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چکیده
امروزه با مطرح شدن حمالت دسد کاری ،حفاظ از دادهی برچسد رادیوشدااسد

)(RFID

اهمی یافت اس  .رویکرد

نشدان گذاری مانع از تغییر غیرمجاز محتوای چاین برچس هایی میگردد .ب دلیل محنودی های برچس ها از قبیل ساختار
سددداده ،تدناد  69بی حافظ و دودویی بود محتوای آ  ،ب کارگیری روشهای متدارف درهمسدددازی و نشدددان گذاری را

غیرممکن میکان .بنین ترتی

از رویکردهایی ک قابلی اعمال بر رشدت بی دودویی را دارنن ،اسدتفاده میشود .این مقال

مبتای بر الگوریتم ویژهای از شددبک عیددبی اس د ک ب ماظور ایجاد چکینه پیام و کن نشددان اسددتفاده شددنه اس د ک باعث

میگردد تدناد  8بی از حافظ ارزشدمان برچس  ،هت نشان گذاری مورد استفاده قرار گیرد .در الگوریتم پیشاتادی تمام

بی های برچسد تح

نشان گذاری قرار میگیرنن و مکا بی های نشان قابل شااسایی نیس  .این روش عالوه بر عنم نیاز

ب محرمان بود الگوریتم نشدان گذاری ،مزایای دیگری از قبیل سدتول پیادهسازی و سرع اهرا را داراس  .مزی

دیگر

رویکرد پیشداتادی ،شدبک عیدبی اسد ک یک تابع یکطرف محسوب میشود .این شبک عالوه بر هایگش  ،هانشیای و

ابتام ایجاد میکان و میتوانن همبسددتگی چکینه پیام را با کن کمیا نماین .فرآیان دو مرحل ای الگوریتم با اسددتفاده از کلین
محرمان و مکا بی های نشان شب تیادفی ،مانع تحلیل الگوریتم میشود.

واژههاي كلیدي
رادیوشااس  ،امای  ،RFIDنشان گذاری ،شبک عیبی.
مقدمه
یکی از روشهای شناسایی خودکار اشیاء ،انسان و یا حیوانات،
شناسایی از طریق امواج رادیویی 1است که عملکرد آن شبیه بارکد
میباشد .برچسبهای هوشمند بیانگر سیستمهایی است که از
امواج رادیویی بهمنظور انتقال اطالعات مربوط به هویت یک شیء
2
استفاده میکنند .پرکاربردترین برچسب  ،RFIDبرچسب EPC
میباشد .برچسبهای کد الکترونیک تولید ( )EPCشامل ریزتراشه-
های 3الکترونیکی و آنتنهای کوچکی هستند که انتقال اطالعات
ریزتراشه توسط آنتن مذکور انجام میشود [1و .]2در شکل 1
ساختار برچسب  RFIDو یک سیستم نوعی رادیوشناسه بهمنظور
1

RFID

پیادهسازی الگوریتم پیشنهادی مشاهده میگردد .عواقب تغییر در
دادهی برچسب بدیهی است؛ اما برای توجه به اهمیت مطلب ،به
ذکر سه مثال اکتفا شده است .با تغییر در دادهی برچسب اوالً
میتوان کتاب را از مبادی کتابخانه بدون شناسایی و مکانیزم امانت
عبور داد .ثانیاً ،دستکاری رادیوشناسه کاال میتواند منجر به تغییر
بهاء و نوع کاال گردد و درنهایت دستکاری رادیوشناسه ،باعث تغییر
در هویت افراد میگردد تا به آنها اجازهی ورود به یک حیطه داده
شود؛ بنابراین تشخیص انواع تغییر در دادههای برچسب RFID
دارای اهمیت زیادی است [3و.]4
این تحقیق بر روی برچسببهای رادیوشناسهی که شامل یک کد
 121بیت قابل خواندن و نوشببتن به تعداد نامحدود اسببت ،قابل
3

Micro Chip

2

Electronic Product Code
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پیادهسببازی میباشببد .از این  121بیت 69 ،بیت برای کد  EPCو
 32بیت برای تصبببحیح خطای دادهها و فرمان کشبببتن 4به کار
میرود .ساختار ذخیره دادهی «کد تولید» در چنین برچسبهایی
بر اسببا جدول  1اسببت .میدان بیتهای سببرآیند 5بیانگر طول،
نوع ،سبباختار ،ویرایو و نسببل کد  EPCاسببت« .مدیریت »EPC
تولیدکنندهی برچسب را مشخص میکند .میدان »7OC« 9تعیین
کنندهی نوع ش ب ای اسببت که برچسببب بر آن نصببب میشببود و
شببمارهی سببریال رادیوشببناسببه ،برای تمایز هر ش ب از یک نوع،
توسط تولیدکننده مورد استفاده قرار میگیرد [5و.]9

برچسببی بر اسا کلید عمومی و خصوصی باعث افزایو امنیت
برای برچسبها شده است.
لیگبل [ ،] 10روش جبدیبدی برای پویو کردن فیلدهای RFID
ارائه نموده است.
در مرجع [12و ،]13چنب از نشبببانبهگذاری شبببکننده بر روی
حافظهی برچسب برای جلوگیری از دستکاری و تصادم 6استفاده
کرده است .در این طرح نشانه در  1بیت از  39بیت شمارهسریال
برچسبب تعبیه شبده اسبت و یک بیت دیگر نیز از شببمارهسریال
بهعنوان چک توازن 10برای صبحت نشبانه اختصباا یافته است؛
بنابراین در مجموع  6بیت برای نشببانه در نظر گرفته شببده که 1
بیت اصبلی آن از خروجی تابع درهمسازی 11است که ورودی تابع
درهمساز بیتهای «مدیریت  »EPCو « »OCمیباشد.
در مرجع [ ]14تشببخیص دسببتکاری در برچسبببهای  RFIDبا
اسبتفاده از نشبانهگذاری شکننده مبتنی بر آشوب 12بیان میشود
که نه تنها توانایی تشبببخیص دسبببتکاری را دارد ،بلکه میتواند
فیلدی از برچسب که مورد دستکاری قرار گرفته است ،شناسایی
کند.
دستکاری داده
برچسب
حمالت مجدد

