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  برين روش مبتنيا. ه شده استيد اراي کلي کامل فضايد در حالت جستجويافتن کليد جهت يک روش جدين مقاله يدر ا:چکيده
 با يدر رمزنگار.  دارندي فراوانين جستجو کاربرد هاي اينه سازي هوشمند در بهيروشها.  باشدي هوشمند مي جستجويک هايتکن

اول آنکه . دي باالتر رسيي با کاراي هوشمند به حمالتيستم هايد به استفاده از سي توان با دو ديف حمالت مختلف ميتوجه به تعر
  .در اين مقاله از گزينه اول استفاده شده است حمالت مختلف که ينه سازيا بهيا ثاني هوشمند باشد و يستم هاي بر سيخود حمله مبتن

  
  

  ي ،تحليل تفاضلي،تحليل خط  هوشمند ، الگوريتم ژنتيك ، تحليلAESرمزنگاري :  کليدييواژه ها
  

  مقدمه  -۱
ـ افتن کليـ د جهـت  يـ ک روش جديـ ن مقاله   يدر ا  د در حالـت  ي

ـ ا. ه شده است  يد ارا ي کل ي کامل فضا  يجستجو ـ   ي  ين روش مبتن
ـ اصـوال در  . باشـد  ي هوشـمند مـ    ي جستجو يک ها يبر تکن  ک ي

 بـا  تـوان همـواره      ي فارغ از ساختار مساله مـ      يه ساز نيله به امس
نان حاصـل  يافتن اکسترمم ها اطم  ي کامل فضا بمنظور     يجستجو

  .نمود
ـ  ا ينه سـاز  ي هوشمند در به   يروشها  ين جـستجو کـاربرد هـا      ي
ف حمالت مختلف ي با توجه به تعريدر رمزنگار.  دارند يفراوان

ـ  توان با دو د    يم مند بـه    هوشـ  يستم هـا  يـ د بـه اسـتفاده از س      ي
ـ  . دي باالتر رس  يي با کارا  يحمالت  بـر  ياول آنکه خود حملـه مبتن

نـه  ي عمومـا منظـور به  ن حالـت يدر ا هوشمند باشد يستم ها يس

د ي کلي کامل فضاي جستجومثالک مشخصه   ي ي جستجو يساز
 ينـه سـاز   ي به ديـدگاه دوم  .  هوشمند اسـت   يستم ها يله س يبوس

 ي مساله اساسات بوده و ياضيل ر ي بر مسا  يحمالت مختلف مبتن  
  .ک مشخصه خاص استيافتن ي بر يشتر مبتنيدر آنها ب

ـ به عنوان مثال در س  افتن يـ ن عامـل  ي مهمتـر ي بلـوک يستم هـا ي
ستم يـ ل ودر سيـ  خوب از نظـر تحل  ي و خط  يمشخصات تفاضل 

  . مختلف استين بخش هاي بيافتن همبستگي ي در پي پيها
 شـده  خالصـه  يستم رمز بلـوک يل سين مقاله تحل ي ا  نهايي هدف
AES ستم رمز ي از سيشکاهيکه نسخه خالصه شده و آزما ١  

  

                                                
1 Simplified AES 
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 ي قرار مـ   يکرد اول مورد بررس   ي باشد که بارو   ي م AES يبلوک
  .رديگ

 بـر  [2] ي و تفاضـل [1]با توجه به مطرح شدن حمـالت خطـي     
و  1DES از جملـه     SPN مشابه و   يستلي فا هيمشا يساختارها

ـ نمـودن   ن  يگزي جـا  ي برا 2NIST يپس از فراخوان عموم    ک ي
ــس ــوک ي ــز بل ــا يستم رم ــاب نه ــدن  يي و انتخ ــتاندارد ش  و اس

RINDAEL [3]  ــوان ــه عن ــف و  3AES ب ــالت مختل  حم
ن سامانه ي به اي و تفاضلي حمالت خط ي بر ارتقا  ي مبتن يمتفاوت
ـ افتن يـ ن حمالت اصـوال     ي ا يهدف اصل .  مطرح شد  جديد ک ي

