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 اي  مرحله۵تحليل خطي الگوريتم رمز معماگر 

 

 بابك صادقيان زاده محمود سلماسي رضا سپهي

 دانشكدة مهندسي كامپيوتر و فناوري اطالعات

 دانشگاه صنعتي اميركبير

 پژوهشكدة الكترونيك

 دانشگاه صنعتي شريف

 دانشكدة مهندسي كامپيوتر و فناوري اطالعات

 دانشگاه صنعتي اميركبير

 

 چكيده

 مرحلة ۵در اين مقاله امنيت . باشد  مرحلة جانشيني مي۷ بيتي است كه شامل ۱۶۰معماگر يك الگوريتم رمز بلوكي 
منظور، يك  بدين. با استفاده از روش تحليل خطي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است جانشيني از الگوريتم رمز معماگر

، اين تقريب بكارگيري ؛ باايم  ارائه كرده۵/۰ - ۱۴۶۴۷۳/۲ * ۱۰-۲۲احتمال  مرحلة جانشيني از معماگر با ۴تقريب خطي براي 
و ) عمل رمز (۱۷۰۴۴۷/۲ * ۱۰۴۳اي را با پيچيدگي محاسباتي   مرحله۵ بيتي يك سيستم رمز معماگر ۱۶۰ بيت از كليد ۲۵

 .اندازيم  ميرا به مخاطرهتخمين زده و امنيت آن ) اد شمارندهتعد (۱۲۵۸۹۹/۱ * ۱۰۱۵اي  پيچيدگي داده

 

 .خطي، تحليل رمز، الگوريتم رمز معماگر، رمز بلوكي تحليل :كلمات كليدي
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 مقدمه ۱

 عليه Yamagishi و Matsui توسط ۱۹۹۲ يك حملة آماري از نوع متن واضح معلوم است كه در سال تحليل خطي
 آزمايش گرديد DESوي  اين روش تحليل برر۱۹۹۳در سال . ]MaYa92[ مطرح و اعمال شد FEALالگوريتم رمز 

]Mat93[ .امروزه، بكارگيري روش . هاي رمز متعددي بكار گرفته شده است پس از آن نيز روش مذكور براي تحليل الگوريتم
اين مقاله يك روش تحليل خطي را در مقابل . باشد هاي رمز مي  براي بررسي امنيت الگوريتمعاديتحليل خطي يك عمل 

 .نمايد  بيتي است معرفي مي۱۶۰ كه يك رمز بلوكي [SaMo79]اي  حله مر۵الگوريتم رمز معماگر 

 مرحلة جانشيني از الگوريتم رمز بلوكي معماگر با استفاده از روش تحليل خطي مورد بررسي و ۵در اين مقاله، امنيت 
 ۵/۰ - ۱۴۶۴۷۳/۲ * ۱۰-۲۲ مرحلة جانشيني از معماگر با احتمال ۴منظور، يك تقريب خطي براي  بدين. تحليل قرار گرفته است

اي را با پيچيدگي محاسباتي   مرحله۵ بيتي يك سيستم رمز معماگر ۱۶۰ بيت از كليد ۲۵ايم كه با بكارگيري آن،  ارائه كرده
را به مخاطره  تخمين زده و امنيت آن) تعداد شمارنده (۱۲۵۸۹۹/۱ * ۱۰۱۵اي  و پيچيدگي داده) عمل رمز (۱۷۰۴۴۷/۲ * ۱۰۴۳
 .اندازيم مي

بخش دوم به معرفي نمادگذاري بكاررفته در مقاله اختصاص : اند دهي شده صورت سازمان ادامة مطالب مقاله به اين 
بخش چهارم به معرفي ساختار معماگر و عناصر . گيرد در سومين بخش مروري كوتاه بر تحليل خطي انجام مي. يافته است

همراه روش  دهندة معماگر به وط به تحليل هريك از عناصر تشكيلدر بخش پنجم جزييات مرب. پردازد دهندة آن مي تشكيل
 بيت از كليد ۲۵در پايان اين بخش روشي براي پيدا كردن . اي بيان شده است  مرحله۴مورد استفاده براي تحليل معماگر 