شکل  . 1نمای کلی از ساختار .RFID
)(SN
Seriyal Number

 39بیت

)(OC
Obiect Class

 24بیت

)(EM
EPC Manager

 21بیت

 1بیت

تداخل الکترونیکی
فعال

بررسی کارهای پیشین
شببکل  2حمالت بر روی الیه فیزیکی  RFIDرا نشببان میدهد.
تحقیقات فراوانی در مورد امنیت  RFIDصبببورت گرفته اسبببت.
فیلدهفر و همکارانو [ ]7به بررسی الگوریتم رمزنگاری  1AESدر
حوزه امنیبت  RFIDپرداختبهانبد کبه قابل پیادهسبببازی بر روی
RFIDهای ارزان قیمت نمیباشند.
در مرجع [ RFID ،]6را بر مبنبای احراز هویببت مبتنی بر کلیببد
عمومی و خصببوصببی ،بررسببی نمودهاند .جولز و همکارانو [،]1
تحقیقاتی در مورد دستکاری برچسبهای  RFIDانجام دادهاند و
راهکارهای افزایو امنیت را بررسی کردهاند .مرجع [ ،]11با ارائه

از کار انداختن موقت
برچسب

جدا نمودن برچسب

تخریب برچسب

از کار انداختن دائمی
برچسب

دستور کشتن

شکل  . 2فلوچارت حمله برای اخالل در الیه فیزیکی [.]9

4

6

5

10

9

11

7

12

Kill Command
Header

Field
Object Class

1

Advanced Encryption Standard
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تداخل غیرفعال

حمالت روی الیه فیزیکی RFID

جدول  .1جدول ساختار  69بیت .]9[ EPC

Header

جدا نمودن و تخریب
برجسب خوان

Collision
Parity Check
Hash Function
Choas

ابراهیم شفیعی

ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاري

روﯾﮑﺮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي

13

نشانهگذاری ،روشی است که در آن از عالمتگذاریهای اضافی
برای افزودن اسببتحکام 15به دادهی محرمانه اسببتفاده میشببود.
ایدهی اصببلی در نشببانهگذاری آن اسببت که سببیگنال یا عالمتی
موسوم به نشانه 19را به دادههای میزبان بیفزاید به نحوی که عالوه
بر نهان و ایمن بودن ،بتوان آن را به شرط داشتن کلید رمزنگاری،
بهصورت جزئی یا کامل از کل داده موجود ،بازیابی نماید .طراحی
نشببانه ،یک موازنه بین نامرئی بودن 17و اسببتحکام اسببت .هرچه
نشببانه با قابلیتهای بیشببتری باشببد ،پنهان کردن آن دشببوارتر
میگردد .روشهای مختص به نشببانهگذاری متن ،به پنهانسببازی
اطالعات در مفهوم 11و قالب 16تقسببیمبندی میشببوند [ .]15به
دلیبل محبدودیبت دادههای  RFIDاز روش نشبببانهگذاری قالب
اسبتفاده میشبود؛ یعنی بخشبی از فضببای حافظهی برچسب ،به
ذخیرهی نشبانه اختصاا مییابد که از انجام محاسبات خاصی بر
سایر اجزای این حافظه به دست میآید [.]19
در شکل  3لزوم انتخاب نشانهگذاری برای آشکارسازی دستکاری
را نشبان میدهد .آشبکارسبازی دستکاری بهمنظور حفظ صحت
دادههبای 20برچسبببب از تغییرات احتمبالی عمبدی و غیرعمدی
میباشبد .از انواع نشبانهگذاری میتوان نشبانهگذاری مستحکم،21
نشببانهگذاری شببکننده و نشببانهگذاری نیمه شببکننده 22را نام برد
[.]17

14

رویکردهای اجتناب
از دستکاری
رویکردهای
ضددستکاری
نشانه گذاری
شکننده
ثبت فعالیت

رویکردهای امنیتی
عام
احراز هویت

محرمانگی

رمزنگاری متقارن
رمزنگاری کلید
عمومی

شکل  . 3فلوچارت رویکردهای اجتناب از دستکاری [.]9

این مقاله به رفع آسیبپذیری الیه فیزیکی  RFIDپرداخته است.
الزم به ذکر است که عامل تعداد کم بیتهای حافظه ( 69بیت) و
دودویبی ببودن محتوی آن ،بببهکببارگیری روشهببای متعببار
چکیدهسببازی پیام و نشببانهگذاری را غیرممکن میکند .از این رو
ببایبد از رویکردهبایی که قابل اعمال بر دادههای دودویی با حجم
کم میباشبند ،اسبتفاده نمود .روش نشبانهگذاری مبتنی بر شبکه
عصبی بهمنظور تشخیص دستکاری پیشنهاد گردیده که یک گام
نوین در امنیت  RFIDمیباشد.
24
کلود شبانون 23اثبات کرد در رمزنگاری ورنام  ،اگر کلید تصادفی
باشببد و از یک کلید دو بار اسببتفاده نشببود ،این رمزنگاری XOR
«بیقید و شببرط» امن خواهد بود (مطابق شببکل  .) 4میزان توان
محاسباتی رمزشکن هیچ تأثیری بر شکستن رمز ندارد [.]11
کلید

رمزنگاری

XOR

متن روشن

شکل  . 4رمزنگاری ورنام.

