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اين .  است که بطور کارآمدي در مباحث مختلف علوم و مهندسي کامپيوتر بکار گرفته شده استيا  ساختمان داده١ BDD: چکيده

ري و آماري در تحليل هاي جب  حدس و تعيين، روش همبستگي و همچنين روش هاي اخير در کنار روش ساختمان داده در سال
ترين و  ، يکي از موفق BDDتني بر ساختمان داده در واقع امروزه حمله مب.اي مطرح و بکار گرفته شده است مولدهاي رمز دنباله

  .اي است هاي ارائه شده در حمله به مولدهاي رمز دنباله جديدترين روش
  رايا  رمز دنبالهي از مولدهايا  دستهبه، حمله جديدي به دنبال آنفي و  را معر BDDمبتني بر هدر اين مقاله ابتدا ساختار عمومي حمل

دهيم به چه ترتيب حمله  در ادامه نشان مي.  مي باشد٢ ZDD به نام  BDDاي ديگر از   مبتني بر گونهاين حمله. پيشنهاد مي کنيم
در اين . شود پياده سازي نمود که در مکانيزم امنيتي بلوتوث بکار برده مي 0Eاي  توان در خصوص مولد رمز دنباله پيشنهادي را مي

نتايج . ايم  پياده سازي و اجرا نمودهLinuxط ي تحت مح٣ CUDD   نرم افزاري بسته با Cرابطه الگوريتمي ارائه نموده و در محيط
اين شواهد نشان . ايم   استخراج کرده نيزي رياضيدر اين رابطه يک اثبات رسم. باشد مي   BDD  برZDDد برتري حمله يآزمايش مو

 0Eحمالت پيشنهادي به مولد   بهترين زمان محاسباتي ديگر ، در حدZDDدهند که حد باالي پيچيدگي زمان محاسباتي حمله  مي
  . نبال دارد بد در پيچيدگي حافظه محاسباتيO)82(و کاهشي به اندازه ده بو
 

 BDDم دودويي صمي، نمودار تZDD ، ساختمان داده FBDD، حمله 0E رمز دنباله اي مولد، تحليل رمز:  کليديواژه هاي

                                                
1 Binary Decision Diagram 
2 Zero-suppressed Binary Decision Diagram  
3  Colorado University Decision Diagram 
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  مقدمه  -۱

بوفور بکار هاي شبه تصادفي  هاي رمزنگاري، دنباله در سيستم
اصول هاي شبه تصادفي طبق  مولد دنباله. شوند يگرفته م

 توزيع يکنواخت، استقالل و : بايد سه شرط [1]مطرح شده در
سازي مولدهاي رمز  در پياده. عدم همبستگي را برآورده کند

اي، بعلت برآورده شدن شروط مذکور و سادگي تحليل  دنباله
  .کنند  ها استفاده ميLFSRجبري، عموماً از 

 طي شامل دو بخش خLFSRاي مبتني بر  مولدهاي رمز دنباله
L  خطيرو غيCتوان بصورت اين مولدها را مي.  مي باشند 

C)(L,  K  را که از  Yاين مولدها رشته بيت رمز. نشان داد=
 k نجايدر ا. کنند   آيد، توليد مي بدست مي = C(L(k))Yتابع

، P  متن ساده و دنبالهY دنباله بيت رمز. کليد رمز است
 را Eشوند تا دنباله رمز   ميXOR  با همبصورت بيت به بيت

iii :  آورندبوجود ype ⊕= [2,3]. 

در حمله به اين نوع مولدها با فرض دانستن سيستم رمز، 
چنين در .  براي رشته بيت رمز استkهدف يافتن کليد

پروتکل « پيش از ارسال داده با کمک يکي از k،هايي  سيستم
  .بين فرستنده و گيرنده مبادله شده است» هاي مبادله کليد

BDDمانند آن   ديگر يها  و گونهZDD و FBDD از 
لوم کامپيوتر بحساب هاي داده در ع ترين ساختمان مدرن

 نوعي گراف بدون دور و داراي ها  ساختمان دادهاين. دآين مي
هاي دودويي را بصورت  توانند فرمول باشند، که مي راس مي

از زمان ابداع اين . فشرده و استاندارد نمايش دهند
کنون کارهاي تحقيقاتي موفق بسياري  داده تايها ساختمان

جهت بکارگيري آنها در مسائل علمي و کاربردي صورت 
  . [4] گرفته است

طوالني دارد و اي  اي پيشينه حمله به مولدهاي رمز دنباله
در .  مولدها ارائه شده است نوعتاکنون حمالت زيادي به اين

