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های های احراز هویت مبتنی بر توابع غیرقابل کپی برداری در سامانهتحلیل امنیتی پروتکل
RFID 

 
 

 2 یزیعزمهدی ،  1رضاجعفری

 دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات امن و رمزنگاری, دانشگاه جامع امام حسین)ع( -1

 استادیار گروه مخابرات, دانشگاه جامع امام حسین )ع( -2

 

 

 چکیده

 

با این وجود،  .استفاده شده است هاحوزهدر بسیاری از  یاگستردهبه طور  RFID(3 (شناسایی فرکانس رادیویی هایسامانه

به ویژه، ظهور تعداد  .شوندنیز به تدریج ظاهر می RFID امنیتی فن آوری مسائل د،کنفراهم میرا زندگی  آسایشکه  درحالی

 و مشابه کپی ، موجب خسارات زیادی برای تولیدکنندگان و مشتریان شده است، که برچسبجعلیزیادی از کاالهای تقلبی و 

شناسه منحصر به فرد  توانندیم را بدست آورند، برچسباگر مهاجمان اطالعات کامل یک  .ید جدی امنیتی استیک تهد

یک برچسب وجود ندارد، برای شناسه اضافی هیچ به طور کلی، چون  .بدست آورند آورانها با برخی از ابزارهای فنر برچسب

 توانندیم، مهاجمان دیآیمبه دست  برچسب معتبر یهادادههنگامی که  .است سخت آن تشخیص برچسب اصلی و مشابه

از تغییرات اجتناب ناپذیر در تولید  PUF(4 (کپی برداریتوابع فیزیکی غیر قابل . کنند سازی(مشابه) یکپاین برچسب را 

. بنابراین، کندیمعمل   ICیک اثر انگشت منحصر به فرد مانند هاآنخروجی -. رفتار ورودیرندیگیمبهره  IC(5 (مجتمعمدار

 معموالًپروتکل  یپیشنهاد یهاطرح. اندشده، پیش بینی های قویPUFیمجموعه، در IC به عنوان مکانیزم احراز هویت هاآن

و بر اساس  را بررسی طرح  شش، مقالههمراه است: سبک وزن و مقاوم شده در برابر حمالت فیزیکی. در این  PUF نوعبا دو 

 . میکنیم مقایسه PUFهای مبتنی بر امنیتی متداول بکار رفته در پروتکی مولفه 10

,حمالت , برچسب, سرور,مدارمجتمعPUF ,برداریکپی قابلتوابع غیر های احراز هویت,پروتکل ،RFID: کلمات کلیدی

 پروتکل, نویز زدگی,

 

 

 
 

                                                      
 دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات امن و رمزنگاری ,دانشگاه جامع امام حسین )ع( 1
Email: rezajafari@ihu.ac.ir 
   استادیار گروه مخابرات دانشگاه جامع امام حسین )ع(2
Email: mahdiazizi@ihu.ac.ir 
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 مقدمه .1

و یک  و ارزان قیمتمحدود -منابعبا : یک برچسب میریگیمک سناریوی تصدیق مشترک بین دو طرف را در نظر ی

 یهاکارت، (RFID) ییهای شناسایی فرکانس رادیوعملی یک برچسب عبارتند از: برچسب یهامثال .سرور غنی از منابع

هدف اصلی احراز هویت موجودیت متقابل ممکن یا یک طرفه است، که  . یک شبکه حسگر بی سیم یهاگرههوشمند و 

اگر چه سرور، محاسبات و ذخیره سازی امن را در اختیار دارد، با  . ابدییمبه حریم خصوصی برچسب توسعه  گاهی اوقات

یک کلید مخفی در حافظه  معموالً  هابرچسب .است ارائه امنیت، یک چالش بزرگ توجه به الزامات در قسمت برچسب،

 شدن پاک یتقابلبا مانند حافظه فقط خواندنی قابل برنامه ریزی  پیشرفته، با استفاده از تکنولوژی 1(NVM)غیرفرار 

-ذخیره مییا فیوزها  3(SRAM)رجانشین آن، حافظه دسترسی تصادفی ایستا باطری دافلش و 2(EEPROM) الکتریکی

ابتدا  به شرح زیر است:مسائل امروز  .کنندیمرا وارد کرده و یک پروتکل احراز هویت را اجرا  رمزنگاری کلید یهاهیاول کنند.

، 4اسفنجی)یک تابع هش بسیار سبک  .محدود، چالش برانگیز است-رمزنگاری در یک حالت منابع یهاهیاولپیاده سازی 

یک   (IC)به مدار مجتمع تواندیمدوم، مهاجم . دروازه نیاز دارد 1500، و غیره(، به طور معمول معادل 6فوتون، 5کوارک

ثابت کرده است که وقتی راز به طور دائم در یک حالت الکتریکی مقاوم ذخیره  NVMبرچسب دسترسی فیزیکی پیدا کند. 

فلش  مخالف اهداف کم هزینه هستند. NVM یهایتکنولوژسوم، بیشتر  .]1[شده باشد به حمالت فیزیکی آسیب پذیر است

EEPROM و در نتیجه، باعث مراحل تولیدی مازاد با توجه به طراحی متداول نیمه  نیاز به ترانزیستورهای دروازه شناور دارد

، به عنوان مثال، شبکه سیمهای حساس،  NVMخواهد شد. مدار برای حفاظت از محتویات 7(CMOS)اکسید -هادی متال

 .گران است

توابع باینری  هاآن، اساساًدهند. ارائه می یک جایگزین امیدوار کننده (PUFsتوابع فیزیکی غیر قابل شبیه سازی )

به عنوان یک  توانیمرا  هاآنبنابراین، . شودیمتولید  IC به واسطه تغییرات ساخت هاآنخروجی -هستند، و رفتار ورودی

ممکن است مشکالت فوق را کاهش  هاآن. شناخت، که مشابه با بیومتریک های انسان است IC اثر انگشت منحصر به فرد

عالوه بر . دهندیمرا اجازه  CMOS یسازگارهم  محدودیت منابع و با برای یک پیاده سازیهم ها  PUF بسیاری از. دهند

حمالت تهاجمی ممکن است . پنهان است که یک فرمت بسیار کمتر قابل خواندن است IC در ساختار فیزیکی یکاین، راز 

متعددی پیشنهاد شده  PUF احراز هویت مبتنی بر یهاپروتکل. به راحتی این راز را به عنوان یک مزیت اضافی از بین ببرد

های ضعیف و قوی ارتباط  PUF ، که با اختالفات عملکردی بینکنندیمبه طور طبیعی ظهور  هاپروتکلدو دسته از . است

احراز هویت  یهاپروتکلبا  کامالًکه  ردیگیمها را به عنوان مولد کلید در نظر  PUF ضعیف استفاده از PUF روش. دارند

 .معمولی سازگار است

. یکی از اجزای اصلی پروتکل است خود PUF خروجی-رفتار ورودی. میکنیمتمرکز  قوی PUFدر مقابل بر روش 

یک لیست از الزامات پروتکل و بکاربستن آن به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل . این به نوع خاصی از طراحی پروتکل نیاز دارد

؛ شودیمچندین مسائله امنیتی و عملی تا حد زیادی ظاهر . میدهیمقوی ارائه  PUF یهاپروتکلیک لیست کامل از بجای 

ل چارچوب الزامات پروتک. ازکاربرد بیشترین پیشنهادات موجود در شکل فعلی خود استفاده کنیم میتوانینمبه طریقی که 

در این کار دو  هاپروتکلتمام . آتی است PUF مبتنی بر یهاوتکلپرهمچنین به عنوان یک چک لیست برای بهبود کیفیت 

                                                      
1 Nonvolatile Memory 
2 Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 
3 Static Random-Access Memory 
4 Spongent 
5 Quark 
6 Photon 
7 Complementary Metal-Oxide Semiconductor 
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 NVM سپس سرور متغیرها را در. کندتبعیت می IC از تولیدکه مرحله اول یک ثبت نام یکباره در محیط امن، . مرحله دارد

-های یکبارنابودی رابط. دهدیمبرای ایجاد یک راز مشترک به دست  PUF و/یا اطالعاتی در مورد کندیممقدار دهی اولیه 

مرحله دوم در توسعه میدان است، . را بطور دائمی محدود کند NVM / PUFدسترسی مستقیم به  بعداًمصرف ممکن است 

سپس برچسب و سرور از طریق یک کانال ارتباطی ناامن ارتباط . که در آن برچسبها به حمالت فیزیکی آسیب پذیر هستند

 .کنندیمبرقرار 
 

 

 تعاریف اولیه. 2

 پرداخته شده است. PUFف و نمادهای استفاده شده در پروتکل های مبتنی بر یدر ادامه به مبانی و تعار

 سازینماد 2,1

𝑖بردارهای خام هستند و عناصر آنها از  بردارهاتمام  ≥ اثر بردار بی. شوندیمانتخاب . ..،c(1)، c(2) ،مابین پرانتز 1

نشان داده . .. ،c، (2)c(1)بشکل  ،همچنین متغیرها ممکن است با یک شمارنده افزوده اجرای پروتکل. شوددر نظر گرفته می 0

 شوند.

