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برخوردار هستند تا  ياژهيت وي از اهمي بلوکي رمزنگاريستمهاي سيرخطي به عنوان تنها عضو غ عموماينيگزيجا يهاجعبه: چکيده
اي آشوبي با توجه به خواص مناسب سيستمه. سيستمها به مقاوم بودن اين بخش تا حد زيادي وابسته استجائي که امنيت اينگونه

در اين مقاله به ارائه روشي براي طراحي جعبه . هاي جايگزيني تحقيقات زيادي در اين زمينه در حال انجام استبراي طراحي جعبه
 تعريف و عملکرد جعبه ينيگزيجامعيارهاي مناسب بودن يک جعبه . شود پرداخته ميAES مناسب براي سيستم رمزنگاري ينيگزيجا
 نگاشت ي بر مبنا طراحي شدهينيگزيجا که جعبه شوديمنشان داده . شوديم با استفاده از اين معيارها بررسي  طراحي شدهينيگزيجا

نشان . دهد از خود نشان ميAES سيستم ينيگزيجا مناسب بوده و عملکرد بهتري نسبت به جعبه AES براي کاربرد در سيستم يآشوب
  .باشدي مقاوم ميتفاضل و ي خطيها به حمله نسبتيشنهادي پينيگزيه جعبه جاکشود يداده م

 
  نگاشت آشوبي، سيستم آشوبي لورنتس ،ايگزينيجعبه ج ،يبلوک رمز : کليدييواژه ها

  
  مقدمه  -١

ن ي را در تامي اساسي نقشي بلوکير، رمزهاي اخيهادر دهه
 جايگزيني يهاجعبه. اند کردهي مدرن بازيت در رمزنگاريامن

فه يباشند که وظيستمها مين سي ايطخريتنها بخش غعموما 
 را در [1] مطرح شده توسط شانون در ١يجيت گيجاد خاصيا
 در جايگزيني يهان جعبهيا. ستمها به عهده دارندين سيا

                                                
1 Confusion 

 يستمهاي در سيبه گستردگ ،يت به عنوان هسته اصلقيحق
  .اندره به کار رفتهيغ و AES٣ و DES٢  مانندي بلوکيرمزنگار

ک ي ي مقاوم مستلزم طراحي بلوکي رمزنگارستميک سي يطراح
باشد و وجود ضعف در جعبه ي مقاوم مجايگزينيجعبه 

 مربوطه در ي بلوکيستم رمزنگاري باعث ضعف سجايگزيني
ک جعبه ي ينرو طراحياز ا. مقابل حمالت گوناگون خواهد شد

                                                
2 Data Encryption Standard 
3 Advanced Encryption Standard 
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٩٢

 ين رمزنگاري مقاوم از موضوعات مورد توجه محققجايگزيني
  . باشديم
n جايگزيني ک جعبهي m×ير خطيک نگاشت غيقت ي در حق 

 يب فضاي به ترتmV وnV است که در آن mV به nVاز 
  .  باشندي مGF(2)دان ي عضو مm و n از يبردار
ـ نه نحوه تولي در زمياديقات ز يتحق  مناسـب  ينيد جعبـه جانـش  ي
ر انجام گرفته ي اخيها در دههي بلوکي در رمزها يري بکارگ يبرا

ـ  به دو دسته ا    ي در حالت کل   جايگزيني يها جعبه .است  و  ١ستاي
 اسـت  ياستا جعبهي اجايگزينيعبه  ج.شوندي مي دسته بند ٢ايوپ

ات يـ د شده و عناصر آن قبل از شـروع عمل يکه توسط طراح تول   
 ي ثابـت بـاق  ي مراحـل رمزنگـار  ين بوده و در ط  ي مع يرمزنگار

              ي رمزنگـــارديـــر کليقــت تحـــت تــاث  يماننـــد و در حقيمــ 
ن گونـه جعبـه    يد ا ي تول ي برا ي روشهائ [8-2]در  . رنديگيقرار نم 
 يتـوان بـه جـستجو     ياند که از آن جمله م      ارائه شده  ينيجايگز
بــه منظــور   [4] ٤دهيــبــا خميتوابــع تقراســتفاده از  ،[5] ٣کامـل 

ـ  اخ ي در سـالها   . نـام بـرد    ٥يمقاومت در برابر حملـه تفاضـل       ر ي
ـ  به منظور تول   ياستفاده از توابع آشوب     جـايگزيني  يهـا د جعبـه  ي