 .بخش ششم به بيان مختصر نتايج حاصل پرداخته است. اي شرح داده شده است  مرحله۵معماگر 

 ينمادگذار ۲

در . گذاري عناصر استفاده شده است گذاري و نام  از يك روش خاص براي شماره[SaMo79]در توصيف معماگر 
. سازي كامپيوتري از نمادگذاري متفاوتي براي معماگر استفاده شده است اين مقاله براي سهولت بيشتر و تطبيق با پياده

همچنين، عناصر .  شروع از صفر و از باال به پايين انجام شده استهاي ابتدا و انتها، باXORگذاري مراحل، از جمله  شماره
هاي موجود در هر بلوك از راست به چپ و با شروع از صفر  ، و بيتهاTBoxها و VBoxموجود در هر مرحله، يعني 

از طرفي، . اند اري شدهگذ  نيز از باال به پايين و با شروع از صفر شمارهTBoxكار رفته در هر  توابع به. اند گذاري شده انديس
كار رفته در اين  ليست زير نمادهاي به. اند گذاري شده  زيرنويس و باالنويس، نام۳ تا ۱تمامي عناصر با يك فرم يكنواخت، با 

 :دهد مقاله را نشان مي

 lX : مرحلةبلوك ورودي l؛  
 ilX   ؛l مرحلةر  ام دiبلوك ورودي به عنصر : ,
 jilX   ؛l مرحلة ام در i از عنصر h  يا f امين تابع jبلوك ورودي به : ,
 ][iX : مقدار بيتi  ام از بلوكX؛  
 ],...,,[ kjiX : مقدار عبارت باينري][...][][ kXjXiX  ؛⊕⊕⊕
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 XΓ :ه روي ماسك اعمال شدX؛  

 ][ XX Γ : مقدار عبارت باينري][][
1

0
iXiX

n

i
Γ•⊕

−

=

 باشد؛  ميX طول بلوك n، كه در آن 

 lXΓ : ماسك اعمال شده رويlX مرحلة، به عبارتي ماسك ورودي l؛  

 ilX ,Γ : ماسك اعمال شده رويilX   ؛l مرحلة ام در i، به عبارتي ماسك ورودي عنصر ,
 j

il
X

,
Γ : ماسك اعمال شده رويj

il
X

,
  ؛l مرحلة ام در i از عنصر h  يا f امين تابع j، به عبارتي ماسك ورودي 

 ilT , :TBox شمارة i مرحلة در l؛  

 jilh , :j امين تابع f يا  h از TBox شمارة i مرحلة در l ؛  
 ilV , :VBox شمارة i مرحلة در l؛  
 ( )XT il ,Γ : ماسك اعمال شده روي( )XT il ilT، به عبارتي ماسك خروجي ,  ؛,

 ( )Xh jil ,Γ : ماسك اعمال شده روي( )Xh jil j، به عبارتي ماسك خروجي ,
ilh  ؛,

 ( )XV il ,Γ : ماسك اعمال شده روي( )XV il ilV، به عبارتي ماسك خروجي , ,. 

 مروري بر تحليل خطي ۳

 عليه Yamagishi و Matsui توسط ۱۹۹۲از نوع متن واضح معلوم است كه در سال تحليل خطي يك حملة آماري 
 آزمايش گرديد DES اين روش تحليل برروي ۱۹۹۳در سال . ]MaYa92[ مطرح و اعمال شد FEALالگوريتم رمز 

]Mat93[. 

. شود رداخته ميرمز و زيركليدها پ واضح، متن هاي متن  ميان بيتتقريبيدر تحليل خطي به جستجوي روابط خطي 
 .آيند دست مي تك دورها به هاي خطي تك  با تركيب تقريبمعموالًهاي خطي براي يك رمز دوري  تقريب

)چنانچه  )011 ,,..., xxxX ni ) ام، i بيتي به دور n بلوك ورودي =− )iXRخروجي آن دور و iK زيركليد آن 
 :بيان شود) ۱(صورت رابطة  تواند به صورت يك رابطة خطي براي آن دور مي دور باشد، در اين

