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چکیده
گشتآشوبیمیپردازیمکهاساساًمتشکلازیکنگاشت


ایمبتنیبرجای

دراینمقالهبهمعرفییکرمزدنباله

میدهیم که
متناهیطراحیشدهاست.نشان 

آشوبیویکبخشخطیاستوبهصورتکلمۀ محورروییکمیدان 
کردهودرقالبخودهمزماندارایگیرندهای ازنوع

زمانوخودهمزمانعمل 


توانددردوحالتهم
اینسامانهمی
ناظرباورودیناشناخته 1است.ضمنبررسیکاراییاینسامانهباتوجهبهدقتنمایشماشینمحاسباتی،نمونۀ
دهیمکهخروجیآنحتیباگسستهسازی


عنوانیکویژگیاصلینشانمی

سازیکردهوبه

آنراپیاده
نرمافزاری

نگاشت آشوبی ،واجد شرایط الزم آماری است .همچنین بهازای پارامترهای مختلف ،این سامانه را با رمزهای
طوراخصنشانمیدهیمکهدرحالتکلیدبااندازۀکوتاه(حدود 111بیت)این


کنیموبه

ایمشابهمقایسهمی
دنباله

سامانهنسبتبهیکیازسامانههایمشابهباحالتدرونیتقریباًبرابر،سرعت11برابربیشتردارد.
گشتآشوبی،رمزنگاری،همزمانی


رمزجریانی،جای
واژههای کلیدی:

مقدمه
کهدرسامانههایرمزنگاری،کلیدرمزنگارییاکلمۀ عبوربایدماهیتیتصادفیداشته

به دلیل  
این
امروزه 

سامانههادارد.معموالً تولیداعداد تصادفی بااستفادهاز ترکیب

باشد،تولید اعدادتصادفینقشمهمیدر این 
انجاممیشود.اولیندسته

هایاعدادشبهتصادفی3


ومولد
دودستهمعینازمولدهابهناممولدهایاعدادتصادفی2

ینامیکهایآشوبی

شاملابزارهاییاستکهازمفهومفیزیکیفرآیندهایتصادفیماننداختالالتالکترونیکود
در برخی از سامانههای غیرخطی استفاده میکنند ] .[3این ابزارها دنبالههای خروجی با درجۀ عدم قطعیت
ماشینهایحالتمتناهیمتناوبوقطعیهستندکهدرونیکدورۀتناوببایدرفتارتصادفی

اعدادشبهتصادفی

یک منبع تصادفی از اعداد را شبیهسازی کنند .از دیدگاه نظری ،مولدهای شبه تصادفی بر اساس طبیعت

اینهمه در ادبیات موضوع
بهطور بالقوه دنبالههایی تولید میکنند که قابل پیشبینی هستند .با  
قطعیشان  

بهعبارتدیگر
بندیشدهاند[ .]22[،]7


امنطبقه
هایزیادیازایننوعمولدهایشبهتصادفی دردستۀ

خا 
نواده
*نویسندۀ مسئول daneshgar@sharif.ir
1 . Unknown Input Observer
2 . Truly Random Number Generators
3 . Psuedo Random Number Generators

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-29

ازطرفدیگرمولدهای

گیریمیشود.


اطالعاتدرقالبآنتروپیشانونیاندازه
چشمگیری دارندکهدرنظریۀ 
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بهطور
ساختارالگوریتمایننوعمولدها،شاملمحاسباتیاستکهقابلیتپیشبینیبراساساندازۀ ورودیو 

نالگوریتمهای محاسباتیموجود)بهمنابعمحاسباتی

بهابزارمحاسباتیدردسترسوسریعتری


باتوجه
متوسط(
بینیناپذیر هستند .البته این نکته
بسیار زیادی نیازمند است و بهاین دلیل دنبالههای تولیدشده توسط آنها پیش 
قابلتوجه است که برای یک مولد دادهشده ،ممکن است برخی از مقادیر اولیه معین باعث تولید دنبالههای

بهصورت
بهازای   t=1٫1٫2٫ ...
متناوب و کوتاه (و ناامن از نظر رمزنگاری) شوند .مثالً مولد BBS1که  

mod n

،ممکناستدنبالههاییبادورۀ تناوبکوتاهتولیدکند ].[2بنا بر این

میشود
 kt 1  ktتعریف 

2

کندکهازجهتآماریقابلقبولباشند،یعنیتعدادمعینی

یکمولدشبهتصادفیمعموالً بایددنبالههاییراتولید 

دردهههای اخیراستفاده

اینکه 
ازآزمایشهایآماریاستانداردراباموفقیتبگذرانند[.]27ازطرفدیگربا  

شبکههای  3SPNو جعبههای جانشانی 4مؤثر و
از اولیه 2های رمزنگاری موفقی نظیر حلقههای  Fiestelیا  
امنیتآنها نسبتبه

گشتهای کارآمددررمزهایبلوکی،باعثشدهکهتحقیقاتبیشتریدرساختارو 
جای 

میرسد رمزهای
بهنظر  
معلومشد ،

باشد،اماهمانگونهکهدرمسابقۀ  eSTREAM

انجامشده 
رمزهایدنبالهای 

شدهاند ،کماکان به ایفای نقش مهم خود در
ساخته 

دنبالهای که مبتنی بر مولدهای شبه تصادفی امن و کارا 

هازیادباشدیامحدودیتمنابعمحاسباتیوجودداشتهباشد،ادامهدهند .