 قـرار  يمزنگـار  و رينه توابـع آشـوب  ين در زم  يمورد توجه محقق  
ه و يــط اوليد بــه شــرايت شــديخــواص حــساس. گرفتــه اســت

ن توابع را به عنوان ي ا،٦يت مخلوط کنندگيز خاصي و ن،پارامترها
ــراينــامزد        مطــرحجــايگزيني يهــاد جعبــهيــ تولي مناســب ب
  . اندساخته

 جايگزينيجعبه ک يد ي تولي براين مقاله به ارائه روشيدر ا  
  .ميپردازي مAES يستم رمزنگاري در سيري بکارگيستا برايا

ستم ي سيدر بخش دوم به معرف. ر استيساختار مقاله به شرح ز
در . شوديپرداخته م به کار رفته در طرح ارائه شده يآشوب

ک جعبه يص مناسب بودن ي تشخي برايارهائي، معبخش سوم
 ي معرفي بلوکي رمزنگاريستمهاي کاربرد در سي براجايگزيني
 جايگزينيد جعبه ي نحوه توليبخش چهارم به معرف. شدخواهند 

 ي در بخش پنجم به بررس.و مالحظات مربوطه اختصاص دارد

                                                
1 Static 
2 Dynamic 
3 Exhaustive Search 
4 Near Bent Functions 
5 Differential Cryptanalysis 
6 Mixing 

 يارهايد شده با استفاده از معي تولجايگزينيعملکرد جعبه 
به بخش ششم . شودي شده در بخش سوم پرداخته ميمعرف

 با استفاده از جعبه AES يستم رمزنگاري سيه سازيج شينتا
 در بخش هفتم به بيان .افته استيص ي لورنتس تخصينيگزيجا

 از يدر بخش هشتم به تشکر و قدردان. شودينتايج پرداخته م
 به ارائه مراجع يانين پژوهش پرداخته شده و بخش پايان ايحام

  .افته استياختصاص 
  

  لورنتس يستم آشوبي سيمعرف -٢
 هاي متداول آشوبي است که يکي از نگاشتلورنتسسيستم 

 ۱۹۶۳براي مدل کردن حرکت ديناميکي يک سيال جوي در 
اين معادالت ديناميکي توسط . [9] معرفي شد لورنتستوسط 
  :اندمشخص شده) ۱(رابطه 

)۱(                       
1 2 1

2 1 2 1 3

3 1 2 3

( )x x x
x r x x x x
x x x b x

δ= −
= − −
= −







  

پارامترهاي مثبت حقيقي سيستم  bو  δ ,rر اين روابط د
بازه تغيير اين پارامترها محدود به مجموعه اعدادحقيقي . هستند
اين معادالت به تغيير پارامترها و شرايط اوليه بسيار  .است

در كاربردهاي آشوبي محدوده تغيير اين . حساس هستند
اي باشد كه تغييرات معادالت كامالً آشوبي  گونه ها بايد به مولفه

انجام  [10,11] اي در هاي گسترده در اين راستا پژوهش. دباش
 متغير r ثابت، و پارامتر δ وbشده است كه در آنها پارامترهاي 

 به ترتيب δ و bمقادير نامي . است
3
 بوده حال آنكه  10 و 8

∞<< r0 اين مقادير. است) b  وδ(وده و در  نوعي ب
  .الت آشوبي هستندهاي ديگري نيز معاد بازه

  

  خوبجايگزينيک جعبه يص ي تشخيارهايمع -٣
ن مقاله با هدف ي مورد نظر در اجايگزينياز آنرو که جعبه 

ن يشود، در اي مي طراحAES يستم رمزنگاري در سيريبکارگ
ک جعبه يص ي تشخي معمول برايارهايان معيبخش به ب

n خوب جايگزيني n× ک جعبه ي خوب بودن .ميپردازيم
 ي رمزنگاريستمهايت استفاده در سي بصورت قابلجايگزيني

  .شوديف مي مقاوم در برابر حمالت تعريبلوک
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٩٣

 ي با استفاده از خواص مهم     [6,12]ر   د تاوارس و داوسون  ،  آدامز
ـ  خـوب از نظـر قابل    جـايگزيني  يهـا  جعبه ي طراح يکه برا  ت ي

 ،باشـند ي مـ  ي ضـرور  ي بلـوک  ي رمزنگـار  يستمهايکاربرد در س  
nجـايگزيني  يهـا  جعبـه  ي طراح ي را برا  يروشهاي n×   ارائـه 
  وي در مقابـل حملـه تفاضـل     جـايگزيني مقاومت جعبه   . نمودند

