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 شبکه اینترنت اشیا  برایگمنامی حفظ   باحراز اصالت ا ارائه یک طرح جدید 
 

  .3بهروز خادم ،2سید مرتضی پورنقی، 1 1مصطفی مرادنیا 

 ایران -تهران  -امام حسین)ع(  جامع  دانشگاه  -مخابرات امن و رمزنگاری دانشجو کارشناسی ارشد  -1

 ایران  -تهران - امام حسین)ع( جامع دانشگاه -استادیار   -2

 ایران - تهران -امام حسین)ع(  جامع دانشگاه -دانشیار  -3

 

 چکیده 

 

آن به طور جدی مورد توجه محققین قرار گرفته   یامنیت های  چالش ،اینترنت اشیا  همزمان با گسترش دانش و فناوری 

احراز اصالت برای مقاوم سازی در برابر انواع حمالت جعل و در حوزه گمنامی برای این چالش ها به خصوص در حوزه  است.

احراز اصالت و گمنامی از   ی ها پروتکلشبکه اینترنت اشیا و  مقابله با نفوذ اهمیت مضاعفی پیدا کرده اند. به طور دقیق تر  

 و  کار سرویسان  حمالتانواع   ،مردی در میانهحمله    ،تکرارحمله    ،ت جعل هویتحمالانواع  با تهدیداتی مانند    طرف مهاجمان

  بررسی مورد  ی  هاطرحاز    کدامچیه شده است که    نروش  بر اساس مطالعه انجام شده در این مقاله.  هستند  روروبه  داخلیحمله  

امنیت    ازیموردنامنیتی    ی هایژگیوبه طور کامل   و عقب رونده،    جلو روندهمانند محرمانگی، حریم خصوصی، یکپارچگی، 

در این   را ندارند.   متناظرتهدیدات  حمالت و  و توافق کلید امن برای مقابله با    ی ریپذدسترس،  ی ریپذاس یمقاتصال ناپذیری،  

حفظ    تی قابل  با،  احراز اصالتجدید    طرحیک    مقاله پس از مقایسه تعدادی از جدیدترین پروتکل ها از منظر امنیت و کارایی،

را   متناظرمت در برابر حمالت  وبرای مقا  ازیموردننامبرده شده و  امنیتی    ی هایژگیوهمه  که    است  پیشنهاد شدهگمنامی  

طرح پیشنهادی عالوه  برای اثیات صوری برخی از ویژگی های امنیتی از ابزار پرووریف نیز استفاده شده است.    .داشته باشد 

 ارائه نماید. پروتکل های مورد بررسیکارایی بهتری را نسبت به از جهت پیچیدگی محاسبات امنیت توانسته است  شیبرافزا
 

 احراز اصالت، گمنامیاینترنت اشیا، امنیت شبکه، کلمات کلیدی: 

 
 

 مقدمه .1

در سرتاسر جهان دستگاه    هاون یلیمحال حاضر  [. در  3شد ]  یمعرف  1999بار در سال    نیاول  ی برا  2ا یاش  نترنتیمفهوم ا

  ت یاز اهم  یشبکه بزرگ ن یچن  تیامن   نی تأم است که    یهی ند. بدا  هادل دیرا تشک  ایاش  نترنت یمتصل شده و شبکه ا  گریکدیبه  

 3ت ی شبکه احراز هو  نیدر ا  ی تیمسائل امن   نیترمهم از    یک یاست.    شدهلی تبد  یچالش اساس   کیبرخوردار است و به    یخاص

  ت یموجود  کیتوسط    نیطرف  تی. در حالت اول هوردیگیم انجام    صورتبه دو    احراز اصالت  معمواًل[.  2است ]  هاتیموجود

[.  5شود ]ی م دیتائ هاتیو توسط خود موجود  میصورت مستقبه  نیطرف تی و در حالت دوم هو شودی م  دیتائ اعتمادقابل سوم 

  نی[. همچن5باشند ] سبک    کهاستفاده شود    ییهاطرح از    دی با  نیکمبود منابع وجود دارد؛ بنابرا  ی هاتیودمحد  ای اش  نترنتیدر ا

 
1 Corresponding author: Email: Mo.moradniya@gmail.com 
2 Internet of things 
3 Authentication 
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طرح احراز    کیمقاله    نی[. ما در ا7است ]مهم    هاتیموجود  1ی گمنام  ،از نفوذ به شبکه  ی ری باالتر و جلوگ  تی امن   نیتأم  ی برا

  ، یگمنام  یتی امن  ی هایژگیوتوانسته است    ی شنهادی. طرح پمیدهی م  هارائ  ایاش   نترنتیا  یبرا  یگمنام  تی باقابل اصالت کارا  

 ن یتأمرا    7یکپارچگیو    6جلو کامل روبه  ی رازدار   ،5ی ریپذاسیمق   ،4یابیعدم رد  ،3امن  دیتوافق کل  ،2ی محرمانگ   ت،یاحراز هو

استراق   ،11تی، جعل هو10گذرواژه واردشده، حدس    ی هااز دستگاه  ی اریبس  ،9انه یدر م  ی ، مرد8کند و در برابر حمالت بازگشت

 14یزمان   ی از مهرها  امیپ   یحفظ تازگ  ی احراز اصالت برا  ی هااز طرح  ی اریمقاوم است. بس  13یو داخل  12یسمع، ناهمگام ساز

  ن یب  ی زماناختالف  کهیرا درصورت  امیپ  رندهیشده است و گفرستنده گنجانده   امیدر هر پ  یزمان   ی . مهرهاکنند ی استفاده م

به    ازین  ییهاطرح   نیچن  ، یزماناختالف  نی ا  قیدق  ی ریگاندازه  ی اما برا  زند؛یدور م  د،آستانه باش   کیاز    شیو ارسال ب  افتیدر

با    ی سازدارد. اگر همگام  ی به سربار اضاف  از یبه آن ن  یابی دست  ی ها دارند که براهمه دستگاه   ن یب  قیدق  یزمان   ی سازهمگام

و   دیدج  ی هابسته   نیاعتماد ب طور قابل به   تواندیکه شبکه نم  تیواقع  نیبا استفاده از ا   تواندی شکست مواجه شود، مهاجم م

  ت یپروتکل احراز هو  کی  یمقاله، ما به دنبال طراح  نیدر ا  رو،نی[. ازا8دهد ]را انجام    ی قائل شود، حمالت تکرار  زیتما  یمیقد

شبکه اینترنت    ی عمار، م2شرح است: در بخش    نیمقاله به ا  نیا  بعدی   ی هاقسمت.  کندیاستفاده نم  ی که از مهر زمان  میهست

در بخش    ،یت یامن  ی هالی تحل،  5در بخش    ،ی شنهادیطرح پ  ،4پیشینه تحقیق، در بخش   ،3. در بخش  میکن یم اشیا را معرفی  

 است.  شدهداده  حیتوض کلی جهینت  ،مقاله 8و در بخش  ییکارا  یبررس 7، اثبات رسمی امنیت، در بخش  6

 

 

 معماری مفروض .2

 

  س ی پردازش به فراهم آورنده سرو  ی و برا  کنندیم  ی آور جمعاطالعات را    اءی اش  نترنتیا   ی هاابتدا دستگاه   یمعمار  نیا   در

[.  9]  رندیبگتا مورداستفاده قرار    کند یکاربر ارسال م   ی ها را برا آن  ،پس از پردازش  سی. فراهم آورنده سروکنندی ارسال م

اطالعات   تیامن  ی برا  تی احراز هو   تیاهم  نیدر ارتباط باشند؛ بنابرا  گریکدیبا    توانندی م  اهدستگاه  ی ن معماریدر ا  نیهمچن

 شود ی شناخته م  اعتمادقابل  دهندهسیسروسوم که به نام    طرفکیاز  تیهو دیتائ  ی برا  ی معمار  نی. در اشودی م  انینما کامالً

 . م یکنی ماستفاده  
 

 
1 Anonymity 
2 confidentiality 
3 Secure key agreement 
4 No tracking 
5 Scalability 
6 Forward  security 
7 integrity 
8 Reply attack 
9 man in the middle 
10 guess password 
11 impersonation 
12 Async 
13 Internal 
14 Time stamp 
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 معماری مفروض شبکه – 2شکل 

 

 پیشینه تحقیق .3

را   ی جهان  ن ی[. کو3گرفت ] اشتون مورداستفاده قرار    ن یتوسط کو  1999در سال    ایاش   نترنت یبار مفهوم ا  نیاول  ی برا

