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 چکیده 

 از گردد،می اطالعات محرمانگی و امنیت کاهش به منجر پیچیده، ارتباطی ساختارهای پیشرفت امروزه

 بر مبتنی هایروش. شودمی مطرح محرمانه، اطالعات به حمالت مقابل در رمزنگاری مسئله اینرو

 گرفته رتصو دقیق و امن صورت به داده، انتقال که آورند وجودبه را اطمینان این توانندمی رمزنگاری،

 روشهای تکنیکی چالش جمله از. دارند پایینی پذیریمقیاس و کارایی هاروش این از برخی اما است،

 جهت لذا. است خصوصی حریم حفظ و هاداده گذاریاشتراک به امکان چگونگی رمزنگاری، بر مبتنی

 سیستم که .شدند طرحم متقارن نا و متقارن رمزنگاری های الگوریتم ها داده محرمانگی و امنیت حفظ

 سیستم در. شد رمزنگاری روشهای سایر جایگزین کارامدی و باال امنیت بدلیل NTRU رمزنگاری

NTRU، هدف که است رمزنگاری سیستم این برای شده شناخته حمله موثرترین میانه در مالقات روش 

 رمزنگاری سیستم در نفوذ رایب باال کارایی با میانه در مالقات حمله از جدید روش یک ارائه مقاله این

NTRU لذا در این مقاله جهت نفوذ به سیستم های رمز نگاری  .باشدمیNTRU  یک روش ترکیبی

پیچیدگی . بوده است O(Q/Sqrt(N))و  log(n)مطرح شده است که دارای پیچیدگی زمانی و حافظه 

قات در میانه و روش زمانی و مکانی روش پیشنهادی نسبت به سایر حمالت همچون روش ونگ، مال

Brute-force بهبود قابل توجهی یافته است. 

 ، رمز گذاری دادهNTRUحمله مالقات در میانه، سیستم رمزنگاری، سیستم : واژگان کلیدی
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 مقدمه  -1

 روز رشد لدلی به و هستند مفصلی های تحلیل دارای نیز ها پدیده ترین ساده گسترده، ارتباطی های معماری دلیل به امروزه

 و امنیت کاهش به منجر پیشرفت این طرفی از. شود می تبدیل علم به نامیم می تخیل را آن ما که آنچه تکنولوژی، افزون

 که همانطور .شود می مطرح محرمانه، اطالعات به حمالت مقابل در رمزنگاری مسئله اینرو از گردد، می اطالعات محرمانگی

 کار کلی روال بیان بنابراین. می باشد رمزگذاری برای عمومی کلید از استفاده رمزنگاری، در کالن رویکردهای از یکی شد بیان

 .می رسد نظر به ضروری عمومی رمزنگاری با

 الگوریتم یک از استفاده با محرمانه اطالعات ،(Goldreich et al, 1997) (Ajtai and Dwork, 1997) داده رمزگذاری فرآیند در

 اطالعات از برخی به که کسانی جز به نیست، خواندن قابل بخشی هیچ برای که است شده تبدیل یفرمت به رمزنگاری

 مجموعه ای ،P(G, E, D) کلیدعمومی رمزنگاری سیستم یک. دارند دسترسی می شود، استفاده رمزگشایی برای که تخصصی،

 از .(Goldreich et al, 1997)است رمزگشایی و اریرمزگذ کلید، تولید برای احتمالی چندجمله ای زمان بندی الگوریتم های از

 برخوردار باالیی امنیت از رمزگذاری سیستم این. کرد اشاره ،NTRU به می توان عمومی کلید رمزنگاری سیستم های جمله

 یجانب های نشست خالل در رسمی غیر طور به بار اولین برای ، رمزنگاری سیستم این شد بیان که همانطور که می باشد

 به بعد سال ودو معرفی سیلورمن جزف و پایفر ژیل هافشتین، جفری های نام به ریاضیدان سه توسط Crypto96 کنفرانس