، به [2]درKrause اي متفاوت توسط  هاي اخير حمله سال
.  استشده پيشنهاد LFSRمولدهاي رمز دنباله اي مبتني بر 

او نشان . کند  استفاده ميFBDDاين حمله از ساختمان داده 
ر حمله پيشنهادي آسيب پذير داده است که اين مولدها در براب

 به  حمالتبهترين از يکي اين حمله تاکنون. باشند مي

، با استفاده [5] بطور مشابه. اي بوده است مولدهاي رمز دنباله
اي را بر   حملهOBDDاز همان ايده و کاهش آن به کمک 

در ادامه بررسي اين .  طراحي کرده است0Eروي مولد 
توانند  آن دسته از مولدهايي که مي،  [6]در Krause حمالت

 استفاده کنند را بررسي کرده و الگوريتم OBDDاز حمله 
در اين مقاله، روشي .  کاهش داده استباز هممربوطه را 

در . کنيم اي معرفي مي جديد در حمله به مولدهاي رمز دنباله
 تحليل  درZDDاين حمله که براي اولين بار از ساختمان داده 

اي  رمز استفاده کرده است، با کاهش پيچيدگي قابل مالحظه
شويم و صحت اين کاهش را به کمک اثبات رياضي  روبرو مي

  .دهيم و نتايج آزمايش نشان مي
ابتدا در بخش . اين مقاله بصورت زير سازماندهي شده است

 0Eدر اين بخش مولد . پردازيم ي ميدوم به تعاريف مقدمات
 BDDهاي  مه به معرفي ساختمان دادهادر اد. کنيم را معرفي مي

. پردازد بخش سوم به حمله پيشنهادي مي. پردازيم  ميZDDو 
معرفي و را  FBDDبهمين منظور ابتدا الگوريتم حمله عمومي 

 يا  مولد رمز دنبالهدر مورد OBDD  توسط رابکارگيري آن
0E و سپس حمله کنيم  ميبررسي ZDDدهيم   را پيشنهاد مي

و در بخش چهارم به محاسبه پيچيدگي الگوريتم پيشنهادي 
  .پردازيم توسط اثباتي رياضي مي

  مقدماتيتعاريف  -٢
  0Eاي مولد رمز دنباله -۱-٢
0E اي مبتني بر  نوعي مولد رمز دنبالهLFSRمولدهاي .  است

، دسته اي از مولدهايند که از دو LFSRاي مبتني بر  رمز دنباله
 با کليد 0Eمولد . خطي تشکيل شده اند بخش خطي و غير

 بيت آن براي ۱۲۸ي شود، که  مقداردهي اوليه م،k  بيتي١٣٢
 بيت آن براي مقداردهي ۴دهي اوليه بخش خطي و مقدار

دهي اوليه، با گذر از  مولد پس از مقدار. خطي است بخش غير
 را به عنوان ورودي بخش Z رشته بيت Lبخش خطي 

 توليد مي کند و خروجي بخش غيرخطي، رشته Cغيرخطي 
C(L(k)) Y  است؛Yبيت رمز  ، 0E در مولد Lبخش خطي . =

250طول.  تشکيل شده استLFSRاز چهار  =L ،
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311 =L ،332 =L393 و =L و توابع آن ها عبارتند 
  :از

1)( 8122025
0 ++++= xxxxxp  

1)( 12162431
1 ++++= xxxxxp  

1)( 4242833
2 ++++= xxxxxp  

1)( 4283639
3 ++++= xxxxxp  

 iL مجموع چهار بيت خروجي L خروجي بخش خطي 
 را مي توان بصورت يک ماشين 0Eبخش غيرخطي . هاست

:),,,,,( ٤متناهي حالت
0

δFIQCE ΓΣ در نظر گرفت، که در 
}:160{آن، مجموعه حاالت ماشين ≤≤= iqQ i مجموعه ، 

مجموعه خروجي ماشين و  Σ=}4,3,2,1,0{ورودي ماشين
}1,0{=Γ،مي باشند  I نيز بيانگر حاالت آغازين ماشين مي 

دهي اوليه شده  بيت مقدار ۱۳۲ بيت از ۴باشد که بوسيله 
 نيز مجموعه حاالت پاياني است که در اينجا Fاست و 

  .[5,6,7] مجموعه تهي است
QQمجموعه قوانين ماشين  ×Γ×Σ×⊆δ که داراي اعضايي 

),,,(به صورت  1+nn qbaqباشد بيانگر توابع انتقال ماشين   مي
1),( +→ nn qaqو توابع خروجي ماشين baqn . است),(→