 

 نماد توضیح  ردیف

 c ;.حروف کوچک انگلیسی برجسته بردارهای باینری 1

 H ;.حروف انگلیسی بزرگ برجسته های باینریماتریس 2

 HW(c)نویسی با استفاده از حروف بزرگ، کج توابع 3

⊕𝒙 2جمع دو بردار در پیمانه  4 𝐜  

 𝒆.𝑯𝑻 2ضرب بردار در ماتریس در پیمانه  5

 𝒙||𝐜 الحاق کردن 6

 �̅� معکوس بیت 7

𝑑 انتقال متغیر 8 ← 𝑑 − 1 

 

2,2 NVM تعبیه شده 

با توجه به قابلیت برنامه ریزی، با انعطاف پذیری بیشتر  هاآن. میریگیمتعبیه شده را در نظر  NVM ما سه دسته از

اضافی  یهاماسکهزینه تولید اغلب به . کندیمتوانند پشتیبانی کنند تعیین ، زیرا نوع متغیرهایی را که میاندشدهفهرست 

 افزاریختحافظه فقط خواندنی س رده اول. شودیممعمولی تعبیر   CMOSو مراحل پردازش با توجه به یک فرآیند

(ROM)1 شودیمبه اشتراک گذاشته  هابرچسبمحتویات آن ماسک تعریف شده است و بنابراین توسط هر یک از . است .

قابل برنامه ریزی  NVMدسته دوم یک . زیرا فرایند تولید بیشتر پیچیده نیست. کم هزینه هستند معموالًها آوریفن

                                                      
1 hardwired ReadOnly Memory 

 های مشترک. نماد1جدول 
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گری یا دارای ریخته یا همچنینهر یک از فیوزها یا ضدفیوزها هستند و  یهیپاها بر آوریفن. است 1(OTP)یکبارمصرف

ارائه دادند که  گریریخته مستقل IP، OTP NVMچندین ارائه دهنده . هستند گریاز ریختهخاص هستند یا مستقل 

 6سایدِنسو  5س کوراِن اِ،  4نیمه هادی نووسِل ، 3کیلوپَس، 2مموریای این شامل. کندفرایند تولید را بیشتر پیچیده نمی

 OTP از طریق پارتیشن بندی یک توانیمباال، برنامه ریزی مجدد را  بسیار یهانهیهز بابه مقدار بسیار محدود و . است

NVM فهمدیمغیر فعال کردن و فعال کردن پارتیشن فعلی و بعدی را درک به ترتیب  ،نوشتن. شبیه سازی کرد بزرگ .

نوشتن را پشتیبانی  یهاچرخهز است که تعداد بسیار زیادی ا حقیقیMTP)(7 یزمان-برنامه ریزی چند قابل NVMگروه سوم 

فلش  و EEPROM و مراحل پردازش اضافی، هاماسکدر نتیجه . متاسفانه فن آوری های سنتی گران هستند. کندمی

است اما  متکی SRAMسازگار با  CMOS بر دار یباتر SRAM. نیاز به ترانزیستورهای دروازه شناور دارند جانشین آن

کند، وجود دارد که فرایند تولید را بیشتر پیچیده نمی MTP NVMساختارهای سلولی . بسیار گران قیمت هستند هایباتر

 عالوه بر. در نظر گرفته شود ن ابتکارات نباید به عنوان کاالبا این حال، ای. ارائه شده است eMemoryکه به عنوان مثال، 

 .است EEPROM /Flash کمتر از معموالًاین، تراکم ذخیره سازی 

 
 

 جعبه سیاهتوابع فیزیکی غیرقابل شبیه سازی: توضیح  2,3 

متاسفانه برای اهداف . شوندیممطرح  r و پاسخ c به ترتیب به عنوان چالش PUF بیتی n بیت و خروجی m ورودی

قابل تکرار  کامالً پاسخ  یهاتیباول، . یک اوراکل تصادفی مطابقت ندارد با 8(CRPs)چالش پاسخ یهاجفترمزنگاری، رفتار 

نویز در ترانزیستورها و سیمها و همچنین اختالالت زیست محیطی مختلف )ولتاژ منبع، دمای، و غیره( منجر به . نیستند

. یک طرف و همبستگی وجود دارد: تمایل به شوندیمپاسخ به طور غیرمستقیم توزیع  یهاتیبدوم، . شودیمنتایج غیرقطعی 

ها اغلب به دو دسته تقسیم  PUFها،  CRP با توجه به تعداد. بدون جبران درست، ممکن است انواع حمالت را فعال کند

. مورد نیاز دارای مقیاس خطی است IC با سطح باًیتقرکه  دهندیمهای کمی را ارائه  CRPهای ضعیف  PUF. می شون

یمجداگانه گذاشته شده است، هر کدام یک یا چندین بیت پاسخ را تولید  یهاسلولک آرایه از شامل ی معموالًمعماری 

که  رودیمانتظار . هر دو بسیار عمومی هستند]3 [اینوسانگر حلقه PUF و  SRAM PUF ]2[ به عنوان مثال. کنند

با این . کندیمبا توجه به اینکه آرایه یک ساختار عملکردی چالش پاسخ را فراهم . باشد هاسلولفضایی بین  یهایهمبستگ

.2m یهمه، عمدتاًحال، حجم کلی آرایه اهمیت اساسی دارد:  n  شوندیمبرای تولید یک کلید مخفی استفاده  مجموعاًبیت .

. NVM ، بر خالف ماهیت دائمیشودیم، در حافظه موقت ذخیره شودیماین کلید هر زمانی که عملیات رمزنگاری انجام 

، برای تضمین یک کلید قابل باز تولید و یکپارچه توزیع شده است مورد ]4 [یک استخراج فازی معموالًمنطق پس پردازش، 

 مورد نیاز مقیاسش نمایی ICکه اغلب با فضای  دهندیمها را ارائه  CRP های قوی تعداد بسیار زیادی از PUF. نیاز است

یک فضای چالش بزرگ را فراهم کند، به  تواندیم معموالً، سبک معماری n = 1 عمدتاً رغم فضای پاسخ کوچک،  به. است

مخفی تجائز کرده و در  یدهایکلممکن است تا حد زیادی از مقدار نیاز به تولید  هاآنبنابراین، . m = 128عنوان مثال، 

 .]5[داور PUFمثال،  نیترمعروف. احراز اصالت سبک وزن ترویج یابند یهاتیاولودرجه اول به عنوان 

                                                      
1 One-Time Programmable 
2 eMemory 
3 Kilopass 
4 Novocell Semiconductor 
5 NSCore 
6 Sidense 
7 Multiple-Time Programmable 
8 Challenge-Response Pairs 



 

 

 
I4C.iust.ac.ir         430 

ها جدی است، زیرا اینها نه تنها در حقیقت فضایی هستند بلکه شامل رفتارهای عملکردی  CRP با این حال، همبستگی بین

اصطالح مدل سازی را  ممکن است حمالت به PUFگرفتن بنابراین، قرار گرفتن در معرض بدون حفاظت قرار . شوندیمنیز 

 PUF آموزش، تالش برای ساخت یک مدل پیش بینی کننده از یها CRP یکی با توجه به مجموعه محدودی از. فعال کند

 .]6[ اندبودهموفق  هانیماشیادگیری  یهاتمیالگور. کندیم

های  PUFدر اصل، . کندیمدرک ]7[درزیرمجموعه سابق، یک پذیرش کلی از مفاهیم بیشتر محدود کننده را 

. ها ضروری بود نادیده گرفته شود CRP عالوه بر این، همبستگی بین. ضعیف و قوی نیاز به آشکار شدن تکه تکه داشتند

اگر چه به لحاظ مشخصات مورد نظر . کندیمهای قوی، این به الزام مقاومت در برابر حمالت مدل سازی اشاره  PUF برای

 .اخیر است بسیار متناسب با مفاهیم عملی

 ها برای مقاومتشان در برابر حمالت فیزیکی تعریف شده بودند، که اغلب با درک بصری این که حمله به PUF در ابتدا

IC ممکن است به PUF این مازاد بر ماهیت بی ثباتی. آسیب برساند و از این رو راز را نابود کند PUF  هاتیمحدودها است که 

خوش بینی را کاهش ]8،9،10،11،12[ یک رشته از حمالت فیزیکی راًیاخبا این حال، . دهدیمرا در زمان حمله نشان 

یمتهاجمی موفق به نظر  یهاکیتکنحتی . راز را نابود کند تواندینمتجزیه و تحلیل کانال جانبی غیرمنفعل است و . اندداده

ضعیف، این به طور مستقیم با خصوصیات راز های  PUFبرای. ها است CRP تمرکز اصلی این حمالت جمع آوری. دیرس

 با وجود تمام. های قوی، برای موفقیت حمله ممکن است گام اضافی یادگیری ماشین مورد نیاز باشد PUFبرای. ارتباط دارد

 ونبد یهاتمیالگورو  NVM همانطور که. پیشین، الزم است گفته شود که مقابله با اقدامات متقابل کار دشواری است مسائل

 .ها نیز صادق است PUF اهدف آسانی هستند، همین امر برای یامقابلهاقدامات 

 

 

 الزامات پروتکل. 3 

PUF از الزامات  یاگستردهبه صراحت لیستی از مجموعه  ابتدا. ا نیاز به شکل خاصی از طراحی پروتکل دارنده

