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چکیده
امروزه سيستمهای  RFIDبرای جمعآوری دادهها بدون نياز به دخالت انسان جهت ورود اطالعات در
بسياری از عرصههای صنعتی ،علمی ،خدماتی و اجتماعی استفاده میشود .سيستمهای RFIDبا استفاده
از ميدان مغناطيسی برای انتقال دادهها بهطور خودکار برای شناسایی و ردیابی تگها استفاده میشود
سيستمهای  RFIDقادر به تبادل دادهها به وسيله برقراری اطالعات بين یك تگ ،که به یك کاال متصل
شده باشد.احراز هویت نقش مهمی در بسياری از برنامههای  RFIDبرای تامين امنيت و حفظ حریم
خصوصی دارد .در این پایاننامه به تحقيق در رابطه با احراز هویت در سيستمهای RFIDمیپردازیم.
تاکنون فعاالن و محققان در سيستمهای مختلف بهدنبال کشف راههای حفظ امنيت و حریم خصوصی
بودهاند.
برای فراهمآوردن یك سرویس امنيتی خاص مجبوریم نيازهایی فراهم کنيم .از این رو طرحهای عملی
برای افزایش امنيت و محرمانهسازی  RFIDمطرح میشود که از جمله روشهایی مانند توابع چكيدهساز و
الگوریتمهای رمزنگاری کليد متقارن و پروتكلهای احراز هویت میباشد .مقالههای مختلفی از  RFIDو
روشهای احراز هویت محصول در زمينههای مختلف ارائه شده که در رابطه با آن تجزیه و تحليل می-
کنيم.
واژگان كلیدی :احراز هویت ، RFID ،امنيت ،حریم خصوصی ،پروتكل.

 -1مقدمه
امروزه شناسایی فرکانس رادیویی( 1)RFIDسيستمی است که از امواج رادیویی برای شناسایی پدیده ها استفاده مینماید این
سيستمها شامل واحدهای  ، RFIDامواج رادیویی و بازخوانهای  RFIDمیباشند .بازخوانهای واحد RFID
RFID

1

سيگنالهای رادیویی را پخش میکند تا بدینوسيله به داده ذخيره شده در واحدهای  RFIDدسترسی پيدا کنند .یكی از مهم-
ترین تفاوت ها ميان بارکدها و واحدهای  RFIDاین است که واحدهای  RFIDیك شناسه یكتا یا یك اسم مستعار برای هر
شیء فراهم میکند .استفاده از واحدهای  RFIDمزایای بسياری نسبت به بارکدها دارد .به عنوان مثال میتوان اشاره کرد :داده
به صورت خودکار و حتی از طریق یك ماده نارسانا مانند مقوا و کاغذ خوانده شود.
سيستمهای  RFIDمیتوانند ابزار ارزشمندی در فرایندهایی مانند ساخت و مدیریت زنجيره توليد واحدهای صنعتی و کنترل
انبار باشند .اما ،فراگير شدن سيستمهای  RFIDبه علت نگرانی در مورد حریم خصوصی افراد و نيز هزینه محدود شده است.
از لحاظ اقتصادی میبایست هزینه واحدهای  RFIDسيار اندک باشد که انگيزه کافی برای استفاده از آنها به عنوان جایگزین
برای بارکدها وجود داشته باشند.
یك مثال کاربردی دیگر از این فناوری بهکارگيری آن در سيستمهای فروشگاهی میباشد در این روش به جای بارکد  ،روی
کاالی مختلف یك برچسب ارزان قيمت نصب میشود و در خروجی فروشگاه نيز چندین کارتخوان یا ریدر نصب میگردد،
عدم نياز به دید مستقيم و تماس فيزیكی جهت خواندن برچسبها  ،باعث صرفهجویی در وقت و جلوگيری از تشكيل صفهای
طوالنی در هنگام خروج از فروشگاههای زنجيرهای میشود ،زیرا به جای اینكه تكتك کاالها در دید مستقيم توسط دستگاه
کارت-خوان بررسی شود و قيمت آن ها محاسبه شود  ،با یك با عبور سبد پر ،از دروازه خروجی فروشگاه که توسط کارت-
خوانهای بیسيم مجهز شده است و در کسری از ثانيه همهء کاالها شناسایی شده قيمت آنها محاسبه میشود و صورت حساب
تحویل مشتری میگردد ]. [1
در این فناوری برای شناسایی اهداف روی هر هدف (کاال ،انسان )...،یك برچسب کوچك کار گذاشته میشود که این
برچسبها حاوی یك شناسه چندرقمی منحصربهفرد میباشد .هنگامی که یك کاال یا یك هدف مورد نظر در محدوده یا حوزهء
ميدان الكترومغناطيسی کارتخوان قرار میگيرد  ،برطبق یك پروتكل مشخصی که ميان برچسب و دستگاه کارتخوان کار
گذاشته شده یك ارتباط مخابراتی برقرار میشود و کارتخوان با توجه به شناسه منحصربهفرد موجود بر روی یك هدف ،آن را
به راحتی تشخيص داده و نخستينبار  ،در جنگ جهانی دوم از فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی استفاده شد .کاربرد
این فناوری در شناسایی هواپيمای خودی و دشمن بود که به این کاربرد اصطالحا" شناسایی دوست یا دشمن ( )IFFگفته
میشود ،هنگامی که یك هواپيما در حوزهء شناسایی و تشخيص رادارهای خودی قرار میگرفت ،به کمك سيگنالهای
مشخصی که از هواپيما منتشر میشد ،رادارها میتوانستند دوست یا دشمن بودن آن را تشخيص دهند .در دههی هفتاد و
هشتاد ميالدی ،از این فناوری برای شناسایی گلههای بزرگ گاو وگوسفند در کشورهای پيشرفته استفاده میشد .با پيشرفت
چشمگير فناوری مدارهای مجتمع در ده سال اخير و در نتيجه کاهش هزینههای استفاده از فناوری  ،RFIDشاهد رشد
چشمگيری از فناوری  RFIDدر حوزههای مختلفی چون بار کدهای الكترونيكی  ،بليطهای حمل و نقل عمومی،
کارت های هوشمند و  ...در یك دههء اخير بودیم.