ـ ص يار مهـم در تـشخ  ي بسيارهاي از مع ١يحمله خط  ک جعبـه  ي
ـ در ز. باشـند يمـ  خوب   جايگزيني ـ ر بـه ب ي ـ  از ايان تعـداد ي ن ي

  :ميپردازيارها ميمع
 ٢ خاصيت تعادل •

 ٣ بودنيرخطيدرجه غ •

 ٤يت از همبستگيدرجه مصون •

 ٥دوسوييت يخاص •

 ٦دي اکيت بهمنيخاص •

 ي توابع بوليمرتبه جبر •

 ي توابع بوليها٧ياجملهحداقل و حداکثر تعداد تک •

  توابع بولي٨بهترين تقريب  آفيني •

 يمقاومت در برابر حمله خط •

  يتفاضلمقاومت در برابر حمله  •

 جايگزيني آشوبيروش توليد جعبه  -٤
د جعبـه   ين بخش به شرح روش استفاده شده به منظور تول         يدر ا 

ــايگزيني ــتفاده از سج ــا اس ــ ب ــوبي ــورنتسي پيستم آش ــته ل         وس
، AESستم ي س جايگزينيم جعبه   يداني همانگونه که م   .ميازپرديم
ـ ي ب ۸ گرفتـه و کلمـه       ي را بـه عنـوان ورود      يتي ب ۸ک کلمه   ي  يت
 جـايگزيني ن جعبـه  ي کلمات ا.دينماين آن م  يگزي را جا  يگريد

ـ   در ا.باشـند ي م۲۵۵ تا ۰ کلمه و از    ۲۵۶به تعداد    ن پـژوهش  ي
 انتخـاب   ي لورنتس به عنـوان خروجـ      يستم آشوب يحالت اول س  

 انتخاب  ياستم به گونه  ي س يه و پارامترها  يط اول يشرا. است شده
 يستم آشـوب ي س يخروج.  بماند ي باق يستم آشوب يشوند که س  يم
ـ  ا.ميکنـ ي مـ يچندسطح کنواختي بصورت  سطح۲۵۶ به   را ن ي

                                                
1 Linear Cryptanalysis 
2 Balance 
3 Nonlinearity Degree 
4 Correlation Immunity Degree 
5 Bijection 
6 Strict Avalanche Criterion (SAC) 
7 Monomials 
8 Best Affine Approximation 

ـ  بـه ترت   ۲۵۵سطوح را از صفر تـا              يارذگـ ش شـماره  يب افـزا  ي
 يچندسطحستم ي سي خروج،يدر هر زمان نمونه بردار. ميکنيم

ـ  س يشده برابر سطح متناظر مقدار دامنـه خروجـ          يستم آشـوب  ي
 يه سـاز  ي بـا شـب    .شـود يمـ در نظر گرفتـه     لورنتس در آن زمان     

. شـود يل مـ  يستم تشک ي س ي، دنباله خروج  يستم به مدت کاف   يس
 يه تـک بعـد  يک آراي به صورت جايگزينين حالت جعبه يدر ا 
 ين دنباله اعـضا ي اي از ابتدا.دشوي در نظر گرفته م ي عضو ۲۵۶

ه يـ عضو اول در خانـه اول آرا    . شونديب انتخاب م  يدنباله به ترت  
  در ي به شرطي بعدياعضا.  قرار خواهد گرفت   جايگزينيجعبه  
شـوند کـه تـا کنـون در      يب قرار داده مـ    ي به ترت  ي بعد يهاخانه

 هيـ ب آراين ترتيبد.  قرار نگرفته باشند  ي قبل يهاک از خانه  يچيه
ـ ز  ي ن جايگزينين جعبه   يا. گردديل م ي تشک جايگزينيجعبه   ک ي
ن حالت يدر ا. رديگي مي را به عنوان ورودi مانند يتي ب۸کلمه  
1i  خانه شماره   متناظر مقدار  را بـه عنـوان      جـايگزيني  جعبه   +

ـ نمايم  اعالم يخروج ـ ر انکـه د يبـا توجـه بـه ا     . دي ن روش از ي
وسته به منظور   ي پ يستم آشوب يک س ي ي کردن خروج  يچندسطح

است، توجه به نکات     استفاده شده  جايگزينيد عناصر جعبه    يتول
ـ  به   يابير به منظور دست   ي ز يعمل  خـوب   جـايگزيني ک جعبـه    ي

