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چکیده
در دههی گذشته حمالت کلیدمرتبط از جهت نظری و عملی مورد مطالعه قرار گرفتهاند و آسیبناپذیری در برابر حمالت
کلیدمرتبط بهعنوان یکی از اهداف امنیت در طراحی رمزهای قالبی درنظر گرفته شدهاست .ارزیابی رمزها در مقابل انواع
حمالت ،منجر به شناسایی آسیبپذیری آنها و بهبود طرحهای رمزنگاری میشود .حملهی بومرنگ ناممکن کلیدمرتبط ،از
ترکیب حمالت بومرنگ و تفاضلی ناممکن کلیدمرتبط ساخته میشود .انعطافپذیری در انتخاب تفاضلهای کلید ،امکان
حمله روی تعداد دور بیشتری از رمزهای قالبی را با استفاده از این حمله فراهم میسازد .خانوادهی رمزسبکوزن Simon

توسط

NSA

اخیرًا

بهصورت امن و انعطافپذیر برای عملکرد مناسب درمحیطهای محدود سختافزاری و در ده نسخه طراحی

شدهاست .زمانبند کلید

Simon

در برابر حمالت کلیدمرتبط ،مقاوم طراحی شدهاست .در این مقاله برای اولینبار حملهی

بومرنگ ناممکن کلیدمرتبط روی  02دور کاهشیافته رمز سبکوزن  Simon32/64انجام شدهاست.

کلیدواژه
رمز قالبی ،زمانبند کلید ،حملهی بومرنگ ناممکن کلیدمرتبطSimon32/64،

مقدمه
تاکنون مطالعات فراوانی در زمینهی رمزنگاری صورت گرفته و
همزمان با ایجاد رمزهای مختلف ،حمالت وسیعی برای بهدست
آوردن کلید ،گسترش یافته است .از مهمترین طرحهای اولیه
رمزنگاری ،رمزهای کلیدمتقارن ،1رمزهای کلیدعمومی نامتقارن 2و
توابع چکیدهساز 3میباشند .رمزهای کلیدمتقارن ،شامل رمزهای
قالبی و رمزهای رشتهای میشوند .رمزهای سبکوزن به طراحی
رمزهایی میپردازند که برای قرار گرفتن و اجرا روی وسایل
سختافزاری کوچک مانند برچسبهای  ،RFIDحسگرهای شبکه و
کارتهای هوشمند بدوناتصال استفاده میشوند .رمزهای
استاندارد متقارنی مانند  AESنمیتوانند در وسایل کوچک
کمهزینه ،استفاده شوند .در جامعهی رمزنگاری ،اخیراً رمزهای
سبکوزن برای محیطهای محدود مناسب شمرده شدند و باتوجه
به کاربرد و گسترش اینگونه وسایل ،امنیت در این رمزها اهمیت
ویژهای پیدا میکند .اهمیت رمزنگاری سبکوزن و کاربرد آنها
باعث شدهاست که اخی ً
را  NSA4دو خانوادهی رمز بسیار سبکوزن

 Simonو  Speckرا معرفی کند ] .[1در چهار دههی اخیر آژانس
امنیت ملی آمریکا سومین رمز قالبی را منتشر ساخته است،
بنابراین بررسی امنیت رمز  Simonدر برابر انواع حمالت حائز
اهمیت است.
در رمزهای قالبی عملیات مشخصی روی بلوکی از دادهها بر اساس
الگوریتم رمز تکرار میشود .رمزهای قالبی در دو ساختار رمز
فیستل و شبکه های جایگشت-جایگذاری 5وجود دارند .باتوجه به
اهمیت رمزهای سبکوزن و استفادهی آنها در وسایل با فضای
محدود ،تمرکز در این مقاله روی رمز  Simonاز رمزهای سبکوزن
با ساختار فیستل است ].[2-4
امروزه روشهای گوناگونی برای تحلیل و بررسی رمزها وجود دارد
که رمزها را از جنبههای متفاوتی بررسی میکنند ] .[5یکی از
نیرومندترین و گستردهترین حمالت روی رمزهای متقارن ،حمله
تفاضلی 6میباشد که اولینبار توسط بیهام 7و شمیر 8روی رمز
 FEALانجام شد ] .[6ایدهی اصلی حمالت تفاضلی ،مطالعهی

