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1و -2کارشناس ارشد رمز ،مرکز تحقیقات صدر
(دریافت ،49/60/60 :پذیرش)49/62/19 :

چکیده
زمان اجرای یک الگوریتم رمزنگاری میتواند یک کانال اطالعاتی مفید برای مهاجم باشد و اطالعات فوقالعاده ارزشمندی را در اختیار وی
قرار دهد .در حمله تحلیل زمان که از حمالت کانال جانبی محسوب میگردد ،اندازهگی ری زم انه ای اج رای الگ وریتم ب ه ازای ورودیه ای
مختل ب ب ه ی ک م دل دم اری داده م یش ود ک ه م یتوان د ب ا محاه به همبس تگی ب ی ان دازهگی ریه ای زم انی مختل ب و تحلی ل
دنها برخی از بیتهای کلید یا مقادیر حالت را با درصدی عدم قطعیت به دهت دورد .در ای مقاله دهیبپذیری ی ک الگ وریتم رم ز جری انی
مبتنی بر کلمه از دید حمله تحلیل زمان ،بررهی میگردد .اهتفاده از تابعی در کنترل کالک LFSRهای الگوریتم ،حمله مذکور را امک انپ ذیر
هاخته و باعث فاششدن چندی بیت از LFSRها در هر کالک میگردد .همچنی تعداد کالکهای LFSRها را نیز قاب ل پ یشبین ی خواه د
هاخت .در ادامه ،با تغییر دن تابع ،الگوریتم در مقابل حمله تحلیل زمان مقاوم شد .در ضم با اهتفاده از تابع جدید کنترل ک الک ،ع الوه ب ر
مقاومهازی ،بیش از  62درصد نیز هرعت تولید کلید الگوریتم افزایش یافت.
واژههای کلیدی :الگوریتم رمز جریانی ،حمله تحلیل زمان ،تابع کنترل کالک ،مقاومهازی

 -1مقدمه

از دهته اول هیستم را موردتهاجم قرار میدهند [.]1

امروزه پیش رفت ه ریع میکروالکترونی ک مهنده ان را ق ادر
هاخته تا الگوریتمهای رمزنگاری را ب ر روی تراش هه ا و م داراتی
هریع ،فشرده و کممصرف پیادههازی کنند .احتم ال دنک ه ی ک
غریبه دریچههایی را هنگام طراحی یا پی ادهه ازی در تراش ه ی ا
ماژول رمز تعبیه کند که بتوان د در موق ع ل زوم ب ه اطالع ات دن
دهترهی پیدا کند مانع از اعتماد به طراحی یا پیادههازی توه
وی خواهد شد .عالوه بر دن طراحی چنی مدارات و هامانهه ایی
باید به دهت افرادی توانا و کامالً دگاه به مقول ه رمزنگ اری انم ام
بگیرد ،زیرا چنانچه در موقع طراحی برخی مسائل و جوان ب مه م
در نظ ر گرفت ه نش ود مه اجم ب ا اه تفاده از اطالع ات ج انبی
بهدهتدمده از تراشه یا ماژول در حال رمز کردن اطالع ات ق ادر
به پی بردن به کلید و شکست رمز خواهد بود.

هنگامیکه هختافزار در حال پردازش و رمز کردن اطالع ات
اه ت ،م یت وان از اطالع اتی نظی ر ت وان مص رفی ه ختاف زار،
تشعشات الکترومغناطیسی دن یا زمان اج رای الگ وریتم اه تفاده
کرده و با کمک تحلیلهای دماری و هایر فنون رمزش کنی کلی د
رمزنگاری را بهدهت دورد.

