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تحلیل امنیت و بهبود یک سامانه حملونقل هوشمند مبتنی بر امضای تجمعی فاقد گواهینامه
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نصراله پاکنیت ،1زیبا اسالمی

 -1استادیار ،پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک) ،تهران ،ایران -2 ،دانشیار ،گروه علوم دادهها و کامپیوتر،
دانشکده علوم ریاضی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
(دریافت ،19/15/52:پذیرش)12/9/52 :

چكيده
«شبکههای اقتضایی خودرویی» ( )VANETاساس سامانههای حملونقل هوشمند هستند و نیازمندیهای کلیدی آنهاا عبارتناد از تضامین
جامعیت و اصالت پیامهای تولیدشده توسط وسایل نقلیه ،حفظ حریم خصوصی مشروط و کارایی .اخیراً ،ژانگ و همکاران باا اراهاه یا طار
امضا تجمعی فاقد گواهینامه ،ی سامانه حملونقل هوشمند اراهه کردهاند .در این سامانه ،اصالت پیامها با استفاده از امضای دیجیتاال ،حفاظ
حریم خصوصی مشروط با استفاده از نامهای مستعار و کارایی با استفاده از امضای تجمعی فاقد گواهینامه تأمین شده است .طر امضا تجمعی
فاقد گواهینامه اراههشده توسط ژانگ و همکاران بسیار کارا بوده و در آن ،طول امضا تجمعای و همچناین تعاداد عملرار زو ساازی دوخطای
موردنیاز برای بررسی اصالت ی امضا ،ثابت و مستقل از تعداد امضاهای تجمعی است .ژانگ و همکاران ادعا کردهاند که تحات فار ساتتی
مساله محاسباتی دیفی-هلمان  ،CDHطر اراههشده توسط آنها در برابر حمله متن و شناسه منتتب وفقی جعلناپذیر است .در این مقاله ،در
ابتدا ،اثبات میشود که این ادعا نادرست بوده و نشان داده خواهد شد که در طر اراههشده هر متتاصمی قادر است تنهاا باا دیادن یا زو
(پیام و امضا) متناظر با ی وسیله نقلیه ،بهراحتی امضای آن وسیله نقلیه را بر روی هر پیام دیرری جعل کند .در ادامه ،با اعمال تغییراتی بار
روی طر ژانگ و همکاران ،ی طر امضا تجمعی بهبودیافته اراهه میشود که در مقابل حمله جعل مطر شده امن باشد.
کليدواژهها ،VANETT :حفظ حریم خصوصی،

امضا تجمعی ،رمزنراری فاقد گواهینامه ،جعلپذیریComputational Diffie-Hellman ،


4

 .1مقدمه
طراحی ی سامانه هوشمند برای حل مسئله ایمنی حملونقال و
افزایش بهرهوری آن همواره از مسااهل موردتوجاه محققاان باوده
است .بتصوص در سالهای اخیر ،به دلیل پیشرفتهاای فنااوری
1
شبکه و متاابرات بایسایم «شابکههاای اقتضاایی خاودرویی»
()VANETبهطور ویژه به کانون توجه محققان این حوزه تبادیل
گشته اند .در این شابکههاا ،وساایل نقلیاه از طریا شابکههاای
بیسیم با یکدیرر در ارتبااط باوده و در فواصال زماانی مشات
اطالعاتی مرتبط باا ترافیا جاادهای را منتشار مایکنناد .ایان
اطالعات سپس توسط سرورهایی جمعآوری و تحلیل شاده و باه
مرکز کنترل ترافیا ارساال مایشاود تاا راهبارد بهیناه جهات
مدیریت وضعیت ترافی را اتتاذ کند.
موجودیتهای موجود در ی  VANETعبارتند از ی مرکاز
مااورد اعتماااد ،)TA( 5مجموعااهای از واحاادهای کنااار جااادهای
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*رایانامه نویسنده پاسترو z_eslami@sbu.ac.ir :
1- Vehicular Ad-hoc Network
2 -Trusted authority
3- Road side unit

( )RSUو مجموعهای از وسایل نقلیه کاه باه یا واحاد خااص
( )OBUمجهز هستند .روال انجام کار در ( VANETطب پروتکل
«ارتباطات کوتاه برد اختصاصی» ،))DSRC( 2بهصورت زیر است:
هر وسیله نقلیهای اطالعات مربوط به ترافی شامل اخبار ازدحام،
وضعیت آب و هوایی ،اطالعات در مورد تصادفات ،سارعت وسایله
نقلیه ،مکان و  ...را هر  111تا  911میلیثانیاه منتشار مایکناد.
 RSUپس از دریافت پیامهای مرتبط با ترافی  ،جامعیت و اعتبار
آنها را مورد بررسی قرار داده و اطالعات معتبر را به مرکز کنترل
ترافی ارسال می کند .در ادامه ،مرکز کنترل ترافی با توجه باه
اطالعات دریافتی راهبردهای مناسب جهت بهبود ترافیا اتتااذ
میکند.
چالش مهام  ،VANETجلاوگیری از دساتکااری اطالعاات
توسط ی وسیله نقلیه مترب است .باهطاور واضا ،،اساتفاده از
پیامهای اشتباه ممکن است منجر به تصادف و اتتاذ راهبرد غلط
توسط مرکز کنترل ترافی شود؛ بنابراین ،بدون تردید الزم اسات
جامعیت و اصالت پیامها قبل از استفاده بررسی شود .عالوهبراین،
یکی دیرر از نیازمندهای امنیتی  VANETحفظ حریم خصوصای