1 Symmetric or Secret-Key Algoritm
2 Public-Key Algoritm
3 Hash Function
4 The National Security Agency

5 Substitution-permutation Network
6 Differential Cryptanalysis
7 Biham
8 Shamir
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انتشار تفاضل متنهای اصلی از طریق فرآیند رمزنگاری است که
در همین رابطه مفهوم دنبالهی تفاضلی ارائه شدهاست .دنبالهی
تفاضلی ،احتمال انتشار تفاضل ورودی به تفاضل خروجی را
توصیف میکند .درصورتیکه احتمال وجود چنین دنبالهای در رمز
به میزان قابل توجهی از توزیع تصادفی بیشتر باشد ،این اطالعات
میتواند برای تمایز رمز از جایگشت تصادفی استفاده شود و
تعدادی از بیتهای کلید مخفی کشف شود .در این حمله ،ابتدا
مهاجم چند جفت متن اصلی را توسط تابع رمزنگاری ،رمز نموده و
جفتهای متن رمزشده را با هدف برآورده شدن انتشار دنبالهی
تفاضلی جستجو میکند .معموالً زیرکلیدهای دور ،مستقیماً قبل یا
بعد از تفاضل تعیین میشوند و سپس تجزیهتحلیل روی دورهای
بیشتر گسترش مییابد ].[7
9
یکی از انواع حمالت روی رمزهای قالبی ،حمالت کلیدمرتبط
است که مهاجم میتواند عملیات رمز را روی کلیدهای مختلف اما
ناشناخته بررسی کند .در حملهی کلیدمرتبط هر چند کلیدها برای
مهاجم ناشناخته هستند اما روابط ریاضی بین آنها شناخته
شدهاست .با شناخت روابط بین کلیدها مهاجم با استفاده از نقاط
ضعف الگوریتم زمانبندی کلید 11و الگوریتم رمزنگاری ،کلید مخفی
را بهدست میآورد ] .[8-9در دههی گذشته حمالت کلیدمرتبط از
جهت نظری و عملی مورد مطالعه قرار گرفتهاند ][11-11و
آسیبناپذیری در برابر حمالت کلیدمرتبط بهعنوان یکی از اهداف
امنیت در طراحی رمزهای قالبی مدرن درنظر گرفته شدهاست
] .[12استفاده از حمالت کلیدمرتبط همراه با حمالت دیگری مانند
حملهی تفاضلی و بومرنگ پیچیدگی این حمله را کاهش میدهد.
باتوجه به کاهش احتمال گسترش دنبالهی تفاضلی روی تعداد
دورهای بیشتر رمز ،نوعی حملهی تفاضلی بهنام بومرنگ 11توسط
واگنر[13] 12بهوجود آمد .در حملهی بومرنگ ،دو دنبالهی تفاضلی
مستقل با احتمال زیاد جایگزین یک دنبالهی تفاضلی در سرتاسر
رمز ،با احتمال کم میشوند .ایدهی اصلی در این حمله بهدست
آوردن چهار حالت داخلی در میانه رمز است .در این حمله
تفاضلها یک مستطیل در میانهی رمز تشکیل میدهند .این
چهارتائی بهعنوان تفاضل ورودی روی نیمه دیگر رمز محسوب
میشود ،در نتیجه دنبالهی تفاضلی کوچکتر با احتمال بیشتر،
جایگزین دنبالهی تفاضلی بزرگتر با احتمال کمتر میشود ].[13
باتوجه به اهمیت رمزهای سبکوزن برای استفاده در محیطهای
محدود و کاربرد وگسترش اینگونه وسایل با فضای کم ،امنیت در
این رمزها اهمیت ویژهای پیدا میکند .در این مقاله به بررسی یک
نوع از حمالت کلیدمرتبط که جزء حمالت پرکاربرد میباشد ،روی
رمز قالبی سبکوزن  Simonمیپردازیم .در ادامه این مقاله ،در
9 Related-key Attack
10 Key Schedule
11 Boomerang Attack
12 Wagner

32

ادامه به معرفی و بیان مفاهیم رمز  Simonپرداخته میشود .سپس
حملهی بومرنگ ناممکن کلیدمرتبط بیان میشود .در بخش بعد به
بیان حملهی بومرنگ ناممکن کلیدمرتب ط 13روی نسخهی
 Simon32/64میپردازیم .در پایان ،نتیجهگیری در بخش  5آورده
میشود.
معرفی رمز سبکوزن Simon
رمز قالبی  Simonدر ده نسخه با ساختار فیستل برای کاربرد بهینه
در محیطهای محدود سختافزاری طراحی شدهاست .این رمز با
کلمات -nبیتی (بلوک -2nبیتی) و کلید -mبیتی با Simon2n/mn
{
و }
{
مشخص میشود که }
میتواند باشد .تابع رمز  Simonاز سه عملیات AND ،XOR
منطقی و شیفت چرخشی به چپ استفاده میکند .در شکل ()1
ساختار یک دور از این رمز نشان داده شدهاست.
Li 1

R i1



S1



S8


K i 1

S2



Li

Ri
شکل  .1ساختار یک دور رمز .Simon

تابع رمزنگاری :
(

()1

تابع رمزگشایی :
(

()2

)

(
)

)

(
)

زمانبند کلید  Simonاز دو عملیات  XORو شیفت چرخشی به
راست استفاده میکند و بر اساس  mدارای سه ساختار متفاوت
است .هر دنباله زیرکلید از این زمانبند کلید ،منحصراً یک کلید
مخفی را تولید میکند و نیز از هر کلید مخفی یک دنباله زیرکلید
مشخص تولید میشود.
اگر : m=2
() )3

(

13 Related-key Impossible Boomerang Attack
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اگر : m=3
() )4

اگر : m=4

(

()5

که ثابت  C = 0Xff….fcو

کمارزشترین بیت (بیت -iام) یکی
را نشان میدهد .عبارت

از دنباله ثابتهای

برای جلوگیری از حمالت چرخشی و حمالت
جانبی در زمانبند کلید بهکار برده میشود .جزئیات بیشتر در مورد
ساختار این رمز در ][1بیان شدهاست.
حمالت خطی و تفاضلی عمومیترین ابزارهای حمله روی رمزهای
قالبی میباشند .امنیت قابل اثبات در برابر حمالت خطی و

تفاضلی ،عامل مهمی در طراحی رمزهای قالبی درنظر گرفته
میشود .با اینحال ،امنیت در برابر حمالت خطی و تفاضلی برای
تضمین امنیت رمزهای قالبی کافی نمیباشد و ممکن است در
مقابل انواع دیگری از حمالت آسیبپذیر باشند .تجزیهتحلیل
رمزهای جدید منجر به بهبود ارزیابی امنیت رمزهای قالبی و
طراحی رمزهای امنتر میشود .حمالت تفاضلی ناممکن و حمالت
نوع-بومرنگ (شامل بومرنگ ،بومرنگ تقویت شده ،مستطیلی و
انواع کلیدمرتبط آنها) در تحلیل امنیت تعداد زیادی از رمزهای
قالبی استفاده شدهاست .در ادامه به معرفی حملهی بومرنگ
ناممکن کلیدمرتبط و انجام آن روی نسخهی Simon32/64
میپردازیم .در جدول ( )1مهمترین حمالت انجام شده روی رمز
 Simon32/64آورده شدهاست.