 سـوال   يول.  باشد يستم ها م  ين س ي ا ير ساختارها يضعف در ز  
ـ  غ ير ساخت هـا   ي ز ي دارا ين است که اگر ساختار    ي ا ياصل ر ي

ـ قابل رخنه باشد آنگاه چـه با       ـ  يد کـرد؟ طراحـ    ي  S_boxک  ي
ـ ا اسـتفاده از عوامـل غ      يـ خوب با جدول تفاضالت هموار و        ر ي

که منجـر بـه مقاومـت       ... تم و   يک دور الگور  ي ي در انتها  يخط
عمال حمالت    در برابر حمالت شده است بطوريکه      AES اديز

ر قبـول از لحـاظ زمـان و    ي غي منجر به جوابها ي و تفاضل  يخط
 ي محاسبات يدگيچيا پ ي گردد و    ي م نيازحافظه و اطالعات مورد     

  . شوديد مي کلي ساده و کامل فضاي در حد جستجوحمله
 حمالت  ينه برا يک مشخصه به  يافتن  يگر در   ينکته قابل تامل د   

ک ي يان حالت بريچگاه بهتري است که عمال ه    ي و تفاضل  يخط
ک مشخصه خـوب    يافتن  يو همواره   .افت نشده است  يتم  يالگور

  .ن حمالت استي ايدغدغه اساس
 هوشـمند در    ير استفاده از سـاختارها    ي اخ يکرد ها ي از رو  يکي

 در چند سـال    يج بهتر ين مشخصات است که نتا    يافتن ا يجهت  
 [4,5].ر بدست داده استياخ
نـه  ي درجهـت به  هوشمنديتم هايگر استفاده از الگور  يکرد د يرو

ن مقالـه صـورت گرفتـه    يـ د است کـه در ا ي کل ي جستجو يساز
  .است
 بـه   ۲در بخـش     م شده است  يتنظن صورت   ين مقاله به ا   ي ا ادامه
م و سـپس در     ي پـرداز  ي مـ  AESخالصه شده   تم  ي الگور يمعرف

ـ تم ژنت ي الگور ي به معرف  ۳بخش   و در    شـده اسـت    ک پرداختـه  ي
ک يتم ژنت يبر الگور  يد مبتن يجدل  ي تحل  روش يمعرف به   ۴بخش  

ل يـ ج بدسـت آمـده بـا نتـايج تحل    يان نتايافته ودر پاياختصاص  
  .سه شده استي مقايخط

                                                
1 Data Encryption Standard 
2 National Institute of Standard Technology 
3 Adavanced Encryption Standard 
 

۲-Simplified AES 
AES ر در  يار ز ي آن سه مع   ي است که در طراح    يک رمز بلوک  ي

  . نظر گرفته شده است
   که تا آن زمان شناخته شده بود ي حمالتيمقاومت در برابر تمام_
   هاplatform از يعي پهنه وسيد فشرده براسرعت مناسب و ک_
   طرحيسادگ_

ل دور يبعنـوان تبـد  ستل يا از ساختار ف ي بلوک يشتر رمز ها  يدر ب 
ل يل دور از ســه تبــدي تبــدAESدر اســتفاده شــده اســت امــا 

ه يـ ل شده اسـت کـه آنهـا را ال       ير تشک يکنواخت و برگشت پذ   ي
  : دارديفه خاصيه وظين حالت هر اليدر ا. ميناميم
   کندين مي انتشار را در خالل چند دورتضميب خطيه ترکيال_
 ير خطـ  يـ  بـا خـواص غ     يي هـا  S_box اسـتفاده از     ير خط يه غ يال_

  . کندي را فراهم ممناسب
 يدهايـ  با کلياني ساده در حاالت مxorک عمل ي ديه جمع با کل   يال_

