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 چكيده
ساده ترين  .هويت کاربران سيستم است سئله در ايجاد يک سيستم توزيع شده امن، احرازمهمترين م

 ی بر مبنای در اين مقاله سيستم احراز هويت.است کلمه عبور استفاده ازاحراز هويت کاربران تکنيک در 
  پروتکلی مقاوم در برابر حدس است کهGongاساس اين سيستم پروتکل . کلمه عبور ارائه می شود

 معماری سيستم به صورت سلسله مراتبی و در دو. کلمه عبور و در عين حال بهينه در نوع خود است
توسط دو کارگزار بر خط و يک پايگاه داده به صورت متمرکز و احراز هويت در هر ناحيه . سطح است

 .کند را نيز پشتيبانی می forward secrecy و SSOاين سيستم خاصيت انجام می شود، عالوه بر 

  .ی احرازهويت، توزيع کليد، سيستم توزيع شده، محرمانگی، امنيت، رمزنگار:کلمات کليدی
  

    مقدمه۱

از ميان تکنيک های  .احرازهويت کاربران يکی از مسائل اساسی در امنيت کامپيوترها و شبکه های کامپيوتری است
ها مانند کارت هوشمند مورد توجه  بيشتر از ساير روش،  خاصی نداردوسيله احتياج به  از آنجا که کلمه عبوراحراز هويت

با توجه به اينکه کاربران معموالً کلمه های عبور ساده ای انتخاب می کنند، سيستم های احرازهويت در معرض خطر  . است
مه های عبور کل: دو تکنيک متفاوت برای مقابله با حدس کلمه عبور وجود دارد.  هستند١حدس کلمه عبور ويا حمله به فهرست

 کارفرما بور يک بار مصرف هزينه سربار برایکلمه های ع  . مقاوم در برابر حدس کلمه عبور  پروتکل های  و٢يک بار مصرف
  در اين .  اشاره کردLamportاز ميان تکنيک های کلمه عبور يک بار مصرف می توان به طرح ]. ۸[وکارگزار توليد می کنند 

                                                 
١ Dictionary attack 
٢ One time password 
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 ... ،pw ، H(pw) ،H(H(pw)) ، دنباله کلمه های عبور ٣ تابع درهم سازH و   باشدpwمانه کاربر اگر مقدار محرروش 

 و هزينه سربار برای کارگزار Hتابع   هزينه سرباری که اين روش برای کارفرما دارد اعمال مکرر. خواهد بودHt(pw)و
  .  استبرنگهداری مقدار کلمه عبور قبلی هر کار

اين پروتکل ها اگرچه .  کلمه عبور ارائه شده است احراز هويت بسياری مقاوم در برابر حدستا کنون پروتکل های
از اين ميان می توان به . کلمه های عبور ضعيف را در برابر حدس محافظت می کنند، ولی از نظر تعداد دور و پيام کمينه نيستند

  .]۳[ اره کرد پيام انجام می دهد، اش۷که احراز هويت را با   Nonceپروتکل 
 در ]۱[ ارائه شد که عالوه بر مقاوم بودن در برابر حدس کلمه عبور با توجه به Gong پروتکلی توسط ۱۹۹۵در سال 

 است به اين Gong ، pull modelپروتکل . ]۲[بهينه است ) handshakeچالش و پاسخ بر اساس نانس و ( محيط خود 
 مناسب WANوتکل برای محيط های ؛ اين پرزار احراز هويت اقدام می کندمعنی که کارگزار برای دريافت کليد از کارگ

به است به اين دليل که در اين شبکه ها تعداد کارفرماها بسيار بيشتر از تعداد کارگزارها است و کارگزار احراز هويت 
 که کاربر برای دريافت کليد با کارگزار احراز هويت ارتباط push modelدر برابر  ( گزارها نزديکتر از کارفرماها استکار

