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 -1دانشجوی دکتری ،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
 -2دانشیار ،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
 -3دانشیار ،دانشگاه علم و صنعت ایران
 -4دانشجوی دکتری ،پژوهشگاه مخابرات و الکترونیک نصر
(دریافت ،94/38/33 :پذیرش)95/32/14 :

چکیده
علیرغم تحقیقات متعدد و تالشهای بهعملآمده در خصوص تحلیل الگوریتمهای رمزنگااری باا روش مصاالحه زماا و ااظهاهس حا
پوشش جداول هلمن و روشهای مشابه در عمل کمتر از نصف ب وده و ااتمال موظقیت آنها به همین میزا و یا کمتر احت .زنجیرههاای رماز
هلمن در واقع مسیرهایی با رئوس آغازین و پایانی معین روی نمودار گراف تابع هستند .در این مقاله به تحلیل رظتار این زنجیرههاا از دیادگاه
گراف توابع تصادظی پرداخته شده احت .در ابتدای مقاله پارامترهای گراف توابع تصادظی تعریف و حپس رظتار زنجیرههای هلمن بر احاس این
پارامترها تحلیل میشود .نتیجه تحلیل نشا میدهد که به دالیلی مانند وجود درصدی قابل توجاه حاادود  )%73از رئاوس پایاناهای و عاد
امکا رخداد آنها روی زنجیرهها حمگر در رئوس آغازین)س وجود پارامترهای مناحبی همانند تعداد مؤلفهها و طول مسیرهای بدو تکرار بارای
حاخت زنجیره هاس عد توجه به ااتمال حاخت یک زنجیره غیردوری براسب پارامتر طول زنجیره و عد توجه به ااتمال برای ادغا زنجیره-
ها براسب پارامترهای طول و تعداد آنهاس ح پوشش چنین جداولی نمیتواند در اد انتهار باشد .لذا عوامل مذکور باعث میشوند که ح
پوشش یک جدول هلمن از نق ه ای به بعد به حرعت کاهش یاظته و در عمل حاخت آنها بیاثر باشد .این روش به طاور عملای روی الگاوریتم
رمز  mAESپیاده شده که نتایج آ تاییدکننده نتایج نهری تحقیق میباشد.
واژههای کلیدی :امالت مصالحهایس زنجیرههای هلمنس جداول رنگین کمانیس گراف توابع تصادظیس رئوس پایانهایس االت پنها .

 -1مقدمه
در بحث تحلیل رمزس امله ایجاد مصالحه بین زما و ااظههس
در اقیقت برقراری تواز بین املاه جساتحوی جاامع و املاه
لعتنامهای احت .ایدهی حاخت زنجیرههای رمزس به منهور ایجااد
مصالحه بین ااظهه و زما س به عنوا روشی برای معکوس کرد
توابع یک طرظه حمانند توابع رمزنگاری)س اولین بار در حاال 0891
توحط هلمن 0ارائه شد ] [0و تا زما ااضر تحقیقات زیادی روی
بهبود این امله حبه لحاظ ااظهه و حرعت) به عمل آمده و ادامه
دارد .این ایده با نا املاه  20TMTOهلمان باهمنهاور شکسات
الگوریتمهای رمز شناخته میشود .ویژگیهای مهم املاه هلمان
که موجب محبوبیت آ تاکنو شاده احات در عملای باود آ
حاداقل روی طیف وحیعی از الگوریتمهای موجود) و عد نیاز به
حاختار داخلی تابع مورد امله حالگوریتم رمز) نهفته احت .املاه
2