  . کندي را اجرا مدور
 کـد   شـبه . ل متفاوت است  ي تبد ۴ از   يبي هر دور ترک   يل ها يتبد
  :ر است ي بصورت زآن

Round(State,Roundkey)  
{ 

Bytesub(State); 
Shift Row(State); 
Mixcolumn(State); 
Add_Roundkey(State,Roundkey); 

} 
 باشد کـه    ي شکل متفاوت م   يل دارا ين تبد ي رمز ا  ييدر دور نها  
  :ر استيبصورت ز

Final Round(State,Roundkey)  
{ 

Bytesub(State); 
Shift Row(State); 
Add_Roundkey(State,Roundkey); 

} 
Simplified AESمطـرح شـد و در واقـع    [6]ن بـار در  ي اول 
 باشـد و بمنظـور   ي مـ يواقعـ  AESاز  يانسخه خالصه شـده    

  . مطرح شده استيواقعAES عملکرد يريادگيآموزش نحوه 
Simplified AESبـه  نسبت يکساني يه هايال ي دارا  AES 

ه يـ ت ي ب ۱۲۸د آن از    ين تفاوت که طول کل    ي ا  باشد با  ي م يواقع
 با  ييه ها ي ال يافته است و به همان نسبت دارا      يت کاهش   ي ب ۱۶

 .  ابعاد کوچکتر است
ـ   يل خط ي مورد تحل  [7]تم در   ين الگور يا ه اسـت کـه      قرار گرفت

  . باشديمرجع مقايسه نتايج اين مقاله م
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 کينتتم ژينحوه انجام الگور : ۱شکل 

  
 ي بـرا  و معادل رمز شده آن    ي متن اصل  ۵۴۸ تعداد   در اين حمله  

   . باشدياج ميل مورد احتيتحل
  ک الگوريتم ژنتي-۳

 است ي کاربرد درحل مسائلي برايالگوريتم ژنتيک روش مناسب
اصول کار اين  . باشندي ميکه توام با جستجو و بهينه ساز

 دهد ي رخ ميوژيک بيولي برآنچه که در فرآيندهايالگوريتم مبتن
در طبيعت پس از گذشت سالها و انجام زاد و  . باشدياستوار م

 ي بر مبنايطبيع يجمعيت ها , چند نسل يولد جانداران در ط
 ي سازگارترين ها توسعه م,  اصل بقاي يعنياصول انتخاب طبيع

  .    يابد
 ي مسائلي براي درستي غير هوشمند جوابگويروشها  

  تواند باشد چرا کهي يک تابع ناهموار نممانند يافتن اکسترمم
  داشته و ثانياهل از مساياوال نياز به توصيف دقيق اين روش ها

.  آنها ميباشدي سازبهينه مسائل خارج از قدرت  ازيبعض
 ي در رمز گشايبنابراين  واضح  است  که ابزار به کاررفته

ت  عملياي بوده تا بتواند جاي طبيعي بر مدلهاي مبتنيبايست
 را به طريق ي موجود  مسائل پيچيده وغيرخطي ويا ترتيبيسر

  .هوشمند حل نمايد

ک يتم ژنتيد الگوري کني مالحظه م۱همانطور که در شکل 
 ي آنها مي باشد که در ادامه به معرفي اپراتور م۳متشکل از 

  .ميپرداز
   ژنتيکي الگوريتمهاياصول اساس-۳-۱

سئله الزم است که بيان يا قبل از اعمال الگوريتم ژنتيک به يک م
 مسئله پيدا کرد و عالوه بر اين بايد تابع ي برايکدينگ مناسب

 هر حل کد يکه ميزان شايستگ_  مسئله مزبور را ١يبرازندگ
  يضمن اجرا.نيز مشخص نمود  _ دهد يشده را نشان م

انتخاب " باز توليد" انجام عمل ي برايالگوريتم نيز بايد والدين
 . بين آنها انجام داديرا بطورمناسب" آميزش"نموده و عمل 