)۱( [ ] ( )[ ] [ ]iiii KKOXRIX Γ=Γ⊕Γ 
 در رابطة خطي را Ki و Xi ،R(Xi)هاي درگير از   بيتي هستند و بيتnهاي ورودي   ماسكГKi و ГI ،ГOكه در آن 
]براي مثال، . كنند مشخص مي ] 026450 xxxxXi  در ۱ بوده و وجود ۰۱۰۰۰۱۰۱ بيانگر ماسك 0x45ه باشد، ك  مي=⊕⊕

 . در رابطة خطي استXi وجود بيانگرام  iمكان 

بدون لطمه به كليت، . هاي زيركليد در سمت راست عبارت است  بيتXORتخميني براي ) ۱(سمت چپ عبارت 
 :شود كار گرفته مي عبارت ساده شدة زير به

)۲( [ ] ( )[ ] 0=Γ⊕Γ OXRIX ii 

 حتمال اكميت اول،. شود و دو كميت عددي با آن همراه هستند ناميده مي تقريـب خطييك ) ۲(عبارت 
[ ] ( )[ ]( ) n

ii OXRIXp 2Pr Γ=Γ=كميت . باشد برقرار مي) ۲(ازاي آن عبارت  معرف فركانسي است كه به باشد و   مي
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′=−21دوم،  pp2121واضح است كه . باشد  مي <′<− p0اشد و تقريب تنها در صورتي مفيد است كه ب  مي≠′p 
تر باشد، رابطة خطي  هرچه باياس بزرگ. [BoPrVa99]شود   ناميده ميباياس p′=ε يعني ′pقدرمطلق مقدار . باشد

با درجة  Ki[ГKi]شتري داشته باشد، براي تخمين مقدار از يك توزيع يكنواخت فاصلة بي) ۲(مفيدتر است؛ يعني هرچه 
اي كه از يك عبارت خطي با  هاي واضح موردنياز براي حمله تعداد متن. هاي واضح كمتري نياز خواهد بود اطمينان باال به متن

.2كند، از رابطة   استفاده ميεباياس  −= εcNكه آيد دست مي  به ،cباشد و به الگوريتم مورد استفاده   يك ثابت كوچك مي
 Ki[ГKi]دست آمده براي   باشد، مقدار بهp′>0در حالتي كه . ]BoPrVa99[ و ]Mat93[براي تقريب بستگي دارد 

]بيانگر  ] [ ] 1⊕Γ=Γ iiii KKKKباشد  مي. 

 :شود  از يك رمز بلوكي استفاده مي يك دوربراينماد زير براي نمايش يك رابطة خطي 

)۳( ( )ε,, OI ΓΓ=Γ 
)چنانچه . توانند براي تقريب دورهاي بيشتر با يكديگر تركيب شوند روابط خطي يك دوري مي )1111 ,, εYX ΓΓ=Γ و 

( )2222 ,, εYX ΓΓ=Γهاي خطي   به ترتيب عبارتr1- دوري وr2- دوري مستقل و نيزГY1 = ГX2  باشد، در اين صورت
)فرم  دوري به-(r1+r2)دست آوردن يك عبارت خطي  ها براي به امكان تركيب آن )3213 ,, εYX ΓΓ=Γ با باياس ε3 = 

2.ε1.ε2لم انباشتگي ( وجود داردMatsui ]Mat93[.( 

 معرفي الگوريتم رمز معماگر ۴

تا كنون يك حمله از نوع تحليل تفاضلي برروي  كه باشد مي بيتي ۱۶۰ يك الگوريتم رمز بلوكي [SaMo79]معماگر 
 ].۸۲قاصا[آن انجام شده است 

، تشكيل شده ها داده بخش، يكي براي توليد زيركليدها و ديگري براي عمليات رمزكردن ۲الگوريتم رمز معماگر از 
؛ [SaMo79]كند ي عمل مClos با ساختار موازي است كه شبيه به يك شبكة SP يك شبكة ها دادهبخش رمزكردن . است

صورت يكي   جانشيني است كه بهمرحلة ۷ شامل ها دادههاي ابتدا و انتها، بخش رمزكردن  XORعالوه بر . را ببينيد) ۱(شكل 
 ۲۰۰ زيركليد ۱۲ بيتي و ۱۶۰ زيركليد ۲ زيركليد، ۱۴ها به  بخش رمزكردن داده. اند  جابجايي قرار گرفتهمرحلة ۶در ميان با 