کهحجمداده
کاربردهایی
میشوند.
خودهمزمان تقسیم 

همزمانو
روشتولیددنبالهکلیدبه دودسته 

بهطورکلیازنظر 
ای 
رمزهایدنباله 


،درحالیکه

میشود
بهطور مستقلازمتناصلییامتنرمزیتولید 
کلید 
خالصهدرنوعهمزماندنبالۀ  

بهطور 

در نوع دوم دنباله کلید تولیدشده وابسته به متن اصلی یا متن رمزی یا هر دو است .در مراجع [،]22[ ،]1
شدهاند،کهباتوجهبهکاربرد
زمانوخودهمزمانتعاریفمختلفیارائه 

دنبالهای 
هم
[]22[،]22برایرمزهای 
دینصورتهستند:
خاصموردنظردراینطرحقابلتوصیفب 
)  zt   k ( st

()1
) ct   ( zt , pt
)  s   (s
k
t
 t 1
دهدوبه


نمایشمی
بهازایهرمقدار  t  1بردارمتغیر  stمقدارحالتدرونیرادرلحظه  t
دراینتوصیف 

راتولیدمیکند.

دنبالهکلید  zt

مقدارکلیدمخفی k ومقدارحالتدرونیدرلحظه t وابستهاست.تابعمولد   k

راتولیدمیکندو

درمعادلۀ رمزگذاریتابعخروجی  باترکیبدنبالهکلید  ztومتناصلی  ptمتنرمز ct  
رابازیابیمیکند.فرآیندهایرمزگذاریورمزگشاییدرشکل

ترکیبدنبالهکلید zt ومتنرمز ctمتناصلی pt
شدهاند.
نشانداده 

1
صورتتوصیفمیشود:


طورکلیبدین
زماننیز 
به


ایخودهم

یکرمزدنباله



1 . Blum-Blum-Shub
2. Cryptographic Primitive
3 . Substitution-Permutation-Network
4 . S-box

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-29

روزرسانیمیکند.درمعادلهرمزگشاییتابعخروجی     1با


مقدارحالتدرونیرابه
تابعانتقالحالت   k
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شکل  .3شکل کلی یک رمز دنبالهای همزمان  (aرمزگذاری (b ،رمزگشایی
)  zt   k ( st

)  ct   ( zt , pt
)  s   (c ,..., c
k
t
t
 t 1

همانطور
میدهد و 
بهازایهرمقدار  t  1بردار  stمقدارحالتدرونیرادرلحظه t نمایش 
دراینتوصیف 

درابتدایراهاندازی   1کلمه

بهازای کلمۀ متنرمزیقبلیاست(.
میشود برابرمقدارتابع     k
کهدیده 
خودهمزمان در [،]11[،]1

شکلهایدیگرینیزبرایرمزهای
میشود ).
متنرمزیمجازیدرنظرگرفته 
مقداردنبالهکلید

شدهاندکهتقریبا ًمعادلباهمینشکلهستند.درمعادلهرمزگذاریتابعمولد   k
معرفی 

[ ] 11

میکندوتابعخروجی باترکیبدنبالهکلیدومتناصلیpt 
بهنوبه
میکندکه 
،متنرمز ct راتولید 

 ztراتولید 
بهعنوان بازخوردواردبردارحالتخواهدشد.دررمزگشاییدوبارهتابعمولد  kمقداردنبالۀ کلید zt را
خود 
 
میکند.
میکندوتابعخروجی     1باترکیبدنبالهکلیدومتنرمزی ctمجدداًمتناصلی  ptراتولید 
تولید 
میشود .فرآیندهای رمزگذاری و
بهعنوان بازخورد وارد بردار حالت درونی  
در این قسمت متن رمزی  
میشود.
رمزگشاییدرشکل2دیده 
زمان است که
خودهم 

دنبالهای 
میرسد که ] [23یکی از اولین مقاالت در زمینۀ طراحی رمزهای  
بهنظر  

خودهمزمان بیتمحورراارائهکرد.امادایمن 1اینایدهرا درهمانسالمورد

ایدهایبرایطراحیرمزهای

خودهمزمان یعنی  KNOTشدکه

معرفییکیازاولینرمزهایدنبالهای

واصالحآنمنجر 
به

انتقادقرارداد 
نهتنها ازنظر
روشمعرفیشدهماورر  

بهنوبۀ خودچندسالبعدبهآنحمله تفاضلیشد وشکستهشد ].[17

امنیتینقدشد ]،[23بلکهازنظرمهندسینیزموردانتقادواقعشد].[8دایمنبرایرفعمشکلانتشارخطادر
بهنام CCSR2راپیشنهادکرد.درآنمقاله
ودهمزمان  
یکساختاربرایحالتدرونیرمزدنبالهایخ 

 KNOT
محوربهنام  نیزمعرفیشدکههمازاینساختاراستفادهکردهبودوهم


وبیت
خودهمزمان 

رمزدنبالهای

مسابقهرمزهایدنبالهای eSTREAMکهمجریانپروژه

درگروهنرمافزاری

 2118

های  2112
تا
طیسال 

رمزکلمهمحوربودباطول

زمانبهنام SSSکهیک


ایخودهم

رمزدنباله
ECRYPTانجامدادند،مؤلفان ] [21
بهنام SOBERارائهکردند.این
زمان 


ایهم

همراهطرحاحرازهویتبراساسرمزیدنباله
بیتی 
به
  11
کلمات 

یمن گزارش کرد ،شکسته و از دور مسابقه
رمز دنبالهایدر همان سال تحت حملۀ متن رمزی انتخابی که دا 
خارجشد].[12

