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ABSTRACT – Nowadays, mobile phones are equipped with enhanced short-range
communication functionality called Near Field Communication (or NFC for short). NFC
requires no pairing between devices but suitable for small amount of data in very
limited area. A number of researchers proposed authentication techniques for NFC
communications but they still lack of necessary authentication, especially mutual
authentication and security properties. This paper introduces a new authentication
protocols for NFC communication that provides mutual authentication between devices.
Mutual authentication is a property of security that prevents replay and man-in-themiddle attack. The proposed protocols deploy a limited-use offline session key
generation and use of distribution technique to enhance security and make our protocol
lightweight.
KEY WORDS -- Cryptographic protocols; NFC; Near Field Communications; Security
Protocols; Mutual Authentication Protocol; Network Security

บทคัดย่ อ -- ปัจจุบันโทรศัพท์ มือถือถูกพัฒนาให้ มีความสามารถเพิม่ ขึน้ และหนึ่งในความสามารถคือ NFC
(Near field communication) ซึ่งเป็ นการติดต่ อสื่ อสารไร้ สายระยะสั้ น ไม่ มีข้ันตอนในการจับคู่อุปกรณ์
(Pairing) สามารถรับส่ งข้ อมูลในปริมาณไม่ มากและระยะทางในการรับส่ งมีระยะทางจํากัด เพือ่ เน้ นความ
รวดเร็วในการติดต่ อสื่ อสารเป็ นหลักจึงทําให้ ไม่ มีการพิสูจน์ ทราบตัวจริ ง มีงานวิจัยจํานวนมากได้ นําเสนอ
การพิสูจน์ ทราบตัวจริงของ NFC แต่ อย่ างไรก็ตามงานวิจัยที่ได้ นําเสนอยังขาดความมั่นคงปลอดภัยในการ
พิสูจน์ ทราบตัวจริง งานวิจัยฉบับนีไ้ ด้ นําเสนอการพิสูจน์ ทราบตัวจริงที่มีความมั่นคงปลอดภัยและได้ นําการ
สร้ างเซสชันคีย์แบบออฟไลน์ มาใช้ งานซึ่งไม่ มีการส่ งเซสชันคีย์ผ่านเครือข่ าย ทําให้ มีความมั่นคงปลอดภัยที่
เพิม่ ขึน้ และโพรโทคอลทีน่ ําเสนอยังส่ งข้ อความทีม่ ีจํานวนข้ อความน้ อยทําให้ มีประสิ ทธิภาพและใช้ เวลาน้ อย
คํา สํ า คัญ --โพรโทคอลการเข้ ารหัสลับ; NFC; Near field communication; โพรโทคอลความมัน่ คงปลอดภัย; โพรโทคอ
ลการพิสูจน์ ทราบตัวจริงแบบสองทาง; ความมัน่ คงปลอดภัยของเครือข่ าย
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1. บทนํา

2. ทฤษฏีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานวิจยั

อุ ป กรณ์ สื่ อ สารไร้ ส ายปั จ จุ บ ัน ได้นํา NFC
มาเป็ น
อุปกรณ์เสริ มทําให้มีความสะดวก NFC สามารถรับส่ งข้อมูลใน
ปริ ม าณไม่ มากและระยะทางในการรั บ ส่ ง ข้อ มู ลมี ร ะยะทาง
จํากัด เพื่อเน้นความรวดเร็ วในการติดต่อสื่ อสารเป็ นหลักจึงทํา
ให้ไม่มีการพิสูจน์ทราบตัวจริ ง นอกจากนี้ NFC ยังไม่มีการ
เข้ารหัสลับข้อมูลที่รับส่ งในการทํางานระดับฮาร์ ดแวร์ ซ่ ึ งทําให้
ไม่มีความมัน่ คงปลอดภัยเช่น การปลอมตัวทําธุรกรรมหรื อการ
ขโมยข้อมูล มีงานวิจยั จํานวนมากได้นาํ เสนอการพิสูจน์ทราบ
ตัวจริ งของ NFC โดย Lee et al. [7] ได้นาํ เสนอการพิสูจน์ทราบ
ตัวจริ งโดยใช้ NFC ในการติดต่อสื่ อสารประกอบด้วย 3 ฝ่ ายคือ
U1 (Mobile U1) คือ อุปกรณ์ที่ใช้พิสูจน์ทราบตัวจริ ง U2
(Mobile U2) คืออุปกรณ์ที่เป็ นตัวกลางในการพิสูจน์ทราบตัว
จริ งกับ AuC (Authentication Center) คือ ศูนย์กลางการพิสูจน์
ทราบตัว จริ ง ซึ่ ง งานวิจ ัย ดัง กล่ า วได้นํา การเข้า รหัส ลับ แบบ
อสมมาตรและฟั งก์ชนั แฮช ซึ่ งแบ่งได้ 2 โพรโทคอล คือ โพร
โทคอลการพิสูจน์ทราบตัวจริ ง (Authentication Protocol) และ
โพรโทคอลการลงทะเบียน (Registration Protocol) งานวิจยั ที่
น่าสนใจอีกงานได้แก่งานวิจยั ของ Ceipidor et al. [11] นําเสนอ
การพิสูจน์ทราบตัวจริ งระหว่าง NFC กับจุดขายสิ นค้าซึ่ ง
ประกอบด้วย 3 ฝ่ ายได้แก่ POS (Point of Sale) คือจุดขาย N
(NFC Phone) คืออุปกรณ์สื่อสารไร้สายที่มี NFC และ AS
(Authentication Server) คือผูใ้ ห้บริ การที่ใช้ในการพิสูจน์ทราบ
ตัวจริ งของ N ผ่าน POS โดยใช้การเข้ารหัสลับแบบสมมาตร
และแฮซฟังก์ชนั โพรโทคอลนี้มีคุณสมบัติความมัง่ คงปลอดภัย
เช่น การพิสูจน์ทราบตัวจริ งและการรักษาความรับของข้อมูล
อย่างไรก็ตามงานวิจยั จํานวนมากที่ ได้นาํ เสนอก็ยงั ไม่มี
ความมัน่ คงปลอดภัยในการพิสูจน์ทราบตัวจริ งและคุณสมบัติ
ความมัง่ คงปลอดภัยเพียงพอ งานวิจยั ฉบับนี้ได้นาํ เสนอโพรโท
คอลสําหรับการพิสูจน์ทราบตัวจริ งและได้นาํ การสร้างเซสชัน
คี ย ์แ บบออฟไลน์ ม าใช้ง านทํา ให้ มี ค วามมั่น คงปลอดภัย ที่
เพิ่มขึ้น