یك سامانهی  RFIDمعموال" از سه جزء تشكيل شده است[2]:

 برچسب ها
 کارتخوان ها
 سرور یا سرویسدهنده مرکزی

نحوهی عملكرد این سامانهها بدین گونه است که به هر برچسب یك شناسهی منحصر به فرد اختصاص داده میشود و این
شناسه منحصربهفرد در حافظهی برچسب ذخيره میشود .هر برچسب دارای یك تراشهی بسيار کوچك نيز میباشد که
ابزارهای محاسباتی و پردازشی در این تراشه واقع میشوند .این برچسبها بر روی اهداف مورد نظر برای شناسایی که
میتوانند کاال ،انسان و یا حيوان باشند ،کارگذاشته میشوند .دستگاههای کارتخوان نيز در مكانهای مناسبی نصب
میشوند .کارتخوان ها از طریق یك کانال امن که معموال" کابل است به سرویسدهنده مرکزی متصل میشوند .در سرویس-
دهنده مرکزی نيز اطالعات مربوطه به همهی برچسبها در یك حافظهی امن و بزرگ ذخيره میشود .برای مثال اگر فرض
کنيم که اهداف مورد برای احراز هویت ،کارتهای شناسایی مربوط به افراد یك سازمان باشند ،آنگاه اطالعات هر فرد شامل
نوع نام ،نامخانوادگی ،پستسازمانی ،مكانهای مجاز برای دسترسی این فرد ،تاریخ انقضای کارت ...و به همراه شناسهی منحصر
به فردی که روی برچسب آن کارت ذخيره شده است ،در سرویسدهنده مرکزی ذخيره میشود .برای تكتك افراد ،این
اطالعات در درایههایی مشخصی ذخيره میشود .هنگامی که یك فرد به همراه کارت خود در حوزهی ميدان مغناطيسی یك
کارتخوان قرار بگيرد ،برطبق یك پروتكل ارتباطی مشخص ،بين یك برچسب و کارتخوان اطالعاتی ردو بدل شده و بر چسب
میتواند شناسهی انحصاری خود را برای کارتخوان ،به صورت بیسيم ارسال کند .به محض دریافت هر شناسه ،سرویسدهنده
در بين همهی شناسههای موردنظر ،اطالعات مربوط به آن را استخراج کرده و آنها را روی خروجی میفرستد .به اینترتيب در
کسری از ثانيه فرد مورد نظر شناسایی شده و اطالعات مرتبط با آن نيز استخراج میشود  ،بدون آنكه نياز به تماس فيزیكی و
مستقيم وجود داشته باشد.
هر چند استفاده از سامانه ی  RFIDروزبهروز در حال گسترش است و هر روز به تعداد کاربران این سامانه ها اضافه میشود،
با اینحال استفاده از این سامانهها با چالشهای امنيتی عمدهای نيز روبرو است ،برای تامين امنيت یك سامانهی  RFIDدر
الیهی پروتكل ،تنها ابزاری که میتواند به کارگرفته شود پروتكل تصدیق اصالتی است که بين برچسب و کارتخوان اجرا می-
شود و در حين اجرای آن ،طرفين هویت یكدیگر را بررسی کرده و در صورت صحت میپذیرند .به دليل آن که یك برچسب
