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ABSTRACT



Long Term Evolution (LTE) networks are the latest cellular network technologies that
provide high-speed mobile services, greater range, better spectrum efficiency, wider
coverage and improved security architecture.
3GPP (Third Generation Partner Project) has proposed the Advanced Evolved Packet
System Authentication Key Agreement (EPS) to meet the security requirements of the
advanced LTE packet system, but this protocol still has some drawbacks in the process
Authentication because of vulnerabilities inherited from previous protocols.
In this research, we propose the EPS2-AKA protocol development of the advanced EPSAKA protocol system to enhance the security level and cover the vulnerabilities at no
additional cost by fully hiding the International Mobile Subscriber Identity (IMSI) and
testing the proposed protocol using the SPAN (Security Protocol ANIMATOR for
AVISPA) Its security level, and compare it with the standard EPS-AKA protocol in terms
of load on the network.

Keywords:LTE networks, IMSI ID, EPS-AKA protocol.
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 مم ّخص



تعد الشبكات المتطورة طويمة األمد ( Long Term Evolution)LTEأحدث تقنيات الشبكات الخموية ،والتي توفر
خدمات عالية السرعة لألجيزة المحمولة ،نطاق أكبر  ،كفاءة طيف أفضل ،تغطية أوسع وبنية أمنية متطورة.
فقد اقترح مشروع شراكة الجيل الثالث  )Third Generation Partner Project(3GPPبروتوكول المصادقة نظام
الحزم المتطور واتفاق المفتاح )Evolved Packet System Authentication Key Agreement(EPS-AKA

لتحقيق المتطمبات األمنية لنظام الحزم المتطور في شبكات  ، LTEولكن ىذا البروتوكول اليزال لديو بعض العوائق
في عممية المصادقة بسبب نقاط الضعف الموروثة من البروتوكوالت السابقة.

تطوير لبروتوكول نظام الحزم المتطور  EPS-AKAلتعزيز مستوى
نقترح في ىذا البحث البروتوكول EPS2-AKA
اً

لممعرف International Mobile (IMSI
األمن ،وتغطية نقاط الضعف دون تكمفة إضافية عن طريق إخفاء كامل
ٌ
 )Subscriber Identityمع اختبار لمبروتوكول المقترح باستخدام األدة Security Protocol ( SPAN

 )ANimator for AVISPAلمتحقق من مستواه األمني ،ومقارنتو مع البروتوكول القياسي  EPS-AKAمن حيث
الحمل عمى الشبكة.
المعرف  ، IMSIبروتوكول .EPS-AKA
الكممات المفتاحية :شبكاث، LTE
ّ

*أستاذ  -قسم النظم والشبكات الحاسوبية – كمية اليندسة المعموماتية – جامعة تشرين – الالذقية  -سورية
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مقدمة:

اقترح مشروع شراكة الجيل الثالث  ،3GPPشبكة التطور طويل األهذ  LTEباعتبارىا التكنولوجيا الواعدة لشبكات

االتصاالت المتنقمة ،والتي أضافت وظائف جديدة مقارنة مع شبكات الجيل الثالث الالسمكية وىي ]: [1


نوع جديد من المحطات القاعدية تسمى العقدة المتطورة األساسية )Home evolved Node B( HeNB

وىي نقطة وصول منخفضة الطاقة ،تتوضع ضمن مناطق صغيرة المساحة لزيادة سرعة البيانات وتحسين التغطية
الداخمية ورفع إنتاجية الشبكة.


شبكة النفاذ الراديوي األرضي العالمي المتطورEvolved Universal Terrestrial Radio (E-UTRAN

حسن طرائق االتصال بمعدل بيانات مرتفع ،كمون منخفض وعرض نطاق ترددي مرن.
 )Access Networkالذي ي ّ
بروتوكول اإلنترنت  :IPالذي تم تشغيمو في قسم تطوير الحزم األساسي ،)Evolved Packet Core(EPC

ويقدم التوافق الكامل مع الشبكات الالسمكية غير المتجانسة.


نمط جديد من االتصاالت بين الكيانات والعقد يسمى  )Machine Type Communication(MTCوىي

قادرة عمى تبادل البيانات دون تدخل اإلنسان  ،مثل أجيزة االستشعار.
تتّبع شبكة  LTEالسياسات األمنية الموجودة مسبقاً في  ، 3GPPمع إضافة تحسينات جديدة لزيادة األمن ولتكون
الشبكة أكثر موثوقية.مع العمم أنو تم تحقيق حماية الرسائل المتبادلة بين كيانات الشبكة من خالل بروتوكول .IPsec

ولكن عمى الرغم من الميزات األمنية الموجودة في شبكات  LTEإال أن بروتوكول المصادقة  EPS-AKAيرث

بعض العيوب األمنية من بروتوكول  UMTSمثل اصطياد  ، IMSIىجوم منع الخدمة ( )DOSوىجوم الرجل في
المنتصف .نقترح في ىذا البحث تحسين لمبروتوكول القياسي  EPS-AKAوتغطية نقاط الضعف السابقة.