جدول  .1مهمترین حمالت انجام شده روی رمز .Simon32/64
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نام حمله
حملهی خطی
حملهی خطی

حملهی تفاضلی ناممکن
حملهی تفاضلی ناممکن

حملهی کلیدمرتبط تفاضلی
حملهی تفاضلی ناممکن
حملهی تفاضلی
حملهی تفاضلی

حملهی مستطیلی کلیدمرتبط
حملهی مکعبی پویا

حملهی تفاضلی ناممکن
حملهی تفاضلی

حملهی تفاضلی ناممکن
حملهی تفاضلی ناممکن
حملهی پوش خطی
حملهی تفاضلی

حملهی خطی همبستگی صفر
حملهی تفاضلی

حملهی پوش خطی

حملهی جدائیناپذیر

حملهی مالقات در میانه
حملهی تفاضلی ناممکن
حملهی پوش خطی

حملهی بومرنگ ناممکن کلیدمرتبط

1
2
3
4
5
6

7
8
9

11
11
12
13
14
15
16

17
18
19
21
21
22
23
24
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حملهی بومرنگ ناممکن
حملهی بومرنگ ناممکن در سال  2118توسط جیگیانگ لو114در
پایاننامهی دکتری وی پیشنهاد شدهاست ] .[28این حمله یک
توسعه ی جدید از حمالت تفاضلی است .در این حمله با ترکیب
ایدههای حمالت تفاضلی ناممکن و بومرنگ ،تمایزگر بومرنگ
ناممکن ساخته میشود .مشابه یک حملهی بومرنگ ،یک رمز
درنظر گرفته میشود .دو (یا
قالبی  Eبهصورت دو زیررمز
بیشتر) تفاضل با احتمال  1برای و دو (یا بیشتر) تفاضل با
احتمال  1برای استفاده میشود که  XORتفاضلهای میانهی
این تفاضلها برابر با صفر است .حملهی تفاضلی ناممکن اولینبار
توسط بیهام و کلر215روی -5دور کاهشیافتهی رمز  AES-128ارائه
شد .در این حمله ،تفاضلهایی جستجو میشوند که احتمال وقوع
صفر دارند ] .[29در ][28حملهی بومرنگ ناممکن برای شکستن
-6دور -7 ،AES-128دور  AES-192و -7دور  AES-256در
سناریوی حمله تک کلیدی و -8دور  AES-192و -9دور AES-
 256در سناریوی حملهی کلیدمرتبط با دو کلید استفاده شده
است.
در انجام حمالت تفاضلی ،مطلوب است که تفاضل تا جای ممکن
روی بیشترین تعداد دور برقرار شود .البته با افزایش تعداد دور،
تفاضل احتمال کمتری پیدا میکند .حملهی بومرنگ بر اساس
چنین ایدهای شکل گرفته است و از دو تفاضل کوتاهتر با احتمال
بیشتر بهجای یک تفاضل با احتمال کمتر روی تعداد دور بیشتر
استفاده میکند ] .[31در حمالت تفاضلی ناممکن تفاضلها هرگز و
تحت هیچ شرایطی انجام نمیشوند .حملهی بومرنگ ناممکن از
ترکیب حمالت بومرنگ و تفاضلی ناممکن ایجاد شدهاست .حملهی
بومرنگ ناممکن بر اساس تمایزگر بومرنگ ناممکن ساخته میشود
].[28

همانطور که در ][28ذکر شدهاست ،یک رمز قالبی مقاوم نسبت به
حملهی نوع-بومرنگ لزوماً در مقابل حملهی بومرنگ ناممکن
مقاوم نمیباشد .در تمایزگر نوع-بومرنگ ،خروجی یک دور میانهی
رمز با توزیع یکنواخت و مستقل از دورهای قبلی درنظر گرفته
میشود .درحالیکه ،در تمایزگر بومرنگ ناممکن اغلب توزیع
یکنواخت و استقالل از دورهای قبلی درنظر گرفته نمیشود.
بنابراین بهنظر می رسد یک تمایزگر بومرنگ ناممکن از تمایزگر
نوع-بومرنگ مناسبتر است ] .[28در واقع ،امتیاز حملهی بومرنگ
ناممکن نسبت به حمالت بومرنگ ،مشابه حمالت تفاضلی ناممکن
نسبت به حمالت تفاضلی است .با آنکه همیشه میتوان یک تفاضل
ناممکن را از یک تمایزگر ناممکن بومرنگ روی تعداد دور یکسان
بهدست آورد ،این مورد برای انواع آنها در سناریوی حمله
کلیدمرتبط درست نمیباشد .همانطور که در ][28بیان شدهاست،
14 Jiqiang Lu
15 Keller
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انعطافپذیری در انتخاب تفاضلهای کلید امکان شکست دورهای
بیشتری از رمز قالبی با استفاده از حملهی بومرنگ تفاضلی
ناممکن را فراهم میسازد .زمانیکه یک تفاضل ناممکن ساخته
میشود ،انتخاب تفاضل زیرکلید برای معموال باعث یک تفاضل
معین در زیرکلید میشود و بالعکس .اما زمانیکه یک تمایزگر
بومرنگ ناممکن کلیدمرتبط ساخته میشود ،انعطافپذیری
بیشتری در انتخاب تفاضلهای زیرکلید برای و داریم:
میتوان از یک تفاضل زیرکلید برای و یک تفاضل زیرکلید
کامالً نامرتبط برای استفاده کرد .حتی برای انعطافپذیری
بیشتر میتوان از دو تفاضل زیرکلید متفاوت برای یا بهکار
برد .این انعطافپذیری در انتخاب تفاضلهای کلید ،امکان شکستن
دورهای بیشتری از رمزهای قالبی با استفاده از حملهی بومرنگ
ناممکن را فراهم می سازد .در ][31نشان میدهند که حداکثر
طول تمایزگرهای بومرنگ ناممکن با تمایزگرهای تفاضلی ناممکن
روی رمزهای معین برابر است ولی حملهی بومرنگ ناممکن با
احتمال بیشتری روی آنها امکانپذیر (عملی) است.
تمایزگر بومرنگ ناممکن
در ][28بیان میشود که مانند یک تمایزگر بومرنگ ،یک تمایزگر
بومرنگ ناممکن رمز قالبی } E : {0,1} × {0,1} → {0,1را
بهصورت دو زیررمز
درنظر میگیرد .چنین تمایزگری از
چهار تفاضل مرتبط ساخته میشود ،دو تفاضل برای و دو
تفاضل برای
( استفاده میشود و همهی این تفاضلها
احتمال  1دارند .یک تمایزگر بومرنگ ناممکن در شکل ( )2نشان
داده شدهاست .یک تمایزگر بومرنگ ناممکن شامل :
 یک تفاضل → با احتمال  1برای یک تفاضل یک تفاضل → γ -یک تفاضل