2.1 Near field communication

โครงสร้ า งของงานวิ จ ัย ฉบับ นี้ มี ดัง ต่ อ ไปนี้ หัว ข้อ ที่ 2
กล่าวถึงทฤษฏีและหลักการที่เกี่ ยวข้องกับงานวิจยั หัวข้อที่ 3
กล่าวถึงโพรโทคอลที่นาเสนอ หัวข้อที่ 4 การวิเคราะห์ความ
มัน่ คงปลอดภัย หัวข้อที่ 5 การวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพของโพร
โทคอลและการอภิปราย และหัวข้อที่ 6 สรุ ปการวิจยั

NFC (Near Field Communication) [8-10, 16, 18, 19]
เป็ นเทคโนโลยีการสื่ อสารไร้สายผ่านคลื่นวิทยุ ที่ความถี่ 13.56
MHz ใช้ส่งข้อมูลได้ในระยะไม่เกิน 10 ซ.ม. มีความเร็ วในการ
รับส่ งข้อมูลได้สูงสุ ด 424 kbit/s สามารถจับคู่อุปกรณ์ได้อย่าง
รวดเร็ วและใช้พลังงานตํ่า จากข้อดีดงั กล่าว NFC จึงถูกนํามาใช้
ในการรั บ ส่ ง ข้อ มู ล ปริ ม าณเล็ ก น้อ ยภายในระยะเวลาสั้ นๆ
ดังนั้นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน NFC ได้สะดวก จะเป็ นอุปกรณ์
พกพา เช่ น โทรศัพท์มือถื อหรื อแท็บเล็ต ลักษณะการทํางาน
ของ NFC จึงใกล้เคียงกับ RFID ความแตกต่างหลักๆ ของ NFC
กับ RFID คือ NFC สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง NFC
ด้วยกันได้ ซึ่ งใน RFID นั้นสามารถอ่านข้อมูลได้อย่างเดียว แต่
ระยะการทํางานของ NFC นั้นสั้นกว่า RFID มาก การทํางาน
ของ NFC มีดว้ ยกัน 3 โหมดได้แก่ [16, 18]
1. Reader/Writer mode ในโหทดนี้ NFC ทํางานเป็ น
RFID การ์ ด (RFID Tag) ในอุปกรณ์มือถือ ในโหมดนี้ จะ
ทํางานเสมือนเป็ นบัตร Contactless ตามมาตรฐาน ISO 14443
และ FeliCa เช่น Contactless Smart Card ใช้ในการทําธุรกรรม
โทรศัพท์มือถือที่มีเครื่ องอ่าน NFC สามารถทํางานเป็ น RFID
Tag ได้ เช่นการจ่ายเงินชําระค่าผ่านทาง การจ่ายเงินตาม POS
ต่าง ๆ แทนการชําระเงินด้วยบัตร RFID หรื อเงินสด
2. Card emulation mode ในโหทดนี้ NFC ทํางานเป็ น
เครื่ องอ่าน RFID อุปกรณ์มือถือ เช่นโทรศัพท์มือถือที่มีเครื่ อง
อ่าน NFC ฝั งอยู่ สามารถทํางานเป็ นเครื่ องอ่าน RFID เมื่อ
ต้องการอ่านข้อมูลจาก RFID การ์ ด (RFID Tag) ใน โหมดนี้
อุ ปกรณ์ NFC สามารถทําตัวเสมื อนเป็ นเครื่ อ งอ่ านเขี ย น
Contactless Smart Card (หรื อบางครั้งเรี ยกว่า Tag) โดยจะ
สามารถอ่านข้อมูลจาก Tag ที่ติดอยูใ่ น Smart Poster หรื อจุด
ให้บริ การข้อมูล
3. Peer to Peer (P2P) เป็ นโหมดที่อุปกรณ์ NFC สอง
เครื่ องสามารถที่จะติดต่อ สื่ อสารกันโดยตรงได้ โหมดนี้ จะทํา
การแลกเปลี่ ยนข้อมูลระหว่างอุ ปกรณ์ NFC ด้วยกัน เช่ น
นามบัตร รู ปถ่าย แฟ้ มข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูลกระทําผ่าน
โปรโตคอล TCP/IP หรื อ OBEX นอกจากแลกเปลี่ยนข้อมูล
แล้วยังสามารถใช้ทาการ Synchronize ข้อมูลกับอุปกรณ์อื่นๆ
ได้
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2.2 NFC based Authentication method for defense of
the Man in the Middle Attack
Lee et al. [7] ได้นาํ เสนอการพิสูจน์ทราบตัวจริ งโดยใช้
NFC ในการติดต่อสื่ อสารประกอบด้วย 3 ฝ่ ายคือ U1 (Mobile
U1) คือ อุปกรณ์ที่ใช้พิสูจน์ทราบตัวจริ ง U2 (Mobile U2) คื
อุ ป กรณ์ ที่ เ ป็ นตัว กลางในการพิ สู จ น์ ท ราบตัว จริ ง กับ AuC
(Authentication Center) คือ ศูนย์กลางการพิสูจน์ทราบตัวจริ ง
ซึ่ ง งานวิจ ัย ดัง กล่ า วได้นํา การเข้า รหัส ลับ แบบอสมาตรและ
ฟั งก์ชนั แฮชมาใช้งาน ซึ่ งแบ่งได้ 2 โพรโทคอล คือ โพรโทคอ
ลการลงทะเบียน (Registration Protocol) และ โพรโทคอลการ
พิสูจน์ตวั จริ ง (Authentication Protocol) อธิบายรายละเอียดได้
ดังข้างล่าง
2.2.1 โพรโทคอลการลงทะเบียน (Registration Protocol)
M1:UxAuC: UIDx, Password, User Information
M2:AuCUx: h(UID, h(URx))
M1: ก่อนที U1 พิสูจน์ทราบตัวจริ งกับ AuC U1 จะต้องทํา
การลงทะเบียนกับ AuC ก่อน โดย U1 จะส่ ง UIDx, Password
และ User Information ไปยัง AuC โดยที่ UIDx คือหมายเลข
ระบุตวั ตนของอุปกรณ์มือถือ
M2: หลังจากนั้นเมื่อ AuC ได้รับขอความจาก Ux Auc จะ
นํา UID และ ค่าแฮชของ x ส่ งกลับไปยัง Ux โดยที่ URx คือ
หมายเลขรหัสลับการพิสูจน์ทราบตัวจริ ง
2.2.2 โพรโทคอลการพิสูจน์ตวั จริ ง (Authentication Protocol)
M1:U1U2: Q1
M2:U2AuC: UID2, Q2
M3:AuCU2: R1, R2, R3
M4:U2U1: h(UID1, n2) xor n2, n1 xor n2
M5:U1U2: h(n1, n2, UID1)
M1: เมื่อ U1 ต้องการพิสูจน์ทราบตัวจริ งกับ AuC U1 นํา
UID1 และเข้า รหัส ลับ UID1, URx1 และ n1 ด้ว ยกุ ญ แจ
สาธารณะของ AuC แล้วส่ งให้ U2 โดยที่ n คือ ค่านอนซ์
(Nonce) สําหรับการป้ องกันการโจมตี แบบรี เพลย์ (Replay
Attack) Q1 = UID1, {UID1, URx1, n1}EpukAuC

