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پیشکش به مادر و خواهران گرامیم ،به پاس زحماتی که در این راه
کشیدند و مرا یاری نمودند.

دیباچه
پیشینه نگرانی از امنیت ،به سپیدهدم تمدن بشری بازمیگردد .امنیت ،آسايش ،پاسداری،
حفاظت و ديگر مترادفهای لغوی اين واژه ،بیانگر معانیای هستند كه ابزارهای بهرهگیری از
آن در همهی آفريدههای ذیشعور به وديعه نهاده شده است و پايداری نسبی آن موجب
دستیابی به فراغتهای ذهنی و نبود آن به همان اندازه موجب تشويش و تشتت خاطر در
زندگی اين موجودات خواهد بود .حال كه به انسان و طیف گستردهی مسائل امنیتی وی در
اشکال گوناگونش میرسیم؛ با در نظر گرفتن تفاوتهای وی با ساير موجودات زنده ،درمی-
يابیم كه انسان برای بقا به نیروهای برتر وجود خود مانند خالقیت ،ابتکار ،آيندهنگری و ...
چنگ میاندازد تا با بهرهگیری از اين نهادهی ذاتی ،زندگی خود را از غارنشینی شروع و تا بدان
جا رسانده است كه امروزه دست در تسخیر كرات ناشناخته برده و در اين سیر زمانی گنجینه-
ای مملو از ثروت دانش را برای آيندگان شکل داده است.
انسان در پرداختن به مقولهی امنیت ،شاخههای گوناگونی در دانشهای مربوط به آن ايجاد
كرده است .رمزنگاری يکی از زيرشاخهها و مباحث شايان توجه در دانشهای مختلف و مطرح
امروزی ماست كه در درون خود مباحث گستردهای را دنبال میكند.
نمود عینی دانش رمزنگاری ،امروزه آن چنان با علم كامپیوتر و فناوریهای مرتبط با آن
درهم تنیده شده است كه گويی رمزنگاری نمود خود را فقط درون اين دانش نو عینیت می-
بخشد .همچنین میتوان ادعا كرد كه اين مقوله جايگاه ويژهای در علوم انسانی نیز داشته است
طوری كه جایجای ادبیات منظوم ما با رمز و رمزنگاری مذّين شده است .اگر از تشبیهات و
استعارات و كنايات ،كه هر كدام با صوری از رمز ،بیانگر تصويری از هويت معشوق میباشند
بگذريم؛ از معانی و واژههايی میتوان نام برد كه در اشعار آمده و دريافت معنای اصلی آنها
جز با كشف رمز امکانپذير نیست و بیان مطلوب آن ،به شیوه رمز و در قالب حروف ابجد
است كه با مراجعه به آثار شعرا میتوان به وفور از اين دست رمزنگاریها يافت.

از نخستین شیوههای كه بشر برای ارسال پیام و خواسته خود ابداع كرده است ،مثل بهره-
گیری از ايجاد دود در معنا و كدهای خاص خود تا پیشرفتهترين روشهای رمزنگاری در
زندگی بشر امروزی مثل  ،Dual ECCهمه و همه در نهايت ،بیانگر غرض اصلی انسان با
بهرهگیری از هوش سرشار خود در رساندن اسرار در پرتو نهان سازی آنهاست كه هیچگاه
حاضر نشده است اجازه دهد تا جبهه مقابل از كشف آن بهره جويد و هرگاه نیز احساس كرده
باشد كه جبهه يا فرد مقابل به رمزهای وی دستيافته و يا با اين احساس كه ايجاد رمز جديد
ضرورت پیدا كرده است؛ همواره در مسیر تالش برای بهینهسازی رمزها ،به نوآوریهای
شگفتآوری دست يافته است و اين دگرگونی و گوناگونی در ايجاد شیوههای رمزنگاری،
ديوارهی سترگ و محکمی به وجود آورده است كه امکان شکستن آن  ،يا محال است يا دست
كم بسیار سخت و دشوار .جالب اينکه به موازات تولید دانش نو در رمزنگاری ،شیوههای
رمزشکنی و تحلیل رمز نیز در پیشرفت و حركت شانه به شانه با آن بوده است .
بزرگواران محترم! كتابی كه در پیش رو داريد برگردان بخش نخست كتاب رمزنگاری و
امنیت شبکه آقای بهروز فروزان است كه جلد دوم آن در آيندهی نزديک به خدمت شما
ارجمندان ارائه میگردد .چشمداشت حقیر از شما بزرگواران گرامی اين است كه بر كاستیهای
فراوان آن چشم فروبسته و مزيت اندک آن را بزرگ پنداريد .امید است كه در سايه راهنمايی
انديشمندانه و به دلگرمی و پشتوانه دانش شما ،جلد دوم اين كتاب بیش از پیش پربار و
درخور شما بزرگواران باشد.
علیرضا اصغری
مرداد 94

Books2ara@yahoo.com
Books2ara@gmail.com
Books2ara@outlook.com

فصل اول

پيشگفتار
چشمانداز
فصل اول چشماندازهاي زير را دنبال ميکند:
 تعريف سه هدف امنيتي.
 تبيين حمالت امنيتي ،که چشمانداز امنيتي را تهديد ميکند.
 معرفي سرويسهاي امنيتي و تشريح ارتباط اين سرويسها با چشمانداز امنيتي.
 تعيين سازوکارهاي امنيتي جهت تأمين سرويسهاي امنيتي.
 معرفي دو کاربرد ،رمزنگاري و استتار ،جهت پيادهسازي سازوکارهاي امنيتي.

مقدمه
ما در عصر اطالعات زندگي ميکنيم .اهميت پاسداري از اطالعات به عنوان ضرورتي گريزناپذير در
زندگي امروزي تا حدي مطرح است که ميتوان گفت که اطالعات ،دارايي باارزشي مانند ساير دارايي-
هاست و ما مکلف به حفظ آن در برابر حمله و دستبرد هستيم.
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براي تأمين امنيت الزم است تا اطالعات از دسترسيهاي غيرمجاز 1دور بماند (محرمانگي) و از
اعمال تغييرات غيرمجاز در آن جلوگيري شود (يکپارچگي) و هنگام نياز ،فرد مجاز بتواند به اطالعات
دسترسي داشته باشد.
تا چند دهه قبل ،اطالعات جمعآوري شده توسط سازمانها به صورت پروندههاي مکتوب
نگهداري ميشد و طبقهبندي اين پروندهها به وسيلهي محدود کردن دسترسي به آنها ،تنها براي افراد
انگشت شمار مورد اعتماد درون سازمان امکانپذير بود .بدين ترتيب فقط تعداد اندکي از افراد ،مجاز به
دستيابي به محتواي اين پروندهها بودند .در دسترس بودن پرونده هم با گماردن دست کم يک نفر ،که
هميشه و در هر زماني به اين پرونده دسترسي داشت تأمين ميگرديد.
با پيدايش رايانه ،ذخيره اطالعات الکترونيکي شد و به جاي ذخيره کردن اطالعات در ابزارها و
وسايل فيزيکي ،در رايانهها ذخيره شد .با اين حال سه نياز امنيتي تغيير نکرد ،به اين معني که پروندههاي
ذخيره شده در رايانه هم نيازمند طبقهبندي ،يکپارچگي و قابليت دسترسي براي افراد مجاز هستند .اما
تأمين نيازهاي مذکور به شکلي متفاوت و چالش برانگيزتر متجلي گرديد.
در دو دهه گذشته شبکههاي رايانهاي ،انقالبي در عرصه استفاده از اطالعات ايجاد کردند .اکنون
اطالعات توزيع شدهاند و افراد مجاز ميتوانند با استفاده از شبکههاي رايانهاي ،از راه دور اطالعات را
ارسال و بازيابي کنند .اگرچه هنوز هم سه نياز امنيتي محرمانگي ،يکپارچگي و در دسترس بودن تغيير
نکردهاند ،اما اکنون داراي ابعاد جديدي شدهاند که نه تنها اطالعات در هنگام ذخيره شدن در رايانه مي-
بايست محرمانه باقي بمانند ،بلکه بايد راهي براي حفظ محرمانگي آنها در هنگام انتقال اطالعات از
رايانهاي به رايانهي ديگر نيز وجود داشته باشد.
در اين فصل ،نخست به بحث در مورد چشمانداز اصلي امنيت اطالعات ميپردازيم ،سپس به اين
مسئله که چگونه حمالتي ميتواند اين چشمانداز را تهديد کند نگاهي مياندازيم .در ادامه به بحث و
بررسي سرويسهاي امنيتي مرتبط با چشماندازهاي امنيتي ميپردازيم و سرانجام ،سازوکارهايي را براي
تأمين سرويسهاي امنيتي تعيين ميکنيم و روشهايي را که ميتوانند در اجراي اين سازوکارها بهکاربرده
شوند ،معرفي ميکنيم.
===========================================================
Unauthorized

1
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 -1-1چشمانداز امنيتي
اجازه دهيد نخست به بحث در مورد سه هدف امنيتي بپردازيم؛ قابليت اعتماد ،يکپارچگي و در دسترس
بودن (شکل .)1-1

شکل  :1-1ردهبندي چشماندازهاي امنيتي

قابليت اعتماد

1

شايد رايجترين جنبه امنيت اطالعات ،قابليت اعتماد باشد ،زيرا الزم است از اطالعات سري حفاظت
کنيم .سازمانها ميبايست خود را از فعاليت بد خواهانهاي که قابليت اعتماد اطالعات آنها را به
مخاطره مياندازد ،پاسداري نمايند .پنهان کردن اطالعات حساس وظيفه بنيادين در ارتش است؛ در
صنعت ،پنهان نمودن برخي از اطالعات از رقبا براي فعاليت سازمان ،حياتي تلقي ميگردد؛ در بانکداري،
اطالعات حساب مشتريان ميبايست سري نگاه داشته شوند.
همانگونه که بعداً در اين فصل خواهيم ديد ،قابليت اعتماد نه تنها براي ذخيره اطالعات ،بلکه
براي انتقال آن نيز به کار ميرود .وقتي اطالعاتي را که بايد ذخيره شود به يک رايانه دور ارسال ميکنيم
يا هنگامي که اطالعات را از يک رايانه دور دريافت ميکنيم؛ در حين انتقال ،بايد اطالعات را از ديد
ديگران پنهان نماييم.

يکپارچگي

2

اطالعات همواره و به طور مداوم تغيير ميکنند .در بانک ،وقتي مشترياي پولي به حساب خود واريز يا
از آن برداشت ميکند ،تراز حساب او بايد تغيير کند .يکپارچگي يعني انجام تغييرات به وسيله افراد مجاز
و سازوکارهاي مجاز .نقض يکپارچگي لزوماً نتيجه يک عمل خراب کارانه نيست .يک وقفه در کار
سيستم مثالً به علت افزايش ولتاژ برق ،ممکن است باعث ايجاد تغييراتي ناخواسته در بخشي از اطالعات
شود.
===========================================================
Confidentiality
Integrity

1
2
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در دسترس بودن

1

سومين رکن امنيت اطالعات در دسترس بودن است .افراد مجاز بايد بتوانند به اطالعات جمعآوري و
ذخيره شده به وسيله يک سازمان دسترسي داشته باشند .اگر اطالعات در دسترس نباشد ،بيفايده است.
اطالعات بايد به طور مداوم تغيير کند ،اين بدين معناست که اطالعات ميبايست در دسترس افراد مجاز
باشد .عدم دسترسي به اطالعات ميتواند به اندازه عدم وجود طبقهبندي يا يکپارچگي براي يک سازمان
زيانبار باشد .تصور کنيد ،اگر مشتريان بانکي نتوانند به حسابهاي خود براي نقل و انتقال پول دسترسي
داشته باشند چه سرنوشتي در انتظار بانک خواهد بود.

 -2-1حمالت
سه هدف امنيتي طبقهبندي ،يکپارچگي و در دسترس بودن ،ممکن است مورد تهديد حمالت امنيتي قرار
گيرند .اگرچه در ادبيات از شيوههاي گوناگوني براي دستهبندي حمالت استفاده ميشود ،اما نخست اين
تهديدها را به گروههاي مرتبط با چشمانداز امنيتي تقسيمبندي ميکنيم؛ سپس بر مبناي تأثيراتشان بر
سيستم ،به دو مقوله گستردهتر تقسيم ميکنيم .شکل  2-1نخستين ردهبندي را نشان ميدهد.

شکل  :2-1ردهبندي حمالت مرتبط با چشماندازهاي امنيتي

===========================================================
Availability

1
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حمالت تهديدکننده طبقهبندي
به طور کلي دو نوع حمله ،طبقهبندي اطالعات را تهديد ميکند -1 :تجسس  -2تجزيه و تحليل نقل و
انتقال اطالعات.
تجسس

1

تجسس عبارت است از دسترسي غيرمجاز به دادهها يا مختل کردن جريان دادهها .به عنوان مثال ،فايلي
که به وسيله اينترنت منتقل ميشود ممکن است حاوي اطالعات محرمانه باشد و اين امکان وجود دارد
که شخص غيرمجاز جريان ارسال اطالعات را متوقف نموده و از محتوي آن به نفع خود استفاده کند.
براي پيشگيري از تجسس ،ميتوان با استفاده از روشهاي رمزنگاري که در اين کتاب به آن خواهيم
پرداخت ،دادهها را براي جاسوس ،غيرقابل فهم نمود.
تجزيه و تحليل نقل و انتقال اطالعات

2

اگرچه رمزنويسي دادهها ممکن است باعث غيرقابل فهم شدن آن براي جاسوس شود ،اما جاسوس مي-
تواند با کنترل نقل و انتقاالت آنالين ،اطالعات ديگري به دست آورد .به عنوان مثال ميتواند نشاني
الکترونيکي (نظير آدرس ايميل) فرستنده و گيرنده را پيدا کند و يا ميتواند با توليد زوج  -درخواست و
پاسخ -ماهيت فعاليتها را حدس بزند.

حمالت تهديدکننده يکپارچگي
حمالت گوناگوني ،مانند :دستکاري ،جعل هويت ،بازپخش و انکار ،ميتوانند يکپارچگي دادهها را تهديد
کنند.
دستکاري

3

پس از متوقف کردن ارسال جريان داده يا دسترسي به آنها ،مهاجم ميتواند اطالعات را به نفع خود
تغيير دهد .به عنوان مثال ،مشتري پيامي مبني بر انجام عمليات بانکي به بانک ارسال ميکند .مهاجم
ارسال پيام را متوقف نموده و نوع عمليات بانکي را به سود خود تغيير ميدهد .توجه داشته باشيد که
===========================================================
1

Snooping
Trafic Analysis
3
Modification
2

18

رمزنگاری و امنیت شبکه

گاهي اوقات مهاجم براي آسيب رساندن به سيستم يا بهرهبرداري از پيام ،تنها الزم است پيام را پاک کند
يا دريافت آن را به تأخير بيندازد.

جعل هويت

1

جعل هويت زماني اتفاق ميافتد که مهاجم ،خود را به جاي شخص ديگري جا ميزند .به عنوان مثال،
ممکن است مهاجم کارت بانکي و رمز مشتري بانک را بدزدد و طوري وانمود کند که او همان مشتري
است .گاهي اوقات مهاجم خود را به جاي مقصد جا ميزند .به عنوان مثال ،مشتري بانک سعي ميکند با
بانک ارتباط برقرار کند اما سايت ديگري در جاي ديگر طوري وانمود ميکند که انگار سايت بانک است
و به اين وسيله ،اطالعاتي را از مشتري به دست ميآورد.
بازپخش

2

بازپخش ،نوع ديگري از حمالت است .مهاجم کپي پيامهاي ارسالي کاربر را به دست آورده و ميکوشد
که بعداً آن را دوباره ارسال نمايد .به عنوان مثال ،شخصي به بانک پيامي ارسال ميکند و از بانک
درخواست پرداخت مبلغي را به مهاجم که براي او کاري انجام داده است مينمايد .مهاجم کپي پيام را
نگه ميدارد و مجدداً براي دريافت دوباره همان مبلغ از بانک ،آن را ارسال ميکند.
انکار

3

اين نوع حمله ،با انواع ديگر فرق دارد ،زيرا يکي از دو طرف فرستنده يا گيرنده ،اين حمله را انجام مي
دهند و ممکن است فرستنده پيام ،بعداً ارسال پيام را انکار کند يا ممکن است گيرنده پيام پس از دريافت
پيام ،دريافت آن را انکار کند.
به عنوان نمونهاي از انکار توسط گيرنده ،ميتوان درخواست مشتري بانک براي ارسال پول به
شخص ثالث را ذکر کرد .اين فرد ممکن است بعداً چنين درخواستي را انکار کند .نمونهاي از انکار
توسط فرستنده ميتواند زماني رخ دهد که خريدار محصولي را از کارخانه خريداري کرده و وجه آن را

===========================================================
1

Masquerading
Replaying
3
Repudiation
2
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به صورت الکترونيکي پرداخت کند .سپس کارخانهدار ،دريافت پول را انکار ميکند و خواستار پرداخت
دوباره وجه محصول ميشود.

حمالت تهديدکننده در دسترس بودن
در اين بخش ،تنها به يک نوع حملهي تهديدکننده در دسترس بودن اشاره ميکنيم که عبارت است از:
محروميت از سرويس. 1
محروميت از سرويس ،حمله بسيار رايجي است .اين حمله ممکن است سرويس يک سيستم را
کند يا به طور کامل قطع کند .مهاجم براي انجام اين کار ميتواند از راهکارهاي گوناگوني استفاده کند.
او ميتواند درخواستهاي ساختگي زيادي براي سرور بفرستد ،به طوري که سرور به علت حجم باال از
کار بيفتد و يا ممکن است که مهاجم ،ارسال پاسخ سرور به يک کاربر را متوقف يا آن را پاک کند و
کاربر تصور کند که سرور پاسخ نميدهد .همچنين ممکن است مهاجم دريافت درخواست مشتريان را
متوقف و باعث شود که مشتريان درخواست خود را چندين بار بفرستند و حجم بار سيستم باال رود.

مهاجمان غيرفعال در برابر فعال
اجازه دهيد مهاجمان را به دو گروه تقسيم کنيم :فعال2و غيرفعال .3جدول  1-1ارتباط بين اين گروهبندي
و دستهبندي پيشين را نشان ميدهد.
جدول  :1-1دستهبندي حمالت فعال و غيرفعال

===========================================================
1

Denial of service
Active
3
Passive
2
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حمالت غيرفعال
در حمالت غيرفعال ،هدف مهاجم تنها کسب اطالعات است .اين بدين معناست که حمله باعث تغيير
دادهها يا آسيب رساندن به سيستم نميشود و سيستم فعاليت عادي خود را ادامه ميدهد .با اين وجود،
حمله ممکن است به فرستنده يا گيرنده پيام آسيب بزند .حمالتي که طبقهبندي را تهديد ميکنند،
جاسوسي و تجزيه و تحليل نقل و انتقال است که حمالت غيرفعال محسوب ميشوند .لو رفتن اطالعات
ميتواند به گيرنده يا فرستنده آسيب برساند ،اما روي کار سيستم تأثيري ندارد؛ به همين دليل ،شناسايي
اين نوع حمالت تا زماني که فرستنده يا گيرنده به نشت اطالعات پي نبرند بسيار مشکل است .با اين
وجود ،ميتوان با استفاده از رمزنگاري دادهها ،از بروز حمالت غيرفعال جلوگيري کرد.
حمالت فعال
حمله فعال ممکن است دادهاي را تغيير داده يا به سيستم آسيب برساند .حمالتي که يکپارچگي و در
دسترس بودن دادهها را تهديد ميکنند ،حمالت فعال محسوب ميشوند .معموالً شناسايي حمالت فعال
از پيشگيري از آنها سادهتر است ،زيرا مهاجم ميتواند به شيوههاي مختلف حمله را انجام دهد.

 -3-1سرويسها و راهکارها
اتحاديه مخابرات بينالمللي ،بخش استاندارد پست و مخابرات  ،T-ITUسرويسهاي امنيتي و
راهکارهايي براي پيادهسازي اين سرويسها تهيه نموده است .راهکارها و سرويسهاي امنيتي ارتباط
تنگاتنگي با هم دارند زيرا در ايجاد يک سرويس ،يک راهکار يا ترکيبي از چند راهکار مورد استفاده قرار
گرفته است .همچنين يک راهکار را ميتوان در يک يا چند سرويس به کار برد .در اينجا به منظور ارائه
ايدهي کلي ،به اختصار آنها را توضيح ميدهيم .در بخشهاي ديگر کتاب ،به تفصيل در مورد راهکارها
و سرويسها صحبت شده است که در جاي خود بررسي خواهيم کرد.

سرويسهاي امنيتي
) ، ITUT-T (X.800پنج سرويس مرتبط با چشم انداز امنيتي و حمالتي را که در بخشهاي پيشين در
مورد آنها صحبت کرديم ،مشخص کرده است .شکل  3-1ردهبندي اين  5سرويس را نشان ميدهد.
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شکل  :3-1سرويسهاي امنيتي

مرتبط ساختن يک يا چند مورد از اين سرويسها با يک يا چند هدف امنيتي کار سادهاي است.
همچنين تشخيص اين مطلب که اين سرويسها به منظور پيشگيري از حمالت امنيتي که پيشتر به آنها
اشاره شد ،طراحي شدهاند کار مشکلي نيست.

طبقهبندي دادهها
طبقهبندي دادهها براي محافظت از اطالعات در برابر حمالت افشاگرانه طراحي شده است .طبق تعريف
 X-800اين سرويس بسيار گسترده است و طبقهبندي تمام پيام يا قسمتي از پيام و همچنين محافظت در
برابر تجزيه و تحليل نقل و انتقال را دربر ميگيرد؛به اين معني که اين سرويس براي پيشگيري از
حمالت تجسسي و تجزيه و تحليل نقل و انتقال طراحي شده است.

يکپارچگي دادهها

1

يکپارچگي دادهها براي جلوگيري از دستکاري ،افزودن ،حذف کردن و بازپخش توسط مهاجم طراحي
شده است .اين سرويس ميتواند از کل پيام يا بخشي از پيام محافظت کند.
تصديق

2

اين سرويس تأييد هويت طرف مقابل در آن طرف خط ارتباطي را ارائه ميدهد .در ارتباط اتصالگرا،1
هويت فرستنده يا گيرنده در زمان برقراري ارتباط مورد تأييد قرار ميگيرد و در ارتباطات نااتصالگرا،2
وظيفه تأييد هويت منبع فرستنده دادهها به وسيله اين گونه سرويسها به انجام ميرسد.
===========================================================
Data Integrity
Authentication

1
2
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عدم انکار

3

سرويس عدم انکار ،مانع انکار ارسال يا دريافت اطالعات توسط فرستنده يا گيرنده دادهها ميشود .در
سرويس عدم انکار مبتني بر اصالت مبدأ ،گيرنده دادهها ميتواند در صورت انکار فرستنده هويت
فرستنده را اثبات نمايد .در سرويس عدم انکار مبتني بر تحويل دادهها ،فرستنده ميتواند ثابت کند که
دادهها به گيرندهي مورد نظر تحويل شده است.
کنترل دسترسي

4

کنترل دسترسي ،دادهها را در برابر دسترسي غيرمجاز حفاظت ميکند .واژهي دسترسي در اين تعريف
بسيار گسترده است و ميتواند شامل خواندن ،نوشتن ،ويرايش (تغيير) ،اجراي برنامه و ...شود.

سازوکارهاي امنيتي
) ، ITU (X88برخي راهکارهاي امنيتي الزم براي ارائهي سرويسهاي امنيتي مشروحه در بخش پيشين
را پيشنهاد ميکند .شکل  4-1ردهبندي اين سازوکارها را نشان ميدهد.

شکل  :4-1سازوکارهاي امنيتي

1

Connection-oriented
Connectionless
3
Nonrepudiation
4
Access Control
2
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1

پنهانسازي يا پوشاندن دادهها ميتواند اهداف محرمانگي را برآورده کند ،همچنين از آن ميتوان براي
تکميل ساير سازوکارها به منظور ايجاد سرويسهاي ديگر استفاده کرد .امروزه براي رمزنويسي از دو
شيوه رمزنگاري و استتار استفاده ميشود که در بخشهاي آتي در مورد آنها صحبت خواهيم کرد.
يکپارچگي دادهها
راهکار برآورد هدف يکپارچگي دادهها ،اختصاص عدد ويژهاي به دادههاست .مقدار اين عدد به وسيله
فرآيند ويژهاي از خود دادهها توليد ميشود .گيرنده ،اين عدد را دريافت ميکند و از دادههاي دريافتي نيز
عدد جديد ايجاد ميکند ،سپس عدد دريافتي را با عدد توليدي جديد مقايسه ميکند ،اگر هر دو عدد
يکسان باشند ،معلوم ميشود که يکپارچگي دادهها محفوظ مانده است.
امضاء ديجيتال

2

امضاء ديجيتال ابزاري است که به وسيله آن فرستنده ميتواند به صورت الکترونيک ،دادهها را عالمت-
گذاري کرده و گيرنده ميتواند به صورت الکترونيک امضاء دادهها را بررسي کند .فرستنده از سازوکاري
استفاده ميکند که نشان ميدهد فرستنده کليد اختصاصي مرتبط با کليد عمومي که به صورت همگاني
اعالم کرده است را دارد .گيرنده از کليد عمومي فرستنده براي اثبات اين موضوع که پيام را همان
فرستندهاي که مدعي ارسال پيام است امضاء کرده ،استفاده ميکند.
تبادل هويت

3

در تبادل هويت دو فرد ،پيامهايي براي اثبات هويت خود رد و بدل ميکنند .به عنوان مثال ،يک طرف
ميتواند ثابت کند رازي را ميداند که فقط او بايد بداند.

افزودن اليههايي به نقل و انتقال دادهها

افزودن اليه به نقل و انتقال ،به معناي افزودن دادههاي ساختگي 4به دادههاي ارسالي است ،تا با اين
وسيله بتوان تالش دشمن براي استفاده از تجزيه و تحليل ارسال و دريافت دادهها را خنثي نمايد.
===========================================================
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Digital Signature
3
Authentication Exchange
4
Bogus Data
2

24

رمزنگاری و امنیت شبکه

کنترل مسيريابي

1

کنترل مسيريابي به معني انتخاب و تغيير مداوم مسيرهاي مختلف موجود بين فرستنده و گيرنده ميباشد
تا با اين شيوه بتوان از استراق سمع شخص ديگري بر روي يک مسير خاص پيشگيري نمود.
گواهي رسمي

2

گواهي رسمي به معني انتخاب شخص ثالث قابل اعتماد براي کنترل ارتباط بين دو فرد ميباشد .به عنوان
مثال ،ميتوان اين کار را به منظور پيشگيري از انکار انجام داد .گيرنده ميتواند فرد قابل اعتمادي را
مسئول ذخيره درخواستهاي فرستنده نمايد ،تا به اين وسيله بتواند مانع از انکار فرستنده در خصوص
ارسال چنين درخواستي شود.

کنترل دسترسي
در اين روش براي اثبات اين که کاربر دسترسي صحيحي به دادهها يا منابع تحت مالکيت يک سيستم
داشته است ،از روشهاي مختلفي استفاده ميشود .گذر واژه و  ،PINنمونههايي از اين اثباتها هستند.

رابطه بين سرويسها و سازوکارها
جدول  2-1رابطهي بين سرويسهاي امنيتي و راهکارهاي امنيتي را نشان ميدهد .اين جدول نشان مي-
دهد که ميتوان از سه سازوکار (رمزنويسي ،امضاي ديجيتالي ،تبادل هويت) براي تأمين تصديق استفاده
کرد .همچنين اين جدول نشان ميدهد که سازوکار رمزنويسي را ميتوان در سه سرويس (طبقهبندي
دادهها ،يکپارچگي دادهها و تصديق) به کار برد.

===========================================================
Routing Control
Notarization

1
2
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جدول  :2-1رابطهي بين سرويسهاي امنيتي و سازوکارهاي امنيتي

 -4-1راهکارها
راهکارهاي بيان شده در قسمتهاي پيشين ،فقط دستورالعملهاي تئوري در زمينهي اجراي امنيت بودند.
اجراي واقعي چشماندازهاي امنيتي مسلتزم راهکارهايي است .دو راهکار پرکاربرد امروزي به صورت
بسيار کلي (رمزنگاري) و به صورت خاص (استتار) است.

رمزنگاري

1

برخي از راهکارهاي بيان شده در بخشهاي پيشين را ميتوان با استفاده از رمزنگاري اجرا کرد.
« »cryptograpghyواژهاي با ريشهي يوناني و به معني نوشتن رمزي است .هدف ما از بيان اين واژه،
اشاره به علم و هنر تبديل پيام عادي به متن رمز براي محافظت و ايمن کردن آنها در برابر حمالت
است .اگرچه در گذشته واژهي رمزنگاري فقط براي بيان «رمزنويسي» و «رمزگشايي» پيام با استفاده از
کليد رمز به کار ميرفت ،اما امروزه اين واژه داراي سه سازوکار مجزا است :رمزنويسي کليد متقارن،
رمزنويسي کليد نامتقارن و هش .در ادامه اين سه سازوکار را به اختصار مورد بحث قرار ميدهيم.

رمزنويسي کليد متقارن

2

در رمزنويسي کليد متقارن (که گاهي به آن رمزنويسي کليد سري يا رمزنگاري کليد سري نيز ميگويند)،
شخصي مثل آليس ميتواند به شخص ديگري مثل باب با استفاده از کانال ناامن پيامي بفرستد .با فرض
اين که رقيب ،مثالً  Eveنميتواند محتواي پيام را به وسيلهي استراق سمع از کانال بفهمد .آليس با
===========================================================
Cryptography
Symmetric-Key Encipherment

1
2
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استفاده از الگوريتم رمزنويسي ،پيام را به شکل رمز درميآورد ،باب هم با استفاده از الگوريتم رمزگشايي،
پيام را رمزگشايي ميکند .رمزنويسي کليد متقارن ،از کليد يکتا براي رمزنويسي و رمزگشايي استفاده مي-
کند .رمزنويسي /رمزگشايي را ميتوان نوعي قفل الکترونيکي تلقي کرد .در رمزنويسي کليد متقارن ،آليس
پيام را در جعبهاي قرار ميدهد و با استفاده از کليد ،رمز مشترک آن را قفل ميکند .باب جعبه را با
استفاده از همان کليد باز ميکند و پيام آن را بيرون ميآورد.

رمزنويسي کليد نامتقارن

1

در رمزنويسي کليد نامتقارن (که گاهي به آن رمزنويسي کليد عمومي يا رمزنگاري کليد عمومي نيز مي-
گويند) همان ساختار رمزنويسي کليد متقارن را داريم اما با چند استثنا .نخست ،به جاي يک کليد ،دو
کليد داريم؛ يک کليد عمومي و يک کليد اختصاصي براي ارسال پيام رمزي به باب .آليس ابتدا با استفاده
از کليد عمومي باب ،پيام را رمزنويسي ميکند .براي رمزگشايي پيام ،باب از کليد اختصاصي خود
استفاده ميکند.

هش(2درهم سازي)
هش خالصهاي با طول ثابت را ،از دل پيامي با طول دلخواه استخراج مينمايد .هميشه خالصه ،کوتاهتر
از اصل پيام است و براي اين که مفيد باشد ،بايد هم پيام و هم خالصهي آن براي گيرنده ارسال شود.
براي توليد عدد ويژهاي که پيشتر در رابطه با برقراري يکپارچگي دادهها در مورد آن صحبت کرديم ،از
هش استفاده ميشود.
اگرچه شالوده اين کتاب ،معرفي رمزنگاري به عنوان يک روش اجراي راهکارهاي امنيتي است،
اما روش ديگري که در ارتباطات سري در گذشته از آن استفاده ميشد و تا به امروز نيز ادامه دارد،
استتار است .واژه « »Steganographyبا ريشه يوناني به معني نوشتن ،در مقايسه با رمزنگاري که به
معني «نوشتن رمزي» است ،به معني «نوشتن در لفافه» ميباشد .رمزنگاري يعني پنهان کردن محتواي پيام
به وسيله رمزنويسي .استتار به معني پنهان کردن خود پيام با وسيله ديگري است.

===========================================================
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پيشينه تاريخي استتار
تاريخ سرشار از واقعيات و افسانههاي استفاده از استتار است .در چين ،پيامهاي جنگي روي تکههاي
ابريشم نوشته ميشد ،به شکل کروي در آمده سپس پيامرسان آن را قورت ميداد و خود را به مقصد
ميرساند .در رم و يونان ،پيام روي تکه چوبي حک ميشد ،سپس آن را آغشته به موم ميکردند تا نوشته
پنهان شود .از جوهرهاي نامرئي (نظير آب پياز و نمک آمونياک) هم براي نوشتن پيام بين خطوط متن
ديگر يا بر پشت کاغذ استفاده ميکردند .پيام پنهاني ،با گرم کردن کاغذ يا ماليدن ماده ديگري روي کاغذ
آشکار ميشد.
اخيراً روشهاي ديگري نيز ارائه شده است .برخي حروف در يک پيام به ظاهر بيضرر ممکن
است حاوي متني در اندازه نوک مداد باشد ،که تنها زماني قابل مشاهده است که در زاويهي خاص در
معرض نور قرار گيرد .براي پنهان کردن پيام رمزي در داخل پيام بيضرر ،از رمز تهي استفاده ميشود .به
عنوان مثال ،حرف اول يا دوم هر واژه در پيام پوشش ممکن است پيام رمز را تشکيل دهد .از ريز خالها
هم براي اين هدف استفاده ميشود .از پيامهاي رمزي عکس ميگرفتند و اندازه آنها را به حد يک نقطه
کاهش ميدادند و آن را به شکل نقطه معمولي در پايان جمالت متن پوششي قرار ميدهند.

کاربرد مدرن استتار
امروزه هر شکلي از دادهها نظير متن ،عکس ،فايل صوتي يا ويدئو را ميتوان ديجيتالي کرد و امکان درج
اطالعات دودويي رمزي در طول فرايند ديجيتالي کردن در آنها وجود دارد .چنين اطالعات پنهاني ،الزاماً
براي پنهانکاري مورد استفاده قرار نميگيرد؛ بلکه ميتوان از آن براي حفاظت از مالکيت معنوي،
جلوگيري از دستکاري يا افزودن اطالعات ديگر به اصل دادهها استفاده کرد.

متن پوششي

1

پوشش دادههاي رمزي ميتواند در قالب متن عادي باشد .شيوههاي مختلفي براي پوشش دادههاي رمزي
متن وجود دارد .چنانجه شيوههاي گوناگون براي درج دادههاي دودويي يک متن بيضرر نيز وجود دارد.
به عنوان مثال ،ميتوانيم از يک فاصله بين کلمات براي نشان دادن  0و دو فاصله در بين کلمات براي
===========================================================
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نشان دادن  1استفاده کنيم .پيام کوتاه زير نمايش دودويي  8بيتي از حرف  Aرا در قالب کد  ASCIIنشان
ميدهد (.)01000001

در پيام باال ،دو فاصله بين « »bookو « »ISو بين « »notو « »steganographyوجود دارد.
البته نرمافزارهاي خاصي ميتوانند فاصلههايي را در متن وارد کنند که تفاوت بسيار کمي با متن اصلي
ايجاد ميکند و با کمک آنها ميتوان رمز را از کشف و شناسايي آني رهانيد.
روش ديگر ،استفاده از فرهنگ لغات تنظيم شده بر اساس کاربرد دستور زبان است .ميتوانيم
فرهنگ لغتي داشته باشيم که داراي دو حرف تعريف 8 ،فعل 32 ،اسم و  4حرف اضافه است .سپس بر
سر استفاده از متن پوششياي توافق ميکنيم که هميشه الگوي جمالت آن «حرف تعريف -اسم -فعل-
حرف تعريف -اسم» باشد .دادههاي دودويي رمزي را ميتوان به تکههاي  16بيتي تقسيم کرد .يک حرف
تعريف ميتواند بيانگر اولين بيت دادههاي دودويي باشد (به عنوان مثال  0براي  aو  1براي  .)theپنج
بيت بعد را ميتوان با يک اسم (فاعل يک جمله) نشان داد ،چهار بيت بعد را ميتوان به وسيله يک فعل
نشان داد ،بيت بعد با حرف تعريف دوم و آخرين پنج بيت را به وسيله يک اسم (مفعول) نشان داد .به
عنوان مثال داده رمز « ،»HIکه  0100100001001001در  ASCIIاست ،ميتواند جملهاي نظير جمله زير
باشد.
A friend called a doctor
01001 0 0001 10010 0
اين يک مثال بسيار بديهي و ساده است .در عمل ،از طراحي پيچيدهتر و انواع الگوها استفاده مي-
شود.

عکس در قالب پوشش

1

دادههاي رمز را ميتوان در داخل عکس رنگي پنهان کرد .عکس ديجيتالي متشکل از پيکسل (عناصر
عکس) است؛ معموالً هر پيکسل از  24بيت ( 3بايت) تشکيل ميشود.
===========================================================
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هر بايت نشان دهندهي يکي از رنگهاي اصلي (قرمز ،سبز يا آبي) است .به همين دليل ميتوانيم
طيفي از رنگها را توليد کنيم .در روش موسوم به  ،Least significant bitکم ارزشترين بيت هر
بايت مساوي صفر قرار داده ميشود .اين روش باعث ميشود عکس در بعضي از نقاط روشنتر شود که
معموالً چندان مشهود نيست .اکنون ميتوانيم دادههاي دودويي را با تغيير کم ارزشترين بيت ،در عکس
پنهان کنيم .اگر رقم دودويي ما  0باشد ،بيت متناظر بدون تغيير باقي ميماند و اگر  1باشد ،بيت متناظر
را به  1تغيير ميدهيم .بدين ترتيب ميتوانيم يک نويسه ( 8بيت اسکي ) را در سه پيکسل پنهان کنيم .به
عنوان مثال ،سه پيکسل زير ميتواند حرف « »Mرا نشان دهد.

البته ،امروزه شيوههاي پيچيدهتري از استتار مورد استفاده قرار ميگيرد.

ساير پوششها
پوششهاي ديگري نيز مورد استفاده قرار ميگيرند ،مثال پيام رمز را ميتوان در پوشش فايل صوتي(صدا
و موسيقي) و ويدئو پنهان کرد .امروزه هم فايل صوتي و هم ويدئو فشرده ميشوند .پيام رمز را ميتوان
در حين فشردهسازي يا پيش از آن در فايل حامل جاسازي نمود .بحث درباره اين تکنيکها را به کتاب-
هاي تخصصي در زمينه استتار ميسپاريم.

 -5-1ساير قسمتهاي کتاب
کتاب به چهار قسمت تقسيم شده است.

قسمت اول :رمزنويسي کليد متقارن
اين بخش در مورد رمزنويسي ،هم کالسيک و هم پيشرفته ،با استفاده از رمزنگاري کليد متقارن به بحث
ميپردازد و نشان ميدهد که چگونه با استفاده از اين فن ميتوان نخستين هدف امنيتي را محقق کرد.

قسمت دوم :رمزنويسي کليد نامتقارن
اين بخش ،در مورد رمزنويسي با استفاده از رمزنگاري کليد نامتقارن بحث ميکند و نشان ميدهد که
چگونه با استفاده از اين روش ميتوان نخستين هدف امنيتي را محقق ساخت.

رمزنگاری و امنیت شبکه

قسمت سوم :يکپارچگي ،تصديق و مديريت کليد.
بخش سوم ،سومين شيوه رمزنگاري يعني «هش» را معرفي ميکند و نشان ميدهد که چگونه «هش» به
همراه موارد بيان شده در بخشهاي اول و دوم ،براي تحقق دومين هدف امنيتي به کار ميرود.

قسمت چهارم :امنيت شبکه
اين بخش نشان ميدهد که چگونه ميتوان با استفاده از اينترنت ،روشهاي آموخته شده در سه بخش
اول کتاب را با هم ترکيب کرد و به اين روش امنيت شبکه را برپا نمود.

 -6-1وب سايتهاي پيشنهادي :
وب سايتهاي زير ،اطالعات بيشتري در خصوص موضوعات اين فصل را ارائه ميدهند.
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 -7-1چکيده
 سه هدف کلي براي امنيت مشخص گرديده :محرمانگي ،يکپارچگي و در دسترس بودن.
 دو نوع حمله طبقهبندي اطالعات را تهديد ميکند :جاسوسي ،تجزيه و تحليل ،نقل و
انتقال اطالعات .چهار نوع حمله ميتواند يکپارچگي دادهها را به خطر بيندازد :دستکاري،
جعل هويت ،تکرار و انکار و حمالت محروميت از سرويس ،دسترسي به اطالعات را
تهديد ميکند.
 برخي از سازمانهاي فعال در زمينهي ارتباطات دادهاي و شبکهاي نظير ITU-Tيا اينترنت،
سرويسهاي امنيتي گوناگوني در راستاي چشمانداز امنيتي و براي رويارويي با حمالت
امنيتي مشخص کردهاند .در اين فصل به بحث در مورد پنج سرويس امنيتي رايج پرداخته
شده است :محرمانگي دادهها ،يکپارچگي دادهها ،تصديق ،عدم انکار و کنترل دسترسي.
 همچنين  ITU-Tبراي تأمين امنيت ،سازوکارهايي را توصيه ميکند .هشت سازوکار از
اين نوع را مورد بحث قرار داديم :رمزنويسي ،يکپارچگي دادهها ،امضاي ديجيتالي ،تبادل
هويت ،افزودن اليه به نقل و انتقال ،کنترل مسيريابي ،گواهي رسمي و کنترل دسترسي.
 دو روش  -رمزنگاري و استتار -وجود دارد که ميتوان از آنها در برخي يا تمام
سازوکارها استفاده کرد .رمزنگاري يا نوشتن رمزي ،شامل به رمز درآوردن يک پيام يا
ايجاد پيامي نامفهوم و بههمريخته از پيام اصلي ميشود .استتار يا نوشتن در لفافه به معني
پنهان کردن پيام به وسيله پوشاندن و نهانسازي آن در نوشتهي ديگري است.
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 -8-1مجموعه تمرينها
پرسشهاي دورهاي
 )1سه هدف امنيتي را نام ببريد.
 )2تفاوت بين حمله فعال و غيرفعال را بيان کنيد و چند حمله فعال و چند حمله غيرفعال
را نام ببريد.
 )3پنج سرويس امنيتي را نام برده و تعريف کنيد.
 )4هشت سازوکار امنيتي را نام ببريد.
 )5تفاوت بين رمزنگاري و استتار را بيان کنيد.

تمرينها
 )6از کدام سرويس /سرويسهاي امنيتي ،هنگام ارسال بسته پستي در يک باجه پستي به
روشهاي زير استفاده شده است:
 )aپست عادي
 )bپست عادي همراه با تأييد تحويل
 )cپست عادي همراه با تحويل و امضاي گيرنده
 )dپست سفارشي
 )eپست تضميني
 )fپست ثبت شده
 )7نوع حملهي امنيتي در هر يک از موارد زير را بيان کنيد.
 )aدانشجويي به قصد برداشتن کپياي از امتحان روز بعد ،وارد دفتر استاد شد.
 )bدانشجويي چکي به مبلغ  10دالر براي خريد يک کتاب دست دوم داد .بعد
فهميد که چکش به مبلغ  100دالر نقد شده است.
 )cدانشجويي با استفاده از يک نشاني ايميل ساختگي (جعلي) ،هر روز صدها
ايميل براي دانشجويي ديگر ميفرستاد.
 )8در هر يک از موارد زير ،چه نوع سازوکار امنيتي در نظر گرفته شده است؟
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 )aمدرسهاي از دانشآموزان خواست براي استفاده از سرور مدرسه ،کارت
شناسايي و يک گذر واژه ارائه دهند.
 )bاگر دانشآموزي بيش از  2ساعت به سيستم وصل شود ،سرور مدرسه ارتباط
او را قطع ميکند.
 )cاستادي از ارسال نمرات دانشآموزان به وسيله ايميل خودداري ميکرد ،مگر
اين که دانشآموزان کارت شناسايي دانشآموزي را که پيش از آن توسط استاد
طراحي شده باشد را تهيه نمايند .
 )dمشريان يک بانک ميبايست براي برداشت وجه ،امضاء ارائه دهند.
 )9در هر يک از موارد زير ،از کدام روش (رمزنگاري يا استتار) براي طبقهبندي استفاده
شده است.
 )aدانشآموزي ،پاسخ پرسش را روي يک کاغذ کوچکي نوشت ،آن را پيچيده و
داخل خودکار گذاشت و خودکار را به دانشآموز ديگري داد.
 )bبراي ارسال يک پيام ،جاسوس هر نشانه در متن را با نشانهاي که از پيش به
عنوان جايگزين روي آن توافق شده بود عوض کرد.
 )cشرکتي به منظور جلوگيري از جعل ،از جوهر مخصوصي روي چکهايش
استفاده ميکرد.
 )dدانشجوي کارشناسي ارشد ،براي محافظت از پاياننامهي خود که به وسيله وب
پايگاهش ارسال کرده بود از واترمارک استفاده کرد.
 )10فردي فرم پرشده براي درخواست کارت اعتباري را امضاء ميکند ،چه سازوکار يا
سازوکارهاي امنيتي در نظر گرفته شده است؟
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راهنماي فصلهاي کتاب
رمزنويسي کليد متقارن
فصل  1رمزنويسي کليد متقارن
در فصل پيش ديديم که رمزنگاري به سه روش امکانپذير است :رمزهاي کليد متقارن ،رمزهاي کليد
نامتقارن و هش .اول به رمزهاي کليد متقارن اختصاص داده شده است .فصلهاي  2و  4مروري بر پيش-
نياز رياضياتي الزم براي درک ساير فصول اين بخش دارد .فصل  3رمزهاي سنتي بهکاررفته در گذشته را
مورد بررسي قرار ميدهد .فصول  6 ،5و 7به توضيح رمزهاي بلوکي که امروزه به کار ميرود ميپردازد.
فصل  8نشان ميدهد که چگونه ميتوان از رمزهاي بلوکي و جرياني براي رمزگشايي پيامهاي طوالني
استفاده کرد.

فصل  2رياضيات رمزنگاري :قسمت 1
فصل  2مروري بر برخي از مفاهيم رياضي مورد نياز براي درک چند فصل بعدي دارد .در اين فصل عدد
صحيح و حسابهاي پيمانهاي ،ماتريسها و روابط تجانس مورد بحث قرار ميگيرد.

فصل  :3رمزهاي کليد متقارن سنتي
در فصل  3رمزهاي کليد متقارن سنتي معرفي ميشود .اگرچه اين رمزها امروزه ديگر به کار نميروند ،اما
پايه و اساس رمزهاي کليد متقارن پيشرفته را تشکيل ميدهند .اين فصل ،بر دو مقوله رمزهاي سنتي
تأکيد دارد :رمزهاي جايگزين و رمزهاي جابجايي(انتقال) .همچنين اين فصل به معرفي مفاهيم رمزهاي
جرياني و رمزهاي بلوکي ميپردازد.

فصل  :4رياضيات رمزگذاري :قسمت 2
فصل 4مرور ديگري بر رياضيات مورد نياز براي درک محتواي فصول بعدي است .در اين فصل برخي از
ساختارهاي جبري مانند گروهها ،حلقهها و ميدانهاي متناهي که در رمزهاي بلوکي پيشرفته مورد استفاده
قرار ميگيرد ،بررسي ميشود.
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فصل  :5معرفي رمزهاي کليد متقارن پيشرفته
فصل  5رمزهاي کليد متقارن را معرفي مينمايد .درک عناصر خاص استفاده شده در رمزهاي کليد
متقارن ،راه را براي درک و تجزيه و تحليل بهتر رمزهاي پيشرفته هموار ميکند .اين فصل مؤلفههاي
رمزهاي بلوکي ،نظير جعبههاي Pو جعبههاي  Sرا معرفي ميکند .همچنين بين دو دسته از رمزهاي
فرآورده تفاوت قائل ميشود :رمزهاي  Feistelو .Non- Feistel

فصل  :6استاندارد رمزنگاري دادهها
فصل  6عناصر تعريف شده در فصل  5را براي بحث و تجزيه و تحليل يکي از رمزهاي پرکاربرد مبتني
بر کليد ،همچون استاندارد رمزگذاري دادهها ( )DESکه امروزه مورد استفاده قرار ميگيرد به کار ميبرد.
تأکيد بر چگونگي استفادهي رمزنگاري  DESاز  16گردش رمزهاي  Feistelاست.

فصل  :7استانداردهاي رمزگذاري پيشرفته ()AES
فصل  7نشان ميدهد که چگونه برخي از ساختارهاي جبري بحث شده در فصل  4و برخي از عناصر
بحث شده در فصل  5ميتوانند رمز بسيار قوي و استاندارد رمزگذاري پيشرفته را ايجاد ميکنند .هدف
اين است که چگونه به وسيلهي ساختارهاي جبري بحث شده در فصل  ،4به چشمانداز امنيتي  AESمي-
رسند.

فصل  :8رمزگذاري با استفاده از رمزهاي کليد متقارن پيشرفته
فصل  8نشان ميدهد که چگونه ميتوان از رمزهاي بلوکي و جرياني مدرن براي رمزنگاري پيامهاي
طوالني استفاده کرد .اين فصل ،پنج راهکار طراحي شده جهت استفاده در رمزهاي بلوکي پيشرفته را
توضيح ميدهد؛ همچنين دو رمز جرياني استفاده شده براي پردازش آني دادهها را معرفي ميکند.

رمزنگاری و امنیت شبکه
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فصل 2

رياضيات رمزنگاري
قسمت  :Iحساب پيمانهاي ،تجانس و ماتريسها
چشمانداز
هدف اين فصل ،آمادهسازي شما براي چند فصل بعدي در زمينه رمزنگاري است.
در اين فصل چشماندازهاي زير را دنبال ميکنيم:
 مروري بر حساب اعداد صحيح با تمرکز بر بخشپذيري و يافتن بزرگترين مقسومعليه
مشترک با استفاده از الگوريتم اقليدسي.
 درک اين که چگونه الگوريتم اقليدسي بسطيافته را ميتوان براي حل معادالت خطي سيال،
حل معادالت خطي متجانس و يافتن وارونهاي ضربي به کار برد.
 نشاندادن اهميت حساب پيمانهاي و عملگر پيمانه ،به سبب کاربرد گسترده آنها در
رمزنگاري.
 بررسي ماتريسها و عمليات روي ماتريس باقيماندهها که در رمزنگاري کاربرد گستردهاي
دارد.
 حل مجموعهي معادالت متجانس با استفاده از ماتريس باقيماندهها.
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رمزنگاري مبتني بر حوزههاي خاصي در رياضيات ،شامل تئوري اعداد ،جبرخطي و ساختارهاي
جبري ميباشد .در اين فصل تنها به بحث در مورد اين حوزهها ،که براي درک محتواي فصول بعدي
الزم است ميپردازيم .کساني که با اين موضوعات آشنا هستند ،ميتوانند از کل فصل يا قسمتي از اين
فصل چشمپوشي کنند .در صورت لزوم مطالب مشابهي در کل کتاب در نظر گرفته شده است .اثبات
قضايا و الگوريتمها را حذف و تنها به بيان کاربرد آنها بسنده نمودهايم .عالقمندان ميتوانند اثبات اين
قضايا و الگوريتمها را در پيوست آخر جلد دوم کتاب مشاهده نمايند.

 -1-2حساب عدد صحيح
در حساب عدد صحيح ،از مجموعه و تعدادي از عملگرها استفاده نمودهايم .اگرچه شما با اين مجموعه
و عمليات مرتبط با آن آشنا هستيد ،اما به منظور يادآوري و ايجاد پيشزمينهي الزم براي معرفي حساب
پيمانهاي ،آنها را دوباره مرور ميکنيم.

مجموعه اعداد صحيح
مجموعه اعداد صحيح که با  Zنشان داده ميشود ،تمام اعداد صحيح (بدون قسمت اعشار) ،از بينهايت
منفي تا بينهايت مثبت را شامل ميشود (شکل .)1-2

شکل  :1-2مجموعه اعداد صحيح

عمليات دودويي
در رمزگذاري ،به سه عملگر دودويي تعريف شده در مجموعه اعداد صحيح عالقمنديم .يک عمل
دودويي ،دو ورودي را دريافت و يک خروجي توليد ميکند .سه عمل دودويي رايجي که براي اعداد
صحيح تعريف شدهاند ،عبارتاند از :جمع ،تفريق و ضرب .همانگونه که در شکل  2-2نشان داده شده
است ،هر يک از اين سه عمل ،دو ورودي ( bو )aرا گرفته و يک خروجي ( )cتوليد ميکنند .دو
ورودي از مجموعه اعداد صحيح ميباشد .خروجي هم به مجموعه اعداد صحيح تعلق دارد.
توجه داشته باشيد که تقسيم ،مناسب اين مقوله نيست؛ زيرا همانگونه که خواهيم ديد ،در تقسيم
به جاي يک خروجي ،دو خروجي توليد ميشود.
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شکل  :2-2سه عمليات دودويي براي مجموعه اعداد صحيح
مثال 1-2
نمونههاي زير نتايج سه عمل دودويي را بر روي دو عدد صحيح نشان ميدهد .از آنجا که هر ورودي
ميتواند مثبت يا منفي باشد ،چهار حالت براي هر عمل داريم:
(-5) + (-9) = -14

5 + (-9) = -4

)-5(+9 = 4

5+9 = 14

:جمع

(-5) - (-9) = +4

5 - (-9) = 14

(-5) - 9 = -14

5 - 9 = -4

:تفريق

(-5) × (-9) = 45

5 × (-9) = -45

(-5) x 9 = -45

5 × 9 = 45

:ضرب

تقسيم اعداد صحيح
در حساب اعداد صحيح اگر  aرا به  nتقسيم کنيم q ،و  rحاصل ميشود .رابطه فيمابين اين چهار عدد
صحيح را ميتوان به شکل زير نشان داد:
a =q×n+r
در اين رابطه  aمقسوم q ،خارجقسمت n ،مقسومعليه و  rباقيمانده است .توجه داشته باشيد که
تقسيم يک عملگر دودويي نيست ،زيرا نتيجه تقسيم  aبر  nدو عدد صحيح  qو  rاست .ميتوانيم آن را
رابطه بخشپذيري بناميم.
مثال 2-2
فرض کنيد  a =255و  n =11است .همانگونه که در شکل  3-2نشان داده شده است ،ميتوانيم با
استفاده از الگوريتم تقسيم که در حساب ياد گرفتهايم q =23 ،و  r =2را به دست آوريم.

شکل  :3-2يافتن خارجقسمت و باقيمانده
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بيشتر زبانهاي برنامهنويسي با استفاده از دستورات خود ميتوانند خارجقسمت و باقيمانده را به
دست آورند .به عنوان مثال ،در زبان  Cعملگر  /خارجقسمت و عملگر  %باقيمانده را به دست ميآورد.

محدوديتها
وقتي از معادلهي تقسيم در رمزنگاري استفاده کنيم ،با دو محدوديت روبرو ميشويم .نخست بايد
مقسومعليه يک عدد صحيح مثبت باشد ( ،)n<0دوم باقيمانده بايد يک عدد غير منفي باشد (.)r<0
شکل  4-2اين رابطه را با دو محدوديت فوقالذکر نشان ميدهد.

شکل  :4-2الگوريتم تقسيم براي اعداد صحيح.

مثال 3-2
وقتي که از رايانه يا ماشينحساب استفاده ميکنيم ،اگر  aمنفي باشد  rو  qهم منفي هستند .چگونه
محدوديتي که  rبايد مثبت باشد را رعايت کنيم؟ راهحل ساده است .مقدار  qرا به يک واحد کاهش
ميدهيم و براي مثبت کردن آن ،يک واحد به  rاضافه ميکنيم.
-255=)-23×11(+)-2(  -255=)-24×11(+9
 -23را به  -24کاهش داديم و  11را به  -2اضافه کرديم و  9را به دست آورديم .رابطه فوق
همچنان معتبر است.

نمودار روابط
همانگونه که در شکل  5-2نشان داده شده است ،ميتوانيم با استفاده از دو نمودار ،رابطه باال را با دو
محدوديت بر روي  nو  rنشان دهيم.

شکل  :5-2بردار الگوريتم تقسيم
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با شروع از نقطه صفر ،شکل نشان ميدهد که چگونه ميتوانيم به نقطهاي که عدد صحيح  aرا
روي خط نشان دادهايم برسيم .اگر  aمثبت باشد ،بايد  q×nواحد به راست حرکت کنيم و سپس r
واحد اضافه را نيز در همان مسير طي کنيم .اگر  aمنفي باشد ،بايد  (q-1)×nواحد به سمت چپ
حرکت کنيم ( qدر اين حالت منفي است) و سپس  rواحد به سمت مخالف برويم.

بخشپذيري
اجازه دهيد به اختصار در مورد بخشپذيري ،موضوعي که اغلب اوقات در رمزگذاري با آن روبرو
هستيم صحبت کنيم .اگر در رابطه تقسيم a ،صفر نباشد و  r=0قرار دهيم ،آنگاه a =q×n :سپس مي-
گوييم که  nعدد  aرا عاد ميکند (  nمقسومعليه  aاست) .همچنين ميتوانيم بگوييم که  aبر  nبخش-
پذير است .اگر مقدار  qبراي ما مهم نباشد ،ميتوانيم رابطه فوق را به اين شکل بنويسيم  .a|nاگر
باقيمانده صفر نباشد n ،بر  aبخشپذير نيست و ميتوانيم رابطه را به اين شکل بنويسيمa∤ n :
مثال 4-2
 )aعدد صحيح  32بر  4بخشپذير است زيرا  8×4 = 32اين رابطه را به اين شکل 4|32
نشان ميدهيم.
 )bعدد  42بر  8قابل تقسيم نيست زيرا  .5×8+2 = 42در اين رابطه باقيمانده ،يعني عدد 2
در معادله وجود دارد .آن را به شکل  8 ∤ 42نشان ميدهيم.
مثال 5-2
 )aداريم  4|44 ،-6|24 ،7|98 ،13|78و (11|)-33
 )bداريم  4∤41 ،-6∤23 ،7∤50 ،13∤27و (11∤)-32

ويژگيها:
موارد زير ويژگيهاي گوناگوني از بخشپذيري را نشان ميدهد .عالقهمندان ميتوانند براي مشاهده
اثبات آنها به پيوست آخر جلد دوم کتاب مراجعه نمايند:
ويژگي  :1اگر  a | 1پس a= ±1
ويژگي  :2اگر  a | bو  b | aپس .a = ±b
ويژگي  :3اگر  a | bو  b | cپس .a | c
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ويژگي  :4اگر  a | bو  ،a | cپس ) ،a| (m×b+n×cطوري که  mو  nاعداد صحيح دلخواه
هستند.
مثال 6-2
 )1از آنجا که  3|15و  ،15|45بر اساس ويژگي سوم داريم .3|45
 )2از آنجا که  3|15و  3|9بر اساس ويژگي چهارم ( ،3|)15×2+9×4و به معني  3|66مي-
باشد.

مجموعهي مقسومعليهها
يک عدد صحيح مثبت ميتواند بيش از يک مقسومعليه داشته باشد .به عنوان مثال ،عدد صحيح  32شش
مقسومعليه  16 ،8 ،4 ،2 ،1و  32دارد .در اين قسمت ميتوانيم به دو واقعيت جالب در مورد مقسوم-
عليههاي اعداد صحيح مثبت اشاره کنيم:
واقعيت  :1عدد صحيح  1تنها يک مقسومعليه دارد و مقسومعليه ،خود عدد  1است.
واقعيت  :2هر عدد صحيح مثبت حداقل  2مقسومعليه دارد 1 ،و خودش (اما ميتواند بيشتر هم
داشته باشد).

بزرگترين مقسومعليه مشترک

1

عدد صحيحي که اغلب در رمزگذاري الزم است ،بزرگترين مقسومعليه مشترک دو عدد صحيح مي-
باشد .دو عدد صحيح مثبت ميتوانند چندين مقسومعليه مشترک داشته باشند ،اما فقط يکي از آنها
بزرگترين مقسومعليه مشترک است؛ مثالً مقسومعليههاي مشترک  12و  140عبارتاند از  2 ،1و  ،4پس
بزرگترين مقسومعليه مشترک  4است .به شکل  6-2توجه کنيد.

شکل  :6-2مقسومعليههاي مشترک دو عدد صحيح  12و 140

===========================================================
Greatest Common Divisor

1
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بزرگترين مقسومعليه مشترک دو عدد صحيح مثبت عبارت است از بزرگترين عدد صحيحي که هر
دو عدد به آن بخشپذير باشند.

الگوريتم اقليدسي

1

وقتي دو عدد صحيح بزرگ باشند ،يافتن بزرگترين مقسومعليه مشترک آنها ،به وسيله ليست کردن
تمام مقسومعليههاي آنها عملي نيست .خوشبختانه  2000سال پيش رياضيداني به نام اقليدس
الگوريتمي ارائه نمود ،که ميتواند بزرگترين مقسومعليه مشترک دو عدد صحيح مثبت را پيدا کند.
الگوريتم اقليدسي مبتني بر دو واقعيت زير ميباشد:
قانون.gcd (a, 0) = a :1
قانون gcd (a, b) = gcd (b, r) :2به طوري که  rباقيمانده تقسيم  aبر  bاست.
قانون اول به ما ميگويد که اگر عدد صحيح دوم صفر باشد ،بزرگترين مقسومعليه مشترک ،اولي
است .قانون دوم به ما اين امکان را ميدهد که مقدار  bو  aرا آن قدر تغيير دهيم تا  bصفر شود .به
عنوان مثال ،براي محاسبه ( gcd )10،36همانگونه که در زير نشان داده شده است ،ميتوانيم قانون دوم
را چندين بار و قانون اول را فقط يک بار به کار ببريم.
gcd )10،36( = gcd )6،10( = gcd )4،6(= gcd )4 ،2(= gcd )0،2( = 2
به عبارت ديگر  gcd)6،10( =2 ،gcd)10،36( =2والي آخر .اين بدين معناست که به جاي
محاسبه ( 10و  gcd )36ميتوانيم ( gcd )0،2را پيدا کنيم .شکل  7-2نشان ميدهد که چگونه از دو
قانون باال براي محاسبه ) gcd (a,bاستفاده ميکنيم.

شکل  :7-2الگوريتم اقليدسي

===========================================================
Euclidean Algorithm

1
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از دو متغيير  r1و  r2براي نگهداشتن مقادير مياني ،در طول فرايند کاهش استفاده ميکنيم .مقدار
اوليه  aو  bتعيين شده است .در هر مرحله ،باقيمانده تقسيم  r1بر  r2را محاسبه ميکنيم و نتيجه را در
متغيير  rذخيره ميکنيم ،سپس  r1را جايگزين  r2و  r2را جايگزين  rميکنيم و اين مراحل را آن قدر
ادامه ميدهيم تا زماني که  r2صفر شود .در پايان بزرگترين مقسومعليه مشترک) r1 ،(a, bحاصل مي-
شود.
وقتي که  gcd (a, b) = 1باشد ،ميگوييم  aو  bنسبت به هم اول هستند.
مثال 7-2
بزرگترين مقسومعليه مشترک  2740و  1760را پيدا کنيد.
حل:
مراحل باال را با استفاده از يک جدول اعمال ميکنيم .مقدار اوليه  r1را  2740و  r2را  1760در نظر مي-
گيريم .مقدار  qرا در هر مرحله نشان دادهايم ،در پايان  gcd )2740،176( =20حاصل ميشود.

مثال 8-2
برزگترين مقسومعليه  25و  60را پيدا کنيد.
حل:
اين مثال را انتخاب کرديم تا نشان دهيم که اگر عدد اول کوچکتر از عدد دوم باشد اشکالي پيش نمي-
آيد .بالفاصله ترتيب درست در مرحله  2شکل گرفته و  gcd )25 ،60( =5به دست ميآيد.
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الگوريتم اقليدسي بسطيافته

1

بيشتر وقتها با در اختيار داشتن دو عدد صحيح  aو  ،bميبايست دو عدد صحيح ديگر  tو  sرا پيدا
کنيم ،به گونهاي که:
)s × a + t × b = gcd (a, b
الگوريتم اقليدسي بسطيافته ميتواند ) gcd)a, bرا پيدا کند و در عين حال ،مقادير  sو  tرا هم
محاسبه مينمايد .با اين حال ،در هر مرحله به جاي يک مجموعه ،از سه مجموعه محاسباتي و تبادلي
استفاده ميکنيم .اين الگوريتم از سه مجموعه متغير  r, sو  tاستفاده ميکند.

شکل  :8-2الگوريتم اقليدسي بسطيافته

در هر مرحله متغييرهاي  r2 ،r1و  rداراي مقدار يکساني با الگوريتم اقليدسي هستند .مقدار اوليهي
متغيرهاي  r1و  ،r2به ترتيب  aو  bدر نظر گرفته ميشود .مقدار اوليهي  s1و  s2به ترتيب  1و  0مي-
باشد .مقدار اوليهي متغيرهاي  t1و  t2هم به ترتيب  0و  1در نظر گرفته ميشود .محاسبه  s ،rو t
===========================================================
The Extended Euclidean Algorithm

1
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مشابهاند؛ اما با يک تفاوت و آن اين است که اگرچه  rباقيمانده تقسيم  r1بر  r2است ،اما چنين رابطهاي
بين دو مجموعهي ديگر وجود ندارد بلکه تنها يک خارج قسمت  qوجود دارد که آن هم به صورت
 r1/r2محاسبه شده و براي دو محاسبه ديگر به کار ميرود.
مثال 9 -2
فرض کنيد  a =161و  b =28است gcd (a,b) ،و همچنين مقادير  sو  tرا به دست آوريد.
حل:
r = r1- q×r2
s = s1- q×s2
t = t1- q×t2
براي پيگيري مراحل الگوريتم ،از جدولي به شکل زير استفاده ميکنيم.

 s=-1 ،gcd )161،28( =7و  t=6را به دست آورديم .پاسخها را براي بررسي درستي آنها مي-
توان آزمايش کرد؛ در نتيجه)-1(×161+6×28 =7 :
مثال 10-2
فرض کنيد  a=17و  b=0باشد gcd (a,b) ،و مقادير  s,tرا پيدا کنيد.
حل:
براي پيگيري مراحل الگوريتم از جدولي به شکل زير استفاده ميکنيم.

توجه داشته باشيد که نيازي به محاسبهي  s,r,qنداريم .اولين مقدار  ،r2منطبق با معيار پاياني
الگوريتم است s=1 ،gdc )17،0( .و  t=0حاصل ميشود که حاصل نشان ميدهد که چرا بايد مقدار
اوليهي  s1را  1و  t1را  0قرار دهيم .پاسخ را ميتوانيم به شکل زير آزمايش کنيم.
)1×17( + )0×0( = 17
مثال 11-2
فرض کنيد  a =0و  b =45باشد gcd (a,b).و مقادير  t,sرا پيدا کنيد.
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حل:
براي پيگيري الگوريتم از جدول زير استفاده ميکنيم.

 s=0 ،gcd )45،0( =45و  t=1حاصل ميشود .حاصل نشان ميدهد که چرا بايد مقدار اوليهي s2
را  0و  t2را  1قرار دهيم .پاسخ را ميتوانيم به شکل زير آزمايش کنيم:
)0×0( + )1×45( = 45

معادالت خطي سيال

1

اگرچه کاربرد بسيار مهم الگوريتم اقليدسي بسطيافته را در بخش بعد خواهيم ديد اما يک کاربرد فوري
آن يافتن راهحلهاي معادالت خطي سيال دو متغيري ميباشد؛ معادلهاي نظير  .ax+by =cما بايد اعداد
صحيحي براي  y,xپيدا کنيم که در معادله صدق کند .اين نوع معادالت يا راهحلي ندارند يا بينهايت
راهحل دارند .فرض کنيد ) .d =gcd (a,bاگر  d∤cدر اين صورت معادله پاسخي ندارد .اگر  d|cدر آن
صورت بينهايت راهحل داريم .يکي از آنها ،پاسخ ويژه و بقيه پاسخ کلي ناميده ميشود.
معادلهي خطي سيال دو متغيره ،به صورت  ax+by =cاست.
پاسخ ويژه

2

اگر  d|cباشد ،ميتوان با استفاده از مراحل زير پاسخي ويژه را براي معادله باال يافت:
 )1با تقسيم هر دو طرف معادله بر  ،dمعادلهي اوليه را به معادله  a1x+b1y =c1کاهش دهيد.
اين تقسيم امکانپذير است ،زيرا ميدانيم که  c,b,aهمگي بر  1بخشپذيرند.
 )2با استفاده از الگوريتم اقليدسي بسطيافته ،رابطهي  a1s+b1t =1را حل و مقادير  s,tپيدا
کنيد.
 )3اکنون پاسخ ويژه را ميتوان به دست آورد:
 Y0 = (c/d) tو : x0 = (c/d) sپاسخ ويژه
===========================================================
Linear Diophantine Equations
Particular Solution

1
2
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پاسخهاي کلي

1

پس از يافتن پاسخ ويژه ،پاسخهاي کلي را ميتوان به شکل زير به دست آورد:
 Kعدد صحيح دلخواه است ):x =x0 + k (b/d) and y =y0 - k (a/dپاسخهاي کلي

مثال 12-2
پاسخ ويژه و کلي معادله  21x+14y =35را پيدا کنيد.
حل:
 d=gcd )21،14( =7از آنجا که  7|35است ،پس معادله داراي بينهايت راهحل ميباشد .براي يافتن
معادله  3x+2y =5ميتوانيم هر دو طرف را به  7تقسيم کنيم .با استفاده از الگوريتم اقليدسي بسطيافته،
 s,tرا به اين صورت به دست آوريم.3s+2t =1 :
 s=1و  t=-1را داريم ،پس راهحلها عبارتاند از:
: x0 =5 × 1 =5 and y0 =5 × (-1) =-5 since 35|7 =5پاسخ ويژه
 Kعدد صحيح دلخواه است

: x =5+k×2 and y =-5-k×3پاسخ کلي

بنابراين ،راهحلها )9،-11( ،)7،-8( ،)5،-5( ،و  ....ميباشد .به سادگي ميتوانيم آزمايش کنيم که
آيا هر يک از اين راهحلها در معادله صدق ميکند يا نه؟
مثال 13-2
يک کاربرد بسيار جالب در زندگي روزمره ،زماني است که بخواهيم ترکيبات مختلف اشياء داراي مقادير
مختلف را پيدا کنيم .مثالً فرض کنيد ميخواهيد يک اسکناس  100دالري را خرد کنيد و چند اسکناس
 20دالري و  5دالري بگيريد .انتخابهاي گوناگوني داريم که ميتوانيم با حل معادلهي سيال به
شکل  20x+5y =100آنها را پيدا کنيم .از آنجا که  d=gcd )5،20( =5ميباشد ،معادله داراي بينهايت
راهحل است ،اما در اين مورد تنها تعداد کمي از آنها (تنها پاسخهايي که در آنها هم  xو هم  ،yاعداد
صحيح غير منفي باشند) پذيرفتنياند .با تقسيم هر دو طرف بر ،5معادلهي  4x+y =20را به دست مي-
آوريم؛ سپس معادله  4s+t =1را حل ميکنيم .با استفاده از الگوريتم اقليدسي بسطيافته ميتوانيم s =0
===========================================================
General Solutions

1
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و  t =1را به دست آوريم .راهحلهاي کلي با  xو  yغير منفي عبارتاند از (،)12،2( ،)16،1( ،)20،0
( )4،4( ،)8،3و ( .)0،5ساير راهحلها قابلقبول نيستند ،زيرا  yمنفي ميشود .مشتري در بانک بايد بگويد
که کدام يک از ترکيبات فوق را ميخواهد .اولين ترکيب فوق ،اسکناس  20دالري ندارد ،آخرين ترکيب
هم اسکناس  5دالري ندارد.

 -2-2حساب پيمانهاي

1

معادله تقسيم  a =q×n+rکه در بخش پيش در مورد آن بحث شد ،داراي دو ورودي ( )n,aو دو
خروجي ( )q,rاست .در حساب پيمانهاي ،تنها يک خروجي براي ما اهميت دارد و آن هم باقيمانده r
است .خارج قسمت  qبراي ما اهميتي ندارد؛ به عبارت ديگر ،ميخواهيم بدانيم که وقتي  aرا بر n
تقسيم ميکنيم مقدار  rچند است .پس امکان تبديل معادله تقسيم با دو ورودي را به يک عملگر دودويي
با دو ورودي  n,aو يک خروجي  rرا داريم.

عملگر پيمانهاي

2

عملگر دودويي باال ،عملگر پيمانهاي ناميده ميشود و آن را به صورت  modنشان ميدهند .ورودي دوم
) (nرا پيمانه مينامند .خروجي  rمانده ناميده ميشود .شکل  9-2معادله تقسيم را در مقايسه با عملگر
پيمانهاي نشان ميدهد.