 Sکليد خصوصی  KRs کليد عمومی و در مقابل KUsدر اين شکل .  آمده است۱اين پروتکل در شکل ). برقرار می کند
 عمليات ياء انحصاری را نشان می ⊕.   استy با کليد xزگذاری  به معنی رمy[x] نانس و ra و na1 ،na2 ،ca ،na3 . است

  . يک تابع شناخته شده و از پيش تعيين شده استfدهد و 
 ، است که کارگزار برای رمزنگاری پاسخ پيام از آن na3 انتخاب يک عدد تصادفی، Gongايده اصلی پروتکل 

 شود، در مقايسه با کلمه عبور کاربر که انتخاب پروتکل تخاب میاين عدد تصادفی اگر چه توسط کارفرما ان. کند استفاده می
بار  برای رمزگذاری  همچنين  به دليل آنکه  از اين عدد تصادفی تنها  يک. تر است های ديگر است، از نظر رمزنگاری قوی

ين ترتيب پروتکل خاصيت به ا.  بعدی ندارددوره هایکليد شود،  شکستن آن خطری  برای کلمه  عبور و  پاسخ  استفاده  می
forward secrecy خاصيت . کند پشتيبانی می راforward secrecy به معنی جلوگيری از خطرات و لورفتن اطالعات 

در اين پروتکل مهاجم با داشتن کلمه عبور کاذبذ قادر به دستيابی به کليد . ]۷[ بيشتر در زمان لو رفتن يک اطالع محرمانه است
  .ن فاش شدن کليد يک دوره باعث فاش شدن کليد دوره های بعدی نمی شوددوره نيست و همچني

 کمينه است و حذف هر يک از آنها صحت پروتکل  نيزقابل ذکر است که تعداد اعداد تصادفی به کار رفته در پروتکل
ام به صورت  حذف شود در اين صورت مهاجم با ارسال پي۱ از پيام na3به عنوان مثال اگر . کند را دچار مشکل می

[A,B,na1,na2,ca,x] KUs کارگزار را در تفسير x به اشتباه خواهد انداخت و x به صورت [na3]Kaشود ر می تفسي .

                                                 
٣ Hash function  

[A,B,na1,na2,ca,na3,[na3]Ka] KUs , ra A → B ۱ 
[A,B,na1,na2,ca,na3,[na3]Ka] KUs , 
[B,A,nb1,nb2,cb,nb3,[nb3]Kb] KUs  

B → S  ۲ 

[na1, k ⊕  na2 ]na3 , [nb1, k ⊕  nb2 ]nb3 S → B ۳ 
[na1, k ⊕  na2 ]na3 , [f1(ra) , rb ] k B → A ۴ 
[f2(rb)] k A → B ۵ 

  کمينه از نظر تعداد پيامGongپروتکل : ۱شکل
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⊕ y = [na1, kمهاجم با دريافت پيام   na2 ]na3به اين .  قدرت تست حدس خود در مورد کلمه عبور را خواهد داشت
کند سپس   استفاده میna3 و به دست آوردن xرده و از آن برای رمزگشايي   انتخاب کKaترتيب که مهاجم مقداری را برای 

 مقدار ۳همچنين اگر از پيام شماره . کند   و تست کلمه عبوری که حدس زده است، استفاده میyاز اين مقدار برای رمزگشايي 
na1 حذف شود و به صورت [k ⊕  na2 ]na3مهاجم می تواند خود را به جای .    درآيدBزده و با شرکت در پروتکل  جا 

⊕ kبه اين ترتيب با دانستن .  را به طور قانونی به دست بياوردkمقدار   na2 می تواند حدس خود از Kaرا تست کند . 
به اين معنی . کند  مهاجمان داخلی نيز حفظ میخطر مهاجمان خارجی بلکه از خطرپروتکل ارائه شده نه تنها کلمه عبور را از 