در رمزشکنی نرم افزاری ی ا کاله یک تنه ا الگ وریتم م ورد
تمزیهوتحلیل قرار میگیرد که رمزشکنی خطی و تفاضلی ازجمله
معروفتری مثالهای دن هستند .نوع دیگری از حمالت که ب رای
اولی بار توه پائول کوچر مطرح شدند بهگونهای کامالً متفاوت
* رایانامه نویسنده مسئولh.momeni87@gmail.com :

بسیاری از الگوریتمهای مع روف و شناختهشده نظی ر ،RSA
 Diffie-Hellman ،ElGamal ،AES ،DESو  ...ک ه در م قاب ل
حم الت ک الهیک ک ام الً م ق اوم هستن د ،ب هراحت ی ب ا
1
ای گونه ح مالت ک ه ب ه دن ها رمزشکنی حمالت کانال ج انبی
اطالق میشود؛ شکسته میشوند .درواقع توان مصرفی یا تشعش ع
الکترومغناطیسی یک ابزار رمزنگاری ،یک کانال اطالعاتی ج انبی
برای مهاجم در کنار کانال واقعی عبور داده 6اهت که بعضاً ممک
اهت اطالعات فوقالعاده مفیدی را در اختیار وی قرار دهد .البت ه
حمله دیگری به نام حمله القاء خط ا 3نی ز وج ود داش ته ک ه در
دهته حمالت کان ال ج انبی ق رار م یگی رد .مرج ع [ ]6کش ب
بیتهای کلید الگوریتم  AES-128با اهتفاده از ای حمله را نشان
میدهد.
1- Side Channel Attacks
2 -Data
3 -Fault Induction Attack
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بعضی از ای حمالت در زمان بسیار کوتاه و با هزین ه ان دک
قادر به شکست رمز هستند .بهعنوانمث ال طب گ گ زارش من ابع
مربوطه حمله تحلیل هاده توان ( )1SPAدر چند ثانی ه رم ز ی ک
کارت هوشمند را میش کند [ ]3و حمل ه تحلی ل تفاض لی ت وان
( )6DPAظرف چند هاعت قادر ب ه شکس ت رم ز ی ک هیس تم
پیچیده اهت [ .]4چون ای نوع حمالت تحقگ فیزیکی الگ وریتم
را هدف قرار میدهند و از بیدقتی یا ض عب هنگ ام پی ادهه ازی
یک الگوریتم اهتفاده میکنند ،به دنها حمالت پی ادهه ازی نی ز
گفته میشود.
طراحان و پیاده هازان ماژولهای رمزنگاری چنانچه تنها ب ه
بردوردن معیارهایی چون هرعت ،توان مص رفی ی ا ک اهش ابع اد
فیزیکی ماژول رم ز برردازن د و از مس ئله محافظ ت از تراش ه در
مقابل حمالت پیادههازی غافل بمانند دچار خط ایی ب زر و در
برخی موارد جبرانناپذیر گردیدهاند.
در مرجع [ ]2یک الگوریتم رمز جریانی مبتنی بر کلمه ارائه
شده اهت .ای الگوریتم از یک کلید  622بیتی اه تفاده نم وده و
از دو    LFSRبه ط ول  ،11ب رای تولی د دوره تن اوب 61614
بهره میب رد .بخ ش غیرخط ی دن ،نس خه بهبودیافت ه الگ وریتم
 ]2[ Snow 2.0بوده که مطابگ گفته طراح از امنیت قاب ل قب ولی
برخوردار اهت .در هاختار الگوریتم ،از یک تابع به نام  f1اه تفاده
شده که وظیفه کنترل کالک دو    LFSRرا به عهده دارد .ب ا
بررهیهای صورت گرفته ،اثبات شد که تابع مذکور در برابر حمله
تحلیل زمان ده یبپ ذیر ب وده و امنی ت الگ وریتم را زی ر ه اال
میبرد .البته الزم به ذکر اهت ،در ای مقاله راجع به ض عبه ای
احتمالی در هاختار و یا تحلیلهای صورت گرفت ه توه

ط راح

اظهار نظر نمیشود.