 . نشان داده شده است١مجموعه قوانين ماشين در جدول 
 0E حالت در مولدين متناهين ماشيمجموعه قوان: ۱جدول 

a=4  a=3  a=2  a=1  a=0  
1+nq  b  

1+nq  b  
1+nq  b  

1+nq  b  
1+nq  b  

 
nq  

8  0  4  1  4  0  0  1  0  0  0  
4  0  8  1  8  0  12  1  12  0  1  
12  0  0  1  0  0  4  1  4  0  2  
0  0  12  1  12  0  8  1  8  0  3  
13  1  13  0  1  1  1  0  5  1  4  
1  1  1  0  13  1  13  0  9  1  5  
9  1  9  0  5  1  5  0  1  1  6  
5  1  5  0  9  1  9  0  13  1  7  
6  0  2  1  2  0  14  1  14  0  8  
10  0  14  1  14  0  2  1  2  0  9  
2  0  6  1  6  0  10  1  10  0  10  
14  0  10  1  10  0  6  1  6  0  11  
3  1  3  0  7  1  7  0  11  1  12  
15  1  15  0  11  1  11  0  7  1  13  
7  1  7  0  3  1  3  0  15  1  14  
11  1  11  0  15  1  15  0  3  1  15  

  ZDD و ROBDD معرفي  -٢-٢
 ٦، يک گراف جهت دار و بدون دور٥درخت دودويي تصميم

    ياي از متغيرهاي بول که بر روي مجموعه است،

                                                
4 Finite State Automata 
5 Binary Decision Tree 
6 DAG (Directed Acyclic Graph) 

},...,{, 1 mm xxXNm شود؛ چنين درختي   تعريف مي∀∋=
يک .  استmXهاينمايشگر تابع دودويي بر روي متغير

گره از  . شامل دو نوع گره استBDTدرخت دودويي تصميم 
هاي  شود و گره  نيز خوانده ميTنوع برگ که گره پاياني 

mi که با يکي از متغيرهايNداخلي  Xx    var(N) برچسب∋
  low(N) ند مي باشد،هر گره داخلي داراي دو فرز. اند خورده
  .ix=1 براي high(N)   وix=0براي 

 BDT ريشه ۰، با درجه ورود 0Nيک گره منحصر بفرد به نام 
 ۱ هاي داخلي داراي درجه ورود کليه گره. دهد را تشکيل مي

 است و ۱ يا ۰ ، داراي برچسب Tهر گره پاياني . دباشن مي
هر تابع .  ناميده مي شودT-1 يا T-0مطابق با برچسب آن 

هر  . ترکيب براي ورودي داردm2 متغير، mدودويي مبتني بر 
mbانتساب  توان به وسيله مسيري که از گره   را مي∋}1,0{

يابد، نمايش  روع و به يک گره پاياني خاتمه مي ش0Nريشه 
نيز  F(b)ه بصورتک، bمقدار تابع به ازاي انتساب . داد

  .شود برابر با مقدار گره پاياني است ينامبرده م
باشد   يک نوع گراف کارآمد ميBDDنمودار دودويي تصميم 

 BDDيک . آيد ست مي يک تابع دودويي بدBDTکه از روي 
زيرگراف هاي . باشد  مي۱ و۰ دو گره پاياني با برچسب داراي

. شوند  درهم ادغام ميBDD ، حين تبديل به BDTمشابه در 
، مشابه اتالق مي شوند اگر در ريشه 2G و 1Gدو زيرگراف 

)var()var( :باشيم داشته 2g و 1g دو گراف 21 gg = ،
)()( 21 ghighghigh )()(و = 21 glowglow =.  

 BDD نيز حين تبديل به BDT در اثر هاي بي چنين گره هم
شود که  اثر خوانده مي  بيNاي مانند  گره. شوند حذف مي

)()( NhighNlow  چه N يعني صرفنظر از اين که مقدار =
  .رسيم باشد به گره يکساني مي

FBDD  7 نوعيBDDي   است که در همه ي مسيرها از گره
 حداکثر ix، هر متغير بوليTهاي   به يکي از گره0Nريشه 

  .يکبار ديده شود
 است که فقط mXبر روي FBDD ، نوعي٨ Gگراف پيشگوي 
 mي   همهG دارد و در هر مسير بر روي Tيک گره پاياني 

ر گراف پيشگو به منظو. شوند ، يکبار ديده ميmXمتغير 

                                                
7 Free Binary Decision Diagram 
8 Oracle Graph 
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رود، بلکه براي نمايش  محاسبه توابع بولي بکار نمي
  .اي از ترتيب هاي ممکن و معتبر ايفاي نقش مي کند مجموعه

G-FBDD   نوعيFBDD است که در هر مسير FP ،در آن 
 ازگراف GPترتيب رخداد متغيرها متناظر با يکي از مسيرهاي 

