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ﭼﻜﻴﺪه
 اﻳﻦ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪﻫـﺎ در زﻣﻴﻨـﻪﻫـﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ.( ﻋﻤﺪﺗﺎً در زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه اﺷﺨﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮدRFID) اﻣﺮوزه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻣﻮاج رادﻳﻮﻳﻲ
 ﭘﺮوﺗﻜﻞﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ ﺑـﺮاي اﺣـﺮاز، از ﺣﻴﺚ اﻫﻤﻴﺖ اﻣﻨﻴﺖ اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ. ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎي ﺧﻮدي از دﺷﻤﻦ ﻛﺎرﺑﺮد دارد،ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﻃﺮاﺣـﺎن آن ادﻋـﺎ. اراﺋـﻪ دادﻧـﺪEPC C-1 G-2  ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد، آﻗﺎي ﭘﻨﮓ و ﻫﻤﻜﺎران.ﻫﻮﻳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
، در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸـﺎن داده ﻣـﻲﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺮﺧﻼف ادﻋـﺎي ﻃﺮاﺣـﺎن.ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﻲ اﻣﻦ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﻪﻣﻨﻈـﻮر. ﺟﻌﻞ ﻛﺎرتﺧﻮان و ﻧﺎﻫﻢزﻣﺎﻧﻲ ﺿﻌﻒ دارد، ﺟﻌﻞ ﺑﺮﭼﺴﺐ،ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﺬﻛﻮر اﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺸﻒ ﻛﻠﻴﺪ
. ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺑﻬﺒﻮدﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داده و ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻴﻢ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت ذﻛﺮﺷﺪه اﻣﻦ اﺳـﺖ،اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻨﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ
،ﺑﻌﻼوه ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﻜﻞﻫﺎي اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه و ﻧﺸـﺎن داده ﻣـﻲﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ در ﭘﺮوﺗﻜـﻞ
.. اﻣﻨﻴﺖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺑﻬﺒﻮدﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮوﺗﻜﻞﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲﺷﻮد، در ﻧﻬﺎﻳﺖ.ﻣﺸﻜﻼت اﻣﻨﻴﺘﻲ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ
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Abstract
Nowadays, RFID technology is using widely in our daily lives. This technology is used in many applications such
as healthcare, military, identifying friend or foe of fighter-aircraft and etc. In order to provide security and privacy
of RFID systems, different authentication protocols have been proposed. Pang proposed a RFID authentication
protocol based on EPC C-1 G-2 standard. They claimed that their protocol is secure against various attacks and
provides user privacy. It is shown that protocol proposed by pang is not safe and suffer from attacks such as tag ID
exposure, tag impersonation, reader impersonation and de-synchronization. Also to enhance security of RFID
users, an improved version of this protocol is proposed, showing that it is secure against aforementioned attacks.
In addition, complexity and efficiency of the improved protocol is compared with some similar ones and it is shown
that the improved protocol is completely secure. Eventually, security of the improved protocol is compared with
some existed protocols.