شکل  :9-2رابطهي تقسيم و عملگر مد

همانگونه که شکل  9-2نشان ميدهد ،عملگر  ،modيک عدد صحيح  aاز مجموعه  Zو يک
پيمانه مثبت  nرا گرفته و ماندهي غير منفي  rرا محاسبه مينمايد پس ميتوانيم بگوييم:
a mod n =r

===========================================================
Modular Arithmetic
Modulo Operator

1
2
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مثال 14 -2
نتيجه اعمال زير را به دست آوريد:
a) 27 mod 5
b) 36 mod 12
c) -18 mod 14
d) -7 mod 10
حل:
ما به دنبال باقيماندهي « »rهستيم .ميتوانيم  aرا بر  nتقسيم کنيم و  qو  rرا به دست آوريم و سپس q
را ناديده گرفته و  rرا نگه ميداريم.
 )aبا تقسيم  27بر  r=2 ،5ميشود .اين بدين معني است که .27 mod 5=2
 )bبا تقسيم  36بر  r=0 ،12ميشود .اين بدين معني است که .36 mod 12=0
 )cبا تقسيم  -18بر  r =-4 ،14ميشود .با اين وجود ميبايست پيمانه  14را به آن اضافه کنيم
تا حاصل را غير منفي نماييم؛ در نتيجه  r= -4+14=10حاصل ميشود .اين بدين معني است
که . -18 mod 14=10
 )dبا تقسيم  -7بر  r= -7 ،10ميشود .پس از افزودن مقدار پيمانه به  r=3 ،-7حاصل ميشود.
اين بدين معني است که . -7 mod 10=3

مجموعهي باقيماندهها

1

نتيجه عملگر پيمانهاي به پيمانهي  ،nهميشه يک عدد صحيح بين  0و  n-1است؛ به عبارت ديگر،
نتيجهي  a mod nهميشه يک عدد صحيح بين  0و  n-1است؛ به بيان ديگر ،نتيجه a mod n
هميشه يک عدد صحيح غير منفي کمتر از  nاست .پس عملگر پيمانهاي مجموعهاي ايجاد ميکند که در
حساب پيمانهاي به آن ،مجموعه حداقل باقيماندهها به پيمانه  n2يا  Znگفته ميشود .ولي بايد به خاطر

===========================================================
Set Of Residues
Set Of Least Residues modulo n

1
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داشته باشيم که اگرچه فقط يک مجموعه اعداد صحيح  Zداريم ،اما براي هر مقدار  nبينهايت نمونه از
مجموعهي باقيماندهها ( )Znداريم .شکل  10-2مجموعه  Znو سه نمونه  Z11, Z6, Z2را نشان ميدهد.

شکل  :10-2برخي از مجموعههاي Zn

تجانس

1

در رمزنگاري ،بيشتر از مفهوم تجانس به جاي تساوي استفاده ميکنيم .نگاشت از  Zبه  ،Znيک به يک
نيست بلکه بينهايت عضو از  Zميتوانند متناسب با يکي از اعضاي  Znباشد .به عنوان مثال نتيجهي
 22 mod 2=2 ،12 mod 10=2 ،2 mod 10=2است و الي آخر.
در حساب پيمانهاي به اعداد صحيحي مانند  12 ،2و  22متجانس به پيمانه  10ميگويند .براي
نشان دادن اين که دو عدد صحيح متجانس هستند ،از عملگر تجانس 2استفاده ميشود .براي تعيين مقدار
پيمانهاي که رابطه را معتبر ميکند ،عبارت ( )mod nرا به سمت راست معادله تجانس اضافه ميکنيم،
مثالً مينويسيم:
)-8≡12 (mod 10
)-8≡ 2 (mod 5

)34≡24 (mod 10

)13≡23 (mod 1

)2≡12 (mod 10

)23 ≡ 33 (mod 5

)8 ≡13 (mod 5

)3 ≡ 8 (mod 5

شکل  11-2رابطه تجانس را نشان ميدهد .الزم است چند نکته را توضيح دهيم.
 )aعملگر تجانس شبيه عملگر تساوي است ،اما با تفاوتهايي .نخست :عملگر تساوي يک عضو
از مجموعه  Zرا به خودش نگاشت ميکند؛ اما عملگر تجانس يک عضو از  Zرا به عضوي از
 Znنگاشت ميکند .دوم :عملگر مساوي يک به يک است اما عملگر تجانس ،چند به يک 3است.

===========================================================
1

Congruence
Congruence Operator
3
Many-To-One
2
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شکل  :11-2مفهوم تجانس

 )bعبارت ( )mod nکه به سمت راست عملگر تجانس اضافه کردهايم ،تنها نشانهاي از مجموعهي
مقصد ( )Znميباشد .پس براي نشان دادن اين که چه پيمانهاي در نگاشت به کار رفته است،
اين عبارت را اضافه نموديم .عالمت  modکه در اينجا به کار رفته است ،معناي يکساني با
عملگر دودويي ندارد ،به عبارت ديگر ،عالمت  modدر  12 mod 10يک عملگر است ،در
حالي که عبارت ( )mod 10در ( 2≡12)mod 10به اين معني است که مجموعه مقصدZ10 ،
است.

کالسهاي باقيمانده

1

کالسهاي باقيمانده ] [aيا  [a]nمجموعه اعداد صحيح متجانس به پيمانه  nاست ،به عبارت ديگر،
مجموعهي تمام اعداد صحيح نظير ) x =a (mod nميباشد .به عنوان مثال اگر  n=5باشد ،همانگونه
که مشاهده ميشود پنج مجموعه ] [4] ،[3] ،[2] ،[1] ،[0به شکل زير داريم:
{[0]=}...،-15 ،-10، -0،5 ،5،10،15،...
{[1]=}...،-14 ،-9، -1،4 ،16،11،3،...
{[2]=}...،-13 ،-8، -2،3 ،17،12،7،...
{[3]=}...،-12 ،-7، -3،2 ،18،13،8،...
{[4]=}...،-11 ،-6، -1،4 ،19،14،9،...
وقتي که عملگر باقيمانده به پيمانه  5را بر روي مجموعهي نخست اعمال ميکنيم ،کل مجموعه
به صفر نگاشت ميشود .نتيجهي نگاشت به مجموعهي دوم يک است و الي آخر .در هر مجموعه،
عضوي وجود دارد که به آن کوچکترين باقيمانده( 2غير منفي) ميگويند .در مجموعه اول ،اين عضو 0
===========================================================
Residue Classes
least residue

1
2
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است و در مجموعه  ،1اين عضو  1است و الي آخر .مجموعه تمام کوچکترين باقيماندهها را به شکل
{ Z5 =}4،3،2،1،0نشان ميدهيم؛ به عبارت ديگر مجموعه  ،Znمجموعه تمام کوچکترين باقيمانده به
پيمانه  nاست.

نمايش مفهوم تجانس به شکل دوار

1

ميتوان با استفاده از دايره ،مفهوم تجانس را بهتر درک کرد .همانگونه که از بردار ،براي نشان دادن
توزيع اعداد صحيح در  zاستفاده ميکنيم؛ ميتوانيم از دايره براي نشان دادن توزيع اعداد صحيح در Zn
استفاده کنيم .شکل  12-2مقايسهي بين اين دو را نشان ميدهد.

شکل  :12-2مقايسه  Zو  Znبه شکل نمودار

اعداد صحيح  0تا  n-1به طور منظم در اطراف يک دايره قرارگرفتهاند .تمام اعداد صحيح به
پيمانه  ،nهمان نقاط روي بردار را بر روي دايره هم اشغال کردهاند .اعداد صحيح مثبت و منفي از
مجموعه  Zبه گونهاي با دايره تطابق داده شدهاند که تقارن بين آنها وجود داشته باشد.
مثال 15-2
در زندگي روزمره از حساب پيمانهاي استفاده ميکنيم .به عنوان مثال ،از ساعت براي اندازهگيري زمان
استفاده ميکنيم .سيستم ساعتي ما از حساب پيمانهاي به پيمانهي  12استفاده ميکند ولي به جاي  0از
عدد  12استفاده ميکنيم؛ بنابراين سيستم ساعتي ما از  0يا  12شروع ميشود و تا  11ادامه مييابد .از
آنجا که روز  24ساعت است ،دو بار اين دايره را دور ميزنيم؛ دور نخست را با  A.Mو دور دوم را با
 P.Mنشان ميدهيم.

===========================================================
Circular Notation

1
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عملگرها در Zn
سه عملگر دودويي (جمع ،تفريق و ضرب) را که براي مجموعه  Zدر مورد آنها بحث کرديم ،ميتوانيم
براي مجموعه  Znنيز تعريف کنيم .همانگونه که در شکل  13-2نشان داده شده است ،شايد برخي
اوقات الزم باشد با استفاده از عملگر پيمانه ،نتيجه را با  Znنگاشت کنيم.

شکل  :13-2اعمال دودويي در Zn

در واقع ،دو مجموعه از اعمال در اينجا مورد استفاده قرار ميگيرد .در مجموعه اول ،يکي از
عملگرهاي ×  +, -,و در دومين مجموعه عملگر  modاستفاده ميشود .براي نشان دادن ترتيب
عملگرها بايد از پرانتز استفاده کنيم .همانگونه که شکل  13-2نشان ميدهد ،وروديهاي عملگر )(b,a
ميتوانند عضو  Zيا  Znباشند.
مثال 16 -2
اعمال زير را انجام دهيد (وروديها از  Znدر نظر بگيريد).
 7 )aرا در  Z15به  14اضافه کنيد.
 11 )bرا از  7در  Z13کم کنيد.
 11 )cرا در  Z20در 7ضرب کنيد.
حل:
راهحل زير نشان ميدهد که پيدا کردن پاسخ در هر مورد شامل دو مرحله است:
(21) mod 15 = 6

→

(14 + 7) mod 15

(-4) mod 13 =9

→

(7 -11) mod 13

(77) mod 20 = 17

→

(7 × 11) mod 20
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مثال 17-2
اعمال زير را انجام دهيد (وروديها را از  Zيا  Znدر نظر بگيريد).
 17 )aرا به  27در  Z14اضافه کنيد.
 34 )bرا از  12در  Z13کم کنيد.
 123 )cرا در  -10در  Z19ضرب کنيد.
حل:
راهحل زير نشان ميدهد که هر مورد شامل دو مرحله است :
(44) mod 14 =2

→

(17+27) mod 14

(-31) mod 13 =8

→

(12-43) mod 13

(-1230) mod 19 = 5

→

(123 × (-10)) mod 19

ويژگيها
پيشتر اشاره کرديم که دو ورودي به سه عمل دودويي در حساب پيمانهاي ،ميتوانند هم از  Zو هم از Zn
باشند .ويژگيهاي زير به ما اين امکان را ميدهد که پيش از انجام اعمال ×  ،+, -,اگر ورودي عضوي از
 Zباشد ،نخست آنها را به  Znنگاشت کنيم سپس عمليات را انجام دهيم .عالقمندان ميتوانند براي
مشاهده اثبات اين ويژگيها به پيوست آخر جلد دوم کتاب مراجعه کنند.
: (a + b) mod n = [(a mod n) + (b mod n)] mod nويژگي نخست
: (a - b) mod n = [(a mod n) - (b mod n)] mod nويژگي دوم
: (a × b) mod n = [(a mod n) × (b mod n)] mod nويژگي سوم
شکل  14-2مراحل پيش و پس از اعمال ويژگيهاي باال را نشان ميدهد .اگر چه شکل نشان مي-
دهد که در صورت اعمال ويژگيهاي باال مراحل طوالنيتر ميشود ،اما بايد به خاطر داشته باشيم که در
رمزگذاري  ،با اعداد صحيح بسيار بزرگ روبرو هستيم .مثالً اگر يک عدد صحيح بسيار بزرگي را در عدد
صحيح بسيار بزرگ ديگري ضرب کنيم ،ممکن است حاصل عدد صحيحي باشد که براي ذخيره شدن در
رايانه ،بيش از اندازه بزرگ باشد .به کار بردن ويژگيهاي باال ،نخست اعداد صحيح بزرگ را به اعداد
صحيح کوچکتر تبديل کرده و پس از آن دو عدد کوچک را در هم ضرب ميکند؛ به عبارت ديگر
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استفاده از ويژگيهاي باال باعث ميشود که با اعداد کوچکتر کار کنيم .اين مزيت ،در بحثهاي آتي در
خصوص عملگرهايي که بعداً در اين فصل بررسي ميکنيم خود را نمايانتر بروز ميدهد.

شکل  :14-2ويژگيهاي عملگر mod

با اعمال ويژگيهاي باال ،اندازهي دو عملوند ،پيش از انجام ضرب کوچکتر ميشود؛ به عبارت
ديگر اين ويژگيها به ما امکان کار کردن با اعداد کوچکتر را ميدهند.
مثال 18-2
موارد زير کاربرد ويژگيهاي باال را نشان ميدهند:
)1‘723‘345+2‘124‘945( mod 11=)8+9( mod 11=6
)1‘723‘345-2‘124‘945( mod 16=)8-9( mod 11=10
)1‘723‘345×2‘124‘945( mod 16=)8×9( mod 11=6
مثال 19-2
در حساب ،اغلب بايد باقيمانده عدد صحيح را وقتي که بر توانهايي از  10تقسيم ميشود ،پيدا کنيم .به
عنوان مثال ،بايد  10 mod 3 ،102 mod 3 ،103 mod 3و الي آخر را پيدا کنيم .همچنين بايد
 10 mod 7 ،102 mod 7 ،103 mod 7و الي آخر را پيدا کنيم .سومين ويژگي عملگر پيمانه ،که در
باال به آن اشاره شد ،کار را بسيار سادهتر ميکند.
10n mod x = (10 mod x) n
در اينجا سومين ويژگي را  nبار به کار ميبريم ؛ بنابراين داريم:
103 mod 3 =)10 mod 3(n =1

10 mod 3 =1 

103 mod 9 =)10 mod 9(n =1

10 mod 9 =1 
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103 mod 7 =)10 mod 7(n =3n mod 7

10 mod 7 =1 

مثال 20-2
در حساب به ما گفته شده است که باقيماندهي تقسيم يک عدد صحيح بر  3با ،باقيماندهي تقسيم مجموع
ارقام آن بر  3يکي است؛ به عبارت ديگر باقيماندهي تقسيم  6371بر سه ،با باقيماندهي تقسيم  17بر 3
يکي است ،زيرا  6+3+7+1= 17ميباشد .با استفاده از ويژگيهاي عملگر  modميتوانيم اين ادعا را
ثابت کنيم .يک عدد صحيح را به شکل مجموع ارقام آن ضرب در توان  10مينويسيم:
a =an×10n +...+a1×101+a0×100
 6371 =6×103+3×102+7×101+1×100مثالً
اکنون ميتوانيم عملگر پيمانه را براي هر دو طرف معادله اعمال کنيم و از مثال قبلي ،که 10 mod 3
برابر است با  1استفاده کنيم.
a mod 3 =)an×10 n+...+a1×101+a0×100( mod 3
=)an×10n( mod 3+...+)a1×101( mod 3+)a0×100( mod 3
(=)an mod 3(×)10n mod 3(+...+)a1 mod 3(×)101 mod 3(+)a0 mod 3(×)100 mod 3
=an mod 3+...+a1 mod 3+a0 mod 3
=)an+...+a1+a0( mod 3

وارونها
وقتي که با حساب پيمانهاي سروکار داريم ،غالباً بايد وارون يک عدد را نسبت به يک عمل پيدا کنيم.
معموالً به دنبال وارون جمع 1يا وارون ضرب 2هستيم.
وارون نسبت به عمل جمع
در مجموعه  ، Znدو عدد  a,bوارون جمعي يکديگر هستند اگر ).a+b 0 (mod n
در مجموعه  Znوارون نسبت به جمع عدد  aرا ميتوان به شکل  b =n-aمحاسبه کرد .مثالً
وارون نسبت به جمع عدد  4در مجموعه  ، Z10برابر  10-4 = 6است.
===========================================================
 1وارون نسبت به عمل جمع ]م[
 2وارون نسبت به عمل ضرب]م[

58

رمزنگاری و امنیت شبکه

در حساب پيمانهاي ،هر عدد صحيح يک وارون در عمل جمع دارد.
مجموع عدد صحيح و وارون آن متجانس صفر است به پيمانهn
توجه داشته باشيد که در حساب پيمانهاي ،هر عدد يک وارون جمع دارد و اين وارون ،منحصر به
فرد است .هر عدد يک و تنها يک وارون نسبت به جمع دارد؛ اگرچه ممکن است وارون يک عدد ،خود
آن عدد باشد.
مثال 21-2
تمام زوجهاي وارون يکديگر نسبت به جمع را در مجموعه  Z10پيدا کنيد.
حل:
شش زوج از وارونها نسبت به جمع عبارتاند از .)5،5( ،)4،6( ،)7،3( ،)8،2( ،)9،1( ،)0،0( :در اين
ليست  0وارون خودش نسبت به عمل جمع است؛  5نيز همين وضعيت را دارد .توجه داشته باشيد که
وارونها نسبت به جمع ،دو طرفه هستند .اگر  4وارون نسبت به جمع  6است 6 ،هم وارون نسبت به
جمع  4است.
وارون نسبت به ضرب
در مجموعه  ،Znدو عدد  a,bوارون ضربي همديگر هستند ،اگر ).a×b 1 (mod n
مثالً اگر پيمانه عدد  10باشد ،در اين صورت وارون ضربي  ، 3برابر  7است .زيرا
)3×7( mod 10 =1
در حساب پيمانهاي ،ممکن است يک عدد صحيح ،وارون نسبت به ضرب داشته باشد يا نداشته
باشد .وقتي که عدد ،وارون ضربي داشته باشد ،حاصلضرب عدد صحيح و وارون ضربياش متجانس
است با يک به پيمانه .n
ميتوان ثابت کرد که  aوارون ضربي در مجموعه  Znدارد ،اگر و تنها اگر  gcd(n,a) =1باشد .در
اين حالت  a,nنسبت به هم اول هستند.

مثال 22-2
وارون ضربي عدد  8در مجموعه  Z10را پيدا کنيد.
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حل:
در اينجا هيچ وارون ضربي وجود ندارد ،زيرا  gcd)10،8(=2≠1ميباشد؛ به عبارت ديگر نميتوانيم
عددي بين  0و  9پيدا کنيم که وقتي در  8ضرب شود ،نتيجه آن متجانس با يک باشد.
مثال 23-2
تمام وارونهاي ضربي در مجموعه  Z10را پيدا کنيد.
حل:
در اينجا تنها سه زوج وارون ضربي وجود دارد .)9،9( ،)3،7( ،)1،1( :اعداد  8 ،6 ،5 ،4 ،2 ،0وارون
ضربي ندارند .ميتوانيم مشاهده کنيم که رابطهاي  )1×1( mod 10=1برقرار است.
مثال 24-2
تمام وارونهاي ضربي در مجموعهي Z11را پيدا کنيد.
حل:
هفت زوج وارون ضربي دارند .)10،10( ،)9،9( ،)8،7( ،)9،5( ،)4،3( ،)6،2( ،)1،1( :در مقايسه  z10با
 ،z11تعداد gcdها دو برابر شد .علت اين است که در  gcd)11،a( ،Z11براي تمام مقادير  aبه غير از 0
وارون ضربي وجود دارند.
عدد صحيحaدرZnوارون ضربي دارد ،اگر و تنها اگرgcd (n,a) = 1 mod nباشد.
الگوريتم اقليدسي بسطيافته ،که پيشتر در اين فصل در مورد آن صحبت کرديم ،ميتواند وارون
ضربي  bدر  Znرا پيدا کند ،به شرطي که  b,nمعلوم باشد و وارون وجود داشته باشد .براي نشان دادن
اين مطلب اجازه دهيد ( nپيمانه) را جايگزين اولين عدد صحيح يعني  aکنيم .ميتوانيم بگوييم که اين
الگوريتم ميتواند  t,sرا به اين صورت به دست آوردs×n+b×t =gcd (n,b) :؛ با اين حال ،اگر وارون
ضربي  bوجود داشته باشد gcd (n,b) ،بايد  1باشد؛ بنابراين رابطه به شکل زير است:
(s×n)+ (b×t)=1
اکنون عملگر پيمانهاي را بر هر دو طرف اعمال ميکنيم؛ به عبارت ديگر هر طرف را به Zn
نگاشت ميکنيم.
)n×s+t×b( mod n =1 mod n
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[(s×n) mod n]+[(b×t) mod n]=1 mod n
0+[(b×t) mod n] =1
 ← (b×t) mod n=1به اين معني است که  ،tوارون ضربي عدد  bدر مجموعه  Znاست.
توجه داشته باشيد که حاصل ] [ (s×n) mod nدر خط سوم  0است ،زيرا اگر ) (s×nرا بر n
تقسيم کنيم خارج قسمت برابر  ،Sاما باقيمانده  0است.
الگوريتم اقليدسي بسطيافته ميتواند وارون ضربي  bدر  Znرا پيدا کنيد ،به شرطي که b,n
مشخص شده باشد و  gcd (n,b)=1باشد.
وارون ضربي bپس از نگاشت به Znبرابر با مقدار tاست.
شکل  15-2نشان ميدهد که چگونه ميتوان با استفاده از الگوريتم اقليدسي بسطيافته ،وارون
ضربي يک عدد را پيدا کرد.

شکل  :15-2استفاده از الگوريتم اقليدسي بسطيافته براي يافتن وارون ضربي

مثال 25-2
وارون ضربي عدد  11در مجموعه  Z26را پيدا کنيد.
حل:
از جدولي شبيه به جدولي که پيشتر براي  r1=26و r2=11به کار برديم ،استفاده ميکنيم .تنها مقدار t
براي ما اهميت دارد.
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( gcd)26،11برابر 1است و اين بدان معني است که وارون ضربي  11وجود دارد .در الگوريتم
اقليدسي بسطيافته  t1 =-7به دست ميآيد .وارون ضربي  )-7( mod 26 =19ميباشد؛ به عبارت ديگر
 11و  19وارون ضربي در  Z26هستند .چون  )11×19( mod 26=209 mod 26 =1است.
مثال 26-2
وارون ضربي عدد  23در مجموعه  Z100را پيدا کنيد.
حل:
از جدولي شبيه به جدولي که پيشتر براي  r1=100و  r2=23به کار برديم ،استفاده ميکنيم .فقط مقدار t
برايمان اهميت دارد.

) gcd (100,23برابر 1است و اين بدان معني است که وارون  23وجود دارد .الگوريتم اقليدسي
بسطيافته  t1=-13را نتيجه ميدهد .وارون ضربي  )-13( mod 100=87ميباشد؛ به عبارت ديگر  13و
 87وارون ضربي هم در  Z100هستند .پس داريم:
)23×87( mod 100=2001 mod 100=1
مثال 27-2
وارون ضربي عدد  12در مجموعه  Z26را پيدا کنيد.
حل:
از جدولي با  r1=26و  r2=12که شبيه به جدولي است که پيشتر به کار برديم استفاده ميکنيم.

62

رمزنگاری و امنیت شبکه

 gcd)12،26(=2≠1ميباشد و به اين معني است که وارون ضربي براي عدد  12در مجموعه Z26
وجود ندارد.

جدولهاي وارون جمع و ضرب
شکل  16-2دو جدول جمع و ضرب را در  Z10نشان ميدهد .در جدول مربوط به جمع ،هر عدد صحيح
يک وارون نسبت به جمع دارد .زوجهاي وارون را زماني ميتوان يافت که حاصل جمعشان صفر باشد؛
در نتيجه زوجهاي ( )5،5( ،)4،6( ،)7،3( ،)8،2( ،)9،1( ،)0،0حاصل ميشود .در جدول ضرب ،فقط سه
زوج ( )9،9( ،)3،7( ،)1،1را داريم .زوجهايي مورد نظر است که حاصلضرب آنها  1باشد .هر دو
جدول نسبت به قطر عناصر ،که از باالي سمت چپ به قسمت پايين سمت راست کشيده شده است
متقارن هستند و اين نشاندهندهي ويژگي جابجايي جمع و ضرب است ).(a×b =b×a, a+b =b+a
همچنين جدول جمع نشان ميدهد که هر سطر و ستون ،جايگشت سطر و ستون ديگري است .اين نکته
در مورد جدول ضرب درست نيست.

شکل  :16-2جدولهاي جمع و ضرب براي Z10

مجموعههاي متفاوت براي جمع و ضرب
در رمزنگاري ،بيشتر با وارونها سروکار داريم .اگر عملگر مورد استفاده در الگوريتم رمزنويسي/
رمزگشايي جمع باشد ،فرستنده از يک عدد صحيح (به عنوان کليد رمزنويسي) استفاده ميکند و گيرنده
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از وارون آن عدد (به عنوان کليد رمزگشايي) استفاده ميکند Zn .ميتواند مجموعهي کليدهاي ممکن
باشد ،زيرا هر عدد صحيح در اين مجموعه داراي وارون نسبت به جمع است؛ از طرف ديگر ،اگر عملگر
مورد استفاده در الگوريتم رمزنويسي /رمزگشايي ضرب باشد Zn ،ديگر نميتواند مجموعهاي از کليدهاي
ممکن باشد زيرا فقط برخي از اجزاي اين مجموعه داراي وارون نسبت به ضرب هستند ،پس به
مجموعهي ديگري نياز داريم .اين مجموعهي جديد زيرمجموعه  Znبوده و تنها شامل اعداد صحيحي در
 Znميباشد که يک وارون ضربي منحصر به فرد داشته باشد .اين مجموعه جديد را * Znمينامند .شکل
 17-2چند نمونه از اين دو مجموعه را نشان ميدهد .توجه داشته باشيد که * Znرا ميتوان از جدول
ضرب نظير آنچه که در شکل  16-2نشان داده شده است به دست آورد.
هر عضو از مجموعه  ، Znيک وارون نسبت به جمع دارد ،اما تنها تعدادي از اعضا داراي وارون
نسبت به ضرب هستند .هر عضو از مجموعه * ، Znيک وارون نسبت به ضرب دارد ،اما فقط برخي از آن
ها داراي وارون نسبت به جمع ميباشند.
پس زماني که وارون نسبت به جمع نياز داريم ،بايد از مجموعه  Znاستفاده کنيم و وقتي وارون
نسبت به ضرب نياز است بايد از مجموعه * Znاستفاده کنيم.

شکل  :17-2برخي از مجموعههاي  Znو *Zn

مجموعههاي ديگر
غالباً در رمزنگاري از دو مجموعهي ديگر نيز استفاده ميکند . Zp* ,Zp :پيمانهي اين دو مجموعه ،يک
عدد اول است .در فصول بعدي در مورد اعداد اول بحث خواهيم کرد ،در اينجا همين قدر کافي است که
بدانيم عدد اول فقط دو مقسومعليه دارد؛ عدد صحيح يک و خود عدد.
مجموعه  Zpمانند  Znاست فقط  nعدد اول است Zp .تمام اعداد صحيح از  0تا  p-1را شامل مي
شود .هر عضو  Zpيک وارون نسبت به جمع دارد و هر عضو ،به غير از صفر ،يک وارون نسبت به
ضرب دارد.
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مجموعه * Zpهمان مجموعه * Znاست ،فقط  nعدد اول است Zp* .تمام اعداد صحيح از  1تا
 p-1را شامل ميشود .هر عضو از * Zpيک وارون نسبت به جمع و يک وارون نسبت به ضرب دارد.
پس وقتي مجموعهاي نياز داشته باشيم که هم وارون نسبت به جمع و هم وارون نسبت به ضرب را
پشتيباني کند Zp* ،گزينه بسيار خوبي است.
اعضاي اين دو مجموعه وقتي که  p=13باشد به شکل زير است.
{Z13 =}0،1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12
{Z*13 =}1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12

 3-2ماتريسها
در رمزنگاري ،بايد از ماتريسها نيز پشتيباني کنيم .اگرچه ماتريسها به شاخه خاصي از جبر که به آن
جبرخطي ميگويند تعلق دارد؛ اما در اينجا خالصهاي از مبحث ماتريسها که جهت آمادگي شما براي
مطالعه رمزنگاري الزم است را بررسي ميکنيم .کساني که با اين مبحث آشنا هستند ميتوانند از قسمتي
يا کل اين بخش چشمپوشي کنند .اين بخش ،با تعاريف آغاز ميشود و سپس نشان ميدهيم که چگونه
از ماتريسها در حساب پيمانهاي استفاده ميشود.

تعاريف
ماتريس آرايهاي مستطيل شکل از عناصر در اندازهي  L×mاست ،که  Lتعداد سطرها و  mتعداد ستونها
را نشان ميدهد .معموالً ماتريس را با حروف بزرگ و توپر ،مانند  Aنشان ميدهند .عنصر  aijدر  iامين
سطر و  jامين ستون ماتريس قرار دارد .اگر چه اين عناصر ميتوانند مجموعهاي از اعداد باشند ،اما فقط
ماتريسهايي که عناصرشان در  Zاست را بررسي ميکنيم .شکل  18-2اين ماتريس را نشان ميدهد.

شکل  :18-2ماتريسي به اندازه l×m
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اگر ماتريسي فقط يک سطر داشته باشد ( )l =1به آن ماتريس سطري ميگويند و اگر فقط يک
ستون داشته باشد ( )m =1به آن ماتريس ستوني ميگويند .در ماتريس مربع ،تعداد سطرها و ستونها
برابرند ( )l =mو عناصر  a11, a22, ..., ammقطر اصلي را تشکيل ميدهند .يک ماتريس صفر که آن را
با  0نشان ميدهند ،ماتريسي است که عناصر تمام سطرها و ستونهاي آن صفر است.
ماتريس يکه که با  Iنشان داده ميشود ،ماتريس مربعي است که عناصر قطر اصليش يک و بقيه
عناصرش صفر هستند .شکل  19-2ماتريسهايي را با عناصري از  Zنشان ميدهد.

شکل  :19-2نمونههايي از ماتريس

اعمال و روابط
در جبر خطي ،رابطه تساوي و چهار عمل جمع ،تفريق ،ضرب و ضرب اسکالر براي ماتريسها تعريف
شده است.

تساوي
دو ماتريس برابرند ،به شرطي که تعداد سطرها و ستونها و عناصر متناظر هر سطر و ستون برابر باشند؛
به عبارت ديگر  A =Bاگر شرط  aij =bijرا براي تمام  iها و  jها داشته باشيم.

جمع و تفريق
اگر دو ماتريس داراي سطرها و ستونهاي هم اندازه باشند ،ميتوان آنها را با هم جمع کرد .جمع را به
اين شکل نشان ميدهيم  .C =A+Bدر اين حالت ،ماتريس به دست آمدهي  Cهم داراي همان تعداد
سطر و ستون  A, Bاست .هر عنصر از  Cمجموع دو عنصر متناظر  A,Bاست .Cij =Aij+Bij :تفريق هم
همين گونه است ،به جز اين که هر عضو از  Bاز عنصر متناظرش در  Aکم ميشود. Dij =Aij-Bij :
مثال 28-2
شکل  20 -2نمونهاي از جمع و تفريق را نشان ميدهد.
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شکل  20-2جمع و تفريق ماتريسها

ضرب
ميتوانيم دو ماتريس با اندازههاي مختلف را در هم ضرب کنيم به شرطي که تعداد ستونهاي ماتريس
نخست با تعداد سطرهاي ماتريس دوم برابر باشد .اگر  Aماتريس  L×mو  Bماتريس  m×pباشد،
حاصلضرب آنها ماتريس  Cبا اندازه  L×pميشود .اگر هر عنصر از ماتريس  Aرا  aijو هر عنصر از
ماتريس  Bرا  bjkبناميم ،در نتيجه هر عنصر از ماتريس  cik ،Cخواهد بود و ميتوان به شکل زير آن را
محاسبه نمود.
Cik= ∑ aij×bjk=ai1×b1j+ai2×b2j+…+aim×bmj
مثال 29-2
شکل  21-2حاصل يک ماتريس سطري ( )1×3در يک ماتريس ستوني ( )3×1را نشان ميدهد .نتيجه،
ماتريسي با اندازه  1×1است.

شکل  :21-2ضرب يک ماتريس سطري در يک ماتريس ستوني

مثال 30-2
شکل  22-2حاصل يک ماتريس  2×3در يک ماتريس  3×4را نشان ميدهد .نتيجه يک ماتريس 2×4
است.

شکل  :22-2ضرب يک ماتريس  2×3در يک ماتريس 3×4
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ضرب اسکالر
ماتريس را ميتوان در يک عدد (که به آن اسکالر ميگويند) ضرب کرد .اگر  C =XAباشد ،حاصل
ماتريسي است با اندازه  L×mکه  Cij =x ×aijاست.

شکل  :23-2ضرب اسکالر

مثال  :31-2شکل  23-2نمونهاي از ضرب اسکالر را نشان ميدهد.

دترمينان
دترمينان ماتريس مربع  Aبا اندازه  m×mکه به صورت ) det (Aنشان داده ميشود ،عدد اسکالري است
که به صورت بازگشتي و به شکل زير محاسبه ميشود:
 )1اگر  m=1باشد پس .det (A)=a11
 )2اگر  m>1باشد )(−1)i+j × aij× det (Aij

∑ = ). det (A

𝑚…𝑙= 𝑖

به گونهاي که  Aijماتريسي است که با حذف سطر iو ستون jاز ماتريس  Aبه دست آمده است.
دترمينان فقط براي ماتريس مربع قابل محاسبه است.
مثال 32-2
شکل  24-2نشان ميدهد که چگونه با استفاده از تعريف بازگشتي باال ميتوانيم دترمينان ماتريس به
اندازه  2×2را بر مبناي دترمينان ماتريس  1×1محاسبه کنيم .مثال زير نشان ميدهد ،وقتي که  mبرابر  1يا
 2باشد؛ يافتن دترمينان يک ماتريس بسيار ساده است.

شکل  :24-2محاسبهي دترمينان ماتريس 2×2

مثال 33-2
شکل  25-2محاسبهي دترمينان يک ماتريس  3×3را نشان ميدهد.
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شکل  25-2محاسبهي دترمينان يک ماتريس 3×3

وارون ماتريسها
ماتريسها ،هم وارون نسبت به جمع و هم وارون نسبت به ضرب دارند .

وارون نسبت به جمع
وارون نسبت به جمع ماتريس  Aماتريس ديگري مانند  Bاست ،به طوري که  A+B=0باشد؛ به عبارت
ديگر براي تمام مقادير  iو  jداريم  .Bij =-Aijمعموالً وارون نسبت به جمع  Aرا با  –Aنشان ميدهيم.

وارون نسبت به ضرب
وارون نسبت به ضرب فقط براي ماتريسهاي مربع تعريف شده است .وارون ضربي ماتريس مربع A
ماتريس مربع  Bاست ،به طوري که  A×B =B×A =Iباشد .معموالً وارون ضربي  Aرا با  A-1نشان مي-
دهيم .وارون نسبت به ضرب تنها زماني وجود دارد که ) det (Aوارون ضربي در مجموعه مربوطه
داشته باشد .از آنجا که هيچ عدد صحيحي وارون ضربي در  Zندارد ،در نتيجه ماتريسهاي موجود در Z
همگي فاقد وارون ضربي هستند؛ با اين حال ،ماتريسهاي داراي عناصر مجموعهي اعداد حقيقي 1وارون
دارند به شرطي که  det (A) =0باشد.
وارون نسبت به عمل ضرب فقط براي ماتريس مربع تعريف شده است.

ماتريس باقيماندهها

2

در رمزنگاري بيشتر از ماتريس باقيماندهها استفاده ميشود؛ ماتريسهايي که تمام عناصر آن متعلق به Zn
ميباشد .تمام اعمالي که روي ماتريس باقيماندهها انجام ميشود ،دقيقاً مانند اعمالي است که بر روي
ماتريسهاي عدد صحيح انجام ميشود به جز اينکه تمام اعمال در حساب پيمانهاي انجام ميشود .يک
نتيجه جالب اين است که ماتريس باقيمانده ،داراي وارون ضرب است به شرطي که دترمينان ماتريس
===========================================================
Real
Residue Matrices

1
2
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داراي وارون نسبت به ضرب در  Znباشد؛ به عبارت ديگر ،يک ماتريس باقيمانده داراي وارون ضربي
است ،اگر  gcd(det(A),n)=1باشد.

مثال 34-2
شکل  26-2ماتريس باقيمانده  Aدر  Z26و وارون ضربي ( )A-1را نشان ميدهد det (A) =21 .است
پس داراي وارون ضربي  5در  Z26ميباشد .توجه داشته باشيد ،وقتي که دو ماتريس را در هم ضرب
ميکنيم ،حاصل ،ماتريس يکه نسبت به ضرب در  Z26ميباشد.

 :26-2ماتريس باقيمانده و وارون ضربي آن

تجانس
دو ماتريس به پيمانه  nمتجانساند و به صورت ) A ≡ B (mod nنوشته ميشوند ،به شرطي که تعداد
سطرها و ستونهاي آنها يکسان باشد و تمام عناصر متناظر به پيمانه  nمتجانس باشند؛ به عبارت ديگر
) A ≡ B (mod nاگر براي تمام  iها و  jها ) aij ≡ bij (mod nباشد.

 -4-2تجانس خطي

1

معموالً رمزنگاري ،شامل حل يک معادله يا مجموعهاي از معادالت يک يا چند متغيره با ضرايبي از
مجموعه  Znميباشد .در اين بخش چگونگي حل معادالتي را نشان ميدهيم که توان تمام متغيرهاي آن
يک است (معادلهي خطي).

معادالت خطي تک متغيره

2

اجازه دهيد بررسي کنيم که چگونه معادالت تک متغيري يعني معادالتي به شکل ) ax  b (mod nرا
ميتوانيم حل کنيم .معادالتي از اين نوع ممکن است يا راهحل نداشته باشند يا تعداد معدودي راهحل
===========================================================
Linear Congruence
Single-Variable Linear Equations

1
2
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داشته باشند .فرض کنيد  gcd (a,n) =dباشد .اگر  d∤bباشد پس راهحلي وجود ندارد ولي اگر d|b
يک راهحل داريم.
اگر  d|bاز راهکار زير براي يافتن راهحلهاي مربوطه استفاده ميکنيم.
 )1با تقسيم هر دو طرف معادله و خود پيمانه بر  dمعادله را کاهش ميدهيم.
 )2براي يافتن راهحل ويژه  ،X0هر دو طرف معادله کاهش يافته را در وارون ضربي ،ضرب
ميکنيم.
 )3راهحلهاي کلي عبارتاند ازx =x0+k (n/d) for k =0,1, …, (d-1) :
مثال 35-2
معادله ( 10x ≡2)mod 15را حل کنيد:
حل:
نخست  gcd)15،10( =5را به دست ميآوريم .از آنجا که  5بر  2قابل تقسيم نيست ،اين معادله راهحل
ندارد.
مثال 36-2
پاسخ معادله ( 14x ≡12)mod 18را به دست آوريد.
حل:
توجه داشته باشيد که  gcd)18،14( =2است .از آنجا که  12بر  2بخشپذير است ،دقيقاً دو راهحل
داريم ،اما ابتدا معادله را کاهش ميدهيم.
(7x ≡6 )mod 9( → x ≡6)7-1 ()mod 9

→

(14x ≡12)mod 18

x0 =)6×7-1( mod 9 =)6×4()mod 9( =6
x1 =x0+1×)18/2( =15
هر دو پاسخ  6و  15در رابطهي تجانس صدق ميکند ،زيرا  )14×16(mod 18=12و
.)14×15( mod 18 =12
مثال 37-2
معادله ( 3x+4 ≡6)mod 13را حل کنيد.
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حل
نخست معادله را به شکل ) ax  b (mod nتغيير ميدهيم( -4 .وارون جمعي  )4را به هر دو طرف
اضافه ميکنيم ،رابطه ( 3x ≡2 )mod 13به دست ميآيد .چون  gcd)3،13( =1است ،معادله فقط يک
راهحل دارد و آن هم  x0 =)2×3( mod 13 =18 mod 13 =5است .ميبينيم که پاسخ ،در معادله اصلي
( 3×5+4≡ 6 )mod 13صدق ميکند.

مجموعه معادالت خطي

1

ميتوانيم مجموعه معادالت خطي با پيمانه يکسان را حل کنيم به شرطي که ماتريس شکل گرفته از
ضرايب متغيرها ،وارونپذير باشد .براي اين کار سه ماتريس ميسازيم؛ نخستين ماتريس ،ماتريس مربع
متشکل از ضرايب متغيرها است .دومين ماتريس ،ماتريس ستوني ساخته شده از خود متغيرهاست و
سومين ماتريس ،ماتريس ستوني ساخته شده از مقادير سمت راست عملگر تجانس است .ميتوانيم
مجموعه معادالت را به شکل ضرب ماتريس هم تفسير کنيم .اگر هر دو طرف تجانس را در وارون
ضربي اولين ماتريس ضرب کنيم ،نتيجهي آن ،باقي ماندن ماتريس متغيرها در سمت چپ است و اين
بدين معناست که مسئله را ميتوان به وسيله ضرب ماتريس ،همانگونه که در شکل  27-2نشان داده
شده است حل کرد.

شکل  :27-2مجموعه معادالت خطي

مثال 38-2
مجموعه معادالت سه مجهولي زير را حل کنيد.
(3x+5y+7z ≡3)mod 16
===========================================================
Set of Linear Equations

1
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(x+4y+13z ≡5)mod 16
(2x+7y+3z ≡4)mod 16
حل:
در اينجا  z,y,xنقش  x3,x2,x1را بازي ميکنند .ماتريس تشکيل شده از سه معادلهي سه مجهولي،
وارونپذير است .وارون ضربي ماتريس را به دست آورده و آن را در ماتريس ستوني شکل گرفته از 4 ،3
و ( 5حاصل سمت راست رابطه) ضرب ميکنيم .نتيجه ( y ≡4)mod 16( ،x ≡15)mod 16و
( z ≡14)mod 16است .ميتوانيم با جاگذاري اين مقادير در معادله ،پاسخ را به دست آوريم.

 -5-2وب سايتها پيشنهادي
سايتهاي زير اطالعات بيشتري در زمينه مباحث بيان شده در اين فصل در اختيار شما قرار ميدهند.
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 6-2چکيده
 مجموعه اعداد صحيح که با  Zنشان داده ميشود ،شامل تمام اعداد صحيح از مثبت بينهايت تا
منفي بينهايت ميباشد .سه عمل دودويي پرکاربردي که براي اعداد صحيح تعريف شدهاند
عبارتاند از :جمع ،تفريق و ضرب .تقسيم در اين مقوله جاي نميگيرد زيرا حاصل عمل تقسيم
به جاي يک خروجي ،دو خروجي توليد ميکند.
 در حساب عدد صحيح اگر  aرا بر  nتقسيم کنيم ،ميتوانيم  qو  rرا به دست آوريم .رابطهي
بين اين چهــار عدد صحيح را ميتوان به شکل  a =q×n+rنشان داد a|b .به شرطي که
 a =q×nباشد .در اين فصل به چهار ويژگي بخشپذيري اشاره کرديم.
 دو عدد صحيح مثبت ميتوانند بيش از يک مقسومعليه مشترک داشته باشند؛ اما معموالً بزرگ
ترين مقسومعليه مشترک براي ما اهميت دارد .الگوريتم اقليدسي ،روش موثر و سيستماتيکي
براي محاسبهي بزرگترين مقسومعليه مشترک دو عدد صحيح را در اختيار ما قرار ميدهد.
 الگوريتم اقليدسي بسطيافته ميتواند) gcd (a,bو درعين حال مقـادير  t,sکه در معادلهي
) as+bt =gcd (a,bصدق ميکنند را محاسبه نمايد.
 معادلهي خطي سيال دو مجهوله به شکل  ax+by =cاست .اين معادله ،هم پاسخ ويژه و هم
پاسخ کلي دارد.
 در حساب پيمانهاي ،فقط باقيماندهها براي ما اهميت دارند ،زيرا ميخواهيم تنها مقدار  rرا وقتي
که  aرا بر  nتقسيم ميکنيم بدانيم .از يک عملگر جديد موسوم به عملگر پيمانهاي استفاده مي-
کنيم؛ بنابراين  a mod n =rاست n .را پيمانه و  rرا باقيماندهي عملگر ميناميم.
 نتيجهي عمل به پيمانه  nهميشه يک عدد صحيح بين  0و  n-1است .پس عملگر پيمانهاي،
مجموعهاي را ايجاد ميکند که در حساب پيمانهاي از آن به عنوان مجموعهي کوچکترين
باقيمانده به پيمانه  nيا  Znياد ميشود.
 نگاشت مجموعهي  Zبه مجموعهي  ،Znيک به يک نيست .اعضاي نامحدودي از  Zرا ميتوان
به يک عضو  Znمتجانس به پيمانه  nنگاشت نمود .براي نشان دادن اين که دو عدد صحيح
متجانس هستند ،از عملگر تجانس  استفاده ميکنيم.
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 کالس باقيمانده ] [aمجموعهاي از اعداد صحيح متجانس به پيمانه  nاست .اين کالس از
مجموعهي کل اعداد صحيح  xتشکيل شده به شرطي که  x = a mod nباشد.
 سه عملگر دودويي (جمع ،تفريق و ضرب) که براي مجموعه  Zتعريف شده است را ميتوان
براي مجموعه  Znنيز تعريف کرد .شايد الزم باشد با استفاده از عملگر پيمانه ،نتيجه را به Zn
نگاشت کرد.
 در  Znدو عدد  a,bوارون جمعي يکديگرند به شرطي که ) a+b ≡0 (mod nباشد و وارون
ضربي يکديگرند ،به شرطي که ) b×a ≡1 (mod nباشد .عدد صحيح  aداراي وارون ضربي
در  Znاست ،اگر و تنها اگر  gcd(n,b) =1باشد )  a,nنسبت به هم اول باشند).
 الگوريتم اقليدسي بسطيافته ،وارونهاي ضربي  bدر  Znرا زماني پيدا ميکند که  b,nمعلوم و
 gcd(n,b) =1باشد.
 ماتريس ،آرايهاي مستطيل شکل از  l×mعنصر است که  lتعداد سطرها و  mتعداد ستونهاست.
ماتريس را با يک حرف بزرگ و توپر نظير  Aنشان ميدهيم .عنصر  aijدر سطر  iو ستون  jقرار
دارد.
 دو ماتريس برابرند اگر تعداد سطر و ستون برابر و عناصر نظير هم برابر باشد.
 جمع و تفريق تنها روي ماتريسهاي هم اندازه انجام ميشود .ميتوانيم دو ماتريس با اندازههاي
مختلف را در هم ضرب کنيم ،به شرطي که تعداد ستونهاي ماتريس اول با تعداد سطرهاي دوم
ماتريس برابر باشد.
 در ماتريسهاي باقيمانده ،تمام عناصر در مجموعه  Znهستند .تمام اعمال روي ماتريسهاي
باقيمانده ،در چارچوب حساب پيمانهاي انجام ميشود .ماتريس باقيمانده وارون دارد به شرطي
که ماتريس وارون دترمينان داشته باشد.
 معادلهاي به شکل ) ax b (mod nممکن است راهحلي نداشته باشد يا فقط تعداد معدودي
راهحل داشته باشد .اگر  gcd (a,n)| bبرقرار باشد فقط تعداد معدودي راهحل وجود دارد.
 مجموعهاي از معادالت خطي با پيمانه يکسان را ميتوان حل کرد ،به شرطي که ماتريس متشکل
از ضرايب و متغيرها ،وارون داشته باشد.
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 7-2مجموعه تمرينها
پرسشهاي دورهاي
 )1تفاوت بين  Z,Znرا بيان کنيد .کدام مجموعه ميتواند اعداد صحيح منفي داشته باشد؟
چگونه ميتوانيم يک عدد صحيح در  Zرا به يک عدد صحيح در  Znنگاشت کنيم؟
 )2چهار ويژگي بخشپذيري که در اين فصل مورد بحث قرار گرفت را نام ببريد .يک عدد
صحيح که فقط يک مقسومعليه داشته باشد را نام ببريد .يک عدد صحيح با دو مقسومعليه را
نام ببريد .يک عدد صحيح با بيش از دو مقسومعليه را نام ببريد.
 )3بزرگترين مقسومعليه مشترک دو عدد صحيح را تعريف کنيد .با کدام الگوريتم ميتوان
بزرگترين مقسومعليه مشترک را پيدا کرد؟
 )4معادله خطي سيال دو مجهوله چيست؟ چنين معادلهاي ميتواند چند راهحل داشته باشد؟
راهحلها را چگونه ميتوان پيدا کرد؟
 )5عملگر پيمانهاي چيست و کاربرد آن کدام است؟ تمام ويژگيهايي را که در اين فصل براي
عملگر پيمانهاي برشمرديم نام ببريد.
 )6تجانس را تعريف کرده و آن را با تساوي مقايسه کنيد.
 )7دسته باقيمانده و کوچکترين باقيمانده را تعريف کنيد.
 )8تفاوت بين مجموعه  Znو مجموعه  Z*nچيست؟ در کدام مجموعه ،هر عنصر يک وارون
نسبت به جمع دارد؟ در کدام مجموعه ،هر عنصر يک وارون ضربي دارد؟ براي يافتن وارون
ضربي يک عدد صحيح در  Znچه الگوريتمي مورد استفاده قرار ميگيرد؟
 )9ماتريس را تعريف کنيد .ماتريس سطري چيست؟ ماتريس ستوني چيست؟ ماتريس مربع
چيست؟ چه نوع ماتريسي دترمينان دارد؟ چه نوع ماتريسي ميتواند وارون داشته باشد؟
 )10تجانس خطي را تعريف کنيد .براي يافتن راهحل معادلهاي از نوع ) axb (mod nچه
نوع الگوريتمي به کار ميرود؟ چگونه ميتوان مجموعه معادالت خطي را حل کرد؟

تمرينها
 )11کدام يک از روابط زير صحيح و کدام يک نادرست ميباشد؟
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5|8

23|96

15|21

27∤127

3|123

5|26

 )12با استفاده از الگوريتم اقليدسي بزرگترين مقسومعليه مشترک زوج عدد صحيحهاي زير
را به دست آوريد.
(a) )88 ،220
(b) )200 ،42
(c) )24 ،320
(d) )401 ،700
 )13پاسخ پرسشهاي زير را پيدا کنيد.
 )aفرض کنيد  gcd(a,b) =24باشد gcd)a،b،16( ،را به دست آوريد.
 )bفرض کنيد  gcd(a,b,c) =24باشد gcd)a،b،c،16( ،را به دست آورديد.
 gcd)200،180،450( )cرا به دست آوريد.
 gcd)200،180،450،610( )dرا به دست آوريد.
 )14فرض کنيد  nعدد صحيح غير منفي باشد.
 gcd)2n+1،n( )aرا به دست آوريد.
 )bبا استفاده از نتيجه قسمت  gcd)250،501( ،gcd)40،81( ،gcd)201،301( ،aرا به
دست آوريد.
 )15فرض کنيد  nيک عدد صحيح غير منفي است.
 gcd)3n+2،1n+1( )aرا به دست آوريد.
 )bبا استفاده از نتيجه قسمت قبل ( gcd)201،301و ( gcd)81،121را به دست آوريد.
 )16با استفاده از الگوريتم اقليدسي بسطيافته ،بزرگترين مقسومعليه مشترک زوجهاي زير و
مقادير  t,sرا به دست آوريد.
(a) )4 ،7
(b) )291 ،42
(c) )84 ،320
(d) )400 ،60
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 )17پاسخ پرسشهاي زير را به دست آوريد.
a) 22 mod 7
b) 140 mod 10
c) -78 mod 13
d) 0 mod 15
 )18با استفاده از مراحل کاهش ،اعمال زير را انجام دهيد.
a) )273+147( mod 10
b) )4223+17323( mod 10
c) )148+14423( mod 12
d) )2467+461( mod 12
 )19با استفاده از کاهش ،اعمال زير را انجام دهيد.
a) )125×45( mod 10
b) )424×32( mod 10
c) )144×34( mod 12
d) )221×23( mod 12
 )20از ويژگيهاي عملگر  modبراي اثبات موارد زير استفاده کنيد.
 )aباقيماندهي هر عدد صحيح ،وقتي که تقسيم بر  10شود ،سمت راستترين رقم خود
عدد است.
 )bباقيماندهي هر عدد صحيح وقتي که بر  100تقسيم شود ،عدد صحيحي است که از
دو رقم سمت راست خود عدد تشکيل شده است.
 )cباقيماندهي هر عدد صحيح وقتي که بر  1000تقسيم شود ،عدد صحيحي است از سه
رقم سمت راست خود عدد تشکيل شده است.
 )21در حساب به ما گفتهاند که باقيماندهي تقسيم يک عدد صحيح بر  5مانند باقيماندهي
تقسيم سمت راستترين رقم آن عدد بر  5است .از ويژگيهاي عملگر  modبراي اثبات
اين ادعا استفاده کنيد.

78

رمزنگاری و امنیت شبکه

 )22در حساب به ما گفتهاند که باقيماندهي تقسيم يک عدد صحيح بر  2مانند باقيماندهي
تقسيم سمت راستترين رقم آن عدد بر  2است .از ويژگيهاي عملگر  modبراي اثبات
اين ادعا استفاده کنيد.
 )23در حساب به ما گفتهاند که باقيماندهي تقسيم يک عدد صحيح بر  4همانند باقيماندهي
تقسيم دو رقم سمت راست آن عدد بر  4است .با استفاده از ويژگيهاي عملگر  modاين
ادعا را ثابت کنيد.
 )24در حساب به ما گفتهاند که باقيماندهي تقسيم يک عدد صحيح بر  8همانند باقيماندهي
تقسيم سه رقم سمت راست آن عدد بر  8ميباشد .با استفاده از ويژگيهاي عملگر mod
اين ادعا را ثابت کنيد.
 )25در حساب به ما گفتهاند که باقيماندهي تقسيم يک عدد صحيح بر  9همانند باقيماندهي
تقسيم مجموعه ارقام آن عدد بر  9است .به عبارت ديگر ،باقيماندهي تقسيم  6371بر  9با
باقيماندهي تقسيم  17بر  9يکي است ،چرا که  .6+3+7+1= 17با استفاده از ويژگيهاي
عملگر  modاين ادعا را ثابت کنيد.
 )26موارد زير ،باقيماندهي تقسيم توانهاي  10بر  7را نشان ميدهد .ميتوانيم ثابت کنيم که
اين الگو را ميتوان براي توانهاي باالتر نيز تکرار کرد.
102 mod 7 =2

101 mod 7 =3

100 mod 7 =1

105 mod 7 =-2

104 mod 7 =-3

103 mod 7 =-1

با استفاده از اين اطالعات ،باقيماندهي تقسيم يک عدد صحيح بر  7را پيدا کنيد .درستي
روش خود را با عدد  631453672آزمايش کنيد.
 )27موارد زير باقيماندهي تقسيم توانهاي  10بر عدد  11را نشان ميدهد .ميتوانيم ثابت کنيم
که اين الگو را ميتوان براي توانهاي باالتر نيز تکرار کرد.
103 mod 11=-1

102 mod 11=1

101 mod 11=-1

100 mod 11 =1

با استفاده از اين اطالعات ،باقيماندهي تقسيم يک عدد صحيح بر  11را به دست آوريد.
درستي روش خود را با عدد  631453672آزمايش کنيد.
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 )28محاسبات زير باقيماندهي تقسيم توانهاي  10بر  13را نشان ميدهد .ميتوانيم ثابت کنيم
که اين الگو را ميتوان براي توانهاي باالتر نيز تکرار کرد.
102 mod 13=-4

101 mod 13=-3

100 mod 13=1

105 mod 13=4

104 mod 13=3

103 mod 13=-1

با استفاده از اين اطالعات ،باقيماندهي تقسيم يک عدد صحيح بر  13را پيدا کنيد .روش
خود را با  631453672امتحان کنيد.
 )29اجازه دهيد براي حروف بزرگ ،مقادير عددي تعيين کنيم ( )A=0،B=1،...،Z=25؛اکنون
ميتوانيم با استفاده از پيمانه  ،26حساب پيمانهاي را روي سيستم زير انجام دهيم.
 )aحاصل  )A+N( mod 26در اين سيستم چيست؟
 )bحاصل  )A+6( mod 26در اين سيستم چيست؟
 )cحاصل  )Y+5( mod 26در اين سيستم چيست؟
 )dحاصل  )C+10( mod 26در اين سيستم چيست؟
 )30تمام زوجهاي وارونپذير در پيمانه  20را بنويسيد.
 )31تمام زوجهاي وارونپذير نسبت به ضرب در پيمانه  20را بنويسيد.
 )32با استفاده از الگوريتم اقليدسي بسطيافته ،وارون ضربي هر يک از اعداد صحيح زير در
 Z180را به دست آوريد.
a) 38
b) 7
c) 132
d) 24
 )33پاسخهاي ويژه و کلي براي معادالت خطي سيال زير را به دست آوريد.
a) 25x+10y =15
b) 19x+13y =20
c) 14x+21y =77
d) 40x+16y =88
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 )34نشان دهيد که براي معادالت خطي سيال زير ،راهحل وجود ندارد.
a) 15x+12y =13
b) 18x+30y =20
c) 15x+25y =69
d) 40x+30y =98
 )35يک دفتر پستي ،تنها تمبر  39سنتي و  15سنتي ميفروشد .مشتري براي ارسال بسته پستي
که بايد  2070دالر تمبر داشته باشد ،چه تعداد تمبر بايد بخرد .چند راهحل پيدا کنيد.
 )36تمام راهحلهاي هر يک از معادالت خطي زير را پيدا کنيد.
)a) 3x =4 (mod 5
)b) 4x =4 (mod 6
)c) 9x =12 (mod 7
)d) 256x =422 (mod 60
 )37تمام راهحلهاي هر يک از معادالت خطي زير را پيدا کنيد.
)a) 3x+5 =4 (mod 5
)b) 4x+6 =4 (mod 6
)c) 9x+4 =12 (mod 7
)d) 132x+42 =248 (mod 50
 )38با استفاده از ماتريس شکل  )B×A( mod 16 ،2-28را به دست آوريد.

شکل  :28-2ماتريس تمرين 38

 )39در شکل  29-2وارون ضربي و دترمينان ماتريس باقيماندهي حاصل از  Z10را به دست
آوريد.

شکل  :29-2ماتريس تمرين 39
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 )40تمام راهحلهاي مجموعههاي معادالت خطي زير را به دست آوريد.
)a) 3x+5y =4 (mod 5
)2x+y =3 (mod 5
)b) 3x+2y =5 (mod 7
)2x+6y =4 (mod 7
)c) 7x+3y =3 (mod 7
)4x+2y =5 (mod 7
)d) 2x+3y =5 (mod 8
)x+6y =3 (mod 8
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فصل 3

رمزنگاري کليد متقارن سنتي
چشمانداز
اين فصل ،نگاهي گذرا به رمزنگاري کليد متقارن که در گذشته به کار ميرفته دارد و با توضيح اصول
آماده ميسازد .اين فصل اهداف زير را دنبال ميکند:
 تعريف اصطالحات و مفاهيم رمز کليد متقارن.
 بررسي دو گونه رمز سنتي :رمزنگاري جايگزين و رمزهاي انتقال.
 توصيف موضوعهاي مرتبط با رمزگشايي که هدفش شکستن رمزهاي کليد متقارن است.
 معرفي مفاهيم رمزنگاري جريان داده و رمزنگاري بلوکي.
 بررسي برخي از رمزنگاريهاي رايجي که در گذشته مورد استفاده قرار ميگرفت،
همچون ماشين انيگما.
در ادامه با استفاده از مثالهايي از رمزنويسي ،ايدهي کلي که زمينهساز ابداع رمزنگاري کليد متقارن
بود ،معرفي خواهد شد .اصطالحات و تعاريف ارائه شده در اين فصل ،در فصول بعدي در زمينه
رمزنگاري کليد متقارن مورد استفاده قرار ميگيرد .پس از آن به بحث در مورد رمزنگاري کليد متقارن
سنتي ميپردازيم .امروزه اين رمزنگاري ديگر به کار نميرود ،اما بنا بر داليل زير آنها را مطالعه ميکنيم:
نخست ،اين رمزها ،سادهتر از رمزهاي مدرن ميباشند و درک آنها آسانتر است .دوم شالوده اصلي
رمزنويسي و رمزگشايي را نشان ميدهند .از اين شالوده ميتوان براي درک بهتر رمزنگاري مدرن استفاده
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کرد .سوم ،دليل منطقي استفاده از رمزهاي مدرن را هويدا ميکنند ،زيرا رمزهاي سنتي را ميتوان با
استفاده از رايانه به سادگي مورد حمله قرار داد .رمزهايي که در دوران گذشته مطمئن و خدشهناپذير
بودند ،امروزه و در عصر رايانه ديگر چندان مطمئن نيستند.

 1-3مقدمه
شکل  1-3ايده کلي رمزنگاري کليد متقارن را نشان ميدهد.

شکل  1-3ايده کلي رمز کليد متقارن

در شکل  1-3شخصي مثل آليس ميتواند پيامي را براي شخص ديگري مثالً باب ،از طريق يک
کانال نامطمئن ارسال نمايد .با اين فرض که رقيبي مانند  ،Eveنميتواند محتوا پيام را به سادگي به
وسيله استراق سمع از کانال ارتباطي به دست آورد.
پيام اصلي ارسالي از سوي آليس به باب را متن عادي و پيامي که از طريق کانال ارسال شده است
را متن رمزي ميناميم .براي ساختن متن رمزي از متن عادي ،آليس از الگوريتم رمزنويسي و يک کليد
رمز به اشتراک گذاشته شده با باب استفاده ميکند .براي بازسازي متن عادي از متن رمز ،باب از الگوريتم
رمزگشايي و همان کليد رمز مشترک استفاده ميکند .الگوريتمهاي رمزنگاري و رمزگشايي را رمزنويسي
ميناميم .کليد عبارت است از مجموعهي مقاديري که الگوريتم رمزنويسي بر پايهي آن عمل ميکند.
توجه داشته باشيد که رمزنويسي کليد متقارن ،براي هر دو عمل رمزنگاري و رمزگشايي از يک
کليد يگانه استفاده ميکند (خود کليد ممکن است مجموعهاي از مقادير باشد) .به عالوه ،الگوريتمهاي
رمزنگاري و رمزگشايي وارون يکديگرند .اگر « »pمتن عادي »c« ،متن رمز و « »Kکليد باشد ،الگوريتم
رمزگشايي ) Ek(xو ) Dk(xوارون يکديگرند؛ در نتيجه تأثير يکديگر را خنثي ميکنند ،به شرطي که يکي
پس از ديگري بر يک ورودي يکتا اعمال شوند .به عبارت ديگر داريم:
): C = Ek (Pرمزنگاري

): P = Dk(Cرمزگشايي
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Dk (Ek (x)) = Ek (Dk (x)) = x
ميتوانيم ثابت کنيم که پيام عادي که باب بازسازي کرده است ،دقيقاً همان پيامي است که آليس
ارسال نموده بود .فرض ميکنيم باب متن  p1را از پيام اصلي بازسازي کرده باشد ،پس ثابت ميکنيم که
 p1=pاست:
): C = Ek (Pفرستنده  : P1 = Dk (C) = Dk (Ek (P)) = Pگيرنده
شايان ذکر است که طبق اصل کريشهف (که بعداً توضيح داده خواهد شد) بهتر است روش
رمزگشايي و روش رمزنگاري را در دسترس عموم قرار دهيم ولي کليد رمز مشترک را پنهان نگهداريم.
اين بدان معناست که آليس و باب براي تبادل کليد رمز نياز به کانال ديگري دارند که مطمئن و امن باشد.
مثالً آليس و باب ميتوانند يک بار يکديگر را مالقات نموده و کليد را شخصاً مبادله نمايند .کانال مطمئن
در اين مثال ،تبادل رودرروي کليد است .همچنين ميتوانند براي تبادل ،به شخص ثالث نيز اعتماد کنند.
آليس و باب ميتوانند با استفاده از نوع ديگري از رمزنگاري  -کليد رمز نامتقارن -که بعداً در اين فصل
به آن خواهيم پرداخت ،يک کليد رمز موقت ايجاد کنند .در فصول بعدي در مورد اين شيوهي ارتباط
مفصالً بحث خواهيم کرد .در اين فصل فرض ميکنيم که کليد رمز مشترک بين آليس و باب وجود دارد.
با استفاده از رمزنويسي کليد متقارن ،آليس و باب ميتوانند از همان کليد براي ارتباط از سوي
باب به آليس هم استفاده کنند ،به همين دليل است که به اين روش ،کليد رمز متقارن ميگويند .عنصر
ديگري که در کليد رمز متقارن مطرح است ،تعداد کليدها ميباشد .آليس براي ارتباط با شخص ديگري
مثالً ديويد ،بايد از کليد رمز ديگري استفاده کند .اگر  mتعداد افراد يک گروه باشند که ميخواهند با
يکديگر ارتباط برقرار کنند ،چه تعداد کليد الزم است؟ پاسخ  )m)m-1((/2است؛ زيرا هر فرد براي
ارتباط با ساير افراد گروه به  m-1کليد نياز دارد .اما کليد بين  A,Bرا ميتوان در هر دو جهت از  Aبه
 Bو از  Bبه  Aاستفاده کرد .در فصول بعد خواهيم ديد که چگونه ميتوان بر اين مشکل چيره شد.
رمزنگاري را ميتوان به منزلهي گذاشتن پيام در جعبه و قفل کردن آن؛ و رمزگشايي را ميتوان باز
کردن جعبه و بيرون آوردن پيام در نظر گرفت .همانگونه که در شکل  2-3نشان داده شده است ،در
رمزنگاري کليد متقارن ،يک کليد يکتا عمل قفل کردن و باز کردن جعبه را انجام ميدهد .فصول بعدي
نشان ميدهد که رمزنويسي کليد نامتقارن مستلزم داشتن دو کليد ميباشد ،يکي براي قفل کردن و يکي
براي باز کردن جعبه.
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شکل  :2-3در رمزنويسي کليد متقارن ،قفل کردن و باز کردن با يک کليد يگانه انجام ميشود.

اصل کريشهف

1

اگر چه ممکن است چنين به نظر بيايد که اگر الگوريتم رمزنگاري /رمزگشايي و کليد رمز را پنهان نگه
داريم ،رمز بسيار مطمئنتر خواهد بود ،اما اين کار توصيه نميشود .بر اساس اصل کريشهف بايد هميشه
فرض کرد که رقيب ،الگوريتم رمزنويسي /رمزگشايي را ميداند؛ مقاومت رمز در برابر شکسته شدن فقط
بايد مبتني بر سري بودن کليد باشد ،به عبارت ديگر ،کليد بايد به قدري مشکل باشد که نيازي به پنهان
کردن الگوريتم رمزنگاري /رمزگشايي نباشد .هنگام مطالعه رمزهاي جديد اين اصل بيشتر خود را نمايان
ميکند .امروزه تنها چند الگوريتم انگشت شمار براي رمزنگاري نوين وجود دارد ،با اين وجود دامنهي
کليد براي هر الگوريتم چنان گسترده است که يافتن کليد را براي رقيب بسيار مشکل ميکند.

کشف رمز

2

از آنجا که رمزنويسي علم و هنر ايجاد کدهاي سري است ،کشف رمز علم و هنر شکستن اين کدها
است .عالوه بر مطالعهي روشهاي رمزنگار ،الزم است به مطالعه روشهاي کشف رمز نيز بپردازيم.
مطالعهي روشهاي کشف رمز به ما کمک ميکند تا کدهاي سّري بهتري ايجاد کنيم .همانگونه که در
شکل  3-3نشان داده شده است ،چهار روش رايج کشف رمز وجود دارد .در اين فصل و فصول بعدي
برخي از اين روشها و رمزهاي خاص را مطالعه خواهيم کرد.

شکل  :3-3روشهاي کشف رمز

===========================================================
Kerckhoff 's Principle
Cryptanalysis

1
2
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روش کشف رمز تنها با معلوم بودن متن رمز

1

در اين روش Eve ،تنها به متن رمز شده دسترسي دارد .او سعي ميکند کليد مناسب و متن اوليه را پيدا
کند .فرض آبنمک است که  Eveالگوريتم را ميداند و ميتواند متن ارسالي را استراق سمع کند .اين
روش دسترسي به متن رمز ،محتملترين روش است ،زيرا  Eveبراي اين دسترسي تنها متن رمز را الزم
دارد .جهت خنثي کردن کشف رمز پيام به وسيله رقيب ،رمز ميبايست در برابر اين نوع حمالت بسيار
مقاوم باشد .شکل  4-3اين مراحل را نشان ميدهد.

 : 4-3حمله فقط با در اختيار داشتن متن رمز

روشهاي گوناگوني را ميتوان در کشف رمز با اين روش به کار برد .در اينجا به چند مورد رايج
آن اشاره ميکنيم.
روش آزمودن تمام کليدها يا روش جستجوي جامع کليد Eve :2سعي ميکند تمام کليدهاي
ممکن را به کار ببرد .فرض ميکنيم که  Eveالگوريتم و دامنه کليد (فهرست تمام کليدهاي ممکن) را
ميداند و با استفاده از متن رمزنگاري شده و با آزمودن همه کليدهاي ممکن ،به کشف رمز متن رمزي
ادامه ميدهد تا متن عادي قابل فهمي به دست آورد.
در گذشته استفاده از اين روش کار سختي بود ،اما امروزه با استفاده از رايانه ساده شده است .براي
ناکام گذاشتن اين روش ،تعداد حالتهاي کليدهاي ممکن بايد بسيار زياد باشد.
کشف رمز به روش تحليل آماري

3

براي کشف رمز ميتوان از برخي از ويژگيهاي ذاتي زباني که متن عادي با استفاده از آن نوشته شده
است و روشهاي آماري استفاده کرد .به عنوان مثال ،ميدانيم که حرف  Eبيشترين کاربرد را در متون
انگليسي دارد .براي کشف رمز ،يک شاخص با نرخ استفاده زياد در متن رمز را پيدا کرده و فرض مي-
کنيم که حرف متناظر با آن در متن عادي ،حرف  Eاست .پس از يافتن تعدادي از اين حروف ،تحليلگر
===========================================================
1

Ciphertext-Only Attack
Brute-Force Attack
3
Statistical Attack
2
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ميتواند کليد را پيدا کرده و از آن براي رمزگشايي استفاده نمايد .براي جلوگيري از اين نوع حمالت،
روش رمزنگاري بايد ويژگيهاي ذاتي زبان را پنهان کند.
کشف رمز با استفاده از بررسي الگو

1

ممکن است برخي از رمزها ويژگيهاي زباني را پنهان کنند ،اما در عوض الگوهايي در متن رمز توليد
کند .کاشف رمز ممکن است از اين الگوها براي شکستن رمز استفاده کند .بنابراين ،استفاده از رمزهايي
که متن رمز را تا حد ممکن تصادفي جلوه دهد ،با اهميت است.
حمله با استفاده از متن عادي شناختهشده

2

همانگونه که در شکل  5-3نشان داده شده است؛ در حمله از گونه متن اوليه شناخته شده Eve ،عالوه
بر متن رمز استراق سمع شده ،به قسمتهايي از متن اوليه /متن رمز نيز دسترسي دارد.

شکل  :5-3حمله به روش متن اوليه شناختهشده

 Eveپيشتر متن عادي رمز شده را گردآوري نموده است .به عنوان مثال ،آليس پيام سري براي
باب ميفرستد ،اما وي بعداً محتواي پيام را براي عموم منتشر ميکند .با فرض اين که آليس کليدش را
عوض نميکند Eve ،اقدام به نگهداري متن اوليه و متن رمز جهت استفاده از آنها براي شکستن رمز
پيام سري بعدي آليس به باب ميکند Eve .از رابطه بين دو متن قبلي براي تحليل پيام رمز فعلي استفاده
ميکند .روشهاي استفاده شده در کشف رمز پيشين را ميتوان در اينجا نيز به کار برد .اجراي اين حمله
بسيار سادهتر است ،زيرا  Eveاطالعات زيادي براي تحليل دارد؛ با اين وجود احتمال وقوع آن بسيار
کمتر است ،زيرا آليس ممکن است کليدش را عوض کرده باشد يا اين که محتواي هيچ يک از پيامهاي
پيشين را افشا نکرده باشد.

===========================================================
Pattern Attack
Known-Plaintext Attack

1
2
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حمله با استفاده از متن عادي انتخابي

1

حمله از گونه متن عادي انتخابي ،شبيه حمله به روش متن عادي شناخته شده است؛ با اين تفاوت که
زوج متن اوليه /متن رمز توسط خود حمله کننده انتخاب ميشود .شکل  6-3اين مراحل را نشان مي-
دهد.

شکل  :6-3حمله به روش متن عادي انتخابشده

به عنوان مثال ،حمله از اينگونه به شرطي اتفاق ميافتد که  Eveبه رايانه آليس دسترسي داشته
باشد پس او ميتواند متن عادياي را انتخاب کند و متن رمز مربوطه را ايجاد نمايد .البته  Eveکليد را
ندارد زيرا معموالً کليد در نرمافزاري که فرستنده از آن استفاده ميکند ،ذخيره شده است .انجام اين نوع
حمله بسيار سادهتر و در عين حال بسيار غير محتملتر است.
حمله با استفاده از متن رمز انتخابي

2

حمله از گونهي متن رمز انتخابي ،شبيه به حمله از گونهي متن عادي انتخابي است ،با اين تفاوت که
 Eveمتن رمزي را انتخاب ميکند و به منظور ايجاد جفت متن رمز /متن عادي ،آن را رمزگشايي ميکند.
اين اتفاق زماني رخ ميدهد که  Eveبه رايانه باب دسترسي داشته باشد .شکل  7-3اين مراحل را نشان
ميدهد.