M2: U2 ได้รับข้อความจาก U1 U2 นํา UID2 ข้อความที่
เข้ารหัสลับจาก U1 และเข้ารหัสลับ UID1, n2, UID2, URx2
ด้วยกุญแจสาธารณะของ AuC หลังจากนั้นส่ งไปให้ AuC โดยที่
Q2 = {Q1, UID1, n2, UID2, URx2}EpukAuC
M3: เมื่อ AuC ได้รับข้อความจาก U2 AuC นํากุญแจ
ส่ ว นตั ว ของตั ว เองมาถอดรหั ส ลั บ ข้ อ ความ แล้ ว ทํา การ
ตรวจสอบแล้วสร้างค่า R1, R2 และ R3 ส่ งกลับไปยัง U2 โดยที่
R1 = h(UID1, n2) xor n2, R2 = h(UID2, n2, n2) xor n1, R3 =
n1 xor n2
M4: U2 นําข้อความที่ได้จาก AuC นํา R2 โดยใช้ UID2
มาจรวจสอบถ้าถูกต้องก็จะทําการส่ ง R1 และ R3 ไปยัง U1
M5: U1 นํา R1 โดยใช้ UID1 ตรวจสอบถ้าถูกต้องก็จะทํา
การส่ งค่าแฮชของ n1, n2 และ UID1 ไปให้กบั U2
งานวิ จ ัย ดัง กล่ า วได้ อ้า งว่ า โพรโทคอลที่ ไ ด้ นํา เสนอ
สามารถต้านทานโจมตีแบบรี เพลย์ (Replay Attack) การโจมตี
ชนิดคนกลาง (Man in the middle attack) และการพิสูจน์ทราบ
ตัวจริ ง(Authentication) แต่อย่างไรก็ตามงานวิจยั ดังกล่าวยัง
ขาดคุณสมบัติความมัน่ คงปลอดภัยเช่น การพิสูจน์ทราบตัวจริ ง
ของผูร้ ับข้อความ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อความและ
การพิสูจน์ทราบตัวจริ งของข้อความ

2.3 A protocol for mutual authentication between
NFC phones and POS terminals for secure payment
transactions
Ceipidor et al. [11] นําเสนอการพิสูจน์ทราบตัวจริ ง
ระหว่าง NFC กับจุดขายซึ่ งประกอบด้วย 3 ฝ่ ายได้แก่ POS
(Point of Sale) คือจุดขาย N (NFC Phone) คืออุปกรณ์สื่อสารไร้
สายที่มี NFC และ AS (Authentication Server) คือผูใ้ ห้บริ การที่
ใช้ในการพิสูจน์ทราบตัวจริ งของ N และ POS ซึ่ งประกอบด้วย
7 ขั้นตอน อธิบายรายละเอียดของแต้ละขั้นตอนได้ดงั นี้
M1:POSN: {R1, TS}KP
M2:NPOS: IDN, {R2, {R1, TS}KP}KN
M3:POSAS: IDP, IDN, {R2, {R1, TS}KP}KN
M4:ASPOS: {K, IDN, TS}KP, {K, IDP, R2}KN
M5:POSN: {K, IDP, R2}KN, {R3}K
M6:NPOS: {R3-1, R4}K
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M7:POSN: {R4-1}K
M1: Authentication request POS นําค่าสุ่ ม R1 และ TS มา
เข้ารหัสลับด้วยเซสชันคีย ์ KP ที่ใช้งานร่ วมกันระหว่าง POS
และ AS หลังจากนั้นส่ งให้ N โดยที่ TS คือเวลาที่ร้องขอพิสูจน์
ทราบตัวจริ ง
M2: Request confirmation เมื่อ N ได้รับข้อความจาก POS
N ทําการนํา IDN ค่าสุ่ ม R2 และข้อความที่ได้จาก POS มา
เข้ารหัสลับด้วยเซสชันคีย ์ KN ที่ใช้งานร่ วมกันระหว่าง POS
และ AS แล้วส่ งให้กบั AS
M3: Session request หลังจากที่ POS ได้รับข้อความจาก
N POS นํา IDP และข้อความที่ได้รับจาก N แล้วส่ งให้ AS
M4: Session confirmation เมื่อ AS ได้รับข้อความจาก
POS AS ก็จะทําการสร้างเซสชันคีย ์ K แล้วนํา K, IDN และ TS
เข้ารหัสลับด้วยเซสชันคีย ์ KP และนํา K, IDP และ R2 มา
เข้ารหัสลับด้วยเซสชันคีย ์ KN แล้วส่ งกลับไปยัง POS
M5: Verify request POS นําข้อความที่ได้รับจาก AS มา
ถอดรหัสลับด้วยเซสชันคีย ์ KP แล้วนํา TS มาเปรี ยบเทียบถ้า
ตรงกัน POS ก็ทาํ การสร้างค่าสุ่ ม R3 มาเข้ารหัสลับด้วยเซสชัน
คีย ์ K และนํา {K, IDP, R2}KN ส่ งไปยัง N
M6: Verify confirmation from NFC phone เมื่อ N ได้รับ
ข้อความจาก POS N นําข้อความ {K, IDP, R2}KN มาถอดรหัส
ลับด้วยเซสชันคีย ์ KN แล้วนําเซสชันคีย ์ K มาถอดรหัสลับ
{R3}K ถ้าการถอดรหัสลับสมบูรณ์ N ก็จะนํา R3-1 และค่าสุ่ ม
R4 มาเข้ารหัสลับด้วยเซสชันคีย ์ K แล้วส่ งให้ POS
M7: Verify confirmation from POS POS นําข้อความที่
ได้รับจาก N มาถอดรหัสลับด้วยเซสชันคีย ์ K แล้วนํา R4 มา
ตรวจสอบ ถ้าตรงกันก็จะการสิ้ นสุ ดการพิสูจน์ทราบตัวจริ ง
จากรายละเอียดของโพรโทคอลการพิสูจน์ทราบตัวจริ งที่
ผูว้ ิ จ ัย ได้นํา เสนอมี คุ ณ สมบัติ ค วามมั่ง คงปลอดภัย เช่ น การ
พิ สูจ น์ ท ราบตัว จริ ง และการรั ก ษาความลับ ของข้อ ความ แต่
อย่า งไรก็ ต ามเมื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ดของโพโทคอลของ
งานวิ จ ั ย ดั ง กล่ า วพบว่ า ยัง ขาดคุ ณ สมบัติ ด้ า นความมั่ ง คง
ปลอดภัยเช่น การตรวจสอบความถูกต้องของข้อความและการ
พิสูจน์ทราบตัวจริ งของข้อความ นอกจากนี้เซสชันคีย ์ KN และ
เซสชันคีย ์ KP เป็ นเซสชันคียต์ วั เดิมตลอดไม่เปลี่ยนแปลงอาจ
ถูกโจมตีแบบ Brute Force Attack เพื่อค้นหาคียท์ ี่ถูกต้องได้

