد و ژانگ طرح احراز اصالت مبتنی بر خم بیضوی و یک

ن داده است که طرح چو نشا [26] 13توافق کلید است. همچنین فرش طرح نیز همانند طرح هسیائو و لیائو دارای مشکل

 14کار بهبود این پروتکل را نیز بیان کرده است. در همین سال موسوی دارای ضعف امنیتی جعل برچسب است و راه [24]

اند که در آن از یک بر اساس رمزنگاری خم بیضوی را ارائه کرده [ یک پروتکل احراز اصالت دو طرفه27] و همکارانش

[ یک پروتکل احراز اصالت دو طرفه 92] و همکارانش 15چن 2014فاده شده است. در سال الگوریتم امضاء دیجیتال است

رچسب و تکرار است. در ب های امنیتی مانند حمله جعلضعف مبتنی بر خم بیضوی را ارائه کردند که این پروتکل دارای

اند که دارای بیضوی ارائه کردهاحرازاصالت دوطرفه مبتنی بر خم  [ یک پروتکل30] و همکارانش 16آقای جین 2015 سال

حمالتی مانند حمله تکرار، ردیابی، حمله استراق سمع، حمله جعل  ویژگی دسترس پذیری و امنیت پیشرو بوده و در برابر

                                                 
1 Wolkerstorfer 
2 Tuyls 
3 Lee 
4 Zhang 
5 Babaheidarian 
6 Godor and Imre 
7 ElGamal 
8 Elliptic Curve Cryptography Digital Signature Algorithm 
9 Hsiao and Liao 
10 Zhao 
11 Chou 
12 Qi 
13 Farash 
14 Moosavi 
15 Chen 
16 Jin 



 

 

 
I4C.iust.ac.ir         483 

[ آن را در مقابل 29] [ با بهبود پروتکل چن31] و همکارانش 1شان 2016در سال  .خوان و جعل برچسب مقاوم استکارت

   .پذیر استاین پروتکل همچنان در برابر حمله منع سرویس آسیب و حمله تکرار مقاوم ساختند، ولی برچسب حمله جعل

  پیشنهادیپروتکل  معرفی  .3

 ها در برابر حمله منع سرویسایم که این پروتکلبعد از تحلیل و بررسی چهار پروتکل منتخب به این نتیجه رسیده       

 RFIDهای ای جدید، یک پروتکل احراز اصالت سامانههای مختلف و ایدهساختار پروتکل هستند. با توجه به آسیب پذیر

ایم که در برابر حمالت مطرح شده مخصوصا حمله منع سرویس مقاوم است. در خم بیضوی را طراحی کرده2بر ابَر مبتنی

با  DSAه ترکیب الگوریتم امضاء دیجیتال ایم، کاز یک امضاء دیجیتال مبتنی بر خم بیضوی ابَر استفاده کرده این پروتکل

های بیضوی ساده و ابَر نشان [ با مقایسه خم28و همکارانش ] 3بارسگید 2014در سال  .است HECCرمزنگاری  سیستم

دارای امنیت باالتر و حجم محاسبات  ECCنسبت به سیستم رمزنگاری خم بیضوی  HECCدادند که سیستم رمزنگاری 

با طول نقطه خم  HECCکه در این طرح نشان داده شده است که حل مسئله لگاریتم گسسته کمتری است به طوری 

بیت است. بنابراین استفاده  160با طول نقطه خم بیضوی  ECCتر ازحل مسئله لگاریتم گسسته بیت، سخت 80بیضوی 

 ECCر از سیستم رمزنگاری تبسیار مناسب RFIDهای های احرازاصالت سامانهدر پروتکل HECCاز سیستم رمزنگاری 

کنیم که امنیت بیت استفاده می 160خم بیضوی با طول کلید [ در این پروتکل از امضاء دیجیتال ابر32است. طبق ]

نماید که در واقع همان سختی حل مسئله لگاریتم بیت را فراهم می 320با طول کلید ECC  معادل یک امضاء دیجیتال

برای افزایش  AESدر این پروتکل طراحی شده ما از یک الگوریتم متقارن است.  HCDLP)( 4گسسته ابَرخم بیضوی

ایم. این پروتکل با استفاده از تکنیک مهرزمانی و عملیات بروزرسانی پروتکل استفاده کرده امنیت و ایجاد محرمانگی در این