اهتفاده از اطالعات حال ت درون ی هیس تم رمزنگ اری ب وده و از
وابستگی حالت درونی و کلید اهتفاده کرده یا قسمتی از کلی د را
مستقیماً حدس میزنند و یا دن را با اهتفاده از مدله ای دم اری
بهدهت میدورند .ه ر ن وع ب یدقت ی در پی ادهه ازی ب هده انی
الگوریتم را در معرض چنی حمالتی قرار م یده د ک ه چنانچ ه
اشاره شد در برخی موارد بسیار خطرناکتر از حم الت کاله یک
هستند.
اکن ون ب ا متن وع ش دن فن ون رمزش کنی ه ختاف زاری و
نی ز ب ا اف زایش روزاف زون اه تفاده از ک ارته ای هوش مند و
ک ارته ای اعتب اری و  ...ارزی ابی امنیت ی م اژوله ای رم ز از
حیث مقاوم ت در مقاب ل ای حم الت از مه مت ری مس ائل در
ای حوزه ب ه ش مار م یرود .ب هعن وان نمون ه مقاوم ت در براب ر
حم الت پی ادهه ازی یک ی از معیاره ای اولی ه  NISTدر
ارزی ابی کاندی داهای الگ وریتم اه تاندارد رمزنگ اری پیش رفته
) (AESو انتخ اب الگ وریتم  Rijndaelب هعن وان  AESدر ه ال
 6222ب وده اه ت [ .]7ض م دنک ه مقاوم ت در براب ر ای
حم الت ازجمل ه الزام ات امنیت ی اهاه ی م اژوله ای رم ز
در ]8[ 3FIPS PUB 140-2ک ه اه تاندارد مرج ع در م ورد
الزام ات امنیت ی م اژوله ای رمزنگ اری اه ت ش مرده ش ده
اهت.
اغلب زمان اجرای ی ک برنام ه نی ز همانن د ت وان مص رفی،
کمیتی اهت که برنامهنویسان عالقه زی ادی ب ه ک اهش ه ر چ ه
بیشتر دن دارند .در کمال ش گفتی ،زم ان اج رای ی ک الگ وریتم
رمزنگاری میتواند اطالعات ف وقالع اده ارزش مندی را در اختی ار
مهاجم قرار دهد.
بهطورمعمول مدتزمان پردازش اطالعات توه دهتگاههای

در ادامه مقاله ابتدا در بخش  6حمله تحلی ل زم ان توض ی
داده میشود و هرس در بخ ش  3الگ وریتم رم ز جری انی ه دف
بهطور خالص ه تش ری خواه د ش د .در بخ ش  4ب ا اه تفاده از
حمالت مذکور ،الگوریتم رمز جری انی ه دف م ورد تحلی ل ق رار
گرفته و دهیبپذیری دن نشان داده میش ود .بخ ش  2ب ه نح وه
مقاومهازی و اصالح الگوریتم اختصاص داده شده اهت .همچنی
ارزیابی هرعت باوجود تغییرات انمامشده جهت مق اومه ازی ،در
ای قسمت صورت م یگی رد .بخ ش دخ ر نی ز ب ه نتیم هگی ری
اختصاص یافته اهت.

رمزنگاری به ازای ورودیهای مختل ب ان دکی متف اوت اه ت .در
حمله تحلیل زمانی اندازهگیری زمانهای اجرای الگوریتم ب ه ازای
ورودیهای مختلب به ی ک م دل دم اری خوران ده م یش ود ک ه
میتواند با محاهبه همبستگی بی اندازه گیریهای زمانی مختلب
یا واریانس اندازهگیریها بعضی از بیته ای کلی د را ب ا درص دی
عدم قطعیت حدس بزند .تع داد نمون هه ای الزم ب رای موفقی ت
حمله بسته به نسبت هیگنال به نویز هیستم دارد و هر چ ه ای
نسبت کمتر باشد تعداد نمونههای بیشتری موردنیاز خواهد بود.
ایده اهتفاده از زمان اجرای الگ وریتم ب رای رمزش کنی نی ز
اولی بار توه پاول کوچر 4مطرح شد [ ]1و هرس بهطور عملی

 -2حمله تحلیل زمان
همانطور که بیان شد ،درواقع حمالت کانال جانبی به دنبال
1 -Simple Power Attack
2- Differential Power Attack

و موفقیت دمیز توه  Dhemو همکارانش برای شکست هیس تم
3 -Federal Information Processing Standards
4- paul-couture
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رمزنگاری  RSAمبتنی بر الگوریتم مونتگمری 1بهکار گرفت ه ش د
[ .]1مق االت زی ادی موفقی تدمی ز ب ودن ای

