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  خالصه

مختلفی برای رمز کردن  یهاروش کهیطوربهدر دنیای امروزه رمزنگاری اطالعات از اهمیت بسیاری برخوردار است 
است. در این  AESرمزنگاری الگوریتم که از محبوبیت زیادی برخوردار است  هاروشاطالعات وجود دارد. یکی از این 

کلید  کشف . برایشودیماستفاده  هادادهبیتی برای رمزنگاری و رمزگشایی  252یا  192یا  121 رمزنگاری از یک کلید
 است. یکی از این حمالت، حمله تحلیل توان تفاضلی شدهانجاماین رمزنگاری  یسازادهیپحمالت مختلفی به ری رمزنگا

آورد.  به دستکلید رمزنگاری را  تواندیمبین داده میانی در حال پردازش و مصرف توان دستگاه  یرابطهاست که از روی 
است که با پوشانه  شدهارائه DPAدر سایت رقابت جهانی  انه گذاریبه نام پوش یسازمقاومبرای جلوگیری از این حمله، 

میانی در حال پردازش با  یداده یرابطهگذاری داده میانی در حال پردازش توسط یک متغیر به نام پوشانه باعث حذف 
که دارای  DPAانی بر روی سایت رقابت جه شدهارائه. در این پژوهش یک نقطه از الگوریتم شودیممصرف توان دستگاه 

است. ضعفی که در این نقطه وجود دارد این است که، در ابتدا کلید رمزنگاری با مجموعه پوشانه بر  داشدهیپضعف است 
در تمام عملیات رمزنگاری، در این نقطه کلید ثابت است و  کهیطوربه شودیمبیتی  xorاساس یک متغیر اندیس تصادفی 

. سپس در این نقطه، با استفاده شودیموابسته به پوشانه  کامالًنابراین مصرف توان در این نقطه ، بکندیمفقط پوشانه تغییر 
است تا به  جداشدهمربوط به مصرف توانی را که پوشانه یکسانی دارند  یهاموجشکل همبستگی  یاز روش تشخیص الگو

است  شدهارائه یسازمقاومدر این پژوهش یک  تیدرنهااین شکل بتوان به ازای هر حدس کلید، پوشانه را هم حدس زد. 
 .شودیمکه باعث حذف این ضعف در نقطه مذکور 

 
نهپوشتتتا تحلیتتتل تتتتوان تفاضتتتلی، اقتتتدام متقابتتتل،     استتتتاندارد رمزنگتتتاری پیشتتترفته،  کلماااال کلیااادی:  
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 مقدمه   .1

 2001ات است که در سال رمزنگاری اطالعات در زمینه امنیت اطالع یهاتمیالگور نیپرکاربردتریکی از  AES الگوریتم
آمریکا معرفی گردید. این الگوریتم در سه نوع مختلف با طول  متحدهاالتیاتوسط موسسه ملی فناوری و استانداردهای 

 به دست منظوربهبیت، وجود دارد و حمالت بسیاری به انواع این الگوریتم  252بیت،  192بیت،  121کلیدهای متفاوت 
توسط  1999( است که در سال DPAتحلیل توان تفاضلی ) یحملهت. یکی از این حمالت، اس شدهانجامآوردن کلید 

Kocher این حمله از روی رابطه بین داده میانی در حال پردازش و مصرف توان دستگاه رمزنگاری، معرفی شد [2] در .
 یسازمقاومچندین   [3] است. برای مثال در شدهارائهبسیاری علیه این حمله  یهایسازمقاوم. کندیمکلید را کشف 

با  [4]که در  را پیشنهاد داد هادادهنس کردن دن مصرف توان و باالساختگی، تصادفی کر یکدهااضافه کردن  ازجمله
 شد.  هادادهساختگی و اثر مصرف توان تصادفی و باالنس کردن  یکدهااستفاده از پردازش سیگنال قادر به حذف 

 شودیمپردازش  در حال یدادهبین مصرف توان دستگاه و  یرابطهبین رفتن بسیار مهم که باعث از  یسازمقاومیک  
میانی  یهادادهبا پوشانه گذاری  یسازمقاوماست. در این  شدهارائه [5]در  Thomasاست که توسط  RSM** یسازمقاوم

در این  درواقع. شودیمپردازش  در حالدر حال پردازش با یک مجموعه پوشانه باعث حذف رابطه مصرف توان و داده 
و  شودیمبیتی  xorبر اساس یک اندیس تصادفی  شدهنییتعبا یک پوشانه از پیش  هر بایت از متن ورودی یسازوممقا

بیتی شده است. به  xorتصادفی است، دیگر مشخص نیست که بایت مذکور با کدام اندیس  ،چون اندیس مجموعه پوشانه
 این شکل دیگر مشخص نیست که داده میانی چیست.