از کامپ  یتالیجید  یتیخود هو  ی برا   زین  جانی ب  ا یاش  یحت  ،ی زیکه در آن هر چ  کردی م  فیتوص با استفاده    وترهایدارند و 

مورد   ی فناور  نیا  یدر سطح جهان  نترنتیگسترده نبودن ا  لیبه دل  بتداکرد. در ا   تیریو مد  یدهها را سازمان آن  توانی م

  یزندگ  نیخود را در ب  ی جا   ی فناور  نیدر جامعه ا  نترنتی ا  ادیاستقبال قرار نگرفت اما پس از گذشت چند سال و گسترش ز

منابع در   تی. محدوددندبو   تی ازجمله موضوع حفظ امن  ی ادیز  ی هاو چالش  صیشامل نقا  IoT  هیاول  ی هاکرد. طرح  دایمردم پ

اطالعات حساس را فاش کند؛    تواندی م  IoT  ی هادستگاه   ت یهو  افشااست و    جیرا  اری بس  IoTشبکه    ی هااز دستگاه   ی اریبس

و    اءیاش  نترنتیا  تیمطلوب در احراز هو  یژگیباال )محاسبه و ارتباطات( و حفاظت از ناشناس بودن دو و  ییکار آ  ن،یبنابرا

را ارائه   ntor  ی پروتکل گمنام  2012[ در سال  10و همکاران ]  2هستند. گلدبرگ   1( D2Dدستگاه به دستگاه )   تیاحراز هو

پروتکل    نی. ادهدی را ارائه م  طرفهکی  ی و گمنام  کندیم   جادیا   طرفهکی  تیرا با احراز هو   دیپروتکل مبادله کل  نیکردند. ا

  یچگونگ  ی بر رو  ی اژهی تمرکز و  ن یمحقق  ریاخ  انی سال  یجلو است. در ط روبه   ی و محرمانگ  یعموم  دیکل  ی بر رمزنگار   یمبتن

[ در سال  11و همکاران ]  3اند. لی را ارائه کرده  یمختلف  ی هااند و طرح داشته  یگمنام   یژگیبا حفظ و  IoTاحراز اصالت در  

 یو الگو  ورطرح کارت هوشمند، رمز عب نیدر ا شدهیارائه دادند. سه فاکتور معرف ی سه فاکتور تیطرح احراز هو کی 2017

 کیومتریبه اطالعات ب  ی دگیرس  یبرا  ی طرح تعهد فاز   کی ها از  . آنکردی فراهم م  زیرا ن  یگمنام  تیقابل  طرح    نیبود. ازیستی  

حفظ    تیقابل  ی طرح احراز اصالت ارائه دادند که دارا   کی   2018[ در سال  1همکاران ]و    ی. جانبابائاندکردهکاربر استفاده  

 و زمان اجرا و   یبار محاسبات ا،یاش نترنتیا ی های ازمندین ی نه یطرح خود را در سه زم یبود. جانبابائ اطارتب نیطرف  یگمنام
 

 

 

 عالئم و اختصارات  -1جدول 

 
1 Device to device 
2 Goldberg 
3 Li 
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 نماد شرح  نماد شرح 

,𝑄 1دستگاه  یاعداد تصادف 𝐾𝑖 دهنده سیدستگاه و سرو  نی ب  یخصوص  دیکل 𝑛 

 𝐻𝑚𝑎𝑐𝑖 ام یپ یکپارچگی یبررس  امیپ 𝑃𝑁𝑖 ام  i مستعار دستگاه نام

.)ℎ ساز  دهیتابع چک 𝐼𝐷𝑖 ام i دستگاه یاصل  شناسه ) 

,𝐸𝑛𝑐 متقارن  ییو رمزگشا ی رمزنگار 𝐷𝑒𝑐 دستگاه یمقدار تصادف i  ام 𝐶𝐶𝑖 

,𝐶 2دستگاه  یمقدار تصادف ∥ الصاقعملگر  𝑒 

ها توسط  دستگاه ی موقت صادرشده برا دیکل

 دهنده سیسرو

𝐾𝑡𝑚𝑝 ی برا  1دستگاه   ی مقدار خصوص 

 CC1 یروزرسانبه

𝑃𝑆1 

بروز   ی برا  2دستگاه   ی مقدار خصوص ⨁ ی جمع بیتی عملگرها

 CC2 یرسان

𝑃𝑆2 

مقادیر تصادفی برای تولید شناسه  𝑆𝑁𝑖 شناسه مستعار در مرحله توافق کلید 

 مستعار در توافق کلید 

𝑁12, 𝑁21 

 𝑆𝐴 مدیر سیستم  𝑇𝑇𝑃 مرکز احراز اصالت

,𝑥 اعداد تصادفی برای تولید کید جلسه 𝐷𝑖 امiدستگاه  𝑦 

 

اند. متأسفانه طرح  کرده  شنهادیپ  دیطرح جد  کیکرده است و    سهیمقا  گر ید  ی هامقاومت در برابر حمالت مختلف با طرح 

و امکان کشف کلید توسط مهاجم وجود دارد همچنین این طرح در  دهدینمرا ارائه  جلوروبهمحرمانگی و رازداری  ی جانبابائ

 ت یطرح احراز هو  کی  2019[ در سال  12و همکاران ]  1ی. سابرامان برابر حمالت جعل هویت و مردی در میانه مقاوم نیست 

 د ی کل  کی  قیتا از طر  دهدیبه کاربر تلفن همراه اجازه م   ی شنهادیارائه کرد. طرح پ  لیموبا  ی محاسبات ابر   ی برا  دیناشناس جد

متقابل، اشتراک   تیاز احراز هو  نیهمچن  ی شنهادیکند. روش پ  دایپ   یدهندگان خدمات مختلف دسترسبه ارائه   یصوصخ

نشان داده است که روش احراز    ی تیامن   لیوتحلهی. تجزکندی م  ی بانیکاربر پشت   یابیرد  ت یمحرمانه بودن کاربر و عدم قابل  د، یکل

  ن ی. همچنکندی مشترک را فراهم م   ی تی و الزامات امن  کند یمقاومت م   یت یمهم امن  داتیاکثر تهد  برمتقابل ناشناس در برا  تیهو

از   یگروه  ی و کارآمد برا  منیا  دیکل  تیریمد  تواندیطرح نم  نیاده است. متأسفانه ارا کاهش د  تیطرح زمان احراز هو   نیا

و در   کندی مرا فراهم    یکم   ییکارا  ،یجفت خط  حاسباتاستفاده از م  لی پروتکل به دل  نی ا  نیکاربران را فراهم کند همچن

 ک ی  ،یادر مقاله   2020[ در سال  13و همکاران ]  2. کوماربرابر حمالت جعل هویت، تکرار و مردی در میانه مقاوم نیست

ها است. آن  ی ضویب  ی هابر خم   یارائه کرد که مبتن  ی ابر  دهندهسیسروو    IoT  ی هاشبکه   ی پروتکل احراز اصالت امن را برا

  ی خصوص  میحفظ حر  ،ی تی امن  ی هایژگیموجود ازنظر و   ی ها پروتکل  گریکردند و با د  ی شده را بررسپروتکل ارائه  یت یخواص امن

شده  پروتکل ارائه  ییکارا  ن یمتقابل و همچن  تیحمله بازگشت، حمله حدس گذرواژه، احراز هو  ت،یدستگاه، حمله جعل هو

 یی و کارا  تی امن  ،یسربار حافظه، کل زمان محاسبات  ،یارتباط  ،ی اتقراردادند و نشان دادند که در موارد محاسب  سهیمورد مقا

[ در سال  4]  3. چن در برابر حمله ناهمگام سازی مقاوم نیستداشته است. طرح کومار    ی برتر  گرید  ی هانسبت به پروتکل

  یب یساز ترک  ده یبر چک  یاست و مبتن   یگمنام  تیقابل  ی را ارائه کردند که دارا  ا یاش  نترنت یا  ی برا  تیطرح احراز هو  کی  2021

آسان   یسازهمگام/جادی را راندمان باال ازنظر محاسبات و ارتباطات، ا  ی شنهادیطرح پ  ی ایهست. چن در مقاله خود مزا  2سطح  

سان کاربرد آ  ،ی ریو اتصال ناپذ  ی زمانبر هم  ی مبتن  سیاستحکام در برابر هر دو حمالت انکار سرو  ا،یمستعار پو  یو کارآمد اسام