4- On-board unit
5- Dedicated short range communication protocol
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مشروط 1است .حفظ حریم خصوصی مشروط بدین معنای اسات
که درعینحال که سایرین قادر به شناسایی وسایل نقلیه بر اساس
پیامهای ارسالی آنهاا نیساتند ،ردیاابی هار وسایله نقلیاهای در
صورت نیاز ممکن باشد .همچناین باا توجاه باه محادوده تحات
پوشااش ی ا  RSUو حجاام ترافی ا موجااود در ایاان محاادوده،
فشردهسازی نیز مسئله مهم دیرری است که باید در  VANETبه
آن پرداخته شود [.]1-5

 .2کارهای مرتبط
پیشینه پژوهش نشان میدهد که روشهای زیاادی بارای تاأمین
نیازمندیهای امنیتی  VANETاراهه شده است .در [ ]9ی طر
احراز اصالت با حفظ حریم خصوصی باا اساتفاده از ساامانههاای
کلید عمومی سنتی  PKI5اراهه شده است .این روش متأسفانه باه
دلیل نیاز به ذخیرهسازی تعداد زیادی کلید و گواهینامه مربوطاه
بر روی  OBUوسایل نقلیه و محاسابات سانرین موردنیااز بارای
مدیریت گواهینامهها و ردیابی شناسه واقعای یا وسایله نقلیاه
متتلف از کارایی مناسب برخاوردار نیسات .در [ ،]4نویساندگان
ی پروتکل با قابلیت حفظ حریم خصوصای مشاروط کاارا بارای
ارتباط امن بین خودرویی اراهه کرده اند .این روش نیز مبتنای بار
سامانه های کلید عمومی سنتی ( )PKIبوده و درنتیجه از مشاکل
مدیریت گواهینامهها رنا مایبارد .بارای حال مسائله مادیریت
گواهینامهها ،روشهایی مبتنی بر رمزنرااری مبتنای بار شناساه
اراههشده است .در ی سامانه رمزنراری مبتنای بار شناساه [،]2
کلید عمومی هر وسیله نقلیهای را میتوان بهراحتی با اساتفاده از
شناسه آن محاسبه کرد .در [ ،]2ی روش احراز هویت دساتهای
مبتنی بر شناساه اراهاهشاده اسات .در ایان روش ،حفاظ حاریم
خصوصی مشروط با استفاده از فن زنجیاره چکیادهسااز 9تاأمین
شده که این مهم منجر به کارایی مناسب ایان روش شاده اسات.
[ ]5نیز ی روش احراز هویت دستهای مبتنی بار شناساه دیرار
اراهه کرده اسات .متأسافانه ،همانناد ساایر روشهاای رمزنرااری
مبتن ای باار شناسااه ،روش اراهااهشااده در [ 5و  ]2نیااز از مساائله
امانسپاری کلید 4رن میبرد.
برای حل همزمان مساهل مدیریت گواهینامهها در سامانههای
سنتی و امانسپاری کلید در سامانههای مبتنی بر شناسه ،در []9
مفهوم رمزنرااری فاقاد گواهیناماه معرفای شاده اسات .همانناد
سامانههای رمزنراری مبتنی بر شناسه ،در سامانههای رمزنرااری
فاقد گواهینامه نیز مرکز تولید کلید )KGC( 2وجود داشته اما در
1- Conditional privacy-preserving
2- Public key infrastructure
3- Hash chain technique
4- Key escrow
5- Key Generation Center