 شودیم xorام از یک کلید ثابت  iورودی مختلف، با بایت  یهامتنام در تمام  iاین است که بایت  نجایادر  توجهقابلنکته 
همانند کلید  توانینم رونیازا، شودینم xorبا یک پوشانه ثابت  لزوماًورودی مختلف  یهامتنام در  iبایت  کهیدرحال

تصادفی با توزیع یکنواخت  صورتبهورودی مختلف  یهامتناندیس برای رمزنگاری، پوشانه را هم حدس زد زیرا تولید 
اگر بخواهیم پوشانه را  شودیمبار تکرار  p/16 ،پوشانه 12هر پوشانه از  حدوداًمتن ورودی  pدر تعداد  مثالعنوانبهاست. 

برابر( است و حدس  15دی )حدود که تعداد بسیار زیا کندیمنویز عمل  عنوانبهشکل موج  p - (p/16)حدس بزنیم تعداد 
است، نشان دهیم که با  شدهذکر [7, 2]که در  طورهمان. در این پژوهش توانستیم در ابتدا، کندیم رممکنیغپوشانه را 

با استفاده از این همبستگی یک  توانیم رونیازاو  کندیمهمبستگی به وزن همینگ افزایش پیدا  ،ساخت یفنّاورکاهش 
که  ییهاموجارائه داد. در ادامه در این پژوهش توانستیم حمله خود را ارائه دهیم، به این صورت که شکل  DPAحمله 
جدا کنیم تا به این شکل همبستگی  یتشخیص الگو را به کمک الگوریتم شده است xorپوشانه یکسان  با هاآنام  iبایت 

 DPAدر الگوریتم نهایی موجود در سایت رقابت جهانی  درواقعبتوان عالوه بر حدس کلید، پوشانه را نیز حدس زد. 
بیتی  xor، ابتدا ماتریس کلید رمزنگاری با مجموعه پوشانه بر اساس اندیس تصادفی [1]در  شدهارائهو  [1]4,2ویرایش 

 شدتبهرمزنگاری کلید ثابت است، توان مصرفی دستگاه رمزنگاری در این نقطه  یهااتیلعمدر تمام  ازآنجاکهو  شودیم
که در این نقطه شبیه به هم هستند دارای پوشانه  ییهاموجگفت شکل  توانیمکه  شودیم موردنظروابسته به پوشانه 

الوه بر حدس کلید، پوشانه را نیز حدس ع توانیم DPAدر یک دسته و انجام حمله  هاآنیکسانی هستند که با قرار دادن 
                                                 
** Rotating S-box Masking 
††  Plain Text 
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کلید با پوشانه  xorدر برابر این حمله ارائه دادیم که با تصادفی کردن عملیات  یسازمقاومدر این پژوهش یک  تیدرنهازد. 
انجام این عملیات  محل زیرا شودیم رممکنیغکه دارای پوشانه یکسانی هستند  ییهاموجشکل  جداسازیبرای هر بایت، 

 .شودیمبجا ی مختلف جاهاموجشکل  در

 

 شرح حمله تحلیل توان تفاضلی .2

معرفی شد، بر  [2]در  Kocherمیالدی توسط  1999ذکر شد حمله تحلیل توان تفاضلی که در سال  قبالًکه  طورهمان
. روش این حمله با فرض اینکه کندیمی در حال پردازش کلید رمزنگاری را کشف دادهی مصرف توان و رابطهاساس 
 [2]به شرح زیر است:  قرارگرفتهبر روی دستگاه  AESتم الگوری

 شودیم، داده کندیمرا اجرا   AESی ورودی مشخص به دستگاه رمزنگاری که الگوریتم رمزنگاریهامتندر ابتدا  -1
ی هامتن. تعداد شودیمی و ذخیره ریگاندازهو توان متناظر با اجرای الگوریتم رمزنگاری بر روی هر متن ورودی، 

 شکل موج مربوط به مصرف توان است. ورودی برابر با 

ی همانند افزارنرمی خاصی از الگوریتم که قرار است حمله انجام شود در نقطهسپس الگوریتم رمزنگاری را تا  -2
در  شودیمبایت به بایت انجام  صورتبه AESعملیات در الگوریتم رمزنگاری  ازآنجاکه. شودیمی سازهیشبمتلب 

و سپس سایر  شودیم xorو با بایت متناظر با متن ورودی  شودیمکلید حدس زده ی هر بایت سازهیشباین 
 . شودیمعملیات رمزنگاری تا نقطه مربوطه بر روی بایت حاصل انجام 

است. حال در این  شدهاعمالعملیات رمزنگاری را روی آن  موردنظرتا این مرحله ما یک بایت داریم که تا نقطه  -3
ینگ بایت مذکور، شکل موج متناظر با آن را با دسته مربوط به همان وزن همینگ جمع مرحله بر اساس وزن هم

ی هاموجبود شکل موج مربوط به آن با شکل  4اگر وزن همینگ بایت مذکور کمتر از  مثالعنوانبه. شودیم
 .شودیمجمع  4ی بیشتر از هاموجبا شکل  صورت نیادر غیر  شودیمجمع  4دارای وزن همینگ کمتر از 

