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GSLHA: Group-based Secure Lightweight Handover
Authentication Protocol for M2M Communication
A New RF-PUF Based Authentication of Internet of
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1570561462

A Novel Steganography Algorithm Using Edge
Detection and MPC Algorithm
Blind Image Watermarking Based on Area
Quantization
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1570561433

Lightweight Involutive Components for Symmetric
Cryptography

1570553044

Cryptanalysis of a Certificateless Signcryption Scheme
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