* رایانامه نویسنده مسئولnh.gharavi@chmail.ir :
1-Hellman
2-Time Memory Trade-Off

هلمنس در واقع یک امله جعبه حیاه احت .ایان املاهس باهطاور
خالصه از دو مراله تشکیل شده احت .مراله اول که ظقط یکبار
انجا میشودس مراله پیش پردازش یا برو خط نا دارد .در ایان
ظاز هر زنجیره با شروع از یک نق ه تصاادظی مانناد و باا باار
باااهصاااورت
اعماااال متاااوالی تاااابع یاااکطرظاااه مفااارو
) (
) ( ) ( ) ( حاخته میشود و در نهایت ظقط
نقاط ابتدائی ح ) و انتهایی هر زنجیره ح) ( ) ذخیره میشاوند.
در یک جدول هلمنس به همین روش با شروع از نق ه تصادظی
غیرتکراریس به تعداد زنجیره حاخته شده و ظقط نقاط ابتادایی
و انتهایی آنها ذخیره میشود .مرالاه دو کاه مرالاه املاه یاا
برخط نا داردس از این دادههاس به نحوی که در مقاله هلمان شار
داده شده احت حکه موضوع بحث این مقاله نیست)س برای معکوس
کرد تابع حشکسات الگاوریتم رماز و باهدحات آورد کلیاد)
احتفاده میشود .مهمترین مشکل زنجیرههایی کاه باه ایان روش
حاخته میشوند این احات کاه پاس از مادتی  )0در یاک القاه
گرظتار میشوند و  )2بهعلت وجود تصاد س با زنجیرههایی که قبالً
تولید شدهاندس برخورد کرده و ادغا میشوند و در نتیجه کاارآیی
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روش در معکوس کرد تابع به شادت کااهش پیادا مایکناد.
هلمن برای مقابله با پدیده ادغاا زنجیارههاا پیشانهاد مایکناد
به جای یک جدولس جدول حاخته شود و خروجی تابع در هر
جاادول بااا یااک مقاادار دل ااواه ولاای متفاااوت حم اال شااماره
0
جدول)ترکیب ح ) xorشود .به این مقادار دل اواهس االات پنهاا
گفته میشود ] .[2علت این ناا گاذاری آ احات کاه بیشاترین
زما اجرای ظاز املهس صرف کشف مقدار صاحی االات پنهاا
میشود .با بهکارگیری االت پنها س اگر دو زنجیره در دو جادول
م تلف با یکدیگر تصاد پیدا کنندس در یکادیگر ادغاا ن واهناد
شد .بدین صورت مشکل تا ادودی رظع میشود ولی همچنا در
هر جدول به تنهاییس این مشکالت وجاود دارد و در مجماوع نیاز
ااتمال موظقیت روش هلمن چندا باال نیست.
بارزترین کارهای انجا شده در ادامهی کار هلمن برای بهبود
آ س عبارتند از :روش نقاط تمایز ریوحت 2که در حال  0898ارائه
و به امله  DPمشهور شد .امله  DPبا بهکارگیری نقااط تماایزس
ظضااای موردنیاااز و زمااا جسااتجو را از طریااق کاااهش نیاااز بااه
دحترحی به ااظههی حا تس کااهش مایدهاد  .]7مهمتارین
بهبود ارائهشده روی جداول هلمنس توحط اُکلین 7در حاال 2117
انجا شد ] .[4اُکلین باا باهکاارگیری جاداول رنگاین کماانی 4و
احتفاده از توابع پوشانه متفاوت روی حتو هاای جادول هلمانس
حعی کرد به مقابله با رظتارهای نام لوب زنجیرهها حادغا و دوری
شد ) بپردازد .نس ههای دیگری از امله اُکلاینس باا ناا املاه
رنگین کمانی نازک 5و رنگین کمانی ظازی 6توحط بارکا س بیها و
شامیر 3در حال  2116ارائه شد] .[5یک نس ه ترکیبی از امالت
 TMTOنیز در حال  2101ارائه شد که باا ترکیاب املاه  DPو
جداول رنگاین کماانیس روی الگاوریتم رماز  A5/1اجارا شاده و
توانست آ را بشکند .این امله جدیدس روش کاراکن ناا گرظات
] .] 6-3در مجموع هر چند این تحقیقات و حاایر کارهاای انجاا
شده اخیرس منجر به بهبودهایی باه لحااظ ااظهاه و حارعت روی
امله هلمن گردیدندس اما های یاک نتوانساتند حا پوشاش
جداول و در نتیجه ااتماال موظقیات املاه را اظازایش چنادانی
بدهند .لذا در این مقاله هدف ما آ احت که با تمرکز بر مرالاه
اول امله هلمنس به تحلیل رظتاری زنجیرههاای رماز پرداختاه و
علت پایین بود ح پوشش جداول را بررحی کنیم .از آنجاایی
که زنجیرههای هلمن در واقع مسیرهایی دل واه با نقاط شاروع و

1-Hidden State
2-Rivest
3- Ochshelin
4- Rainbow Table
5-Thin-Rainbow
6-Fuzzy-Rainbow
7- Barkan, Biham, Shamir

پایا معین روی گراف تابع و در جهت ارکت آ میباشند که از
قوانین و رظتارهای گراف توابع تبعیت مایکننادس تحلیال ماا بار
مبنای گراف توابع تصادظی خواهد بود .نتایج عملی تحلیل ظوق را
روی یک نس ه کوچک شده از الگوریتم رمز احاتاندارد  AESباه
نا  mAESپیاده حازی و مقایساه کاردهایام mAES .الگاوریتمی
احت که برای مقاصد آموزشی و آزمایشی با مبانی الگوریتم AES
ولی در مقیاس کوچکس با طول کلید و قالب  06بیتس ایجاد شده
احت  .[9 - 8کد منبع این الگوریتم به زبا برنامه حاازی Cس باا
احتفاده از مرجع ] [8نوشته شده احت .بقیاه حااختار مقالاهس باه
ترتیب شامل مبااث زیر میباشد :در ب اش 2س مفااهیم احاحای
مورد احتفاده معرظی شدهاند .در ب ش  7تحلیل رظتاری زنجیاره-
های رمز هلمن را در چهار زیرب ش مشاتمل بار تحلیال رئاوس
پایانه ای و ااالت پنها و تحلیل ااتماالتی دور و ادغا زنجیاره-
هاس ارائه خواهیم نمود .ب ش چهار و پایانی مقاله به نتیجهگیری
اختصاص دارد.

 -2مفاهیم اساسی
برخی مفاهیم احاحی مورد نیاز را شر میدهیم.
 -1-2توابع تصادفی
مجموعه را مجموعه تما رشته بیتهای و به طاول
در نهر گرظته می شود .بنا به اصل ضربس تعداد اعضای مجموعاه
.
برابر احات کاه از ایان باه بعاد قارار مایدهایم
همچنااین مجموعااه همااه توابااع از مجموعااه بااه را بااا
} S={f | f:A→Aنشا داده که بنا به اصل ضرب تعداد اعضای
احت .یک تابع تصادظی روی متغیری تصاادظی احات
برابر
که هر یک از اعضای را با ااتمال مساوی انت اب مایکناد.
صورت معادل دیگر برای تابع تصادظی این احت که بگوییمس تابعی
احت که هر رشته بیت از مجموعه را با ااتماال مسااوی باه
رشته بیت دیگری در مینگارد .یا اینکه تاابعی احات کاه هار
س یک رشته بیت از را با ااتمال به و با
بیت اُ س
هما ااتمال به س در رشته بیت تصویر شدهس مینگارد .میتاوا
نشا داد که صورت های ذکر شده در باال برای یک تابع تصاادظی
معادل هم هستند.