และงานวิ จ ัย ดัง กล่ า วยัง มี ก ารส่ ง คี ย ผ์ ่า นเครื อ ข่ า ยทํา ให้ไ ม่ มี
ความมัน่ คงปลอดภัย

2.4 A Secure Offline key Generation with Protection
Against key Compromise
Kungpisdan et al. ได้นาํ เสนอวิธีการสร้างและกระจาย
เซสชันคียแ์ บบออฟไลน์ ซึ่ งมีการสร้างและกระจายเซสชันคีย ์
โดยที่ไม่ตอ้ งมีการส่ งเซสชันคียด์ งั กล่าวผ่านเครื อข่าย [1] ซึ่ งมี
จุดเด่นเหนื อเทคนิ คการกระจายเซสชันคียแ์ บบออนไลน์ โดย
เทคนิ คการสร้ า งและกระจายเซสชัน คี ยแ์ บบต่ า งๆ ถูก เสนอ
เสนอ [2, 3, 4, 5, 6] โดยที่ Kungpisdan et al. ได้แนะนําเทคนิค
การสร้างเซสชันคียท์ ี่ไม่เพียงแต่มีความปลอดภัยจากการโจมตี
เท่านั้น แต่ยงั สามารถทํางานได้แบบออฟไลน์ รายละเอียดของ
วิธีการดังกล่าวมีดงั นี้
ก่อนการสร้ างเซสชันคียจ์ ะต้องดําเนิ นการแลกเปลี่ยนค่า
{KAB, DK, m} สมมติวา่ เป็ นการแลกเปลี่ยนโดยอลิสและบ๊อบ
ซึ่ งกําหนดให้ KAB เรี ยกว่า Long-term key, DK เรี ยกว่า
Distribution key และ m คือค่าสุ่ มที่ระบุจาํ นวนของเซสชันคียท์ ี่
ต้อ งการสร้ า งขึ้ น โดยขั้น ตอนการสร้ า งเซสชัน คี ย ์ สามารถ
อธิบายได้ดงั รู ปที่ 1 ดังนี้

รู ปที่ 1. ขัน้ ตอนการสร้ างเซสชันคีย์
หลังจากมีแลกเปลี่ยนค่า {KAB, DK, m} อลิสและบ๊อบ จะ
สร้างเซ็ตของ Preference keys Ki, i = 1,2,…, m ดังสมการ
Ki = h(Ki-1, DK)

(2.1)

จากนั้น ทั้งคู่สร้างเซ็ตของ Intermediate Keys (IK) ซึ่ งเป็ น
การเพิ่มความยากในการวิเคราะห์การถอดรหัสลับ เพิ่มความ
ยากในการสื บค้นของ Preference key โดยมีรูปแบบดังนี้
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IKxj = h(conc(IKx-1 mid), IKxj-1)

(2.2)

โดย x เป็ นจํานวนรอบของ j เป็ นจํานวนของ Intermediate
key ที่ถูกสร้างขึ้น IKx-1mid เป็ นค่าของ {IKx-1mid1, IKx-1mid2, IKx-1
x-1
x-1
x-1
mid3}, conc(IK mid) จะเป็ นการเชื่ อมต่อค่า {IK mid1, IK mid2,
IKx-1mid3} ตามลําดับ การหาค่า IKxmid1 = mid(IKx1, IKxrm) โดยที่
rm คือจํานวนของ Intermediate key ที่ยงั เหลืออยูใ่ นชุดข้อมูล
ของ IKxj , IKxmid2 = mid(IKxmid1, IKxrm) , IKxmid3 = mid(IKx1,
IKxmid2) , IK1mid1 = Kmid1, IK1mid2 = Kmid2 , IK1mid3 = Kmid3 และ
IKxj-1 = Φ การใช้ Intermediate Keys ในทุกๆรอบ จะทําการ
ลบค่าออกจากระบบ ส่ วนที่เหลือของ Intermediate Keys ใน
รอบอื่นๆ สามารถเขียนได้ดงั นี้

