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حمله تفاضلی با دور کاهش یافته بر روی رمزهای قالبی  SIMON32و  SIMON48و SIMON64
*2

احمد اسکوئیان  ،1نصور باقری

 -1کارشناسی ارشد مخابرات ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 -2استادیار ،دانشکده مهندسی برق ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
(دریافت ،09/90/90 :پذیرش)09/90/19 :

چکیده
در ژوئن سال  3102خانوادهای از رمزهای قالبی با نام  SIMONتوسط بییولیو و همکارانش از آژانس امنیت ملی آمریکا معرفی شد .این
خانواده از رمزهای قالبی جزء رمزهای قالبی سبکوزن دستهبندی میشوند و می توانند طول کلید و طول قالب متفاوتی را بپذیرندSIMON .
در مقایسه با بسیاری از رمزهای قالبی سبکوزن دیگر ،عملکرد بهتری در سختافزار و نرمافزار دارد این برتری درزمینه سختافزاری
محسوستر است .هدف اصلی این مقاله ،بهبود حمالت تفاضلی ارائهشده بر روی این خانواده از رمزهای قالبی است .با کمک گرفتن از ایدهها و
دیدگاههای جدید مطرحشده در مورد روشها و سیاستهای حدس کلید ،توانستیم حمله تفاضلی بهبودیافتهای را بر روی  33دور 23/46
 32 ،SIMONدور  SIMON 64/64و  36دور  SIMON 46/034به انجام برسانیم .این حمله به تعداد دورهای حمله تفاضلی ارائهشده تا زمان
ارسال این مقاله یک دور اضافه میکند.
واژههای کلیدی ،SIMON :حمله تفاضلی ،رمزهای قالبی سبک وزن.

 -1مقدمه
0

3

در تعریف امنیت اطالعاات ،مایتاوان محرماانگی  ،جامعیات و
دسااترسپااذیری 2را بااهعنااوان سااه اصاام مهاام آن بیااان و علاام
رمزنگاری را به عنوان مهم تارین ابازار بارای بارآوردن اصامهاای
امنیتی ،محرمانگی و جامعیت تعریف کرد .الگوریتمهای رمزنگاری
با هدف اصلی تأمین محرمانگی اطالعات طراحی میشاوند .بارای
این کار در ایان الگاوریتمهاا از مؤلفاهای باه ناام کلیاد اساتفاده

رمزنگاری از رمزهای قالبی و جایگزینی بیشتر رمزهای دنبالاه ای
با رمزهای قالبی در پروتکمهای رمزنگاری بودهایم .بهعنوان مثال
در نسم جدید تلفن همراه ،رمزهای دنبالاهای  A5/2و [0] A5/1
با الگوریتم رمز قالبی کاساومی [3] 6جاایگزین شاده اسات .امار
مسلم ،این است که امروزه رمزهای قالبی جای خود را باهصاورت
گسترده بازکردهاند و اکثر پروتکمهای رمزنگاری از رمزهای قالبی
استفاده میکنند.

میشود  .فرستنده با استفاده از یک الگاوریتم رمزنگااری و کلیاد

تعریف یک رمز قالبی ] :[2یک رماز قاالبی تاابعی اسات باه

رمزگذاری ،اطالعات را رمز میکند و گیرناده نیاز باا اساتفاده از

شکم } E :{0,1} {0,1}  {0,1که یک ورودی  Kبیتای
را بهعنوان کلید ( )kو یک ورودی  Nبیتی دیگر را بهعناوان ماتن
آشااکار ) (Pماایگیاارد و در مقاباام مااتن رمااز ) C=E(k,Pرا
برمیگرداند .برای هر رماز قاالبی و هار کلیاد  ،kتااب  E kیاک

همان الگوریتم رمزنگاری و کلید رمزگشاایی ،اطالعاات رمازی را
رمزگشایی میکند .بسته به اینکه کلید رمزگاذاری و رمزگشاایی
یکسان باشند یا باهم متفاوت باشند ،الگوریتمهای رمزنگاری را به