 . شد منتشر رسمی طور

 Xiong et)، مالقات در میانه(Wang et al, 2010)حمالت ونگ NTRUاز جمله مهمترین حمالت مطرح شده در سیستم های 

al,2012) (Silverman and Odlyzko, 2003)  حمالت مبتنی بر،brute-force ،پخشی حمله(Ding1 et al, 2012) حمله و 

حمالت ونگ نسبت به سایر حمالت از حافظه کمی استفاده نموده اما از پیچیدگی زمانی . هستند (ABBOTT, 1948)مشبکه 

بت به ونگ از حافظه بدتر و پیچیدگی روش مالقات در میانه نس. بدتری در حمالت نسبت به سایر روشها برخوردار می باشد

نیز از لحاظ پیچیدگی زمانی و مکانی از حمالت ونگ و مالقات در  brute-forceزمانی بهتری برخوردار بوده و در نهایت روش 

نیز در سیستمهای رمزنگاری  (ABBOTT, 1948)و مشبکه (Ding1 et al, 2012)حمالت پخشی. میانه تقریبا بدتر است

NTRU  هستند که از کلیدهای عمومی و خصوصی در حمالت خود استفاده می کنندمطرح. 

ارائه یک روش جدید ترکیبی از حمله مالقات در میانه، با کارایی باال برای نفوذ در سیستم  مقالهانگیزه و هدف اصلی این 

NTRU رمزنگاری
  .شین نیز مدنظر خواهد بودهای مشابه و پیهای موجود در روشدر این راستا رفع نارسایی. باشدمی 1

 

 سوابق پیشین -2

 NTRU رمزنگاری سیستم اوقات گاهی ابتدا در که است این بود مواجه آن با NTRU  رمزنگاری سیستم که چالشی جمله از

 یم تبدیل اصلی پیام به ناقص طور به بود، شده رمزگذاری کامل و صحیح طور به پیام که این وجود با حتی را، شده کد پیام

 الگوریتم این از که گرفتند تصمیم روش این سازندگان بنابراین. آمد نمی بوجود اصلی پیام وجه هیچ به  نیز مواردی در و کرد

 برای الگوریتم این که فرضیه این اساس بر را سیستم این امنیت قسمت و کنند استفاده عمومی کلیدهای رمزنگاری برای

 ارتقای برای زیادی افراد گذشته سال ده در. (Jaulmes and Joux, 2000) کردند بنا شده، ساخته عمومی کلیدهای رمزنگاری

 کیفیت افزایش برای تغییراتی رمزنگاری، مورد در رسمی کنفرانس اولین در که زمانی تا کردند تالش رمزنگاری سیستم این

 این رمزگشایی مشکل کردن حل جای به شده، ایجاد تغییرات بیشتر. شد ایجاد آن امنیت قسمت و سیستم خود عملکرد

                                                           
 
 NTRU  مسمّای مخفّف بی N-th degree truncated polynomial کنندگان اعالم شده است ولی به نظر بعضی، ابداع NTRU معنای Number 

Theorists aRe us   ای    مزه همان اندازه که واژه بیه اشد؛ بای ب مزه شاید چنین ادعایی، برای ابداع کنندگان این سیستم، شوخی بی! اند مد نظر داشتهرا

 .(Xiong et al,2012) (Hoffstein et al, 2006) اند را برای سیستم رمز خود انتخاب کرده
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 در را الگوریتم این مشکل توانستند مطبوعات 5002 سال در اینکه تا. می باشد رمزنگاری سرعت افزایش جهت در سیستم

 تعیین جدیدی پارامترهای رمزنگاری، الگوریتم این ورژن اولین ارائه زمان از امنیتی، دالیل به. کنند بیان و کشف رمزگشایی

 قدرت افزایش باعث و هستند امن و مقاوم هستیم آشنا آنها با ما امروزه که حمالتی همه برابر در رسید می نظر به که شد

 شده تایید بود، آمده بوجود شبکه پایه بر که استانداردهایی توسط کامل طور به سیستم این اکنون. می شوند نیز محاسبات

 های دستگاه در را آن توان می کمتر، حافظه استفاده و عمومی کلیدهای یرمزنگار در روش این باالی سرعت دلیل به. است