در روش پیشبنهادی از شببکه عصببی اسبتفاده شده است که هر
نرون آن نقو رمزنگاری قفل یکبار مصبر  25را دارد .خصوصیت
برگشببتناپذیری باعث کاربرد مفید آن برای طراحی الگوریتمهای
رمزنگاری شده است [.]16
شببکه عصبی نگاشتی از بیتهای ورودی به خروجی میباشد که
بدون داشببتن وزنها و بایا ها این نگاشببت امکانپذیر نیسببت.
وزنها و بایا ها نقو کلید رمزنگاری را دارند [.]20
در الگوریتم پیشببنهادی بهکارگیری سبباختار توزیعشببده و موازی
شببببکبه عصببببی سبببرعت پردازش را افزایو میدهد و ویژگی
درهمپیچیدگی و پخوکنندگی شبببکه عصبببی موجب برهم زدن
الگوی کد میشبود .این الگوریتم جهت تشبخیص دسببتکاری در
سیستم شناسایی برچسب پیادهسازی میگردد.
نشببانهگذاری در هنگام برنامهریزی برچسببب صببورت میگیرد و
پردازشبی بر روی برچسب ایجاد نمیکند .پروتکلهای سبک وزن
 RFIDباید عملیات سبباده داشببته باشببند .بدین منظور از عملیات
ساده زیر برای پیادهسازی الگوریتم بهره برده شده است:

13

20

14

21

15

22

19

23

17

24

11

25

Watermarking
Additional Notation
Robustness

Watermark
Imperceptibility
Semantic

Data Integrity
Roubust Watermarking
Semi-Fragile Watermarking
Claude Shannon
Vernam
One Time Pad

16

Format
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عملیات ساده جمع پیمانهایROT ،OR ،AND ،XOR ،

 استفاده از مولدهای شبه تصادفیپیو از تفضبیل الگوریتم پیشبنهادی ،باید توجه داشت هر روش
نشببانهگذاری از دو بخو «طراحی کد نشببانه» و «طراحی روش
تعبیه کد در داده» تشکیل شده است .الگوریتم پیشنهادی پس از
یک فرآیند چهار مرحلهای ،هشت بیت نشانه را تولید میکند و در
مکان بیتی نامشخص در میدان شمارهسریال دادهی برچسب قرار
میدهد .فرآیند الگوریتم مطابق شبکل  5میباشد .این الگوریتم با
داشببتن کد  EPCتولیدکننده کاال و کلید سببری شببروع به تولید
نشانه میکند.

در نظر گرفتن اوزان ) W4,5,6(xو پیام ) M2(xشبببکه عصبببی دوم،
بیتهای نشانه را ایجاد میکند.

مرحله سوووم :شببامل عمل جایگذاری شبببه تصببادفی نشببانه در
میدان شببمارهسببریال میباشببد .مولد مکانهای تصبببادفی 29با
بردار آغازین )IV(x)( 27راهاندازی میشود و هشت جایگاه تصادفی
برای بیتهای نشانه ،تخصیص داده میشود.

مرحله چهارم 21 :بیت چکیده پیام ایجاد شبببده را با شبببماره
سبببریبال  XORمیکنیم .این کار برای جلوگیری از حمالت متن
اصبببلی منتخب 21صبببورت میگیرد (یعنی حالتی که مهاجم کد
 EPCرا در اختیار داشببته باشببد) .در نهایت کد نشببانه در جایگاه
تصادفی قرار داده و بدین ترتیب برچسب نشانهگذاری شده ایجاد
میگردد.
الزم به ذکر است که سازنده کاال کد شماره سریال را بهصورت کد
 69بیتی ایجاد میکند که  1بیت آن جهت نشبببانهگذاری ذخیره
شده است.
در ادامه به شرح جزئیات مراحل ذکرشده ،مطابق شکل  7پرداخته
میشبود .با اسبتفاده از داده برچسب که بر اسا جدول  1است،
چندجملهای ) M1(xمطابق الحاق بیتی زیر به دست میآید:

()1

در جانشینی بیتی ذکر شده با در اختیار داشتن  1بیت سرآیند،26
مدیریت  EPCبا  21بیت و کال ش با  24بیت ،رشته ) M1(xبا
طول  90بیت تشببکیل میگردد .الزم به ذکر اسببت ،عملگر || در
رابطه ( )1بیانگر عملگر الحاق رشته بیتی میباشد.
چگونگی تولید ) W1(xو ) W2(xدر بخو شبببکه عصبببی توض بیح
داده میشبببود .در مرحلببه بعببد از اعمببال چنببدجملببهای )M1(x
ایجادشبده به شببکه عصبببی اول کد پیام ) C(xایجاد میگردد .از
الحاق بیتی ) C(xایجادشبده از شببکه عصبی اول و شمارهسریال
برچسبببب M2(x) ،ایجباد میگردد M2(x) .ببا اسبببتفاده از عمل
جانشینی زیر به دست میآید:

شکل  . 5فلوچارت رویکرد پیشنهادی نشانهگذاری

جزئیات چگونگی تولید نشانه در شکل  7آمده است.