أىمية البحث وأىدافو:
ييدف البحث إلى تطوير بروتوكول المصادقة القياسي  EPS-AKAفي شبكات  ،LTEليصبح اكثر أمناً ويغطي

نقاط الضعف الموروثة من بروتوكوالت المصادقة السابقة ،وأىميا اصطياد ىوية المشترك  ، IMSIالعقد الوىمية و

ىجوم الرجل في المنتصف .
تأتي أىمية البحث من أىمية ودور الشبكات الخموية في حياتنا اليومية ،كتحويل األموال وغيرىا من الخدمات المصرفية
ودفع الفواتير والبيع والشراء عن طريق اإلنترنت ،ولكن اليمكن ليذه الشبكات تحقيق المرجو منيا إال بكسب وثوقية
المشترك من خالل التأكد من المستوى األمني ليا وعدم وجود خروقات أمنية تيدد خصوصية وأمن المشترك.

طرائق البحث ومواده:
سنقدم في ىذه البحث شرحاً عن آلية عمل بروتوكول المصادقة  EPS-AKAو تحديد نقاط الضعف التي يعاني

مطور عن البروتوكول القياسي ،يمبي جميع االحتياجات
منيا.ومن ثمة اقتراح البروتوكول  EPS2-AKAكبروتوكول ّ
األمنية ويغطي نقاط الضعف الموجودة في البروتوكول القياسي ،والتحقق من ذلك باستخدام األداة  . SPANوتمت
مقارنة الحمل عمى مستوى الشبكة بين البروتوكول القياسي والبروتوكول المقترح في حالتي المصادقة األولية وعمميات
المصادقة الالحقة.
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-1البنية األمنية لشبكات :LTE

يوجد خمس مستويات أمنية حددتيا لجنة :[2] 3GPP

.1

أمن الوصول إلى الشبكة :توفر الوصول اآلمن إلى الشبكة ،والحماية من اليجمات المحتممة عمى الوصمة

الراديوية .

.2

أمن مجال الشبكة :توفر مجموعة من الميزات األمنية لمحماية من اليجوم المحتمل عمى شبكة الخطوط

السمكية وتم ّكن من تبادل البيانات بطريقة آمنة.

.3

أمن مجال المستخدم :يتم اعتماد المصادقة المتبادلة بين جياز الموبايل و الشريحة باستخدام رقم التعريف

الشخصي السري .)Personal Identification Number(PIN

.4

أمن مجال التطبيقات  :توفر مجموعة من الميزات األمنية التي تمكن من تبادل البيانات بين التطبيقات لدى

المستخدم و مزود الخدمة بشكل آمن.
-2ىرمية توليد المفاتيح في بروتوكول EPS

]:[3

في بروتوكول المصادقة  EPSيتم اشتقاق كافة المفاتيح الالزمة من المفتاح الوسيط Key Access ( KASME

 )Security Management Entityالذي يعد مفتاحاً رئيسياً محمياً لممشترك عمى عكس المفتاح الدائم ،Kيخزن في
كيان إدرة التنقل  ) Mobile Management Entity( MMEبينما يتم تخزين المفتاح الدائم  Kفي مركز المصادقة
.)Authentication Center(AUC
يحتوي التسمسل اليرمي عمى جذر واحد وىو المفتاح الدائم  Kوتمييا مجموعة من المفاتيح كما في الشكل(:)1


جذر التسمسل اليرمي المفتاح الرئيسي  :Kوىو سمسمة بتات عشوائية خاصة بالمشترك مخزنة في الشريحة و

مركز المصادقة.


مفتاحي التشفير والسالمة  )Ciphering Key(CKو  : )Integrity Key(IKمشتقين من المفتاح . K



المفتاح  : KASMEمشتق من المفتاحين  CKو IKوىو يعمل كمفتاح أساسي محمي.