 
1 Subramani   
2 Kumar  
3 Chen  
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𝑀1 

𝑀2 
𝑀3 

𝑀1 

𝑀2 𝑀3 

 حمله   کرده است. متأسفانه طرح چن در برابر  انیب   یرسم ت یامن   د یو تائ   اءی اش   نترنتیموجود ا  ی و استانداردها  های در معمار

شهر هوشمند ارائه   ی پروتکل احراز اصالت گمنام برا   کی [  8و همکاران ]  1گوپتا   2020سال    در  .ست یمقاوم ن  قطع سرویس

 ت در برابر اکثر حمالت را دارد. و مقاوم  یتیامن ی های ژگیکرد که اکثر و

 
 

 طرح پیشنهادی .4

پ ثبت   ی شنهادیطرح  مرحله  سه  کلشامل  توافق  و  اصالت  احراز  ثبت  دینام،  مرحله  در  دستگاه است.  مرکز نام  در  ها 

ثبتقابل  ماعتماد  اکنندی نام  ب   نی. در  م  یدو عدد تصادف  دهنده سیدستگاه و سرو  ن یمرحله  از ثبت شودی تبادل  نام  . پس 

 گر یکدیا  ب  م یمستق   صورتبه   توانندی م  تیهو   دی تائ. در صورت  ندیآغاز نما  ار  ت یهو  ی بررس  توانندی م  دهنده سیها و سرودستگاه 

 . است شدهدادهشرح  شده استفاده  ی اختصار ی نمادها 1جدول  در  . ابندیمشترک دست  دیکل کیبه 

 

 نامثبتمرحله  .1.4

ا نام در کانال امن صورت  ثبت   ندیفرا   .شوندی در مرکز مورد اعتماد ثبت م   ستم یس  ریها توسط مدفاز دستگاه   نیدر 

 شده است. شرح داده ر یو در ز ردیگی م

𝑻𝑻𝑷 𝑺𝑨 𝑫𝟏 

 

 

 

 

 

 

𝑆𝑎𝑣𝑒 𝑃𝑆1, 𝐾1, 𝐶𝐶1, 𝐼𝐷1 𝑖𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 

 

𝐺𝑒𝑛 𝐾1 

𝐺𝑒𝑛 𝐶𝐶1 

𝑀2 = {𝐾1, 𝐶𝐶1} 

𝑀3 = {𝑃𝑆1, 𝐾1, 𝐶𝐶1, 𝐼𝐷1} 

𝐺𝑒𝑛 𝑃𝑆1. 
𝑀1 = {𝑃𝑆1, 𝐼𝐷1} 

 

 

 

 

𝑆𝑎𝑣𝑒 𝐾1, 𝐶𝐶1 𝑖𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 

𝑻𝑻𝑷 𝑺𝑨 𝑫𝟐 

 

 

 

 

 

 

𝑆𝑎𝑣𝑒 𝑃𝑆2, 𝐾2, 𝐶𝐶2, 𝐼𝐷2 𝑖𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 

 

𝐺𝑒𝑛 𝐾2 

𝐺𝑒𝑛 𝐶𝐶2 

𝑀2 = {𝐾2, 𝐶𝐶2} 

𝑀3 = {𝑃𝑆2, 𝐾2, 𝐶𝐶2, 𝐼𝐷2} 

𝐺𝑒𝑛 𝑃𝑆2. 
𝑀1 = {𝑃𝑆2, 𝐼𝐷2} 

 

 

 

 

𝑆𝑎𝑣𝑒 𝐾2, 𝐶𝐶2 𝑖𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 

 

 دستگاه نامثبتمرحله  – 2شکل 

 

 

𝐃𝐢: 1گام  → 𝐒𝐀 

 . کندی ارسال م ستمیس ریمد ی خودش برا یو به همراه شناسه اصل کندی انتخاب م یمقدار تصادف کی ابتدا دستگاه  

 
1 Gupta 
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𝐒𝐀: 2 گام → 𝐃𝐢 

 . کندی دستگاه ارسال م ی و برا کندی م دیرا تول CCi  یدستگاه و مقدار تصادف یخصوص دی کل ستم یس ریمد

𝐒𝐀: 3 گام → 𝐓𝐓𝐏 

  یرا برا  CCiدستگاه و    یتصادف  ی دستگاه، مقدارها  یدستگاه، شناسه اصل   یخصوص  دیکل  ریمقاد  ستمیس   ریمد  نیهمچن

 . کندی ارسال م  دهندهسیسرو

 

 احراز اصالت مرحله  .2.4

 مستعار و مرحله احراز اصالت است.  ی هانام مرحله احراز اصالت شامل دو مرحله تولید 

 مستعار یهانام. مرحله تولید 1.2.4

و در پایگاه داده خود   ندینمای ممستعار را تولید    ی هانام   دهندهس یسرودر این مرحله ابتدا قبل از آغاز احراز اصالت دستگاه و  

 . ندینمای مذخیره 

 

مستعار یهاناممرحله تولید  – 3شکل   
  

اعداد    هادستگاه نباشد. برای تولید نام مستعار    دهندهسیسروبا    هادستگاه بودن    زمانهمتا نیازی به    شودیم این کار باعث   

𝐶𝐶𝑖    و𝑃𝑆𝑖    مرحله در  که  دریافت    نامثبترا  سیستم  مدیر  دا  اندنموده از  پایگاه  از  دریافت  را  خود  مقدار    کنندیم ده                   و 

𝐶𝑖𝑗 = ℎ(𝐶𝐶𝑖||𝑃𝑆𝑖)    صورتبهو سپس نام مستعار را    کندی مرا محاسبه  𝑃𝑁𝑖𝑗 = ℎ(𝐶𝐶𝑖𝑗||𝐼𝐷𝑖)    و در   کندی ممحاسبه
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مستعار را در    ی هانام و    دهدی م این مراحل را برای هر دستگاه انجام    دهدهنس یسرو. همچنین  کندی مپایگاه داده خود ذخیره  

 است.  شدهدادهنمایش  3مستعار در شکل  ی ها نام. مراحل تولید کندی مپایگاه داده خود ذخیره 

 . مرحله احراز اصالت1.2.4

  دهندهسیسروو به هرکدام یک کلید موقت یکسان توسط    شوندی ماحراز هویت    دهندهسیسروتوسط    هادستگاه در این مرحله  

 .شودیمداده 

𝑫𝟏:  1گام  → 𝑻𝑻𝑷 

و سپس نام مستعار    کند ی می دستگاهی که نیاز به ارتباط با آن دارد را با کلید خصوصی خودش رمز  شناسه  1ابتدا دستگاه  

برای احراز اصالت را   ازیموردنو مقادیر    کندیمرا تولید    nو Q. پس از تولید نام مستعار دو عدد تصادفی  کندیمخود را تولید  

برای حفظ تازگی و یکپارچگی   𝐶𝐶𝑖از مقادیری که قرار است بر روی کانال فرستاده شود، به همراه    تیدرنها.  کندی ممحاسبه  

 .گرددی مارسال  TTPبرای  M1پیام    تیدرنها. شودیم چکیده گرفته 
𝐺𝑒𝑛 𝑄, 𝑛 

𝑅 = ℎ(𝐾1 ∥ 𝑄) 

𝐹 = ℎ(𝑅 ∥ K1 ∥ 𝑛) 

𝑏 = 𝐹⨁ℎ(𝑅 ∥ 𝑄) 

𝐻11 = ℎ(𝑅 ∥ 𝐹 ∥ 𝐶𝐶1) 

𝑦 = ℎ(𝐾1 ∥ 𝐻11) ⊕ 𝑄 
𝑆 = 𝐸𝑛𝑐𝐾1(𝐼𝐷2 ∥ 𝑄) 
𝐻𝑚𝑎𝑐1 = ℎ(𝐶𝐶1, 𝑏, 𝑦, 𝐻11, 𝑃𝑁1, 𝐼𝐷, 𝑆) 

𝑀1 = 𝐻𝑚𝑎𝑐1𝑏, 𝑦, 𝐻11, 𝑃𝑁11, 𝑆 

 

𝑻𝑻𝑷:  2گام  → 𝑫𝟐 

TTP    پس از دریافت پیام𝑀1    با مراجعه به جدول پایگاه داده خود، شناسه ،𝑃𝑁1    و شناسه اصلی و کلید   کندی مرا پیدا

شد شناسه دستگاه مقصد را    دیتائاگر    کندی م. سپس یکپارچگی پیام را بررسی  کندی مخصوصی بین یکدیگر را استخراج  

