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  چکیده
ها  که بیشترین شمار را دارا هستند و بر انواع اجناس و کاال EPCهاي  ، به ویژه براي برچسبRFID  هاي برچسب حفاظت از داده 

محتوي غیرمجاز تغییر مانع از  گیرند،  اگر به درستی انجام گذاري نشانهرویکردهاي . شوند، امري بدیهی و حیاتی است چسبانده می
تعداد کم  ،از قبیل ساختار ساده RFIDهاي  اي که از ماهیت برچسب هاي عمده در این میان محدودیت. گرددمیهایی  چنین برچسب

ها غیر  را بر آن گذاري نشانههاي متعارف  کارگیري روش به ،گیرد نشأت میها،  دودویی بودن محتوي آن و )بیت 96(هاي حافظه  بیت
  .هاي دودویی با حجم کم باشند، استفاده کرد که قابل اعمال بر داده یسازد و بایستی از رویکردهای می ممکن

، EPCاز نوع  يها هاي برچسب داده ايبر )Fragile Watermarking( گذاري شکننده نشانه ون در دنیا دو راهکار بر اساستاکن
هاي  تعداد بیت ها شد که در مقایسه با سایر روش اي پرداخته خواهد ي راهکار جدید و ساده در این مقاله به ارائه. است پیشنهاد شده

هاي مکان بیت دهد، پوشش می حفاظت جهترا  هاي بیشتري تعداد بیت کند و شمند برچسب را مصرف میي ارز کمتري از حافظه
  .عرضه خواهد کردو میزان استحکام قابل قبولی  اي دارد سازي ساده و از پیش آماده پیادهقابلیت  یست،نشانه قابل شناسایی ن
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  مقدمه -1

RFID که سرنامentification IDrequency Fadio R  است و به
هایی است که از امواج رادیویی  است، بیانگر سیستم 1برچسب هوشمند معروف

در سیستم . کنند  می مربوط به هویت یک شیء استفاده براي انتقال اطالعات
هاي  ها و خصوصیت یا برچسب با اندازه 2عالمتبرچسب هوشمند تعدادي 

گیرند و اطالعاتی راجع به  متنوع داریم که بر اشیا یا موجودات مختلفی قرار می
الکترونیکی و  3هاي ها محتوي ریزتراشه این برچسب. کنند ها فراهم می آن

هاي کوچکی هستند که انتقال اطالعات ریزتراشه توسط آنتن مذکور  آنتن

                                                             
1 Smart Label 
2 Tag 
3 Micro Chip 

ها همچنین عالوه بر گزارش وضعیت کنونی جاندار یا شیء  نآ. شود انجام می
ي محدود خود نگهداري  حافظهتوانند اطالعات مختلفی در رابطه با آن، در  می

هایی به نام  با دستگاهها  ي آن و تغییر دادهها  برچسب ي خواندن داده .کنند
Reader هر سیستم که این مورد نیز جزیی از   گیرد، خوان انجام می یا برچسب

RFID شان  هاي فنی ها نیز برحسب مشخصه خوان برچسب. آید به شمار می
  .هاي مختلف کار کنند ها و شکل ها، محیط توانند در فواصل، دقت می

شود،  خوان کسب می ها که توسط برچسب اطالعات مربوط به برچسب
تجاري هاي  ي برنامه تا مورد استفادهآوري در قالب مناسب دارد  نیاز به جمع
 .]1,2[قابل انجام است 4افزار ي به نام میانا که این امر توسط برنامهقرار گیرد، 

در واقع دستورات و تنظیمات . خوان ارتباط دارد برچسبافزار مستقیماً با  میان
در این . شود افزار داده می افزار به سخت مورد نظر سیستم نیز از طریق میان

                                                             
4 Middleware 
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ها و در  خوان افزار به برچسب ق میاننیز تنظیمات امنیتی جدید از طری  مقاله
 کاربرد  هاي هوشمند بر اساس نوع برچسب .شود نتیجه برچسب، اعمال می

 ي خواندن، فاصله از نظرهاي مختلف هستند و به همین دلیل  داراي فرکانس
 ي استفاده از ترین زمینه وسیع .باشندمی  حافظه و پیچیدگی مداري متفاوت

