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  زهاي متقارن در برابر حمالت کالسيک و کانال جانبي رميسازن در مقاومنوي يروش

   

 ي دهنويد مجتبيس

   فاواتي امنايعصنگروه 
dehnavi_sm@yahoo.com 

  

دو  . استه شده ارائيک و کانال جانبيحمالت کالسانواع  در برابر سازي رمزهاي متقارنمقاومدر  نو ي اين مقاله، راهکار در:دهچکي
از متأثر ، اـ ميهادهيا  گرچه.ن مقاله مطرح شده استين بار در ايل اوي برا»هيبردار اول دور وابسته به« و »هيرمز وابسته به بردار اول«مفهوم 
 فوق ي از مفاهيمتعميمدر واقع و  Twofishو  MARS ،RC6 د در رمزهايي چوني وابسته به کليها S-box و وابسته به داده يهادوران
ک ياز  يسازادهي پينهيميان هز ن روشيكه در ااول آن:  برتري داردنيشي پيها بر روش جنبهاز سه دي روش جد،يه طور کلـب اـاماست؛ 

بسيار از ديدگاه حمالت کالسيک  رمزهاي جديد پذيرد؛ دوم،پذيرتري صورت مي بهتر و انعطافيموازنهگر، ي دي از سوو امنيتسو 
ر يپذلي تحليسازيآنکه تصادف سوم  وآيده شمار ميـ ب متقارنياساسي در طراحي رمزها امتيازي رـام ني اهـ ک هستند و مقاومپذيرحليلت
  .بردي باال مي رمز متقارن را در برابر انواع حمالت کانال جانبيهاتمي مقاومت الگور،ن روشيا

  
ي، حمالت کانال جانبهبردار اوليبه بسته د، دور وابسته به کلي واS-box،  به داده، دوران وابستهيسازيتصادف :ي کليديهاواژه

  
   مقدمه- ۱

چه متقارن  ، رمزهايراح در طيسازي مفهوم تصادفيبه طور کل
 يهاتمي الگور،ه عنوان مثالـ ب؛ داردييهاکاربرده نامتقارن، ـو چ

از  ياهـ نموني رقمياـضم و اي در رمزگذارالـ الجمياحتماالت
طور همان .باشدي نامتقارن مياـزهـ در رميسازيکاربرد تصادف

ا را در برابر انواع ـزهـت رمي امن،يسازي تصادف،ميدانيه مـک
   .برديحمالت باال م

 ياـزهـرموان در ـتيـم را يازـسيتصادف زا يگري دينمونه
مشاهده  ١ بر کنترل کالکي مبتنيواع مولدهاان  درو يادنباله
، تعداد LFSR کي يتفاده از محتواسا اـب ن رمزهاـيدر ا. کرد

ن ـيه کمک اـب. شودين ميي تعگريد) يها( LFSR يهاکالک
                                                
1 Clock-Controlled Generators 

ز به مقدار ـت رمي امن،مـکار ي بسيانهيهزصرف ا ـ بروش
 ي مبتنيدر رمزهان روش ياستفاده از ا :رودي باال ميمعتنابه

 يريپذثبات او ار خوبيبس يآماربر کنترل کالک، خواص 
  . شوديباعث من رمزها يدر ارا 

 ي در رمزهاتواني را من دستيه از اـن نموني بهتر،باالخره
 AESاستاندارد  :مشاهده کرد يسازي بر تصادفي مبتنيالبق

 يعنيا ـن نامزدهـيا از اـه تـ س؛ داشتيياـزد نهـامـپنج ن
MARS[2] ،RC6[6] و  Twofish[7]-  يبه نوع يهمگکه 

  اوليدسته و ما آنها را  هستنديتن مبFeistel يها ساختاربر
 يطراح ش از آن دريات پياده از تجربـا استفـ ب -م يناميم

ن ـيا. اندفاده کردهـستا يازـسيتصادف از ،ي قالبياـزهـرم
 ياـ هS-boxا ـي وداده  ه ـب  وابسته يهادوران از ،اـزهـرم
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۴۰ 