اینجا این مرکز تنها بتشی از کلید خصوصی کامل کاربر باه ناام
کلید خصوصی جزهی را با توجه باه شناساه او تولیاد کارده و در
اختیار او قرار می دهد .قسمت دیراری از کلیاد خصوصای کااربر
توسط خاود او انتتااب و محرماناه نرهاداری مایشاود .در ایان
سامانهها ،هر کاربر عالوه بر شناسه دارای ی کلیاد عماومی نیاز
بوده کاه باا اساتفاده از قسامتی از کلیاد خصوصای او و مقاادیر
عمومی محاسبهشده و بادون نیااز باه گواهیناماه اعاالم عماومی
میشود.
مفهوم امضا تجمعی بارای اولاین باار در [ ]2توساط بوناه و
همکاران اراهه شده است .با استفاده از یا طار امضاا تجمعای،
میتوان  nامضا ایجادشده بر روی  nپیاام از طارف  nکااربر را در
ی امضا تجمیع و ارسال کرد و بدین طری هم حجام دادههاای
ارسالی و هم بار محاسباتی موردنیاز برای تصدی درستی امضااها
را کاهش داد .این ویژگی امضاهای تجمعای ،آنهاا را باه ابازاری
کاربردی بهخصوص در محیطهای با محدودیت در حجام ارساال
دادهها یا محدودیت در محاسبات تبادیل مایکناد .پاس از اراهاه
اولین طر امضا تجمعی در [ ،]2طر های امضا تجمعای زیاادی
هم در بستر رمزنراری کلید عمومی سنتی و هم در زمینه مبتنای
بر شناسه اراههشده که عالقهمندان میتوانند برای اطالعات بیشتر
بااه [ ]1-12مراجعااه کننااد .در سااالیان گذشااته ،بااا توجااه بااه
مزیتهای رمزنراری فاقد گواهینامه ،چندین طر امضاا تجمعای
فاقد گواهینامه )CLAS( 2اراهاه شاده اسات [ .]12-55علای رغام
کاهش هزینه های محاسباتی در تصدی امضاهای تجمعی ،اغلاب
طر های امضا تجمعی فاقد گواهینامه امن اراههشده تاا باه اماروز
همچنان ناکارا هستند .در [ ،]59نویساندگان یا طار CLAS
کارا اراهه کردهاند که تعداد عمل زو سازی دوخطای موردنیااز در
آن برای تصدی ی امضا تجمعی ثابات اسات اماا متأسافانه ،در
[ ،]54نویسندگان نشان داده اند کاه ایان طار نااامن اسات .در
[ ،]52نویسندگان ی طر  CLASکارای دیرر اراهه کردهاند کاه
در [ ]52نشان داده شده این طر نیز ناامن است.
در [ ،]1نویسندگان با اراهه ی طر  CLASبا قابلیت حفاظ
حریم خصوصای یا ساامانه هوشامند مادیریت ترافیا اراهاه
کردهاند که بسیار کاراست .در این طار تعاداد عمال زو ساازی
موردنیاز برای تصدی اصالت ی امضا تجمعی و همچنین انادازه
امضا تجمعی ثابت بوده و وابسته به تعداد امضاکنندگان و پیامهاا
نیست .نویسندگان [ ]1ادعا کرده اند که طار  CLASاراهاهشاده
توسط آنها در برابر حمله ماتن و شناساه منتتاب وفقای 9امان
است .حمله متن و شناسه منتتب وفقی ناوعی تعااملی از حملاه
انتتاب متن و شناسه منتتب است که در آن حملاهکنناده قاادر
6- Certificateless Aggregate Signature
7- Adaptive chosen-message and chosen-identity attack
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است به صورت وف پذیر امضا متناظر باا پیاامهاا و شناساههاای
متتلف را درخواست کرده و با استفاده از نتای  ،امضا یا کااربر
دلتواه روی ی پیام دلتواه را جعل کناد .در ایان مقالاه نشاان
داده خواهد شد که ادعای نویسندگان اشتباه بوده و طر CLAS
اراههشده توسط آنها در برابر ایان حملاه نااامن اسات .باه بیاان
دقی تر ،در این مقاله نشان داده خواهد شد که تنها باا دسترسای
به ی زو (پیام و امضا) که توسط یا وسایله نقلیاه در طار
اراههشده در [ ]1تولید شده است ،هر متتاصمی قادر است امضای
این وسیله نقلیه را روی هر پیام دیرری جعل کند .درنتیجاه ایان
جعل پذیری ،سامانه هوشمند مدیریت ترافی اراهاه شاده توساط
نویسندگان نیز ناامن باوده و جامعیات و امکاان بررسای اصاالت
پیامها را اراهه نمیکند .در ادامه این مقاله و پس از اثباات نااامنی
طر ژانگ و همکاران ،با اعمال تغییراتی بر روی این طار  ،یا
طر امضا تجمعی بهبودیافته اراهه خواهد شد که در مقابل حملاه
جعل اراههشده امن باشد.
سایر بتشهای مقاله به صورت زیر سازماندهی شدهاناد .در
بتش  9شمای کلی و مدل امنیتی ی طر امضا تجمعای فاقاد
گواهینامه مناسب برای استفاده در  VANETبررسی خواهد شاد.
حمله پیشنهادشده بر روی طار ژاناگ و همکااران در بتاش 4
اراهه میشود .در بتش  ،2طر ژانگ و همکاران بهگونهای بهباود
داده خواهد شد که در مقابل حمله پیشنهادی امن باشاد .تاأمین
الزامات امنیتای موردنیااز توساط طار پیشانهادی در بتاش 2
بررسی خواهد شد و درنهایت ،نتیجاهگیاری هاای ایان مقالاه در
بتش  9اراهه خواهد شد.

 .3تعاریف و مدل امنيت طرح های امضای تجمعی
فاقد گواهينامه ()CLAS

پارامترهای عمومی سامانه  ،paramsکلید متفی اصلی MSK 5و
ی کلید ردیابی تولید میشود.
الروریتم تولید نام مستعار :این الروریتم با ورودی شناسه واقعی
ی

وسیله نقلیه (

مشت
(

) که بهصورت یکتا وسیله نقلیه موردنظر را

میکند شناسه مستعار متناظر با این وسیله نقلیه
) را تولید میکند.