حوه عملکرد پروتکل را بیان و در ادامه مقاوم شده است. ابتدا توضیحاتی درباره ن در برابر حمالت تکرار، منع سرویس

( جزئیات مربوط 3دهیم. در شکل )امنیتی و محاسباتی و نرم افزاری قرار می پروتکل طراحی شده را مورد تحلیل و ارزیابی

 .به این پروتکل آورده شده است

 
 پروتکل طراحی شده. 3شکل 

                                                 
1 Shen 
2 Hyper 
3 Barsgade 
4 Hyper elliptic Curve Discrete Logarithm Problem 



 

 

 
I4C.iust.ac.ir         484 

 

  استفاده شده در پروتکل: پارامترهایتوضیحات 

1- )3(-=SHA  :  شناسه و اطالعات اختصاصی مربوط به برچسب :i  .ام است 

 ) q=p- 1یک عدد تصادفی بزرگ و (pاست.   q >: کلید خصوصی برچسب که یک عدد تصادفی   -2

   =∗D:کلید عمومی سرور   -3

: تقسیم کننده کاهش یافته یکتا بر روی ابر خم ) p  ،q، : پارامتر عمومی امضاء دیجیتال شامل:   -4

 (شود.محاسبه می Harley’s [33] که توسط الگویتم Cبیضوی 

 AES: کلید متقارن الگوریتم   -5

 دار اولیه صفر: متغییر با مق  -6

 : یک شمارنده زمانی  -7

 ) q=p-1 ویک عدد تصادفی بزرگ  p(. است  > qکلید خصوصی سرور که یک عدد تصادفی :   -8

   =∗D کلید عمومی برچسب:  -9

 اند.متناظر با آن در آن ذخیره شده و مهرزمانی  یک جدول که مقادیر عدد تصادفی -10

 متناظر با آن برای شناسایی برچسب در آن ذخیره شده است. و مقادیر  یک جدول که تمام مقادیر  -11

 
 تشریح پروتکل 

ایم. عملکرد پروتکل طراحی در نظر گرفتهخوان را به عنوان سرور در این پروتکل سرویس دهنده مرکزی و برچسب       

 شده به این صورت است که:

از جدول اعداد تصادفی به صورت تصادفی در سمت سرور شروع  شروع کار این پروتکل با انتخاب یک عدد تصادفی  -1

را به  دارد. سرور یک عدد تصادفی  همراه متناظر با خود را در جدول به شود. این عدد تصادفی یک مهرزمانی می

در  نماید که این مقدار را گیرد، ارسال میخوان این سرور قرار میبرای برچسب مورد نظر که در فضای کارت همراه 

 گیریم.نظر می

صفر است،  mکه مقدار اولیه آن  mبا مقدار  کند و سپس از آن جدا می را ابتدا مقدار   برچسب با دریافت پیام  -2

درست  برابر است یا نه، اگر برابر نبود و همچنین بررسی امضاء  mبا  کند که آیا مقایسه می

دهد وگر نه اگر این دو شرط همزمان برقرار را انجام میدستکاری نشده باشد، برچسب ادامه مراحل  باشد یعنی پیام 

 توان از حمله منع سرویس و تکرار جلوگیری کرد.دهد. با این کار مینباشد برچسب مراحل احرازاصالت را ادامه نمی

را تولید و سپس مقدار امضاء اگر این دو شرط برقرار باشد، برچسب عدد تصادفی  -3

نماید و در ادامه پیام امضاء شده را برای بررسی امضاء در سمت سرور را محاسبه می 

های دهد و پیامقرار می  mکند. در آخر مقدار رمز می با الگوریتم 

 نماید.را برای سرور ارسال می  ،  



 

 

 
I4C.iust.ac.ir         485 

کند که آیا مقدار آن معتبر است یا خیر. این کار با بررسی جدول را بررسی می تدا مقدار ها ابسرور با دریافت این پیام -4

را  در جدول وجود داشته باشد، سپس مقدار مهرزمانی  گیرد و اگر این مقدار تصادفی اعداد تصادفی صورت می

، اگر ΔT=T-آوریم بدست می  را از Tاست که تفاوت زمان مرجع زمانی کند. این بررسی به این صورت بررسی می

ثانیه( بیشتر نباشد سرور ادامه مراحل احراز اصالت را انجام  10)به طور مثال Vاز حد مجاز تعیین شده  ΔTاین مقدار 

-نباشد سرور برچسب را غیرمجاز تشخیص می ΔT و یا معتبر نباشد  دهد در غیر این صورت اگر مقدار می

 دهد.