1 . Daemen
2 . Conditional Complementing Shift Register

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-29

میکرد.
نقاطضعفKNOTرابرطرف 
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شکل  .2شکل کلی رمز دنبالهای خودهمزمان  (aرمزگذار (b ،رمزگشا 
1

بهنام مسکویتو ارائه شد
بیتمحور نیز  
خودهمزمان  

در گروه سختافزاری مسابقه نیز یک رمز دنبالهای 
] ،[11کهمجدداً پسازانجامیکحملهمتنرمزیانتخابی شکستهشد ].[18سپسطراحان مسکویتو درصدد
رفعنقاطضعفآنبرآمدندونسخهایازآنبهنام موستیکیو 2را ارائهکردند ].[11امادرپایانمرحلۀ سوم

دهاندازنظر
بهدالیلیکهگورکیناکوهمکارانذکرکر 
بهمسکویتوداشت ،
ی 
مسابقه،چوناینرمزشباهتزیاد 
کاراییامتیازالزمراکسبنکردوازدورمسابقهخارجشد].[12
سالهای
میتوان دیدکهدربین  
بهمقاالتارائهشده 


درارتباطباتحقیقاترویرمزهایآشوبیوبامراجعه

رمزنگاریمبتنیبرآشوب،ازدینامیکهای

بسیاریازمؤلفاندرمعرفیطرحهای 

 2111تا 2111میالدی 
میکردند ،اما با توجه به بیتمحور بودن فناوریهای ارتباطی ،استفاده از
آشوبی روی اعداد حقیقی استفاده  
بهدلیل تفاوت اساسی در
اینگونه رمزها در کاربردهای عملی با مشکالت زیادی مواجه بود .عالوه بر این  

مدلسازی این دسته از رمزهای آشوبی ،ارزیابی امنیت و کارایی آنها بر اساس استانداردها و
ساختار و  
تریناینطرحهاراباپتیستا


نمونهیکیازاولینومعروف
بهعنوان 
 .
روشهایسنتیرمزنگاریقابلانجامنبود 

ارائهکرد][2کهچندسالبعدمشخصشددرمقابلحملهمتناصلیمعلوممقاومتنمیکند].[12پاپادیمیتریو3
،2111کوکارف 4وهمکارانش


درسال
ایدیگرچنینطرحهایی را ارائهکردند].[28

وهمکارانشدر  
نمونه
یکطرحرمزنگاریآشوبیازنوعبلوکیارائهکردند] ،[11سپساثباتکردندکهطرحشاندرمقابلحمله
خطیوحملهتفاضلیمقاوماست].[12
گسستهسازی

میرسد از نخستین تالشهایی که موجب شد توجه رمزنگاران به تدوین نظریه 
بهنظر  
نگاشتهای آشوبی جلب شود تحقیق و پژوهش کوکارف باشد ] .[21کوکارف در این مقاله نشان داد که در

2111


درسال
میبرند.
هایآشوبیپیوستهومتناظرشانبهارث 


شرایطیمعین،خواصآشوبیراازنگاشت
برایاندازهگیریخواصآشوبیدر


پیوستهکه
کوکارفوهمکارانشدر ] [22درمقابلمفهومنمایلیاپانف 1
میرود،مفهومنمایلیاپانفگسستهراتعریف کردندونشان دادندکهتحت
آشوبیپیوستهبهکار 

نگاشتهای 

1. Mosquito
2. Moustique
3 . Papadimitriou
4 . Kocarev
5 . S-box
6. Lyapunov

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-29

گسستهنگاشتهای آشوبیتحت

تقریبهای 

کاررفتهدررمزهای بلوکیآشوبی،

طراحیجعبههای جانشانی  2
به
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هاهمگرا


آننگاشت
آشوبیبهنمایلیاپانفپیوستۀ 

گسستهنگاشتهای 

تقریبهای 

شرایطمعینیاینمفهومبرای
شوبگسستهرامعرفیکردندومثالهای

هابااستفادهازاینتعریف،مفهومدیگریبهنامآ


سپسآن
میشود.

همچنین آنها روی مجموعه نگاشتهای پیوسته آشوبی و یک متغیره ،نوع
متعددی از آن را معرفی کردند .
گشتها در تعریف آشوب گسسته
گشتهای آشوبی را معرفی کردند و نشان دادند که این جای 
دیگری از جای 
کردندوضمنتشریحروشهای

میکنند.آمیگووهمکاران] [2موضوعکاربردآشوب گسستهبررسی 
صدق 
استفادهازنگاشتهای آشوبی

ایوبلوکی،محدودیتهای 


آشوبیدررمزهایدنباله
مختلفکاربرددینامیکهای 

دقیقتری برای تقریب گسسته
آنها در ادامه ضمن تعریف  
بهطور مجزا بیان کردند  .
پیوسته را در هر مورد  
پروتکلهای

یامنرمزنگاریدر 
اولیهها 
بهعنوان  
میتوان  
تقریبها را 

آشوبی،نشاندادندکهانواعمختلفاین
همچنیندرادامه
هاییازچنیناولیههاییرانیزارائهکردند .


