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  (هَسسِ گبرتٌز)هیالدی  2017پیص ثیٌی تزاکٌطْبی پزداخت ّوزاُ در کل جْبى در سبل 

 ثیلیَى دالر 721ارسش کل تزاکٌطْب ثزاثز ثب  

 هیلیَى کبرثز سیستن ّبی پزداخت ّوزاُ 450ثیص اس 
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 جبیگبُ پزداخت ّوزاُ در تجبرت الکتزًٍیک هقدهِ
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 هحزهبًگی

 جبهؼیت دادُ ّب

 احزاس َّیت

 ػدم اًکبر

 اعتوبد

 فبکتَرّبی اهٌیتی

 هدل هفَْهی اعتوبد کبربز ٍ پذیزیص پزداخت ّوزاُ هقدهِ

 درک سَْلت استفبدُ

 درک سَدهٌدی

 پذیزش استفبدُ اس پزاخت ّوزاُ



5 

 هحزهبًگی جبهعیت احزاس َّیت عدم اًکبر

 اهضبی دیجیتبل
 

MAC 

 

 هتقبرى کلید
 اهضبی دیجیتبل

PIN 
 ثیَهتزیک رٍضْبی

 درّن سبسی تَاثغ
 

 اهضبی دیجیتبل

 ًب هتقبرى رهشًگبری
 (کلید ػوَهی)

 
 رهشًگبری هتقبرى

پزداخت الکتزًٍیک  پزٍتکلْبی (SET ،3KP ،Tellez ،KSLv1 ،KSLv2 ) 

 رهشًگبری بِ عٌَاى رکي اصلی فبکتَرّبی اهٌیتی

 ٍیژگی ّبی اهٌیتی هَرد ًیبس پزداخت ّوزاُ هقدهِ

ِهسئل 

ًیبس ثِ ارتقب اهٌیت پزداختْبی ّوزاُ ثِ هٌظَر کبّص آسیت پذیزیْبی هَجَد ٍ در ًتیجِ  افشایص اػتوبد کبرثزاى 

 ػدم ثْزُ گیزی هؤثز اس تکٌیک ّبی رهشًگبری ثب تَجِ ثِ هحدٍدیت تَاى پزداسش ٍ حبفظِ هصزفی اثشار ّبی
 ّوزاُ

 

اّداف پژٍّص 

 ارائِ هدل هؼوبری ثبا استفبدُ اس الگَریتوْبی رهشًگبری خن ثیضَی ٍ  خالصِ پیبمBLAKE2   ثِ هٌظَر ارتقب
 اهٌیت پزداخت ّوزاُ ثب تَجِ ثِ هحدٍدیت هٌبثغ اثشارّبی ّوزاُ
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 تعزیف هسئلِ هقدهِ



 ًبم ًَیسٌدگبى سبل هَضَع

  ثِ Java سثبى اس استفبدُ ثب ثیضَی خن رهشًگبری الگَریتن هؤثز سبسی پیبدُ
 ّوزاُ اثشارّبی در استفبدُ هٌظَر

2012 
Großschädl, J., Page, 

D., & Tillich, S. 

  هٌظَر ثِ HECC رهشًگبری الگَریتن اس استفبدُ ثب َّیت احزاس پزٍتکل ارائِ
 ّوزاُ اثشارّبی در استفبدُ

2011 Ganesan, S. P.  

 ECC 2011 رهشًگبری الگَریتن اس استفبدُ ثب َّضوٌد کبرتْبی اهٌیت ارتقب
Abdurahmonov, T., 

Yeoh, E. T. 

 2009 ایٌتزًتی ثبًکداری در استفبدُ هٌظَر ثِ تزکیجی هؼوبری هدل یک ارائِ
Ganesan, R., & 

Vivekanandan, K 

 Ganesan, M. S. P 2009 هحدٍد هٌبثغ ثب پلتفزهْبیی ثزای ECC الگَریتن اس استفبدُ ثب کبرا پزٍتکلی

 تجبرت تزاکٌطْبی ثزای MD5 Integrity Checking هکبًیشم سبسی پیبدُ
 ّوزاُ

2008 
Ganesan, R., Gobi, M., 

& Janakiraman, V. S 
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 پیشیٌِ پژٍّص

یک ضی ریبضی ثب ٍیژگیْبی خبظ 

 ای اس ًقبط ِ  در هؼبدلِ خن ثیضَی( x, y)خن ثیضَی رٍی اػداد حقیقی، هجوَػ

   هؼبدلِ خن ثیضَی 
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baxx  32y

 کلیبت خن بیضَی رهشًگبری خن بیضَی



 ُثب ًقبط دادُ ضدP ٍQ هسئلِ لگبریتن گسستِ خن ثیضَی، یبفتي یک هقدار ،K ِاست ثغَریکPK= Q. 