المفتاح  : KeNBمشتق من المفتاح KASMEيستخدم بين تجييز المشترك)User Equipment( UE

والعقدة .eNB


المفتاح  : NHمفتاح وسيط آخر مشق من  KASMEيستخدم في حاالت التسلين .Handover



المفاتيح  KUPENC ، KRRCINT، KRRCENCتستخدم من أجل التشفير والسالمة لمركز مراقبة الموارد



المفتاحين  KNASencو  KNASintيستخدامان من أجل التشفير والسالمة لحركات المرور في طبقة عدم

الراديوية  ) Radio Resource Control(RRCوتجييز المستخدم .UE
الوصول.
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K

CK,IK

KASME

KNASenc
KNASint

KeNB,NH

KUPenc

KRRCint

KRRCenc

الشكل( )1ىرمية توليد المفاتيح في بروتوكول EPS-AKA

 -3بروتوكول EPS-AKA

البد من التعرف عمى المفاىيم األساسية في المصادقة قبل البدء بشرح آلية عمل البروتوكول]:[4,5

.1

ىوية المستخدم:

ستخدم في الشبكات السابقة وىو ،IMSIويتكون من
تستخدم  LTEنفس
المعرف الخاص بتحديد ىوية المستخدم الم َ
ٌ
ثالثة أجزاء:
رمز البمد.)Mobile Country Code( MMC:

رمز شبكة الجوال.)Mobile Network Code( MNC :
يعرف المستخدم بشكل فريد.)Mobile Subscriber Identification Number( MSIN :
رقم ّ
سرية ىوية المستخدم :
.2

يحمي بروتوكول  EPSسرية ىوية المستخدم ضد اليجمات بنفس الطريقة التي تتبعيا أنظمة  GSMو UMTS
،حيث يتم تعيين ىوية مؤقتة وتسمى  )Globally Unique Temporary UE Identity(GUTIتختمف قميالً عن

 )Temporary Mobile Subscriber Identity(TMSIالمستخدمة في  GSMو  UMTSويتم تخصيصيا من
قبل .[6] MME
تتكون  GUTIمن عنصرين:
عرف الـ  MMEالتي خصصت  GUTIويتكون من .MMEid ،MCC ،MNC
 :GUMMEIي ّ
عرف تجييز المستخدم ضمن  MMEالتي خصصت .GUTI
 :M-TMSIي ّ
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-1-3آلية عمل بروتوكول :[7] EPS

تتم وفق اإلجرائيتين اآلتيتين:
o

توليد أشعة المصادقة في الشبكة الرئيسية .)Home Subscribe Server(HSS

o

تحقيق المصادقة المتبادلة بين  UEو .MME

توليد أشعة المصادقة:
وتتم وفق مايمي:

المعرف  IMSIو
تستدعي  MMEاإلجرائية عن طريق طمب أشعة المصادقة من  HSSويتضمن الطمب
o
ّ
ىوية شبكة التخديم  SNIDالتي سيتم استخداميا من أجل توليد المفتاح المحمي .KASME
o

عند استالم الطمب يقوم  HSSبتوليد أشعة المصادقة ] AV[1….nووضعيا في مصفوفة مرتبة وارساليا إلى

. MME
وىنا نناقش حالتين :
.1
.2

اذا كان  n>1يتم توجيو أشعة المصادقة استناداً إلى الرقم التسمسمي.

توصي  [8]TS33.401أن يكون  n=1بحيث يتم إرسال ناقل واحد لممصادقة في كل مرة يتم طمب المصادقة

ألن الحاجة إلى االتصال المتكرر مع  HSSمن أجل الحصول عمى أشعة المصادقة الجديدة تم تخفيضيا في EPS
من خالل استخدام المفتاح الرئيسي المحمي  ،KASMEوىو غير مكشوف أو معرض لمخطر مثل  CKو  IKفي
شبكات  ،UMTSبالنتيجة اليحتاج إلى التجديد في كثير من األحيان .استناداً إلى المفتاح الرئيسي المحمي والمفاتيح
المشتقة منو لم نعد بحاجة الستخدام أشعة مصادقة محسوبة مسبقاً عندما ينتقل المستخدم إلى شبكة تخديم مختمفة

الرتباط المفتاح  KASMEمع ىوية شبكة التخديم.

يتكون شعاع المصادقة في  UMTSمن البارامترات اآلتية:
-

رقم عشوائي .RAND

-

االستجابة المتوقعة .)Expected Response(XRES

-

المفتاحان  :مفتاح التشفير  )Ciphering Key(CKو مفتاح السالمة .)Integrity Key(IK

-

رمز التوثيق)Authentication Token(AUTN

بينما يتكون شعاع المصادقة في  LTEمن البارامترات اآلتية:
-

رقم عشوائي .RAND

-

االستجابة المتوقعة .)Expected Response(XRES

-

المفتاح .) Key Access Security Management Entity(KASME

-

رمز التوثيق.)Authentication Token(AUTN

-

يبدأ  AUCبتوليد رقم عشوائي  RANDو رقم تسمسمي  ، SQNمع العمم أنو يحتفظ كالً من  HSSو UE