ومثال
پیچیدهترمانندامضای رقمی 1استفادهکرد 
استانداردوبیتمحور مطرح

مشا 
به
هابانمونههای  


اینرمز
تحقیقاتمرتبطبارمزهای متقارنآشوبی،مقایسۀ 

سامانههای آشوبی

پیادهسازی 
شد ].[22آدابو و همکارانش نیز نشان دادند که استفاده از ابزارهای محاسباتی برای  



کند که این محدودیتها ناشی از قانون نمایش اعداد حقیقی و
می 
محدودیتهایی را برای این سامانهها فراهم  

بهدلیلقانون
عبارتدیگر 

هادرماشینهایمحاسباتیبادقتمتناهیاست] .[2
به


برشآن
روشهایگردکردنیا

نمایش اعداد حقیقی و برش این اعداد در دقت متناهی ،بین یک عدد حقیقی و مقدار نمایش یافته آن در دقت
هایبهکاررفتهدر


برشوتعدادبیت
نبهالگوریتمگردکردنیا
متناهی،مقداریاختالفوجودداردکهمیزانآ 
آنها  ضمن معرفی مفهوم شبه آشوب ،ارتباط خواص آشوب و شبه آشوب را از جهت
ماشین وابسته است  .
پیادهسازی بیان کردند و شرایط الزم برای آنکه هر دو رفتار مشابهی داشته باشند را نشان دادند] .[2برای

آشنایی  با مفاهیم پایه نظریه آشوب ،خواص مناسب آشوب برای رمزنگاری ،فنون رمزنگاری آشوبی،
میتوانبه
کاربردهایمتعددامنمبتنیبررمزآشوبیوتحقیقاتاخیروبرخیازمسائلبازدراینزمینه 
][21مراجعهکرد.
ودهمزمانآشوبیاهمیتخاصیدارند،
دنبالهای خ 
میرسد کهسهویژگیزیردرطراحیرمزهای 
بهنظر 

نمیشود.
بهسادگیمیسر 
سامانهایغیربدیهیاستوظاهراً 

ویژگیهادرچنین

هرچنداجتماعاین
سختافزاری رقمی سامانهرمزنگاری(که

نرمافزاری یا
پیادهسازی  
الف) لزومگسستهسازیآشوببهعلت  
میتواندموجبتضعیفیاازبینرفتنخاصیتآشوبشود).

پیادهسازی مؤثر(کهطراحیبررویمیدان
محوربهدلیلسرعتزیادو 

سامانههایکلمۀ

ب) ترجیحبرارائه
زمانسازی
هم 
داشتنیکطرحخودهمزمانباگیرندهازنوعناظرباورودیناشناخته،برایکنترلخطاو 

ج)
میتواندروییکمیدانمتناهیمسئلهدشواریباشد).
الً 
خودکار(کهمعمو 
ویژگیها ارائه شدهوهدفاصلیاینمقالهتبیینمیشود  .دردهۀ

درادامهمختصریازهریک ازاین
خاص شده است و کاربردهای

گذشته به کاربرد نگاشتهای آشوبی پیوسته در طرحهای رمزنگاری توجه 
سامانه هایامنمانندرمزهایآشوبی،مولدهایشبهتصادفیآشوبیوتوابعچکیدهسازآشوبیداشته

متعددیدر

1 . Digital signature

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-29
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تربامفاهیمپایهنظریهآشوب،خواصمناسبآشوببرایرمزنگاری،فنونرمزنگاری
بیش 
برایآشنایی 

است.
برخیازمسائلبازدرزمینههای

آشوبی،کاربردهایمختلفمبتنیبررمزآشوبی،آشناییباتحقیقاتاخیرو 
تاکنوندررمزهایدنبالهای،آشوببه

میتوانبه []13[،]2و[ [21مراجعهکرد .
مختلفرمزنگاریآشوبی 
هایمختلفیبهکاررفتهاست.ایندستهازرمزهااساسا ًمبتنیبرمولدهاییهستندکهدنبالههایپیچیدهتولید


شکل
میتوان از سامانههای آشوبی برای طراحی آنها استفاده کرد .البته چون در عمل سرعت زیاد و
میکنند که  

ایهستند،سامانههایدینامیکی


کمازجملهمعیارهایمهمیکرمزدنباله
سختافزاری)

پیچیدگینرمافزاری(

آنهافراهمکنند.یکنکتۀمهمدر
گونهایانتخابشوندکهبدونافزایشپیچیدگی،امنیتالزمرانیزبرای 
به 
باید 
یتواننداعدادحقیقیراتادقتمعیننمایش
پیادهسازیدینامیکآشوبیآناست.چونرایانههام 
رمزآشوبی  ،
بهطور
درایننوعرمزهابه دلیلحساسیتبهخطاینمایش ،درحینمحاسبات 

دهند،بنابراینخواصآشوبی
یافتهوباعثایجاداختاللدررمزگشاییمتنرمزیوبازیابیمتناصلیمیشود.گاهیبرای


تدریجیکاهش
پیشگیری از این مسئله کاربران  رمزآشوبی از دقت زیاد در محاسبات استفاده میکنند که باعث افزونگی

محاسباتیخواهدشد.
اولیههای
بهعنوان  
تقریبهای گسسته نگاشتهای آشوبی  

آمیگو و همکاران ] [2نشان دادند که برخی از 
شبهتصادفی مناسبی بهوجود آورند ،و تعدادی از این اولیهها را معرفی
میتوانند خواص آشوبی و  
آشوبی  ،


1
بندیدینامیکهای آشوبیگسستهرویاعدادصحیحرامعرفیکرده


فرمول
همچنینآدابو روشیبرای 
کردهاند  .