 نيز B؛ همچنين نخواهد داشترا ه از اجرای موفق پروتکل،  حتی با وجود اطالعات باقيماندBس کلمه عبور  حدتدر قAکه 
  .  نيستAقادر به حدس کلمه عبور 

 برای پشتيبانی Gongدر ادامه توسعه پروتکل .  ارائه می شودGong در اين مقاله سيستم احراز هويتی بر مبنای پروتکل
بوسيله آن  به مکانيزمی اطالق می شود که SSOطبق تعريف خاصيت . بين نواحی آورده می شود و ارتباط SSO٤از خاصيت 

هايي  توان به کاربر اجازه دسترسی به همه کامپيوترها و سيستم با انجام عمليات احرازهويت و مجوز دسترسی برای يکبار، می
تحليل امنيتی . ]۵[کردن چندين باره کلمه عبور باشد وارد که کاربر مجوز دسترسی به آنها را دارد، داد؛ بدون آنکه نيازی به

ل از پياده سازی نمونه ای  در بخش بعدی مورد بررسی قرار می گيرد و در ادامه آن نيز نتايج حاصGongپروتکل توسعه يافته 
  .  می شودسيستم ارائه

  

   معماری سيستم  ۲

هر . دهد رکز و توسط يک کارگزار بر خط انجام میسيستم موردنظر، احرازهويت در هر ناحيه را به صورت متم
  :کارگزار سيستم از سه مؤلفه تشکيل شده است

وظيفه اين کارگزار، احرازهويت کاربران به ازاء ورود اوليه آنها است و خاصيت : ) AS( ٥کارگزار احرازهويت .۱
SSOکند  را پشتيبانی می. 

کارگزار توزيع کليد . ر و کارگزار را به طور امن بر عهده داردتوزيع کليد بين کارب : )KDS (٦کارگزار توزيع کليد .۲
 .کند ای بين کاربر و کارگزار مورد نظر مبادله می به ازاء هر درخواست سرويس، کليد محرمانه

 عبور کاربران و کارگزارهای عضو در ناحيه ايگاه داده وظيفه نگهداری از کلمه هایاين پ: پايگاه داده احرازهويت  .۳
شود، برای دسترسی  همچنين کليدهايي که برای ورود اوليه کاربر توسط کارگزار احرازهويت صادر می. درا دار

 .شود کارگزار توزيع کليد در اين پايگاه داده ذخيره می

کارگزار توزيع کليد و کارگزار احرازهويت از نظر منطقی از يکديگر مجزا هستند ولی به دليل استفاده از پايگاه داده 
. شوند ک و به منظور فراهم آوردن امنيت بيشتر و همچنين حذف ساعت همگام در سيستم، بر روی يک ميزبان اجرا میمشتر

 پس از اطمينان از هويت کاربر کليد موقتی با مدت AS ارائه می دهد و ASکاربر برای ورود به سيستم، کلمه عبور خود را به 
   ذخيره   احراز هويت در پايگاه دادهAS توسط  ناميده می شود، د احراز هويتکه کلي  اين کليد. می کند  صادر  اعتبار محدود

                                                 
۴ Single Sign On  
۵ Authentication server 
۶ Key distribution server 
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کاربر برای استفاده از هر سرويس در شبکه، به جای کلمه عبور، کليد احراز .  قرار می گيرد می شود و همچنين در اختيار کاربر

  . باره کلمه عبور به ازاء هر سرويس را ندارد به اين ترتيب کاربر نيازی به وارد کردن چندين. ارائه می کندKDSهويت را به 

نتيجه کاهش تهديدهايي که  و کاهش مبادله کلمه عبور و در SSOاين تکنيک عالوه بر آنکه باعث تضمين خاصيت 
ين ؛ به دليل محدود بودن مدت اعتبار کليد احراز هويت خطرات ناشی از دزديده شدن و لو رفتن امتوجه آن است، می شود