بارکدها از . است 1بارکد ي جایگزین شدن عرصههاي هوشمند،  رچسبب
به  با توجهاما . ]3[آیند هاي شناسایی به حساب می ترین سیستم گسترده

هاي  هاي مبتنی بر بارکد، با کاهش بهاي برچسب ي سیستم ایرادهاي عمده
متعددي و هاي بزرگ  ها و سازمان ، شرکتEPC2هوشمند مبتنی بر استاندارد 

  .اند به جاي بارکد اقدام کرده ها آناستفاده از  در جهت جایگزینی و
، که اکنون رو به کاهش RFIDهاي برچسبي ي باال هزینه از جدا

را تحت تأثیر  RFIDهاي  ترین عاملی که حضور و نفوذ سیستم است، اصلی
هاست که  هاي امنیت و محرمانگی اطالعات آن دهد، نگرانی و دغدغه قرار می

تقاضاي . ]4[گیرد سیم در چنین سیستمی نشأت می از ماهیت ارتباطات بی
ها را ازحیث منابع مورد نیازشان بسیار  ، آنها این برچسبهزینه کمتر براي 

، از نوع EPCستاندارد ، منطبق بر اRFIDیک برچسب . سازد محدود می
، که قابلیت یک بار نوشتن و سپس خواندن به تعداد نامحدود را 1کالس 

 3دروازه 4000تا  1000بیت حافظه را داراست، بین  96سازد و  فراهم می
براي ي ارتباطی چند متري  ي فاصله منطقی را در خود دارد و یک بیشینه

ي منطقی تنها  از بین این تعداد دروازهدر حالی که . کند تبادل داده فراهم می
توانند به توابع امنیتی اختصاص داده شوند،  دروازه می 3000تا  250چیزي بین 
استاندارد رمزگذاري (  AESیک استاندارد امنیتی مانندسازي  براي پیاده

  .]5[مورد نیاز استمنطقی گیت  30000تا  20000بین ) پیشرفته
ژي را نیز باید در نظر گرفت، چون اغلب هاي انر عالوه، محدودیت به
دیگر اینکه . داراي باتري همراه نیستند و بوده 4غیرفعال RFIDهاي  برچسب

ي رمز عبور به  ها قادر به ذخیره  ي این برچسب توان فرض کرد همه نمی
ها اصالً در برابر حمالت  برچسب اغلبطریقه مطمئن و امن هستند، زیرا 

هاي امنیتی  گزینه. و با دریافت سیگنال، پاسخ خواهند داد نبودهنفوذي مقاوم 
به عنوان مثال در . ها نیز محدود و ساده است لحاظ شده در اغلب برچسب

 1از نوع کالس  EPC هاي نسل دوم برچسبهاي غیرفعال،  مبحث برچسب
  .]6[دنکن ها حمایت می بر بیت XORاز رمزعبور و عملیات 

هاي  ي برچسب است که اکثر مخاطرات امنیتی در عرصه این در حالی
تر و  هاي قوي براي برچسب .هاست ي همین نوع برچسب در حیطههوشمند، 

 باالتربه دلیل توان پردازشی  ،فرکانس کاري متفاوت با ي بیشتر داراي حافظه
توان از  تر، می ه بردن از حافظه، باتري و مدارات محاسباتی پیچیده و بهر
امکان رمزنگاري  که در خودهاي امنیتی قوي استفاده نمود  ها و برنامه لپروتک

و هاي غیرفعال ارزان قیمت  برچسب مقاله بهدر این  .ي رمز را دارندو ترجمه
 1از نوع کالس  EPC نسل اول که استاندارد پرداخته خواهد شدمحدود 

هایی  ي داده در چنین برچسب ساختار ذخیره .هایی است مصداق چنین برچسب
  .است 1جدول  بر اساس

، خود داراي جزییات 1جدول ي  اجزاي ذکر شده در ساختار داده
ي جاري و به جهت  تر هستند که به دلیل عدم تأثیر در مقاله سازماندهی دقیق

                                                             
1 Barcode 
2 Electronic Product Code 
3 Gate 
4 Passive 

 Headerیا د ین، سرآمذکوردر جدول . ها پرداخته نشده است اختصار، به آن
 EPC. جاري است EPCبیانگر طول، نوع، ساختار، ویرایش و نسل کد 