  .رسدي به نظر ميضرور
ست مناسب انتخاب يباين روش مي در ايبردارزمان نمونه ▪

 يجاد الگوهاين زمان به اي اير کوچک برايقادانتخاب م. شود
چ وجه يد که به هي خواهد انجامجايگزينيجعبه  در يخط

ز باعث ي بزرگ نيبردارانتخاب زمان نمونه. باشديمناسب نم
ز خود اثر ين نيند که اي را نبيرات خروجييستم تغيشود که سيم

 . خواهد داشتيمشابه

 يستم آشوبيه سيط اوليشرا در انتخاب پارامترها و يشرط اصل ▪
 يستم آشوبي سي ماندن خروجي باقي تنها آشوب،ن روشيدر ا

 .باشديم

 يدارا که يهائستميتنها س موجود ي آشوبيستمهايان سياز م ▪
ن ي اي هستند برايستم آشوبي در دامنه حالت سيرات آشوبييتغ

 .هستندکاربرد مناسب 

نـه  ينه و کميشيبه ب کردن با توجه يچندسطحنکه  يبا توجه به ا    ▪
 شـده  يه سـاز ي در بازه شـب يستم آشوبي س ي که خروج  يريمقاد
 احتمال دارد با توجه بـه عـدم   ،شوديار نموده است انجام م ياخت
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٩٤

 بـا توجـه بـه زمـان        شـده  يسـاز هير در بازه شب   ين مقاد يتکرار ا 
2)8 از عناصـر     ي تعداد  انتخاب شده،  يبردارنمونه )GF ـ تول د ي

 مناسب  جايگزينيل جعبه   ين خود باعث عدم تشک    ي که ا  نگردند
ــد ــد شـ ــل ا . خواهـ ــور حـ ــه منظـ ــبـ ــشکليـ ــدار  ن مـ مقـ

max min0.6 (max( y , y  يهـا يه سـاز ي با توجه به شـب     ((
ـ ب به عنـوان  انجام شده   کـردن  ي عمـل چنـد سـطح   ينه بـرا يشي
ــاب  ــ انتخ ــردديم ــ گ ــ سيو خروج ــوبي ــازهدر يستم آش   ب

max min0.6 (max( y , y   .شودي مي چند سطح±((
 با ١ معکوسجايگزيني و جعبه جايگزينيل جعبه يپس از تشک

 و ينگارتم رمزين دو را در الگوري اتواني مروش اشاره شده
ن است که ينکته قابل توجه ا.  به کار گرفتAES يرمزگشائ

ست يباين روش ميد شده در اي تولجايگزيني يهاجعبه
در بخش . نديوم را برآورده نماان شده در بخش سي بيتهايخاص

 که در تکرار جايگزينيک جعبه ين خواص در ي ايبعد به بررس
 جايگزينيک جعبه ي به يابين روش به منظور دستيسوم ا

    .شودي پرداخته م،مناسب بدست آمد
 
د شده با ي تولجايگزيني عملکرد جعبه يبررس -۵

 استفاده از روش فوق

 از روش مطرح شده در  بدست آمدهجايگزيني جعبه ۱جدول 
 در .دهديرا نشان م  معکوس آنجايگزيني و جعبه بخش قبل

ادامه از اين جعبه جايگزيني به نام جعبه جايگزيني لورنتس ياد 
 ي داراAES ينيگزين جدول همانند جدول جاي ا.خواهد شد

 شانزده ي در مبنا۲۵۵ تا ۰باشد که در آن اعداد ي خانه م۲۵۶
 را ا ز ۲۱م معکوس عدد يخواهيد ميض کنفر. اندقرار گرفته

ت ين منظور به موقعيبد. ميابيلورنتس ب معکوس ينيگزيجعبه جا
 معکوس لورنتس مراجعه يني در جدول جانش۲ و ستون ۳سطر 

.  استfdن نگاشت برابر ي تحت ا۲۱مقدار معکوس . ميينمايم
 m+1ت سطر ي به موقعmnافتن معکوس عدد ي يقت برايدر حق

  .مينمائي مراجعه مn+1و ستون 
  
  
  

                                                
1 Inverse Substitution Box 

  ستم لورنتسي بدست آمده از سجايگزيني جعبه :۱جدول 
52 9 6a d5 30 36 a5 38 bf 40 a3 9e 81 f3 d7 Fb 
7c e3 39 82 9b 2f ff 87 34 8e 43 44 c4 de e9 Cb 
54 7b 94 32 a6 c2 23 3d ee 4c 95 0b 42 fa c3 4e 
8 2e a1 66 28 d9 24 b2 76 5b a2 49 6d 8b d1 25 