→

→ γ

w

0

E

با احتمال  1برای
با احتمال  1برای
با احتمال  1برای
y

z


0

1

w 

0



E

z 

E

y
1

z  
1

E

E

w
E

0



x

  E

x
1

y   


E

x 

شکل  .2تمایزگر بومرنگ ناممکن ].[28

که
و

شرط

𝛼𝛼 𝛼𝛼 و بلوکهای -nبیتی هستند و
را برآورده میکنند.
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چهارتائیهایی که شرایط زیر را برآورده سازند چهارتائی درست
نامیده می شوند.
-

𝛼𝛼

𝛼𝛼

و تعداد چهارتائیهای درست موردانتظار با شروع  mجفت متن
اصلی برابر است با :
()6

)

(

بنابراین اگر ⁄
باشد ،دشمن میتواند چهارتائیهای
درست را برای  Eشمارش و از جایگشت تصادفی تشخیص دهد.

قضیه  :اثبات مبنای نظری حملهی بومرنگ ناممکن

باتوجه به ] ،[28فرض کنید که  Xو بلوکهای -nبیتی هستند
=  Eاست .فرض
و  Kیک کلید برای رمز قالبی -nبیتی
کنید که

→

و

→

تفاضلهایی با احتمال  1برای

تفاضلهای با احتمال  1برای
و → γ
→ γ ،
 .در نتیجه دو
( میباشد که
معادلهی زیر نمیتواند برقرار باشد:
()7

()8

𝛼𝛼

𝛼𝛼

بر اساس این قضیه در ][28بیان میشود که تمایزگری به فرم
نشان داده شده در شکل ( )2نمیتواند هرگز رخ دهد و تمایزگر
بومرنگ ناممکن نامیده میشود .این تمایزگر را میتوان بهصورت
( ) 𝛼𝛼 𝛼𝛼 ( نشان داد و تا زمانیکه شرط
)
برقرار است ممکن است دو تفاضل برای
یا مشابه باشند.
حملهی کشف کلید
در حملهی بومرنگ ناممکن یک رمز قالبی }E : {0,1} × {0,1
= E
} → {0,1بهصورت چهار زیررمز
درنظر گرفته میشود که
دورهای تمایزگر بومرنگ
( ) 𝛼𝛼 𝛼𝛼 ( را نشان میدهد.
ناممکن با تفاضل )
تعداد دورهای قبل از و تعداد دورهای بعد از را نشان
میدهد .در حملهی بومرنگ ناممکن در سناریوی حملهی متن
اصلی انتخابی ،برای مشخص کردن یک حدس از زیرکلیدهای
استفاده شده در و  ،این شرط بررسی میشود که آیا شرایط
تفاضل مورد نیاز تمایزگر بومرنگ ناممکن توسط چهارتائی کاندید
متشکل از دو جفت متن اصلی برآورده میشود یا خیر.
بهطور خاص ،فرض کنید که یک حدس برای زیرکلید استفاده
شده در
یک حدس برای زیرکلید استفاده شده
و
در است ،سپس مهاجم بررسی میکند که آیا یک چهارتائی
کاندید از جفت متن اصلی-متن رمزشده شناخته شدهی

)))  (((x,y),( , )),(( , ),( ,چهار شرط زیر را برآورده
میسازد:
()9

𝛼𝛼 = ) (

()11
()11

=)

(

()12

=)

(

𝛼𝛼 = ) (

)(x
) (
)

(

)

(

اگر یک چهارتائی وجود داشته باشد که معادالت  9-12را برآورده
سازد ،حدس زیرکلید )  ( ,باید نادرست باشد و میتواند حذف
شود .بنابراین با تعداد کافی از جفتهای متن اصلی انتخابی،
زیرکلید درست در و با حذف حدسهای نادرست پیدا
میشود.
حملهی بومرنگ ناممکن کلیدمرتبط
در حملهی کلیدمرتبط ،دشمن نهتنها قادر به رمزنگاری و
رمزگشایی با کلید  Kاست ،همچنین میتواند از کلیدهای مرتبط
استفاده کند .در حملهی کلیدمرتبط نگاشت رابطه توسط دشمن
انتخاب میشود .در اولین حملهی کلیدمرتبط یک روش نگاشت
ساده بهکار رفته است :چرخش ][23و فیلیپهای بیت ] .[22در
سناریوی حملهی کلیدمرتبط ] ،[34فرض میشود مهاجم تفاضل
مشخصی بین یک یا چندین جفت کلید میشناسد .در تمایزگر
بومرنگ ناممکن کلیدمرتبط ،رمز قالبی → }E : {0,1} × {0,1
درنظر گرفته میشود.
}  {0,1بهصورت دو زیررمز
معموالً ،چنین تمایزگری در سناریوی حملهی کلیدمرتبط شامل
چهار کلید
است و از چهار تفاضل کلیدمرتبط
(
ساخته شدهاست .دو تفاضل برای و دو تفاضل برای
درنظر گرفته میشود که باید احتمال  1داشته باشند ].[28
تعداد دورهای قبل از و تعداد دورهای بعد از را نشان
میدهد .بنابراین ،تمایزگر بومرنگ ناممکن کلیدمرتبط شامل موارد
زیر است:
 یک تفاضل کلیدمرتبط → با احتمال  1برای تحتکلید و
 یک تفاضل کلیدمرتبطکلید و
 یک تفاضل کلیدمرتبط → γتحت کلید و

→

با احتمال  1برای

تحت

با احتمال  1برای

(

با احتمال  1برای

 یک تفاضل کلیدمرتبطتحت کلید و
که
و  θبلوکهای -nبیتی
𝛼𝛼 𝛼𝛼
هستند و
را برآورده
و شرط
میکنند .برای برآورده شدن این شرط میتوان دو تفاضل موجود
در یا را تاجائیکه شرط برقرار باشد ،کامالً یکسان درنظر
→ γ

(
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گرفت .یک تمایزگر بومرنگ ناممکن کلیدمرتبط در شکل ()3
نشان داده شدهاست.
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شکل .3تمایزگر بومرنگ ناممکن کلیدمرتبط.