این . دهندیممتعارف را شرح  یهاینگرانو  PUF الزامات شاملترکیبی از  3,10 الی 3,1 یهابخش. میدهیمپروتکل را ارائه 

یم، مربوط است، اما باشدیمسرور -برچسب ، که هدف آن احراز اصالت موجودیتPUF یهاپروتکلاز  لیست به تعدادی

امات تا به اقل الز منحصر به فرد از حد یهاتمیآچنانکه در ادامه تفسیر . به راحتی کامل به سایر تنظیمات نگاشته شود تواند

 .شودیم و به صورت دقیق و ظریف بیان بندیشدت مورد نظر رده

 مشخصات کامل 3,1

یمواضح است، ما مشاهده  رسدیماگر چه این به نظر . یکپارچه مشخص شود کامالً  یاوهیشیک پروتکل باید به 

خاص باید پیشنهاد شود، حداقل برای  PUF از یکعالوه بر این، استفاده . که بسیاری از پیشنهادات مطابقت ندارند میکن

به عنوان یک یادداشت جانبی، مزیت قابل توجهی در . است PUF که رفتار امنیتی و/ یا عملکردی آن وابسته به ییهاپروتکل

قابل ر این بطو. است شده مبادله یهاامیپداشتن یک نمایش گرافیکی از یک پروتکل، وجود جزئیات واضح تمام محاسبات و 

و  ،ها بر روی یک توضیح مبتنی بر متنکه بسیاری از پیشنهاد میکنیممشاهده . کندیمتوجهی تجزیه و تحلیل را تسهیل 

 هاپروتکلیکپارچه ما تمام  ینشانهدر این کار، با استفاده از . کنندیمتنها با ارائه حداقل گرافیکی به عنوان پشتیبانی تمرکز 

از اصالحات نامطلوب در مورد  یاخالصهبرای سهولت درک، ما . میدهیمدقیق به صورت گرافیکی نشان  یاوهیشرا به 

به عنوان مثال، چندین سرور، یک صادر کننده معتبر برای کمک به ثبت نام، تمایز بین . میکنیمتنظیمات دو جزئی 

 و سرور پشتی و غیره. RFID خوانندگان
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 عطاف پذیری نشستان 3,2

در غیر این صورت، ذخیره . باید حفظ شود: بهبود امنیت فیزیکی NVM نسبت به PUF اصلی فن آوری مزیت

در اصل با  تواندیم PUF برای نشان دادن بیشتر، رفتار. به همان اندازه مناسب باشد تواندیمسازی کلید مخفی سنتی نیز 

با یک کمبود نویز به عنوان مزیت دیگری به اثبات  راIC تا یک تابع مخفی خاص دهدیمامن اجازه  NVMبعدی تقلیدکند.

اگرچه . خود مقاوم باشند NVM باید در مقابل نشت محتویات PUF یهاپروتکلکه  میکنیمبنابراین، ما استدالل . برساند

ای دارد، به یک ادع NVM که مهاجم همچنین دسترسی نوشتن به یاافتهی حالت تعمیم به اندازه کافی بحرانی نیست،

باید از لحاظ فیزیکی ایمن اجرا  NVM همچنین، ما بر این عقیده هستیم که اجزای پروتکل غیر از. برسد تریقوامنیتی 

 .ممکن است دیگر ضعیفترین لینک نباشد NVMبه عنوان مثال، با یک الگوریتم رمزنگاری غیر محافظت شده،. شوند

 کنترل نویز زدگی قابلیت 3,3

یکی از دو روش را استفاده کرد: اصالح خطا و تحمل  توانیم. باید در نظر گرفته شوند PUF یهاپاسخنویز زدگی 

به عنوان یک مرجع،  r ثبت شده خود یهانسخهرا با توجه به  ٪15- ٪1به طور معمول نرخ خطای  ’𝑟 یهاپاسخ. خطا

سطح نویز در تنظیمات آزمایشگاهی که محیط فوق العاده پایدار  نیترنییپا. بستگی دارد IC به محیط عمدتاًهرچند که 

به طور معمول، محصوالت تجاری . شودیمسطوح نویز باالتر برای تنظیمات عملی در میدان اعمال . شودیماست، اعمال 

که نویزی  میکنیمه برای تکمیل، ما اشار. شوندیمبرای کارکرد در محدوده دمایی، همانند مشخصات دیگر پیش بینی  معموالً

 رخ خطای بیتاز ن یاوستهیپ، طیف ترقیدقیا . پر نویزی هستند، بقیه پایدار هستند هاتیببودن برای مشخصه بیت: بعضی 

 .]13[وجود دارد

 قوی PUFمدل سازی  یهاحملهمقابله با  3,4

PUF  محافظت نشده بسیار شکننده هستند، همانطور که در یک تاریخچه حمالت  یهاحالتهای قوی برای

، معتبر و قوی عمالًادعا کند که  تواندینم PUF تا کنون، هیچ معماری. ]6,5,14,12[یادگیری ماشین نشان داده شده است

ارائه شده را ارضا ]7[قوی که در PUF : هیچ معماری تعریف اصلیشودیمیا در غیر اینصورت بیان . در برابر مدل سازی باشد

به  دیتوانیمبا رمزنگاری قوی مانند تابع هش،  ،]15[در ، همانطور که توسط دیگران مشاهده شده، به عنوان مثالکندینم

، یک مولد اعداد شبه کردن XOR ، مانندترسبکپیشنهادهای متعددی برای منطق . طور کامل این تهدید را کاهش دهید

شفاف خواهد شد، گرچه  بعداً، که کنندیمو غیره را انتخاب  (TRNG) تصادفی واقعی ، یک مولد اعداد(PRNG)تصادفی 

 ممکن است فقط حفاظت جزئی ارائه دهند.

متأسفانه، . یک پیشرفت واقعی باشد تواندیممحافظت نشده قادر به مقاومت در برابر مدل سازی  یقو PUF کی

خود را به موجب استفاده  یهاتیبقوی مقدار زیادی از  یها PUFاول، . کنندیمدو مسئله اساسی، خوش بینی را تضعیف 

یمیک نمونه ارائه ]16[ داور PUF ریتأخمدل . کنندیماستخراج  IC از تعداد محدودی از عناصر مدار، از یک ناحیه محدود

به روش  هایهمبستگیادگیری ماشین از این  یهاتمیالگور. نتیجه غیر قابل اجتناب استیک ساختار بسیار همبسته . دهد

با حداقل اندازه مجموعه آموزشی و همچنین زمان اجرا الگوریتم  معموالًاستحکام مدل سازی . کنندیماستفاده  "کور"ضمنی 

از طریق شبیه سازی ها، احتماالت برای . شده است ، مقادیر دقیق اندازه و دقیقتر، تصریح]14[در. ردیگیممورد سنجش قرار 

PUF  متوسط"داور"، 𝑃(𝑟𝑢 = 𝑟𝑣) = 𝑓(𝐶𝑢 ،𝐶𝑣).توصیف شده استCRPبا ها | f −  1/2 |  >  همبستگی دارند. 0 

، در برابر مدل سازی بیشتر مقاوم شودیمو پراکنده  دیآیمبیشتر درهم  PUF به عنوان مسئله دوم، هر چه ساختار

. کنندیماز منابع نویز محلی را جمع آوری  یشتریبشوند، همانطور که سهم کمتر قابل بازتولید می هاپاسخشود، اما می
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همانطور که . خروجی یهاتیبکردن  XORاست، همراه با  قوی PUFعمومی علیه مدل سازی، تکرار یک مدار  یامقابله

متاسفانه، . ابدییمبه طور قابل توجهی کاهش  هایهمبستگهای داوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است،  PUF برای

XOR  دهدیمو یک محدودیت عملیاتی در مقاومت علیه مدل سازی را نشان  شودیمکردن موجب افزایش نویز. 

 قوی PUFتوسعه فضای پاسخ  3,5

در این کار نیاز به  PUF قوی یهاپروتکلبرای مقابله با حمالت جستجوی فراگیر و حدس زدن تصادفی، تمام 

های قوی فقط یک فضای پاسخ کوچک  PUF متاسفانه. m = n = 128 به طول کافی دارند، به عنوان مثال r و پاسخ c چالش

رویکرد سبک وزن . ]17,18[راه حل ساده اما متاسفانه بسیار گران است  PUF تکرار مدار. n = 1 ، اغلبکنندیمرا فراهم 

 چندین طرح پیشنهادی، پیشنهاد. پاسخ یهاتیبرا ارزیابی کند، بوسیله به هم پیوند دادن  nیهاچالشاین است که لیستی از 

از اعداد تصادفی واقعی ارسال یک لیست  تواندیمسرور . انددادهاستفاده از یک روش خاص برای تولید چنین فهرستی را 

کوچک،  PRNG اغلب یک. ]19[شودیمنیست، بلکه موجب سربار ارتباطاتی بزرگ  IC کند، که نیازی به هیچ منطق اضافی

به عنوان مقدار بذر مورد استفاده   cسپس مقدار چالش. ]4,19,20,21,22,23,24[شودیم، استفاده 1(LFSR) مانند یک

r̃ردیگیمقرار  ← 𝑆𝑃𝑈𝐹(PRNG(c)) .یکی نیز . ، یک جایگزینی تکراری برای همین هدف استفاده شده است]25[در

، یک چالش با یک ورودی شمارنده اضافی ]18[رمزنگاری را دوباره استفاده کند؛ برای مثال، در یهاهیاولممکن است بتواند 

 . چکیده گیری شده است مکرراً

 هزینه کممنابع محدود و  3,6 

پیشنهادی  یهاطرحاست برای  یامسئله عمدتاً تولید برچسب ارزان . میکنیمرا ارزیابی  سبک وزن PUFفرضیه 

بلوک ساختار هر پروتکل نیاز به یک پیاده سازی فیزیکی  عمالً با این حال، همانطور که . کنندیمتکیه  MTP NVM که به

ت محدودی. بسته به نوع اقدامات متقابل انتخاب شده است عمدتاً که تبدیل شود،  تریکلامن دارد، ممکن است به یک نگرانی 

رمزنگاری قوی مانند تابع هش وابسته  یهاهیاولپیشنهادی که بر  یهاطرحاست برای  یامسئله عمدتاًدر منابع موجود 

 هستند.