الروریتم تولید کلید خصوصی جزهی :این الروریتم با ورودی
شناسه مستعار ی

 ،کلید خصوصی جزهی

وسیله نقلیه

متناظر با این شناسه را تولید میکند.
الروریتم تولید کلید وسیله نقلیه :این الروریتم با ورودی
شناسه مستعار

وسیله نقلیه ،مقدار متفی

متناظر با ی

را تولید میکند.

و کلید عمومی متناظر با این مقدار

الروریتم امضا :این الروریتم با ورودی کلید امضا
و پیام

را روی این پیام تولید

امضا

میکند.
الروریتم تاهید اصالت :این الروریتم با ورودی شناسه مستعار
 ،کلید عمومی

و امضا  ،اعتبار امضا

 ،پیام

را

بررسی میکند.
امضا

الروریتم تجمیع امضا :این الروریتم

،

،... ،

را

دریافت کرده و امضا تجمعی را تولید میکند.
الروریتم تاهید اصالت تجمیعی :این الروریتم شناسههای
،

مستعار
،
تجمعی

،... ،

،... ،

 ،کلیدهای عمومی متناظر یعنی
 ،پیامهای

،

،... ،

و امضا

را دریافت کرده و در صورت معتبر بودن امضا تجمعی

خروجی  1و در غیر این صورت خروجی  1را میدهد.

در این بتش ،در ابتدا شمای کلی ی طر امضا تجمعی
فاقد گواهینامه قابلاستفاده در  VANETتوضی ،داده شده و
سپس مدل امنیت آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 .2-3مدل امنيتت طترح هتای امضتا تجمعتی فاقتد
گواهينامه
با توجه به استفاده از امضا تجمعی فاقد گواهینامه برای اراهه ی

 .1-3شمای کلی یک طرح CLAS

روش سامانه هوشمند مدیریت ترافی

در ی طر امضا تجمعی فاقد گواهینامه مناسب برای استفاده
در  VANETموجودیتهای زیر دخیل هستند :مرجع مورد اعتماد
( ،)TAمرکز تولید کلید ( ،)KGCمجموعهای از واحدهای کنار
) ،مرجع ردیابی )TRA( 1و مجموعهای
جادهای (
) .همچنین الروریتمهای
از وسایل نقلیه
تشکیلدهنده چنین طرحی عبارتند از:

در نظر گرفته شده برای بررسی امنیت این طر ها بررسی

در [ ،]1در این بتش مدل

میشود .بهطورمعمول ،در بررسی امنیت سامانههای رمزنراری
فاقد گواهینامه دو نوع متتاصم در نظر گرفته میشود:
 )1متتاصم نوع  ( ) Iکه به کلید متفی اصلی دسترسی نداشته
اما میتواند کلید عمومی هر وسیله نقلیهای را با هر مقدار
دلتواهی تعویض کند .این نوع متتاصم ،ی

کاربر مترب بیرونی

الروریتم راهاندازی سامانه :این الروریتم با ورودی پارامتر امنیت،

را شبیهسازی میکند؛  )5متتاصم نوع  ( ) IIکه به کلید

1- Trace Authority

2- Master Secret Key
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متفی اصلی دسترسی داشته اما قادر به تعویض کلید عمومی

جزهی وسیله نقلیه» و «درخواست مقدار متفی وسیله

وسایل نقلیه نیست .این نوع متتاصم مرکز تولید کلید متربی را

 ،و درخواست امضا با ورودی

نقلیه» با ورودی

شبیهسازی میکند که قصد سوءاستفاده از اختیارات خود را دارد.
امنیت ی طر  CLASرا با استفاده از دو بازی بین ی
چالشرر و دو نوع متتاصم در نظر گرفتهشده در سامانههای
رمزنراری فاقد گواهینامه ( A1و  )A2مدلسازی میکنند
[ .]59-52در ادامه این بتش ،جزهیات بازیهای موردنظر بازبینی
خواهد شد.
بازی  :Iفر
.1

کنید

بازی  :IIفر
.1

کنید

چالشرر و پارامتر امنیت باشد.

الروریتم راهاندازی سامانه را با ورودی

اجرا کرده،

پارامترهای عمومی سامانه  paramsو کلید متفی اصلی
 MSKرا تولید کرده و آنها را به
 -در طول شبیهسازی

چالشرر و پارامتر امنیت باشد.

الروریتم راهاندازی سامانه را با ورودی

صورت نررفته باشد.

ارسال میکند.

قادر است تعدادی درخواست

(محدود به چندجملهای) به

اجرا کرده،

پاسخهای

اراهه کند و

پارامترهای عمومی سامانه  paramsو کلید متفی اصلی

مناسب را همانند بازی قبل به او بازمیگرداند.

MSK

درخواستهای قابل انجام از طرف متتاصم در این بازی

 MSKرا تولید کرده params ،را به

ارسال کرده و

عبارتند از :ایجاد وسیله نقلیه ،مقدار متفی وسیله نقلیه،

را محرمانه نرهداری میکند.
 -در طول شبیهسازی

کلید عمومی وسیله نقلیه و امضا.

