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   GSMها پروتکل امن و کارا برا شبکه
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etemad@ucna.ac.ir  

  
 

 پرکاربردترين سيستم ارتباطات سـلولي ديجيتـال در         1GSM :چکيده
ها امنيتي نظيـر    جهان، و اولين سيستم ارتباطي تجار است که جنبه        

 سـالها  GSMاگرچه .  را ارائه داد٤منامي و گ  ٣، محرمانگي ٢تصديق هويت 
رسيد امـا بـا پيـشرفتها فنـاور و تحقيقـات            سيستم امني به نظر مي    

    امـروزه ديگـر سيـستم امنـي بـه شـمار         انجام شده در مورد امنيـت آن،      
اين امر به خاطر پروتکل تصديق هويت ضـعيفي اسـت کـه در               . رودنمي

GSM    ـ     .  استفاده شده اسـت پروتکـل  را بهبـود    پروتکلهـا مـشابهي ب
مـورد   ارائه شده که هر کـدام يـک جنبـه از آن را          GSM تصديق هويت 

در اين مقاله با در نظر گرفتن هر دو  . امنيت يا کارايي  : اندتاکيد قرار داده  
بهبـود  را  جنبه، پروتکلي ارائه خواهد شد که هم امنيت و هم کارايي آن             

  .دهدمي

، امنيت، پروتکل GSMها ه، شبک٥ارتباطات سيار :كليد واژه ها
  .٦تصديق هويت

  مقدمه -١

 سالها در اروپا و آمريکا مورد اسـتفاده  ،سيستمها ارتباطي سيار آنالوگ 
. بـسيار پـاييني داشـتند   ) پـذير و مقيـاس ( اين سيـستمها امنيـت   . بود

GSM                اولين سيستم ارتبـاطي ديجيتـال بـود کـه بعـد از سيـستمها 
  .]۱[آمد آنالوگ به وجود 

يتهايي که در سيـستمها ارتبـاطي سـيار وجـود دارد، طراحـي          محدود
: دهـد پروتکلها امنيتي برا ايـن سيـستمها را تحـت تـاثير قـرار مـي               

 توان پردازشي پاييني داشته و پهنا بانـد          )MS٧( دستگاهها کاربران 
به خاطر ايـن محـدوديتها،      . اختصاص يافته به اين سيستمها پايين است      

شـود   هويت که برا سيستمها سيار طراحي مي      پروتکلها تصديق در  
بايد اوالً اندازه پيامها کوچک بوده، ثانياً تعداد دور ارسال و دريافت پيـام              

شبکه ثابـت بايـد پردازشـها بيـشتر         (کم بوده، و ثالثاً نامتقارن باشند     
  .]۶، ۵ [) انجام دهدMSنسبت به 

                                                                 
1 - Global System for Mobile Communication 
2 - Authentication 
3 - Confidentiality 
4 - Anonymity 
5 - Mobile Communications 
6 - Authentication Protocol 
7 - Mobile Station 

GSM  ه مقبوليـت  ها سـلولي ديجيتـال اروپاسـت کـ       ، استاندارد شبکه
، هويـت    با استفاده از پروتکل تـصديق هويـت        GSM. جهاني يافته است  

هـا  کاربران را وارسي کرده و يـک کليـد جلـسه بـرا رمزنگـار داده               
 بـر پايـه مکـانيزم       GSMپروتکل تـصديق هويـت      . کندارسالي توليد مي  

 يـک عـدد     ٩)BS(بنا نهاده شده کـه در آن، ايـستگاه پايـه           ٨پاسخ/چالش
، آن را تصديق هويت     MS ارسال کرده و بر اساس پاسخ        MSه  تصادفي ب 

  ].۳، ۲ ،۱[کندمي

در سـالها   .  ضعفها امنيتي زياد دارد    GSMپروتکل تصديق هويت    
اخير با اعمال تغييراتي بر رو آن، پروتکلهـا ديگـر ارائـه شـده کـه             
برخي از آنها سعي در ارتقـا امنيـت و برخـي ديگـر سـعي در ارتقـا                   