ตารางที่ 1. การเปรี ยบเที ยบ NFC กับ Bluetooth V2.1 และ IrDA
NFC
Bluetooth V2.1
IrDA
Information
transmission

n

n

n

IK 1 = SK1, IK 2 = SK2, …, IK m = SKm

(2.3)

จากเทคนิคนี้จะเห็นว่าจะมีการส่ งเพียงค่าตัวแปร ที่เป็ นค่า
เริ่ มต้นเพื่อนําไปใช้ในการสร้างเซสชันคียแ์ ละเซสชันคียท์ ี่ถูก
สร้างขึ้น ถูกนํามาใช้เพียงครั้งเดียวไม่มีการนํามาใช้ซ้ าํ และการ
สร้างเซสชันคียโ์ อกาสเกิดค่าเซสชันคียท์ ี่ซ้ าํ เป็ นไปได้ยาก

2.5 การเปรียบเทียบ NFC กับเทคโนโลยีที่มอี ยู่
Timalsina et al. [12] ได้นาํ เสนอการเปรี ยบเทียบ NFC กับ
เทคโนโลยี Bluetooth V2.1 และ IrDA จากตารางที่ 1 NFC มี
ความถี่นอ้ ยกว่า Bluetooth V2.1 และ IrDA ระยะการส่ งข้อมูล
ของ NFC มีระยะน้อยกว่า V2.1 และ IrDA ข้อมูลที่ NFC ส่ ง
ส่ งได้นอ้ ยกว่า V2.1 และ IrDA เวลาในการ Setup Time ใช้เวลา
น้อยกว่า V2.1 และ IrDA อย่างไรก็ตามเนื่องจาก NFC นั้นเน้น
ความรวดเร็ วในการติดต่อสื่ อสารเป็ นหลัก ดังนั้นการรับส่ งได้
นั้นจะทําได้ในปริ มาณไม่มากและระยะทางในการทํางานนั้นมี
จํากัด

Electromagnetic

Infrared

radiation

light

magnetic
field
Operating
frequency

13.56
MHz

2.4 GHz

~ 2MHz?

Modes

Activeactive,

Active-active

Activeactive

activepassive

{K1, K2, …, Krm},{K11, K12, …, K1rm}, {K21, K22, …,
K2rm},…{Kn1, Kn2, …, Knrm}
ผลที่ได้ในรอบสุ ดท้ายของ Intermediate Keys ที่ได้จะถูก
ใช้เป็ นเซสชันคีย ์ (Session key) (SKj) โดยที่ j = 1,… ,m คือ

Coupling
of

Transmission
range

0.04 – 0.1
m

10 – 100 m

0–2m

Network type

P2P

WPAN

P2P

Maximum data
rate

424 kbps

2.1 Mbps

16 Mbps

Setup time

< 0.1s

~6s

~0.5s

Maximum
current

< 15mA

< 30mA

< 5mA

Line of sight

Yes

No

Yes

Authentication
and

Yes

Yes

No

Low

Moderate

Low

consumption

encryption
Cost of device
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2.6 ช่ องโหว่ ของ NFC
งานวิจยั จํานวนมาก [12-15, 17, 18, 20-22] ได้นาํ เสนอ
ช่องโหว่ของ NFC เนื่ องจาก NFC เน้นความรวดเร็ วในการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารเป็ นหลัก จึ ง ทํา ให้ไ ม่ มี ก ารยืน ยัน ตัว ตนที่ ดี พ อ
นอกจากนี้ NFC ยังไม่มีการเข้ารหัสลับข้อมูลที่รับส่ งในการ
ทํางานระดับฮาร์ดแวร์ จึงทําให้เกิดปั ญหาภัยคุกคาม เช่น
1. การดักรับข้อมูล (Eavesdropping)
ผูไ้ ม่หวังดีใช้เสาอากาศที่เหมาะสมเพื่อดักรับข้อมูลที่
รับส่ งให้ไกลขึ้นระหว่าง NFC เพราะ NFC ไม่มีกลไกในการ
ป้ องกันดักรับข้อมูล [17, 18, 20-22]
2. การแก้ไขข้อมูล (Data Manipulation)
ผูไ้ ม่หวังดี ดกั รับข้อมูลแล้วแก้ไขข้อมูลระหว่างทางให้มี
ความผิดพลาด การโจมตีน้ ีสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทดังนี้
[17, 18, 20-22]
 Data Alteration: ผูโ้ จมตีจะส่ งข้อมูลที่ถูกต้อง แต่มี
การปรับเปลี่ยนไปยังผูร้ ับ
 Data Insertion: ผูโ้ จมตีแทรกข้อมูลภายในช่วงเวลา
สั้น ๆ ก่อนที่จะตอบรับไปส่ ง
 Data Destruction: ผูโ้ จมตีขดั จังหวะหรื อบล็อก
ข้อ มู ล ที่ ส่ ง ทํา ให้ ผู้รั บ ทํา ให้ ไ ม่ ส ามารถอ่ า นข้อ มู ล ได้ห รื อ
เรี ยกว่า DoS attack
3. การส่ งข้อมูลซํ้า (Relay Attack)
ผูโ้ จมตี รับสัญญาณจากผูส้ ่ งและแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลแล้วส่ งไปยังผูร้ ับ ซึ่ งเป็ นการโจมตีในลักษณะคล้ายกับ
การโจมตีแบบคนกลาง (man in the middle attack) [20, 21]

3. โพรโทคอลทีน่ าเสนอ
เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาและข้อจํากัดของงานวิจยั ที่มีอยู่
งานวิจยั ฉบับนี้ นาํ เสนอโพรโทคอลใหม่สําหรับการพิสูจน์ตวั
จริ งสองทางที่มีความมัน่ คงปลอดภัยโดยนําเอาเทคนิคการสร้าง
และการกระจายเซสชันคียแ์ บบออฟไลน์มาใช้งานทําให้โพรโท
คอลมีความมัน่ คงปลอดภัยเพิ่มขึ้น