 يـعنـي  ،گري د زدـامـ ن  دو .رنديگيبهره م د ـيلـ ک هـب وابسته 
 Rijndael[3]  و  Serpent[1] - دوميهـدسترا  ا ـ آنه اـم ه ـک  
در  .اند شدهيراحط SPN ي ساختارهاا استفاده ازـب  -م يامـنيم
 به شکل فوق يسازي تصادف دوم،ي دستهيهازـرم ک ازيچيه 

  .وجود ندارد
  در برابر حمالتيطور کل به  اولي دستهيهاتمي الگورگرچه

 آنها يريذـپلي تناسب تحله همانـ بر هستند،تمقاوم سيککال
 ي برتر دوميهـ دستياـه و از اين جهت، الگوريتمکمتر است

 يهايازسادهيپ واع ـانکه  نشان داده است هـتجرب ،بعالوه؛ دارند
نها ي از اتر و مهمباشدير مـتنهيهز دوم کمي دستهيهاتميالگور
 ي در برابر حمالت کانال جانب دومي دستهيهاتمي، الگورآنکه

  .اند نشان دادهترمقاوم
م ياه مفيمع از همه جايميتعم ،ن مقالهيروش ارائه شده در ا

 و ي قالبي رمزهاي متقارن است و در طراحين در رمزهايشيپ
 از يکي يمنته  کاربرد دارد؛يسازوابع درهمـ تي و حتياهـدنبال

 يرمزهاتوان در يمرا  ن روشي اين کاربردهايرتمهمبهترين و 
جستجو  SPN  بر ساختار ي مبتنيالب قيرمزها خصوصاً ،يالبق

 SPN يساز ي تصادفيبرا دي روش جد ما ازن،ي بنابرا.کرد
روش جديد م و يريگي کمک مSerpent و Rijndael مانند ييها

  - د ينام  سوميدسته توان آن راي که م-يطرح سومرا در قالب 
: هر دو روش است يهاتي شامل مزايـن طرح،. مينکيه مارائ

شتر در برابر ي و مقاومت بي سادگ،يريپذليتحلد يروش جد
 و يازـسيتصادف  دوم ويهـدست را از يحمالت کانال جانب

ک را از گروه يل در برابر انواع حمالت کالسيسخت بودن تحل
ت  مقاومديدـ، طرح جنهاير اـعالوه ب. ردـبيه ارث مـاول ب

شود که در ي باعث مي را در برابر حمالت کانال جانبيمضاعف
، روش ما از يپس به طور کل. م پرداختي  به آن خواه9بخش 

  : داردين برتريشي پيهاسه جنبه بر طرح
ه طراحي آنها از مفاهيم جديد پيروي ـدر رمزهايي ك .۱

اي ـهازيـسامنيت در پياده و ان سرعتـيـم ،کنديم
ورت ـپذيرتري صهتر و انعطافـ بيموازنه مختلف،

 .پذيردمي

   وMARSانند ـم يياـزهـاز رمجديد  ايـزهـرم .۲

RC6بسيار ،رنديگيم رهـهـب يسازيتصادف ه ازـ ک  

ي در ـاسـ امتيازي اس،رـن اميا .ندذيرترـپتحليل
 .آيد به شمار ميي قالبيطراحي رمزها

  يجانبال ـحمالت کان رـرابـ در ب،ن رمزهايا .۳
ر ـگليسخن، تحلگر يه دـ ب؛ دارندييومت باالمقا

د به ي شکستن رمز و به دست آوردن کليراـب
 .شودي مجبور ميترني سنگيهانهيصرف هز

  
  يف کلرياتع -۲

دور  و ١هيرمز وابسته به بردار اولف ي به تعر،ن بخشيدر ا
 يفضا K فرض كنيد :ميپردازي مهيبردار اول هـوابسته ب

.  متن رمز شده باشدي فضاCساده و  متن ي فضاPد، يکل
  :باشديل مي به صورت ذيک رمز قالبي يف کليتعر

  
)1(                     CPKE →×:    

 يا به گونهباشديها م از نگاشتيا خانوادهEنجا يکه در ا
Kk هريه ازاـه بـک ک يبهکيل ي نگاشت ذ،ابتـ ثي ∋