 -2-2گراف توابع تصادفی
ظر کنید یک تابع تصادظی روی مجموعه باشد .گاراف
و
تابع یک گاراف جهاتدار احات کاه مجموعاه رئاوس آ
 .گاراف
یالهای آ زوج مرتبهای )) ( ( هستند که
9
یک تابع ممکن احت دارای چندین مؤلفاه همبنادی حزیرگاراف
8- Connected Component
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همبند ماکزیمال) باشد .هر مؤلفه همبندی دارای تنهاا یاک دور
جهتدار و چندین درخت جهتدار احت که باه ایان دور متصال
را در نهار بگیریاد کاه در آ
شدهاند .دنباله نقاط
برای هار  .در گاراف یاک تاابعس ایان
(
و)
دنباله ب شی از یکی از مؤلفههای همبندی را نمایش میدهد .در
اقیقت این دنباله یک مسیر جهتدار از گراف احت که باه یاک
دور جهتدار متصل میشود .تعاریف زیر در ادامه این مقاله ماورد
نیاز خواهد بود .]01
 )1طول مسیرحتعداد یالها) با شروع از رأس

به اولین رأس

روی دور مؤلفه همبندی وابسته به را طول د

0

مینامند

و آ را با ) ( نمایش میدهند.
 )2طول مسیر دور جهتدار وابسته به رأس

مراجااع  ]01- 00ایاان پارامترهااا بااه دو دحااته حپارامترهااای
مستقیم 4و تجمعی ) 5تقسیمبندی شده و مقادار آنهاا باه اثباات
رحیده احت که ما به لحاظ اهمیتس مهمترین این پارامترهاا را در
جدولهای ح )0 -2نشا دادهایم.
جدول ( .)1پارامترهای مستقیم یک گراف تصادظی ]01
مقدار
پارامتر

نا پارامتر
تعداد مؤلفهها ح)# Components

√

تعداد نقاط القوی ح)# Cyclic nodes
تعداد نقاط پایانهای ح)#Terminal nodes

ح که با تعداد

یالها و یا رئوس اندازهگیری میشود) را طول دور

2

جدول ( .)2پارامترهای تجمعی یک گراف تصادظی []00

مینامند و با ) (𝜇 نمایش میدهند.
 )3طول مسیر بدو تکرار در دنباله باال را طول 𝜌 برای

مقدار

نام پارامتر

پارامتر

مینامند و آ را با ) (𝜌 نمایش میدهند .به پارامتر𝜌س

طول د ح)Tail length

√

غالباً  Rho-lengthهم گفته میشود .توجه نمائید که

طول القه ح)Cyclic length

√

) (𝜇

) (

) (𝜌.

طول مسیر بدو تکرار ح)Rho-length

 )4تعداد یالها در مؤلفه همبندی شامل رأس

را اندازه

مؤلفه 3مینامند.
 )5رأس را دوری مینامندس اگر متعلق به یک دور باشد.
 )6رأس

را پایانه حترمینال) گویند هرگاه

) (

تهی باشد

حپیش تصویر نداشته باشد و خودش تصویر یک رأس دیگر
باشد) .در اقیقت یک رأس پایانهای رأحی احت که اوالً تنها
نباشد و ثانیاً هی ورودی نداشته باشد.
 -9-2پارامترهای گراف توابع تصادفی
گراف توابع تصادظی دارای ویژگیهای خاصی هستند که ایان
ویژگیها در خصوص مفهو کلی گرافها مصداق ندارد .مهمترین
این ویژگیها عبارتند از :جهتدار بود گرافس وجود یاک یاا چناد
مؤلفه همبندی در گرافس وجود یک و تنها یاک دور در هار مؤلفاه
همبناادی و ایاانکااه هاار رأس ماایتوانااد ظاقااد ورودی باشااد
حترمینال نودها)س میتواند دارای یک و یا چند ورودی باشدس ولای
اتماً یک و ظقط یک خروجای دارد .بار احااس ایان ویژگایهااس
پارامترهایی برای بررحی رظتار گراف توابع تعریف شاده احات .در

1-Tail length
2-Cycle length
3-Component size

)𝜇

اندازه مؤلفه ح)Component size

𝜇

√ 𝜌
𝜌(
⁄

 -9تحلیل رفتاری زنجیرههای رمز هلمن
هما طور که دیده شد زنجیرههای هلمن با طول معین با
حاخته میشوند .این
شروع از یک نق ه تصادظی و به تعداد
رأس روی تعدادی از
بدین معنی احت که بهطور تصادظی
مؤلفههای همبندی گراف تابع انت اب کردهایم و از هر رأس به
تعداد معین یال پیش رظتهایم .تعداد رئوس متمایزی که بدین
پوشش جدول)س هما تعداد
ترتیب به دحت میآید حح
یالهای متمایز طی شده روی گراف تابع خواهد بود که
بهطور مستقیم بستگی دارد به پارامترهای گراف تابع که در
ب ش ح ) 7-2معرظی شد .در ادامه با توجه به نقش این پارامترها
به تحلیل رظتاری زنجیرههای هلمن بر احاس این مسیرها روی
گراف تابع تصادظی خواهیم پرداخت.