3.1 นิยามและสมมติฐาน
ผูใ้ ช้งานโทรศัพท์มือถือ (NFC Phone หรื อ N) คือ ผูใ้ ช้งาน
โทรศัพท์มือถื อที่ พิสูจน์ตวั ทราบจริ งกับเซิ ร์ฟเวอร์ พิสูจน์ตวั

ทราบจริ ง Authentication Server (AS) คือ เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้พิสูจน์
ตั ว ทราบจริ ง โดยที่ ผู้ ใ ช้ ง านโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ต้ อ งติ ด ตั้ ง
ซอฟต์แวร์ที่นาํ เสนอ
 SKA-Bj โดยที่ j = 1 ถึง m คือ เซสชันคียใ์ ช้ร่วมกัน
ระหว่าง A กับ B
 IDA คือสิ่ งที่ระบุวา่ เป็ น A
 {m}SK เป็ นการเข้ารหัสสมมาตรของข้อความ m ด้วย
เซสชันคีย ์ SK
 h(m) คือค่าแฮชของข้อความ m
 h(m, K) เป็ นรหัสพิสูจน์ตวั จริ งข้อความ (MAC หรื อ
Message Authentication Code) ของข้อความ m ด้วย
ค่าเซสชันคีย ์ K
 n คือ ค่านอนซ์ (Nonce) สําหรับการป้ องกันการ
โจมตีแบบรี เพลย์ (Replay Attack)

3.2 การลงทะเบียน
อุ ป กรณ์ มื อ ถื อ ต้อ งติ ด ตั้ง ซอฟต์แ วร์ ต ามโพรโทคอลที่
นําเสนอ ผูใ้ ช้งานโทรศัพท์มือถือต้องเข้าสู่ระบบการลงทะเบียน
ซึ่งการลงทะเบียนดําเนินการผ่านช่องทางที่มนั่ คงปลอดภัย เช่น
TLS (Transaction Layer Security) วัตถุประสงค์ของการ
ลงทะเบียน คือ การแลกเปลี่ยน {KAB, DKAB, mAB} ระหว่าง
โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ กับ เซิ ร์ ฟ เวอร์ ที่ ใ ช้ พิ สู จ น์ ต ัว ทราบจริ ง ซึ่ ง
หลังจากการแลกเปลี่ยน {KN-AS, DKN-AS, mN-AS} กัน ทั้ง
โทรศัพท์มือถือกับเซิ ร์ฟเวอร์ พิสูจน์ตวั ทราบจริ ง สามารถสร้าง
เซสชันคีย ์ SKN-ASj เมื่อ j = 1 ถึง m โดยใช้เทคนิคการสร้างเซส
ชันคียท์ ี่แสดงในส่ วน 2.4 และแลกเปลี่ยน {KN-POS, DKN-POS, mNPOS} กัน ทั้งโทรศัพท์มือถือ POS สามารถสร้ างเซสชันคีย ์ SKN์ ี่แสดง
POSj เมื่อ j = 1 ถึง m โดยใช้เทคนิ คการสร้ างเซสชันคียท
ในส่ วน 2.4 ส่ วนการแลกเปลี่ยนเซสชันคียร์ ะหว่าง POS และ
AS กระทําในขั้นตอนการสร้ างระบบผ่านช่ องทางที่มนั่ คง
ปลอดภัย ได้เซสชันคีย ์ SKPOS-ASj เมื่อ j = 1 ถึง m

3.3 การพิสูจน์ ทราบตัวจริงระหว่ าง NFC Phone กับ NFC
Reader (NFCAuthV1)
เป็ นการพิสูจน์ตวั จริ งระหว่าง NFC Phone กับ NFC
Reader ก่อนที่ N จะใช้งานระบบ N จําเป็ นต้องทําการพิสูจน์
ทราบตัวจริ งกับ AS ก่อนโดย N ส่ งข้อความดังนี้
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M1:NAS: IDN, Authen, n1
M2:ASN: n2, h(IDN, n1, n2, SKN-ASj)
M3:NAS: n3, h(IDN, n1, n2, n3, SKN-ASj+1)
M4:ASN: Accept/Reject, n4, h(Accept, IDN, n1, n2, n3, SKNASj+1) หรื อ
M4:ASN : Reject
M1: N ส่ ง IDN พร้อมทั้งข้อความ Authen เป็ นข้อความ
ร้องขอการพิสูจน์ทราบตัวจริ งของ N ซึ่ ง N เป็ นคนสร้างและค่า
นอนซ์ n1 ซึ่งได้จากค่าสุ่ มตัวอักษรแล้วส่ งไปยัง AS
M2: เมื่อ AS ได้รับข้อความจาก N AS ก็จะทําการ
ตรวจสอบ IDN ว่าได้รับอนุญาตหรื อไม่ ถ้าไม่ได้รับอนุญาตการ
ติดต่อสื่ อสารจะสิ้ นสุ ดทันที แต่ถา้ ได้รับอนุ ญาต AS ทําการ
สร้างค่านอนซ์ n2 นําค่านอนซ์ n1 และ n2 พร้อมด้วย SKN-ASj ซึ่ ง
เป็ นเซสชันคียท์ ี่ใช้งานร่ วมกันระหว่าง AS และ N มาเข้า
ฟังก์ชนั แฮชแล้วนําข้อความย่อยและค่านอนซ์ n2 ส่ งไปยัง N
M3: หลังจาก N ได้รับข้อความจาก AS N นําค่านอนซ์ n1
และ n2 พร้ อมด้วยเซสชันคีย ์ SKN-ASj มาเข้าฟั งก์ชันแฮชแล้ว
นํามาเปรี ยบเที ยบกับค่าแฮชที่ AS ส่ งมาถ้าไม่ตรงกันการ
ติดต่อสื่ อสารจะสิ้ นสุ ดทันที แต่ถา้ ตรงกัน N ทําการสร้างค่า
นอนซ์ n3 และนํา IDN ค่านอนซ์ n1, n2 และ n3 พร้อมด้วยเซส
ชันคีย ์ SKN-ASj+1 ตัวถัดไปมาเข้าฟั งก์ชนั แฮชแล้วนําข้อความย่อย
และ n3 ส่ งไปยัง AS
M4: เมื่อ AS ได้รับข้อความจาก N AS ก็จะนํา IDN ค่า
นอนซ์ n1, n2 และ n3 พร้อมด้วยเซสชันคีย ์ SKN-ASj+1 ตัวถัดไปมา
เข้าฟั งก์ชนั แฮชและนํามาเปรี ยบเทียบกับค่าแฮชของ N ที่ส่งมา
ถ้าไม่ตรงกัน AS ก็จะส่ งข้อความ Reject กลับไปยัง N แต่ถา้
ตรงกัน AS ทําการสร้างค่านอนซ์ n4 และนําข้อความ Accept,
IDN ค่านอนซ์ n1, n2, n3 และ n4 ตัวถัดไปมาเข้าฟั งก์ชนั แฮชแล้ว
นําข้อความย่อยข้อความ Accept และค่านอนซ์ n4 ส่ งไปยัง N
เป็ นการสิ้ นสุ ดการพิสูจน์ทราบตัวจริ งระหว่าง N กับ AS