  کدينگ -۳-۲
 شود که راه حل يک مسئله را بتوان بصورت مجموعه يفرض م

از اتصال اين پارامترها که .  مطلوب نشان دادي از پارامترهايا
 آيد که ي از مقادير بوجود مي شناسيم زنجيره ايبنام ژن م

ن مورد ما از يدر ا.  شوديتحت عنوان کروموزوم شناخته م
 ي نوعيام اصليک پي از يکه ناش(  بر آمارگاني که مبتنينگيکد
د و تابع ي کليت هاين بيب)   باشدي ميام رمزشده نوعيک پيو 

 يست بهره مده اي انتخاب گرديشد و بطور آمار باي ميبرازندگ
  .ميريگ
  يتابع برازندگ-۳-۳

ه يافتن  موکول بي الگوريتم ژنتيک در حل هر مسئله ايبکارگير
 هر کروموزوم تابع يبه ازا.  آن مسئله استيتابع برازندگ

 آن کروموزوم ي دهد که برازندگي مي يک مقدار عدديبرازندگ
 آن کروموزوم را مشخص ي شود و توانايي يا سودمنديناميده م

  . کنديم
  ٢گزينش -۳-۴

 انتخاب ي از جمعيت قبليدر مرحله باز توليد الزم است اعضاي
 دهند ي را تشکيل مي که نسل بعدي توليد فرزندانياشوند تا بر

 از بين يوالدين بصورت تصادف .بين آنها آميزش صورت گيرد
 ي که برازندگي شوند بطوريکه آنهايي جمعيت انتخاب مياعضا
  .    انتخاب شدن داشته باشندي براي دارند شانس بيشتريبيشتر

  ٣برش-۳-۵
 کروموزوم ياين اپراتور دو عضو را انتخاب کرده و زنجيره ها

قطع کرده  ي بصورت تصادفي آنها را در يک محل انتخابيها
  .  تقسيم شودي و انتهاييتا هر کروموزوم به دو قسمت  ابتداي

                                                
1 Fitness Function 
2 Reproduction 
3 Crossover 
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 از حملهي مورد ن plaintext,ciphertextد ي تول(a) : ۲شکل

(b)د يتولciphertext کيتم ژنتي توسط الگوريديد توليله کلي بوس  
(c)د ي تولplaintextکيتم ژنتي توسط الگوريديد توليله کلي بوس  

  
 تقسيم شده را ي کروموزوم هاي انتهايي قسمت هايسپس جا

  .  کند تا دو فرزند جديد توليد شوديبا هم عوض م
  ١جهش-۳-۶

 کدام از  بطور جداگانه به هرياين اپراتور پس از انجام تالق
 ي با يک احتمال خيلي شود و بطور تصادفيفرزندان اعمال م

 يري جلوگين اپراتور اصوال برايا.  کنديکم هر ژن را متحول م
بکار  يک نقطه اکسترمم محليک در يتم ژنتياز بدام افتادن الگور

 استفاده ينريد بردار آزمون از روش جهش باي توليبرا.  روديم
 متمم يک احتماليک کروموزوم با ي يام که درآن ژنهيي نمايم
  . شونديم
بوسيله الگوريتم  Simplified AESتحليل -۴

  ژنتيک
ـ  کل ي سـاده در فـضا     ي بـر جـستجو    ي حمله مبتن  ي طراح _  د ي

ـ   با فرض در اختيار داشـتن ديافتن کليبمنظور    يک مـتن اصـل  ي
 تـا  0 باشـد کـه اعـداد از    ي مـ  معـادل آن ک متن رمـز شـده     يو
12 || −K تم قرار يد در الگوريک به عنوان کليک به يب ي به ترت

ـ  کليت هـا ي تعداد ب يعني |K|( شوند   يداده م   اگـر جـواب    )دي

                                                
1 Mutation 

 . شودي امتحان م يد بعد يافت شده و گرنه کل    يد  يدرست بود کل  
ر همـراه   ياين حمله قطعا بالدرنگ نبوده و استخراج کليد با تاخ         