 -1-9نقش رئوس پایانهای
رأس دل واه را در نهر بگیرید .هر رأس با ااتماال باه
به آ نگاشته نمیشاود .پاس
نگاشته میشود و با ااتمال
در کل با ااتمال

)

( هی رأحی به نگاشته نمیشاود و
4-Direct Parameters
5-Cumulative Parameters
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لذا با همین ااتمال یک رأس پایانه ای احت .از طرظی مایدانایم

شد که با داشتن رئوس پایانهای یک تابع مفرو س رئوس پایانهای

 .بنابراین طبق قضیه اد مرکزیس
(
)
که
با ااتمال زیاد تعداد رئوحی که هی رأحی به آ ها نگاشته نشده
 .ایان م لاب کاه
احت حرئاوس پایاناه ای) برابار احات باا
در جدول ح )0نیز نشا داده شده احتس بدا معناحت که اادود
از کل رئوس ح )س پایانهای هستند .به عبارت دیگار
ایاان رئااوس روی هاار مساایر دل ااواهرویگراف تااابعس هرگااز ر
نمیدهندس مگر آ که رأس آغازین آ مسیر باشند .ما این م لاب
را روی تابع رمز  mAESپیادهحازی نمودهایم .نتیجه بهدحتآمده
برابر  %76.58احت که به خوبی این موضوع راتأیید مایکناد .در
روش هلمنس برای حاخت یک زنجیرهس امکا توجه به ایان نکتاه
وجود نداشته و به طور ناخواحته به همین مقدار از میزا پوشش
هر جدول کاحته خواهد شد.

ااالت پنها آ نیز بهدحت میآید .این م لب در قضایه ( )1در
زیر ثابت شده احت.
قضیه ( .)1ظر

کنید مجموعه
) (

در روش هلمنس جداول م تلف با تغییرات مقدار االت پنها
حاخته می شوند .واض احت که تغییر االت پنها موجب تغییار
گراف تابعس که زنجیرههای رمز منتج از آ هستندس میگردد .یاک
حؤال احاحی در اینجا م ر خواهد شد کاه چاه راب اهای باین
پارامترهای گراف یک تابع تصاادظی باا پارامترهاای گاراف تواباع
ااالت پنها آ وجود دارد؟ ممکن احت در االات کلای چناین
راب ه ای برای همه پارامترها وجود داشته و یا نداشاته باشاد .باه
نهر میرحد پاحخ کامل به این حؤال دشوار بوده و خود میتواناد
موضوع یک تحقیق جداگانه و مستقل باشد .اما آنچاه کاه ماا در
اینجا بررحی نمودهایم اول دو محور احت :اول نشاا مایدهایم
که تعداد رئوس پایانهای تغییر نمیکند و هرکدا از دیگری قابال
محاحبه احت و دو اینکهس علیرغم آ که گراف هر تابع مفارو
دارای مش صات معینی احت حمانناد طاول مسایر بادو تکارارس
تعداد القهها یا مولفهها و غیاره)س اماا باا اعماال االات پنهاا س
هرچند که تعداد رئوس پایانهای ثابت میمانندس حایر پارامترهاای
گراظبه لحاظ کیفی و کمی تغییر مایکناد .لاذا مساتقل از آنکاه
بتوانیم راب های بین پارامترهای گراف تاابع و اااالت پنهاا آ
پیدا کنیم یا خیرس تغییر االت پنها س بهلحاظ حاخت زنجیرههای
رمزس میتواند تأثیر م بت و یا تأثیر منفی داشته باشد .دلیال ایان
امر آ احت کاه رئاوس پایاناهای های پایش تصاویری ندارنادس
بنابراینس با تغییر االت پنها ظقط مقدار آنها تغییر میکندس ولای
موقعیت آنها به عنوا رأس پایانهای تغییری نمیکناد .اماا حاایر
رئوس که در واقع خروجایهاای تاابع در موقعیاتهاای م تلاف
هستندس با تغییر االت پنها هم از لحاظ مقدار و هام موقعیاتس
هر دو تغییر میکنند و در کل این تغییرات به نحوی احت کاه از
روی گراف یک تابعس میتوا گراف ااالت پنهاا آ و باه ویاژه
رئوس پایانهای را بهدحت آورد .در خصوص محور اول بحثس گفته

| {

و شامل تما رئوس پایانهای تابع
) (

) (

مجموعه تما توابع تصادظی قابل احتفاده در جداول هلمن با
ظضای االت پنها باشند .آنگاه مجموعه
)

شامل تما رئوس پایانهای تابع

 -2-9تأثیر تغییرات مقدار حالت پنهان

𝜏

(

برای هر

|

{

𝜏

احت.