مرحله اول :پس از دریافت دنباله بیتهای کد  EPCیک رشببته

بیتی به نام ) M1(xاز  EPCایجاد میگردد M1(x) .ورودی شبببکه
عصبی اول میباشد .بلوک تولید کنندهی وزنهای شبکه عصبی با
استفاده از کلید سری ،اوزان ) W1,2,3(xرا ایجاد میکند .با اعمال
) M1(xو ) W1,2,3(xبه شبکه عصبی اول ،کد ) C(xایجاد میگردد.
چگونگی تولید رشتههای بیتی در ادامه توضیح داده میشود.
مرحله دوم :در این مرحله با عمل الحاق بیتی شمارهسریال EPC

و ) C(xایجاد شببده از مرحله قبل ،پیام ) M2(xایجاد میشببود و با
29

Pseudo Random Number Generator

27

Initialization Vector

21

Chosen Plaintext Attack

114

M1(x)=Header || EPC Manager || Object Class

()2

)M2(x) = C(x) || Serial Number (28 bits

پس از اعمال ) M2(xبه شبببکه دوم ،هشببت بیت خروجی شبببکه
عصبی دوم بهعنوان نشانه در نظر گرفته میشود.
در این مرحله مکان بیتهای نشبانه با استفاده از مولد اعداد شبه
تصبادفی در میدان شمارهسریال مشخص میشود .در واقع هد ،
به دسبت آوردن مکانهایی است که بیتهای نشانه در آن مخفی
میگردند .با استفاده از رابطه ( )3هشت مکان یا عدد تصادفی بین
صفر تا  39تولید میشود [.]21
26

Header

ابراهیم شفیعی

()3

X i  keyi 2mod N

عملکرد این تابع شببیه مولد عدد شببه تصادفی  30BBSمیباشد.
 Xiمکان تصبادفی Keyi ،معادل کد دهدهی کلید فرعی است و N
برابر  39میباشبد 1 .عدد تصبادفی تولید شبده توسبط مولد شبه
تصبببادفی ،معادل مکانهای نشبببانه در  39بیت شبببمارهسبببریال
میباشبند .مقادیر تصبادفی را تنها کسی که از مقدار ) K(xاطالع
دارد ،میتواند تولید کند Keyi .مانند کلید فرعی هسبببتند که از
کلید اصبلی مشتق شدهاند .کلید اصلی را بهصورت ستونی در یک
جدول  1در  19جایگذاری میشود .هر سطر به اندازه شماره سطر
آن منهای یک ،ش بیفت چپ چرخشببی 31داده میشببود 1 .سببطر
جدول همان  1کلید ( )Keyiمولد مکان تصبادفی میباشند که از
باقیمانده مجذور آن به پیمانه  39مکانهای تصببادفی به دسببت
میآید .برای درک بهتر به شکل  9توجه کنید .نکتهی قابل توجه
این است که  1عدد تولید شده ،باید متفاوت باشند .در صورتی که
Xiای با مقادیر قبلی تولید شببده مسبباوی باشببد ،به  keyiآن یک
واحد اضبافه میشبود و مجذور میگردد و حاصل دوباره به پیمانه
 39برده میشببود .این روند ادامه داده میشببود تا عدد به دسببت
آمبده با اعداد قبلی متفاوت باشبببد؛ بهعبارت دیگر پس از هر بار
تولید یک عدد ،باید با تمام اعداد تولید ش÷دهی قبلی مقایسبببه
گردد.

شکل  . 7فرآیند تولید نشانه (عالمت

30

Blum, Blum, and Shub

شکل  . 9فرآیند تولید  1کلید مکانهای تصادفی.
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺳﺖﮐﺎري

تشخیص دستکاری در دو گام صورت میگیرد.

گام اول :استخراج نشانه
ابتدا ) M1(xطبق رابطه ( )1تولید نموده و با اسببتفاده از الگوریتم
 ANN32مقدار رشته بیتی ) C(xتولید میگردد؛ سپس با استفاده
از رابطه ( )3و داشتن کلید ،مکان بیتهای نشانه تعیین میشود و
به این ترتیب نشبانه اسبتخراج میگردد .حال باید نشانهای که از
کد  EPCتولید شده با نشانهی استخراج شده مقایسه شود.

مبین عملگر الحاق رشته بیتی است).

31

Circular Left Shift
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تشخیص تغییر در داده های برچسب رادیوشناسه با استفاده از نشانه گذاری مبتنی بر توابع درهم ساز توسط شبکه عصبی مصنوعی
گام دوم :تولید نشانه
 1بیت نشانه استخراج شده گام اول در حافظهای ذخیره میگردد.
حال از این کد  ،EPCبیتهای نشببانه محاسبببه میشببوند .بدین
منظور از الگوریتم تولید نشبانه توضبیح داده شبده در بخو قبل،
برای ایجاد نشانه ،اجرا میگردد 21 .بیت از  32شمارهسریال پس
از جداسازی نشانه با چکیده پیام  XORشده و بعد به ) C(xالحاق
میگردد .سبببپس ) M2(xتولیبد و به الگوریتم دوم ( )ANN8وارد
میشببود و بیتهای نشببانه ،محاسبببه میگردند .اکنون بیتهای
نشانه محاسبهشده از کد  ،EPCبا بیتهای نشانهی استخراج شده
در گام اول ،مقایسبببه میگردند .در صبببورت عدم تسببباوی آنها،
دسببتکاری تشببخیص داده میشببود .نمونهای از عملیات شببرح
داده شبده در شبکل  1آورده شبده اسبت .همانطور که در شکل
مشاهده میشود ،تعدادی از بیتها براثر دستکاری یا خطا تغییر
نموده اسببت .در گام آخر بیتهای نشببانهی اسببتخراج شببده با
نشانهی محاسبه شده ،مقایسه می گردد و در صورت عدم تطبیق،
دستکاری برچسب مورد تأیید است.