 -1-9ثباتهای انتقال مورداستفاده

حمل ه ب ر ض د

الگوریتمهایی نظیر  DES ،AESو  ...را گزارش و تأیید کردهاند.
رای مثال در مرجع [ ]12گزارش شده اه ت ک ه موف گ ب ه
شکست الگوریتم  AESبا  4222بار اندازهگیری زمان شده اه ت.
چنانکه قبالً گفته شد در هامانههایی مانن د ک ارت هوش مند ک ه
پالس هاعت خود را از بیرون میگیرند اندازهگی ری زم ان دقی گ
اجرای الگوریتم بهه ادگی میس ر اه ت و ازای رو ب هراحت ی در

در الگوریتم رمز دو چندجملهای اولیه بهعنوان چندجمل های
بازخورد ثباتهای انتقال مورداه تفاده ق رار گرفت ه ک ه در اص ل
ثباتهای انتقالی از نوع هیگما هستند ].[16
چندجمل هایه ای ( )1و ( )6ب ه ترتی ب ،چندجمل هایه ای
اولیه  LFSR1و  LFSR2هستند.
)

()1

(

معرض حمله خطرناک تحلیل زمانی ق رار م یگیرن د .ش کل ()1
مدل حمل ه تحلی ل زم ان ب ه پی ادهه ازی ی ک هیس تم ن وعی
رمزنگاری را نشان میدهد.

) (
P:0x200000C5

)

()6

|

) (

(

t1:0x1
t2:0xFFFFFFFE

) f1(xو ) f2(xبه ترتیب از درجه  228و  227هس تند .ه ر دو
   LFSRمبتنی بر کلمات  36بوده که با اهتفاده از ت ابع f1
کنترل میشوند.
شکل( .)1مدل حمله تحلیل زمان []11

 -2-9تابع کنترل کالک    LFSRها

 -9الگوریتم رمز جریانی هدف

تابع  f1یک تابع دوهویه بوده و خروجی دن ،کالک ثب اته ا

همانطور که اشاره شد در مرجع ] ،[2یک الگوریتم جری انی

را کنترل خواهد کرد و بهصورت زیر تعریب شده اهت:

مبتنی بر کلمه را با الگو گرفت از الگوریتم  Snow 2.0طراح ی و
تحلیل شده اهت .در طراحی الگوریتم م ذکور ،از دو   LFSR

اه تفاده ش ده ک ه هرک دام دارای ط ول  11ب وده و کلم ات را

)

()3

(

بهصورت  36بیتی پردازش (شکل ( ))6میکنند.
در تابع فوق ،متغیر ] LFSRi.V8 [jمربوط به  jامی بایت

از i

امی ثبات انتقال اهت .به عبارتی هادهتر بیت نهم از هلول ده م
و بیت شانزدهم از هلول یازدهم از ه ر    LFSRورودی ت ابع
 f1میباشند .خروجی ای تابع یکی از مقادیر متعلگ ب ه ممموع ه
{ }1،6،3،4بوده که ای خروجی بهط ور یکنواخ ت توزی ع ش ده
اهت.

 -4بررسی حمله تحلیل زمان روی الگوریتم
شکل( .)2هاختار کلی الگوریتم رمز جریانی []2
ازدنماییکه تنها نحوه کالک خ وردن دو    LFSRتحلی ل
میگردد ،لذا مالفههای مربوطه معرفی میشوند.

در بخشهای قبلی بیان شد که در کنار حم الت کاله یک،
تحلیلهای کانال جانبی نیز از اهمیت بسیار باالیی برخوردارند .از
مهمتری حمالت کانال جانبی ،تحلیلهای زمانی هس تند ک ه ب ا
تحلیل زمان اجرای الگوریتم ،به دنب ال ی افت اطالع ات حس اس
الگوریتم می باش ند؛ ل ذا مقاوم ت ه ر الگ وریتم در براب ر چن ی
تحلیلهایی ،به هنگام طراحی و پیادههازی بایستی مورد ارزی ابی
قرار گیرد.