اثبات:
در
برای اثبات ابتدا نشا میدهیم که هر رأس به ظر
س هی پیش تصویری نمیتواند داشاته باشاد .ایان شارط الز
احت اما کاظی نیستس زیرا ممکن احت رئوس دیگری هام وجاود
داشته باشند که پیش تصویر نداشته باشند .لذا باه عناوا شارط
کاظی نشا میدهیم هر رأحی کاه پایش تصاویر نداشاته باشادس
خواهد بود.
اتما به ظر
) (  .نشااا ماایدهاایم
 )0ابتاادا ظاار کنیااد
چنین ی وجود ندارد .ظر کنید وجاود داشاته باشادس پاس باا
) (
) (  .این زمانی
توجه به تعریف داریم
) ( شود .اما این با تعریف حکه پایش
اتفاق میاظتد که
تصویر ندارد) در تناقض احت .بنابراین چناین ی وجاود نادارد
دارای پاایش تصااویری توحااط تااابع نماایباشااد.
یعناای
{ زیاار مجموعااه تمااا
بنااابراین مجموعااهی}
رئوس پایانهای تابع میباشد.
باشدس
 )2اال ظر کنید یک رأس پایانهای تابع
) (  .نشا خواهیم داد که به ازای یک و
یعنی
) (
وجود
یعنی هی
خواهد بود.
خاص
) (
شود یا به عبارتی ی وجود ندارد که
ندارد که
) (  .اما این
) (  .بنابراین به ازای هر :
یک رأس پایانهای برای احت .در نتیجه به ازای
یعنی
و نتیجه
خواهد شد .از اینرو
یک س
خواهد شد که مجموعه تما رئوس پایانهای تابع زیرمجموعه
{ میباشد.
}
در خصوص محور دو این بحثس گفته شد که تغییرات االت
پنها باعث تغییر گراف االت پنها تاابع نیاز مایگاردد و ایان

95

تحلیل رفتاری زنجیره های رمز هلمن مبتنی بر گراف توابع تصادفی :ناصر اسین غروی و همکارا

تغییرات به لحاظ مسئله حاخت زنجیارههااس مایتواناد در جهات
م بت و یا در جهت منفی باشد .یعنی باا انت ااب اااالت پنهاا
مناحبس میتوا زنجیرههای خوبی حبا پوشش باال) حاخت و یا باا
انت اب مقادیر نامناحب میتوا زنجیرههای بد حبا پوشش اندک)
حاخت .در االت کلی میتوا گفت که هرچه گاراف تاابع دارای
مؤلفه های همبندی کمتری بوده و طول مسیر بدو تکرار و طول
القهی آ بزرگتر باشدس این وضاعیت بارای حااخت زنجیارههاا
م لوبتر خواهد بود .ما بررحی کاملی به روی این موضوع انجاا
دادهایم .برای حادگی و روشن شد م لبس تاابع را باهصاورت
زیر درنهر بگیرید .در انت اب این تابع حعی شده رظتار غیرخ ای
توابع رمزس از طریق بهکارگیری یک جعبه جانشینی0س در مقیااس
کوچکس شبیهحازی شود.
(] [

که

] [

احاات یعناای
ایاان یااک تااابع  5بیتاای و بااا
 .گراف این تابع را در شاکل ح)0
نشا دادهایم .چنانچه مالاهه میشود این گراف دارای دو مؤلفه
با القههایی به طول  2و  5میباشد .اداک ر طاول مسایر بادو
تکرار در این گراف مربوط به نقاط پایانهای  1و  71میباشد:
)

𝜌
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>
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29
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23
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>
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>
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>

25

>

22

28
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27
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>

4
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12
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>

20

22
20

7

13

) (𝜌

(𝜌

27

10

>

)

) (

𝜌و
م تلفاای در گااراف توابااع وجااود دارد .ظاار کنیااد
𝜌 به ترتیب نشا دهنده اداقل و اداک ر طول مسیر بدو
تکرار در گراف تابع باشد .دو االت ادی را در شکل ح )2نشا
دادهایم .شکل ح -2الف) نشا دهنده گراف االت پنها با اداقل
) (𝜌 و شکل
طول مسیر بدو تکرار در کل ظضا برابر
ح -2ب) نشا دهنده گراف االت پنها با ااداک ر طاول مسایر
) (𝜌 میباشد .گاراف
بدو تکرار در کل ظضا برابر
شکل ح -2الف) دارای چهار مؤلفه احتس دراالیکاه گاراف شاکل
ح -2ب) دارای یک مؤلفه احت .در بهترین االت با گاراف شاکل
ح -2الف) میتوا زنجیرهای به طول هفت حاختس در ااالی کاه
با گراف شکل ح -2ب) در بهترین االات مایتاوا زنجیارهای باا
پوشش نیمی از ظضا حاختس به عاالوه ااتماال گرظتاار شاد در
القههای کوچک در گراف ح -2الف) بسیار بیشتر احت .این م ال
به خوبی تفاوت نقش االت پنهاا را در حااخت زنجیارههااس در
روش هلمن نشا میدهد .در واقاع نزدیاک باه نیمای از اااالت
پنها دل واه بهکار رظته در روش هلمنس به لحاظ تحلیال گارافس
االتهای مناحبی نبوده و نمیتوانند آ طور که انتهار مایرودس
به ح پوشش جدولها اضاظه کنند.
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>

10

5
>

7

>

روشن احت که ظضای ااالت پنهاا س در روش هلمانس بارای
خواهد بود .مجموعهی تما توابع
این تابع برابر
تصادظی قابل بهکارگیری در جدولهای هلمنس با توجه به اااالت
 .ما مقادیر
پنها س را با نشا میدهیم که:
تما توابع و همچنین مقادیر نقاط پایانهای هریک را باه طاور
جداگانه حبا پیادهحازی نر اظزاری)س بهدحت آوردهایام .اکناو باه
کمک این اطالعاتس گراف تماا تواباع تصاادظی را نیاز رحام
مینمائیم .نتیجه بررحی این گرافها نشا میدهد کاه الگوهاای