وسیله این  در صورت برقراری این شروط، سرور ابتدا پیام رمزشده ارسالی از طرف برچسب را رمزگشایی و سپس به -5

دریافتی را با  ر دهد. سرور ابتدا به وسیله امضاء دیجیتال درستی مقداپیام، امضاء دیجیتال را مورد بررسی قرار می

کند تا از تمامیت این پیام اطمینان حاصل نماید. در صورتی که این پیام دستکاری شده مقدار امضاء شده آن بررسی می

 نماید.گردد و روند اجرای پروتکل را متوقف میباشد سرور از حمله صورت گرفته مطلع می

کند، در صورت های برچسب جستجو میدریافتی در جدول شناسه ه در ادامه در صورت نبود حمله، سرور بوسیل -6

را بصورت  نماید. سپس سرور مقدار ام را احرازاصالت می iوجود این مقدار در این جدول، سرور برچسب 

را برای برچسب ارسال   کند. درنهایت سرور مقدار بروزرسانی می =

 نماید. می

   کند که آیا این رابطه قرار است یا نه  ابتدا بررسی می  برچسب با دریافت پیام  -7

-=Δ   ( کند، شروع به شمارش می  رنده است و با دریافت یک شما کهV  یک مقدار زمانی مشخص برای

باشد( در این رابطه اگر زمان دریافت پیام ارسال شده از طرف سرور از حد جلوگیری از حمله تکرار و منع سرویس می

V ن است که آیا مقدار نماید. شرط دیگر ایبیشتر شود برچسب عملیات احرازاصالت را متوقف میm   با هم برابر

است یا نه. اگر این دو شرط به طور همزمان برقرار باشد برچسب پیام رمزشده دریافتی را رمزگشایی و سپس برچسب 

نماید. در را با مقدار محاسبه شده در سمت خود را بررسی می و درستی مقدار  یکپارچگی و تمامیت 

 دهد.قرار می  mصورت درستی، برچسب سرور را احراز اصالت و در نهایت مقدار 

 

 تحلیل امنیتی پروتکل طراحی شده .4

های امنیتی را در نظر گرفت. در این قسمت پروتکل طراحی ها و تحلیلدر طراحی هر پروتکل باید یک سری از ویژگی      

[ مورد تحلیل و بررسی قرارداده و نشان داده شده است که پروتکل در مقابل 12الت مطرح شده در ]را در مقابل حم شده

 .حمالت ذکر شده مخصوصا حمله منع سرویس مقاوم است تمام
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 1احراز اصالت دو طرفه 

ر صورت برقراری کند و ددر این پروتکل سرور ابتدا پیامی را برای شروع فرایند احرازاصالت به برچسب ارسال می      

نماید، سرور هم با بررسی پیام دریافتی، برچسب را احراز موجود برچسب، پاسخ این پیام را برای سرور ارسال می شروط

نماید نماید و سپس پیامی را به برچسب ارسال و برچسب هم با بررسی این پیام دریافتی سرور را احراز اصالت میمی اصالت

 .گیردطرفه صورت می احرازاصالت به صورت دو و

 

 2محرمانگی 

است که این مقدار توسط الگوریتم  شود فقط مقدار در این پروتکل اطالعات مخفی که در کانال ناامن مبادله می        

AES حل احراز هم که توسط برچسب تولید و در مرا گردد. مقدار تصادفی رمز شده و بعد برروی کانال ارسال می

بعد از رمز شده و مهاجم به آن دسترسی ندارد و همچنین  AESگیرد نیز، توسط الگوریتم اصالت مورد استفاده قرار می

 گردد.گردد. بنابراین محرمانگی اطالعات در این پروتکل حفظ میهر نشست بروزرسانی می

 3گمنامی 

است که این مقدار توسط الگوریتم  عات برچسب درآن قرار دارد مقدار تنها پیامی که اطالدر این پروتکل         

این مقدار  تواند به آن دست پیدا کند. بر فرض دستیابی مهاجم به مقدار شود و مهاجم نمیرمز می AESرمزنگاری 