ػدم ارائِ الگَریتوی کبرا ثزای حل هسئلِ لگبریتن کسستِ خن ثیضَی 

استفبدُ اس دضَاری حل هسئلِ لگبریتن گسستِ، در تَلیدکلیدّبی ػوَهی ٍ خصَصی در سیستوْبی رهشکلید ػوَهی 

استفبدُ اس کلیدّبی ثب عَل کوتز ثب تَجِ ثِ ارائِ سغح اهٌیتی هطبثِ ثب الگَریتن ّبی دیگز 

ِسزیؼتز اس الگَریتن ّبی رهشًگبری هطبث 

هٌبست ثِ هٌظَر استفبدُ در اثشارّبی ّوزاُ ثب تَاى ٍ حبفظِ پزداسضی هحدٍد 
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 طول کلید RSA AESطول کلید  ECCطول کلید 

160 1024 80 

224 2048 112 

256 3072 128 

384 7680 192 

512 15360 256 

 هسئلِ لگبریتن گسستِ خن بیضَی رهشًگبری خن بیضَی

فزضیبت 

 ُکلید خصَصی فزستٌدk  کلید ػوَهی آى ٍG*k. 

 ُکلید خصَصی گیزًدb  کلید ػوَهی آى ٍG*b. 

رهشًگبری 

 ُفزستٌدُ ثب در اختیبر گزفتي کلید ػوَهی گیزًد(G*b) هقدار ،(G*b) * k هحبسجِ هی کٌد. 

فزستٌدُ، پیبمm  را ثِ هقدار هحبسجِ ضدُ در هزحلِ قجل اضبفِ هی کٌد .c= m + G * (kb). 

 فزستٌدُ، کلید ػوَهی خَد ٍ هقدارc  را در قبلت(G * k, c )ثزای گیزًدُ ارسبل هی کٌد. 

رهشگطبیی 

 گیزًدُ پس اس دریبفت پیبم رهش، هقدارG * (kb) هحبسجِ هی کٌد. 

 گیزًدُ هقدار هحبسجِ ضدُ در هزحلِ قجل را ثِ ضکل - G * (kb) قزیٌِ هی کٌد  . 

 در ًْبیت گیزًدُ ثِ هٌظَر رهشگطبیی پیبم اصلی هقدار c + (-G * (kb)) m= را هحبسجِ هی کٌد. 
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 رهشًگبری ٍ رهشگشبیی رهشًگبری خن بیضَی



 آسیت پذیزی الگَریتنMD5  ٍSHA-1  ثدلیل هطکل تصبدم  ٍ حوالت گستزدُ ثِ الگَریتنSHA-1 

 فزاخَاى عزاحی الگَریتن درّن سبسیSHA-3  در قبلت یک هسبثقِ تَسظNIST 

 اػالم پٌج الگَریتنBLAKE ،Grøstl ،JH ،Keccak  ٍSkein  64ثِ ػٌَاى الگَریتن ّبی ثزتز  اس هجوَع  

 سبل 5الگَریتن  ٍ پس اس سِ هزحلِ رقبثت در هدت 

BLAKEیکی اس سبدُ تزیي عزاحی ّبی تَاثغ درّن سبسی ، 

 اًَاع الگَریتنBLAKE  :BLAKE-224 ،BLAKE-256 ،BLAKE-384 ،BLAKE-512 

 ػدم ارائِ گشارش حولِ هَفقیت آهیش،  ثِ اًَاع الگَریتنBLAKE 
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 ٍ ٍیژگی ّبی آى BLAKEالگَریتن  BLAKE2خالصِ پیبم 
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 ًیبس ثِ افشایص سزػت در الگَریتن ّبی درّن سبسی ٍ  ارائِ الگَریتنBLAKE2 

 الگَریتنBLAKE2  سزیغ تز اس الگَریتنMD5 

 ًدرصد کوتز اس الگَریتن ّبی  33حبفظِ هصزفی آى حدٍداSHA-1  ٍSHA-2 

BLAKE2b  ( یب ٍBLAKE2 )ثیتی، ضبهل  64ثزای پلتفزم ّبیNEON  ٍARM ّب 

BLAKE2s  ثیتی 32تب  8ثزای پلتفزم ّبی 

 

 ۰ 

 ۵ 

 ۱۰ 

 ۱۵ 

 ۲۰ 

 ۲۵ 

BLAKE2b BLAKE2s MD5 SHA-1 SHA-256 SHA-512 SHA3-256 SHA3-512

 بب الگَریتن ّبی دیگز BLAKE2هقبیسِ الگَریتن  BLAKE2خالصِ پیبم 



الگَریتن رهشًگبری هتقبرى 

ثب ّدف ارتقبی اهٌیت الگَریتن رهشًگبری Triple DES تَسظ NIST 

عزاحی آى ثز هجٌبی رهش Rijndael 

 256، ٍ 192، 128کلیدّبیی ثب عَل ّبی هتفبٍت 

 ثیتی 128ثالک ّبی 
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 AES الگَریتن رهشًگبری
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توسط تابع   AESکلید رهش شده 
 (ECC)رهشنگاری خن بیضوی 

خالصه پیام رهششده توسط تابع 
 (ECC)رهشنگاری خن بیضوی 

داده های رهش شده تزاکنش 
 AESتوسط الگوریتن 

 حاصل  خالصه پیام
 BLAKE2اس تابع  

داده های تزاکنش  
 پزداخت هوزاه

 تابع خالصه پیام

BLAKE2 

 AESتابع رهشنگاری 

تابع رهشنگاری خن بیضوی   
(ECC) 