22

>

)

>

24

شکل ( .)1گراف تابع تصادظی
(] [

6

13

>

8

11
25

(ب)

شکل ( .)2گراف تابع تصادظی
الف)
ب)

با دو االت پنها م تلف

با اداقل طول مسیر بدو تکرار در کل ظضا
با اداک ر طول مسیر بدو تکرار در کل ظضا

نتیجه این بررحی روی الگوریتم  mAESپیاده شد .باه علات
بزرگی ظضاس امکا نمایش گراف این الگاوریتم وجاود نادارد .لاذا

)1-Substitution-box (S-box

با محاحبات نر اظزاریس دادههای گاراف الگاوریتم و گاراف تماا
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االتهای پنها آ را باهصاورت مجموعاهای از نقااط رئاوس و

آ هرچه باه حامت راحات قارار داشاته باشاندس بارای حااخت

یااالهااا و پارامترهااای مسااتقیم هاار گااراف را بااهطااور جداگانااه

زنجیرهها م لوبتر و هرچه به حامت چا باشاندس ناام لوبتار

بهدحتآورده و دادههای خروجی تحلیال شادهاناد .ایان تحلیال

هستند .واض احت که برای های بزرگترس شکل این منحنی باه

مبتنی بر اندازهگیری مهمتارین پاارامتر ماؤثر گاراف در حااخت

االت نرمال خود نزدیکتر شده و از همین قانو تبعیات خواهاد

𝜌)

زنجیره هااس یعنای طاول بزرگتارین مسایر بادو تکارار ح

کرد .بنابراین نتیجهبحث این احتکه انت اب مقدار االت پنهاا

می باشد .حاپس باا احاتفاده از ایان اطالعاات نماودار ظراوانای و

پوشش جدولهای تولیاد شاده

تاثیر بهحزایی در کارایی و ح

𝜌 رحم شده و در شکل ح )7نشا داده شده احت .در

دارد .در روش هلمن به انت ااب االات پنهاا مناحابس تاوجهی

𝜌 و محاور عماودی

نمیشودس لذا با ااتمال تقریباً یکسا امکا انت اب االت مناحب

نشا دهنده ظراوانی آ در کل ظضای ااالت پنها میباشد .ایان

و یا نامناحب وجود دارد و ااالت نامناحب منجر به تولید جدول-

تغییرات

این نمودار محور اظقی نشا دهنده مقادیر

هایی با ح

نمودار نشا دهنده یک توزیع نزدیک به نرمال احت کاه مقاادیر

پوشش پایین خواهند شد.
Count
250

200

150

100

r max

50

0
1218

1142

1086

1034

984

934

884

834

784

شکل ( .)9نمودار تغییرات

 -9-9احتمال ساخت مسیر بددون تکدرار بدا دول

734

684

𝜌 گراف الگوریتم  mAESو ااالت پنها آ

بزرگتر یا مساوی عدد طبیعی
𝜌

بیشتر از یک مقدار ثابت (تحلیل دوری)
در این ب ش میخواهیم با بررحی طول مسایر بادو تکارار

534

584

634

ابتدا راب ه ح )0را به شکل زیر بازنویسی میکنیم:

هلمنس کارآیی این زنجیرههاا را از ایان جنباه تحلیال کنایم .در

)(0

)

قضیه ( .)2ظر

کنید مقدار

بسیار بزرگ و

)

(
(

)

یک امر نسبی احات کاه باا تاوا پردازشای قابال
 -0بزرگ بود
دحترسس معنا میشود.

)

بنابراین نامساوی

(

√

س بهصورت

( میباشد .چو
برقرار احت و با جاگذاری داریم:

√
√

𝜌

√

)

√

(  .اال با احتفاده از این

بسط داریم:
)

√

باشد .همچنین ظر کنید تحت یک تابع تصادظی تعریفشده
روی مجموعهای متشکل از رأسس با شروع از رأس دل واه
زنجیره را میحازیم .در این صورت ااتمال این که Rho-length

(

بسط تیلور تابع لگاریتم به ازای هر س
)

احت .از آنجایی که محاحبه ااتمال ظوق برای های بزرگ 0کار
دشوار و اتی غیرممکن احتس در ادامه این ب ش تقریب مناحبی
برای محاحبه آحا تر راب ه ح )0ارایه میدهیم.

باشد را میتوا

تقریب زد.

)(2
𝜌

بهصورت

اثبات:

ح )Rho-lengthدر گراف توابع تصادظی و تعمیم آ به زنجیرههای
مرجع  ]00نشا داده شده که

484

334

384

434

257

√

√

√

(

)

)
√

√
√

(

(

وقتی که به بینهایت میل میکندس جمالت حو به بعد در
نماس به صفر میل میکنند و لذا میتوا نوشت:
√

)

√

(

93

تحلیل رفتاری زنجیره های رمز هلمن مبتنی بر گراف توابع تصادفی :ناصر اسین غروی و همکارا

مشاهدات شهودی روی الگوریتم رمز  mAESدر نمودار شکل ح)4
مقایسه شده احت.