ی شده است. حال ریگاندازهی هاموجتا این مرحله دو دسته شکل موج کلی وجود دارد که حاصل جمع شکل  -4
 دیآیم به دستموج کلی  شکلکو ی میکنیمو از هم کم  میکنیمبرای هر دسته میانگین آن دسته را حساب 

 .که اگر آن را رسم کنیم و در آن قله ببینیم کلید حدسی ما صحیح است

بود ارائه شد. مشخص است که اگر کلید  شدهیمعرف [2]ی از حمله تحلیل توان تفاضلی را که در اخالصهدر این قسمت 
ی هاشکلی بنددسته رونیازاو  شودیمی با بایت واقعی درون دستگاه متفاوت سازهیشبحدسی اشتباه باشد بایت حاصل از 

ی حملهدیگر در شکل موج حاصل از  شودیمکه این باعث  شودیمانجام  اشتباهبهواقعیت و  دورازبهموج مصرف توان 
DPA ،ی مشاهده نشود.اقله 

ی ورودی با یک هامتنی دیگری که در اینجا مطرح است این است که چون دستگاه رمزنگاری یک کلید دارد و تمام نکته
 اگر هر متن ورودی با کلید کهیالدرحی ورودی فقط یک حدس کلید الزم است هامتن، برای تمام شوندیمکلید ثابت رمز 
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که این همان قضیه ضرب در آمار است که  شدیم، باید به ازای هر متن ورودی یک حدس کلید انجام شدیممتفاوتی رمز 
ی ورودی است. هامتنتعداد  pکه  دیرسیمام  iحالت برای بایت  p252ام به  iحالت برای بایت  252تعداد حدس کلید از 

. در ادامه دهدیمهمین کار را انجام  درواقع Maskingی سازمقاوم. شدیم ناکارآمدحمله تحلیل توان تفاضلی به این شکل 
 است. شدهدادهشرح  وجود دارد DPA[9]که در سایت رقابت جهانی  RSMی به نام سازمقاومویرایش جدیدی از این 

 

 Mask RSM یسازمقاوم .2

ی مصرف توان با داده میانی در حال رابطهی قبل مطرح شد حمله تحلیل توان تفاضلی از روی هابخشهمان طور که در 
 صورتبه [11]ی و در افزارسخت صورتبه [10]در  RSMی به نام سازمقاوم. یک کندیمپردازش کلید رمزنگاری را کشف 

را نشان  4ویرایش  DPA[9]موجود در سایت رقابت جهانی  RSMی سازمقاومالگوریتم  1شکل ی معرفی شد. افزارنرم
 .دهدیم

است به شرح زیر  شدهاستفاده DPA[9]رقابت جهانی  یسازادهیپ 4که در این الگوریتم و در نسخه  یاپوشانهمجموعه 
 :است

[0x00, 0x0f, 0x36, 0x39, 0x53, 0x5c, 0x65, 0x6a, 0x95, 0x9a, 0xa3, 0xac, 0xc6, 0xc9, 0xf0, 0xff]  

Algorithm 1: 

Input : 16-bytes Plaintext X [X0, X1 ·  · ·  X15], Key, 15 16-bytes constants RoundKey[r], 
 r ∈ [0, 14] 
Output: 16-bytes Ciphertext X [X0, X1 · ·  ·  X15] Draw a random offset, uniformly in [0, 15] 
X = X ⊕ Mask offset                         /* Plaintext blinding */ 

/* All rounds but the last one */ 
for r ∈ [0, 12] do  

X = X ⊕ RoundKey[r]                   /* AddRoundKey */  
for i ∈ [0, 15] do  

Xi = MaskedSubBytes offset+i+r (Xi)  
end  

X = ShiftRows(X)  
X = MixColumns(X)  
X = X ⊕ MaskCompensation offset+1+r  

end  

/* Last round */ 
X = X ⊕ RoundKey[13]  
for i ∈ [0, 15] do 

 Xi = MaskedSubBytes offset+13+r (Xi)  
end  

X = ShiftRows(X)  
X = X ⊕ RoundKey[14]               /* Ciphertext unmasking */  
X = X ⊕ MaskCompensationLastRoundoffset+14 

 4ویرایش  DPAموجود در سایت رقابت جهانی  RSMی سازمقاوم: الگوریتم 1شکل 
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بایت اول متن ورودی با  کندیمکه مشخص  شودیمتصادفی تولید  صورتبهدر این الگوریتم در ابتدا یک اندیس پوشانه 
وارد دورها شده  ازآنپس .شودیم xorی بعدی هاپوشانهبه ترتیب با  هاتیباشود. سایر  xorه پوشانه کدام پوشانه از مجموع

ی است رخطیغ S-boxعملیات  ازآنجاکه، گریدعبارتبه. شودیم xorبا پوشانه بعدی  S-boxو برای دورهای بعدی خروجی 
در دسترس باشد.  موردنظرباید مقدار بدون پوشانه بایت  S-boxاز ماتریس متن ورودی با جدول  تیهر بابرای جایگزینی 

جایگزین شود.  S-boxشود و سپس مقدار متناظر با آن از جدول  xorباید این بایت دوباره با پوشانه مربوطه  کار نیابرای 
ه بعدی در مجموعه است ی بدون پوشانه روی گذرگاه قرار بگیرد دوباره با پوشانه دور بعد که پوشانادادهنباید هیچ  ازآنجاکه

xor شودیم . 