شکل  :7-3حمله به روش متن رمز انتخابي

===========================================================
Chosen-Plaintext Attack
Chosen-Ciphertext Attack

1
2
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رسته رمزهاي سنتي

1

رمزهاي کليد متقارن سنتي را به دو دسته تقسيم ميکنيم :رمزهاي جايگزين و رمزهاي جايگشتي.
در رمز جايگزين ،متن رمز حرف ديگري را ،جايگزين حرفي در متن عادي مينماييم .در اين
جايگشتي ،موقعيت و جايگاه حروف را در متن عادي تغيير ميدهيم.

 2-3رمزهاي جايگزين

2

رمز جايگزين ،نشانهاي را جايگزين نشانه ديگر ميکند .اگر نشانهها در متن عادي حروف الفبايي باشند،
حرفي را جايگزين حرف ديگر ميکنيم .به عنوان مثال ميتوانيم  Dرا جايگزين  Aو  Zرا جايگزين T
کنيم .چنانچه نشانهها رقم باشند ( 0تا ،)9ميتوانيم  7را جايگزين  3و  6را جايگزين  2کنيم .رمز
جايگزين را ميتوان به دو دستهي رمزهاي تک الفبايي و رمزهاي چند الفبايي تقسيم کرد.
رمز جايگزين ،نشانهاي را جايگزين نشانه ديگر ميکند.

رمزهاي تک الفبايي

3

ابتدا در مورد گروهي از رمزهاي جايگزين به نام «رمزهاي تک الفبايي» صحبت ميکنيم .در جايگزين
تک الفبايي ،يک حرف در متن عادي هميشه بدون توجه به موقعيت و جايگاه آن در متن ،به حرف
ديگري در متن رمزي تغيير مييابد .به عنوان مثال ،چنانچه طبق الگوريتم بايد حرف  Aبه حرف  Dتغيير
يابد ،تمام حروف  Aبه حرف  Dتبديل ميشوند؛ به عبارت ديگر ،رابطه بين حروف در متن عادي و متن
رمز ،يک به يک است.
در جايگزين تک الفبايي ،رابطه بين نشانه در متن اوليه با نشانه در متن رمزي
هميشه يک به يک است.

===========================================================
1

Categories of Traditional Ciphers
Substitution Ciphers
3
Monoalphabetic Ciphers
2
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مثال 1-3
در رمزنگاري زير ،متن عادي و متن رمز شده آن را آوردهايم .از حروف کوچک براي نشان دادن
متن عادي و از حروف بزرگ براي نشان دادن متن رمز استفاده کردهايم .احتماالً رمز تک الفبايي است،
زيرا هر دو  Lمتن ساده به شکل  oرمزنويسي شده است.
Ciphertext: KHOOR

Plaintext: hello

مثال 2-3
در رمز زير ،متن عادي و متن رمزي آن را نشان دادهايم .رمز ،تک الفبايي نيست زيرا شاخصهاي
مختلفي جايگزين هر حرف  Lشدهاند.
Ciphertext: ABNZF

رمز افزايشي

Plaintext: hello

1

سادهترين رمز تک الفبايي ،رمز افزايشي است .اين رمز را گاهي رمز انتقالي و گاهي رمز سزاري هم مي-
نامند ،اما عبارت «رمز افزايشي» شالوده رياضياتي آن را بهتر آشکار ميسازد .فرض کنيد متن عادي شامل
حروف کوچک (از  aتا  )zو متن رمز شامل حروف بزرگ (از Aتا )Zاست .همانگونه که در شکل 8-3
نشان داده شده است ،براي اين که بتوانيم اعمال رياضي را روي متن عادي و متن رمز انجام دهيم ،براي
هر حرف (بزرگ يا کوچک) مقدار عددي را در نظر ميگيريم.

شکل  :8-3نمايش شاخصهاي متن عادي و متن رمز در Z26

در شکل  ،8-3به هر حرف (بزرگ يا کوچک) يک عدد صحيح در  Z26اختصاص داده شده است.
کليد سري بين آليس و باب هم يک عدد صحيح در  Z26است .الگوريتم رمزگشايي کليد را از شاخص-
هاي متن رمز کم ميکند .توجه کنيد تمام اعمال در مجموعهي  Z26انجام ميشود .شکل  9-3مراحل کار
را نشان ميدهد.
===========================================================
Additive Cipher

1

92

رمزنگاری و امنیت شبکه

شکل  :9-3مراحل کار در رمز افزايشي

به سادگي ميتوانيم ثابت کنيم که رمزنگاري و رمزگشايي وارون يکديگرند ،زيرا متن عادي ايجاد
شده به وسيلهي باب ( )P1همان متن فرستاده شدهي آليس( )Pاست.
زماني که رمزنگاري به روش افزايشي باشد ،متن عادي ،متن رمز و حتي کليد هم ،اعداد صحيحي در
مجموعهي  Z26هستند.

مثال3-3
از رمز افزايشي با کليد مساوي  15جهت رمزنگاري  helloاستفاده کنيد.
حل:
الگوريتم رمزنگاري را شاخص به شاخص ،روي متن عادي اعمال ميکنيم.
Ciphertext: 22 → W

Encryption: )07+15( mod 26

Plaintext: h → 07

Ciphertext: 22 → T

Encryption: )04+15( mod 26

Plaintext: e → 04

Ciphertext: 22 → A

Encryption: )11+15( mod 26

Plaintext: l → 11

Ciphertext: 22 → A

Encryption: )11+15( mod 26

Plaintext: l → 11

Ciphertext: 22 → D

Encryption: )14+15( mod 26

Plaintext: o → 14

نتيجه « »WTAADاست .توجه داشته باشيد ،رمز ،تک الفبايي است ،زيرا حروف يکسان متن
عادي (مثل  )Lبه شکل حروف يکسان (مثل  )Aرمزنگاري شدهاند.
مثال 4-3
از رمز افزايشي با کليد مساوي  15جهت رمزگشايي پيام « »WTAADاستفاده کنيد.
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حل:
الگوريتم رمزگشايي را حرف به حرف روي متن رمز اعمال ميکنيم.
Plaintext: 07 → h

Encryption: )22-15( mod 26

Ciphertext:W → 22

Plaintext: 04 → e

Encryption: )19-15( mod 26

Ciphertext:T → 19

Plaintext: 11 → l

Encryption: )00-15( mod 26

Ciphertext:A → 00

Plaintext: 11 → l

Encryption: )00-15( mod 26

Ciphertext:A → 00

Plaintext: 14 → o

Encryption: )03-15( mod 26

Ciphertext:D → 03

نتيجه « »helloاست .توجه داشته باشيد که عمل به پيمانه  26ميباشد (به فصل  2مراجعه نماييد)،
اين بدان معني است که پاسخ منفي را بايد به  Z26نگاشت کنيم (مثالً  -15ميشود .)11

رمز انتقالي

1

از نگاه تاريخي ،رمزهاي افزايشي را رمزهاي انتقالي مينامند .علت آن است که الگوريتم رمزنگاري را
ميتوان به عنوان کليد انتقال شاخصها به سمت پايين و الگوريتم رمزگشايي را به عنوان کليد تغيير
شاخصها به سمت باال در ترتيب حروف الفبا تفسير کرد .به عنوان مثال اگر کليد مساوي  15باشد،
الگوريتم رمزگذاري 15 ،شاخص به سمت پايين (به سمت انتهاي الفبا) انتقال مييابد .الگوريتم
رمزگشايي هم  15شاخص به سمت باال (به سمت ابتداي الفبا) حرکت ميکند .البته وقتي به انتها يا
ابتداي الفبا برسيم برميگرديم.

رمز سزار

2

ژوليوس سزار از رمز افزايشي براي برقراري ارتباط با افسرانش استفاده ميکرده ،به همين دليل برخي
اوقات رمز افزايشي را رمز سزار نيز مينامند .سزار از يک کليد  3تايي براي ارتباطاتش استفاده ميکرد.
رمزهاي افزايشي را برخي اوقات رمز انتقالي يا رمز سزار مينامند. .

===========================================================
Shift Cipher
Caesar Cipher

1
2
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کشف رمز

1

رمزهاي افزايشي در برابر حمالت به متن رمز که با استفاده از جستجوي جامع کليدها (حمالت آزمودن
کليه کليدها) انجام ميشود ،آسيبپذيرند .دامنهي کليد رمز افزايشي بسيار محدود است زيرا فقط 26
کليد وجود دارد ،با اين حال ،يکي از کليدها  -صفر -بدون استفاده است (با کليد صفر متن رمز دقيقاً
مانند متن عادي است) .اين امر باعث ميشود فقط  25کليد باقي بماند .رمزشکن ميتواند به سادگي
اقدام به رمزگشايي با استفاده از آزمودن تمام کليدهاي ممکن نمايد.

مثال 5-3
رمزشکن پيام رمزي  UVACLYFZLJBYLرا دريافت کرده است .نشان دهيد که چگونه ميتواند
از روش آزمودن کليه کليدها براي شکستن رمز استفاده کند.
حل:
رمزشکن کليدها را از  1تا  7امتحان ميکند .با کليد  7متن عادي معنادار به دست ميآيد.
متن رمزUVACLYFZLJBYL :
K=1
→
Plaintext: tuzbkxeykiaxk
K=2
→
Plaintext: styajwdxjhzwj
K=3
→
Plaintext: rsxzivcwigyvi
K=4
→
Plaintext: qrwyhubvhfxuh
K=5
→
Plaintext: pqvxgtaugewtg
K=6
→
Plaintext: opuwfsztfdvsf
K=7
→
Plaintext: notverysecure
رمزهاي افزايشي ممکن است در معرض حمالت آماري نيز قرار گيرد .وقتي که رقيب متن رمز
طوالني در اختيار داشته باشد ،اين روش حمله محتملتر است .رقيب ميتواند از تعداد تکرار حروف در
يک زبان خاص استفاده کند .جدول  1-3تعداد تکرار براي يک متن انگليسي  100حرفي را نشان مي-
دهد.

===========================================================
Cryptanalysis

1
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جدول  :1-3تعداد تکرار حروف در متن انگليسي

با اين وجود ،گاهي اوقات تحليل متن رمز تنها بر مبناي اطالعاتي در مورد تعداد تکرار يک حرف
خاص مشکل است .ممکن است تعداد تکرار ترکيبات حروفي خاص را نيز الزم داشته باشيم .بايد تعداد
تکرار رشتههاي دو حرفي يا سه حرفي در متن رمز را بدانيم و آنها را با تعداد تکرار رشتههاي دو
حرفي و سه حرفي در زبان مورد استفاده در متن عادي مقايسه کنيم.
در جدول  2-3رايجترين گروههاي دو حرفي و سه حرفي براي متن انگليسي نشان داده شده
است.
جدول  :2-3گروهبندي بر مبناي تعداد تکرار گروههاي دو حرفي و سه حرفي در زبان انگليسي

مثال 6-3
رمزشکن متن رمز شده زير را دريافت کرده است .با استفاده از روش حمله آماري ،متن اوليه را
پيدا کنيد.
XLILSYWIMWRSAJSVWEPIJSVJSYVQMPPMSRHSPPEVWMXMWASVXLQSVILY -VVCFIJSVIXLIWIPPIVVIGIMZIWQSVISJJIV
حل:
وقتي که رمزشکن تعداد تکرار حروف در متن رمز شده را به شکل جدول در آورد ،حاصل چنين
است I =14 ،V=13 ،S=1 :و الي آخر .پرکاربردترين حرف  Iبا  14مورد تکرار است .اين نشان ميدهد
که شاخص  Iدر متن رمز احتماالً حرف  eدر متن عادي است؛ يعني کليد مساوي  4است .رمزشکن متن
را رمزگشايي ميکند و متن زير به دست ميآيد:
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The house is now for sale for four million dollars it is worth more hurry
before the seller receives more offers

رمزهاي افزاينده

1

همانگونه که در شکل  10-3نشان داده شده است ،در رمز افزاينده ،الگوريتم رمزنگاري متن عادي را در
کليد ضرب ميکند و الگوريتم رمزگشايي ،متن رمز را بر کليد تقسيم ميکند؛ با اين حال ،از آنجا که اين
اعمال در مجموعه  Z26است ،رمزگشايي به معني ضرب در وارون ضربي کليد ميباشد .توجه داشته
باشيد براي اين که رمزنگاري و رمزگشايي وارون يکديگر باشند ،بايد کليد از مجموعه  Z26انتخاب
شود.

شکل  :10-3رمزنگاري مبتني بر ضرب

در رمز افزاينده ،متن عادي و متن رمز اعداد صحيحي در  Z26هستند ،کليد عدد صحيحي در
× Z26ميباشد.
مثال 7-3
دامنه کليد براي يک رمز افزاينده چقدر است؟
حل:
کليد بايد در مجموعهي × Z26باشد .اين مجموعه فقط 12عضو دارد:
25،23،21،19،17،15،11،9،5،3،1
مثال 8-3
از رمز افزاينده براي رمزنگاري پيام « »helloبا کليد  7استفاده ميکنيم .متن رمز حاصل
« »XCZZUميشود.
Ciphertext: 23 → X

Encryption: )07×07( mod 26

Plaintext: h → 07

===========================================================
Multiplicative Ciphers

1
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Ciphertext: 02 → C

Encryption: )04×07( mod 26

Plaintext: e → 04

Ciphertext: 25 → Z

Encryption: )11×07( mod 26

Plaintext: l → 11

Ciphertext: 25 → Z

Encryption: )11×07( mod 26

Plaintext: l → 11

Ciphertext: 20 → U

Encryption: )14×07( mod 26

Plaintext: o → 14

رمز تناظري

1

ميتوانيم رمزهاي افزايشي و افزاينده را براي به دست آوردن آنچه که رمز تناظري ناميده ميشود ،با هم
ترکيب کنيم .رمز تناظري ،ترکيبي از هر دو رمز با يک جفت کليد ميباشد .اولين کليد با رمز افزاينده و
دومين کليد با رمز افزايشي به کار ميرود .شکل  11-3نشان ميدهد که رمز تناظري در واقع دو رمز
است که يکي پس از ديگري اعمال ميشود .براي ما تنها عمل پيچيدهي رمزنگاري يا رمزگشايي 26
 P = ((C - k2) x k1 -1) modاست که متناظر با  C= (P x k1 + k2) mod 26به نظر ميرسد .با اين
وجود ،از يک نتيجه موقت ) (Tاستفاده کردهايم و براي نشان دادن اين که هر وقت از ترکيب رمزها
استفاده ميکنيم ،بايد مطمئن باشيم که هر يک از آنها ،وارونپذيرند و به ترتيب وارون هم در رمزنگاري
و رمزگشايي به کار ميروند ،پس آنها را به شکل دو عمل مجزا نشان دادهايم .اگر آخرين عمل در
رمزنگاري جمع باشد ،اولين عمل در رمزگشايي بايد تفريق باشد.

شکل : 11-3رمز تناظري

در رمز تناظري ،رابطه بين متن عادي  Pو متن رمز  Cبه شرح زير ميباشد:
P = ((C - k2) x k1 -1) mod 26

C= (P x k1 + k2) mod 26

===========================================================
Affine Cipher

1
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مثال 9-3
رمز تناظري از يک جفت کليد استفاده ميکند که کليد اول از× Z26و کليد دوم از  Z26است .اندازه
دامنه کليد 26×12=312 ،ميباشد.
مثال 10-3
از رمز تناظري براي رمزنگاري پيام « »helloبا کليدهاي (2و )7استفاده نماييد.
حل:
از  7براي کليد ضربي و از  2براي کليد افزايشي استفاده ميکنيم »ZEBBW« .به دست ميآيد.
C: 25 → Z

Encryption: )07×7+2( mod 26

P: h → 07

C: 04 → E

Encryption: )04×7+2( mod 26

P: e → 04

C: 01 → B

Encryption: )11×7+2( mod 26

P: l → 11

C: 01 → B

Encryption: )11×7+2( mod 26

P: l → 11

C: 22 → W

Encryption: )14×7+2( mod 26

P: o → 14

مثال 11-3
از رمز تناظري براي رمزگشايي پيام « »ZEBBWبا کليدهاي (2و )7در پيمانه  26استفاده نماييد.
حل:
وارون نسبت به جمع ( -2≡24)mod 26را به متن رمز دريافتي اضافه ميکنيم؛ سپس جهت
يافتن شاخصهاي متن عادي ،نتيجه را در وارون ضربي ( 7-1≡15)mod 26ضرب ميکنيم .از آنجا که
 2وارون نسبت به جمع در  Z26و وارون نسبت به ضرب در × Z26دارد ،متن عادي به شکل زير به
دست ميآيد که از آن در مثال  10-3استفاده کرديم.
P: 07 → h

Decryption: ))25-2(×7-1( mod 26

C: Z → 25

P: 04 → e

Decryption: ))04-2(×7-1( mod 26

C: E → 04

P: 11 → l

Decryption: ))01-2(×7-1( mod 26

C: B → 01

P: 11 → l

Decryption: ))01-2(×7-1( mod 26

C: B → 01

P: 14 → o

Decryption: ))22-2(×7-1( mod 26

C: W → 22
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مثال 12-3
رمز افزايشي ،حالت خاصي از رمز تناظري است که در آن  K1=1است .رمز افزاينده حالت خاصي
از رمز تناظري است که در آن  K2=0است.

کشف رمز در رمز تناظري

1

اگرچه ميتوان از روشهاي آماري و آزمودن کليه کليدهاي ممکن و حمله به متن رمز استفاده کرد اما
اجازه دهيد حمله به متن عادي انتخاب شده را آزمايش کنيم .فرض کنيد رمزشکن متن رمز زير را
دريافت کرده است.
PWUFFOGWCHFDWIWEJOUUNJORSMDWRHVCMWJUPVCCG
همچنين او توانسته است مدت زمان کوتاهي به رايانه فرستنده دسترسي پيدا کند .اين زمان تنها
براي نوشتن يک متن ساده دو حرفي « »epکافي بوده است؛ سپس سعي ميکند متن کوتاه را با استفاده
از دو الگوريتم متفاوت رمزنگاري کند .او از دو الگوريتم استفاده ميکند زيرا مطمئن نيست که کدام يک،
رمز تناظري باشد.
Plaintext: et ciphertext: → WC
Plaintext: et ciphertext: → WF
براي يافتن کليد ،رمزشکن از راهکار زير استفاده ميکند.

Algorithm 1:
Algorithm 2:

 )aاو ميداند که اگر اولين الگوريتم يک الگوريتم تناظري باشد ،ميتواند دو معادله زير را
برمبناي اولين مجموعه دادهها بسازد.
()04×K1+K2(≡22)mod 26

04 → 22

e→W

()19×K1+K2(≡02)mod 26

19 → 02

e→C

همانگونه که در فصل  2ياد گرفتيم ،ميتوان دو معادله تجانس را حل کرد و مقادير  K1 , K2را به
دست آورد .با اين وجود ،پاسخ قابل قبول نيست زيرا  K1=16نميتواند اولين قسمت کليد باشد چون
 16وارون نسبت به ضرب در * Z26ندارد.

===========================================================
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 )bاکنون  Eveنتيجه دومين مجموعه از دادهها را آزمايش ميکند.
()04×K1+K2(≡22)mod 26

04 → 22

e→W

()19×K1+K2(≡05)mod 26

19 → 05

e→F

ماتريس مربع و وارون آن يکي است .اکنون او  K1 =11و  K2 =4را دارد .اين زوج قابلقبولاند
زيرا  K1وارون ضربي در * Z26دارد .رمزشکن براي رمزگشايي پيام ،کليدهاي (22و )19را که وارون
(4و )11است ،آزمايش ميکند.
متن عادي عبارت است از:
Best time of the year is spring when flowers bloom

رمز جايگزين تک الفبايي

1

از آنجا که رمزهاي افزايشي ،افزاينده و تناظري ،دامنه کليد کوچکي دارند ،در برابر حملهي آزمودن کليه
کليدها ،بسيار آسيب پذيرند .پس از توافق آليس و باب بر سر يک کليد يکتا ،از آن کليد براي رمزنگاري
نامه در قالب متن رمزي يا رمزگشايي نامه در قالب متن عادي استفاده ميکنند ،به عبارت ديگر کليد،
مستقل از پيامهايي است که منتقل ميشود.
راهحل بهتر نگاشت بين هر شاخص در متن عادي و شاخص مربوطه در متن رمز ميباشد .اليس و
باب ميتوانند روي جدولي که نشان دهندهي نگاشت بين شاخصها است توافق کنند .شکل12- 3
چنين نگاشتي را نشان ميدهد.

شکل  :12-3يک کليد نمونه براي رمز جايگزين تک الفبايي

مثال 13-3
ميتوانيم از کليد شکل  12-3براي رمزنگاري پيام زير استفاده کنيم.
متن رمز به شکل زير است:
ICFVQRVVNEFVRNVSIYRGAHSLIOJICNHTIYBFGTICRXR

===========================================================
Monoalphabetic Substitution Cipher
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کشف رمز
اندازهي فضاي کليد براي رمز جايگزين ! 26است (تقريباً  .)4×1026اين امر باعث ميشود که حملهي
آزمودن کليه کليدها براي رمزشکن بينهايت مشکل شود ،حتي اگر از يک رايانه قوي هم استفاده کند .با
اين وجود او ميتواند بر اساس تعداد تکرار حروف ،از حمله آماري استفاده کند.
رمزهاي تک الفبايي ،تعداد تکرار حروف را در متن رمز تغيير نميدهد و اين باعث ميشود که رمز در
برابر حمله آماري آسيبپذير باشد.

رمزهاي چند الفبايي

1

در جايگزيني چند الفبايي ،هر تکرار از وقوع نويسه ممکن است يک جايگزين متفاوت داشته باشد.
رابطهي بين شاخص در متن عادي با يک شاخص در متن رمز ،يک به چند است؛ به عنوان مثال « »aرا
ميتوان در ابتداي متن به صورت « »Dو در وسط متن به صورت « »Nرمزنويسي کرد .مزيت رمز چند
الفبايي اين است که به وسيلهي آن ميتوان تعداد تکرار يک حرف در زبان مبدأ را پنهان کرد .رمزشکن
نميتواند از تعداد تکرار تنها يک حرف براي شکستن متن رمز استفاده کند.
براي ايجاد يک رمز چند الفبايي ،بايد هر شاخص متن رمز را هم به شاخص متناظر آن در متن
عادي و هم به موقعيت شاخص در پيام رمزي مرتبط ساخت .اين امر حاکي از آن است که کليد ما بايد
جرياني از کليدهاي فرعي باشد که در آن هر کليد فرعي به نوعي بستگي به موقعيت شاخص متن عادي-
اي دارد که از آن براي رمزنويسي استفاده ميکند؛ به عبارت ديگر ،ما به يک رشته کليد
)…  K= (K1, K2, K3,نياز داريم که در آن  Kiبراي رمزنويسي  iامين شاخص در متن عادي جهت ايجاد
 iامين شاخص در متن رمز به کار ميرود.

رمز کليد خودکار

2

براي مشاهدهي وابستگي موقعيتي کليد ،اجازه دهيد در مورد يک رمز چند الفبايي ساده که به آن رمز
کليد خودکار ميگويند بحث کنيم .در اين رمز ،کليد ،جرياني از کليدهاي فرعي است که هر کليد فرعي
براي رمزنگاري شاخص مربوطه در متن عادي به کار ميرود .اولين کليد فرعي ،مقدار از پيش تعيينشده
===========================================================
Polyalphabetic Ciphers
Autokey Cipher

1
2
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اي است که آليس و باب به صورت سّري بر سر آن توافق کردهاند؛ دومين کليد فرعي ،مقدار اولين
شاخص متن عادي (بين  0و  )25ميباشد؛ سومين کليد فرعي ،مقدار دومين شاخص متن عادي است و
الي آخر.
)… k= (K1, P1, P2,
Decryption: Pi=)Ci-Ki( mod 26

…P=P1P2P3
…C=C1C2C3
Encryoiton: Ci=)Pi+Ki( mod 26

نام کليد رمز -کليد خودکار -حاکي از اين است که کليدهاي فرعي به صورت خودکار در طول
فرآيند رمزنگاري از شاخصهاي رمزي متن عادي توليد ميشوند.
مثال 14-3
فرض کنيد آليس و باب بر سر استفاده از رمز کليد خودکار با مقدار کليد عادي  K1=12توافق
کردهاند .اکنون آليس ميخواهد پيام را براي باب بفرستد .فرآيند رمزنگاري ،شاخص به شاخص انجام
ميشود .نخست برابر شکل  8-3عدد صحيح هر شاخص ،جايگزين خود شاخص در متن عادي ميشود.
به منظور توليد نخستين شاخص متن رمز ،اولين کليد فرعي به آن افزوده ميشود .هنگامي که شاخص-
هاي متن عادي خوانده ميشود ،بقيه کليد ساخته ميشود .توجه داشته باشيد که رمز ،چند الفبايي است؛
زيرا حرف « »aکه در متن سه بار تکرار شده به صورت متفاوتي رمزنگاري شده است .حرف « »tکه سه
بار در متن عادي آمده است ،نيز به صورتهاي متفاوتي رمزنگاري شده است.

کشف رمز (تجزيه و تحليل رمز)
رمز کليد خودکار ،قطعاً آمار تعداد تکرار يک حرف واحد در متن عادي را پنهان ميکند ،با اين حال ،اين
رمز نيز مانند رمز افزايشي در برابر حمله آزمودن تمام کليدها آسيبپذيراست .اولين کليد فرعي تنها مي-
تواند يکي از  25مقدار ( 1تا  )25باشد؛ بنابراين رمزهاي چند الفبايي ميخواهيم که نه تنها ويژگيهاي
زباني را پنهان کنند ،بلکه دامنه کليدي گسترده نيز داشته باشند.
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رمز playfair
نمونه ديگري از رمز چند الفبايي ،رمزي است که ارتش بريتانيا در طول جنگ جهاني اول از آن استفاده
ميکرد .کليد سري در اين رمز متشکل از  25حرف الفبايي مرتب شده در يک ماتريس  5×5ميباشد (در
رمزنگاري ،حروف  Iو  Jيکي در نظر گرفته ميشدند) .چيدمان متفاوت حروف در ماتريس ميتواند
کليدهاي سري متفاوت زيادي را بسازد .يکي از چيدمانهاي احتمالي ،در شکل  13-3نشان داده شده
است .ما حروف را در ماتريس به صورت مورب ،که از گوشه باال سمت راست شروع ميشود قرار داده-
ايم.

شکل  :13-3نمونهاي از کليد سري در رمز

پيش از رمزنگاري ،اگر دو حرف در کنار هم يکسان باشند ،يک حرف اضافي براي جدا کردن آن
دو ،بين آنها قرار ميگيرد .پس از گذاشتن حروف اضافي ،اگر تعداد کارکترها در متن عادي فرد بود،
يک حرف اضافي ديگر نيز به آخر متن اضافه ميکنيم تا تعداد شاخصهاي متن زوج گردد .اين رمز از
سه قاعده زير براي رمزنگاري استفاده ميکند:
 )aاگر دو حرف از يک زوج در رديف واحدي از کليد سري قرار گرفته باشند ،شاخص رمزي
متناظر براي دو حرف ،حرف کناري سمت راست در همان رديف ميباشد (با حرکت به سمت
آغاز رديف ،اگر حرف متن عادي آخرين شاخص در رديف باشد).
 )bاگر دو حرف يک زوج در ستون واحدي از کليد سّري قرار داشته باشند ،شاخص رمز
شدهي متناسب براي هر حرف ،حرف زير آن حرف در همان ستون است (با حرکت به سمت
آغاز رديف ،اگر حرف متن عادي ،آخرين شاخص در آن ستون باشد).
 )cاگر دو حرف يک زوج در ستون يا رديف واحدي از کليد سري نباشند ،شاخص رمز شده-
ي متناسب براي هر حرف ،حرفي است که در رديف خودش ،اما در همان ستون حرف ديگر
باشد.
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اين رمز ،مطابق معيارهاي ما براي رمز چند الفبايي است .کليد ،جرياني از کليدهاي فرعي است که
کليدهاي فرعي به طور همزمان دو کليد ايجاد ميکنند .در رمزنگاري  playfairجريان کليد و جريان
رمز يکي است .اين بدين معني است که قواعد باال را ميتوان به عنوان قواعدي براي ايجاد جريان کليد
نيز تلقي کرد .الگوريتم رمزنگاري ،يک زوج از حروف متن عادي را گرفته و با استفاده از قواعد باال ،يک
زوج کليد فرعي ايجاد ميکند .ميتوانيم ادعا کنيم که جريان کليد به موقعيت شاخص حروف در متن
عادي بستگي دارد .در اينجا وابستگي موقعيت ،تفسير متفاوتي دارد .کليد فرعي براي هر شاخص متن
عادي به همسايه پيشين يا پسين آن بستگي دارد .اگر به رمز به اين شيوه نگاه کنيم ،متن رمز در واقع
جريان کليد است.
…P=P1P2P3
…C=C1C2C3
]…k= [(k1,k2),(k3,k4),
Encryoiton: Ci=Ki
Decryption: Pi=Ki
مثال 15-3
اجازه دهيد با استفاده از کليد در شکل  13-3متن ساده « »helloرا رمزنگاري کنيم .وقتي حروف
را به گروههاي دو حرفي زوج تقسيم کنيم »he, ll, o« ،به دست ميآيد .بايد يک  Xبين دو حرف «»L
قرار دهيم ،در اين صورت « »he, lx, loحاصل ميشود .در نتيجه پيام ،به شکل زير در ميآيد.
he → EC
lx → QZ
lo → BX
plaintext: hello
Ciphertext: ECQZBX
از اين مثال ميتوان دريافت که رمز در واقع رمز چند الفبايي است :دو حرف « »lبه صورت « »Qو
« »Bرمزنگاري شدهاند.

کشف رمز در رمز playfair
به طور قطع حملهي آزمودن تمام کليدهاي ممکن در اين رمز بسيار مشکل است .اندازهي دامنهي کليد
! 25است .عالوه بر اين ،اين روش رمزنويسي تعداد تکرار تک حرفي شاخصها را نيز پنهان ميکند .با
اين وجود ،تعداد تکرار ترکيبي از چند (تا حدي به علت درج شاخص اضافي) محفوظ است ،بنابراين
کاشف رمز ميتواند با استفاده از حمله به روش دسترسي فقط به متن رمز و بر اساس آزمايش تعداد
تکرار چند حرفي ،کليد را پيدا کند.
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رمز Vigener
رياضيدان فرانسوي قرن شانزدهم ،يک رمز جالب چند الفبايي طراحي کرد .اين رمز از راهبُرد متفاوتي
براي ايجاد جريان کليد استفاده ميکند .جريان کليد ،تکرار جريان کليد سري عادي با طول  mميباشد،
طوري که  .1< m <26وقتي ( )K1, K2, …, Kmکليد سري عاديايي است که آليس و باب بر آن توافق
کرده باشند ،ميتوان رمز را به شکل زير توصيف کرد.
…P=P1P2P3
…C=C1C2C3
]…k= [(k1,k2,…km),(k1,k2,…km),
Encryption: Ci=Pi+Ki
Decryption: Ci-ki
يک تفاوت عمده بين رمز تک الفبايي و دو رمز چند الفبايي ديگري که در مورد آن صحبت
کرديم ،اين است که جريان کليد به شاخصهاي متن عادي بستگي نداشته و فقط به موقعيت شاخص در
متن عادي بستگي دارد؛ به عبارت ديگر ،جريان کليد را ميتوان بدون دانستن متن عادي ايجاد کرد.
مثال 16-3
اگر موافق باشيد بررسي کنيم که چگونه ميتوانيم با استفاده از کلمهي کليد  6حرفي «،»PASCAL
پيام را رمزنگاري کنيم .جريان کليد عادي ( 11و 0و 2و  18و 0و  )15ميباشد .جريان کليد عبارت است
از تکرار کليد عادي (هر چند بار که الزم باشد).

مثال 17-3
رمز را ميتوان ترکيبي از رمزهاي افزايشي  mدانست .شکل  14-3نشان ميدهد که چگونه متن
اوليه مثال پيشين را به عنوان شش قطعه متفاوت که هر کدام جداگانه رمزنگاري ميشود تلقي کرد .شکل
به ما کمک ميکند که بعداً روش کشف رمز را درک کنيم m .قطعه از متن عادي وجود دارد که براي
ايجاد  mقطعه متن رمز ،هر قطعه به صورت جداگانه رمزنگاري ميشود.
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مثال 18-3
با استفاده از مثال  18-3ميتوانيم بگوييم که رمز افزايشي ،نوع خاصي از رمز  Vigenereاست
که در آن  m=1ميباشد.
جدول Vigenere
با نگاه از زاويه ديگري به جدول  3-3ميتوان ،به شيوهي ديگري به رمزها نگاه کرد.

شکل  14-3رمز به شکل ترکيبي از رمزهاي افزايشي m

جدول  :3-3جدول رمز Vigenere
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اولين رديف ،کارکترهاي متن عادي که بايد رمزنگاري شوند را نشان ميدهد .ستون اول حاوي
شاخصهايي است که کليد بايد از آنها استفاده کند .بقيه جدول ،شاخصهاي متن رمز را نشان ميدهد.
براي يافتن متن رمزي در متن عادي « » she is listeningبا استفاده از کلمه « » PASCALبه عنوان
کليد ،حرف « »sرا در رديف اول و « »Pرا در ستون اول پيدا ميکنيم ،محل تقاطع ،شاخص متن رمز،
حرف « »Hاست .براي رمزگشايي ميتوانيم « »Aرا در رديف اول در ستون دوم پيدا کنيم ،محل تقاطع
شاخص متن رمز « »Hاست .تا وقتي که تمام شاخصهاي متن رمز پيدا شوند ،به اين کار ادامه ميدهيم.

کشف رمز در رمز Vigenere
تمام رمزهاي چند الفبايي ،اثري از نرخ تکرار شاخصها باقي نميگذارد؛ با اين وجود ،رمزشکن هنوز
ميتواند از روشهايي براي کشف رمز پيام رمزنگاري شده استفاده کند .در اينجا کشف رمز داراي دو
قسمت است :يافتن طول کليد و يافتن خود کليد.
 )1روشهاي گوناگوني براي يافتن طول کليد طراحي شده است .در مورد يکي از روشها در اينجا
بحث ميکنيم .در روش « »Kasiski testکاشف رمز به دنبال قسمتهايي از متن رمز ميگردد
که تکرار شده باشد و دستکم سه شاخص داشته باشد .فرض کنيد دو قسمت پيدا شده و فاصله
بين آنها « »dاست .کاشف رمز  d|mرا در نظر ميگيرد ،طوري که  mطول کليد است .اگر
قسمتهاي

تکراري

بيشتري

بافاصله

dn

...,

d2,

d1,

يافت

شود،

پس

 gcd (d1, d2, ..., dn)|mميباشد .اين فرض منطقي است زيرا اگر دو شاخص يکي باشند و
شاخصهاي ( k×m )k=1 ،2 ،...در متن عادي پخش شده باشند ،پس آنها يکي هستند و
شاخصهاي  K×mدر متن رمز پخش شدهاند .کاشف رمز براي پيگيري مواردي که در
شاخصهاي موجود در کليد هويدا نيست ،از قسمتهايي استفاده ميکند که دستکم سه
شاخص داشته باشد .ممکن است مثال  20-3در درک بهتر دليل به ما کمک کند.
 )2پس از پيدا شدن طول کليد ،کاشف رمز از ايدهاي که در مثال  18-3نشان داده شده است
استفاده ميکند .او متن رمز را به  mتکه مجزا تقسيم ميکند و روش استفاده شده براي کشف
رمز افزايشي ،از جمله حمله از گونهي نرخ تکرار را به کار ميبرد .هر تکه از متن رمز را مي-
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توان رمزگشايي کرد و براي به دست آوردن کل متن عادي ،آنها را کنار هم گذاشت؛ به عبارت
ديگر ،کل متن رمز تعداد تکرار يک حرف از متن عادي را حفظ نميکند ،اما هر تکه اين کار را
انجام ميدهد.
مثال 19-3
اجازه دهيد فرض کنيم متن رمزي زير را داريم.
LIOMWGFEGGDVWGHHCQUCRHRWAGWIOWQLKGZETKKMEVLWPCZVGT
HVTSGXQOVGCSVETQLTJSUMVWVEUVLXEWSLGFZMVVWLGYHCUSWXQH
KVGSHEEVFLCFDGVSUMPHKIRZDMPHHBVWVWJWIXGFWLTSHGJOUEEHH
VUCFVGOWICQLTJSUXGLW
حاصل آزمون براي تکرار بخشهاي سه شاخصي و نتايج حاصل جدول  4-3است.
جدول  :4-3تست مثال19-3

تفاوت بزرگترين مقسومعليههاي مشترک  4است و به اين معني است که طول کليد،
مضربي از  4است .متن رمز را به چهار تکه تقسيم ميکنيم .تکه  C1متشکل از شاخصهاي ,1
 ،... ,9 ,5تکه  C2متشکل از شاخصهاي  ... ,10 ,6 ,2و الي آخر .هر تکه را به طور جداگانه
تحليل آماري ميکنيم .براي به دست آوردن کل متن عادي ،يک شاخص را بين تکههاي
رمزگشايي قرار ميدهيم .اگر متن عادي معني نداشت ،يک  mديگر را امتحان ميکنيم.
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در اين مورد ،متن حاصل معنا دارد.
ژوليوس سزار 1در جنگهايش از يک سيستم رمزي که امروزه به آن رمز سزار ميگويند استفاده ميکرد.
اين روش رمزنگاري ،رمز افزايشي با دو کليد مساوي هم است و براي به دست آوردن متن رمز هر
حرف در متن عادي ،سه حرف در ليست الفبا جابجا ميشود.
نمونه جالب ديگري از رمز چند الفبايي ،رمز  Hillاست که شخصي بنام ليستر هيل 2مبدع آن بوده
است .برعکس رمزهاي چند الفبايي ديگري که تاکنون در مورد آنها صحبت کرديم ،متن عادي به بلوک-
هاي مساوي تقسيم ميشود و در هر زمان يک بلوک از آن رمزنگاري ميشود .اين رمزنگاري به شيوهاي
است که هر شاخص در بلوک ،در رمزنگاري ساير شاخصهاي موجود در بلوک سهيم است .به اين دليل
رمز  Hillجزو آن دست از رمزهايي است که به آنها رمزهاي بلوکي گفته ميشود .ساير رمزهايي که
تاکنون مطالعه کردهايم ،جزء آن دسته از رمزهايي هستند که به آنها رمزهاي جرياني گفته ميشود .در
پايان اين فصل به تفاوت بين رمزهاي بلوکي و جرياني ميپردازيم.
در رمز  Hillکليد ،ماتريس مربع با اندازه  m×mميباشد که  mاندازه بلوک است .همانگونه که
در شکل  15-3نشان داده شده است ،اگر کليد را ماتريس  Kبناميم ،هر عضو از ماتريس  Kijاست.

شکل  :15-3کليد در رمز Hill

اجازه دهيد نشان دهيم که چگونه بلوکي از متن رمزنگاري ميشود .اگر  mشاخص بلوک متن
عادي را  P1, P2, …, Pnبناميم ،شاخصهاي متناظر در بلوک متن رمز C1, C2, …, Cm ،هستند .پس
داريم:
C1= P1k11+P2k21+…+Pmkm1
C2=P1k12+P2k22+…+Pmkm2
…
Cm=P1k1m+P2K2m+…+Pmkmm
===========================================================
Julius Caesar
Lester s.Hill

1
2
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معادله نشان ميدهد که چگونه هر شاخص متن رمز نظير  C1به تمام شاخصهاي متن عادي در
بلوک ( )P1, P2, …, Pmبستگي دارد .با اين وجود ،بايد هوشيار باشيم که تمام ماتريسهاي مربع داراي
وارون نسبت به ضرب در  Z26نميباشند؛ بنابراين آليس و باب بايد در انتخاب کليد دقت کنند .اگر
ماتريس وارون نسبت به ضرب نداشته باشد ،باب نميتواند پيام رمزي آليس را رمزگشايي کند.
ماتريس کليد در رمز  ،Hillبايد وارون ضربي داشته باشند.
مثال 20-3
استفاده از ماتريس ،امکان رمزنگاري کل متن عادي را براي آليس فراهم ميکند .در اين حالت،
متن عادي يک ماتريس  l× mاست که  lتعداد بلوکها است .به عنوان مثال ،متن اوليه code is ready
وقتي که نويسه اضافي  zرا به آخرين بلوک اضافه کنيم و فاصلهها را حذف کنيم ،ميتواند به صورت
ماتريس  3×4درآيد .متن رمز حاصل  OHKNIHGKLISSميشود .باب ميتواند با استفاده از وارون
ماتريس کليد ،پيام را رمزگشايي کند .در شکل  16-3رمزنگاري و رمزگشايي را مشاهده ميکنيد.

شکل  :16-3مثال 20-3

کشف رمز در رمزهاي Hill
رمزگشايي مبتني بر متن رمزي ،در اين روش رمزنگاري مشکل است .نخست ،حمله با استفاده از روش
آزمودن تمام کليدها به رمز  Hillبينهايت مشکل است زيرا کليد ماتريس  m× mاست .هر ورودي به
ماتريس ميتواند يکي از  26مقدار را داشته باشد .در نگاه اول معنايش اين است که دامنه کليد 26m×m
است .با اين وجود ،تمام ماتريسها وارون ضربي ندارند ،پس دامنهي کليد از مقدار کوچکتر ،اما هنوز
گسترده است.
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دوم ،رمزهاي  Hillمشخصههاي آماري متن عادي را حفظ نميکند .رمزشکن نميتواند تحليل
تعداد تکرار را روي حروف ،دياگرامهايي با يک حرف ،دو حرف و سه حرفي در متن انجام دهد .فقط
ميتوان تحليل تعداد تکرار را روي کلمات با اندازه  mکه عين هم باشند انجام دهد.
با اين حال ،اگر رمزشکن مقدار  mرا بداند و زوج متن عادي /متن رمز را دستکم براي m
بلوک بداند ،ميتواند حمله به روش متن عادي شناخته شده را انجام دهد .اين بلوکها ميتوانند متعلق
به يک پيام واحد يا پيامهاي مختلف باشند ،اما در هر حال بايد معلوم باشند .او ميتواند دو ماتريس ×m
 mتوليد کند P .متن عادي و  Cمتن رمز؛ رديفهاي متناظر نشان دهندهي زوج متن عادي /متن رمز
شناخته شده هستند .چون  C= PKاست پس ميتواند با استفاده از رابطه  K= CP-1کليد را بيابد ،البته به
شرطي که  Pوارونپذير باشد .اگر  Pوارونپذير نباشد بايد از مجموعهي متفاوتي از زوجهاي متن عادي/
متن رمز استفاده کند.
اگر رمزشکن مقدار  mرا نداند ،ميتواند مقادير مختلفي را آزمايش نمايد ،به شرطي که  mخيلي
بزرگ نباشد.
مثال 12-3
فرض کنيد رمزشکن ميداند  m= 3است .همانگونه که در شکل  17-3نشان داده شده است او
سه بلوک زوج متن عادي /متن رمز را (که الزاماً از يک متن واحد نيستند) در نظر ميگيرد.

شکل  :17-3مثال  22-3شکلگيري متن رمزي

رمزشکن ماتريس  Pو  Cرا از اين زوجها ميسازد .از آنجا که  Pوارونپذير است ماتريس  Pرا
وارون کرده و همانگونه که در شکل  18-3نشان داده شده است ،براي به دست آوردن ماتريس  Kآن را
در  Cضرب ميکند.

شکل  :18-3مثال  ،22-3يافتن کليد
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رمزشکن اکنون کليد را دارد و ميتواند هر متن رمزي که با آن کليد رمزنگاري شده است را
رمزگشايي نمايد.

رمز يکبار مصرف

1

يکي از اهداف رمزنگاري ،سري بودن در حد اعالست .مطالعات شانن نشان داده است که اگر هر سمبل
متن عادي با يک کليد تصادفي انتخاب شده از دامنه کليد رمزنگاري شود ،ميتوان به سري بودن در حد
اعال دست يافت .به عنوان مثال ،يک رمز افزايشي را ميتوان به سادگي شکست ،زيرا يک کليد يکتا براي
رمزنگاري تمام نويسهها به کار ميرود .با اين وجود ،حتي اين رمز ساده ميتواند رمز در حد اعال شود،
به شرطي که کليدي که براي رمزنگاري هر نويسه مورد استفاده قرار ميگيرد به صورت تصادفي از دامنه
کليدها ( )00,01،02،000،25انتخاب شده باشد؛ يعني اگر اولين نويسه با استفاده از کليد  ،04نويسه دوم
با کليد  ،02نويسه سوم با کليد  21و الي آخر رمزنگاري شود ،حمله به روش استفاده از متن رمز
غيرممکن است .اگر فرستنده هر بار که پيامي را ميفرستد کليد را عوض کند و از توالي تصادفي ديگري
از اعداد صحيح استفاده نمايد ،ساير انواع حمالت نيز غيرممکن ميشود.
شخصي به نام ورنام 2از اين ايده در رمز موسوم به رمز يکبار مصرف استفاده کرد .در اين رمز،
طول کليد با طول متن عادي برابر است و کليد کامالً تصادفي انتخاب ميشود.
رمز يکبار مصرف ،رمز کاملي است ،اما اجراي تجاري آن تقريباً غيرممکن است .اگر کليد بايد
هر بار مجدداً ايجاد شود ،آليس هنگام ارسال پيام به باب چگونه کليد جديد را هر بار به او بگويد؟ با
اين وجود ،مواردي وجود دارد که ميتوان از رمز يکبار مصرف استفاده کرد .به عنوان مثال ،اگر رئيس
جمهور کشوري بخواهد پيام کامالً سري به رئيس جمهور کشور ديگري بفرستد ،ميتواند پيش از ارسال
پيام ،کليد تصادفي را توسط فرستاده قابل اطمينان به کشور مورد نظر بفرستد.
در فصول آخر کتاب در بخشهايي که کاربرد مدرن رمزنويسي معرفي ميشود ،در مورد برخي از
تغييرات رمز يکبار مصرف بحث خواهيم کرد.

===========================================================
One-Time Pad
Vernam

1
2
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رمز روتور

1

اگرچه رمزهاي يکبار مصرف عملي نيستند ،اما رمز روتور گامي به سوي رمزنويسي مطمئنتر ميباشد.
اين رمز از ايده جايگزين تک الفبايي استفاده ميکند اما نگاشت بين نويسههاي متن رمز و متن عادي
براي هر نويسه متن عادي را تغيير ميدهد .شکل  19-3نمونهي ساده شدهاي از يک رمز روتر را نشان
ميدهد.

شکل  :19-3يک رمز روتور

روتور نشان داده شده در شکل  19-3فقط از شش حرف استفاده ميکند اما روتور واقعي از 26
حرف استفاده ميکند .روتور هميشه به صورت سختافزاري سيمکشي شده است و ارتباط بين نويسه-
هاي رمزنگاري /رمزگشايي به وسيلهي چرخدندهها 2تأمين ميشود .توجه داشته باشيد که سيمکشي
طوري نشان داده شده است که انگار روتور شفاف است و ميتوان داخل آن را ديد.
پيکربندي وضعيت اوليه روتور ،کليد سري بين آليس و باب است .با استفاده از تنظيم اوليه،
نخستين نويسه متن عادي رمزنگاري ميشود و نويسه دوم پس از اولين چرخش ،رمزگذاري ميشود و
الي آخر (در شکل  19-3چرخش  1/6است ،اما در دنياي واقعي  1/26چرخش است).
اگر روتور بيحرکت باشد ،يک کلمه سه حرفي نظير  beeبه صورت ” “BAAرمزنگاري ميشود
(رمز جايگزيني تک الفبايي) .اما اگر در حال چرخش باشد ،به صورت ” “BCAرمزنگاري ميشود (رمز
روتور) .بنابراين رمز روتور رمز چند الفبايي است ،زيرا يک نويسه متن عادي که دوبار تکرار شده ،به
صورت دو نويسه متفاوت رمزنگاري شده است.
رمز روتور مانند رمز جايگزيني تک الفبايي در برابر حملهي آماري مقاوم است ،زيرا تعداد تکرار
حروف را حفظ نميکند.

===========================================================
Rotor Cipher
Brushes

1
2
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ماشين انگيما
ماشين انگيما در اصل به وسيلهي  Sherbiusاختراع شد ،اما ارتش آلمان آن را تغيير داده و در خالل
جنگ جهاني دوم به صورت گسترده از آن استفاده کرد .اين ماشين بر پايهي اصول رمزهاي روتور است.
شکل  20-3دياگرام شماتيک سادهاي از اين ماشين را نشان ميدهد.

شکل  :20-3طرحي از ماشين انگيما

موارد زير مؤلفههاي اصلي اين ماشين هستند:
 )1صفحه کليدي با  26کليد ،براي وارد کردن متن عادي در هنگام رمزنگاري و وارد کردن پيام
رمز در هنگام رمزگشايي.
 )2صفحه کليد با  26المپ که نويسههاي متن رمز را در رمزنگاري و نويسههاي متن عادي را در
رمزگشايي نشان ميدهد.
 )3صفحه سيم بندي با  26فيش که از طريق  13سيم به صورت دستي براي توليد جايگشتهاي
متفاوت متصل شدهاند و هر روز پيکربندي آن عوض ميشود.
 )4سه روتور سيمکشي شده مانند آنچه که در بخش پيش توضيح داده شد .هر بار سه روتور از
ميان پنج روتور موجود انتخاب ميشود .براي هر نويسه وارد شده به وسيله صفحه کليد،
روتور سريع 1/26 ،از يک چرخش کامل ميچرخد .روتور مياني به ازاي هر چرخش کامل
روتور سريع 1/26 ،چرخش ميچرخد .روتور کند به ازاي هر چرخش کامل روتور مياني،
 1/26ميچرخد.
 )5يک بازتابنده 1که ثابت و از پيش سيمکشي شده است.

===========================================================
Reflector

1
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کتاب کد
براي استفاده از ماشين انگيما ،کتاب کد منتشر شد که در اين کتاب ،تنظيمات گوناگوني به شرح زير
براي هر در نظر گرفته شده بود:
 )aسه روتوري که بايد از ميان پنچ روتور موجود انتخاب کرد.
 )bترتيب نصب روتورها.
 )cتنظيمات صفحه .Plugboard
 )dکد يک حرفي روز.

مراحل رمزنگاري پيام
براي رمزنگاري پيام ،کاربران مراحل زير را انجام ميدادند:
 )1تنظيم نقطه شروع کار روتورها برحسب کد روز .به عنوان مثال ،اگر کد « »HUAبود ،مقدار
شروع به کار روتور به ترتيب »U« ،»H« ،و « »Aخواهد بود.
 )2انتخاب يک سه حرفي تصادفي ،نظير « »ACFو رمزنگاري رشته «( »ACFACFتکرار کد) با
استفاده از تنظيم عادي روتورها بر اساس گام  .1به عنوان مثال ،فرض کنيد که رمزنگاري
« »OPNABTباشد.
 )3تنظيم موقعيتهاي آغازين روتورها بر اساس ( OPNنصف کد رمزنگاري شده).
 )4افزودن  6حرف رمزنگاري شده حاصل از مرحله دوم ( )OPNABTبه ابتداي پيام.
 )5رمزنگاري پيام حاوي کد  6حرفي و ارسال پيام رمزنگاري شده.

مراحل رمزگشايي پيام
براي رمزگشايي پيام کاربران مراحل زير را انجام ميدادند:
 )1دريافت پيام و جدا کردن  6حرف اول آن.
 )2تنظيم موقعيت آغازين روتورها بر اساس کد روز.
 )3رمزگشايي  6حرف اول با استفاده از تنظيم عادي در گام .2
 )4تنظيم موقعيت روتورها بر اساس نيمه اول کد رمزگشايي شده.
 )5رمزگشايي پيام (بدون  6حرف اول).
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کشف رمز
همانگونه که ميدانيم با وجود اين که ارتش آلمان و بقيه دنيا تا چند دهه بعد در مورد شکسته شدن رمز
ماشين انگيما چيزي نشنيده بودند ،اما رمز اين ماشين در خالل جنگ جهاني دوم شکسته شد .پرسش
اين است که چگونه چنين رمز پيچيدهاي شکسته شد؟ اگرچه ارتش آلمان ميکوشيد سيمکشي روتورها
را پنهان نگه دارد ،اما متفقين توانستند تعدادي از اين ماشينها را به چنگ آورند .گام بعدي يافتن
پيکربندي هر روزه و کد مورد استفاده در بکار اندازي روتورها براي هر پيام بود .اختراع کامپيوتر به
متفقين کمک کرد تا بر اين مشکل چيره شوند .تصوير کامل ماشين و روش کشف رمز آن را ميتوان در
برخي از وب سايتهاي انگيما يافت.

-3-3

رمزهاي مبتني بر ترانهش (پس و پيش سازي)

1

اينگونه رمزها ،سمبلي را جايگزين سمبل ديگر نميکنند ،بلکه مکان سمبلها را در متن عوض ميکنند.
ممکن است اولين سمبل متن عادي را در دهمين جايگاه متن رمز يافت .يک سمبل در هشتمين جايگاه
متن عادي ممکن است در اولين جايگاه متن رمز ظاهر شود؛ به عبارت ديگر ،سمبلها را دوباره چينش
ميکند (جابجا ميکند).
در رمز ترانهش ،سمبلها دوباره چينش ميشوند.

رمزهاي ترانهش بدون کليد
رمزهاي ترانهش ساده که در گذشته مورد استفاده قرار ميگرفت ،کليد ندارند .دو روش براي جابجا
کردن نويسهها وجود دارد .در روش اول ،متن در يک جدول به شکل ستون به ستون نوشته ميشود
سپس رديف به رديف منتقل ميشود .در روش دوم ،متن در جدول رديف به رديف نوشته ميشود و
سپس ستون به ستون منتقل ميگردد.
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مثال 22-3
يک نمونهي خوب از رمز بدون کليد با استفاده از روش اول« ،رمز نردههاي راهآهن» است .در اين
رمز ،متن عادي در دو خط با الگوي زيگزاگ (به روش ستون به ستون است) مرتب ميشود ،آليس براي
اين که پيام به روش سطر به سطر را براي باب بفرستد ،چنين مينويسد:

سپس با ارسال رديف اول و به دنبال آن رديف دوم ،متن رمز ” “MEMATEAKETETHPRرا
توليد ميکند .باب متن رمز را دريافت نموده و آن را نصف ميکند (در اين مورد نيمهي دوم يک نويسه
کمتر از نيمهي اول دارد) .اولين نيمه ،رديف اول و نيمهي دوم رديف دوم را تشکيل ميدهد .باب نتيجه
را به صورت زيگزاگ ميخواند ،چون کليدي وجود ندارد و تعداد رديفها (برابر  )2ثابت است.
رمزگشايي متن رمز براي رمزشکن ساده خواهد بود .تنها چيزي که او بايد بداند اين است که رمز نرده-
هاي راهآهن به کار رفته است.
مثال 23-3
آليس و باب ميتوانند بر سر تعداد ستونها توافق نموده و از روش دوم استفاده کنند .آليس ،همان
متن عادي را رديف به رديف در يک جدول چهار ستوني مينويسد.

سپس وي با ترانهش ستون به ستون نويسهها ،متن رمز ” “MMTAEEHREAEKTTPرا ايجاد
ميکند .باب متن رمز را دريافت نموده و مراحل را به صورت وارون انجام ميدهد .او پيام دريافتي را
ستون به ستون مينويسد و رديف به رديف به صورت متن عادي ميخواند .رمزشکن اگر تعداد ستونها
را بداند ،به سادگي ميتواند پيام را رمزگشايي کند.
مثال 24-3
در واقع ،رمز و مثال  23-3ميتواند يک رمز ترانهش باشد .در شکل زير ،جابجايي هر نويسه در
متن عادي به متن رمز بر مبناي موقعيتهاي هر نويسه نشان داده شده است.
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دومين نويسهي متن عادي به جايگاه پنجم در متن رمز و سومين نويسه به نهمين جايگاه منتقل
شده است و الي آخر .اگرچه نويسهها جابجا شدهاند ،اما در اين جابجايي الگوي زير وجود دارد:
( )03،07،11،15( ،)02،06،10،13و ( )08،12در هر قسمت تفاوت بين دو عدد مجاور  4است.

رمزهاي ترانهش مبتني بر کليد

1

رمزهاي بدون کليد با استفاده از نوشتن متن عادي به شيوهاي (به عنوان مثال رديف به رديف) و خواندن
آن به شيوهاي ديگر (به عنوان مثال ،ستون به ستون) نويسهها را جابجا ميکند .به منظور ايجاد متن رمز
کامل ،جابجايي را بر روي کل متن عادي انجام ميدهند .روش ديگر تقسيم متن عادي به گروههايي با
اندازههاي از پيش تعيين شده ،که به آنها بلوک گفته ميشود و سپس استفاده از يک کليد براي جابجايي
نويسهها در هر بلوک به طور جداگانه ميباشد.
مثال 25-3
آليس ميخواهد پيام ” “Enemy attacks tonightرا براي باب بفرستد .آليس و باب توافق
کردهاند که متن را به گروههاي پنج نويسهاي تقسيم نموده و سپس نويسههاي هر گروه را جابجا کنند.
گروهبندي پس از افزودن يک نويسهي اضافي به آخر پيام به منظور يک اندازه کردن گروهها ،به شکل
زيراست.
Enemy attac kston ightz
کليد استفاده شده براي رمزنگاري و رمزگشايي يک کليد جابجايي است که نشان ميدهد چگونه
نويسهها جابجا ميشوند .براي اين پيام ،فرض کنيد آليس و باب از کليد زير استفاده ميکنند.

نويسهي سوم در بلوک متن اوليه ،نويسهي اول در بلوک متن رمز ميشود .نويسهي اول بلوک
متن اوليه ،دومين نويسهي بلوک متن رمز ميشود و الي آخر .نتيجهي جابجايي ميشود:
EEMYN TAACT TKONS HITZG
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آليس متن رمز ” “EEMYNTAACTTKONSHITZGرا براي باب ارسال ميکند .باب متن رمز را
به گروههاي  5نويسهاي تقسيم ميکند و با استفاده از ترتيب وارون ،متن عادي را به دست ميآورد.

ترکيب دو رويکرد
رمزهاي ترانهش جديدتر ،براي دستيابي به پراکندگي بهتر حروف متن عادي ،دو رويکرد را باهم ترکيب
ميکند .نخست ،متن در يک جدول رديف به رديف نوشته ميشود .دوم به وسيله مرتب نمودن مجدد
ستونها ،جابجايي را انجام ميدهند .سوم ،جدول جديد ،ستون به ستون خوانده ميشود .مراحل اول و
سوم ،دوباره چيني کلي بدون کليد را فراهم ميکند و مرحله دوم چينش مجدد بلوک کليددار ميباشد.
معموالً اينگونه رمزها را رمزهاي ترانهش ستوني مبتني بر کليد 1يا فقط رمزهاي ترانهش ستوني 2مي-
نامند.
مثال 26-3
فرض کنيد آليس دوباره پيام مثال  25-3را اين بار با استفاده از رويکرد ترکيبي ،رمزنگاري مي-
نمايد .در شکل  ،21-3اين رمزنگاري و رمزگشايي را مشاهده ميکنيد.

شکل  :21-3مثال 26-3

آليس با نوشتن رديف به رديف متن عادي ،اولين جدول را ايجاد ميکند .مانند مثال پيش ،با
استفاده از همان کليد ستونها جابجا ميشوند .با خواندن جدول دوم به صورت ستون به ستون ،متن رمز
توليد ميشود .باب هر سه مرحله را به صورت وارون انجام ميدهد .او متن رمز را ستون به ستون در
جدول اول مينويسد ،ستونها را جابجا ميکند و سپس جدول دوم را رديف به رديف ميخواند.
===========================================================
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کليدها
در مثال  27-3تنها يک کليد در رمزنگاري و رمزگشايي براي تغيير ستون بکار رفته است .حرکت به
سمت پايين براي رمزنگاري و حرکت به باال براي رمزگشايي .ايجاد دو کليد از اين نوع براي نمايش
گرافيکي رايج است :يکي براي رمزنگاري و ديگري براي هدايت مسير (جهت حرکت) .کليدها در
جدولي با يک ورودي براي هر ستون ،ذخيره ميشوند .ورودي ،شمارهي ستون منبع را نشان ميدهد،
شماره ستون مقصد را ميتوان از موقعيت (جايگاه) ورودي متوجه شد .شکل  22-3نشان ميدهد که
چگونه دو جدول را ميتوان از ترسيم گرافيکي کليد ساخت.

شکل  :22-3کليد رمزنگاري /رمزگشايي در رمزهاي ترانهش

کليد رمزنگاري ( )31452است .ورودي اول نشان ميدهد که ستون  3منبع و ستون  1موقعيت
شاخص ورودي در مقصد است .کليد رمزگشايي ( )25134است .اولين ورودي نشان ميدهد که ستون 2
در منبع ،ستون  1در مقصد خواهد بود.
چگونه ميتوان کليد رمزگشايي را در صورتي که کليد رمزنگاري مشخص است ،توليد نمود يا
برعکس؟ همانگونه که در شکل  23-3نشان داده شده است ،ميتوان اين مراحل را در چند مرحله به
صورت دستي انجام داد .ابتدا شاخصها را به جدول کليد اضافه کنيد ،سپس محتوا و شاخصها را مبادله
نموده و باألخره زوجها را بر اساس شاخص منظم و دستهبندي کنيد.

شکل  :23-3وارون کليد در رمز ترانهش
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استفاده از ماتريسها
براي نشان دادن مراحل رمزنگاري /رمزگشايي در رمز ترانهش ،ميتوانيم از ماتريسها استفاده کنيم .متن
عادي و متن رمز ،ماتريسهاي  l× mهستند که مقادير عددي نويسهها را نشان ميدهند .کليدها هم
ماتريسهاي مربع به اندازه  m× mميباشند .در ماتريس جايگشتي ،هر سطر و ستون دقيقاً يک مقدار 1
و بقيه مقاديرشان صفر هستند .با ضرب ماتريس متن عادي در ماتريس کليد به منظور به دست آوردن
ماتريس متن رمز ،رمزنگاري انجام ميشود و با ضرب متن رمز در وارون ماتريس کليد ،ماتريس متن
عادي به دست ميآيد و متن رمزگشايي ميشود .نکته جالب اين است که در اين حالت ،ماتريس
رمزگشايي ،وارون ماتريس رمزنگاري است .با اين وجود الزم نيست ماتريس را وارون نمود ،بلکه مي-
توان ماتريس کليد رمزنگاري را به سادگي جابجا کرد (جابجا کردن سطرها و ستونها) و از اين راه
ماتريس کليد رمزگشايي را به دست آورد.
مثال 27-3
شکل  24-3مراحل رمزنگاري را نشان ميدهد .با ضرب ماتريس متن عادي  4×5در کليد
رمزنگاري  ،5×5ماتريس متن رمز  4×5به دست ميآيد .استفاده درست از ماتريس مستلزم تغيير نويسه-
هاي مثال  27-3به مقادير عددي آنها (از  0تا  )25ميباشد .توجه داشته باشيد که ضرب ماتريس ،فقط
جابجايي ستوني ترانهش را مهيا ميکند .براي خواندن و نوشتن در ماتريس ،بايد ساير الگوريتمها را به
کار برد.

شکل  :24-3نمايش کليد به عنوان ماتريسي در رمز ترانهش

کشف رمز در رمزهاي ترانهش

1

رمزهاي ترانهش در برابر انواع گوناگوني از حمالت به شيوهي حمله به متن اوليه ،آسيبپذيرند.
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حمله به شيوه آماري
رمز ترانهش ،تعداد تکرار حروف در متن رمز را تغيير نميدهد ،فقط ترتيب حروف را عوض ميکند؛
بنابراين ،اولين حملهاي که ميتواند انجام شود ،تجزيه و تحليل تعداد تکرار تک حرفي است .اگر متن
رمز به اندازهي کافي طوالني باشد ،اين روش ميتواند مفيد واقع شود .اين نوع حمله را پيشتر ديدهايم .با
اين وجود ،رمزهاي ترانهش تعداد تکرار دياگرامي دو حرفي و سه حرفي را حفظ نميکند؛ به اين معني
که رمزشکن نميتواند از اين ابزار براي رمزگشايي استفاده کند ،در واقع اگر رمز تعداد تکرار دياگرام دو
حرفي و سه حرفي را حفظ نکند ،اما تعداد تکرار تک حرفي را نگه دارد ،احتمال دارد که رمز ،يک رمز
ترانهش باشد.

حمله به روش آزمودن کليه کليدها
رمزشکن ميتواند تمام کليدهاي ممکن را براي رمزگشايي پيام آزمايش کند .با اين وجود ،تعداد کليدها
ميتواند بسيار زياد باشد l )1! ،2! ،3! ،... ،l!( .طول متن رمز است .يک روش بهتر ،حدس زدن تعداد
ستونهاست .رمزشکن ميداند که تعداد ستونها ،بر  lبخشپذير است .به عنوان مثال ،اگر طول رمز 20
نويسه باشد ،در آن صورت  20= 1× 2× 2× 5ميباشد؛ بدين معني که تعداد ستونها ميتواند ترکيبي از
اين فاکتورها باشد ( .)1 ،2 ،4 ،5 ،10 ،20با اين حال ،اولين (تنها يک ستون) قابل توجه نيست و آخرين
(تنها يک رديف) غير محتمل است.
مثال 3-28
فرض کنيد رمزشکن متن رمز ” “EEMYNTAACTTKONSHITZGرا دريافت کرده است.
طول پيام  l= 20بدين معناست که تعداد ستونها ميتواند  1 ،2 ،4 ،5 ،20،10باشد .او اولين مقدار را
ناديده ميگيرد ،زيرا به اين معني است که فقط يک ستون وجود دارد و جابجايي صورت نگرفته است.
 )aاگر تعداد ستونها  2باشد .تنها دو جابجايي ( )1، 2و ( )2، 1امکانپذير است .اولين مورد به
معني عدم وجود جابجايي است .او دومي را آزمايش ميکند .او متن رمز را به واحدهاي دو
نويسهاي تقسيم ميکند ،“EE MY NT AA CT TK ON SH IT ZG” :سپس هر يک از دو
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حرف را جابجا ميکند .چيزي که به دست ميآيد اين است“EE YM TN AA TC KT NO :
” HSTIGZکه معني ندارد.
 )bاگر تعداد ستونها  4باشد ،جابجايي  4!=24ميباشد .اولين مورد ( )1 2 3 4يعني هيچ
جابجايي وجود ندارد .رمزشکن بايد ساير احتماالت را آزمايش کند .پس از بررسي تمام 23
احتمال ديگر ،متن عادي قابل فهمي را به دست نميآورد.
 )cاگر تعداد ستونها  5باشد ،جابجايي  5!=120ميباشد .اولين مورد ( )1 2 3 4 5به معني عدم
وجود جابجايي است .رمزشکن بايد بقيه احتماالت را آزمايش کند .حاصل جابجايي
( ،)2 5 1 3 4متن عادي ” “enemyattackstonightzميباشد که پس از حذف حرف
اضافه شده  zو افزودن فاصلهها معنا پيدا ميکند.

حملهي مبتني بر الگو
حملهي ديگر به رمز ترانهش ميتواند حمله مبتني بر الگو باشد .متن رمز ايجاد شده در رمز ترانهش بر
پايهي کليد داراي الگوهاي تکراري ميباشد .در شکل زير ،مکاني که هر نويسه در متن رمز مثال 3-28
از آن سرچشمه گرفته را نشان ميدهد.
03 08 13 18 01 06 11 16 04 09 14 19 05 10 15 20 02 07 12 17
اولين نويسهي متن رمز ،از سومين نويسهي متن عادي ،دومين نويسهي متن رمز از هشتمين
نويسهي متن عادي ،بيستمين نويسهي در متن رمز از هفدهمين نويسهي در متن عادي آمده است و الي
آخر .الگويي در ليست فوق وجود دارد .پنج گروه داريم،9 ،14 ،19( ،)1 ،6 ،11 ،16( ،)3 ،8 ،13 ،18( :
 )5 ،10 ،15 ،20( ،)4و ( .)2 ،7 ،12 ،17در تمام گروهها تفاوت بين دو عدد کنار هم  5است .رمزشکن
ميتواند از اين نظم براي شکستن رمز استفاده کند .اگر او تعداد ستونها (که در اين مورد  5است) را
بداند يا بتواند آن را حدس بزند ،ميتواند متن رمز را در گروههاي  4نويسهاي قرار داده و با جابجا کردن
گروهها ،متن عادي را بيابد.

رمزهاي ترانهش دوگانه

1

===========================================================
Double Transposition Ciphers

1
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رمزهاي ترانهش دوگانه ميتواند کار رمزگشايي را مشکل کند .نمونهاي از چنين رمزي ميتواند رمزي
باشد که براي رمزنگاري و رمزگشايي در مثال  26-3دو بار الگوريتم را تکرار کرده است .ميتوان در هر
مرحله از يک کليد استفاده کرد ،اما معموالً در تمام مراحل يک کليد يگانه بکار ميرود.

مثال 29-3
اجازه دهيد مثال  26-3را با استفاده از ترانهش دوگانه تکرار کنيم .شکل  25-3فرايند کار را
نشان ميدهد.

شکل  :25-3رمز ترانهش دوگانه

اگرچه رمزشکن هنوز هم ميتواند از حمله به شيوه تعداد تکرار حروف تک حرفي استفاده کند،
اما اکنون انجام حملهي مبتني بر الگو بسيار سختتر است .تجريه و تحليل الگوي متن نشان ميدهد:
13 16 05 07 03 06 20 18 04 10 12 01 09 15 17 08 11 19 02
با مقايسه مجموعه فوق و نتيجه در مثال  28-3مشاهده ميکنيم که الگوي تکراري وجود ندارد.
ترانهش دوگانه ،نظم و قاعدههايي که پيشتر ديديم را برهم ميزند.
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 -4-3رمزهاي جرياني و بلوکي

1

رمزهاي متقارن به دو دستهي گسترده تقسيم ميشوند :رمزهاي جرياني و رمزهاي بلوکي .اگرچه معموالً
اين دستهبندي براي رمزهاي مدرن بکار ميروند ،اما براي رمزهاي سنتي نيز کاربرد دارد.

رمزهاي جرياني

2

در رمزهاي جرياني ،رمزنگاري و رمزگشايي يک سمبل (همچون يک نويسه يا يک بيت) تکتک انجام
ميشود .در اين شيوهي رمزنگاري يک جريان متن عادي ،يک جريان متن رمز و يک جريان کليد داريم.
جريان متن عادي را  Pجريان متن رمز را  Cو جريان کليد را  Kميناميم.
… P= P1, P2, P3,
… C= C1, C2, C3,
)… K= (K1, K2, K3,
)C1= EK1 (P1
)C2= EK2 (P2
)C3= EK3 (P3
شکل  26-3ايدهي کلي رمز جرياني را نشان ميدهد .نويسههاي متن عادي تکتک به الگوريتم
وارد ميشوند و نويسههاي متن رمز نيز تکتک توليد ميشوند .ميتوان جريان کليد را به روشهاي
گوناگوني توليد کرد و ميتواند جرياني از مقادير از پيش تعيين شده باشد يا اينکه آن را همزمان با
رمزنگاري از الگوريتم ايجاد کرد .ممکن است اين مقادير به نويسههاي متن عادي يا متن رمز بستگي
داشته باشند .همچنين ممکن است مقادير جريان کليد ،به مقادير کليد قبلي نيز بستگي داشته باشد.

شکل  :26-3رمز جريان

شکل  26-3لحظهاي را نشان ميدهد که نويسه سوم در جريان متن عادي با استفاده از سومين
مقدار جريان کليد رمزنگاري ميشود .نتيجه ،سومين نويسهي جريان متن رمز توليد ميشود.
مثال 30-3

===========================================================
Stream And Block Ciphers
Stream Ciphers

1
2
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رمزهاي افزايشي را ميتوان در دسته رمزهاي جرياني دستهبندي کرد که در آن جريان کليد ،مقادير
حاصل از تکرار کليد است؛ به عبارت ديگر ،جريان کليد ،جريان از پيش تعيين شدهي کليدها يا
) K= (k, k, …, kتلقي ميشود.
با اين وجود از آنجا که در اين رمز جريان کليد به صورت مستقل ايجاد ميشود ،هر نويسه در
متن رمز فقط به نويسهي متناظر آن در متن عادي بستگي دارد.
مثال 31-3
رمزهاي جايگزين تک الفبايي – که در اين فصل مورد بحث قرار گرفت -نيز رمز جرياني است.
با اين وجود ،هر مقدار از جريان کليد در اين حالت ،عبارت است از نگاشت نويسهي متن عادي با
نويسه متن رمز متناظر با آن در جدول نگاشت.
مثال 32-3
بر اساس تعريف ،رمزهاي  vigenereنيز رمزهاي جرياني هستند .در اين حالت ،جريان کليد
عبارت است از تکرار مقادير  ،mبه گونهاي که  mاندازهي کليد باشد .به عبارت ديگر
)… K= (k1, k2, …, km, k1, k2, …, km,
مثال 33-3
ميتوانيم پيمانهاي براي تقسيم رمزهاي جرياني بر اساس جريان کليدشان وضع کنيم .ميتوانيم
ادعا کنيم که رمز جريان ،رمز تک الفبايي است به شرطي که مقدار  Kiبه جايگاه (موقعيت) نويسهي متن
عادي در جريان متن عادي بستگي نداشته باشد ،در غير اين صورت رمز چند الفبايي است.
 رمزهاي افزايشي قطعاً تک الفبايي هستند زيرا  Kiدر جريان کليد ثابت است و به جايگاه
(موقعيت) نويسه در متن عادي بستگي ندارد.
 رمزهاي جايگزيني تک الفبايي ،قطعاً تک الفبايياند زيرا  Kiبه جايگاه (موقعيت) نويسهي
متناظر آن در جريان متن عادي بستگي ندارد و فقط به مقدار نويسهي متن عادي بستگي
دارد.
 رمزهاي  vigenereرمزهاي چند الفبايياند زيرا کليد  Kiقطعاً به جايگاه (موقعيت)
نويسه متن عادي بستگي دارد .با اين وجود ،اين وابستگي چرخهاي است .کليد دو
نويسهي  mبا جايگاههاي (موقعيتهاي) جداگانه ،يکسان است.
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رمزهاي بلوکي

1

در رمزهاي بلوکي ،گروهي از سمبلهاي متن عادي به اندازه  )m >1( mکه با همديگر رمزنگاري
شدهاند ،يک گروه متن رمز با همان اندازه را توليد ميکنند .بر اساس اين تعريف ،در رمز بلوکي ،تنها از
يک کليد براي رمزنگاري کل بلوک استفاده ميشود؛ حتي اگر کليد از مقادير گوناگوني ساخته شده باشد.
شکل  27-3مفهوم رمز بلوکي را نشان ميدهد.