Manager، کالس شئ .ي برچسب استي تولید کننده مشخص کننده، 
ي شود و شماره ءاي است که برچسب بر آن زده می ي نوع شی تعیین کننده

مورد استفاده  کنندهتوسط تولید، ء از یک کالس براي تمایز هر شی ،سریال
  .گیرد قرار می

 1از نوع کالس  EPCنسل اول  هاي  ي داده در برچسب حافظهکلی قالب  : )1( جدول
]6،7[  

Serial 
Number 

(SN)  

Object 
Class 
(OC)  

EPC 
Manager(EM)  

Header 

  بیت 8  بیت 28  بیت 24  بیت 36

  5شکننده گذاري نشانه - 2
اطالعات محرمانه را در  که معموالً 6ينگارپنهان يهاروشبرخالف 

اي مطلع  مهاجم از وجود چنین دادهحتی اگر کنند و  پنهان میي متعارف   داده
 گذاري نشانهند، به سادگی قابل تشخیص نخواهد بود، را دستکاري کد و آنشو

به  8براي افزودن استحکام 7هاي اضافی گذاري عالمتاز روشی است که 
شده، حتی  گذاري  نشانهو نابود کردن اطالعات  کند می استفادهي محرمانه  داده

  .هاي پنهان در آن خبر داشته باشیم ساده نیست اگر از وجود داده
آن است که سیگنال یا عالمتی موسوم به  گذاري  نشانهي اصلی در  ایده

ي میزبان بیفزاییم به نحوي که عالوه بر نهان و ایمن بودن،  را به داده   9نشانه
به صورت جزیی یا کامل از  ،به شرط داشتن کلید ایمن رمزنگاريبتوان آن را 

 10یک موازنه بین نامرئی بودن ،  نشانهطراحی . ي موجود، بازیابی نمود کل داده
یعنی هرچه در جهت استحکام آن بکوشیم تا امکان . و استحکام است

  .]8[تر خواهد شد تر و قابل کشف دستکاري غیرمجاز کم شود، مرئی
ي برچسب بدیهی است، اما  عواقب خطرناك دستکاري و تغییر در داده

عبور کتاب از اوالً . شود اکتفا می  مثالسه براي توجه به اهمیت مطلب، به ذکر 
تغییر بها و نوع کاال و ثانیاً  .بدون شناسایی و مکانیزم امانت  مبادي کتابخانه

یر در نوع یک دارو عالوه وارد آوردن خسارت مالی و جانی به عنوان مثال تغی
تغییر در ثالثاً  .تجویز براي بیماران خواهد شدبر تغییر در بهاي آن سبب تغییر 
عدم امکان ردگیري  .براي ورود به یک حیطههویت افراد مجاز شناسایی شده 

 يهاو تغییر در داده ياز عواقب دستکارهاي انجام شده دستکاري انواع
  .باشدیم RFIDبرچسب 

 ها از قبیل عکس، صوت و فیلم سانهبر انواع ر گذاري  نشانهدر حالی که 
مورد  RFIDهاي هوشمند  شود، آنچه براي لحاظ نمودن در برچسب انجام می

بر ادغام مبتنی بر متن،  گذاري  نشانه. بر متن است گذاري  نشانهنیاز است، 
هاي مختص به  روش. دي بلندي دار اطالعات در اسناد متنی است که دیرینه

 1و قالب 11سازي اطالعات در مفهوم ي پنهان در دو حیطه ،متن گذاري  نشانه
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8 Robustness 
9 Watermark 
10 Imperceptibility 
11 Semantic 
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بیت،  96به  RFIDهاي  با توجه به محدودیت داده .]8[ شوند بندي می تقسیم
ها و عدم دارا بودن شرایط براي اعمال رویکردهاي متنی،  و دودویی بودن آن

یعنی . شود استفاده میقالب  گذاري  نشانهبه ناچار از رویکردهاي مشابه براي 
یابد که از  اختصاص می   نشانهي  ي برچسب، به ذخیره بخشی از فضاي حافظه

با این  .شده است حاصل حافظهاین بر سایر اجزاي  خاصی انجام محاسبات
نیز اهمیت پیدا نخواهد کرد، زیرا تغییر شماره  2نگاري انگشت ها، توصیف