ام از یک کلید ثابت  iها با بایت  Plain Textام از  iی بسیار مهمی که در اینجا باید توجه کرد این است که بایت نکته
xor با یک پوشانه ثابت  لزوماًاما  شودیمxor حدس  12به ازای هر حدس کلید،  توانینم. به همین علت دیگر شودینم
 رای پوشانه زد و به این شکل امنیت این طرح نسبت به قبل افزایش چشمگیری داشته است.هم ب

 

 [9]4ویرایش  DPAدر سایت رقابت جهانی  منتشرشدهاز حمالل  یاخالصه .3

آورده شده است، در این  [1]را که در مقاله  [9]4ویرایش  DPAدر سایت رقابت جهانی  منتشرشدهی از حمالت اخالصه
است. این حمالت به دو  شدهدادهقرار  [9]4ویرایش  DPA. نتایج این حمالت در سایت رقابت جهانی میکنیمبخش مطرح 

است.  شدهارائهدر این سایت  profilingحمله  14. تعداد شودیمی بنددسته non-profilingو  profilingگروه حمالت 
 یابر گر،ید یکند. از سو یابی)مرحله حمله( بازموج  شکلکیرا با رمزنگاری  دیکل تواندیمدسته  نیحمله در ا نیبهتر

. در کندیمرمزنگاری استفاده  دیکل یابیباز یبرا شکل موجعدد  14از حمله  نیبهتر ،non-profilingبر  یحمالت مبتن
 [1]است. non-profiling حمالت یتمرکز ما بر رو ریموارد ز

 شنهادشدهیپو همکاران  ی( توسط مرادCPA [12]است ) تک متغیره یهمبستگ توانحمله  کیحمله که  نیاول
 یریپذبیآس این .دیآیم به وجود هیاولی سازادهیپ یخطا کیکه از  بردیمبهره  یریپذبیآس کیحمله از  نی. ا[13]است
در همان ثباتی قرار  شده است، دهیپوش im پوشانه باکه  box -Sاز جدول ix یورود کیکه  دهدیمرخ  یزمان RSMدر 

 را ثبات تی. فعالشودیمی سیبازنوپوشیده شده است،  1im+ که با  box-Sاز جدول   iy یخروج کیتوسط  که ردیگیم
یی تنهابه i+1mو  im هر دو پوشانه RSMی سازمقاوم گرفت. در در نظر (i+1m⊕ i m)  ⊕ (iy⊕ i x) عنوانبه توانیم

که  شودیم هیاول عدم توازن منجر به نشت نی. اشودیمتوازن نام  i + 1mو im پوشانهترکیب دو ، حالنیبااهستند.  متوازن
 [1]ساده استفاده شود. تک متغیره CPA حمله کیتوسط  تواندیم

تا مقدار اندیس  کندیم. در مرحله اول، مهاجم تالش شودیم انجامدر دو مرحله  ،و همکاران Kanghong یحمله بعد
پوشانه  HW نگیکه وزن هم کنندیماستفاده  تیواقع نیاز ا مهاجمرا حدس بزند.  متن ورودیهر  یبرا شدهاستفاده هیاول

m0 ⊕ m15  هاانهپوش سایر یبرا کهیدرحالاست،  1برابر (mi ⊕  mi + 1) نگیماختالف در وزن ه نیا است. 4 برابر 
را  اندیس یدهیا، زیاد اختالف نیا یزمان تیو موقع شودیم دهید [9]4ویرایش  DPAرقابت جهانی  یهاموج شکلدر 

ی بنددستهکه پوشانه یکسانی دارد در یک گروه  را هایابیردتمام  تواندیممهاجم  ،یانی. در مرحله دوم و پادهدیمنشان 
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 دیکل یافتن یبرا ل موجشک 29و همکاران.  Kanghongآغاز کند.  رمزنگاری دیکل یابیباز یبرا را CPAحمله  کیو  کند
دو حمله با استفاده از  نو همکارا Junrong. کردنداستفاده  یریپذبیآساز همان  هحمل تعدادیازآن پس .کردنداستفاده 

 تفاوتهمین از  و همکاران Zhou. شکل موج را پیشنهاد دادند110در  دیکل کشفو  اندیس نییتع یبرا زیاد تفاوتهمین 
 [1].شکل موج استفاده کردند 14توسط  رمزنگاری دیکل نییتع یابر تشخیص الگوو  زیاد

 ، یافتند و توانستند کلید رمزنگاری را باCPA آن به دنبال و F-Testبا استفاده از را  اندیس ،و همکاران Nakai، بعدازآن
برخورد  یحمله گریحمله د .نددراستفاده ک CPA، از مانندیم یکه ناشناس باق انمهاجمسایر . شکل موج کشف کنند 43
 15 و اول تیبا نیب یتفاوت اصل 15محاسبه  یبرا رسونیپ یهمبستگاستفاده از با  ی رابرخورد ابتدادر  این حمله بود.