 نمونه برداری آسان 3,7

به طوری که پروتکل بتواند به راحتی  دقیق کند،را  PUF درباره هافرضدر حالت ایده آل، کسی نباید بتواند پیش 

 یهایژگیواول، کارایی و . عمومی وجود دارد PUF مستقل از یهاپروتکلمزیت قابل توجهی در طراحی . نمونه گیری شود

انعطاف پذیری انتخاب با توجه به . ، از لحاظ سرعت، مساحت، قدرت، نویز، و غیره متفاوت استPUF عملکرد برای هر

را  هاآنها،  PUF دوم، رشته اخیر حمالت فیزیکی بر روی. دهدیماجازه بهینه سازی بهتری را  هاتیمحدوداز  یاوعهمجم

حمالت فیزیکی  هاپروتکلکه در این کار الزام تمام  میکنیمیادآوری . کندیمآسان برای جایگزینی تجسم  یهابلوکبه عنوان 

 یهاطرح. ضعیف یا قوی سازگار است PUF هر باًیتقربا  PUF تولید کلید مبتنی بر. کنندیمرا غیر قابل انجام  PUF به

اضافی اغلب با توجه  یهاتیمحدودعالوه بر این، . قوی دارند PUF هستند: همه آنها نیاز به ترقیدقپیشنهادی مورد بررسی 

 .شوندیمبه استحکام مدل سازی، اعمال 

 مقاومت در برابر حمالت پروتکل 3,8

                                                      
1 Linear feedback Shift Register 



 

 

 
I4C.iust.ac.ir         433 

به عنوان یک اوراکل تصادفی ایده  PUF به این ترتیب مرسوم باید ارائه شود یهاپروتکلمقاومت در برابر حمالت 

عالوه بر این، حمالت . جعل هویت برچسب و/یا سرور است تهدید اصلی،. شودیمآل به منظور تفکیک از الزامات قبلی فرض 

، زیرا میکنیممبتنی بر پروتکل محدود   DoSودیت دامنه را به حمالتمحد. باید در نظر گرفته شود 1(DoS)انکار سرویس

مکانیکی برای اجرا بی اهمیت هستند، زیرا ممکن  DoS به دلیل آنکه حمالت این کار. آنها را از راه دور اجرا کرد توانیم

. شوند دییتأباید  هابرچسبخاصی همچون حریم خصوصی  یهاپروتکل. است دسترسی فیزیکی به یک نشانه را بدست آوریم

حتی حساس . سابق باید دوباره ارزیابی شوند یهاگفتهدارند، تمام  NVM که ادعای مقاومت در برابر نشت ییهاپروتکلبرای 

 در انجام یک حمله با روش غیرمکانیکی سود ببرد. ریتأخاز  تواندیمارزیابی کنید، زیرا  مجدداًرا  DoS است که

مهاجم باید نسبت به برنامه مورد نظر واقع بینانه باشد، بطوریکه این اقدام گاه به گاه برای کاهش تهدیدات  مفروض یهاتیقابل

امن ناشی از برچسب و سرور و  کامالًخوشبختانه، اکثر پیشنهادات به یک کانال . غیر واقعی است یهافرضواقعی با پیش 

آن هنوز هم پس  PUF ا بر اهمیت این فرض که یک برچسب وم. بستگی دارد همچنین حمالت فیزیکی به حالت برچسب

با یک اجرا پروتکل واقعی مواجه  تواندینماگر یک مهاجم دیگر . میکنیمتاکید  کنندیمکار  NVM از انجام حمله نشتی

 DoS و برچسب توجه داشته باشید که جعل هویت سرور، حریم خصوصی. خواهد بود یاهیحاششود، ادعای امنیتی بسیار 

 برای یک برچسب شکسته شده غیر ضروری هستند.

 مقیاس پذیری: شناسایی قبل از احراز هویت 3,9

در حالی  کندیمقبلی تأیید هویت امن از یک شناسه را دریافت . میشویمما بین احراز هویت و شناسایی تمایز قائل 

برچسب و نیز شناسایی آن را فراهم  کار، احراز اصالتدر این  هاپروتکلاکثر . که بعدی به ادعای نامعتبر محدود شده است

ثبت نام  یهابرچسبدر غیر این صورت، سرور باید روی تمام . است تریعملمتاسفانه شناسایی قبل از احراز هویت . کنندیم

 کرده تکرار کند تا بتواند یک انطباق را فراهم کند.

یک شناسه را  تواندیمهر برچسب . نباشد هاینگرانزو یک راه حل ساده وجود دارد اگر حریم خصوصی برچسب ج

. نیز یکی انتخاب کرد PUF برای یک شناسه تولید شده توسط توانیمدر عوض، ]21[ذخیره کند ناامن OTP NVMدر 

ی را ممکن است پیچیدگی کمتر از خط تردهیچیپ یهاتمیالگورنویزدار یک عملیات مستقیم است و حتی  یهاشناسهتطبیق 

 هابرچسبپیشنهادی که خواهان حفظ حریم خصوصی  یهاطرحما در مورد فقدان یک مرحله شناسایی، به جز . بدست آورند

 .هستند، بیشتر توضیح نخواهیم داد

 در مرتبه احراز هویت متقابل 3,10

بنابراین، در قالب احراز . پرس و جو کردن یک نگرانی عمده است هابرچسبپتانسیل یک مهاجم برای آزادانه از 

 اساساًکاهش متناظر در زمینه حمله  ،]26[هویت متقابل، این یک روش خوبی است که ابتدا اصالت هویت سرور تصدیق شود

هویت  این ممکن است حتی یک دلیل برای فراهم کردن احراز. کندیمبه اهداف امنیتی و حفظ حریم خصوصی کمک 

ده متعدد مرتبه متفاوتی را استفا یهاپروتکلهرچند . فقط احراز هویت برچسب باشد متقابل در وهله اول باشد، به جای اینکه

یمن، با توجه به اینکه به عنوان یک دستورالعمل در نظر گرفته شده است نه یک نیاز جدی، درباره این بیشتر بحث کنندیم

 .میکن

 

 

 PUFکلید مبتنی بر  مولدطریق احراز اصالت از . 4

                                                      
1 Denial-of-service 
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را با  NVM یک پروتکل احراز هویت مرسوم را از نوشتجات انتخاب کرد و ذخیره سازی کلید در توانیمدر اصل، 

اگر چه چنین . است ترامنرا جایگزین کرد، زیرا اعتقاد بر این است که دومی از نظر فیزیکی  PUF تولید کلید مبتنی بر

یک پروتکل . کنندیماصلی را در قالب امنیت، کارایی و توسعه پذیری ایجاد  مسائل هاآنتلفیقی عالقه اصلی این کار نیست، 

ممکن است تضمینهای امنیتی عالی را  PUF به خوبی اعتباردهنده همراه با یک مکانیسم امن برای تولید کلید مبتنی بر

رمزگذاری قوی وجود  یهاهیاولکه  رودیمممکن است یک نگرانی عمده باشد، زیرا انتظار  "اراییک"با این حال، . فراهم کند

 بهره مند شود. یاگستردهانعطاف پذیری به الزامات دیگر عالی است و یکی ممکن است از نوشتجات . داشته باشد

 

 

 قوی PUFتحلیل پروتکل با . 5

برخی از  از آنجایی که. ردیگیمبه ترتیب تاریخ ارائه آنها انجام  قوی PUF یهاپروتکلتمام  بررسیتوصیف و 

 توانیمرا  5,6-5,1 یهابخش. گرفت صورت نظر دقتطبقه بندی آنها دارای مفاهیم مشابه طراحی هستند، در  هاپروتکل

 .آشنا شوید یاهیپاابتدا با پروتکل  شودیم، هرچند توصیه مستقل مطاللعه کردبه صورت 

 

 1 احراز هویت ابتدایی 5,1

 ازاز همان ایده، اما فقط  ]34,35,36[سپس در ،مطرح شد ] 33[در احراز هویتروش  نیترساده 2001در سال 

، سرور j برچسب برای هر یک. نشان دهنده پروتکل مربوطه است 1شکل . شده استقوی محافظت نشده استفاده  PUF- یک

 باید قادر به پاسخ به هر چالش برچسب معتبریک . کندیمرا هنگام ثبت نام جمع آوری  dهای دلخواه  CRP از یادادهپایگاه 