 RFIDباید با کمترین هزینه توليد شود ،در نتيجه امكان استفاده از توابع رمزنگاری قدرتمند روی برچسبها وجود دارد و در
نتيجه امكان استفاده از توابع رمزنگاری قدرتمند روی برچسبها ی  RFIDوجود ندارد و فقط امكان پياده سازی اوليههایی
همچون شكل ساده شدهای از توابع درهمساز ،مولد اعداد شبه تصادفی و عملگرهای منطقی همچون  OR , AND, XOR,و
عملگرهای مشابه روی برچسبها وجود دارد ،در نتيجه پروتكلهای امنيتی طراحیشده برای این سامانهها باید با در نطرگرفتن
همهی این محدودیتها طراحی شوند.
 -2مروری بر پروتکل ها
در سالهای گذشته ،پروتكلهای احراز هویت بسياری جهت به کارگيری در سامانههای  RFIDمطرح شدهاند .که هر کدام
دارای نقاط ضعف و قوت بودهاند و مقالههای زیادی منتشر شده است که ضعفهای آن ها را نشان دادهاند ،با این وجود هنوز
چالش بر سر دستيابی به یك پروتكل که همهی ملزومات امنيتی مورد نياز را فراهم کند  ،ادامه دارد .در پایين به بعضی از
پروتكلهای احراز هویت در سيستمهای  RFIDاشاره خواهيم کرد[6،5،4،3].
در ميان این پروتكلها ،یكی از قدیمیترین پروتكلها را ویس و همكارانش پيشنهاد دادند [7]،مقياس زمانی از باال به پایين
میباشد .این امر بدین معنا است که باالترین پيام اول فرستاده میشود و پایينترین پيام در آخر فرستاده میشود .عملگرهای
الحاق و عملگرهای منحصربفرد (( )ORیا  )XORبه ترتيب بصورت  و ⊕ نشان داده میشوند.
در اینجا fx(r) ،یك مجموعه از شبه تابع تصادفی است .هم تگ و هم ریدر دارای رمز ( )xهستند .این پروتكل در مقابل حمله-
ی مجدد مهاجم ایمن نيست .مثأل مهاجم میتواند پيام های بين تگ و ریدر را استراق سمع کند و آنها را ثبت نماید .در زمان-

های بعدی مهاجم می تواند پيام تگ به ریدر را تكرار کند و ریدر آن را به عنوان یك تگ معتبر میپذیرد ،یعنی مهاجم قادر
است تگ را برای یك ریدر قانونی جعل کند.
میتوانيم حملهی مجدد را دشوارتر سازیم ،بدینصورت که بگذاریم ریدر( )rرا توليد کند و آن را همراه با پاسخ ارسال نماید.
حمالت مجدد وقتی نسبتا دشوار میشوند که مقادیر تصادفی جدید در حين هر فرآیند جدید احراز هویت توليد میشوند و
بكار میروند .آسيبپذیری دیگر به انتشار آزاد شناسهی ( )IDتگ بر میگردد .مهاجم میتواند از آن برای ردیابی تگها
استفاده کند.
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شکل ( :)1پروتکل ویس و همکارانش][7