قادر است تعدادی درخواست

(محدود به چندجملهای) به

پاسخهای

اراهه کند و

مناسب را به او بازمیگرداند .درخواستهای قابل انجام از

.5

امضا تجمعی فاقد گواهینامه
وسیله

نقلیه

با

امضاشده توسط
مستعار

شناسههای

طرف متتاصم عبارتند از ایجاد وسیله نقلیه ،کلید

و کلیدهای عمومی

خصوصی جزهی وسیله نقلیه ،مقدار متفی وسیله نقلیه،

بر روی پیامهای

کلید عمومی وسیله نقلیه ،تعویض کلید عمومی وسیله

برنده

نقلیه و امضا که

در پاسخ به این درخواستها ،خروجی

مناسب را بازمیگرداند .در این بازی

تنها قادر است

را خروجی میدهد.
این بازی است اگر:
 -شرط اول:

از طرف وسایل نقلیه با

درخواست امضا از طرف کاربرانی را انجام دهد که کلید
شناسههای

عمومی آنها تعویض نشده باشد.
.5

امضا تجمعی فاقد گواهینامه
وسیله

نقلیه

با

امضاشده توسط
و کلیدهای عمومی
برنده

بدون از دست رفتن کلیت مسئله فر
شناسه مستعار

امضا تجمعی معتبر بر روی پیامهای
از طرف وسایل نقلیه با
و کلیدهای
باشد.

باشد)« ،درخواست مقدار

متفی وسیله نقلیه» با ورودی
ورودی

این بازی است اگر دو شرط زیر برقرار باشند:

عمومی

عمومی

میشود این

شناسههای

شناسههای

باشد.

مستعار

را خروجی میدهد.
 -شرط اول:

و کلیدهای

 -شرط دوم :بهازای حداقل یکی از شناسههای مستعار (که

بر روی پیامهای

ی

ی

امضا تجمعی معتبر بر روی پیامهای

و درخواست امضا با

صورت نررفته باشد.

تعریف  .1ی طار امضاا تجمعای فاقاد گواهیناماه را امان
گوینااد هرگاااه هاایص متتاصاام احتماااالتی محاادود بااه زمااان
چندجملاهای یااا ای وجاود نداشااته باشااد کاه بتوانااد بااا
احتمالی غیرقابلچشمپوشی به ترتیب در بازی  Iیا  IIپیروز شود.

 -شرط دوم :به ازای حداقل یکی از شناسههای مستعار که

نكته :توجه شود که در بازی  Iمدل امنیتای در نظار گرفتاه

میشود این شناسه

شده در باال (که آن را مدل امنیت عقالنی مینامیم) تنها قادر
به درخواست امضا از طرف کاربرانی است که کلید عماومی آنهاا
تعویض نشده باشد .عالوهبر این مدل ،مدل امنیتی قویتاری نیاز

بدون از دست رفتن کلیت مسئله فر
مستعار

باشد« ،درخواست کلید خصوصی
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برای طر های امضا فاقد گواهینامه تعریف شده که تفااوت آن باا
مدل اراههشده در باال در این است کاه در مادل جدیاد حتای
قادر به درخواست امضا از طرف کاربرانی که کلید عماومی آنهاا
تغییر یافته نیز میباشد .در این مقالاه مادل امنیات دوم را مادل
امنیت قوی مینامیم .به راحتی قابل بررسی است کاه در صاورتی
که ی طر در مدل امنیت قوی امن باشد در مدل عقالنای نیاز
امن خواهد بود.

)9

برای جعل امضا
مقدار

.a

:

روی پیام دلتواه

()2

را محاسبه میکند.
نمایش داده
وارون ضربی در پیمانه (که با
.b
میشود) را محاسبه میکند.
 .cبرچسب زمانی معتبر جدید را در نظر گرفته و مقدار
() 1

 .4تحليل امنيت طرح ژانگ و همكاران
در این بتش ،نشان داده خواهد شد که علیرغم ادعای
مطر شده مبنی بر جعلناپذیر وجودی بودن طر اراههشده در
[ ]1در برابر حمله متن و شناسه منتتب وفقی در مدل امنیت
قوی ،این طر حتی در مدل عقالنی نیز ناامن است .به عبارت
دیرر ،در این بتش نشان میدهیم که با توجه به مدل عقالنی
اراههشده در بتش  ،9هر دو نوع متتاصم در نظر گرفتهشده در
سامانههای رمزنراری فاقد گواهینامه بهراحتی قادر هستند تا تنها
با مشاهده ی زو (پیام و امضا) مربوط به ی وسیله نقلیه،
امضا آن وسیله نقلیه را بر روی هر پیام دلتواه دیرری در طر
ژانگ و همکاران جعل کنند .جزهیات انجام کار و جعل امضا در
طر ژانگ و همکاران در قضیه زیر و به صورت دقی بیان شده
است .جزهیات طر اراههشده در [ ]1توسط ژانگ و همکاران در
اینجا بررسی نشده و خوانندگان عالقمند به [ ]1ارجاع داده
میشوند.
قضیه  :1با توجه به تعریف  ،1طر امضا تجمعی فاقد
گواهینامه اراههشده توسط ژانگ و همکاران جعلپذیر است؛
بهعبارتدیرر ،در این طر  ،هر دو نوع متتاصم در نظر گرفتهشده
در سامانههای رمزنراری فاقد گواهینامه میتوانند با احتمال  1در
بازیهای متناظر با آنها ی امضا تجمعی جعلشده ایجاد کنند.