است].[2
میشود.دلیلاولشباهت
رمزدنبالهایآشوبیتوجه 

های 
متناهیدرطرح 

بهدالیلمتعددیبهکاربردمیدانی 

بهسایررمزهایدنبالهایمتداولوکلمۀمحوراستکهدرنتیجه

ساختاریآشوبگسسته(رویمیدانیمتناهی 
)
میکند .دومین دلیل قابلیت استفاده از عملگرهای بولی
بیشتر  
قابلیت مقایسۀ کارایی و امنیت بین آنها را  
میدهد وباألخرهدلیلسوم
متناهیاستکهکاراییوسرعتآنراافزایش 

تعمیمیافته)ومنطقیدرمیدانی 
( 
امکانانجامموازنهنسبیبینافزایشطولکلمهوکاهشحجممحاسباتدرکاربردهایمختلفرمزدنبالهایبا

انتخابمیدانمتناهیمناسباست.
خودهمزمان آشوبی که بر مبنای میدانی متناهی معرفیشده است

میرسد تنها سامانه رمز دنبالهای 
بهنظر  

آنهابااستفادهازبرخیمفاهیمنظریهکنترل،ارتباطمیانرمزهای
متعلقبهمیلریو 2وهمكارانشباشد ] .[22
گاهمشابهبارمزدنبالهای

یکسامانهارتباطاتیدینامیکیزمانگسسته وخطیشرایطمعینیبرقرارباشد ،
آن
خودکارهمزمانکند.درادامهتان 4ومیلیریونشان

بهطور 
حالتدرونیاشرا 

میتواند 
خودهمزمان،رمزگشا 

خودهمزمان بیتمحورتحتشرایطمعینیباهم

دینامیکیورمزهایدنبالهای

سامانههای 

بهطورکلی ،
که 
دادند 
معادلهستند[.]31[،]31

1 . Addabbo
2 . Millerioux
3 . Flat
4 . Tan
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نشان دادندکهاگردر
رابیانکردندو 

ورمزهایمبتنیبرسامانههای دینامیکیهموار 3

خودهمزمان 

دنبالهای


31

ایمبتنیبرجایگشتآشوبی

یکرمزدنباله

خودهمزمانبهنامرمزسوئیچینگ1خطیرامعرفیکردندکهبااستفادهاز

هایکشکلرمزدنبالهای


چنینآن

هم
پیادهسازیشده با یکنگاشتآشوبی،دینامیکخروجیبینتوابعرمزگذاریراجابهجا
یکتابعسوئیچینگ  

میکرد .اقبالی این سامانه دینامیکی را از نظر برخی از مشخصههای رمزنگاری مانند طول کلید ،اندازه

اینکه دنبالۀ خروجی این
محاسبات و خصوصیتهای آماری دنبالهخروجیبررسیکرد ].[2اونشان دادبا  
سازینرمافزاریآنبهمحاسباتاولیه


کندامابرایپیاده

پاسمی
بهخوبی 
مانهآزمونهایآماریاستانداردرا 

سا
مشکالتمربوطبهانتقالکلیدخصوصیکهناشیازبزرگیطولکلیداستوهمچنیناندازۀ

زیادینیازاست.
نسبتاًزیادمحاسباتپیشپردازشیدرطرحمیلیریوازجملهنکاتیاستکهاقبالیبهآناشارهکردهاست.
محورمبتنیبرمیدانی متناهی

دنبالهای آشوبیگسستهوکلمۀ 
هدفمادراین مقاله،ارائهیکسامانۀ رمز 

است که طول کلید کوچک و محاسبات کم داشته باشد و بتوان از آن هم در حالت همزمان و هم در حالت
در طرحپیشنهادی با استفادهاز ماتریسهایپوچتوان
میشود  
چنانکهدیده  
بهعالوه  
خودهمزمان استفادهکرد .

میتوان در خودهمزمان سازی رمزگشا بر حل مشکالت حاصل از کانالهای پر اختالل غلبه کرد .در انتها

میشود .
طرحپیشنهادیبارمزدنبالهایخودهمزمانموستیکیوارائه 

مقایسۀ
میکنیم .در بخش
رمزآشوبی و ایدههای اصلی آن را معرفی  

در این مقاله در بخش نمادگذاری ،سامانه 
میشود.دربخشنگاشت آشوبیاستفاده
بهطور کاملبیان 
توصیف ساختار  ،2PLCساختارطرحپیشنهادیرا 
یازآنراتوصیفمیکنیم.

وروشمحاسبهیکجایگشتآشوب

درسامانه،برخیازخواصآننگاشت

شده
کارکردهای عملیاتی برای این سامانه را بیان کرده و ضمن اشاره

سپس در بخش کارکردهای سامانه ،انواع 
تواندبایكسامانهرمزدنبالهای

اینسامانه  
می


تحتچهشرایطی
هایطراحی،اثباتمیکنیم 
روش 
مختصربه 

رابا
سامانهپیشنهادی 


ای،کارایی

بایکجدولمقایسه
همچنیندراینبخش
خودهمزمانمعادلشود .