 قرار گرفتن کارگزار با. کليد در مقايسه با کلمه عبور که کليد بلند مدت کاربر است، بسيار کمتر و محدودتر خواهد بود
  به ساعت همگام در کل سيستم نيازی نيست؛ و Kerberosبرخالف نيز احرازهويت و کارگزار توزيع کليد در يک ميزبان 

   .شود اده میاعتبار کليد با ساعت يک ميزبان مطابقت د

از آن جا که کاربر .  ناميده می شود٧محيط توزيع شده مجموعه ای از گروه ها و دامنه ها است که هر دامنه اجرا، ناحيه
می تواند درخواست دريافت سرويس حتی از ناحيه ديگر را نيز داشته باشد و به دليل آنکه اطالعات کاربران و کارگزارها در 

برای ارتباط کاربر با کارگزاری  در ناحيه ديگر هر يک از دو .  اند، قرار دارد ه در آن ثبت  نام کردهای ک پايگاه داده ناحيه
  .طرف بايد در ناحيه مربوط  به خود احرازهويت شوند و سپس نتيجه اين احرازهويت به ناحيه طرف مقابل آنها منتقل شود

  معماری دو سطحی سيستم را نشان می۲شکل . شود جام میسطح ان ارتباط بين نواحی به صورت سلسله مراتبی و در دو
،  قرار دارد که وظيفه آن صدور گواهينامه برای کارگزارهای سيستم است٨مرکز صدور گواهیدر باالترين سطح يک  .دهد

زهويت يفه آنها احراکه وظ قرار دارند سيستمدر سطح دوم کارگزارهای . اين مرکز می تواند به صورت برون خطی عمل کند
کارگزارهای احرازهويت . کارگزارها چنانچه گفته شد از سه مؤلفه مجزا تشکيل شده انداين هر يک از . در هر ناحيه است

  . توسط مرکز گواهی هويت و گواهينامه های صادر شده توسط آن ارتباط بين نواحی را انجام می دهند
  

    پروتکل سيستم۳

هر الف به ازاء -۳، شکل مرحله اول. آمده است ۳ در شکل SSOر پشتيبانی از خاصيت  به منظوپروتکل به کار رفته در سيستم
  کاربر با ارائه کلمه عبور خود به کارگزار احراز هويت کليد احراز هويت،   در اين مرحله .شود  کاربر يک بار اجرا می بار ورود

                                                 
٧ Realm  
٨ Certificate authority 

 سيستم احرازهويتیمعمار : ۲شکل

.....
 مرجع صدور گواهی

 کارگزار سيستم

 کارگزار توزيع کليد

کارگزار

 کارگزار سيستم

 کارگزار توزيع کليد

کارگزار
.....
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Ktبه ازاء هر بار درخواست دريافت سرويس انجام می شود، کاربر ، کهب-۳ شکل سپس در مرحله دوم. ، را دريافت می کند 

 .، را دريافت می کندKبا ارائه کليد احراز هويت، کليد دوره، 

با فرض آنکه کارگزار احرازهويت و کارگزار توزيع کليد در يک ميزبان اجرا می شوند، کليد عمومی و خصوصی هر 
  اطالعات بيشتری در Kerberosهمچنين اين امر باعث می شود تا برخالف بليط در . هستنددو کارگزار با يکديگر برابر 

  . )  مراجعه شود] ۴[برای اطالعات بيشتر به  ( .اختيار کاربر قرار نگيرد
توسط در مرحله اول کاربر . د برای پشتيبانی از ارتباط بين نواحی را نشان می دهGong توسعه پروتکل ۴شکل 

در صورت نياز به ارتباط با کارگزاری در ناحيه .  را دريافت می کندKtکارگزار احراز هويت ناحيه خود احراز هويت شده و 
  ،KDSrem، کارگزار توزيع کليد در ناحيه دوم. شود ارسال  می) در ناحيه ديگر (  به کارگزار مورد نظر ۱ديگر پيام شماره 