را محاسبه میکند.
مقادیر
.d

()11
و
()11
را محاسبه میکند.
.e
خروجی میدهد.
 .fمقدار را برابر با

 σرا به عنوان امضا
و

را برابر با

()15

)

∑

(
∑

.

داریم:
=
=
(

=

)
(

=

)
=

(
)

=

(
)

 )1به اجازه میدهد تا الروریتم راهاندازی سامانه را اجرا کند.
 )5درخواست امضا از طرف وسیله نقلیه با شناسه مستعار
بر روی پیام را صادر کرده و
و کلید عمومی
و
 σرا دریافت میکند که
در پاسخ
.

قرار میدهد.

 σی امضا
در ادامه نشان داده خواهد شد که
و کلید
معتبر از طرف وسیله نقلیه با شناسه مستعار
روی پیام است .برای این منظور کافی است
عمومی
برقراری رابطه زیر بررسی شود:

کنید n

اثبات :برای سادگی و بدون کاستن از کلیت فر
برابر با ی باشد .فر کنید وسیله نقلیهای با شناسه مجازی
در طر ژانگ و همکاران باشد .برای
و کلید عمومی
از طرف ،
ایجاد ی امضا جعلشده معتبر بر روی پیام
متتاصم (که میتواند در طول بازی  Iیا در طول بازی
 IIباشد) در مقابل چالشرر  Cدر بازی مربوطه به صورت زیر عمل
میکند.

روی پیام

(
)

=

( )
)

(

=
=
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∑

( )
).

(
∑

=

 توابع چکیدهساز

درنتیجه رابطه موردنظر برقرار بوده و امضا جعلشده موردپذیرش
واقع خواهد شد.
الزم به ذکر است که در اثبات فوق تنها ی امضاکننده در نظر
گرفته شده است؛ اما گسترش آن به حالتهایی با بیش از ی
امضاکننده به راحتی قابل انجام است .در این راستا ،ابتدا ی
امضا تکی جعلشده ایجاد کرده و به راحتی و با جمع کردن آن
را در امضا تجمعی جایرذاری کرده و امضا تجمعی جعلشده با

تعداد کاربر بیشتر ایجاد میشود.
توجه به این نکته مهم است که در حمله اراههشده تنها نیاز
به انجام ی
ی

درخواست امضا 5 ،محاسبه مقدار تابع چکیدهساز،

محاسبه مقدار وارون 5 ،محاسبه ضرب پیمانهای و 5

محاسبه ضرب اسکالر وجود دارد .بنابراین حمله اراههشده کارا
بوده و پیچیدگی محاسباتی آن ) O(1است.

 .5بهبود طرح ژانگ و همكاران
در بتش قبل نشان داده شد که با توجه باه حتای مادل امنیات
عقالنی ،امضای تجمعی ژانگ و همکاران [ ]1توسط هار دو ناوع
متتاصاام در نظاار گرفتااه شااده در رمزنراااری فاقااد گواهینامااه،
جعلپذیر است.
همانطور که مشاهده شد حملاه اراهاهشاده در بتاش قبال
بدین دلیل بر طر ژانگ و همکاران موثر است که حملهکننده به
راحتااااای مااااایتواناااااد باااااا ضااااارب امضاااااا در وارون
|

)

اثر پیاام را از امضاا حاذف و

مقداری را به دست آورد که به پیام وابسته نباشد .در این بتاش،
با استفاده از ی

تابع چکیدهساز جدید (

) ،طار ژاناگ و

همکاران بهگونه ای تغییار داده خواهاد شاد کاه چناین چیازی
ناااممکن شااود .در طاار پیشاانهادی و در راسااتای افاازایش
مشاهده پذیری ،مراحل تغییریافته نسبت باه مراحال متنااظر در
الروریتمهای مشابه در طر ژانگ و همکاران برجسته شدهاند.
الروریتم راهاندازی سامانه:
 -ورودی :پارامتر امنیت

.

 پردازش :در این الروریتم::TA o
 گروه جمعی  G1و گروه ضربی  ،G2هر دو از مرتبه عدد اول

q

را تولید میکند.
 مولد  Pدر گروه  G1و نراشت دوخطی
انتتاب میکند.

،
،

را

،
و

را انتتاب میکند.
:KGC o
 عدد تصادفی
کرده و مقدار
:TRA o
را
را انتتاب کرده و مقدار
 عدد تصادفی
محاسبه میکند .از برای تولید شناسه مستعار استفاده
خواهد شد و  TRAتنها موجودیتی است که به این مقدار
دسترسی خواهد داشت.
خروجی :مقدار  sکه به عنوان کلید متفی اصلی توسط KGC
که محرمانه توسط TRA
محرمانه نرهداری شده ،مقدار
نرهداری شده و پارامترهای عمومی سامانه
را به عنوان کلید متفی اصلی انتتاب
را محاسبه میکند.