  .دپيشگو باش
ROBDD  9 نوعيG-FBDD است که گراف پيشگوي G در 

آن تنها شامل يک مسير باشد؛ به بيان ديگر بجاي گراف 
پيشگو يک بردار داريم که فقط يک ترتيب براي مالقات 

. دهد  را نشان ميROBDDمتغيرها در کليه مسيرهاي 
ROBDD يا به عبارتيOBDD ، داراي اين خاصيت مهم

گذارد؛ به بيان   در اختيار مي١٠» رسمينمايش«باشد که يک  مي
ديگر اگر چند عبارت مختلف براي يک تابع دودويي داشته 

ي   همهROBDDباشيم با در نظر گرفتن بردار ترتيب يکسان، 
 حذف و که کليه موارد قابل از آنجايي. آنها دقيقاً يکسان است

اي   نمايش فشردهROBDDشود،  ادغام در ساخت آن لحاظ مي
هاي ديگر  گذارد، در حاليکه روش ع بولي در اختيار مياز تواب

 و جدول BDTنمايش توابع دودويي مانند جدول درستي، 
  .کارنو نياز به حافظه اي از مرتبه نمايي دارند

ZDDاي ديگر از   گونهBDD است، که آن هم به نوبه خود از 
 نيز، فقط داراي دو گره ZDDيک . آيد  بدست ميBDTکاهش 
، حين BDTزير گراف هاي مشابه در .  استT-1 و T-0پاياني 

 گره ZDD نيز ادغام مي شوند، در حاليکه در ZDDتبديل به 
  . متصل باشد، حذف مي شودT-0 آن به high(N)اي که 

جام عمليات کارآمد بر روي  براي نمايش و انZDD اساساً 
لذا در حاليکه . ابداع شده است» اي خلوته مجموعه«

ROBDD  طه با توابع دودويي بهتر عمل مي کند، در رابZDD 

هاي  ها خصوصاً مجموعه در رابطه با مسائل درگير با مجموعه
  .کند خلوت بهتر عمل مي

گاه بيش از تعداد   هيچZDDتوان اثبات کرد که اندازه  مي
باشد، در حاليکه در رابطه با  ي مورد نظر نمي عناصر مجموعه

ROBDDها ضربدر تعداد اقالمي   حد باال تعداد زيرمجموعه
 .[2,4,8]ست که در هر يک مي توانند بيايندا

 
                                                
9 Reduced Ordered Binary Decision Diagram 
10 Canonical representation  

  0Eاي  به مولد رمز دنباله ZDDحمله  -٣
  اي   به مولدهاي رمز دنبالهFBDDحمله عمومي  -١-٣

 براي حمله به مولدهاي رمز [2]در الگوريتم عمومي که 
در . پردازد کاهش مساله مياي پيشنهاد داده است؛ ابتدا به  دنباله

  معلوم است Yاي، رشته بيت رمز  حمله به مولدهاي رمز دنباله
از آن جا که در يک .  استkو هدف از حمله محاسبه کليد 

LFSRاوليه  هاي اوليه توليد شده در خروجي، مقدار  بيت
LFSR است، بنابراين )(kLZ  در بيت هاي اوليه خود =
توان حمله به چنين سيستم هايي  پس مي. داردرا در بر kمقدار 

  : اي کاهش داد؛ بصورتي کهZرا، به يافتن 
 Lرشته بيتي قابل توليد توسط بخش خطي مولد . ۱

 باشد
۲ .C(Z) پيشوند رشته رمز معلوم Yباشد . 

mZ و رشته بيت m≤1براي    :کنيم   تعريف مي=}1,0{
• c

mG ويي است که ترتيب خوانده شدن گراف پيشگ
 Cخطي  را بوسيله بخش غيرZهاي رشته ي  بيت

 .دهد نشان مي

• mRيک گراف ،FBDDG c
m  است که در مورد قابل −

 .گيرد تصميم مي ،L   توسطZتوليد بودن 

• mQاف، يک گرFBDDG c
m  است که در مورد −

 .گيرد  تصميم مي،C(Z)بودن  Y پيشوند

• mPيک گراف ،FBDDG c
m  است که در مورد قابل −

 ،C(Z)بودن  y و پيشوندL   توسطZتوليد بودن 
 .گيرد تصميم مي

 را، که تعداد m* ، مقدارk بيتي بودن کليد nبا فرض  [2]در 
 است، را محاسبه کرده kهاي متوالي الزم براي يافتن کليد  بيت