 خدمات NTRUEncrypt 9.9.استاندارد  عنوان به صنعت در آن از توان می اکنون برد، کار به هوشمند های کارت و همراه

حمالتی که توسط سایر  در قسمت زیر چند مورد از .(Meskanen and Renvall, 2005) کرد استفاده بانک ها مانند مالی

 .مطرح شده است ارائه می گردد NTRUپژوهشگران جهت نفوذ به سیستم رمزنگاری 

حمالت پخشی نام دارد که برای اولین بار توسط آستاد در سال  NTRUروی سیستم های رمزنگاری ر نوع دیگری از حمالت ب

ارسال شده توسط فرستنده را بازیابی کرده و به چندین این نوع حمله مهاجم را قادر میسازد تا یک پیام  .مطرح شد 9..1

 ,Ding1 et al)کند اما کلیدهای متفاوتی دارد این حمله از سیستمهای رمزنگاری یکسانی استفاده می. گیرنده تحویل میدهد

را  (Silverman and Odlyzko, 2003) (Xiong et al,2012)سیلورمن و همکارانش روش مالقات در میانه 5002در سال . (2012

آنها جهت نفوذ به این سیستم ها از جدولی جهت ذخیره سازی . مطرح کردند NTRUجهت نفوذ به سیستم های رمز نگاری 

 ,Silverman and Odlyzko) برچسب ها و کلید های رمزنگاری استفاده نمودند که در سایر روشها از این جدول نیز استفاده شد

برای پیداکردن یک هدف با وزن ثابت و ارائه یک روش برای یافتن کلید خصوصی در ارانش، ونگ و همک 5010در سال  .(2003

 brute-forceتواند به عنوان یک حمله  الگوریتم ونگ می. ، یک الگوریتم کوانتومی را مطرح کردند NTRUسیستم رمزنگاری 

O(Cدر نظر گرفته شود که میتواند پیچیدگی زمانی را از 
d

N)  بهO(Sqrt(C
d
N+1)) کاهش دهد(Wang et al, 2010). 

 

 روش تحقیق  -3

امکان نفوذ به شده است که ارائه  (ABBOTT, 1948)یک روش جدید و ترکیبی مبتنی بر تکنیک مالقات در میانه مقالهدر این 

مراه با را ه است روش پیشنهادی که یک حمله مالقات در میانه بخشلذا در این . را دارد NTRUسیستم های رمز نگاری 

  .نمایش به صورت الگوریتم و فلوچارت ارائه می کنیم

 NTRUحمله مالقات در میانه برای نفوذ به سیستم رمزنگاری  -3-1

است که پیچیدگی زمانی آن بسیار بااال   NTRUحمله مالقات در میانه یکی از موثرترین روش های نفوذ به سیستم رمز نگاری 

ترکیاب   حمله مالقات در میاناه با  را تواند عملیات جستجو را بسیار سریع انجام دهد می از این جهت، روش ونگ که. می باشد

O(CNپیچیدگی زمانی روش حمله مالقات در میانه . داده که بتوان پیچیدگی زمانی را کاهش نمود
d
 F) که با ترکیاب باا    است

O(Sqrt(CN+1روش ونگ این پیچیدگی زمانی حداقل به 
d
 F)) کاهش می یابد . 

خواهیم پرداخت و سپس در بخش  NTRUدر این قسمت به تشریح روش ترکیبی پیشنهادی جهت نفوذ به سیستم رمزنگاری 

 :روش پیشنهادی به شرح ذیل می باشد. بعد الگوریتم ترکیبی و نحوه نفوذ را در قالب شبه کد ارائه می کنیم

  فرض کنید کهB(d)  یک کلید خصوصی است و تابعF  باشدنیز عضو آن می. 

  همچنین متغیرهایN  وd را  دو عدد زوج در نظر بگیرید. 

 Bin  شامل یک تابع چند جمله ای بنامf1  آن با  باست که برچسLabel_f1 شود مشخص می. 

  در حقیقتbin(f1)={Label_f1}   و bin(f2)={Label_f2} می باشد. 