در اين مقاله پروتکلي ارائه خواهد شـد کـه هـر دو             . اندآن داشته کارايي  
  .جنبه امنيت و کارايي در ان لحاظ شده است

در بخـش بعـد پروتکـل     : ادامه مقاله به شرح زيـر سـازمان يافتـه اسـت           
 ۳ها تغيير يافته مرور شده و در بخـش          ، و نسخه  GSMتصديق هويت   

امل مقايـسه پروتکـل      شـ  ۴بخـش   . پروتکل پيشنهاد ارائه خواهد شـد     
  .نتايج استارائه پيشنهاد با ديگر پروتکلها و 

 مبنا-GSMمرور بر پروتکلها تصديق هويت  -٢
 و اصـالحاتي کـه در جهـت       GSMدر اين بخش پروتکل تصديق هويت       

 . آن در سالها اخير انجام شده، مرور خواهد شد          امنيت و کارايي   ارتقا
  :به صورت زير استوتکلها استفاده برا نمايش پرنمادها مورد 

- MS :مورد استفاده کاربراندستگاهها . 

- HLRشبکه، کـه تمـامي اطالعـات کـاربران          ا در پايگاه داده : ١٠ 
 .شودشبکه در آن ثبت مي

- VLRا از شبکه، که کاربر االن در آن         نقطه ا در پايگاه داده  :١١
 . در آن قرار داردHLRبخشي از اطالعات . نقطه قرار دارد

- BS :   ،انتهايي شبکه ثابت     زيرسيستمايستگاه پايه GSM    که بعـد 
 .شوداز آن، ارتباط راديويي شروع مي

                                                                 
8 - Challenge/Response 
9 - Base Station 
10 - Home Location Register 
11 - Visiting Location Register 
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- AuCبخشي از شـبکه     : ١GSM          کـه مـسئول اعمـال امنيتـي در 
 .محاسبه کليد جلسه استتوليد عدد تصادفي و شبکه مانند 

- LAIمحل، که کاربر االن در آن ناحيه قرار دارد-کد ناحيه :٢. 

- IMSIالمللي کاربر شبکه موبايلشناسه بين :٣ 

- TMSIشود شناسه موقتي است که به کاربر اختصاص داده مي         :٤
 .تا شناسه اصلي او مخفي بماند

- Ki: بين شبکه و کاربرليد مشترک ک 

- Kc :مـشترک بـين      (جلسه کليدMS   و VLR(     بـرا رمزنگـار 
 اطالعات ارسالي

- A3:       في و   الگوريتم تصديق هويت، با اعمال عدد تصادKi   جـواب 
هويـت    کـه بـرا تـصديق      کنـد را توليد مي  ) SRES٥(امضا شده 

 .شودکاربر استفاده مي

- A8: الگوريتم توليد کليد جلسه 

    GSM پروتکل تصديق هويت ۲-۱
 بـر   GSM پروتکـل تـصديق هويـت     همان طور که قبالً هم اشـاره شـد          

  يک عـدد تـصادفي     BS. پاسخ بنا نهاده شده است    /اساس مکانيزم چالش  
تواند پاسخ درست به     واقعي مي  MSکند که فقط يک      ارسال مي  MSبه  

  :]۴، ۳، ۲ [کنداين پروتکل به صورت زير کار مي. آن بدهد

 بـوده و بخواهـد از       VLR در ناحيه سرويس يـک       MSزماني که    -
سرويسها آن استفاده کند، درخواسـت تـصديق هويـت شـامل            

 VLR بـه ) TMSI(و هويـت موقـت    ) LAI(محـل -شناسه ناحيه 
، سـعي در بـه      VLRبا دريافـت ايـن درخواسـت،        . کندارسال مي 

 کـرده، سـپس     TMSIاز رو   ) IMSI(دست آوردن هويت اصلي   
 AuC از   HLR. کنـد  ارسـال مـي    HLR به   LAIرا به همراه     آن