72 f8 f6 64 86 68 98 16 d4 a4 5c cc 5d 65 b6 92 
6c 70 48 50 fd ed b9 da 5e 15 46 57 a7 8d 9d 84 
90 d8 ab 0 8c bc d3 0a f7 e4 58 5 b8 b3 45 6 
d0 2c 1e 8f ca 3f 0f 2 c1 af bd 3 1 13 8a 6b 
3a 91 11 41 4f 67 dc ea 97 f2 cf ce f0 b4 e6 73 
96 ac 74 22 e7 ad 35 85 e2 f9 37 e8 1c 75 df 6e 
47 f1 1a 71 1d 29 c5 89 6f b7 62 0e aa 18 be 1b 
fc 56 3e 4b c6 d2 79 20 9a db c0 fe 78 cd 5a f4 
1f dd a8 33 88 7 c7 31 b1 12 10 59 27 80 ec 5f 
60 51 7f a9 19 b5 4a 0d 2d e5 7a 9f 93 c9 9c Ef 
a0 e0 3b 4d ae 2a f5 b0 c8 eb bb 3c 83 53 99 61 
17 2b 4 7e ba 77 d6 26 e1 69 14 63 55 21 0c 7d 

  
  جعبه جايگزيني معکوس بدست آمده از سيستم لورنتس: ۲جدول 

63 7c 77 7b f2 6b 6f c5 30 1 67 2b fe d7 ab 76 
ca 82 c9 7d fa 59 47 f0 ad d4 a2 af 9c a4 72 c0 
b7 fd 93 26 36 3f f7 cc 34 a5 e5 f1 71 d8 31 15 
4 c7 23 c3 18 96 5 9a 7 12 80 e2 eb 27 b2 75 
9 83 2c 1a 1b 6e 5a a0 52 3b d6 b3 29 e3 2f 84 

53 d1 0 ed 20 fc b1 5b 6a cb be 39 4a 4c 58 Cf 
d0 ef aa fb 43 4d 33 85 45 f9 2 7f 50 3c 9f a8 
51 a3 40 8f 92 9d 38 f5 bc b6 da 21 10 ff f3 d2 
cd 0c 13 ec 5f 97 44 17 c4 a7 7e 3d 64 5d 19 73 
60 81 4f dc 22 2a 90 88 46 ee b8 14 de 5e 0b Db 
e0 32 3a 0a 49 6 24 5c c2 d3 ac 62 91 95 e4 79 
e7 c8 37 6d 8d d5 4e a9 6c 56 f4 ea 65 7a ae 8 
ba 78 25 2e 1c a6 b4 c6 e8 dd 74 1f 4b bd 8b 8a 
70 3e b5 66 48 3 f6 0e 61 35 57 b9 86 c1 1d 9e 
e1 f8 98 11 69 d9 8e 94 9b 1e 87 e9 ce 55 28 Df 
8c a1 89 0d bf e6 42 68 41 99 2d 0f b0 54 bb 16 

  
آن را با  لورنتس، جايگزيني عملکرد جعبه يبه منظور بررس

 با معيارهاي مطرح شده در بخش AES سيستم جايگزينيجعبه 
 .کنيمي مقايسه م۳

  
 ت تعادليخاص •

  .باشنديت تعادل مي خاصي داراجايگزينيهر دو جعبه 
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   بودنير خطيدرجه غ •
 حداقل مرتبه جايگزينيک جعبه ي بودن ير خطيدرجه غ

 جعبه يبرا. باشدي سازنده آن جعبه ميتوابع بول يرخطيغ
 جايگزيني جعبه ي و برا۸۲ن مقدار برابر ي اAES جايگزيني

ار عملکرد جعبه ين معيبا توجه به ا. باشدي م۱۱۲ برابر لورنتس
 بهتر ي به مقدار قابل توجهAES لورنتس نسبت به جايگزيني

 .باشديم

  
 يت از همبستگيدرجه مصون •

 يت از همبستگي مصوني داراfره ي متغn يم تابع بوليگوئ
1m ام که mمرتبه  n≤ − ،( )CI mي است اگر ابهام خروج 

 يتي ب-mب يهر ترک) و ثابت نگهداشتن(تابع با مشخص نمودن 
، نسبت به يتها بصورت تصادفيه بير بقييو تغ) ا کمتري (يورود