Keywords: Authentication Protocols, RFID Systems, EPC C-1 G-2 Standard, Security, Confidentiality, Attacks.
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 .4مقدمه
در سالهای اخیر ،استفاده از سامانههای «شناساایی از رریاق
امواج رادیویی» (RFID) 9رشد چشمگیری داشته است .این سامانه-
ها در دستگاههای کنترل دساتیاابی [ ،]9گذرناماهی الکترونیکای
[ ،]0کنترل تردد ] ،[3دستگاههای ضد سرقت اتومبیلها ،تشخیص
هواپیماهااای جنگنااده خااودی از دشاامن و خیلای از مااوارد دیگاار
مورداستفاده قرار مایگیارد [ 0و  .]5ایان ساامانه در ارتاش بارای
برنامهریزی و تدارکات جنگی بصاورت گساترده اساتفاده مایشاود
] [06و همینطور یک روش شاناخته شاده بارای دنباال کاردن و
ردگیاری وسااایل نقلی اه اساات ] .[09سااامانههااای  ،RFIDقابلی ات
شناسااایی خودکااار اش ایا ،بااا اسااتفاده از ی اک تراشااهی کوچااک
ارزانقیمت را فراهم میکنناد .ایان تراشاهی کوچاک باهاصاطال
«برچسب» 0یا «برچساب هوشامند» 3نامیاده مایشاود .دادههاای
ذخیرهشده در این برچسبها توسا دساتگاههاایی تحات عناوان
«کارتخوان» 0خوانده میشود .در حالت کلی سامانههاای  RFIDاز
سه بخش اصلی تشکیلشدهاند که شامل برچساب ،کاارتخاوان و
«سرویسدهندهی نهایی» 5است .تمام ارالعات و کلیدهای مخفای
برچسبها در سرویسدهندهی نهایی ذخیره میشود .کاارتخاوان
مابین برچسب و سرویسدهندهی نهایی قرار میگیارد و وظیفاهی
تبادل داده بین آنها را بر عهده دارد.
در سااالهااای اخیاار ،یک ای از اسااتانداردهای محبااو باارای
برچسبهاای فعاال اساتاندارد  «EPC C1 G2»0اسات کاه توسا
سازمان  «EPCglobal»2ارائه شده اسات [ 0و  .]2اساتاندارد EPC
 C1 G2برای تشخیص خطا در دادههای مبادله شده ،از عملگرهایی
نییر  XOR ،CRC8و  PRNG1استفاده مایکناد .تاالش محققاان
برای ررحی پرتکلی امن و استاندار میباشد که در این راستا یاه و
همکاران ] ،[96یون و همکااران ] ،[98خیاایو و همکااران ] [00و
همچنین علوی و همکاران ] [03پروتکلهای احراز هویت بار روی
این استاندارد را پیشنهاد کرده اند .از آنجایی که این ساامانه جدیاد
بوده و بصورت فراگیر مورد استفاده قرار میگیرد ،در کشور ماا نیاز
مورد استفاده قرار گرفته که تحقیقاتی در این راستا به نشر رسایده
است] .[91تا کنون پروتکلهاای احاراز هویات زیاادی مبتنای بار
استاندارد  EPC C1 G2ارائه شده است [ .]96 - 8با وجود ایانکاه
همهی آنها سعی در فاراهم آوردن امنیات و محرماانگی کااربران
 RFIDبودند ،ولی ایرادهایی بر همهی آنها وارد شده است« .یه» و
همکارانش [ ]96پروتکل احراز هویت متقابلی تحت عنوان  SRPرا
برای سامانههای  RFIDپیشنهاد کردند .حبیبی و همکارانش [ 99و
1

)Radio Frequency Identification (Rfid
Tag
3
Smart Tag
4
Reader
5
Back-End-Server
6
)Epc Class 1 Generation 2 (Epc C-1 G-2
7
Electronic Product Code
8
)Cycle Redundancy Checksum Code (Crc
9
)Pseudo Random Number Generator (Prng
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 ]90نشان دادند کاه پروتکال  SRPضاعفهاایی دارد .همچناین،
«پنااگ» و همکااارانش [« ]93پروتکاال احااراز هوی ات متقااابلی»
) (MAPمطابق با استاندارد  EPC C1 G2برای ساامانههاای RFID
ارائه کردند .آنها ادعا کردند پروتکل  MAPامن اسات و مایتواناد
امنیت کاربران  RFIDرا تأمین کند.
در این مقاله نشان میدهیم برخال ادعای رراحان پروتکال
 ،MAPاین پروتکل همچنان امن نیسات و ضاعفهاایی بار ایان
پروتکل وارد است .سه حملهی کشف کلید پروتکل ،جعل هویات
برچسب و جعل هویت کارت خوان بر روی این پروتکل انجام می-
پذیرد .در ادامه اشارهی مختصری به مفاهیم حملههای انجام شده
در این مقاله میشود.
حمله جعل :در این نوع حمله ،مهاجم سعی میکند به نحاوی
بتواند خود را بهجای یک برچسب و یا یک کاارتخاوان مجااز جاا
بزند .این حمله میتواند هم برای جعل هویت یک برچسب مجااز و
هم جعل هویت یک کارتخاوان مجااز اساتفاده شاود .روشهاای
گوناگونی وجود دارند که یک مهاجم را قادر میسازند تاا روی یاک
پروتکل حمله جعل هویت انجام دهد .عامل کلیدی که یک مهااجم
را قادر به انجام حمله جعال مایکناد دساتیاابی او باه ارالعاات
محرمانه مربوط به برچسب و یا کارتخوان است که ایان ارالعاات
میتواند شامل شناسه ،کلیدهای مخفی و حتی برخای از ارالعاات
جزئی قابل استخراج از پیامهای تبادلی باشند .در حمله جعل هویت
یک برچسب مجاز ،مهاجم با ارالعاتی که از شنود ارتبارات مربوط
به آن برچسب به دست آورده است ،قادر میشود که باه پرسامان-
های یک کارتخوان مجاز بهدرستی پاسخ دهد و خود را باهعناوان
یک برچسب مجاز به کارتخوان اثبات کند .این کاار مایتواناد باا
ایجاد تغییراتی در پیامهای تبادلی در نشستهای قبلی نیز صاورت
گیرد .از رر دیگر ،یاک مهااجم مایتواناد باه کماک روشهاای
ذکرشده در فوق ،هویت یک کارتخوان و یا یاک سارویسدهناده
مجاز را نیاز جعال کناد و در برگازاری یاک نشسات باا برچساب
موردنیر ،پروتکل را بهرور کامل اجرا کرده و به پایان برسااند .ایان
کار باعث میشود که مهاجم به اهدافی شامل دستیابی به ارالعاات
محرمانه مربوط به آن برچسب و یا ناهمزمان کاردن آن برچساب و
سرویسدهنده باشد ،دست یابد [.]90
حمله کشف کلید و شناسه :پروتکلهای احراز هویت به کار
گرفتهشده در سامانههای  RFIDمیتوانند در برابر حمالت گوناگون
کشف کلید و شناساه آسایبپاذیری داشاته باشاند .در ایانگوناه
حمالت مهاجم سعی میکند با یافتن رخنههای امنیتی در پروتکال
موردنیر ،با روشهای متفاوتی اقدام به کشف کلیاد یاا کلیادهاای
مخفی و یا شناسهی برچسب قربانی کند .یکی از رایا تارین روش-
های کشف کلید و شناساه ،روش جساتجوی جاامض ف اای کلیاد
است .اگر کلیدهای مخفی به کاار گرفتاهشاده در پروتکال ،رشاته
بیتهایی با رول کم باشند آنگاه این فرصات بارای مهااجم فاراهم