N

N

K

N

N

دو دسته متقاارن و نامتقاارن تقسایم مایکنناد .الگاوریتمهاای

جایگشت روی } ، {0,1یعنی تاابعی یاک باه یاک از } {0,1باه

رمزنگاری متقارن در دو دساته کلای رمزهاای قاالبی و رمزهاای

 {0,1}Nاست و بنابراین ،دارای یک معکوس ،مثم  E k1است .هام
تاب رمز و هم معکوس آن باید بهسادگی قابممحاسبه باشاند باه
این معنا که با داشتن  Pو  kبتوان ) C=E(k,Pرا محاسابه کارد و

دنبالهای تقسیمبندی میشوند.
در طااول دهااه گذشااته شاااهد اسااتقبال روزافاازون جامعااه
* رایانامه نویسنده مسئولNbagheri@srttu.edu :
1- Confidentiality
2- Integrity
3- Availability

1
k

همچنین باا داشاتن  Cو  kبتاوان ) P  E (k,Cرا باه دسات
آورد.
4- Kasumi
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از مهمترین مسائلی که در هار طارح و الگاوریتم رمزنگااری،
ازجمله رمزهای قالبی باید در نظر گرفته شود ،امنیات و کاارآیی
آنها است .امنیت یک رماز قاالبی در مادلهاای مختلفای قابام
بحث است اما مهمترین مدل امنیتی کاه در ایان ماورد در نظار
گرفته میشود ،مدل امنیت محاسباتی است .بهصورت غیررسامی
گفته میشود که یک رمز قالبی در مدل امنیت محاساباتی ،امان
است اگر این رمز در برابر تمام انواع حماالت شاناختهشاده روی
رمزهای قالبی مقاوم باشد .منظور از کار آیی یک طرح و الگوریتم
رمزنگاری ،مانند رمزهای قالبی ،سرعت و الزاماات حافظاه بارای
پیادهساز ی آن است .با توجه به این امر ،رمزهای قالبی را میتوان
در دو دسااته کلاای رمزهااای قااالبی معمااولی و رمزهااای قااالبی
سبکوزن در نظر گرفت .رمزهای قالبی سبکوزن در مقایساه باا
رمزهای قالبی معمولی ،حافظاه کمتاری بارای پیاادهساازی الزم
دارند .با توجه به اهمیت فضای حافظه ،در سالهای اخیار توجاه
زیادی به رمزهای قالبی سبکوزن شده است بهطوریکه میتوان
از ،[7] TWINE،[4] LED ،[5] HIGHT ،[6] CLEIFA
 [4] PICCOLOو  [6] PRESENTبهعنوان چند نمونه از رمزهای
قالبی سبکوزن جدید نام برد.
در سال  ،3102آژانس امنیت ملی آمریکا خصوصیات خانواده
رمزهای قالبی سبکوزن  SIMONرا منتشر کارد .در مقایساه باا
دیگر رمزهای قاالبی سابک وزن موجاود ،ایان خاانواده عملکارد
مناسبی را برای ابزار منب محدود مانند برچسبهای  RFIDدارد
بهگونهای که میتواند بهصورت گستردهای در ایان ابازار باه کاار
گرفته شود.
حمله تفاضلی ] [01ابتدا توسط بیهام 0و همکااران باهعناوان
یک حمله محبوب بر روی رمزهای قالبی معرفای شاد .در خاالل
سال ها ،حملاه تفاضالی بارای تحلیام بسایاری از اناواع مختلاف
رمزهای قالبی گسترشیافته است .حملاه تفاضالی مراتاب بااالتر
توسط  Laiدر  0666معرفی شد .در همان سال ،نودسن 3تفاضام
ناقص را معرفی کرد ] [00که برای تحلیم رمز قاالبی  DESبکاار
گرفتااه شااد .در  ،0664نودساان ] [03و بیهااام و همکاااران

][02

مستقالً ،ایده حمله تفاضلی غیارممکن را منتشار کردناد کاه باه
حمله کننده اجازه جداسازی کلیدهای اشاتباه توساط تمیاز دادن
مشخصههای تفاضلی غیرممکن میدهد .برای ساخت یاک تمیاز
دهنده طوالنی توسط اتصال دو مشخصاه تفاضالی کوتااه ،وگنار
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حمله بومرنگ 6را در  [06] 0666معرفی کرد که توسط کلسی 5و