همزمانیا

آزمایشهای آماری،

میکنیم .در قسمت اول بخش 
یک رمز دنبالهای مشابه ازنظر معیارهای مختلف بررسی  
ونهای
نتایج آزمون های آماری را بر روی نسخه شبه آشوبی نگاشت انتخابی و در قسمت دوم آن ،نتایج آزم 
بهطورکلیخواصشبهتصادفی
میدهیمکهدنبالهخروجی 
آماریبررویخروجیسامانهراارائهکردهونشان 

میکنیم.
دستآمدهرابیان 
به 
نتیجهگیری،نکاتنهاییونتایج 
موردنظررمزنگاریرادارد.دربخش 

سامانه دینامیکی آشوبی

PLC

بهعنوان یک رمز دنبالهای

ازاینپسPLCنامیده
دنبالهایپیشنهادی( 
دراینبخشابتدانمادهاوتعاریفموردنیازوسپسساختاررمز 
نمادگذاری

فرض کنید   f : یک نگاشت آشوبی مطابق با تعریف دوانی [13] 3و ) GF (q
عضوی باشد .یک خانواده از نگاشت 
ها مانند q

متناهیq 



q

q

 میدانی

طوریکه

میشود  
به
  : K در نظر گرفته  

ازایهرمقدار  k  K نگاشت )  (k ,.یکتقریبگسستۀ آشوبیاز   fمطابقباتعریفکوکارفدر[]5


به
1. Switching
2 . Pseudolinear Chaotic
3 . Devaney

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-29

میشود.
میشود)درقالبیکهسته،معادالترمزگذاریورمزگشاییمربوطارائه 


22

پژوهشهایریاضیمصاحب



جلد،1شماره،1بهاروتابستان1314

(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

باشد.نگاشتدومتغیره مقدار k  Kوعنصر

بافرضدوسوییبودن  k

def

q

یگرداند.
 a راگرفتهومقدار )  k (a)   (k , aرابرم 



،برایهرمقدارکلید  ، k  K
جایگشت q

q

جایگشتآشوبیگسسته
 k :یک 

بهطورکاملتوضیحدادهخواهدشد.
میشود.روشتعیینومحاسبۀ   kدربخش 4
رویمیدان q نامیده 
برایهر

 t  1, 2,مقادیر

بهعنواندنبالهمتناصلی  ct  ،دنبالهمتن
   pt  ، pt , ct , z t 

q

بهازایمقدار
میشود  .
رمزیو   zt دنبالۀ کلید اجرایی درنظرگرفته 

بهترتیب  q
ها 
هستندکهسطراولآن 

بردارهایی ستونی

است.بردارستونیحالتدرونی

 بردارهای

q

 pt ,ct , z t 

وبقیهسطرهایآنهاصفر

 pt , ct, z tهستند 

میشود:
دینصورتتعریف 
st ب 

q

def

 st  [ st(1) , st(2) ,

, st( ) ]T .

ماتریسهای    روی 

همچنین مجموعه همۀ 

معکوسپذیر روی میدان  q باشد .برای هر 

 A,B,D,E,F,W  M و ماتریس  F 
q

میشود که
را با  Mنمایش داده و فرض  
 نماد 1 

نشاندهندۀ
مشابهنماد  0

بهطور
نشاندهندۀماتریسیکامالًیکاست .
نشاندهندهبرداریکامالًیکونماد  1 

نشاندهندۀیکماتریسکامالًصفراست.
برداریکامالًصفرونماد  0 
نگاشت برداریq  



q

حاصلازاعمالجایگشتآشوبی   kرویهریکازعناصربرداری

 k :

میشود:
دینصورتتعریف 
ستونیب 
,  k (a )]T .

دراینسامانهازیکبردار

$

q

def

, a ]T )  [ k (a1 ),

k ([a1 ,

نیزاستفادهشدهاست.

حافظهشاملتعدادیازمقادیرقبلی ct

بهعنوان
  ct 

همچنین از نماد   s  Sبرای نشان دادن فرایند انتخاب عضو تصادفی  sاز مجموعۀ   Sبا قانون احتمال
 
دینشرحدرجدول1است:
شاملمجموعهایازتوابعب 

شدهاست.بهطورکلیسامانهPLC

نواختاستفاده


یک
جدول  .3توابع بهکاررفته در سامانۀ PLC
عنوان
بهروزرسانیحالت


ضابطه

 M 
 : 
 M 
 : 
 M 
 : 
 M 
 :
 

مولددنبالهکلید
رمزگذاری

q

رمزگشایی

q

q

k

q

k

2

2

q

q

k

2

4

q

q

k : 



2

2

بهروزرسانیحافظه


q

توصیف ساختارPLC 

نامهای هسته کرنل ،2رمزگذاری
قالب کلی سامانه  PLCشامل الگوریتم بارگذاری اینیت 1و سه بخش به 
وبهازایمقادیر
استکهبراساسشکل 2
() cnEورمزگشایی) (Dec

بیانمیشوند:

دینصورت
 t  1, 2,ب 

1 Init
2 Kernel
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)  setup :  k  Init ( , k

initial :  k , s1 , c1 , A, B, D, E, F, W


) s   (c , s , p , A, D, E, W
Keel: 
 t+1
k
t
t
t
) update:  c   (c , c
t
t-1
 t+1

) z t   k (ct , st , B, W


> Input :  pt

Enc: Kernel
 output : c   (z , p , F),
t
k
t
t

>  Input :  ct

Dec:  Kernel
output : p   (z , c , F 1 ).
t
k
t
t

نشاندهندۀ دقت نمایش ماشین ) ، ( precکد دودویی
کلید مخفی سامانه ،یک رشته بیتی شامل کد دودویی  
مؤلفههای ماتریس Eاست.الزمبهتوضیحاست
نشاندهندۀدومقداراولیه نگاشتآشوبی  )  (r0 , l0وکددودویی 

آنها درکلیدذخیره
بهطور تصادفی انتخابمیشوند ومقداروموقعیت 
بهجز   nمؤلفه ازماتریس Eکه 
که 
چنانکهدر ادامهدیدهخواهد شددرکارکرد
مؤلفههای آنبرابرمقدارثابت ودلخواه  aهستند ( 
میشود،بقیه 