مشابه پروتكل قدیمی بعد از پروتكل ویس  ،سارما ،ریوست و پروتكل اهكوبو ،سوزوکی و کينوشيتا میباشدکه برای یك تگ
مجزای  RFIDاست .شكل ( )2زیر طرح اوليه این پروتكل را نشان میدهد  ،این پروتكل بر دو زنجيرهی درهمسازی ( Gو )H
تكيه میکند تا یك شناسهی تصادفی که هم در تگ و هم در پایگاه دادهی سيستم ذخيره میشود را بروز برساند .که در این
پروتكل هم از تابع هش و هم از مولد اعداد تصادفی استفاده میکند ،شناسهی تصادفی با ( )s1شروع میشود.
وقتی ریدر به تگ پاسخ میدهد ،تگ ) G(siرا محاسبه مینماید و آن را برای ریدر ارسال میکند ،سپس با استفاده از تابع
درهمسازی دیگر )) ،H(Si+1)=H(siشناسه را بروز میکند .پایگاه دادهی بخش مدیریت که به ریدر متصل است جفتهای
( )IDk , Skرا حفظ میکند )IDk( ،عبارت است از شناسه و ) (SKعبارت است از اطالعات محرمانهی اوليه برای تگ ( ) kمی-
باشد[8] .
از این رو مهاجم در حمله به این پروتكل باز میماند ،چون اطالعات استفاده شده در این پروتكل بروز میشود و چون این
اطالعات توسط تابع در همساز هش پيچيده تر شده مهاجم بسيار مشكل بتواند به این اطالعات دسترسی داشته باشد .هرچند
این پروتكل در برابر حمالت مجدد ایمن نيست .مثأل یك مهاجم میتواند درخواستی را برای تگ ارسال کند و پاسخش را ثبت
نماید و مدتی بعد بدون حضور تگ آن را برای ریدر تكرار کند.
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شکل :2پروتکل از اهکوبو  ،سوزوكی و كینوشیتا ][8

در سال ( Yun-Tian )2112و همكارانش یك پروتكل فوق سبك وزن جدید به نام ( RFID Authentication Protocol

 )RAPP()With Permutationپيشنهاد کردند .در این پروتكل  Tagیا برچسب توانایی انجام سه عمليات را دارد( :عمل
 ، XORعمل گردش به چسب ،و تابع جایگشت) که تمامی این عمليات بر روی برچسبهای ارزان قيمت قابل پيادهسازی می-
باشد .در این پروتكل یك کانال ارتباطی بين ریدر و سرور امن و کانال بين ریدر و برچسب نا امن فرض شده است .هر برچسب
دارای یك شناسه یكتای  Lبيتی ( )IDو مقادیر محرمانه ( )IDS, K1 , K2 , K6میباشد ،در این پروتكل در پایان هر نشست
موفق مقادیر بهروزرسانی میشود .به منظور جلوگيری از حمله نا همزمانی مقادیر قدیم و جدید کليدهای مشترک در برچسب،
در سمت سرور ذخيره میشود[9].
در این پروتكل از تابع جدیدی به نام  Permutationیعنی همان تابع جایگشت استفاده شده است ،که عملكرد این تابع به
شكل زیر میباشد.
برای روشنشدن این موضوع مثال زیر را مرور میکنيم:

X = 1111111111111111
Y = 1111111111111111

که جایگشت  Xنسبت به : Y
(Per ) x, y( = )111111111111111
همانطور که باال مشاهده میکنيد ،در این تابع چنانچه بيت اول رشته عملگر دوم ( )Yصفر باشد اولين بيت عملگر اول ()X
در انتها رشته خروجی قرار میگيرد و چنانچه بيت اول رشته ( )Yیك باشد بيت اول رشته ( )Xبه عنوان اولين مكان در رشته
خروجی قرار میگيرد و این روند تا انتهای رشتهها تكرار میشود .و این ترتيب کار زمانی که انجام شد می توانيد از این ترکيب
در پروتكل پایين به راحتی استفاده کنيد.
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شكل( : )5مراحل پروتكل RAPP

 -3پروتکل کال آواستی
تگ معموأل بر روی شیء قرار داده میشود و دارای مقادیر شناسایی مثل کليد مخفی و یك شناسه است که در حافظهاش
ذخيره شده .این مقادیر همچنين در سرور ذخيره میشوند و تگ میتواند با ارسال و دریافت این مقادیر در سرور از طریق یك
ریدر هویت خود را احراز کند.
ریدر با ارسال سيگنالهای فرکانس رادیویی ( )RFدر مورد مقادیر شناسایی هویت تگ ها پرسش میکند تا هویت آنها را احراز
نماید .این پيغامها از طریق هوا در سيستمهای  RFIDمنتقل میشوند و این پروتكلها در مرحلهی احراز هویت هنوز به طور
مستقيم از شناسایی واقعی تگها مثل شناسهی تگ و کليد مخفی استفاده میکنند .برای این منظور ،کاربران  RFIDمیتوانند
محتوای تگهای  RFIDرا برای عموم منتشر سازند زیرا هر ریدر مخرب  RFIDمیتواند مكان آنها را شناسایی کند یا بين
شناسایی و اطالعات خصوصی آنها تمایز قائل شود .در این پروتكل با اضافه کردن توابع جدید ،مسائل امنيتی و حفظ حریم
خصوصی را ارتقا میدهند[13].