3.4 การพิสูจน์ ทราบตัวจริ งระหว่ าง NFC Phone กับ
Authentication Server ผ่าน POS (NFCAuthV2)
ในส่ วนนี้ เป็ นการการพิสูจน์ทราบตัวจริ งระหว่าง NFC Phone
กับ Authentication Server ผ่าน POS

M1:NPOS: IDN, n1, {{Authen, T1}SKN-ASj, n1}SKN-POSj,
h(Authen , n1, SKN-POSj), h(Authen, T1, IDN,
SKN-ASj)
M2:POSAS: IDN, IDPOS, {{Authen, T1}SKN-ASj}SKPOS-ASj ,
h(Authen, T1, IDN, SKN-ASj)
M3:ASPOS: Accept/Reject, {{Accept/Reject, T1, T2}SKNASj+1}SKPOS-ASj+1, h(Accept/Reject, SKPOS-ASj+1),
h(Accep/Reject, T1, T2, SKN-ASj+1)
M4:POSN: Accept/Reject, n2, {Accept/Reject, T1, T2}SKNASj+1, h(n1, n2, SKN-POSj+1), h(Accept/Reject, T1,
T2, SKN-ASj+1)
M1: เมื่อ N ต้องการพิสูจน์ตวั จริ งกับ AS N นําข้อความ
Authen และ T1 มาเข้ารหัสลับด้วยเซสชันคีย ์ SKN-ASj ซึ่ งเป็ นเซส
ชันคียท์ ี่ใช้งานร่ วมกันระหว่าง N และ AS หลังจากนั้นนํามา
เข้ารหัสลับด้วยเซสชันคีย ์ SKN-POSj ซึ่ งเป็ นเซสชันคียท์ ี่ใช้งาน
ร่ วมกันระหว่าง N และ POS แล้วนําค่าแฮชของข้อความ
Authen ค่านอนซ์ n1 และเซสชันคีย ์ SKN-POSj และค่าแฮชของ
ข้อความ Authen, T1, IDN และเซสชันคีย ์ SKN-ASj แล้วนํา IDN, n1
ส่ งไปยัง POS โดยที่ T1 คือเวลาขณะร้องขอการพิสูจน์ทราบตัว
จริ ง
M2: POS ได้รับข้อความจาก N POS นําข้อความ Authen
และ T1 ที่เข้ารหัสลับด้วยเซสชันคีย ์ SKN-ASj มาเข้ารหัสลับด้วย
เซสชันคีย ์ SKPOS-ASj ซึ่ งเป็ นเซสชันคียท์ ี่ใช้งานร่ วมกันระหว่าง
POS และ AS และนําค่าแฮชของข้อความ Authen, T1, IDN และ
เซสชันคีย ์ SKN-ASj พร้อมทั้ง IDN และ IDPOS ส่ งไปยัง AS
M3: หลังจาก AS ได้รับข้อความจาก POS AS ก็จะทําการ
ตรวจสอบว่า N ได้รับอนุญาตเหรอไม่ ถ้าไม่ได้รับอนุญาตก็จะ
ส่ งข้อความ Reject แต่ถา้ ไม่ได้รับอนุ ญาตก็จะส่ งข้อความ
Accept โดยนําข้อความ Accept/Reject และนําข้อความ
Accept/Reject, T1 และ T2 มาเข้ารหัสลับด้วยเซสชันคีย ์ SKN-ASj+1
ตัวถัดไปแล้วนํามาเข้ารหัสลับอีกครั้งด้วยเซสชันคีย ์ SKPOS-ASj+1
ตัวถัดไปและนําค่าแฮชข้อความ Accept/Reject และเซสชันคีย ์
SKPOS-ASj+1 ตัวถัดไป แฮชข้อความ Accept/Reject, T1, T2 และ
เซสชันคีย ์ SKN-ASj+1 ตัวถัดไปส่ งไปให้ POS โดยที่ T2 คือเวลา
ยืนยันการพิสูจน์ทราบตัวจริ ง
M4: เมื่อ POS ได้รับข้อความจาก AS POS นําข้อความ
Accept/Reject และนําข้อความ Accept/Reject, T1 และ T2 มา
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เข้ารหัสลับด้วยเซสชันคีย ์ SKN-ASj+1 ที่ AS ส่ งมา นําค่าแฮชของ
นอนซ์ n1, n2 และเซสชันคีย ์ SKPOS-ASj+1 ตัวถัดไป ค่าแฮชของ
ของข้อความ Accept/Reject, T1, T2 และเซสชันคีย ์ SKN-ASj+1 ตัว
ถัดไปแล้วส่ งให้ N เพื่อยืนยันการพิสูจน์ทราบตัวจริ งของ N
และเป็ นการสิ้ นสุ ดการพิสูจน์ทราบตัวจริ งระหว่าง N และ AS