 [8] .است
ـ  کلي هوشـمند در فـضا     يتجو بر جس  ي حمله مبتن  يطراح_  د ي

 گردد بدين گونـه  ي ميکه در اين مقاله معرف   د  يافتن کل يبمنظور  
ـ  و   يک متن اصل  ي  تنها حمله بر اساس  است که     ک مـتن رمـز    ي

ـ  از کلي تعـداد  يبطور تصادف .  باشد ي م معادل  يد هـا در فـضا  ي
ک يبراساس  که  (POPULATION) شوند يد انتخاب ميکل
 يم پرداخت داراي آن خواهي به معرفنگ مناسب که در ادامه يکد

 ي بـررو يکي ژنتعملگر سپس با انجام سه . هستند يک برازندگ ي
ـ  و يـي  همگراي و با توجه به تـابع برازنـدگ     يت قبل يجمع افتن ي

جه به سمت اکسترمم شدن    يرد ودرنت ي گ ينه صورت م  يجواب به 
  . کندي حرکت ميتابع برازندگ

  وجه نمود کهدتي با۲ توجه به شکل  بان راستايدر ا
 کـه  يدي کل ي انتخاب شود که به ازا     يد طور ي با يتابع برازندگ _

 مثـال   . اکسترمم شود  يرد تابع برازندگ  ي گ يمورد جستجو قرار م   
  : اين تابع يمناسب برا

Fitness=F(x,y) 
x=1-correlation(ciphertext(ga(n)), ciphertext) 
y=1-correlation(plaintext (ga(n)) ,  plaintext) 
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  و باشدي م(x,y) دلخواه از يدا صعوديک تابع اکي Fکه در آن   
ک يتم ژنتي از الگوري ناشي پارامترهايعني ga(n)در عبارت باال    

ـ با. باشـد يم)  ام n در مرحلـه   generation( ام   nدر مرحله    د ي
 يدا صـعود يـ ک تابع اکيد ي باF يدرنظر گرفت که تابع برازندگ  

  .ردي گيار م قرF(0,0)مم آن در ينيباشد که م
ـ  شـود تـا کل  ي طراحـ  يد طـور  ينگ با يکدن حالت   يدر ا   يدهاي
گر را بوجود يکديک به   ي نزد ي توابع برازندگ  ،گريکديک به   ينزد

ـ به ب . آورد  در يده حملـه تفاضـل    يـ گـر و بـا اسـتفاده از ا        يان د ي
 بوجود آورد که در آن بـه   يک جدول تفاضل  ي توان   ينحالت م يا

ـ  کل يت هـا  يـ الت ب  از تفاض  يام اصل ي تفاضالت پ  يجا د و بـه    ي
ـ  تفاضالت پ  يجا  يام رمـز شـده از تفاضـالت تـابع برازنـدگ           ي

 و مـتن رمـز   يک مـتن اصـل    ي ين جدول به ازا   ي ا .استفاده نمود 
ـ فا.  بوجـود آمـده اسـت     يشده مشخـص   ـ  ي ن يده اسـتفاده از چن

تم ي که توسط الگـور يديم با هرکلي تواني است که م   نيا يجدول
 آن کليـد  يبرازندگست آمدن تابع  ام و با بد    nک در مرحله    يژنت
ـ افته و کلي را ي تابع برازندگ  م فاصله يتوانيم ـ  را تقريد بعـد ي ب ي

د که جـستجو    يتم رس ينگ در الگور  يک کد يت به   يم ودر نها  يبزن
  .دي نمايرا همگرا م

ـ تم ژنتيدر ادامه استفاده از الگـور     ي وابـستگ تيک مـا از خاصـ  ي
ـ  پيت هـا يب و يام اصلي پيت هاين بي ب )يحمله خط  (يخط ام ي

 ي فـضا  يت هـا  ي از محـدود   يکي کهد  ي کل يت ها يرمز شده وب  
 دهـد   ي جستجو را به شـدت کـاهش مـ         يجستجو بوده و فضا   