همچنین به روش مشابه میتوا نتیجه گرظت:
√

)

(

√

اکنو با احتفاده از تقریب احترلینگ برای محاحبه ظاکتوریل
اعداد بزرگ 0و با توجه به تقریبهای باال داریم:
(

)
(

)

√ ) (
√

)

(

)
)

(

𝜌

(

اال ظر کنید عدد به گونهای انت اب شده باشد
در این صورت داریم:
کهس √
) √
√

√

( √
√

√

)

𝜌

√

√

)

√
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√

( )

√
√

(

√
√

√
√

√

√

√
√

که چو

) (

االت نهری و عملی روی الگوریتم mAES

(

√

√

شکل ( .)4نمودار ااتمالی حاخت یک زنجیره با

𝜌 در دو

س لذا میتوا نوشت:
𝜌

که
𝜌



این راب ه به ما نشا میدهد که اگر از یاک نق اه تصاادظی
شروع به حاخت یک زنجیره رمز نمائیمس مانند آ احت که از یک
رأس دل واه روی گراف یک تابع تصادظی شروع به ارکت کنیم و
طول مسیر طی شدهس قبال از آنکاه باه اولاین تکارار برحایمس باا
س بزرگتر یا مساوی عدد طبیعی خواهاد باود .باه
ااتمال
عبارت دیگر در حاخت زنجیرههای هلمنس توجه به ااتماال ظاوق
جهت انت اب پارامتر س ما را از حاخت زنجیرههای دوری کاه در
واقع هدر داد منابع احتس باز خواهاد داشات و در مقابال عاد
توجه به آ موجب حااخت زنجیارههاای دوری و کااهش حا
پوشش جداول میگردد .برای معینس نتیجاه ایان ااتماالس باا

در این ب ش میخواهیم از یک رأس تصادظی شروع کرده و
زنجیره ای بدو تداخل و تقاطع بسازیم .هدف ما محاحبه ااتمال
این که زنجیره تا طول اداقل در القه نیفتد و با زنجیرههای
قبلی هم ادغا نشود احت  .البته ظرمولی که برای محاحبه این
ااتمال ارائه میکنیمس با این ظر احت که قبال زنجیره بدو
القه حاخته شدهاند که با همدیگر ادغا نمیشوند .اگر مجموعه
نشا دهنده رئوس زنجیره اُ باشدس مجموعه را
در نهر میگیریم و قارار
به صورت
 .اال میخواهیم با شاروع از رأس تصاادظی
میدهیم
اُ را بسااازیم .چااو ادغااا زنجیااره جدیااد بااا
زنجیااره
زنجیرههای قبلی نام لوب میباشدس لذا مایخاواهیم کاه تماامی
اعضای این زنجیره از حمکمل مجموعه )س که تعاداد اعضاای
احتس انت اب شوند .اال برای نق اه
آ به وضو برابر
مفهو 𝜌 را به این صورت تعریف میکنیم که برابر طول زنجیاره
بدو تکرار حاخته شده از باشد که اعضای آ در نباشند .در
این صورت با احاتفاده از راب اه ح)0س ااتماال اینکاه 𝜌 از عادد
بزرگتر باشدس به صورت زیر محاحبه میشود:
مفرو
𝜌

این راب ه را میتوا به شکل زیر نیز بازنویسی کرد:
(

)
)

𝜌

(

و یا:
 -2تقریب احترلینگ:

√ ) (

ح)7

()

)
)

(
(

𝜌
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در اقیقت راب ه ح )7تعمیم راب ه ح )2احت .بدین معنی کاه
س مفهو 𝜌 تبدیل باه 𝜌 مایشاود و هماا
اگر قرار دهیم
راب ه به دحت می آید .اال می خواهیم ااتمالی که با راب اه ح)7
قابل محاحبه احت را برای های بزرگ تقریب بزنیم .این موضوع
را به صورت قضیه زیر بیا میکنیم.

√
)

√
(

√)

(

)

(

)

قضددیه ( .)9ظاار

زیرمجموعااهای عضااوی از

کنیااد

باشااد .اگاار یااک رأس
مجموعااه شااامل رأس کااه √
تصادظی از مجموعاه تماا رئاوس انت ااب شاود و تحات تاابعی
تصادظی از رأس شروع به حاخت زنجیره کنایم آ گااه ااتماال
ایاان کااه زنجیااره دارای طااول بزرگتاار یااا مساااوی بااوده حکااه
) و با اشتراک نداشته باشد برابر احت با
) √(
)

(

( )
)

𝜌

(

در نتیجه داریم:
𝜌



بنابراینس طرا امله پس از حاخت هر زنجیرهس به کمک این
ااتمالس میتواند تصمیم به حاختن یاا نسااختن زنجیاره بعادی

اثبات :

بگیرد .یعنی در واقع این ظرمول به او مایگویاد کاه آیاا ااتماال
معقولی برای حاخت یک زنجیره بعدی که با قبلیها ادغا نشود و

لذا با احتفاده از تقریب احترلینگ نتیجه میشود:
()

)
)

(

(

√

و

√

√

)

(

)

اال با قرار داد

هلمن توجهی به این ااتمال نمیشاود و در ااالی یاک زنجیاره

𝜌

جدید حاخته میشودس که ااتمال ادغا آ با یکی از زنجیرههای

(

)

√
)

√

√

در القه هم نیفتدس وجود دارد یا خیار؟ در حااخت زنجیارههاای

(

)

(
(

(

) √)

√

( √
(

√)

√

√)

(
√)

√)

√

(

(

(

√

√

( √

√

√)

√

)

√

)
)

( )

√
( )

√

باه بای نهایات میال مایکناد و
چو
) ( س لذا داریم:
√

√
(

√)

)
)

√

√

( )
( )

√

√

) (

(

(

√

زیاد در یکدیگر ادغا شده و آ طاور کاه انتهاار مایرودس حا
پوشش جدول را باال ن واهند برد .نمودار حه بعدی ایان ااتماال
براسب مقادیر م تلاف و

بارای مقادار معاین

(

√

احتس این نمودار برای

هما نمودار شاکل ح)4س در االات

نهری احت.