4. การวิเคราะห์ ความมั่นคงปลอดภัยและอภิปราย
4.1 การวิเคราะห์ ความมั่นคงปลอดภัย
4.1.1 การต้านทานการโจมตีแบบ Brute Force Attack
การโจมตีชนิด Brute Force Attack เพื่อค้นหาเซสชันคียท์ ี่
ถูกต้องนั้นในโพรโทคอลที่ นาํ เสนอนั้นทําได้ยากเนื่ องจากมี
การเปลี่ ยนแปลงค่าของเซสชันคียใ์ นทุกๆ ครั้ งที่ มีการติ ดต่ อ
สมบูรณ์ นอกจากนี้การนําเอาเทคนิ คการสร้างและการกระจาย
เซสชันคียแ์ บบออฟไลน์ ทําให้การค้นหาคียต์ ้ งั ต้นในการสร้าง
ชุ ด ของเซสชัน คี ยท์ ้ งั หมดทํา ได้ยาก จึ ง ทําให้ก ารโจมตี แ บบ
Brute Force Attack ประสบความสําเร็ จน้อยลง

4.1.2 การต้านทานการโจมตีแบบ Replay Attack
การโจมตีแบบ Replay Attack โดยการปลอมตัวเป็ นไคล
เอนท์ แล้วส่ งข้อมูลที่ดกั จับได้อีกครั้งจะประสบความสําเร็ จได้
น้อยเนื่องจากการเปลี่ยนเซสชันคียท์ ุกครั้งที่มีการติดต่อสื่ อสาร
อย่างสมบูรณ์ จากโพรโทคอลส่ วนที่ 3.3 ของข้อความ M2 และ
M3

4.1.3 ความคงสภาพของข้อมูล
การใช้ฟังก์ชนั แฮชทําให้สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลที่
ส่ งมานั้นระหว่างทางถูกเปลี่ ยนแปลงข้อมูลจากบุคคลอื่ นมา
ก่อนหรื อไม่ ซึ่งแสดงในส่ วนที่ 3.3 และ 3.4 ของทุกข้อความ

4.1.4 การพิสูจน์ทราบตัวจริ งของผูส้ ่ งข้อความ (Party
Authentication)
คุณสมบัติน้ ี เป็ นการพิสูจน์ตวั จริ งของผูส้ ่ งข้อความ โดย
นําเอา Message Authentication Code มาประยุกต์ใช้ ทําให้ผรู้ ับ
มั่น ใจได้ว่ า ผู้ส่ ง เป็ นผู้ส่ ง ข้อ ความมาจริ ง และผู้รั บ เป็ นผู้รั บ
ข้อความจริ ง ซึ่งแสดงในส่ วนที่ 3.3 และ 3.4 ของทุกข้อความ

4.1.5 การโจมตีชนิด Man in the middle attack
ผูโ้ จมตีไม่สามารถปลอมตัวเป็ นผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้องหรื อ
ดักฟั งข้อความของได้เนื่ องจากมีการใช้กลุ่มของเซสชันคียใ์ น
ซึ่ ง มี ก ารเปลี่ ย นเซสชัน คี ย ์ทุ ก ครั้ งในการสื่ อ สารและใช้ก าร
เข้ารหัสลับที่เหมาะสม

4.2 การวิเคราะห์ การนําไปใช้ งานจริง
งานวิ จัย ที่ นํา เสนอใช้ฟั ง ก์ ชัน แฮช SHA1 (Secure
Hash Algorithm) การเข้ารหัสลับแบบสมาตรใช้ AES
(Advanced Encryption Standard) 128 bit ค่านอนซ์มีขนาด
40 byte เซสชันคียข์ นาด 40 byte และ การระบุตวั ตนของ
N, POS และ AS ขนาด 8 byte
ตารางที่ 2. ขนาดข้ อความของ NFCAuthV1 และ NFCAuthV2
Message
NFCAuthV1
NFCAuthV2
(byte)
(byte)
M1
55
210
M2

80

140

M3
M4

80
86
301

86
144
580

Total (byte)

ตารางที่ 2 แสดงขนาดความยาวข้อความจากโพรโทคอลที่
นําเสนอ ผูว้ ิจยั ได้ฟังก์ชนั แฮชและการเข้ารหัสแบบสมมาตรมา
ใช้งาน ทําให้โพรโทคอลมีน้ าํ หนักเบา ซึ่ งสามารถนํามาใช้กบั
อุปกรณ์สื่อสารไร้สายในปั จจุบนั ได้เป็ นอย่างดี และขนาดความ
ยาวของข้อความที่ติดต่อสื่ อสารที่ใช้รับส่ งข้อความยังมีความ
ยาวน้อยกว่าข้อความสูงสุ ดที่ NFC สามารถส่ งได้ในแต่ละครั้ง

4.3 การวิเคราะห์ การพิสูจน์ ทราบตัวจริงแบบสองทาง
การนําการสร้ างและกระจายเซสชันคียแ์ บบออฟไลน์มา
ใช้งานทําให้สามารถยืนยันได้วา่ ผูท้ ี่มีเซสชันคียท์ ี่ตรงกันเท่านั้น
ที่ ส ามารถเข้ า รหั ส ลับ และถอดรหั ส ลับ ได้ หรื อสามารถ
ตรวจสอบข้อความที่ รับมาได้ และโพรโทคอลที่ นาํ เสนอได้
นําเอา Message Authentication Code มาประยุกต์ใช้ ทําให้
สามารถยืนยันตัวผูส้ ่ งและตัวผูร้ ับได้

JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY | VOL 5 | NO 1 | JAN-JUN 2015
20

5. การวิเคราะห์ ประสิ ทธิภาพของโพรโทคอล

เอกสารอ้ างอิง

งานวิจ ัย จํา นวนมากได้นํา เสนอโพรโทคอลการพิ สู จ น์
ทราบตัวจริ งผ่าน NFC แต่โพรโทคอลที่ นาํ เสนอมี การส่ ง
ข้อความเป็ นจํานวนมากทําให้ประสิ ทธิ ภาพของโพรโทคอลล
ดลง โดยที่ [7] มีการส่ งข้อความจํานวน 5 ข้อความและ [11] มี
การส่ งข้อความจํานวน 7 ข้อความ ในขณะที่ โพรโทคอล
NFCAuthv1 และ โพรโทคอล NFCAuthv2 มีการส่ งข้อความ
เพียง 4 ข้อความ จึงทําให้ NFCAuthv1 และ โพรโทคอล
NFCAuthv2 มีประสิ ทธิภาพและใช้เวลาน้อยกว่า [7, 11] แสดง
ตามตารางที่ 3
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