شنهادی، مراحل زیر جهت حمله وجود دارد که عبارتند با توجه به پیش زمینه و ورودی های فوق برای الگوریتم و روش پی

 :از 
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 . مرتب می کنیم Label_f1توسط  Lرا محاسبه کرده و در یک جدول شاخص  {Label_f1,f1}کلیه  -

 : با الگوریتم تشریح شده در بخش بعد جستجو می شود، بطوریکه f2تابع  -

Label_f1 € bin(f2) , (f1+f2)*h(mod q) € {0,1}N         (1)                                              

- F1 برا مطابق با برچس Label_f1  در شاخص L جستجو می کنیم. 

 .را با شرط دیگری ویرایش می کنیم f1+f2در نهایت  -

که در قسمت باال تشریح شده است، جستجو هاایی   Lدر جدول  NTRUالزم به ذکر است که در هنگام حمله به سیستم 

 . شود و کلید های تولید شده بازیابی شوندانجام 

 دودویی  الگوریتم جستجو -3-2

K=C  فرض کنید که -
d
N+1 F بحداکثر مقدار برچس. است C

d
N/2+1 F/2  بطوریکهn=Size(log 2

K
 .محاسبه شود (

Gاعمال الگوریتم انتقال  -
XOR(n) جهت محاسبه وزن که فرمول آن در شکل زیر نشان داده شده است. 

 Ff2: B(df/2) {0,1}ردن بدست آو -

       (5)   

 f2نگاشت جدول تولید شده به درخت دودویی و اعمال الگوریتم بر روی این درخت جهت یافتن تابع  -

در قسامت جساتجو    (Wang et al, 2010)وش وناگ  در حقیقت از ر. را بر می گردانیم f2در نهایت اولین مقدار را یافته و 

لاذا بایاد توجاه داشات کاه از       .استفاده شده اسات رفته شده است با این تفاوت که از استراتژی جستجو دودویی ایده گ f2تابع 

بنابراین با توجه به روش پیشنهادی و به دلیال  . الگوریتم جستجوی دودویی به منظور بهبود سرعت جستجو استفاده شده است

ایان   گیاری با بکاار  .  استده شاستفاده  بهبود یافته سرعت و استفاده از حافظه بهینه، از روشهای مالقات در میانه و روش ونگ

حافظاه  و پیچیدگی زمانی و مصرف  هاعمال نمود NTRUوی سیستم های رمز نگاری رتوانیم حمله کارآمدی را بر دو روش می

  .ارائه گردد ها کمتری نسبت به سایر روش

 فلوچارت روش پیشنهادی -3-3

داده  ننشا به مرحلهبا استفاده از روش ترکیبی به صورت مرحله  NTRUدر فلوچارت زیر نحوه ی حمله به سیستم رمزنگاری 

 .شده است
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 NTRUچارت روش پیشنهادی جهت حمله به سیستم فلو:  1 شکل

 الگوریتم روش پیشنهادی -3-4

 ذیال  صاورت  باه  پیشانهادی  روش الگاوریتم  دارد وجود NTRU نگاری رمز سیستم به نفوذ جهت که مراحلی به توجه با

 .میشود تعریف

Function Combine_NTRU)( 

Input: 
 Private_Key=B(d) ==> F Is Contain B(d) 

 Set N,d To Even Value; 

 f1 Is Polynominal Function; 

 f2 Searching Function; 

 L Is Index Table; 

Initialize: 
 Main Body{ 

  R=Compute(Label_f1,f1); 

  CC=Combine(R,L); 

  if(Label_f1 Is Contains(bin(f2) ); 

   { 
    Search _Algorithm (f2); 

   Search(f1,L,Label_f); 

   } 
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  Modify(f1+f2); 

 } 
End Function 

 NTRU سیستم به حمله جهت پیشنهادی روش الگوریتم: 1 الگوریتم

 

 .است شده داده نشان ای جمله چند به مربوط  جستجو الگوریتم نیز قسمت این در
Function int Search _Algorithm(f2); 

Initialize: 
 f2 Searching Function; 

 L Is Index  Table; 

Main: 
 Main Body 

 { 
  N=C(F)N+1; 
  n=Len(log(N,2) ); 