در حملهی تفاضلی ناممکن کلیدمرتبط ،دنبالهی تفاضلی
زیرکلیدها با کمترین پیچیدگی جستجو میشود .در Simon32/64
با کلید  6کلمهای میتوان در دنبالهی تفاضلی زیرکلیدها از
مسیری با سه زیرکلید  0متوالی استفاده نمود .در حملهی تفاضلی
ناممکن دنباله مشخصهی تفاضلی در قسمتی از رمز با احتمال 0
وجود ندارد و میتوان از دو مسیر ناپیوسته در دو جهت برای
رسیدن به تناقض استفاده نمود .درحالیکه در این حمله برای
اضافه کردن تفاضلهای کلید ،دنبالهی زیرکلید پیوسته است .در
حملهی بومرنگ ناممکن در دو زیررمز و مسیرهای تفاضلی
باید با احتمال  1به تناقض برسند .باتوجه به اینکه اضافه کردن
تفاضل زیرکلیدها برای رسیدن به احتمال  1منجر به افزایش
پیچیدگی و کاهش تعداد دور مورد حمله میشود ،از دنبالهی
تفاضلی زیرکلید با سه  0متوالی استفاده میکنیم .در حملهی
بومرنگ ناممکن میتوان در دو جهت از دو مشخصهی تفاضلی
ناپیوستهی زیرکلید با سه زیرکلید  0متوالی برای افزایش تعداد
دور مورد حمله استفاده نمود .در جدول ( ،)3دنباله تفاضل
زیرکلیدهای استفاده شده در حملهی بومرنگ ناممکن کلیدمرتبط
روی  Simon32/64آورده شدهاست.
جدول .2دنباله زیرکلیدهای استفاده شده در حمله بومرنگ ناممکن کلیدمرتبط
روی رمز .Simon32/64

حملهی بومرنگ ناممکن کلیدمرتبط روی Simon32/64

0
0
0
6

نسخهی -32بیتی رمز  Simonاز کلید -64بیتی با  m=4استفاده
میکند .هر دنباله زیرکلید ،منحصراً کلید مخفی مشخصی را تولید
میکند و بنابراین انتخاب زیرکلیدهای
در هر
قسمت از دنبالهی زیرکلیدها نتیجهی یکسانی میدهد .در ادامه
جستجوی مشخصهی زیرکلید و متن اصلی و سپس روال حمله
بیان شدهاست.
جستجوی مشخصهی تفاضلی ناممکن کلیدمرتبط
الگوریتم ماتسوئی روشی برای یافتن بهترین مسیر تفاضلی در
تعداد دور داده شدهاست .در این روش بهترین مشخصهی دور r
باتوجه به بهترین احتماالت مشخصههای دورهای  1,…,r-1و تعداد
مشخصههای دور  rساخته میشود .در این الگوریتم بازگشتی ،تنها
درصورتی مشخصهای گسترش مییابد که ضرب احتمال آن در
احتمال دورهای باقیمانده از بهترین احتمال همهی دورهای قبلی
بزرگتر باشد .در این روش برای هر مشخصهی  r-1اگر
برقرار باشد ،سپس یک دور گسترش مییابد ].[23
 ≥
در ][23الگوریتم ماتسویی بهعنوان مناسبترین روش برای
جستجوی مشخصهی تفاضلی با حالت -36بیتی بیان شده و روی
رمز  DESآورده شدهاست.

36

مشخصهی تفاضلی زیرکلید Simon32/64

6
0
0
0
6

2,3
0,14
5,6,8,9,10
بر اساس دنباله زیرکلیدهای یافته شده ،تفاضل ورودی بهگونهای
انتخاب میشود که حمله روی تعداد دور بیشتر و مشخصهی
دنبالهی تفاضلی با احتمال کمتر از
ایجاد شود .در تفاضل
ورودی از تفاضل کوتاهشده استفاده مینمائیم .در تفاضلهای
کوتاهشده هر بایت در تجزیهتحلیل میتواند تفاضل صفر یا غیرصفر
داشته باشد .بهصورت کلیتر بردار تفاضل کوتاهشده بهصورت زیر
تعریف میشود:
 Δ Δ Δرا درنظر میگیریم.
Δ
رشته  Δشامل  nبایت
سپس بردار تفاضل
متناظر  Δبه فرم زیر
تعریف میشود:
()13

{ = Xi
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در حمالت تفاضلی ،تجزیهتحلیل کامل دو متن درنظر گرفته
میشود ولی در تفاضل کوتاهشده ،تفاضلها بهصورت جزئی تعیین
میشوند و برخی از بیتها بهجای کل بلوک پیشبینی میشوند.
در جستجوی دنبالهی تفاضلی ناممکن میتوان از تفاضلهای
کوتاهشده استفاده کرد و در نتیجه انتشار بهطور موثرتری مورد
بررسی قرار میگیرد ] .[37برای بیان دنبالهی مشخصهی تفاضلی
ناممکن از تفاضلهای کوتاهشده استفاده میکنیم که بر اساس
ویژگی جذب  ANDمنطقی ارائهشده در ][7بیان میشوند.
ویژگی جذب : Simon
بهعلت چرخش  1بیت و  8بیت موقعیت به سمت چپ در تابع دور
یک بیت فعال
 ،Simonعملیات  ANDمنطقی با احتمال
را جذب میکند اگر و فقط اگر
( .
)
در دنبالهی تفاضلی ارائهشده بر اساس ] ،[7تفاضل  Δبیانگر
تفاضل کوتاهشده است که بیت  iفعال و مقادیر  jنامشخص است.