خصص لكل مستخدم في  )HSSو ( SQNMSوىو أعمى رقم تسمسمي تم قبولو
بالترابط بين (SQNHEرقم تسمسمي ي ّ
في ،)UEويتم اخفاؤه باستخدام مفتاح إخفاء اليوية .)Anonymity Key(AK
يتم حساب البارامترات اآلتية كما ىو موضح بالشكل(: [9])2
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MAC=f1K(SQN\\RAND\\AMF).
XRES=f2K(RAND).
CK=f3k(RAND).
IK=f4k(RAND).
AK=f5k(RAND).
)AUTN(SQN xor AK\\AMF\\MAC
الخطوة الجديدة المختمفة عن شبكات UMTSهى اشتقاق المفتاح  KASMEباستخدام تابع اشتقاق المفتاح KDF
( )Key Derivation Functionويمكن بذلك االستغناء عن المفتاحين  CKو . IK
)KASME=KDF(SQN xor AK\\CK\\IK\\SNid

-

الشكل( )2توليد أشعة المصادقة لبروتوكول  UMTSوEPS

-2-3المصادقة المتبادلة بين  MMEو:UE
اليدف من ىذا اإلجراء ىو:
o

مصادقة المستخدم.

o

إنشاء مفتاح رئيسي محمي بين  MMEو . UE

o

التحقق من حداثة شعاع المصادقة.

o

مصادقة الشبكة الرئيسية من قبل .UE

ويتم ذلك وفق الخطوات اآلتية:


تستدعي  MMEاإلجرائية عن طريق تحديد شعاع المصادقة غير المستخدم التالي من مصفوفة األشعة

الموجودة في قاعدة بيانات  ،MMEاذا لم يتواجد أي شعاع مصادقة تقوم بالطمب من .HSS
315
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ترسل  MMEالبارامترين ( )RAND,AUTNإلى .UE



عند استالم  UEلمبارامترين السابقين يقوم بالعمميات اآلتية:

-

حساب قيمة المفتاح . AK
استخالص قيوت . SQN
حساب قيمة . XMAC

-

التحقق فيما إذا كان .XMAC=MAC

-

التحقق من أن قيمة  SQNضمن المجال الصحيح.
بعد التحقق من الشرطين السابقين تتم مصادقة المستخدم لمشبكة ويحسب قيمة  RESويرسميا إلى MME



يقارن  MMEقيمة  RESالقادمة من  UEمع قيمة  XRESالموجودة في شعاع المصادقة في حال

المطابقة تحصل المصادقة لممستخدم كما في الشكل(.)3

الشكل( )3التحقق من المصادقة في شريحة المستخدم

-3-3أسباب فشل المصادقة:

.I

فشل المطابقة بين  MACو.XMAC

.II

فشل التزامن إذا كان الرقم التسمسمي ليس ضمن المجال الصحيح.

.III

فشل المطابقة بين  RESو. XRES

-4-3نقاط ضعف البروتوكول 4EPS-AKA


تفتقر آلية عمل البروتوكول  EPS-AKAإلى حماية الخصوصية في الحاالت التي يتم بيا اإلفصاح عن

المعرف  IMSIوذلك عند التسجيل لممرة األولى عمى الشبكة، ،في حال فقدان الترابط بين  IMSIو  GUTIوعندما
ّ
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ينتقل إلى  MMEجديدة وليس ليا اتصال مع  MMEالقديمة ،األمر إلى يؤدي إلى مشاكل أمنية متعددة بمجرد
التقاط  IMSIمن خالل العبث بالمعمومات الشخصية و تتبع لموقع المشترك .


اليمكن لبروتوكول  EPSمنع حجب الخدمة  ،DOSوالسبب بذلك أن  MMEتقوم بتوجيو طمب  UEإلى

 HSSقبل أن يتم المصادقة عميو بواسطة  ، MMEوال يمكن لمـ  MMEمصادقتو إال بعد استالم البارمتر ،RES
معرف  IMSIمزيف
بالنتيجة يمكن تنفيذ ( DOSحجب الخدمة) بين  HSSو . MMEحيث يقوم المياجم بإرسال ّ
باستمرار حتى ينيك المخدم  HSSبسبب استيالكو طاقة حسابية كبيرة لتوليد أشعة المصادقة ،وأيضاً تستيمك MME
ذاكرتيا لتخزين األشعة المولدة حتى تنتظر الرد باالستجابة من قبل .UE



يتجاىل حماية ىوية شبكة التخديم  SNIDسواء عمى الواجية الالسمكية أو السمكية حيث يتم تبادليا بشكل