ه آستانشود با می که مورد نیاز است،: انطباق تقریبیفقط یک  PUF ی بودنبا توجه به نویز. در پایگاه داده سرور باشدموجود 

تعداد  کردن محدودبا ها  CRP، تکرارطریق  از برچسببرای جلوگیری از جعل هویت . کرد پیاده سازی ϵهمینگ فاصله 

. ودسرور آغاز شتاکیدا باید از طرف به عنوان یک نتیجه مستقیم، پروتکل . شوندیمبعد از استفاده حذف  ،d به هاتیهواحراز 

با . انجام دهد ،پایگاه داده سرور سرویس با اشغال کردن تمام ظرفیتانکار  حمله در غیر این صورت، مهاجم ممکن است

mانتخاب، به عنوان مثال،  = . بسازد مشابه برچسبها را جمع آوری و تطبیق دهد و یک  CRPتمام تواندینم، مهاجم 128

nبا انتخاب، به عنوان مثال،  =  .به شدت بعید است که موفق شود r ، حدس زدن تصادفی128

 حمالت مدل سازی. 5,1,1

. یک مدل پیش بینی کننده، جعل هویت کندینمجلوگیری  PUF از حمالت مدل سازی یپیشنهاد طرح این 

مناسب، و قدرتمند  PUF محدود است: به دلیل فقدان نسبتاً. بنابراین، ارزش عملی پروتکل سازدیم پذیرامکانرا  برچسب

 معموالً. شودیمهای سیلیکون اعمال  PUF به گفته شد قبالًآنچه که  میکنیمتاکید  .وجود ندارد نمونه حقیقی امنیهیچ 

PUF های نوری، که تاریخ PUF  کاربردهای متاسفانه، با  که ،هستندتر مقاومنسبت به مدل سازی  عمدتاً، اندکردهرا آغاز

 .هزینه سازگار نیستند-یکپارچه کم

 

 

 

 

                                                      
1 Basic Authentication 

 𝑐, 𝑟  ←  𝑐𝑖𝑗, 𝑟𝑖𝑗  𝑤𝑖𝑡ℎ  𝑖 ←  𝑑𝑗 

𝑑𝑗 ← 𝑑𝑗 − 1 

 𝑐𝑖𝑗 , 𝑟𝑖𝑗 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑐𝑖𝑗 ←  𝑇𝑅𝑁𝐺() and 𝑖 ∈ [1 𝑑] 𝑟𝑖𝑗 ← 𝑆𝑃𝑈𝐹 (𝑐𝑖𝑗) 

𝑟  ← 𝑆𝑃𝑈𝐹 (𝑐) 
 

Token j Server 

𝑑𝑗 ← 𝑑 

𝑟  

c 
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2,5 PUF1ضعیف های 

شامل سه اقدام ، کندیمرمزنگاری اجتناب  یهاهیاولدر حالی که از نیاز به ]22[ضعیف PUF یشنهادیپ اولیهطرح 

در هنگام ثبت نام یک مدل . قوی با مقاومت باال دارد PUF ابتدا، پروتکل نیاز به یک. متقابل در برابر مدل سازی است

جابجا  یهایورودبا  داور PUF یک XOR نویسندگان برای. شودیمیکبارۀ کمکی ساخته  یهارابطیادگیری ماشین از طریق 

 CRP و به این ترتیب لینک شودیممحدود   𝑠تصادفی یهاررشتهیزبه   𝑟دوم، قرار گرفتن در معرض. کنندیم شده انتخاب

سوم، سرور و نشانه هر دو به چالش . ردیگیمرا بصورت یک دایره در نظر  هاتیب SubCirc روش متداول. کندیمرا مسدود 

. دهدیمپروتکل را نشان  2شکل . کنندیممربوطه خود، با مقابله با حمالت چالش انتخابی، کمک  Tc و Sc مقادیر از طریق

به عنوان یک جایگزین برای استخراج فازی که  ،]20[الگوکلید تطبیقمولدبه طرحی که از  میکنیم، اشاره بحث برای تکمیل

 .الهام گرفته است شودیماستفاده 

زیر . دهدیمیک اقدام متقابل چهار تایی علیه مدل سازی ارائه اینن توسعه . ارائه شده است ]27[توسعه پروتکل در 

s̃Pبا  𝑆𝑢𝑏𝐶𝑖𝑟𝑐(𝑠 P،𝑘)𝑠:اندشدهای الیه گذاری تصادفی، دوباره به صورت دایره یهاتیبقبل از انتقال با   𝑠یهارشته ∈

{0،1}1×𝑛𝑝  𝑇𝑅𝑁𝐺()  و𝑘 ∈ {1  np}  𝑇𝑅𝑁𝐺()   . ،از طریق نشستکلید  یک اختیاری قرار دادنعالوه بر این ،

طول کافی، اجرای مکرر از پروتکل الزم  بابرای به دست آوردن یک کلید . شودیممعرفی  k و i محرمانه یهاشاخصترکیب 

 .است

 .PUF الزامات سخت گیری 5,2,1

باید به راحتی  PUFاز یک طرف، . در عمل دشوار است پیشنهادی یهاطرح پروتکل در مقایسه با سایر نمونه عملی 

از سوی دیگر، مهاجم ممکن است به طور صریح یا به صورت ضمنی از . مدل شود، و نیاز به یک ساختار بسیار مرتبط دارد

تمرین متعادل  تواندیممر یکپارچه، این ا PUF برای یک. ( را بازیابی کندk)و  i یهاشاخصهمبستگی استفاده کند و حمله 

در طول . کندیمپیشنهاد شده، کار  XOR مانند ساختارههای مرکب،  PUF برای که هر چند. سازی بسیار دشواری باشد

حمالت . یکبارمصرف به طور جداگانه مدل سازی کرد یهارابطاز طریق  XORبا دور زدن  توانیمثبت نام، زنجیرهای داور را 

به عنوان . تخمین زده شوند ترنییپایک حدی دارند شدن  XOR نیاز به که ییهارهیزنجای تعداد بر ممکن است تخصصی

حداکثر چهار  داور شبیه سازی شده با XORهای  PUFاز ، هر دو پروتکل اصلی و توسعه یافته را با استفاده ]28[مثال، در

متاسفانه، بدست آوردن برآوردی از . ندشکست داد هارهیزنجدر سراسر  هایورودبدون در نظر گرفتن مبادله  یحت زنجیره،

                                                      
1 Slender PUFs 
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عالوه . در نظر نگیرد کندیماحتمال بروز یک حمله جایگزین را که بهتر عمل  تواندینمایمنی دشوار است، زیرا هرگز کسی 

 .کندیمو محدودیت عملی در تعداد زنجیرها را ایجاد  شودیمکردن موجب تقویت نویز  XORبر این، 

ز رمزنگاری که مانع ا یهاهیاولاز یک سو . وجود دارد با استقرار کلید دیگری برای پروتکل توسعه یافته مخالفت

از سوی دیگر، استقرار کلید تنها زمانی مفید است که یک . شوندیم، برای صرفه جویی در منابع اجتناب شودیممدل سازی 

تقویت  برای به همان اندازه تواندیم بعدی هکه اولی میکنیماستدالل  .اولیه رمزنگاری برای استفاده از آن وجود داشته باشد

. وجود دارد وتطابق الگمولد کلید برای تکمیل، توجه کنیم که تناقضات مشابهی برای . پروتکل مورد استفاده مجدد قرار گیرد

کمکی نیز  یهادادههمچنین تهدید دستکاری . پیش بینی نشده است]22[به طور کامل در هایهمبستگعالوه بر این، تهدید 

 ]29[پیش بینی نشده است

 .مولد شبه تصادفی اعداداستخراج  5,2,2

با  𝑟 𝑆𝑃𝑈𝐹 (𝑃𝑅𝑁𝐺 (cS ||cT))کند:استفاده می PUF را برای گسترش فضای پاسخ PRNG پروتکل یک 

Tc||SPRNG (c(  =از اثبات مفهوم پیاده سازی ممکن است اجازه جعل هویت به برچسب دهد:   PRNGاین حال، ساخت

)TLFSR (c⊕)SLFSR (c . بازخورد یکسان برای هر دو یاجملهچندLFSR   درک از  نیتریشهودکه  میکنیمرا فرض

یم هاچالشاز  یاگستردهشدن یک لیست  0را بازگرداند که منجر به برابر  Sc Tcبرچسب مخرب ممکن است . آن است

= ’r  سرور، یا خروجی PUF مدل. شود = ’rیا 0  ارائه شده،  (Ps̃ 0 =یا )  0𝑠 =  بنابراین برای یک زیرحلقه. دهدیمرا  0̅

استراق سمع روی اجرای . افزایش داد 1احتمال را از طریق بازپخش به  توانیم، . شودیمموفق  ½احراز هویت با احتمال 

𝑐𝑆یک پروتکل واقعی منفرد نیازمند : 
(1) ،𝑐𝑇

 :برچسب مخرب با. است  𝑠 (1)و (2)

 ⊕ 𝑐𝑃
(1)
s(2) ← 𝑐𝑆

(2)
⊕𝑐𝑆
s̃(2)و (1)  ← s̃(1)  نشست قدیمی را دوباره  یدهایکل دیتوانیمبه راحتی . شودیماحراز اصالت

 .تمام مشکالت قبلی را حل کند تواندیم PRNG که طراحی دقیق مجدد میکنیمتأکید . پخش کنید