در رمز  Simonبهعلت ویژگی جذب  ANDمنطقی ،بیتهای
( معین میکنیم.
نامشخص را بر اساس )
در جدول ( ،)2مشخصهی بومرنگ ناممکن کلیدمرتبط روی -13

دور رمز  Simon32/64نشان داده شدهاست.

در جدول ( )3تفاضلهای → 𝛼𝛼 و → روی زیررمزهای و
آورده شدهاست .همانطور که دیده میشود ،بیتهای  5و 12
سمت راست ورودی با احتمال  1متناقض میباشند .تفاضلهای

کلیدمرتبط
برای
→
→ 𝛼𝛼 و
درنظر گرفته شدهاند .برای برقرارشدن شرط
مقادیر و  γبهگونهای انتخاب شدهاند که در بیت  9سمت
چپ به تناقض میرسند و در نهایت شرط برقرار میشود؛ تناقض
بین و  γدر جدول ( )4آورده شدهاست .دورهای اضافهشده به
مشخصهی -12دوری در شکل ( )3مشاهده میشود.
هر دو یکسان

جدول  .3مشخصهی  12دوری بومرنگ ناممکن کلیدمرتبط روی رمز .Simon32/64

تفاضل زیرکلید
0000000001000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000001000000
0000000000001100
0100000000000001
0000011101100000
/
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000001000000
/

تفاضل سمت راست ورودی
0000000001000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000001000000
0?000001?0001100
??100????0?1??00
????1?0????0?0?0
???0?010????0000
0??00001??0?0000
000?000001?00000
0000000000010000

تفاضل سمت چپ ورودی
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000001000000
0?000001?0001100
??100????0?1??00
????????????????
???0?010????0000
0??00001??0?0000
000?000001?00000
0000000000010000
0000000001000000

دور

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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دورهای اضافه شده مربوط   
به

b

a

E

0000,0000,0001,0000

0000,0000,0100,0000

F

K 17

0000,0000,0100,0000

17

F

K 18

0?00,0001,?001,0000

19

دورهای اضافه شده مربوط     
به
0000,0000,0000,1000

Eb
F

K 17

K0

?????1??,????,0?0?,

K1

0?00,0001,?000,1000

??000,?1??,0?1?,000

??000,01??,0?00,000

F

K2

??000,01??,0?00,000

K3

2

0?00,0001,?000,0000

F

3

0000,0000,0100,0000
0000,0000,0100,0000

0?00,0001,?000,0000

17

F

4

0000,0000,0100,0000

0000,0000,0000,0000

18

??000,?1??,0?1?,000

F

K 19

1

0?00,0001,?000,1000

F

K 18

???0?01,????,?000,0

???0?01,????,?000,0

K4

0000,0000,0100,0000

0

F

?????1,0???,??0?,00

??00?,01??,0??0,000

?????1??,????,0?0?,

F

??00?,01??,0??0,000

F

K 19

????????,????,????,

0?00,0001,?001,0000
18

E

19

????00??,????,???0,

شکل  .4دورهای قبل و بعد از مشخصهی بومرنگ ناممکن کلیدمرتبط -12دور رمز .Simon32/64

38

فهیمه عظیمی

تفاضل زیرکلید
/
0000000001000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000001000000
/

جدول  .4جدول بررسی تناقض بین 𝜸𝜸 و 𝜸𝜸 .

تفاضل سمت راست ورودی
0000000000001000
0000?000001?0000
00??00001??0?000
???0?01?????0000
??????1??????0?0
????1?0????0?0?0
???0?010????0000
0??00001??0?0000
000?000001?00000
0000000000010000

روال حمله بومرنگ ناممکن کلیدمرتبط روی رمز

Simon32/64

بعد از جستجوی مشخصه ،روال حمله و پیچیدگی را در ادامه بیان
میکنیم.
 -1همهی
متن اصلی را درنظر گرفته و آنها را درون
ساختار قرار میدهیم که هر کدام شامل دو مجموعهای با
متن اصلی است 4 .ساختار بیانشده به شکل
?????? (?1و
)
??????(?0

)

میباشند که
مقادیر معین و ? همهی مقادیر
ممکن را میگیرند .هر ساختار در حدود
جفت متن اصلی
تولید میکند که تفاضلی به شکل زیر دارند:
)

??????(?1

بنابراین در مجموع
جفت متن اصلی با تفاضلی به این شکل
انتخاب
میتوانیم بهدست بیاوریم .ساختار
با 3
متن اصلی
میکنیم که یک ساختار مجموعهای از
بیت معین است و  29بیت باقیمانده هر مقدار ممکن را دریافت
میکنند
 .در یک سناریوی حملهی متن اصلی-
انتخابی ،همهی متنهای رمزشده برای
متن اصلی در هر
که
ساختار را با کلیدهای
میکنیم.
رمزنگاری
متنهای رمزشده برای متن اصلی
که با کلیدهای
رمزنگاری شدند را بهترتیب با
مشخص میکنیم.
 -2برای جفت متن اصلی
را محاسبه
مقدار
کرده و بررسی میکنیم که برابر با ??? 0?01,????,?000,0میباشد
یا خیر و متنهایی با این ویژگی را حفظ میکنیم.
 -3برای متنهای اصلی باقیمانده  9بیت از زیرکلید
را حدس میزنیم .برای هر جفت
{
}
باقیمانده
را محاسبه کرده و بررسی میکنیم که

تفاضل سمت چپ ورودی
0000000001000000
0000000000001000
0000?000001?0000
00??00001??0?000
0??0?01?????0000
???0?010????0000
0??00001??0?0000
000?000001?00000
0000000000010000
0000000001000000

γ

آیا برابر با ? ?000,01??,0?00,000میباشد یا خیر.