شکل  :27-3رمز بلوکي

در رمز بلوکي ،يک بلوک متن رمز به تمام بلوک متن عادي بستگي دارد.
مثال 34-3
رمزهاي  playfairرمزهاي بلوکي هستند .اندازه بلوک  m =2است و دو نويسه باهم رمزنگاري
ميشوند.
مثال 35-3
رمزهاي  Hillرمزهاي بلوکي هستند .بلوکي از متن عادي به اندازه  2يا بيشتر با استفاده از يک
کليد (يک ماتريس) باهم رمزنگاري ميشود .در اين رمزها ،مقدار هر نويسه در متن رمز به مقادير
نويسههاي متن عادي بستگي دارد .اگرچه کليد از مقادير  m× mساخته شده است ،اما به عنوان يک
کليد يکتا در نظر گرفته ميشود.
مثال 36-3
از تعريف رمز بلوکي چنين برميآيد که هر رمز بلوکي ،رمز چند الفبايي است ،زيرا هر نويسه در
يک بلوک متن رمز به تمام نويسههاي موجود در بلوک متن عادي بستگي دارد.
===========================================================
Block Ciphers

1
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ترکيب
در عمل ،بلوکهاي متن عادي تکتک رمزنگاري ميشوند ،اما از جرياني از کليدها براي رمزنگاري کل
پيام ،بلوک به بلوک ،استفاده ميکنند؛ به عبارت ديگر ،وقتي که به بلوکها جداگانه نگاه ميکنيم ،رمز،
يک رمز بلوکي است ،اما وقتي به کل متن و به هر بلوک به عنوان يک واحد يگانه نگاه ميکنيم ،رمز،
يک رمز جرياني است .هر بلوک از کليد مجزايي که ممکن است از پيش يا در خالل مراحل رمزنگاري
ايجاد شده باشد استفاده ميکند .مثالهايي در اين مورد را ميتوان در فصول بعدي يافت.

 -5-3وب سايتها پيشنهادي
وب سايتهاي زير اطالعات بيشتري در مورد موضوعات بحث شده در اين فصل را به شما ارائه
ميدهد.
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 -6-3چکيده
 رمزنويسي کليد متقارن ،از يک کليد براي رمزگشايي و رمزنگاري استفاده ميکند .عالوه
بر اين ،الگوريتمهاي رمزنگاري و رمزگشايي وارون يکديگرند.
 متن اصلي را متن عادي و متني را که از طريق کانال ارسال ميکنيم متن رمز مينامند .به
منظور ساختن متن رمز از متن عادي ،الگوريتم رمزنگاري با کليد سري مشترک بکار مي-
رود .براي بازسازي متن عادي از متن رمز ،الگوريتم رمزگشايي و همان کليد سري مورد
استفاده قرار ميگيرد .به الگوريتمهاي رمزنگاري و رمزگشايي ،رمزنويسي ميگوييم.
 بر اساس اصل کريشهف ،هميشه بايد فرض کرد که رقيب الگوريتم رمزنگاري/
رمزگشايي را ميداند .بايد تنها از طريق سري بودن کليد در برابر حمله به رمز مقاومت
کرد.
 کشف رمز ،علم و هنر شکستن رمز است .چهار نوع حمله کشف رمز رايج وجود دارد:
دانستن فقط متن رمزي ،متن عادي شناخته شده ،متن عادي انتخاب شده و متن رمز
انتخاب شده.
 رمزهاي کليد متقارن سنتي را ميتوان به دو دسته گسترده تقسيم کرد :رمزهاي جايگزين
و رمزهاي ترانهش .رمز جايگزين ،نويسهاي را جايگزين نويسهي ديگر ميکند .رمز
ترانهش ،سمبلها را دوباره چينش ميکند.
 رمزهاي جايگزين را ميتوان به دو گروه بزرگ تقسيم کرد :رمزهاي تک الفبايي و
رمزهاي چند الفبايي .رابطهي بين يک نويسه در متن عادي و نويسههاي متن رمز ،يک به
يک است .در جايگزيني چند الفبايي ،رابطهي بين يک نويسه در متن عادي و نويسههاي
متن رمز ،يک به چند است.
 رمزهاي تک الفبايي شامل رمزهاي :افزايشي ،ضربي ،تکراري و رمزهاي جايگزين تک
الفبايي ميباشند.
 رمزهاي چند الفبايي شامل کليد خودکار Hill ،vigenere ،playfair ،و رمز يکبار
مصرف ،روتور و رمزهاي انگيما ميباشد.

رمزنگاری و امنیت شبکه

 رمزهاي ترانهش شامل رمزهاي ترانهش بدون کليد ،کليددار و دوگانه ميباشد.
 رمزهاي متقارن را ميتوان به دو رسته گسترده تقسيم کرد :رمزهاي جرياني و رمزهاي
بلوکي .در رمزهاي جرياني رمزنگاري و رمزگشايي سمبلها تکتک انجام ميشود .در
رمز بلوکي ،سمبلهاي موجود در يک بلوک با همديگر رمزنگاري ميشوند .در عمل،
بلوکهاي متن عادي به صورت تکي رمزنگاري ميشود اما در جرياني از کليدها براي
رمزنگاري کل پيام ،بلوک به بلوک استفاده ميکنند.
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 -7-3مجموعه تمرينها
پرسشهاي دورهاي
 )1رمز کليد متقارن را تعريف کنيد.
 )2تفاوت بين رمز جايگزين و رمز ترانهش را بيان کنيد.
 )3تفاوت بين رمز تک الفبايي و رمز چند الفبايي را بيان کنيد.
 )4تفاوت بين رمز جرياني و رمز بلوکي را بيان کنيد.
 )5آيا تمام رمزهاي جرياني ،تک الفبايياند؟ توضيح دهيد.
 )6آيا تمام رمزهاي بلوکي ،چند الفبايياند؟ توضيح دهيد.
 )7سه رمز تک الفبايي را نام ببريد.
 )8سه رمز چند الفبايي را نام ببريد.
 )9دو رمز ترانهش را نام ببريد.
 )10چهار نوع حمله رمزگشايي را نام ببريد.

تمرينات
 )11يک باشگاه خصوصي کوچک فقط  100عضو دارد .به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
 )aاگر اعضاي باشگاه بخواهند براي يکديگر پيامهاي سري بفرستند ،چه تعداد کليد
سري الزم است؟
 )bاگر همه به رئيس باشگاه اعتماد داشته باشند ،چه تعداد کليد سري الزم است؟ اگر
شخصي بخواهد پيامي را براي عضو ديگري ارسال کند ،ابتدا آن را براي رئيس مي-
فرستند ،سپس رئيس آن را براي ساير اعضا ارسال ميکند.
 )cاگر رئيس تصميم بگيرد که هر دو نفري که ميخواهند باهم ارتباط داشته باشند بايد
ابتدا با او ارتباط پيدا کنند ،چه تعداد کليد الزم است؟ سپس رئيس کليد موقتي را براي
استفاده بين آن دو ايجاد ميکند .کليد موقت ،رمزنگاري شده و براي هر دو عضو ارسال
ميگردد.
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 )12چند باستانشناس ،نسخههاي نوشته شده به زباني ناآشنا را يافتند .آنها بعداً جدول
کوچکي را در همان مکان يافتند که روي آن جملهاي به همان زبان به همراه ترجمهي يوناني آن
نوشته شده بود .با استفاده از جدول ،آنها ميتوانستند نسخه اصلي را بخوانند .باستان شناسان از
چه نوع رمزنگاريي استفاده کردند؟
 )13آليس فقط ميتواند روي رايانهاش از رمز افزايشي براي ارسال پيام به دوستش استفاده کند.
او فکر ميکند که اگر پيام را دو بار رمزنگاري کند و هر بار از کليد متفاوتي استفاده نمايد ،پيام
مطمئنتر خواهد بود .آيا حق با اوست؟ پاسخ خود را توضيح دهيد.
 )14آليس پيام طوالني براي ارسال دارد و از رمز جايگزيني تک الفبايي استفاده ميکند .او فکر
ميکند اگر پيام را فشرده کند ،ممکن است متن در برابر حمله تعداد تکرار تک حرفي که توسط
رمزشکن انجام ميشود محفوظ بماند .آيا فشردهسازي کمک ميکند؟ بايد متن را پيش از
رمزنگاري فشرده نمايد يا پس از آن؟ پاسخ خود را توضيح دهيد.
 )15معموالً آليس براي رمزنگاري متن عادي هم از حروف ( aتا  )zو هم از اعداد ( 0تا )9
استفاده ميکند.
 )aاگر از رمز افزايشي استفاده کند دامنه کليد چقدر است؟ پيمانه چقدر است؟
 )bاگر از رمز ضربي استفاده کند دامنه کليد چقدر است؟ پيمانه چقدر است؟
 )cاگر از رمز تکراري استفاده کند دامنه کليد چقدر است؟ پيمانه چقدر است؟
 )16فرض کنيد فاصله ،نقطه و عالمت سوال به منظور افزايش دامنه کليد رمزهاي اوليه به متن
اوليه اضافه شود.
 )aاگر رمز افزايشي استفاده شود دامنه کليد چقدر است؟
 )bاگر رمز ضربي استفاده شود دامنه کليد چقدر است؟
 )cاگر رمز تکراري استفاده شود دامنه کليد چقدر است؟
 )17آليس و باب تصميم گرفتهاند اصل کريشهف را ناديده بگيرند و نوع رمزي را که استفاده
ميکنند پنهان ننمايند.
 )aرمزشکن چگونه ميتواند تصميم بگيرد که آيا رمز جايگزين مورد استفاده
قرارگرفته يا رمز ترانهش؟
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 )bاگر رمزشکن بداند که رمز مورد استفاده رمز جايگزين است ،چگونه ميتواند
تصميم بگيرد که اين رمز ،رمز افزايشي ،ضربي يا تکراري است؟
 )cاگر رمزشکن بداند که رمز مورد استفاده رمز ترانهش است ،چگونه ميتواند
اندازهي قسمت  mرا بداند؟
 )18در هر يک از رمزهاي زير ،اگر فقط يک نويسه در متن عادي عوض شود ،بيشترين تعداد
نويسههايي که در متن رمز تغيير خواهند کرد چقدر است؟
 )aافزايشي
 )bضربي
 )cتکراري
Vigenere )d
 )eکليد خودکار
)f

رمز يکبار مصرف

 )gروتور
 )hانگيما
 )19در هر يک از رمزهاي زير ،اگر فقط يک نويسه در متن عادي عوض شود ،حداکثر تعداد
نويسههايي که در متن رمز تغيير خواهند کرد چقدر است؟
 )aترانهش
 )bترانهش دوگانه
Playfair )c
 )20هر يک از رمزهاي زير جرياني است يا بلوکي؟ پاسخ خود را توضيح دهيد.
Playfair )a
 )bکليد خودکار
 )cرمز يکبار مصرف
 )dروتور
 )eانگيما
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 )21با استفاده از رمزهاي زير پيام ” “this is an exerciseرا رمزنگاري کنيد .فاصله بين
کلمات را ناديده بگيريد .براي به دست آوردن متن عادي ،پيام را رمزگشايي کنيد.
 )aرمز افزايشي با کليد مساوي .20
 )bرمز ضربي با کليد مساوي .15
 )cرمز تکراري با کليد مساوي (.)15 ،20
 )22با استفاده از رمزهاي زير پيام ” “that house is being sold tonightرا رمزنگاري
کنيد .فاصله بين کلمات را ناديده بگيريد .براي به دست آوردن متن عادي پيام را رمزگشايي
کنيد.
 )aرمز  vigenereبا کليد ”.“dollars
 )bرمز کليد خودکار با کليد مساوي .7
 )cرمز  playfairبا کليد ايجاد شده از متن (به شکل  13-3نگاه کنيد).
 )23براي رمزنگاري پيام ” “life is full of surprisesاز رمز  vigenereبا کلمه کليد
” “HEALTHاستفاده کنيد.
 )24از رمز  playfairبراي رمزنويسي پيام “the key is hidden under the door
” padاستفاده کنيد .کلمه رمز را ميتوان با پرکردن رديف اول و قسمتي از رديف دوم با کلمه
” “GUIDANCEو پرکردن بقيه ماتريس با ساير حروف الفبا به دست آورد.
 )25از رمز  Hillبراي رمزنويسي پيام ” “we live in an insecure worldاستفاده کنيد
کليد زير را به کار ببريد.
03 02
]
05 07
 )26آقاي جان در حال مطالعهي کتاب اسرارآميزي حاوي رمزنگاري است .در قسمتي از اين
[=K

کتاب ،نويسندهي متن رمز ” “CIWرا عنوان کرده و دو پاراگراف بعد به خواننده ميگويد که
اين رمز يک رمز ترانهش است و متن عادي آن ” “yesميباشد .در فصل بعد قهرمان جدولي را
در غار پيدا ميکند که روي آن ” “XVIEWYWIحک شده است .جان بالفاصله معني متن رمز
را ميفهمد .در اينجا جان چه شيوه از رمزگشايي را به کار برده است؟ متن عادي چيست؟
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 )27رمزشکن به صورت مخفيانه به کامپيوتر آليس دسترسي پيدا ميکند و با استفاده از رمز او
” “abcdefghijرا تايپ ميکند .صفحه نمايش “CABDEHFGIJ” ،را نشان ميدهد .اگر
رمزشکن بداند که آليس از رمز ترانهش مبتني بر کليد استفاده ميکند ،به پرسشهاي زير پاسخ
دهيد:
 )aرمزشکن چه نوع حملهاي را انجام داده است؟
 )bاندازهي کليد جابجايي چقدر است؟
 )28از حملهي آزمودن کليهي کليدها براي رمزگشايي پيام زير که آليس با استفاده از رمز
افزايشي آن را رمزنويسي کرده است استفاده کنيد .فرض کنيد آليس هميشه از کليدي که به
تولدش ،يعني سيزدهم نزديک است استفاده ميکند.
NCJAEZRCLASJLYODEPRLYZRCLASJLCPEHZDTOPDZQLNZTY
 )29از حملهي آزمودن کليهي کليدها براي رمزگشايي پيام زير استفاده کنيد .فرض کنيد ميدانيد
که رمزنگاري به شيوهي رمز تکراري است و اينکه متن عادي ” “abبه صورت ”“GL
رمزنويسي ميشود.
XPALASXYFGFUKPXUSOGEUTKCDGFXANMGNVS
 )30از شيوه رمزشکني تعداد تکرار يک حرف براي رمزگشايي پيام زير استفاده کنيد .فرض
کنيد ميدانيد که اين پيام به روش رمز جايگزيني تک الفبايي رمزنويسي شده است.
ONHOVEJHWOBEVGWOCBWHNUGBLHGBGR
 )31فرض کنيد که عالئم نگارشي (نقطه ،عالمت سوال و فاصله) به الفباي رمزنگاري رمز Hill
اضافه ميشوند .پس ،از ماتريس کليد  2×2در  Z26ميتوان براي رمزنگاري و رمزگشايي استفاده
کرد.
 )aکل تعداد ماتريسهاي ممکن را پيدا کنيد.
 )bثابت شده است که تعداد کل ماتريسهاي برگشتپذير که  ،Nتعداد اندازهي الفبا است
برابر ( )N2-1( )N2-Nميباشد .با استفاده از اين الفبا دامنه رمز  Hillرا به دست آوريد.
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 )32از حمله تعداد تکرار يک حرف براي شکستن متن رمز زير استفاده کنيد .ميدانيد که اين
متن در رمز افزايشي توليد شده است.
OTWEWNGWCBPQABIZVQAPMLJGZWTTQVOBQUMAPMIDGZCABEQVB
MZLZIXMLAXZQVOQVLMMXAVWEIVLLIZSNZWABJQZLWNLMTQOPBVIUMLG
WCBPAEQNBTGTMNBBPMVMABITIAKWCTLVBBQUMQBEPQTMQBEIAQVUG
BZCAB
 )33از تست  Kasiskiو حملهي تعداد تکرار تک حرفي براي شکستن متن رمز زير استفاده
کنيد .ميدانيد که اين متن رمز با رمز  vigenereتوليد شده است.
MPYIGOBSRMIDBSYRDIKATXAILFDFKXTPPSNTTJIGTHDELTTXAIREIHSVO
BSMLUCFIOEPZIWACRFXICUVXVTOPXDLWPENDHPTSIDDBXWWTZPHNSOCL
OUMSNRCCVUUXZHHNWSVXAUHIKLXTIMOICHTYPBHMHXGXHOLWPEWWW
WDALOCTSQZELT
 )34کليد رمزنگاري در رمز ترانهش ( )3 ،2 ،6 ،1 ،5 ،4است .کليد رمزگشايي را پيدا کنيد.
 )35ماتريس کليد رمزنگاري رمز ترانهش با کليد ( )3 ،2 ،6 ،1 ،5 ،4را به دست آوريد .ماتريس
کليد رمزگشايي را نيز پيدا کنيد.
 )36متن عادي ” “letusmeetnowو متن رمز متناظر آن ” “HBCDFNOPIKLBاست .مي-
دانيم که الگوريتم رمز  Hillميباشد ،اما اندازهي کليد را نميدانيم .ماتريس کليد را به دست
آوريد.
 )37رمزهاي  Hillو رمزهاي ضربي بسيار شبيه هم هستند .رمزهاي  ،Hillرمزهاي بلوکي هستند
که از ضرب ماتريسها استفاده ميکنند .رمزهاي ضربي ،رمزهاي جرياني هستند که از ضرب
اسکالر استفاده ميکنند.
 )aبا استفاده از جمع ماتريسها ،رمز بلوکيي تعريف کنيد که شبيه به رمز افزايشي باشد.
 )bبا استفاده از ضرب و جمع ماتريسها ،رمز بلوکيي تعريف کنيد که شبيه به رمز تکراري
باشد.
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 )38اجازه دهيد رمز جرياني جديدي تعريف کنيم .اين رمز به شيوهي تکرار است اما کليد به
موقعيت نويسهها در متن عادي بستگي دارد .اگر نويسهي متن عادياي که بايد رمزنگاري شود،
در موقعيت  iباشد ،ميتوانيم کليد را به شرح زير پيدا کنيم:
 )aکليد ضربي عضو ( )1 mod 12در  Z*26است.
 )bکليد افزايشي عضو ( )1 mod 26در  Z26است.
پيام  cryptography is funرا با اين روش رمزنگاري کنيد.
 )39فرض کنيد براي رمز  Hillمتن عادي يک ماتريس همساني ضربي ) (Iاست .رابطهي بين
کليد و متن رمز را پيدا کنيد .از نتيجه به دست آمده براي انجام حملهي متن عادي انتخاب شده
به رمز  Hillاستفاده کنيد.
 Abthash )40رمز رايج بين نويسندگان کتاب مقدس بود .در  “A” ،Abtashبه صورت ”“Z
و ” “Bبه صورت ” “Yو الي آخر رمزنگاري ميشد .فرض کنيد حروف الفبا به دو نيمه تقسيم
شده است و حروف موجود در نيمه اول به وسيله حروف موجود در نيمه دوم و برعکس
رمزنگاري ميشوند .نوع رمز و کليد را پيدا کنيد.
 )41در رمز  playbiusهر حرف به صورت دو عدد صحيح رمزنويسي ميشود .کليد ،مانند
رمز  playfairماتريس  5×5از نويسههاست .متن عادي به شکل نويسههايي در قالب ماتريس
است .متن رمز ،دو عدد صحيح (هر کدام بين  1و  )5است که عدد سطر و ستون را نشان مي-
دهد .پيام ” “an exerciseرا با استفاده از رمز  playbiusو با کليد زير رمزنويسي نماييد.

رمزنگاری و امنیت شبکه
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فصل 4

رياضيات رمزنگاري
بخش دو :ساختارهاي جبري
چشمانداز
هدف اين فصل ،آمادهسازي شما براي چند فصل بعدي در زمينهي رمزهاي کليد متقارن مبتني بر
ساختارهاي جبري است .اين فصل اهداف زير را دنبال ميکند:
 مروري بر مفهوم ساختارهاي جبري.
 تعريف و ارائهي نمونههايي از گروهها.
 تعريف و ارائهي نمونههايي از حلقهها.
 تعريف و ارائهي نمونههايي از ميدانها.
 پافشاري بر استفاده از ميدانهاي متناهي از نوع ( ،GF)2nچون که انجام اعمالي چون جمع،
تفريق ،ضرب و تقسيم را روي کلمات  nبيتي در رمزهاي پيشرفته امکانپذير ميکند.
چند فصل بعدي در مورد رمزهاي بلوکي کليد متقارن پيشرفته ،که برخي از اعمال را روي کلمات
 nبيتي انجام ميدهد ،بحث ميکنيم .درک ،تجزيه و تحليل اين رمزها ،نيازمند دانشي در زمينه جبر
پيشرفته -که به آن ساختارهاي جبري ميگويند -ميباشد .اين فصل ،نخست مروري بر موضوعات
مرتبط با ساختارهاي جبري دارد و سپس نشان ميدهد که چگونه بايد اعمالي نظير جمع يا ضرب را
روي کلمات  nبيتي انجام داد.
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 -1-4ساختارهاي جبري

1

در فصل  2در مورد مجموعههايي از اعداد ،نظير  Zp* ,Zp ,Zn* ,Zn ,Zصحبت کرديم .در رمزنگاري به
مجموعههايي از اعداد صحيح و اعمال خاصي که براي آن مجموعهها تعريف شده است ،نياز داريم.
ترکيب مجموعه و اعمالي که بر اعضاي اين مجموعه انجام ميشود را «ساختار جبري» مينامند.
در اين فصل ،سه ساختار رايج جبري را بررسي ميکنيم :گروهها ،حلقهها و ميدانها (شکل .)1-4

شکل  :1-4ساختارهاي رايج جبري

گروه ( )Gمجموعهاي از اعضا با يک عمل دودويي « »است که چهار ويژگي را داراست .به
گروه با ويژگي جابجايي ،گروه آبلي گفته ميشود؛ عملگر اين گروه ،عالوه بر چهار ويژگي الزم براي
گروهها ،يک ويژگي ديگر ،يعني خاصيت جابجايي را هم دارد .چهار ويژگي براي گروهها به عالوه
خاصيت جابجايي ،به صورت زير تعريف ميشوند:
 بسته بودن :2اگر  b,aاعضاي  Gباشند پس  c=abنيز عضو  Gاست؛ يعني ،نتيجهي انجام
عمليات روي هر دو عضو مجموعه ،عضو ديگري از آن مجموعه است.
 توزيعپذيري :3اگر  c,b,aاعضاي  Gباشند )  .( a b )c = a( b cبه عبارت ديگر ،مهم
نيست که عمليات را به چه ترتيبي روي بيش از دو عضو انجام دهيم.
 جابجا پذيري :4براي تمام  b,aدر  Gداريم  .ab=baتوجه داشته باشيد که اين ويژگي فقط
بايد براي گروه با خاصيت جابجايي اعمال شود.
 عضو خنثي :5براي تمام اعضاي مجموعه در  ،Gيک  eوجود دارد که به آن عضو خنثي مي-
گويند و داريم.ea=ae=a :
 وجود وارون :1براي هر  aدر  Gيک عضو  ،aکه به آن ' aيا «وارون  »aگفته ميشود وجود دارد
به گونهاي که aa'=a'a=e.
===========================================================
1

Algebraic Structures
Closure
3
Associativity
4
Commutativity
5
Existence of identity
2
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شکل  2-4مفهوم گروه را نشان ميدهد.

شکل  :2-4گروه

کاربرد:
اگرچه گروه شامل يک عملگر است ،اما ويژگيهاي تعيين شده براي عملگر ،امکان استفاده از اعمال
ديگر را نيز ميدهد؛ البته تا زماني که اين اعمال وارون يکديگر باشند .به عنوان مثال ،اگر عمل تعيين
شده جمع باشد ،گروه از جمع و تفريق پشتيباني ميکند ،زيرا تفريق ،جمعي است که از وارون نسبت به
جمع استفاده ميکند .اين مسئله در مورد ضرب و تقسيم نيز صدق ميکند .با اين حال ،گروه در يک
زمان ميتواند فقط از جمع /تفريق يا ضرب /تقسيم پشتيباني کند ،نه هر دوي آنها.

مثال 1-4
مجموعه اعداد صحيح باقيمانده با عمل جمع > G=<Zn,+گروه جابجاپذير ميباشد .ميتوانيم
بدون خارج شدن از مجموعه ،اعمال جمع و تفريق را روي اعضاي اين مجموعه انجام دهيم .اجازه دهيد
پنج ويژگي را تکتک بررسي کنيم.
 )1بسته بودن :اين خاصيت وجود دارد .نتيجهي جمع دو عدد صحيح در  ،Znعدد صحيح ديگري
در  Znاست.
 )2توزيعپذيري :اين خاصيت وجود دارد .نتيجه ( 4+)3+2با نتيجه  )4+3(+2يکي است.
 )3جابجايي :اين خاصيت وجود دارد 3+5=5+3 .درست است.
 )4عضو خنثي که  0است 3+0=0+3=3 .درست است.
Existence of Inverse

1
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 )5هر عضو ،يک وارون نسبت به جمع دارد .وارون هر عضو ،متمم آن است .مثالً وارون -3 ،3
است ( n-3در  )Znو وارون  -3عدد  3است .وارون ،به ما امکان انجام تفريق بر روي مجموعه
را ميدهد.
مثال 2-4
مجموعه * Znبا عمل ضرب >×  G= <Zn*,نيز يک گروه آبلي است .ميتوانيم بدون خارج شدن
از مجموعه ،اعمال ضرب و تقسيم را روي اعضاي آن انجام دهيم .آزمايش سه ويژگي اول ساده است.
عضو خنثي ،يک است .هر عضو ،وارون دارد که ميتوان آن را بر اساس الگوريتم اقليدسي بسطيافته به
دست آورد.
مثال 3-4
اگرچه معموالً گروه را مجموعهاي از اعداد با اعمال عادي چون جمع و تفريق در نظر مي-
گيريم ،اما تعريف گروه به ما اين اجازه را ميدهد که هر گروه از اشياء و عملي که ويژگيهاي فوقالذکر
را برآورده کند ،مجموعه بناميم .اجازه دهيد مجموعه > G= <{a,b,c,d}, و عمل  را ،به شکلي که در
جدول  1-4نشان داده شده است تعريف کنيم.
جدول  :1-4جدول عمل براي مثال 4-3

حاصل يک گروه آبلي است که تمام پنج ويژگي الزم را دارد.
 )1ويژگي بسته بودن وجود دارد .نتيجه اعمال عمل  روي هر زوج از اعضا ،با اعضاي ديگري در
آن مجموعه مشخص ميشود.
 )2ويژگي توزيعپذيري نيز وجود دارد .براي اثبات اين ويژگي بايد آن را براي هر ترکيبي از سه
عضو آزمايش کنيم .مثالً . (ab)c=a(bc)=d
 )3عمل  داراي خاصيت جابجايي است .داريم . ab=ba
 )4گروه يک عضو خنثي دارد که  aاست.
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 )5هر عضو يک وارون دارد .ميتوان با يافتن عضو خنثي در هر رديف (سايهدار) ،زوجهاي وارون
را به دست آورد .زوجها عبارتاند از.(c,c),(b,d),(a,a) :
مثال 4-4
در يک گروه ،اعضاي مجموعه الزاماً نبايد عدد يا اشياء باشند بلکه ميتوانند قواعد ،نگاشتها،
توابع ،يا حتي اعمال باشند .يک گروه بسيار جالب ،گروه جايگشت است .مجموعهي آن ،مجموعهي
تمام جايگشت هاست و عملياتش ترکيب است ،يعني به کار بردن يک جايگشت پس از جايگشت ديگر.
شکل  3-4ترکيب دو جايگشتي را نشان ميدهد که سه ورودي را با هم جابجا ميکند تا سه خروجي به
دست آورد.

شکل  :3-4ترکيب جايگشتها (مثال )4-4

ورودديها و خروجيها ميتوانند نويسه (موضوع فصل )2يا بيت (موضوع فصل )5باشند .ما هر
جايگشت را در جدولي نشان دادهايم .اين جداول دو مشخصه دارند -1 :محتوا جدول نشان ميدهد که
ورودي از کجا آمده است  -2شاخصي که خروجي را تعيين ميکند (اين مورد در جدول نشان داده نشده
است) .ترکيب شامل اجراي دو جايگشت ،يکي پس از ديگري است .توجه داشته باشيد که عبارت در
شکل  3-4از راست به چپ خوانده ميشود .جايگشت اول [1 3 2] ،و پس از آن ] [3 1 2است ،نتيجه
] [3 2 1ميباشد .با سه وردي و سه خروجي ،ميتواند  3يا  6جايگشت متفاوت وجود داشته باشد.
جدول  2-4نشان ميدهد که چگونه عمليات تعيين ميشود .رديف اول بيانگر جايگشت اول و ستون
اول بيانگر جايگشت دوم ميباشد .نتيجه ،عضو محل تقاطع آنها در جدول است.
در اين مورد فقط چهار ويژگي از پنج ويژگي وجود دارد و گروه غير آبلي 1است.
 )1ويژگي بسته بودن وجود دارد.

===========================================================
Non-Abelian

1
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 )2ويژگي توزيعپذيري وجود دارد .براي اثبات اين مسئله بايد آن ويژگي را براي هر ترکيب از سه
عنصر چک کنيم.
 )3ويژگي جابجايي وجود ندارد .ميتوان آن را به سادگي چک کرد ،اما اين کار را به عنوان تمرين
به عهدهي شما ميگذاريم.
جدول :2-4جدول عملياتي براي گروه جايگشت

 )1مجموعه يک عضو خنثي دارد که ]( [1 2 3بدون جايگشت است) ميباشد .اين عناصر در سطر
اول نشان داده شده است.
 )2هر عضو يک وارون دارد .با استفاده از عناصر خنثي ميتوان زوج عضو وارون را يافت.
مثال 5-4
در مثال پيش نشان داديم که مجموعهاي از جايگشتها با عمليات ترکيبي ،گروه محسوب مي-
شود .اين مسئله حاکي از آن است که با استفاده از دو جايگشت يکي پس از ديگري ،امنيت يک شيوه از
رمزنگاري را نميتوان تقويت کرد زيرا به علت ويژگي بسته بودن ميتوان هميشه جايگشتي را يافت که
همان کار را انجام دهد.

گروه متناهي

1

اگر مجموعه داراي تعداد متناهي از اعضا باشد ،به آن گروه متناهي ،و در غير اين صورت گروه نامتناهي

2

ناميده ميشود.

ترتيب يک گروه

3

ترتيب يک گروه | |Gعبارت است از تعداد اعضاي موجود در آن گروه .اگر گروه متناهي نباشد ،ترتيب
نامتناهي است و اگر گروه متناهي باشد ،ترتيب متناهي است.
===========================================================
1

Finite Group
Infinite Group
3
Order of a Group
2
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زيرگروهها

1

زيرمجموعه  Hاز يک گروه  ،Gيک زيرگروه  Gاست به شرطي که خود  Hبا توجه به عمليات تعريف
شده بر روي  Gگروه محسوب شود .به عبارت ديگر ،اگر > G= <s,گروه باشد > H=<T,نيز تحت
همان عمليات گروه محسوب ميشود .وقتي  Tزيرمجموعهي غير تهي  Sباشد ،پس  Hزيرگروه  Gاست.
تعريف فوق حاکي از اين است که:
 )1اگر  b,aاعضاي هر دو گروه باشند پس  C=abنيز عضوي از هر دو گروه ميباشد.
 )2گروهها در عضو خنثي با هم مشترکاند.
 )3اگر  a’,aعضو هر دو گروه باشند وارون  aو همچنين  aعضو هر دو گروه هستند.
 )4گروه ساخته شده از عضو خنثي  H= <{e}, > ،Gزيرگروهي از  Gاست.
 )5هر گروه ،زير گروه خود نيز ميباشد.
مثال 6-4
آيا گروه > H= <Z10 , +زيرگروهي از > G= <Z12 , +ميباشد.
حل
پاسخ منفي است .اگرچه  Hزيرمجموعه  Gاست ،اما عمليات تعيين شده براي اين دو گروه
متفاوت است .عمليات  Hجمع به پيمانه  10است ،در حالي که عمليات  Gجمع به پيمانه  12است.

زيرگروههاي دوار

2

اگر زيرگروهي از يک گروه را بتوان با استفاده از توانهايي از يک عضو ايجاد کرد ،اين زيرگروه را
زيرگروه دوار مينامند .در اينجا واژهي «توان» به معني اعمال مکرر عمليات گروه بر روي يک عضو
است:
( nبار) an = a.a.a .. ...a
مجموعهي ساخته شده از اين مراحل را به صورت > <aنشان ميدهيم .توجه داشته باشيد که
اعضاي تکراري بايد حذف شوند و  a0=eاست.

===========================================================
Subgroups
Cyclic Subgroups

1
2
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مثال 7-4
از گروه > G= <Z6, +ميتوان چهار زيرگروه چرخهاي (دوار) ساخت .اين زيرگروهها عبارتاند
از:
H1= <{0} , +> ,H2= <{0,2,4} , +> ,H3=<{0,3},+> ,H4= G
توجه داشته باشيد که وقتي که عمليات جمع باشد an ،يعني  aرا  nبار ضرب کنيم .همچنين
شايان توجه است که در تمام اين گروهها ،عمليات جمع به پيمانه  6است .موارد زير نشان ميدهند که
چگونه اعضاي اين زيرگروه چرخهاي را پيدا کرديم.
 )aزيرگروه چرخهاي ايجاد شده از  H1 ،0است که فقط يک عضو دارد و آن هم عضو خنثي است.
0 mod 6= 0
(توجه :مراحل مجدداً تکرار خواهد شد).
 )bزيرگروه چرخهاي (دوار) ايجاد شده از  H4 ،1است ،که خود  Gميباشد.
10 mod 6= 0
11 mod 6= 1
12 mod 6= )1+1( mod 6= 2
 mod 6= 3ـ13 mod 6= )1+1+1
14 mod 6= )1+1+1+1( mod 6= 4
15 mod 6= )1+1+1+1+1( mod 6= 5
(توجه :مراحل دوباره تکرار خواهد شد).
 )cزيرگروه چرخهاي ايجاد شده از  H2 ،Zاست ،که داراي سه عضو ميباشد.0،2،4 :
20 mod 6= 0
21 mod 6= 2
22 mod 6= )2+2( mod 6= 4
(توجه :مراحل دوباره تکرار خواهد شد).
 )dزيرگروه چرخهاي ايجاد شده از  H3 ،3است ،که داراي دو عضو ميباشد 0 :و .3
30 mod 6= 0
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31 mod 6= 3
(توجه :مراحل دوباره تکرار خواهد شد).
 )eزيرگروه چرخهاي ايجاد شده از  H2 ،4است که زيرگروه جديدي نيست.
40 mod 6= 0
41 mod 6= 4
42 mod 6= )4+4( mod 6= 2
(توجه :مراحل دوباره تکرار خواهد شد).
 )fزيرگروه چرخهاي ايجاد شده از  H4 ،5است که خود  Gميباشد.
50 mod 6= 0
51 mod 6= 5
52 mod 6= 4
53 mod 6= 3
54 mod 6= 2
55 mod 6= 1
(توجه :مراحل دوباره تکرار خواهد شد).
مثال 8-4
از گروه >×  G= <Z10*,ميتوان سه زيرگروه چرخهاي ساخت G .فقط چهار عضو دارد1،3،7 :و
 .9زيرگروههاي چرخهاي عبارتاند از H1=<}1،9{ ،* > ،H3=G :موارد زير نشان ميدهند که چگونه
عناصر اين زيرگروهها را پيدا کردهايم.
 )aزيرگروه چرخهاي ايجاد شده از  H1 ،1است .اين زيرگروه فقط يک عضو دارد و آن عضو خنثي
است.
10 mod 10= 1
(توجه :مراحل دوباره تکرار خواهد شد).
 )bزيرگروه چرخهاي ايجاد شده از  H3 ،3است و آن خود  Gاست.
30 mod 10= 1
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31 mod 10= 3
32 mod 10= 9
33 mod 10= 7
(توجه :مراحل دوباره تکرار خواهد شد).
 )cزيرگروه ايجاد شده از  H3 ،7است ،که خود  Gاست.
70 mod 10= 1
71 mod 10= 7
72 mod 10= 1
73 mod 10= 3
(توجه :مراحل دوباره تکرار خواهد شد).
 )dزيرگروه چرخهاي ايجاد شده از  H2 ،9است .اين زيرگروه فقط دو عضو دارد.
90 mod 10= 1
91 mod 10= 9
(توجه :مراحل دوباره تکرار خواهد شد).

گروههاي دوار
گروه چرخهاي دوار گروهي است که خود زيرمجموعهي گروهي خويش ميباشد .در مثال  7-4گروه G
يک زيرگروه دوار  H5= Gدارد ،يعني گروه  Gگروه دوار است .در اين حالت ،عضوي که زيرگروه دوار
را ميسازد ،ميتواند خود گروه را نيز ايجاد کند .به اين عضو ،مولد ميگويند .اگر  gيک مولد باشد،
اعضاي موجود در گروه دوار متناهي را ميتوان به صورت زير نوشت:
} {e, g, g2, …, gnبه گونهاي که  gn=eاست.
توجه داشته باشيد که گروه دوار ميتواند مولدهاي زيادي داشته باشد.
مثال9-4
 )1گروه > G= <Z6, +گروه دوار با دو مولد  g=1و  g=5است.
 )2گروه >×  G= <Z10*,گروه دوار با دو مولد  g=3و  g=7ميباشد.
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نظريه الگرانژ

1

در نظريه الگرانژ ميتوان ترتيب يک گروه را با ترتيب به زيرگروهش مرتبط ساخت .فرض کنيد  Gگروه
و  Hيک زيرگروه از  Gباشد .اگر ترتيب  H , Gبه ترتيب | |Gو | |Hباشد ،پس بر اساس اين نظريه
| |Gبر | |Hبخشپذير است .در مثال  |G|=6 ،7-4است .ترتيب زيرمجموعهها به اين شکل است:
 .|H4|=6 ،|H3|=2 ،|H2|=3 ،|H1|=1آشکار است که تمام اين ترتيبها بر  6بخشپذيرند.
نظريه الگرانژ کاربرد بسيار جالبي دارد .با فرض داشتن گره  Gبا ترتيب | ،|Gترتيب زيرگروه
هاي بالقوه را ميتوان به سادگي تعيين کرد به شرطي که مقسومعليههاي  Gرا بتوان پيدا کرد .به عنوان
مثال ،ترتيب گروه > 17 ،G= <Z17, +است .تنها مقسومعليه  17اعداد  1و  17است؛ اين بدين معني
است که اين گروه فقط ميتواند دو زيرگروه داشته باشد H1 ،با عضو خنثي و .H2=G

ترتيب يک عضو

2

ترتيب يک عضو  aدر يک گروه ) ،ord(aکوچکترين عدد صحيح  nمانند  an= eميباشد .اين تعريف
را ميتوان چنين بازگو کرد :ترتيب يک عضو عبارت است از ترتيب گروه دواري که از آن عضو ساخته
ميشود.
مثال 10-4
 )aدر يک گروه > ،G= <Z6, +ترتيب اعضا عبارتاند از:
ord)0(= 1 ، ord)1(= 6 ، ord)2(= 3 ، ord)3(= 2 ، ord)4(= 3 ، ord)5(= 6
 )bدر گروه >×  ،G= <Z10*,ترتيب اعضا عبارتاند از:
ord)1(= 1 ، ord)3(= 4 ، ord)7(= 4 ، ord)9(= 2

حلقه
حلقه ،که به صورت > ،R= <{…},.,نشان داده ميشود ،يک ساختار جبري با دو عمل است که عمل
اول بايد تمام پنج ويژگي اشاره شده براي گروه آبلي را داشته باشد و عمل دوم بايد فقط دو ويژگي اول
را برآورده سازد؛ به عالوه ،عمل دوم بر پايه عمل اول توزيعپذير باشند .توزيعپذيري بدين معني است
که براي تمام اعضاي  c,b,aاز  a (bc)= (ab)  (ac) ،Rو )(ab)c= (ac)  (bc
===========================================================
Lagrange's Theorem
Order of an Element

1
2
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را داشته باشيم .حلقه جابجايي ،حلقهاي است که در آن خاصيت جابجايي براي دومين عمليات نيز
وجود دارد .شکل  4-4يک حلقه و يک حلقه جابجايي نمونه را نشان ميدهد.

کاربرد
حلقه شامل دو عمل است ،با اين حال ميتوان به منظور برآورده کردن ويژگيهاي سوم و چهارم ،عمل
دوم را انجام نداد؛ به عبارت ديگر ،عمل اول در واقع عمل بر روي يک زوج ،نظير جمع و تفريق مي-
باشد و عمل دوم ،يک عمل تکي مانند ضرب است و نميتواند تقسيم باشد.
مثال 11-4
مجموعه  Zبا دو عمل جمع و ضرب ،يک حلقه جابجايي است و آن را با >× R=<Z,+,نشان
ميدهيم .مثالً  5×)3+2(= )5×3(+)5×2(= 25نسبت به جمع توزيعپذير است .اگرچه ميتوانيم جمع و
تفريق را بر روي اين مجموعه انجام دهيم ،اما فقط ميتوانيم ضرب را انجام دهيم ،نه تقسيم را .در اين
ساختار ،تقسيم مجاز نيست زيرا حاصل آن عضوي خارج از مجموعه است .حاصل تقسيم  12بر 2/4 ،5
است که در مجموعه وجود ندارد.

شکل  :4-4حلقه

ميدان
ميدان ،که با > F=<{…},.,نشان داده ميشود ،يک حلقهي جابجايي است که در آن ،عمليات
دوم تمام ويژگيهاي تعيين شده براي عمليات اول را داراست به استثناي اين که عضو خنثاي عمليات
اول ،که گاهي به آن عضو صفر ميگويند ،وارون ندارد .شکل  5-4ميدان را نشان ميدهد.

151

ساختارهاي جبري

شکل  :5-4ميدان

کاربرد
ميدان ،ساختاري است که يک زوج از عملياتي را که در رياضي استفاده ميکنيم ،پشتيباني ميکند :جمع/
تفريق و ضرب /تقسيم .فقط يک استثنا وجود دارد :تقسيم بر صفر مجاز نيست.

ميدانهاي متناهي
اگر چه ميدانهايي با ترکيب نامتناهي داريم اما ميدانهاي متناهي در رمزنگاري کاربرد گستردهاي دارد.
ميدان متناهي ـ ميداني با تعدادي متناهي از اعضا ،ساختار بسيار مهمي در رمزنگاري محسوب ميشود.
گالوا 1نشان داد که براي اين که يک ميدان متناهي باشد ،بايد تعداد اعضايش  pnباشد ،به گونهاي که p
عدد اول و  nعدد صحيح مثبت است .معموالً ميدان متناهي را ميدانهاي گالوا 2مينامند و آن را به
صورت ) GF(pnنشان ميدهند.
ميدان گالوا ـ ) GF(pnـ ميدان متناهي با  pnعضو هستند.

ميدانهاي )GF(p
وقتي که  n=1باشد ،ميدان ) GF(pداريم .اين ميدان ميتواند مجموعهاي از { }0 ،1 ،... ،p-1و  Zpبا دو
عملگر محاسباتي( 3جمع و ضرب) باشد .شايان يادآوري است که در اين مجموعه هر عضو ،يک وارون
نسبت به جمع دارد و اعضاي غير صفر نيز داراي يک وارون نسبت به جمع ميباشند (وارون ضرب
براي  0وجود ندارد).

===========================================================
1

Galois
Galois Fields
3
Arithmetic Operation
2

152

رمزنگاری و امنیت شبکه

مثال 12-4
همانگونه که در شکل  6-4نشان داده شده است ،يک ميدان بسيار رايج در اين دسته ) GF(2با
مجموعه { }0،1و دو عمليات جمع و ضرب ميباشد.

شکل  :6-4ميدان )GF(2

نکاتي در مورد اين دامنه وجود دارد که بايد به آنها توجه کرد .نخست ،اين مجموعه فقط دو
عضو دارد که ارقام يا بيتهاي دودويي ( )0،1هستند .دوم ،عمليات جمع در واقع  XORاست که بر
روي دو رقم دودويي اعمال ميکنيم .سوم ،عمليات ضرب عمل  ANDاست که بر روي دو رقم دودويي
اعمال ميکنيم .چهارم ،عمليات جمع يا تفريق 1يکساناند .پنجم ،عمليات ضرب و تقسيم 2يکساناند.
نتيجهي جمع /تفريق در ( GF)2مانند نتيجه عمليات  XORميباشد.
نتيجهي ضرب /تقسيم مانند نتيجهي عمليات  ADNاست.

مثال 13-4
همانگونه که در شکل  7-4نشان داده شده است ،ميتوانيم ( GF)5را روي مجموعه  5( Z5عدد
اول است) با اعمال جمع و ضرب تعريف کنيم.
اگر چه ميتوانيم از الگوريتم اقليدسي بسطيافته براي پيدا کردن وارونهاي ضربي اعضاي )GF(5
استفاده کنيم ،اما نگاه کردن به جدول ضرب و يافتن هر زوج با حاصلضرب برابر با  1سادهتر است.
حاصل ،زوجهاي ( )4،4( ،)3،2( ،)2،3( ،)1،1ميباشند .توجه داشته باشيد که به استثناي تقسيم بر صفر
که مجاز نيست ،ميتوانيم جمع /تفريق و ضرب /تقسيم را بر روي اين مجموعه انجام دهيم.

===========================================================
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شکل  :7-4ميدان )GF(5

ميدانهاي )GF(pn
عالوه بر ميدانهاي ) ،GF(pدر رمزنگاري ،ميدانهاي ) GF(pnنيز براي ما حائز اهميت است؛ با اين
وجود ،مجموعه  ،Zp, ZN*, Zn, Zکه پيشتر با عملياتي نظير جمع و ضرب به کار ميرفت ،نميتواند
ويژگيهاي ميدان را برآورده سازد بلکه بايد چند مجموعه و عمليات جديد براي آن مجموعهها تعيين
گردد .در بخش بعدي نشان خواهيم داد که چگونه ) ،GF(pnميدان بسيار مفيدي در رمزنگاري محسوب
ميشود.

خالصه
مطالعه ساختارهاي جبري ،امکان استفاده از مجموعههايي را که در آنها عملياتهاي شبيه به جمع/
تفريق و ضرب /تقسيم وجود دارد را فراهم ميسازد .بايد بين سه ساختار ،تفاوت قائل شويم .اولين
ساختار ،گروه ،يک زوج مرتبط از عملياتها؛ ساختار دوم ،حلقه ،يک جفت مرتبط از عملياتها و يک
عمليات تکي و ساختار سوم؛ ميدانها ،دو جفت از عمليات ما را پشتيباني ميکند .جدول  3-4ميتواند
در زمينه مشاهده تفاوتها به ما کمک کند.
جدول :3-4خالصه ساختارهاي جبري
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 -2-4ميدانهاي (GF)2n
در رمزنگاري ،معموالً ميبايست از چهار عمل (جمع ،تفريق ،ضرب و تقسيم) استفاده کنيم؛ به عبارت
ديگر بايد از ميدان استفاده کنيم .با اين حال ،وقتي با کامپيوتر کار ميکنيم ،اعداد صحيح مثبت به شکل
کلمات  nبيتي ،که در آن  nمعموالً  64 ،32 ،16 ،8و الي آخر ميباشد ،ذخيره ميشود .اين بدين معني
است که دامنه اعداد صحيح از  0تا  2n-1است.
پيمانه 1برابر  2nاست؛ بنابراين اگر بخواهيم از ميدان استفاده کنيم ،دو انتخاب داريم:
 )1ميتوان از ) GF(pبا مجموعه  Zpاستفاده کنيم ،به گونهاي که  pبزرگترين عدد اول کمتر از 2n
است .اگر چه اين طرح کار ميکند ،اما ناکافي است ،زيرا نميتوانيم از اعداد صحيح از  pتا
 2n-1استفاده کنيم .مثالً اگر  n=4باشد بزرگترين عدد اول کمتر از  13 ،24است .اين بدين
معني است که نميتوانيم از اعداد صحيح  15 ،14 ،13استفاده کنيم .اگر  n=8باشد ،بزرگترين
عدد اول کوچکتر از  251 ،28است ،بنابراين نميتوانيم از  255 ،254 ،253 ،252 ،251استفاده
کنيم.
 )2ميتوانيم در ( GF)2nکار کنيم و از مجموعهي اعضاي  2nاستفاده کنيم .اعضاي اين مجموعه،
کلمات  nبيتي هستند .به عنوان مثال ،اگر  n=3باشد ،مجموعه چنين است:
{}000 ،001 ،010 ،011 ،100 ،101 ،111
با اين وجود ،نميتوانيم هر عضو را عدد صحيحي بين  0تا  7تلقي کنيم زيرا چهار عمل اصلي را
نميتوان انجام داد ( پيمانه  2nاول نيست) .براي اين که ويژگيهاي تعيين شده براي ميدان تحقق يابد،
الزم است مجموعهاي از کلمات  nبيتي و دو عمليات جديد تعيين کنيم.
مثال 14-4
فرض کنيد يک ميدان ( GF)22که در آن ،مجموعهي چهار کلمهي دو بيتي دارد ،را تعيين کنيم:
{ .}00 ،01 ،10 ،11همانگونه که در شکل  8-4نشان داده شده است ميتوانيم جمع و ضرب را براي
اين ميدان دوباره تعريف کنيم ،به گونهاي که تمام ويژگيهاي اين عمليات برآورده شود.
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شکل  :8-4مثالي از ميدان (GF)22

هر کلمه ،وارون جمعي خودش ميباشد .هر کلمه (به غير از  ،)00يک وارون نسبت به ضرب
دارد .زوجهاي داراي وارون ضربي عبارتاند از .)10،11( ،)01،01( :جمع و ضرب ،به شکل چندجمله-
اي تعريف ميشوند.

چندجملهايها

1

اگرچه ميتوانيم مستقيماً قوانين اعمال جمع و ضرب روي کلمات  nبيتي که ويژگيهاي ( GF)2nرا
برآورد ميکنند ،تعريف کنيم ،اما کار کردن با نگارش در قالب کلمات  nبيتي ،به صورت چندجملهاي با
درجه  n-1سادهتر است .چندجملهاي با درجه  n-1عبارتي به شکل زير ميباشد:
F(x)= a n-1 x n-1+a n-2 x n-2+...+a1 x1+a0 x0
طوري که  i ،Xiامين عبارت و  aiضريب i 2امين عبارت ميباشد .اگر چه با چندجملهايها در
جبر آشنا هستيم ،اما براي نشان دادن يک کلمه  nبيتي در قالب چندجملهاي ،بايد از قوانين زير پيروي
کنيم:
 )1توان  ،Xجايگاه بيت در کلمه  nبيتي را مشخص ميکند .يعني بيت سمت راست در جايگاه
صفر است (مربوط به )X0؛ بيت سمت چپ در جايگاه  n-1است (مربوط به .)X n-1
 )2ضريب عبارات ،مقدار بيتها را تعيين ميکند .از آن جا که يک بيت ميتواند فقط مقدار  0يا 1
را داشته باشد ،ضريب چندجملهاي ما ميتواند  0يا  1باشد.
مثال 15-4
شکل  19-4نشان ميدهد که چطور ميتوانيم يک کلمه  nبيتي ( )10011001را با استفاده از
چندجملهاي نشان دهيم.
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شکل  :9-4نمايش يک کلمه 8بيتي به وسيله يک چندجملهاي

توجه داشته باشيد که اگر ضريب صفر باشد ،عبارت به طور کلي حذف ميشود و اگر  1باشد،
ضريب حذف ميشود .همچنين توجه داشته باشيد که  X0برابر  1است.
مثال 16-4
براي يافتن يک کلمه  8بيتي مربوط به چندجملهاي  x5+x2+xنخست جمالت حذف شده را مي-
نويسيم .از آنجا که  n=8است ،چندجملهاي از درجه  7است .چندجملهاي گسترش يافته به شکل زير
ميباشد.
0x7+0x6+1x5+0x4+0x3+1x2+1x1+0x0
حاصل کلمه  8بيتي  00100110ميباشد.

عملگر در چندجملهايها
توجه کنيد که هر گونه عمليات روي چندجملهايها ،در واقع شامل دو عمليات است :عمليات روي
ضريبها و عمليات روي دو چندجملهاي؛ به عبارت ديگر الزم است دو ميدان تعيين کنيم ،يکي براي
ضريبها و ديگري براي چندجملهايها .ضريبها از  0و  1تشکيل شده است .براي اين منظور ميتوانيم
از دامنه ( GF)2استفاده کنيم .پيشتر (در مثال  )14-4در مورد اين ميدان صحبت کردهايم .براي
چندجملهايها ،ميدان ( GF)2nرا الزم داريم ،که به طور مختصر آن را توضيح خواهيم داد.
چندجملهايهاي نشان دهندهي کلمات  8بيتي از دو ميدان استفاده ميکنند GF)2( :و (.GF)2n

پيمانهها
پيشتر عمليات روي چند جملهايها را تعريف کرديم؛ اکنون الزم است در مورد چندجملهايهاي پيمانه-
اي 1صحبت کنيم .جمع دو چندجملهاي ،هيچگاه يک چندجملهاي خارج از مجموعه را ايجاد نميکند،
با اين حال ممکن است حاصلضرب دو چندجملهاي را بر يک پيمانه تقسيم کنيم و تنها باقيمانده را نگه
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داريم ،همان کاري که در حساب پيمانه 1انجام ميداديم .براي مجموعههاي چندجملهاي در (،GF)2n
گروهي از چندجملهايهاي داراي درجه  nبه عنوان پيمانه تعيين ميشوند .هيچ چندجملهاي در مجموعه
نميتواند بر اين چندجملهاي تقسيم شود .يک چندجملهاي اول را نميتوان به يک چندجملهاي داراي
درجه کمتر از  nتجزيه کرد .چنين چندجملهايهايي را چندجملهايهاي کاهشناپذير مينامند .جدول
 4-4چندجملهايهاي کاهشناپذير با درجههاي  1تا  5را نشان ميدهد .براي هر درجه ،معموالً بيش از
يک چندجملهاي کاهش ناپذير وجود دارد و وقتي معني پيدا ميکنند که پيمانه را در ( GF)2nتعيين کنيم.
بايد مشخص کنيم که از کدام چندجملهاي کاهش ناپذير به عنوان پيمانه استفاده ميکنيم.
جدول  :4-4ليست چندجملهاي کاهش ناپذير

جمع
اکنون اجازه دهيد عمليات جمع را براي چندجملهايهاي با ضرايبي در ( GF)2تعريف کنيم .جمع،
بسيار ساده است؛ بدين گونه که ضريب عبارات هم درجه در ( GF)2را با هم جمع ميکنيم .توجه
داشته باشيد که جمع دو چندجملهاي با درجه  ،n-1هميشه يک چندجملهاي با درجه  n-1است و به
اين معني است که الزم نيست با استفاده از پيمانه ،نتيجه را کاهش دهيم.
مثال 17-4
اجازه دهيد ( )x5+x2+x(  )x3+x2+1را در ( GF)28انجام دهيم ،از عالمت  استفاده ميکنيم
تا نشان دهيم که منظور ما جمع چندجملهاي است .در زير مراحل کار نشان داده شده است:
0x7+0x6+1x5+0x4+0x3+1x2+1x1+0x0 
0x7+0x6+0x5+0x4+1x3+1x2+0x1+1x0
------------------------------x5+x3+x+1

→

0x7+0x6+1x5+0x4+1x3+0x2+1x1+1x0
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يک راه ميانبر براي اين کار به اين صورت است که :عبارات غير مشترک را نگهداريد و عبارات
مشترک را حذف کنيد؛ به عبارت ديگر  1،X،X3،X5را نگه ميداريم و  X2را که در هر دو چندجملهاي
مشترک است ،حذف ميکنيم.
مثال 18-4
يک راه ميانبر ديگر نيز وجود دارد ،زيرا جمع در ( GF)2به معني انجام عمل  XORميباشد؛
بنابراين ميتوانيم  XORرا بر دو کلمه ـ بيت به بيت ـ اعمال کنيم تا نتيجه را به دست آوريم .در مثال
پيشين  X5+X2+2ميشود  00100110و  X3+X2+1ميشود ، 00101011يا به شکل چندجملهاي ميشود
.X5+X3+X+1
چندجملهاي هماني نسبت به جمع :1حاصل چندجملهاي خنثي نسبت به جمع ،يک چندجملهاي صفر
است (چندجملهاي صفر چند جملهايست که تمام ضرايبش صفر است) ،زيرا حاصل جمع يک
چندجملهاي با خودش يک چندجملهاي صفر است.
وارون نسبت به جمع در يک چندجملهاي :2وارون نسبت به جمع در يک چندجملهاي با ضرايبي در
( ،GF)2خود يک چندجملهاي است .اين بدان معناست که عمل تفريق مانند عمل جمع است.
اعمال جمع و تفريق روي چندجملهايها ،يک عمل يگانه محسوب ميشود.

ضرب
ضرب در چندجملهايها عبارت است از مجموع حاصلضرب هر عبارت چندجملهاي اول با تمام
عبارات چندجملهاي دوم .ولي بايد سه نکته را به خاطر داشته باشيم :نخست ،ضرب ضرايب در (GF)2
انجام ميشود؛ دوم ،نتيجه ضرب  Xiدر  Xjميشود Xi+j؛ سوم ،ممکن است در ضرب ،عباراتي با درجه
بيش از  n-1توليد شود و اين بدان معناست که الزم است با استفاده از يک چندجملهاي پيمانهاي نتيجه
را کاهش دهيد .نخست نشان ميدهيم که چگونه با استفاده از تعريف باال ميتوان چندجملهايها را
ضرب کرد ،سپس الگوريتم کارآمدتري را خواهيم ديد که از آن ميتوان در برنامهي کامپيوتري استفاده
کرد.
===========================================================
Additive Identity
Additive Inverse

1
2

159

ساختارهاي جبري

مثال 19-4
حاصل ( )x5+x2+x(  )x7+x4+x3+x2+xدر ( GF)28با چندجملهاي کاهشناپذير
( )x8+x4+x3+x+1را به دست آوريد .توجه داشته باشيد که از عالمت  براي نشان دادن ضرب دو
چندجملهاي استفاده ميکنيم.
حل
مانند آنچه که در جبر آموختيم ،ابتدا دو چندجملهاي را ضرب ميکنيم .توجه داشته باشيد در اين
مراحل ،يک زوج عبارت با توانهاي مساوي  xحذف ميشوند .مثالً  x9+x9به طور کلي حذف ميشود.
زيرا ،همانگونه که در باال توضيح داديم ،حاصل آنها يک چندجملهاي صفر است.
(P1  P2= x5)x7+x4+x3+x2+x( + x2)x7+x4+x3+x2+x( + x)x7+x4+x3+x2+x
P1  P2=x12+x9+x8+x7+x6+x9+x6+ x5+ x4+ x3+ x8+ x5+ x4+ x3+x2
P1  P2= ) x12+ x7+ x2( mod ) x8+ x4+ x3+ x+1( = x5+ x3+ x2+x+1
براي يافتن پاسخ نهايي ،چندجملهاي درجه  12را بر چندجملهاي پيمانه تقسيم ميکنيم و فقط
باقيمانده را نگه ميداريم .مراحل کار مانند همان چيزي است که در جبر ياد گرفتيم ،اما بايد به خاطر
داشته باشيم که در اينجا ،تفريق مانند جمع است .شکل  10-4مراحل تقسيم را نشان ميدهد.

شکل  :10-4تقسيم چندجملهاي با ضرايبي در (GF)2

عنصر خنثي در ضرب :1عنصر خنثي در ضرب هميشه  1است .به عنوان مثال در ( ،GF)28وارون  1در
ضرب ،الگوي بيتي  00000001ميباشد.
وارون نسبت به ضرب :2يافتن وارون نسبت به ضرب ،کمي پيچيدهتر است .الگوريتم اقليدسي بسطيافته
را بايد بر پيمانه و چندجملهاي اعمال کرد .اين مراحل دقيقاً مانند مراحل اعداد صحيح است.
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مثال 20-4
در ( ،GF)24وارون ( )x2+1با پيمانه ( )x4+ +1را پيدا کنيد.
حل
مانند آنچه که در جدول  5-4نشان داده شده است از الگوريتم اقليدسي بسطيافته استفاده ميکنيم.
جدول :5-4الگوريتم اقليدسي مثال 20-4

اين بدين معناست که  ) x2+1(-1به پيمانه ( ) x4+ x+1ميشود ( .) x3+ x+1با ضرب دو
چندجملهاي و يافتن باقيمانده ،در صورتي که نتيجه بر پيمانه بخشپذير باشد ،ميتوان پاسخ را به سادگي
اثبات کرد.
[)x2+1(  ) x3+ x+1(] mod ) x4+x+1(=1
مثال 21-4
در ( GF)28وارون ( )x5به پيمانه ( ) x8+ x4+ x3+ x+1را پيدا کنيد.
حل
از الگوريتم اقليدسي به صورتي که در جدول  6-4نشان داده شده است ،استفاده کنيد.

جدول  :6-4الگوريتم اقليدسي مثال .21-4

يعني  )x5(-1به پيمانه ( )x 8+x 4+x 3+x +1ميشود ( .)x 5+x 4+x 3+xبا ضرب دو چندجملهاي
و يافتن باقيمانده ،در صورتي که نتيجه به پيمانه بخشپذير باشد ،ميتوان پاسخ را به سادگي اثبات کرد.
[)x5(  )x 5+x 4+x 3+x( ] mod )x 8+x 4+x 3+x +1( =1
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ضرب با استفاده از کامپيوتر
به خاطر وجود عمل تقسيم ،در نوشتن برنامه براي ضرب دو چندجملهاي مشکل بزرگي وجود دارد.
پس در پيادهسازي از الگوريتم بهتري به اين صورت استفاده ميکنيم :مکرراً يک چندجملهاي کاهش
يافته را در  xضرب ميکنيم ،مثالً به جاي يافتن نتيجه ( ،)X2  P2برنامه نتيجه )) (X(X×P2را به
دست ميآورد .به اختصار در مورد مزيت اين راهکار صحبت خواهيم کرد ،نخست اجازه دهيد براي
نشان دادن مراحل ،مثالي را مطرح کنيم.

مثال 22-4
با استفاده از الگوريتم باال ،نتيجه ضرب ( P1=) x5+ x2+xدر ( P2=) x7+ x4+ x3+ x2+xدر
( GF)28با چندجملهاي کاهشناپذير ( ) x8+ x4+ x3+ x+1را به دست آوريد.
حل
مراحل در جدول  7-4نشان داده شده است .نخست نتيجهي جزئي ضرب  x0،x1،x2،x3،x4،x5در
 P2را به دست ميآوريم .توجه داشته باشيد که اگر چه فقط سه عبارت را الزم داريم ،حاصلضرب
 xmp2براي  mاز  0تا  5را به دست آوردهايم ،زيرا هر محاسبه به نتيجهي قبلي بستگي دارد.
.
جدول  :7-4يک الگوريتم کارآمد براي ضرب با استفاده از چندجملهايها (مثال)22- 4

الگوريتم باال دو مزيت دارد .نخست با تغيير يک بيتي کلمه  nبيتي ميتوان به سادگي به ضرب
يک چندجملهاي در  - xعملي که به وسيله زبانهاي کاربردي رايج به راحتي اجرا ميشود -دست
يافت .دوم ،فقط اگر حداکثر توان چندجملهاي  n-1باشد ،الزم است کاهش انجام شود؛ در اين حالت
با عمل  XORدر پيمانه ميتوان کاهش را به سادگي انجام داد زيرا باالترين توان در نتيجه ،حداکثر 8
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است؛ سپس ميتوانيم با طراحي يک الگوريتم ساده به شکل زير هر نتيجهي مياني( 1جزئي) را به دست
آوريم:
 )1اگر پراهميتترين بيت نتيجهي قبلي صفر باشد ،فقط نتيجهي قبلي را يک بيت به سمت چپ
جابجا ميکنيم.
 )2اگر پراهميتترين بيت نتيجه قبلي  1باشد:
 )aآن را يک بيت به سمت چپ جابجا ميکنيم
 )bسپس آن را با پراهميتترين بيت پيمانهي  XORميکنيم.
مثال 23-4
با استفاده از الگويي به اندازه  8مثال  22-4را تکرار کنيد.
حل
 P2=10011110 ،P1=000100110و پيمانه برابر  9( 100011010بيت) است .عالمت  نشان
دهنده  XORميباشد .حاصل را در جدول  8-4مشاهده نماييد.
جدول  :8-4الگوريتم کارآمد براي ضرب با استفاده از کلمات  nبيتي.

در اين حالت براي ضرب دو چندجملهاي فقط پنج عمل جابجايي به چپ و چهار عمل  XORرا
الزم داريم .به طور کلي براي ضرب دو چندجملهاي با درجه  ،n-1حداکثر به  n-1عمل جابجايي به
چپ و  2nعمل  XORنياز است.
ميتوان با استفاده از جابجايي به چپ و عمليات XOR
به حاصلضرب چندجملهاي در ( GF)n2دست يافت.

===========================================================
Partial Result

1
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مثال 24-4
ميدان ( GF)23داراي  8عضو است .از چندجملهاي کاهشناپذير ( )x3+x2+1استفاده ميکنيم و
جدولهاي جمع و ضرب را براي اين ميدان تشکيل ميدهيم .توجه داشته باشيد که دو چندجملهاي
کاهش ناپذير درجه  3وجود دارد .چندجملهاي دوم ( )x3+x+1ميباشد که حاصل آن يک جدول کامالً
متفاوت براي ضرب است .جدول  9-4جمع را نشان ميدهد .خانههاي سايهدار به سادگي زوجهاي
وارون جمعي را براي ما مشخص ميکنند.

استفاده از مولد
گاهي اوقات تعيين اعضاي ميدان ( GF)n2با استفاده از مولد سادهتر است .در اين ميدان
چندجملهاي کاهشناپذير ) P(xو عضوي از ميدان ،مثل  ،aبايد در رابطه  f(a)=0صدق کند ،به ويژه اگر
 gمولد ميدان باشد ،در آن صورت  .f(g)=0اين نکته ميتواند کمک کند که اعضاي ميدان را ميتوان به
صورت زير توليد کرد:
{ }0،g ،g ،g2 ،... ،gnبه قسمي که N=2n-2 :است.
جدول  :9-4جدول جمع براي (GF)23

جدول  :10-4جدول ضرب براي ( GF)23با چندجملهاي کاهشناپذير ()x3+x2+1
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مثال 25-4
با استفاده از چندجملهاي کاهش ناپذير  f(x)=x4+x+1اعضاي دامنه ( GF)24را توليد کنيد.
حل
اعضاي  0 ، g0 ، g1 ، g2 ،g3به سادگي ايجاد ميشوند ،زيرا آنها نمايش چهار بيتي به شکل ،x3
 0 ،1 ،x2هستند (در اينجا انجام تقسيم چندجملهاي الزم نيست) .اعضاي  g4تا  g14را ،که  x4تا  x14را
نشان ميدهند ،بايد بر چندجملهاي کاهشناپذير تقسيم کرد .براي گريز از تقسيم چندجملهاي ميتوان از
رابطه  f(g)=g4+g+1=0استفاده کرد .با استفاده از اين رابطه g4=- g-1 ،را داريم .از آن جا که در اين
ميدان جمع و تفريق عمل يکساني است g4= g+1 ،است .براي يافتن مقدار تمام اعضا به عنوان کلمات
چهار بيتي ،از اين رابطه استفاده ميکنيم.
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هدف اصلي کاهش عبارت  g4تا  g14جهت ترکيب عبارات  1 ،g ،g2 ،g3با استفاده از رابطه
 g4=g+1است .به عنوان مثال،
g12= g)g11(= g)g3+g2+1(=g4+g3+g2=g3+g2+g+1
پس از کاهش ،انتقال توانها به يک کلمه  nبيتي ساده است .به عنوان مثال  g3+1برابر است با
1001زيرا فقط توانهاي 0و  3وجود دارند .توجه داشته باشيد که در اين مراحل ،دو عبارت مساوي
يکديگر را حذف ميکنند .به عنوان مثال.g2+g2=0 ،

وارونها

1

يافتن وارونها با استفاده از اين روش ساده است.
وارون نسبت به جمع

2

وارون نسبت به جمع هر عضو ،خود آن عضو ميباشد ،زيرا در اين ميدان جمع و تفريق يکي است:
.-g3=g3
وارون نسبت به ضرب

3

يافتن وارون نسبت به ضرب هر عضو نيز بسيار ساده است .مثالً ميتوانيم به شيوهي زير وارون عددي را
نسبت به ضرب به دست آوريم:
()g3(-1=g-3=g12=g3+g2+g+1 → )1111
توجه داشته باشيد که توانها به پيمانه  2n-1محاسبه شدهاند که در اين مثال  15است؛ بنابراين 15
 3 mod 15=12 modبه سادگي ميتوان ثابت کرد که  g3و  g12وارون يکديگرند ،زيرا
.g3*g12=g15=g0=1

عملياتها

4

با استفاده از اين شيوه ميتوان چهار عمل تعريف شده براي اين ميدان انجام داد.
===========================================================
1

Inverses
Additive Inverses
3
Multiplicative Inverses
4
Operation
2
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جمع و تفريق
جمع و تفريق يک عمل يگانه محسوب ميشوند .همانگونه که در مثال زير نشان داده شده است ،نتايج
واسط 1را ميتوان ساده کرد.
مثال 26-4
نتايج اعمال جمع و تفريق در زير نشان داده شده است:
g3+ g12+ g7= g3+) g3+ g2+ g+1(+) g3+ g+1(= g3+ g2 → )1100( )a
g3-g6=g3+)g3+g2(=g2 → )0100( )b
ضرب و تقسيم
ضرب ،جمع توانهاي پيمانه  2n-1ميباشد .تقسيم ،همان ضرب با استفاده از وارون نسبت به ضرب
است.
مثال27-4
نتيجه اعمال ضرب و تقسيم در زير نشان داده شده است:
g9*g11=g20=g20 mod 15=g5=g2+g → )01101( )a
g3/g8=g3*g7=g10=g2+g+1 → )0111( )b

خالصه
از ميدان متناهي ( GF)2nميتوان براي تعيين چهار عمل جمع ،تفريق ،ضرب و تقسيم بر روي کلمات n
بيتي استفاده کرد .تنها محدوديت اين است که تقسيم بر صفر تعريف نشده است .هر کلمهي  nبيتي را
ميتوان به صورت يک چندجملهاي با درجهي  n-1و ضريبهايي در ( GF)2نشان داد و اين به معني
اين است که انجام عمل بر روي کلمات  nبيتي با اعمال آن بر روي چندجملهاي يکسان است .براي
اعمال پيمانه ميبايست وقتي که دو چندجملهاي را در هم ضرب کرده و يک چندجملهاي کاهشناپذير
با درجه  nتعيين کنيم .براي يافتن وارونهاي ضربي ميتوانيم الگوريتم اقليدسي بسطيافته را روي
چندجملهايها اعمال کنيم.