، )RAND(تايي شامل يک عـدد تـصادفي      درخواست مجموعه سه  
 .کنـد ، مـي  Kc، و يک کليد جلسه،      )SERS(يک جواب امضا شده   

تـايي از    سـه  ۵ا شـامل    جهت کاهش ترافيک شـبکه، مجموعـه      
HLR   به VLR  شود که هر کدام از آنها برا يـک بـار            ارسال مي

نحـوه کـار پروتکـل در       ]. ۱[شـود  استفاده مي  MSتصديق هويت   
 . نشان داده شده است۱شکل 

                                                                 
1 - Authentication Center 
2 - Location-Area Identifier 
3 - International Mobile Subscriber Identity 
4 - Temporary Mobile Subscriber Identity 
5 - Signed Response 

MS VLR HLR

SRES

TMSI, LAI
IMSI

RAND, SRES, KcRAND

Compares SRESs

MS VLR HLR

SRES

TMSI, LAI
IMSI

RAND, SRES, KcRAND

Compares SRESs  
 GSM نحوه کار پروتکل تصديق هويت -۱شکل 

  KAY پروتکل تصديق هويت ۲-۲
ه خاطر محـدوديتها دسـتگاهها      ب  تصديق هويت  هاپروتکلطراحان  

امـا  . انـد ارتباطي، مجبور به کاهش اندازه و تعداد دور ارسال پيامها بـوده           
 GSMبازهم سـربار سـيگنالينگ و تـاخير عمليـات تـصديق هويـت در                

  .باالست

 ارائه شـد، بـر      ۱۹۹۸در سال   ] ۷[ که توسط خالد و بقيه     KAYپروتکل  
در ايـن پروتکـل يـک شـمارنده         .  تمرکز دارد  ،و تاخير کاهش اين سربار    

 و هم بر    MSوجود دارد که هم بر رو       ) COUNTM(٦خدادها سيار ر
در هر اجرا فرايند تـصديق هويـت، ايـن          .  قرار گرفته است   HLRرو  

اين پروتکل به صورت زير کـار       . يابدمقدار به صورت همزمان افزايش مي     
  :]۷[کندمي

از خدمات شبکه استفاده کند، ابتـدا يـک         بخواهد   MSزماني که    -
 توليد کرده، و با الحـاق       RANDM بيتي به نام     ۶۴عدد تصادفي   
COUNTM      بيتي به نام     ۱۲۸ به آن، يک عدد RANDG  توليد 

 A8 سپس اين دو عدد را بـه همـراه کليـد مـشترک بـه                 .کندمي
، TMSI ،LAI نهايتــاً کــرده و را توليــد SRESاعمــال کــرده و 

RANDM و SRES ــه ــيVLR را ب ــال م ــد ارس ــا VLR. کن  ب
 پيـدا کـرده، آن      TMSI را از رو     IMSIدريافت اين درخواست،    

. کند ارسال مي  HLR به   SRES و   LAI  ،RANDMرا به همراه    
 انجـام داده    MS، محاسباتي شبيه    HLRبا دريافت اين اطالعات،     

 'SRES= SRESدر صـورتي کـه   . آوردبه دست مي را 'SRESو 
 نـشان   ۲اين فراينـد در شـکل       . شود تصديق مي  MSباشد هويت   

 .داده شده است

حتـي  . شـود در اين پروتکل هيچ ارتقايي در زمينه امنيت مشاهده نمـي          
چـون  . کمتر است هم   GSM پروتکل تصديق هويت  امنيت آن از امنيت     

MS              عدد تصادفي را انتخـاب کـرده و بـه همـراه SRES     مـرتبطش بـه 
 MS ٨ســازشــبيهد امکــان کنــ ارســال مــيHLR بــه ٧صــورت مــتن

  ].۸[باالست

                                                                 
6 - Mobile Events Counter 
7 - Plaintext 
8 - Impersonation 
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MS VLR HLR