درخواست ارسال مقادیر احراز اصالت را  شد،  د یتائاگر هویت دستگاه  .کند یم را بررسی  1رمزگشایی و سپس هویت دستگاه 

 .دینمای م ارسال  2برای دستگاه 
𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦 𝐻𝑚𝑎𝑐1 = 𝐻𝑚a𝑐1

∗  

𝑄 = 𝑦⨁ℎ(𝐾1 ∥ 𝐻11) 

𝐼𝐷2 = 𝐷𝑒𝑐𝐾1(𝑆) 

𝑅∗ = ℎ(𝐾1||𝑄) 

𝐹∗ = 𝑏⨁ℎ(𝑅∗  ∥ 𝑄) 

𝐻11
∗ = ℎ(𝑅∗  ∥ 𝐹∗ ∥ 𝐶𝐶1) 

𝐻11
∗ =? 𝐻11 

𝑀2 = 𝑅𝑒𝑞, 𝑃𝑁12, 𝑃𝑁21 

 

 
 

𝑫𝟐:  3گام  → 𝑻𝑻𝑷 

 ی احراز اصالت  پارامترها،  دشدهیتولو با استفاده از کلید خصوصی و مقادیر    کندی مرا تولید    𝑒و    𝐶دو عدد تصادفی    2دستگاه  
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 𝑀3و پیام    کندی مو نام مستعار خود را محاسبه     ردیگی مچکیده    𝐶𝐶2ی ارسالی به همراه  هاام یپ. سپس از  کند یمرا تولید  

 . کندی مارسال  𝑇𝑇𝑃برای 

 
𝐺𝑒𝑛 𝐶, 𝑒 

𝐸 = ℎ(𝐾2 ∥ 𝐶) 

𝑃 = ℎ(𝐸 ∥ 𝐾2 ∥ 𝑒) 

𝑚 = 𝑃⨁ℎ(𝐸 ∥ 𝐶) 

𝐻12 = ℎ(𝐸 ∥ 𝑃 ∥ 𝐶𝐶2) 

𝑙 = ℎ(𝐾2 ∥ 𝐻12) ⊕ 𝐶 
𝐻𝑚𝑎𝑐2 = ℎ(𝐶𝐶2, 𝑚, 𝑙, 𝐻12, 𝑃𝑁22) 

𝑀3 = 𝐻𝑚𝑎𝑐2, 𝑚, 𝑙, 𝐻12, 𝑃𝑁22 

𝑻𝑻𝑷:  4گام  → 𝑫𝟏 

TTP  کندی م را بررسی  2، هویت دستگاه دی تائدر صورت  کندی مابتدا یکپارچگی پیام را چک . 
𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘 𝐻𝑚𝑎𝑐2 = 𝐻𝑚𝑎𝑐2

∗  

𝐶 = 𝑙⨁ℎ(𝐾2 ∥ 𝐻12) 

𝐸∗ = ℎ(𝐾2 ∥ 𝐶) 

𝑃∗ = 𝑚⨁ℎ(𝐸∗  ∥ 𝐶) 

𝐻12
∗ = ℎ(𝐸∗  ∥ 𝑃∗  ∥ 𝐶𝐶2) 

𝐻12
∗ =? 𝐻12 

کلید موقت و مقادیر   تیدرنها.  دینمای مرا تولید    𝐾𝑡𝑚𝑝و کلید موقت    دینمای م را تولید    𝑁2و    𝑁1سپس دو مقدار تصادفی  

 .دینمای م ارسال  1رمز شده با کلید خصوصی برای دستگاه   صورتبهرا  𝑁21و  𝑁12تصادفی  
𝐺𝑒𝑛 𝑁1, 𝑁2, 𝑁12, 𝑁21. 
𝐾𝑡𝑚𝑝 = ℎ(𝑁1 ⊕ N2) 

𝑒1 = 𝐸𝑛𝑐𝐾1(𝐾𝑡𝑚𝑝, 𝑁12, 𝑁21) 

𝐸1 = ℎ(𝐶𝐶1 ∥ 𝑒1) 

𝑀4 = 𝑒1, 𝐸1, 𝑃𝑁13, 𝑃𝑁23 

𝑻𝑻𝑷:  5گام  → 𝑫𝟐 

 . کند ی مارسال  2برای دستگاه  ،رمز شده با کلید خصوصی  صورتبهرا  𝐾𝑡𝑚𝑝کلید موقت  
𝑒2 = 𝐸𝑛𝑐𝐾2(𝐾𝑡𝑚𝑝, 𝑁12, 𝑁21) 

𝐸2 = ℎ(𝐶𝐶2 ∥ 𝑒2) 

𝑀5 = 𝑒2, 𝐸2, 𝑃𝑁23 
 𝑫𝟏: 6گام 

 .آوردی مشد مقدار کلید موقت را از طریق رمزگشایی به دست   دیتائاگر  کندی م ابتدا یکپارچگی پیام را بررسی  1دستگاه 

𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘 𝐸1 

𝐷𝑒𝑐𝐾1
(𝑒1) = 𝐾𝑡𝑚𝑝, 𝑁12, 𝑁21 

 𝑫𝟐:  7گام 

 .آوردی مشد مقدار کلید موقت را از طریق رمزگشایی به دست   دیتائاگر  کندی م ابتدا یکپارچگی پیام را بررسی  2دستگاه 
𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘 𝐸2 

𝐷𝑒𝑐𝐾2
(𝑒2) = 𝐾𝑡𝑚𝑝, 𝑁12, 𝑁21 

 

,𝐾𝑡𝑚𝑝  ریمقاددر این پروتکل پس از دریافت موفقت آمیز   𝑁12, 𝑁21   معینی با استفاده از   زمانمدتتا    توانندی م  هادستگاه

  شده دادهمراحل احراز اصالت نمایش    3  در شکل  این مقادیر یکدیگر را احراز اصالت نمایند و به یک کلید مشترک برسند.

 است. 
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𝑫𝟐 𝑻𝑻𝑷 𝑫𝟏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐺𝑒𝑛 𝐶, 𝑒 

𝐸 = ℎ(𝐾2 ∥ 𝐶) 

𝑃 = ℎ(𝐸 ∥ 𝐾2 ∥ 𝑒) 

𝑚 = 𝑃⨁ℎ(𝐸 ∥ 𝐶) 

𝐻12 = ℎ(𝐸 ∥ 𝑃 ∥ 𝐶𝐶2) 

𝑙 = ℎ(𝐾2 ∥ 𝐻12) ⊕ 𝐶 

𝐻𝑚𝑎𝑐2 = ℎ(𝐶𝐶2, 𝑚, 𝑙, 𝐻12, 𝑃𝑁22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦 𝐸2 

𝐷𝑒𝑐𝐾2
(𝑒2) = 𝐾𝑡𝑚𝑝, 𝑁12, 𝑁21 

𝑆𝑎𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑆𝑁1 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝 ∥ 𝑁12) 

 

 

 

 

 

 

 

𝑔𝑒𝑡 𝐾1𝑎𝑛𝑑 𝐶𝐶1 𝑖𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 

𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦 𝐻𝑚𝑎𝑐1 = 𝐻𝑚𝑎𝑐1
∗  

𝑄 = 𝑦⨁ℎ(𝐾1 ∥ 𝐻11) 

𝐼𝐷2 = 𝐷𝑒𝑐𝐾1(𝑆) 

𝑅∗ = ℎ(𝐾1||𝑄) 

𝐹∗ = 𝑏⨁ℎ(𝑅∗  ∥ 𝑄) 

𝐻11
∗ = ℎ(𝑅∗  ∥ 𝐹∗ ∥ 𝐶𝐶1) 

𝐻11
∗ =? 𝐻11 

 

 

 

 

 

 

𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘 𝐻𝑚𝑎𝑐2 = 𝐻𝑚𝑎𝑐2
∗  

𝐶 = 𝑙⨁ℎ(𝐾2 ∥ 𝐻12) 

𝐸∗ = ℎ(𝐾2 ∥ 𝐶) 

𝑃∗ = 𝑚⨁ℎ(𝐸∗  ∥ 𝐶) 

𝐻12
∗ = ℎ(𝐸∗  ∥ 𝑃∗  ∥ 𝐶𝐶2) 

𝐻12
∗ =? 𝐻12 

 

𝐺𝑒𝑛 𝑁1, 𝑁2, 𝑁12, 𝑁21. 
𝐾𝑡𝑚𝑝 = ℎ(𝑁1 ⊕ N2) 