  :است
  
)2(                      CPEk →:    
ن است که وابسته يم، ايد به آن بپردازي که باين موضوعياول

ن ومت(ها دادهو  ياصلد يکل به يک رمز قالبي يکردن اجزا
 آنت ير امنـبرا  ينظرل ي تحلي دشوارزـ جيزيچ) ساده

 وابسته P  و  K به )1(در  Eرا نگاشت يزد يافزاينم زـرم
د وابسته ينگاشت رمز را به کل که ييرمزهادر مثالً  .است

د يه کلـ وابسته بS-box ه ازـ کيياـزهـانند رمـم -کنند يم
Kkکـي يه ازاـچون ب - رنديگيبهره م  kE  ثابتي ∋

ز را ـت رميد امنيه کلـز بـز ثابت است، وابسته کردن رمين
 رمز يل نظري تحليبرد و حداکثر باعث دشواريباال نم

 که در آنها نگاشت رمز به يين، رمزهاي همچنخواهد شد؛
تر شدن  سخت جزيزي چ،زي نوابسته است ي وروديهاداده
 رمز مورد نظر تي را به امنکي حمالت کالسها درليتحل
وابسته  P به )2( نگاشت يباز هم دامنهرا يند، زيافزاينم

  .است

                                                
1 IV = Initial(ization) Vector 
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۴۱ 

 »هيرمز وابسته به بردار اول« ه نامـ را بيدياکنون، ما مفهوم جد
 به ندرت ي قالبيم، رمزهايدانيم هـگونه ک همان:ميکني ميمعرف

 از شهي هم، در عمل ودروني به کار مECB ١ياتيلدر سبک عم
 يز به سادگي ن ECB سبک  دري حت.شودي استفاده مهيردار اولب
ن، ـيبنابرا. ارائه کرده ياز بردار اولا استفاده ـ بيفيوان تعرـتيم

 :ديآيل درمي به صورت ذدي جدفيتعر
  

CPKIE →××: 
  

.  ممکن استي هاIVتمام  ي برابر مجموعهIنجا يه در اـک
و برخالف (مانند متن ساده ه ،هي بردار اولد کهيتوجه داشته باش

  . آشکار است)ي اصلديکل
ل يه دو دلـبوابسته کنيم،   را بـه بردار اوليهحال اگر نگاشت رمز

در برابر حمالت  ي قالبيهات رمزيامن در يبسزايش يافزا عمده
  :يم داشتخواه يحمالت کانال جانبز يک و نيکالس

  
د و خارج از متون ساده ي جديسازيک منبع تصادفي .۱

  .ميا به رمز افزوده رايد اصليکلو 

ه صورت ـ بياديد زـا حـر و تيپذليتحل يه شکلـب  .۲
ت ياهم. مياردهـفاده کـ استيازـسي، از تصادفمستقل

 يشتر بررسين بخش بي همي را در ادامهاستقاللن يا
 .م کرديخواه

  
  ديفرض کن :۲-۱ف تعري

  
           niCPKIEi ≤≤→×× 1      }:{    

   باشد و ياي از رمزهاي قالبخانواده
  

nNPKIf →××:    
}2,1,...,{ بر  تعريف شده پوشا وتابعي nNn در اين . د باش=

CPKIE يقالبز مر -n، صورت   را به صورت  :××→
  
)3(            ),,(),,( ),,( pkivEpkivE pkivf=      
  

و  متفاوت  اساساًرض اينكه اين رمزهاـ فاـب. نيمکتعريف مي
ن ـاي  Key-Setup  ودنـ بيکـيرض ـف و - اشندـبمستقل 
ان گفت كه پيچيدگي هر تو مي، خامي برآوردا ب -ها الگوريتم

  n ل تعداد يل آنکه مجبور به تحليبه دل - اي به رمز جديدحمله

                                                
1 Mode of Operation 

ر ـدر ه  ديگر، از سوي. شوديـم رـرابـب  n  -م يز هستـرم
 ن الگوريتمـاي اي هزينه نيازن الگوريتمـسازي ايوع پيادهـن
رعت الگوريتم ـ س،ني همچن؛شوديـر مـرابـب n  حدوداًزين