 .شوند  بيتي ساخته مي۱۶۰ كلية زيركليدها از يك كليد اولية .بيتي، نياز دارد

 بناميم، Xi ام را i بيتي مرحلة ۱۶۰ و بلوك خروجي X0ها را   بيتي به بخش رمز كردن داده۱۶۰چنانچه بلوك ورودي 
 جانشيني را  و مراحلPگذاري مراحل جابجايي را با  اگر نام. شود مشخص مي X15  با بيتي۱۶۰در اين صورت بلوك خروجي 

 :آيد دست مي به) ۴( طبق رابطة X15 انجام دهيم، در آن صورت T و Vبا 

)۴( X15 = V13 (P12 (T11 (P10 (V9 (P8 (T7 (P6 (V5 (P4 (T3 (P2 (V1 (X0 ⊕ K0))))))))))))) ⊕ K13 

كنند   عمل ميموازات هم  است كه به۵*۵ جانشيني ١ زيرتابع دوسوي۳۲ شامل V13 و V1 ،V5 ،V9هريك از مراحل 
  و بلوك ورودي متناظر با آنV1 = V1,31 || … || V1,0عنوان مثال،  به. شوند  ناميده ميVBoxو 

X1 = X1,31 || … || X1,0باشد كه در آن   ميX1,j بلوك ورودي V1,j به ازاي j = 0,…,31كلية اين توابع فاقد . باشد  مي
 .باشند كليد ورودي مي

                                                 
1 Bijective 
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كنند و  صورت موازي عمل مي  است كه به۳۲*۳۲ تابع دوسوي جانشيني ۵ شامل T11 و T3 ،T7هريك از مراحل 
TBoxجانشيني مرحلةبراي مثال، سومين . شوند  ناميده مي T3 = T3,4 || … || T3,0و بلوك ورودي متناظر با آن  

X3 = X3,4 || … || X3,0 است كه در آن X3,j ورودي T3,j به ازاي j = 0,…,4  م از اين توابع داراي يك هركدا. باشد مي
 .كليد ورودي هستند

 P4 معكوس P2از طرفي، . كنند  صدق ميP4 = P8 = P12 و P2 = P6 = P10گانه در روابط  مراحل جابجايي شش
 P2عملكرد . باشد  ميX3 بيتي به نام ۱۶۰ و خروجي آن يك بلوك X2 بيتي به نام ۱۶۰ يك بلوك P2ورودي . است

 :است) ۵(صورت رابطة  به

)۵( 
X2 = b159b158b157b156b155…b3b2b1b0 

X3 = X3,4 || … || X3,0 

     = b159b154b149b144…b19b14b9b4 || … || b155b150b145b140…b15b10b5b0 
كار  هاي به SBox به استثناي h  و fتوابع . كند شوند، استفاده مي  ناميده ميh  و f، كه ۱۶*۱۶ از دو تابع TBoxهر 
 S8 و S5 ،S6 ،S7هاي  SBox از h و تابع S4 و S1 ،S2 ،S3هاي  SBox  از fا داراي ساختار مشابه هستند؛ تابع ه رفته در آن
 h  يا f  براي اشاره به تابع fجا به بعد، از نام مشترك  از اين.  هستندDESهاي  SBox دقيقا همان S8 تا S1كند، كه  استفاده مي
ساختار .  استفاده خواهيم نمودh  اختصاصي نوشته شده باشد، از نامhرفا براي تابع كه متني ص  در صورتي؛كنيم استفاده مي

TBox هايT3,j ،T11,j و T7,jنمايش داده شده است) ۵(و ) ۴(، )۳(هاي  ترتيب در شكل  به. 