براي .  نکندي تفاوتيتها بصورت تصادفير تمام بييحالت تغ
صونيت از  درجه مجايگزينيتمامي توابع بولي اين دو جعبه 

  .باشدهمبستگي برابر صفر مي
  

 ييدوسوخاصيت  •

  . باشندي ميدوسوئت ي خاصي داراجايگزيني يهاهر دو جعبه
  

 دي اکيت بهمنيخاص •

 يت بهمني خاصجايگزينيک جعبه ينکه يص ايبه منظور تشخ
با .  شده استي معرف[2]  دريد روشينمايد را برآورده مياک

 يهان جعبهيشود که هر دو اين روش مشاهده مياستفاده از ا
. ندينمايد را برآورده مي اکيت بهمنيبا خاصي تقرجايگزيني

 و AES جايگزيني جعبه يس وابستگيدهنده ماتر  نشان۴جدول 
 جايگزيني جعبه يس وابستگيدهنده ماتر  نشان۵جدول 

  .باشديلورنتس م
  ي توابع بوليمرتبه جبر •

 .باشدي م۷ برابر زيني هردو جعبه جايگي توابع بوليمرتبه جبر

  
  ي توابع بوليهاياجملهحداقل و حداکثر تعداد تک •

 و براي ۱۲۶ و ۱۰۴ اين مقادير برابر AES جايگزينيبراي جعبه 
  .باشند مي۱۳۲ و ۱۱۰ لورنتس برابر جايگزينيجعبه 

 ي توابع بولينيب آفين تقريبهتر •

 دهنده بهترين تقريب آفيني توابع بولي جعبه نشان۳ جدول
  . باشد و لورنتس ميAES جايگزيني

  
  بهترين تقريب آفيني توابع بولي:  ۳ جدول 

S-
box 

 تابع بولي چهارم تابع بولي سوم  تابع بولي دوم تابع بولي اول

 لورنتس
1+ X1+ 

X3+ X4+ 
X6 

1+ X1+ 
X3+ X4+ 

X7 

X2+ X4+ 
X6+ X7 

X1+ X3+ 
X5+ X6 

AES 1+ X1+ 
X3+ X5 

X2+ X5+ 
X7+ X8 

1+ X1+ 
X3+ X4+ 

X5 

X2+ X3+ 
X5+ X6+ X7 

S-
box 

 تابع بولي هشتم تابع بولي هفتم تابع بولي ششم تابع بولي پنجم

 +X2+ X6 1+ X3 1+ X2 X1+ X4 لورنتس
X5+ X6 

AES 1+ X3 1+ X8 1+ X8 X7+ X8 

  
 يبها براين تقري ايهاشود تعداد جملهيهمانگونه که مشاهده م

شتر از جعبه يوسط ب لورنتس به طور متجايگزينيجعبه 
  . استAES جايگزيني

 

 AES ماتريس وابستگي جعبه جايگزيني :۴جدول 
0.578 0.531 0.500 0.453 0.453 0.453 0.500 0.406 
0.469 0.578 0.438 0.516 0.422 0.406 0.500 0.375 
0.594 0.453 0.500 0.484 0.469 0.453 0.469 0.375 
0.453 0.484 0.469 0.500 0.438 0.422 0.422 0.375 
0.578 0.453 0.547 0.547 0.516 0.469 0.453 0.391 
0.469 0.578 0.516 0.516 0.469 0.500 0.469 0.500 
0.469 0.516 0.438 0.500 0.516 0.406 0.438 0.547 
0.531 0.469 0.469 0.438 0.391 0.531 0.578 0.641 

 
  نتسلور ماتريس وابستگي جعبه جايگزيني  :۵جدول 

0.516 0.516 0.453 0.563 0.453 0.484 0.453 0.500 
0.469 0.484 0.563 0.500 0.484 0.453 0.500 0.531 
0.516 0.516 0.500 0.469 0.563 0.500 0.531 0.500 
0.531 0.531 0.469 0.453 0.500 0.531 0.500 0.547 
0.453 0.500 0.453 0.516 0.500 0.500 0.547 0.531 
0.453 0.516 0.516 0.469 0.469 0.547 0.531 0.531 
0.531 0.531 0.469 0.516 0.469 0.531 0.531 0.484 
0.516 0.563 0.516 0.531 0.484 0.531 0.484 0.516 

 
  :يمله خطمقاومت در برابر ح •

ن يا.  گرديدي معرف[13] ر ديماتسون بار توسط ي اوليحمله خط
 ي رمزنگاريها ستميه س بيار قويک حمله بسيحمله به عنوان 