 )3(ايـهالگوريتم سرعـت نيانگي مرـرابـباً بيديد تقرـج
  . باشدمي
ز ياسـتقالل و تمـا    ف فوق آن است که      ي مهم در تعر   يتهنک

ر ممکن  ي در عمل غ   ،بزرگ يها  n يوق برا ـ ف يهاتميالگور
 اسـتفاده  يسازي که تا کنون از تصادفيياـزهـدر رم است و 

 بـه هـم     ياضـ يبـه لحـاظ ر     )3(يرمزهـا خانواده  اند،  کرده
باعث  ين وابستگ ي کشف روابط هم    در واقع  :ندابوده وابسته

ـ تجربه ن ،؛ البتهمزها شده است ن ر يل ا ي تحل يسخت نـشان   زي
ر ي تـأث هـا ت رمز يمنش ا يفزا در ا  يسازيداده است که تصادف   

   . داردياديز
 دارد کــه يي کـارا ييدر جـا فـوق  روش روشـن اسـت کـه    

 از  يکـ ي . قابل قبول باشد   يسازادهيا پ بت  يان امن يم يموازنه
ـ  ي بـرا   که دهين ا ي تحقق ا  يهاراه ن مقالـه   يـ ن بـار در ا    ي اول

بـردار  دور وابسته به    ت از مفهوم    عبارت اس  ،شوديمطرح م 
 و مــستقل  متفــاوت  ٢ دورm بــا فــرض آن كــه   :هيــاول
mRRR ,...,,  يرمز قالب نکهيز ايم و ن  ي کرده باش  يرا طراح  21

 iR از   يکـ ي باشد و در هر دور،       دور  r ي دارا مورد نظر ما  
م، يريـ ن کـرده و بـه کـار بگ   ييه تع ي بردار اول  يها را بـر مبنا   

 يمـز قـالب    ر -mrتوان گفت كه در اين حالت مـا يـك           مي
  .داريم
 يي در رمزها  يسازي تصادف ي وابستگ ه ذکر شد،  ک طورهمان
ـ  و کلها به دادهTwofish و RC6  ،MARSمانند     ود اسـت ي
شده در ايـن    تي خاص از مفاهيم ذكر       حاال ، مذکور يرمزها
ـ در ا  يباشـند؛ منتهـ   مـي  مقاله د يـ ن مقالـه، مــا روش جد      ي

ــريســازيتــصادف ـــاننيياهـــ  SPN  را ب  و  Rijndael د م
Serpent از  يکـ ي. ميکنـ ياعمـال مـ    ،رترنديذـپليه تحل ـ، ک 

وابـسته   S-box  مي مفاههـنسبت بد يجد روش يهازيتـم
 :پـذيري آن اسـت  تحليـل  ،داده هـب  وابسته  و دورانبه كليد

  - دـليـ ـي كياـهزـ رم اول،ياي دسته ـزهـدام از رم  ـكچـهي

                                                
2 Round 
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 اـ روش مـ ياـهـ   SPN  كـه   اليـدرح باشند،مين [5] ١متناوب
  . پذيرند بسيار تحليل وودهـناوب بمت -كليد

  
۳–  MARS و RC6 

از   AES  يـي نها زدـدو نامر ـتقي دقيه بررسـ ب،ن بخشيدر ا
 از دو ر دورـ در هRC6 هـاز آنجا ک: ميردازـپيم اول يستهد

 ن رمزيادور ر ـه  در لذا کند، ياستفاده م ه دادهـدوران وابسته ب
1023232 ،  دور دارد 20ن رمزي ا و چون حالت وجود دارد×=

 رمز -2002کي RC6ه ـتوان گفت کين مقاله ميف ايا تعارـب
  :راي، ز استيقالب

2002010 2)2( =    
ـ اگـر ا  . رديـ گيها م  را از داده   يسازيادف تص ،ن رمز يا   2002ن  ي