𝑒1 = 𝐸𝑛𝑐𝐾1(𝐾𝑡𝑚𝑝, 𝑁12, 𝑁21) 

𝐸1 = ℎ(𝐶𝐶1𝑛𝑒𝑤 ∥ 𝑒1) 

𝑒2 = 𝐸𝑛𝑐𝐾2(𝐾𝑡𝑚𝑝, 𝑁12, 𝑁21) 

𝐸2 = ℎ(𝐶𝐶2𝑛𝑒𝑤2 ∥ 𝑒2) 

 

𝐺𝑒𝑛 𝑄, 𝑛 

𝑅 = ℎ(𝐾1 ∥ 𝑄) 

𝐹 = ℎ(𝑅 ∥ K1 ∥ 𝑛) 

𝑏 = 𝐹⨁ℎ(𝑅 ∥ 𝑄) 

𝐻11 = ℎ(𝑅 ∥ 𝐹 ∥ 𝐶𝐶1) 

𝑦 = ℎ(𝐾1 ∥ 𝐻11) ⊕ 𝑄 

𝑆 = 𝐸𝑛𝑐𝐾1(𝐼𝐷2 ∥ 𝑄) 

𝐻𝑚𝑎𝑐1

= ℎ(𝐶𝐶1, 𝑏, 𝑦, 𝐻11, 𝑃𝑁11, 𝑆) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦 𝐸1 

𝐷𝑒𝑐𝐾1
(𝑒1) = 𝐾𝑡𝑚𝑝, 𝑁12, 𝑁21 

𝑆𝑎𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑆𝑁2 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝 ∥ 𝑁21) 

 مرحله احراز اصالت  – 4شکل 

 

 

𝐻𝑚𝑎𝑐1, 𝑏, 𝑦, 𝐻11, 𝑃𝑁11, 𝑆 

𝑅𝑒𝑞, 𝑃𝑁12, 𝑃𝑁21 

𝐻𝑚𝑎𝑐2, 𝑚, 𝑙, 𝐻12, 𝑃𝑁22 

𝑒1, 𝐸1, 𝑃𝑁13, 𝑃𝑁23 
𝑒2, 𝐸2, 𝑃𝑁1𝑛𝑒𝑤, 𝑃𝑁23 
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 توافق کلید مرحله . 3.4

𝑫𝟏:  1گام  → 𝑫𝟐 

 𝑥و سپس یک مقدار تصادفی به نام    آوردی م شناسه مستعار خودش و طرف مقابل را از پایگاه داده به دست    1ابتدا دستگاه  

𝑋و  کندی مانتخاب  = 𝑥. 𝑝   و به همراه   کندی مرا محاسبه𝐻1 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝 ∥ 𝑋)  ارسال می کند.  2برای دستگاه 

𝑆𝑁1 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝, 𝑁12) 

𝑆𝑁2 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝, 𝑁21) 
𝐺𝑒𝑛 𝑥 

𝑋 = 𝑥. 𝑝 

𝐻1 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝 ∥ 𝑋) 
 

𝑫𝟐:  2گام  → 𝑫𝟏 

  د یتائ . اگر  کند یم را بررسی    𝐻1، سپس  آوردی م  به دسترا    1متناظر با دستگاه    𝐾𝑡𝑚𝑝ابتدا از پایگاه داده کلید    2دستگاه  

𝑌و   کند ی متصادفی تولید  صورتبه را  yشد  = 𝑦. 𝑝   و به همراه  کند ی مرا محاسبه𝐻2 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝 ∥ 𝑌)   2برای دستگاه  

𝐾𝑠𝑒𝑠𝑠  صورتبه کلید جلسه را  تیدرنها.  کند ی مارسال   = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝 ∥ 𝑥𝑦𝑝)   مستعار و    ی هانام . در پایان  آوردی م  به دست

 را بروز رسانی می نماید.  𝐾𝑡𝑚𝑝کلید  

𝑆𝑁1 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝, 𝑁12) 

𝑆𝑁2 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝, 𝑁21) 
𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘 𝐻1 

𝐺𝑒𝑛 𝑦 

𝑌 = 𝑦. 𝑝 

𝐻2 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝 ∥ 𝑌) 

𝐾𝑠𝑒𝑠𝑠 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝 ∥ 𝑥𝑦𝑝) 
𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒: 

𝐾𝑡𝑚𝑝𝑛𝑒𝑤 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝 ∥ 𝑁12 ∥ 𝑁21) 

𝑆𝑁1𝑛𝑒𝑤 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝𝑛𝑒𝑤 ∥ 𝑁12) 

𝑆𝑁2𝑛𝑒𝑤 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝𝑛𝑒𝑤 ∥ 𝑁21) 

 𝑫𝟏:  3گام 

𝐾𝑠𝑒𝑠𝑠  صورتبهشد، کلید جلسه را  دیتائاگر  کندی مرا بررسی   𝐻2ابتدا   1دستگاه   = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝 ∥ 𝑥𝑦𝑝) آوردیم  به دست .

 .دینمای می روزرسانبهرا  𝐾𝑡𝑚𝑝و کلید   مستعار ی هانام  تیدرنها
𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘 𝐻2 

𝐾𝑠𝑒𝑠𝑠 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝 ∥ 𝑥𝑦𝑝) 
𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒: 

𝐾𝑡𝑚𝑝𝑛𝑒𝑤 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝 ∥ 𝑁12 ∥ 𝑁21) 

𝑆𝑁1𝑛𝑒𝑤 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝𝑛𝑒𝑤 ∥ 𝑁12) 

𝑆𝑁2𝑛𝑒𝑤 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝𝑛𝑒𝑤 ∥ 𝑁21) 
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𝑫𝟐 𝑫𝟏 

𝑆𝑁1 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝, 𝑁12) 

𝑆𝑁2 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝, 𝑁21) 

 

 

𝑔𝑒𝑡 𝐾𝑡𝑚𝑝 𝑖𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 

𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘 𝐻1 

𝐺𝑒𝑛 𝑦 

𝑌 = 𝑦. 𝑝 

𝐻2 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝 ∥ 𝑌) 

𝐾𝑠𝑒𝑠𝑠 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝 ∥ 𝑥𝑦𝑝) 

 

𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒: 
𝐾𝑡𝑚𝑝𝑛𝑒𝑤 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝 ∥ 𝑁12 ∥ 𝑁21) 

𝑆𝑁1𝑛𝑒𝑤 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝𝑛𝑒𝑤 ∥ 𝑁12) 

𝑆𝑁2𝑛𝑒𝑤 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝𝑛𝑒𝑤 ∥ 𝑁21) 

𝑆𝑁1 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝, 𝑁12) 

𝑆𝑁2 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝, 𝑁21) 

𝐺𝑒𝑛 𝑥 

𝑋 = 𝑥. 𝑝 

𝐻1 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝 ∥ 𝑋) 

 

 

 

 

 

𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘 𝐻2 

𝐾𝑠𝑒𝑠𝑠 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝 ∥ 𝑥𝑦𝑝) 

𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒: 
𝐾𝑡𝑚𝑝𝑛𝑒𝑤 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝 ∥ 𝑁12 ∥ 𝑁21) 

𝑆𝑁1𝑛𝑒𝑤 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝𝑛𝑒𝑤 ∥ 𝑁12) 

𝑆𝑁2𝑛𝑒𝑤 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝𝑛𝑒𝑤 ∥ 𝑁21) 

 مرحله توافق کلید – 5شکل 

 

 

 پیشنهادی  طرح امنیتی نظری تحلیل  .5

پردازیم و مقاومت طرح پیشنهادی ی م  متداولحمالت  ویژگی های امنیتی مهم و برخی از  در این بخش به بررسی برخی از  

 کنیم. ی م بررسی  ها آنرا در مقابل 

 

 گمنامی ویژگی  .1.5

اصلی  شناسه  توانندیمی مجاز  هادستگاه در گمنامی فقط    مستعار است.  ی هانام   دیبر تول  یمبتن   ی شنهادیپروتکل پ  یگمنام

 پروتکل  ن یدر ا  .گرددینمبر روی کانال منتقل    هادستگاه شناسه اصلی    عنوانچیهبه ولی    ی موجود را داشته باشندهادستگاه 

ارسال    دهندهسیسرورمز شده برای    صورتبه در اولین ارتباط، دستگاه درخواست دهنده، شناسه اصلی دستگاه مقصد را  

 ی طیشرا  چیدر ه. بنابراین در این پروتکل  کنندی مو در بقیه شرایط فقط از نام مستعار برای ارتباط با یکدیگر استفاده    کندی م