 [1].کرد یابیباز حمله انتشار با توانیمرا ی کلید هاتیباکل  سپسداد.  صیتشخ دیکلدیگر  تیبا

Kutzner  افزارنرمو  افزارسخت یسازادهیپ بر رویرا  یحمالت متعدد [14]و همکاران RSM با توجه به ندکرد شنهادیپ .
 تک CPAاز  یرویپ اندیس را با ،حمله نیشد. اول شنهادی(، دو حمله پ[9]4ویرایش  DPA از رقابت جهانی) افزارنرم یاجرا
و  Kutzner. حمله دوم توسط کندیمی سایر حمالت استفاده ریپذبیآساز همان  ،گریدعبارتبه. حدس زد رهیمتغ

 i + 8mو  im نیب پوشانهکشف کردند که تفاوت در  سندگانیاست. نو یفردمنحصربهحمله  درواقعاست.  شدهارائههمکاران 
حمله  کی. شودیمفاده استحمله  کی ی ارائهبرا یژگیو نیثابت است. ا im ⊕  i + 8m حاصل ،گریدعبارتبهثابت است. 

که  کندیماستفاده این حمله از این واقعیت  .[14]مقاله ارائه شد هماندر  RSM افزارسخت ی( بر روشدهیسازهیشبسوم )
 [1]در دور آخر است. 7Sتوسط  شدهاستفادهدر دور اول همان پوشانه  box-Sاز جدول  0Sتوسط  شدهاستفاده  imپوشانه 

 

 [8] 4.2ویرایش  DPAدر سایت رقابت جهانی  منتشرشدهالگوریتم جدید  .4

ی را تغییر دادند. سازمقاومالگوریتم  DPA[1]موجود بر روی سایت رقابت جهانی  [1]پس از انجام این حمالت در مقاله 
. دلیل انجام این تغییر، شودیم xorداده ورودی با پوشانه، کلید با پوشانه  xorی جابهدر ابتدا  افتهیرییتغدر الگوریتم 

جلوگیری از حمالت افقی است. همچنین برای جلوگیری از انجام حمالت اول و دوم که در باال توضیح داده شد، در دور 
 Shuffle. این کار توسط الگوریتم شودیمتصادفی برای هر بایت انجام  صورتبه MaskedSubBytesاول و آخر، عملیات 

 [1]:شودیمآمده است، انجام  3شکل که در 

بیتی  xorی تصادفی هاسیاندکه در ابتدا ماتریس کلید با ماتریس مجموعه پوشانه بر اساس  افتهیرییتغهمچنین الگوریتم 
 [1]آورده شده است: 2شکل در  شودیم

است مجموعه پوشانه جدیدی در سایت رقابت جهانی  ذکرشده [15]ی مجموعه پوشانه که در مقاله هایژگیوبرای حذف 
DPA  شودیماست که در مجموعه زیر مشاهده  شدهدادهقرار  [1]4,2ویرایش: 

[0x03; 0x0c; 0x35; 0x3a; 0x50; 0x5f; 0x66; 0x69; 0x96; 0x99; 0xa0; 0xaf; 0xc5; 0xca; 0xf3; 0xfc] 
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 ، وجود ندارد.کردیمی را مستعد حمله سازمقاومی مجموعه پوشانه قبلی که هایژگیواین مجموعه پوشانه، دیگر  در

 

Algorithm 1: 
Input  : 16-bytes Plaintext X  [X0;X1 … X15], SubKeys, 15 16-bytes constants RoundKey[r], r ∈  [0; 14], 16 masks of 8 bit, called 
Mask[] 
Output: 16-bytes Ciphertext X [X0;X1 … X15]   /* Draw 16 4-bit (uniformly random, unknown) offset[] for the key blinding */ 
/* Draw of 2 shuffling functions (uniformly random permutations), Shuffle0; Shuffle13 : [0; 15] → [0; 15], bijective */ 
RoundKey[0]  ← RoundKey[0] ⊕  Mask[offset[]] 

/* All rounds but the last one */ 
for r ∈  [0; 12] do 

X = X ⊕  RoundKey[r] /* AddRoundKey */ 
if r = 0 then 

for i ∈  Shuffle0([0; 15]) do 
Xi = MaskedSubBytes offset[i]+r(Xi) 

end 
else 

for i ∈  [0; 15] do 
Xi = MaskedSubBytes offset[i]+r(Xi) 

end 
end 
X = ShiftRows(X) 
X = MixColumns(X) 
for i ∈ [0; 15] do 

MaskCompensation[i] = ShiftRows(MixColumns(Mask[offset[i]+(r+1)])) ⊕  Mask[(offset[i]+(r+1))] 
end 
X = X ⊕ MaskCompensation[] 

End 
/* Last round */ 

X = X ⊕  RoundKey[13] 
for i ∈ Shuffle13([0; 15]) do 

Xi = MaskedSubBytesoffset[i]+13(Xi) 
end 
X = ShiftRows(X) 
X = X ⊕ RoundKey[14] 