م کــه ييم بگــويتوانــستيگر مــستقل بودنــد، مــيکــديحالــت از 
کـه   طور همان   اما شود؛يل م يرمز دخ ن  يات  ي در امن  2002عامل
ـ  به دل  دهد،ين رمز نشان م   يل ا يتحل يتجربه ـ  ا يل وابـستگ  ي ن ي
گرچـه روش   . تر اسـت  ار کوچک ين عامل بس  يادر عمل    رمزها،

ت رمز در برابر انواع    يش امن ين رمز باعث افزا   ياستفاده شده در ا   
ـ اوالً اامـا   شده است،  ي و جبر  يحمالت آمار  ت يـ ن روش امني

اً يـ دهد و ثاني م را کاهشيمالت کانال جانب  ن رمز در برابر ح    يا
ـ  تحلتنهـا ن روش، يرسد که ايبه نظر م   ـ  اينظـر ل ي ن رمـز را  ي

ـ امالً محتمل است کـه بـا تحل       تر کرده است و ک    سخت  يهـا لي
 .ن رمز آشکار شودي در اييهاتر، ضعفقيدق

ـ  اE-Function گفت که چـون      توانيز م ي ن MARSدر مورد    ن ي
ـ  ا کند و ياستفاده م از دوران وابسته به داده       دو بار    ،رمز ن رمـز   ي
  :مي است، دار)يمرکز (ي  دور اصل16 يدارا

  
160161016 2)2()3232( ==×    

. است يقالبز ـ رم-1602کي MARSا، ـف ميا تعارـ بسپ
نجا هم ي در ا، ذکر شدRC6ه در مورد ـ کي مباحثيباً همهيتقر

 ارائه شده MARSبه که  يمالت مختلفگرچه ح و صادق است
ثابت ک يکالسر حمالت ـرابـدر ب ز را ـرم ن ـي ايباال ومتمقا

  .ز وارد استين رمز نيالذکر بر اکند، دو اشکال فوقيم
  

                                                
1 Key- Alternating 

  هاSPN ي برايروش -۴
ـ    د،  ـان ش يه ب ـگونه ک همان اله را  ـن مقـ  ـروش پيـشنهادي اي

 بيـشتر  ما يول كرد،  اعمال ي گوناگون  ساختارهاي توان به مي
ـ  ز ازيم؛دپر  مي  SPNبه ساختارهاي    ـ  بـا ا   راي  بـه   ،رين تـدب  ي

ک و  ير و مقاوم در برابر حمالت کالسـ       يپذلي تحل ييرمزها
ـان ذکر است کــه    ي شا .افتـيم  ي دست خواه  يـکانال جانب 
ن بخش، وابسته کردن رمز بـه      ي ارائه شده در ا    يهادر نمونه 

 ريپذامکانز يننها ي از ايبيا ترکيه و يو بردار اول  ها  د، داده يکل
ـ يهـ اسـت؛ منت  ـ  يــه دالـ، ب  يهـه مــسألـل گونـاگون از جمل

ـ  نگاشت رمزگـذار و م     يريپذوارون زان مقاومـت رمـز در      ي
ما نگاشت رمز را تنها به بـردار        ،  يابر حمالت کانال جانب   بر
  .ميکنيه وابسته مياول

  را   Serpentاي مطلوب در اين زمينـه، رمـز         به عنوان نمونه  
مز، به جاي آن كه فرض كنيد كه در اين ر .گيريمدر نظر مي

 فاده ـاست  mod  i  8 يارهـ شم  اـب  S-boxام از    -iدر دور   
ــيم، ــS-box از  كنـ ــمارهـ  بـ ــراي   mod  iIV  8يا شـ بـ

161 ≤≤ i   وS-box  8يا شـماره  ـ  ب  mod  3)( 16 >>−iIV 
3217به ازاي  ≤≤ iدر اينجا كه ريم، بهره بگي iIV، تياـب 

i - ام IV 9632ن صورت چـون  يدر ا باشد؛مي 28 بـه  ، =
 حمالت بـه    يپيچيدگي همه  ، لذا م؛يرسي رمز م  -962ک  ي