M=Cdf/2N/2+1; 
Convert_Table_L_To_BTree(Table L); 

                Compute_Max_Label(M); 

  Initialize (System); 

  transform((H XOR n)); 

  if( Label_f1 Is Contains(bin(f2) AND (f1+f2)* mod(h,q){ 

   return 1; 
  else 

   return 0;   

  Measure_First_Register(); 

 } 
Return f2; 
End Function 

 f2 تابع جستجو الگوریتم: 2 الگوریتم

 

  یافته ها -4

 قرار ارزیابی و مقایسه مورد پیشین روشهای با آمده بدست نتایج و پیشنهادی روش تعریف به توجه با را ها یافته بخش این در

 بهبود ها روش سایر به نسبت را حافظه و زمانی پیچیدگی ایم توانسته ونگ روش و میانه مالقات در روش ترکیب با .گیرد می

 .باشد می جاوا زبان پیشنهادی روش سازی پیاده جهت نویسی برنامه زبان همچنین. دهیم

 شده توصیف پیشنهادی روش به توجه با شاخص جدول تولید جهت شده مصرف حافظه میزان و زمانی پیچیدگی بخش این در

 brute-force روش ونگ، روش مثل NTRU نگاری رمز های سیستم روی بر مطرح های حمله سایر با را آمده بدست نتایج و

CN/2 کنید فرض.)کنیم می مقایسه مالقات میانه و
d/2

=Q) 

 .است رفتهگ قرار مقایسه مورد روش ها سایر با پیشنهادی روش زمانی های پیچیدگی 1 جدول در

 
 روشها سایر با پیشنهادی روش زمانی پیچیدگی مقایسه: 1 جدول

 ,Wang et al)روش ونگ روش پیشنهادی

2010) 
 Silverman)روش مالقات در میانه

and Odlyzko, 2003) 
Brute-force(Huang et al, 2015) 

O(Log(Q)) O(Sqrt(Q*2)) O(Q/Sqrt(N)) O(Q*2) 
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 پیچیدگی یک روش دو این حاصل که ایم کرده تلفیق یکدیگر با را متفاوت روش میشود، دو هدید 1 جدول در که همانطور

 با و NTRU سیستم به نفوذ جهت شده نوشته کدهای از استفاده با آمده بدست زمانی پیچیدگی. گردد می تولید جدید زمانی

 .است آمده بدست میانه در تمالقا و ونگ روش به مربوط زمانی های پیچیدگی بین ریاضی رابطه یک اعمال

دارد که در قسمت قبل  Lپیچیدگی زمانی روش مطرح شده وابستگی بسیار شدید بر جستجوی انجام شده برروی جدول 

برروی این جدول در هنگام حمالت می توان جستجوهای مختلفی مثل حریصانه، عمقی، سطحی و غیره را انجام . تشریح شد

برخوردار بوده و سایر  O(log(n))این روش از پیچیدگی زمانی . و دودویی استفاده شده استداد که در این مقاله از جستج

 .می باشد O(Log(n))بنابراین مجموع پیچیدگی زمانی . انجام میشود O(1)عملیات در زمان 

 دقت. می شود مانجا سریعتری زمان در حمله و بوده کمتر ها روش سایر به نسبت پیشنهادی روش زمانی بنابراین پیچیدگی

C باشید داشته
d
N بردار در ماکسیمم مقدار Iv  است این کرده پیدا بهبود ها روش سایر به نسبت ما روش اینکه علت. است بوده 

 به زمان بجای جستجوی حریصانه دودویی جستجوی تکنیک از گیری بهره با شده و ترکیب میانه در مالقات با ونگ روش  که

 .کند می لگاریتمی را زمانی پیچیدگی و گذاشته تاثیر میانه در مالقات روش روی بر پس است، دهش تبدیل لگاریتمی صورت

 
 روشها سایر با پیشنهادی روش حافظه پیچیدگی مقایسه: 2 جدول

 Silverman)روش مالقات در میانه روش ونگ روش پیشنهادی

and Odlyzko, 2003) 
Brute-force 

O(Q/Sqrt(N)) O(1) O(Q/Sqrt(N)) O(1) 