ر يتم را به شدت تحـت تـاث       ي الگور ييم که همگرا  ياستفاده نمود 
 ي مـ  [7]ن روابط همان روابط بـا احتمـال بـاال در            ي ا . قرار داد 

  .ميطه استفاده نمود راب۱۰باشند که ما به عنوان نمونه از 
 باشـد   يد م ي کل يتم جستجو ي الگور  در حقيقت همان   ن حمله يا

 ين هوشمند يا. ک هوشمند شده است     يتم ژنت يله الگور يکه بوس 
 ي جهـت کـاهش فـضا      ي از حمله خطـ    ي از استفاده ضمن   يناش

 يام اصـل ي پيت هاين ب ي ب ي از رابطه خط   ي ناش  خود جستجو که 
ـ . باشـد  يد مي کليت هاي رمز شده وبامي پيت هايو ب   ني همچن
کـه در آن بـه       يجاد جـدول  ي که منجر به ا    يحمله تفاضل ده  ي ا از

ـ  از تفاضالت ب   يام اصل ي تفاضالت پ  يجا ـ  کل يت هـا  ي د و بـه    ي
ـ  تفاضالت پ  يجا  يام رمـز شـده از تفاضـالت تـابع برازنـدگ           ي

ت ي از بيب مناسبي تقراين فرآيند.  شود بهره برده ايمياستفاده م
نگ يک کـد يجاد  ي باعث ا  يدهد و به نحو   ي م د را ي کل ي بعد يها

  . گردديمناسب م

ـ نطور تحلي و هميل خطي از استفاده تحليقين روش که تلف   يا ل ي
 يل مي از هر يک از اين دو تحليبه نتايج بهتر باشد ي ميتفاضل
   .انجامد

ـ  بـه مقا   ۱در جدول    ـ  ي ـ  تحل ي مولفـه ا   نيسه ب ه شـده و    يـ ل ارا ي
ـ ي بيهمانطوريکه مـ . مي پرداخته ا[7] ي خط لينطور تحل يهم م ين

 و  يمتن اصل  شده در اين مقاله تنها احتياج به يک          يحمله معرف 
 ينطور زمان تحليل به نحو چشمگيري و هم  دارد معادل رمز شده  

ـ تحل ي بـرا  در صـورتيکه   کاهش يافته   مـتن  ۵۴۸ [7] يل خطـ ي
نطـور در   يهم.  باشـد  ياج مـ  ي و معادل رمز شده مورد احت      ياصل

تم يگـور  اليورد استفاده در ايـن مقالـه بـرا    مقادير م به ۲جدول  
  .پرداخته شده استک يژنت

 الگوريتم ينمونه تغييرات تابع برازندگ نيز به عنوان ۳در شکل 
   .ژنتيک آورده شده است

  [7]مقايسه بين حمله ارايه شده و حمله  : ۱جدول 
  حمله معرفي شده  يتحليل خط
 متن مورد نياز 1 548

medium/low medium حافظه موردنياز 
With delay Real time زمان مورد نياز 

  
  کيتم ژنتي الگوري پارامترها :۲جدول 

10 Population 
0.6 Crossover 

0.15 Mutation 
90 Maximum 

Generation  
  

  
  ي از تغييرات تابع برازندگي انمونه: ٣شکل 
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٣٠

   نتيجه گيري-۵
 هوشمند ارايه شد ي بر ساختارهايمبتندر اين مقاله يک حمله 

 ي بمنظور کاهش فضايکه در آن از هر دو ايده تحليل خط
نگ و يک کدي ايجاد ي برايجستجو و همينطور از تحليل تفاضل

انگر ي بيه سازيج شبينتا.  ها استفاده شدي وروديدسته بند
 توان به گسترش ينده ميدر آ.  باشديل مين نوع تحلي اييکارا

با  ي مشابه فايستلي شده در اين مفاله بر ساختارهايرفحمله مع
  .پرداخت بيتي ۱۹۲ و يا ۱۲۸طول كليد 
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