 962ه آماري،  بـه طـور خـام          ـ و چ    جبري ـهچ  ،اين رمز 
ـ  يدهـد کـه مـ   يگرچه تجربه نشان م   . شودبرابر مي   اتـوان ب

 كاسـت،  در هــر صــورت   پيچيــدگي  هـايي از ايــن  روش
ـ رمـز جد  بـه     ياهـر حملـه   پيچيدگي   ـ د ي ه طـور قابـل   ـب

  .يابداي افزايش ميمالحظه
مفـاهيم  گيـري از   با بهـره  آن است که  درخور توجه  ينکته

 ي اصوالً هيچ نـوع حملـه      ،يلبجديد در طراحي رمزهاي قا    
ف خود بـه رمزهـاي جديـد كارسـاز          آماري به شكل متعار   

ـ را  هـا    داده ي متفـاوت  يهـازـرم ـرايز باشد،ميـن ز ـه رمـ  ـب
باً در  ي تقر ه،ي اول يبردارها د که يتوجه داشته باش  : دنآوريدرم
ض ي تعـو يد اصـل يتـر از کــل عيسر يليخ  کاربردها،يهمه

  .شونديم
ل يتبد 64از   توانيم ،ه عنوان مثال  ـبز  ي ن Rijndaelدر مورد   

بـه  . ن رمز استفاده کـرد    ي ا S-box في تعر درمختلف   يخط
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ـ  يا ـ تعر S-box از  ، ام – iه در دور    ـب کـ  يرتـن ت ف شـده بـه     ي
  م،يکنيـ م  استفاده mod 64  iIV يشماره يخط ليدـتبکمک 

ب، يـ ن ترتيبه ا. باشديـ مIV ام – iت يبا iIVا ـنجيا در ه ـک
6010از آنجا که    2)64( بـه  . ميابيي رمز دست م-602ک ي، به =

ن رمـز  ي به ايا هر حمله يدگيچيتوان گفت که پ   يطور مشابه، م  
 معقـول و    يانـه ياز هز ير، ن ين تدب يبا ا  .شودي برابر م  602باً  يتقر

ـ شـود؛ يل ميد تحم يجدسرعت به رمز     در     يمقبولکاهش    ي ول
انال ـک و کـ   يدر برابر انواع حمالت کالس    ت رمز   ي امن ،در مقابل 

   .رودي باال ميه مقدار محسوسـب يانبـج
  
   در برابر حمالت کالسيکتامني -۵
ر ـرابـدر ب دـيجدروش  شده بـر اساس ي طراحيرمزها تيامن

 يارـآم  ويرـحمالت جبواع ـان يعنيک، يکالسانواع حمالت 
ه ـک طورد گفت هماني بايحمالت جبردر مورد : باالستار يبس

 ييـازهـدهد، رميم  اول نشانيدسته يمزهار لي تحليتجربه
 يمالت جبر حلـبقاـم در کنندي استفاده ميسازي از تصادفـهک

ر دستگاه د دي که بايا تعداد معادالترـيز مقاوم هستند؛ اريبس
اال ـ ب،اهـن دستگـيل اـ حيهـني هزه تبع آنـد و بـرنيرار گـق
   . روديم

ن ـيه اشاره شد، اـطور ک همانزي نيارـحمالت آم ينهيدر زم
 ري به تعبستند؛ي خود قابل اجرا نيه شکل سنتـگر بيدت حمال

ه مقدار ـ بدـيف جديا تعارـبن حمالت ـي ايدگيچيگر، پيد
ر ـن رمزها در برابر هيل اي، تحلجهيرود و در نتي باال ميمعتنابه

  . خواهد شدتر مشکلزي ني آمارينوع حمله
  
  يسازادهپي -۶

روش ارائه شـده   بر ي مبتن يرمزها يسازادهي پ هـ است ک  يهي بد
 يشتري ب ينهي هز نيشي پ ي رمزها يهايسازادهي، از پ  ن مقاله يدر ا 

 به ارمغـان   کهيتي در برابر امن  ي اضاف يهنين هز يوالً ا ا ،اـ ام دارد؛
ز و ي ناچ عموماًنهين هزياً  اي و ثانر استيپذهيآورد کامالً توج يم