نمادها و سمبلهای استفاده شده در پروتكل کال و آواستی

 = Tidiشناسه ی تگ

 = &Tتأخير پيشبينی شدهی
انتقال

 = Kiکليد مخفی تگ

 = Ttagزمان فعلی در تگ

 = siمقدار مخفی تگ

 = Treaderزمان فعلی در ریدر

 = tidinewشناسهی جدید تگ

 = Tserverزمان فعلی در سرور

 = kinewکليد مخفی جدید تگ

)( = hتابع درهمساز (هش)

 = sinewمقدار مخفی جدید تگ
 = r1,r2اعداد شبه تصادفی

= عمليات  XORبيتی
= عمليات الحاق و ترکيب

شكل(:)5نمادهای پروتكل کال آواستی()13

دو مرحله از احراز هویت  RFIDکه عبارتند از مراحل مقداردهی اوليه و پایاندهی که با احراز هویت تگ و سرور بدون استفاده
از مقادیر واقعی تگ (کليد مخفی و شناسه)  ،امنيت و حفظ حریم خصوصی  RFIDرا ارتقا میدهد .پس از اینكه تگ و سرور
به طور موفقيتآميز مرحلهی را طی کردند ،مرحلهی تضمين میکند که سرور اطالعاتی در مورد وضعيت احراز هویت و
بروزرسانی تگ دارد .درادامه بصورت زیر سازماندهی شده است.
پروتكل کال و آواستی همراه با دو مرحلهی پيشنهادی به عنوان مثال از پروتكلهای احراز هویت قبلی استفاده میکنيم .کال و
آواستی برای جلوگيری از قابليت ردیابی تگ با بروزرسانی کليد مخفی تگ ( )kiو شناسه ( )tidiبين تگ و سرور ،یك پروتكل
احراز هویت را پيشنهاد دادند .آنها از تابع درهمسازی یك طرفه ،مولد اعداد شبه تصادفی و عمليات  XORبيتی استفاده کردند
تا تمام عمليات در پروتكل را محاسبه نمایند ،پروتكل آنها شامل سه مرحله بود:


مرحلهی مقدار دهی اوليه



مرحلهی احراز هویت



مرحلهی بروزرسانی

در مرحلهی مقداردهی اوليه ،هویت تگ و کليد مخفی تگ ( )tidi , kiبوسيلهی سرور تعيين شده و در حافظهی تگ و سيستم
پایگاه داده ذخيره میشوند .ریدر هيچ اطالعاتی در مورد این داده ها ندارد .به همين ترتيب ،سرور جفت جدید شناسهی تگ و
کليد مخفی تگ ( )tidinew, kinewرا در پایگاه داده ذخيره میکند [17].

در مرحلهی احراز هویت ،عدد شبه تصادفی  r1از ریدر به تگ ارسال میشود .سپس  ،تگ  r2را توليد میکند و پيغام های
) (A1و ) ( A2را محاسبه میکند:

A1= h (ki ⊕ ri) ⊕ r2
) A2= h(tidi || r1|| r2|| ki || T

تگ پيغام  A2 ،A1و ( Tزمان فعلی تگ) را به ریدر ارسال میکند ،تا آن را مجددأ به سرور ارسال نماید .وقتی ریدر پيغام
( )A1, A2, Tرا دریافت میکند ،با مقایسهی زمان فعلی ریدر (' )Tبا زمان تگ:
(T' – T) ≤ &T

در نهایت برچسب زمان را بررسی میکند  ،یعنی در جایی که انتظار می رود ( ) &Tبازهی زمانی برای تأخير انتقال باشد .اگر
درخواست احراز هویت پذیرفته شود ،ریدر زمان پيغام را با زمان ریدر تعویض میکند و پيام (' )A1, A2, Tرا به سرور ارسال
مینماید ،حاال در غير اینصورت ،ریدر درخواست احراز هویت را رد میکند .همچنين ،سرور برچسب زمان را با زمان فعلی
 (T" – T') ≤ &Tسرور تأیيد میکند ،اگر درخواست احراز هویت پذیرفته شود ،سرور به دنبال )* ( r2خواهد بود تا
)* (A2را محاسبه کند.
)* A2را با  (A2دریافت شده از تگ مقایسه نماید ،یعنی:
)r2* = A1 h (ki ⊕ r1
)''A2* = h (tidi || r1 || r2*|| ki || T
در غير اینصورت ،سرور درخواست احراز هویت را رد میکند .پس از احراز هویت تگ در سرور ،سرور( )A6را محاسبه کرده و
آن را از طریق ریدر به تگ ارسال می کند.
)A6= h ( tidi ⊕ r1 ⊕ r2⊕ k1