 -4برای متنهای اصلی باقیمانده  14بیت از زیرکلیدهای
را حدس
{
و}
{
}
میزنیم .برای هر جفت باقیمانده
را محاسبه کرده
و بررسی میکنیم که آیا برابر با  0?00,0001,?000,0000میباشد
یا خیر.
 -5برای متنهای اصلی باقیمانده  13بیت از زیرکلیدهای
}

{

}

{

{

}

را حدس میزنیم .برای هر جفت باقیمانده
محاسبه کرده و بررسی میکنیم که آیا
 0000,0000,0100,0000میباشد یا خیر.
 -6برای متنهای اصلی باقیمانده  3بیت از زیرکلیدهای
} {
} {
را حدس میزنیم .برای
و} {
هر جفت باقیمانده
را محاسبه کرده و بررسی
میکنیم که آیا برابر با  0000,0000,0000,0000میباشد یا خیر.
-7مقدار
را از طریق دورهای
 4-1و با زیرکلیدهای زیر
)

را
برابر با

(

رمزگشایی نموده و آن را با نشان میدهیم .آن را در
میکنیم .متنهای رمزشدهی ̅ تحت کلیدهای
را بهترتیب با ̅ ̅ ̅ ̅ نمایش میدهیم.
 -8همهی
و ̅ ̅ را تا خروجی دور 19رمزگشایی
میکنیم؛ سپس
را بهدست آورده و جفتهایی که
مقدار تفاضل سمت راست آنها
و برابر با )(0?00,0001,?001,0000
میباشد را حفظ میکنیم .در ادامه ̅
̅ را بهدست آورده و
پیدا

̅

جفتهایی که مقدار تفاضل آنها

̅

برابر

̅

با

̅
راست
سمت
̅ در
) (0?00,0001,?000,1000میباشد را حفظ میکنیم.
 -9بر اساس زیرکلیدهای
حدسزده شده 8 ،بیت
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زیرکلیدهای

}

همهی

باقیمانده را تا خروجی دور 18رمزگشایی
و

میکنیم؛ آنها را بهترتیب با
مربوط به
حدسزده
}

را محاسبه کرده و

{

و

Simon32/64

→γ

نشان میدهیم .در تفاضل

و بر اساس زیرکلیدهای
شده،

بیت

8

زیرکلیدهای

را محاسبه کرده و همهی ̅ و

{

̅ را برای بهدست آوردن مقادیر متناظر خروجی دور 18

رمزگشایی میکنیم؛ آنها را با بهترتیب با ̅ و

̅ نشان

̅

را

میدهیم .مقادیر

̅

را در یک جدول هش

̅

ذخیره میکنیم .چهارتائیهای

̅

را بهدست آورده و تنها

انتخاب میکنیم .سپس
جفتهایی

که

((0000,0000,0100,0000

تفاضل

دارند را حفظ میکنیم .سپس
بهدست آورده و تنها آنهایی که
دارند

)(0000,0000,0100,0000

حفظ

را

و
چهارتائی

در

̅

̅ را

میکنیم.

که

برابر با

است .اگر  6یا بیشتر

̅

این مرحله را عبور دهد،

̅

مرحلهی بعد را با چهارتائیهایی که شرط را برآورده کردند انجام
میدهیم؛ درغیراینصورت ،مرحلهی ( )3-6را با حدس دیگری
تکرار میکنیم.
حدسزده شده2 ،
 -11بر اساس زیرکلیدهای
{
بیت زیرکلیدهای }
را محاسبه کرده و برای هر
̅
̅
چهارتائی باقیمانده
و
همهی
را برای بهدست آوردن مقدار خروجی دور 17رمزگشایی
کرده و بررسی میکنیم که آیا
برابر با
 0000,0000,0001,0000میباشد یا خیر .اگر شرط برقرار نباشد
این مرحله را با چهارتائی دیگر امتحان میکنیم؛ در تفاضل مربوط

حدسزده
به  → γو بر اساس زیرکلیدهای
{
شده 2 ،بیت زیرکلیدهای }
را محاسبه کرده و
همهی ̅ و ̅ را برای بهدست آوردن خروجی دور 17
رمزگشایی میکنیم و بررسی میکنیم که آیا
برابر با  0000,0000,0000,1000میباشد یا خیر .اگر شرط برقرار
نباشد این مرحله را با چهارتائی دیگر امتحان میکنیم .اگر  6یا
بیشتر چهارتائی این مرحله را عبور دهد ،مرحلهی بعد را انجام
میدهیم؛ درغیراینصورت ،مرحلهی ( )3-6را با حدس دیگری
تکرار میکنیم.
-11

مقادیر

}

{

،

}

{

،

حدسزده شدهاند.
و } {
{
}
جستجوی جامع برای  25بیت کلید باقیمانده انجام میشود .اگر

41

کلید -64بیتی حدسزده شده کلید کاربر  21دور رمز
 Simon32/64باشد در اینصورت مراحل تمام میشود.
تجزیه تحلیل پیچیدگی حمله
حمله به

متن اصلی انتخابی نیاز دارد که پیچیدگی زمانی آن

برابر با

رمزنگاری -21دور رمز  Simon32/64است.