TMSI, LAI, RANDM, SRES

IMSI, RANDM, SRES

MS VLR HLR

TMSI, LAI, RANDM, SRES

IMSI, RANDM, SRES

  
 KAY نحوه کار پروتکل تصديق هويت -۲شکل 

 HTL پروتکل تصديق هويت ٣-٢
در جهت بهبود کـارايي     ] ۹[، هوانگ و بقيه   KAYپس از انتشار پروتکل     

- محاسبات زياد انجـام مـي      KAY  ،MSدر پروتکل    .آن تالش کردند  
ر ايـن پروتکـل   د. دهد که اين کار در محيطهـا سـيار مناسـب نيـست         

 به شبکه ثابت، که منابع پردازشي کافي MSبرخي از محاسبات از طرف  
تفاوت اصلي ايـن دو پروتکـل همـين         . در اختيار دارد، منتقل شده است     

 بـر  COUNTM بيتي به نام     ۶۴، يک عدد    KAYهمانند پروتکل   . است
. يابد وجود دارد که که به صورت همزمان افزايش مي         HLR و   MSرو  
  :کند به صورت زير کار ميHTLکل پروت

بخواهد از خدمات شبکه استفاده کند، درخواستي        MSزماني که    -
 را  VLR  ،IMSI. کنـد  ارسال مي  VLR به   TMSI و   LAIشامل  

 . کنـد  ارسال مـي   HLR به    به دست آورده و آن را      TMSIاز رو   
 را توليد   RANDM يک عدد تصادفي به نام       VLRعالوه بر اين،    
. کنـد  ارسال مي  HLR و   MSا به صورت همزمان به      کرده و آن ر   

MS و HLR   بــا دريافــتRANDM ، آن را بــهCOUNTM 
    توليـد   RANDG بيتـي بـه نـام        ۱۲۸الحاق کـرده و يـک عـدد         

 اعمال کرده و به A3 را به   Ki و   RANDGو آنها سپس     کنندمي
 ارسـال   VLRه و بـه     آورد  را به دسـت      'SRESو   SRESترتيب  

 MS باشـد هويـت   'SRES= SRESرتي کـه   در صـو .کننـد مـي 
  .نشان داده شده است ۳اين فرايند در شکل . شودتصديق مي

 پروتکـل تـصديق هويـت   مزيت امنيتـي نـسبت بـه        هيچ   HTLپروتکل  
GSM     و حتي پروتکل KAY مزيت اين پروتکل در اين است که       .  ندارد

MS         مرحلـه اجـرا     ۳ محاسبات کمتر انجام داده، همچنين پروتکل در 
  .]۸ [شودده و کامل ميش

 گودفر پروتکل تصديق هويت ٤-٢
پروتکل تـصديق    هر دو سعي در ارتقا کارايي        HTL و   KAYپروتکل  

- با جنبـه   ]10[پروتکل ارائه شده توسط گودفر    .  داشتند GSM هويت
بــرخالف .  ســروکار داردGSM پروتکــل تــصديق هويــتهــا امنيتــي 

، امـن فـرض     HLR و   VLR، در اين پروتکل مسير ميان       GSMروتکل  پ
ايـن  . شـود نشده و پيامها در اين مسير به صورت رمز شـده ارسـال مـي              

  :]10[کندبه صورت زير کار ميپروتکل 

MS VLR HLR

SRES

TMSI, LAI

IMSI, RANDM

RAND

RANDM

Compares SRESs

MS VLR HLR

SRES

TMSI, LAI

IMSI, RANDM

RAND

RANDM

Compares SRESs  
  HTL نحوه کار پروتکل تصديق هويت -۳شکل 

 

- MS      ،در درخواست تصديق هويت TMSI      خود را به همراه LAI 
 VLR  ،IMSIبا دريافت اين درخواست،     . کند ارسال مي  VLRبه  
  ارســال     HLR بــه دســت آورده و آن را بــه   TMSI از رو را

، ١مهـر  پيامي شامل يک عدد تصادفي و يک زمـان         HLR. کندمي
 رمـز شـده، يـک       VLR و   HLRکه هر دو با کليد مشترک بـين         