===========================================================
Intermediate Results

1
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 -3-4چکيده
 رمزنگاري متکي به مجموعهها و اعمال خاص تعريف شده براي آنها ميباشد .ترکيب مجموعه
و عملگرهاي اِعمال شده بر اعضاي مجموعه را يک ساختار جبري مينامند .در اين فصل ،سه
ساختار جبري معرفي شده است :گروهها ،حلقهها و ميدانها.
 گروه عبارت است از يک ساختار جبري با يک عمل دودويي به طوري که چهار ويژگي داشته
باشد :ويژگي بسته بودن ،ويژگي شرکتپذيري ،وجود عضو خنثي ،وجود وارون .گروه
جابجاپذير ،که به آن گروه آبلي ميگويند ،گروهي است که در آن عملگر تعيين شده ،يک
ويژگي ديگر را با عنوان خاصيت جابجايي برآورده ميسازد.
 يک زيرمجموعه  Hاز يک گروه  ،Gيک زيرگروه  Gمحسوب ميشود به شرطي که خود  Hبا
توجه به عملگر تعريف شده در  ،Gيک گروه محسوب شود .اگر با استفاده از توانهاي يک
عضو از زيرگروه بتوان گروهي را ايجاد کرد ،به اين زيرگروه ،زيرگروه دوار ميگويند .يک گروه
دوار گروهي است که زيرگروه دوار خود باشد.
 قضيه الگرانژ ،ترتيب يک گروه را با ترتيب زيرگروهش مرتبط ميسازد .اگر ترتيب  Gو  Hبه
ترتيب | |Gو | |Hباشند در آن صورت | |Gبر | |Hبخشپذير است.
 ترتيب يک عضو  aدر گروه عبارت است از کوچکترين عدد صحيح مثبت  nکه .an=e
 حلقه يک ساختار جبري با دو عملگر ميباشد .اولين عملگر بايد تمام پنج ويژگي اشاره شده
براي گروه آبلي را برآورده نمايد .ويژگي دوم فقط بايد دو ويژگي اول را داشته باشد .عالوه بر
اين عملگر دوم بايد بر عملگر اول توزيعپذير باشد .حلقهي جابجايي ،حلقهاي است که در آن
ويژگي جابجايي براي عمل دوم نيز وجود دارد.
 ميدان ،يک حلقه جابجايي است که در آن عمل دوم تمام پنج ويژگي تعيين شده براي عمل اول
را به استثناي اين که عضو خنثاي عمل اول فاقد وارون است را دارد .ميدان متناهي که به آن
ميدان گالوا هم ميگويند ميداني با  pnعضو است ،به طوري که  pعدد اول و  nيک عدد
صحيح است .ميدانهاي ) GF(Pnدر رمزنگاري براي انجام اعمال رياضي بر روي کلمات n
بيتي مورد استفاده قرار ميگيرد.
 چندجملهايها با ضرايبي در ( GF)2براي نشان دادن کلمات  nبيتي به کار ميرود .جمع و
ضرب روي کلمات  nبيتي را ميتوان به عنوان جمع و ضرب چندجملهاي تعريف کرد.
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 گاهي اوقات تعيين اعضاي دامنه ( GF)2nبا استفاده از مولد سادهتر است .اگر  gيک مولد ميدان
باشد پس  f(g)=0است .يافتن وارونها و انجام اعمال روي اعضاي ميدان زماني سادهتر ميشود
که اعضا به شکل توانهاي مولد نشان داده شده باشند.
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 -4-4مجموعه تمرينها
پرسشهاي دورهاي
 )1ساختارهاي جبري را تعريف کرده و سه ساختار اشاره شده در اين فصل را نام ببريد.
 )2گروه را تعريف کرده و تفاوت بين گروه و گروه جابجايي را بيان کنيد.
 )3حلقه را تعريف کرده و تفاوت بين حلقه و حلقه جابجايي را بيان کنيد.
 )4ميدان را تعريف کرده و تفاوت بين ميدان متناهي و ميدان نامتناهي را بيان کنيد.
 )5با استفاده از مجموعه باقيماندهها ،مثالي از گروه ارائه دهيد.
 )6با استفاده از مجموعه باقيماندهها ،مثالي از حلقه ارائه دهيد.
 )7با استفاده از مجموعه باقيماندهها ،مثالي از ميدان ارائه دهيد.
 )8نشان دهيد که چگونه يک چندجملهاي ميتواند يک کلمه  nبيتي را نشان دهد.
 )9چندجملهاي کاهشناپذير را تعريف کنيد.
 )10چندجملهاي کاهشناپذيز را تعريف کنيد.

تمرينها
 )11براي گروه >: G= <Z4, +
 )aثابت کنيد که اين گروه ،يک گروه آبلي است.
 )bنتيجه  3+2و  3-2را نشان دهيد.
 )12براي گروه >× :G= <Z*,
 )aثابت کنيد که اين گروه ،يک گروه آبلي است.
 )bنتيجه  5×1و  5  1را نشان دهيد.
 )cنشان دهيد که چرا نبايد نگران تقسيم بر صفر در اين گروه باشيم.
 )13تنها يک عمل براي گروه موجود در جدول  1-4تعيين شده است .فرض کنيد اين عمل جمع
است .جدول عمليات تفريق (عمل وارون جمع) را نشان دهيد.
 )14ثابت کنيد که گروه جايگشت در جدول  2-4مبادلهاي نيست.
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 )15ثابت کنيد که گروه جايگشت در جدول  2-4با افزودن چند عضو جديد ويژگي جابجايي پيدا
ميکند.
 )16يک جدول جايگشت شبيه به جدول  2-4براي دو ورودي و دو خروجي ايجاد کنيد.
 )17آليس از سه جايگشت متوالي ] [123و ] [324و ] [213استفاده ميکند .نشان دهيد که چگونه
باب ميتواند فقط از يک جايگشت براي آشکار شدن فرآيند استفاده کند .از جدول  2-4استفاده
نماييد.
 )18تمام زيرگروههاي ،گروههاي زير را پيدا کنيد.
>a) G= <Z16, +
>b) G= <Z23, +
>× c) G= <Z16*,
>× d) G= <Z17*,
 )19با استفاده از قضيهي الگرانژ ،ترتيب تمام زيرگروههاي بالقوه گروههاي زير را پيدا کنيد.
>G= <Z18, +
>G= <Z29, +
>× G= <Z12*,
>× G= <Z19*,

)a
)b
)c
)d

 )20ترتيب تمام اعضاي موجود در گروههاي زير را پيدا کنيد.
>G= <Z8, +
>G= <Z7, +
>× G= <Z9*,
>× G= <Z19*,
 )21مثال  25-4را با استفاده از چندجملهاي  f(x)=x4+x3+1دوباره انجام دهيد.

)a
)b
)c
)d

 )22مثال  26-4را با استفاده از چندجملهاي  f(x)=x4+x3+1دوباره انجام دهيد.
 )23مثال  27-4را با استفاده از چندجملهاي  f(x)=x4+x3+1دوباره انجام دهيد.
 )24کدام يک از موارد زير ميدان معتبر گالوا محسوب ميشود؟
(a) GF)12
(b) GF)13
(c) GF)16
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(d) GF)17
 )25براي هر يک از کلمات  nبيتي زير ،چندجملهاي را پيدا کنيد که بيانگر آن کلمه باشد.
a) 10010
b) 10
c) 100001
d) 00011
 )26هر يک از چندجملهايهاي زير معرف چه کلمه  nبيتي هستند؟
)a) X2+1 in GF(24
)b) X2+1 in GF(25
)c) X+1 in GF(22
)d) X7 in GF(28
 )27در دامنه ) GF(7نتيجه موارد زير را به دست آوريد.
a) 5+3
b) 5-4
c) 3×5
d) 5  3
 )28ثابت کنيد که ) (xو ( )x+1چندجملهاي کاهش ناپذير درجه  1هستند.
 )29ثابت کنيد که ( )x2+x+1يک چندجملهاي کاهش ناپذير درجه  2است.
 )30ثابت کنيد که ( )x3+x2+1يک چندجملهاي کاهش ناپذير درجه  3است.
 )31با استفاده از چندجملهايها ،کلمات  nبيتي زير را ضرب کنيد.
(a) )10( ×)11
(b) )1000( ×)1010
(c) )10000( ×)11100
 )32وارون نسبت به ضرب چندجملهايهاي زير در ( GF)22را به دست آوريد؛ توجه داشته باشيد
که فقط يک پيمانه براي اين ميدان وجود دارد.
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a) 1
b) X
c) X+ 1
 )33از الگوريتم اقليدسي بسطيافته براي يافتن وارون ( )x4+x3+1در ( GF)25با استفاده از پيمانهي
( )x5+x2+1استفاده کنيد.
 )34با استفاده از ( )x4+x3+1به عنوان پيمانه ،جدول جمع و ضربي در ( GF)24ايجاد کنيد.
 )35با استفاده از جدول  10-4اعمال زير را انجام دهيد:
(a) )100(÷ )010
(b) )100(÷ )000
(c) )101(÷ )011
(d) )000(÷ )111
 )36نشان دهيد که چگونه ميتوان با استفاده از الگوريتم موجود در جدول 7-4ضرب ()x3+x2+x+1
در ( )x2+1در ميدان ( GF)24را انجام داد .از ( )x4+x3+1به عنوان پيمانه استفاده کنيد.
 )37نشان دهيد که چگونه ميتوان با استفاده از الگوريتم موجود در جدول  8-4ضرب ( )10101در
( )10000در ( GF)55را انجام داد .از ( )x5+x2+1به عنوان پيمانه استفاده کنيد.

فصل 5

مقدمهاي بر رمزهاي کليد متقارن پيشرفته
چشمانداز
اين فصل ،چشماندازهاي گوناگوني به شرح زير دارد:
 مشخص کردن تفاوت بين رمزهاي کليد متقارن پيشرفته و سنتي.
 معرفي رمزهاي بلوکي پيشرفته و بحث و بررسي ويژگيهاي آنها.
 توضيح اين که چرا بايد رمزهاي بلوکي پيشرفته را همانند رمزهاي جايگزيني طراحي کرد.
 معرفي اجزاء رمزهاي بلوکي نظير جعبههاي  Pو جعبههاي .S
 بحث و بررسي رمز فرآورده 1و تفاوت بين رستههاي رمزهاي فرآورده :رمزهاي  Feistelو غير
.Feistel
 بحث و بررسي دو نوع حملهاي که خاص رمزهاي بلوکي پيشرفته طراحي شده است :تحليل
رمز ديفرانسيلي و خطي.2
 معرفي رمزهاي جرياني و تفاوت بين رمزهاي جرياني همگام 3و ناهمگام.4
 بحث و بررسي شيفت ريجسترهاي پسخور 5براي اجراي رمزهاي جرياني.

===========================================================
1

Product Cipher
Differential And Linear Cryptanalysis
3
Synchronous
4
Non- Synchronous
5
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رمزهاي کليد متقارن سنتي که تاکنون مطالعه کرديم ،رمزهاي مبتني بر نويسه 1هستند .با پيدايش
کامپيوتر ،به رمزهاي مبتني بر بيت 2نياز داريم ،چون اطالعاتي که بايد رمزگذاري شود فقط متن نيست.
اطالعات ممکن است شامل اعداد ،گرافيک ،فايلهاي صوتي و دادههاي تصويري باشد .تبديل اين نوع از
دادهها به جرياني از بيتها ،رمزنگاري اين جريان و سپس ارسال جريان رمزنگاري شده کار سادهاي
است .عالوه بر اين وقتي که با متن در سطح بيت سروکار داريم ( 8يا  )16بيت جايگزين هر نويسه مي-
شود و اين بدان معني است که تعداد نشانهها (سمبلها) ( 8يا  )16برابر بزرگتر ميشود .گنجاندن تعداد
بيشتر از نشانهها (سمبلها) ،باعث باال رفتن امنيت ميشود.
اين فصل پيشنياز الزم براي مطالعهي رمزهاي جرياني و بلوکي پيشرفته که در سه فصل آينده
مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت را در اختيار شما قرار ميدهد .بخش بزرگي از اين فصل به
بحث در خصوص پندارهاي کلي دربارهي رمزهاي بلوکي پيشرفته اختصاص داده شده است .بخش
کوچکي نيز به بحث در مورد اصول رمزهاي جرياني پيشرفته ميپردازد.

 -1-5رمزهاي بلوکي پيشرفته

3

رمز بلوکي پيشرفتهي کليد متقارن ،متن عادي به اندازه  nبيتي را با هم رمزنگاري يا رمزگشايي مينمايد.
الگوريتم رمزنگاري يا رمزگشايي از يک کليد  kبيتي استفاده ميکند .الگوريتم رمزگشايي بايد وارون
الگوريتم رمزنگاري باشد و هر دو بايد از کليد سري يکساني استفاده نمايند تا باب بتواند رمز ارسالي از
سوي آليس را بازيابي کند .شکل  5-1ايده کلي رمزنگاري و رمزگشايي در رمز بلوکي پيشرفته را نشان
ميدهد.

شکل :1-5رمز بلوکي پيشرفته

===========================================================
1

Character-oriented Ciphers
Bit-Oriented Ciphers
3
Modern Block Ciphers
2
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اگر پيام کمتر از  nبيت داشته باشد ،بايد براي ايجاد يک بلوک  nبيتي ،تعدادي بيت  paddingبه
آخر بلوک اضافه شود .اگر پيام بيشتر از  nبيت داشته باشد ،بايد به بلوکهاي  nبيتي تقسيم شود و در
صورت لزوم بايد بيت  paddingبه تعداد مورد نياز به بلوک آخر اضافه گردد .مقادير رايج  nعبارت
اند از 256 ،128 ،64 :و  512بيت.
مثال 1-5
چه تعداد  paddingبايد به پيام  100نويسهاي اضافه شود که اگر از کد  8 ASCIIبيتي استفاده
شود و رمز بلوکي ،بلوکهاي به اندازه  64بيتي را پذيرش نمايد؟
حل
حاصل رمزگذاري  100نويسه با استفاده از  ASCIIهشت بيتي ،يک پيام  800بيتي است .متن اوليه
بايد بر  64بخشپذير باشد .اگر | |Mطول پيام و | |padطول  paddingباشد،
|M|+ |Pad|= 0 mod 64 → |Pad|= -800 mod 64 → 32 mod 64
يعني  32بيت ( paddingمثالً  32بيت صفر ) بايد به پيام اضافه شود ،پس متن اوليه متشکل از
 832بيت يا سيزده بلوک  64بيتي ميباشد .توجه داشته باشيد که فقط بلوک آخر داراي  paddingاست.
جهت ايجاد سيزده بلوک متن رمزي ،رمزنگار سيزده بار از الگوريتم رمزنگاري استفاده ميکند.

رمز جايگزيني يا انتقال
رمز بلوکي پيشرفته را ميتوان طوري طراحي کرد که به عنوان رمز جايگزيني يا رمز انتقال عمل کند .اين
ايده در رمزهاي سنتي نيز به کار رفته است ،با اين تفاوت که نشانههايي (سمبلهايي) که ميبايست
جايگزين يا منتقل شوند ،به جاي بيت ،نويسه بود .اگر رمزنويسي در قالب رمز جايگزيني طراحي شده
باشد ،بيت  0يا  1ميتواند جايگزين يک بيت  1يا يک بيت  0در متن عادي شود .اين بدين معناست که
متن رمز ميتوانند از نظر تعداد 1ها متفاوت باشند .يک بلوک متن اوليه  64بيت با  12صفر و  52يک را
ميتوان به صورت متن رمز با  34صفر و  30يک رمزنگاري کرد .اگر رمزنويسي در قالب رمز انتقال
طراحي شده باشد ،فقط ترتيب بيتها عوض ميشود (جابجا ميشوند)؛ تعداد 1ها در متن عادي و متن
رمز يکسان است .در هر يک از اين موارد تعداد بيتهاي متن عادي يا متنهاي رمز احتمالي  nبيتي2n ،
است ،زيرا هر يک از بيتهاي در  nبلوک ميتوانند يک از دو مقدار  0يا  1را داشته باشند.
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رمزهاي بلوکي پيشرفته به شکل رمزهاي جايگزيني طراحي شدهاند زيرا همانگونه که مثال بعدي
نشان ميدهد ويژگيهاي ذاتي رمز انتقالي (حفظ تعداد 1ها و 0ها) باعث آسيب پذيري رمز در برابر
حمالت از نوع جستجوي کليهي حاالت کليد 1ميشود.
مثال 2-5
فرض کنيد يک رمز بلوکي داريم که  n=64است .اگر ده عدد  1در متن رمز وجود داشته باشد،
رمزشکن بايد چند بار آزمون و خطا را انجام دهد تا متن عادي را از متن رمز استراق سمع شده در هر
يک از حاالت زير بازيابي کند؟
 )aمتن رمز به شکل رمز جايگزين طراحي شده است.
 )bمتن رمز به شکل رمز انتقال طراحي شده است.
حل
 )aدر حالت اول (جايگزيني) رمزشکن نظري در مورد تعداد 1هاي موجود در متن عادي
ندارد .رمزشکن بايد تمام بلوکهاي شصت و چهار بيتي ( )264احتمالي را آزمايش نمايد تا
بتواند حالتي را که معني دارد پيدا کند .اگر رمزشکن بتواند در هر ثانيه يک ميليارد بلوک را
آزمايش کند ،باز هم به طور متوسط صدها سال طول ميکشد تا موفق شود.
 )bدر حالت دوم (انتقال) رمزشکن ميداند که دقيقاً ده عدد  1در متن عادي وجود دارد ،زيرا
انتقال ،تعداد 1ها (يا صفر) را در متن رمز عوض نميکند .او ميتواند با استفاده از بلوک
هاي  64بيتياي که دقيقاً ده عدد  1دارند ،اقدام به حمله از گونهي جستجوي جامع کليهي
حاالت کليد نمايد .فقط  )64!( /[10!54! ]= 151 ،473 ،214 ،816از کلمات شصت و
چهار بيتي  264وجود دارد که دقيقاً ده عدد يک دارند .اگر او بتواند در هر ثانيه يک ميليارد
آزمايش انجام دهد ،پس در ظرف کمتر  3دقيقه ميتواند تمام آنها را آزمايش کند.
براي پايداري رمز بلوکي پيشرفته در برابر حمله جستجوي جامع ،اين رمز ميبايست به
شکل رمز جايگزيني طراحي شود.

===========================================================
Exhaustive – Searsh Attacks

1
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رمزهاي بلوکي به شکل گروههاي جايگشتي

1

همانگونه که در فصول بعد خواهيم ديد ،الزم است بدانيم که آيا يک رمز بلوکي پيشرفته گروه است يا
نه (براي يادآوري گروه به فصل  4رجوع کنيد) .براي پاسخ به اين پرسش ،نخست فرض کنيد که کليد
به اندازه کافي براي انتخاب هر گونه نگاشت 2ممکن از ورودي به خروجي طوالني باشد .اين شکل کليد
را کليد تمام سايز ميناميم .با اين وجود ،در عمل اندازه کليد کوچکتر است؛ فقط برخي از نگاشت از
ورودي تا خروجي امکانپذير است .اگر چه يک رمز بلوکي مستلزم داشتن کليدي است که بين فرستنده
و گيرنده سري است ،اما اجزاء بدون کليد نيز وجود دارند که در رمزنگاري به کار ميروند.

رمزهاي کليد تمام سايز

3

اگر چه رمزهاي کليد تمام سايز در عمل مورد استفاده قرار نميگيرند ،اما براي درک مبحث رمزهاي
کليد با اندازهي محدود ،4نخست در مورد اين مقوله صحبت ميکنيم.
رمزهاي بلوکي انتقال کليد تمام سايز :5يک رمز بلوکي انتقال کليد تمام سايز فقط بيتها را بدون تغيير
ارزش آنها جابجا ميکند ،بنابراين ميتوان آن را به شکل يک جايگشت  nشي با مجموعهاي از جدول-
هاي جايگشت ! nطراحي کرد ،که در آن کليد تعيين ميکند که باب و آليس کدام جدول را استفاده
نمايند .بايد ! nکليد احتمالي داشته باشيم ،بنابراين کليد بايد ] ! [ log2nبيت داشته باشد.
مثال 3-5
پيمانه و مجموعهي جدولهاي جايگشت را براي يک رمز انتقال بلوکي  3بيتي نشان دهيد ،با
فرض اينکه اندازه بلوک  3بيت باشد.
حل
همانگونه که در شکل  2-5نشان داده شد ،مجموعهي جدولهاي جايگشت  3!=6عضو دارد.
طول کليد بايد  [ log26 ]=3بيت باشد .توجه داشته باشيد که اگر چه يک کليد  3بيتي ميتواند 23=8
نگاشت مختلف انتخاب کند ،اما فقط از  6عدد از آنها استفاده ميکنيم.
===========================================================
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شکل  :2-5رمز بلوکي انتقال طراحي شده به شکل جايگشتي

رمزهاي بلوکي جايگزيني کليد تمام سايز :1رمز جايگزيني کليد تمام سايز ،بيتها را جابجا نميکند
بلکه آنها را جايگزين ميکند .در نگاه اول چنين به نظر ميرسد که رمز جايگزيني کليد تمام سايز را
نميتوان به شکل جايگشت بسازيم ،اما اگر بتوانيم کد ورودي و خروجي را بشکنيم ،ميتوانيم رمز
جايگزيني را به شکل يک جايگشت درست کنيم .شکستن کد يعني انتقال يک عدد صحيح  nبيتي به
يک رشته  2nبيتي با تنها يک عدد  1و  2 n-1عدد صفر .جايگاه تنها  1در رشته  nبيتي ،مقدار عدد
صحيح است که در جايگاهي از  0تا  2 n-1متغير است .ديکدر ،رويکرد وارون مراحل باالست .از آنجا
که ورودي و خروجي هميشه يک عدد  1دارند ،رمز را ميتوان به شکل يک جايگشت  2nشيء ساخت.
مثال 4-5
مدل و مجموعه جدولهاي جايگشت را براي يک رمز جايگزيني بلوکي  3بيتي نشان دهيد.
حل
سه ورودي متن عادي ميتواند عدد صحيحي بين  0و  7باشد .اين را ميتوان به صورت يک
رشته  8بيتي با فقط يک عدد  1کدگشايي کرد .به عنوان مثال  000را ميتوان به شکل  00000001و 101
را به صورت  00100000کد گشايي کرد .شکل  3-5مدل و مجموعه جدولهاي جايگشت را نشان مي-
دهد .توجه داشته باشيد که تعداد اعضاي اين مجموعه به ظاهر بزرگتر از تعداد اعضاي موجود در رمز
انتقال است ( .)8!=40320کليد هم بسيار طوالنيتر است [ log240320 ]=16 bit ،اگر چه يک کليد 16
بيتي ميتواند  56536نگاشت متفاوت را توليد کند ،اما فقط  40320عدد از آنها مورد استفاده قرار مي-
گيرد.

===========================================================
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شکل  :3-5يک مدل رمز بلوکي جايگزيني به شکل جايگشت

رمز انتقال  nبيتي کليد تمام سايز با يک رمز بلوکي جايگزيني را ميتوان به صورت جايگشتي
ترسيم نمود که اندازهي کليدهايشان متفاوت است:
براي رمز انتقال طول کليد  log 2 n!بيت است.

براي رمز جايگزين ،طول کليد  log 2 2 n !بيت است.
گروه جايگشت :1رمز جايگزين يا انتقال کليد تمام سايز ،جايگشتي است که نشان ميدهد اگر رمزنگاري
(يا رمزگشايي) بيش از يک مرحله از هر يک از اين رمزها استفاده کند ،نتيجه با يک گروه جايگشت
تحت عمل ترکيب برابر است .همانگونه که در فصل  4عنوان شد ،يک جايگشت تکي را ميتوان
هميشه جايگزين دو يا بيش از دو جايگشت آبشاري 2نمود .اين بدان معني است که داشتن بيش از يک
مرحله در رمز کليد تمام سايز بيفايده است ،زيرا تأثير آن مانند داشتن يک مرحله تکي است.

رمزهاي کليد اندازهي محدود

3

رمزهاي واقعي نميتوانند از کليدهاي تمام سايز استفاده کنند زيرا اندازهي کليد به ويژه براي يک رمز
بلوکي جايگزين ،بسيار بزرگ ميشود .به عنوان مثال ،اگر يک رمز جايگزيني عادي مثل  ،DESاز کليد
تمام سايز استفاده کرده باشد ،کليدش به اندازه  log2)264!(≈270بيت خواهد بود .اندازه کليد براي DES
فقط  56بيت است که کسر کوچکي از کليد تمام سايز ميباشد .يعني  DESاز ميان  22 نگاشت
70

احتمالي فقط از  256نگاشت استفاده ميکند.

===========================================================
1

Permutation Group
2
Cascaded
3
Partial- Size Key Cipher

180

رمزنگاری و امنیت شبکه

گروه با ويژگي جايگشت :1اکنون پرسش اين است که آيا جايگزيني يا انتقال کليد محدود چند مرحله-
هاي يک گروه با خاصيت جايگشت تحت عمل ترکيب است يا نه؟ اين پرسش بينهايت حائز اهميت
است زيرا مشخص ميکند که آيا نسخهي چند مرحلهاي از همان رمز را ميتوان براي دستيابي به امنيت
بيشتر ايجاد کرد يا نه؟ ( به مبحث  DESچندگانه در فصل  6مراجعه کنيد) .رمز ،کليد محدود زماني يک
گروه محسوب ميشود که زيرگروه رمز ،کليد تمام سايز متناظر باشد؛ به عبارت ديگر ،اگر رمز ،کليد
تمام سايز گروه > G=< M،0را توليد نمايد ،طوري که  Mمجموعهاي از نگاشتها و عمل ترکيب ()0
باشد ،در آن صورت رمز کليد محدود ،بايد زيرگروه > H=< N،0را بسازد ،به طوري که  Nزيرمجموعه-
ي  Mو عملگرش همان عملگر گروه باشد.
مثالً ثابت شده است که  DESچند مرحلهاي ،با کليد  56بيتي گروه نيست ،زيرا هيچ زيرگروهي
با نگاشت  256را نميتوان از گروه متناظر با نگاشتهاي ! 264ايجاد کرد.
رمز ،کليد يک گروه تحت عمل ترکيب است به شرطي که اين رمز ،يک زيرگروه رمز کليد تمام
سايز متناظرش باشد.

رمزهاي بدون کليد

2

اگر چه عمالً رمز بدون کليد به تنهايي کاربرد ندارد ،اما از آنها به عنوان بخشي از رمزهاي کليددار
استفاده ميکنند.
رمزهاي انتقال بدون کليد :3يک رمز (يا واحد) انتقال بدون کليد (يا کليد ثابت) را ميتوان به شکل
پيادهسازي در سختافزار به عنوان رمز انتقال از پيش سيمکشي شده 4در نظر گرفت .وقتي به شکل نرم-
افزار به کار رود ،کليد ثابت (قانون جايگشت يکتا )5را ميتوان به صورت جدول نشان داد .قسمت بعدي
اين فصل به بحث در مورد رمزهاي انتقال بدون کليد ميپردازد .اين رمزها را جعبههاي  p6مينامند و از
آن در ساخت بلوکهاي رمزهاي بلوکي پيشرفته از آن استفاده ميکنند.

===========================================================
1

Permutation Group
Keyless Ciphers
3
Keyless Transposition Ciphers
4
Prewired
5
Single Permutation
6
P-Box
2
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رمزهاي جايگزين بدون کليد :1رمز جايگزين بدون کليد (با کليد ثابت) را ميتوان به عنوان يک نگاشت
از پيش تعيين شده از ورودي به خروجي تلقي کرد .اين نگاشت را ميتوان به شکل جدول ،تابع رياضي
و غيره تعريف کرد .بخش بعدي اين فصل به بحث در مورد رمزهاي جايگزين بدون کليد ميپردازد .اين
رمزها را جعبههاي  S2مينامند و در ساخت رمزهاي بلوکي پيشرفته از آن استفاده ميکنند.
اجراي يک رمز بلوکي پيشرفته
معموالً رمزهاي بلوکي پيشرفته ،رمزهاي جايگزيني کليددار 3هستند که در آن کليد ،فقط نگاشت
محدودي از وروديهاي احتمالي با خروجيهاي احتمالي را امکانپذير ميکند ،با اين وجود ،رمزهاي
بلوکي پيشرفته معموالً به صورت يک واحد جداگانه طراحي نميشوند .براي ارائهي ويژگيهاي مورد
نياز رمز بلوکي پيشرفته ،چون ويژگي انتشار 4و بينظمي( 5به اختصار توضيح داده خواهد شد) ،يک رمز
بلوکي که شامل از ترکيبي از واحدهاي انتقالي (جعبههاي  ،)Pواحدهاي جايگزين (جعبههاي  )Sو
تعدادي واحد ديگر (به اختصار توضيح داده خواهد شد) ميباشد تشکيل شده است.

جعبههاي P
جعبههاي ( Pجعبه جايگشت) همانند رمز انتقال سنتي بر روي نويسهها اعمال ميشود .اين جعبه بيتها
را جابجا ميکند .در رمزهاي بلوکي پيشرفته ،سه نوع جعبههاي  Pداريم :جعبههاي  Pمستقيم ،جعبههاي
 Pگسترشي و جعبههاي  Pفشرده (شکل .)5-4

شکل  :4-5سه نوع جعبه P

شکل  4-5جعبه  Pمستقيم  ،5×5جعبه  Pفشرده  5×3و جعبه گسترشي  3×5را نشان ميدهد .در
مورد هر يک از آنها مفصلتر صحبت خواهيم کرد.
===========================================================
1

Keyless Substitution Ciphers
S- box
3
Keyed
4
Diffusion
5
Confusion
2
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جعبههاي  Pمستقيم :1يک جعبههاي  Pمستقيم با  nورودي و  nخروجي ،جايگشتي است با  nنگاشت
احتمالي.
مثال 5-5
شکل  5-5تمام نگاشتهاي احتمالي  3×3جعبههاي  Pرا نشان ميدهد.

شکل  5-5نگاشتهاي گوناگون جعبه  3×3 Pاحتمالي

اگرچه جعبههاي  Pميتوانند از يک کليد براي تعيين يکي از نگاشتهاي ! nاستفاده کنند ،اما
معموالً جعبههاي  Pفاقد کليداند ،بدين معني که نگاشت از پيش تعيين شده است .اگر جعبههاي  Pدر
سختافزار تعبيه شده باشد ،از پيش سيمکشي شدهاند و اگر در نرمافزار تعبيه شده باشد ،قانون نگاشت با
استفاده از يک جدول جايگشت نشان داده ميشود .در حالت دوم ،نويسهها ،ورودي جدول و موقعيت
نويسهها خروجي را مشخص ميکند .جدول  1-5نمونهاي از يک جدول جايگشت مستقيم در حالت
 n=46را نشان ميدهد.
جدول  :1-5مثال جايگشت براي جعبههاي  Pمستقيم

جدول  64 ،1-5نويسه معادل  64ورودي دارد .جايگاه (انديس) ورودي مساوي خروجي است.
از آنجا که اولين ورودي شامل عدد  58است ،ميدانيم که اولين خروجي از پنجاه و هشتمين ورودي
ميآيد و چون آخرين ورودي  7است ،ميدانيم که شصت و چهارمين خروجي از هفتمين ورودي ميآيد
و الي آخر.

مثال 6-5

===========================================================
Straight P-Boxes

1
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جدول جايگشت  8×8براي جعبههاي  Pمستقيم طراحي کنيد طوري که دو بيت مياني بيتهاي
(4و )5در کلمه ورودي به سمت دو بيت آخر (بيتهاي  1و )8در کلمه خروجي هدايت شده باشد.
موقعيتهاي نسبي ساير بيتها نبايد تغيير کند.
حل
جعبههاي  Pمستقيم با جدول ] [41236785الزم داريم .موقعيتهاي نسبي بيتهاي ورودي ،2 ،1
 8 ،7 ،6 ،3تغيير نميکند ،اما اولين خروجي ،چهارمين ورودي و هشتمين خروجي ،پنجمين ورودي را
منتقل ميکند.

جعبههاي  Pمتراکم

1

جعبههاي  Pمتراکم يک جعبه  Pبا  nورودي و  mخروجي است طوري که  m<nاست .برخي از
وروديها بلوکه شده هستند و به خروجي نميرسند (به شکل  4-5نگاه کنيد) .معموالً جعبههاي P
فشرده به کار رفته در رمزهاي بلوکي پيشرفته بدون کليد و داراي يک جدول جايگشت ميباشد .اين
جدول قانون جابجايي بيتها را نشان ميدهد .شايان يادآوري است که جدول جايگشت جعبه  Pفشرده
 mمدخل ورودي دارد ،اما محتواي هر مدخل از  1تا  nبا تعدادي مقادير نامشخص (وروديهايي که
بلوکه شده هستند) ميباشد .جدول  2-5نمونهاي از جدول جايگشت جعبه  Pفشرده به اندازهي 32×24
است .توجه داشته باشيد که وروديهاي  25 ،24 ،23 ،15 ،9 ،8 ،7بلوکه شدهاند.
جدول  :2-5نمونهاي از يک جدول جايگشت 34×24

وقتي از جعبههاي  Pفشرده استفاده ميکنيم که الزم است بيتها را جابجا کنيم و در همان زمان
تعداد بيتها براي مرحلهي بعدي کاهش يابد.
جعبههاي  Pگسترشي :2جعبه  Pگسترشي يک جعبه  Pبا  nورودي و  mخروجي است به
طوري که  m>nميباشد .برخي از وروديها به بيش از يک خروجي متصلاند (به شکل  4-5نگاه
کنيد) .معموالً جعبههاي  Pگسترشي استفاده شده در رمزهاي بلوکي پيشرفته بدون کليد و بر پايهي
جدول جايگشتي هستند که قانون جابجا شدن بيتها را نشان ميدهد .توجه کنيد که جدول جايگشت
===========================================================
Compression P-Boxes
Expansion P-Boxes

1
2
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براي يک جعبه  Pگسترشي داراي  mمدخل ورودي نگاشت شدهاند ،اما  m-nمدخل تکرار ميشوند
(برخي وروديها به بيش از يک خروجي نگاشت شدهاند) .جدول  3-5نمونهاي از جدول جايگشت
جعبه  Pگسترشي به اندازه  12×16را نشان ميدهد .توجه داشته باشيد که هر يک از وروديها ،9 ،3 ،1
 12به دو خروجي نگاشت ميشوند.
جدول  :3-5نمونهاي از يک جدول جايگشت 12×16

زماني از جعبههاي  Pگسترشي استفاده ميکنيم که الزم است بيتها را جابجا کنيم و در عين حال
تعداد بيتها براي مرحلهي بعدي افزايش يابد.
وارونپذيري :جعبه  Pمستقيم وارونپذيرند؛ يعني ميتوانيم از جعبه  Pمستقيم در رمزنويسي و از وارون
آن در رمز رمزگشايي استفاده کنيم .جدولهاي جايگشت هم بايد وارون همديگر باشند .در فصل 3
ديديم که چگونه ميتوان وارون جدول جايگشت را به دست آورد.
مثال 7-5
شکل  6-5نشان ميدهد که چگونه جدول جايگشت تک بعدي را ميتوان وارون کرد.

شکل  6-5وارون يک جدول جايگشت

جعبههاي فشرده و گسترشي وارون ندارند .در جعبه  pفشرده ،ميتوان يک ورودي را در خالل
رمزنگاري حذف کرد .الگوريتم رمزگشايي راهي براي فهميدن چگونگي جايگزيني بيت حذف شده
ندارد (انتخابي بين يک بيت  0و يک بيت  .)1در جعبه  pگسترشي ،ممکن است در خالل رمزنگاري
يک ورودي با بيش از چند خروجي نگاشت شده باشد؛ الگوريتم رمزگشايي راهنمايي در اين زمينه که
کدام يک از وروديها در خروجي تکرار شدهاند ندارند .شکل  7-5هر دو حالت را نشان ميدهد.
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شکل  :7-5جعبههاي  pگسترشي و متراکم به عنوان اجزاي وارون ناپذير.

شکل  7-5همچنين نشان ميدهد که جعبه  pفشرده وارون جعبه  pگسترشي نيست و بالعکس.
يعني در رمزگشايي نميتوانيم از يک جعبه  Pگسترشي استفاده کنيم يا بالعکس .با اين وجود ،همانگونه
که بعداً در اين فصل نشان داده خواهد شد ،رمزهايي وجود دارند که در رمزنگاري از جعبههاي  Pفشرده
يا گسترشي استفاده ميکنند ،تأثير آنها به شيوههاي ديگر در رمزگشايي از بين ميرود.
جعبهPمستقيم وارونپذير است در حالي که جعبههاي Pفشرده و گسترشي وارونپذير نيستند.

جعبههاي S
جعبه ( Sجعبه جايگزين) را ميتوان يک رمز جايگزين کوچک (مينياتور) تلقي کرد؛ با اين وجود ،جعبه
 Sميتواند تعداد متفاوتي ورودي و خروجي داشته باشد؛ به عبارت ديگر ،ورودي يک جعبه  Sميتواند
يک کلمه  nبيتي ،اما خروجي يک کلمه  mبيتي باشد؛ طوري که  m,nالزاماً يکسان نيستند .اگر چه يک
جعبه  Sميتواند کليددار يا بدون کليد باشد ،اما معموالً رمزهاي بلوکي پيشرفته از جعبههاي  Sبدون کليد
استفاده ميکنند ،يعني جايي که نگاشت وروديها به خروجيها از پيش تعيين شده است.
جعبه  Sيک واحد جايگزيني  m×nاست ،به طوري که mو nالزاماً يکسان نيستند.
جعبههاي  Sخطي در مقابل غيرخطي :1در جعبه  Sبا  nورودي و  mخروجي ،وروديها را x1,
 x2, …, xnو خروجيها را  y1, …, ymميناميم .رابطهي بين وروديها و خروجيها را ميتوان به
صورت مجموعهاي از معادالت به شکل زير نشان داد.
)y1= f1(x1, x1, …, xn
===========================================================
Linear Versus Nonlinear S-Boxes

1
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)y2= f2(x1, x2, …, xn
…
)ym= fm(x1, x2,…, xn
در جعبه  Sخطي ،رابطه فوق را ميتوان به اين صورت بيان کرد:
y1= a1،1 x1  a1،2 x1  ...  a1،n xn
y2= a2،1 x1  a2،2 x1  ...  a2،n xn
…
ym=x m،1 x1  a m،2 x1  ...  am,n xn
در جعبه  Sغيرخطي نميتوانيم روابط فوق را براي هر خروجي داشته باشيم.
مثال 8-5
در جعبه  Sبا سه ورودي و دو خروجي داريم:
y2= x1

y1= x1  x2  x3

جعبه  Sخطي است زيرا  a1،1=a1،2=a1،3=a1،2=1و  a2،2=a2،3=0است .همانگونه که مشاهده مي-
نماييد ،اين رابطه را ميتوان به صورت ماتريس به شکل زير نشان داد.

مثال 9-5
در يک جعبه  Sبا سه ورودي و خروجي ،داريم:
y2= (x1)2+ x1x2+ x3

y1= (x1)3+ x2

طوري که ضرب و جمع در ( GF)2است .اين جعبه  Sغيرخطي است ،زيرا رابطهي خطي بين
وروديها و خروجيها وجود ندارد.
مثال 10-5
جدول زير رابطهي ورودي /خروجي براي جعبه  Sبه اندازه  3×2را مشخص ميکند .بيت سمت
چپ ،سطر و دو بيت سمت راست ،ستون را تعيين ميکنند .دو بيت خروجي مقادير محل تالقي سطر و
ستون هستند.
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بر اساس اين جدول ،نتيجهي ورودي  010خروجي  01و نتيجهي ورودي  101خروجي 00
است.
وارونپذيري :جعبههاي  ،Sرمزهاي جايگزيني هستند که رابطهي بين ورودي و خروجي به وسيلهي
جدول يا رابطهي رياضي تعيين ميگردد .ممکن است جعبه  Sوارونپذير باشد يا نباشد .در جعبهي S
وارونپذير ،بايد تعداد بيتهاي ورودي و خروجي يکسان باشد.
مثال 11-5
شکل  8-5نمونهاي از جعبهي  Sوارونپذير را نشان ميدهد .يکي از جدولها در الگوريتم
رمزنگاري و جدول ديگر در الگوريتم رمزگشايي مورد استفاده قرار گرفته است .در هر جدول ،بيت
سمت چپ ورودي ،بيانگر سطر و دو بيت کناري آن بيانگر ستون هستند .محل تالقي سطر و ستون
ورودي ،مقدار خروجي را مشخص ميکند.
به عنوان مثال ،اگر ورودي جعبه سمت چپ  001باشد ،خروجي  101است .ورودي  101در
جدول سمت راست ،خروجي  001را ايجاد ميکند و اين نشان ميدهد که دو جدول وارون يکديگرند.

Xor

1

يک مؤلفه مهم در اکثر رمزهاي بلوکي ،عمل  XORاست .همانگونه که در فصل  4گفتيم ،اعمال جمع و
تفريق در ميدان ( GF)2nبه وسيله عملگر يگانهي  XORانجام ميشود.

شکل  :8-5جدولهاي جعبه  Sبراي مثال 11-5

ويژگيها :پنج ويژگي عمل  XORدر ميدان ( GF)2nاين عمل را به مؤلفهاي بسيار جالب براي استفاده
در رمز بلوکي تبديل کرده است.
===========================================================
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 )1بسته بودن :1اين ويژگي تضمين ميکند که حاصل عمل  XORدو کلمه  nبيتي ،کلمه n
بيتي ديگري داخل آن مجموعه است.
 )2شرکتپذيري :2اين ويژگي استفاده از بيش از يک  XORبه هر ترتيبي را براي ما امکان-
پذير ميسازد.
x  (y  z)  (x  y)  z
 )3جابجاپذيري :اين ويژگي امکان جابجا کردن وروديها بدون تأثير بر خروجي را براي ما
فراهم ميسازد.
x y  y x
 )4وجود عضو هماني :عضو هماني عمل  XORيک کلمه  nبيتي است که تمام عناصر آن 0
يا ) (00…0ميباشد؛ بدين معني که اعمال عمل  XORبر يک کلمه  xو عضو هماني،
ارزش  xرا تغيير نميدهد.
x  )00...0(=x
در رمز  Feistelکه در همين فصل آن را توضيح خواهيم داد ،از اين ويژگي استفاده ميکنيم.
 )5وجود وارون :در ميدان ( GF)2nهر کلمه ،وارون افزايشي خود ميباشد؛ بدين معني که
حاصل عمل  XORيک کلمه با خودش ،عضو هماني است.
(x  x=)00...0
در رمز  Feistelاز اين ويژگي نيز استفاده ميکنيم.
مکمل :3مکمل يک عمل يگاني (با يک ورودي و يک خروجي است) که ارزش هر بيت در کلمه را
تغيير ميدهد .بيت  0را به بيت 1و بيت  1به بيت  0تبديل ميشود .عمل مکمل در رابطه با عمل XOR
براي ما جالب است .اگر  xمکمل  xباشد ،رابطه زير را داريم:
 x  )11...1(= xو (x  x =)11...1
بعداً هنگام بحث در مورد امنيت برخي از رمزها از اين ويژگي استفاده ميکنيم.
وارون :وارون مؤلفه در رمزنگاري ،زماني مفهوم دارد که آن مؤلفه بيانگر يک عمل يگاني ( 4با يک
ورودي و يک خروجي) باشد .مثالً يک جعبه  Pبدون کليد يا يک جعبه  Sبدون کليد را ميتوان وارون-
===========================================================
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پذير نمود ،زيرا يک ورودي و يک خروجي دارند XOR .يک عمل دودويي است و وارون آن تنها زماني
مفهوم دارد که يکي از وروديها ثابت باشد (در رمزنگاري 1و رمزگشايي يکسان باشد) .به عنوان مثال،
اگر يکي از وروديها کليد باشد ،که معموالً در رمزنگاري و رمزگشايي يکسان است .پس همانگونه که
در شکل  5-9نشان داده شده است ،عمل  XORوارون خود ميباشد.

شکل  :9-5وارونپذيري عمل XOR

در شکل  5-9ويژگي وارون افزايش حاکي از اين است که:
y= x  k → x= k  y
در اين فصل ،هنگام توضيح ساختار رمزهاي بلوکي از اين ويژگي استفاده خواهيم کرد.

چرخش دايرهاي

2

مؤلفهي ديگري که در برخي از رمزهاي بلوکي پيشرفته يافت ميشود ،چرخش دايرهاي است .چرخش
ميتواند به سمت چپ يا راست باشد .در چرخش دايرهاي به سمت چپ ،مکان هر بيت در يک کلمه n
بيتي  kموقعيت به سمت چپ تغيير ميکند؛ سمت چپترين  kبيت از سمت چپ برداشته و به سمت
راست منتقل ميشود.
در چرخش دايرهاي به سمت راست ،3مکان هر بيت در يک کلمه  nبيتي  kموقعيت به سمت
راست تغيير مينمايد؛ سمت راستترين  kبيت از سمت راست برداشته شده و به سمت چپ منتقل
ميشوند .شکل  10-5اعمال چرخش به چپ و راست را در حالتي که  n=8و  K=3است ،نشان ميدهد.
عمل چرخش دايرهاي ،بيتهاي موجود در يک کلمه را جابجا کرده و به پنهان کردن الگوهاي
کلمه اصلي کمک مينمايد .اگر چه تعداد موقعيتهايي که بايد تغيير يابد را ميتوان به عنوان کليد
استفاده نمود ،اما معموالً عمل چرخش دايرهاي بدون کليد بوده و مقدار  Kثابت و از پيش تعيين شده
است.
===========================================================
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وارونپذيري :اگر چرخش دايرهاي به سمت چپ باشد ،وارون عمل چرخش دايرهاي به راست است.
اگر يکي از آنها در رمزنگاري مورد استفاده قرار گيرد ،ديگري را ميتوان در رمزگشايي به کار برد.
ويژگيها :چرخش دايرهاي دو ويژگي دارد که بايد از وجود آنها آگاه باشيم .نخست ،چرخش به پيمانه
 nاست؛ به عبارت ديگر اگر  K=0يا  K=nباشد ،هيچ چرخشي وجود ندارد .اگر  Kبزرگتر از  nباشد،
در آن صورت ورودي به اندازه  K mod nبيت تغيير ميکند .دوم ،چرخش دايرهاي تحت عمل ترکيب،
يک گروه محسوب ميشود؛ يعني چرخش يک کلمه بيش از يک بار با چرخش يک بار يک کلمه يکي
است.

شکل  :10-5چرخش دايرهاي يک کلمه  8بيتي به سمت چپ و راست

مبادله

1

مبادله حالت خاصي از عمل چرخش دايرهاي ميباشد ،به طوري که  K=n/2است؛ بدين معني که اين
عمل تنها زماني معتبر است که  nعدد زوج باشد .از آنجا که چرخش به سمت چپ  n/2بيت با چرخش
به راست  n/2يکسان است ،اين مؤلفه ،وارون خود است .عملگر مبادله در رمزگشايي ميتواند نتيجهي
يک عمل مبادلهاي در رمزنگاري را کامالً بياثر کند .در شکل  11-5عمل مبادلهاي براي يک کلمه  8بيتي
را نشان ميدهد.

شکل  :11-5عمل مبادله روي يک کلمه  8بيتي

===========================================================
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تفکيک (دو نيم کردن) و ترکيب

1

دو عمل ديگري که در برخي از رمزهاي بلوکي به کار رفته است ،تفکيک و ترکيب است .معموالً عمل
تفکيک يک کلمه  nبيتي را از وسط دو نيم ميکند و دو کلمه با طول برابر ميسازد .بيشتر عمل ترکيب،
دو کلمه با طول مساوي را به منظور ايجاد يک کلمه  nبيتي به هم متصل ميکند .اين دو عمل وارون
يکديگرند و ميتوان از آنها به عنوان زوج حذف کننده اثر يکديگر استفاده کرد .اگر يکي از آنها در
رمزنگاري به کار رفته باشد ،ديگري در رمزگشايي مورد استفاده قرار ميگيرد .شکل  12-5اين دو عمل
را در حالتي نشان ميدهد که  n=8است.

شکل  :12-5اعمال تفکيک و ترکيب روي يک کلمه  8بيتي

رمزهاي فرآورده

2

شانن مفهوم رمز فرآورده را معرفي کرد .رمز فرآورده ،رمز پيچيدهاي است که از ترکيب جايگزيني،
جايگشت و ساير مؤلفههاي عنوان شده در قسمتهاي پيشين ايجاد شده است.

پخش و آشفتگي

3

هدف شانن از معرفي رمز فرآورده اين بود که رمزهاي بلوکي ،اين دو ويژگي مهم را داشته باشند :پخش
و آشفتگي .هدف از پخش ،پنهان کردن رابطه بين متن رمز و متن عادي است .اين امر موجب ناکامي
کسي ميشود که ميخواهد با استفاده از ويژگيهاي آماري متن رمز به متن عادي برسد .پخش بدين
معني است که هر نشانه (نويسه يا بيت) در متن رمز به برخي يا تمام نشانههاي موجود در متن عادي
بستگي داشته باشد .به عبارت ديگر ،اگر تنها يک نشانه در متن عادي عوض شود ،چندين يا تمام نشانه-
هاي متن رمز نيز عوض خواهند شد.
پخش ،رابطه بين متن عادي و متن رمز را پنهان ميکند.
===========================================================
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هدف از آشفتگي ،پنهان کردن رابطه بين متن رمز و کليد است .اين امر موجب ناکامي کسي مي-
شود که ميکوشد با استفاده از متن رمز ،کليد را پيدا کند .به عبارت ديگر ،اگر فقط يک بيت در کليد
عوض شود ،چندين يا تمام نشانههاي متن رمز نيز عوض خواهد شد.
آشفتگي ،رابطه بين متن رمز و کليد را پنهان ميکند.

گردش

1

با استفاده از رمزهاي فرآورده تکرار شونده ،هر تکرار ،ترکيبي از جعبههاي  ،Sجعبههاي  Pو ساير مؤلفه-
هاست که ميتوان به پخش و آشفتگي دست يافت .هر تکرار را يک گردش ميگويند .هر رمز بلوکي از
يک «برنامه کليد» يا «مولد کليد» 2استفاده ميکند .اين برنامه يا مولد کليد با استفاده از کليد رمز ،براي هر
گردش يک کليد مجزا ايجاد ميکند .در يک رمزنگاري  Nگردشي ،براي ايجاد متن رمز ،متن عاديN ،
بار رمزنگاري ميشود و براي ايجاد متن عادي ،متن رمز N ،بار رمزگشايي ميشود .متن ايجاد شده در
سطوح مياني (بين دو گردش) را متن مياني 3ميناميم .شکل  13-5يک رمز فرآورده با دو گردش را نشان
ميدهد .رمزهاي فرآورده ،بيش از دو گردش دارند.
در شکل  13-5در هر روند سه تغيير اتفاق ميافتد:
 )aبراي شفافسازي 4متن (پنهان کردن بيتها با استفاده از کليد) ،متن  8بيتي با کليد
ترکيب ميشود .معموالً اين کار از طريق اعمال  XORکلمهي  8بيتي با کليد  8بيتي
انجام ميشود.
 )bخروجيهاي سپيدگر 5در چهار گروه دو بيتي سازماندهي ميشوند و سپس در ورودي
چهار جعبه  Sقرار ميگيرند .در اين دگرگوني ،مقادير بيتها بر اساس ساختار جعبه-
هاي  Sتغيير ميکند.
 )cجهت جايگشت بيتها ،خروجيهاي جعبههاي  Sاز طريق يک جعبه  Pمنتقل مي-
شوند ،به طوري که در گردش بعدي هر جعبه وروديهاي متفاوتي را دريافت ميکند.
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شکل  :13-5رمز فرآورده متشکل از دو گردش

پخش :طراحي ساده شکل  13-5نشان ميدهد که چگونه رمز فرآورده با ترکيب جعبههاي  Sو جعبههاي
 Pميتواند وظيفه پخش را به عهده بگيرد .شکل  14-5نشان ميدهد که چگونه تغيير تنها يک بيت در
متن عادي بر بيتهاي زيادي در متن رمز تأثير ميگذارد.
 )aدر گردش اول ،بيت  8پس از  XORبا بيت  Knمربوطه به وسيلهي  S BOX4بر دو بيت
(7و )8اثر ميگذارد .بيت  7پس و پيش شده و تبديل به بيت  2ميشود؛ بيت  8با بيت 4
نيز پس و پيش ميشود .پس از گردش اول ،بيت  8بر بيتهاي  2و  4اثر ميگذارد .در
گردش دوم ،بيت  ،2پس از  XORبا بيت  K2مربوطه به وسيلهي  SBOX1بر دو بيت
(بيتهاي  1و  )2اثر ميگذارد .بيت  4پس از  XORبا بيت مربوطه در  ،K2روي بيتهاي
3و 4اثر ميگذارد .بيت  3بدون تغيير ميماند؛ بيت  4پس و پيش شده و تبديل به بيت 7
ميشود .پس از گردش دوم ،بيت  8بر بيتهاي  6 ،3 ،1و  7تأثير ميگذارد.
 )bپيمودن اين مراحل در جهت وارون (از متن رمز به متن عادي) نشان ميدهد که هر بيت
در متن رمز تحت تأثير بيتهاي متعددي در متن عادي ميباشد.
همچنين شکل  14-5نشان ميدهد که چطور ميتوان از طريق استفاده از رمز فرآورده به ويژگي
آشفتگي دست يافت .چهار بيت متن رمز ،بيتهاي  6 ،3 ،1و  7تحت تأثير سه بيت از کليد (بيت
 8در  k1و بيتهاي  2و  4در  )k2قرار ميگيرد .پيمودن اين مراحل در جهت وارون نشان ميدهد
که هر بيت در هر گردش کليد ،بر چندين بيت در متن رمز تأثير ميگذارد .رابطهي بين بيتهاي
متن رمز و بيتهاي کليد مبهم است.
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شکل  :14-5پخش و آشفتگي در يک رمز بلوکي

رمزهاي کاربردي (عملي) :1براي افزايش پخش و آشفتگي ،رمزهاي کاربردي در عمل از بلوکهاي
دادهاي بزرگتر ،جعبههاي  Sبيشتر و گردشهاي بيشتر استفاده ميکنند .با کمي دقت مشاهده ميشود که
افزايش تعداد گردشها با استفاده از جعبههاي  Sبيشتر ،ميتواند به ايجاد رمز بهتري منتهي شود که در
اين صورت متن رمز بيشتر شبيه به يک کلمهي  nبيتي تصادفي است .در اين روش ،رابطهي بين متن
رمز و متن عادي کامالً پوشيده شده است .افزايش تعداد گردشها ،تعداد کليدهاي گردش را افزايش
ميدهد و اين امر باعث ميشود که رابطهي بين متن رمز و کليد بهتر پنهان شود.

دو رسته از رمزهاي فرآورده
تمام رمزهاي بلوکي پيشرفته ،رمزهاي فرآورده هستند ،اما به دو رسته تقسيم شدهاند :رمزهاي رسته اول
هم از مؤلفههاي وارون و هم از مؤلفههاي غير وارون استفاده ميکنند .معموالً رمزهاي اين رسته را
رمزهاي  Feistelمينامند .رمز بلوکي  DESکه در فصل  6مورد بحث قرار ميگيرد ،نمونه خوبي از رمز
 Feistelميباشد .رمزهاي رسته دوم فقط از مؤلفههاي وارونپذير استفاده ميکنند .رمزهاي اين رسته را
(به علت عدم وجود واژهاي ديگر) رمزهاي غير  Feistelميناميم .رمز بلوکي  AESکه در فصل  6مورد
بحث قرار ميگيرد ،نمونهي خوبي از رمز غير  Feistelاست.

رمزهاي Feistel
 Feistelرمز بسيار جالب و هوشمندانهاي را طراحي کرد که دههها مورد استفاده قرار گرفته است .رمز
 Feistelميتواند سه نوع مؤلفه داشته باشد :خود وارونپذير ،2وارونپذير 1و وارونناپذير .2رمز
===========================================================
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 Feistelتمام عناصر وارونناپذير را در يک واحد ترکيب ميکند و از همان واحد در الگوريتم
رمزنگاري و رمزگشايي استفاده ميکند .پرسش اينجاست که چطور الگوريتمهاي رمزنگاري و رمزگشايي
وارون يکديگرند در حالي که هر يک از آنها واحد وارونناپذير دارند Feistel .نشان داد که چگونه
ميتوان اين اثرها را خنثي نمود (تأثيرشان حذف شوند).
نگرش نخست :براي درک بهتر رمز  Feistelاجازه دهيد بررسي کنيم که چگونه ميتوانيم از همان
مؤلفه وارونناپذير در الگوريتمهاي رمزنگاري و رمزگشايي استفاده کنيم .همانگونه که در شکل 15-5
نشان داده شده است ،اگر از  XORاستفاده کنيم ،ميتوانيم تأثيرات يک مؤلفه وارونناپذير را در الگوريتم
رمزنگاري حذف کنيم.

شکل  :15-5نگاه ساده از طراحي رمز Feistel

براي رمزنگاري ،تابع وارونناپذير ،کليد را به عنوان ورودي پذيرفته و خروجي آن با متن عادي
 XORميشود .نتيجه ،متن رمز است.به دليل عدم وجود واژهاي ديگر ،ترکيب تابع و عمل  XORرا
ترکيب کننده ميناميم .ترکيب کننده در پيشرفتهاي بعدي رمز  Feistelنقش مهمي ايفا ميکند.
از آنجا که کليد رمزنگاري و رمزگشايي يکي است ،ميتوانيم ثابت کنيم که دو الگوريتم وارون
يکديگرند؛ به عبارت ديگر اگر  C2=C1باشد (در زمان انتقال ،تغييري در متن رمز پيش نيايد) در نتيجه
 P1= P2ميشود.
): C1=P1  f(Kرمزنگاري
: P2=C2  f(K)=C1  f(K)=P1  f(K)  f(K)=P1  )00...0(=P1رمزگشايي
توجه داشته باشيد که از دو ويژگي ( XORوجود وارون و وجود عضو هماني) استفاده شده است.
مباحث باال ثابت ميکند که اگرچه ترکيب کننده داراي يک عضو وارونناپذير است ،خود وارون
همان ترکيب کننده است.

Invertible
Noninvertible

1
2

196

رمزنگاری و امنیت شبکه

ترکيب کننده در طراحي Feistelخود وارون است.
مثال 12-5
با يک مثال ساده بحث را ادامه ميدهيم .طول متن عادي و متن رمز هر کدام  4بيت و طول کليد 3
بيت است .فرض کنيد تابع ،بيتهاي اول و سوم کليد را در نظر بگيرد؛ اين دو بيت را که به صورت عدد
ده دهي در نظر ميگيرد به توان دو ميرساند و نتيجه را به صورت الگوي دودويي  4بيتي تفسير ميکند.
اگر متن عادي  0111و کليد  101باشد ،نتايج رمزنگاري و رمزگشايي را نشان دهيد.
حل
تابع براي به دست آوردن  11به شکل دودويي و  3به شکل ده دهي ،بيتهاي اول و دوم را
انتخاب ميکند .حاصل توان دوم  9است که معادل دودويي  1001ميشود.
: C=P  f(K) =0111  1001=1110رمزنگاري
: P=C  f(K) =1110  1001=0111رمزنگاري
تابع  f)101(=1001وارونناپذير است ،اما عمل  XORاستفاده از اين تابع را ،هم در الگوريتم
رمزنگاري و هم در الگوريتم رمزگشايي امکانپذير ميسازد؛ به عبارت ديگر خود تابع وارونناپذير است،
اما ترکيبکننده ،1خود وارون است.
ارتقا :اجازه دهيد براي نزديک شدن به رمز ) (Feistelايدهي سادهي خود را اصالح کنيم .ميدانيم که
بايد از همان ورودي براي عضو وارونناپذير (تابع) استفاده کنيم ،اما نميخواهيم فقط از کليد استفاده
کنيم بلکه ميخواهيم ورودي تابع ،بخشي از متن عادي در رمزنگاري و بخشي از متن رمز در رمزگشايي
نيز باشد .ميتوان از کليد به عنوان ورودي دوم تابع استفاده کرد .در اين شيوه ،تابع ميتواند يک عضو
مرکب 2با چند عضو بدون کليد و چند عضو داراي کليد باشد .براي دستيابي به اين هدف ،متن عادي و
متن رمز را به دو بلوک با طولهاي مساوي چپ و راست تقسيم ميکنيم .بلوک سمت چپ را  Lو بلوک
سمت راست را  Rميناميم .بلوک سمت راست را ورودي تابع و بلوک سمت چپ را  XORبا خروجي
تابع در مرحلهي پيش قرار دهيد .يک نکته مهم را بايد به خاطر داشت و آن اين است که وروديهاي
تابع بايد در رمزنگاري و رمزگشايي دقيقاً يکسان باشد .يعني بخش سمت راست متن عادي در
===========================================================
Mixer
Complex

1
2
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رمزنگاري و بخش سمت راست متن رمز در رمزگشايي بايد يکسان باشد؛ به عبارت ديگر بخش سمت
راست بايد در خالل فرآيند رمزنگاري و رمزگشايي بدون تغيير باقي بماند .شکل  16-5اين مطلب را
نشان ميدهد.

شکل  :16-5ارتقاي طراحي قبلي Feistel

الگوريتمهاي رمزنگاري و رمزگشايي هنوز هم وارون يکديگرند .فرض کنيد  L3=L2و R3=R2
است (در طول انتقال ،تغييري در متن رمز رخ نداده است).
R4= R3= R2= R1
L4= L3  f(R3, K)= L2  f(R2, K)= L1  f(R1, K)  f(R1, K)= L1
طرح نهايي :ارتقا (اصالح) مرحلهي پيشين يک اشکال دارد .نيمه راست متن عادي هيچوقت تغيير نمي-
کند .رمزشکن ميتواند به وسيلهي استراق سمع متن رمز و استخراج نيمهي راست آن ،بالفاصله به نيمه
راست دسترسي پيدا کند .اين طراحي نيازمند اصالحات بيشتري است؛ نخست افزايش تعداد گردشها،
دوم افزودن يک عضو جديد به نام مبادلهگر به هر گردش .تأثير مبادلهگر در زمان رمزگشايي ،تأثير
مبادلهگر مرحلهي رمزنگاري از بين ميبرد .به هر حال ،مبادلهگر 1امکان جابجايي نيمههاي راست و چپ
را در دو گردش فراهم ميکند .شکل  17-5طراحي جديد را با دو گردش نشان ميدهد.

شکل  :17-5طراحي نهايي رمز  Feistelبا دو گردش
===========================================================
swapper

1
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شايان توجه است که کليدهاي دو گردش  K1و  K2موجودند .از اين کليدها به ترتيب وارون در
رمزنگاري و رمزگشايي استفاده ميشود.
از آنجا که ترکيب کنندهها وارون يکديگرند و مبادلهگرها نيز وارون يکديگرند ،آشکار است که
رمزهاي رمزنگاري و رمزگشايي نيز وارون يکديگرند .با اين وجود اجازه دهيد بررسي کنيم که آيا مي-
توانيم با استفاده از رابطه بين بخشهاي راست و چپ در هر رمز ،اين واقعيت را ثابت کنيم؟ به عبارت
ديگر اجازه دهيد ببينيم با فرض اين که  L4=L2و  R4=R3است (در طول انتقال تغييري در طول متن رمز
رخ نميدهد) ،آيا  L6=L1و  R6=R1است يا نه .ابتدا تساوي را براي متن مياني اثبات ميکنيم.
L5= R4  f(L4, K2)= R3  f(R2, K1)= L2  f(R2, K2)  f(R2, K2)= L2
R5= L4= L3= R2
در نتيجه اثبات برقراري تساوي براي دو بلوک متن عادي ،آسان است.
L6= R5  f(L5, K1)= R2  f(L2, K1)= L1  f(R1, K1)  f(R1, K1)= L1
R6= L6= L2= R1

رمزهاي غير Feistel
رمزهاي غير  Feistelتنها از ابزار وارونپذيري استفاده ميکند .هر جزء در متن عادي ،جزء متناظري در
متن رمز دارد .مثالً جعبههاي  Sبراي اين که هماهنگ باشند بايد تعداد مساوي ورودي و خروجي داشته
باشند .استفاده از جعبههاي  Pمتراکم يا گسترشي مجاز نيستند زيرا وارونناپذيرند .در رمز غير Feistel
الزم نيست مانند رمزهاي  Feistelمتن عادي را به دو نيمه تقسيم کنيم .شکل  13-5را ميتوان يک رمز
غير  Feistelتلقي کرد ،زيرا مؤلفههاي موجود در هر گردش عبارتاند از XOR :جعبههاي  2×2 Sکه
ميتوان آنها را به صورت وارونپذير طراحي کرد و يک جعبه  Pمستقيم که با استفاده از جدول
جايگشت مناسب ،وارونپذير است .از آنجا که هر جزء وارونپذير است ،ميتوان نشان داد که هر
گردش نيز وارونپذير است .تنها الزم است کليدهاي گردش را به ترتيب وارون به کار ببريم .الگوريتم
رمزگشايي از کليدهاي گردش  K2و  K1استفاده ميکند.
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حمله به رمزهاي بلوکي
تمام حملههاي عنوان شده براي رمزهاي سنتي را ميتوان روي رمزهاي بلوکي پيشرفته نيز انجام داد ،اما
رمزهاي بلوکي امروزه در برابر حملههاي ذکر شده در فصل  3پايدارترند .به عنوان مثال ،حملهي آزمودن
کليه کليدها 1معموالً غيرقابل اجرا است ،زيرا کليدها غالباً کليدهاي بزرگ هستند .با اين وجود ،اخيراً
حمالت جديدي به رمزهاي بلوکي ابداع شده است که مبتني بر ساختار رمزهاي بلوکي پيشرفته ميباشد.
اين حمالت از تکنيکهاي تحليل رمز خطي و ديفرانسيلي استفاده ميکند.

تحليل رمز ديفرانسيلي

2

«الي بيهام» 3و «ادي شمير» 4ايده تحليل رمز ديفرانسيلي را معرفي کردند که از نوع حملهي متن عادي
منتخب است .رمزشکن ميتواند به طريقي به کامپيوتر آليس دسترسي پيدا کند ،متن عادي منتخبي را در
نظر بگيرد و متن رمز متناظر آن را توليد نمايد .هدف ،يافتن کليد رمز آليس است.
تجزيه و تحليل الگوريتم :پيش از اين که رمزشکن از حمله به شيوهي متن عادي منتخب استفاده کند
بايد الگوريتم رمزنگاري را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد تا اطالعاتي در خصوص رابطهي متن عادي و
متن رمز به دست آورد .بديهي است که رمزشکن کليد رمز را نميداند؛ با وجود اين ،برخي از رمزها
نقاط ضعف ساختاري دارند و اين امر يافتن رابطه بين تفاوتهاي متن عادي و تفاوتهاي متن رمز را
بدون دانستن کليد براي رمزشکن ميسر ميکند.
مثال 13-5
همانگونه که در شکل  18-5نشان داده شده است ،رمز تنها از يک عمل  XORتشکيل شده است.
اگر منظور ما از تفاوتها در متن عادي  P1  P2و تفاوتهاي متن رمز  C1  C2باشد ،رمزشکن مي-
تواند به راحتي رابطهي بين تفاوتهاي متن عادي و تفاوتهاي متن رمز را بدون دانستن مقدار کليد پيدا
کند .به شکل زير ثابت ميشود که  C1  C2=P1  P2ميباشد.
C2=P2  K → C1+C2=P1  K  P2  K=P1  P2

C=P1  K

با اين حال ،اين مثال بسيار غير واقعي است؛ رمزهاي بلوکي پيشرفته به اين سادگي نيستند.
===========================================================
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شکل  :18-5دياگرام مثال 5-13

مثال 14-5
همانگونه که در شکل  19-5نشان داده شده است ،يک جعبه  Sبه مثال  13-5اضافه ميکنيم.

شکل  :19-5دياگرام مثال 14-5

اگرچه هنگام استفاده از تفاوتهاي بين  Xها و Pها ( )X1  X2 =P1  P2باز هم تأثير کليد
حذف ميشود ،اما وجود جعبهي  Sمانع دستيابي رمزشکن به رابطهي قطعي بين تفاوتهاي متن عادي و
تفاوتهاي متن رمز ميشود .رمزشکن ميتواند جدول  4-5را تشکيل دهد .اين جدول نشان ميدهد که
براي هر تفاوت متن عادي در رمز ،ممکن است چه تعداد تفاوت در متن رمز ايجاد کند .از آنجا که
 X1  X2 =P1  P2است ،اين جدول طبق اطالعات موجود در جدول ورودي /خروجي جعبه  Sدر
شکل  19-5ترسيم شده است.
جدول  :4-5ورودي /خروجي ديفرانسيلي براي رمز مثال 14-5

از آنجايي که اندازهي کليد  3بيت است ،هشت حالت گوناگون ورودي وجود دارد .اين جدول
نشان ميدهد که اگر ورودي  )000(2باشد ،خروجي هميشه )00(2است؛ به عبارت ديگر جدول نشان
ميدهد که اگر ورودي  (100)2باشد ،دو حالت از اشکال خروجي به شکل  ،)00(2دو حالت از اشکال
خروجي به شکل )01(2و چهار حالت از اشکال خروجي به شکل )01(2وجود دارد.
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مثال 15-5
همانگونه که در جدول  5-5نشان داده شده است ،نتيجهي حاصل از مثال  14-5ميتواند
اطالعات احتمالي در اختيار رمزشکن قرار دهد .وروديهاي اين جدول ،احتمال وقوع را نشان ميدهد.
وروديهايي که احتمال صفر دارند هيچوقت اتفاق نخواهد افتاد.
جدول  :5-5جدول توزيع ديفرانسيل براي مثال 15-5

همانگونه که بعداً خواهيم ديد ،رمزشکن اطالعات زيادي براي آغاز حمله خود دارد .اين جدول
نشان ميدهد که به علت ضعف ساختاري در جعبه  ،Sاحتماالت به صورت يکسان توزيع نشده است.
گاهي اوقات جدول  5-5را جدول توزيع ديفرانسيل يا پروفايل  XORمينامند.
حمله بر اساس متن عادي منتخب :پس از تجزيه و تحليلي که ميتوان آن را فقط يک بار انجام داد و
تا زماني که ساختار رمز تغيير نکرده است از آن استفاده نمود؛ رمزشکن ميتواند متن عادياي را براي
حمله انتخاب کند .جدول توزيع احتمال ديفرانسيل( 1جدول  )5-5به رمزشکن کمک ميکند تا متون
عادياي را انتخاب کند که باالترين احتمال را در جدول دارند.
تخمين مقدار کليد :پس ،انجام حمالتي با متون عادي منتخب مناسب رمزشکن ميتواند چند زوج متن
عادي -متن رمز به دست آورد .اين زوجها حدس مقدار کليد را براي رمزشکن امکانپذير ميکند .اين
مرحله از  Cآغاز و به سمت  Pادامه مييابد.
مثال 16-5
با نگاه به جدول  5-5رمزشکن ميداند که اگر  P1  P2=001باشد ،پس با احتمال  50درصد
 C1  C2=11است .رمزشکن  C1=11را آزمايش ميکند و  P1=010را به دست ميآورد (حمله به
شيوهي متن رمز منتخب) .سپس  C2=11را آزمايش ميکند و  P2=011را به دست ميآورد (حملهي ديگر
===========================================================
Differential Distribution Table
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به شيوهي متن رمز منتخب) .اکنون سعي ميکند براساس اولين زوج  C1و  P1به شکل زير برعکس عمل
کند.
C1=00 → X1=001 or X1=111
if X1=001 → K=X1  P1=011 if X1=111 → K=X1  P1=101
با استفاده از زوج دوم P2 ،و C2
C2=11 → X2=000 or X1=110
if X2=000 → K=X2  P2=011 if X2=110 → K=X2  P2=101
هردو آزمايش K=011 ،يا  K=101را تأييد ميکند .اگرچه رمزشکن مقدار دقيق کليد را نميداند،
اما ميداند بيت سمت راست  1است (بيت مشترک بين دو مقدار) .حمالت بيشتر ،با اين فرض که بيت
سمت راست در هر کليد  1است ،بيتهاي بيشتري را در هر کليد آشکار ميکند.
مراحل کلي :رمزهاي بلوکي پيشرفته بيش از آنچه که در اين فصل مورد بحث قرار گرفت ،پيچيدهاند.
عالوه بر اين ،اين رمزها از گردشهاي مختلفي تشکيل شدهاند .رمزشکن ميتواند از راهکار زير استفاده
کند:
 )1از آنجا که دو گردش يکسان است ،رمزشکن ميتواند براي هر جعبه  ،Sيک جدول توزيع
ديفرانسيل (پروفايل  )XORتشکيل دهد و به منظور ايجاد توزيع براي هر گردش ،جدولها را
با هم ترکيب نمايد.
 )2با فرض اين که هر گردش مستقل از هم هستند ،رمزشکن ميتواند به وسيلهي ضرب
احتماالت متناظر ،جدول توزيع براي کل رمز تشکيل دهد.
 )3اکنون رمزشکن ميتواند بر اساس جدول توزيع مرحلهي پيش ،ليستي از متون عادي براي
حمله تهيه کند .توجه داشته باشيد که جدول مرحله  2فقط به رمزشکن در انتخاب تعداد
کوچکتري از زوجهاي متن رمز -متن عادي کمک ميکند.
 )4رمزشکن متن رمزي را انتخاب کرده و متن عادي متناظر آن را مييابد ،سپس براي پيدا کردن
بيتهايي در کليد ،نتيجه را تجزيه و تحليل ميکند.
 )5رمزشکن به منظور يافتن بيتهاي بيشتري در کليد ،مرحلهي  4را تکرار ميکند.
 )6پس از پيدا کردن بيتهاي کافي از کليد ،رمزشکن ميتواند براي يافتن کل کليد ،حمله از نوع
جستجوي جامع کليه کليدها را انجام دهد.
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تحليل رمز ديفرانسيلي بر پايهي جدول توزيع ديفرانسيل جعبههاي نا همشکل  Sدر رمز بلوکي مي-
باشد.