 

 مرتب L شاخص جدول در را ها مجموعه بایست می f تابع هر به مربوط های برچسب دادن قرار جهت پیشنهادی روش در

 ذخیره برای حافظه فضای میزان بنابراین. است میانه در مالقات روش به شبیه که دارد سازی ذخیره به نیاز L جدول لذا. کرد

 .O(Q/Sqrt(N)) با است برابر L شاخص جدول سازی

 همانند پیشنهادی روش در L جدول تولید و سازی ذخیره جهت مصرفی حافظه میزان میشود، دیده 5جدول  در که همانطور

 .است میانه در مالقات روش

در روش پیشنهادی، میزان حافظه  Lالزم به ذکر است که به دلیل استفاده از روش مالقات در میانه و ذخیره سازی جدول 

 .برابر با میزان حافظه روش مالقات میانه می باشد NTRUهنگام حمله به سیستم رمزنگاری  مصرفی در

 روش. می دهیم قرار بررسی مورد رمزنگاری های سیستم انواع با را پیشنهادی روش اجرای سرعت قسمت این در همچنین

 ,RSA, ECC مثل نگاری رمز های روش سایر به نسبت و بوده  NTRU رمزنگاری های سیستم به نفوذ جهت شده ارائه

Curve گردد می اجرا سریعتر بسیار زمانی در و کرده عمل بهتر . 

 
 (ثانیه میلی)نگاری رمز های سیستم انواع بروی پیشنهادی روش اجرای زمان جدول:  3 جدول

 
RSA ECC Curve NTRU 

 6000 15000 10000 100 تولید کلید

 40000 9000 5000 1500 رمز نگاری

 42000 15000 10000 100 مز گشاییر

 

 در ،RSA, ECC, Curve, NTRU مثل نگاری رمز های روش انواع اجرای زمان گیری اندازه معیارهای 2 جدول به توجه با

 که پارامترهایی طرفی از. است گرفته قرار ارزیابی مورد Core 2 Duel پردازنده و گیگابایت 5 حافظه با شخصی کامپیوتر یک
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 رمزگشایی و رمزنگاری زمان مثل پارامترهایی است گرفته قرار استفاده مورد ها رمزنگاری انواع اجرای سرعت گیری دازهان برای

 . است خصوصی و عمومی های کلید تبدیل و

 
 رمزنگاری های سیستم انواع روی بر پیشنهادی روش اجرای زمان مقایسه :2شکل

 

 حدود در NTRU رمزنگاری های سیستم روی بر پیشنهادی روش اجرای سرعت شود، می مالحظه فوق نمودار در که همانطور

   .است کرده پیدا بهبود ها روش سایر به نسبت برابر 2/2

 

  گیری بحث و نتیجه -5

 شده این بر سعی مقاله این در رمزنگاری، های سیستم سایر و NTRU رمزنگاری سیستم به نفوذ و امنیت اهمیت به توجه با

 های حمله سایر به نسبت حافظه پیچیدگی و زمانی پیچیدگی لحاظ از که ای گونه به. ببریم بکار را ترکیبی حمله یک که است

 مثل روشهایی سایر به نسبت پیشنهادی روش در زمانی پیچیدگی لذا. شود حاصل توجهی قابل بهبود زمینه، این در مطرح

brute-force، از استفاده دلیل به و است یافته بهبود میانگین صورت به برابر 2/2 دحدو در ونگ روش و میانه در مالقات روش 

 .دارد قرار قبولی قابل سطح در دیگر های روش به نسبت که باشد می  O(Log(Q)) با برابر زمانی پیچیدگی شاخص جدول

 (ABBOTT, 1948) شبکهم حمله ،(Ding1 et al, 2012)پخشی حمله مثل ها روش سایر میتوان آینده کارهای انجام جهت لذا

 قرار ارزیابی و مقایسه مورد مقاله این در موجود های روش با را نتایج و کرده ترکیب باهم میانه در مالقات حمله با را غیره و

 .داد
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