ریدر آن را مستقيمأ به تگ ارسال میکند ،سپس تگ ( )A6را محاسبه کرده و آن را با پيغام  ، A6مقایسه میکند تا احراز
هویت متقابل را تكميل نماید.
در مرحلهی بروزرسانی ،تگ)  tidiو  ( kiرا بروز میکند و آنها را با شناسهی جدید و کليد مخفی تگ جایگزین میکند یعنی:
)(tidi new)= ( tidi ⊕ r1 ⊕ r2) & kinew

از طرف دیگر  ،سرور آنها را جایگزین نمیکند  ،اما تا زمانی که تكميل احراز هویت کامل نشود  ،شناسههای قدیمی و جدید و
کليدهای مخفی تگ را حفظ میکند.

مرحله  :1ریدر← تگ
ریدر عدد تصادفی ( ) r1را توليد کرده و آن را به تگ ارسال میکند.
مرحله  :2تگ ← ریدر

در این مرحله ،از تابع درهمسازی ساده همراه با مقدار مخفی( ) siاستفاده میکنيم .تگ ( ) r2را توليد میکند و دو عدد
تصادفی  r1و  r2با یكدیگر در یك پيام به شكل ) x= (r1 || r2قرار خواهند گرفت .پيغام  xبه مقدار ) (siالحاق میشود یعنی
)  ، (x || siو سپس از تابع درهمسازی استفاده میکنيم ،به گونهای که به ) h (x || siرا داشته باشيم .پس از آن ،را محاسبه
میکند و سپس ) h(x || siو ( )yرا همراه با زمان فعلی تگ یعنی ) (h(x || si) , y, Ttagبه ریدر ارسال میکند .
پس از ارسال پيام ،تگ منتظر پيام «( Helloسالم)» میماند تا فرآیند احراز هویت زیر را با کليد مخفی واقعی و شناسههای
تگ آغاز کند.
مرحله  :6ریدر← سرور
پس از دریافت پاسخ تگ،ریدر با مقایسهی زمان فعلی ریدر( )Treaderبا زمان تگ  (Treader - Ttag) ≤ &Tزمان پيغام را تأیيد
میکند .اگر پيغام پذیرفته شود ،ریدر  r1را اضافه میکند و زمان پيغام را با زمان ریدر تعویض کرده و پيغام
)  (r1 , h(x || si) , y , Treaderرا به سرور ارسال میکند.
مرحله  :5سرور
پس از دریافت پيغام از ریدر ،سرور با مقایسهی زمان فعلی سرور ( )Tserverبا زمان ریدر ،(Tserver - Treader) ≤ &Tزمان پيغام را
تأیيد میکند .اگر پيغام پذیرفته شود ،سرور با مقایسهی  ،yبه دنبال * r2میگردد .سپس ،سرور این پيغام
) (h (x || si) , y , Treaderرا در یك سری سه مرحلهای تأیيد میکند .اول اینكه سرور h(x || si) ،را از پيغام دریافتی استخراج
و ذخيره میکند .دوم اینكه سرور پيغام )* x =( r1 || r2را به مقدار  siدر تگ ذخيره شده در سرور الحاق کرده و از تابع
درهمسازی بر روی آنها استفاده میکند .در آخر ،سرور پيغام درهمسازی شدهای که در سرور محاسبه شد را با پيغام محاسبه
شده در تگ مقایسه کرده و اگر آنها برابر باشند ،سرور پيغام ( )Helloرا برای شروع فرآیند احراز هویت ارسال میکند .اگر این
پيغامها برابر نباشند ،سرور این فرآیند را قطع میکند.
مرحلهی پایانی احراز هویت:
مرحله  :4تگ ← ریدر
ایدهی اصلی ارسال مجدد یك پيام درهمسازی شده در این مرحله تضمين این مسئله است که سرور از وضعيت تگ آگاه است،
یعنی آیا پيغام ( )A6پذیرفتهشده و مقادیرش بروز شدهاند یا اینكه پيغام ( )A6به تگ نرسيده است .اگر سرور این پيغام را
دریافت کند ،یعنی تگ اکنون معتبر است و مقادیرش بروز میشوند ،در غير اینصورت ،سرور مقادیرش را بروز نكرده و در
عوض قطع میشود .بنابراین ،وقتی تگ پيغام  A6را میپذیرد ،این پيغام ) (h(x || si) , Ttagرا به سرور ارسال میکند و به
مرحلهی بروزرسانی وارد میشود ،در غير این صورت قطع میگردد.
مرحله  :3ریدر ← سرور
ریدر زمان پيغام را تأیيد کرده و پس از تایيد آن را به سرور منتقل میکند.
راهکارهای حفظ حریم خصوصی:

مشكل اصلی در حفظ حریم خصوصی در سامانهی  RFIDنشست اطالعات محرمانه از برچسب است ،بهترین راهکار برای
تامين امنيت خصوصی استفاده از پروتكلهای احراز هویت میباشد ،هدف از این پژوهش ،تحليل ،طراحی و بهبود امنيتی
پروتكل احراز هویت در سامانهی شناسایی اجسام توسط ) (RFIDمیباشد ،یك پروتكل با راهكارهای امنيتی بسيار باال در برابر
یك مهاجم ،واستفاده مفيد و آسان از این تكنولوژی  RFIDمیباشد ،با استفاده از ارائه پروتكلهای احراز هویت مناسب
 ، RFIDمیتوان در این راه گام بزرگی برداریم.

 -4طرح پیشنهادی:
این پروتكل دارای یك مرحلهی مقدماتی است که در آن برچسبها و سرویسدهنده یك مقدار اوليه میگيرند و یك مرحلهی
احراز هویت دو طرفه دارد که طرفين هویت یكدیگر را بررسی کرده و در صورت صحت یكدیگر را میپذیرند .در طراحی یك
سيستم نيازمند این است که به طورخاص  ،باید مجموعهای از ارتباطات  ، RFIDبا یك پروتكل امن پياده سازی شود .معموأل،
تعداد زیادی تگ  RFIDوجود دارد که هویت آنها باید در محيط یك ریدر احراز هویت شود .عملكرد این پروتكل و احراز
هویت آن را با اجزاء و المان های داخلی آن با رسم دیاگرام توضيح میدهيم.
در این پروتكل به جای استفاده از ترکيبات الحاقی از تابع جایگشت استفاده میکند که تابع جایگشت تابع قویتری نسبت به
تابع الحاقی میباشد عملكرد دقيقتر این تابع در باال شرح داده شده است ،این تابع جایگشت با استفاده از ) (XORمیتواند
پيوند محكمی در نگهداری خوب توابع باشد.
در مرحلهی مقداردهی اوليه ،سرور ابتدا شناسهی تگ ( ،)tidiکليد مخفی تگ ( ،)kiمقدار مخفی تگ ( ،) xiرا تعيين
میکند و در حافظهی تگ و پایگاه داده سرور ذخيره میکند .در مرحلهی بعدی ریدر عدد تصادفی ( ) n1را توليد کرده است و
آن را به تگ ارسال میکند .در مرحلهی بعدی از تابع در همساز  KECCAKاستفاده میکنيم ،این تابع نسبت به توابع درهم-
ساز دیگر پيچيدهتر و قویتر میباشد .در این پروتكل از دو مرحله یك مقداردهی اوليه و دیگری پایاندهی آن میباشد که
همراه با احراز هویت تگ و سرور به طور موفقيت آميزی مرحله را طی میکند.
این مراحل با استفاده از توابع درهمساز و عمليات ( ) XORو تابع جایگشت میتواند تا حدودی امنيت و حفظ حریم خصوصی
 RFIDرا ارتقاء ببخشد.
در مرحلهی احراز هویت ،عدد شبه تصادفی( )n1از ریدر به تگ ارسال میشود ،سپس  ،تگ ( )n2را توليد میکند و
پيغامهای ( C1و  (C2توليد میشود و تگ پيغام که حاوی محتوی که در حقيقت زمان فعلی تگ میباشد را به ریدر ارسال
میکند و سپس ریدر آن را به سرور ارسال میکند و آن ها از طریق همين مقایسه زمانیها میتوانند برچسب زمانی را بررسی
کنند.
در این مرحله ،از تابع درهمسازی ساده همراه با مقدار مخفی ( )xiاستفاده میکنيم .تگ ( ) n2را توليد میکند و دو عدد
تصادفی (n1و ) n2با یكدیگر در یك پيام به شكل )) (f=per( n1, n2قرار خواهند گرفت.