/* Ciphertext unmasking */ 
for i ∈ [0; 15] do 

MaskCompensationLastRound[i] =ShiftRows(Mask[offset[i] + 14]) ⊕ Mask[(offset[i] + 14)] 
end 
X = X ⊕  MaskCompensationLastRound[] 

 [1]و ارائه شده در  4.2ویرایش  DPAدر سایت رقابت جهانی  شدهارائه افتهیرییتغ: الگوریتم 2شکل 
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 شنهادشدهیپحمله  .3

که در  طورهمانکه  میدهیماست. همچنین در این قسمت نشان  شدهارائهدر این قسمت حمله پیشنهادی در این پژوهش 
 شودیمبه وزن همینگ کمتر  هادادههمبستگی  CMOSی مدارهای ساخت فنّاوربا کاهش  تنهانهاست،  شدهارائه [7, 2]

بودن اندیس  مشخصای با فرض صحیح بودن کلید و  DPAی حملهبلکه بیشتر شده است. برای اثبات این موضوع 
آمده است. در ادامه با نگاهی  4شکل آن در است که نتایج  شدهانجاممجموعه پوشانه بر اساس همبستگی وزن همینگ 

کلید با مجموعه  xorبه این موضوع پی برد که در ابتدای الگوریتم عملیات  توانیم [1]در  شدهارائهدقیق به الگوریتم 
در همان ابتدای الگوریتم برای هر عملیات رمزنگاری یک کلید  درواقع. شودیمی تصادفی انجام هاسیاندپوشانه بر اساس 

ی رمزنگاری به ازای هر متن هااتیعمل. در تمام شودیمبیتی  xorثابت با مجموعه پوشانه بر اساس اندیس تصادفی، 
 پوشانه است.  کندیمو در این عملیات تنها چیزی که تغییر  ورودی، کلید رمزنگاری ثابت است

 به دستمحل انجام این عملیات را  توانیمبا فرض مشخص بودن کلید و اندیس در این نقطه،  DPAبا انجام یک حمله 
کلید برای تمام شکل  چراکهشده با کلید وابسته است  xorبه پوشانه  کامالً توان مصرفی هاموجآورد. در این بازه از شکل 

در این بازه شبیه به هم باشند یعنی دارای پوشانه یکسانی هستند. با همبستگی  هاموجثابت است و اگر شکل  هاموج
 هاموجری نسبت به سایر شکل یی که دارای همبستگی باالتهاموجشکل  توانیمی مذکور بازهدر  هاموجگرفتن تمام شکل 

 توانیمی یکسانی دارند. به این شکل هاپوشانهبا احتمال خیلی زیاد  هاموجهستند را در یک دسته قرار داد. زیرا این شکل 
ی دارای پوشانه یکسان را جدا کرد تا بتوان عالوه بر حدس کلید، پوشانه را نیز حدس زد. هاموجتعداد بسیار زیادی از شکل 

Algorithm 2: 
input : None 
output: A permutation Fn

2
 → Fn

2 
Initialize a vector of 2n elements of Fn

2; 
for j ∈ {0,1,…, 2n -1} do             // Scrambling 

r  ← R U([0, 2n  -1) ; 
while r ∈ S[0; i-1] do 

r  ← R U([0, 2n  -1) ; 
end 

S[i]  ← r ; 
end 

return S 

 Shuffle: الگوریتم 3شکل 
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ی هاپوشانهتوسط  جادشدهیا، نویز هاموجی دارای پوشانه یکسان و انجام حمله روی همان شکل هاموجی شکل بنددسته با
 پوشانه را نیز حدس زد. توانیمو به این شکل  ابدییمکاهش  شدتبهدیگر به هنگام حدس پوشانه، 

 

 نتایج مربوطه .4

کلید با  xorدر نقطه  هاسیاندصحیح بودن کلید و مشخص بودن با فرض  DPAی حملهبرای بایت اول کلید، در ابتدا 
 4شکل است تا بازه مربوط به این عملیات مشخص شود. همچنین  شدهانجامپوشانه و استفاده از همبستگی وزن همینگ 

 .دیکنیمنتایج این حمله را مشاهده  4شکل ارد. در به وزن همینگ هنوز وجود د هادادهکه همبستگی  دهدیمنشان 

 

 پوشانهبا  دیاول کل تیبا xor یبرا کیمشاهده پ: 4شکل 

ت. قله اطراف اس شدهگرفتهبرای پردازش در نظر  250000تا  150000ی بازه هاموجبرای تسریع در پردازش، در شکل 
که  میکنیمیی نمابزرگی دقیق این شکل را بازهکلید با پوشانه است. برای مشخص کردن  xorمربوط به عملیات  2عدد 

 .شودیممشاهده  5شکل در 
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 پوشانهبا  دیاول کل تیبا xor الیمربوط به عمل کیاطراف پ یبازه: 5شکل 

بایت اول کلید با پوشانه است. حال  xorمربوط به عملیات  باًیتقر 22150تا  22115ی بازه شودیمکه دیده  طورهمان
 2شکل . نتایج مربوط به همبستگی در میریگیمرا نسبت به شکل موج دوم در این بازه همبستگی  هاموجی شکل همه

 آمده است.