 VLR را به ، رمز شده، و کليد جلسه     Kiعدد تصادفي، که با کليد      
 MS را بـه      پس از دريافت پيام، بخـش اول       VLR. کندارسال مي 
 رمز شده، بـه     Ki که توسط    SRES با ارسال    MS. کندارسال مي 

VLR  دهد پاسخ مي .VLR  ،SRES       دريافتي از دو طرف را باهم 
حـال  . شـود  تاييد مي  MSمقايسه کرده، در صورت تطابق، هويت       

 قتـصدي ( برساندMS است که هويت خود را به تاييد    VLRنوبت  
 عملـي را بـر رو عـدد         VLRبرا اين منظـور،     ). هويت متقابل 

جهت جلـوگير از حمـالت   (  انجام دادهMSتصادفي دريافتي از   
و نتيجه را به صورت رمزشده با کليـد جلـسه           ]) ۱۱[پخش مجدد 

 .باشدمي ۴ شکل به صورتاين فرايند . کند ارسال ميMSبه 

 پروتکل پيشنهاد -٣
قط يکي  بيشتر پروتکلها ارائه شده، ف    همان طور که قبالً هم اشاره شد        

در اينجـا سـعي   . اندها کارايي يا امنيت را مورد تاکيد قرار داده      از جنبه 
گير از نتايج اين تحقيقات و با در نظر گرفتن شرايطي کـه             شده با بهره  

، ]۶ [پروتکلها تصديق هويت در محيطها سـيار بايـد داشـته باشـند            
ر ايـن پروتکـل،     د. ارتقا دهد ها را   پروتکلي ارائه شود که هر دو اين جنبه       

MS               در توليد کليد جلسه شرکت کرده و به اين ترتيب جلو لو رفـتن 
کليد جلسه يا مسامحه طرف مقابل در انتخـاب کليـد جلـسه ضـعيف را               

  :همچنين تصديق هويت به صورت متقابل است. گيردمي

 بيتـي بـه نـام       ۶۴يـک عـدد      HTL و   KAYهمانند پروتکلها    -
COUNTM    بر رو MS   و HLR   دارد که در هر اجـرا       وجود

 MSزمـاني کـه     . يابـد پروتکل به صـورت همزمـان افـزايش مـي         
 ۳۲بخواهد از خدمات شبکه استفاده کند، ابتدا يک عدد تصادفي           
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 و  TMSI توليـد کـرده و آن را بـه همـراه             RAND1بيتي به نام    
LAI   به VLR  با دريافت اين پيـام،      . کند ارسال ميVLR   ابتـدا ،

IMSI    را از رو TMSI  به دست آورده، سپس يک عدد تصادفي
 RAND2، سپس   VLR. کند توليد مي  RAND2 بيتي به نام     ۳۲

 بـا   IMSI  رمـز شـده    ، ارسال کرده و در همان زمـان       MSرا به   
 بـه  RAND2 و RAND1 را بـه همـراه       HLRکليد مـشترک بـا      

HLR  کند ارسال مي .MS   و HLR         هـر دو بـا الحـاق RAND1 ،
RAND2   و COUNTM   بيتـي    ۱۲۸ي   عدد تـصادف RAND  را 

 اعمـال  A3 بـه الگـوريتم   Kiتوليد کرده، سپس آن را بـه همـراه        
- ارسـال مـي    VLR را توليد کرده، و به       'SRES و   SRESکرده،  
 اين دو مقدار را با هـم مقايـسه کـرده و در صـورت                VLR. کنند

حـال در ايـن نقطـه،       . شـود  تـصديق مـي    MSيکي بودن، هويت    
VLR       تاييـد     هم بايد هويت خود را بـه MS  بـرا ايـن    .  برسـاند

کـه در مرحلـه     ( RAND1 رمز شده عدد تـصادفي       VLRمنظور  
 MS با کليد جلسه مشترک را بـه         ) دريافت کرده بود   MSاول از   