شبکه عصبی
مزیت رویکرد پیشبنهاد شبده ،عالوه بر موارد یادشبده استفاده از
شبببکه عصبببی اسببت .سبباختار شبببکه عصبببی ،جایگشببت 32و
جانشینی 33ایجاد میکند و بهگونهای تعلیم میبیند که همبستگی
چکیده پیام را با کد حداقل نماید .طبق آزمونهای گرفتهشبببده،
شبکه عصبی یک تابع بهطور کامل یکطرفه است.
فرآیند دو مرحلهای با استفاده از کلیدهای فرعی احتمال تشخیص
نحوهی محاسببهی نشانه را بسیار دشوار و دور از دستر کرده و
بر اسبببتحکببام روش میافزایببد .روش تولیببد اوزان ب به طوری
طراحی شده که ابهام و پیچیدگی را باهم داشته باشد [.]20
عناصبر پردازشبی در شببکه عصبی مصنوعی طراحی شده ،دارای
تابع فعالسباز پله 34میباشند که میتواند بهصورت بالدرن عمل
کنند و زمانی از پردازش را به خود اختصاا ندهد.
 xiمبین بیت ورودی شببکه اسبت که دارای مقادیر صفر و یک

میباشببد xi .ها بیتهایی از پیامهای ) M1(xو ) M2(xمیباشببند.
تمام وزنها ( )Wijورودی را به خروجی نگاشت میکنند.

شکل  . 1فلوچارت حمله برای اخالل در انطباق ،فرآیند تشخیص تغییر.

32

Permuted Choice One

33

Substitution Choice One
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34

Step Activation Function

ابراهیم شفیعی
خروجی هر نرون از حاصلضرب هر ورودی با وزن آن لینک ایجاد
میشببود که در پایان از یک تابع پله عبور میکند .ورودی هر تابع
فعالساز متغیر   jiاز رابطه ( )4به دست میآید.
()4

 ji  i 1W ji , xi
N

در رابطه ( i ،)4و  jبه ترتیب بیانگر شماره نرون الیه و شماره الیه
میباشند .در شکل  6ساختار شبکه عصبی نشان داده شده است.
خروجی هر نرون  بدین صورت محاسبه میگردد.

()5

)  ji  step( ji

) K(xیک رشببته با طول  121بیتی اسببت که توسببط سببازنده
برچسببب بهعنوان کلید نشببانهگذاری به الگوریتم داده میشببود.
بهمنظور ایجاد وزنها ،ابتدا رشبببتههای بیتی  D ،B ،Aو  Eطبق
روابط زیر تشکیل میگردند:

()7
()1
()6

A( x ) K
( x ), 1,2,3,...,60

B( x ) 
61,62,63,...,120
K ( x ), 

)Z Decimal ( x1x2 x3....x60 ), xi K (x

()10

S1  Z 2mod 28

()11

Si 1  Si2mod 28

()12
()13

D( x ) SN
(s ), 1,2,3,...,60


E( x)  SN (s ),  61,62,63,...,120

با اسبتفاده از  D ،B ،Aو  Eتشبکیل شده وزنهای شبکه عصبی،
طبق روابط ( )14تا ( )20تولید میشوند.

شکل  . 6ساختار شبکه عصبی پیشنهادی.

در رابطه ( Step ،)5بیانگر تابع پله میباشد که خروجی آن برای
مقادیر بزرگتر مساوی از صفر ،برابر یک و در غیر این صورت صفر
میباشد .ساختار شبکه عصبی  ANN-32و  ANN-8به ترتیب -32
 90-90و  90-90-1میباشند؛ یعنی  90نرون در الیه ورودی و
مخفی دارد و به تناسب هر مرحله الگوریتم پیشنهادی ،شبکه
عصبی اول 32 ،و در شبکه عصبی دوم 1 ،نرون در الیه خروجی
وجود دارد (مطابق ساختار شکل .) 7
مولد اولیه وزنها
همان طور که میدانید هد از آموزش شبکه عصبی تعیین مقدار
بهینبه وزنهبا اسبببت .در این تحقیق ،هبد از آموزش کبباهو
همبستگی ورودی و خروجی شبکه عصبی میباشد .وزنهای اولیه
شببکه عصببی مانند کلید فرعی هسبتند که از کلید اصبلی )K(x
اسببتخراج میشببوند .بیتهای رشببته کلید اصببلی بهصببورت ()9
نامگذاری میشوند.

()9

}K ( x)  {x1 , x2 , x3 ,..., x127 , x128

()14

W1  x   AB v not  A D

()15

W2  x   AB v DE

()19

W
E( x )  K (s ) 
5, 1,...,32
3  x

()17

W4  x   BE v D not  E 

()11

W5  xi   A  B  D  E

()16

W6
 xi  B( x j )  K ( xi )  5
]j  [1,8], i  [121,128

در رابطههای بیان شببده از ( NOT(Aبهعنوان عملگر نقیض بیتی،
رابطه  A v Bبه معنی عملگر فصببل ( )ORدو جمله و رابطه AB
نشببان دهنده عملگر عطف ( )ANDدو جمله  Aو  Bمیباشببند.
عملگر +نشببان دهنده جمع نظیر به نظیر اسببت .عالمتهای  و
«<<» به ترتیب مبین  XORو شبیفت چرخشبی اسبت .مشاهده
میشود که بهمنظور استحکام الگوریتم از مولد تصادفی ،جایگشت،
جانشینی ،شیفت چرخشی و توابع ابهام 35استفاده شده که موجب
افزایو امنیت الگوریتم میگردد .تحلیل رابطه ( )14بدین صورت
است که اگر  Aآنگاه  ،Bدر غیر این صورت  Dمیباشد [.]22
تبابع وزن ) W1(xمیتوانسبببت طوری تعریف شبببود که به جای
اسبببتفاده از از  +اسبببتفاده کند ،زیرا  ABو ) NOT(Aهرگز
یکهایی در موقعیت بیتی یکسببان نخواهد داشببت .توابع )W4(x
شبیه تابع ) W1(xهستند ،بهطوری که آنها در «توازی بیتی» کار