تحليل رمز خطي
در سال  1993ميتسورو ماتسويي 1تحليل رمز خطي را ارائه نمود .اين تجزيه و تحليل از حمالت متن
عادي شناخته شده (به جاي حمالت متن عادي منتخب در تحليل رمز ديفرانسيلي) استفاده ميکند .کل
بحث اين حمله مبتني بر مفاهيم احتماالتي است که فراتر از حوزهي اين کتاب است .براي مشاهدهي
ايدهي اصلي پشت اين حمله ،فرض کنيد که رمز تنها از يک گردش حاصل شده است .در شکل20-5
 C1 ،C0و  C2بيانگر سه بيت خروجي و  X1 ،X0و  X2بيانگر سه بيت ورودي جعبه  Sميباشد.
همانگونه که در ابتداي اين فصل گفتيم ،جعبه  Sيک دگرگوني خطي است که در آن ،هر
خروجي حاصل يک تابع خطي از ورودي است .با اين مؤلفهي خطي ،همانگونه که در شکل زير نشان
داده شده است ،ميتوانيم سه معادلهي خطي بين بيتهاي متن عادي و متن رمز ايجاد کنيم.

شکل  :20-5يک رمز عادي با يک جعبه  Sخطي

C0= P0  K0  P1  K1
C1= P0  K0  P1  K1  P2  K2
C2= P1  K1  P2  K2
با حل اين معادالت ،سه مجهول به دست ميآيد:
)K1= (P1)  (C0  C1  C2
)K2= (P2)  (C0  C1
)K0= (P0)  (C1  C2

===========================================================
Mitsuru Matsui
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يعني با سه حمله ،متن عادي شناخته شده ،ميتواند مقادير  K1 ،K0و  K2را به دست آورد .با اين
وجود ،رمزهاي بلوکي واقعي به اين سادگي نيستند ،مؤلفههاي بيشتري دارند و جعبههاي  Sآنها خطي
نيست.
تقريب خطي :1در برخي از رمزهاي بلوکي پيشرفته ممکن است برخي از جعبههاي  Sبه طور کامل
غيرخطي نباشند .از نظر احتماالتي ،با استفاده از برخي توابع خطي ميتوان آنها را تخمين زد .به طور
کلي ،با در نظر گرفتن يک رمز با متن عادي و متن رمز  nبيتي و يک کليد  mبيتي ،به دنبال معادالتي به
شکل زير ميگرديم.
()K0  K1  ...  Kx(  )P0  P1  ...  Py(  )C0  C1  ...  Cz
طوري که  1 ≤ z ≤ n ،1 ≤ y ≤ n ،1 ≤ x ≤ mباشد .ميتوان از بيتهاي موجود در متن
عادي و متن رمز استراق سمع شده براي يافتن بيتهاي کليد استفاده کرد .براي مؤثر بودن اين روش ،هر
معادله بايد احتمالي به اندازه  1/2+ داشته باشد ،به  گرايش (اريب) 2ميگويند .معادلهاي با  بزرگتر،
مؤثرتر از معادلهاي با  کوچکتر ميباشد.

 -2-5رمزهاي جرياني پيشرفته
در فصل  3تفاوت رمزهاي جرياني سنتي و رمزهاي بلوکي سنتي به اختصار بيان شد .تفاوتهاي مشابهي
بين رمزهاي جرياني پيشرفته و رمزهاي بلوکي پيشرفته وجود دارد .در رمز جرياني پيشرفته ،رمزنگاري و
رمزگشايي  rبيت همزمان انجام ميشود .جريان بيتي متن عادي به صورت  ،P=P1 P2... Pnجريان بيتي
متن رمز به شکل  C=C1 C2... Cnو جريان بيتي کليد به شکل  K=K1 K2... Knمفروضاند که در آن ،Pi
 Ciو  Kiکلمات  rبيتي هستند .همانگونه که در شکل  21-5نشان داده شده است ،رمزنگاري به صورت
) Ci= E (Ki, Piو رمزگشايي به شکل ) Pi= D (Ki, Ciانجام ميشود.

===========================================================
Linear Approximation
Bias
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شکل  :21-5رمز جرياني

رمزهاي جرياني سريعتر از رمزهاي بلوکي هستند و پياده سازي سختافزاري رمز جرياني نيز
سادهتر است .وقتي نياز است جريانهايي به شکل بيت را رمزنگاري کرده و آنها را در يک نرخ ثابت
انتقال دهيم ،استفاده از رمز جرياني گزينهي بهتري است .همچنين رمزهاي جرياني در برابر تحريف
بيتها در زمان انتقال ،ايمنتر هستند.
در رمز جرياني پيشرفته ،هر کلمه  rبيتي در متن عادي با استفاده از يک کلمه  rبيتي از جريان
کليد رمزنويسي شده تا بدين ترتيب کلمه  rبيتي متناظر آن به شکل جريان متن رمزي ايجاد شود.
با نگاهي به شکل  21-5ميتوان حدس زد که مسئله اصلي در رمزهاي جرياني پيشرفته ،چگونگي
ايجاد جريان کليد  K=K1 K2... Knاست .رمزهاي جرياني پيشرفته به دو گروه گسترده تقسيم ميشوند:
همگام و ناهمگام.

رمزهاي جرياني همگام

1

در رمز جرياني همگام ،جريان کليد ،مستقل از جريان متن عادي يا متن رمز ميباشد .کليد بدون هيچ
گونه رابطهاي بين بيتهاي کليد و بيتهاي متن عادي يا متن رمز ،ايجاد و استفاده ميشود.
در رمز جرياني همگام ،جريان کليد ،مستقل از جريان متن عادي يا متن رمز است.

===========================================================
Synchronous Stream Ciphers
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رمز يکبار مصرف

1

سادهترين و مطمئنترين نوع رمز جرياني همزمان ،رمز يکبار مصرف است که شخصي به نام گيلبرت
ورنام 2آن را ابداع و ثبت کرد .رمز يکبار مصرف از جريان کليدي استفاده ميکند که به طور تصادفي
براي هر رمزنگاري انتخاب ميشود .الگوريتمهاي رمزنگاري و رمزگشايي هر کدام از يک عمل XOR
استفاده ميکنند .بنا بر ويژگيهاي  XORکه پيشتر در مورد آنها صحبت کرديم ،الگوريتمهاي رمزنگاري
و رمزگشايي ،وارون يکديگرند .شايان توجه است که در اينگونه رمزنگاري ،عمل  XORهر بار بر روي
يک بيت انجام ميشود؛ به عبارت ديگر ،عمل  XORبر روي کلمه  1بيتي و در دامنه ( GF)2است.
همچنين توجه داشته باشيد که بايد کانال مطمئني وجود داشته باشد به طوري که آليس بتواند توالي
جريان کليد را براي باب بفرستد.

شکل  :22-5رمز يک بار مصرف

رمز يک بار مصرف ،رمزي ايدهآل و کامل است .هيچ کس نميتواند کليد يا ويژگيهاي آماري
متن عادي يا متن رمز را حدس بزند .رابطهاي هم بين متن رمز و متن عادي وجود ندارد؛ به عبارت ديگر
حتي اگر متن عادي الگوهايي داشته باشد ،در واقع متن رمزي به يک جريان تصادفي از بيتها تبديل
ميشود .رمزشکن نميتواند رمز را بشکند مگر اين که تمام جريانهاي کليد تصادفي احتمالي را آزمايش
کند و اگر اندازهي متن عادي  nبيت باشد ،جريانهاي کليد تصادفي  2nخواهد بود .ولي يک مسئله باقي
است و آن اين است که چگونه فرستنده و گيرنده ،هر بار که ميخواهند با هم ارتباط برقرار کنند يک
کليد از رمز يک بار مصرف را به اشتراک بگذارند؟ آنها بايد به شکلي بر سر يک کليد تصادفي توافق
کنند؛ بنابراين دستيابي به اين رمز ايدهآل و کامل بسيار مشکل است.

===========================================================
One- Time Pad
Gilbert Vernam
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مثال 17-5
الگو در متن رمز يک بار مصرف در هر يک از حاالت زير چيست؟
 )aمتن عادي از  nعدد  0تشکيل شده است.
 )bمتن عادي از  nعدد  1تشکيل شده است.
 )cمتن عادي از  nعدد  0و  1متفاوت تشکيل شده است.
 )dمتن عادي توالي تصادفي از بيتهاست.
حل
 )aچون  0  Ki=Kiاست ،جريان متن رمز با جريان کليد يکسان است .اگر جريان کليد
تصادفي باشد ،متن رمز نيز تصادفي است .الگوهاي متن عادي در متن رمز حفظ نمي-
شود.
 )bچون  1  Ki =i Kطوري که  i Kمتمم  Kiاست ،جريان متن رمز متمم جريان کليد مي-
باشد .اگر جريان کليد تصادفي باشد ،متن رمز نيز تصادفي است .باز هم الگوهاي متن
عادي در متن رمز محفوظ نميماند.
 )cدر اين حال ،هر بيت در جريان متن رمز يا با بيت متناظر خود در کليد يکسان يا متمم آن
است .بنابراين اگر جريان کليد تصادفي باشد ،نتيجه هم يک توالي تصادفي است.
 )dدر اين حالت متن رمز قطعاً تصادفي است زيرا حاصل  XORدو بيت تصادفي ،يک بيت
تصادفي است.

شيفت رجستر پسخور

1

توافق بر سر رمز يکبار مصرف را ميتوان با استفاده از شيفت رجستر پسخور انجام داد .شيفت رجستر
پسخور را ميتوان هم در نرمافزار و هم در سختافزار پياده سازي کرد ،اما بررسي پيادهسازي سخت-
افزاري آن سادهتر است .همانگونه که در شکل  23-5نشان داده شده است ،شيفت رجستر پسخور از
يک شيفت رجستر و يک تابع پسخور 2تشکيل شده است.

===========================================================
Feedback Shift Register
Feedback Function
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شکل  :23-5شيفت رجستر پسخور

شيفت رجستر ،زنجيرهاي از  mسلول b0 ،تا  bmاست طوري که هر سلول تنها يک بيت را در
خود نگه ميدارد .مقدار اوليهي سلول ،يک کلمه  mبيتي است که به آن مقدار اوليه يا دانه 1گفته ميشود.
هر وقت يک بيت خروجي مورد نياز باشد ،هر بيت ،يک سلول به سمت راست جابجا ميشود؛ اين بدان
معناست که هر سلول مقدارش را به خانهي سمت راست خود ميدهد و مقدار خود را از خانهي سمت
چپ دريافت ميکند .اولين خانهي سمت راست b0 ،مقدارش را به عنوان خروجي به ) (Kiميدهد.
نخستين خانه سمت چپ b m-1 ،مقدارش را از تابع پسخور ميگيرد .خروجي تابع پسخور را  bmمي-
ناميم .تابع پسخور نحوهي ترکيب مقادير ساير خانهها براي محاسبه  bmرا مشخص ميکند .پسخور
ميتواند خطي يا غيرخطي باشد.
شيفت رجستر پسخور خطي :2در شيفت رجستر پسخور خطي bm ،يک تابع خطي از b m-1،...،b1،b0
به شکل زير است.
)(c0  0

bm= cm-1bm-1+ …+ c2b2+ c1b1+ c0b0

از آنجايي که با ارقام دودويي سروکار داريم و ضرب و جمع در ميدان ( GF)2انجام ميشود ،پس
مقدار  ،ciبرابر  1يا  0است .اما  c0بايد پيشتر برابر  1شود تا پسخوري از خروج به دست آيد .عمل
جمع هم  XORاست .به عبارت ديگر:
)(c0  0

bm= cm-1bm-1+ …+ c2b2+ c1b1+ c0b0

مثال 18-5
يک شيفت رجستر پسخور خطي با  5خانه ايجاد کنيد که در آن  b5=b4  b2  b0باشد.
===========================================================
Seed
Linear Feedback Shift Register
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حل
اگر  ci=0باشد bi ،نقشي در محاسبه  bmندارد ،يعني  biبه تابع پسخورد متصل نيست .اگر
 ci=1باشد bi ،در محاسبه  bmنقش دارد .در اين مثال  c1و  c3صفرند .اين بدين معني است که فقط
سه اتصال داريم .در شکل  24-5اين طرح را ترسيم کردهايم.

شکل  :24-5شيفت رجستر پسخور خطي براي مثال 18-5

مثال 19-5
يک شيفت رجستر پسخور خطي با  4خانه ايجاد کنيد که در آن  b4=b1  b0باشد .اگر مقدار
اوليه  )0001(2باشد ،مقدار خروجي براي  20انتقال را نشان دهيد.
حل
شکل  25-5طراحي و کاربرد شيفت رجستر پسخور خطي در رمزنگاري را نشان ميدهد.

شکل  :25-5يک شيفت رجستر پسخور خطي براي مثال 19-5

جدول  6-5مقادير جريان کليد را نشان ميدهد .براي هر انتقال ،ابتدا مقدار  b4محاسبه ميشود و
سپس هر بيت يک خانه به سمت راست جابجا ميشوند.
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جدول  :6-5مقادير خانه و ترتيب کليد براي مثال 19-5

توجه داشته باشيد که جريان کليد  10010011010111 10001...است .در نگاه اول اين جريان
مانند يک توالي تصادفي به نظر ميرسد ،اما اگر در انتقالها دقيقتر شويم ،ميبينيم توالي متناوب است.
همانگونه که در رشتهي زير نشان داده شده است ،اين توالي تکرار  15بيت است.
10010011010111 10010011010111 10001001101011 10001001101011...
جريان کليد حاصل از شيفت رجستر پسخور خطي توالي شبه تصادفي است که پس از  nبيت
تکرار ميشود .اين جريان يک دوره تناوب دارد ،اما اين تناوب برابر مقدار اوليه يعني  4نيست .بر اساس
شيوهي طراحي و مقدار اوليه ،تناوب ميتواند تا  2m-1هم برسد .علت آن است که مقدار اوليه  mبيتي
ميتواند تا  2mالگوي متفاوت از تمام بيتهاي  0تا تمام بيتهاي  1را ايجاد کند؛ با اين وجود اگر مقدار
اوليه تماماً  0باشد بالاستفاده است .متن اوليه بايد جريان مداومي از  0باشد ،بنابراين اين مقدار را در نظر
نميگيريم.
حداکثر دوره تناوب يک شيفت رجستر پسخور خطي  mبيتي ،برابر  2m-1است.
در مثال قبلي ،دورهي تناوب حداکثر ( )24-1=15است .براي دستيابي به حداکثر دورهي تناوب
(تصادفي بودن بهتر) بايد نخست تابع پسخور را به صورت يک چندجملهاي خاص با ضرايبي در ميدان
) GF(2در نظر بگيريم.
bm=c m-1b m-1+...+c1b1+c0b0 → xm=c m-1x m-1+...+c1x1+c0x0
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از آنجا که در اين ميدان عمل جمع و تفريق يکسان است ،تمام عبارات را ميتوان به يک طرف
تساوي منتقل کرد و بدين ترتيب يک چندجملهاي با درجه ( mکه از آن به عنوان چندجملهاي خاص
ياد ميشود) به شکل زير به دست آورد:
xm+c m-1x m-1+...+c1x1+c0x0=0
شيفت رجستر پسخور خطي :اين شيفت رجسترداراي دوره تناوب حداکثر  2m- 1است به شرطي که
تعداد سلولهاي آن زوج و چندجملهاي خاص آن نيز يک چندجملهاي اوليه 1باشد .چندجملهاي اوليه،
چندجملهاي غيرقابل کاهش است که بر  xe+1بخشپذير است به قسمي که  eکوچکترين عدد صحيح
به شکل  e=2k-1و  k ≥2باشد .توليد يک چندجملهاي اوليه کار سادهاي نيست پس يک چندجملهاي
را نخست انتخاب ،سپس نخستين بودن آن چک ميشود .ولي ،چندجملهايهاي اوليه آزمايش شدهي
بسياري وجود دارد که ميتوان از ميان آنها ،يکي را انتخاب کرد.
مثال 20-5
چندجملهاي خاص براي شيفت ريجستر پسخور خطي در مثال  5-19برابر  x4+x+1ميباشد که
يک چندجملهاي اوليه است .جدول ( 4-4فصل  )4نشان ميدهد که اين چندجملهاي ،يک چندجملهاي
کاهشناپذير است .همچنين اين چندجملهاي بر ( )x7+1(=)x4+x+1( )x3+1بخشپذير است که به معني
 e=23-1=7ميباشد.
حمله به شيفت ريجستر پسخور خطي :شيفت ريجستر پسخور خطي ،ساختار بسيار سادهاي دارد و
اين سادگي باعث آسيبپذيري رمز در برابر حمالت ميشود .دو حملهي رايج به حمله به شيفت
ريجستر پسخور خطي را بررسي ميکنيم:
 )1اگر ساختار شيفت ريجستر پسخور خطي شناخته شده باشد ،رمزشکن ميتواند پس از
استراق سمع و تجزيه و تحليل متن رمز  nبيتي ،تمام متون رمزي آتي را پيشبيني کند.
 )2اگر ساختار شيفت ريجستر پسخور خطي شناخته شده نباشد ،رمزشکن ميتواند جهت
شکستن رمز از حمله به شيوهي متن عادي شناخته شده با  2nبيت استفاده کند.

===========================================================
Primitive Polynomial

1
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شيفت ريجستر پسخور غيرخطي :1اساساً شيفت ريجستر پسخور خطي به علت خطي بودن ،در برابر
انواع حمالت آسيبپذير است .با استفاده از يک شيفت ريجستر پسخور غيرخطي ميتوان به رمز
جرياني بهتري دست يافت .شيفت ريجستر پسخور غيرخطي داراي همان ساختار شيفت ريجستر پس-
خور خطي است به جز اينکه  bmتابع غيرخطي از  bm،... ،b1 ،b0است .مثالً در شيفت ريجستر پسخور
غيرخطي  4بيتي ،رابطه را ميتوان به شکل زير نشان داد؛ طوري که  ANDو  ORبيتي و متمم به شکل
 bنشان داده شده است.
( b4=)b3 AND b2( OR )b1 AND b
با اين اوصاف ،شيفت ريجستر پسخور غيرخطي مرسوم نيست ،زيرا هيچ پايه و اساس رياضي
براي چگونگي ايجاد يک شيفت ريجستر پسخور غيرخطي با حداکثر دورهي تفاوت وجود ندارد.
ترکيب :رمز جرياني ميتواند از ترکيب ساختار خطي و غيرخطي استفاده کند .برخي از شيفت ريجستر
پسخور خطي را ميتوان با حداکثر دورهي تناوب ساخته و سپس با يک تابع غيرخطي ترکيب نمود.

رمزهاي جرياني ناهمگام:2
در رمزهاي جرياني ناهمگام ،هر کليد در جريان کليد به متن عادي يا متن رمز قبلي بستگي دارد.
در رمز جرياني ناهمگام ،کليد به متن عادي يا به متن رمز بستگي دارد.
در واقع دو روشي که براي ايجاد سبکهاي مختلف عمل براي رمزهاي بلوکي مورد استفاده قرار
ميگرفت (سبک پسخور مبتني بر خروجي و سبک شمارنده) ،رمزهاي جرياني را خلق کردهاند.

 3-5وب سايتهاي پيشنهادي
وب سايتهاي زير اطالعات بيشتري در زمينهي موضوعات مطرح شده در اين فصل را در اختيار شما
قرار ميدهد:

===========================================================
Nonlinear Feedback Shift Register
Nonsynchronous Stream Ciphers

1
2
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 4-5چکيده
 رمزهاي کليد متقارن سنتي ،رمزهاي مبتني بر نويسه هستند .با پيدايش کامپيوتر ،نيازمند
رمزهاي مبتني بر بيت هستيم.
 رمز بلوکي پيشرفته کليد متقارن :يک بلوک  nبيتي از متن عادي را رمزنگاري ،يا يک
بلوک  nبيتي از متن رمز را رمزگشايي ميکند .الگوريتم رمزنگاري يا رمزگشايي از يک
کليد  Kبيتي يگانه استفاده ميکند.
 رمز بلوکي پيشرفته را ميتوان طوري طراحي کرد که مانند رمز جايگزين يا رمز انتقال
عمل کند .با اين وجود ،براي مقاومت در برابر حملهي آزمودن کليهي کليدها ،رمز بلوکي
پيشرفته بايد همانند رمز جايگزين طراحي شده باشد.
 معموالً رمزهاي بلوکي پيشرفته ،رمزهاي جايگزيني مبتني بر کليد هستند که کليد فقط
نگاشت بين وروديهاي احتمالي را با خروجيهاي احتمالي امکانپذير ميکند.
 رمز بلوکي پيشرفته ،ترکيبي از جعبههاي  ،Pواحدهاي جايگزين ،جعبههاي  Sو چند
واحد ديگر ميباشد.
 جعبه ( Pجعبه جايشگت) ،رمز انتقال سنتي را به شکل نويسهها ،موازي سازي مينمايد.
سه نوع جعبه  Pوجود دارد :جعبههاي  Pمستقيم ،جعبههاي  Pگسترشي و جعبههاي P
فشرده.
 جعبه ( Sجايگزين) را ميتوان مينياتوري از رمز جايگزين تلقي کرد؛ با اين وجود ،در
جعبه  Sممکن است تعداد مختلفي از ورودي و خروجي وجود داشته باشد.
 عملگر چيره در بيشتر رمزهاي بلوکي  XORاست و آن را ميتوان به شکل جمع يا تفريق
در ميدان ( GF)2nدر نظر گرفت.
 عملي که در برخي از رمزهاي بلوکي پيشرفته يافت ميشود ،چرخش دايرهاي است که
اين چرخش ميتواند به سمت راست يا چپ صورت پذيرد .مبادله ،حالت خاصي از
چرخش دايرهاي است به طوري که  K=n/2است .دو عملگر ديگري که ميتوان در
برخي از رمزهاي بلوکي يافت ،تقسيم و ترکيب است.
 شانن ،مفهوم رمز فرآورده را ارائه نمود .رمز فرآورده ،رمز پيچيدهاي است که به منظور
دستيابي به پخش و آشفتگي ،جعبههاي  ،Sجعبههاي  Pو ساير مؤلفهها را با هم ترکيب
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ميکند .پخش ،رابطهي بين متن عادي و متن رمز و آشفتگي و نيز کليد رمز و متن رمز را
پنهان ميکند.
 تمام رمزهاي بلوکي پيشرفته ،رمزهاي فرآورده هستند ،اما به دو رسته تقسيم ميشوند:
رمزهاي  Feistelو رمزهاي غير  .Feisrelرمزهاي  Fiestelهم از مؤلفههاي وارونپذير
و هم از مؤلفههاي وارونناپذير استفاده ميکند .رمزهاي غير  Feistelفقط مؤلفههاي
وارونپذير را به کار ميبرد.
 برخي از حمالت جديد به رمزهاي بلوکي بر پايهي ساختار رمزهاي بلوکي بناشدهاند .اين
حمالت از روشهاي تحليل رمز خطي و ديفرانسيلي استفاده ميکند.
 در رمز جرياني پيشرفته ،هر کلمه  rبيتي در متن عادي با استفاده از يک کلمه  rبيتي در
جريان کليد رمزنگاري ميشود تا بدين ترتيب ،کلمه  rبيتي متناظر در متن رمز به دست
آيد .رمزهاي جرياني پيشرفته را ميتوان به دو دستهي گستردهتر تقسيم کرد :رمزهاي
جرياني همزمان و رمزهاي جرياني غير همزمان .در رمز جرياني همزمان ،کليد مستقل از
متن عادي يا متن رمز است .در رمز جرياني غير همزمان ،کليد به متن عادي يا متن رمز
بستگي دارد.
 سادهترين و مطمئنترين نوع رمز جرياني همزمان «رمز يک بار مصرف» است .رمز يک
بار مصرف از کليدي استفاده ميکند که به طور تصادفي براي هر بار رمزنويسي توليد
شده است .الگوريتم رمزنگاري و رمزگشايي هر کدام از عملگر  XORاستفاده ميکنند.
رمز يک بار مصرف عملي نيست زيرا براي برقراري ارتباط ميبايست تبادل کليد براي هر
انتقال انجام شود .نمونه عملي براي رمز يک بار مصرف ،شيفت ريجستر پسخور است،
که ميتوان آن را به صورت سختافزاري يا نرمافزاري پيادهسازي کرد.
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 -5-5مجموعه تمرينها
پرسشها دورهاي
 )1تفاوت بين رمز کليد متقارن سنتي و پيشرفته را بيان کنيد.
 )2رمزهاي بلوکي پيشرفته به جاي اينکه به شکل رمزهاي انتقال طراحي شوند ،به صورت رمزهاي
جايگزين طراحي شده است .علت آن را بيان کنيد.
 )3چرا رمزهاي جايگزين و رمزهاي انتقال را ميتوان جايگشت تلقي کرد؟
 )4چند مؤلفهي رمز بلوکي پيشرفته را نام ببريد.
 )5جعبه  Pرا تعريف کنيد و سه نوع آن را نام ببريد .کدام نوع وارونپذير است.
 )6جعبه  Sرا تعريف کنيد و شرايط الزم براي وارونپذيري جعبه  Sرا ذکر نماييد.
 )7رمز فرآورده را تعريف کرده و دو رسته آن را نام ببريد.
 )8تفاوت بين پخش و آشفتگي را بيان کنيد.
 )9تفاوت بين رمز  Feistelو رمز غير  Feistelچيست؟
 )10تفاوت بين تحليل رمز ديفرانسيلي و خطي را بيان کنيد .کدام يک از آنها حمله به شيوهي متن
عادي /منتخب و کدام يک حمله به شيوهي متن عادي شناخته شده است؟
 )11تفاوت بين رمز جرياني همزمان و غير همزمان را بيان کنيد.
 )12شيفت ريجستر پسخور را تعريف کرده و موارد استفاده از آن را در رمزهاي جرياني نام ببريد؟

تمرينات
 )13يک بلوک انتقال داراي  10ورودي و  10خروجي است .ترتيب گروه جايگشت چيست؟ اندازه
کليد چند است؟
 )14يک بلوک جايگزين داراي  10ورودي و  10خروجي است .ترتيب گروه جايگشت چيست؟
اندازه کليد چند است؟
)15
 )aحاصل چرخش به چپ دايرهاي  3بيتي روي کلمهي  )10011011(2را نشان دهيد.
 )bحاصل چرخش به راست دايرهاي  3بيتي روي کلمه حاصل از قسمت پيش را نشان
دهيد.
 )cنتيجهي قسمت  bرا با کلمهي اصلي در قسمت  aمقايسه کنيد.
)16
 )aکلمه  )10011011(2را مبادله کنيد.
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 )bکلمهي حاصل از قسمت يک را مبادله کنيد.
 )cبا مقايسهي نتيجهي قسمت  aو  bنشان دهيد که مبادلهي يک عمل خود وارون است.
 )17حاصل اعمال زير را به دست آوريد:
)a) (01001101)  (01001101
)b) (01001101)  (10110010
)c) (01001101)  (00000000
)d) (01001101)  (11111111
)18
 )aبا استفاده از يک ديکدر  ،3×8کلمهي  010را کدگشايي کنيد.
 )bبا استفاده از يک کدگذار  ،8×3کلمهي  00100000را کد نويسي کنيد.
 )19يک پيام  2000نويسه دارد .اگر قرار باشد پيام را با استفاده از رمز بلوکي  64بيتي رمزنگاري
کنيم ،اندازه و تعداد بلوکها را پيدا کنيد.
 )20جدول جايگشت حاصل از جعبهي  Pمستقيم در شکل  4-5را تشکيل دهيد.
 )21جدول جايگشت حاصل از جعبهي  Pفشرده در شکل  4-5را تشکيل دهيد.
 )22جدول جايگشت حاصل از جعبهي  Pگسترشي در شکل  4-5را تشکيل دهيد.
 )23جعبه  Pحاصل از جدول زير را به دست آوريد.
 )24تعيين کنيد که آيا جعبه  Pبا جدول جايگشت زير ،يک جعبهي  Pمستقيم ،فشرده يا  Pگسترشي
است؟
 )25تعيين کنيد که آيا جعبهي  Pبا جدول جايگشت زير ،يک جعبهي  Pمستقيم ،يک جعبهي P
فشرده يا يک جعبهي  Pگسترشي است.
 )26تعيين کنيد که آيا جعبهي  Pبا جدول جايگشت زير ،يک جعبهي  Pمستقيم ،يک جعبهي P
فشرده يا يک جعبهي  Pگسترشي است.
 )27جدول زير ،رابطهي ورودي /خروجي در يک جعبهي  Sبه اندازه  2×2را نشان ميدهد .جدول
را براي جعبهي  Sوارون نشان دهيد.
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Input : right bit
1

0

11

01

0

00

10

1

Input : left bit

 )28يک شيفت ريجستر پسخور خطي با چندجملهاي خاص  x5+x2+1را رسم کنيد .دورهي تناوب
آن چيست؟
 )29چندجملهاي خاص شيفت ريجستر پسخور خطي زير چيست؟ حداکثر دورهي تناوب
چقدراست؟

 )30اگر مقدار عادي برابر  1110باشد ،کليد  20بيتي ايجاد شده از شيفت ريجستر پسخور خطي در
شکل  25-5را به دست آوريد؟
 )31حداکثر طول دورهي يک شيفت ريجستر پسخور خطي  32است .اين شيفت ريجستر چند بيت
دارد؟
 )32در جعبه  Sبه اندازهي  6×2براي به دست آوردن بيت چپ خروجي ،عمل  XORرا بر روي
بيتهاي فرد ،و براي به دست آوردن بيت سمت راست خروجي ،عمل  XORرا بر بيتهاي زوج
انجام ميدهد .اگر وردي  101101باشد ،خروجي چيست؟
 )33سمت چپترين بيت جعبهي  Sبه اندازهي  ،4×3سه بيت ديگر را به شرح زير ميچرخاند:
اگر سمت چپترين بيت  0باشد ،سه بيت ديگر يک بيت به سمت راست ميروند.
اگر سمت چپترين بيت  1باشد ،سه بيت ديگر يک بيت به سمت چپ ميروند.
اگر ورودي  1011باشد ،خروجي چيست؟ اگر ورودي  0110باشد ،خروجي چيست؟
 )34برنامهاي به صورت شبه کد بنويسيد که يک کلمه  nبيتي را به دو کلمه تقسيم کند به طوري که
هر کلمه  n/2بيت داشته باشد.
 )35برنامهاي به صورت شبه کد بنويسيد که دو کلمهي  nبيتي را به يک کلمهي  n/2بيتي تبديل
کند.
 )36برنامهاي به صورت شبه کد بنويسيد که نيمههاي چپ و راست يک کلمهي  nبيتي را جابجا
کند.
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 )37برنامهاي به صورت شبه کد بنويسيد که بر مبناي اولين پارامتري که به تابع داده ميشود ،يک
کلمهي  nبيتي را  Kبيت به سمت راست يا چپ به صورت دايرهاي بچرخاند.
 )38برنامهاي به صورت شبه کد براي جعبهي  Pبنويسيد که جايگشتهايش به وسيلهي جدول
تعيين شود.
 )39براي جعبهي  Sبرنامهاي به صورت شبه کد بنويسيد که ورودي/خروجيهايش به وسيلهي
جدول تعيين شوند.
 )40برنامهاي به صورت شبه کد بنويسيد که گردشهاي رمز غير  Feistelتوضيح داده شده در
شکل  13-5را شبيه سازي کند.
 )41برنامهاي به صورت شبه کد بنويسيد که گردشهاي رمز  Feistelتوضيح داده شده در شکل -5
 17را شبيه سازي کند.
 )42برنامهاي به صورت شبه کد بنويسيد که شيفت ريجستر پسخور خطي  nبيتي را شبيه سازي
کند.
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فصل 6

استاندارد رمزنگاري دادهها

1

چشمانداز
در اين فصل در مورد استاندارد رمزنگاري دادهها ،رمز بلوکي کليد متقارن پيشرفته صحبت ميکنيم .موارد
زير چشماندازهاي اصلي اين فصل هستند:
 مروري بر تاريخچه .DES
 تعريف ساختار اصلي .DES
 توصيف جزئيات چگونگي ساخت اجزاء .DES
 توصيف مراحل ايجاد کليدهاي گردشي.
 تجزيه و تحليل .DES
 شناخت چگونگي استفاده  DESاز رمزنگاري  Feistelبراي دستيابي به پخش و آشفتگي بيتها
از متن عادي به متن رمز.

 -1-6مقدمه
استاندارد رمزنگاري دادهها ،DES ،رمز بلوکي کليد متقارن ميباشد که به وسيلهي موسسهي ملي
استاندارد و فناوري 2منتشر شده است.

===========================================================
1

)Data Encryption Standard (DES
)2 National Institute of Standards and Technology (NIST
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تاريخچه
در سال  1973ميالدي  NISTفراخواني براي طرحهاي پيشنهادي سيستم رمز کليد متقارن ملي منتشر
کرد .طرحي از  ،IBMکه تعديلي از پروژهاي موسوم به  Luciferبود ،به عنوان  DESپذيرفته شد .در
مارس  1975ميالدي به عنوان پيشنويسي از استاندارد پردازش اطالعات فدرال 1در فدرال ريجستر
منتشر شد.
پس از انتشار ،پيشنويس به دو دليل به شدت مورد انتقاد قرار گرفت .نخستين انتقاد در مورد
طول کوتاه کليد (فقط  56بيت) بود که باعث ميشد رمز در برابر حملهي آزمودن کليه کليدها آسيبپذير
باشد .دومين انتقاد به برخي طراحيهاي مخفي پشت پرده در ساختار داخلي  DESمربوط ميشد ،زيرا
مشکوک بودند که برخي از بخشهاي اين ساختار (جعبههاي  )Pممکن است دريچههاي پنهاني داشته
باشند که رمزگشايي پيام را بدون نياز به کليد براي آژانس امنيت ملي 2ميسر کند .در نتيجه طراحان IBM
اطمينان خاطر دادند که ساختارهاي دروني طوري طراحي شدهاند که مانع تحليل رمز به شيوهي تحليل
ديفرانسيلي شوند.
سرانجام در ژانويه  1977ميالدي  DESتحت عنوان  FIPSدر فدرال ريجستر منتشر شد .با اين
وجود  DES ،NISTرا به عنوان استانداردي براي استفاده در کاربردهاي طبقهبندي نشده پيشنهاد کرد.
 DESاز زمان انتشارش تاکنون پرکاربردترين رمز بلوکي کليد متقارن ميباشد .سپس  NISTاستاندارد
جديدي ) (FIPS 46-3ارائه داد .اين استاندارد جديد ،استفاده از  DESسه گانه( 3سه برابر تکرار رمز در
 )DESرا براي کاربردهاي آتي توصيه ميکرد .همانگونه که در فصل  7خواهيم ديد استاندارد جديد
 AESقرار است در بلندمدت جايگزين  DESشود.

نماي کلي
همانگونه که در شکل  1-6نشان داده شده است DES ،رمز بلوکي است.

===========================================================
1

)Federal Information Processing Standard (FIPS
National Security Agency
3
Triple DES
2
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شکل  :1-6رمزنگاري و رمزگشايي با DES

در بخش رمزنگاري DES ،متن عادي  64بيتي را دريافت و آن را تبديل به متن رمز  64بيتي مي-
کند .در بخش رمزگشايي ،DES ،متن رمز  64بيتي را دريافت و بلوک  64بيتي از متن عادي را توليد مي-
کند .هم براي رمزگشايي و هم براي رمزنگاري از کليد رمز  56بيتي يگانه استفاده ميشود.

 2-6ساختارDES
اجازه دهيد بر روي رمزنگاري تمرکز کنيم ،پس از آن در مورد رمزگشايي بحث خواهيم کرد .مراحل
رمزنگاري از دو جايگشت (جعبه )Pکه ما آن را جايگشت نخستين و نهايي ميناميم و از شانزده گردش
 Feistelتشکيل شده است .هر گردش از کليد  48بيتي متفاوتي استفاده ميکند .اين کليد  48بيتي بر
اساس الگوريتم از پيش تعيين شدهاي که بعداً در مورد آن توضيح خواهيم داد ،توليد ميشود .شکل 2-6
اجزاء  DESدر بخش رمزنگاري را نشان ميدهد.

جايگشتهاي نخستين و نهايي
شکل  3-6جايشگتهاي نخستين و نهايي (جعبههاي  )Pرا نشان ميدهد .هر يک از اين جايشگتها
يک ورودي  64بيتي را دريافت و برابر قاعدهي از پيش تعيين شدهاي آنها را جابجا ميکنند .در اين
شکل تنها تعداد محدودي درگاه ورودي و درگاه خروجي متناظر آنها را نشان دادهايم .اين جايگشتها،
جايگشتهاي مستقيم بدون کليدي هستند که وارون يکديگرند .مثالً در جايگشت نخستين ،پنجاه و
هشتمين بيت ورودي ،اولين بيت خروجي ميشود .به همين ترتيب ،در جايگشت نهايي ،اولين بيت
ورودي پنجاه و هشتمين بيت خروجي ميشود؛ به عبارت ديگر ،اگر بين اين دو جايگشت گردش وجود
نداشت ،پنجاه و هشتمين بيت وارد شده به جايگشت نخستين با پنجاه و هشتمين بيت جايگشت نهايي
يکسان است.
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شکل  :3-6ساختار کلي DES

شکل  :3-6مراحل جايگشت نخستين و نهايي در DES

جدول  1-6قوانين حاکم بر جايگشت جعبههاي  Pرا نشان ميدهد .هر طرف جدول را ميتوان به
عنوان يک آرايهي  64عضوي در نظر گرفت .توجه داشته باشيد که مانند هر جدول جايگشتي که تاکنون
در مورد آن صحبت کردهايم ،مقدار هر عضو ،شماره درگاه ورودي و ترتيب شاخص هر عضو ،شماره
درگاه خروجي را تعيين ميکند.
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جدول  1-6جدول جايگشت عادي و نهايي

اين دو جايگشت اهميتي رمزنگاري در  DESندارند .هر دو جايگشت ،بدون کليد و از پيش تعيين
شدهاند .علت گنجانده شدن آنها در  DESهنوز مشخص نيست و طراحان  DESنتوانستهاند علت را
توضيح دهند .تنها تصور اين است که  DESبراي اجرا در سختافزار طراحي شده است و اين دو
جايگشت پيچيده ممکن است شبيهسازي نرمافزاري از اين راهکار را ناکام بگذارد.
مثال 1-6
با در نظر گرفتن ورودي در مبناي  16به صورت زير ،خروجي جعبهي جايگشت نخستين را به
دست آوريد.
0x0002 0000 0000 0001
حل
ورودي فقط دو عدد يک دارد (بيت  15و بيت )64؛ خروجي هم بايد فقط دو عدد  1داشته باشد
(ماهيت جايگشت مستقيم) .با استفاده از جدول  1-6ميتوانيم خروجي مرتبط با اين دو بيت را به دست
آوريم .بيت  15در ورودي به بيت  63در خروجي تبديل ميشود .بيت  64در ورودي به بيت  25در
خروجي تبديل ميشود .بدين ترتيب ،خروجي فقط دو تا يک دارد ،بيت  25و بيت  .63نتيجه در مبناي
 16به اين صورت است:
0x0000 0080 0000 0002
مثال 2-6
اگر ورودي به صورت زير باشد ،خروجي جايگشت نهايي را به دست آورده و با استفاده از آن
ثابت کنيد که جايگشتهاي نخستين و نهايي ،وارون يکديگرند.
0x0000 0080 0000 0002
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حل
فقط بيت  25و  64يک هستند .ساير بيتها ،صفرند .در جايگشت نهايي ،بيت  25به بيت  64و
بيت  63به بيت  15منتقل ميشود .نتيجه به اين شرح است:
0x0002 0000 0000 0001
جايگشتهاي نخستين و نهايي جعبههاي  Pمستقيمي هستند که وارون يکديگرند و هيچ
اهميت ويژهاي در رمزنگاري  DESندارند.

گردشها
 DESاز  16گردش استفاده ميکند .همانگونه که در شکل  4-6نشان داده شده است هر گردش درDES
رمزي از نوع  Feistelاست.

شکل  :4-6يک گردش در ( DESقسمت رمزنگاري)

در اين گردش L1-1 ،و  R1-1را از گردش پيشين (يا از جعبهي جايگشت نخستين) گرفته  L1و R1
را توليد ميکند R1 .و  L1به گردش بعدي (جعبهي جايگشت نهايي) ميرود .همانگونه که در فصل 5
اشاره کرديم ،ميتوانيم فرض کنيم که هر گردش ،دو جزء رمزنگاري (ترکيبکننده و مبادلهگر) دارد .هر
يک از اين عناصر وارونپذيرند .مسلماً مبادلهگر وارونپذير است و نيمه چپ متن را با نيمه راست
جابجا ميکند .ترکيبکننده به خاطر استفاده از ويژگي عمل  XORوارونپذير است .تمام عناصر وارون-
ناپذير درون تابع ( f)R 1-1 ،K1گردآوري ميشوند.
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تابع DES
قلب رمزنگاري  ،DESتابع  DESاست .تابع  DESبراي توليد خروجي  32بيتي ،کليد  48بيتي را بر
سمت راستترين  32بيت ( )R 1-1اعمال ميکند .اين تابع از چهار قسمت تشکيل شده است :جعبهي P
گسترشي ،سپيدگر ،1گروهي از جعبههاي  Sو جعبهي  Pمستقيم (شکل .)6-5
جعبهي  Pگسترشي :از آنجا که  R 1-1ورودي  32بيتي و  K1کليد  48بيتي است ،نخست بايد R1-1
را به  48بيت گسترش دهيم R 1-1 .به هشت بخش  4بيتي تقسيم ميشود ،سپس هر بخش  4بيتي به 6
بيت گسترش مييابد .اين جايگشت گسترشي تابع يک قاعدهي از پيش تعيين شده است .براي هر
بخش ،بيتهاي ورودي  1،2،3و  4به ترتيب روي بيتهاي خروجي  4 ،3 ،2و  5کپي ميشود .بيت
خروجي يک از بيت  4بخش قبلي ميآيد و بيت خروجي  6از بيت  1بخش بعدي ميآيد .اگر بخشهاي
1و 8را بتوان بخشهاي مجاور در نظر گرفت ،همان قانون بر بيتهاي  1و  32اعمال ميشود .شکل 6-6
ورودي و خروجي را در جايگشت گسترشي نشان ميدهد.
اگرچه رابطهي بين ورودي و خروجي را ميتوان به صورت رياضي تعريف کرد ،اما  DESبراي
تعريف جعبهي  Pاز جدول  2-6استفاده ميکند .توجه داشته باشيد که تعداد درگاههاي خروجي 48
است اما محدودهي ارزش آن فقط  1تا  32است .برخي از وروديها به بيش از يک خروجي منتقل مي-
شوند .به عنوان مثال ،مقدار بيت  5ورودي ،مقدار خروجي بيتهاي  6و  8ميشود.

شکل  :5-6تابع DES
===========================================================
Whitener

1
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شکل  :6-6جايگشت گسترشي
جدول  :2-6جدول جعبهي  Pگسترشي

سپيدگر :XORپس از جايگشت گسترشي DES ،عمل  XORرا براي بخش سمت راست گسترشي و
کليد گردش اعمال ميکند .توجه داشته باشيد که طول قسمت سمت راست و کليد 48 ،بيت است.
همچنين به خاطر داشته باشيد که کليد گردش فقط در اين بخش مورد استفاده قرار ميگيرد.
جعبههاي  :Sجعبههاي  ،Sترکيب کردن واقعي (آشفتگي بيتها) را انجام ميدهند DES .از 8
جعبهي  ،Sکه هر کدام از يک ورودي  6بيتي و يک خروجي  4بيتي استفاده ميکنند .به شکل  7-6نگاه
کنيد.

شکل :7-6جعبههاي S
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دادههاي  48بيتي حاصل از عمل دوم به هشت تکهي  6بيتي تقسيم ميشود و هر تکه به يک
جعبه وارد ميشود .نتيجهي هر جعبه ،يک تکهي  4بيتي است .وقتي اين تکهها کنار هم قرار گيرد ،يک
متن  32بيتي به دست ميآيد .جايگزيني در هر جعبه ،از قانون از پيش تعيين شده بر اساس جدول 4
سطري و  16ستوني پيروي ميکند .ترکيب بيتهاي  1و 6ورودي يکي از چهار سطر را مشخص ميکند
و همانگونه که در شکل  8-6نشان داده شده است ،ترکيب بيتهاي  2تا  5يکي از شانزده ستون را
معين ميکند .با مثال ،اين مسئله را روشنتر خواهيم کرد.

شکل  :8-6قانون جعبهيS

از آنجا که هر جعبهي  Sجدول خاص خود را دارد ،براي تعيين خروجيهاي اين جعبهها به 8
جدول نياز داريم (به جدولهاي  3-6تا  10-6نگاه کنيد) .براي روشنتر شدن موضوع ،مقادير وروديها
(تعداد سطر و تعداد ستون) و مقادير خروجيها به صورت اعداد ده دهي ارائه شده است .در عمل ،اين
مقادير بايد به صورت دودويي درآيند.
جدول  :3-6جعبهيs1
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جدول  :4-6جعبهي s2

جدول  :5-6جعبهي s3

جدول  :6-6جعبهي s4

جدول  :7-6جعبهي s5

جدول :8-6جعبهي s6
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جدول :9-6جعبهي s7

جدول  :10-6جعبهي s8

مثال 3-6
ورودي به جعبه ،يک مقدار  100011است خروجي چيست؟
حل
اگر اولين و ششمين بيت را کنار هم بنويسيم 11 ،شکل دودويي به دست ميآوريم که در مبناي ده
دهي معادل  3ميشود .ساير بيتهاي باقيمانده  0001در مبناي دودويي معادل  1در مبناي ده هستند در
جدول ( 3-6جعبهي )S1به دنبال مقدار موجود در سطر  ،3ستون يک ميگرديم .نتيجه در مبناي ده12 ،
و در مبناي دو 1100 ،ميشود؛ بنابراين ،ورودي  100011ميشود و خروجي .1100
مثال 6-4
ورودي به جعبهي  8مقدار  000000است خروجي چيست؟
حل
اگر اولين و ششمين بيت را کنار هم بنويسيم 00 ،به شکل دودويي به دست ميآوريم که در مبناي
ده ميشود صفر .ساير بيتهاي باقيمانده 0000 ،در مبناي دو است که در مبناي ده ميشود صفر .در
جدول ( 10-6جعبهي  )S8به دنبال مقدار موجود در سطر و ستون مربوطه ميگرديم .نتيجهي 13در
مبناي ده است که در مبناي دو آن  1101ميشود؛ بنابراين ،نتيجهي ورودي  000000و خروجي 1101
است.
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جايگشت مستقيم :آخرين عمل در تابع  DESجايشگت مستقيم با ورودي  32بيتي و خروجي  32بيتي
است .رابطهي بين ورودي /خروجي براي اين عمل در جدول  11-6نشان داده شده است و از همان
قاعدهي کلي جدول جايگشتها پيروي ميکند .مثالً هفتمين بيت ورودي ،دومين بيت خروجي ميشود.
جدول  :11-6جدول جايگشت مستقيم

رمز و رمز وارون
با استفاده از ترکيبکننده و مبادلهگر ميتوانيم رمز و وارون رمز را که هر کدام  16گردش دارند ايجاد
کنيم .رمز ،در قسمت رمزنگاري و رمز وارون در قسمت رمزگشايي به کار ميرود .هدف کلي ،يکسان-
سازي الگوريتمهاي رمز و رمز وارون است.
رويکرد نخست
براي دستيابي به اين هدف ،يک روش ،متفاوت ساختن آخرين گردش از ساير گردشهاست .آخرين
گردش فقط يک ترکيبکننده دارد و مبادلهگر ندارد .در شکل  9-6اين روش را نشان ميدهد.

شکل  :9-6رمز  DESو رمز وارون براي رويکرد نخست
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اگرچه گردشها همسنگ نيستند ،اما اجزاء آن (ترکيبکننده و مبادلهگر) همسنگاند .در فصل 5
ثابت کرديم که ترکيبکننده ،خود وارون است در نتيجه مبادلهگر است .جايگشتهاي نهايي و نخستين
نيز وارون يکديگرند .قسمت سمت چپ متن عادي در مرحلهي رمزنگاري  L0و به عنوان  L16رمزنويسي
ميشود و در مرحلهي رمزگشايي L16 ،به صورت  L0رمزگشايي ميشود .وضعيت براي  R0و  R16نيز به
همين منوال است.
نکته مهمي که بايد در مورد رمزها به خاطر داشته باشيم اين است که کليدهاي گردش ( K1تا )K16
بايد به ترتيب وارون به کار رود .در مرحلهي رمزنگاري ،گردش اول از  K1و گردش  16از  K16استفاده
ميکند .در مرحلهي رمزگشايي ،گردش اول از  K16و گردش  16از  K1استفاده ميکند.
در رويکرد نخست ،هيچ مبادلهگر در گردش آخر وجود ندارد.

الگوريتم
نتيجهي الگوريتم  1-6شبه کدي براي رمزنگاري روال متناظر در رويکرد نخست را نشان ميدهد .شبه
کد ساير روالها را به عنوان تمرين به عهدهي شما ميگذاريم.
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الگوريتم  :1-6شبه کد براي رمز

رويکرد جايگزين
در رويکرد نخست ،گردش شانزدهم با ساير گردشها تفاوت داشت .در اين گردش مبادلهگر وجود
ندارد .براي اينکه واپسين ترکيبکننده در مرحلهي رمز ،نخستين ترکيبکننده در رمز وارون همسنگ
باشد ،بايد مبادلهگر حذف ميشود .با گنجاندن يک مبادلهگر در گردش شانزدهم و افزودن يک مبادلهگر
ديگر پس از آن (دو مبادلهگر اثر يکديگر را خنثي ميکنند) ميتوان تمام  16گردش را همسان نمود.
طراحي اين روش را به عنوان تمرين به عهده شما ميگذاريم.

مولد کليد
مولد کليد در گردش شانزدهم ،کليد  48بيتي با استفاده از کليد رمز  56بيتي توليد ميکند .با اين وجود،
معموالً کليد رمز به صورت کليد  64بيتي در نظر گرفته ميشود و در اين کليد 8 ،بيت اضافي ،بيت توازن
هستند و همانگونه که در شکل  10-6نشان داده شده است ،پيش از فرايند رمزنگاري واقعي ،ميبايست
کليد توليد شود.
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ريزش بيت توازن

1

فرآيند پيش از گسترش کليد ،يک جايگشت تراکمي انجام ميدهد که آن را «ريزش بيت توازن» ميناميم.
اين عمل بيتهاي توازن (بيتهاي  )64 ،... ،32 ،24 ،16 ،8را از کليد  64بيتي حذف و بقيه بيتها را بر
اساس جدول  12-6جابجا ميکند .مقدار  56بيتي باقيمانده ،کليد رمز واقعي است که براي توليد کليدها
در هر گردش به کار ميرود .در جدول  12-6جايگشت حاصل از ريزش بيت توازن براي جعبه P
متراکم نشان داده شده است.

شکل  :10-6توليد کليد
جدول  :12-6جدول ناديده گرفتن بيت توازن

چرخش به چپ

2

پس از جايگشت مستقيم ،کليد به دو قسمت  28بيتي تقسيم ميشود .هر قسمت ،يک يا دو بيت به
سمت چپ ميچرخد (چرخش دايرهاي) .در گردش  1،2،9و 12چرخش يک بيت و در ساير گردشها
===========================================================
Parity Bit Drop
Shift Left

1
2
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دو بيت است؛ سپس هر دو قسمت به منظور تشکيل يک قسمت  56بيتي با هم ترکيب ميشوند .جدول
 13-6تعداد چرخش براي هر گردش را نشان ميدهد.
جدول  :13-6تعداد چرخشهاي در مقياس بيت

جايگشت متراکم

1

جايگشت متراکم (جعبه  58 )Pبيت را به  48بيت تبديل ميکند .اين  48بيت به عنوان کليد براي يک
گردش مورد استفاده قرار ميگيرد .در جدول  ،6-14جايگشت متراکم را مشاهده مينماييد
جدول  :14-6جدول کليد متراکم.

الگوريتم
اجازه دهيد براي ايجاد کليدهاي هر گردش به همراه بيتهاي توازن ،الگوريتمي ارائه دهيم .الگوريتم -6
 2از چندين روال موجود در الگوريتم  1-6استفاده ميکند .روال جديد ،روال چرخش به چپ است که
بر روي کد داده شده اعمال ميگردد .توجه داشته باشيد که  Tبلوک موقتي است.

===========================================================
Compression Permutation

1
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 :2-6الگوريتم براي ايجاد کليدها در هر گردش

مثالها
پيش از تجزيه و تحليل  DESاجازه دهيد براي مشاهدهي چگونگي رمزنگاري و رمزگشايي ،تعداد
بيتها در هر گردش را تغيير دهيم سپس به بررسي چند مثال در اين خصوص بپردازيم.
مثال 5-6
يک بلوک متن عادي تصادفي و يک کليد تصادفي انتخاب ميکنيم و تعيين ميکنيم که بلوک متن
رمز چه خواهد بود (اعداد هم در مبناي شانزده هستند).
: 123456ABCD123456متن عادي
: C0B7A8D05F3A829Cمتن رمز
: AABB09182736CCDDکليد رمز
اجازه دهيد که نتيجهي هر گردش و متن ايجاد شده پيش و پس از هر گردش را نشان دهيم.
جدول  15-6نخست نتيجهي مراحل پيش از آغاز گردش نخستين را نشان ميدهد.
جدول  :15-6پيگيري مراحل تغيير دادهها در مثال 5-6
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براي ايجاد  64بيت کامالً متفاوت ( 16رقم مبناي شانزده) ،متن عادي از جايگشت نخستين عبور
ميکند .پس از اين مرحله ،متن به دو نيم تقسيم ميشود که آن را  L0و  R0ميناميم .اين جدول ،نتيجهي
 16گردش که شامل ترکيب و مبادلهگر (به جز در گردش آخر) است را نشان ميدهد .نتايج گردشهاي
آخر ( )R16،L1با هم ترکيب ميشود .سرانجام جهت ايجاد متن رمز ،حاصل وارد جايگشت پاياني مي-
شود.
در اينجا بيان چند نکته شايان توجه است .نخست :قسمت راست از هر گردش با قسمت چپ
گردش بعدي يکسان است .علت آن است که قسمت راست بدون تغيير از ترکيب کننده عبور ميکند اما
مبادلهگر آن را به قسمت چپ منتقل ميکند .به عنوان مثال  R1از بين ترکيب کنندهي گردش دوم بدون
تغيير ميگذرد ،اما سپس به خاطر وجود مبادلهگر ،به  L2تبديل ميشود .نکته جالب اين است که در
گردش آخر مبادلهگر نداريم .به همين علت است که  R15بجاي اينکه به  L16تبديل شود به  R16تبديل
ميشود.
مثال 6-6
اگر موافق باشيد بررسي کنيم که چگونه باب در مقصد ميتواند با استفاده از همان کليد ،متن رمز
دريافتي از آليس را رمزگشايي کند .جهت اختصار ،به نشان دادن تنها چند گردش بسنده ميکنيم .جدول
 16-6نکات جالبي را نشان ميدهد .نخست ،کليد گردش بايد به ترتيب وارون مورد استفاده قرار گيرد.
جدول  15-6و جدول  16-6را با هم مقايسه کنيد .کليد گردش  1با کليد گردش  16يکي است .مقادير
 L0و  R0در خالل رمزگشايي با مقادير  L16و  R16در خالل رمزنگاري برابر است .اين مسئله در مورد
ساير گردشها نيز درست است .اين نشان ميدهد که نه تنها رمز و رمز وارون ،وارون يکديگرند ،بلکه
هر گردش در رمز ،يک گردش وارون متناظر در رمز وارون دارد؛ در نتيجه ثابت ميشود که مراحل
جايگشت نخستين و پاياني نيز وارون يکديگرند.
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جدول  :16-6پيگيري تغيير دادهها براي مثال 6-6

 -3-6تجزيه و تحليل DES
منتقدان با دقت بسيار زيادي  DESرا تجزيه و تحليل نمودهاند .جهت اندازهگيري توانايي برخي از
ويژگيهاي مطلوب در رمز بلوکي ،آزمايشهاي زيادي انجام شده است .براي مشاهده تطابق  DESبا
معيارهاي موردنظر ،اجزاي آن را مورد بررسي موشکافانه قرارداديم.

ويژگيها
ويژگيهاي مطلوب يک رمز بلوکي ،تأثير بهمنگونه و تماميت است.
تأثير بهمنگونه

1

تأثير بهمنگونه به اين معني است که تغيير کوچک در متن عادي (يا کليد) بايد تغييرهاي چشمگيري در
متن رمز ايجاد کند DES .ثابت کرده است که در اين ويژگي بسيار تواناست.
مثال 7-6
براي بررسي کنترل تأثير بهمنگونه در  DESاجازه دهيد دو بلوک متن عادي (با يک کليد يگانه)
را که فقط در يک بيت تفاوت دارند را رمزنگاري کنيم و تفاوت بين تعداد بيتها در هر گردش را
مشاهده نماييم.
: 2234512987ABB23کليد

: 0000000000000000متن عادي
: 4789FD476E82A5F1متن رمز

===========================================================
Avalanche Effect

1
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: 2234512987ABB23کليد

: 0000000000000001متن عادي
: 0A4ED5C15A63FEA3متن رمز

اگرچه هر دو بلوک متن عادي فقط در بيت سمت راست تفاوت دارند ،اما بلوکهاي متن رمز در
 29بيت با هم متفاوتاند .اين بدان معني است که تغيير تقريباً  1.5درصدي در متن عادي ،تغيير تقريباً
 45درصدي در متن رمز ايجاد ميکند .جدول  17-6تغيير در هر گردش را نشان ميدهد .اين جدول
نشان ميدهد که تغييرات چشمگير در همان ابتدا در گردش سوم اتفاق ميافتد.
جدول  :17-6تعداد تفاوتهاي بيت براي مثال 6-7

تأثير تماميت

1

تأثير تماميت يعني هر بيت از متن رمز بايد به بيتهاي زيادي از متن عادي وابسته باشد .پخش و
آشفتگي ايجاد شده به وسيله جعبههاي  Pو جعبههاي  Sدر  DESتماميتي بسيار قوي را ارائه ميکنند.

معيار طراحي
شرکت  IBMدر سال 1994ميالدي طراحي  DESرا ارائه نمود .بسياري از آزمايشهاي انجام شده روي
 DESثابت کرد که همانگونه که ادعا ميشود DES ،برخي از معيارهاي مطلوب را داراست .برخي از اين
مسائل طراحي را به اختصار بررسي ميکنيم.
جعبههاي S
در فصل  5معيارهاي کلي طراحي جعبههاي  Sرا توضيح داديم .در اينجا فقط به بحث در مورد معيارهاي
انتخاب شده براي  DESاکتفا ميکنيم .اين طراحي ،پخش و آشفتگي بيتها را از هر گردش به گردش
بعدي منتقل ميکند .بر اساس اين آشکارسازي و بر پايهي برخي تحقيقات ميتوانيم چندين ويژگي در
جعبههاي  Sرا ذکر کنيم.
 )1وروديهاي هر سطر ،جايگشتهاي مقادير بين  0تا  15ميباشد.
 )2جعبههاي  ،Sغيرخطي هستند .به عبارت ديگر ،خروجي يک تغيير شکل تکراري از ورودي
نيست .براي مبحث خطي بودن جعبههاي  Sبه فصل  5مراجعه کنيد.
===========================================================
Completeness Effect

1
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 )3اگر تنها يک بيت در ورودي را تغيير دهيم دو يا بيش از دو بيت در خروجي تغيير خواهد کرد.
 )4اگر در ورودي به يک جعبهي  Sفقط از نظر دو بيت مياني (بيتهاي 3و )4با هم متفاوت باشند،
خروجي بايد دستکم در دو بيت متفاوت باشد؛ به عبارت ديگر ) S(xو ( S)x  001100بايد
دستکم در دو بيت متفاوت باشند ،طوري که  xورودي و ) S(xخروجي است.
 )5اگر دو ورودي به يک جعبه  ،Sدو بيت اول آنها (بيتهاي  1و  )2با هم متفاوت و دو بيت
پاياني آنها (بيتهاي  5و  )6يکسان باشد ،دو خروجي بايد متفاوت باشد؛ به عبارت ديگر بايد
رابطهي ( S)x( ≠ S)x  11bc00برقرار باشد که در اين رابطه  bو  cبيتهاي دودويي
هستند.
 )6فقط  32جفت کلمهي ورودي  6بيتي وجود دارد ،طوري که  xi  xj ≠)000000(2است .اين
 32جفت ورودي 32 ،جفت کلمهي خروجي  4بيتي توليد ميکند .اگر بين  32جفت خروجي
تفاوت ايجاد کنيم d= yi  yj ،بيش از  8عدد از آنها نبايد يکسان باشد.
 )7براي سه جعبهي  ،Sمعياري شبيه به شمارهي  6اعمال ميشود.
 )8در هر جعبهي  ،Sاگر تنها يک بيت ورودي را ثابت نگه داريم ( 0يا )1و ساير بيتها را به
صورت تصادفي تغيير دهيم ،تفاوت بين تعداد 0ها و 1ها به حداقل ميرسد.
جعبههاي P
بين دو رديف از جعبههاي ( Sدر دو گردش پياپي) ،يک جعبهي  Pمستقيم ( 32تا  )32و يک جعبهي P
گسترشي ( 32تا  )48وجود دارد .اين دو جعبهي  Pبا هم وظيفهي پخش بيتها را به عهده دارند .در
فصل  ،5اصول کلي طراحي جعبههاي  Pرا مورد بحث قرار داديم .در اينجا تنها به اصول اعمال شده بر
جعبههاي  Pاستفاده شده در تابع  DESميپردازيم .جهت نيل به اين هدف ،معيارهاي زير در طراحي
جعبههاي  Pبه کار رفته است:
 )1هر ورودي جعبهي  Sاز خروجي يک جعبهي  Sمتفاوت (از گردش پيشين) ميآيد.
 )2هيچ ورودي به جعبهي  Sمعين از خروجي همان جعبه (از گردش پيشين) نميآيد.
 )3چهار خروجي از هر جعبهي  Sبه شش جعبهي  Sمتفاوت (در گردش بعدي) منتقل ميشود.
 )4هيچوقت دو بيت خروجي از يک جعبهي  Sبه همان جعبهي ( Sدر گردش پيشين) منتقل نمي-
شود.
 )5اگر هشت جعبهي  Sرا به صورت  S1،S2 ،...،S8شمارهگذاري ميکنيم،
 )aيک خروجي  S j-2به يکي از اولين دو بيت ( Sjدر گردش بعد) منتقل ميشود.
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 )bيک بيت خروجي از  Sj-1به يکي از آخرين دو بيت ( Sjدر گردش بعد) منتقل ميشود.
 )cيک خروجي  S j+1به يکي از دو بيت مياني ( Sjدر گردش بعد) منتقل ميشود.
 )6براي هر جعبهي  ،Sدو بيت خروجي به دو بيت اول يا آخر يک جعبهي  Sدر گردش بعد منتقل
ميشود.
 )7اگر يک بيت خروجي از  Skبه يکي از بيتهاي مياني در  Skمنتقل شود (در گردش بعد) سپس
يک بيت خروجي از  Skنميتواند به بيت مياني  Sjمنتقل شود .اگر  j= kباشد بدين معني است
که هيچ يک از بيتهاي مياني يک جعبهي  Sنميتواند در گردش بعدي به يکي از بيتهاي
مياني همان جعبهي  Sمنتقل شوند.

تعداد گردشها
 DESاز شانزده گردش بهسان رمزهاي  Feistelاستفاده ميکند .ثابت شده است که پس از هشت
گردش تغييرات هر کلمه در متن رمز ،تابعي از تمام بيتهاي متن عادي و تمام بيتهاي کليد است؛ متن
رمز شده تابعي کامالً تصادفي از متن عادي و متن رمزي است .بنابراين به نظر ميرسد که هشت گردش
کافي است .با اين وجود ،تجربه ثابت کرده است که استفاده از  DESبا تعداد گردشهاي کمتر از شانزده
در برابر حمالتي به شيوهي متن عادي شناخته شده بسيار آسيبپذيرتر از حمله از نوع آزمودن کليه
کليدهاست .بنابراين طراحان  DESاستفاده از شانزده گردش را توصيه ميکند.

نقاط ضعف DES
در طول سالهاي اخير ،منتقدان نقاط ضعفي در  DESيافتهاند.
ضعف در طراحي رمز
برخي از نقاط ضعفي که در طراحي رمز پيدا شده است را به اختصار بيان ميکنيم.
جعبههاي  :Sدر تحقيقات دستکم به سه نقطه ضعف در زمينهي جعبههاي  Sاشاره شده است:
 )1در جعبهي  ،S4سه بيت آخر خروجي را ميتوان به همان روش بيت خروجي اول و به وسيلهي
مکملگيري برخي از بيتهاي ورودي به دست آورد.
 )2دو ورودي انتخاب شده ويژه براي آرايهي جعبهي  Sميتوانند خروجي يکسان توليد کنند.
 )3اين احتمال وجود دارد که تنها با تغيير بيتها در سه جعبهي  Sمجاور ،يک خروجي يکتا در
يک گردش به دست آورد.
جعبههاي  :Pيک نکته ابهام و يک نقطه ضعف در طراحي جعبههاي  Pيافت شد.
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 )1معلوم نيست که چرا طراحان  DESاز جايگشتهاي نخستين و پاياني استفاده کردند .اين
جايگشتها هيچ کارکرد امنيتي ندارند.
 )2در جايگشت گسترشي (در داخل تابع) ،بيتهاي اول و چهارم هر سري چهار بيتي تکراري
هستند.

نقاط ضعف کليد رمز
چندين نقطه ضعف به شرح زير در کليد رمز پيدا شده است:
اندازهي کليد :منتقدان بر اين باورند که جديترين نقطه ضعف  DESاندازهي کليد آن ( 56بيت) است.
براي انجام حمله از نوع آزمود ،کليهي کليدها بر روي يک بلوک متن رمز ،رمزشکن بايد فقط  256کليد
را چک کند.
 )aبا فنآوري موجود ،آزمايش يک ميليون کليد در هر ثانيه امکانپذير است؛ يعني بيش از دو هزار
سال الزم است تا با استفاده از يک کامپيوتر با يک پردازندهي حمله از نوع آزمودن کليهي
کليدها را انجام دهيم.
 )bاگر بتوانيم کامپيوتري با يک ميليون پردازنده (با امکان پردازش موازي) بسازيم ،ميتوانيم در
مدت تقريباً  20ساعت اعضاي کل دامنهي کليدها را آزمايش کنيم .وقتي  DESارائه شد ،قيمت
چنين کامپيوتري بيش از چند هزار دالر بود ،اما قيمتها به سرعت کاهش يافت .در سال
1998ميالدي کامپيوتري ساخته شد که در عرض  112ساعت کليد را پيدا ميکرد.
 )cشبکههاي کامپيوتري ميتوانند پردازش موازي را شبيهسازي کنند .در سال 1977ميالدي يک تيم
تحقيقاتي توانست با استفاده از  3500کامپيوتر متصل به اينترنت ،کليد خواسته شده البراتوار
 RSAرا در  120روز بيابد .دامنهي کليد بين تمام اين کامپيوترها تقسيم شده و هر کامپيوتر
مسئول آزمودن کليد قسمت خود بودند.
 )dاگر  3500کامپيوتر متصل به شبکه بتوانند کليد را ظرف  120روز پيدا کنند ،يک انجمن سري
با  42000کامپيوتر ميتواند کليد را ظرف  10روز پيدا کند.
 )eموارد باال نشان ميدهد که  DESبا کليد رمز  56بيتي چندان مطمئن نيست .در قسمتهاي بعدي
اين فصل خواهيم ديد که يک راهحل استفاده از  DESسهگانه ( )3DESبا دو کليد ( 112بيت) يا
 DESسهگانه با سه کليد ( 168بيت) است.
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کليدهاي ضعيف :چهار کليد از کل  256کليد را «کليدهاي ضعيف» مينامند .کليد ضعيف ،کليدي است
که پس از حذف بيتهاي توازن (با استفاده از جدول  ،)12-6تمام بيتها  0و يا 1ها يا نيمي از بيتها 0
و نيم ديگر از  1تشکيل شده باشد .در جدول  18-6اين کليدها نشان داده شده است.
جدول  :18-6کليدهاي ضعيف

کليدهاي مورد استفاده در گردشها از هر يک از اين چهار کليد ضعيف ،يکسان بوده و همان
الگوي کليد رمز را دارند .به عنوان مثال ،شانزده کليد گردش حاصل از کليد اول ،همه صفر و کليد
گردشهاي حاصل از کليد دوم ،نصف صفر و نيم ديگر يک است.
علت آن است که الگوريتم مولد کليد ابتدا رمز را به دو نيمه تقسيم ميکند .اگر تمام آنها از صفر
يا تمام آنها از يک تشکيل شده باشند ،تغيير يا جايگشت بلوکها ،تغييري در بلوک ايجاد نميکند.
عيب استفاده از کليد ضعيف چيست؟ اگر بلوکي را با يک کليد ضعيف رمزنگاري کنيم و متعاقباً
نتيجه را با همان کليد ضعيف رمزنگاري کنيم ،بلوک اصلي را به دست ميآوريم .در اين فرآيند ،اگر
بلوک را دو بار رمزگشايي کنيم همان بلوک اصلي را ايجاد ميکنيم.
به عبارت ديگر ،همانگونه که در شکل  11-6نشان داده شده است هر کليد ضعيف وارون خود
)) Ek(Ek (Pميباشد.

شکل  :11-6رمزنگاري و رمزگشايي دوگانه با يک کليد ضعيف
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از آنجا که رقيب ميتواند به سادگي کليدهاي ضعيف را روي متن رمز استراق سمع شده آزمايش
کند ،بايد از انتخاب آنها بپرهيزيم .اگر پس از دو بار رمزگشايي نتيجه يکسان باشد ،رقيب کليد را يافته
است.
مثال 8-6
اجازه دهيد اولين کليد ضعيف در جدول  18-6را براي رمزنگاري يک بلوک دو بار آزمايش کنيم.
پس از دو بار رمزنگاري با همان کليد ،بلوک متن عادي ايجاد ميشود .توجه داشته باشيد که الگوريتم
رمزنگاري را دو بار استفاده کرديم نه اينکه نخست از الگوريتم رمزنگاري و سپس از الگوريتم رمزگشايي
استفاده کنيم.
: 0x0101010101010101کليد
: 0x814FE938589154F7متن رمز

: 0x1234567887654321متن عادي
: 0x0101010101010101کليد

: 0x1234567887654321متن رمز

: 0x814FE938589154F7متن عادي

کليدهاي شبه ضعيف :1شش جفت کليد وجود دارد که به آنها کليدهاي شبه ضعيف ميگويند .اين
شش جفت را در جدول  19-6نشان دادهايم (کليدها در فرمت  64بيتي پيش از حذف بيتهاي توازن
هستند).
يک کليد شبه ضعيف ،تنها دو کليد متفاوت توليد ميکند و هر يک از آنها هشت بار تکرار مي-
شود .عالوه بر اين ،کليدهاي ايجاد شده از هر جفت ،يکسان ولي با ترتيبهاي گوناگون هستند.
جدول  19-6کليدهاي نيمه ضعيف

براي نشان دادن اين موضوع ،کليدهاي گردش را از اولين جفت به شکل زير ايجاد کرديم.
===========================================================
Semi-weak Keys

1

244

رمزنگاری و امنیت شبکه

همانگونه که ليست باال نشان ميدهد ،هشت کليد مساوي در هر کليد شبه ضعيف وجود دارد .به
عالوه ،کليد در گردش  1در مجموعهي اول با کليد گردش  16در مجموعهي دوم ،کليد گردش  2در
مجموعهي اول با کليد گردش  15در مجموعهي دوم يکسان است و الي آخر .اين بدان معني است که
کليدها وارون يکديگرند ( E k2 )E k1 )P((=Pشکل .)12-6

شکل  :12-6يک جفت کليد شبه ضعيف در رمزنگاري و رمزگشايي

کليدهاي ضعيف احتمالي 48 :1کليد نيز وجود دارد که به آنها کليدهاي ضعيف احتمالي مي-
گويند .کليد ضعيف احتمالي کليدي است که فقط چهار کليد مشخص توليد ميکند؛ به عبارت ديگر،
شانزده کليد به چهار گروه تقسيم ميشود و هر گروه از چهار کليد مساوي تشکيل شدهاند.
مثال 9-6
احتمال انتخاب تصادفي يک کليد ضعيف ،شبه ضعيف ،يا يک کليد ضعيف احتمالي چيست؟
حل
 DESداراي دامنهي کليد  256است .تعداد کلي کليدها ( 64)4+12+48است و احتمال انتخاب
يکي از اين کليدها 8.8×10-16 ،است که تقريباً غيرممکن است.

===========================================================
Possible Weak Keys
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متمم کليد :در دامنهي کليد  ،256مسلماً نيمي از کليدها متمم نيمه ديگر هستند« .متمم کليد» را ميتوان با
وارون کردن هر بيت در کليد (تغيير  0به  1يا  1به  )0به دست آورد .آيا متمم کليد ،کار رمزگشايي را
ساده ميکند؟ ممکن است اين گونه باشد .رمزشکن ميتواند تنها نيمي از کليدهاي احتمالي ( )255براي
انجام حملهي آزمودن کليهي کليدها استفاده کند .اين امر به اين علت است که:
) C= E(k,p) → C = E( k , p
به عبارت ديگر ،اگر متمم متن عادي را با متمم کليد رمزنگاري کنيم ،متمم متن رمز را به دست
ميآوريم .رمزشکن مجبور نيست تمام  256کليد احتمالي را آزمايش کند ،او ميتواند فقط نيمي از آنها را
آزموده و سپس نتيجه را مکملگيري نمايد.