 AESکلید رهش 

کلید عووهی 
 گیزنده

 فزآیٌد رهشًگبری ٍ ارتببط اجشای آى هدل هعوبری پیشٌْبدی
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توسط تابع   AESکلید رهش شده 
 (ECC)رهشنگاری خن بیضوی 

خالصه پیام رهششده توسط تابع 
 (ECC)رهشنگاری خن بیضوی 

داده های رهش شده تزاکنش 
 AESتوسط الگوریتن 

تابع رهشگشایی خن بیضوی   
(ECC) 

خالصه پیام رهشگشایی شده توسط 
 (ECC)تابع رهشگشایی خن بیصوی

 AESتابع رهشگشایی 

داده های اصلی تزاکنش 
پزداخت هوزاه، رهشگشایی شده 

 AESتوسط تابع رهشگشایی 

رهشگشایی شده ، AESکلید رهش 
 توسط تابع رهشگشایی خن بیضوی  

کلید خصوصی 
 گیزنده

 BLAKE2 تابع خالصه پیام

 حاصل  خالصه پیام
 BLAKE2اس تابع  

آیا هحتوای  
هز دو 

خالصه پیام  
 بزابز است؟

 بله

 خیر

 داده ها هعتبز هی باشند

 .داده ها ناهعتبزند و پذیزفته نوی شوند

 فزآیٌد رهشگشبیی ٍ ارتببط اجشای آى هدل هعوبری پیشٌْبدی

16 

 پلتفزمJ2ME  ُثِ ّوزاSDK 3.2  چبرچَة ٍCLDC 1.1 

 ثْزُ گیزی اس تَاثغ ٍ کالس ّبی هَجَد درSATA API  ثزای الگَریتن ّبیASE ،RSA ،SHA-1  ٍMD5 

 پیبدُ سبسی الگَریتن ّبی رهشًگبری خن ثیضَی ٍ  خالصِ پیبمBLAKE2 ًِثِ صَرت جداگب 

 عَل کلیدّب ثز هجٌبی استبًداردNIST 

 جشئیبت پیبدُ سبسی پیبدُ سبسی
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 اندازه فایل AESرمسنگاری  AESرمسگشایی 

 کیلو بایت 10 6 5

 کیلو بایت 30 12 10

 کیلو بایت 60 14 12

 AESسهبى هحبسبِ رهشًگبری ٍ رهشگشبیی الگَریتن  ًتبیج
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BLAKE2 SHA-1 MD5 اندازه فایل 

 کیلو بایت 10 5 3 1

 کیلو بایت 30 8 5 3

 کیلو بایت 60 11 6 4

 MD5 ،SHA-1  ٍBLAKE2سهبى پزداسش الگَریتن ّبی  ًتبیج
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 0  

 2  

 4  

 6  

 8  

 10  

 12  

MD5 SHA-1 BLAKE2

 کیلَ ثبیت 60 کیلَ ثبیت 30 کیلَ ثبیت 10

 MD5 ،SHA-1  ٍBLAKE2هقبیسِ سهبى اجزای الگَریتن ّبی  ًتبیج
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  ECCرهشنگاری   RSAرهشنگاری   ECCرهشگشایی   RSAرهشگشایی 

186 175 142 154 
بیتی  128کلید 

AES 

292 274 260 249 
چکیده پیام 
BLAKE2 

 ECC ٍRSAسهبى هحبسبِ رهشًگبری ٍ رهشگشبیی الگَریتن ّبی  ًتبیج
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 ۰  

 ۵۰  

 ۱۰۰  

 ۱۵۰  

 ۲۰۰  

 ۲۵۰  

 ۳۰۰  

 ۳۵۰  

  RSAرهشگطبیی   ECCرهشگطبیی   RSAرهشًگبری   ECCرهشًگبری 

 BLAKE2چکیدُ پیبم  AESثیتی  128کلید 

 ECC ٍRSAهقبیسِ سهبى رهشًگبری ٍ رهشگشبیی الگَریتوْبی  ًتبیج

 ٍ ًیبس ثِ ارتقبی اهٌیت هَرد ًیبس پزداخت ّبی ّوزاُ در ثبًکداری الکتزًٍیک ثب تَجِ ثِ هحدٍدیت تَاى پزداسضی

 حبفظِ هصزفی اثشارّبی ّوزاُ

 ارائِ هدلی تزکیجی ثب استفبدُ اس الگَریتن ّبی رهشًگبری خن ثیضَی ٍ خالصِ پیبمBLAKE2 

 پیبدُ سبسی ػٌبصز هدل ثب ثْزُ گیزی اس ٍیژگیْبیJ2ME 

ػولکزد هَثز ٍ کبراتز ًسجت ثِ رٍش ّبی رایج 

  ارتقبی کیفی ًیبسهٌدی ّبی اهٌیتی ثِ ٍیژُ هحزهبًگی ٍ صحت دادُ ّب در اًتقبل دادُ  ّبی حسبس تزاکٌطْبی

 پزداختْبی ّوزاُ
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