 يار مقاومت توابع بوليمع. د متقارن مطرح استي با کليبلوک
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 ياس خطيبا، ين در برابر حمله خطيگزيدهنده جعبه جا ليتشک

هر قدر که مقدار . شود يده مي، نامLρ، ١احتمال
2
1

−Lρ 

تر بوده و  في ضعيستم در برابر حمله خطيبزرگتر باشد، س
مقدار . رديپذ ي معلوم انجام م٢ي متن اصليحمله با تعداد کمتر

 به AES ينيگزي جعبه جاي توابع بولياس محاسبه شده برايبا
، ۰,۰۸۵۹، ۰,۰۹۳۸، ۰,۰۹۳۸، ۰,۱۰۱۶، ۰,۰۹۳۸  برابر بيترت

 ينيگزي جعبه جاي توابع بوليکه براي درحال است۰,۱۳۲۸
شود، همانگونه که مشاهده مي .باشد يم ۰,۰۶۲۵ لورنتس برابر

 قابل قبول و تا حدي بهتر از ي لورنتس عملکردجايگزينيجعبه 
     از خود نشاني، در برابر حمله خطAES جايگزينيجعبه 

  .دهدمي
  

 و درجه مصونيت يتفاضلمقاومت در برابر حمله  •
 يتفاضلاز حمله 

 [14,15,16] در ريشام و  هاميبن بار توسط    ي که اول  ،يتفاضلحمله  
 و بـه خـصوص    ي بلـوک  ين حمله به رمزها   يتريمطرح شد، قو  

 عمـل   ينيگزي و جـا   ي که بر اساس جابجائ    ،DESه  ي شب يرمزها
ـ زه جـدول تو   ين روش بر پا   ي ا .باشدي م ،کننديم  ٣ع تفاضـالت  ي

ـ ز لورنتس،جدول تو  ينيگزيمورد جعبه جا  در  . دينمايعمل م  ع ي
8ک جدول   يتفاضالت   82 س ين ماتر ي ا يسطرها. باشدي م ×2

رات يي آن نشانگر تغي و ستونها  ،يرات در ورود  ييدهنده تغ  نشان
ـ  عناصـر ا   .باشـند ي م يدر خروج  ـ  ي بـرا ن جـدول ي ک جعبـه  ي
ـ باي نمـ  ،يتفاضـل  مقاوم در برابر حمله      جايگزيني ر يست مقـاد  ي

. باشـد ي م يک شرط الزم و نه کاف     ين  يا. نديار نما يبزرگ را اخت  
 مقاومـت جعبـه   ي برا[17]ار ارائه شده در     ي مع يرفر به مع  يدر ز 

م يکنـ ي مـ  فـرض . ميپردازي م يتفاضل در برابر حمله     جايگزيني
1که 2( , ,..., )sF f f f= جايگزينيک جعبه   ي n s×    باشد کـه 

 ي بـر رو   ي تـائ  n يهـا بردار ي فـضا  ي بر رو  يتابع ifدر آن   
(2)GF باشند و   ي مn s≥  است .L  ن مقدار  ي نشانگر بزرگتر

نـشانگر   R و F جـايگزيني ع تفاضالت جعبه   يزدر جدول تو  
ـ زر صفر در ستون اول جـدول تو     يتعداد عناصر غ   ع تفاضـالت  ي

                                                
1  Linear Probability Bias 
2 Plain Text 
3 Difference Distribution Table 

 در سطر   2nدر هر دو حالت مقدار      .  است جايگزينين جعبه   يا
 F ، εم کـه    يگـوئ ين حالـت مـ    يدر ا . ديآياول به حساب نم   

ــه    ــر حمل ــاوم در براب ــلمق ــتيتفاض ــه اس ــصورت ε  ک  ب

)
2

1)(
2

1( nn

LR
−−=ε  مقاومت زيـاد تنهـا     . شود تعريف مي

 کوچک باشند حاصـل خواهـد    L و   Rدر حالتي که هر دوي      
 و  ۹۳۷۵/۰ برابر   AES جايگزينيمقدار مقاومت براي جعبه     . شد
  .  محاسبه شد۹۸۴۴/۰س برابر لورنتجايگزيني جعبه يبرا

ع ين عنصر جدول توزي به اندازه بزرگتريتفاضل حمله يدگيچيپ
ع تفاضالت و تعداد يتفاضالت ، تعداد صفرها در جدول توز

در . [18] ن جدول وابسته استير صفر در ستون اول ايعناصر غ
 جايگزيني دو جعبه ي برايتفاضلر جدول تکرار مشخصات يز

AESاند داده شده و لورنتس نشان.  
  