35

Ambiguity Function
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تشخیص تغییر در داده های برچسب رادیوشناسه با استفاده از نشانه گذاری مبتنی بر توابع درهم ساز توسط شبکه عصبی مصنوعی
میکنند تا خروجیشان را از بیتهای  D ،B ،Aو  Eتولید نمایند.
در چنین روشبببی اگر بیتهای متناظر  D ،B ،Aو  Eمسبببتقل و
غیرمرتبط باشببند ،در این صببورت هر بیت از وزنها مسببتقل و
غیرمرتبط خواهند بود .در نتیجه ارتباط بیتی نمیتوان پیدا نمود.
در این روابط ابتدا عالمت هر بیت محاسبببه و در نهایت به نتیجه
اعمال میشود .پس از ایجاد وزنها تولیدی بهصورت شکل  10به
شبکه اعمال میشوند [.]22

 .2رابطه دوم بروز رسانی وزن نرونها (قدم زدن تصادفی):39

()21


W
) W i  x i  ( ji  ( j 1)i ) ( a b
i

در روابط باال  ،تابع ویژهای میباشد که   (a, b)  0اگر a  b

باشد ،در غیر این صورت  برابر یک میشود.
شرایط توقف آموزش از این قرار است:
 کاهو همبستگی از حد آستانه تعیین شده.
 عبدم تغییرات قباببل توجه همبسبببتگی در طی چندین دوره
آموزش.
 تعداد دورههای آموزش از تعداد دورههای تعیین شببده بیشببتر
گردند.
 افزایو همبستگی در چندین دوره متوالی.
 دو نرون متصل به هم با خروجی یکسان وجود نداشته باشد.

پارامترهای شرایط توقف توسط کاربر قابل تنظیم است.
تحلیل و مقایسه

شکل  . 10مولد وزنهای شبکه عصبی پیشنهادی.

آموزش شبکه عصبی
آموزش فرآیندی است که درنهایت منجر به یادگیری میشود.
یادگیری شبکه زمانی انجام میگردد که وزنهای ارتباطی بین
الیهها چنان تغییر کند که همبستگی ورودی و خروجی حداقل
گردد .با دستیابی به این شرط ،فرآیند یادگیری محقق شده است.
این وزنها بیانگر حافظه و دانو شبکه هستند .طبق قسمت قبل،
وزنها مقداردهی اولیه و دادههای ورودی به آنها اعمال میشود.
همبستگی خروجی به دست آمده با ورودی محاسبه میگردد و اگر
شرایط توقف حاکم نبود با استفاده از رابطه ( )20و یا ( )21وزنها
از خروجی به ورودی تغییر داده میشود .از یکی از این دو رابطه
برای بروز رسانی وزنها در فرآیند آموزش استفاده میشود .اگر
خروجی دو نرون متصل به هم یکسان باشد (  ،)  a   bوزن آنها
بروز میگردد [.]20
 .1رابطه اول بروز رسانی وزن نرونها:

()20


W
) W i   i x i  ( ji  ( j 1)i ) ( a b
i

39

Random Walk
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این پژوهو به حفاظت از تغییر دادههای برچسببب  EPCپرداخته
که پرکاربردترین برچسببب  RFIDمیباشببد و نیز تمام بیتها را
بهمنظور اطالع از دسبتکاری بررسبی میکند .این در حالی است
که رویکرد پیشنهادی نسبت به روشهای پیشین ،تعداد بیتهای
کمتر یا مسباوی به نشبانه اختصاا میدهد و محل نشانهگذاری
نیز پنهان میباشبببد .این رویکرد عالوه بر عدم نیاز به محرمانگی
الگوریتم نشانهگذاری ،مزایای دیگری از قبیل سهولت پیادهسازی
و سبببرعبت عملکرد را نیز داراسبببت .امروزه در کارهای تجارتی
محرمانه نگاه داشتن الگوریتم کار دشواری میباشد.
شببببکبههای عصببببی الگوریتم پیشبببنهادی باعث میگردد که
همبسبببتگی چکیده پیام با کد حداقل شبببود و طبق آزمونهای
گرفته شببده از الگوریتم ،شبببکههای عصبببی از توابع یکطرفه
هسبببتند ،بهطوری که با داشبببتن وزنها و خروجی نمیتوان به
ورودی یکتایی دست یافت.
الگوریتم پیشبببنهبادی میتوانبد در برچسبببب خوان بهصبببورت
نرمافزاری ،پیادهسازی شود و نیاز به سختافزار اضافه نیز نخواهد
داشبت .در صبورت نیاز به پیادهسازی سختافزاری ،این الگوریتم
قابل پیادهسبازی بر روی یک میکروکنترلر میباشد ،زیرا الگوریتم
پیشبنهادی یک الگوریتم سببک است .تعداد عملگرهای آن بسیار
کمتر از روشهای سنتی میباشد.
در مرجع [ ]13در مجموع  6بیت برای نشبانه در نظر گرفته شده
که  1بیت اصلی آن از خروجی تابع درهمسازی است .ورودی تابع
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درهمسببباز بیتهای «مدیریت  »EPCو « »OCمیباشبببد .تابع
درهمسبباز بر روی سببرآیند و شببمارهسببریال اعمال نمیشببود و
نویسببنده معتقد اسببت که دسببتکاری بر روی شببمارهسببریال
خطرناک نیست .دستکاری شمارهسریال کاال را بیارزش میکند
و میتواند باعث اختالل در کار انبارداری شبببود .میتوان با تغییر
شماره سریال کاالی معیوب را با کاالی سالم از همان نوع تعویض
نمود .از اشبببکباالت الینفببک این نوع رویکردهببا آن اسبببت کببه
نشانهگذاری با استفاده از تابع محرمانه انجام میشود و نیز امنیت
این طرح به مخفی ماندن تابع درهمسازی بستگی دارد .این فرض
اصبببل کرکهف [ ]23را نقض میکند که امنیت نباید وابسبببته به
مخفی نگهداشبتن الگوریتم باشد .از آنجایی که تابع الگوریتم بین
افراد درگیر در تجارت  RFIDبه اشبتراک گذاشبته میشود ،بحث
ایجاد اعتماد بسیار مهم میگردد؛ بنابراین در برابر حمالت داخلی
بسیار آسیبپذیر میشود.
مشببکل رویکردهایی که موقعیت بیتهای نشببانه مشببخص اسببت
باعث میشببود روش تولید نشبببانه قابل تحلیل باشبببد .در نتیجه
مهاجم میتواند به آسانی بیتهای نشانه را متناسب با داده تغییر
یافته برچسب تغییر دهد.
مرجع [ ]14مبتنی بر آشوب ،عالوه بر تشخیص دستکاری قابلیت
تصحیح نیز دارد .استفاده از تابع درهمساز و ایجاد هرج و مرج در
توالی بیتها ،مهاجم نمیتواند به سادگی نشانه را استخراج کند و
روشهای تشخیص
دستکاری EPC