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1یونگ و همکارانپروتکل  5,3

در این پروتکل . نشان داده شده است 3شکل  ارائه دادند که در  احراز هویت پروتکل 2013در سال یونگ و یونگ 

یماستفاده  به عنوان کلید PUFبا پاسخ  HMAC نویسندگان از استاندارد. کنندیمتمبرهای زمانی استفاده  ازهر دو طرف 

همچنین ادعا شده . استیک ادعای حفظ حریم خصوصی وجود دارد: ردیابی تنها بین اجراهای پروتکل ممکن . ]31[ کنند

                                                      
1 Jung et al. 

 ضعیف PUFپروتکل . 2شکل 

Train model𝑆𝑃𝑈𝐹  j  𝑟  ← SPUF (cS, cT) 

cT TRNG() 

𝑟  ← SPUF (cS, cT) 

i ∈ [1 n] ← TRNG() 

𝑠  ← SubCirc (𝑟  ,i) 
 

r’ ← 𝑆𝑃𝑈𝐹 j (cS,cT) 

Abort if  ∀𝑖: HD (SubCirc(𝑟  ,i),𝑠 ) > 𝜖 
 

Token j Server 

cS ← TRNG () 

cT,𝑠  

cS 

(1
×

)
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پرس وجو 𝑎1 برای توانیمرا معادل هم می دانیم، زیرا پروتکل  iT و c0نشتتت. تهدیدی نیستتت c0استتت که نشتتت فیزیکی

 .کرد

 .مشخصات ناقص 5,3,1

تمبر زمانی . مشخص نشده است، که به طور خاص در سمت برچسب بسیار مهم است () Time یک پیاده سازی از

یک شتتمارنده  تواندیمهمچنین . از ستتاعت همگام ستتازی شتتده یا یک ستتاعت محلی باشتتد یالحظهیک تصتتویر  تواندیم

با این . دارد MTP NVMنوشتتتن امن  یابد، اما این نیاز بهیکنواخت را انتخاب کند، که پس از هر احراز هویت افزایش می

برای  دییتأ)حتی  کنندینم دییتأحال، با توجه به اینکه در مشتتخصتتات پروتکل، هیچ یک از طرفین مهر زمانی همدیگر را 

همچنین نویسندگان . را نیز انتخاب کرد TRNG توان یکاز قبلی است(، به همین ترتیب میاینکه مهر زمانی فعلی بزرگتر 

ستفاده از یک شنهاد ا شنهاد  PUF پی صی را پی سخ آن نیز  نیهمچن. کنندینمقوی خا ضای پا سترش ف شارهبه نیاز گ  یاا

 نشده.

 .PUF غیرفعال به علت نویزی بودن 5,3,2

یک عدم . کندیمبه نویزی بودن تصتتدیق نشتتده اندکه پروتکل را غیرکاربردی و بی مصتترف  PUF یهاپاستتخ

�̃�𝟎تطابق = 𝐫 𝟎𝐣⊕  𝐞 با HW (𝐞) ًشودیمبرچسب کوچک وجود خواهد داشت، که منجر به پذیرفته نشدن  نسبتا. 

 انکار سرویس. 5,3,3

تغییر دادن آخرین پیام برای ناهماهنگ در هر حال مستتدود کردن یا . یک حمله انکار ستترویس ستتاده وجود دارد

 .برچسب و سرور کافی است کردن

 ،جعل هویت برچسب/سرور 5,3,4

سطه نشت ستدالل . انکار خدمات و رخنه در حریم خصوص بوا سیستم  میکنیما شای کامل  شت منجر به اف که ن

𝒂𝟑فرض کنید یک مهاجم بوسیله بدست آوردن. شودیم
  𝐢𝐓پس از آن، . تکل استراق السمع کنداز یک اجرای منفرد پرو (𝟏)

𝒄𝟎 و
ست (𝟐) شت فیزیکی بد 𝐫  𝟎 توانیمسپس  . ندیآیماز طریق ن

(𝟐)
=  𝐚𝟑
(𝟏)
⊕  𝐜𝟎
(𝟐)
یماکنون مهاجم . را بازیابی کرد 

 .را با یک تابع دلخواه جایگزین و کنترل کند PUF تواند

 

 

 

 

 

 
 

 1نسخه دوم همکارانلی و  پروتکل  5.4 

شده 4شکل  توسط، ]30[ لی و همکاران پروتکل دوم ست. ادعا  شده ا شان داده  ست  ن شاءکه ا  حالت برچسب اف

(i،0c  وyاز طریق نشت فیزیکی ) باشد. تهدید به عنوان یک تواندینم 

                                                      
1 Lee et al. II 
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 .مشخصات ناقص 5,4,1

ست، هرچند به نظر  3b MAC کلید شده ا صراحت داده ن سدیمبه  ستفاده از ر وجود  0jc هیچ گونه مخالفتی در ا

نیاز به گسترش فضای پاسخ خود را  هاآن. کنندینمقوی را پیشنهاد  PUF استفاده ازهمچنین نویسندگان پیشنهاد . ندارد

 هم ندارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .PUFغیرفعال به علت نویزی بودن  5,4,2

 یک عدم تطابق. کندیمبه نویزی بودن تصدیق نشده اندکه پروتکل را غیرکاربردی و بی مصرف  PUF یهاپاسخ

�̃�𝟎 = 𝐫 𝟎𝐣⊕  𝐞 با 𝐻𝑊(𝐞) ًشودیمکوچک وجود خواهد داشت، که منجر به پذیرفته نشدن برچسب  نسبتا. 

 نبود راهنمایی در مورد منابع 5,4,3

Insecure OTP NVM: iT ← iTj 

Insecure MTP NVM: c0 ← c0j 

r0j ← SPUF (c0j) 

iTj ← TRNG () 

c0j ← TRNG () 

r0j 

iS ← TRNG () 

 

Token j Server 

a1 ← iT ⊕ c0 

nT ← Time() 

𝑟 0 ← SPUF(c0) 

�̃�2 ← HMAC (𝑟 0; nT, iT, iS) 

 

Abort if ∀𝑗: a1 ≠ iTj ⊕ c0j 

Abort if�̃�2 ≠ HMAC (𝑟 0j ;nTj, iTj, iS) 

c1 ← TRNG() 

nS ← Time() 

b1 ← HMAC (𝑟 0j; nTj, iTj, iS) ⊕ c1 

b2 ← HMAC (𝑟 0j; c1) 

 

𝑐′1 ← HMAC (𝑟 0; ns, nT, iS, iT) 

Abort if b2 ≠ HMAC (𝑟 0;𝑐′1) 
𝑟 1 ←SPUF(𝑐′1) 
�̃�3 ← 𝑟 1 ⊕ 𝑐′1 
�̃�4 ← HMAC (𝑟 1; nT +1, nS, iT, iS) 

𝑐 0 ← 𝑐′1 

𝑟′1 ← �̃�3 ⊕ c1 

Abort if�̃�4 ≠ HMAC( ; nT +1, nS, iTj, iS) 

c0j ← c1 

r0j ← 𝑟′1 

iS 

a1,nT,�̃�2 
 

nS,b1,b2 

 

�̃�3,�̃�4 
 

 . پروتکل احراز هویت یونگ و همکاران3شکل 
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با این حال، برای صرفه جویی در منابع، ممکن است توصیه . موجود نیست MAC ساز و نهاز چکیده یانمونهنه  

ممکن است  مبتنی بر چکیده ساز MAC یسازبه عنوان مثال، پیاده . منفرد تکیه شود شود که به یک الگوریتم رمزنگاری

 امکان پذیر باشد.

 .انکار سرویس 5,4,4

در هر حال مسدود کردن یا تغییر دادن آخرین پیام برای ناهمگام سازی . یک حمله انکار سرویس ساده وجود دارد

 .برچسب و سرور کافی است

 انکار خدمات و رخنه در حریم خصوص بواسطه نشت. ور،جعل هویت برچسب/سر 5,4,5

 (1) فرض کنید مهاجم اجرا یک پروتکل معتبر. شودیمکه نشت منجر به افشای کامل سیستم  میکنیماستدالل 

i،c0 متعاقباًاز طریق نشتتت حالت، . را ببیند
(2)

در عین که ابتدا جعل هویت ستترور را در نظر بگیرید، . آیدبه دستتت می y و 

سازی حال باعث 𝑏1را انتخاب و به ترتیب 𝑛(2)تنها باید مقدار دلخواه. شودیمبرای برچسب واقعی  ناهمگام 
(2)،𝑏2

𝑏3 و(2)
(2) 

سبه کرد سب را در نظر بگیرید، که در عین حال باعث. محا سازی اکنون جعل هویت برچ سب واقعی  ناهمگام  یمبرای برچ

شود (2)مهاجم باید با یک اجرا پروتکل معتبر . شود 𝑛(2)اول، باید . درگیر  = 𝑏2
(1)
⨁𝑖 را بازیابی کند .PUF  با یک تابع

ست که خروجی آن شده ا ست r̃1 دلخواه جایگزین  سبه  ã3  و �̃�2  به ترتیب. ا وجود  ã1 .هیچ تغییری برایکندیمرا محا

 .ندارد

 

 