 

 22155 یال 22115 یبازهشکل موج با شکل موج دوم در  5555 یهمبستگ جینتا: 6شکل 

 است: 22150الی  22115ی بازهشکل موج با شکل موج دوم در  5000نتایج زیر برای همبستگی 

  است. 0,9100بیشتر از  هاآنشکل موج همبستگی  1717تعداد 
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  است. 0,9150بیشتر از  هاآنشکل موج همبستگی  1255تعداد 

  است. 0,9199از  تربزرگ هاآنشکل موج همبستگی  224تعداد 

  است.  0,9949از  تربزرگ هاآنشکل موج همبستگی  149تعداد 

است،  10یعنی موج دوم  برای شکلبایت اول  پوشانه اندیسبرابر با  هاآنبایت اول  پوشانه اندیسکه  ییهاموجشکل در 
 آمد. به دستمذکور  یهابازهنتایج زیر در 

  است  0,91تا  0,92بین  هاآنشکل موج، همبستگی  23تعداد 

  شکل موج همبستگی  105تعداد  مجموعاًاست که  0,99تا  0,91بین  هاآنشکل موج، همبستگی  12تعداد
شکل موج  197تعداد  10 اندیسشکل موج با  302از مجموع  گریدعبارتبهاست یا  0,99کمتر از  هاآن

 است. 0,99بیشتر از  مساوی یا هاآنهمبستگی 

  شکل موج همبستگی  115تعداد  گریدعبارتبهیا  است 0,995کمتر از  هاآنشکل موج همبستگی  119تعداد
 است. 0,995مساوی یا بیشتر از  هاآن

است. برای انجام این حمله از شکل  شدهانجامکلید با پوشانه  xorت به بعد از عملیا DPAدر این قسمت ابتدا یک حمله 
 224که گفته شد،  طورهمان هاموج. تعداد این شکل میکنیماست استفاده  0,9199بیش از  هاآنیی که همبستگی هاموج

 7شکل این حمله در  هستند. قله به وجود آمده در 10دارای اندیس پوشانه  هاآنکه تعداد بسیار زیادی از  هستعدد 
 است. مشاهدهقابل

 

 15 حیصح اندیسماسک با  یبرا شدهمشاهده کیپ: 7شکل 
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 طورهمان. میدهیمانجام  0,9949شکل موج با همبستگی بیشتر از  149با تعداد  S-boxی دیگر نیز به بعد از حملهیک 
نویز  عنوانبهشکل موج  34است که تعداد  0,9949بیشتر از  هاآنشکل موج همبستگی  149شد تعداد گفته  قبالًکه 

 S-boxبرای حمله به بعد از  هاموجی زمانی انتخابی در شکل بازهاست.  DPAی زیر مربوط به حمله هاشکل. کندیمعمل 
 .شودیمبرای این حمله مشاهده  جادشدهیاقله  1شکل است. در  350000الی  250000حدود 

 
 اول تیبا S-boxبعد  15 اندیسبا  پوشانه یبرا حیمربوط به حدس صح DPA:8شکل 

 

 
 S-boxبعد  1 اندیسبا  پوشانه یمربوط به حدس غلط برا DPA: 9شکل 
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 S-boxبعد  7 اندیسبا  پوشانه یمربوط به حدس غلط برا DPA:15شکل 

 
 S-boxبعد  15 اندیسبا  پوشانه یمربوط به حدس غلط برا DPA: 11شکل 

در نظر  350000تا  250000ی بازهدر  S-boxبرای تمام حمالت بعد از  شدهاستفادهی هاموجالزم به ذکر است، شکل 
 است. شدهگرفته

. برای این دیکنیممشاهده  12شکل به بایت دوم انجام دادیم که نتایج آن را در  S-boxی بعد از احملهبرای نمونه دیگر 
 .شودیمبرای این حمله مشاهده  قله به وجود آمده 12شکل است. در  جداشده شدهگفتهشکل موج با روش  105حمله 
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 برای حدس صحیح ماسک بایت دوم DPA: انجام 12شکل 

 

 
 مربوط به حدس غلط پوشانه برای بایت دوم DPA: 13ِشکل 

 

 این حمله را انجام داد. توانیمنیز  هاتیبابرای سایر 
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 ن پژوهشدر ای شدهارائه یسازمقاوم .8

به دلیل ثابت بودن کلید در این نقطه از الگوریتم،  شودیمبیتی  xorکلید با پوشانه  کهیهنگامکه مطرح شد،  طورهمان
کلید  xorدر هر عملیات رمزنگاری، عملیات  ازآنجاکهوابسته به مقدار پوشانه است.  کامالًتوان مصرفی دستگاه در این نقطه 

پوشانه برای بایت  xor، توان مربوط به عملیات شودیمبایت و به ترتیب از بایت اول تا آخر انجام  بایت به صورتبهبا پوشانه 
i  در هر عملیات رمزنگاری،  گریدعبارتبه. افتدیمی زمانی ثابت، اتفاق بازهدر یک  باًیتقر هاموجام کلید در تمام شکل

شکل  شودیمکه باعث  افتدیماتفاق  هاموجاز شکل  [j,k]زمانی  یبازهام در  iپوشانه با کلید برای بایت  xorعملیات 
اعمال کنیم  هاموجرا به این دسته از شکل  DPAیی که در این بازه بسیار شبیه به هم هستند را جدا کنیم و حمله هاموج

 تا بتوان پوشانه را نیز حدس زد.