صريح والذي يم َكن المياجم من التنصت عمى  SNIDتشكيل عقدة وىمية واالحتيال عمى الشبكة.
إمكانية تحقيق محطة قاعدية  BTSوىمية ألن  MSىو من يقوم باختيار العقدة لمتواصل معيا ممايسبب

تحقيق ىجوم الخمط (.[10]) Mix Up Attack

-5-3التحميل األمني لبروتوكول 4EPS-AKA

يتم اليجوم في بروتوكول  EPS-AKAعمى مستويين:
المعرف  IMSIوخصوصاً في مواقع محددة مثل المطار
.1
اليجوم السمبي ) : (Passive Attackباصطياد ّ
و المشفى وغيرىا.
.2

اليجوم الفعال ) : (Active Attackبتفعيل محطة قاعدية وىمية  BTSلمحصول عمى جميع المراسالت

التي تتم بين المشترك والشبكة الرئيسية.

،أما بالنسبة لمنمط الثاني يتطمب استغالل أمن النقل بين
النمط االول ال يحتاج إلى تجييزات كثيرة ولكن فعاليتو قميمة ّ
 HNو , SNىو مكمف ولكن فعاليتو عالية وخصوصاً إذا تم ّكنت العقدة الوىمية من الحصول عمى المفتاح الخاص

بالشبكة والحصول عمى ثقة الشبكة الرئيسية.

يبين الشكمين ( )4و ( )5سيناريو اليجوم عمى المستوى الثاني باستخدام األداة
.[11,12]AVISPA
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الشكل( )4اختبار البروتوكول  EPS-AKAباستخدام SPAN

الشكل( )5سيناريو اليجوم عمى بروتوكول EPS-AKA

يتم ىذا اليجوم وفق اآلتي حيث المتطفل )  (Intruderيشكل محطة وىمية:
.1
.2
.3

المعرف المرسل من شبكة التخديم إلى الشبكة الرئيسية
يتمكن المتطفل من الحصول عمى
َ
المعرف إلى الشبكة الرئيسية.
يرسل المتطفل ّ

ترسل الشبكة الرئيسية معمومات أشعة المصادقة إلى المتطفل عوضاً عن شبكة التخديم).) MME
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.4

يقوم المتطفل بإرسال المعمومات إلى شبكة التخديم التي بدورىا ترسميا إلى المشترك.

ىكذا تمكنت العقدة الوىمية من الحصول عمى جميع المعمومات الخاصة بالمشترك والتي يترتب عمييا أمور عدة.
-4البروتوكول المقترح 4EPS2-AKA

يقدم ىذا البروتوكول تحسين لممستوى األمني لبروتوكول  EPS-AKAودون تكمفة إضافية ،وىو مشابو لمبروتوكول

القياسي من حيث أن كل خطوات المصادقة تدار من قبل  MMEوالذي لو اإليجابيات اآلتية:
-

تخفيف العبء عمى الشبكة الرئيسية والضغط عمى المخدمات.

-

سرعة المصادقة

يميز ىذا البروتوكول بين أمرين:
.1

.2

المصادقة األولية .

المصادقات الالحقة.

-1-4المصادقة األولية:

-1-1-4عمميات التييئة:

المعرف الخاص بالمسار( ،)Track Identityوالذي
يولّد كال" من  UEو MMEرقم فريد( )TRIDوىو
ّ
المعرف الخاص بـMME
يستخدم ليحدد المسار الواصل بين  UEو  MMEمرو اًر بالعقدة ، eNBويتكون من
ّ
المعرف الخاص بـ: eNB
و ّ
()TRID=MMEID eNBID

المعرف الخاص بالمصادقة ( )Authentication Identityوىي قيمة يتم تغييرىا من قبل  HSSفي
توليد
ّ
كل عممية تييئة لمصادقة جديدة باالعتماد عمى التابع  ،RFويتم تشفيرىا وفك تشفيرىا باستخدام التابع األمني :f10
)AUTHID=f10(K,IMSI
توليد الرقم العشوائي : RAND
)(RAND= f0
توليد مفتاح خاص بالمصادقة ( )Authentication Keyباستخدام الدالة  KDFوىو معروف فقط من قبل
 HSSو.UE
)AUTHK=KDF(IMSI,AUTHID
-2-1-4آلية عمل البروتوكول:EPS2-AKA
الخطوة االولى:
o

يقوم جياز المشترك  UEبحساب البارامترات اآلتية:

TRID=MMEIDeNBID
)AUTHID=f10(K,IMSI
)(RAND=f0
)AUTHK=KDF(IMSI,AUTHID
)MACU=f1(AUTHK,IMSI,TRID,RAND
يشفر UEالقيمة  RANDباستخدام التابع  f6كالتالي:
o
)XRAND=f6(AUTHK,RAND
يرسل  UEرسالة طمب االتصال  Aإلى  MMEوالتي تتضمن:
o
}A={AUTHID,XRAND,MAC
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الخطوة الثانية:

المعرف ،eNBIDويحسب البارمتر( ،)TRIDىكذا فإن
عند وصول الطمب إلى  MMEيستطيع أن يحدد
o
ّ
الـ  HSSيستطيع مقارنة قيمة  TRIDالواردة من  UEمع قيمة  TRIDالواردة من  MMEليتم بذلك المصادقة عمى
 MMEوالكشف عن العقد الوىمية

يمرر  MMEرسالة طمب االتصال  Bإلى  HSSويمحق بيا :TRID
o
B={A},TRID
الخطوة الثالثة:

o

عند وصول الطمب إلى  HSSيقوم باستخالص القيمين ( )K،IMSIمن خالل البارامترات الواردة في طمب

االتصال وفق الخوارزمية التالية كما ىو مبين بالشكل(.)6
o

يقوم  HSSبحساب البارامتر .AUTHK

o

فك تشفير  XRANDباستخدام التابع *:f6

o


)RAND=f6*(AUTHK,XRAND
يحسب قيمة  X-MACويقارنيا مع قيمة  MACالممرة من  MMEفي حال المطابقة تتم المصادقة عمى

المشترك من قبل الشبكة ،في ىذه الحالة يتم التحقق من البارمترات  MMEID،eNBID، IMSIو  RANDبشكل
غير مباشر عند مطابقة .MAC
o
o

يولد أشعة المصادقة ويعين رقم تسمسمي( )SQNمن أجل كل شعاع مصادقة ويشفرىا باستخدام التابع :f7

)XSQN=f7(AUTHK,SQN
البارمترات اآلتية:
يحسب ا

)MACH=f1(AUTHK,SQN,RAND

)RES=f2(AUTHK,RAND

)CK=f3(AUTHK,RAND

)IK=f4(AUTHK,RAND

)AK=f5(AUTHK,RAND

)KASME=KDF(SQN,TRID,CK,IK
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)AUTHID=f10(K,IMSI

i=0

i=i+1

)Select(Ki,IMSIi

)f10(Ki,IMSIi

)i <=max(i

)AUTHID=f10(Ki,IMSIi

Error

K=Ki
IMSI=IMSIi

END

الشكل( )6خوارزمية استخالص  IMSIوK

o

البارمترات اآلتية:
يتكون كل شعاع مصادقة من ا

( AUTHID،KASME، RESيتم اخفاؤه باستخدام المفتاح  )AKو( AUTNيتكون من  XSQNو .)MAC-H
o

يغير من قيمة  AUTHIDباستخدام  RFلمحصول عمى قيمة جديدة .NAUTHID

o

يحسب قيمة XAUTHID


)XAUTHID=f8(AUTHK,NAUTHID
يرسل  HSSرسالة اإلجابة عمى طمب المصادقة  Cمع  XAUTHIDإلى .MME
o
C={RES,KASME,AUTHIDAK,AUTN},XAUTHID
الخطوة الرابعة:
o

ترسل  MMEأول شعاع مصادقة يحوي  AUTNو  XAUTHIDإلى  UEمن خالل .eNB

الخطوة الخامسة:
o

يفك  UEتشفير  SQNمن خالل * f7و ويحسب قيمة MACH

o

لمتحقق من حداثة شعاع المصادقة يفحص  SQNو XMAC-H

o

إذا لم يكن  SQNضمن المجال الصحيح أو لم تكن قيمة  MACHالتي تم حسابيا مطابقة لقيمة MACH

الواردة من  MMEيتم رفض رسالة المصادقة.
o

بعد عممية المصادقة يقوم  UEبفك شيفرة  XAUTHIDباستخدام * f8وخزينيا من أجل عمميات التييئة

الالحقة وتوليد المفاتيح  IK ،CKو .KASME
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-2-4عمميات المصادقة الالحقة:

تتم عمميات المصادقة الالحقة بين  UEو  MMEدون العودة لطمب أشعة المصادقة من .HSS
تتم المصادقة الالحقة وفق ممايمي:
يحسب  UEقيمة  XRESويرسل طمب االتصال إلى  MMEوالذي يحوي  AUTHIDو .XRES

عند وصول الطمب يتحقق  MMEمن البارامتر  XRESإذا كانت القيمة مطابقة يرسل  AUTNإلى UE