، که 𝑃𝑁𝑖ها نام مستعار خود را به نام  و دستگاه  شودیمنتشر نم  متن اصلی   صورتبه   کانال   ی ها بر رودستگاه   ی شناسه اصل

. در  کنندی ارتباطات استفاده م  ی براشناسه    نیو از ا  کنندی م   دی است، تول  طرفهکیتوابع    ی اتیاضیبر مسئله سخت ر  یمبتن

. این ویژگی باعث  گرددی م  استفاده شناسه مستعار جدید  از  و    شودی مپس از هر بار استفاده شناسه مستعار باطل  پروتکل    نیا

 از دو شناسه مستعار متفاوت استفاده گردد. ،زمانهمی گردد و برای ارتباطات روزرسانبه تا همواره شناسه مستعار  گرددی م

 

 احراز اصالت ویژگی  .2.5

ا  به  نیدر  اصالتپروتکل  احراز  تصادف  1دستگاه    ،منظور  مقدار  ,Qی  دو  n    مقاد  کندیم  دیتولرا 𝑅  ریو  = ℎ(𝐾1 ∥ 𝑄)،           

𝐹 = ℎ(𝑅 ∥ K1 ∥ n)  ،𝑏 = 𝐹⨁ℎ(𝑅 ∥ 𝑄)  ،𝑦 = ℎ(𝐾1 ∥ 𝐻11) 𝐻11و  ⊕ = ℎ(𝑅 ∥ F ∥ CC1)  و   کند یم   دیرا تول

محرمانه تبادل شده    ریو مقاد  𝑦و    𝑏با استفاده از    دهندهسی. سروکندی ارسال م  دهندهسیسرو  ی را برا   𝐻11و    𝑏  ،𝑦  ریمقاد

∗𝑅نام،  در مرحله ثبت = ℎ(𝐾1||𝑄)   و  𝐹∗ = 𝑏⨁ℎ(𝑅∗  ∥ 𝑄)   و سپس    کندی را محاسبه م𝐻11
.  کندی را محاسبه م  ∗

𝑋, 𝐻1, 𝑆𝑁1, 𝑆𝑁2 

𝑌, 𝐻2, 𝑆𝑁2, 𝑆𝑁1 
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𝐻11با    یافتیدر  𝐻11  ایکه آ  کندی م  یدستگاه بررس   تیاثبات هو  ی برا  تیدرنها
دستگاه    تی. اگر برابر بود هوریخ   ایبرابر است    ∗

  صورت است.  ن یبه هم  صالتروند احراز ا  زین   2دستگاه    ی . براشودی دستگاه رد م  تیصورت هو  نیا  ریو در غ  شودی م  دیتائ

,Cی دو مقدار تصادف  2دستگاه  e   ریو مقاد کندی م دیتولرا  𝐸 = ℎ(𝐾2 ∥ 𝐶) ،𝑃 = ℎ(𝐸 ∥ 𝐾2 ∥ 𝑒)  ،𝑚 = 𝑃⨁ℎ(𝐸 ∥

𝐶)  ،𝑙 = ℎ(𝐾2 ∥ 𝐻12) ⊕ 𝐶    و𝐻12 = ℎ(𝐸 ∥ 𝑃 ∥ 𝐶𝐶2 )  ریو مقاد  کندیم  دیرا تول  𝑚  ،𝑙    و𝐻12  دهنده سیسرو   ی را برا  

∗𝐸نام،  محرمانه تبادل شده در مرحله ثبت  ریو مقاد  𝑙و    𝑚با استفاده از    دهندهسی. سروکندی ارسال م = ℎ(𝐾2 ∥ 𝐶)    و 

𝑃∗ = 𝑚⨁ℎ(𝐸∗   ∥ 𝐶)   و سپس    کندی را محاسبه م𝐻12
  ی دستگاه بررس  تیاثبات هو  ی برا  تی. درنهاکندی را محاسبه م  ∗

𝐻12با    یافتیدر  𝐻12  ایکه آ  کندی م
  ت یصورت هو  نیا  ریو در غ  شودی م  د یدستگاه تائ  ت ی. اگر برابر بود هور یخ  ایبرابر است    ∗

در این پروتکل احراز اصالت مبتنی بر کلید خصوصی بین دستگاه و سرویس دهنده است که در مرحله  .شودی دستگاه رد م

 از مدیر سیستم دریافت کرده اند. ثبت نام 

 

 محرمانگی ویژگی  .3.5

. زیرا اگر خواسته شودینمآورد موفق    به دستمهاجم در مرحله توافق کلید قصد کند تا کلید جلسه را   در این پروتکل اگر

موقت  کلید  تا  دسترا  𝐾𝑡𝑚𝑝 باشد  پیام    به  باید  𝑒1آورد  = 𝐸𝑛𝑐𝐾1(𝐾𝑡𝑚𝑝, 𝑁12, 𝑁21)     پیام 𝑒2یا  =

𝐸𝑛𝑐𝐾2(𝐾𝑡𝑚𝑝, 𝑁12, 𝑁21)     را رمزگشایی کند، که به دلیل نداشتن کلید مخفی𝐾1    و𝐾2  این کار را انجام دهد.    تواندی نم

 𝑦و    𝑥مقادیر    𝑌و    𝑋موفق نخواهد شد. زیرا باید از روی    بازهمی مخفی را به دست آورد  دها یکلهمچنین اگر به هر دلیلی  

 . گرددی منیست. بنابراین محرمانگی کلید جلسه حفظ   ریپذامکان آورد که به دلیل مسئله سخت لگاریتم گسسته  به دست را 

 

 توافق کلید ویژگی  .4.5

از این کلید ، برای توافق کلید بین    توانندی م  هادستگاه  𝐾𝑡𝑚𝑝در این پروتکل پس از احراز اصالت و دریافت کلید موقت  

 ها دستگاه و    گرددی مپس از مدتی استفاده باطل    𝐾𝑡𝑚𝑝، استفاده نمایند. کلید موقت  دهندهس یوسریکدیگر بدون دخالت  

بیضوی است. در این پروتکل    ی هاخمباید مجدد احراز اصالت نمایند. ایده توافق کلید مبتنی بر ایده توافق کلید دیفی هلمن با  

𝑋و سپس    کندی متصادفی تولید    صورتبهرا    𝑥،  1دستگاه   = 𝑥. 𝑝    را به همراه𝐻1 = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝 ∥ 𝑋)     برای حفظ یکپارچگی

𝑌و سپس    کندی متصادفی تولید    صورتبه را    𝑦مقدار    𝐻1پس از بررسی    2. دستگاه  کند ی مارسال    2برای دستگاه   = 𝑦. 𝑝 

𝐻2را به همراه   = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝 ∥ 𝑌)   بررسی    کهیدرصورت.  کندی مارسال    1  برای حفظ یکپارچگی، برای دستگاه𝐻2    موفق بود

𝐾𝑠𝑒𝑠𝑠 صورتبهکلید جلسه مشترک  = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝 ∥ 𝑥𝑦𝑝) .محاسبه می گردد 

 

 جلو روبهرازداری  ویژگی .5.5

مستقل و با اعداد تصادفی کلید    صورتبه وابسته نیست و    K2و    K1ی مخفی  دهایکلدر این پروتکل تولید و توافق کید به  

توسط مهاجم کشف گردد موفق به محاسبه کلید جلسه فعلی   K2و    K1ی مخفی  دهایکل. بنابراین اگر  گرددیمجلسه تولید  

 .دهدی م ارائهرا  جلوروبهاست نخواهد شد. بنابراین رازداری  شده استفادهی مخفی دهایکلو جلسات قبل که از این 

 

 چگییکپار ویژگی .6.5

 .گرددیم ی تبادل شده حفظ هاام یپدر این پروتکل با استفاده از توابع چکیده ساز یکپارچگی 
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 اتصال ناپذیری  ویژگی .7.5

   مبادله   ی هاامیپ  در  متفاوتی  پویا  ی هاتیهو   از  آنگاه  کند،   برقرار  ارتباط  z  و  y  مختلف  گره  دو  بازمان  طور هم به   x  گره  یک  اگر

با  شودی م   استفاده   z  و  y  با   شده  ارتباطی  تولید    𝐶𝐶𝑖ی مقدار  روزرسانبه. همچنین در هر پیام  یک شناسه مستعار جدید 