تصادفی  صورتبهد به ترتیب از بایت اول تا آخر انجام نشود و پوشانه با کلی xorحال اگر در هر عملیات رمزنگاری، عملیات 
 رونیازاو  شودینمیکسان  هاموجام از کلید، بازه زمانی انجام این عملیات با سایر شکل  iبرای هر بایت باشد، برای بایت 

 .شودینم ریپذامکاندر این بازه،  هاموجبر اساس شباهت شکل  هاموجی شکل بنددسته
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ی ساخت مدارهای فنّاوراست با کاهش  شدهاشاره [7, 2]که در  طورهماندر ابتدا نشان دادیم که  در این پژوهش،
CMOS  توسط  جادشدهیابه وزن همینگ وجود دارد. سپس کار خود را که مربوط به کاهش نویز  هادادههنوز همبستگی

ام از  iی پوشانه گذاری، بایت سازمقاومبدون  AESکه اشاره شد، در الگوریتم  طورهمانمجموعه پوشانه بود، مطرح کردیم. 
ی ورودی مشخص است اگر حدس کلید هامتن ازآنجاکه. شودیم xorابت ام از یک کلید ث iی ورودی با بایت هامتنتمام 

کلید حدسی صحیح با متن ورودی  xorی میانی که حاصل دادهبر اساس  هاموجی شکل بنددستهصحیح باشد، هنگام 
در مشاهده کرد. حال  DPAی حملهواضح را هنگام انجام  کامالًیک پیک  توانیمو  شودینماست، نویزی ایجاد 

وجود دارد که بر اساس یک اندیس  شدهمحاسبهمتغیر یک بایتی از پیش  12 [1]در  شدهارائهی پوشانه گذاری سازمقاوم
. شودیم xorحاصل آن با متن ورودی  تیدرنهاکه  شودیم xorبایت به بایت با کلید  صورتبهیع یکنواخت تصادفی با توز
. شودینم xorی ورودی با یک پوشانه ثابت هامتنام از تمام  iبایت  لزوماًپوشانه را حدس زد زیرا  توانینمدر اینجا دیگر 

به این نتیجه رسید  توانیم شودیمتصادفی تولید  صورتبهیکنواخت  اندیس مربوط به مجموعه پوشانه با توزیع ازآنجاکه
شده است و  xorبا یک پوشانه ثابت  هاآنام  iمتن ورودی، بایت  300نمونه ورودی حدود  5000در  مثالعنوانبهکه 

 کندیمنویز عمل  ورتصبهنمونه است  4700که حدود  هانمونههستند و باقیمانده  هانمونهکدام  هانیامشخص نیست که 
، با استفاده از یادگیری ماشین توانستند که شکل شدهانجامبرابر( است. در بیشتر حمالت  15که نویز بسیار زیادی )حدود 

را  DPAی متفاوت را کاهش دهند و حمله هاپوشانهی دارای پوشانه یکسان را جدا کنند و نویز به وجود آمده توسط هاموج
در حمالت یادگیری ماشین باید شکل موج  درواقعاعمال کنند و پوشانه را نیز حدس بزنند.  داشدهجی هاموجبه شکل 

را داشته باشیم که این موضوع انجام این حمالت را کمی سخت  هاپوشانهمربوط به مصرف توان کلیدهای فرضی با تمام 
 .کندیم
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ی دارای پوشانه هاموجالگوی همبستگی توانستیم شکل در کاری که در این پژوهش انجام دادیم با استفاده از تشخیص 
برابر( کاهش دهیم تا  10)حدود  شدتبهی مختلف را هاپوشانهی کنیم و نویز به وجود آمده توسط بنددستهیکسان را 

، نتایج برابر( پوشانه را نیز حدس زد. نتایجی که در فصل قبل مشاهده شد 2حدود  تاًینهابتوان در کنار نویز بسیار کم )
ی پوشانه سازمقاومتوسط  جادشدهیاروش ما روش بسیار کارآمدی در حذف نویز  دادیمقابل قبولی بود که نشان  کامالً

ی سازمقاوم تیدرنهابا بهبود روش تشخیص الگو هنوز این نویز را تا حد بسیار زیادی کاهش داد.  توانیمگذاری است که 
 کلید با پوشانه برای هر بایت بود را ارائه دادیم. xorخود را که تصادفی کردن عملیات 
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