شناخت آسیبهای امنیتی پروتکل احراز اصالت  MAPو ارائه پروتکل بهبودیافته امن؛ محمد مردانی شهربابک و شها عبدالملکی

میشود تا با دستیابی به دادههای ردوبدل شده در یاک نشسات و
سپس انجام یک جستجوی جامض روی ف ای رشاته کلیاد باه کاار
گرفتهشده ،موفق به کشف آن کلید شود.

برچسب خاودداری کارده و برچساب قرباانی ،در عمال از ساامانه
حذ میشود [ .]96در حقیقت کلیدی که در کارتخوان و یا پایگاه
داده ذخیره شده ،با کلیدی که در برچسب وجود دارد متفاوت است
به این دلیل که مهاجم ارتباط بین برچسب و کاارتخوان را در یاک
زمان مشخصی مسادود کارده اسات .یاک مهااجم باا روشهاای
مختلفی میتواند اقدام به حمله ناهمزمانی [.]92

در جستجوی جامض ،روشهای دیگری نیز برای کشف کلیاد و
شناسه وجود دارند که بهکارگیری این روشها از یاکساو باه ناوع
پروتکل به کار گرفتهشاده و از ساوی دیگار باه هاوش و خالقیات
مهاجم در این حمالت بستگی دارد [ 95و .]90

در ادامه مقاله به بخشهای زیر تقسیم شده است بطوری که
در بخااش  ،0پروتکاال احااراز هویات  MAPمااورد بااازبینی قاارار
میگیرد .بخش  ،3تحلیل امنیتی پروتکل  MAPو ضعفهاای آن
مورد بررسی قرار میگیرد و حملههای کشف کلید شناسه ،جعال
هویت برچسب ،جعل هویت کارت خوان و حملهی ناهمزماانی بار
روی این پروتکل انجام میگیرد .بعد از آن جهات تاأمین امنیات
کاربران  RFIDیک پروتکل بهبودیافته از  MAPپیشنهاد میشاود
که در بخش  0شر داده شده اسات .همچناین در بخاش  ،0باه
تحلیل امنیتی پروتکل پیشنهادی پرداخته شده است و مقایسهای
از تحلیل امنیتی پروتکل پیشنهادشده با برخی پروتکلهای مشابه
آورده شده است .در نهایت نتیجهگیری مقالاه در بخاش  5آورده
شده است.

حمله ناهمزمانی :پروتکلهای احراز هویت به کار گرفتهشاده
در سامانههای  RFIDمیتوانند در برابار حماالت گونااگون کشاف
کلید و شناسه آسیبپذیر باشند .برای مقاوم بودن در برابر حماالت
ردیااابی ،بساایاری از پروتکاالهااای احااراز هویاات از یااک فراینااد
بهروزرسانی در درون خود استفاده میکنند .این فرایند بهروزرسانی
باعث میشود تا از انجام یک نشست موفقیتآمیاز باین برچساب و
کارتخوان ،ررفین مقادیر ساری خاود شاامل شناساه ،کلیادهای
مربوره و سایر مقادیر مخفای را باهروزرساانی کارده و در نشسات
بعدی از مقادیر جدیدی استفاده کنند .انجام باهروزرساانی مقاادیر
باعث میشود تا حتی اگر یک مهاجم به ارالعات مخفی مربوط باه
یک برچسب در زمان  tدسترسی پیادا کارد دیگار قاادر نباشاد تاا
تراکنشهای بین آن برچسب و کارتخاوانهاا را در زماانهاای ،
ردیابی کناد ،زیارا مقاادیر اساتفادهشاده بارای شناساایی
برچسب در زمانهای و متفاوت خواهند بود.