چکیده شده و مهاجم با داشتن مقدار  شناسه برچسب  SHA-3چکیده شده شناسه برچسب است و توسط الگوریتم 

 تواند از هویت برچسب اطالعی پیدا نماید، بنابراین این پروتکل دارای ویژگی گمنامی است.هم نمی 

 4حمله جعل برچسب 

چنین توسط رمز شده و هم AESبدل شده بین برچسب و سرور توسط الگوریتم  های رد ودر این پروتکل پیام         

و کلید خصوصی AES امضاء شده است بنابراین مهاجم بدون داشتن کلید مخفی  HECDSAالگوریتم امضاء دیجیتال 

تواند هیچ پیام مجازی را از طرف برچسب به سرور ارسال و خود را به عنوان یک برچسب مجاز جعل امضاء دیجیتال نمی

 نماید. 

 5حمله جعل سرور 

نماید. این پیام رچسب به وسیله آخرین پیام دریافتی از سرور و بررسی آن، سرور را احرازاصالت میدر این پروتکل ب      

و هم چنین کلید  است و مهاجم با ندانستن مقدار  شامل این مقدار 

د. به دلیل وجود مهرزمانی در تواند این پیام را جعل نماید و به برچسب ارسال و برچسب را فریب دهنمی Kرمزنگاری 

                                                 
1 Mutual authentication 
2 Confidentiality 
3 Anonymity 
4 Tag impersonation attack   
5 Sever spoofing attack 
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را نداشته باشد. بنابراین این پروتکل  Kآید که مهاجم زمان کافی برای کشف کلید مخفی این اطمینان بدست می مقدار 

 در برابر حمله جعل سرور مقاوم است.

 1حمله تکرار 

 های ارسالی از سمت برچسب به سرور تواند پیاممهاجم می      

را بررسی و  را ذخیره و در زمان دیگری برای سرور ارسال نماید، اما سرور ابتدا مقدار   ,

دهد. این کار به این صورت است که سرور ابتدا مقدار زمان ، تکراری بودن پیام را تشخیص میتوسط مقدار مهرزمانی

ثانیه( بیشتر باشد و  30)مثال  آورد و اگر این زمان از مقدار بدست می =ΔT-را بوسیله معادله  و دریافت ارسال 

اشد، سرور از شود با مقدار موجود در جدول سرور برابر نبدریافتی که بعد از هر نشست بروز می هم چنین اگر مقدار

گردد. از قبول این پیام خودداری و متوجه حمله تکرار مینماید و در نهایت از تکراری بودن پیام دریافتی اطالع پیدا می

  تواند پیام ارسالی از سمت سرور به سمت برچسبطرف دیگر مهاجم می

نماید، اما برچسب ابتدا در زمان دیگری برای برچسب ارسال  ورا ذخیره  

، زمان دریافت پیام  Δ=-دهد. برچسب با بررسی معادله  ، تکراری بودن پیام را تشخیص می با بررسی مقدار 

ر شد، برچسب پیام دریافتی را نامعتبر دقیقه( بیشت 1)مثال  Vاز مقدار  Δاول و دوم از سرور را مشخص و اگر مقدار 

را بررسی، اگر  گرددرا که بعد از هر نشست موفقیت آمیز مقدارش صفر می mدهد. همچنین برچسب مقدار تشخیص می

ار دهد. بنابراین این پروتکل در برابر حمله تکربرقرار نباشد، برچسب پیام دریافتی را نامعتبر تشخیص می   mمعادله 

 مقاوم است.

 2حمله فرد در میان 

در این پروتکل به دلیل استفاده از عملیات رمزنگاری و احرازاصالت توسط الگوریتم امضاء دیجیتال و همچنین استفاده       

هقای از مهرزمانی در هر دو سمت برچسب و سرور امکان انجام این حمله وجود ندارد زیرا طبقق مکقانیزمی کقه در قسقمت

ن شد به راحتی تاخیر و یا جعلی بودن در دریافت پیام در هر دو سمت برچسقب و سقرور قابقل تشقخیص اسقت و قبلی بیا

 تواند این حمله را بر روی این پروتکل انجام دهد.مهاجم نمی

 3حمله ناهمزمانی 

گردد و انجام می و مهرزمانی  در این پروتکل عملیات بروزرسانی در سمت سرور فقط برروی مقادیر اعداد تصادفی       

و سرور  داری نماید، برچسب به وسیله شمارندهاگر مهاجم از ارسال پیام دوم از سمت سرور به سمت برچسب خود

تواند نمیگردد. در نتیجه مهاجم شوند و عملیات احراز اصالت متوقف میها مطلع میدیر رسیدن پیام ازT توسط شمارنده 

 حمله ناهمزمانی را به دو سمت برچسب و سرور اعمال نماید.