آشوب

رمزنگاری

مشخصه موردبررسی
EPC

توازن

AES

تراشههای نوین

جدول  .2مقایسهای بین روشهای پیشین و الگوریتم پیشنهادی.

کد

CRC

RFID

کل کد

EPC

داده درون برچسب

کلید عمومی و
خصوصی

کد  EPCبا کلید در
بانک داده

توابع درهمساز

چکیده پیام کد

نشانهگذاری شکننده

نشانه کد

ثبت فعالیتها
شبکه عصبی

آن را دسبتکاری نماید .بدین منظور  12بیت به نشانه اختصاا
داده شبده که بهطور نامنظم در شبماره سبریال تعبیه شده است،
ولی نشبببانبه تعبداد زیادی از بیتها ارزشبببمند  EPCرا به خود
اختصاا داده است.
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به علت اسببتفاده از شبببکه عصبببی  ،ANN-32در کل  2حالت
پیچیدگی در هرکدام از الیه ورودی اول و الیه مخفی و  232حالت
پیچیدگی در خروجی ایجاد میگردد.
شبببکه عصبببی  ANN-8مانند شبببکه اول اسببت ،فقط در الیه
خروجی  1نرون دارد که  21پیچیدگی ایجاد میکنند .هنگامیکه
الیهای از  90 ،ANNورودی داشببته باشببد برای هر نرون باینری
 290حالت به وجود میآید.
مزیت آشبکار رویکرد ارائه شبده آن اسبت که مکان بیتها نشانه
قابل پیوبینی نیست.
ایراد کدهای  ،CRCماهیت خطی آنها است که آن را آسیبپذیر
مینماید [ .]24مزیت شبکههای عصبی این است که ساختارهای
موازی را بببهخوبی پشبببتیببانی میکننبد و نیز میتوان آنهببا را
بهصورت نرمافزاری پیادهسازی نمود .البته باید نسبت به محرمانه
ماندن کلید اصبببلی ) K(xاحتیاط شبببود .درنهایت این مقاله با
استفاده از ساختار موازی شبکه عصبی در کاهو حجم محاسبات
کاهو چشبمگیری داشبته است .در ادامه در جدول  2روشهای
پیشین با الگوریتم پیشنهادی مقایسه شده است.

EPC

EPC

بررسی وقایع ثبت شده
نشانه کد

EPC

تجهیزات الزم

مزایا

محدودیتها

سختافزار با سرعت
پردازش باال

قابلیت اطمینان باال و
تصحیح کد

حجم باالی پردازش و تعداد زیاد بیتهای مصرفی و
گران بودن تجهیزات مورد نیاز الگوریتم

ارتقای نرمافزاری

پیادهسازی آسان

ارتقای نرمافزاری و
سختافزاری

قابلیت اطمینان باال

RFID

قابلیت اطمینان باال

ارتقای تراشه

ارتقای نرمافزاری

قابلیت اطمینان باال
و قابلیت احراز هویت

ارتقای نرمافزاری و یا
سختافزاری

تشخیص آسان

ارتقای نرمافزاری

تشخیص آسان

ارتقای نرمافزاری و
سخت افزاری

قابلیت اطمینان باال

ارتقای نرمافزاری

تحت پوشو قرار دادن
شماره سریال و اختصاا
بیت کمتر

مکان بیتهای نشانه قابل پیوبینی و
وابستگی آن به انتخاب مناسب )G(xها

قابل پیادهسازی بر روی RFIDهای ارزانقیمت نمی-
باشند و نیازمند کلید است.
نیاز به تغییر سخت افزار برچسب و هزینه باال
برچسب

نیاز به توزیع کلید ،هزینه باال و عدم کارآیی در
مکانهای توزیع شده با برچسبهای زیاد
مکان بیتهای نشانه مشخص بوده و
محرمانه بودن الگوریتم توابع چکیدهساز پیام