 .2بازبینی پروتکل MAP

پنگ و همکارانش [ ]93پروتکل احراز هویت متقابلی مطاابق باا
استاندارد  EPC C-1 G-2برای سامانههای  RFIDارائاه کردناد.
در شکل( )9روند کار این پروتکل احراز هویت نماایش دادهشاده
اساات .در پروتکاال  MAPکانااال ارتباااری ب این کااارتخااوان و
سرویسدهندهی نهایی امن در نیر گرفته شاده اسات ،در مقابال
کانال مخابراتی بین برچسب و کارتخوان ناامن فرض شده است.
در ادامه این پروتکال را باه صاورت مختصار باازبینی مایکنایم.
نمادهای استفاده شده در پروتکل در جدول ( )9نشان داده شاده
است

بااینحال همین ویژگی باعث به وجود آمدن آسیبپذیریهاای
دیگری برای پروتکلهای موردبحث میشود .در واقض اگر برچسب و
سرویسدهنده به هر دلیلی نتوانند مقادیر یکساانی را باهروزرساانی
کنند این امر موجب نشود تا مقادیر مخفی ذخیرهشده در برچساب
و سرویسدهنده متفاوت باشد و درنتیجاه در نشساتهاای بعادی
هنگامیکه برچسب قصد شناسایی خود به سارویسدهناده را دارد،
به دلیل عدم تطابق مقادیری که او در اختیار دارد باا مقاادیری کاه
در سرویسدهنده موجود است ،سرویسدهنده از تائیاد هویات آن

Reader

Tag
][
Received
Generates
Compute:
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Server
,

,

,

,

)(1

Search database

)(2

If OK, get
compute:

←
)(3
←
)(5

) ⁄

)(4

If OK, compute:
) ⁄

(

(

If OK:
⁄
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⁄
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جدول  .4نمادهای استفاده شده در پروتکل

یا

MAP

توضیحات

نماد

یک مقدار 90بیتی که از  Xorکد استاندارد  EPCایجادشده
کلید خصوصی ذخیرهشده در برچسب و پایگاه داده برای
احراز هویت
کلید دستیابی ذخیرهشده در برچسب و پایگاه داده
ایندکس ذخیرهشده در برچسب برای جستجوی آن در
پایگاه داده
شناسه کارتخوان
کلید دستیابی قبلی ذخیرهشده در پایگاه داده
کلید خصوصی قبلی ذخیرهشده در پایگاه داده
کلید خصوصی جدید ذخیرهشده در پایگاه داده
ایندکس قبلی پایگاه داده ذخیرهشده در پایگاه داده
ایندکس جدید پایگاه داده ذخیرهشده در پایگاه داده
ریز ارالعات ذخیرهشده از برچسب در پایگاه داده
تابض چکیدهساز

میکند .در ادامه با استفاده از این مسئله که
 ،سرویسدهنده نهایی مقدار
را محاسبه کرده و سپس چک میکند که مقدار
است یا نه؟ این فرایند
برابر
تا زمانی که برچسب اصیل پیدا شود ،ادامه مییابد .در غیر این
صورت ،کارتخوان پیام خطا از سرویسدهنده نهایی دریافت
میکند و پروتکل ساق میشود.
 )0ارسال سرویسدهنده نهایی به کارتخوان
الف) بعد از احراز هویت موفق سرویسدهناده نهاایی مقادار
⁄
را محاسبه میکند و
را به کارتخوان ارسال میکند.
مقادیر
) سپس سرویسدهنده نهایی مقادیر خود را به صورت زیار
بهروزرسانی میکند:
,

پروتکل  MAPاز دو گام اصلی تشکیل شده است که بهصورت زیر
قابل بیان است:
 .4-2گام اولیه
در این گام از پروتکل که در واقض گام مقداردهی اولیه است،
[
,
,
,
,
مقادیر اولیه پارامترهای ] ,
که در سرویسدهندهی نهایی بارگذاری شدهاند ،با مقادیر اولیهی
که توس تولیدکننده تولید شدهاند،
تصادفی ، ،
و
مقداردهی میشوند .بهاینترتیب که
 .همچنین در این مرحله ،مقادیر [ , ,
و
که در برچسب بارگذاری شدهاند با مقادیر
]
و
مقداردهی میشوند .به این ترتیب که
 .2-2گام احراز هویت
 )9در ابتدا کارتخوان عدد تصادفی را تولید میکند ،سپس
عدد را به برچسب ارسال میکند.
را تولید
 )0در این مرحله ،کارتخوان در ابتدا عدد تصادفی
میکند .سپس با استفاده از عدد مقادیر
،
،
را محاسبه کرده و به
کارتخوان ارسال میکند.
 )3در این مرحله ،کارتخوان دادههای ارسالشده از برچسب را
دریافت میکند و مقادیر ) Ci,M1,CN2,N2را به سرویسدهنده
نهایی ارسال میکند ،و سرویسدهنده نهایی بعد از دریافت داده
از کارتخوان ،عملیات زیر را انجام میدهد :با استفاده از
دریافت شده ،سرویسدهنده نهایی پایگاه داده را جهت مطابقت
جستجو و پیدا میکند .سپس
و
با
دادن
را محاسبه
سرویسدهنده نهایی مقدار