 

                                                 
1 replay attack 
2 man-in-the-middle attack 
3 desynchronization attack 
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 1حمله ردیابی 

تواند اطالعات محرمانه برچسب را بدست آورد های قبل بیان شد مهاجم نمیدر این پروتکل همان طور که در قسمت      

 های گردند، و پیامهای مبادله شده رمزنگاری میزیرا تمام پیام

در هر نشست دارای مقادیر تصادفی تازه هستند و همین مقادیر تصادفی رمز و خروجی   ,

های متفاوت، ها از چندین نشست و از برچسبکنند. پس مهاجم با داشتن این پیاممتفاوتی را در هر نشست ایجاد می

مربوط به کدام برچسب است. بنابراین این پروتکل در برابر حمله ردیابی  دریافتی مورد نظر تواند تشخیص دهد که پیامنمی

 مقاوم است.

 2حمله منع سرویس 

در هر دو سمت برچسب و  و یک عدد تصادفی شاخص  در این پروتکل به دلیل استفاده از مکانیزم مهرزمانی         

( در سمت برچسب و سرور در هنگام دریافت ifدر این پروتکل با قرار یک شرط )سرور از این حمله جلوگیری شده است. 

گردد که زمان ارسال و دریافت پیام چه مدت بوده است و اگر از حد مجاز تعیین ها، ابتدا مقدار مهرزمانی بررسی میپیام

از تکرار همزمان پیام به هر دو سمت  دهد. همچنین به وسیله عدد تصادفی شده بیشتر باشد پیام را نامعتبر تشخیص می

از  بعد از هر بار دریافت پیام گردد. در سمت سرور این کار به وسیله بروزرسانی مقدار برچسب و سرور جلوگیری می

با مقدار موجود  گردد و اگر مهاجم برای دومین بار پیام برچسب را به سرور ارسال نماید مقدار سمت برچسب انجام می

را در نظر  m نماید. در سمت برچسب یک متغییردر پایگاه داده سرور برابر نخواهد بود و سرور پیام دریافتی را قبول نمی

ماید اگر نمقایسه می mدریافتی را با  گیریم که مقدار اولیه آن صفر است و با دریافت اولین پیام از سمت سرور مقدار می

قرار داده و پیام   را برابر مقدار  mدهد و سپس مقدار با هم برابر نباشند برچسب محاسبات مشخص خود را انجام می

تواند پیام اول ارسال شده از سمت سرور را نماید و مهاجم نمیمشخص شده در روند پروتکل را، برای سرور ارسال می

با مقدار  ابتدای دریافت پیام مقدار  (if)است و در شرط  mبا مقدار  سال نماید زیرا مقدار چندین بار برای برچسب ار

m کند. در زمان دریافت پیام دوم از برابر است و شرط نابرابر آن معتبر نخواهد بود و برچسب پیام دریافتی را قبول نمی

است یا نه، اگر برابر بود پیام دریافتی را  mدریافتی برابر مقدار  اید که آیا مقدار نمطرف سرور، برچسب ابتدا بررسی می

تواند برای دومین بار پیام معتبر دهد. حال مهاجم نمیرا برابر صفر قرارمی mدهد و در انتها مقدار مورد بررسی قرار می

برابر نخواهد بود تا شرط دریافت  فر شده است و دیگر با مقدار برابر ص mسرور را به برچسب ارسال نماید زیرا مقدار 

پیام دوم از سمت سرور محقق گردد. بنابراین این پروتکل در برابر حمله منع سرویس در هر دو سمت برچسب و سرور 

 مقاوم است.