تأثیر مخرب چندانی  به یک قلم دیگر از همان نوع، عمالًسریال یک نوع کاال 
  .]9[ي استفاده وارد نخواهد کرد بر عملکرد و حیطه

رویکرد انتخابی ما، با توجه به نوع برچسب انتخابی از لحاظ تعداد و 
از  ولی. گیرد در رده باالتري قرار می ،ها حجم استفاده نسبت به سایر برچسب

هاي جانبی مانند حافظه و پردازش اضافی و دارا بودن باتري،  لحاظ قابلیت
در بررسی انواع  ]6[که توسط مرجع  1شکل در  .محدودیت یا فقدان دارد

صورت گرفته است،  2009تا اواخر سال  3دستکاريهاي آشکارسازي  روش
است و از  دستکاريي رویکردهاي خاص ضد  در ردهشنهادي رویکرد پی

  .شدبراي این امر استفاده خواهد  گذاري شکننده  نشانه
جهت  دستکاريگذاري شکننده براي آشکارسازي  انتخاب نشانهلزوم 

لی عمدي و غیرعمدي هاي احتما برچسب از دستکاري 4هاي حفظ صحت داده
که در زیر اشاره شده است،  گذاري نشانهي دیگر  گزینه از بین سه .باشدمی

هرگونه  ،نشانه گذاري شکننده عالوه بر خصوصیات برچسب مورد بررسی
ي برچسب، خارج از عملیات مطلوب را یک عمل تخریبی  دستکاري در داده

  :]10[به صورت خالصه عبارتند از گذاري نشانهانواع . کند فرض می
براي کاربردهاي حفاظت از حق کپی و مدیریت : 5گذاري مستحکم نشانه .1

  نشانهاز حمله که عالئم  در نتیجه بعد. حقوق دیجیتال تعیین شده است
 توان آن راولی مقادیر میانی نگه داري شده است، می پاك شده

 .دص داتشخی

داف تصدیق هویت و براي اه گذاري  نشانهاین نوع : گذاري شکننده  نشانه .2
عالئم تعبیه شده رود انتظار می. ایجاد شده است بررسی صحت پیام

بنابراین هشداري . هنگام وقوع حمله آسیب ببینند گذاري  نشانهجهت 
ماند، به در  نشانهتوسط تشخیص دهنده هنگامی که در استخراج عالئم 

 .صدا در خواهد آمد
، هر نوع گذاري شکننده  نشانهدر حالی که : 6گذاري نیمه مستحکم نشانه .3

را بدخواهانه و مخرب، به   نشانهي تحت نظارت  دستکاري در داده
برخی از عملیات را غیر  گذاري نیمه مستحکم نشانهآورد،  حساب می

گیري و شدت کمتري در سیستم لحاظ  کند و سختبدخواهانه تلقی می
 گذاري شکننده  نشانهسازي آن نیز نسبت به  پیاده کند و معموالً می

 .ر استدشوارت

                                                                                                  
1 Format 
2 Fingerprinting 
3 Tamper 
4 Data Integrity 
5 Robust watermarking 
6 Semi-fragile watermarking 

 
  ]6[دستکاري آشکارسازي براي شده عرضه هاي روش:  )1(شکل 

 شینیبررسی کارهاي پ - 3
 RFIDهاي  ي برچسب گذاري شکننده، بر روي حافظه از نشانه ]11[در 

شماره سریال تعبیه بیت  36بیت از  8در این طرح نشانه در  .استفاده شده است
، به 7چک توازناز شماره سریال به عنوان اما یک بیت دیگر نیز . شده است

در   نشانهبیت براي  9بنابراین در مجموع . اختصاص یافته است  نشانهصحت 
که وردي آن است  8سازي درهمخروجی تابع  ،اصلی بیت 8. شودنظر گرفته می

ر ب ساز درهمتابع  .باشدمی Object Class یا EPC Managerهايبیت
نویسنده معتقد است که . شودو شماره سریال اعمال نمی سرآیندروي 

 تاشکاالاز . شودنمیمحسوب دستکاري بر روي شماره سریال خطرناك 
ده از تابع محرمانه انجام با استفا گذاري  نشانهاست که  آن رویکرداین الینفک 