1- Montgomery
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بررهیهای صورتگرفته روی تابع کنت رل ک الک الگ وریتم
هدف ،مطابگ شکل ( ،)3نشان داد که الگ وریتم در مقاب ل حمل ه
تحلیل زمان مقاوم نیست .در ای بخش دهیبپذیری الگوریتم در
مقابل حمله تحلیل زمان ،بررهی شده اهت.

ک ل هیس تم ،م یت وان مق ادیر بی ته ای  aiو  bjرا ب ه
دهت دورد.
جهت اعمال حمله تحلیل زمان ،ابتدا به ازای هر حالت از  aiو
 ،bjکالک    LFSRها را ثابت و براب ر  1در نظ ر گرفت ه و ای

همانطور که بیان شد تابع  f1درواقع دارای دو بخش

الگ وریتم ه ادهش ده ب ر روی ی ک بس تر ه ختاف زاری مانن د
میکروکنترلر پیادههازی شد .با بررهی زمان اج رای الگ وریتم ب ه

یکسان اهت:

ازای کلید ثابت ،مشاهده شد که هر  37.8 nsیک رشتهکلید تولید
تابع :f1.1
-

-

ورودی :بیت نهم از  – Sبیت شانزدهم از
خروجی :بیت کنترلی LFSR1
10

میگردد .با توجه به هاختار الگوریتم بدیهی اهت ک ه در ص ورت
11

S

نظیر  FSMثابت ب اقی خواه د مان د .ازای رو ب ا برره ی نس خه

تابع :f1.2
-

-

ورودی :بیت نهم از  – Xبیت شانزدهم از
خروجی :بیت کنترلی LFSR2
10

تغییر تعداد کالک    LFSRها زمان اج رای دیگ ر قس مته ا

11

X

دیگری از الگوریتم که تعداد کالک برای    LFSRها ح داکثر
و برابر  4در نظر گرفته شد ،زمان تولید هر رشتهکلید ب ه

141.6

 nsافزایش یافت.

Feedback Polynomial 1

با بررهی ،زمان اجرای الگوریتم به همی ص ورت ،ب هراحت ی
می توان به کالک کل هیستم دهت یافت؛ بنابرای رفتار اطالعات

  LFSR 1

کانال جانبی الگوریتم اهتخراج میگردد .حال درصورتیکه نسخه

 CLK

c1

a1

b1

اصلی الگوریتم ،پیاده هازی گردد با اهتفاده از تحلیل زمان ک امالً
تعداد کالکهای هیستم به ازای تولید یک رشتهکلی د ب ه ده ت

f1.1

میدید.
f1.2

c2

a2

b2

  LFSR 2

 CLK

ب ا برره ی ج دول ( )6مالحظ ه م یش ود ب هازای تع داد
کالک های متفاوت برای کل هیستم ،ب ا احتم االت مختل ب نی ز
میتوان مقادیر بیتهای  aiو  bjرا بهدهت دورد:
جدول ( .)2وضعیت تعداد کالک کل هیستم به ازای بیتهای  aiو bj

Feedback Polynomial 2

شکل( .)9شمای کنترل کالک    LFSRها توه

تابع f1

با توجه به شکل ( )3وضعیت کالک هر    LFSRبه ازای
بیتهای  b ،aبهصورت جدول ( )1خواهد بود:
جدول ( .)1وضعیت تعداد کالک هر    LFSRبه ازای بیتهای  aو
b
c: CLK num

b

a

1

0

0

2

1

0

3

0

1

4

1

1

از دنماک ه ک الک ک ل هیس تم متش کل از ک الک
ممم وع    LFSRه ا خواه د ب ود؛ ل ذا از روی ک الک

c1+c2: CLK of
System
2

b2

a2

b1

a1

0

0

0

0

3
4
5
3
4

1
0
1
0
1

0
1
1
0
0

0
0
0
1
1

0
0
0
0
0

5
6
4
5
6

0
1
0
1
0

1
1
0
0
1

1
1
0
0
0

0
0
1
1
1

7
5
6
7

1
0
1
0

1
0
0
1

0
1
1
1

1
1
1
1

8

1

1

1

1
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جدول ( .)9وضعیت احتماالت  aiو  bjبه ازای تعداد کالک هیستم
Other