  AESستمي سي جدول تکرار مشخصات تفاضل :۶جدول 

 تکرار تفاضل

0 40165 

2 19340 

4 4991 

6 878 

8 131 

10 24 

12 3 

14 2 

16 1 

256 1 
 

  .ستم لورنتسي سيجدول تکرار مشخصات تفاضل:  ۷جدول 
 تکرار تفاضل

0 33150 

2 32130 

4 255 

256 1 
  

 لورنتس جايگزينيشود، جعبه هده ميهمانگونه که مشا
، AES جايگزينيعملکردي قابل قبول و تا حدي بهتر از جعبه 

  .دهد از خود نشان مييتفاضلدر برابر حمله 
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بـا    AESنتايج شبيه سازي سيـستم رمزنگـاري         -٦
   لورنتسجايگزينيجعبه 

 کـه     ١عکـاس ر  ي تصو ي و رمزگشائ  ين بخش به رمزنگار   ي در ا 
ـ   يپردازش تصو  يدر کاربردها       مـورد اسـتفاده قـرار       ير به فراوان

ـ ا. ميپردازي م ،رديگيم  نـشان داده شـده      ۱ر در شـکل   ين تـصو  ي
 و AESبا سيـستم   عکاس  نشانگر تصوير رمز شده ۲ شکل .است

 .باشدمي جعبه جايگزيني لورنتس 

  
  .به عنوان متن اصلي  عکاستصوير . ۱شکل

 

  
 با جعبه جايگزيني AESيستم توسط سعکاس  تصوير رمز شده . ۲شکل

  .لورنتس
  

نتايج حاصل از انجام تست همبستگي بر روي متن اصلي و  
انتظار . شوند مشاهده مي۴ و ۳هاي رمز شده به ترتيب در شکل

رود که براي متن اصلي، تابع همبستگي مقادير ماکزيمم خود مي
همانگونه که  .را به ازاي عناصر روي قطر اصلي اختيار نمايد

شود عناصر غير قطر اصلي هم داراي همبستگي مشاهده مي
                                                
1 Cameraman 

رود که مقدار همبستگي بين عناصر انتظار مي. باشندزيادي مي
ن ين خود بديا.  ناچيز باشد٢غير قطر اصلي در متن رمز شده

 است که پيکسلهاي مجاور اطالعات زيادي از هم در يمعن
اي زير مشاهده اين امر به وضوح در نموداره. اختيار قرار ندهند

همچنين همبستگي به ازاي عناصر روي قطر اصلي . گرددمي
شود با اين معيار همانگونه که مشاهده مي. ماکزيمم خواهد بود

  .ردالگوريتم رمزنگاري عملکرد مناسبي دا
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  .همبستگي متن اصلي. ۳شکل
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  .همبستگي متن رمزشده. ۴شکل

  

 يريگجهيتن -۷

ز ي خوب و نينيگزيک جعبه جايان خواص ين مقاله  به بيدر ا
به منظور استفاده در . ص آن پرداخته شدي تشخي برايارهائيمع
 با استفاده ×88 ينيگزيک جعبه جاي، AES يستم رمزنگاريس

با استفاده از خواص و . دي گردي لورنتس طراحيستم آشوبياز س
 ي طراحينيگزي شده نشان داده شد که جعبه جاي معرفيارهايمع

                                                
2 Cipher Text 
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ن مقاومت يهمچن. باشدي هدف ذکر شده مناسب ميشده برا
 يتفاضل و ي خطيها نسبت به حملهينيگزين جعبه جايا

 نسبت به جايگزينين جعبه ي شد و نشان داده شد که ايبررس
 مقاوم يتفاضل و ي خطيهادر برابر حمله AES جايگزينيجعبه 

 با استفاده از AES يستم رمزنگاريدر انتها عملکرد س. تر است
 شد و ي بررسيار همبستگي لورنتس با معينيگزيجعبه جا

  . شدنشان دادهعملکرد مناسب آن 
  
  سپاسگزاری -٨
ت ي تحت حمات/۵۰۰۷۰۹۹ن پژوهش طبق قرارداد شماره يا

ن از ي همچن.ران انجام شده استيقات مخابرات ايمرکز تحق
ب يت و تصويت از پژوهشگران بخاطر حمايصندوق حما

  .شودي مي رمز تشکر و قدردانيپژوهش يکرس
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