()9

⁄

,

اگر آن ها برابر بودند ،برچساب باا موفقیات سارویسدهناده
نهایی را احراز هویت میکند و پارامترهای زیار را باهصاورت زیار
بهروزرسانی میکند:
()0

⁄

در غیر این صورت برچسب مرحله را متوقف مایکناد و پروتکال
ساق میشود.
 .3حمله به پروتکل MAP

در این بخش پروتکل  MAPرا مورد تحلیل امنیتی قرار میدهیم.
در ادامه نشان میدهیم که این پروتکل در مقابل حمالتای نییار
کشف کلید شناسه ،جعل کارتخوان ،جعل برچسب و ناهمزماانی
ضعف دارد.
 .4-3حمله کشف کلید شناسه
در این بخش یک حمله کامالً عملی را ارائه میکنیم کاه توسا
این حمله شناسه برچسب قربانی فاش میشود .در پروتکل MAP
دارد که ایان شناساه در
هر برچسب یک شناسه  90بیتی
فرایند احراز هویت نیز نقش مهمی بازی میکند .به دلیال کوتااه
 ،رراحان پروتکل سعی کاردهاناد تاا
بودن رول رشته بیت
ساختار پیامها را بهگونهای رراحای کنناد کاه شناساه برچساب
به صورت آشکار ارسال نشود و درنتیجه از خطر حمله جساتجوی
جامض در امان باشد .اما در ادامه نشان میدهیم کاه تادابیر آنهاا
چندان مؤثر نبوده است و میتوان به کمک پیامهایی که بهصورت
آشکار ارسال میشوند شناسه برچسب را محاسبه کرد .روند انجام

شناخت آسیبهای امنیتی پروتکل احراز اصالت  MAPو ارائه پروتکل بهبودیافته امن؛ محمد مردانی شهربابک و شها عبدالملکی

حمله به ترتیب زیر است.
 )9مهاجم ابتدا اجازه میدهد که کارتخوان و برچسب در دور -
ام یک نشست موفقیتآمیز را انجام دهند که در این بین مقادیر
را ذخیره میکند (از مرحله ()0
پروتکل) .سپس مهاجم یک نشست را با برچسب قربانی (برچسب
آغاز میکند .این بار
انتخابی یا مورد بررسی) در دور
را برای برچسب ارسال میکند و
خود مهاجم عدد تصادفی
به او پاسخ میدهد.
برچسب نیز با پیام
را ذخیره میکند و این نشست را
مهاجم از این پیام مقدار
خاتمه میدهد .به دلیل اینکه نشست اول به اتمام نرسیده است
در نتیجه برچسب نیز بهروزرسانی نکرده است .پس پیامهای
و اینگونه تشکیلشدهاند:
()3
()0
⁄

و

 )0مهاجم با  XORکردن
دست میآورد (توجه شود که ⁄

را به

 ،رشته
را از درون :

⁄
⁄

()5

و  ،کلید
 )3سپس مهاجم با انجام با  XORکردن پیام
را حذ میکند و رشته  90بیتی را به دست میآورد:
)

⁄

(
)

() 0

⁄

(
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کند .مهاجم با روش شر دادهشده در بخش قبال شناساه
برچسب قربانی را به دست میآورد .در نتیجه با در اختیار داشتن
 ،مهاجم میتواند در هار زماان دلخاواهی هویات برچساب
قربانی را به ترتیب زیر جعل کند.
 )9مهاجم در دور -iام ،نشست برگزارشده بین برچسب قربانی
را به
و کارتخوان را شنود کرده و مقادیر
دست میآورد .سپس زمانی که کارتخوان و برچسب نشست
ام با یکدیگر برقرار میکنند .مهاجم بعدجدیدی در دور
از اجرای مرحله اول و دوم پروتکل ،زمانی که برچسب پیام
را به کارتخوان ارسال میکند پروتکل را
متوقف کرده و از رسیدن پیام به کارتخوان جلوگیری میکند.
را در اختیار دارد با محاسبه زیر
 )0به دلیل اینکه او مقدار
را بهدست آورد:
میتواند مقدار و
()8
⁄
()1
 )3حال مهاجم یک نشست جدید را با کارتخوان آغاز میکند و
در پاسخ به ارسالی از رر کارتخوان ،ابتدا عدد را تولید
را محاسبه میکند:
و
کرده سپس پیامهای
()96
()99
()90
چونکه هر سه پیام با مقادیر معتبر و صحیحی محاسبه شادهاناد
مورد پذیرش کارتخوان قرار میگیرد و هویت مهااجم باهعناوان
برچسب قربانی مورد تائید قرار میگیرد.
 .3-3حمله جعل هویت کارتخوان

مجموعه تمام رشته
 )0فرض کنید که
یکرشته  90بیتی است
بیتهای  90بیتی باشد .چونکه
 .حال مهاجم به کمک و با اجرای الگوریتم 9
پس
دست پیدا
محاسبه برونخ به
میتواند با حداکثر
کند.