 1تقسیم نویز   5.5

شنهاد برای  سیم نویزطرح پی شود ضعیف PUF به عنوان یک تغییر جزئی در پروتکل تواندیم ]23[تق . شناخته 

 اول، پروتکل نیاز به یک. شودیمرمزنگاری اجتناب  یهاهیاولسه مقابله علیه مدل سازی وجود دارد، در حالی که از نیاز به 

PUF نویسندگان . شودیمیکبارمصرف کمکی ساخته  یهارابطیک مدل در طول ثبت نام از طریق . قوی با مقاومت باال دارد

PUF  های داوریXOR  قرار گرفتن دوم، در معرض .کنندیمرا انتخابr̃ محدود به یک نسخه تصادفی محو شدهs̃   ،است

سدود  CRP به این ترتیب ارتباط سخ به  .کندیمرا م شته پا سیم  d یهابخشر برای هر بخش، یک عدد  .شودیمبیتی تق

و با نویز  شودیمبرای مهاجم یاد  "نویز". این اثر به عنوان یادگیری شودیمتولید  هایتیبتصادفی برای حذف همه بجز یک 

صفر هستند  هاتیبکه یا همه  کندیمرا انتخاب  ییهابخشسرور فقط  آن PUF بر اساس مدل فیزیکی اشتباه گرفته نشود.

d با یک عامل PUF این روش نیاز به پیش توستتتعه پاستتتخیا همه آنها یک.  · 2d−1  دارد، که یک محدودیت عملی را در

مربوطه خود، به مقابله با حمالت   Tcو Sc سوم، سرور و نشانه هر دو به چالش از طریق مقادیر .کندیممسدود کردن ایجاد 

 نشان دهنده پروتکل است. 5. شکل کنندیمچالش انتخاب شده، کمک 

 

 

 

 

                                                      
1 Noise Bifurcation 

Insecure OTP NVM: i ← ij 

Insecure MTP NVM: c0 ← c0j 

Insecure OTP MVM: y ← yj 

r0j ← SPUF (c0j) 

Token j Server 

ij ← TRNG () 

c0j ← TRNG () 

yj ← TRNG () 

x0j ← Hash (r0j) 

 

𝑟 0 ← SPUF(c0) 

c1 ← Hash (c0) 

𝑟 1 ← SPUF(c1) 

b1 

n ← TRNG () 

b1 ← ij ⊕ n 

 

(1
×
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 .مشخصات ناقص 5,5,1

. 𝑟 𝑆𝑃𝑈𝐹 (PRNG (،cScT))کندیماستتتفاده  PUF را برای گستتترش فضتتای پاستتخ PRNG یکپروتکل 

بنابراین ما قادر  ،کنندیمرا بدون اینکه به پیاده سازی خاصی متعهد باشند پیشنهاد  LFSR نویسندگان یک طرح مبتنی بر

 PRNG بخاطر ضعیف PUFو  معکوس FEپیشنهادی  یهاطرحهر دوی  به یاد داشته باشید که. به ارزیابی امنیت نیستیم

 امن هستند.نا LFSR مبتنی بر

 .کامل PUF الزامات 5,4,2

ست معرفی نمونه شوار ا شنهادات د سایر پی سه با  شود، و  PUFاز یک طرف، . پروتکل در مقای باید به راحتی مدل 

از سوی دیگر، مهاجم ممکن است به طور صریح یا به صورت ضمنی همبسنگی ها . نیاز به یک ساختار بسیار همبسته دارد

ستفاده قرار دهد و  صورت مثبت بازیابی کند (v )و یا iu یهاشاخصرا مورد ا یمیکنواخت، این امر  PUF برای یک. را به 
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یمپیشنهاد شده، کار  XOR ساختارمانند  های مرکب، PUFهر چند برای. تمرین متعادل سازی بسیار دشواری باشد تواند

توان زنجیرهای داور را به طور جداگانه مدل می یک بار مصرف در طول ثبت نام، یهارابطاز طریق   XORبا دور زدن . کند

. دارند تخمین زده شود XOR که نیاز به ییهارهیزنجتری از تعداد حمالت تخصصی ممکن است یک حد پایین. سازی کرد

سندگان د شبیهنوی ستفاده از  شان دادند که چگونه پروتکل را با ا با حداکثر چهار زنجیره  XOR یهاPUFسازیر مقاله ن

ست داد سی . شک ست آوریم، زیرا ک ست که برآورد ایمنی را بد شوار ا احتمال بروز یک حمله جایگزین  تواندینمهرچند د

قراردادن یک حد باالی عملی بر تعداد  ، کهشتتتودیمکردن موجب افزایش نویز  XORعالوه بر این، . بهتر را نادیده بگیرد

 .زنجیرها است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 پایه PUF سامانه 6.5

شناخته  مخفی، محافظ و امن PUFبا عنوان  هاآن. است PUF شامل سه ]24[ ها PUFطرح پیشنهادی سیستم 

منتشر  اشهیهمساپنهان شده توسط نویز در سختی نیست، زیرا پاسخ آن به هر دو  PUF فرض بر این است که. شوندیم

ست که . شودیم شده ا ست PUFفرض  سازی مقاوم ا ست 6شکل . امن در برابر مدل  شان دهنده پروتکل ا یک احراز . ن

 هویت دوطرفه وجود دارد.

شاملاذعان می سطح اول،  ست PUFپنهان و  PUF شود که  سرور و مهاجم . محافظ، نا امن ا با  قاًیدقدر اینجا 

امنیت . شتتودینمیک بارمصتترف حمایت  یهارابطمدل ستتازی یکستتان مواجه هستتتند، زیرا ثبت نام از طریق  بارستتنگین

مهاجمی که . کندیمشود که پروتکل تشخیص نفوذ و بهبود را فراهم ادعا می. امن متکی است PUFبه سطح دوم،  سیستم،

                                                      
1 System of PUFs 

𝑟  ← SPUF (cS, cT) 

cT TRNG() 

𝑟  ← SPUF (cS, cT) 
∀𝑖:𝑠 (i) ← 𝑟 (𝑑 . 𝑖 − 𝑢𝑖 + 1) with  

 ui ∈ [1, d] ← TRNG() 

r’ ← 𝑆𝑃𝑈𝐹  j (cS,cT) 

collect all indices  with 

  ( ) = …=   

Abort if HD  > 𝜖 

 

Train model𝑆𝑃𝑈𝐹  j  

Server Token j 

cS ← TRNG () cS 

cT,𝑠  

 تقسیم نویز . پروتکل5شکل 
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، شودیمپس از آن توسط سرور شناسایی . پاسخ صحیح را برای سطح دوم ارائه دهد تواندینمسطح اول را مدل سازی کرد، 

پنهان،  PUF که به ترتیب کندیمپیشتتتنهاد  هاآنیکی از . آوردیمنه چندان مشتتتخص را به ارمغان  و یک فرآیند بازیابی

همچنین برخالف پروتکل احراز هویت . نشتتتان دهند XOR داور PUFای، داور و لقهمحافظ و ایمن را با یک استتتیالتور ح

 وجود دارد. اولیه، ادعای مقاومت علیه حمالت انکار سرویس، با توجه به مهاجمی که هدف آن تخلیه پایگاه داده سرور است،

 .PUFبودن دست کم گرفتگی نویزی  5,6,1 

یریگنویسندگان بر روی اندازه . به شکست احراز هویت منجر شود پنهان کافی است که PUF یک بیت نویزی از

سان کنند حلقه PUF یها ستهو نرخ خطای  کنندیمتأکید  ،]3[ای در نو ست ارائه  ٪1را کمتر از  یابرج با این . دهندیما

خام،  PUF استفاده ازبا . نتوانستند بیان کنند که میزان خطای گزارش شده شامل یک طرح تصحیح خطا است هاآنحال، 

 ، به ویژه در اثر اختالالت زیست محیطی.بدست آیندالزامالت تحمیل شده بسیار سخت  رسدیمبه نظر 

 حمالت مدل سازی 5,6,2

عملی وجود ندارد که علیه مدلستتازی  PUF که نویستتندگان نظر مخالفی دارند، اما هیچ رستتدیماگر چه به نظر  

بدین . کندیمرا فراهم  XOR داور PUFبه عنوان مثال، نویزی بودن یک حد باال برای تعداد زنجیرهای یک . قوی باشتتتد

 .ترتیب هیچ پروتکل امنیتی وجود ندارد

 اول مرحله نیاز به عدم 5,6,3

این امنیت سیستم را بهبود . غیر ضروری خواهد بود امن، سطح اول مهم PUF نقش بازی کردن با توجه به فرض 

شدینم سی فیزیکی آزاد  تواندیمو  بخ ستر سازی، یک مهاجم با د شود. پس از مدل  سربار خفیف در نظر گرفته  به عنوان 

را که به هیچ وجه با احراز هویت پایه تفاوت ندارد، مورد پرستتتش قرار دهد.  "امن PUF" های CRP استتتت که بتواند

ستدالل را از تشخیص نفوذ به دست  ، اما این مفهوم با توجه به جزئیات بعدی ضعیف و نامعتبر است. آورندیمنویسندگان ا

فرآیند ثبت  شودیمباعث  پنهان، با توجه به اینکه PUF با محافظ PUFنیاز به محافظت از  توانیمهمچنین در سطح اول، 