  .است
  :  قابل محاسبه استkبنابراين طبق الگوريتم زير 

۱.PQn →.   
  :رار کنتک m* تا n+1 از mبراي . ۲

PRQP mm →∧∧ )(  
)(1 را کهz*مقدار . ۳ * =zPرا برگردان .  

m*به بيان ديگر حلقه آنقدر تکرار مي شود که
P فقط يک

**انتساب  }1,0{ mz )(1 براي ∋ * =zPداشته باشد .  
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 OBDD با ارائه حمله FBDDعمومي  حمله کاهش -٢-٣
  0Eبه مولد رمز دنباله 

، 0Eاي   به مولد رمز دنبالهOBDD ي  با ارائه حمله[5]مرجع 
 را در مورد اين مولد کاهش داد، و در FBDD عمومي حمله

اي  لهبااي از مولدهاي رمز دن  به دستهOBDD حمله [6]مرجع 
  .تعميم داده شد

0
z

20
z

20
z

52
z

52
z

68
z

68
z

100
z

100
z

01

0
z

20
z

20
z

52
z

52
z

68
z

100
z

01

0
1

 
 بوسيله100zگراف ب -١و BDDله يبوس100z گرافالف -۱شکل 

ZDDاست . 

  ت رصوه  ب L(k) رشته بيت هاي خروجي OBDDدر حمله 
,...),,,(..., 3424144 +++= jjjj zzzzZ  

4)( است که دسته بيت  شدهنشان گذاري  iiij kLz بنابراين . +∋
 بدست Lبا اعمال اين ترتيب، معادالت زير براي بخش خطي 

 .مي آيد

100804832:4 −−−− ⊕⊕⊕==∀ iiiii zzzzzji  

124966448:14 −−−− ⊕⊕⊕=+=∀ iiiii zzzzzji  

1321129616:24 −−−− ⊕⊕⊕=+=∀ iiiii zzzzzji  

15614411216:34 −−−− ⊕⊕⊕=+=∀ iiiii zzzzzji  
 هر OBDDسپس بر اساس معادالت بدست آمده ، با ساخت 

iz گراف ،mRالف -۱شکل.  را تشکيل داده است ، OBDD  
ساخت  در. دهد نشان مي را 100zساخته شده براي محاسبه

OBDDرشته بيت هاي هر iL ،iL بيت اول فراخواني 
 هر  بيت اولiLز محاسبه ي يشوند، هدف الگوريتم ن مي

LFSRبنابراين با توجه به معادالت نياز به ساخت ، است 
OBDD براي LjLz j 4:  هاي  OBDDتعداد .  است≥≥

38412833ساخته شده در اين بخش  =×=× L[5] است .

ره  گ۴۲۲۴بنابراين   گره است،۱۱ متغير و ۵ داراي OBDDهر 
 از ساختاري mQي گراف  در محاسبه. مورد نياز است

که زنجيره جمع چهار بيت است، استفاده ، ۲اي شکل زنجيره
اي معادل   زنجيره۱۶هاي  در اين ساختار از بلوک. شده است

 حالت ماشين متناهي حالت استفاده شده است، که ۱۶با 
با قياس بيت معلوم در ي يک بلوک،  هرمسير در هر زنجيره

با بيت خروجي ماشين متناهي حالت، يا به  Yرشته بيت رمز
0-Tبعدي متصل  منجر مي شود يا به حالت مناسبي در بلوک 

 گره ۱۰ متغير و ۴ هر زنجيره از ،٢مطابق با شکل. مي شود
 بلوکي، ۱۲۸تشکيل شده است بنابراين در دنباله 

10 16 128 20, 480× ×  [5]رد نياز است، البته  گره مو=
، اين OBDDبيان کرده است که به علت قوانين کاهش در 

 .يابد  گره تقليل مي14,500تعداد به حدود

14 +jz

jz4

14 +jz

24 +jz

24 +jz

24 +jz
34 +jz

34 +jz

34 +jz

34 +jz

0
1

  
 زنجيره جمع چهاربيتي: ۲شکل

  
 0E به مولد رمز دنباله ZDDحمله  -٣-٣

 ZDD ، ابتدا چگونگي عملکرد بهتر ZDD حمله نبياپيش از 
 به OBDD. دهيم ، شرح مي را در حملهOBDDنسبت به 

، و دودوييمنظور نمايش و انجام عمليات بر روي توابع 
ZDDي   به منظور نمايش و انجام عمليات بر روي مجموعه

گونه مسائل   در اينZDDاند، بنابراين   ابداع شده[9]ها  ترکيب
  . استOBDDاز کارآمدتر 
 بيتي nتوان به صورت يک بردار   آيتم، را ميnترکيب 

),...,( 1 nxx 1,0{ نمايش داد که{∈ix     بيانگر حضور آيتم 
i ها را  بنابراين مجموعه ترکيب. ام در ترکيب مربوطه است