 تحليل خطي معماگر ۵

تواند  سادگي مي بهگر با شروع از عبارت خطي يك دور   كه داراي ساختار دوري منظم است و تحليلDESبرخالف 
گر  چنانچه تحليل. عبارت خطي دورهاي ديگر و در نتيجه عبارت خطي كل ساختار را پيدا نمايد، معماگر فاقد اين ويژگي است

روي نمايد و رابطة خطي آن   شامل آن تابع پيشTBoxتواند تا مرز    را مشخص كند، حداكثر ميfعبارت خطي يك تابع 
TBoxشدن رابطة خطي با مشخص .  را بيايدTBox مذكور اصال بعيد نيست كه VBox  قبل و بعد از آن مرحلةهاي TBox 

 TBox را نداشته باشند و ناگزير از رد عبارت خطي پيدا شده براي آن TBoxامكان تركيب با ماسك ورودي و خروجي 
ار تحليل را نسبت به رمزهاي دوري شوند و ك گر محسوب مي عنوان مانعي براي تحليل ها بهVBoxبنابراين، وجود . باشيم

 .كنند فيستل دشوارتر مي

سپس يك روش مبتني بر . پردازيم ها ميTBox  و fدر ادامة اين بخش، ابتدا به مطالعة روش تحليل تابع 
backtracking دست  در پايان اين بخش نيز، با استفاده از رابطة خطي به.  مرحله از معماگر بيان خواهيم نمود۴ براي تحليل

 ۱۶۰ بيت از كليد ۲۵كنيم كه منجر به يافتن  اي ارائه مي  مرحله۵اي، روشي را براي تحليل معماگر   مرحله۴آمده براي معماگر 
 .بيتي خواهد شد

  fيافتن عبارت خطي تابع  ۵-۱

جا  دليل، در اينهمين  به. باشد  دارد و با روش مشابه قابل تحليل ميDES  در f  در معماگر شباهت زيادي به تابع fتابع 
توجه است و آن    در معماگر داراي يك ويژگي جالبfاز طرف ديگر، تابع . كنيم از ذكر روش كلي تحليل آن خودداري مي

 تا ۱۲ مساوي DESتعداد اين نوع عبارات در (باشد ويژگي، وجود تعداد نسبتا زياد عبارات خطي مستقل از ورودي مي
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براي نمونه، فرض . شوند كار گرفته شده است توليد مي   بهf كه در تابع Eچنين عباراتي به دليل ساختار تابع گسترش ). باشد مي
  و(0x1E, 0xC, ε2)، (0x09, 0x8, ε1)ترتيب داراي عبارات خطي   بهh در تابع S7 و S5 ،S6هاي SBoxكنيد 

(0x24, 0x3, ε3)سمت ورودي تابع  با گسترش اين عبارات به. ))۲(شكل ( باشندhو ۱۸، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۱، ۸هاي  ، بيت 
 :، رابطة زير وجود خواهد داشتEبا توجه به معكوس تابع گسترش . شوند  فعال ميXE از ۲۱

)۶( XE[8,11,13,14,15,16,18,21] =  

X[5] ⊕ X[8,9,14] ⊕ X[8] ⊕ X[9] ⊕ X[10] ⊕ X[11] ⊕ X[5,10,11] ⊕ X[14] = 0 
آيد كه  دست مي  بهhگردد و يك رابطة خطي مستقل از ورودي براي تابع  بنابراين، ماسك ورودي از عبارت خطي حذف مي

 وجود h عبارت خطي مستقل از ورودي مشابه با اين عبارت براي تابع ۱۶۰۰۰بيش از .  وابسته استK2فقط به خروجي و كليد 
ها براي  جهت از آن اند به ميزان زيادي باعث كاهش تعداد پارامترها در زمان تحليل شود؛ بدينتو ها مي دارند كه استفاده از آن

 . استفاده خواهد شدT7,jتحليل توابع 

 هاTBoxيافتن عبارات خطي  ۵-۲
باشد و آن استثناء، وجود يك   با دورهاي كم ميDESجز يك استثناء، بسيار شبيه به ساختار   بهTBoxساختار هر 

هايي با تحليل  ها و تفاوت  شباهتTBoxاز اين جهت، تحليل هر . ها است   بعد از آنf  با توابع fني بين هر دو تابع اتصال ميا
DESها خصوصا در زمان تحليل هريك از  اين تفاوت.  داردTBox  شوند، زيرا تركيب عبارات   بيشتر مشهود مي۷هاي مرحلة