b1≠b2
b1=b2
HW=1
a1≠a2
b1≠b2
HW=2
b1=b2
HW=3
b1≠b2

Probability

bit

CLK of
system

1

a1,b1,a2,b2=0

2

1

a1,a2=0

3

2/3

a1,b1,a2,b2=0

4

1/2

a1,b1,a2,b2=0

5

2/3

a1,b1,a2,b2=1

6

1

a1,a2=1

7

1

a1,b1,a2,b2=1

8

ض عیب ت ابع کنت رل ک الک و همچن ی اه تفاده دن در مح ل
نامناهب ،باعث نشت اطالعات میشود؛ ازای رو با اص الح ه اختار
تابع کنترل کالک و نیز بهکارگیری دن در مکان مناهب ،الگوریتم
هدف در مقابل حمله تحلیل زمان مقاوم میگردد.
در گام اول مقاومهازی 4 ،بیت کمارزش ثبات  M3به عنوان
ورودی به تابع  ، f1داده میشود؛ یعنی:

منظور از  HWدر ج دول ( )3وزن همین

ممم وع

;]a1 = M3 [0
;]b1 = M3 [1
;]a2 = M3 [2

()4

;]b2 = M3 [3
 aiو bj

ب ا توج ه ب ه ه اختار الگ وریتم در ش کل ( ،)3ثب

ات M3

اهت؛ یعنی برای مثال اگر تعداد کالکهای کل هیس تم براب ر 4

کمتری تأثیر ممک را در مرحله تولید رشتهکلیدهای اجرایی ایفا

باشد ،از  4بیت  aiو  bjتنها یک بیت برابر ی ک و م ابقی بی ته ا

کرده و درواقع تنها جهت بهروزرهانی ثبات  M1اهتفاده میگردد.

قطعاً صفر خواهند بود.
هدف طراح در اهتفاده از تابع  f1نامنظمه ازی و در نتیم ه
غیرقاب ل پ یشبین ی ه اخت تع داد ک الکه ای ه ر ی ک از
   LFSRها بود .با اهتفاده از اعمال حمله تحلیل زمان ،اثبات
شد که با احتمال  ./83میتوان  4بیت از مقادیر حال ت را در ه ر
کالک بهدهت دورد که ای نشت اطالعاتی ض عب بس یار بزرگ ی
محسوب میگردد .البته حمالت دیگر کانال جانبی نظی ر تحلی ل

شکل( .)4ماشی حالت محدود الگوریتم []2

توان یا الکترومغناطیس نیز با نمونهبرداری از ت وان مص رفی و ی ا
تشعشعات هاطعشده ،قادر خواهند ب ود ت ا ب هطورج دی امنی ت

یعنی اگر تنها ورودی تابع  f1ع وض ش ود ،اعم ال حم الت

الگوریتم هدف را خدشهدار نماین د .ب ا توج ه ب ه انتق ال مق ادیر

کانال جانبی باعث تعیی  4بی ت ک مارزش از ثب ات  M3خواه د

ثباتها در  ،LFSRدنگاه به ازای هر کالک اطالعات بیشتری راجع

شد ،اما کماکان میتوان تعداد کالکهای    LFSRها را تعیی

به مقادیر ثباتها حاصل ش ده و در ک ل حم الت دیگ ری نظی ر

کرد؛ بنابرای هاختار تابع  f1نیز بایستی تغییر یابد.

حمله همبستگی ،حمل ه ح دس و تعی ی و  ...را تقوی ت خواه د
هاخت.
درواقع اهتفاده از تابع  f1در مکان نامناهب باع ث محاه به
بیتهای حساس میگردد و همچنی هاختار ضعیب خود تابع

f1

باعث دهیبپذیرشدن الگوریتم در برابر حمالت کانال جانبی شده

CLK 1

M

CLK 2

a1
b1
a2
b2

و در نتیمه ویژگی غیرقابل پیش بینی بودن کالک    LFSRها
را از بی خواهد برد.