در مرحلهی ( ،)1جفت متنهای رمزشدهی متناظر برای همهی
جفت متنهای اصلی را بهدست میآوریم .برای هر جفت متن
رمزشده بررسی تفاضلهایی به شکل

(???10?????0?00?? ,

)? ?00?01??0??0000برای خروجی کشف کلید مشخصهی اول و
تفاضل به شکل )? (00?????????0???? , ?000?1??0?1?000برای
خروجی کشف کلید مشخصهی دوم را حفظ میکنیم .جفت
متنهای رمزشدهای که شرط در هیچ دو گروه را برآورده نسازند،
جفت تقریباً برای گروه

حذف میشوند .تعداد
اول و

جفت تقریباً برای گروه دوم

باقیمیماند .پیچیدگی زمانی این مرحله برابر است با:
در مرحلهی ( ،)2تعداد جفتهای باقیمانده باتوجه به  7بیت شرط،
برابر با
در
در گروه اول و
گروه دوم میباشد .پیچیدگی زمانی این مرحله برابر است با:
در مرحلهی ( ،)3-7تعداد جفتهای باقیمانده باتوجه به  22بیت
شرط ،برابر با
در گروه اول و
در گروه دوم میباشد .در حدود
جفت متن اصلی برای هر حدس از  39بیت زیرکلیدهای
جفت متن اصلی در گروه دوم
در گروه اول و
باقیمیماند که تفاضل آنها تحت کلیدهای حدسزده شده در
(0000000000000000 ,
خروجی دور پنجم بهصورت
) 0000000001000000میباشد .بنابراین در حدود
) ( چهارتائی کاندید برای هر حدس از
زیرکلیدهای
تولید میشود .در مرحلهی ()8
بررسی میشود که تفاضل بین
در چهارتائی کاندید به
̅
̅
در
شکل ) (0?00,0001,?001,0000وتفاضل بین
چهارتائی کاندید به شکل ) (0?00,0001,?000,1000باشد .که
تعداد چهارتائیهای باقیمانده برابر با
میشود .پیچیدگی زمانی این مرحله برابر است با:
در مرحلهی ( ،)9هر جفت
̅
و
̅ شرط را با احتمال
مالقات میکنند ،بنابراین در حدود

شرط را با احتمال
در چهارتائی کاندید
چهارتائی

فهیمه عظیمی

کاندید بهصورت
برای هر حدس از زیرکلیدهای
پیچیدگی زمانی این مرحله برابر است با:
̅

̅

بعد از این مرحله
باقیمیماند.

شرط را با
در چهارتائی

در مرحلهی ( )11و ( ،)11هر جفت
̅
احتمال
̅ شرط را با احتمال
و
کاندید مالقات میکنند ،بنابراین در حدود
̅
̅
چهارتائی کاندید بهصورت
بعد از این
مرحله برای هر حدس از زیرکلیدهای
باقیمیماند .برای  25بیت باقیمانده از کلید جستجوی جامع انجام
میشود ،در نتیجه پیچیدگی زمانی این مرحله برابر است با:
بنابراین ،حملهی بومرنگ ناممکن کلیدمرتبط با پیچیدگی زمانی
رمزنگاری -21دور رمز  Simon32/64انجام میشود.
نتیجه گیری
در این مقاله ،برای اولینبار یک حملهی بومرنگ ناممکن
کلیدمرتبط روی -21دور کاهشیافتهی رمز قالبی Simon32/64
را ارائه کردیم .تاکنون تنها دو حملهی کلیدمرتبط روی
 Simon32/64ارائهشده است؛ ابتدا عابد و همکارانش  116در
][15روی -14دور از این نسخه حملهی تفاضلی کلیدمرتبط و
سپس در ][7یک حملهی مستطیلی کلیدمرتبط روی -18دور آن
انجام دادهاند.
همانطور که بیان کردیم ،یک رمز قالبی مقاوم نسبت به حملهی
نوع-بومرنگ لزوماً در مقابل حملهی بومرنگ ناممکن مقاوم
نمیباشد .حملهی بومرنگ ناممکن (کلیدمرتبط) انتخابهای
مختلفی برای تفاضلها (کلیدمرتبط) و متنهای اصلی مورد نیاز
ایجاد میکند .در تمایزگر نوع-بومرنگ ،خروجی یک دور میانهی
رمز با توزیع یکنواخت و مستقل از دورهای قبلی درنظر گرفته
میشود .درحالیکه ،در تمایزگر بومرنگ ناممکن اغلب توزیع
یکنواخت و استقالل از دورهای قبلی درنظر گرفته نمیشود.
بنابراین بهنظر می رسد یک تمایزگر بومرنگ ناممکن از تمایزگر
نوع-بومرنگ مناسبتر است .در حملهی کلیدمرتبط باتوجه به
اینکه از ارتباط بین کلیدها مطلع هستیم با عملیات  ،XORعبارت
از ساختار زمانبند کلید حذف میشود و پیچیدگی
(
)
ساختار زمانبند برای تولید زیرکلیدها کاهش مییابد.
انعطافپذیری در انتخاب تفاضلهای کلید امکان شکست دورهای
بیشتری از رمز قالبی با استفاده از حملهی بومرنگ تفاضلی
ناممکن را فراهم میسازد .بنابراین ما با استفاده از ویژگی حمالت
بومرنگ توانستیم دو دنباله مسیر زیرکلید متفاوت را برای انجام
16 Abed et al

حمله بهکار ببریم و تعداد دور حمله شده نسبت به حالت تفاضلی
ناممکن را افزایش دهیم .الگوریتم رمز قالبی  ،AESاز قویترین و
پرکاربردترین الگوریتمهای رمزنگاری با ساختار جایگشت-
جایگذاری میباشد .با وجود اینکه حمالت خطی و تفاضلی روی
دورهای محدود این رمز انجام شدهاند؛ اما حملهی بومرنگ
کلیدمرتبط روی دور کامل  AES-256صورت گرفته است ].[38
حملهی خطی روی  23دور از رمز  Simon32/64و حملهی
کلیدمرتبط ارائهشده در این مقاله روی  21دور از آن ،نشان
میدهد که زمانبند کلید این رمز قالبی در برابر حمالت
کلیدمرتبط مقاومتر طراحی شدهاست و ادعای طراحان آن مبنی بر
مقام بودن زمانبند کلید آن اثبات میشود .حملهی بومرنگ
ناممکن کلیدمرتبط را میتوان برای ارزیابی امنیت رمزهایی با
ساختار جایگشت-جایگذاری و نیز بررسی نقاط ضعف الگوریتم
زمانبند کلید آنها بهکار برد.
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