در . رودي متناظر کرد بيت وnتوان به يک تابع دودويي با  مي
هاي ممکن  تابع دودويي مذکور، هدف مشخص کردن ترکيب

در مجموعه جواب مسئله است، که هر ترکيب بواسطه حضور 
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ها بصورت منحصر بفردي تعريف  يا عدم حضور آيتم
اين چنين توابعي را تابع مشخصه مجموعه . شوند مي
د به اين توانن عمليات اجتماع، اشتراک و تفاضل مي. گويند مي

 .ها اعمال شوند مجموع

OBDDهاي ترکيبي،   در نمايش توابع مشخصه مجموعه
هاي ديگر بهتر عمل  بصورت فشرده نسبت به ساختمان داده

 OBDDمي کند، علي رغم اين بهبود، بعلت قانون نامناسب 
 . آيد بوجود مياي جدي  در برخورد با مسائل ترکيبي، مسئله

ZDD در واقع OBDDبا تعويض قانون حذف ،ده اصالح ش 
  .[8] شود است که منجر به نمايش بهتر در مسائل ترکيبي مي

 ، ZDDهاي مجموعه نمايش داده شده در  ي ترکيب درمحاسبه
 کنيم در هر مسير   را بررسي ميT-1تمامي مسيرهاي ممکن به 

 در ترکيب، و عدم ixاي حضور متغير معن به ixمالقات گره 
 در ترکيب ixاي عدم حضور متغير معن به ixمالقات گره 

 .[9]است 

 
   در مسائل ترکيبي خلوتZDD و  BDDنمودار عملکرد: ٣شکل

 در BDDو ZDD نمايش عملکرد يا نموداري بر،٣شکلدر 
دهد که   مذکور نشان مينمودار. مسائل ترکيبي رسم شده است

کند   عمل ميBDD  بهتر از ZDD در نمايش توابع ترکيبي 
 ها ۱بخصوص اگر ترکيب، خلوت باشد به بيان ديگر تعداد 

  .[8]در آن کم باشد
اي، هدف  بررسي حاالت  در تحليل رمز مولدهاي دنباله

معلوم بدست رمز ممکن کليد است تا کليد متناظر با دنباله 
 ،اي را اي از مولدهاي رمز دنباله  به دستهFBDDحمله .آيد
اين دسته از مولدها ترتيب .  کاهش دادOBDDتوان بوسيله  مي

mmهاي  يکسان ورودي در ساخت گراف RQ  mS و در نتيجه ,
در اين دسته از مولدهاي رمز  .[5,6]کنند را برآورده مي

بخش غيرخطي را بصورت ماشين متناهي توان  اي مي دنباله

 در مورد همين دسته از  ZDDي  حمله. حالتي نظير کرد
 . شود اي مطرح مي مولدهاي رمز دنباله

اي   را با پياده سازي در مورد مولد رمز دنباله ZDDي  حمله
0Eي مولدهاي اين  کنيم، روش مذکور براي همه  تشريح مي

 .تعميم استدسته قابل 
، 0Eاي   به مولد رمز دنبالهZDD در حمله پيشنهادي مبتني بر 

شود و تفاوت در   استفاده ميFBDDاز الگوريتم کلي حمله 
هاي مورد نظر و بهينه سازي اين پياده  نحوه پياده سازي گراف

  .سازي است
در پياده ، 0Eاي   به مولدهاي رمز دنبالهZDDي  در حمله

استفاده شده است، و تفاوت  [5]، از ايده mRسازي گراف 
 بجاي ZDD  بوسيله ساختمان داده jzدر پياده سازي ساخت

OBDD ب -١شکل .  است ZDD ساخته شده براي محاسبه  
100zبق با شکل هر مطا.  نشان مي دهدZDD ساخته شده 

 گره مي باشد، بنابراين در پياده سازي ۹ متغير و 4داراي 
۳۸۴ZDD  ،گره الزم است ۳۴۵۶ الزم.  