  .  استقابل قبول يبه طور کل
ـ  جد Serpent ،عنوان مثال  هـب ـ ريد را در نظـر بگ     ي در انـواع   : دي
ـ از جملـه روش پ    ن رمز   يا يفزارا نرم يهايسازادهيپ  يسـاز ادهي

Bitslice، در  .  کرد يسازادهيپرا  د  يمز جد توان ر يم يه سادگ ـ ب

 ديـ جدSerpent  رمـز  يزارـاف سختيهايسازادهيورد پـم
 در يسـاز يل اسـتفاده از تـصادف  يبه دل گفت که    توانيم زين
هـا ماننـد   ي معمـار يبرخـ  در   ،ر دورهـا ييتغ ن روش و  ـيا
 و قابـل  ي اضـاف يانهي، با هز  ن رمز يا Unrolled يازـسادهيپ

هـا بـه   ير معمـار ي سايلو ،ميشوي مواجه م  يرسبحث و بر  
  .ست ايسازادهيل پقاب يزي ناچي اضافينهيو با هز يخوب

  
  يپذيرمعکوس -۷

 ي هر رمـز قـالب  در م، نگاشت رمزگذاريدانيگونه که مهمان
فقط به رمز   يسازيتصادفاگر  ال    ـح. ر باشد يپذد وارون يبا
 يچ مـشکل  ي با هـ   يريپذوارونه لحاظ   ـ ب ،د وابسته باشد  يکل

ـ نهـا بـا تغ    تم بـود و     يمواجه نخـواه   ـ ر ترت يي ب اسـتفاده از    ي
 نگاشـت رمزگـذار را      يريپذتوان وارون يم ،١ دور يدهايکل
 ، دـا باشـهر دادهـ بيـمبتن  يسازياگر تصادفاما ن کرد؛ يتأم

د و يــآي وارد مــيخللــن نگاشــت ـيــا يرـيــذـپدر وارون
نـوع   يمانند سـاختارها   يي استفاده از ساختارها    با ميريناگز

Feistel ،يکـيدر واقع،  :ميل کنـ را حيريپذ وارونيمسأله 
انند ـ مـ يياـزهـ ـ در رمهان سـاختار يـ ل اسـتفاده از ا ياز دال 

MARS   وRC6،است يريپذوارونوضوع ـن ميمـ ه.  
 را بر بردار يسازيا تصادفـل آنکه ميه دلـد، بيدر روش جد

ت  نگاشـ يريپذ در معکوسيچ خلليم، ه يا کرده يمبتنه  ياول
ـ را بـردار اول   ي ز ؛ديآيش نم ي پ گذاررمز  و  ي در رمزگـذار   ،هي

 و بـا همـان      يبـه سـادگ   ن  يبنابرا.  مشترک است  ييرمزگشا
نگاشـت رمزگـذار    يريپـذ  مرسوم، مشکل وارون يهاروش
   .شوديحل م

 ماننـد   ياتي  عمل  يها از سبک  يشود در برخ  يخاطر نشان م  
CTR   ل آنکه  يز به دل  يد ن يآيه، خود به رمز درم    ي که بردار اول

م ي مواجه نخواهياچ مسألهيم، با هي نداريازي ن ييگشابه رمز 
  .بود

  

  يات عملييها سبک-۸
ـ    يادـشنهيپ روش اط قوت ـ از نق  يکـياً  ـعقط ت يابلـ مـا، ق

ـ  که از ايي رمزهايسازادهيپ ـ  ي در  کننـد ين روش اسـتفاده م
                                                
1 Round Keys 
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ـ .  است يتاـي عمل ياـهسبک  ي، چـون همـه    گـر يه عبـارت د   ـب
 دي و روش جد١رنديگيه بهره م  ي از بردار اول   ياتيعمل  يهاسبک

، کنـد ي مـ   رمزها استفاده    يسازي تصادف يه برا يردار اول ـاز ب  زين
  .  قابل اعمال استيها به خوبن سبکيدر ان روش يا

  
 