دینصورتتعریفمیشود:
میشود).درحالتکلیکلیدمخفیب 
همزمانسامانه،ماتریس  E = 0فرض 

()3

, (in , jn , ein jn ) 

$

def

k   prec, r0 , l0 , a, (i1 , j1 , ei1 j1 ),

کهدرآن, 2p rec  1}، r0 (0,1)، prec {0,1} 

$

 {0}، l0 {0,

$

q

 a یکعضوثابتهستند .کد

شدهاند .با
داده 
سهتایی  (i, j, eij ) نمایش  
دودوییمربوط بهمقادیرو موقعیت   nعنصرتصادفیماتریس E  با 

توجهبه توضیحات باالاندازۀ کلیدبرابر   k  1 2prec  (n 1)log2 (q 1)  2n log2است.درجدول
انتخابهایمناسببرایاندازۀکلیدبرحسبپارامترهایمربوطهآوردهشدهاست.

2
جدول  .2انتخابهای مناسب برای اندازۀ کلید

17

2

8

127

1

8

12

228یا11 221

8

32

12یا17

13

2

8

12

31یا32

122

8

8

12

31یا32

222یا17 227

8

32

31یا32

12

12یا17
12یا17
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گشتآشوبی،صرفهجوییدر


روشکدگذاریجای

لیدمخفینسبتبه
علتانتخاباینروشکدگذاریبرایک
اندازۀ بیتی آن بهخصوص برای مقادیر بزرگ  q است .بردار ستونی    ctو تابع بهروزرسانی حافظه  
صورتتعریفمیشوند:


بدین
def

 (ct , ct-1 )  Mct  ct-1

,

) (i
دینصورتاست:
ضمنا ً ct  ct  i 1وماتریس  Mب 
0
0 0
0
1 0 
0
0 0
.

1
0 0

0
0 0

, ct(1) ]T

0
0
0
0
1

,

)1

def

(ct  [ct( ) , ct

0
0

0
M

0

0

فرض

بهروزرسانی سامانه 
بهعنوان پارامترهای ثابت سامانه برای راهاندازی و  
مقادیر  c1 , p1 , c1 , s1 
شدهاند:
تعریف 

دینصورت
بهطورمشخصب 
نامبردهدرجدول 1
توابع 

میشوند.درسامانهPLC

) setup :  k  Init ( , k

 initial :  k , s1 , c1 , A, B, D, E, F, W



()2
Kernel: 
) st+1  Wct  Ds t  Ak (s t )  Ek (p t
update:


ct+1  Mct  ct-1

 z t  Wct  Bk (st ),

معادالترمزگذاریبهشکل

ضمنا ً
()2

> Input :  pt

Enc: Kernel
 output : c  z  F (p ),
t
t
k
t


میشوند:
دینصورتتعریف 
ومعادالترمزگشاییب 
()2

> Input :  ct

Dec: Kernel
output : p 1 (F 1 (c  z )).
t
k
t
t


ازیکطرف باعث ایجادوابستگی بین حالت درونی و نمادهای قبلی متن

یک بخش آشوبی است .بخش خطی 
میشود.بخشآشوبیغیرخطینیز
باعثافزایشیکنواختیتوزیعخروجی 

رمزیمیشودوازطرفدیگر

باعث وابستگی حالت درونی به متن اصلی و باعث از بین بردن رابطه خطی بین حالتهای درونی متوالی
انتخابنگاشتآشوبیوتولیدجایگشت

در ادامهدربخشنگاشتآشوبیاستفاده شدهدرسامانه نحوۀ 
میشود  .

میشود کهکارکردسامانهقابلتنظیمخواهدبود.
آزمایشهای آمارینشانداده 

توصیفشده ودربخش 

آشوبی
میشود،درهرنوعکارکردمعادالتهستهورمزگذارنیزمتفاوتخواهندبود.
چنانکهدیده 


] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-29

درهستهاصلیسامانه،شاملیکبخشخطیو

شودکهتابعبهروزرسانیحالت   k


دیدهمی
درمعادلۀ()4


ایمبتنیبرجایگشتآشوبی

یکرمزدنباله
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نگاشت آشوبی استفاده شده در سامانه
کنندهخاصیتغیرخطیدرسامانهاستوبرامنیتآنتأثیرمیگذارد،الزم


چوننگاشتآشوبیتنهاتأمین
اولیهنگاشتقطعهقطعهخطی

کارگیریآندقتبهعملآید.دراینبخش ابتداایدۀ 


انتخابوبه
استدرنحوۀ 
،معرفیمیشوند.درادامهضابطۀ

عملآورده
به 
آشوبیونقاطضعفآنواصالحاتیکهبعداًآدابو][2رویآن 
معرفیشدهوضمنمعرفی خواصاصلیایننگاشت،

کاررفته 

قطعهخطیآشوبیکهدر  PLC
به


نگاشتقطعه
دالیلانتخابآنبیانمیشود.

پاپادیمیتریو و همکارانش برای استفاده در سامانۀ رمز آنالوگ از یک تابع خطی و قطعهقطعه پیوسته 
دینصورتاستفادهکردند]:[28
ب 
()7



n

 ( x)  a  bx   d j x  e j
j 1

گونهای انتخاب میشدند که دینامیک آشوبی برای تابع به وجود بیاید ،درون
به 
پارامترها  

که در آن همۀ 
هایانجامشدهبعدیمعلوم


امادربررسی
سازیهمسادهباشند.