واال يرفض الطمب.
يقوم  UEبفك تشفير  SQNوحساب  MACHلمتحقق من سالمة وحداثة شعاع المصادقة ليحسب بعد ذلك
المفاتيح .KASME ،IK،CK
-3-4ىرمية توليد المفاتيح في بروتوكول :EPS2

تبقى ىرمية توليد المفتاتيح مشابية لبروتىكىل ،EPSباستثناء توليد مفتاح جديد  AUTHKباالعتماد عمى المفتاح

األساسي  Kالشكل( .)7فمن أجل التقميل من مخاطر الحصول عمى المفتاح االساسي ال يتم االعتماد بشكل كامل عميو
لتوليد المفاتيح الباقية وبدالً من ذلك يتم استخدام المفتاح  AUTHKوتغييره مع كل عممية تييئة لمصادقة جديدة.

اق
يجدد البروتوكول المقترح المفاتيح كميا من األعمى إلى األسفل من أجل كل عممية تييئة لمصادقة جديدة  ،واذا اختر َ
مفتاح من المستوى األدنى ىذا ال يعني أنو سيتم الكشف عن باقي المفاتيح في المستويات األعمى.
K

AU

CK,IK

KRRCen

KeNB,NH

KASME

KNASenc
KRRCint

KNASint
KUPenc

الشكل( )7ىرمية توليد المفاتيح في بروتوكول EPS2-AKA

النتائج والمناقشة:
-1

التحميل األمني لبروتوكول :EPS2-AKA

.1

مصادقة  HSSلـ  UEعن طريق المطابقة بين  XMAC-Uو .MAC-U

.2

مصادقة  MMEلـ  UEعن طريق المطابقة بين .RES=XRES

يوجد ثالث مستويات لممصادقة:
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.3

مصادقة  UEلـ  MMEعن طريق المطابقة بين  MAC-Hو .XMAC-H

مع التنويو عمى أن المصادقة تعتمد عمى حداثة ودقة البارامترات المدخمة إلى التوابع ،لذلك عند نجاح عممية المصادقة
يتم ضمنياً التحقق من البارامترات المدخمة لمتوابع األمنية .

.3
-

حماية ىوية المشترك  IMSIوالمفتاح الرئيسي :K

في البروتوكول المقترح تم اخفاء ىوية المشترك  IMSIبالكامل باستخدام ، AUTHIDومن ثم يعاد

معرف جديد من أجل عمميات المصادقة الالحقة بذلك تم االستغناء بالكامل عن استخدام  IMSIمن أجل
تخصيص ّ
المعرف أو إرسالو بشكل صريح كما ىو الحال في بروتوكول .EPS
تحقيق المصادقة وىذا حل لمشكمة اصطياد
ّ
-

تم االعتماد في البروتوكول المقترح عمى المفتاح  Kإلنشاء المفتاح  AUTHKفقط ،والذي يستخدم بدوره

إلنشاء المفتاح  KASMEالذي تشتق منو باقي المفاتيح .والمفتاح  AUTHKيتم تجديده بشكل دوري بكل عممية
تييئة لممصادقة ،لذلك من الصعب اخت ارق المفتاح  Kعن طريق  .AUTHKأما في البروتوكول  EPSفإن كل
فإن اختراقو يمكن لممياجم إنشاء مفاتيح النظام بأكممو.
المفاتيح تعتمد عمى المفتاح  Kلذلك ّ
الكشف عن العقد الوىمية:
.4

البارمتر  SNIDيتم
ا
في بروتوكول  EPSيمكن لممياجم أن يحاكي العقدة  eNBأو أن ينتحل شخصية  UEألن

تسميمو إلى  HSSمن  MMEفقط ىكذا يمكن لممياجم تشكيل عقدة وىمية واالتصال بالشبكة الرئيسية دون إمكانية
الكشف عنيا.
أما في البروتوكول المقترح يتم تسميم  TRIDإلى  HSSمن قبل  UEو MMEلذلك يمكن لـ  HSSبسيولة التحقق
من مدى وثوقية شبكة التخديم المتصمة معيا.
.5

الحماية من ىجوم الرجل في المنتصف :

يعاني بروتوكول  EPSمن مشكمة اليجوم في الوسط ،كما تبين لنا أعاله عند اختبار البروتوكول باستخدام االداة

. SPAN

يمكن لمبروتوكول المقترح التعامل مع المشكمة ببساطة نظ ار الن ىوية المشترك  ،IMSIمدرجة في رسالة طمب االتصال
كنص مشفر ال يمكن لممياجم الحصول عميو.
وتم التأكد من تغطية البروتوكول المقترح لمثغرات االمنية الموجودة في  EPS-AKAباستخدام االداة  SPANوتبين أنو
آمن كما ىو موضح بالشكل(.)8
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الشكل( )8اختبار البروتوكول  EPS2-AKAباستخدام SPAN

التغييرات التي اقترحيا البروتوكول  EPS2ال تتطمب استثمارات اضافية و بالتالي ال يوجد تجييزات )(hardware

إضافية أو أنظمة تشغيل إضافية .لذا فإن لمبروتوكولين البروتوكولين نفس المستوى من التكمفة .
-3

الحمل:

سيتم مقارنة البروتوكولين وفقاً لحركات المرور عمى الشبكة .الجدولين ( )1و ( )2يظيران حجم البارامترات الممرة لكل

بروتوكول.