 ، ايده زير را پيشنهاد ZDD در حمله mQي گراف  در محاسبه
از آنجا که ماشين متناهي حالت . دهيم مي

0ECي شانزده   دارا
از چهار متغير  ،  هر حالت ماشينگذاري  براي نشانحالت است

i
nqi ,30  زير را ابعتوان ت بنابراين مي.کنيم  استفاده مي≥≥

  :محاسبه کرد
),....,,,,,( 0142434

1
1

2
1

3
1 zzzzqqqFQ mmmmmmm   mQ تابع=++++++

44تابعي متشکل از  +mتمامي  متغير است که بيانگر 
 مرحله mمسيرهاي ممکن در ماشين متناهي حالت بعد از 

  .شود  بصورت زير ساخته ميmQتابع  .ورود و خروج است
),(1اگر قانون انتقال . ۱ +→ mm qaq و متناظر با آن قانون 

baqm خروجي  را در ماشين متناهي حالت ),(→
0EC داشته 

bbmباشيم، آنگاه در صورتي که =:   
i را بر اساسmq+1 و mqمعادل متناظر . ۱,۱

mq بدست 
  .آوريم مي

*3*2*1*0
mmmmm qqqqq ∧∧∧=  

i*که 
mq برابر با i

mq يا متمم آن ′i
mqاست .  

azحاصلضرب زير را به ازاي .  ۲,۱ im =∑  بدست 4+
  :آوريم مي
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)

(
*0*1*2*3

41424

34

*0
1

*1
1

*2
1

*3
1

mmmmmmm

mmmmmj

qqqqzzz

zqqqqX

∧∧∧∧∧∧

∧∧∧∧∧=

++

+++++  

حال با بدست آوردن حاصلضرب متناظر با همه قوانين به . ٢
  :پردازيم  ميmQمحاسبه

))(...)(( 110 −− ∧∨∨∧= mjmm QXQXQ  
  .کنيم  بولي مقداردهي مي1 را با mQ−1، تابع  0Qتابعدرمحاسبه 

i* ، متغيرهاي Qدر عبارات بدست آمده . ۳
mq را حذف 

  . استmQکنيم، تابع حاصل  مي
.  نياز داريم128Qاله به توجه داريم که در نهايت براي حل مس

 Y ساخته شده به خوبي در مورد پيشوند mQگراف 
هاي  گيرد، و با بررسي تمامي انتساب تصميم مي  zC)(بودن

 که منجر به پيشوند مشترک با  راهايي Z توان  ميT-1منتهي به 
Y،بدست آورد مي شود .  

 ، بر اين اساس ساخته شده است که در ZDDحمله پيشنهادي 
هر مرحله گذر از ماشين متناهي حالت آنچه که مهم است و 

بايست در حافظه ماشين بماند، حالت انتهايي ماشين و  مي
رشته بيتي است که در رسيدن به آن حالت توسط ماشين 

  .متناهي حالت خوانده شده است
 الزاماتعلت ه  محاسبه شده، خلوت است و اين بmQگراف

رمزهاي شبه تصادفي بايد شرط . رمزهاي شبه تصادفي است
 ٠به بيان ديگر احتمال اتفاق . توزيع يکنواخت را برآورده کنند

  .باشد  ، خلوت ميmQ، يکسان است ، بهمين دليل گراف ١و 
، مساله را  ZDDنهادي بوسيله در پياده سازي الگوريتم پيش

در هر بار . کنيم ها بررسي مي اي از ترکيب بصورت مجموعه
هاي ممکن ورودي  اي از ترکيب  در واقع مجموعهmQمحاسبه

  .و حالت پاياني ماشين با ورود آن ترکيب را خواهيم داشت
 ، براي عمليات بر روي مجموعه ZDDدر ساختمان داده 

است از جمله توابع  ها توابع بسياري ساخته شده کيبتر
  :اي مانند اجتماع، اشتراک ، تفاضل و توابعي مانند  مجموعه

• Z.Oneset(N) : هاي ممکن را  اي از ترکيب مجموعه
 ، در آنها حضور داردNدر مجموعه مرجع که متغير 

 .گردانند  بر ميNبا حذف 

• Z.Count(N) :  تعداد ترکيب ها درZ. 

کد زير قابل    طبق شبهmQلگوريتم مذکور، محاسبهدر ا
  :محاسبه است 

for ∀ element δ∈  
   if ))(),(),(( 1 mmmm bbbaqqaq =∧→∧→ +  

{ ),,,(sec *0*1*2*3*
mmmmm qqqqtZDDInterq ←

),,,(sec *0
1

*1
1

*2
1

*3
1

*
1 +++++ ← mmmmm qqqqtZDDInterq  

for 30,4 ≤≤∀ + iz im  
{ 
if az im =∑ +4  

),,

,,,(sec

*
4

142434
*

1

mm

mmmmj

qz

zzzqtZDDInterX ++++=
    

}} 

))()((),(.