 پس از دريافت ايـن پيـام بـا مقايـسه آن بـا               MS. کندارسال مي 
 VLRمقدار عدد تصادفي توليـد خـودش، بـه تـصديق هويـت         

 . نشان داده شده است۲روتکل در شکل نحوه اجرا پ. پردازدمي

MS VLR HLR

{SRES}Ki, {RAND2}Kc

TMSI, LAI
IMSI

{RAND1, TH}Ki, {SRES}Ki, Kc
{RAND1, TH}Ki

Compares SRESs

{f(RAND2)}Kc

MS VLR HLR

{SRES}Ki, {RAND2}Kc

TMSI, LAI
IMSI

{RAND1, TH}Ki, {SRES}Ki, Kc
{RAND1, TH}Ki

Compares SRESs

{f(RAND2)}Kc

  
 گودفر نحوه کار پروتکل تصديق هويت -۴شکل 

 بررسي ويژگيها امنيتي پروتکل پيشنهاد -٤
 و  KAYگيـر از نتـايج پروتکلهـا        پروتکل ارائه شده، سعي در بهـره      

HTL       هـا امنيتـي     جنبـه   ارتقـا   جهت باال بردن کارايي و همچنـين
 ويژگيهايي که يک پروتکل      برخي از  .رد دا GSM پروتکل تصديق هويت  

  ]:۱۱، ۶ ،۵ ،۴[امنيتي بايد داشته باشد عبارتند از

 تصديق هويت متقابل -

 توافق دوجانبه بر رو کليد -

 اطمينان دوجانبه از تازگي کليد -

  گمنامي -

  . مرور شده وجود نداشتاين ويژگيها در پروتکلها

    بررسي ويژگيها امنيتي پروتکل پيشنهاد١-٤

جهت تصديق هويـت متقابـل و اطمينـان         : ليد عدد تصادفي  تو -
 و شبکه بايد اعـداد تـصادفي توليـد          MSدوجانبه از تازگي کليد،     

امـا بـا توجـه بـه        . کرده و در توليـد کليـد جلـسه سـهيم باشـند            
 و به خاطر کاهش انـدازه پيـام، در ايـن       MSمحدوديت پردازشي   

اين .  است  بيتي MS  ،۳۲پروتکل عدد تصادفي توليد شده توسط       
آيـد چـون در نهايـت، اعـداد         کار، ضعف امنيتي به حـساب نمـي       

 بيتي  ۱۲۸ به هم الحاق شده و يک عدد         COUNTMتصادفي و   
  .شودشود که برا توليد کليد جلسه از آن استفاده ميتوليد مي

هـر پروتکـل     يکـي از ويژگيهـا مهـم         :تصديق هويت متقابل   -
ـ . تصديق هويت، تصديق هويت متقابـل اسـت         جلـوگير از    راب

 و شبکه بايد همديگر را تصديق هويـت         MS،  سازشبيهحمالت  
، تصديق HTL، و GSM ،KAYدر پروتکل تصديق هويت    . کنند

کنـد   را تصديق هويت ميMSفقط شبکه   : هويت يک طرفه است   
 False حملـه  مـثالً (تواند منجر به حمـالت تقليـد شـود    که مي
BTS .(تصديق هويت متقابل در پروتکل پيشنهاد وجود دارد. 

MS VLR HLR

{SRES}Ki

TMSI, LAI, RANDM1

{IMSI}Khv, RANDM1, RANDM2

{SRES}Ki,{Kc}Khv

RANDM2

{RANDM1}Kc

MS VLR HLR

{SRES}Ki

TMSI, LAI, RANDM1

{IMSI}Khv, RANDM1, RANDM2

{SRES}Ki,{Kc}Khv

RANDM2

{RANDM1}Kc

  
 پيشنهاد نحوه کار پروتکل تصديق هويت -۴شکل 

در پروتکلها مرور شـده، کليـد       : توافق دوجانبه بر رو کليد     -
. گرفـت  قرار مـي   MSجلسه توسط شبکه توليد شده و در اختيار         