 .كنند   بعدي را مشكل ميf  با تابع fخطي هر تابع 

 ۱۱ و ۳هاي مراحل  TBoxيافتن عبارات خطي  ۵-۲-۱
TBox  تابع ۳ همگي داراي ۱۱ و ۳هاي مراحل f۴(و ) ۳(هاي  شكل. باشند سادگي قابل تحليل مي   هستند، بنابراين به (

واضح است كه براي نوشتن عبارات خطي اين . دهند  را نشان ميT11,j و T3,jترتيب فرم كلي يك عبارت خطي براي  به
TBoxتابع ۳توان هر  ها مي fتا۲ها را فعال نمود، اما چنين حركتي باعث افزايش تعداد پارامترهاي تحليل از    موجود در آن )A 

 باشد منظور ساختاري به فرم T11,j يا T3,jبنابراين، هرجا صحبت از عبارت خطي . خواهد گرديد) C و A ،B( تا۳به ) Bو 
 .است) ۴(و ) ۳(هاي  شكل

 ۷هاي مرحلة  TBoxبارات خطي يافتن ع ۵-۲-۲
TBox  به دليل تعداد بيشتر توابع ۷ مرحلةهاي fتوان عبارات  ها تحليل نسبتا دشوارتري دارند، اما باز هم مي   در آن
هاي ساده، يك مورد كه  از جملة اين حالت. ها پيدا نمود كه داراي تعداد پارامترهاي كم باشند  را براي آن فرمي ساده و خوش

 .نمايش داده شده است) ۵(ليل خطي معماگر به كار گرفته شده، در شكل در تح

  مرحله از معماگر۴تحليل خطي  ۵-۳
. باشد  ميbacktrackingاي معماگر، يك روش ساده و كارآمد براي تحليل آن استفاده از  دليل ساختار مرحله به

سپس ماسك ورودي و خروجي . آوريم دست مي  شروع كرده، عبارت خطي آن را به۷ در مرحلة TBoxمنظور، از يك  بدين
) ورودي(كنيم با استفاده از ماسك خروجي در هر مرحله سعي مي. دهيم گسترش مي) پايين(آن را مرحله به مرحله به سمت باال

 و توانيم به ورودي با تكرار اين كار مي. آن مرحله را مشخص نماييم) خروجي(، ماسك ورودي)باال(دريافتي از مرحلة پايين
 ۲ به مراحل باال يا پايين، TBoxدر صورت شكست در هر نقطه از فرايند گسترش عبارت خطي . خروجي سيستم رمز برسيم

منظور، در صورت امكان يك عبارت خطي جديد  بدين. باشد حل اول، ترميم شكست در مرحلة فعلي مي راه: حل وجود دارد راه
پذير است كه  حل در صورتي امكان اين راه. دهيم ايم مورد آزمايش قرار مي دهاي كه در آن با شكست مواجه ش را براي مرحله
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باشد و در صورتي  حل دوم، ترميم در مراحل قبل از نقطة شكست مي راه. عبارات خطي موجود براي آن مرحله تمام نشده باشند
منظور، يك مرحله به سمت نقطة شروع بازگشته و  بدين. پذير نباشد حل اول به هر دليل امكان گيرد كه راه مورد استفاده قرار مي

پس از آن مجددا از نقطة ترميم به سمت باال و پايين ادامه . كنيم از يك عبارت خطي جديد براي آن مرحله استفاده مي
ع توانيم يك مرحلة ديگر نيز به سمت نقطة شرو كه در اين مرحله نتوانيم به مؤفقيت دست يابيم، مي در صورتي. دهيم مي

 ....بازگرديم و 

قبل از پرداختن به . شوند عنوان شكست محسوب مي اولين قدم براي مواجهه با شكست، شناسايي مواردي است كه به
 :نماييم اين موضوع، تعاريف زير را ارائه مي

 . باشد۵/۰ناميم اگر احتمال آن مساوي   مينامعتبر يك عبارت خطي را :۱ تعريف

<−nازاي آن شرايط  ناميم اگر به  ميكارآمدكي، يك عبارت خطي را  براي يك رمز بلو:۲ تعريف 2ε و n22 <−ε برقرار
 .باشد  طول كليد ميnجا منظور از  باشند، كه در اين

) يك زوج ماسك :۳ تعريف )OI ΓΓ ي به صورت ناميم اگر هيچ عبارت خط  ميناسازگار را با يك عنصر، ,
( )ε,, OI ΓΓ=Γبراي آن عنصر وجود نداشته باشد  . 