 ]۴[ يحمالت کانال جانب -۹
قاله را ن مـيرائه شده در ان نقاط قوت روش ايتر از مهميکي
ل  متقارن در برابر انواع حمالت کانايت رمزهايتوان در تقويم

نال  حمالت کام،يدانيگونه که مالبته همان.  مشاهده کرديجانب
ـن يوان در اـتي آنها را نميهـ هم دارد وي اقسام گوناگونيجانب

 يا سعـنجير، در اـيه هر تقدـب.  قرار داديررسـورد بـ ممختصر
  :مين حمالت بپردازي اي به بررسم مختصراًيکنيم

 يمانند حمالت توان  ،ساده يکانال جانبحمالت  انواع  در مورد 
 مورد يل متفاوت بودن رمزهايبه دل حداقل آن است که، ٢ساده
 موارد  ازياريتـر است و در بسمشکل ها٣رـ اثيريگيل، پيتحل
  . رودي باال ميبه مقدار معتنابهن حمالت ي اينهيهز

 انندـ ميفاضلـتورد حمالت ـ فوق، در ميهـوضوع مطروحـم
 بـاترـ ميتفاضل يـوانـتحمالت و  ٤ي تفاضليحمالت توان

ن گونه ـيه اـ از آنجا کگري دياز سو. ز صادق استين ٥باالتر
روش  ،را دارندـ اجيراـ بيادـي زيها٦ه نمونهـاز بينحمالت 

ورد ـ ميهاتعداد نمونه، يادي زيوارددر م ن مقالهـي ايشنهاديپ
 به مقدار ن حمالت راـي ايانهيزـ هيدگيچيه تبع آن پـاز و بـين

 .دهديش مي افزايمعتنابه

انند ـال مـ فعيال جانبـورد حمالت کانـدر مرسد يبـه نظـر م
ابل ق يترشکل کامله ـن بيشي استدالل پ،٧ خطايحمالت القا

 ، ممکن شوديحمالت نـيچنه انجام  آنکيراـ بـراي است؛ زانيب
 ياـهيها و خروجيورود يابيو ردکردن   دنبالييد توانايبا

 ،اـا استفاده از روش مـه بـ کي در حالم؛ي را داشته باشيمشخص
  . خواهد داشتيشتريار بي بسينهيها هزن مشخصهي ايريگيپ

  
                                                

.دييجعه فرما مرا۲به بخش         ١  
2 SPA = Simple Power Analysis 
3 Trace 
4 DPA = Differential Power Analysis 
5 HO-DPA = Higher-Order Differential Power Analysis 
6 Sample 
7 Fault Attacks 

  يگيرجهنتي -۱۰
 ي رمزهـا  يد در طراحـ   ي جد ي روش يه به ارائ  ،ن مقاله يدر ا 

م که  يم و نشان داد   ي پرداخت )ي قالب ي رمزها مشخصاً(متقارن  
ـ  رنـد يگيره م ـهـن روش ب  ـيا از هـ ک يياـرمزه ـ ه دل ـ، ب ل ـي

ک و يانواع حمالت کالس   در برابر ،شانيسازيوع تصادف ـن
 ين جهت بر رمزها   يار مقاوم هستند و از ا     ي بس يکانال جانب 

  .  دارندين برتريشيپ
ـ  رونـد ا   يرسـد در ادامـه    يبه نظر م   که   ين موضوع ياول ن ي

ـ  ا ي عملـ  يهـا  نمونـه  ي ارائـه  ،د به آن پرداخت   يمقاله با  ن ي
   . استيسازادهيروش در انواع اهداف پ

ارائه شـده در    روش   يبررس يراستاکه در    يگريموضوع د 
ـ  دقيعبارت است از بررس    ،باشدين  مقاله م   يا ق حمـالت  ي

ـ نو  ) يمـار  و آ  يحمالت جبر انواع  (ک  يکالس حمـالت  ز  ي
 روشـن اسـت کـه مقـاالت         :ن رمزهـا  يه ا يعل ،يکانال جانب 

  .باشدينه قابل ارائه مين زمي در ايگوناگون
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