برای مهاجم ،نهتنها باعاث آسایبپاذیری
فاش شدن
پروتکل در برابر حمله جعل هویت برچسب میشود ،بلکاه امکاان
وقوع حمله جعل هویت کارتخوان و ناهم زمان کردن ررفین نیز
برای مهاجم فراهم میشود .روند انجام این حملاه باه شاکل زیار
است.

Algorithm 1

 )9مهاجم دور -ام ،نشست برگزارشده بین برچسب قربانی و
کارتخوان را شنود کرده و با روش شر دادهشده در بخشهای
میکند.
و
قبل اقدام به محاسبه مقادیر
یک نشست جدید را با برچسب
 )0مهاجم با ارسال عدد
به او
قربانی آغاز میکند .برچسب نیز با
پاسخ میدهد.
 )3پس از دریافت پاسخ برچسب ،مهاجم ابتدا را از رریق پیام
را محاسبه کرده و برای
استخراج میکند و پیام
و
برچسب ارسال میکند:
()93

()2
)

⁄

(

 .2-3محاسبه کلید نشست و جعل هویت برچسب
در این قسمت نشان داده میشود که یک مهاجم چگونه میتواناد
با بهرهگیری از روش شار داده شاده در بخاش قبال ،اقادام باه
محاسبه کلید نشست و سپس جعال هویات برچساب قرباانی
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⁄

برچسب در ابتدا برقرار بودن رابطه
)0
⁄
را بررسی میکند و سپس هویت
مهاجم را بهعنوان کارتخوان مجاز تائید کرده و مقادیر خود را
بهروزرسانی میکند:
()95
⁄
()90
 .1-3حمله ناهمزمانی
بعد از جعل هویات کاارتخاوان مشااهده مایشاود کاه اکناون
مقادیری بهصورت مخفی بر روی برچسب به روزرساانی و ذخیاره
شده است که کارتخوان هیچ ارالعی از آن ها ندارند و کلیدهای
مخفی برچسب بهصورت زیر است:
()92
()98

نقطهضعف سوم که متوجه پروتکل  MAPهست مربوط به ساختار
بهروزرسانی کلید است که امکاان نشات ارالعاات و باه خطار
افتادن کلیدهای مخفی برچسب قربانی میشود که برای رفض این
مشااکل نیااز راهحاال مناساابی ارائااه ماایکناایم .کااه در پروتکاال
 ،مشاکالت
پیشنهادی بدون تغییری در رول رشاته بیات
ذکرشده رفض گردیده است.
پروتکل پیشنهادی دارای دو گام اولیه و گام احراز هویت است که
به شر زیر هست:
گام اولیه :این مرحله شبیه پروتکل  MAPاست.
گام احراز هویت :در این گام ،فرایند احراز هویات باین کاارت-
خوان و سرویسدهندهی نهایی صورت میگیرد .ابان فرایناد از 5
مرحله تشکیلشده است که بهصورت زیر قابلبیان است.
را تولید میکند ،سپس

⁄

درحااالیکااه ،کلی ادهای مخف ای در ساارویسدهنااده نهااایی
بهصورت زیر میباشند:
()91
⁄
()06
در نتیجه ررفین ناهم زمان شدهاند و هرگاه که برچسب قصد
داشته باشد تا خود را به کارتخوان احراز هویت کند ،کارتخوان
هویت او را تائید نخواهد کرد.
 .1پروتکل پیشنهادی بهبودیافته MAP

گرچه رراحان پروتکل  MAPسعی کردهاند تا یک پروتکل امن و
با ساختار مناسب رراحی کنند ،بااین حاال نشاان دادیام کاه باه
دلیل برخی رخنههاای امنیتای ،ایان پروتکال در برابار حماالت
مختلف آسیبپذیر است .برای بررر کردن این ضعفهاا و امان
کردن پروتکل در برابر حمالت انجام شاده ،ابتادا باه ضاعفهاای
 MAPاشاره نموده و سپس راهکارهای اصالحای خود را پیشنهاد
میکنیم.
اولین نکتهای که در رابطه با پروتکل  MAPقابل ذکر اسات کوتااه
است کاه دارای  90بیات اسات .باه
بودن رول رشته بیت
دلیل اینکه این رشته بیت در همه نشستهاا مقادار ثاابتی دارد
هستند دقت زیادی
بایستی در رراحی پیامهایی که شامل
شود در غیر این صورت امکان افشای آن بسیار زیااد خواهاد باود
که ما نیز این موضوع را نشان دادیم ،در نتیجه سعی میکنایم تاا
این ضعف را بررر کنیم.
نقطه ضعف دوم در نحوه تولید پیام توسا برچساب و همچناین
نحوه احراز هویت در سرویسدهنده نهایی است.