   پيام  اول بخش، Realma با توجه به   برای رمزگشايي بخش اول پيام و   است ۲ پيام   بخش دوم   رمزگشايي  تنها قادر به
 می  ارسالAبه کارگزار توزيع کليد ناحيه را  KUs[ KDSrem ,KDS, ns1,ns2,cs,ns3,[ns3]KRsrem]   همراه  به

پيام، اطمينان دارد که پيام از جانب کارگزار توزيع کليد ناحيه ديگر است؛ ، به دليل امضای رقمی KDSاين کارگزار، . کند
 ارسال  KDSrem   به ۴شود و پيام  شماره    انتخاب میA ناحيه KDSپس از رمزگشايي پيام، کليد دوره مورد نظر توسط 

 KDSrem.  استKDSرگزار  از کليد انتخاب شده توسط کاKDSremاطالع   به دليل ۴بخش  دوم پيام  شماره . می شود
  . ارسال کند B را به ۵، را از بخش دوم آن استخراج نموده و پيام k قادر است مقدار کليد، ۴با دريافت پيام شماره 

شود و هر کارگزار توزيع کليد مقدار کليد را برای  ای بين نواحی مبادله نمی به اين ترتيب هيچ گونه اطالع محرمانه
به  اين  دليل که  احرازهويت بين  .  ين نواحی کمينه استبتعداد پيامهای مبادله  شده برای احرازهويت . دکن ناحيه خود رمز می

  .نواحی با  تبادل کمتر  از دو  پيام و  محرمانه  نگه داشتن  مقادير محرمانه ممکن نيست
  

   

 .ازهويت رويه بدست آوردن کليد احر–الف 

[A,KDS,na1,na2,ca,na3,[na3]Ka] KUs  A → AS ۱ 
[na1, Kt ⊕  na2 ]na3 AS → A  ۲ 

  
  . رويه بدست آوردن کليد محرمانه سرويس–ب 

[A,B,na'1,na'2,ca,na'3,[na'3]Kt] KUs , ra A → B ۳ 
[A,B,na'1,na'2,ca',na'3,[na'3]Kt] KUs , 
[B,A,nb1,nb2,cb,nb3,[nb3]Kb] KUs  

B → KDS  ۴ 

[na'1, k ⊕  na'2 ]na'3 , [nb1, k ⊕  nb2 ]nb3 KDS → B ۵ 
[na'1, k ⊕  na'2 ]na'3 , [f1(ra) , rb ] k B → A ۶ 
[f2(rb)] k A → B ۷ 

  تبادل پيام در پروتکل سيستم :  ۳شکل 
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    تحليل امنيتی پروتکل  ۴

 دار و به دست آوردن مق۱ها کارگزار قادر به رمزگشايي پيام شماره  کليد عمومی کارگزار است تنKUsاز آنجاکه 
na3 همچنين به دليل وجود.  است۳ در شکل ۲ و ايجاد پيام شمارهna1 اين پيام جديد و از جانب کارگزار است؛ در نتيجه ،k 
، را داشته باشد بايد Ka ،اگر مهاجم قصد حدس کلمه عبور. ای  است که  توسط  کارگزار انتخاب  شده است محرمانه کليد

برای ايجاد . های بعدی هيچ متنی برای تست حدس خود ندارد  را دوباره درست کند به دليل آنکه در پيام۱بتواند پيام شماره 
 عدد تصادفی است و از فضای بزرگی انتخاب ca را نيز حدس بزند و از آنجا که ca مهاجم بايد Ka عالوه بر ۱دوباره پيام 
  .حدس آن بوسيله جستجو در اين فضا غير ممکن استشده است 

 اين است که جديد بودن پيام برای ؛دليل اصلی آنکه پروتکل ارائه شده کمينه و مقاوم  در برابر حدس کلمه عبور است
رگزار  های قبل پروتکل را دوباره به کا  پروتکل اگر مهاجم پيام دوره يا دوره در اين. کارگزار احرازهويت اهميتی ندارد