عدم بررسی شماره سریال و اختصاا تعداد بیت
بیشتری به نشانه و توازن

نیاز به اختصاا دادن حافظه به ثبت وقایع و نیازمند
پروتکل خاا ثبت وقایع است.
نیاز به کلید
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تشخیص تغییر در داده های برچسب رادیوشناسه با استفاده از نشانه گذاری مبتنی بر توابع درهم ساز توسط شبکه عصبی مصنوعی
حمله به الگوریتم پیشنهادی
علم «تحلیل رمز »37به مطالعه روشهای اصببولی میپردازد که بر
اسبببا آنهبا میتوان ببدون در اختیار داشبببتن کلید رمز ،داده
رمزنگاری شده را از رمز خارج کرد یا کلید رمز را به دست آورد.
 تحلیل خطی نشبانه :با فرض در اختیار داشببتن نشانه و معادل
کد تولید نشببانهگذاری نشببده آن انجام میگیرد .در این روش
سببعی میشببود که بین زیر مجموعهای از بیتهای کد ،EPC
نشبانه و کلید اصلی (یکی از کلیدهای فرعی) رابطه خطی پیدا
شببود .به دلیل تصببادفی بودن مکانهای نشببانه و خاصببیت
غیرخطی شبکه عصبی این تحلیل امکانپذیر نیست .از داشتن
باقیمانده یک تقسیم نمیتوان به مقسم دستیافت (.)mod
 تحلیل تفاضببلی 31سببیسببتم نشببانهگذاری :در یک عبارت کلی،
روش تحلیل تفاضبلی بر این اصل استوار است که تغییرات بین
دو کبد ( EPCحتی به اندازه یک بیت) چگونه بر روی نشبببانه
خروجی تبأثیر میگذارد و این دو نشبببانه چه اندازه با یکدیگر
اختال دارند .عموماً میزان اختال فاصله همین  36دو الگوی
بیتی در نظر گرفته میشبود .بهکارگیری سباختار توزیعشده و
ویژگی درهمپیچیدگی و پخوکنندگی شبببکه عصبببی موجب
برهم زدن الگوی کبد میشبببود و تغییر یک بیت کد  EPCدر
ورودی باعث دگرگونی کل کد نشببانه میگردد .شبببکه عصبببی
ببهطوری عمل میکند که کمترین همبسبببتگی بین ورودی و
خروجی ایجاد گردد.
 حمله روز تولد :در مبحث آمار و احتماالت مسببهله مشببهور
«روز تولد» وجود دارد که میپرسد در یک گردهمایی بهطور
متوسببط چند نفر باید حضببور داشببته باشببند تا جشببن تولد
حبداقل  2نفر آنها در یک روز باشبببد .حال با توجه به این
مسبهله چه تعداد برچسبهای  RFIDباید وجود داشته باشد
تا نشببانه آنها برابر گردد .این تعداد از رابطه زیر به دسببت
میآید:
()22

1
) N
1 p

(n  2ln

در رابطه فوق p ،مبین احتمال برابر شدن دو نشانه است n .و
 Nببه ترتیبب بیانگر تعداد برچسببببها و  Nتعداد بیتهای
برچسببب میباشببد .این حمله هنگامی عملی اسببت که محل
بیتهای نشبانه معیین باشبد .محل بیتهای نشانه بهصورت

تصادفی بهوسیله کلید اصلی تعیین میگردد.
نتیجهگیری

در این مقاله ،ابتدا چالوهای امنیتی  RFIDمورد بحث قرار گرفت
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و به ارائه راهکاری عملی جهت امنیت  RFIDپرداخته شبببد .این
راهکار براسبا نشبانهگذاری با استفاده از ابزار شبکه عصبی ارائه
گردیده و عیوب تشببخیص دسببتکاری برچسببب در «خواننده
برچسببب» رفع شببده اسببت .بهطور کلی این الگوریتم با داشببتن
عملیات دو مرحلهای به علت حالت زیاد ایجاد شبببده در خروجی
شبکه ،شکست الگوریتم ،دور از دستر مینماید.
این تحقیق توانسبته است تنها  1بیت را به نشانه اختصاا دهد و
نیز تمبام بیبتهبا  EPCاز دسبببتکاری حفاظت کند و به علت
نامشخص بودن مکان ذخیره بیتهای نشانه ،تشخیص وجود نشانه
ممکن نخواهد بود .مزیت این روش تصادفی بودن مکان کد نشانه
و خواا ذکر شببده شبببکه عصبببی میباشببد .در نهایت با انتقال
پردازش به خواننده برچسب ،فضای ذخیره و پردازش در برچسب
را آزاد نگه دارد .الزم به ذکر اسببت که طرح پیشببنهادی میتواند
ویژگی های تمامیت و بهمنی را برآورده سبببازد و کارآیی مطلوبی

ارائه دهد.
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نشان دهنده جمع نظیر به نظیر
عملگر الحاق رشته بیتی
شیفت چرخشی
بزرگتر یا کوچکتر
EPC مدیریت
کلید
رشته بیتی
باقی مانده تقسیم
دسته برچسب
خروجی شبکه عصبی اول
باال نویس حروف
وزن بروز رسانی شده نرون
نماد دو نرون متصل به یکدیگر
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شماره سریال
تابع پله
)OR( عملگر فصل
وزن نرونها



XOR

X

مکان تصادفی
بیت ورودی شبکه عصبی
ورودی تابع فعالساز
خروجی هر نرون
تابع ویژه آموزش

SN

step


x
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i
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زیر نویس حروف
بیانگر شماره نرون
بیانگر شماره الیه نرون

122