الجدول( )1حجم بارامترات البروتوكول EPS2-AKA

الحجم بالبت

البارامتر
AUTHID

64

RES

64

RAND

128

MAC

128

TRID

48

KASME

256

AUTN

128
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الجدول ( )2حجم بارمترات البروتوكول EPS-AKA

الحجم بالبت

البارامتر
K

128

RAND

128

SQN

48

AK

48

AMF

16

AUTN

128

CK,IK

128

RES

128

KASME

256

MAC

64

وفقاً لمرسائل الممررة عمى القسم السمكي والالسمكي وحجم البارامترات لكل رسالة مع مراعاة المصادقة األولية،
والمصادقات الالحقة ،ومن أجل شعاع مصادقة واحد تظير لدينا القيم في الجدوليين ( )3و (:)4
الجدول( )3الحمل عمى الشبكة وفقا لمبارامترات المرسمة خالل عممية المصادقة األولية

بروتوكول EPS

بروتوكول EPS2

القسم الالسمكي

 448بت

 448بت

القسم السمكي

 752بت

 880بت

1000
900
800
700
600

القسم الالسلكي

500

القسم السلكي

400
300
200
100
0
EPS-AKA

EPS2-AKA

الشكل( )2مقارنة الحمل بين البروتوكولين  EPS-AKAو  EPS2-AKAعند المصادقة األولية.

نالحظ أن لمبروتوكولين نفس الحمل عمى القسم الالسمكي بينما يزيد حمل البروتوكول  EPS2-AKAبنسبة قميمة
ومقبولة مقارنة بالمستوى األمني الذي حققو بتغطيو لنقاط الضعف السابقة.
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يؤدي البروتوكول كامل عممو من خالل تقميل رسائل التوثيق  ،وىذا يقمل من استيالك النطاق الترددي بين بروتوكول
 EPS-AKAوبروتوكول .EPS2-AKA
جدول ()4الحمل عمى الشبكة وفقا لمبارامترات المرسمة خالل عمميات المصادقة الالحقة

بروتوكول EPS

بروتوكول EPS2

 448بت

 256بت

القسم الالسمكي

القسم الالسلكي
500
400
300
القسم الالسلكي

200
100
0
EPS-AKA

EPS2-AKA

الشكل( )10مقارنة الحمل بين البروتوكولين  EPS-AKAو  EPS2-AKAعند المصادقات الالحقة

نالحظ أن البروتوكول المقترح لديو حمل أقل بمقدار النصف تقريباً بالمقارنة مع البروتوكول القياسي ،مع العمم أن

بروتوكول  EPS2-AKAيقمل عدد رسائل التوثيق الالحقة من ثالث رسائل إلى رسالتين.

االستنتاجات والتوصيات:
في ىذا البحث  ،اقترحنا البروتوكول  EPS2-AKAلشبكة  LTEلتعزيز مستوى األمان لبروتوكول، . EPS-AKA
يوفر البروتوكول المقترح ميزات أمان قوية بما في ذلك إخفاء كامل لـ  ،IMSIويزيد من صعوبة الحصول عمى
بارامترات المصادقة ألن كل البارامترات يتم تشفيرىا باستخدام الداالت األمنية .يتم تغيير  AUTHIDبشكل دوري في
كل جمسة مصادقة بواسطة  HSSويتم استخدامو لمنع إرسال  IMSIضمن رسائل طمب المصادقة.تم التاكد من تغطية
البروتوكول الجديد لكل الثغرات األمنية التي كانت موجودة في بروتوكول  EPS-AKAباختباره بواسطة األداة

 ،SPANومن ثم تمت مناقشة تحميل أداء بروتوكول ، EPS2-AKAوالذي بين انخفاض استيالك النطاق الترددي
بشكل كبير  ،وانخفضت رسائل مصادقة اإلرسال.

بناء عمى ما سبق باستخدام بروتوكول المصادقة المقترح  EPS2-AKAبدالً من البرتوكول القياسي
نوصي ً
في الشبكات الخموية .LTE
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