 :اين موارد عبارتند از. پردازيم حال به بيان موارد شكست مي

  عبارت خطي نامعتبر در يك مرحلهيكدست آمدن حداقل  به •

احتمالي در شود، چون وقتي چنين   محسوب ميشكست يكي از موارد ۵/۰دست آمدن عبارت خطي با احتمال  به
 . خواهد شد۵/۰مال كل مساوي ، احتمحاسبات لم انباشتگي وارد شود

  يك عبارت خطي ناسازگار در يك مرحلهحداقلدست آمدن  به •

 به داخل آن، به يك ماسك ورودي و خروجي TBoxممكن است در زمان گسترش ماسك ورودي يا خروجي يك 
دليل پيدايش يك عبارت  تواند به اين مورد مي. ا براي آن تشكيل ندهند  دست يابيم كه عبارت خطي سازگاري رfبراي تابع 

 .  رخ دهدfهاي درون تابع SBoxناسازگار براي يكي از 

 ازاي رمز بلوكي  خطي ناكارآمد بهعبارتدست آمدن يك  به •

ي رمز بلوكي  به صورتي كه در باال بيان شد، اگر به ورودي و خروجbacktrackingدر صورت استفاده از الگوريتم 
اما نبايد فراموش كرد كه استفادة مؤثر از اين عبارت خطي فقط در . ايم دست آورده برسيم قطعا يك عبارت خطي براي آن به

بنابراين، در صورت يافتن يك عبارت خطي ناكارآمد . يك عبارت كارآمد باشد) ۲(صورتي ممكن است كه طبق تعريف 
  حداقل يك مرحله به عقب بازگرديم و پس از تصحيح آن مرحله مجددا backtrackingبراي رمز بلوكي بايد طبق روش 

 .به حركت ادامه دهيم

 مرحله از معماگر پيدا كرد، اما براي يافتن ۴توان يك رابطة خطي براي  سرعت مي ي كه در باال ذكر شد، بهروشبا 
با توجه به آزمايشات انجام شده چنانچه بخواهيم در . دهاي ممكن مورد بررسي قرار گيرن حل بهترين عبارت خطي بايد كلية راه

اي وجود   مرحله۴براي معماگر ) كارآمد و ناكارآمد( عبارت خطي۶۹۲ فعال نباشد، حداكثر TBoxهر مرحله بيش از يك 
و ) hي تابع ازاي همين تعداد عبارت مستقل از ورودي برا به( حالت مختلف۱۶۰۰۰حل، با جستجوي بيش از  اين تعداد راه. دارد
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هاي همة  ها و خروجي  فعال باشد، وروديTBoxكه در هر مرحله فقط يك  براي اين. باشد در زمان كوتاهي قابل حصول مي
VBox  0هاي فعال در يك مرحله بايد يك مقدار مشترك از ميان مقاديرx01 ،0x02 ،0x04 ،0x08 0 وx10 داشته 

هاي  TBoxترتيب باعث فعال شدن يكي از   هاي فعال در يك مرحله، به VBoxهاي  وجود اين مقادير در ورودي. باشند
 .ها نيز مشابه اين مورد وجود داردVBoxهاي  شود؛ در مورد خروجي  در مرحلة قبل مي۴ يا ۳، ۲، ۱، ۰شمارة 

براي ) ۷(، رابطة خطي ))۵( در شكل A = 0x480Dازاي  به(اي  مرحله۴در نتيجة اعمال روش فوق بر معماگر 
 :آيد عماگر به دست ميم
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 : را داراست[Mat93]ط الزم زير براي استفاده در الگوريتم ذكر شده در ، دو شر)۷(رابطة 

۱ .ε < 2-160 = 6.842277 * 10-49  

۲ .N = ε-2 = 2.170447 * 10+43 < 2160 = 1.461502 * 10+48 

 .عنوان يك رابطة خطي معتبر و كارآمد بپذيريم توانيم اين رابطه را به بنابراين، مي

 عماگر مرحله از م۵تحليل خطي  ۵-۴
براي . دهد گر قرار مي دست آمده در بخش قبل، تنها يك بيت اطالعات راجع به كليد در اختيار تحليل رابطة خطي به