این  .سازي بستگی دارد شود و امنیت این طرح به مخفی ماندن تابع درهممی
وقتی مهاجم تابع را به در نتیجه . کندرا نقض می ]14[ اصل کرکهاف فرض

مقدار نشانه را نیز  ،برچسبهاي تواند در عین تغییر دادن بیتمیدست آورد 
از  .نماید يدستکاري جلوگیر تشخیصتغییر دهد و به این ترتیب از  متناظراً

به اشتراك گذاشته  RFIDجایی که تابع بین افراد درگیر در تجارت آن
در نتیجه در برابر حمالت داخلی . شود، بحث اعتماد بسیار مطرح است می

و هاي شماره سریال دستکاري روي بیتهمچنین . پذیر است بسیار آسیب
ین رویکرد این است که موقعیت عیب دیگر ا .باشدقابل تشخیص نمی سرآیند

ره سریال تعبیه شده بیت ابتدایی شما 9هاي نشانه مشخص است و در  بیت
را تغییر دهد و از   نشانههاي تواند به آسانی بیتدر نتیجه مهاجم می. است

شود  تشخیص داده می OCیا  EMخوان، دستکاري در بخش  سمت برچسب
طرح ارائه  .ها تغییري ایجاد نشده استن بخشکه عمالً بر روي ای در حالی
را با استفاده از  RFIDهاي  در برچسب تشخیص دستکاريکه  ]12[شده در 

کند، نه تنها توانایی تشخیص بیان می 9ي مبتنی بر آشوب گذاري شکننده نشانه
قرار  دستکاري فیلدي از برچسب که موردتواند  بلکه می ،را دارد دستکاري

در  10ایجاد هرج و مرج براي ساز درهماز تابع . نیز شناسایی کندگرفته است را 

                                                             
7 Parity check 
8 Hash function 
9 Chaotic Fragile Watermarking 
10 Chaos 
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در متن داده،  تعبیهنیز پس از   نشانههاي بیت موقعیتشود و ها استفاده میبیت
 و EM، سرآیندهاي تواند دستکاري در بخشاین طرح می. مشخص نیست

OC و  ساز درهمبه علت استفاده از تابع . را به صورت همزمان تشخیص دهد
را   نشانهتواند به سادگی مهاجم نمی ،ها ایجاد هرج و مرج در توالی بیت

     ي متوجه رویکردبنابراین از وقوع خطاها را دستکاري نماید،استخراج و آن
بیت است که به صورت نامنظم در بخش  12  نشانه. شود جلوگیري می ]11[

سریال هاي بیشتري از شماره  بنابراین تعداد بیت شماره سریال تعبیه شده است
  .اندگردیده  نشانه در  دستخوش مصرف براي استفاده ]11[نسبت به مرجع 

  ویکرد پیشنهادير - 4
، امروزه در رویکردهاي مختلف چک 1هاي گردشی افزونه استفاده از کد

به صورت . هاي مشابه، شناخته شده است ي شبکه و سایر حیطه خطا در حیطه
به  RFIDدر  دستکاريهاي مورد حفاظت از  با در نظر گرفتن دنباله بیتکلی 

که توسط  G(x)در نظر گرفتن ا بو  M(x)اي  یک چندجملهضرایب عنوان 
پس  ،شود می شناختهن کلید سري ي برچسب، به عنوا ي مجاز داده تولیدکننده

، در نهایت که در ادامه با جزییات ذکر خواهد شد اي از یک فرایند دو مرحله
به عنوان در فیلد شماره سریال هاي برچسب  از دادهنامشخص هشت بیت 

ي مانده همان باقی به زبان ساده نشانه .یابداختصاص می  نشانهمحل نگهداري 
 )R(x)( اي  تقسیم چندجملهM(x)  برG(x)  پس از انجام یک سري

هاي متعدد را که در  توان دستکاري میبا استفاده از نشانه  .باشدمیمحاسبات 
جزییات الگوریتم  .شود تشخیص داد با عنوان خطا شناخته می CRCرویکرد 

 CRC  قابل بررسی است ]13[در کتب متعدد از جمله.  
پیش از بیان دقیق و تفصیلی الگوریتم پیشنهادي، الزم است به مراحل 