⊕ na1, k]صورت ارسال کند، پيام يا پيامهايي به   na2 ]na3  و [na1, k' ⊕  na2]na3 دريافت خواهد کرد، که اين هيچ 
شود تا  بارکاری کارگزار  با  باعث می کند و تنها   نمی''K های بعدی،  و يا کليد دورهKaکمکی برای حدس کلمه عبور، 

همچنين حمله به . کند پروتکل خطری را متوجه سيستم نمی به اين  replay ترتيب حمله به اين. پيامهای تکراری افزايش يابد
  .کلمه عبور نيز تنها با دزديدن کلمه عبور امکان پذير است و حدس آن ممکن نيست

 که تر است و دليل اين امر نيز آن است  استفاده از زمان مهر و ساعت همگام در مقايسه با نانس بهينه]۱[با توجه به 
ولی از آنجا که امنيت پروتکل ارائه شده . تواند از جديد بودن پيام مطمئن شود کارگزار احرازهويت با استفاده از زمان مهر می

در نتيجه  استفاده  از زمان مهر کارآيي  پروتکل را  .  های  احراز هويت  از  کارگزار  بستگی  ندارد به جديد بودن درخواست
 احرازهويت مقاوم در برابر کلمه عبور حتی با وجود ساعت همگام کاراتر از پروتکل مبتنی برپروتکل .  افزايش  نخواهد  داد

 BAN٩منطق  آمده است، بوسيله ۳که در بخش  و همچنين توسعه آن Gongپروتکل درستی عالوه بر اين . نانس نخواهد بود
  . آمده است]۹[ جزئيات اين اثبات در .قابل اثبات است

                                                 
اين منطق بر اساس .  برای درستی يابی پروتکل های احرازهويت ارائه شدNeedham و Burrow ،Abadiتوسط  ۱۹۸۹ در سال BANمنطق  ٩

  .   مراجعه شود]۶[برای اطالعات تکميلی به . رمان ايجاد تا کنون توسعه های فراوانی يافته است از BANمنطق . عقايد و اطالعات اعضا بنا شده است

[A, Realma, B,na'1,na'2,ca',na'3,[na'3]Kt] KUs , ra A → B ۱ 
[A, Realma, B,na'1,na'2,ca',na'3,[na'3]Kt] KUs , 
[B, Realmb, A,nb1,nb2,cb,nb3,[nb3]Kb] KUsrem  

B → KDSrem  ۲ 

[A, Realma, B,na'1,na'2,ca',na'3,[na'3]Kt]KUs ,  
[KDSrem ,KDS, ns1,ns2,cs,ns3,[ns3]KRsrem ]KUs 

KDSrem→ KDS ۳ 

[na'1, k ⊕  na'2 ]na'3 , [ns1, k ⊕  ns2 ]ns3 KDS→ KDSrem ۴ 
[na'1, k ⊕  na'2 ]na'3 , [nb1, k ⊕  nb2 ]nb3 KDSrem → B ۵ 
[na'1, k ⊕  na'2 ]na'3 , [f1(ra) , rb ] k B → A ۶ 
[f2(rb)] k A → B ۷ 

 
  رويه بدست آوردن کليد محرمانه سرويس در ناحيه ديگر  :  ۴شکل 
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  اه داده سيستم  پايگ۵

 .نام دارد پايگاه داده احرازهويت که در کارگزار سيستم وظيفه نگهداری از کلمه های عبور را دارد،پايگاه داده ای 
  :زير استموارد  شامل ،شود اطالعاتی که به ازاء هر کاربر عضو در اين پايگاه داده ذخيره می

 .شود ه آن شناخته می با دو مؤلفه نام عضو و نام ناحي عضوهر: مشخصه عضو  !