بااهصااورت جداگانااه توسااط بیهااام و همکاااران بااهعنااوان حملااه
مستطیلی معرفی شد ].[04
در این مقاله تنها بر روی حمله تفاضلی بر

روی ،SIMON23

 SIMON64و  SIMON46تمرکز شده اسات .خاانواده

SIMON

شامم  01رمز است که هرکدام از آنها با توجه باه انادازه حالات
(اندازه قالب)  Nو طول کلید  Kبهصورت  SIMON N/Kنامیاده
می شوند .تنها یک نمونه برای اندازه حالت  23بیات وجاود دارد،
یعنی  SIMON23/46و دو نمونه برای اندازه نمونههاای  64و 46
و  64و سه نمونه برای اندازه حالت  46بیتی وجود دارد.
ارائه این خانواده ،خیلی زود توجهات تعداد زیاادی از تحلیام
گااران رمااز را برانگیخاات .الخزیماای 4و الریدساان [07] 7حملااه
تفاضلی را روی  5ناوع مختلاف  SIMONباا  04و  36 ،36 ،04و
 61دور که به ترتیب متناظر با  5اندازه قالاب مختلاف ایان رماز
م ایباشااند را ارائااه دادهانااد .آنهااا همچنااین حمااالت تفاضاالی
غیرممکن را روی  06 ،04 ،05 ،06و  33دور انواع مختلاف ایان
رمز ارائه داده اند .بیریوکاوف 4و ولیچکاوف [04] 6مشخصاه هاای
تفاضلی را تا  05 ،02و  30دور برای  SIMONبهباود دادناد کاه
میتوان از آنها به ترتیب برای حمله بر روی کلیدهای  64 ،23و
 46بیتی از این رمز استفاده کرد .بهطور مثال میتوان باه  06دور
برای  SIMON23/46و  31دور بارای  SIMON64/73و  31دور
باارای  SIMON64/64و  34دور  SIMON46/034بااه ترتیااب
توسط  346 ،353 ،323و  3030بار رمز کردن حمله کارد .عاالوه بار
این عابد 01و لیست [06] 00حمله تفاضلی را تا  25 ،34 ،01 ،04و
 64دور به ترتیب برای  5نوع مختلف  SIMONارائه دادند.
در اینجا ما به دنبال بعضی از مهمترین رفتارهای بیتای اناواع
مختلف تفاضالت موجود برای  SIMONبودهایام و تعاداد زیاادی
شرایط در دسترس را برای بیت هاا در جهات توساعه مسایرهای
تفاضلی با  6یا  5دور در باالی آن (باهطاور مثاال بااالی  02دور
تفاضلی برای  )SIMON 23بهدست آوردند .بهطور خاص ،بعضای
از شرایط بیتی که در آنها بیتهای کلید مخفی مستقم هستند،
انگیزه ما را برای بهوجود آوردن راهبرد جدیدی برای جستجوهای
الزم در جهت حدس بیت کلید افزایش داد .بر پایاه ایان شارایط
بیتی و شرایط حدس بیتهای کلید ،حمله تفاضلی کااهشیافتاه
بر روی انواع  SIMONرا با اندازه قالب  64 ،23و  46انجام دادیم.

همکاران بهعنوان حمله بومرنگ تقویتشاده بهبودیافااته ] [05و
1- Biham
2- Knudsen
3- Wagner
4- Boomerang
5- Kelsey

6- Alkhzaimi
7- Lauridsen
8- Biryukov
9- Velichkov
10- Abed
11- list
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جدول  .1نتایج بهدستآمده و مقایسه با بهترین نتایج
خطی