)

و

( که اعالم

عمومی میشوند.
الروریتم تولید نام مستعار:
) که به صورت
 ورودی :شناسه واقعی ی وسیله نقلیه (یکتا وسیله نقلیه موردنظر را مشت میکند.
 پردازش :در این الروریتم: oوسیله نقلیه :
را
را انتتاب کرده،
 مقدار تصادفی
) را از طری ی کانال امن به
محاسبه کرده و (
 TRAارسال میکند.
:TRA o
را در پایراه
) ،ابتدا وجود
 پس از دریافت (
کرده،
بررسی
خود
محلی
داده
دوره اعتبار
که
را برابر با
است را محاسبه کرده و
قرار میدهد.
که از طری ی کانال امن به  KGCارسال
 خروجی:میشود.
الروریتم تولید کلید خصوصی جزهی:
 ورودی MSK ،params :و شناسه مستعار ی وسیله نقلیه.
را
 پردازش :در این الروریتم  KGCمقدار
را به
محاسبه کرده و سپس با استفاده از آن،
عنوان کلید خصوصی جزهی محاسبه میکند.
) که از طری کانال امن به وسیله
 خروجی( :نقلیه موردنظر ارسال میشود.
الروریتم تولید کلید وسیله نقلیه:
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 ورودی params :و شناسه مستعارنقلیه.
 پردازش :در این الروریتم: oوسیله نقلیه موردنظر:
را به عنوان کلید متفی
 مقدار متفی

متناظر با وسیله

زمان دریافت پیام توسط  RSUو
 مقادیر
را

که اعالم عمومی میشود.

الروریتم امضا:
 ورودی ،params :شناسهامضا

 ،کلید عمومی
و پیام

 ،شناسه

 ،کلید
.

 پردازش :پردازشهای این الروریتم در این روش از دو مرحلهتشکیل شده است :مرحله اول تنها ی
میشود که وسیله نقلیه

بار و در زمانی انجام

وارد محدوده تحت پوشش ی

 RSUجدی د شود و مرحله دوم هرگاه وسیله نقلیه نیاز به
امضا پیام داشت انجام میشود:
 oمرحله اول:

:

 مقادیر

()19
را محاسبه و ذخیره میکند.
 oمرحله دوم: :
 مقدار تصادفی

را انتتاب کرده و

()14
را محاسبه میکند.


()12


برچسب زمانی است.

مقدار

()12
را محاسبه کرده و  σرا برابر با (
 -خروجی :مقادیر

) قرار میدهد.
که به

RSU

ارسال میشود.
الروریتم تاهید اصالت:
 ورودی ،params :شناسه مستعار ،شناسه

 ،پیام

.
 پردازش :در این الروریتم:o

:RSU

 برقراری رابطه

 ،کلید عمومی

 ،برچسب زمانی

)

(

( )

را بررسی میکند.
 خروجی( :پذیرش) درصورتیکه رابطه فوق برقرار باشد و(عدم پذیرش) در غیر این صورت.
الروریتم تجمیع امضا:
 ورودی params :و زو پیام-امضاهای ()( ،... ،
)( ،
) تولیدشده توسط وسایل نقلیه  ،... ، ،با
با کلیدهای
،... ،
،
شناسههای مستعار
.
،... ،
،
عمومی
 پردازش :در این الروریتم::RSU o
∑
∑
را محاسبه
و
مقادیر

میکند.
که توسط خود  RSUدر
 خروجی :امضا تجمعیالروریتم تاهید اصالت تجمیعی مورد استفاده قرار خواهد
گرفت.
الروریتم تاهید اصالت تجمیعی:
 ورودی ،params :شناسه)،
برچسبهای زمانی (
تولیدشده توسط وسایل نقلیه
،... ،
،
مستعار
و امضا
،... ،
.
 پردازش :در این الروریتم::RSU o
را محاسبه میکند.
 مقدار
:
 برای

 ،مجموعه پیامها-
)
)( ،... ،
(
 ،... ، ،با شناسههای
،
و کلیدهای عمومی
تجمعی فاقد گواهینامه

مقدار
را محاسبه میکند ،که

و
را محاسبه میکند.

()19
که محرمانه توسط وسیله نقلیه نرهداری

شده و

،

انتتاب

محاسبه میکند.
-

حداکثر زمان

تأخیر انتقال اجازه داده شده است ،بررسی میکند.

کرده و کلید عمومی متناظر با این مقدار
خروجی:

 در ابتدا تازگی امضا را با بررسی رابطه

که

و امضا

 در ابتدا تازگی امضا را با بررسی رابطه
بررسی میکند.
 مقادیر

و
را محاسبه میکند.

 برقراری رابطه
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)

()12

∑

(
(

∏)

را بررسی میکند.
خروجی( :پذیرش) درصورتیکه رابطه فوق برقرار باشد و
(عدم پذیرش) در غیر این صورت.