 فراهم کردن امنيت بيشتر برای کليد محرمانه، اين کليد پس از اعمال يک  به منظور: يا کلمه عبور عضومحرمانهکليد  !
  .  ذخيره می شوده ويا پس از رمزگذاری توسط کليد عمومی کارگزار در پايگاه داددرهم سازتابع 

  .تاريخ انقضای اين مشخصه !
 صادر شده برای احراز هويتزمان انقضای کليد فيلد،  اين .شود ه برای اين عضو صادر میهايي ک طول عمر کليد !

 .کند عضو را مشخص می

 اطالعات مربوط به کارگزار شامل .شود همچنين در پايگاه داده احرازهويت به ازاء هر کارگزار نيز يک رکورد ذخيره می
ربر، کارگزار احراز هويت کليد احراز هويت را در پيام در پاسخ به درخواست کا. نام کارگزار و کليد خصوصی آن است

 به اين ترتيب به .به کاربر ارسال می کند، همچنين اين کليد در پايگاه داده احراز هويت نيز ذخيره می شود)  ۳شکل ( ۲شماره 
آدرس  -۳ ازهويتکليد محرمانه احر  -۲  مشخصه کاربر -۱: يک رکورد شامل  کاربر به سيستم نيز بايد ازاء هر بار ورود

  .پايگاه داده ذخيره شود در ، زمان انقضای کليد-۴کند  ميزبان که کاربر از آن استفاده می

 از پايگاه داده احرازهويت قادر است  با توجه به بازيابی کليد احرازهويت۴ شماره کارگزار توزيع کليد با دريافت پيام
شوند برای  هويت ثبت می رکوردهايي که توسط کارگزار احراز. اج کند استخرB به ۵ را برای ارسال پيام شماره na3مقدار 

  . شوند  از طی شدن زمان حيات آن از پايگاه داده حذف می کاهش حجم پايگاه داده پس
 

  نتيجه گيری  ۶

 از بانک اين نمونه.  پياده سازی شده استLinuxعامل  نمونه آزمايشگاهی از سيستم ارائه شده، بر روی سيستم
از نسخه نيز همچنين برای انجام عمليات رمزنگاری . می کند  استفاده mysql++ 1.7.9 و بسته نرم افزاری mysqlعاتی اطال

9.7.beta2افزاری   بسته نرمOpenSSLاستفاده شده است  .  
ن زمان  ميانگي۱جدول .  نشان می دهدIntel PIII 800 MHZ نتايج اجرای برنامه را بر روی پردازنده ۲ و۱جدول های 

به .  و ورود اوليه به سيستم را به تفکيک نشان می دهدکليد احراز هويت و کارفرما، برای دريافت ASاجرای برنامه برای 
 نيز ميانگين زمان اجرای برنامه در هر عضو ۲جدول  . است۳ در شکل ۲و ۱های   پيام کردن اين زمان برای کامل  ديگر  عبارت

  .يس از جانب کارفرما را نشان می دهددر زمان درخواست دريافت سرو
  

  
  
  

  ميانگين زمان اجرا در هر يک از اعضا برای ورود به سيستم : ۱جدول 
  

         ) ) ) )msec( ( ( ( زمان زمان زمان زمان         عضوعضوعضوعضو
 AS 45.3کارگزار احرازهويت 

 14.9  کارفرما
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 نشان می دهد که عالوه بر آنکه اين سيستم Kerberosمقايسه سيستم ارائه شده با سيستم های احراز هويت مشابه مانند 
از نظر  مقاوم است، replay در برابر حدس کلمه عبور و حمله های Kerberosامنيت بيشتری را فراهم می کند و بر خالف 

 به ساعت همگام نياز ندارد، SPX و Kerberosعالوه بر اين سيستم ارائه شده بر خالف . کارآيي نيز قابل مقايسه با آن است
  . را نيز پشتيبانی می کندforward secrecy و SSOهمچنين ساير خصوصيات مانند 
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