پوشش خطی

انتگرالی

همبستگی
صفر

تفاضلی
غیرممکن

تفاضلی
SIMON

][36

][34

][35

][36

][06

][32

][32

][32

][06

بخش
2

][31

][04

][33

33

30

04

02

00

30

31

04

02

33

30

06

04

تعداد دور

342

354/64

340/06

351/0

354/46

364

323

364

پیچیدگی
زمانی

320

323

323

321

336/46

320

320

320/3

پیچیدگی داده

340/5

354/14
321/54

321/06

323

323

332

33

30

30

04

06

361

363/40
366/00

363/34

364

364

367

36

36

36

06

04

3001/52
343/52

30

06

05

32

33

31

06

تعداد دور

373/42

345/43

352

346/15

370

375

374

پیچیدگی
زمانی

364

364

324

362/15

365

364

364

پیچیدگی داده

3004/5
340/0

354

354

340

این حمله بار روی ایان دو ناوع  SIMONباا یاک یاا دو دور
بیشتر ،بهتر از حمالتی است که تابهحال ارائه شده است .بهواسطه
بخش اصلی این حمله ،آشکار می شاود کاه چگوناه توابا بیتای
وابسته به بیتهای کلید کنترل مایشاوند ،ایان حملاه را حملاه
تفاضم بیتی مینامند.
درنتیجه ،حمله تفاضلی بهصورت  33دور بر روی
 SIMON23/46با احتمال موفقیت  1/6247و  32دور بر روی
 SIMON64/64با احتمال موفقیت  1 /734و  36دور بر روی
 SIMON46/034با احتمال موفقیت  ./434بهدستآمده است.
در بخش دوم این مقاله توصیف مختصاری از  SIMONارائاه
میشود سپس در بخش سوم حمله تفاضلی بهبودیافتهای بر روی
این رمز ارائه می شود و در بخش چهارم نتیجاهگیاری مختصاری
ارائه میگردد.
 -2توصیف مختصری از SIMON

 -1-2نوشتار
نوشتار زیر در این مقاله استفادهشده است:
 :Xrورودی دور  -rام
 :Lr-1نیمه چپ ورودی دور  -rام
 :Rr-1نیمه راست ورودی دور  -rام
 :Krزیر کلید استفادهشده در دور  -rام
] i :X[iامین بیت  ،Xاندیس بیتها از چپ به راست است
 :X<<<rچرخش چپ بیتهای  Xبا اندازه  rموقعیت
 :X>>>rچرخش راست بیتهای  Xبا اندازه  rموقعیت
XOR
AND

07

36

34

34

34

تعداد دور

370

3001/52

341

3030

366

پیچیدگی
زمانی

353

341/52

356

342

342

پیچیدگی داده

 :∆Xتفاضم  XORاز
 :+اضافه

23/46

64/64

46/034

 Xو ´X

 -2-2خالصه توصیفی از رمزهای قالبی SIMON

رمز قالبی  SIMONیک ساختار فیستلی است با ورودی  Nبیتی و
با کلید  Kبیتی بهصورت  SIMON N/Kنامیده میشود که N=2n
و  K=mnو  nدر اینجااا براباار بااا  64 ،23 ،36 ،04یااا  46بیاات و
 m=2,3,4است پس میتوان نتیجه گرفت که  N=2K/mاست .این
خانواده شامم 01رمز قالبی با تعاداد متفااوت دور  nrوجاود دارد.
تعااداد دورهااا و خصوصاایات 01نااوع  SIMONدر ] [30نشااان
دادهشااده اساات .تمااام انااواع  SIMONاز تواب ا دوری مشااابهی
استفاده میکنند.
تابع دور :برای عملکرد بهتر روی زمینههای سختافازاری و
نرمافزاری SIMON ،از تاب دور بسیار سادهای استفاده میکند که
در تعداد دور زیادی تکرار میشوند .تاب )=(X<<<1) (X<<<8
یاک انتقاال غیرخطای از  {0,1}nباه {0,1}n
)(X<<<2) F(X
است که توسط  2عملگر بیتای و و >>> انجاام مایپاذیرد.
متن اصلی بهصورت ) P=(L0,R0است و تاب دور  iام بهصورت زیر
توصیف میگردد:
()0
()3

Ri = Li−1
جایی که  i=1,…,nrاست .متن رمزی  Cبهصاورت )(Rnr, Lnr

انتخاب می شود .در اینجا ،برای راحتای توصایف حملاه تفاضالی
بیتی ،توصیفی برای تاب دور بیتی داده شده اسات .بادینصاورت
که:
Li = {Xi[n], Xi[n−1],..., Xi[2n−1]},
}]Ri = {Xi[0], Xi[1],..., Xi[n−1
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و سپس تاب دور -iام بهصورت زیر نشان داده میشود:
Ki−1[q],