توانـد  در اين صورت مهاجم با معرفي خود به عنـوان شـبکه، مـي             
 هم  MS( ارسال کند    MSکرده و به    کليد جلسه ضعيفي را توليد      

 در  MSاين کار بـه علـت عـدم همکـار           ). بايد آن را قبول کند    
در پروتکـل پيـشنهاد هـر دو        . توليد کليد جلسه مشترک است    

 .کنندطرف در توليد کليد جلسه همکار مي

يک از حمالت قو بـر رو       : اطمينان دوجانبه از تازگي کليد     -
، حمله پخش     است که در آن، يـک       ١ مجدد سيستمها رمزنگار

پيام يا بخـشي از آن از اجراهـا قبلـي پروتکـل توسـط مهـاجم                 
 .گيـرد ذخيره شده و در اجرا کنـوني مـورد اسـتفاده قـرار مـي              
. پذيرندتمامي پروتکلها مرور شده، در برابر اين نوع حمله آسيب 

، به خاطر اشتراک هر دو طرف در توليد             اما در پروتکل پيشنهاد
 .]۱۲ [لسه، امکان وقوع اين نوع حمله وجود نداردکليد ج
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 همـه پروتکلهـا محرمـانگي هويـت کـاربر را از طريـق                :گمنامي -
هويـت موقـت    . کنند تامين مي  )TMSI(استفاده از هويت موقت   

بايد يکبار مصرف بوده و در هر اجرا پروتکل بايد هويت موقـت             
 ].۴[ نسبت داده شودMSجديد به 

مبنـا،  -GSMبيـشتر پروتکلهـا     : ابتفرض امن بودن شبکه ث     -
شبکه ثابت را امن فـرض کـرده و اطالعـات ارسـالي در آن را بـه              

، شـبکه ثابـت       . کنندصورت متن ارسال مي    در پروتکل پيشنهاد
 در نظر گرفته نشده و اطالعات در اين مسير به صـورت رمـز               امن

 .شودشده ارسال مي

    کارايي٢-٤
پيـشنهاد در چهـار دور اجـرا         پروتکل   :تعداد دور ارسال پيام    -

 و يـک دور کمتـر از   HTLشود که يک دور بيشتر از پروتکل        مي
 در سه مرحله    HTLاگر چه پروتکل    .  است GSMپروتکل اصلي   

 اما ايـن دو پروتکـل       شود در دو مرحله اجرا مي     KAYو پروتکل   
ا بين امنيت   در پروتکل پيشنهاد مصالحه   . امنيت پاييني دارند  

  .رت گرفته و هر دو مورد تامين شده استو کارايي صو

  . نشان داده شده است۱نتايج مقايسه در جدول 

  مرور شده و پروتکل پيشنهادمقايسه پروتکها -۱جدول 

پروتکل   
GSM 

پروتکل 
KAY 

پروتکل 
HTL  

پروتکل 
  گودفر

پروتکل 
  پيشنهاد

 هويت تصديق
  +  +  -  -  -  متقابل

اطمينان دوجانبه از 
  +  -  -  -  -  تازگي کليد

توافق دوجانبه بر 
  +  -  -  -  -  رو کليد

  +  +  +  +  +  گمنامي
فرض امن بودن 

  -  -  +  +  +  شبکه ثابت

تعداد دور ارسال 
  پيام

۵  ۲  ۳  ۶  ۴  

 ريگجهينت -٥
GSM       ها امنيتـي نظيـر      اولين سيستم ارتباطي تجار است که جنبه

هويـت  پروتکـل تـصديق    .تصديق هويت، محرمانگي و گمنامي را ارائـه داد      
GSM         ها   از نظر امنيتي ضعيف بوده و در نتيجه، شبکهGSM پذير  آسيب

در پروتکـل   . توانند مورد حملـه و نفـوذ قـرار گيرنـد          امنيتي زياد داشته و مي    
، آسـيب      پـذيريها امنيـت پروتکـل تـصديق هويـت          تصديق هويت پيـشنهاد

GSMرفع شده و همزمان با آن، کارايي آن نيز بهبود يافته است .  
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