مثال 10-6
اجازه دهيد ادعا در مورد کليدهاي متمم را آزمايش کنيم .از کليد دلخواه و متن عادي براي يافتن
متن رمز متناظر استفاده کرديم .اگر متمم کليد و متن عادي را داشته باشيم ،ميتوانيم متمم متن رمز قبل
(جدول  )20-6را به دست آوريم.
جدول  :20-6نتايج براي مثال 10-6

خوشهبندي کليدها :1خوشهبندي کليد ،نشان دهندهي موقعيتي است که در آن دو يا بيش از دو کليد
متفاوت ميتوانند متن رمز يکساني از متن عادي يکسان توليد کنند .بديهي است که هر جفت از
کليدهاي شبه ضعيف ،خوشهاي از کليدها را تشکيل ميدهد؛ با اين وجود ،خوشههاي بيشتري براي
 DESپيدا نشده است .تحقيقات بعدي ممکن است خوشههاي بيشتري را آشکار نمايد.

===========================================================
Key Clustering
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 DES -4-6چندگانه
همانگونه که ديديم ،انتقاد اصلي از  DESمربوط به طول کليدش است .با فناوري موجود و امکان انجام
پردازش موازي ،حمله از نوع آزمودن کليهي کليدها به  DESامکانپذير است .يک راهحل براي ارتقاي
امنيت  ،DESناديده گرفتن آن و طراحي روش رمزنگاري نو است .در فصل  7و با پيدايش رمزنگاري
 ،AESشاهد اين راه حل خواهيم بود .راهحل دوم ،استفاده از نمونههاي چندگانه (آبشاري) 1از  DESبا
کليدهاي چندگانه است .اين راهحل که براي مدت کوتاهي مورد استفاده قرار گرفت ،مستلزم سرمايه-
گذاري در سختافزار و نرمافزار جديد نيست .در ادامه راهحل دوم را مورد مطالعه قرار ميدهيم.
همانگونه که در فصل  5آموختيم هر جايگزيني که هر ورودي را به يک خروجي نگاشت ميکند
گروه ناميده ميشود و اين نگاشتهايي مانند اعضاي مجموعه و ترکيب مانند عملگرش است .در اين
حالت ،استفاده از دو نگاشت متوالي بيفايده است؛ زيرا هميشه ميتوانيم نگاشت سومي پيدا کنيم که با
ترکيب دو نگاشت پيدرپي يکسان باشد (ويژگي بسته بودن)؛ يعني اگر  DESگروه باشد ،استفاده از
 DESدوگانه با دو کليد  K1و  K2بيفايده است زيرا يک  DESتکي با کليد  K3همان کار را انجام ميدهد
(شکل .)13-6

شکل  :13-6ترکيبي از نگاشتها

خوشبختانه DES ،بنا بر دو استدالل زيرگروه محسوب نميشود:
 )aتعداد وروديها و خروجيهاي احتمالي در  DESبرابر  N=264است .اين بدان معني است که
 N !=)264(!=10347380000000000000000نگاشت گوناگون داريم .براي اينکه  DESيک گروه باشد
بايد کاري کرد که با اندازهي کليد  log2 )264(! ≈270بيتي تمام اين نگاشتها را پشتيباني کند.

===========================================================
)Multiple (cascaded
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اما ميدانيم که طول کليد در  DESفقط  56بيت است (فقط قسمت کوچکي از اندازهي کليد
هيواليي).
 )bراه ديگر فرض گروه بودن  DESاست که براي مجموعهي نگاشتها ،زيرمجموعهاي از
مجموعهي استدالل اول وجود داشته باشد؛ اما ثابت شده است که هيچ يک از زيرگروههاي
ايجاد شده از گروه موجود در استدالل اول ،اندازهي کليد  56بيتي ندارند.
اگر  DESگروه نباشد ،يافتن کليدي مانند  ،K3به شکل زير ،بسيار غير محتمل است:
(E k2 )E k1 )P((=E k3 )P
به عبارت ديگر ،ميتوانيم از  DESدوگانه يا سهگانه براي افزايش اندازهي کليد استفاده کنيم.

 DESبا کليد دوگانه
شيوهي اول ،استفاده از  DESدوگانه 1ميباشد .در اين شيوه ،از دو نمونه از رمزهاي  DESبراي
رمزنگاري و دو نمونه از رمزهاي وارون براي رمزگشايي استفاده ميکنيم .هر نمونه ،از يک کليد مجزا
استفاده ميکند و اين به معني دو برابر شدن اندازهي کليد است ( 112بيت)؛ با اين وجود ،همانگونه که
در بخش بعدي خواهيم گفت DES ،دوگانه در برابر حمله به شيوهي متن عادي شناخته شده آسيبپذير
است.

حمله از نوع مالقات در ميانهي راه

2

در نگاه اول چنين به نظر ميرسد که  DESدوگانه تعداد آزمايشها براي جستجوي کليد را از ( 256در
 DESتکي) به ( 2212در  DESدوگانه) افزايش ميدهد .با اين وجود ،استفاده از حمله به شيوهي متن
عادي شناخته شده موسوم به مالقات در ميانه راه ثابت ميکند که  DESدوگانه ،اين آسيب پذيري را
کمي يعني تا  257آزمايش ارتقا ميدهد ،نه تا  .2112شکل  14-6دياگرام  DESدوگانه را نشان ميدهد.
آليس براي رمزنگاري متن عادي  Pبه متن رمز  Cاز دو کليد  K1و  K2استفاده ميکند و باب نيز کليدهاي
 K2و  K1را براي بازيابي  DESبه کار ميبرد.

===========================================================
)Double DES (2DES
Meet-in-the-Middle Attack

1
2
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شکل  :14-6حمله به شيوهي مالقات در ميانهي راه براي  DESدوگانه

نکته اين است که متن مياني ،متن ايجاد شده به وسيلهي نخستين رمزنگاري يا نخستين رمزگشايي
 -Mبايد براي رمزنگاري و رمزگشايي يکسان باشد تا کار کند؛ به عبارت ديگر ،دو رابطهي زير رابرقرار است:
(M=Dk2 )C

(M=Ek1 )P

فرض کنيد رمزشکن يک جفت  Cو  Pرا پيشتر استراق سمع نموده است (حمله به شيوهي متن
عادي شناخته شده) .بر اساس اولين رابطهي باال ،با استفاده از تمام مقادير احتمالي ) K1به ميزان P ،(256
را رمزنگاري ميکند و تمام مقادير به دست آمده براي  Mرا مينويسد .بر اساس دومين رابطه باال او با
استفاده از تمام مقادير احتمالي ) K2به ميزان  C ،(256را رمزگشايي ميکند و تمام مقادير به دست آمده
براي  Mرا مينويسد .رمزشکن مقادير به دست آمده براي  Mرا در دو جدول نوشته سپس مقادير  Mرا
با هم مقايسه ميکند تا بتواند زوجهاي  K1و  K2را که براي آنها مقدار  Mدر هر دو جدول يکسان است
را پيدا کند (شکل  .)15-6توجه داشته باشيد که در اينجا دستکم بايد يک جفت کليد وجود داشته
باشد ،زيرا رمزشکن تحقيق جامعي روي ترکيب دو کليد انجام داده است:
 )1اگر تنها يک جفت وجود داشته باشد ،رمزشکن دو کليد ( )K2 ،K1را يافته است .اگر بيش از
يک جفت وجود داشته باشد ،به مرحله بعدي ميرود.
 )2يک جفت متن عادي -متن رمز ديگري را انتخاب ميکند و از هر جفت کليد به دست آمده
استفاده ميکند تا ببيند که آيا ميتواند از متن رمز ،متن عادي را به دست آورد.
 )3اگر بيش از يک جفت کليد به دست آمد ،مرحله  2را آن قدر تکرار ميکند تا سرانجام يک
جفت کليد منحصر به فرد به دست آورد.
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شکل  :15-6جدولهاي حمله از نوع مالقات در ميانه راه

ثابت شده است که پس از اعمال گام دوم چند جفت متن عادي -متن رمز استراق سمع شده،
کليدها به دست ميآيد .اين بدان معني است که به جاي استفاده از کليه کليدها  ،2112رمزشکن آزمايش-
هاي جستجوي کليد در  256را دو بار بکار ميبرد (اگر بيش از يک کليد کانديد به دست آمد ،اين
آزمايش را چند بار ديگر انجام ميدهد)؛ به عبارت ديگر ،حرکت از  DESتکي به  DESدوگانه ،استحکام
 DESرا از  256به ( 257نه تا  )2212افزايش دادهايم.

 DESسهگانه
براي ارتقاي امنيت  DES ،DESسهگانه 1ارائه شد .اين نوع  DESاز سه مرحله  DESبراي رمزنگاري و
رمزگشايي استفاده ميکند .امروزه از دو نسخه از  DESسهگانه استفاده ميکنند DES :سهگانه با دو کليد
و  DESسهگانه با سه کليد.
 DESسهگانه با دو کليد
در  DESسهگانه با دو کليد ،فقط دو کليد  K1و  K2وجود دارد .در مرحلهي اول و سوم از  K1و مرحلهي
دوم از  K2استفاده ميکنند.براي سازگاري  DESسهگانه با  DESتکي ،مرحلهي مياني از رمزگشايي (رمز
وارون) در قسمت رمزنگاري و از رمزنگاري در قسمت رمزگشايي استفاده ميکند .بدين ترتيب پيام
رمزنگاري شده با  DESتکي با کليد  Kرا ميتوان با  DESسهگانه رمزگشايي کرد به شرطي که =K1 =K
 K2باشد .اگرچه  DESسهگانه با دو کليد نيز در برابر حملهي متن عادي شناخته شده آسيبپذير است
ولي بسيار قويتر از  DESدوگانه ميباشد .صنعت بانکداري ،استفاده از اين شيوه رمزنگاري  DESرا
پذيرفته است .شکل  DES 16-6سهگانه با دو کليد را نشان ميدهد.

===========================================================
)triple DES (3DES

1
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 DESسهگانه با سه کليد
احتمال حمالت متن عادي شناخته شده به  DESسهگانه با دو کليد باعث شد که بسياري از برنامههاي
کاربردي به استفاده از  DESسهگانه با سه کليد روي آورند .اگرچه اين الگوريتم ميتواند براي سازگاري
با  DESتکي از سه مرحله رمز  DESدر قسمت رمزنگاري و سه مرحله رمز وارون در قسمت رمزگشايي
استفاده کند ،اما قسمت رمزنگاري از  EDEو قسمت رمزگشايي از  DEDاستفاده ميکند ( Eنشان دهنده-
ي رمزنگاري و  Dنشان دهندهي رمزگشايي است) .با قرار دادن  K1 =Kو  K2و  K3کليد دلخواه انتخاب
شده به وسيلهي گيرنده ،سازگاري با  DESتکي محقق ميگردد .بسياري از برنامههاي کاربردي مانند
 PGPاز  DESسهگانه با سه کليد استفاده ميکنند.

شکل  DES :16-6سهگانه با دو کليد

 -5-6امنيت DES
 DESبه عنوان اولين رمز بلوکي مهم مورد بررسي بسيار دقيق قرار گرفته است .در ميان انواع حملهها،
سه مورد بيشتر مورد توجه قرار گرفته است :آزمودن کليهي کليدها ،رمزگشايي بر اساس تحليل
ديفرانسيلي رمز و رمزگشايي بر اساس تحليل خطي.

حمله بر اساس آزمودن کليهي کليدها
در مورد نقاط ضعف کليد رمز کوتاه در  DESصحبت کرديم .با ترکيب اين نقاط ضعف با نقاط ضعف
متمم کليد ،پيداست که  DESرا ميتوان با استفاده از رمزنگاري به تعداد  255حالت شکست .با اين
وجود امروزه بسياري از برنامههاي کاربردي يا از  3DESبا دو کليد (اندازه کليد  )112يا  3DESبا سه
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کليد (اندازه کليد  )168استفاده ميکنند .اين دو نسخه  DESچندگانه DES ،را در برابر اين نوع حمالت
پايدار ميسازد.

رمزگشايي با استفاده از تحليل رمز ديفرانسيلي
در فصل  5تکنيک رمزگشايي ديفرانسيلي بر روي رمزهاي بلوک پيشرفته صحبت کرديم  DES .در مورد
اين نوع از حمالت ايمن نيست؛ با اين حال مشخص است که طراحان  DESاز اين نوع حمله آگاه بوده
و جعبههاي  Sرا طراحي کردهاند و  16را به عنوان تعداد گردشها انتخاب نموده و بدين ترتيب  DESرا
در برابر اين نوع از حمالت مقاوم کردند .امروزه مشخص شده است که اگر  247متن عادي انتخاب شده
يا  255متن عادي شناخته شده داشته باشيم ،ميتوانيم با استفاده از رمزگشايي ديفرانسيلي ،رمز  DESرا
بشکنيم .اگرچه اين حمله کارآمدتر از حملهي آزمودن کليهي کليدها به نظر ميآيد ،اما يافتن  247متن
عادي انتخاب شده يا  255متن عادي شناخته شده غيرعملي است؛ بنابراين ميتوانيم بگوييم که  DESدر
برابر رمزگشايي ديفرانسيلي مقاوم است .مشخص شده است که افزايش تعداد گردش به عدد  20مستلزم
بيش از  264متن عادي انتخاب شده براي اين نوع حمله ميباشد که عمالً غير ممکن است؛ زيرا تعداد
ممکن بلوکهاي متن عادي در  DESفقط  264است.

رمزگشايي بر اساس تحليل رمز خطي
در فصل  5در مورد تحليل رمز بر روي رمزهاي بلوکي پيشرفته صحبت کرديم .تحليل رمز خطي،
جديدتر از تحليل رمز ديفرانسيلي است DES .در برابر تحليل رمز خطي آسيبپذيرتر از تحليل رمز
ديفرانسيلي است .شايد بدين علت که اين نوع حمله براي طراحان  DESناشناخته بود .جعبههاي  Sدر
برابر تحليل رمز ديفرانسيلي چندان مقاوم نيستند .مشخص شده است که ميتوان با استفاده از  243جفت
متن رمز شناخته شده ،رمز  DESرا شکست؛ با اين وجود ،از ديدگاه عملي ،يافتن اين تعداد بعيد است.

 -6-6وب سايتهاي پيشنهادي:
وب سايتهاي زير اطالعات بيشتري در زمينه موضوعات مطرح شده در اين فصل در اختيار شما قرار
ميدهند.
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 -7-6چکيده
 استاندارد رمزنگاري دادهها ) ،(DESرمز بلوکي کليد متقارن است که مؤسسهي ملي استاندارد و
فناوري تحت عنوان  FIPS46در فدرال ريجستر منتشر کرد.
 در قسمت رمزنگاري DES ،متن رمز  64بيتي را دريافت و بلوک  64بيتي از متن عادي را
بازسازي ميکند .کليد رمز  56بيتي يکتايي براي هردو قسمت بکار ميرود.
 پروسه رمزنگاري از دو جايگشت (جعبههاي  ،)Pکه به آنها جايگشت نخستين و پاياني مي-
گوييم و از شانزده گردش  Feistelتشکيل شده است .در هر گردش  DESرمز  Feistelاز دو
جزء ترکيب کننده و مبادلهگر تشکيل شده که هر يک از اين اجزا ،وارونپذيرند.
 قلب  ،DESتابع  DESاست .اين تابع ،کليد  48بيتي را بر  32بيت سمت راست اعمال ميکند و
بدين ترتيب خروجي  32بيتي توليد ميکند .اين تابع از  4عمل تشکيل شده است :يک
جايگشت گسترشي ،يک سپيدگر (که کليد اضافه ميکند) ،يک گروه از جعبههاي  Sو يک
جايگشت مستقيم.
 مولد کليد در هر گردش ،شانزده کليد  48بيتي از يک کليد رمز  56بيتي ميسازد؛ با اين وجود،
کليد رمز معموالً به صورت کليد  64بيت نشان داده ميشود که  8بيت اضافه ،بيتهاي توازن
هستند .اين بيتهاي توازن پيش از مرحلهي توليد کليد واقعي حذف ميشوند.
 DES با توجه به تأثيرات بهمنگونه و تماميت ،عملکرد خوبي از خود نشان داده است .نقطه
ضعف در  DESشامل طراحي رمز (جعبههاي  Sو جعبههاي  )Pو کليد رمز (طول کليد،
کليدهاي ضعيف ،کليدهاي شبه ضعيف ،کليدهاي ضعيف احتمالي و متممهاي کليد) ميباشد.
 از آنجا که  DESگروه نيست ،يک راه حل براي ارتقاي امنيت  ،DESاستفاده از  DESچندگانه
( DESدوگانه و سهگانه) ميباشد DES .دوگانه در برابر حملهي مالقات در ميانهي راه آسيب-
پذير است؛ بنابراين در برنامههاي کاربردي بيشتر از  DESسهگانه با دو کليد يا سه کليد استفاده
ميشود.
 طراحي جعبههاي  Sو تعداد گردشها DES ،را تقريباً در برابر تحليل رمز ديفرانسيلي مقاوم مي-
سازد .با اين وجود DES ،در برابر تحليل رمز خطي آسيبپذير است ،البته به شرطي که
رمزشکن بتواند متون عادي شناخته شده کافي جمعآوري کند.
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-8-6مجموعه تمرينها
پرسشهاي دورهاي
 )1اندازهي بلوک در  DESچقدر است؟ اندازهي کليد رمز در  DESچيست؟ اندازهي کليد گردش
در  DESچند است؟
 )2تعداد گردشها در  DESچقدر است؟
 )3در شيوهي اول رمزنگاري چه تعداد ترکيبکننده و مبادلهگر مورد استفاده قرار گرفته است تا
بتوان رمزنگاري و مبادلهگر را وارون يکديگر کرد؟ چه تعداد در شيوهي دوم بکار رفته است؟
 )4در الگوريتم رمز  DESچه تعداد جايگشت بکار رفته است؟ در مولد کليد گردش چند
جايگشت استفاده شده است؟
 )5در رمز  DESاز چند عمل  XORاستفاده شده است؟
 )6چرا تابع  DESبه يک جايگشت گسترشي نياز دارد؟
 )7چرا مولد کليد گردش به يک جايگشت ريزشي نياز دارد؟
 )8تفاوت بين کليد ضعيف ،کليد نيمه ضعيف و کليد ضعيف احتمالي چيست؟
 DES )9دوگانه چيست؟ چه نوع حملهاي باعث بياستفاده شدن  DESدوگانه ميشود؟
 DES )10سهگانه چيست؟  DESسهگانه با دو کليد چيست؟  DESسهگانه با سه کليد چيست؟

تمرينها
 )11به پرسشهاي زير در مورد جعبههاي  Sدر  DESپاسخ دهيد:
 )aنتيجه گذراندن  110111از ميان جعبهي  S3را نشان دهيد.
 )bنتيجه گذراندن  001100از ميان جعبهي  S4را نشان دهيد.
 )cنتيجه گذراندن  000000از ميان جعبهي  S7را نشان دهيد.
 )dنتيجه گذراندن  111111از ميان جعبهي  S2را نشان دهيد.
 )12براي نشان دادن عبور  000000از ميان هر  8جعبهي  Sجدولي رسم کنيد .آيا الگويي در
خروجيها ميبينيد؟
 )13براي نشان دادن عبور  111111از ميان هر  8جعبهي  Sجدولي رسم کنيد .آيا الگويي در
خروجيها ميبينيد؟
 )14با استفاده از جفتهاي ورودي زير ،معيار سوم جعبهي  S3را چک کنيد.
 000000 )aو 000001
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 111111 )bو 111011
 )15با استفاده از جفتهاي خروجي زير ،چهارمين معيار طراحي جعبهي  S2را بررسي کنيد.
 001100 )aو 110000
 110011 )bو 001111
 )16با استفاده از جفت خروجيهاي زير ،پنجمين معيار طراحي جعبهي  S4را بررسي کنيد.
 001100 )aو 110000
 110011 )bو 001111
 )17براي کنترل ششمين معيار طراحي براي جعبهي  32 ،S5جفت ورودي  6بيتي ايجاد کنيد.
 )18نشان دهيد که چگونه هشت معيار طراحي براي جعبهي  S7انجام ميشود.
 )19به وسيله کنترل ورودي به جعبهي  S2در گردش دوم ،اولين معيار طراحي براي جعبهي  Pرا
ثابت کنيد.
 )20به وسيلهي کنترل ورودي به جعبهي  S3در گردش چهارم ،دومين معيار طراحي براي جعبهي P
را ثابت کنيد.
 )21به وسيلهي کنترل ورودي به جعبهي  S4در گردش سوم ،سومين معيار طراحي براي جعبهي P
را ثابت کنيد.
 )22به وسيلهي کنترل ورودي به جعبهي  S6در گردش  ،12چهارمين معيار طراحي براي جعبهي P
را ثابت کنيد.
 )23به وسيلهي کنترل رابطه بين جعبههاي  4 ،3 Sو  5در گردشهاي  10و  ،11پنجمين معيار
طراحي براي جعبههاي  Pرا ثابت کنيد.
 )24با کنترل مقصد يک جعبهي  Sدلخواه ،ششمين معيار طراحي براي جعبههاي  Pرا ثابت کنيد.
 )25با کنترل رابطه بين جعبهي  S5در گردش  4و جعبهي  S7در گردش  ،5هفتمين معيار طراحي
براي جعبههاي  Pرا ثابت کنيد.
 )26با استفاده از جايگزيني ،شکل  9-6را دوباره رسم کنيد.
 )27ثابت کنيد که رمز وارون در شکل  9-6در واقع وارون رمز براي  DESبا سه گردش است .با
يک متن عادي در آغاز رمز شروع کنيد و ثابت نماييد که ميتوانيد همان متن عادي را در پايان
رمز وارون به دست آوريد.
 )28جايگشت متراکم کليد در جدول  14-6را به دقت مطالعه کنيد.
 )aچه درگاههاي ورودي در خروجي ناپديد شده است؟
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 )bآيا کل  24بيت خروجي چپ از  28بيت ورودي چپ ميآيد؟
 )cآيا کل  24بيت خروجي راست از کل  28بيت ورودي راست ميآيد؟
 )29نتايج دادههاي مبناي شانزده زير را پس از عبور از جعبه جايگشت نخستين نشان دهيد.
0110 - 1023 - 4140 - 1023
 )30نتايج دادههاي مبناي شانزده زير را پس از عبور از جعبه جايگشت پاياني نشان دهيد.
AAAA BBBB CCCC DDDD
 )31اگر کليد داراي بيت توازن ( 64بيت)  0123ABCD25621456باشد ،اولين گردش را پيدا کنيد.
 )32با فرض اين که  DESتنها از يک گردش تشکيل شده است ،با استفاده از بلوک متن عادي که
تمام آن  0است و کليد  56بيتي که تمام آن  0است؛ ضعف کليد متمم را ثابت کنيد.
 )33آيا ميتوانيد حمله از نوع مالقات در ميانه براي يک  DESسهگانه طراحي کنيد؟
 )34يک شبه کد براي جابجا کردن روالهاي استفاده شده در الگوريتم  1-6بنويسيد.

جابجا کن ( ،m ،nداخل بلوک  ، nخارج بلوک  ، mجدول جايگشت ) m

 )35يک شبه کد براي تقسيم کردن روال استفاده شده در الگوريتم  1-6بنويسيد.

تقسيم کن ( ،m ،nداخل بلوک  ، nبلوک چپ  ، mبلوک راست ) m

 )36يک شبه کد براي ترکيب کردن روال استفاده شده در الگوريتم  1-6بنويسيد.

ترکيب کن ( ،m ،nبلوک چپ  ، nبلوک راست  ، nخارج بلوک ) m

 )37يک شبه برنامه براي  XORروال استفاده شده در الگوريتم  1-6بنويسيد.

 ،n( XORاولين داخل بلوک  ، nدومين داخل بلوک  ، nخارج بلوک ) n

 )38براي نشان دادن روش جايگزين ،الگوريتم  1-6را تغيير دهيد.
 )39الگوريتم  1-6را به گونهاي تکميل کنيد که بتوان از آن هم براي رمزنگاري و هم براي
رمزگشايي استفاده کرد.

فصل هفتم

استاندارد رمزنگاري

پيشرفته1

چشمانداز
در اين فصل در مورد استاندارد رمزنگاري پيشرفته ،رمز بلوکي کليد متقارن پيشرفته ،که ممکن است
جايگزين  DESشود صحبت ميکنيم .اين فصل اهداف زير را دنبال ميکند:
 مروري گذرا بر تاريخچه .AES
 تعريف ساختار .AES
 تعيين تغييرات به کار رفته در .AES
 تشريح مراحل گسترش کليد.
 بحث در مورد چگونگي پيادهسازيهاي گوناگون.
 هدف نهايي اين فصل ،چگونگي تحقق اهداف امنيتي با استفاده از ساختارهاي جبري مطرح
شده در فصل  4است.

 -1-7مقدمه
استاندارد رمزنگاري پيشرفته ،رمز بلوکي کليد متقارن است که در ماه دسامبر سال  2001ميالدي به وسيلهي
مؤسسهي ملي استاندارد و فناوري 2منتشر شد.

===========================================================
1
)Advanced Encryption Standard (AES
2
National Institute of Standards and Technology (NIST
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تاريخچه
در سال 1997ميالدي  NISTجستجوي جايگزين براي  DESرا که استاندارد رمزنگاري پيشرفته يا ADS
ناميده شده بود ،آغاز کرد NIST .خواستار مشخصات اندازهي بلوکي  128بيتي و سه اندازهي مختلف کليد
 192 ،128و  256بيتي بود .همچنين اين ويژگيها تصريح ميکرد که  ADSبايد الگوريتم منبع باز و در
دسترس مردم در سراسر دنيا باشد .براي دريافت پاسخ از سراسر دنيا ،درخواست به صورت بينالمللي
منتشر گرديد.
پس از اولين کنفرانس کانديداتوري  NIST ،ADSاعالم نمود که از  21الگوريتم دريافتي 15 ،الگوريتم
با معيارها و ضوابط تطابق دارند و به عنوان اولين داوطلب انتخاب شدهاند (آگوست  1998ميالدي).
الگوريتمها از چند کشور ارائه شده بود .تنوع طرحهاي پيشنهادي حاکي از گستردگي مشارکت جهاني بود.
پس از دومين کنفرانس کانديداتوري  ،AESکه در رم برگزار شد NIST ،اعالم نمود که از بين
15کانديدا 5 ،کانديداي  –MARS, RC6, Rijndael, Serpent, twofish-به عنوان فيناليست انتخاب
شدند (اگوست  1999ميالدي).
پس از سومين کنفرانس کانديداتوري  NIST،AESاعالم کرد که طرح پيشنهادي بلژيک موسوم به رين
دول 1که توسط  Vincent Rijmentو  Joan Daementطراحي شده است ،به عنوان استاندارد
رمزنگاري پيشرفته انتخاب شد (اکتبر  2000ميالدي).
در فوريه 2001ميالدي  NISTاعالم کرد که طرح پيشنويس استاندارد پردازش اطالعات فدرال 2جهت
بررسي و اظهارنظر در دسترس عموم قرار ميگيرد .سرانجام در دسامبر  2001ميالدي  ADSتحت عنوان
 FIPS197در فدرال ريجستر منتشر شد.

معيارها
معيارهاي مشخص شده توسط  NISTبراي انتخاب  ADSدر سه حوزه بود :امنيت ،هزينه و اجرا.
در نهايت  Rijndaelبه عنوان طرحي که ترکيب اين معيارها را به بهترين نحو دارد ،انتخاب شد.

===========================================================
Rain Doll
)Federal Information Processing Standard (FIPS
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امنيت
تأکيد اصلي بر امنيت بود .از آن جا که  NISTمشخصاً کليد  128بيتي را مد نظر داشت ،اين معيار بيشتر بر
روي مقاومت در مقابل حمالت مبتني بر تحليل رمز پافشاري ميکند تا مقاومت در برابر حمله به شيوهي
آزمودن کليهي کليدها.
هزينه
معيار دوم هزينه است که دربرگيرندهي بازده محاسباتي و نياز ذخيرهسازي در پيادهسازي مختلف در سخت
افزار ،نرمافزار يا کارتهاي هوشمند ميباشد.
اجرا
اين معيار دربرگيرندهي لزوم انعطافپذيري الگوريتم (روي هر سکويي 1قابل اجرا باشد) و سادگي آن است.

تعداد گردشها
 AESرمز غير  Feistelاست که بلوک دادهاي  128بيتي را رمزنگاري و رمزگشايي ميکند و از  12 ،10يا
 14گردش تشکيل شده است .اندازهي کليد که ميتواند  192 ،128يا  256بيت باشد ،به تعداد گردشها
بستگي دارد .شکل  1-7طراحي کلي براي الگوريتم رمزنگاري موسوم به رمزنويسي 2را نشان ميدهد.
الگوريتم رمزگشايي( 3مرسوم به رمز وارون) شبيه به الگوريتم رمزنگاري است ،با اين تفاوت که کليدها در
هر گردش به صورت وارون اعمال ميشود.
در شکل  Nr ،1-7تعداد گردشها را نشان ميدهد؛ همچنين اين شکل رابطهي بين تعداد گردشها و
اندازهي کليد را نشان ميدهد و اين به اين معني است که ميتوانيم سه نسخه مختلف  AESداشته باشيم .اين
سه نسخه را  AES-192 ،AES-128و  AES-256ميناميم .با اين وجود ،کليدهاي هر گردش که به وسيله-
ي الگوريتم گسترش کليد ايجاد ميشود ،هميشه  128بيت ميباشد ،يعني اندازهي کليد و اندازهي بلوک متن
عادي با متن رمز يکسان است.
استاندارد AESسه نسخه با  12 ،10يا  14گردش تعريف کرده است.
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هر نسخه از اندازهي کليد رمز متفاوتي استفاده ميکند ( 192 ،128يا  ،)256اما کليدهاي گردشها معموالً
 128بيتي است.

شکل  :1-7طراحي کلي رمزنگاري AES

تعداد کليد گردشي ايجاد شده به وسيلهي الگوريتم گسترش کليد ،معموالً يکي بيشتر از تعداد
گردشهاست .به عبارت ديگر ،داريم:
 =Nr+1تعداد کليد گردشي
کليدهاي گردش را با  K0،K1،K2،... ،KNrنشان ميدهيم.

واحد دادهها
 AESاز پنج واحد براي اندازهگيري دادهها استفاده ميکند :بيت ،بايت ،کلمه ،بلوک و وضعيت .1بيت،
کوچکترين واحد و واحد يکپارچه (اتميک) است .ساير واحدها را ميتوان در قالب واحد کوچکتري بيان
کرد .شکل  2-7واحدهاي دادهاي مرکب را نشان ميدهد :بايت ،کلمه ،بلوک و وضعيت.

بيت
در  AESهر بيت يک رقم دودويي با مقدار  0يا  1ميباشد .براي نشان دادن يک بيت ،از حروف کوچک
استفاده ميکنيم.

بايت
بايت ،گروهي متشکل از هشت بيت است که يک نهاد يگانه 1به شکل ماتريس سطري ( )1×8متشکل از
هشت بيت تلقي ميشود .وقتي ماتريس سطري در نظر گرفته ميشود ،بيتها از چپ به راست در ماتريس
===========================================================
State

1
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قرار داده ميشوند .در ماتريس ستوني ،بيتها از باال به پايين در ماتريس قرار ميگيرند .براي نشان دادن يک
بايت ،از حروف کوچک توپر استفاده ميکنيم.

کلمه
کلمهي گروهي متشکل از  32بيت است که يک نهاد يگانه به شکل ماتريس سطري متشکل از چهار بايت يا
ماتريس ستون متشکل از چهار بايت تلقي ميشود .وقتي کلمه را ماتريس سطري در نظر بگيريم ،بايتها از
چپ به راست در ماتريس قرار داده ميشوند؛ وقتي آن را به شکل ماتريس ستوني در نظر بگيريم ،بايتها از
باال به پايين در ماتريس قرار ميگيرند .از حرف کوچک توپر  wبراي نشان دادن کلمه استفاده ميکنيم.

شکل  :2-7واحدهاي دادهاي بهکاررفته در AES

بلوک
 ،AESدادهها را به صورت بلوکي رمزنگاري و رمزگشايي ميکند .يک بلوک در  ،AESگروهي متشکل از
 128بيت است .با اين وجود ،بلوک را ميتوان به شکل ماتريس سطري متشکل از  16بايت نشان داد.

وضعيت

2

 AESاز چندين گردش استفاده ميکند که هر يک از آنها از چند مرحله تشکيل شده است .بلوک دادهاي از
هر مرحله به مرحلهي بعد منتقل ميشود AES .در آغاز و پايان رمز ،از عبارت بلوک دادهاي 3استفاده ميکند.
پيش و پس از هر مرحله ،به بلوک دادهاي ،وضعيت گفته ميشود .از حرف بزرگ توپر براي نشان دادن
وضعيتها استفاده ميکنيم .اگرچه معموالً وضعيت در مراحل مختلف را  Sمينامند ،اما در اينجا استثنائاً از
حرف  Tبراي نشان دادن وضعيت استفاده ميکنيم .وضعيتها مانند بلوکها ،از  16بايت تشکيل شدهاند ،اما
1
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معموالً ماتريسهاي  4×4در نظر گرفته ميشوند .در اين حالت ،هر عضو از يک وضعيت را به صورت Sr,c
نشان ميدهند ،طوري که ( r)0-3سطر و ( c)0-3ستون را مشخص ميکند .گاهي اوقات ،يک وضعيت به
عنوان ماتريس سطري ( )1×4متشکل از کلمات در نظر گرفته ميشود .اين در صورتي مفهوم دارد که کلمه
را به شکل ماتريس ستوني در نظر بگيريم .در آغاز رمزنويسي ،بايتها در بلوک دادهاي در يک عبارت به
شکل ستون به ستون و هر ستون از باال به پايين درج ميشود .در پايان رمزنويسي ،بايتها در هر عبارت به
همين ترتيب  -همانگونه که در شکل  3-7نشان داده شده است  -استخراج ميشوند.

شکل  :3-7تبديل بلوک به وضعيت و وضعيت به بلوک

مثال 1-7
اجازه دهيد بررسي نماييم که چگونه بلوک  16کاراکتري را ميتوان به صورت ماتريس  4×4نشان
داد .فرض کنيد بلوک متن عادي ” “AES uses a matrixاست .براي به دست آوردن
” “AESUSESAMATRIXZZدو حرف اضافي 1که جزء متن نيست به آخر جمله اضافه ميکنيم .اکنون يک
عدد صحيح بين  00و  25را جايگزين هر کاراکتر ميکنيم؛ سپس هر بايت را به شکل يک عدد با دو رقم
در مبناي شانزده (هگزادسيمال) نشان ميدهيم .به عنوان مثال ،کاراکتر ” “Sابتدا به  18تغيير مييابد و سپس
به شکل  1216در مبناي شانزده نوشته ميشود ،سپس همانگونه که در شکل  4-7نشان داده شده است
ماتريس وضعيت ،ستون به ستون پر ميشود.

===========================================================
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شکل  :4-7تغيير متن رمز به ماتريس وضعيت

ساختار هر گردش
شکل  5-7ساختار گردشها را در قسمت رمزنگاري نشان ميدهد .هر گردش ،به استثناي گردش آخر ،از
چهار تغييري استفاده ميکند که وارونپذير باشد .گردش آخر فقط سه تغيير دارد.
همانگونه که شکل  5-7نشان ميدهد ،هر تغيير ،ماتريس وضعيت را دريافت و ماتريس وضعيت
ديگري را براي استفاده در تغيير بعدي يا گردش بعدي ايجاد ميکند .قسمت پيش گردش 1فقط از يک
تغيير 2و گردش آخر از سه تغيير استفاده ميکند (تغيير  Mixcolumnsناديده گرفته ميشود).

شکل  :5-7ساختار گردشها در قسمت رمزنگاري

===========================================================
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نکات:
 )1افزودن کليد در گردشها ،پيش از گردش اول اعمال ميشود.
 )2در گردش آخر ،تغيير سوم وجود ندارد.
در قسمت رمزگشايي ،تغييرات زير به کار ميرود:
( InvSsubyte, InvShiftrows, InvMixColumns, AddRoundKeyاين مورد ،وارون خود
است).

 -2-7تغييرات
جهت تأمين امنيت AES ،از چهار نوع تغيير استفاده ميکند :جايگزيني ،1جايگشت ،2ترکيب 3و افزودن
کليد .4در مورد هر يک از اين موارد به تفصيل صحبت خواهيم کرد.

جايگزيني
 AESمانند  DESاز جايگزيني استفاده ميکند اما با سازوکار متفاوت .نخست ،جايگزيني براي هر بايت
انجام ميشود .دوم ،براي تغيير هر بايت ،تنها از يک جدول استفاده ميشود؛ اين بدان معني است که اگر دو
بايت مانند هم باشند ،حاصل تغيير نيز يکسان است .سوم ،تغيير يا از طريق مراحل مراجعه به جدول يا به
وسيله محاسبه رياضياتي در ميدان ( GF)28تعيين ميگردد AES .از دو تغيير وارونپذير استفاده ميکند.
اولين تغيير  subBytesدر قسمت رمزنگاري به کار ميرود .براي جايگزيني يک بايت ،بايت را به
شکل دو رقم در مبناي شانزده (هگزادسيمال) تفسير ميکنيم .رقم سمت چپ ،سطر و رقم سمت راست،
ستون جدول جايگزيني را مشخص ميکند .دو رقم مبناي شانزده در محل برخورد سطر و ستون ،مقدار
جايگزين يا بايت جديد ميباشد .شکل  6-7اين مطلب را نشان ميدهد.
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شکل  :6-7تغييرات subBytes

در تغيير  subBytesماتريس  4×4از بايتها در نظر گرفته ميشود و هر بار ،تغيير بر روي يک بايت
انجام ميشود .محتواي بايتها تغيير ميکند اما ترتيب بايتها در ماتريس بدون تغيير باقي ميماند .در اين
مرحله ،هر بايت به صورت مستقل تغيير مييابد.
عمليات  subBytesشامل شانزده تغيير بايت به بايت مستقل است.
جدول  1-7جدول جايگزيني (جعبهي  )Sبراي تغيير  subBytesرا نشان ميدهد .قطعاً اين تغيير،
ويژگي آشفتگي را برآورد ميکند .مثالً دو بايت  5A16و  5B16که تنها در يک بيت باهم تفاوت دارند (بيت
سمت راستشان) ،به شکل  BE16و  3916که در چهار بيت باهم تفاوت دارند ،تغيير مييابند.
جدول  :1-7جدول تغيير subBytes

InvSubBytes
 InvSubBytesوارون  subBytesبوده و با استفاده از جدول  2-7تغييرات انجام ميشود .به سادگي مي-
توانيم بررسي کنيم که دو تغيير وارون يکديگرند.
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جدول  :2-7جدول تغيير InvSubBytes

مثال 2-7
شکل  7-7نشان ميدهد که چگونه يک وضعيت با استفاده از تغيير  subBytesتغيير مييابد.
همچنين اين شکل نشان ميدهد که تغيير  InvSubBytesتغييرات بنيادين ايجاد ميکند .توجه داشته باشيد
که اگر دو بايت ،مقادير يکساني داشته باشند ،تغيير آنها نيز يکسان است .به عنوان مثال دو بايت  0416و
 0416در عبارت سمت چپ به  F216و  F216در عبارت سمت راست و بالعکس تغيير مييابد .علت آن است
که هر بايت از همان جدول استفاده ميکند .در مقام مقايسه ميبينيم که ( DESفصل  )5از هشت جعبهي S
مختلف استفاده ميکرد.

شکل  :7-7تغيير  subBytesبراي مثال 2-7

تغيير با استفاده از ميدان (GF)28
اگرچه ميتوانيم با استفاده از جدول  1-7يا جدول  2-7جايگزيني براي هر بايت پيدا کنيم ،اما همانگونه
که در شکل  8-7نشان داده شده است AES ،تغيير را با استفاده از ميدان ( GF)28با چند جملهايهاي
کاهشناپذير ( ) x8+ x4+x3+x+1به صورت جبري تعيين ميکند.
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تغيير  subBytesروتين را که زيربايت 1ناميده ميشود ،شانزده بار تکرار ميکندInvSubBytes .
يک روتين مرسوم به وارون زيربايت را تکرار ميکند .هر تکرار ،يک بايت را تغيير ميدهد.
در روتين زيربايت ،وارون ضربي بايت (به شکل يک رشته دودويي  8بيتي) با چندجملهاي کاهش-
ناپذير ( )x8+x4+x3+x+1به عنوان پيمانه در ( GF)28يافت ميشود .توجه داشته باشيد که اگر بايت برابر
 0016باشد ،وارون آن خودش است .سپس بيت وارون به شکل ماتريس ستوني با کم ارزشترين بيت در باال
و پرارزشترين بيت در پايين تفسير ميشود .اين ماتريس ستوني در ماتريس مربع ثابت  Xضرب ميشود و
حاصل که ماتريس ستوني است ،با يک ماتريس ستوني ثابت  yجمع ميشود و بدين ترتيب بايت جديد به
دست ميآيد .توجه کنيد که ضرب و جمع بيتها در ( GF)28انجام ميشود .وارون زيربايت ،همين کار را
به ترتيب وارون انجام ميدهد.
پس از پيدا کردن وارون ضربي بايت ،مراحل شبيه به رمز  Affinاست (به فصل  3رجوع کنيد) .در
رمزنگاري ،ضرب اول و جمع دوم انجام ميشود؛ در رمزگشايي تفريق (جمع از طريق وارون) اول و تقسيم
(ضرب از طريق وارون) دوم انجام ميشود .به سادگي ميتوانيم ثابت کنيم که دو تغيير وارون يکديگرند
زيرا جمع و تفريق در ( GF)28در واقع عمل  XORاست.
Subbyte → d=X)sr,c(-1  y
Invsubbyte → [ X-1)d  y( ]-1=[ X-1)X)sr,c(-1  y  y( ]-1=[)sr,c(-1 ]-1=sr,c
تغييرات حاصل از  subBytesو  InvSubBytesوارون يکديگرند.

===========================================================
subbyte

1
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شکل  :8-7پردازشهاي  subBytesو InvSubBytes

مثال 3-7
اگر موافق باشيد بررسي کنيم که چگونه  OCبا استفاده از روتين زير بايت به  FEتبديل ميشود و به
وسيله روتين وارون زيربايت دوباره به  OCتبديل ميشود.
 )1زير بايت
 )aوارون ضربي  OCدر ميدان ( BO ،GF)28است بدين معني است که  )10110000( bاست.
 )bضرب ماتريس  Xدر اين ماتريس ميشود (.C=)10011101
 )cنتيجه عمل  XORميشود d=)11111110( :که در نمايش هگزادسيمال ميشود .FE
 )2وارون زيربايت
 )aنتيجه عمل  XORميشود .C=)10011101( :
 )bنتيجه ضرب در ماتريس  X-1ميشود ( )11010000يا .BO
 )cوارون ضربي  BOميشود .OC
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الگوريتم
اگرچه براي تأکيد بر ماهيت جايگزيني (تغيير تکراري  )affineماتريسها را نشان داديم ،اما الگوريتم لزوماً
از ضرب و جمع ماتريسها استفاده نميکند؛ زيرا اکثر اعضاي موجود در ماتريس ،مربع ثابت و فقط 0،1
هستند .مقدار ماتريس ستون ثابت و برابر  6316است .ميتوانيم براي انجام  ،subBytesالگوريتم سادهتري
بنويسيم .الگوريتم  1-7روتين زير بايت را  16بار ،يعني براي هر بايت در وضعيت يکبار فراميخواند.

الگورتيم  :1-7شبه کد براي تغيير subBytes

روتين  ByteToMatrixبايت را به شکل ماتريس ستوني  8×1تبديل ميکند .روتين Matrix To
 Byteماتريس ستوني  8×1را به يک بايت تبديل ميکند .بهبود اين روتينها و الگوريتم InvSubBytes
را به عنوان تمرين انجام دهيد.

غيرخطي بودن
اگر چه ضرب و جمع ماتريسها در روتين زير بايت يک تغيير از نوع تکراري و خطي محسوب ميشود،
اما جايگزيني بايت به وسيلهي وارون ضربي آن در ( GF)28غيرخطي است .اين مرحله باعث ميشود که کل
تغيير ،غيرخطي شود.
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جايگشت
تغيير ديگري که در هر گردش يافت ميشد ،تغيير مکان 1است که بايتها را جابجا ميکند .بر خالف DES
که جايگشت را در سطح بيت انجام ميداد ،تغيير مکان در  AESدر سطح بايت انجام ميشود؛ ترتيب بيتها
در بايت تغيير نميکند.

تغيير مکان سطرها

2

در رمزنگاري ،تغييري که  ShiftRowsناميده ميشود تغيير مکان به سمت چپ است .تعداد تغيير مکانها
به تعداد سطرهاي ( 0،1،2يا  )3ماتريس وضعيت بستگي دارد .اين بدان معني است که رديف  0به هيچوجه
تغيير مکان نميدهد و رديف آخر ،سه بايت تغيير مکان ميدهد .شکل  9-7تغيير مکانها را نشان ميدهد.

شکل  :9-7تغيير ShiftRows

توجه داشته باشيد که تغيير مکان سطرها در يک زمان ،بر روي تک سطر اعمال ميشود.

وارون تغيير مکان سطر

3

در رمزگشايي ،تغيير مکانها همان تعداد رديف ( 0،1،2يا  )3ماتريس وضعيت است.
تغييرات  ShiftRowsو  InvShiftRowsوارون يکديگرند.

الگوريتم
الگوريتم  2-7براي تغيير مکان سطرها بسيار ساده است .با اين وجود ،براي تأکيد بر اين مطلب که در هر
بار ،تغيير فقط روي يک سطر انجام ميشود؛ از يک روتين به نام تغيير مکان سطري استفاده ميکنيم .اين

===========================================================
1

Shifting
ShiftRows
3
InvShiftRows
2

271

استاندارد رمزنگاري پيشرفته ()AES

روتين ،بايت موجود را فقط يک رديف جابجا ميکند .سه بار اين روتين را فرا ميخوانيم .روتين تغيير مکان
سطر ،نخست سطر را در ماتريس سطري موقت  tکپي ميکند و سپس سطر را جابجا ميکند.
مثال 4-7
شکل  10-7نشان ميدهد که چگونه يک وضعيت با استفاده از تغيير مکان سطحي تغيير ميکند.
همچنين اين شکل نشان ميدهد که تغيير مکان سطري ،عبارت اصلي را ايجاد ميکند.

الگوريتم  :2-7شبه کد براي تغيير ShiftRows

شکل  :10-7تغيير  ShiftRowsدر مثال 4-7

ترکيب
جايگزيني به وسيلهي  SubBytesمقدار بايت را فقط بر اساس مقدار اصلي و ورودي از جدول تغيير مي-
دهد .اين روال شامل بيتهاي مجاور نميشود .ميتوانيم ادعا کنيم که  SubBytesتغيير درون بايتي است.
جايگشت به وسيلهي تغيير  ShiftRowsبايتها را بدون جابجا کردن بيتهاي داخل آن دگرگون ميکند
پس  ShiftRowsتغيير به شکل تبديل بايت است .تغيير درون بايتي نيز الزم داريم تا بيتهاي داخل يک
بايت را بر اساس بيتهاي موجود در بايتهاي مجاور عوض کند .براي تأمين آشفتگي در سطح بيت ،بايد
بيتها را باهم تلفيق کنيم.
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تلفيق به وسيلهي دريافت چهار بايت و ترکيب آنها با همديگر و به دست آوردن چهار بايت جديد،
محتواي بايتها را عوض ميکند .براي تضمين متفاوت بودن هر بايت جديد( ،حتي اگر تمام چهار بايت
يکسان باشند) روال و ترکيب مربوط به هر بايت را در يک مقدار ثابت متفاوت ضرب ،سپس آنها را باهم
تلفيق ميکند .با استفاده از ضرب ماتريس ميتوان عمل تلفيق را انجام داد .همانگونه که در فصل  2گفتيم،
وقتي يک ماتريس مربع را در يک ماتريس ستون ضرب کنيم ،نتيجه ماتريس ستوني جديد است .هر يک از
اعضاي ماتريس جديد ،به هر چهار عضو ماتريس قبلي (قديمي) که در مقادير سطر در ماتريس ثابت ضرب
شدهاند بستگي دارد .شکل  11-7اين موضوع را نشان ميدهد.

شکل  :11-7ترکيب بيتها با استفاده از ضرب ماتريس

استاندارد  AESبراي دستيابي به اين هدف ،تغييري به نام  Mix Columnsرا در نظر گرفت.
همچنين تغيير وارون به نام  InvMixColumnsنيز وجود دارد .شکل 12-7ماتريسهاي ثابت استفاده شده
براي اين تغييرها را نشان ميدهد .وقتي که اعضاي اين ماتريسها به شکل کلمات  8بيتي ( يا چندجملهاي)
با ضرايبي در ) GF(28تفسير شوند ،اين دو ماتريس وارون يکديگرند.

شکل  :12-7ماتريسهاي ثابت بهکاررفته در  MixColumnsو InvMixColumns

MixColumns
تغيير  MixColumnsدر سطح ستون عمل ميکند و هر ستون وضعيت را به يک ستون جديد تغيير مي-
دهد؛ در واقع اين تغيير ،ضرب ماتريسي يک ستون ماتريس وضعيت در يک ماتريس مربع ثابت است.
بايتها در ستون وضعيت و ماتريس ثابت ،به شکل کلمات  8بيتي (يا چندجملهاي) با ضرايبي در (GF)28
تفسير ميشود .ضرب بيتها در ميدان ( GF)28به پيمانه ( )10001101يا ( )x8+x4+x3+x+1انجام ميشود.
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جمع ،مانند انجام عمل  XORکلمات  8بيتي است .شکل  13-7تغييرات حاصل از  MixColumnsرا نشان
ميدهد.

InvMixColumns
تغيير حاصل از  InvMixColumnsاساساً مانند تغيير  MixColumnsاست .اگر دو ماتريس ثابت وارون
يکديگر باشد؛ به سادگي ميتوان ثابت کرد که دو تغيير ،وارون يکديگرند.
تغييرات  MixColumnsو  InvMixColumnsوارون يکديگرند.

شکل  :13-7تغيير در MixColumns

الگوريتم
الگوريتم  3-7تغيير  MixColumnsرا نشان ميدهد.

الگوريتم  :3-7شبه کد تغيير MixColumns

الگوريتمها براي  MixColumnsو  InvMixColumnsشامل ضرب و جمع در ميدان (GF)28
ميباشد .همانگونه که در فصل  4ديديم در اين ميدان ،الگوريتم ساده و کارآمدي براي ضرب و جمع وجود
دارد؛ با اين وجود ،براي نشان دادن ماهيت الگوريتم (تغيير يک ستون در يک زمان) از روالي به نام
« »MixColumnsاستفاده ميکنيم و الگوريتم آن را چهار بار فراميخواند .اين روال سطرهاي ماتريس ثابت
را در يک ستون از ماتريس وضعيت ضرب ميکند .در الگوريتم فوق عالمت ( )به کار رفته در روال
ترکيب ستون ،ضرب در ميدان ( GF)28ميباشد .همانگونه که در فصل  4گفته شد ،ميتوان روال سادهتري
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را جايگزين اين روال کرد .پيادهسازي روال  InvMixColumnsرا به عنوان تمرين به عهدهي شما مي-
گذاريم.
مثال 7-5
شکل  14-7نشان ميدهد که چگونه ماتريس وضعيت با استفاده از تغيير  MixColumnsتغيير مي-
کند .هم چنين اين شکل نشان ميدهد که تغيير  InvMixColumnsماتريس اصلي را بازسازي ميکند.

شکل  14-7تغيير  MixColumnsدر مثال 5-7

توجه کنيد که بايتهاي مساوي در عبارت قبلي (قديمي) به هيچوجه در عبارت جديد مساوي
نيستند .به عنوان مثال ،دو بايت  F2در سطر دوم به  CFو  ODتغيير مييابد.

افزودن کليد
شايد مهمترين تغيير ،تغييري است که کليد رمز را در بر ميگيرد .تمام تغييرات پيشين از الگوريتمهاي
شناخته شدهاي که وارونپذيرند استفاده ميکنند .اگر در پايان هر گردش ،کليد رمز به عبارت اضافه نشود،
براي رقيب بسيار ساده است که با توجه به متن رمز ،متن عادي را به دست آورد .در اين حالت تنها سّر بين
آليس و بابت کليد رمز است.
 AESاز روالي به نام گسترش کليد (که بعداً در اين فصل توضيح داده خواهد شد) استفاده ميکند.
گسترش کليد ،کليدهاي مرحله  Nr+1را از کليد رمز توليد ميکند .طول کليد در هر گردش  128بيت است
و به عنوان چهار کلمهي  32بيتي در نظر گرفته ميشود .به منظور افزودن کليد به ماتريس وضعيت ،هر کلمه
يک ماتريس ستوني در نظر گرفته ميشود.

AddRoundkey
 AddRoundkeysنيز در يک زمان يک ستون به سمت جلو ميرود و از اين جهت شبيه به
 MixColumnsاست MixColumns .يک ماتريس مربع ثابت را در هر ستون وضعيت ضرب ميکند؛
 AddRoundkeyکلمه کليد گردش را با هر ستون ماتريس وضعيت جمع ميکند .عمل در
 ،MixColumnsضرب ماتريس و در  AddRoundkeysجمع ماتريسهاست .از آنجا که در اين ميدان
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جمع و تفريق يکسان هستند ،تغييرات  AddRoundkeysخود وارون هستند .شکل  15-7تغيير
 AddRoundkeysرا نشان ميدهد.
تغيير AddRoundkeysوارون خودش است.

الگوريتم
تغيير  AddRoundkeysرا ميتوان با  XORهر ستون از ماتريس وضعيت با کلمه کليد مربوطه در نظر
گرفت .توضيح خواهيم داد که چگونه کليد رمز ،به مجموعهاي از کلمات کليدي گسترش داده ميشود .در
حال حاضر ميتوانيم اين تغيير را در الگوريتم  4-7مشاهده نماييد .توجه داشته باشيد که  scو w round+4c
ماتريسهاي ستوني  4×1هستند.

شکل  :15-7تغيير AddRoundkeys

الگوريتم  :4-7شبه کد براي تغيير AddRoundkey

با اين وجود شايان توجه است که عالمت  در اينجا به معني  XORدو ماتريس ستوني که هر کدام
 4بايت دارند ميباشد.

 3-7گسترش کليد
براي توليد کليد مورد استفاده در هر گردش AES ،از يک روال براي گسترش کليد استفاده ميکند .اگر
تعداد گردش  Nrباشد ،روتين گسترش کليد فقط از کليد رمز  128بيتي Nr+1 ،کليد گردش  128بيتي ايجاد
ميکند .اولين کليد گردش براي تغيير پيشگردش  AddRoundkeyو ساير کليدهاي گردش براي آخرين
تغيير ) (AddRoundkeyدر پايان هر گردش به کار ميروند.
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روال گسترش کليد ،کليدهاي هر گردش را کلمه به کلمه توليد ميکند ،طوري که  aيک کلمه چهار
بايتي است .اين روال ( 4×)Nr+1کلمه توليد ميکند که به صورت زير نشان داده ميشوند:
W0 ،W1 ،W2، ...،W4)N-l(-1
به عبارت ديگر ،در نسخه ( AES-128ده گردش)  44کلمه در نسخه  12( AES-192گردش) 52
کلمه و در نسخه ( AES-256با  14گردش)  60کلمه وجود دارد .هر کليد گردش از چهار کلمه تشکيل
شده است .جدول  3-7رابطهي بين گردشها و کلمات را نشان ميدهند.
جدول  :3-7کلمات توليدي براي هر گردش

گسترش کليد در AES -128
اجازه دهيد ايجاد کلمات براي نسخهي  AES-128را نشان دهيم .اين روال براي دو نسخه ديگر هم با کمي
تغيير شبيه همين است .شکل  16-7نشان ميدهد که چطور  44کلمه از کليد اصلي ساخته ميشود.

شکل  :16-7گسترش کليد در AES

اين روال به شرح زير ميباشد:
 )1چهار کلمه اول ( )w0 ،w1 ،w2 ،w3از کلمهي رمز ساخته ميشود .کليد رمز به عنوان آرايهي
 16بايتي ( K15تا  )K0در نظر گرفته ميشود .چهار بايت اول ( K3تا  )K0ميشود  ،w0چهار بايت
بعدي ( K7تا  )K4ميشود  w1و الي آخر؛ به عبارت ديگر ،توالي کلمات در گروه ،کليد رمز را
عيناً بازسازي ميکند (کپي ميکند).
 )2بقيهي کلمات ( 43تا  ) wi for i=4به شرح زير ساخته ميشود:
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 )aاگر  )l mod 4( ≠0 ،wi=w i-1  w i-4باشد و به استناد شکل  16-7اين بدان معناست
که هر کلمه از يک بيت در سمت چپ و يک بيت از باال تشکيل شده است.
 )bاگر  wi=t  w i-4 )l mod 4(=0باشد؛ در کلمهي موقت  ،tنتيجه  XORدو رول Sub
 Wordو  Rot Wordبر روي

i-1

 wاست .نتيجه با ثابتهاي گردش برابر  Rconمي-

شود .به عبارت ديگر داريم:
T=Sub Word )Rot Word )w i-1((  Rcon I/4

Rot Word
روتين ( Rot Wordکلمه چرخش) شبيه به تغيير  shiftRowsاست ،اما فقط بر روي يک سطر اعمال
ميشود .اين روال ،يک کلمه را به عنوان آرايهي چهار بايتي گرفته سپس هر بايت را به سمت چپ حرکت
ميدهد.

SubWord
روال  SubWord1شبيه به تغيير  SubBytesاست ،اما فقط بر چهار بايت اعمال ميشود .اين روال ،هر
بايت در کلمه را گرفته و بايت ديگري را جايگزين آن ميکند.

اعداد ثابت در گردشها
هر عدد ثابت يک مقدار چهار بايتي است که سه بايت سمت راستش هميشه صفر است .جدول  4-7مقادير
الزم براي نسخه ( AES-128با ده گردش) را نشان ميدهد.

جدول  :4-7ثابتهاي RCon

روتين گسترش کليد ميتواند هنگام محاسبه کلمه يا از جدول باال استفاده کند يا همانگونه که در زير
نشان داده شده است براي محاسبهي پوياي بايت سمت چپ ،از ميدان ( GF)28استفاده کند (پريم،
چندجملهاي کاهشناپذير است).

===========================================================
 1کلمه جايگزين
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بايت سمت چپ که  RCiناميده ميشود ،در واقع  x i-1است ،به قسمي که  ،iتعداد گردش ميباشد.
 AESاز چندجملهاي کاهش ناپذير ( ) x8+ x4+ x3+ x+1استفاده ميکند.

الگوريتم
الگوريتم  5-7الگوريتم سادهاي براي روال گسترش کليد ميباشد (نسخه .) AES-128

الگوريتم  :5-7شبه کد براي گسترش کليد در AES-128

مثال 6-7
جدول  5-7نشان ميدهد که با فرض اين که کليد رمز  128بيتي توافق شده بين آليس و باب 87(16
 )24 75 A2 B3 34 75 56 88 31 E2 12 00 13 AA 54باشد ،چگونه کليد هر گردش محاسبه ميشود.
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جدول  :5-7مثال گسترش کليد

در هر گردش ،محاسبهي سه کلمهي آخر بسيار ساده است .براي محاسبهي کلمهي اول بايد نخست
مقدار کلمه موقت ) (tرا حساب کنيم .مثالً  tبراي گردش اول به صورت زير محاسبه ميشود:
Rot word )13AA5487(=AA548713 → Sub word )AA548713(=AC20177D
t=AC20177D  RCon1=AC20 17 7D  01000000=AD20177D
مثال 7-7
هر کليد گردش در  AESبه کليد گردش پيشين بستگي دارد؛ با اين وجود ،به علت تغييرات حاصل از
 SubWordاين وابستگي غيرخطي است .همچنين افزودن ثابتهايي در هر گردش تضمين ميکند که کليد
هر گردش با کليد قبلي متفاوت است.
مثال 8-7
از دو کليد رمزي که فقط در يک بيت با هم تفاوت دارند ميتوان دو مجموعه کليد گردش توليد کرد.
Cipher key1 :1254A2A1 2331A4A3 B2CCAA34 C2BB7723
Cipher key2 :1254A2A1 2331A4A3 B2CCAB34 C2BB7723
همانگونه که جدول  6-7نشان ميدهد ،تفاوتهاي چشمگيري بين دو کليد گردش متناظر وجود
دارد ( Rيعني گردش و  B.Dيعني تفاوت بيت).
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جدول  :6-7مقايسه دو مجموعه کليد گردشها

مثال 9-7
مفهوم کليدهاي ضعيف ،همانگونه که براي  DESدر فصل  6توضيح داديم ،براي  AESبه کار نمي-
رود .فرض کنيد تمام بيتها در کليد رمز  0باشند .در شکل زير کلمات توليدي در چند گردش نشان داده
شدهاند:

تمام کلمات در پيشگردش و گردش اول يکساناند .در گردش دوم ،کلمهي اول با کلمهي سوم،
کلمهي دوم با کلمهي چهارم تطابق دارد؛ با اين وجود ،پس از گردش دوم ،اين الگو ناپديد ميشود و هر
کلمه متفاوت است.

گسترش کليد در  AES-128و AES-256
الگوريتمهاي گسترش کليد در نسخههاي  AES-192و  AES-256بسيار شبيه به الگوريتم گسترش کليد
در  AES-128است؛ اما با تفاوتهاي زير:
 )1در  ، AES-192کلمات به جاي گروههاي چهارتايي در گروههاي ششتايي توليد ميشوند.
 )aکليد رمز ،شش کلمه اول را توليد ميکند ( w5تا .)w0
 )bاگر  i mod 6 ≠0است  wi ← w i-1+w i-6در غير اين صورت .wi ← t+w i-6
 )2در  AES-256کلمات به جاي گروههاي چهارتايي ،در گروههاي هشتتايي ايجاد ميشود.
 )aکليد رمز ،هشت کلمه اول را ايجاد ميکند( w7تا .)w0
 )bاگر  i mod 8 ≠0باشد  wi ← w i-1+w i-8است در غير اين صورت .wi ← t+w i-8
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 )cاگر  i mod 4 ≠0باشد اما  i mod 8 ≠0نباشد ،پس wi=Sub Word )w i-1(+w i-8
است.

تجزيه و تحليل گسترش کليد
سازوکار گسترش کليد در  AESبه منظور تأمين چند ويژگي براي خنثي کردن تحليل رمز طراحي شده
است.
 )1حتي اگر رمزشکن قسمتي از کليد رمز يا مقادير کلمات در برخي از کليدهاي گردش را بداند،
بايد پيش از يافتن تمام کليدهاي گردش ،قسمتهاي ديگر کليد رمز را پيدا کند .اين امر به خاطر
غيرخطي بودن ناشي از تغيير  Sub Wordدر روال گسترش کليد است.
 )2مهم نيست که دو کليد رمز متفاوت چقدر شبيه يکديگر باشند؛ آنها دو گسترش را ايجاد ميکنند
که دستکم در دو گردش با هم متفاوتاند.
 )3هر بيت از کليد رمز در چندين گردش پخش ميشود .مثالً تغيير فقط يک بيت در کليد رمز،
چندين بيت را در چند گردش تغيير خواهد داد.
 )4استفاده از ثابت  ،RConهرگونه تقارني که ممکن است به وسيلهي ساير تغييرات ايجاد شده
باشد را از بين ميبرد.
 )5در  ،AESبرخالف  ،DESهيچ کليد ضعيف مهمي وجود ندارد.
 )6روال گسترش کليد را ميتوان به سادگي روي تمام سيستمعاملها اجرا کرد.
 )7روال گسترش کليد را ميتوان بدون ذخيره کردن حتي يک جدول اجرا کرد .تمام محاسبات را
ميتوان با استفاده از ميدان ( GF)28و ( GF)2انجام داد.

 4-7رمزنويسي
اجازه دهيد ببينيم که  ASEچطور از چهار نوع تغيير براي رمزنگاري و رمزگشايي استفاده ميکند .استاندارد،
الگوريتم رمزنگاري را رمزنويسي و الگوريتم رمزگشايي را رمزنويسي وارون ناميده است.
همانگونه که پيشتر گفتيم AES ،رمز غير  Feistelاست؛ بدين معني که هر تغيير يا هر گروه از
تغييرات بايد وارونپذير باشد .عالوه بر اين ،رمزنويسي و رمزنويسي وارون بايد اين اَعمال را طوري به کار
ببرند که اثر يکديگر را از بين ببرند .کليدهاي گردش نيز بايد به ترتيب وارون مورد استفاده قرار گيرند .دو
طراحي مختلف براي استفاده در اجراي متفاوت مشخص شدهاند .در مورد هر دو طراحي براي AES-128
صحبت ميکنيم .طراحيهاي نسخههاي ديگر نيز به همين گونه است.
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طرح اصلي
در طرح اصلي ،ترتيب تغييرات هر گردش در رمزنويسي و رمزنويسي وارون يکسان نيستند .شکل 17-7
اين طرح را نشان ميدهد.

شکل  :17-7رمز و رمز وارون در طراحي اصلي

نخست ،ترتيب  SubBytesو  ShiftRowsدر رمز وارون تغيير ميکند .دوم ،ترتيب
 MixColumnsو  AddRoundKeyدر رمز وارون عوض ميشود .براي اين که هر تغيير در رمز با وارون
خود در رمز وارون در يک رديف باشد ،اين تفاوت در ترتيب اجرا الزم است .در نتيجه الگوريتم رمزگشايي
در قالب يک واحد کلي ،وارون الگوريتم رمزنگاري است .ما فقط سه گردش را نشان دادهايم ،اما ساير
گردشها نيز همين گونه است .توجه داشته باشيد که کليد گردش به ترتيب وارون مورد استفاده قرار مي-
گيرد .همچنين شايان يادآوري است که الگوريتمهاي رمزنگاري و رمزگشايي در طراحي اصلي شبيه هم
نيستند.

الگوريتم
در الگوريتم  6-7کد براي نسخهي  AES-128از اين طراحي نشان داده شده است .رمز وارون را به عنوان
تمرين به عهدهي شما ميگذاريم.
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الگوريتم  :6-7شبه کد براي رمزنويسي در طراحي اصلي

طرحهاي جايگزين
براي آن دسته از برنامههاي کاربردي که الگوريتمهاي مشابهي را براي رمزنگاري و رمزگشايي ترجيح مي-
دهند ،رمز وارون متفاوتي در نظر گرفته شده است .در اين نسخه ،تغييرات در رمز وارون دوباره مرتب شد
تا ترتيب تغييرات در رمز و رمز وارون يکسان شود .در اين طراحي به جاي اين که وارونپذير بودن براي
هر تغيير در نظر گرفته شود ،براي يک جفت از تغييرات در نظر گرفته شده است.

زوج SubBytes /ShiftRows
 SubBytesمحتواي هر بايت را بدون تغيير ترتيب بايتها در وضعيت عوض ميکند ShiftRows ،ترتيب
بايتها را در وضعيت بدون تغيير محتواي آنها عوض ميکند .اين بدان معني است که ميتوانيم ترتيب اين
دو تغيير را در رمز وارون عوض کنيم ،بدون اين که بر وارونپذيري کل الگوريتم تأثيري داشته باشد .شکل
 18-7اين ايده را نشان ميدهد .توجه داشته باشيد که ترکيب اين دو تغيير در رمزنويسي و رمز وارون،
وارون يکديگرند.

شکل  :18-7وارونپذيري ترکيبات  SubBytesو ShiftRows
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زوج MixColumns /AddRoundKey
اين دو تغيير گنجانده شده ،ماهيت متفاوتي دارند؛ با اين وجود ،اگر ماتريس کليد را در وارون ماتريس ثابت
به کار رفته در تغيير  MixColumnsضرب کنيم ،اين جفت ميتوانند وارون يکديگر باشند .حاصل را
 InvAddRoundKeyميناميم .شکل  19-7پيکربندي جديد را نشان ميدهد.

شکل  :19-7وارونپذيري ترکيب  MixColumnsو AddRoundKey

ميتوانيم ثابت کنيم که دو ترکيب وارون يکديگرند .در رمز ،عبارت ورودي را ” “Sو عبارت
خروجي را ” “Tميناميم .در رمز وارون ،حاصل ورودي ترکيب ناشي از  Tاست .در زير نشان ميدهيم که
عبارت خروجي نيز  Sاست .توجه داشته باشيد که تغيير  MixColumnsدر واقع ضرب ماتريس C
(ماتريس ثابت در عبارت) است.
: T= CS  Kرمز
: C-1T  C-1 K=C-1 )CS  K(  C-1 K=C-1CS  C-1K  C-1K=Sرمز وارون
اکنون ميتوانيم رمز و رمز وارون را براي طراحيهاي جايگزين نشان دهيم .توجه داشته باشيد که
بايد از دو تغيير  AddRoundKeyدر رمزگشايي استفاده کنيم؛ به عبارت ديگر ،همانگونه که در شکل
20-7نشان داده شده است  9تغيير  InvAddRoundKeyو دو تغيير  AddRoundKeyداريم.

تغيير الگوريتم گسترش کليد
به جاي استفاده از تغيير  InvAddRoundKeyدر رمز وارون ،ميتوان براي ايجاد مجموعهي متفاوتي از
کليد گردشها در رمز وارون ،الگوريتم گسترش کليد را تغيير داد.
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شکل  :20-7رمز و رمز وارون در طراحي جايگزين

با اين وجود ،توجه کنيد که کليد گردش براي عمل پيشگردش و گردش آخر نبايد تغيير کند.
کليدهاي گردشها در گردشهاي  1تا  9بايد در ماتريس ثابت ضرب شود .پيادهسازي اين الگوريتم را به
عنوان تمرين به عهدهي شما ميگذاريم.

 5-7مثالها
در اين بخش ،براي تأکيد برخي از نکات مطرح شده در بخشهاي پيش ،مثالهايي از رمزنگاري و
رمزگشايي و توليد کليد ارائه شده است.
مثال 10-7
مورد زير ،بلوک متن رمز توليد شده از بلوک متن عادي و با استفاده از کليد رمز تصادفي را نشان
ميدهد.
: 00 04 12 14 12 04 12 00 0C 00 13 11 08 23 19 19متن اوليه
: 24 75 A2 B3 34 75 56 88 31 E2 12 00 13 AA 54 87کليد رمز
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: BC 02 8B D3 E0 E3 B1 95 88 0D 6D FB E6 F1 82 41متن رمز
جدول  ،7-7مقادير ماتريسهاي وضعيت و کليدهاي گردش را براي اين مثال نشان ميدهد.
جدول  :7-7مثال رمزنگاري

مثال 11-7
شکل  21-7وروديهاي وضعيت گردش  7مثال  10-7نشان ميدهد.

شکل  :21-7وضعت حاصل از يک روند
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مثال 12-7
شايد شخصي کنجکاو باشد که نتيجهي رمزنگاري متن اوليهاي که همگي از  0تشکيل شده باشد را
ببيند .با استفاده از کليد رمز مثال  10-7متن رمز به صورت زير به دست ميآيد.
: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00متن اوليه
: 24 75 A2 B3 34 75 56 88 31 E2 12 00 13 AA 54 87کليد رمز
: 63 2C D4 5E 5D 56 ED B5 62 04 01 A0 AA 9C 2D 8Dمتن رمز
مثال 13-7
اگر موافق باشيد تأثير بهمن گونهاي که در فصل  6در مورد آن صحبت کرديم را بررسي کنيم .اجازه
دهيد فقط يک بيت در متن عادي را تغيير دهيم و نتايج را مقايسه کنيم .فقط يک بيت در بايت آخر را تغيير
ميدهيم .نتيجه آشکارا پخش و آشفتگي را نشان ميدهد .تغيير تنها يک بيت در متن عادي بر بيتهاي
بسياري در متن رمز تأثير گذاشته است.
: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00متن اوليه1
: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01متن اوليه2
: 63 2C D4 5E 5D 56 ED B5 62 04 01 A0 AA 9C 2D 8Dکليد رمز1
: 26 F3 9B BC A1 9C 0F B 7 C7 2E 7E 30 63 92 73 13کليد رمز 2
مثال 14-7
در زير ،تأثير استفاده از کليد رمزي که تمام بيتهاي آن يک است نشان داده شده است.
: 00 04 12 14 12 04 12 00 0C 00 13 11 08 23 19 19متن اوليه
: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00کليد رمز
: 5A 6F 4B 67 57 B7 A5 D2 C4 30 91 ED 64 9A 42 72متن رمز

 -6-7تجزيه و تحليل AES
اکنون ،مروري کوتاه بر سه ويژگي  AESداريم.