]Xi[q + n] Xi−1 [(q + 2)%n + n
]Xi−1[q
)]= Xi−1[(q + 1)%n + n] ∩ Xi−1[(q + 8)%n + n
]Xi[q] = Xi−1[q + n

جایی کاه  q=0,1,…,n-1و ] Xi[nپارارزش تارین پسات  Liو
] Xi[2n-1کم ارزشترین بیت  Liاست و ] Xi[0پرارزشترین بیات
 Riو ] Xi[n-1کمارزشترین بیت  Riاست.
هر یک رشته از  nrزیر کلید دوری } {K0,…..Knr-1را از کلید
اصلی } {K0…Km-1با طولهای کلید متفااوت  ،mnتوساط تااب
کلید به صورت زیر استخراج میکنند .وقتیکه  i=1,…,m-1باشاد
داریم  Ki=kiو وقتیکه  i=m,m+1,…,nrباشد از تاوابعی اساتفاده
میشود که با تغییر مقدار  mاین تواب نیز تغییر میکند.
برای جزئیات بیشتر بهتر است به ] [30مراجعه شود .درواق ،
برنامه کلید خطی است ،کلید اصلی میتواند از هر  mnبیات زیار
کلید مستقم استنباط گردد.
اصول کار این رمز را میتوان بر پایه معادالت زیر نشاان داد
که این معادالت خود باا اساتفاده از خصوصایات عملگار  ANDو
 XORبهدستآمدهاند:
()2

(

حمله بر روی  SIMON64و  SIMON46را مشاخص نماودیم تاا
روند حمله بر روی این دو الگوریتم نیز مشخص گردد.
 -1-9حمله تفاضلی روی SIMON92

در اینجا از مسیر تفاضلی  02دوری [ ]04برای حمله بار روی 33
دور  SIMON23استفادهشده که با افازودن  5دور در بااالی ایان
تفاضم و  6دور به انتهاای آن ،تعاداد دورهاا باه  33دور رسایده
اسااات .بااارای ساااادگی در اداماااه بحاااثC={Lnr, Rnr} ،
جایگزین} C={Lnr, Lnrمیگردد.

 -2-9شرایط حمله تفاضلی
برای این حمله ،تفاضم شیفت یافته  02دوری زیر را که در
با احتمال  3-36/46بهدست آمده است را در نظر میگیریم:

][04

)D1: (0000, 0020) → (2000, 0000

افزودن  5دور به باالی تفاضم موردنظر بهصورت شکم ( )0به
دست میآید.

= ]ΔXi+1[q + n
)](ΔXi[(q + 1)%n + n] ∩ Xi[(q+ 8)%n + n
)Xi[(q + 1)%n + n] ∩ ΔXi[(q + 8)%n + n
](ΔXi[(q + 1)%n + n] ∩ ΔXi[(q + 8)%n + n
]ΔXi[(q + 2)%n + n
ΔXi[q],

()6

∩ ]Xi[(q + 1)%n + n] = (Xi−1[(q + 2)%n + n
)]Xi−1[(q + 9)%n + n
]Xi−1[(q + 3)%n + n
]Xi−1[(q + 1)%n
)]Ki−1[(q + 1)%n

()5

∩ ]Xi[(q + 8)%n + n] = (Xi−1[(q + 9)%n + n
]Xi−1[(q + 16)%n + n]) Xi−1[(q + 10)%n + n
]Xi−1[(q + 8)%n
]Ki−1[(q + 8)%n

با توجه به معادالت باال میتوان استنباط کرد که اگر:
)ΔXi[(q + 1)%n + n] ∩ ΔXi[(q + 8)%n + n]=(0,0