(

و

𝜌

(

√

در اینجا بهطور مشابهس با احتفاده از تقریبهای بهکار رظته در
قضیه ح )2داریم:
√

√
)

(

)

(

√)

(

در

شکل ح )5نشا داده شده احت .هما طوری که در شکل واضا

(

√

زنجیره ادامه پیدا میکند .بدیهی احت که بعد

از حاخت چند زنجیرهی ابتداییس زنجیرههاای بعادی باا ااتماال

نتیجه میشود:

)

از قبل حاخته شده به شدت اظازایش پیادا کارده و ایان کاار باه
همینصورت تا

𝜌

)

√

(

𝜌

شکل ( .)1نمودار ااتمالی عد ادغا زنجیرهها براسب
پارامترهای

و

تحلیل رفتاری زنجیره های رمز هلمن مبتنی بر گراف توابع تصادفی :ناصر اسین غروی و همکارا

 -4نتیجهگیری
در این مقاله به تحلیال رظتااری زنجیارههاای رماز هلمان و
روشهای مشابه آ س بر احاس گاراف تواباع تصاادظی پرداختاه و
دیدیم که در مجموع میتوا چند دلیل مهم برای رظتار نام لوب
این زنجیرهها حادغا و القوی شاد ) و در نتیجاه پاایین باود
ح پوشش جداول هلمن ذکر کرد )0 :وجاود رئاوس پایاناهای
که امکا رخداد آ ها بهجز در رأس آغازین یاک زنجیاره وجاود
نداردس بهطور کامالً طبیعای باعاث پاایین آماد حا پوشاش
جدولها میشود )2 .جدولهای هلمن با تغییر مقدار االت پنها
حاخته میشوند که این تغییر باعث تغییر گراف تابع و در نتیجاه
تغییر رظتار آ به لحاظ حاخت زنجیرههاای رماز مایشاود .ایان
تغییر میتواند به طور تقریباً یکسا حبراحاس یک توزیاع نرماال)
به اظزایش ااتمال حاخت یک زنجیرهی خوب و یااظزایش ااتمال
حاخت یک زنجیره بدرظتار منجر گردد .در حااخت زنجیارههاای
هلمن به این مسئله توجهی نمایشاود و اااالت پنهاا باهطاور
تصادظی انت اب میشوند .بدیهی احات کاه انت ااب یاک االات
پنها نامناحب منجر به حاخت جدولی با حا پوشاش پاایین
میگردد .ااتمال حاخت یک زنجیره غیردوری با طول ااداقل
را بهدحت آوردیم .اگر برای انت اب پارامتر در حااخت زنجیاره
هلمن به این ااتمال توجهی نشودس زنجیرههای حااخته شاده باا
ااتمال زیاد در یک دور گرظتار شده و ح پوشش آنها اظازایش
ن واهد یاظت .همچنین ااتمال ادغا زنجیرهها را بهدحت آورده و
دیده شد که با اظزایش طول و تعداد زنجیرهها این ااتمال به طور
نمایی بیشتر میشود .در حاخت زنجیرههای هلمن به این ااتمال
توجهی نمیشود و بدیهی احت که پس از حااخت چناد زنجیاره
اولس اظزایش پوشش جدول به حرعت به حمت صفر میل میکناد
و حاخت زنجیرههای بعدی در عمل کار تقریباً بیهودهای احات و
به اد مورد انتهار به اظزایش ح پوشش جدول منجر نمیشود.
روش خود را به طور عملی روی الگوریتم رمز  mAESپیادهحازی
نموده و در هر قسمت دیدیم که نتایج نهری و عملی تاییادی بار
یکدیگر هستند.
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ABSTRACT
Despite several studies and attempts, in time-memory trade-off attacks on cryptographic algorithms, the
coverage of Hellman tables and similar methods are practically much less than half and their probability of
success is low. In fact, Hellman chains are paths with given starting and end vertices on a functional graph.
In this paper, behavior of these chains is investigated with this approach. In the beginning of the paper, parameters of the functional graph for a random mapping are defined and based on these parameters, Hellman chains are analyzed. Our results show that the coverage of such tables can’t be high, for the following
reasons: First, there exist some remarkable terminal vertices (37%) on the functional graph such that the
possible occurrence of these vertices on chains (except in the starting vertices) is zero. Secondly, appropriate parameters for constructing chains exist in graph for about half of all hidden states of cipher function.
Thirdly, for construction of noncyclic chains and collision of chains, we must pay attention to the obtained
probabilities in this note.Practically, above reasons show that after some point the coverage of a Hellman
table tends to zero quickly, and so construction of them will be ineffective. Our results are implemented on
mAES algorithm where validate our theatrical results .

Keywords: Trade-off Attacks, Cipher Chains, RainbowTables, Random Functional Graph, Terminal
Vertices, Hidden State.
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