 .6تحليل امنيت در بهبود پيشنهادی
در این بتش نشان داده میشود بهبود اراههشده ملزومات امنیتای
موردنیاز در شابکههاای  VANETرا تاامین مایکناد .اهام ایان
ملزومات عبارتند از احراز اصاالت پیاام ،گمناامی ،پیوندناپاذیری،
ردیابی مشروط و مقاومت در برابر حمله تکرار.
به سادگی دیده میشود کاه تغییارات پیشانهادی در بهباود
اراههشده تنها روی احراز اصالت پیام تاثیر میگذارند و اثباتهای
اراهااهشااده در مقالااه ژانااگ و همکاااران در مااورد گمنااامی،
پیوندناپذیری ،ردیابی مشروط و مقاومات در برابار حملاه تکارار،
کماکان در مورد بهبود پیشنهادی برقرار خواهد بود .بناابراین ،در
اینجا صرفا به بررسی احراز اصالت پرداخته و خوانندگان عالقهمند
را به [ ]1برای کسب اطالع در مورد نحوه تاأمین ساایر ملزوماات
امنیتی ارجاع میدهیم.
احراز اصالت پیام :احراز اصالت پیاام از مهامتارین ملزوماات
امنیتی در شبکههای  VANETبوده و به بررسیکننده پیاام ایان
اطمینان را می دهد که پیام از سوی کااربر مجااز ارساال شاده و
یکپارچری آن نیز محفوظ مانده است.
همانطور که در بتش  2نشان داده شد دلیل مؤثر واقعشدن
حمله اراههشده بر طر ژانگ و همکاران این بود که حملاهکنناده
و امضا کاربر با شناساه
به راحتی قادر بود با دسترسی به پیام
روی آن یعنی با ضارب دو عنصار امضاا در وارون
موقت
(از طریا ا رواباااط ( )11و
|
)
را از امضا حذف و مقداری را به دست آورد که
( ))11اثر پیام
به پیام وابسته نباشد .در طر بهبودیافته از ی تابع چکیادهسااز
) بهگونه ای استفاده شده که چنین چیزی نااممکن
جدید (
شود .در طر پیشنهادی ،در صورت استفاده از حمله اراهاه شاده،
و
حملاهکنناده بااه مقاادیر
و
خواهد رسید که

()11
که

()51

)

|

امضاا فاوق در
و
با توجه به عدم یکسانی پیاامهاای
رابطه تاهید اصالت صادق نتواهد بود و درنتیجاه روش اراهاهشاده
نیازمندی احراز اصالت را ،با توجه به مدل عقالنی در نظار گرفتاه
شده ،تأمین خواهد کرد.

 .7نتيجهگيری
در این مقاله به بررسی امنیت ی سامانه حملونقل هوشمند که
اخیراً در مرجاع [ ]1و باا اساتفاده از طار امضاا تجمعای فاقاد
گواهینامه اراههشده پرداخته شده است .نتای مقاله حاضار نشاان
میدهاد ساامانه هوشامند مادیریت ترافیا اراهاه شاده توساط
نویسندگان ناامن بوده و برخالف ادعاهای مطر شده در قضاایا (و
اثباتهای طوالنی آن ها) امکان بررسی اصالت پیامهای تولیدشده
توسط خودروها در شبکه را فراهم نمیکند .بهطور خاص در ایان
مقاله اثبات شده که تنها با دسترسی به ی زو (پیام و امضا) که
توسط ی وسیله نقلیه با استفاده از طر اراههشده در [ ]1تولیاد
شده است ،هر متتاصمی قادر است به سادگی امضاا ایان وسایله
نقلیه را روی هر پیام دیرری جعال کناد .پاس از اثباات نااامنی
طر اراههشده در [ ،]1نستهای بهبودیافته از این طر اراههشاده
که بر مشکل مطر شده غلبه کند.
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ABSTRACT
A key component of intelligent transportation systems is the so-called Vehicular Ad-hoc Network
(VANET). These networks refer to a set of smart vehicles which provide communication services on the
road using wireless technologies. In addition to enhancing road safety, VANETs can contribute to vehicle
and driver’s security. Therefore, the research in this area is heavily centered around important security and
privacy issues, in particular authentication of the messages exchanged while reducing communication
overhead. In order to provide a solution to this problem, Zhong et al. recently proposed an efficient
privacy-preserving authentication scheme for VANETs based on certificateless aggregate signatures.
In their scheme, the length of the aggregated signature is fixed and does not depend on the number of input
signatures. The goal of our paper is to show that the scheme of Zhong et al. fails to provide the required
authentication for VANETs. We prove that it is easily possible to forge the signature of a vehicle on an
arbitrary message after observing only one pair of (message, signature) signed by the target vehicle. We
further propose an improvement over Zhong et al.’s scheme that overcomes the mentioned drawback and
therefore provides the required authenticity in VANETs.
Keywords: VANET, Privacy-preserving, Aggregate signature, Certificateless Cryptography, Forgeability

* Corresponding Author Email: z_eslami@sbu.ac.ir