درنتیجه هیچ بیت کلیدی نیاز به حدس زدن ندارد کاه ایان
موضوع میتواند به کاهش پیچیدگی زمانی کمک کند .ولای اگار
باهصاورت ) (0,1و ) (1,0و ) (1,1باشاد بایاد کلیادهای موردنیااز
حدس زده شود .ازآنجاکه زیار کلیاد  Kiباا ورودی  Xiباهصاورت
خطی است ،واضح است که  ∆Xiاز  Kiمستقم خواهد بود.
 -9حمله تفاضلی روی SIMON
در نگاه اول با توجه به اصول تاب دور این رمز ،به نظر میرسد که
حمله تفاضلی میتواند حملهای مؤثر بر روی این رمز باشد که این
اساتداللی درسات اسات در اداماه بحااث بیشاتر باه ایان حملااه
می پردازیم و چرایی آن را بررسی میکنیم و در ابتدا باه توصایف
حمله تفاضالی بیتای روی  SIMON23/46باا دور کااهشیافتاه
می پردازیم و در پیوست  0و  3بیتهای زیر کلیادهای درگیار در

شکل ( .)1نحوه محاسبه ورودی بعد از افزودن  5دور به ابتدای
مشخصه

که در آن ،از تفاضم بهدستآمده شروع میکنیم سپس سمت
راست تفاضم را طبق تاب  Fمربوط به  SIMONیک و دو و هشت
بیت شیفت می دهیم و در تاب  Fقرار میدهیم هرکجا کاه AND

حمله تفاضلی با دور کاهش یافته بر روی رمزهای قالبی SIMON32و  SIMON48و  :SIMON64احمد اسکوئیان و نصور باقری

5

بیتی بین عدد صفر و یک باشاد آن بیات در خروجای باه شاکم
ستاره نشان داده میشود .این روند برای  6دور خروجی نیز ثابات
است .در اینجا تفاضم ورودی را با این روش به دست آوردیم کاه
در آن:
∆P1: (**1* **** *0*0 ****,
)**** **** **** ****

بعد از افزودن  6دور به انتهای این تفاضم ،خروجی تفاضم به
شکم زیر برای  SIMON23به دست میآید.
ΔC1: (∗0∗0, ∗∗∗∗, ∗∗1∗, ∗∗∗∗,
(***∗∗00, 00∗∗, ∗0∗0, 1

تفاضاام  D1کااه باار اساااس داشااتن کمتاارین بیاات فعااال
انتخابشده است .تمرکز بیشتر تفاضالتی که تا به حاال از آنهاا
برای حمله بر روی این رماز قاالبی اساتفاده شاده باود بار روی
احتمال مشخصه بوده است ولی در اینجا تمرکز ماا روی افازایش
تعداد دور حمله بوده اسات و کوچاک باودن احتماال باهعناوان
اولویت دوم ما در نظر گرفته شده بود .به همین دلیام از تفاضام
موجود در شکم  0برای این حملاه اساتفاده نماودیم چاون ایان
تفاضم توانست تعداد زیرکلیدهای موردنیاز ما را کاهش دهاد .در
رمزگشایی  5دور ابتدایی و  6دور انتهاایی 34 ،حالات (شارایط)
مستقم از کلید مخفی و  24حالت وابسته به کلید مخفای وجاود
دارند زیرا با توجه به روابط  2و  6و  ،5مقادیر بهدستآمده در دور
-iام در داخم رابطه  2گنجانده می شاود و اگار مقادار تفاضاالت
موردنظر در رابطه  2نامعلوم باشد یا اگر مقدار یک داشاته آنگااه
چون طبق فرمول  2با  Xمتناظر خود  XORمیشاوند در نتیجاه
ما به محاسبه  Xاحتیاج پیادا مایکنایم X .طباق رواباط  6و 5
وابسته به یک بیت زیرکلید است درنتیجه وقتی هر دو تفاضم در
فرمول  2مقدار صفر داشته باشند تفاضم اصلی دور -iام ،وابساته
به هیچ زیرکلیدی نیست و به همین صورت داریم اگر سه حالات
دیگر وجود داشته باشد یعنی دو تفاضم فرمول  2بهصورت ()1،0
و ( )0،1و ( )0،0حدس زده شوند حاداقم یاک بیات زیرکلیاد و
حداکثر دو بیت زیرکلید باید حدس زده شوند و درنتیجه در ایان
حالت وابستگی به زیرکلیدها وجود دارد 23 .حالت از متن اصلی و
 5دور اول باارای رساایدن بااه خروجاای ایاان  5دور بااه صااورت
( )1131،1111الزم و کافی است .برای این حمله عالوه بار روش
باال می توان از روش زیر بهره گرفت که دارای پیچیدگی کمتاری
نسبت به روش قبم است .حال در مورد محاسبه مقدار پیچیدگی
و تعیین زیرکلیدهای فعال به بحث می پردازیم .هادف ایان روش
این است که بهگونهای از تمام شرایط کلیدهای مخفیای که نیااز
به حدس آنها وجود دارد استفاده شود تا تعداد بیتهای زیرکلید
کمتری حدس زده شوند .روش کار در شکم ( )3نشان داده شاده
است.