 -1مقاوم سازی الگوریتم در برابر حملهه تحلیهل
توان
در بخش قبل ،دهیبپذیری الگوریتم با اهتفاده از یک حمل ه
تحلیل زمانی نشان داده ش د .مط ابگ دنچ ه بی ان ش د ،ه اختار

شکل( .)1تابع  f1جدید

هم انط ور در ش کل ( )4پیداه ت ،ت ابع  f1جدی د و
مقاومهازی شده 4 ،بیت ورودی و  6مقدار خروجی دارد .زیر تابع
 Mاهتفادهشده در تابع  f1جدید نوعی نگاشت اهت که م یت وان
دن را بهصورت  Lookup Tableپیادههازی کرد.
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جدول  .4جعبه جانشانی  Mدر تابع  f1جدید
15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

x

3

2

2

1

1

0

0

3

3

0

0

1

1

2

2

3

)M(x

همچنی مقدار  CLK1و  CLK2ک ه ب هترتی ب بی انگر تع داد
ک الکه ای  LFSR1و  LFSR2هس تند ب هص ورت زی ر تعی ی
میگردد:
) (

() 2
هنگامیکه بیان میشود الگوریتم رمز بای د در براب ر حم الت
کانال جانبی مقاوم باشد ،بدی مفهوم اهت که از تمزی هوتحلی ل
زمان ،توان و  ...در حی اجرای الگوریتم توه ماژول رم ز نت وان
به نوع الگوریتم ،دهتورالعملهای انمامشده و عملوندهای دنها یا
بیتهای کلید رمز پی برد .ازای رو یک ی از راهکاره ای مقابل ه ب ا
حمله ،مستقل هاخت اطالع ات اج رای الگ وریتم رم ز از مق دار
کلید و دیگر اطالعات حساس و یا ثابت نگاهداشت زم ان و ت وان
اجرای الگوریتم بهصورت همیشگی اه ت ][13؛ یعن ی دیگ ر ب ه
ازای مقادیر مختلب کلید یا  ،IVزم ان اج رای الگ وریتم متف اوت
نخواهد بود .به علت تشابه ش یوه حم الت تحلی ل زم ان و ت وان،
روشهای مقابله با دنها نیز همپوشانی داشته و در اکثر م وارد در
هر دو حمله به کار میروند.
با توجه به تابع  f1جدی د ،مش اهده م یگ ردد ک ه ممم وع
کالک کل هیستم ،همیشه ثاب ت و براب ر  3خواه د ب ود .مط ابگ
طراح ی ،چندجمل های اولی ه در    LFSRه ا و همچن ی
عملگرهای اهتفادهشده متفاوت هستند؛ لذا ممک اهت با تحلیل
بسیار پیشرفته زمان بت وان ب ی حال ت  M(x)=0و  M(x)=3ک ه
نتیم ه دن ب ه ترتی ب  3ک الک ب رای  LFSR2و  3ک الک ب رای
 LFSR1اهت ،تمایز قائل ش د و درنهای ت تع داد ک الک دنه ا را
تشخیص داد .ازای رو ع الوه ب ر تغیی ر ورودی ت ابع  f1جدی د از
بیتهای    LFSRبه  4بیت کمارزش ثبات  ،M3نحوه انتخاب
 Mنیز طوری صورت گرفت ه ک ه ه ر ی ک از  4حال ت خروج ی،
احتمال ½ را برای  aiو  bjفراهم هازند.
برای مثال اگر  xبرابر یکی از اعداد  13 ،6 ،1و یا  14باش د،
دنگاه خروجی زیر تابع  Mمساوی  6خواهد شد .حال اگر با کمک
تحلیل پیشرفته زمان ،مهاجم بتواند  M(x)=2را تشخیص دهد ،ب ا
بررهی بیتیِ  4حالت مربوط به  )14،13،6،1( xمالحظه میگردد
احتمال  aiو  bjدقیق اً ½ اه ت؛ بن ابرای حت ی محاه به  4بی ت
کمارزش ثبات  M3نیز با قویتری تحلیلها ،از ده ترس مه اجم
خارج اهت.