,(sec,(

1

***
1 −− ==

∀←

mQmjXmmm

j

qqifqOnesetQ

XtZDDInterjZDDUnionQ
 

For every *
mq  

   )(. *
mm qOnsetQQ ←  

 
  0E به مولدZDDتحليل پيچيدگي حمله  -٤

در تحليل پيچيدگي ابتدا توابع بکار رفته را بطور کلي بيان 
  .کنيم مي

)....,( براي تابع ZDDاخت يک س • 10 −ixxF 
)پيچيدگي زماني برابر  )FGO دارد .FG تعداد 

نشان مي  را F در ساخت تابع FG هاي گراف گره
 . دهد

  وF  اشتراک و اجتماع بين دو گرافZDDساخت  •
G پيچيدگي برابر ،( )GF GGO  . دارد.

بررسي پيچيدگي توابع باال، مشاهده مي شود که پيچيدگي  با
 ساخته شده در هر مرحله، ZDDزمان عملياتي به سايز 

در الگوريتم ارائه شده در هر مرحله، چهار متغير . بستگي دارد
 به خطي و چهار متغيررهاي خروجي از بخش غي تبه ازاي بي

ازاي حاالت انتهايي ماشين جايگزين چهار متغير ديگر مي 
از طرفي در چهار متغير ورودي به ماشين متناهي حالت، . شود

azبا در نظر گرفتن شرط  im =∑ imzو نحوه ساخت  4+ +4 ،
ول، خروجي  مرحله ا0Lدر طي . انتخابي آزادنه وجود ندارد

بخش خطي کامال مقادير اوليه کليد است و شرطي بواسطه 
شود، تنها شرط مجموع مقيد چهار  بخش خطي اعمال نمي

 است که بهمين علت سه متغير انتخاب آزادنه دارند aمتغير به 
در طي مراحل  خواهد بود، 32و تعداد حاالت انتخابشان 

0L 1 تاL 0 ، خروجيL ،وابسته به مقادير قبلي است ،
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 مقادير اوليه کليد است  ديگر همچنانLFSRوخروجي سه 
  انتخابي آزادنه aبنابراين در شرط مجموع مقيد چهار متغير به 

غير انتخاب آزادنه  وجود ندارد که بهمين علت دو متmzبراي
 خواهد بود، بهمين ترتيب 22دارند و تعداد حاالت انتخابشان 

 يک متغير انتخاب آزادنه دارد و 2L تا 1Lدر طي مراحل 
 3L تا 2L خواهد بود، و در 12تعداد حاالت انتخابش

در هر  3Lانتخابي آزادنه وجود ندارد، و در مراحل بعد از
. شود تعداد حاالت انتخابي نصف مي متناظر mbمرحله بعلت 

 ظاهر  تعداد متغيرهايmPگراف  هر مسيراز طرف ديگر در 
سازي مطرح شده بوسيله  اده است، اما در پيm٤شده حداکثر 

ZDDهاي ماشين متناهي متوسط   و با توجه به ورودي
  :متغيرهاي ظاهر شده برابر است با 

m
mmmm
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بنابراين در هر مسير بطور متوسط به اين تعداد متغير ظاهر 
  :اريم شود پس با توجه به دو بحث انجام شده د مي
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 حد ،طرف ديگر با استناد بر الگوريتم اشتراک بين دو گرافاز 
   در هر مرحله mP گراف .آيد ديگري براي گراف بدست مي

 در Rگراف. آيد  بدست ميmQ وmR4 بر روي با اشتراک
 iL3در است ويا  تک گرهيگراف LFSRه هري اوليها بيت

در پياده  mQ.شود يساخته م الف -۱ طبق شکليت بعديب
  :، بنابراين است142سازي عملي حدوداً داراي سايز 
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 در ي تئوريدگيچي پيود بدست آمده، حد باالبا اشتراک حد
؛ که البته بسيار بزرگتر از حد بدست آمده در  است822مسئله 

 ي از حد تئورZDD در حمله يحد تئور. عمل خواهد بود
)2(  به اندازهOBDDبدست آمده از حمله  8O کاهش نشان 

 .داده است
 
  گيري نتيجه - ۵ 

توان با اتکا به  يب ميم که به چه ترتيا ق نشان دادهين تحقيدر ا
 ي به بهبود حمله به مولدهاZDDک ساختمان داده به نام ي

 ي برتر ازيبخش مهم در واقع. افتي دست يا رمز دنباله
 در ZDDژه ي ويها تي قابلت گرفته ازٔنشا يهادشنيروش پ

ف شده، ي کارآمد تعرياطالعات و عملگرهافشرده ش ينما
 يا  کاهش قابل مالحظه بهيشنهاديدر حمله پ . آن استيرو

 .ميا افتهي دست FBDD نسبت به حمله ي محاسباتيدگيچيدر پ
کاهشي به  دهد که ينشان م ياضي اثبات رکيکه  يبه طور
 .حاصل شده است FBDD نسبت به حمله O)82(اندازه 
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