 

 

 

 

                                                 
1 tracking attack 
2 Denial of Service attack 
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 مقایسه امنیتی پروتکل طراحی شده با چهار پروتکل بررسی شده. 5

را مورد [ 31]شان  ،[30] جین [،27] موسوی، [21]های بررسی شده، چهار پروتکل گودور و امیر بین پروتکلاز      

اند و در ایم. دلیل انتخاب این چهار پروتکل این است که از یک الگوریتم رمزنگاری استفاده کردهو بررسی قرار داده تحلیل

اند. به صورت مختصر تحلیل این ها بودهری نسبت به دیگر پروتکلهای چند سال گذشته دارای امنیت باالتپروتکل بین

از یک سیستم رمزنگاری الجمال و الگوریتم امضاء [ 21]پروتکل به این صورت است که در پروتکل گودور و امیر  چهار

ا تشخیص دهد، های دریافتی رتواند تکراری بودن پیاماستفاده شده است و به دلیل اینکه برچسب نمی ECDSA دیجیتال

 از دو مرحله احراز اصالت و [27]پروتکل در برابر حمله منع سرویس در سمت برچسب مقاوم نیست. پروتکل موسوی  این

 بررسی بر اساس مسئله لگاریتم گسسته خم در سمت سرور و برچسب تشکیل شده است و این پروتکل در برابر حمالتی

 خوان و جعل برچسب امن است و در برابرتراق سمع، حمله جعل برچسبهمچون تکرار، حمله ردیابی برچسب، حمله اس

های احراز اصالت هم دارای ویژگی [30]حمله منع سرویس در دو سمت سرور و برچسب ناامن است. پروتکل جین 

ان و خودسترس پذیری و امنیت پیشرو است و در برابر حمالتی همچون حمله تکرار، ردیابی، حمله جعل برچسب دوطرفه،

پروتکل شان در مورد برچسب مقاوم است و در برابر حمله منع سرویس در هر دو سمت برجسب و سرور ناامن است.  جعل

این پروتکل در برابر  چنانهم اما ،بهبودهای صورت گرفته در برابر حمله تکرار و جعل برچسب مقاوموجود  هم با [31]

یست. ایده حمله منع سرویس به این صورت است که حمله کننده در سمت برچسب و سرور مقاوم ن حمله منع سرویس

کند. به گواهی تصدیق است، را ذخیره ، و این پیام را به صورت انبوه به سمت سرور و برچسب ارسال می پیامی را که شامل

مقدار و  1یاز تکنیک رمزنگاری و مهرزماندارای ضعف ساختاری است و  RFIDی احراز اصالت هاپروتکل  دلیل اینکه

دریافتی را ندارند، بنابراین سرور و برچسب به  د، برچسب و سرور توانایی تشخیص تکراری بودن پیامکنننمی استفاده 2اولیه

های ماند. نتیجه تحلیلبهره می سرویسی بی دهد و کاربر معتبر از هرگونهاجبار زمان و منابع محاسباتی خود را از دست می

 .( آمده است1تحلیل شده در جدول ) ر روی پروتکل پیشنهادی و مقایسه آن با چهار پروتکلامنیتی صورت گرفته ب

 .های احراز اصالتمقایسه امنیتی پروتکل. 1جدول

 
                                                 
1 timestamps 
2 nonce 
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 پیشنهادیمحاسباتی پروتکل  . پیچیدگی6

و یک الگوریتم  ایم که استفاده ترکیبی از یک امضاء دیجیتالبا بررسی محاسباتی این چهار پروتکل، نشان داده      

 طراحی شدهنماید و پروتکل زیادی را برای سیستم فراهم نمی رمزنگاری متقارن در پروتکل طراحی شده حجم محاسباتی
( به 2قابل پیاده سازی است. محاسبات سمت برچسب و سرور در این پنج پروتکل در جدول )RFID های بر روی سیستم

به ترتیب به معنای پیچیدگی زمانی   , ,  , ,,, نمایش درآمده است و مقادیر 

ای در میدان متناهی، پیچیدگی زمانی اجرای عمل جمع روی خم بیضوی، پیچیدگی مورد نیاز برای اجرای ضرب پیمانه

ای، پیچیدگی زمانی محاسبه یضوی، پیچیدگی زمانی اجرای عمل معکوس پیمانهزمانی اجرای عمل ضرب روی خم ب

ای در میدان متناهی ابر خم بیضوی و زمان محاسبه تابع ، پیچیدگی زمانی اجرای ضرب پیمانهAESالگوریتم رمزنگاری 

 .  [12]هستند  برابر 36/0و 0/ 6و 100و  3و  5و  1200چکیده ساز است که مقادیر آن به ترتیب 