 )9در ابتدا کارتخوان عدد تصادفی
عدد را به برچسب ارسال میکند.
 )0در این مرحله ،برچسب در ابتدا عدد تصادفی را تولید می-
کند .سپس با استفاده از عدد مقادیر زیر را محاسبه کرده و به
کارتخوان ارسال میکند:.
،
()09
 )3در این مرحله ،کارتخوان دادههای ارسالشده از برچسب را
را به سرویس-
دریافت میکند و مقادیر
دهندهی نهایی ارسال میکند.،
 )0سرویسدهندهی نهایی بعد از دریافت داده از کارتخوان،
عملیات زیر را انجام میدهد:
 سااارویسدهنااادهی نهاااایی باااا اساااتفاده از
ذخیره شده در پایگااه داده خاود ،عادد تصاادفی
میکند:

و
را محاسابه

،
یاا
 در ادامه با استفاده از مقادیر محاسبهشادهی
را بهصورت زیر محاسبه
و
سرویسدهنده نهایی مقادیر
میکند:

 سپس بررسی میکند که آیاا مقادار
است یا نه؟ و از ایان مقایساه مقادار
تعیین میکند.

یاا
یاا

را
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 بعد از تعیین مقدار

 ،سارویسدهناده

یا

و پارامتر زیر را بهصورت زیر بهروزرسانی میکند:

نهایی برای احراز هویت برچساب مقادار
را محاسبه کرده و با پیام

()00

مقایساه مایکناد و در

تایید هویت مینماید .در غیر این صورت ،کارتخوان پیام خطا از
سرویسدهنده نهایی دریافت میکند و پروتکل ساق میشود.
 )5بعد از احراز هویت موفق سرویسدهنده نهایی پیام
⁄
را محاسبه نموده
را به کارتخوان ارسال میکند .سپس
و مقادیر
سرویسدهنده نهایی مقادیر خود را بهصورت زیر بهروزرسانی
میکند:
آنگاه:
 اگر

تــاب چکی ـده ســاز :هااد اص الی از بااهکااارگیری تااابض
چکیدهساز ،تولید رشته بیتای اسات کاه باه هایچ عناوان قابال
پیشبینی نباشد و در نتیجه به خاواص تصاادفی باودن نزدیاک
باشد .خاصیت تابض چکیدهساز این است که برگشتپذیر نیست.
 .4-1تحلیل امنیتی پروتکل بهبودیافته
همان رور که مشاهده شد در پروتکل  MAPبه دلیل وجود نقاط

,

,

 )0در این مرحله ،کارتخوان مقدار
را به برچسب ارسال میکند.
و سپس

برچسب ،نحوهی احراز هویت در سارویسدهناده نهاایی و روش
بهروزرسانی مقادیر مخفی ،مهاجم قاادر باه دسات آوردن کلیاد

را

مخفی و اعمال حملههای مختلفی از قبیل حمله جعل برچساب،

برابر

حمله جعل کارتخوان و حملاه نااهم زماانی اسات .در پروتکال

است یا نه؟ اگر آنها برابر بودند،

پیشنهادی همهی ضعفهای اشاره شده بررر شده که در ادامه

محاسبه و بررسی میکند که آیا مقدار
⁄

ضعف در رراحی پروتکال از قبیال نحاوهی تولیاد پیاام توسا

را دریافت میکند

⁄

 )2برچسب مقدار

⁄

در غیاراین صااورت برچسااب مرحلااه را متوقااف مایکنااد و
پروتکل ساق میشود .ساختار کلی پروتکل پیشنهادی در شکل
( )0در زیر آورده شده است .در پروتکل بهبودیافته از تابض چکیده
ساز استفاده شده که به شر زیر است.

صورت برابری آن ها ،سرویسدهنده نهایی ،برچساب ماوردنیر را

⁄

481

برچسب با موفقیت سرویسدهنده نهایی را احراز هویت میکند

Tag

تحلیلهای امنیتی آنها آورده شده است.