امنيت
 AESپس از  DESطراحي شد .اکثر جمالت شناخته شده به  ،DESبر روي  AESنيز آزمايش شدهاند.
تاکنون هيچ يک از اين حمالت نتوانسته است امنيت  AESرا به چالش بکشند.
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حملهي آزمودن کليهي کليدها
 AESبه خاطر کليد داراي اندازهي بزرگ ( 193 ،128و  256بيتي) بسيار مطمئنتر از  DESاست .اجازه
دهيد  DESبا کليد رمز  56بيتي را با  AESبا کليد رمز  128بيتي مقايسه کنيم .در مورد ( DESصرفنظر از
مسئلهي متمم کليد) براي يافتن کليد  256آزمايش بايد انجام شود .اين بدين معني است که اگر براي شکستن
 ،DESبه  tثانيه نياز داريم ،براي شکستن  AESبه  2128ثانيه نياز است .ميتوان گفت که اين امر تقريباً
غيرممکن است .عالوه بر اين  ،AESدو نسخهي ديگر با کليدهاي رمز طوالنيتر نيز وجود دارد .يک مزيت
ديگر  AESبر  DESنبودن کليدهاي ضعيف است.

حمالت آماري
پخش و آشفتگي قوي ايجاد شده به وسيلهي ترکيب تغييرات حاصل از ،ShiftRows ،SbBytes
 MixColumnsهر نوع الگوي تکرار در متن اوليه را از بين ميبرد .آزمايشهاي گوناگوني در زمينهي
تجزيه و تحليل آماري متن رمز ناموفق بودهاند.

حمالت ديفرانسيلي و خطي
 AESپس از  DESطراحي شد .بدون شک حمالت تحليل رمز خطي و ديفرانسيلي نيز در نظر گرفته شده
است .تاکنون هيچ حملهي خطي و ديفرانسيلي روي  AESانجام نشده است.

پيادهسازي
 AESرا ميتوان در نرمافزار ،سختافزار و سيستمعامل پيادهسازي نمود .روال پيادهسازي ميتواند با مراجعه
به جدول يا روتينهايي که از لحاظ ساختارهاي جبري خوب تعريف شده است انجام گيرد.
اين تغييرات ميتواند مبتني بر بايت يا مبتني بر کلمه باشد .در نسخهي مبتني بر بايت ،کل الگوريتم
ميتواند از يک پردازشگر  8بيتي و در نسخهي مبتني بر کلمه ،از يک پردازشگر  32بيتي استفاده کند .در هر
يک از اين حاالت ،طراحي ثابتها ،عمل پردازش را بسيار سريع ميکند.

سهولت و هزينه
الگوريتمهاي به کار رفته در  AESچنان سادهاند که ميتوان آنها را به آساني با استفاده از پردازشگرهاي
ارزان قيمت و ميزان ناچيز از حافظه اجرا کرد.
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 9-7چکيده
 استاندارد رمزنگاري پيشرفته رمز بلوکي کليد متقارن است که توسط  NISTبه عنوان  FIPSمنتشر
شد AES .مبتني بر الگوريتم  Rijndaelاست.
 ،AES رمز غير  Feistelاست که بلوک دادهاي  128بيتي را رمزنگاري و رمزگشايي ميکند .اين
رمز از  12 ،10يا  14گردش استفاده ميکند .اندازهي کليدها که ميتواند  192 ،128يا  256بيت
باشد ،به تعداد گردشها بستگي دارد.
 AES مبتني بر بايت است .متن اوليه يا متن رمز  128بيتي را به شکل شانزده بايت هشت بيتي در
نظر ميگيرند AES .براي اين که بتواند برخي از تغييرات رياضياتي روي بايتها انجام دهد،
مفهوم وضعيت را تعريف کرده است .وضعيت ،ماتريس  4×4است که هر ورودي به آن يک
بايت است.
 به منظور تأمين امنيت AES ،از چهار تغيير سود ميبرد؛ جايگزيني ،جايگشت ،تلفيق و افزودن
کليد .هر گردش  AESبه جز گردش آخر ،از هر چهار تغيير استفاده ميکند .گردش آخر فقط از
سه تغيير استفاده ميکند.
 جايگزيني يا از طريق مراجعه به جدول يا از طريق محاسبه رياضياتي در ميدان ( GF)28تعيين
ميشود AES .از دو تغيير به شکل وارون SubBytes ،و  InvSubBytesکه وارون يکديگرند،
استفاده ميکند.
 دومين تغيير در گردش ،چرخش است که بايتها را جابجا ميکند .در رمزنگاري ،اين تغيير را
 ShiftRowsو در رمزگشايي آن را  InvShiftRowsمينامند .تغييرات  ShiftRowsو
 InvShiftRowsوارون يکديگرند.
 تغييرهاي حاصل از تلفيق چهار بايت در يک زمان و ترکيب آنها با يکديگر و ايجاد چهار بايت
جديد ،محتواي هر بايت را عوض ميکند AES .دو تغيير  MixColumnsو
 InvMixColumnsرا براي استفاده در رمزنگاري و رمزگشايي تعريف کرده است.
 ،MixColumnsماتريس وضعيت را در يک ماتريس مربع اعداد ثابت ضرب ميکند.
 InvMixColumnsهمين کار را با استفاده از ماتريس ثابت وارون انجام ميدهد .تغييرات
 MixColumnsو  InvMixColumnsوارون يکديگرند.
 تغييري که سپيدگر انجام ميدهد AddRoundKey ،است .براي ايجاد وضعيت جديد ،وضعيت
پيشين با کليد ماتريس گردش جمع ميشود (جمع ماتريس) .جمع عضوها در دو ماتريس ،در
ميدان ( GF)28انجام ميشود و اين به معني اين است که کلمات  8بيتي  XORميشوند .تغييرات
 AddRoundKeyخود وارون هستند.
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 در نخستين پيکربندي ( 10گردش با کليدهاي  128بيتي) مولد کليد ،يازده کليد گردش  128بيتي
از کليد رمز  128بيتي ميسازد AES .از مفهوم کلمه براي توليد کليد استفاده ميکند .هر کلمه
متشکل از چهار بايت است .کليدها در هر گردش ،کلمه به کلمه ايجاد ميشود AES .کلمات را
از  w0تا  w43شمارهگذاري ميکند .اين روال را «گسترش کليد» مينامند.
 رمز  AESاز دو الگوريتم براي رمزگشايي استفاده ميکند .در طراحي اصلي ،ترتيب تغييرات هر
گردش در رمزنگاري و رمزگشايي يکسان نيست .در طراحيهاي جايگزين ،براي يکسانسازي
ترتيب در رمزنگاري و رمزگشايي ،الگوريتمهاي رمزگشايي دوباره مرتب شدهاند .در نسخه دوم،
وارونپذيري براي هر زوج از تغييرات در نظر گرفته شده است.
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 -10-7مجموعه تمرينها
پرسشهاي دورهاي
 )1معيارهايي که  NISTبراي  AESتعيين کرده بود را نام ببريد.
 )2پارامترها (اندازهي بلوک ،اندازهي کليد ،و تعداد گردشها) براي سه نسخه  AESرا نام ببريد.
 )3در هر نسخه  AESچند تغيير وجود دارد؟ براي هر نسخه چند کليد گردش الزم است؟
 AES )4و  DESرا مقايسه کنيد .کدام يک مبتني بر بيت و کدام يک مبتني بر بايت است؟
 )5وضعيت در  AESرا تعريف کنيد .در هر نسخه  AESچند وضعيت وجود دارد؟
 )6کدام يک از تغييرات تعيين شده براي  ،AESمحتواي بايتها را تغيير ميدهد؟ کدام يک محتواي
بايتها را تغيير نميدهد؟
 )7جايگزيني در رمزهاي  AESو  DESرا مقايسه کنيد .چرا در  AESفقط يک جدول جايگزيني
(جعبهي  )Sداريم در حالي که در  DESچندين جعبهي  Sوجود دارد؟
 )8جايگشت در  AESو  DESرا مقايسه کنيد .چرا در  DESجايگشتها گسترش و فشرده الزم
است در حالي که در  AESالزم نيست؟
 )9کليدهاي گردش در  AESو  DESرا مقايسه کنيد .در کدام رمز اندازهي کليد گردش و اندازهي
بلوک يکسان است؟
 )10به نظر شما چرا تأثير تلفيق  MixColumnsدر  DESالزم نيست در حالي که در  AESالزم است؟

تمرينها
 )11شيوهي رمزنگاري جعبههاي  Sميتواند ايستا يا پويا باشد .پارامترها در يک جعبهي  Sايستا ،به
کليد بستگي ندارد.
 )aچند مزيت و چند نقص جعبههاي  Sايستا و پويا را بيان کنيد.
 )bجعبههاي ( Sجدولهاي جايگزيني) در  AESايستا است يا پويا؟
 AES )12نسبت به  DESداراي اندازهي بلوک بزرگتري است ( 128در مقابل  .)64اين مزيت است يا
نقص؟ توضيح دهيد.
 AES )13سه شيوه اجرا با سه تعداد متفاوت گردش ( )14 ،12 ،10تعريف کرده است؛  DESفقط يک
اجرا با  16گردش را تعريف نموده است .با توجه به اين تفاوت ،مزايا و معايب  AESنسبت به DES
چيست؟
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 AES )14سه اندازه مختلف کليد رمز ( )256 ،192 ،128تعريف کرده است؛ در حالي که  DESفقط
يک اندازه کليد ( )56تعريف نموده است .با توجه به اين تفاوت ،مزايا و معايب  AESنسبت به DES
چيست؟
 )15در  AESاندازهي بلوک با اندازهي کليد گردش يکي است ( )128در حالي که در  DESاندازهي
بلوک  64بيت ،اما اندازهي کليد در گردش تنها  48بيت است .با توجه به اين نکته مزايا و معايت AES
نسبت به  DESچيست؟
 )16پس از انجام موارد زير ثابت کنيد که تغييرات حاصل از  ShiftRowsو InvShiftRows
جايگشتي هستند:
 )aجدول جايگشت  ShiftRowsرا تشکيل دهيد .جدول بايد  128ورودي داشته باشد اما از
آنجا که محتواي يک بايت تغيير نميکند ،اين جدول ميتواند با فرض اين که هر ورودي نشان
دهندهي يک بايت است ،تنها  16ورودي داشته باشد.
 )bقسمت  aرا براي تغييرات حاصل  InvShiftRowsتکرار کنيد.
 )cبا استفاده از نتايج قسمتهاي  aو  bثابت کنيد که تغييرات  ShiftRowsو
 InvShiftRowsوارون يکديگرند.
 )17با استفاده از يک کليد رمز واحد ،هر يک از تغييرات زير را بر متون عادي که تنها در بيت اول با
هم تفاوت دارند ،اعمال کنيد .تعداد بيتهاي تغيير يافته پس از هر تغيير را پيدا کنيد .هر تغيير را به
طور مستقل اعمال نماييد.
a) SubBytes
b) ShiftRows
c) MixColumns
d) AddRoundKey
 )18براي مشاهدهي غيرخطي بودن تغييرات  SubBytesنشان دهيد که اگر در دو بايت  a , bداريم:
)SubBytes (a  b)  SubBytes(a)  SubBytes (b
از  a=0*57و  b=0*A2به عنوان نمونه استفاده کنيد.
 )19فرمول ثابتي براي محاسبهي تعداد حاصل از تغييرات AddRoundKey, MixColumns,
 ShiftRowsKey, SubBytesو تعداد تغييرات کلي براي هر نسخه از  AESارائه دهيد .اين فرمول
بايد بر اساس تعداد گردشها باشد.
 )20شکل  6-7را براي  AES-192و  AES-256دوباره رسم کنيد.
 )21دو جدول جديد ايجاد کنيد که ثابتهاي  Rconsرا براي  AES-192و  AES-256نشان دهد( .به
جدول  4-7مراجعه کنيد).
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 )22در  AES-128کليد گردش بکار رفته در عمل پيش گردش با کليد رمز يکي است .آيا براي -192
 AESهم همين طور است؟ آيا  AES-256نيز همين گونه است.
 )23در شکل  8-7ماتريسهاي  Xو  X-1را در هم ضرب کنيد تا ثابت کنيد که وارون يکديگرند.
 )24با استفاده از شکل  12-7و با استفاده از چند جملههايي با ضرايبي در ( ،GF)2ماتريسهاي  Cو
 C-1را دوباره بنويسيد .دو ماتريس را در هم ضرب کنيد و ثابت کنيد که وارون يکديگرند.
 )25ثابت کنيد که کد موجود در الگوريتم ( 1-7تغيير شکل در  )SubBytesبا مراحل نشان دادهشده
در شکل  8-7تطابق دارد.
 )26با استفاده از الگوريتم ( 1-7تغيير  ،)SubBytesموارد زير را انجام دهيد:
 )aکدي براي يک روتين بنويسيد که وارون يک بايت را در ( GF)28محاسبه کند.
 )bکدي براي  Byte to Matrixبنويسيد.
 )cکدي براي  Matrix to Byteبنويسيد.
 )27الگوريتمي براي تغيير  InvSubBytesبنويسيد.
 )28ثابت کنيد که کد موجود در الگوريتم ( 2-7تغيير  )ShiftRowsبا مراحل نشان دادهشده در شکل
 9-7تطابق دارد.
 )29با استفاده از الگوريتم ( 2-7تغيير  )ShiftRowsکدي براي روتين  CopyRowبنويسيد.
 )30الگوريتمي براي تغيير  InvShiftRowبنويسيد.
 )31ثابت کنيد که کد موجود در الگوريتم ( 3-7تغيير  )MixColumnsبا مراحل نشان دادهشده در
شکل  13-7تطابق دارد.
 )32با استفاده از الگوريتم ( 3-7تغييرات  ) MixColumnsکدي براي روتين CopyColumns
بنويسيد.
 )33براي محاسبهي ضرب دو بايت در ميدان ( GF)28به جاي عملگر ) (در الگوريتم ( 3-7تغيير
 )MixColumnsروتين موسوم به  MultFieldرا بدون تغيير نگهداريد و الگوريتم را بازنويسي کنيد.
 )34الگوريتمي براي تغيير  InvMixColumnsبنويسيد.
 )35ثابت کنيد که کد موجود در الگوريتم ( 4-7مربوط به تغيير  )AddRoundKeyبا مراحل نشان
دادهشده در شکل  15-7تطابق دارد.
 )36در الگوريتم ( 5-7گسترش کليد)
 )aکد روتين  SubWordرا بنويسيد.
 )bکد روتين  Rotwordرا بنويسيد.
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 )37دو الگوريتم جديد براي گسترش کليد در  AES-192و  AES-256ارائه دهيد( .به الگوريتم 5-7
نگاه کنيد).
 )38الگوريتم گسترش کليد براي رمز وارون جايگزين بنويسيد.
 )39الگوريتمي براي رمز وارون در طراحي اصلي بنويسيد.
 )40الگوريتمي براي رمز وارون در طراحي جايگزين بنويسيد.

فصل 8

رمزنويسي با استفاده از رمزهاي کليد متقارن مدرن
چشمانداز
اين فصل اهداف زير را دنبال ميکند:
 نشان دادن اين که چطور رمزهاي استاندارد مدرن  DESو  AESرا ميتوان براي رمزنويسي پيام-
هاي طوالني به کار برد.
 بحث و بررسي پنج حالت عملکرد در نظر گرفته شده براي استفاده در رمزهاي بلوکي مدرن.
 تعيين اين که کدام حالت از عملکردها ،رمزهاي جرياني را از رمزهاي بلوکي پايه ايجاد ميکند.
 بحث و بررسي مسئلهي امنيت و انتشار خطا در حالتهاي مختلف عملکرد.
 بحث و بررسي دو رمز جرياني مورد استفاده در پردازش آني دادهها.
فصل  8نشان ميدهد که چگونه مفاهيم مطرح شده در فصل  5و دو رمز بلوکي پيشرفته مشروحه در
فصول  6و 7را ميتوان براي رمزنويسي پيامهاي طوالني به کار برد .همچنين اين فصل ،دو شيوهي رمز
جرياني را معرفي ميکند.

 -1-8کاربرد رمزهاي بلوکي پيشرفته
با استفاده از رمزهاي بلوکي پيشرفته ميتوان رمزنويسي را بر پايهي کليد متقارن انجام داد .دو رمز بلوکي
پيشرفته مشروحه در فصول  6و  7يعني  DESو  AESبراي رمزنويسي و رمزگشايي بلوکي از متن با اندازه-
ي ثابت طراحي شدهاند DES .يک بلوک  64بيتي و  AESيک بلوک  128بيتي را ميتواند رمزنگاري و
رمزگشايي نمايد .در کاربردهاي روزمره ،متني که بايد رمزنويسي شود داراي اندازه متغير ميباشد و معموالً
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طوالنيتر از  68يا  128بيت است .حالتهاي عملکرد گوناگوني براي رمزنويسي متن به هر اندازهاي با
استفاده از  DESيا  AESابداع شده است .شکل  1-8پنج حالت عملکرد را که در فصل مورد بحث قرار
خواهد گرفت نشان ميدهد.

شکل  :1-8حالت عمل

حالت کتاب کد الکترونيکي

1

سادهترين حالت عمل را حالت کتاب کد الکترونيکي مينامند .متن اوليه به  Nبلوک تقسيم ميشود .اندازهي
هر بلوک  nبيت است .اگر اندازهي متن اوليه چند برابر اندازهي بلوک باشد ،به متن نويسههايي اضافه مي-
گردد تا بدين ترتيب ،اندازهي بلوک آخر همانند ساير بلوکها شود .براي رمزنگاري و رمزگشايي هر بلوک،
از کليد يکتايي استفاده ميشود .شکل  2-8رمزنگاري و رمزگشايي را در اين حالت نشان ميدهد.

شکل  :2-8حالت کتاب کد الکترونيکي )(ECB

رابطهي بين متن عادي و متن رمز به صورت زير تعريف ميشود.
):Pi= Pk(Ciرمزگشايي

): Ci= Ek(Piرمزگذاري

مثال 1-8
ميتوان ثابت کرد که هر بلوک از متن عادي نزد آليس ،دقيقاً در جاي مناسب خود به وسيلهي باب
بازيابي ميشود .از آن جا که رمزنگاري و رمزگشايي وارون يکديگرند ،پس
Pi= DK(Ci)= Dk (Ek (Pi))= Pi
===========================================================
)Electronic Codebook (ECB

1
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مثال 2-8
اين حالت را کتاب کد الکترونيکي مينامند زيرا ميتوان کتابهاي کد  2Kرا از پيش همسان نمود
(يک کتاب کد براي هر کليد) ،که در آن هر کتاب کد  2nورودي در دو ستون داشته باشد .هر ورودي مي-
تواند متن عادي و بلوکهاي متن رمز متناظر آن را ليست کند .با اين وجود اگر  Kو nاعداد بزرگي باشند،
کتاب کد نيز بسيار بزرگتر از آن خواهد بود که بتوان آن را از پيش همسان و حفظ کرد.
چالشهاي امنيتي
چالشهاي امنيتي در حالت  CBCموارد زير ميباشد:
 .1الگوها در سطح بلوکي حفظ ميشود .مثالً هر بلوک در متن عادي به بلوک متناظر در متن رمز
تبديل ميشود .اگر رمزشکن بفهمد که بلوکهاي  5 ،1و  10متن رمز يکساناند ،نتيجه ميگيرد
که بلوکهاي  5 ،1و  10متن عادي نيز يکساناند .اين مسئله نقطه ضعف امنيتي محسوب مي-
شود .به عنوان مثال ،رمزشکن ميتواند براي رمزگشايي تنها با يکي از اين بلوکها ،بررسي
جامعي انجام دهد و بدين ترتيب محتواي تمام آنها را پيدا کند.
 .2عدم وابستگي بلوکي اين امکان را براي رمزشکن فراهم ميکند تا بدون دانستن کليد ،برخي از
بلوکهاي متن رمز را عوض کند .مثالً اگر رمزشکن بداند بلوک  8هميشه حاوي اطالعات
خاصي است ،ميتواند اين بلوک را با بلوک متناظر آن در پيام دريافت شده پيشين جابجا کند.
مثال 3-8
فرض کنيد رمزشکن چند ساعت در ماه در شرکتي کار ميکند (وي حقوق بسيار کمي دريافت مي-
کند) .او ميداند که اين شرکت از چندين بلوک اطالعاتي براي هر کارمند استفاده ميکند و هفتمين بلوک،
مقدار پولي است که بايد به حساب کارمندان واريز شود .رمزشکن ميتواند ارسال متن رمز را مختل و در
پايان ماه ،در حالي که کپي بلوک اطالعات حقوقي همکار تمام وقتش را جايگزين اطالعات حقوقي خود
نموده است ،به بانک ارسال نمايد .او هر ماه ميتواند بيش از آن چه که مستحقش است حقوق بگيرد.

انتشار خطا
فقط يک خطاي بيتي در زمان انتقال ميتواند موجب بروز چندين خطا در بلوک مربوطه (معموالً نصف
بيتها يا تمام بيتها در بلوک) ميشود .با اين وجود ،اين خطا تأثيري بر بلوکهاي ديگر ندارد.
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الگوريتم
براي رمزنگاري و رمزگشايي ميتوان الگوريتمهاي سادهاي نوشت .الگوريتم  1-8روتين شبه کد الزم براي
رمزنگاري ارائه ميدهد .روتين شبه کد را براي رمزگشايي به عنوان تمرين به عهدهي شما ميگذاريمEk .
فقط يک بلوک را رمزنگاري ميکند و ميتواند يکي از شيوههاي رمزنگاري مطرح شده در فصول 6-7
( DESيا  )AESرا به کار گيرد.

الگوريتم  :1-8رمزنگاري بر دو حالت ECB

سرقت متن رمز
در حالت  ،ECBاگر طول بيتها  nنباشد ،بايد به بلوک آخر دادههاي ساختگي اضافه شود .ولي اين کار
هميشه امکانپذير نيست .به عنوان مثال ،اگر الزم باشد متن رمز در بافري ذخيره شود که پيشتر متن عادي
در آن ذخيره شده است ،متن عادي و متن رمز بايد يکسان باشند .فني به نام سرقت متن رمز 1استفاده از
حالت  ECBبدون انجام افزودن دادههاي ساختگي را امکانپذير ميکند .همانگونه که در زير نشان داده شده
است ،در اين فن دو بلوک آخر متن عادي  PNو  PN-1به صورت مجزا و خارج از ترتيب رمزنگاري مي-
شود ،با فرض اين که  n ،PN-1بيت و  m ،PNبيت دارد .طوري که 𝑛 ≤ 𝑚 است.
(X=Ek)PN-1( → CN=headm )X
(Y=PN|tailn-m)X( → CN-1=Ek)Y
تابع  headmبيتهاي سمت چپ ،و تابع  tailn-mبيتهاي سمت راست را انتخاب ميکند .دياگرام
دقيق و شبه کد رمزنگاري و رمزگشايي را به عنوان تمرين به عهدهي شما ميگذاريم.

===========================================================
)Ciphertext Stealing (CTS

1
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کاربردها
در حالت  ECBعمل براي رمزنگاري پيامهاي بيش از يک بلوک که بايد از طريق کانال ناامن منتقل شود،
توصيه نميشود .اگر پيام به قدري کوتاه باشد که بتوان آن را در يک بلوک جا داد ،چالشهاي امنيتي و
انتشار خطا قابل چشمپوشي است.
حوزهاي که در آن عدم وابستگي بين بلوکهاي متن رمز ميتواند مفيد باشد ،جايي است که
بايد پيش از ذخيره شدن در پايگاه داده ،رمزنگاري يا پيش از بازيابي ،رمزگشايي شود .از آن جا که در اين
حالت ترتيب رمزنگاري و رمزگشايي بلوکها اهميت ندارد ،اگر هر رکورد در يک يا چند بلوک ذخيره شده
باشد ،دستيابي به پايگاه داده ميتواند تصادفي (غير ترتيبي) باشد .رکوردها را ميتوان از وسط هم بازيابي
کرد و پس از تغيير بدون تأثير بر ترتيب ساير رکوردها ،رمزنگاري و رمزگشايي نمود.
مزيت ديگر اين حالت زماني است که مثالً ايجاد پايگاه دادهاي بسيار بزرگ ضروري باشد و لزوم
استفاده از پردازش موازي محسوس شود.

حالت زنجيرهاي بلوک رمز

2

تحول بعدي در حالتهاي گوناگون عملکرد ،حالت زنجيرهاي بلوک رمز است .در حالت  ،CBCهر بلوک
متن عادي پيش از رمزنگاري ،با بلوک پيشين متن رمز  XORميشود .وقتي بلوک رمزنويسي شد ارسال مي-
گردد اما جهت استفاده در رمزنگاري بلوک بعدي ،يک کپي از آن در حافظه ذخيره ميشود .در مورد بلوک
اول ممکن است در ذهن شما اين پرسش ايجاد شود که پيش از بلوک اول ،بلوک متن رمز وجود ندارد .در
اين حالت ،بلوک ساختگي به نام بردار مقداردهي اوليه ) (IVبه کار ميرود .فرستنده و گيرنده بر سر استفاده
از يک  IVاز پيش تعيين شده توافق ميکنند؛ به عبارت ديگر IV ،به جاي  C0که موجود نيست به کار مي-
رود .شکل  3-8حالت عملکرد  CBCرا نشان ميدهد .در قسمت فرستنده ،عمل  XORپيش از رمزنگاري
انجام ميشود و در قسمت گيرنده رمزگشايي پس از  XORانجام ميشود.

===========================================================
Record

)Cipher Block chaining (CBC

1
2
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شکل  :3-8حالت زنجيرهاي بلوک رمز

رابطهي بين بلوکهاي متن عادي و متن رمز به شرح زير ميباشد.
رمزگشايي

رمزنگاري

C0= IV

C0= IV

Pi=Dk) Ci(  Ci-1

(Ci=Ek)Pi  Ci-1

مثال 4-8
ميتوان ثابت کرد که هر بلوک متن عادي آليس دقيقاً در محل خود توسط باب بازيابي ميشود .از آن
جا که رمزنگاري و رمزگشايي وارون يکديگرند،
Pi=Dk)Ci(  Ci-1=Dk)Ek)Pi  Ci-1((  Ci-1=Pi  Ci-1  Ci-1=Pi

بردار مقداردهي اوليه

1

فرستنده و گيرنده بايد بردار مقداردهي اوليه را بدانند .اگر چه پنهان نگهداشتن بردار الزم نيست اما انسجام
بردار نقش مهمي در امنيت حالت  CBCايفا ميکند IV .بايد از تغيير دور نگه داشته شود .اگر رمزشکن
بتواند مقادير بيت  IVرا تغيير دهد ،ميتواند مقادير بيت بلوک اول را تغيير دهد.
براي استفاده از  IVچند روش توصيه ميشود .فرستنده ميتواند يک عدد شبه تصادفي را انتخاب کند
و از طريق کانال مطمئن (مثالً با استفاده از حالت  ،)ECBآن را انتقال دهد .وقتي کليد سري ايجاد شد ،باب
و آليس ميتوانند بر سر يک مقدار ثابت توافق کنند .اين مقدار ثابت ميتواند قسمتي از کليد سري هم باشد،
و الي آخر.

===========================================================
)Initialization Vector (IV

1
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چالشهاي امنيتي
در حالت  CBCدو چالش امنيتي وجود دارد:
 )1در حالت  ،CBCبلوکهاي برابر متن عادي از يک پيام به صورت بلوکهاي متفاوت متن رمز،
رمزنويسي ميشود؛ به عبارت ديگر ،الگوها در سطح بلوک حفظ نميشود .با اين وجود اگر دو
پيام برابر باشند ،رمزنويسي آنها نيز يکي است ،البته به شرطي که از يک  IVاستفاده کنند؛ در
واقع اگر بلوک اول دو پيام مختلف يکسان باشند ،در صورت عدم استفاده از دو  IVمتفاوت ،به
صورت بلوکهاي يکسان رمزنويسي ميشوند؛ به همين دليل برخي ،استفاده از برچسب زمان را
به عنوان  IVپيشنهاد ميکنند.
 )2رمزشکن ميتواند چند بلوک متن رمز را به انتهاي جريان متن رمز اضافه کند.

انتشار خطا
در حالت  ،CBCتنها يک خطاي بيتي در بلوک متن رمز  Ciدر حين انتقال ميتواند در زمان رمزگشايي در
اکثر بيتهاي بلوک متن عادي  Pjخطا ايجاد کند؛ با اين وجود ،اين خطا فقط يک بيت در بلوک متن عادي
( Pj+1بيت در همان موقعيت) را متأثر ميکند .اثبات اين موضوع را به عنوان تمرين به عهدهي شما مي-
گذاريم .اين خطاي بيتي ،بلوکهاي  Pj+2تا  PNرا تحت تأثير قرار نميدهد .تنها يک خطاي بيتي در متن رمز
خودبهخود بازيابي ميشود.

الگوريتم
الگوريتم  ،2-8شبه کد براي رمزنگاري ارائه ميدهد .اين الگوريتم ،روتين رمزنگاري را که تنها يک بلوک را
رمزنگاري ميکند (مثالً  DESيا  )AESفراميخواند .الگوريتم رمزگشايي را به عنوان تمرين به عهدهي شما
ميگذاريم.

الگوريتم  :2-8الگوريتم رمزنگاري براي حالت CBC
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سرقت متن رمز
همانگونه که مشاهده ميکنيد ،شگرد سرقت متن رمز ،که براي حالت  ECBتوصيف شد را ميتوان براي
 CBCنيز به کار برد:
(U=PN-1  CN-2 → X=Ek)U( → CN=headm)X
(V=PN | padn-m)0( → Y=X  V → CN-1=Ek)Y
تابع  headبا آنچه که براي حالت  ECBتوصيف شد ،يکسان است؛ تابع  Padمقدار  0را به متن
اضافه ميکند.

کاربردها
از حالت  CBCميتوان براي رمزنويسي پيامها استفاده کرد؛ با اين وجود ،به علت وجود سازوکار زنجيرهاي،
انجام پردازش موازي غيرممکن است .از حالت  CBCنميتوان براي رمزنگاري و رمزگشايي رکورد در
فايلها با دسترسي تصادفي استفاده کرد ،زيرا رمزنگاري و رمزگشايي مستلزم دسترسي به رکوردهاي پيشين
است .حالت  CBCرا ميتوان براي احراز هويت به کار برد.

حالت بازخورد رمز

1

 ECBو  CBCبلوکهاي پيام را رمزنگاري و رمزگشايي ميکنند .اندازهي بلوک ،n ،با استفاده از رمز پايه و
از پيش تعيين ميشود .به عنوان مثال  n=64براي  DESو  n=128براي  .AESبرخي مواقع الزم است از
 DESيا  AESبه عنوان رمزهاي مطمئن استفاده کنيم ،اما اندازهي بلوکي متن عادي و متن رمز بايد کوچکتر
باشند .مثالً براي رمزنگاري و رمزگشايي کاراکترهاي  8بيتي  ASCIIنبايد از رمزهاي سنتي مطرح شده در
فصل  3استفاده کنيد چون اين رمزها نامطمئن هستند .راه حل ،استفاده از  DESيا  AESدر حالت بازخورد
رمز) (CFBميباشد .در اين حالت ،اندازهي بلوک به کار رفته در  DESيا  n ،AESاست ،اما اندازهي بلوک
متن عادي يا متن رمز  rميباشد ،طوري که 𝑛 ≤ 𝑟 است.
هدف ما از استفاده از  DESيا AES؛ رمزنگاري يا رمزگشايي محتواي يک شيفت ريجستر ـ  Sـ به
اندازه  nميباشد؛ نه رمزنگاري متن عادي يا رمزگشايي متن رمز شده .رمزنگاري به وسيله  XORيک بلوک
 rبيتي متن عادي با  rبيت از شيفت ريجستر انجام ميشود .رمزگشايي به وسيله  XORيک بلوک  rبيتي
===========================================================
)Cipher Feedback (CFB

1
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متن رمز با  rبيت از شيفت ريجستر انجام ميشود .با جابجا کردن شيفت ريجستر ( Si-1شيفت ريجستر
پيشين)  rبيت به سمت چپ و پرکردن بيتهاي  rسمت راست با  ،Ci-1شيفت ريجستر  Siبراي هر بلوک
ايجاد ميشود .سپس  Siبراي هر بلوک ايجاد ميشود .سپس  Siبه صورت  Tiرمزنگاري ميشود .فقط  rبيت
سمت راست  Tiبا بلوک متن عادي  XOR ،Piميشود؛ بدين ترتيب  Ciبه دست ميآيد .توجه داشته باشيد
که  S1که جابجا نميشود ،براي استفاده در بلوک اول به  IVفرستاده ميشود.
شکل  4-8حالت  CFBرا براي رمزنويسي نشان ميدهد .رمزگشايي نيز به همين شکل است با اين
تفاوت که نقش بلوکهاي متن عادي ) (Pi, Sو بلوکهاي متن رمز ) (Ci, Sعوض ميشود .توجه کنيد که
هم رمزنويسي و هم رمزگشايي از تابع رمزنگاري رمز بلوکي پايه (مثالً  DESيا  )AESاستفاده ميکنند.

شکل  :4-8رمزنگاري در حالت بازخورد رمز )(CFB

در حالت ،CFBرمزنويسي و رمزگشايي از تابع رمزنگاري رمز بلوکي پايه استفاده ميکنند.

روابط بين بلوکهاي متن عادي و متن رمز به شکل زير ميباشد:
{] (Encryption: Ci=Pi  Selectleftr}Ek [ shiftleftr )Si-1(|)Ci-1
{] (Decryption: Ci=Pi  Selectleftr}Ek [ shiftleftr )Si-1(|)Ci-1
روتين  r ،ShiftLeftrبيت مربوطه به خود را به سمت چپ جابجا ميکند( .سمت چپترين  rبيت-
ها حذف ميشوند) .عالمت | پيوستگي را نشان ميدهد .روتين  SelectLeftrفقط سمت چپترين بيت-
هاي  rمورد بحث را انتخاب ميکند .ميتوان اثبات کرد که هر بلوک متن عادي ارسالي توسط آليس دقيقاً
در همان قسمت به وسيلهي باب بازيابي ميشود .اثبات را به عنوان تمرين به عهدهي شما ميگذاريم.
نکته شايان توجه در مورد اين حالت ،عدم نياز به افزودن دادههاي ساختگي به متن عادي است ،زيرا
اندازهي بلوک ،r ،معموالً متناسب با واحد داده که بايد رمزنگاري شود (مثالً يک نويسه) ،انتخاب ميگردد.
نکته جالب ديگر اين است که الزم نيست سيستم پيش از آغاز رمزنگاري منتظر دريافت بلوک بزرگي از
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دادهها ( 64بيت يا  128بيت) باشد .قاعدهي رمزنگاري براي بلوک کوچکي از دادهها (نظير يک نويسه)
انجام ميشود .اين دو مزيت با يک عيب همراه است CFB .به اندازهي  CBCيا  ECBکارآمد نيست زيرا
تابع رمزنگاري رمز بلوکي پايه بايد بر روي بلوکهاي کوچک به اندازهي  rاعمال شود.

کاربرد  CFBدر رمز جرياني
اگر چه شيوهي کارکرد  CFBاستفاده از رمزهاي بلوکي نظير  DESيا  AESاست ،اما نتيجه رمز جرياني
است .در واقع CFB ،رمز جرياني نامتقارن است که جريان کليد به متن رمز بستگي دارد .شکل  5-8روش
رمزنگاري و رمزگشايي را با فرض مشخص بودن مولد کليد نشان ميدهد.

شکل  :5-8حالت بازخورد رمز ) ( CFBبه عنوان يک رمز جرياني

شکل  5-8نشان ميدهد که رمز پايه ) DESيا  ،(AESکليد رمز ) (Kو بلوک رمز قبلي ) (Ciفقط براي
ايجاد جريانهاي کليد ( )k1،k2،...،knاستفاده ميشود.

الگوريتم
الگوريتم  3-8روتين براي رمزنگاري را ارائه ميدهد .اين الگوريتم چندين روتين ديگر را فراميخواند که
جزئيات اجراي آنها را به عنوان تمرين به عهدهي شما ميگذاريم .توجه داشته باشيد که الگوريتم را طوري
نوشتهايم که ماهيت جرياني (وضعيت بالدرنگ) را نشان دهد .تا وقتي که بلوک متن عادي براي رمزنگاري
وجود داشته باشد ،الگوريتم ادامه مييابد.
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الگوريتم  :3-8الگوريتم رمزنگاري براي CFB

چالشهاي امنيتي
در حالت  CFBسه چالش امنيتي اساسي وجود دارد:
 )1دقيقاً مانند  ،CBCالگو در سطح بلوکي حفظ نميشود.
 )2بيش از يک پيام را ميتوان با يک کليد رمزنگاري کرد ،به شرطي که مقدار  IVرا براي هر پيام
تغيير داد؛ يعني آليس بايد براي هر پيامي که ميخواهد ارسال کند از  IVجداگانهاي استفاده
نمايد.
 )3رمزشکن ميتواند چند بلوک متن رمز به انتهاي جريان متن رمز اضافه کند.

انتشار خطا
در  ،CFBيک خطاي بيتي در بلوک متن رمز  Cدر خالل انتقال ،فقط يک خطاي بيتي (در همان موقعيت) در
بلوک متن عادي  Pjايجاد ميکند؛ با اين وجود ،تا وقتي که برخي از بيتهاي  Cjهنوز در شيفت ريجستر
باشند ،اکثر بيتها در بلوکهاي متن عادي نيز خطا دار هستند (احتمال  50درصد) .محاسبهي تعداد بلوک-
هاي متأثر را به عنوان تمرين به عهده شما ميگذاريم .پس از اين که شيفت ريجستر به طور کلي از نو
شروع به کار کرد سيستم از حالت خطا خارج ميشود.
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کاربرد:
از حالت  CFBميتوان براي رمزنويسي بلوکهايي با اندازهي کوچک يک نويسهاي يا تک بيت استفاده کرد.
افزودن دادههاي ساختگي الزم نيست زيرا معموالً اندازهي بلوک متن عادي ثابت است (عدد  8براي يک
نويسه يا عدد  1براي يک بيت).

حالت خاص
اگر بلوکها در متن عادي و رمز پايه داراي اندازهي يکساني باشند ) (n=Rرمزنگاري /رمزگشايي سادهتر
ميشود .ارائهي بلوک دياگرام و الگوريتم را به عنوان تمرين به عهدهي شما ميگذاريم.

حالت بازخورد خروجي

1

حالت بازخورد خروجي بسيار شبيه حالت  CFBاست ،با اين تفاوت که هر بيت در متن رمز ،مستقل از بيت
يا بيتهاي پيش از خود است .اين مسئله باعث پيشگيري از انتشار خطا ميشود .اگر خطايي در زمان انتقال
رخ دهد ،روي بيتهاي بعدي تأثير نميگذارد .توجه داشته باشيد که مانند  CFBفرستنده و گيرنده از
الگوريتم رمزنگاري استفاده ميکنند .شکل  6-8حالت  OFBرا نشان ميدهد.

شکل  :6-8رمزنگاري در حالت بازخورد خروجي )(OFB

===========================================================
)Output Feedback (OFB

1
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بهکارگيري  OFBدر رمز جرياني
 ،OFBمانند  ،CFBبر اساس رمز بلوکي پايه ،رمز جرياني ميسازد .با اين وجود ،جريان کليد به متن عادي
يا متن رمز بستگي ندارد و همانگونه که در فصل  5گفتيم ،اين بدان معناست که رمز جرياني متقارن است.
شکل  7-8رمزنگاري و رمزگشايي را نشان ميدهد که مولد کليد از پيش تعيين شده است.

شکل  :7-8حالت بازخور خروجي ) (OFBبه عنوان يک رمز جرياني

الگوريتم
الگوريتم  4-8روتين براي رمزنگاري را ارائه ميدهد .اين الگوريتم ،چندين روتين ديگر را فراميخواند که
جزئيات اجراي آن را به عنوان تمرين به عهدهي شما ميگذاريم .توجه داشته باشيد که الگوريتم را طوري
نوشتهايم که ماهيت جرياني (موقعيت بالدرنگ) را نشان دهد .تا وقتي که بلوک متن عادي براي رمزنگاري
وجود داشته باشد ،الگوريتم ادامه مييابد.

الگوريتم  :4-8الگوريتم رمزگذاري براي OFB
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دو مورد از مشکالت امنيت در حالت  OFBبه شرح زير ميباشد:
 )1دقيقاً مانند حالت  ،CFBالگوها در سطح بلوکي حفظ نشدهاند.
 )2هر تغيير در متن رمز بر روي متن عادي رمزنگاري شده توسط دريافت کننده تأثير ميگذارد.

انتشار خطا
يک خطا در متن رمز فقط بر بيت متناظر آن در متن عادي اثر ميگذارد.

حالت خاص
اگر بلوکها در متن عادي و رمز پايه اندازهي يکساني داشته باشند ) ،(n=Rرمزنگاري و رمزگشايي سادهتر
ميشود .ارائهي بلوک دياگرام و الگوريتم مربوطه را به عنوان تمرين به عهدهي شما ميگذارم.

حالت شمارنده

1

در حالت شمارنده ،هيچ بازخوردي وجود ندارد .با استفاده از شمارنده ميتوان به شبه اتفاقي بودن در
جريان کليد دست يافت .مقدار عادي شمارنده  nبيتي بر اساس مقدار از پيش تعيين شده ) (IVمشخص
ميشود و بر اساس قاعدهي از پيش تعيين شده ( )mod 2nافزايش مييابد .براي دستيابي به تصادفي بودن
بيشتر ميتوان مقدار افزايش را بر پايهي عدد بلوکي که بايد افزايش يابد ،قرار داد .اندازهي بلوک متن عادي
و متن رمز با رمز پايه (مثالً  DESيا  )AESيکسان است .بلوکهاي متن عادي با اندازه  nبراي توليد بلوک-
هاي متن رمز با اندازهي  nرمزنگاري ميشوند .شکل  8-8حالت شمارنده را نشان ميدهد.

شکل  :8-8رمزگذاري در حالت شمارنده )(CTR

مقدار شمارنده براي هر بلوک افزايش مييابد.
===========================================================
Counter

1
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رابطهي بين بلوکهاي متن عادي و متن رمز به شکل زير است.
)Encryption: Ci= Pi  Eki (counter
)Decryption: Pi= Ci  Eki (counter
 CTRهم براي رمزنگاري و هم براي رمزگشايي از تابع رمزنگاري رمز بلوکي پايه ) (Ekاستفاده مي-
کند .به سادگي ميتوان اثبات کرد که بلوک  Piمتن عادي را ميتوان از  Ciمتن رمز بازيابي نمود .اثبات اين
مسئله را به عنوان تمرين به عهدهي شما ميگذاريم.
ميتوانيم حالت  CTRرا با حالتهاي  OFBو  ECBمقايسه کنيم CTR .مانند  OFBجريان کليدي
ميسازد که به بلوک قبلي متن رمز بستگي ندارد ،اما  CTRاز بازخورد استفاده نميکند CTR .مانند ،ECB
 nبيت بلوک متن رمز ايجاد ميکند که مستقل از يکديگرند و فقط به مقدار شمارنده بستگي دارند .با ديد
منفي ،اين بدان معني است که از حالت  CTRهمانند حالت  ،ECBنميتوان براي پردازش بالدرنگ استفاده
نمود .الگوريتم رمزنگاري بايد پيش از آغاز رمزنگاري کل بلوک  nبيتي دادهها را دريافت کند .با نگاه مثبت،
حالت  CTRهمانند حالت  ECBتا وقتي که بتوان مقدار شمارنده را به تعداد رکورد در فايل مرتبط ساخت،
ميتوان از آن براي رمزنگاري و رمزگشايي فايلها با دسترسي تصادفي استفاده نمود.

 CTRدر قالب رمز جرياني
 CTRمانند  CFBو  OFBدر واقع يک رمز جريان است (بلوکهاي متفاوت با کليدهاي متفاوت  XORمي-
شوند) .شکل  9-8رمزنگاري و رمزگشايي  iامين بلوک داده را نشان ميدهد.

شکل  :9-8حالت شمارنده  CTRدر قالب رمز جرياني

الگوريتم
الگوريتم  5-8روتين رمزنگاري را به صورت شبه کد نشان ميدهد؛ الگوريتم رمزگشايي را به عنوان تمرين
به عهدهي شما ميگذاريم .در اين الگوريتم ،مقدار افزايش به تعداد بلوک بستگي دارد؛ به عبارت ديگر،
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مقدار شمارنده  IV، IV+1، IV+3، IV+6و الي آخر ميباشد .همچنين فرض بر اين است که تمام  Nبلوک
متن عادي پيش از آغاز رمزنگاري آمادهاند ،اما ميتوان براي گريز از اين فرض ،الگوريتم را بازنويسي کرد.

چالشهاي امنيتي
چالشهاي امنيتي حالت  CTRبا حالت  OFBيکسان است.

انتشار خطا
يک خطا در متن رمز فقط بر بيت متناظر آن بيت در متن عادي اثر ميگذارد.

الگوريتم  :5-8الگوريتم رمزنگاري براي CTR

مقايسه حالتهاي مختلف
جدول  1-8پنج حالت مختلف عمل را که در اين فصل بيان شده را به شکل گذرا مقايسه ميکند.
جدول  :1-8خالصه حالتهاي عمل
حالت عمل

توصيف

نوع نتيجه

اندازه واحد داده

ECB

هر بلوک  nبيتي به طور مستقل با همان کليد رمز رمزنگاري ميشود

رمز بلوکي

n

CBC

مانند  ECBاست با اين تفاوت که هر بلوک ابتدا با متن رمز پيشين

رمز بلوکي

N

 XORميشود.
CFB

هر بلوک  rبيتي با يک کليد  rبيتي  XORميشود .اين کليد  rبيتي

رمز جرياني

قسمتي از متن رمز پيشين است.
OFB

مانند  CFBاست با اين تفاوت که شيفت ريجستر به وسيله کليد r

رمز جرياني

بيتي پيشين بهروز ميشود.
CTR

مانند  OFBاست با اين تفاوت که به جاي شيفت ريجستر ،از
شمارنده استفاده ميشود

رمز جرياني

n
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 -2-8کاربردهاي رمزهاي جرياني
اگرچه پنج حالت عمل استفاده از رمزهاي بلوکي براي رمزنويسي پيامها يا فايلها در اندازههاي بزرگ با
استفاده از  ECB, CBC, CRTو اندازههاي کوچک با استفاده از  CFB, OFBرا فراهم نموده است ،اما گاهي
اوقات براي رمزنويسي واحدهاي کوچک دادهها نظير نويسهها و بيتها نياز به جريان خالص 1ميباشد.
رمزهاي جرياني براي پردازش بالدرنگ کارآمدترند .در خالل چند دهه اخير ،رمزهاي جرياني متعددي در
پروتکلهاي مختلف به کار رفته است .در اين جا فقط به ذکر دو مورد اکتفا ميکنيم A5/1 :و .RC4

RC 4
 RC4رمز جرياني است که در سال  1984توسط فردي به نام رونالد يوست براي تامين امنيت دادهاي RSA
طراحي شد RC4 .در بسياري از پروتکلهاي شبکه و ارتباطات دادهاي ،از جمله در  SSL/TLSو .11
 IEEE802استاندارد  LANبيسيم به کار رفته است.
 RC4رمز جرياني بر پايه بايت است که در آن جهت ايجاد يک بايت از متن رمز ،يک بايت ( 8بيت)
از متن عادي با يک بايت از کليد  XORميشود .کليد سري ،که کليدهاي يک بايتي در جريان کليد از آن
مشتق ميشود ،ميتواند از  1تا  256بايت را دربر گيرد.

مفهوم وضعيت
 RC4مبتني بر مفهوم وضعيت است .در هر لحظه ،فقط يک وضعيت  256بايتي فعال است که يکي از بايت-
هاي آن به صورت تصادفي انتخاب ميشود تا به عنوان کليد براي رمزنگاري مورد استفاده قرار گيرد .اين
مسئله را ميتوان به صورت آرايهاي از بايتها نشان داد:
] S [255

...

] S [2

] S [1

] S [0

توجه داشته باشيد که شاخص عناصر بين صفر تا  255متغير است .محتواي هر بايت نيز  8بيتي است
که ميتوان آن را به صورت عدد صحيحي بين صفر تا  255تفسير کرد.

===========================================================

Pure stream

1
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هدف
شکل  10-8ايده کلي  RC4را نشان ميدهد .دو جعبه اول فقط يک بار مقداردهي اوليه را انجام ميدهد.
براي توليد جريان کليد تا وقتي که بايت متن عادي براي رمزنگاري وجود داشته باشد ،جايگشت تکرار مي-
شود.

شکل  :10-8ايدهي رمز جرياني RC4

مقداردهي اوليه :مقداردهي اوليه در دو مرحله انجام ميگيرد.
 )1در مرحله نخست ،عبارت با مقادير  0 ،1 ،... ،255مقداردهي اوليه ميشود .آرايهاي از کليدها به
صورت ]  ،K [0 ]،K [1 ]،... ،K [255ايجاد ميشود .اگر کليد سري دقيقاً  256بايت داشته باشد،
بايتها در آرايهي  Kکپي ميشوند؛ در غير اين صورت ،بايتها آن قدر تکرار ميشود تا آرايهي
 Kپر شود.
(for )i= 0 to 255
{
S[i] ← i
} ]K[i] ← key [I mod key lenghth
 )2در مرحله دوم ،عبارت مقداردهي شده بر اساس مقدار بايتها در ] K[iوارد يک جايگشت مي-
شود (جايگزيني عناصر) .فقط در اين مرحله جهت تعيين اين که کدام عضو بايد جايگزين شود،
بايت کليد مورد استفاده قرار ميگيرد .پس از اين مرحله ،بايتهاي عبارت به طور کامل جابجا
ميشوند.
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j←0
(for { )i=0 to 255
j ← (j+ S[i]+ K[i]) mod 256
)]swap (S[i], S[j
}
توليد جريان کليد :کليدها در جريان کليد به شکل ] ،K[iتکتک توليد ميشود .نخست ،بر اساس مقادير
عناصر وضعيت و مقادير دو متغير منفرد  iو  jعبارت جابجا ميشود .دوم ،مقادير دو عضو عبارت در
موقعيت  iو  jبراي تعيين انديس عضو وضعيتي که به عنوان  Kانتخاب ميشود ،به کار ميرود .کد زير براي
هر بايت از متن عادي تکرار ميشود و بدين ترتيب عضو کليد جديد در جريان کليد توليد ميشود .مقدار
اوليهي متغيرهاي  iو  jپيش از تکرار نخست ،صفر در نظر گرفته ميشود ،اما مقادير از تکرار پيشين به تکرار
بعد کپي ميشود.
i ←(i+1) mod 256
j ← (j+S[i]) mod 256
)]swap (S[i]. S[j
]k ← s [(S[i]+ S[j]) mod 256
رمزنگاري يا رمزگشايي :پيش از ايجاد  Kبراي توليد بايتهاي متن رمز ،بايت متن عادي رمزنگاري
ميشود .رمزگشايي در روال وارون مورد استفاده قرار ميگيرد.

الگوريتم
الگوريتم  6-8روتين پيش کد براي  RC4را نشان ميدهد.
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الگوريتم  :6-8الگوريتم رمزنگاري براي RC4

مثال5-8
براي نشان دادن تصادفي بودن کليد جريان ،از کليدي با بايتهاي مساوي  0استفاده کرديم .جريان
کليد براي  20عدد  Kبه شکل زير است:
()222،24،137،65،163،55،93،58،138،6،30،103،87،110،146،109،199،26،127،163
مثال 6-8
مثال  5-8را تکرار کنيد؛ فرض کنيد کليد سري پيشبايت ( )8،6،22،202،15باشد .جريان کليد
حاصل به شکل زير است .باز هم تصادفي بودن در جريان کليد مشهود است.
()94،144،34،30،242،39،214،103،106،108،238،51،133،186،237،212،54،102،184،248
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چالشهاي امنيتي
چنين گفته ميشود که اگر اندازهي کليد حداقل  128بيت ( 16بايت) باشد ،رمز مطمئن است .گزارشهايي
در خصوص حمالت انجام شده در اندازههاي کوچکتر کليد (کمتر از  5بايت) وجود دارد ،اما امروزه
پروتکلهايي که از  RC4استفاده ميکنند ،همه از اندازههاي کليدي استفاده ميکنند که  RC4را قابل اعتماد
ميسازد؛ با اين وجود ،مانند بسياري از رمزهاي ديگر ،توصيه ميشود که براي ارتباطات مختلف از کليدهاي
مختلف استفاده شود .اين کار باعث ميشود رمزشکن نتواند تحليل رمز ديفرانسيلي را بر روي رمز انجام
دهد.

A5/1
در اين قسمت ،رمز جريانياي به نام  A5/1را معرفي ميکنيم که براي توليد جريان بيتها ،از شيفت رجستر
پسخور خطي استفاده ميکند (به فصل  5رجوع کنيد)( A5/1 .يکي از اعضاي خانواده رمزهاي  )A5در
سيستم جهاني ارتباطات موبايل 1است؛ شبکهاي که براي ارتباطات تلفن همراه مورد استفاده قرار ميگيرد.
ارتباطات تلفني در  GSMبه شکل سلسلهاي از چارچوبهاي  228بيتي انجام ميشود که هر چارچوب 4/6
هزارم ثانيه طول ميکشد A5/1 .از کليد  64بيتي ،يک جريان بيتي ساخته ،سپس همانگونه که در شکل -8
 11نشان داده شده است ،جريانهاي بيتي در بافر  228بيتي قرار ميدهد تا با يک چارچوب  228بيتي XOR
شوند.

شکل  :11-8رئوس کلي A5/1

مولد کليد
 A5/1از سه شيفت رجستر پسخور خطي با 22 ،19و  23بيت استفاده ميکند .در شکل  12-8شيفت
رجستر پسخور خطي ،چندجملهايهاي ويژه و بيتهاي  clockingنشان داده شده است.

===========================================================
)Global System for Mobile Communication (GSM

1
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شکل  :12-8شيفت رجستر پسخور خطي مورد استفاده در A5/1

توجه :سه خانه سياه در تابع اکثريت به کار رفته است.
خروجي يک بيتي به بافر  228بيتي داده ميشود تا براي انجام رمزنگاري (يا رمزگشايي) مورد استفاده
قرار گيرد.
مقداردهي اوليه :براي هر چارچوب در رمزنگاري (يا رمزگشايي) ،مقداردهي اوليه انجام ميشود .مقداردهي
اوليه از کليد رمز  64بيتي و  22بيت از تعداد چارچوب مربوطه استفاده ميکند .مراحل کار به شکل زير
است.
 )1تمام بيتهاي موجود در  LFSRها را مساوي صفر قرار ميدهيم.
 )2بر اساس کد زير ،کليد  64بيتي را با مقدار ريجستر مخلوط ميکنيم؛ بدين معني است که هر
شيفت رجستر پسخور خطي از يک ريجستر چرخش عبور داده ميشود.
)for (i= 0 to 63
{
Exclusive- or K[i] with the left most bit in all three registers.
Clock all three LFSRs
}
 )3سپس روال پيشين را تکرار ميکنيم اما از تعداد چارچوب  22بيتي استفاده ميکنيم.
)for (i= 0 to 21
{
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Exclusive- or FrameNumber [i] with the left most bit in all three
registers.
Clock all three LFSRs
}
 )4براي  100چرخه ،کل مولدها را  clockميکنيم .اما براي اين که ببينيم کدام شيفت رجستر پس-
خور خطي بايد  clockشود ،از تابع اکثريت استفاده ميکنيم (به قسمت بعد نگاه کنيد) .توجه
داشته باشيد که  clockدر اين جا يعني اين که گاهي اوقات دو و گاهي اوقات هر سه شيفت
رجستر پسخور خطي از ريجستر چرخش عبور ميکنند.
)for (i= 0to 99
{
Clock the whole generator based on the majority function
تمام مولدها را بر مبناي تابع اکثريت  clockکن
}
تابع اکثريت :تابعي است که در) ،(b1, b2, b3اگر اکثر بيتها  1باشد ،حاصل  1و اگر اکثر بيتها صفر
باشد ،حاصل صفر است .به عنوان مثال  Majority )1،0،1(=1اما  Majority )0،0،1(=0است .پيش از هر
تريگر زماني ،تابع اکثريت مقداري دارد؛ سه بيت ورودي را بيتهاي  clockingمينامند .بيتهاي ] 3 [11
 LFSR1 [10 ] ، LFSR2 [11 ] ،LFSRبه شرطي که بيت سمت راست ،بيت صفر باشد .توجه داشته باشيد
که کتابها و نوشتهها با شمارش از سمت چپ ،اين بيتها را  10،10،8مينامند ،اما ما با شمارش از سمت
راست ،آنها را  11،11،10ميناميم .به منظور هماهنگي و تطابق با چندجملهاي خاص ،از اين قرارداد
استفاده ميکنيم.
بيتهاي جريان کليد :مولد کليد در هر تريگر زمان يک بيت جريان کليد را توليد ميکند .پيش از توليد
کليد ،تابع اکثريت اجرا ميشود؛ سپس اگر بيت  clockيک شيفت رجستر پسخور خطي با نتيجهي تابع
اکثريت تطابق داشته باشد ،با آن شيفت رجستر پسخور خطي  clockميشود.
مثال 7-8
در يک برههي زماني ،بيتهاي  1،0،1 clockingهستند .کدام شيفت رجستر پسخور خطي clock
ميشود (جابجا ميشود)؟
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حل
نتيجه  Majority )1،0،1(=1است پس شيفت رجستر پسخور خطي  LFSR1و  LFSR3جابجا مي-
شود اما شيفت رجستر پسخور خطي  LFSR2جابجا نميشود.

رمزنگاري /رمزگشايي
جريانهاي بيتي توليد شده از مولد کليد براي تشکيل کليد  228بيتي بافر ميشود .اين کليد  228بيتي به
منظور توليد چارچوب متن رمز ،با چارچوب متن عادي  XORميشود .هر بار رمزنگاري /رمزگشايي با يک
چارچوب انجام ميشود.

چالشهاي امنيتي
اگر چه  GSMبه استفاده از  A5/1ادامه ميدهد ،چندين حمله به  GSMگزارش شده است .به ذکر دو مورد
از آنها اکتفا ميکنيم .در سال  2000ميالدي آلکس بيروکوف ،ادي شمير و ديويد واگنر با يک حمله
بالدرنگ 1نشان دادند که کليد را ظرف چند دقيقه ميتوان از متون عادي شناخته شده کوچکي به دست
آورد؛ اما اين حمله مستلزم اجراي مرحلهي پيشپردازش با  248مرحله ميباشد .در سال  2003ميالدي اکدال
و جانسون حملهاي را منتشر کردند که در زمان  2تا  5دقيقهاي توانست از متن عادي ،رمز  A5/1را بشکند.
با در نظر گرفتن حمالت جديد ،شايد الزم باشد  GMSدر آينده  A5/1را جايگزين يا تقويت نمايد.

 -3-8ساير چالشها
رمزنويسي با استفاده از بلوک کليد متقارن يا رمزهاي جرياني مستلزم داشتن آگاهي در مورد ساير چالشها
ميباشد.

مديريت کليد
آليس و باب براي اين که بتوانند با استفاده از رمز کليد متقارن ارتباط مطمئن داشته باشند ،ميبايست کليد
سري مشترکي را براي خودشان انتخاب کنند .اگر در يک گروه n ،عضو وجود داشته باشد ،بايد هر يک از
اين اعضا با  n-1عضو ديگر ارتباط داشته باشد .بنابراين ( n)n-1کليد سري الزم است .با اين وجود ،در
رمزنويسي کليد متقارن ميتوان از يک کليد براي هر دو طرف استفاده کرد ( از آليس به باب و از باب به
===========================================================
Real-Time Attack

1
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آليس) يعني  n)n-1(/2کليد کافي است .اگر  nحدود يک ميليون باشد ،در اين صورت تقريباً نيم ميليون
کليد بايد مبادله شود .از آن جا که اين امر ممکن نيست ،راههاي ديگري پيشروست .نخست ،هر بار که
آليس و باب ميخواهند باهم ارتباط برقرار کنند ميتوانند کليد خاص همان نشست را موقتاً توليد کنند .دوم،
ميتوان يک يا چند مرکز توزيع کليد در گروه ،براي توزيع کليدهاي جلسه به اعضا داير نمود .تمام اين
موارد قسمتي از مديريت کليد محسوب ميشود که پس از بررسي ابزارهاي مورد نيازش ،به آن خواهيم
پرداخت.

توليد کليد
مسئلهي ديگر در رمزنويسي کليد متقارن ،توليد کليد مطمئن است .رمزهاي مختلف کليد رمز متقارن نيازمند
کليدهايي با اندازههاي مختلف ميباشند .براي پيشگيري از نشت مسائل امنيتي ،کليد بايد بر اساس رويکرد
سامانمند انتخاب شود .اگر آليس و باب کليد جلسه بين خودشان را ايجاد کنند ،بايد چنان به صورت
تصادفي اين کليد را انتخاب کنند که رمزشکن نتواند کليد مربوط به آليس و باب را از کليد مربوط به جان و
رمزشکن پيدا کند .اين امر به معني نياز به مولد عدد تصادفي (يا شبه تصادفي) است .از آن جا که مبحث
مولد اعداد تصادفي شامل موضوعاتي است که تاکنون دربارهي آنها بحث نکردهايم ،پس مطالعهي مولدهاي
عدد تصادفي را به عهده شما ميگذاريم.

 -4-8وب سايتهاي پيشنهادي
وب سايتهاي زير ،اطالعات بيشتري در مورد موضوعات اين فصل ارائه ميدهد.
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 -5-8چکيده
 در کاربردهاي واقعي ،متني که بايد رمزنويسي شود معموالً اندازهي متغير دارد و اندازهي آن
بسيار بزرگتر از اندازهي بلوکي تعيين شده براي رمزهاي بلوکي پيشرفته ميباشد .حالتهاي
عمل ،براي رمزنويسي متن با هر اندازهاي با استفاده از رمزهاي بلوکي پيشرفته اختراع شد .در اين
فصل ،پنج حالت را بررسي کرديم.
 سادهترين حالت عمل را حالت کتاب کد الکترونيک مينامند .متن عادي به  nبلوک تقسيم مي-
شود .اندازهي هر بلوک n ،بيت است .براي رمزنگاري و رمزگشايي هر بلوک ،کليد يکتا به کار
ميرود.
 در حالت زنجيرهاي بلوک رمز ،هر بلوک متن عادي پيش از اين که رمزنگاري شود با بلوک متن
رمز پيشين  XORميشود .وقتي يک بلوک رمزنويسي شد ،بلوک ارسال ميشود؛ اما يک کپي از
آن براي استفاده در رمزنگاري بلوک بعدي در حافظه ميماند .فرستنده و گيرنده بر سر يک بردار
مقداردهي اوليه ) (IVاز پيش تعيين شدهاي توافق ميکنند .اين بردار با بلوک اول متن رمز XOR
ميشود.
 براي رمزنويسي واحدهاي دادهاي کوچک در پردازش بالدرنگ ،حالت بازخورد رمز ارائه شد.
 CFBاز يکي از رمزهاي بلوکي استاندارد همچون  DESيا  AESبراي رمزنگاري شيفت ريجستر
استفاده ميکند .اما براي رمزنگاري و رمزگشايي واحدهاي دادهاي واقعي از  XORاستفاده ميکند.
حالت  CFBاز رمزهاي بلوکي استفاده ميکند ،اما حاصل آن رمز جرياني است زيرا هر واحد
دادهاي با کليد متفاوت رمزنويسي ميشود.
 حالت بازخورد خروجي بسيار شبيه به حالت  CFBاست با اين تفاوت که هر بيت در متن رمز به
بيت يا بيتهاي قبل بستگي ندارد .اين امر باعث جلوگيري از انتشار خطا ميشود .به جاي
استفاده از بلوک متن رمز قبلي OFB ،از کليد قبلي به عنوان بازخورد استفاده ميکند.
 در حالت شمارنده ،بازخوردي وجود ندارد .با استفاده از شمارنده ،شبه تصادفي بودن در کليد
تحقق مييابد .مقدار اوليه شمارندهي  nبيتي با مقدار از پيش تعيين شدهي  IVمشخص ميشود و
بر اساس قاعدهي از پيش تعريف شدهاي افزايش مييابد.
 براي رمزنويسي واحدهاي کوچک داده ،مانند نويسهها و بيتها ،از ديرباز رمزهاي جرياني
گوناگوني طراحي شده است .اين رمزهاي جرياني براي پردازش بالدرنگ بسيار کارآمدترند .در
اين فصل ،فقط در مورد دو رمز جرياني خالص بحث شد A5/1 :و .RC4
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 RC4 رمز جرياني مبتني بر بايت است که در يک بايت ( 8بيت) از متن عادي با يک بايت از
کليدي  XORميشود و بدين ترتيب يک بايت از متن رمز ايجاد ميگردد .کليد سري ،که از آن
کليدهاي يک بايتي در جريان کليد توليد ميشود ،در هر جا ميتواند شامل  1تا  256بايت باشد.
مولد جريان کليد مبتني بر جايگشت ،وضعيت  256بايتي است.
 A5/1 رمز جريان است که در ارتباطات تلفن همراه به کار ميرود A5/1 .با استفاده از سه شيفت
رجستر پسخور خطي ،جريان بيتي از کليد  64بيتي توليد ميکند.
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 -6-8مجموعه تمرينها
پرسشهاي دورهاي
 )1توضيح دهيد که چرا در صورت استفاده از رمزهاي بلوکي پيشرفته در رمزنويسي ،حالتهاي
عمل الزم است؟
 )2پنج حالت عمل مشروح در اين فصل را نام ببريد.
 ECB )3را تعريف کرده و مزايا و معايب آن را نام ببريد.
 CBC )4را تعريف کرده و مزايا و معايب آن را نام ببريد.
 CFB )5را تعريف کرده و مزايا و معايب آن را نام ببريد.
 OFB )6را تعريف کرده و مزايا و معايب آن را نام ببريد.
 CTR )7را تعريف کرده و مزايا و معايب آن را نام ببريد.
 )8پنج حالت عمل را به دو گروه تقسيم کنيد :آنهايي که از توابع رمزنگاري و رمزگشايي رمز پايه
(مثالً  DESو  )AESاستفاده ميکنند و آنهايي که فقط از تابع رمزنگاري استفاده ميکنند.
 )9پنج حالت عمل را به دو گروه تقسيم کنيد :آنهايي که افزودن دادههاي ساختگي الزم دارند و
آنهايي که نياز ندارند.
 )10پنج حالت عمل را به دو گروه تقسيم کنيد :آنهايي که از کليد براي رمزنويسي تمام بلوکها
استفاده ميکنند و آنهايي که از جريان کليدها براي رمزنويسي بلوکها استفاده ميکنند.
 )11تفاوت اصلي بين  A5/1و  RC4را توضيح دهيد .کدام يک از شيفت رجستر پسخور خطي
استفاده ميکند؟
 )12اندازهي واحد دادهها در  RC4چقدر است؟ اندازهي واحد دادهها در  A5/1چيست؟
 )13حالتهاي عملي را نام ببريد که با پردازش موازي تسريع ميشوند.
 )14حالتهاي عملي را نام ببريد که ميتوان از آنها براي رمزنويسي فايلها با دسترسي تصادفي
استفاده کرد.
 )15نشان دهيد که چرا حالت  ،CFBرمز جرياني غير همزمان ايجاد ميکند اما  OFBرمز جرياني
همزمان؟
 )16در حالت  ،CFBچرا بسياري از بلوکها تحت تأثير يک خطا در انتقال قرار ميگيرند؟
 )17در حالت  ،ECBبيت  17در بلوک  8متن رمز در طول انتقال خراب شده است .بيتهاي
خراب شدهي احتمالي در متن عادي را پيدا کنيد.
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 )18در حالت  ،CBCبيتهاي  17و  18در بلوک  9متن رمز در حين انتقال خراب شده است.
بيتهاي خراب شده احتمالي در متن عادي را پيدا کنيد.
 )19در حالت  ،CFBبيتهاي  3و  6در بلوک  11متن رمز خراب شده است ( .)r=8بيتهاي
خراب شده احتمالي در متن عادي را پيدا کنيد.
 )20در حالت  ،CTRبلوکهاي  3و  4به کلي خراب شدند .بيتهاي خراب شده احتمالي در متن
عادي را پيدا کنيد.
 )21در حالت  ،OFBکل بلوک  11متن رمز خراب شده است ( ،)r=8بيتهاي خراب شده احتمالي
در متن عادي را پيدا کنيد.
 )22ثابت کنيد که باب ميتواند در حالت  CFBمتن عادي آليس را بازيابي کند.
 )23ثابت کنيد که باب ميتواند در حالت  OFBمتن عادي آليس را بازيابي کند.
 )24ثابت کنيد که باب ميتواند در حالت  CTRمتن عادي آليس را بازيابي کند.
 )25دياگرام رمزنگاري و رمزگشايي در حالت  CFBوقتي که  r=nاست را ترسيم نماييد.
 )26دياگرام رمزنگاري و رمزگشايي در حالت  OFBوقتي که  r=nاست را ترسيم نماييد.
 )27اگر متن رمز ) (CTSسرقت شده باشد ،روال استفاده شده براي الگوريتم رمزگشايي در حالت
 ECBرا نشان دهيد.
 )28دياگرام رمزنگاري و رمزگشايي براي حالت ( ECBفقط دو بلوک آخر) را وقتي که متن رمز
) (CTSسرقت شده باشد را نشان دهيد.
 )29اگر متن رمز ) (CTSسرقت شده باشد ،روالهاي استفاده شده براي الگوريتم رمزگشايي در
حالت  CBCرا نشان دهيد.
 )30دياگرام رمزنگاري و رمزگشايي براي حالت ( CBCفقط دو بلوک آخر) را وقتي که متن رمز
) (CTSسرقت شده باشد را نشان دهيد.
 )31توضيح دهيد که چرا در حالتهاي  OFB ،CFBو  CTRنياز به سرقت متن رمز نيست.
 )32وقتي که  ECBاز شيوهي  CTSاستفاده ميکند ،تأثير انتشار خطا را نشان دهيد.
 )33وقتي که  CBCاز شيوهي  CTSاستفاده ميکند ،تأثير انتشار خطا را نشان دهيد.
 )34حالت زنجيرهاي بلوک ) (BCنوعي  CBCاست که در آن تمام بلوکهاي متن رمز قبلي پيش از
رمزنگاري با بلوک متن عادي فعلي  XORميشود .دياگرامي رسم کنيد که رمزنگاري و
رمزگشايي آن را نشان دهد.
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 )35حالت رنجيرهاي بلوک رمز انتشاري ) (PCBCنوعي  CBCاست که در آن هم بلوک متن عادي
پيشين و هم بلوک متن رمز قبلي ،پيش از رمزنگاري با بلوک متن عادي فعلي  XORميشوند.
دياگرامي رسم کنيد که رمزنگاري و رمزگشايي آن را نشان دهد.
 )36حالت زنجيرهاي بلوک رمز داراي کنترل ) (CBCCنوعي  CBCاست که در آن تمام بلوکهاي
متن عادي قبلي ،پيش از رمزنگاري با بلوک متن عادي فعال  XORميشود .دياگرامي رسم کنيد
که رمزنگاري و رمزگشايي و همچنين گردش آن را نشان دهد.
 )37در  ،RC6اگر کليد سري فقط  7بايت با مقادير 1و  2و 3و  4و  5و  6و  7باشد 20 ،عضو اول
جريان کليد را نشان دهيد .شايد براي انجام اين کار الزم باشد برنامه کوچکي بنويسيد.
 )38در  ،RC4مقداري براي کليد سري پيدا کنيد که پس از مراحل مقداردهي اوليه اول و دوم،
عبارت را تغيير ندهد.
 )39آليس و باب براي پنهان کاري بيشتر در ارتباطاتشان از رمز  RC4با کليد سري  16بايتي
استفاده ميکنند .اين کليد سري هر بار با استفاده از تعريف بازگشتي Ki=)Ki-1+Ki-2( mod 2128
تغيير ميکند .نشان دهيد که آنها ميتوانند پيش از اين که اين الگو دوباره تکرار شود ،چند پيام
رد و بدل کنند.
 )40در  ،A5/1حداکثر دورهي هر شيفت رجستر پسخور خطي را پيدا کنيد.
 )41در  ،A5/1مقدار توابع زير را به دست آوريد .در هر مورد نشان دهيد که چند شيفت رجستر
پسخور خطي  clockميشود.
)a) Majority (1, 0, 0
)b) Majority (0, 1, 1
)c) Majority (0, 0, 0
)d) Majority (1, 1, 1
 )42در  ،A5/1عبارتي براي تابع  Majorityبيابيد.
 )43الگوريتم رمزگشايي در شبه کد براي حالت  ECBرا بنويسيد.
 )44الگوريتم رمزگشايي در شبه کد براي حالت  CBCرا بنويسيد.
 )45شبه کد الگوريتم رمزگشايي براي حالت  CFBرا بنويسيد.
 )46الگوريتم رمزگشايي در شبه کد براي حالت  OFBرا بنويسيد.
 )47الگوريتم رمزگشايي در شبه کد براي حالت  CTRرا بنويسيد.
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 )48الگوريتمي براي روتين  ShiftLeftبه کار رفته در الگوريتم  4-8بنويسيد.
 )49الگوريتمي براي روتين  SelectLeftبه کار رفته در الگوريتم  4-8بنويسيد.
 )50الگوريتمي براي روتين پيوند 1به کار رفته در الگوريتم  4-8بنويسيد.
پایان
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