ي  همه. نمود  است، اشاره گذاري  نشانهکلی روش ارائه شده که مبتنی بر 
   :]8[ند مشترك زیر را دارند، روگذاري  نشانههاي  روش

  نشانهطراحی سیگنال  .1
 گذاري شده ي نشانه در داده ي سیگنالطراحی روش تعبیه .2
  ي نهاییدادهنشانه از  طراحی روش استخراج .3

، سه است 1ي برچسب بر اساس جدول  با فرض اینکه ساختار داده
  :گیرد صورت می به شرح زیردر رویکرد پیشنهادي ي فوق  مرحله

  نشانهایجاد : 1مرحله 
 24با  کالس شئو  بیت 28با  EPC Manager، بیت 8با  سرآیندبا داشتن 

هاي  با به دنبال هم چیدن بیت متناظراي  را به صورت چندجمله M1(x) ،بیت
 :مذکور با طرح زیر خواهیم داشت

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

بیتی   نگر عملگر الحاق رشتهعبارت فوق بیادر جمع  ر است، عملالزم به ذک
را ایجاد  M1(x)اي  بیتی حاصل، چندجمله 60ي  از رشته بنابراین. است

  .خواهیم کرد
صورت خواهد گرفت  CRCدر دو مرحله از عملیات   نشانهفرایند ایجاد 

 R1(x)آوریم و سپس  به دست می M1(x)را از  CRC-32 ،R1(x)که ابتدا با 
در ادامه ( شماره سریالبیت  36بیت از  28ي  عالوه هبباشد بیت می 32که 

ي سریال ي شمارههابیت معادل کدام بیت 28یح خواهد داده شد که این ضتو

                                                             
1 Cyclic Redundancy Code(CRC) 

 CRC-8ي دوم محاسبات براساس  را براي مرحله M2(x)نقش ، )باشندمی
هاي  ن بیتتصادفی بی در مکانی شبه نشانهرا به عنوان  R2(x)تا  .خواهد داشت

  :شماره سریال قرار دهیم
M2(x) = R1(x) + Serial Number (28 bits) 

در طرح  سريکلید دو را به عنوان  G2(x)و  G1(x)هاي  با نام G(x) دو
ي  کلید به شرکت ایجاد کنندهدو این . گیریم در نظر می گذاري  نشانهکلی 

تواند  میي برچسب تعلق دارد و آن شرکت از همین طریق  محتوي نهایی داده
معادل با سازي شده  پیاده هايي برچسب را از طریق مدار دستکاري در داده

چرا که به علت سرعت باال و  .خوان، تشخیص دهد در برچسب CRCعملیات 
ها و به صورت Shift Registerرا با  CRC ي پایین، معموالً هزینه
ح امکان اما به وضو ]13[کنند سازي می افزاري در سطح پایین پیاده سخت
  .افزاري آن نیز وجود دارد سازي نرم پیاده

G1(x) و  32 اي با درجه  را یک چند جملهG2(x)  ياک چند جملهیرا 
را بدین خاطر   نشانهاي نمودن تولید  دو مرحله .گیریم در نظر می 8 يبا درجه

و مهاجم باید در بدترین  خواهد شددهیم که حدس زدن آن دشوارتر  انجام می
. کند بررسی  نشانه ي ایجاد حالت را در مجموع دو مرحله 240حالت نزدیک به

با بیتی است که  32یک عدد  CRC  بر اساس روش  اول يمرحله يباقیمانده
کتاي گذاري ی بیت در نظر گرفته شده از شماره سریال براي شماره 28

 60این .) باشدبیتی می 36شماره سریال ( .دبیت خواهد ش 60ها،  موجودیت
  نشانهکنیم تا در نهایت  دارد تقسیم می 8ي  که درجه G2(x)بر  را مجدداً  بیت

ي دوم سبب  گنجاندن شماره سریال در مرحله .ایجاد شود بیت 8با نهایی 
جز هشت بیت در به  EPCهاي  به تمام بیت  نشانهي پوشش  ي دامنه توسعه

در دو مرحله، امکان  CRCاستفاده از  .شود می  نشانهبراي نظر گرفته شده 
کند  بسیار کمتر از حالتی می نیز را M(x)بر اساس   نشانهکردن نهایی  چک