Database

Reader
,

,

,

,

Generates random number
)(1
،

Then computes values below:
)(2

←

Matches
)(3

←

Else if

)(4

End

⁄

⁄
⁄

Then computes values below:

)(5
⁄
o not update its secret value

)Channel (Insecure

شکل .2پروتکل بهبودیافته

)Channel (Secure
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حمله کشف کلیدهای مخفی :رخنه امنیتی که در پروتکل
 MAPمنجر به اعمال حمله کشف کلیاد گردیاد ناشای از نحاوه
به روزرسانی کلید مخفی بود که در پروتکل پیشنهادی برای رفاض
این مشکل ،به روزرسانی مقادیر مخفی باه صاورت
⁄
تغییر یافته است .ما با استفاده کردن از یاک تاابض
چکیدهساز در ساختار بهروزرسانی کلید  ،نقطه ضعف مورد نیر
در پروتکل  MAPرا بررر مایکنایم .در واقاض باا تغییار نحاوه
بهروزرسانی کلید مخفی ،وابستگی بین پیام ارسالی از برچسب به
(
کاااارتخاااوان و پیا اام ارساااالی
)  ⁄از سرویسدهناده نهاایی باه کاارتخاوان و کلیاد
بررر خواهد شد و مهاجم قادر به استفاده از ایان
مخفی
پیامها برای بهدست آوردن عدد تصاادفی و کلیاد مخفای
نخواهد بود .در نتیجه مهااجم قاادر باه حملاه کشاف کلیادهای
مخفی نیست.
حمله ناهمزمانی :این حمله به دلیال اعماال حملاه کشاف
کلید بهوجود میآید و از آنجایی که ما در پروتکل بهبود یافتاه از

حمله کشف کلید جلوگیری کردهایم و آن را با تابض چکیاده سااز
امن ساختیم در نتیجه این حمله امکانپذیر نیست.
حمله جعل :در پروتکل بهبودیافتاه باا اعماال تغییراتای در
نحوه تولید پیام توس برچسب بهصورت
و همچنین نحاوه احاراز هویات در سارویسدهناده نهاایی،
مهاجم قادر به جعال هویات برچساب و همچناین جعال هویات
کارتخوان نیست.
عالوه بر این ،به دلیل شباهت پروتکل بهبودیافته با پروتکال
 ،MAPاین پروتکل در مقابل حمالتی نییر ناهمزماانی و ردیاابی
امن است .در جدول ( )9مقایسهای از تحلیال عملکاردی برخای
پروتکلهای مشابه با پروتکل بهبود یافته نشان داده شاده اسات.
همچنین در جادول ( )0تحلیال امنیتای و محرماانگی پروتکال
بهبودیافته با تعدادی پروتکلهای مشابه نشان داده شاده اسات.
مشاهده میشود که برخال سایر پروتکلها امنیت و محرماانگی
پروتکل بهبودیافته در برابر حمالت موجود برقرار است.

جدول  .4تحلیل عملکردی پروتکلها :H .تابض چکیدهساز  :PRNGتابض شبه عدد تصادفی  :CRCتابض
عملکرد

پروتکل یه و

پروتکل یون و

همکارانش []41

همکارانش []44

CRC

پروتکل

پروتکل [41] SPRS

پیشنهادی

هزینه محاسبات در برچسب
هزینه محاسبات در سرور و کارت-
خوان
جدول .2تحلیل مقایسهای از تحلیل امنیتی پروتکلها امن⊙:
پروتکلها
حملهها

ناامن× :

پروتکل یه و همکارانش

پروتکل یون و همکارانش

پروتکل پنگ و همکارانش

پروتکل

[]41

[]44

][41

بهبود دادهشده

حمله کشف مقادیر مخفی
حمله تکرار
حمله جعل برچسب
حمله جعل کارتخوان
حمله ناهمزمانی

 .5نتیجهگیری

پروتکل توس رراحان آن ،این پروتکل در مقابل حملههایی نییر

در این مقاله ،ابتدا اشارهای به مفااهیم حملاههاای کشاف کلیاد

کشف کلید شناسه ،جعل هویت برچسب ،جعل هویت کارتخوان

شناسه ،جعل هویت برچسب ،جعل هویت کارتخاوان و حملاهی

و ناهم زمانی امن نیست و این حملهها میتواند روی این پروتکال

ناهم زمانی شد .در ادامه به تحلیال امنیتای یاک پروتکال احاراز

انجام شود .همچنین ،جهت تأمین امنیت و محرماانگی کااربران،

بار اساتاندارد EPC C-1 G-2

یک نسخهی بهبودیافته از پروتکل پناگ و همکاارش ارائاه شاد.

پرداخته شد .این پروتکل توس پنگ و همکارش در سال 0693

درنهای ات جهاات ارزی اابی بیشااتر ،امنی ات و محرمااانگی پروتکاال

ارائهشده بود .نشان داده شد که برخال ادعاای امان باودن ایان

بهبودیافته مورد ارزیابی قرار گرفات و باا برخای از پروتکالهاای

هویت ساامانههاای  RFIDمبتنای
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