 .پیشنهادیمحاسباتی پروتکل  پیچیدگیمقایسه  . 2جدول

 

 پیشنهادینرم افزاری پروتکل  خودکار تحلیل. 7

 های امنیتی پس از انتشار،های امنیتی توسط انسان کاری دشوار است و در بسیاری از پروتکلتحلیل و آنالیز پروتکل      

و  1های امنیتی توسط ابزارهای تحلیل خودکار نظیر اسکایترجهت تحلیل پروتکل به همین ،هایی مشاهده شده استنقض

افزار  ها باشد. مزیت نرمهای امنیتی این پروتکلشناسایی مشکالت و حفره حل مناسبی در جهت تواند راهمی 2پروریو

زار اسکایتر است که خود نرم افزار تمام تعریف یک سناریو برای ورودی نرم اف افزار پروریو، عدم نیاز به اسکایتر نسبت به نرم

 آورد، زیرا ذهن انسان توانایی در نظر گرفتنپروتکل به اجرا در می های مختلف موجود برای حمله را بر رویحالت

 Scyther v1.1تمام سناریوهای حمله را ندارد. بنابراین طبق مطالب بیان شده ما از نرم افزار تحلیل خودکار پروتکل 

                                                 
1 Scyther 
2 ProVerif 
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 Compromise-0.9.2[35] در این قسمت خروجی تحلیل نرم افزار . ایمبرای تحلیل پروتکل طراحی شده استفاده کرده

( و 4نتیجه این نرم افزار به صورت شکل ). دهیماسکایتر بر روی پروتکل طراحی شده را مورد تحلیل و بررسی قرار داده می

نقطه ضعف امنیتی نیست. توضیحات  ه این پروتکل دارای هیچدهد کصورت کلی نشان میه( نشان داده شده است که ب5)

های هخروجی نرم افزار اسکایتر اگر حمل [ تشریح شده است. در34های امنیتی این نرم افزار در ]کامل مربوط به این ویژگی

د. همان طور که در دهرا نشان می صورت گراف نحوه انجام این حملههبه پروتکل انجام شده باشد، یک صفحه گرافیکی را ب

دهد که هیچ گونه الگویی نشان می های پروتکل انجام شده است،شود در تحلیلی که بر روی مشخصه( مشاهده می4شکل )

نشده است، و مهاجم نتواسته است از  پیداR , I  1هایهای برچسب توسط پارامترهای موجود در نقشبرای ردیابی مشخصه

در برابر حمله دریابی در تمام طراحی شده  ل برچسب را ردیابی نمایید. در نتیجه پروتکلروی مراحل مختلف اجرای پروتک

 .مراحل اجرای پروتکل، مقاوم است

 

     پیشنهادیافزار اسکایتر بر روی پارامترهای پروتکل  نتیجه بررسی نرم. 4شکل 
 

نیتی پروتکل طراحی شده مانند محرمانگی، احراز های امنتیجه بررسی نرم افزار اسکایتر بر روی ویژگی (5در شکل )      

شود. توضیح و وجود یا عدم وجود حمالتی همچون جعل برچسب، تکرار، ناهمزمانی و مرد درمیان را نشان داده می اصالت

 :( بصورت زیر است5امنیتی شکل ) تحلیل

1. Secret x : گیرد ویژگی ی قرار میاولین ادعای امنیتی است که در نرم افزار اسکایتر مورد بررسSecret x  است که

، شامل پارامترهای مهم موجود در پروتکل است. دارا بودن این ویژگی به این معنا است که پارامترهای این پروتکل xمقدار

دارای محرمانگی و هم دارای  توسط مهاجم شنود و یا دستکاری نشده است و در واقع این پارامترها هم(  , )

دارای این ویژگی امنیتی محرمانگی  R , Iنشان داده شده است که این پروتکل در هر دو نقش  (5)جامعیت است. در شکل 

 های تبادل شده است. و جامعیت پیام

2.: Alive  که طرف مقابل  کندیک نوع احراز اصالت است که هدفش ایجاد یک شریک ارتباطی است و در واقع ادعا می

کند دو طرف نمایید و بیان میاست. در واقع این ویژگی وجود احراز اصالت دوطرفه را اثبات می 2احراز اصالت به نوعی زنده

همچنین وجود  موجود است.طراحی شده ، این ویژگی در پروتکل (5)اند و طبق شکل یکدیگر را شناخته  R,Iدر هر نقش