 step1پيغام ( )fبه مقدار ( )xiجایگشت میشود یعنی )) (per ( f , xiو به گونهای که به این ) KECCAK (per( f, xiرا
داشته باشيم .پس از آن ،تگ (  ) m= xi ⊕ n2را محاسبه میکند و سپس )) KE ( per( f, xiو ( )mرا همراه با زمان فعلی
تگ یعنی ) (K(per( f, xi)) , y , Ttagبه ریدر ارسال میکند.
در پروتكل پيشنهادی باال همانند پروتكلهای احراز هویت دارای یك سری اصول ارسال و ثبت اطالعات میباشد ،ابتدا ریدر
عدد تصادفی( )n1را توليد میکند .این عدد تصادفی را به تگ میفرستد تگ پس از دریافت عدد تصادفی توليد شده ،عدد
تصادفی ( )n2را توليد میکند و این دو عدد تصادفی را با تابع جایگشت ( )Permutationترکيب کرده و با نام تابع ()f
نگهداری میکند و سپس مقدار مخفی تگ ( )xiو ( )fرا با استفاده از تابع درهم ساز مستحكم  Keccakمیزنيم.
همراه با مقدار مخفی تگ که باید با استفاده از توابع ) (XORبه صورت نامفهوم در میآوریم یعنی مقدار مخفی را با ععد
تصادفی تگ ) (XORمیکند و بعد با نام تابع ( )mبه ریدر میفرستد و ریدر نيز زمان فعلی خودش را و تگ را از هم کم
میکند و همان پارامترها را با عدد تصادفی خود ریدر به سرور میفرستد و سرور باز زمان فعلی خودش و ریدر را مقایسه
میکند و میآید عدد تصادفی تگ را خودش محاسبه ميكند.
یعنی وقتی (طخق) ميشود تابع مقدار داخلی آن یعنی ( )n2را باز یابی میکند و سپس خود سرور میآید این تابع ( )fو مقدار
مخفی تگ ( )xiرا با تابع جایگشت بدست میآورد سپس با تابع کچك درهمساز میکند اگر مقدار دریافتی با مقدار ارسال شده
از ریدر یكی باشد به این مفهوم تگ مورد نظر معتبر میباشد بنابراین مرحلهی احراز هویت آغاز میشود و پيام را ارسال می-
کند .و پس از آن به این شكل که میآید ( )mو مقدار مخفی تگ را که در سرورها از قبل ذخيره شدهاند را بازیابی
میکند.
در پروتكل پيشنهادی برای باال رفتن امنيت بيشتر سيستم از توابع هش )  2116( KECCAkاستفاده کرده  ،که عالوه بر این
در این پروتكل در زمان احراز هویت پيامهای ) (C1و ) (C2را ترکيب الحاقی کنيم در این صورت احتمال انجام حمله در این
پروتكلها بسيار کاهش مییابد و چون مهاجم به راحتی نمیتواند در یك مرحله شنود به اطالعات دسترسی داشته باشد.
 -5نتیجهگیری
با گسترش روزافزون این فناوری و با توجه به نياز استفاده بشر از این فناوری نيازمند این هستيم که در تامين امنيت و حفظ
حریم خصوصی این فناوری راهكارهایی را اندیشيده باشيم  ،از این حيث مفهومی که در این فناوری به دنبالش هستيم که این
سيستم ها را با بهای ارزان بتوانيم در اختيار مصرفکنندگان قرار دهيم از این رو اگر از الگوریتمهای رمزنگاری در این سيستم
ها بخواهيم استفاده کنيم ،قيمت این فناوری افزایش پيدا میکند پس مستلزم استاده از پروتكلهای احراز هویت قوی میباشد
که در مقابل یك مهاجم بيشترین مقاومت را از خود نشان دهد ،ما میتوانيم با استفاده از پروتكلهایی که ایمنتر هستند و
استفاده از عملياتهای منطقی و ریاضی و پيچيدهترکردن آنها ،در هرچه امنتر نگهداشتن این سيستمها قدمی نهادینه کنيم.
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