 . بنابراین این پروتکل پیوند ناپذیر است.ردی گی مقرار  مورداستفادهو  شودی م
 

 جعل هویت حمله  .8.5

باید   برای جعل هویت  مهاجم  پروتکل  این  پارامتر    حتماًدر  𝐼𝐷𝑖سه  , 𝐾𝑖 , 𝐶𝐶𝑖    این از  مورد  اگر یک  باشد. حتی  را داشته 

مقادیر   که  کند  سعی  مهاجم  اگر  شد.  خواهد  مواجه  شکست  با  حمله  نباشد  طریق   𝐶𝐶𝑖و    𝐼𝐷𝑖پارامترها  از                           را 

𝑃𝑁𝑖 = ℎ(𝐶𝐶𝑖 ∥ 𝐼𝐷𝑖)  بودن توابع چکیده ساز موفق نخواهد شد. همچنین از روی مقدار   طرفهکبه دست آورد به دلیل ی

𝐻𝑖𝑗 = ℎ(𝑅 ∥ 𝐹 ∥ 𝐶𝐶i)   بودن تابع چکیده ساز و محرمانه بودن مقادیر    طرفهکنیز به دلیل یR    وF   موفق به کشف𝐶𝐶𝑖 

𝑅یر محرمانه  باید مقاد  1نخواهد شد. همچنین برای یافتن کلید دستگاه   = ℎ(𝐾1 ∥ 𝑄)     و𝐹 = ℎ(𝑅 ∥ K1 ∥ 𝑛)     به را

امکان دسترسی به این مقادیر وجود ندارد. حتی اگر این   شوند ی نماین مقادیر بر روی کانال منتقل    کهییازآنجاآورد.    دست

بودن توابع چکیده ساز امکان کشف کلید محرمانه وجود ندارد. همچنین از روی    طرفهکمقادیر را به دست آورد به دلیل ی

𝑦مقدار   = ℎ(𝐾1 ∥ 𝐻11) ⊕ 𝑄     نیز به دلیل محرمانه بودن مقدار تصادفیQ  امکان بودن توابع چکیده ساز    طرفه کو ی

باید مقادیر   2نیز به همین صورت است. مهاجم برای یافتن کلید دستگاه    2کشف کلید محرمانه وجود ندارد. برای دستگاه  

𝐸محرمانه   = ℎ(𝐾2 ∥ 𝐶) و𝑃 = ℎ(𝐸 ∥ K2 ∥ 𝑒)   شوند ینماین مقادیر بر روی کانال منتقل    کهییازآنجاآورد.    به دسترا  

بودن توابع چکیده ساز    طرفهکحتی اگر این مقادیر را به دست آورد به دلیل ی  امکان دسترسی به این مقادیر وجود ندارد.

𝑙امکان کشف کلید محرمانه وجود ندارد. همچنین از روی مقدار   = ℎ(𝐾2 ∥ 𝐻12) ⊕ 𝐶     نیز به دلیل محرمانه بودن مقدار

 بودن توابع چکیده ساز امکان کشف کلید محرمانه وجود ندارد. طرفهکو ی 𝐶تصادفی  

 

 مردی در میانهحمله  .9.5

ی تبادل شده را هاام یپقرار بگیرد، و    دهندهسیسروو    1در این پروتکل اگر مهاجم در مرحله احراز اصالت در بین دستگاه  

شامل    شودی میی که در کانال منتقل  هاام یپزیرا  .  شودینمی کند، موفق  کار دست به دست آوردن اطالعات یا نفوذ    باهدف

𝑏, 𝑦, 𝐻11, 𝑃𝑁1     است. اگر𝑏 = 𝐹⨁ℎ(𝑅 ∥ 𝑄)     را به صورت𝑏′ = 𝐹′⨁ℎ(𝑅 ∥ 𝑄)′     پیام را   دهندهس یسروتغییر دهد

𝐻𝑚𝑎𝑐1  و  دینمایمدریافت  
∗ = ℎ(𝐶𝐶1, 𝑏′, 𝑦, 𝐻11, 𝑃𝑁1)    زمانی که    دینمایم را محاسبه𝐻𝑚𝑎𝑐1 = 𝐻𝑚𝑎𝑐1

را بررسی   ∗

 . کند یم نیز صدق  H11و  y. همین توضیح برای تغییر دادن کندیمو جلسه را رد  گرددیممتوجه حمله  کندی م

مهاجم   موقت،  کلید  دریافت  یعنی  آخر  مرحله  در  اگر  دستگاه    𝑒1همچنین  دهد،  تغییر  کردن    1را  چک  𝐸1با 
∗ =

ℎ(𝐶𝐶1 ∥ 𝑒′1)   که   گرددی ممتوجه𝐸1
∗ = 𝐸1  کند یمو جلسه را رد نیست. 

به دست    باهدفی تبادل شده را  هاام یپقرار بگیرد، و    دهندهسیسروو    2اگر مهاجم در مرحله احراز اصالت در بین دستگاه  

,𝑚شامل    شودی میی که در کانال منتقل هاامیپ. زیرا  شودینمی کند، موفق کار دست آوردن اطالعات یا نفوذ   𝑙, 𝐻12, 𝑃𝑁2  

𝑚است. اگر  = 𝑃⨁ℎ(𝐸 ∥ 𝐶)     را به صورت𝑚′ = 𝑃′⨁ℎ(𝐸 ∥ 𝐶)′    دینمای مپیام را دریافت    دهندهس یسروتغییر دهد 

𝐻𝑚𝑎𝑐2و
∗ = ℎ(𝐶𝐶2, 𝑚′, 𝑙, 𝐻12, 𝑃𝑁2)     زمانی که    دینمایمرا محاسبه𝐻𝑚𝑎𝑐2 = 𝐻𝑚𝑎𝑐2

متوجه حمله    کندی مرا بررسی    ∗

 . کندی م نیز صدق  H12و  𝑙. همین توضیح برای تغییر دادن  کندیمو جلسه را رد  گرددی م

𝐸2با چک کردن    1را تغییر دهد، دستگاه    𝑒2همچنین اگر در مرحله آخر دریافت کلید موقت مهاجم  
∗ = ℎ(𝐶𝐶1 ∥ 𝑒′2)  

𝐸2که  گرددی ممتوجه 
∗ = 𝐸2  کند یمنیست و جلسه را رد. 
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𝑋اگر مهاجم در مرحله توافق کلید بین دو دستگاه قرار بگیرد، اگر   = 𝑥. 𝑝    صورتبهرا  𝑋′ = 𝑥′. 𝑝    2تغییر دهد دستگاه  

𝐻1با محاسبه  
∗ = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝 ∥ 𝑋′)   و چک کردن𝐻1

∗ =? 𝐻1  کند یمو جلسه را رد  شودی ممتوجه تغییر . 

𝑌همچنین اگر مهاجم   = 𝑦. 𝑝    صورتبهرا  𝑌′ = 𝑦′. 𝑝  با محاسبه    2هد دستگاه  د تغییر𝐻2
∗ = ℎ(𝐾𝑡𝑚𝑝 ∥ 𝑌′)    و چک

𝐻2کردن 
∗ =? 𝐻2  کند یمو جلسه را رد  شودی م متوجه تغییر. 

 

 سیسروانکار حمله  .10.5

در اولین مرحله    د،یارسال نما  دهندهسی سرو  ی نادرست برای هاامیپ  س،یپروتکل اگر مهاجم باهدف از کار انداختن سرو  نیدر ا

𝐻𝑚𝑎𝑐𝑖با بررسی کردن مقادیر  
∗ که این مشخصات با مشخصات هیچ دستگاهی سازگار نیست و متوجه حمله    گرددی ممتوجه     

اگر  گرددی م از  هاام یپ. همچنین  ارسالی  برای    هادستگاهی  را مکرر  دارند  مقادیر صحیح  ارسال کند،    دهندهسیسرو را که 

𝐻𝑚𝑎𝑐𝑖، با بررسی  گردد ی می  روزرسانبه ز استفاده  پس ا  𝐶𝐶𝑖  کهییازآنجا
که این مقادیر تکراری است و   گرددی ممتوجه     ∗

 .  کندیماست پس جلسه را رد و دستگاه را از سرویس خارج  شدهباطل 

 

 حدس گذرواژه حمله  .11.5

 نیست.  ریپذبیآس؛ بنابراین در برابر این حمله گرددی نمدر این پروتکل از گذرواژه استفاده 
 

 تکرارحمله  .12.5

  هاام یپ، اگر مهاجم  گرددی مقبلی باطل    𝐶𝐶𝑖و مقدار    گرددی م ی  روزرسانبه پس از هر بار استفاده    𝐶𝐶𝑖در این پروتکل مقدار  

است متوجه حمله   شدهباطل پیام    𝐶𝐶𝑖مقدار    کهییازآنجاارسال نماید،    دهندهسیسرو را ذخیره نماید و در زمان دیگری برای  

را ذخیره و مجدد برای    دهندهسیسروی  هاام ی پ. اگر مهاجم در بخش تبادل کلید موقت،  دینمایمو جلسه را رد    گرددی م

جدید تولید    𝐶𝐶𝑖تابع تولید دنباله تصادفی  و با استفاده از    گرددی م استفاده    بارکی  𝐶𝐶𝑖  کهییازآنجاارسال نماید.    هادستگاه 

𝐸𝑖،دستگاه با چک کردن  کندی م
∗ = ℎ(𝐶𝐶𝑖𝑜𝑙𝑑 ∥ 𝑒𝑖)     همچنین در بخش  دینمایمو جلسه را رد    گرددیممتوجه حمله .