  .داشته باشیم G(x)که تنها یک 
  شکننده ي  نشانهي  تعبیه: 2مرحله 

هاي شماره سریال هاي نشانه را در میان بیتدر این مرحله باید بیت
هاي نشانه در هایی است که بیتدر واقع هدف بدست آوردن مکان. کنیمتعبیه 

Xi+1 = Xi ابعبا استفاده از ت. آن قرار گیرند
2 mod N ،8  0عدد تصادفی بین 

 3BBS 2شبه تصادفیعدد عملکرد این تابع شبیه مولد . کنیمتولید می 36تا 
عدد  8. باشدیم 36عدد  Nو  G2(x) ییعندوم  سريکلید  X0. باشدمی

 .باشندیال مت شماره سریبی 36نشانه در  يهامعادل مکانتصادفی تولید شده 
د تولیدر بیت  32با  R1(x)به همراه باشند که یم يرگر مقادیبیت دی 28

M2(x)  با توجه به آنکه  .روندیبه کار مبیت  60باG2(x)  ،محرمانه است
تواند تولید ی، ماطالع دارد G2(x) از مقدارکه  یرا تنها کس یمقادیر تصادف

ست متفاوت یبا ید شده میعدد تول 8ن است که یقابل توجه ا ينکته .کند
ک یباشد به آن  يد شده مساویتول یر قبلیبا مقاد يا Xi کهیصورتدر .باشند

را  ین روندا. میبریم  36 يمانهیواحد اضافه نموده و حاصل را مجدداً به پ
گر یبه عبارت د .متفاوت باشد یدست آمده با اعداد قبل هتا عدد ب دهیم میادامه 

  .سه گرددیمقا یقبل يد شدهید با تمام اعداد تولیبا ،ک عددید یپس از هربار تول
  

                                                             
2 Pseudo Random Number Generator (PRNG) 
3 Blum, Blum, and Shub 
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  و تشخیص دستکاري  نشانهاستخراج : 3مرحله 
را بدست  R1(x)مقدار  CRC-32را تولید نموده و با  M1(x)ابتدا 

Xi+1 = Xiبا استفاده از تابع  سپس. آوریم می
2 mod N نشانه  هاي مکان بیت

 8با کنار گذاشتن  .شودنشانه استخراج میب دست آورده و به این ترتی هرا ب
تولید  R1(x)، M2(x)با الحاق به ال ه سریشماردیگر ت بی 28بیت نشانه 

و با باشد بدست آورده را که همان نشانه می R2(x)مقدار  CRC-8با . شود می
به این ترتیب دستکاري تشخیص . نماییمي استخراج شده مقایسه مینشانه

  .شودداده می
ي براي محاسبه. آمده است 2اي از عملیات اشاره شده در شکل  نمونه

CRC  مزایاي بدیهی . استفاده شده است ]15[ي تحت وب در مرجع برنامهاز
اي  ارتی، چند جملهآن است، یعنی به عب پذیري قابلیت برگشت CRCروش 

M1(x) با مکانیزم حاصل و  1ي  از الصاق فیلدهاي بیان شده در مرحله
 28با  R1(x)را نیز از الصاق  M2(x)کنیم و  میتقسیم  G1(x)، بر 2ي  مرحله

کنیم تا حاصل را در  تقسیم می G2(x)و بر  بدست آوردهبیت از شماره سریال 
ي برچسب،  یا عدم دستکاري داده جاري و سنجش دستکاري  نشانهمقایسه با 

   .مورد استفاده قرار دهیم

  مقایسهتحلیل و  - 5
به حفاظت از  پژوهشرز است، در جهان تاکنون دو همانطور که مح

. اند پرداخته 1از نوع کالس   EPCاولنسل هاي برچسب  دستکاري داده
. کند نسبت به هر دو رویکرد ارائه مید ارائه شده در این مقاله، مزایایی رویکر

از مزایاي بدیهی رویکرد ما، پوشش تعداد بیشتري بیت براي اطالع از 
هاي  این در حالی است که از هر دو روش پیشین، تعداد بیت. دستکاري است

رویکرد همچنین مزایاي دیگري از این . یابد اختصاص می  نشانهکمتري به 
مزیت دیگر اینکه  .سرعت عملکرد را نیز داراستسازي و  قبیل سهولت پیاده