 هاجم نتوانسته است حمله مرد درمیان را بر روی پروتکل اجرا نمایید.دهد که ماین ویژگی نشان می

 

                                                 
1 roles 
1 Alive 
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 های امنیتی پروتکلنتیجه بررسی نرم افزار اسکایتر بر روی ویژگی. 5شکل

3 .: WeakAgree  این ویژگی به معنای وجود یک احراز اصالت قوی است و به این معنا است که گیرنده یقین کند که

دهد که تی از طرف فرستنده معتبر و مورد نظر خود ارسال شده است. در واقع این ویژگی نشان میهای دریافتمام پیام

حمله ناهمزمانی را بر روی این پروتکل دارای یک احرار اصالت کامل است و مهاجم نتوانسته است  طراحی شدهپروتکل 

 اجرا نمایید. 

4 .1:Niagree کند که فرستنده و گیرنده پیام بر روی مقدارها و متغییرا میاین ویژگی یک نوع احرازاصالت است که ادع-

ها را در زمان دیگری برای کنند و هیچ اطالعاتی به دست مهاجم نیافتاده است تا بتواند پیامهای تبادل شده، توافق می

هد که مهاجم نتواسته است درچسب یا سرور ارسال نماید و حمله تکرار را به اجرا در بیاورد. در واقع این ویژگی نشان میب

 طراحی شده اجرا نمایید. حمله تکرار را بر روی پروتکل 

5 .2:Nisynch اند که پیام ارسال شده فقط از طرف فرد معتبر ارسال کند که طرفین مطمئن شدهاین ویژگی بیان می

ت کاری و یا اینکه به صورت شده است و تکراری و یا جعلی نبوده و مهاجم نتواسته است اطالعات ردوبدل شده را دس

کند که حمله جعل سرور و جعل برچسب و منع تکراری برای برچسب یا سرور ارسال نمایید. در واقع این ویژگی بیان می

                                                 
1 Non-injective agreement 
2 Non-injective synchronization 
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در برابر حمله منع سرویس در هر دو  طراحی شدهسرویس توسط مهاجم به پروتکل اعمال نشده است، در نتیجه پروتکل 

 است.سمت برچسب و سرور مقاوم 
 

 

 گیرینتیجه .8

 

 های احراز اصالتبه این نتیجه رسیدیم که اکثر پروتکلRFID اصالت سامانه  های احرازا بررسی نقاط ضعف پروتکلب      

RFID  دارای نقطه ضعف امنیتی حمله منع سرویس در سمت برچسب و سرور هستند. در این مقاله یک پروتکل مبتنی

 برای انجام عمل احراز اصالت وHECDSA ایم که در آن از یک الگوریتم امضاء دیجیتال ردهابَرخم بیضوی را طراحی ک بر

 برای ایجاد محرمانگی، استفاده شده است. در طراحی این پروتکل از یک مهرزمانی و عملیات AESالگوریتم رمزنگاری 

 سرور، مرد درمیان، تکرار، ردیابی وای استفاده شده است که عالوه بر حمالت جعل برچسب، جعل بروزرسانی به گونه

 ناهمزمانی، در برابر حمله منع سرویس در هر دو سمت برچسب و سرور نیز مقاوم است. در ادامه پروتکل طراحی شده را

 ایم که استفاده از الگوریتم رمزنگارینسبت به چهار پروتکل دیگر مورد تحلیل امنیتی و محاسباتی قرارداده و نشان داده

در پروتکل طراحی شده، حجم محاسباتی باالی را به سیستم AES رن خم بیضوی و الگوریتم رمزنگاری متقارن نامتقا

افزاری پروتکل  سازی نمود. برای تحلیل نرمپیادهRFID های کند و میتوان این پروتکل را بر روی سیستمنمی تحمیل

ایم که دور اجرای پروتکل به این نتیجه رسیده100ه کرده و در افزار تحلیل خودکار پروتکل اسکایتر استفادنرم پیشنهادی از

طراحی شده در برابر حمالت مطرح شده امن است و هیچ الگوی حمله ردیابی و هیچ سناریویی برای حمله به این  پروتکل

 .وجود ندارد افزار اسکایتر هیچ نقطه ضعف امنیتی در پروتکل طراحی شده گزارش نشده است و در واقع طبق نرم پروتکل
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