ی مدت بستیاری از که زمان مدل ستازی طوالن کنندیمقرار داد. نویستندگان استتدالل  ستاالشتود را مورد  ترنیستنگنام 

سدیم. با این حال به نظر کندیم سناریوهای حمله را برطرف سی فیزیکی  ر ستر ست تفاوتهای جزئی در زمان د که بعید ا

سب یهاتالش تواندیمعالوه بر این، مهاجم . یک تفاوت معنی داری ایجاد کند منفرد متمرکز کند،  خود را بر روی یک برچ

 گیرد.را فرا می هانشانهزی سرور، مجموعه کاملی از در حالی که بارسنگین مدل سا

 تشخیص نفوذ ضعیف و نامعتبر. ادعای 5,6,4

فرض کنیم که یک مهاجم پس از مدل سازی سطح . میزان ادعا شده است از ترنییپاتوانایی تشخیص نفوذ بسیار 

شدن در پروتکل، تالش  ست دهد کندیماول، با درگیر  شک سرور را  امن، این کار یک تالش  PUF حال، با فرضبا این . تا 

های  PUF در عمل، با. باید یک احتمال جزئی از موفقیت داشته باشد Sr بدین دلیل که حدس زدن تصادفی. بی فایده است

عالوه بر . یک برچسب را تا زمانی که هر دو سطح مدل سازی شود مورد پرس و جو قرار دهد تواندیم احتماالًناامن، مهاجم 

ن، روشن نیست که چگونه بدون فعال سازی یک حمله انکار سرویس، بهبود و بازسازی رخنه و نفوذ را بتوان پیاده سازی ای

 کرد.

 .ضعیف و نامعتبر سرور تخلیهادعای  5,6,5
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ه ک یاجنبهتمام این بستتتگی دارد که کدام بخش پروتکل را آغاز کند، . اظهارات تخلیه ستترور نامنصتتفانه استتت 

ست شده ا شش داده ن سرویس را فعال و ممکن . پو شروع، حمله انکار  سب برای  ، اما این نیز برای سازدیمتوانایی یک برچ

 .ها درست است PUF سیستم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحث و بررسی. 6

کلی از یک ارائه دهنده ستتامانه ذینفع را با هدف انتخاب دید. کندیمرا فراهم  5یک نمای کلی از بخش  2جدول 

در ابتدا  دهندینمارائه  ،و مدلستتتازی نویز ،هردوی که هیچ مقاومتی را در برابر پیشتتتنهاد یهاطرح. میریپذیمتکل یک پرو

شنهادی را که در برابر حمالت معمولی  یهاطرح. پس از آن، شوندیممردود  ستند را رد میپی سیب پذیر ه م. کنیپروتکل آ

. این به خاطر وابستتتگی پیاده ستتازی استتت: میکنیمرا حفظ  ضتتعیف PUFپاستتخ،  علیرغم بهره برداری از روش توستتیع

ممکن استتت به راحتی برای آن یک اصتتالح و بهبود ارائه دهد. چهار طرح پیشتتنهادی باقیمانده برای  PRNG بازطراحی

که پیشنهادات رد شده ممکن است شامل مفاهیم  میکنینم انکاربررسی بیشتر به صورت برجسته مشخص شده است. ما 

 .ارزشمند باشد

 PUF تقسیم کرد. اولین دسته، تمام حاالت تولید کلید مبتنی بر به دو دسته توانیمپروتکل حفظ شده را  چهار

 دوم برای صرفه جویی در منابع، اولیه رمزنگاری. ، از جمله یک اولیه رمزنگاری قوی برای انجام احراز هویتشودیمرا شامل 

را فراهم کند، اما  همه اینها ممکن استتت امنیت عالی. ممکن استتت به عنوان بخشتتی از منطق تولید کلید استتتفاده شتتود

 متاسفانه خیلی سبک وزن نیست.
 

𝑟 H ← WPUFH (cH) 

𝑟 G ← SPUFG (𝑟 H ,cH) 
 

𝐜H 

𝑟 S 

𝑟 S ← SPUFS (𝑟 H, cS) 

𝑟 G 

cS 

Server Token j 

Train models 𝑊𝑃𝑈𝐹 Hj  𝑆𝑃𝑈𝐹  Gj 

cHij, rSijwith cHij ← TRNG() and i ∈ [1 d] 

 

𝑟𝐺
′  ← 𝑆𝑃𝑈𝐹 Gj (𝑊𝑃𝑈𝐹 Hj (cH),,cH) 

Abort if HD(𝑟 G,𝑟𝐺
′ ) > 𝜖1 

cS ← Hash (cH,𝑟𝐺
′  ) 

 

 هاPUF. سامانه 6شکل 

Abort if HD (𝑟 S, rS) > 𝜖2 

 

cH, rS← cHij, rSijwith i ← dj 

dj  ←  dj  −  1 
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PUFضعیف ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔ 
PUFقوی ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

MTP NVM ✘ ✘ ✔ ✔ ✘ ✘ 
TRNG ✘ ✔ ~ ✘ ✔ ✘ 

GEN ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 
Rep ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 

 ✘ ✘ ✔ ✔ ✘ ✘ (Enc/Hash/Mac) یرمزنگار
PRNG ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 
 ✘ ✘ ✔ ✔ ✘ ✘ ؟= ،⊕

 ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ تک رابط
ها

عا
اد

 

 ✘ ✘ ✔ ✔ ✘ ✘ احراز هویت سرور
 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ برچسب احراز هویت

 ✔ ✘ ✘ ✔ ✘ ✘ حریم خصوصی برچسب
   ✔ ✔   مقاومت در برابر نشت

 d ∞ ∞ ∞ ∞ d تعداد احراز هویت

ی
یاب

رز
ا

 ها

 ~ ✔ ✘ ✘ ✔  مقاومت در برابر نویز

 ✘ ~   ~ ✘ مقاوم در برابر مدل سازی
  ✘   ✘  PUFمستقل بودن از 

    ✘   احراز اصالت سرور

  ✔  ✘ ~  اصالت برچسباحراز 

    ✘   حریم خصوصی برچسب

  ✔ ✘ ✘ ✔  DoSجلوگیری از 

   ✘ ✘   مقاوم در برابر نشت

  ✔   ✔ ✔ پذیری مقیاس

 

اگر چه در برابر حمالت مدل ستتتازی بطور یکستتتان امن نیستتتت، اما . گیردرا فرا می PUF دوم، ابهام زدایی دستتتته بندی

شدیمسبک وزن را بهبود  یهادگاهید شنهادی با این حال، هر دو طرح. بخ سیم نویز به یک ضعیف PUF پی  TRNG و تق

ممکن استتت منابع . امن فیزیکی در عمل آستتان نیستتت TRNGبدستتت آوردن یک . کنندیمتکیه  ابهام زدایی برای انجام

شد ضافی در قالب اقدامات متقابل مورد نیاز با س. ا  آید که دامنه فقط محدودته در حالی به نظر مفید میعالوه بر این، این د

افزار برچسب )بخش باالیی(, ادعاهای حریم خصوصی و : سختهاپروتکل. برای تمام 2جدول 

 ✔احراز هویت )بخش میانی(, خالصه بررسی صورت گرفته در این مقاله )بخش پایینی(. عالمت 

. قسمت نشانگر مقداری میانی ~. عالمت "خیر"نشان دهنده  ✘. عالمت "بلی"نشان دهنده 

با توجه به بقیه موارد ". قسمت خاکستری رنگ به معنی "غیرقابل استفاده"خالی به معنی 

 ."غیرضروری
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رمزنگاری قوی باشتتد  یهاهیاولامنیتی دیگری وجود دارد که نیازمند  یهادرخواستتتاگر باشتتد. به احراز هویت موجودیت 

 .تر استمناسب بنظر PUFمحرمانه بودن و یکپارچگی پیام(، مولد کلید مبتنی بر  مثالً)

 

 نتیجه گیری. 7

ستفاده  PUF از یک معرفی شده یهاپروتکل های بررسی . کنندیمقوی برای تأیید اعتبار موجودیت سبک وزن ا

ستفاده از الزامات امنیتی معرفی شده, انجام صورت گرفته ساس محک یکسان با ا ستقیم مقایسه میک  نهایتا بین آنها و برا

، و مستتائل کندیمبه تجزیه و تحلیل کمک  به طور قابل توجهی هاکلپروت امنیتی این چارچوب از الزامات. نیز ایجاد کردیم

با هدف کمک به جبران کمبود  PUFهای احراز هویت مبتنی بر پروتکل اکثر . دهدیممتعددی را نشتتتان  امنیتی و عملی

 های صورت گرفتهجبراندر اکثر مقاالت ارائه شده تا به امروز با این حال، شوند. طراحی میقوی PUF خواص رمزنگاری در

, تحقیقات و رمزنگاری عالی یهایژگیوقوی با  واقعاً PUF با هدف ایجاد یک .دنستتبک وزن مغایرت دارو الزامات  با اهداف

سی سا سی های فیزیکی ا ست تری مورد نیازبرر شده, ا شدن الزامات بیان  صورت برآورده  لید ک تولیدتمایل داریم که . در 

آموخته شده در این کار  یهادرسمشاهدات و . توصیف کنیم بخشمناسب و امید عنوان یک جایگزینرا به  PUF مبتنی بر

 .طرح پروتکل آینده را تسهیل کند تواندیم
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