اي و استفاده از دو کلید رمز، احتمال تشخیص  استفاده از رویکرد دو مرحله
کند و بر  را بسیار دشوار و دور از دسترس می  نشانهي  ي محاسبه نحوه

  .افزاید استحکام روش نیز می
و  ]12[ي مقاله ي ما آن است که مشابه آشکار رویکرد ارائه شدهت مزی

ب تنها عی. ستنیبینی  قابل پیش  نشانههاي  مکان بیت ]11[ي  بر خالف مقاله
و وابستگی میزان دقت آن به  CRC ، به ماهیت الگوریتم کرد مطرح شدهروی

تغییرات  CRC با  به عبارت بهتر. ]13[گردد ها برمیG(x)انتخاب مناسب 
توان با مداري ساده و سرعتی باال تشخیص داد، اما  زیادي را می) خطاهاي(

  .ي خطاها نیست تضمینی در تشخیص همه
سازي ساده و ارزان دارد،  پیادهشده زیرا استفاده  CRCبدین ترتیب، از 

سازي  و هم قابلیت پیادهکند  هاي زیادي را کشف می دستکاريتعداد 
 محرمانه ماندنبایستی نسبت به  گرچه. دارد افزاري تافزاري و هم سخ نرم

G(x)با لو رفتن یکی از  حتی ،ها احتیاط باالیی لحاظ شودG(x) ،هرچند ها
  .شود ولی کماکان این امر به سادگی میسر نیست امکان یافتن روند، بیشتر می

رویکردهاي ارائه شده تاکنون با رویکرد پیشنهادي فعلی،  ،2در جدول  
و قابل موقعیت میزان بیت مصرفی، ثابت بودن  هاي مختلف از جمله جنبهاز 

افزار  یا عدم نیاز به سخت نیاز و هاي تحت نظارت تعداد بیت،  نشانهیافت بودن 
  .اند اضافه مقایسه شده

  گیري نتیجه - 6
هاي  هاي امنیتی براي داده در حالی که مباحث زیادي در زمینه

، 2پذیري، قابلیت شناسایی ، دسترس1انگیمحرم، از قبیل RFIDهاي  برچسب
ها مطرح است، تحقیقات کمی تاکنون در رابطه با  و صحت داده 3گمنامی

راهکارهاي  .]6[صورت پذیرفته است RFIDهاي  هاي برچسب صحت داده
ها، از  هاي برچسب و تعداد کم بیت ارائه شده نیز به دلیل ماهیت دودویی داده

استفاده  گذاري شکننده  نشانهدستکاري متعارف بر اساس  روندهاي ضد
  .اند نکرده

هاي ضددستکاري  ي روش از مهمترین نکات الزم به رعایت در ارائه
هاي اختصاصی  تعداد بیتاست که  آن گذاري شکننده  نشانهمتعارف بر اساس 

ان مک کارآمد باشد یعنیگذاري  نشانهکرد لعمحال در عین به نشانه کم باشد و 
این  .گرددسبب کاهش ریسک لو رفتن روند نامشخص باشد تا   نشانهي  ذخیره

در   نشانههاي اختصاصی به  مقاله توانسته است در رابطه با کاهش تعداد بیت
در حفاظت از دستکاري و بیشتر   عین پوشش تعداد قابل توجهی بیت

  .نماید، روشی جدید و ساده ارائه ي نشانهنامشخص بودن مکان ذخیره
   

                                                             
1 Confidentiality 
2 Authenticity 
3 Anonymity 
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 RFIDمدل کلی نشانه گذاري برچسب هاي : ) 2( شکل

  1 از نوع کالس EPC اولي برچسب نسل  بر داده گذاري  نشانههاي ي روشمقایسه : )2(جدول 
قابلیت تشخیص مکان رویداد   هاي تحت نظارت تعداد بیت  افزار سخت

  دستکاري
  هاي موقعیت بیت 

   نشانه
  هاي اختصاصی تعداد بیت
   نشانهبه  

  مرجع

 رویکرد اول-[11] 9 مشخص دارد  28 الزم نیست
[11] 18 مشخص دارد  52 الزم نیست -رویکرد دوم   

  [12] 12 نامشخص  دارد  60 الزم نیست
  مقاله جاري 8 نامشخص ندارد  88 اختیاري
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