 -1-1بررسی سرعت تابع  f1جدید
جهت ارزیابی هرعت اجرای الگوریتم در مرحله تولید کلی د،
ابتدا الگوریتم با همان تابع  f1اصلی پیادههازی شد .دنگاه با تغییر
تابع کنترل کالک    LFSRها ،الگوریتم رمز جریانی ای مقال ه
ممدداً با اهتفاده از زبان  cپی اده ه ازی گردی د .نتیم ه ارزی ابی
هرعت به ازای دو حالت ،حاکی از بهب ود تقریب اً  62درص دی در
هنگام اهتفاده از تابع  f1جدید هست .یکی از علته ای اف زایش
هرعت تولید کلید در الگوریتم مقاومهازیشده ای اه ت ک ه در
حالت قبل به طور میانگی حداقل کالکِ ممموع دو ،   LFSR
برابر  2بوده و حالدنکه در روش جدید همیشه ب ه می زان ثاب ت،
ممموعاً  3کالک وجود خواهد داشت.
نکته بسیار مهم دیگر ای اهت که زمان اجرای الگوریتم ب ه
ازای حالتهای مختلب برای محتوای ثباتها ،همیشه ثابت بوده و
حمالت کانال جانبی را ناممک خواهد هاخت .در ضم اه تفاده
از تابع  f1جدید بهصورت ج دول پ یش محاه بات ی ا Lookup
 Tableدلیل دوم افزایش هرعت تولید کلید اهت.

 -6نتیجهگیری
در ای مقاله پس از بیان حمالت کانال ج انبی ،روی حمل ه
تحلیل زمان متمرکز شده و هرس الگ وریتم رم ز جری انی ه دف
توض ی داده ش د .دنگ اه ت ابع کنت رل ک الک برره ی گش ته و
دهیب پذیری الگوریتم در مقابل حمله تحلیل زمان اثبات گردی د.
عالوه بر نشت اطالعات    LFSRها ،نشان داده شد ک ه حمل ه
مذکور ویژگی غیرقابلپیشبینی بودن کالک    LFSRها را نیز
از بی خواهد برد که هدف طراح از ارائه الگوریتم رم ز ب ا ک الک
نامنظم بوده اهت.
در بخش بعد با ارائه تابع کنترل کالک جدید عالوه ب ر ح ل
مشکل فاششدن بیتها از ثباتها ،با اج رای الگ وریتم در زم ان
ثابت به ازای مقادیر مختلب کلید ،الگوریتم در برابر حمله تحلی ل
زمان مقاوم شد .البته با توجه به مشابه ب ودن روشه ای مق اوم-
هازی در برابر حمالت کان ال ج انبی ،م یت وان گف ت الگ وریتم
اص الحش ده در براب ر حمالت ی نظی ر تحلی ل ت وان ی ا تحلی ل
الکترومغناطیس نیز دیگر دهیبپ ذیر نخواه د ب ود .همچن ی در
ارزیابی هرعت تولید کلید به ازای تابع جدی د ،مش اهده ش د ک ه
بیش از  62درصد افزایش حاصل شد.
درنهایت ممدداً تأکید میگردد ،در رابطه با دیگر مالفهه ای
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ABSTRACT
The execution time of a cryptographic algorithm, can act as a useful source of information for an attacker
and provide him a large amount of valuable data. In timing analysis attack where is a kind of side channel
attacks, the algorithm is applied on different inputs and its execution times is measured. These measurements are fed into a statistical model. This model is able to predict some bits of cryptographic key through
calculating correlation and variance of different measurements. In this paper a stream cipher based on
words and its vulnerabilities against timing analysis attack are studied. A special function used in controlling LFSRs clock signal has made the attack possible. This function not only leaks information about number of clock periods, but also reveals some bits of LFSRs in each clock period. As a counter measure
against timing analysis attack, we modified the aforementioned function. The modified algorithm is more
than 26% faster in key generation.

Keywords: Stream Cipher Algorithm, Time Analysis Attack, Clock Control Function, Countermeasures.
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