شکل ( .)2روند حمله بر روی

SIMON23

ازآنجا که تعداد شرایط زیادی برای متن اصلی و خروجی دور
اول وجود دارد کاه آنهاا را از کلیاد مخفای مساتقم مایکناد،
درنتیجه از این شرایط برای ساختن ساختارهای موردنیاز حملهای
و کاهش پیچیدگی زمانی جفتهای متن اصلی جم شونده ،بهره
میگیریم .در شکم ( )3تعداد بیتهایی زیرکلیدی که باید در هار
دور حدس زده شود مشخصشده است اگر بخواهیم با یک مثاال
نحوه محاسبه این بیتها را شرح دهیم میتوان بهطور مثال بیات
شماره  0در دور دوم را در نظر گرفت همانطور که قبالً اشاره شد
تاب  SIMONشامم یک شیفت  4بیتای و یاک شایفت  0بیتای
است که با یکدیگر  ANDشده و در انتها با یاک شایفت دوبیتای
ورودی XOR ،می شود پس طبق این خصوصیت ما نیاز به یاافتن
 2زیرکلید برای هر بیت فعال سمت چپ ساختار فیساتم داریام
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پیوست 1
حمله تفاضلی باه  32دور  :SIMON64/64در ایان روش حملاه،
مشابه با روش دوم مطرح شده در حمله بر روی  SIMONاستفاده
نمودیم یعنی مشخصه ای را یافتیم که کمتارین بیات فعاال را در
ورودی و خروجی داشته باشد سپس بیتهای فعال زیرکلید را باا
توجه به خصوصیات تاب  Fپیدا نمودیم .در شاکم ( )2حملاه بار
روی  32دور  SIMON64/64نشان داده شده است.

پیوست 2
حمله تفاضلی به  36دور  :SIMON46/034در ایان روش حملاه،
مشابه با روش دوم مطرح شده در حمله بر روی  SIMONاستفاده
نمودیم یعنی مشخصه ای را یافتیم که کمتارین بیات فعاال را در
ورودی و خروجی داشته باشد سپس بیتهای فعال زیرکلید را باا
توجه به خصوصیات تاب  Fپیدا نمودیم .در شاکم ( )6حملاه بار
روی  36دور  SIMON46/034نشان داده شده است.

F

F

F

F

F
F

F

F

21-Round Differential

F

F

F

F

14-Round Differential

F

F
F

F

شکل ( .)4حمله بر روی  36دور
F

F

شکل ( .)9حمله بر روی  32دور

SIMON64/64

7

SIMON46/034

Journal Of Electronical & Cyber Defence
Vol. 5, No. 1, 2017, Serial No. 17

1

Differential Cryptanalysis of Round-Reduced SIMON32
and SIMON48 and SIMON64
S. Ahmad Oskoueian, N. Bagheri*
*Shahid Rajaee Teacher Training University
(Received: 30/05/2015, Accepted: 31/10/2016)

ABSTRACT
On June 2013, Beaulieu and et.al from the U.S National Security Agency proposed a family of block
ciphers, SIMON. This family of block ciphers is classified as lightweight block ciphers that comes in a
variety of widths and key sizes. SIMON offers excellent performance on hardware and software platforms
from which hardware performance is optimal. The main purpose of this paper is to provide improved
differential attacks proposed on this family of block ciphers. Getting help from the new ideas and
viewpoints about methods and key-guessing policies, we improve differential attack on 22-round SIMON32,
23-round SIMON48 and 29-round SIMON64. This attack adds one round to the latest differential
cryptanalysis presented before this paper submission.
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