باشد    داکردهیپتوافق کلید اگر مهاجم حمله تکراری انجام دهد، موفق نخواهد شد. زیرا اگر مهاجم به هر دلیلی کلید جلسه را  

,𝑋و پیام   𝐻1, 𝑃𝑁2     عدد تصادفی    2ارسال کند، تا با این کلید جلسه دیگری ایجاد کند، دستگاه    2را برای دستگاه𝑦   جدید

ی جلسه از یکدیگر امکان اینکه دهایکل. بنابراین به دلیل مستقل بودن  رسدی مو به یک کلید جلسه جدید    کندی م تولید  

 مهاجم حمله را انجام دهد وجود ندارد.

 

 ناهمگام سازی حمله  .13.5

دستگاه منتظر دریافت پاسخ از   کهییازآنجاسرور ایجاد نماید،  و    اگر مهاجم یک اتصال ناموفق بین دستگاهدر این پروتکل  

و مجدد با استفاده از   کندیمسرور است، اگر پاسخی دریافت نکند، جهت جلوگیری از هدر رفتن منابع ارتباط قبلی را اتمام 

مستعار از قبل    ی هاشناسه  کهییازآنجا  .دینمایماست ارتباط را آغاز    شدهرهیذخشناسه مستعار جلسه بعد که در پایگاه داده  

و   هادستگاه این کار باعث جلوگیری از ناهمگام شدن بین    روز رسانی در هر ارتباط نیست،   بهبه و نیازی    شوند ی ممحاسبه  

 . شودیم  دهندهسیسرو
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 مقایسه امنیتی  -2جدول  

 
 

 1پرووریف ابزار با به روش صوری طرح پیشنهادی  تحلیل عملی .6

 است.  شدهدادهنشان  3است. نتایج ارزیابی در شکل  شدهاثباتپرووریف  هاپروتکلامنیت طرح با ابزار تحلیل خودکار 
 

 
 ی سازه یشبنتایج  – 6شکل 

 

 پیچیدگی محاسباتی و مقایسه طرح پیشنهادی ارزیابی  .7

بررسی   با  این بخش  انرژی گره حسگر و گره مرکزی و فضای ذخیره  و محاسبهدر  سازی، سربار محاسباتی، مصرف 

های ارسالی، کارایی طرح پیشنهادی مورد ارزیابی قرارگرفته شده است. در جدول یام پهمچنین بررسی هزینه ارتباطی توسط  

 است.  شدهدادهنمایش   پیچیدگی محاسباتی طرح ها 3

 

 
1 Proverif 
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 محاسباتی پیچیدگی مقایسه  -3جدول 

 هزینه محاسباتی پروتکل

در پروتکل    [1]جانبابایی اصالت  احراز 

 سرخوشه یکسان
12𝑇ℎ + 9𝑇𝑥𝑜𝑟 

احراز اصالت در دو پروتکل    [1]جانبابایی

 سرخوشه متفاوت 
34𝑇ℎ + 23𝑇𝑥𝑜𝑟 

6𝑇𝐸𝑃𝑀 [ 12]سابرامانی + 4𝑇ℎ + 3𝑇𝐸𝐶𝐴 + 2𝑇𝑝 
9𝑇ℎ [ 13]کومار + 8𝑇𝐸𝑃𝑀 

توسط پروتکل    [4]چن اصالت  احراز 

 سرویس دهنده
19𝑇ℎ + 6𝑇𝑒𝑛𝑐 + 4𝑇𝐸𝐶𝐶𝑀 

23𝑇ℎ پروتکل احراز اصالت مستقیم  [4]چن + 6𝑇𝑒𝑛𝑐 + 4𝑇𝐸𝐶𝐶𝑀 
23𝑇ℎ [ 8]گوپتا + 1𝑇𝑥𝑜𝑟 + 10𝑇𝐸𝑛𝑐 + 10𝑇𝐷𝑒𝑐 

31𝑇ℎ پروتکل احراز اصالت  پیشنهادی  + 9𝑇𝑥𝑜𝑟 + 3𝑇𝐸𝑛𝑐 + 3𝑇𝐷𝑒𝑐 

 هزینه محاسباتی پروتکل توافق کلید

8𝑇ℎ پروتکل توافق کلید  [4]چن + 4𝑇𝐸𝐶𝐶𝑀 

16𝑇ℎ پروتکل توافق کلید پیشنهادی  + 4𝑇𝐸𝐶𝐶𝑀 

  

زمان 𝑇𝐸𝐶𝐶𝑀،  امیپ  دهیزمان محاسبه چک𝑇ℎ ،  2  ی زمان محاسبه جمع در مبنا𝑇𝑥𝑜𝑟،  ی زمان رمزگذارTenc در این جدول  

زمان محاسبه جفت  𝑇𝑝و    ی ضو ی زمان ضرب نقاط در خم ب  𝑇𝐸𝑃𝑀،  ی ضو ی زمان جمع نقاط در خم ب 𝑇𝐸𝐶𝐴،ی ضویمحاسبه خم ب 

 است.  یخط

  هفت برابر زمان محاسبه چکیده  𝑇𝑝شش و    𝑇𝐸𝑃𝑀پنج برابر،    𝑇𝐸𝐶𝐴سه ،    𝑇𝐸𝐶𝐶𝑀دو برابر،    𝑇𝐸𝑁𝐶تقریبی زمان  صورتبه

 است.  𝑇ℎیعنی   پیام

 

 
 پیچیدگی محاسباتی نمودار  –7شکل 

 

𝑇ℎ 



 

 

 
I4C.IUST.AC.IR         280 

 گیری نتیجه .8

توجهات کاربردهای بسیار گسترده ای پیدا کرده و از این رو    ر،یاخ  ی هااست که در سال   ی دیمفهوم جد  ایاش   نترنتیا

با یکدیگر در ارتباط   از طریق اینترنت  توانندی م در این شبکه تمامی اشیا  را به خود جلب کرده است.  از محققیان    ی اریبس

که به علت    دیآی م  رحوزه به شما  نیا  ی د یاز مسائل کل  یکیعنوان  ، احراز اصالت به شبکهاین  در    ارتباطات  شیبا افزاباشند.  

سبک استفاده شود. از   یهاحلاز راهبرای حل آن  بهتر است    هوشمند و حسگرها  ی هادستگاه در    یمحاسبات  ی هاتیمحدود

طرح پیشنهادی در این مقاله  است.    در این شبکه  هاتیموجود  یمسئله گمنام  ا،یاش   نترنتیاز مباحث مهم در ا  یکی  یطرف

اصالت   احراز  طرح  است   ت یباقابل یک  تمامی    گمنامی  یک  ازیموردنامنیتی    ی های ژگیوکه  اشیا   در  اینترنت    مانند   شبکه 

ناپذیری،    جلو روندهمحرمانگی، حریم خصوصی، یکپارچگی، امنیت   ی و  ریپذدسترسی،  ریپذاسیمق و عقب رونده، اتصال 

مردی در  حمله    ،تکرارحمله    ،حمالت جعل هویتانواع  مانند    شدهشناخته و در برابر حمالت    کندی مرا فراهم  توافق کلید امن  

به این شبکه مقاوم است. در این طرح در فقط در صورتی کلید جلسه به    داخلیحمله    و  کار سرویسان  حمالتانواع   ،میانه 

شبیه سازی طرح و تحلیل آن با ابزار    باشد.  شده اثبات  دهندهسیسرورای  که هویت هر دو طرف ب   شودی ماشتراک گذاشته  

 کرده اند. تحلیل پرووریف، نتایج نظری بدست آمده را تایید  
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