منظور، با افزودن يك مرحلة ديگر به  بدين. توان تغييراتي در آن رابطه ايجاد نمود هاي بيشتري از كليد مي دست آوردن بيت به
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 Matsui [Mat93] شبيه به آنچه توسط روشتوانيم از يك   ميK10 انتهايي با كليد XOR مرحلة قبل و همچنين ۴انتهاي 
 و ۱۴، ۸، ۴، ۰هاي VBox فعال در مرحلة هفتم، TBoxدر اين صورت، با گسترش خروجي . بيان شده است استفاده نماييم

 :عبارت خواهند بود ازهاي مؤثر كليد  هاي مؤثر متن و بيت بنابراين، بيت. شوند  در مرحلة نهم فعال مي۲۴

)۱۲( C[0-4, 20-24, 40-44, 70-74, 120-124]  

K10[0-4, 20-24, 40-44, 70-74, 120-124]  
 كه A-2حال با استفاده از الگوريتم . آيند دست مي هاي مؤثر به عنوان بيت  بيت از كليد به۲۵رمز و   بيت از متن۲۵ترتيب،  بدين

دست  به) ۱۳(كار طبق رابطة  پيچيدگي محاسباتي اين.  را پيدا كنيمK10 بيت از كليد ۲۵توانيم   آمده است، مي[Mat93]در 
هاي مؤثر كليد   تعداد بيتkهاي مؤثر متن و   تعداد بيتtهاي متن واضح و متن رمز متناظر،   تعداد زوجNآيد، كه در آن  مي
 .باشد مي

)۱۳( 
O(N) + O (2t + k) = O(2.170447 * 10+43) + O(225+25) 

        = O(2.170447 * 10+43) + O(1.125899 * 10+15) 

        = O(2.170447 * 10+43) 
 بيت ۱۳۵ = ۱۶۰ - ۲۵ براي جستجوي جامع.  خواهد بود25+225هاي الزم براي اجراي اين الگوريتم مساوي  تعداد شمارنده

در نتيجه، پيچيدگي محاسباتي الزم . ز خواهد بود عمليات ديگر نياO(2135) = O(4.355614 * 10+40)ماندة كليد به  باقي
 : بيت كليد مساوي مقدار زير است۱۶۰براي يافتن 

)۱۴( O(2.170447 * 10+43) + O(4.355614 * 10+40) = O(2.170447 * 10+43)  

  بيت كليد، كه مساوي۱۶۰شود، پيچيدگي اخير از پيچيدگي الزم براي جستجوي جامع  طور كه مالحظه مي همان
 مرحلة جانشيني ۵ايم امنيت  بنابراين، با استفاده از حملة انجام شده توانسته. باشد  است، كمتر مي10+48 * 1.461502 = 2160

 .از سيستم رمز معماگر را به مخاطره بيندازيم

 گيري خالصه و نتيجه ۶

ز نوع تحليل خطي برروي در اين مقاله يك حمله ا. است مرحلة جانشيني ۷معماگر يك الگوريتم رمز بلوكي شامل 
 ۵/۰ - ۱۴۶۴۷۳/۲ * ۱۰-۲۲ مرحلة جانشيني از آن با احتمال ۴الگوريتم رمز معماگر اعمال كرديم و يك رابطة خطي براي 

اي با پيچيدگي محاسباتي    مرحله۵ بيتي يك سيستم رمز معماگر ۱۶۰ بيت از كليد ۲۵دست آورديم كه با بكارگيري آن،  به
بدين ترتيب، توانستيم امنيت سيستم رمز معماگر را با .  تخمين زده شد۱۲۵۸۹۹/۱ * ۱۰۱۵اي  پيچيدگي داده و ۱۷۰۴۴۷/۲ * ۱۰۴۳

 .استفاده از روش تحليل خطي به مخاطره بيندازيم
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 اي  مرحله۵ساختار معماگر . ۱شكل 

 

 

 hيك عبارت مستقل از ورودي براي تابع . ۲شكل 
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