دامنهایمعینومحدود،باقیبماندوازنظر 
پیاده

دلیلحقیقیبودنتابع،سامانهرمزنگاریمعرفیشدهدرکاربردهایرقمیومحاسباتدقتمتناهی،


شدکهبه
دهدکهباعثمیشودبازیابیکاملمتنرمزیناممکنشود]. [28


ستمی
خواصآشوبیخودراازد

نگاشتآشوبیقطعهقطعهخطی( )8پیشنهاد شده و آزادیبررسی کرد 

برایاصالحنقاطضعفتابع()7


].[1نتایجبررسیاونشاندادکهبرایخانوادۀنگاشت()8نمودار
1
1 1
,
) x  (0, ) ( ,
4
4 3
1 1
1 2
,
) x( , ) ( ,
3 2
2 3
()8
2 3
3
,
)x  ( , ) ( ,1
3 4
4
 1 2 3 
,
x  0, , , ,1
 4 4 4 


3x

3 x  1

 ( x)  
3x  2


) rnd (.


ازایمقادیراولیهمختلفقابلقبولاستووقوعخطسیرهایمتناوببادورهتناوبکوتاه،


هیستوگرامنگاشتبه
چنیندراکثرمواردتابعتوزیعاحتمالدنبالهتکرارهاینگاشت،یکنواختاست.

مشاهدهشدهاست .
هم

کم
سامانهامکانپذیراست.ضمنا ً نمایلیاپونوفآندربرخینقاطدامنهصفراستوبهازایتعدادیازمقادیر

،3رفتارنگاشتکامالً
هادرمبنای 


چنینبادرنظرگرفتنورودی
اولیهخطسیرنگاشتمتناوبمیشود .
هم

دینصورت در
هایقطعهقطعهخطیراب 


خاصازخانوادهتبدیلرینی،نگاشت
قابلپیشبینیاست .آدابوحالتی 

نظرگرفت]:[2
()1

 >1

,

  ( x)   x   x 

کوچکتر از  xاست .او نشان داد که برای خانواده

بزرگترین عدد صحیح 

نشاندهندۀ 
که در آن    x 
نگاشت  ،) 1(نمای لیاپونوف مثبت و بزرگ است و اگر پارامتر   مقدار صحیح باشد ،تابع چگالی احتمال
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همچنیناونشاندادکه() 1
لیکنواختاست .

منحصربهفردودارایتوزیعاحتما

تکرارهایمتوالیآنپایدار ،
بهشرط
بهعالوه او نشان داد که در دنباله تکرارهای نگاشت  ،
خواص مخلوط کنندگی خوبی را ایجاد میکند  .
ازطرفدیگرنتایجبررسیهایاو

اتفاقمیافتد .

خودهمبستگی 

پایداربودنتابعچگالیاحتمالتنزلتدریجی
خانواده ،دنباله تکرارهای نگاشت ممکن است دوره

بهازای برخی از مقادیر اولیه برای این 
نشان میدهد که  
تناوبکوتاهداشتهباشد .دراینمقالهحالتخاصیازنگاشتآشوبیرینیبافرض    3وبادرنظرگرفتن
یکمقدارثابت
()11

دینصورتانتخابشدهاست.
) 0  (0,1ب 
1 2 3
,
x  0, , , ,1
.
4 4 4
,
else
.


) (x
 f ( x)   3

 0

بههمراه مرجع مربوط
در جدول  3نقاط قوت و ضعف خانواده نگاشت (  )01
بر اساس نتایج اعالمشده  ،
برایکاهشنقاطضعفنامبردهشدهدرجدول،2درهستهسامانه PLCبخشخطیمناسب

خالصه شدهاست.

همچنین از مؤلفههای مختلفی مانند
در کنار بخش غیرخطی آن یعنی نگاشت آشوبی ( )01افزوده شده است  .
،حافظه،جمعدرپیمانهوجایگشتاستفادهشدهاست.

ماشینحالتمتناهی
جدول  .1نقاط ضعف و قوت خانواده نگاشت ()32
نقاط قوت

نقاط ضعف

بزرگینمایلیاپونف][2

لههایباتناوبکوتاه[]2[،]1
وجوددنبا 

یکنواختیتابعچگالیاحتمال][2


تنزلتدریجیخواصآشوبی][1

مخلوطکنندگیخوب[]28[،]2



مقبولیتنمودارهیستوگرامفراوانیمقادیرنگاشت][1



آماری نشاندادهخواهدشدکه

درادامهبابررسیآمارینتایجدنبالهخروجیسامانهدربخشآزمایشهای 


بهمنظور جلوگیری از بروز
الً  
نتیجه این اصالحات باعث بهبود نقاط ضعف نگاشت آشوبی شده است .معمو 
بادقتمتناهی،درمرحلهراهاندازینگاشتآشوبی،ازدقت

خطاینمایشیابرشاعدادحقیقیدرمحاسبات 

بااستفادهازروشمعرفیشده

میشود .
محاسباتیمضاعفبرایتولیددنبالهتکرارهاینگاشتآشوبیاستفاده 
دینصورت انجام
کوکاریو ] ،[22در فرآیند راهاندازیاولیه سامانه ،PLCتعریف و تولید جایگشت آشوبی ب 
، ) 01(بردارحقیقی

]) (r0

l0  q 1
f

,

(r0 ),

l0 1
f

vc  [ (r0 ),
l0
f

صرفنظرکردناز  l0تکراراولیۀنگاشتآشوبی،جلوگیریازتأثیرسوءنقاطگذرای

میشود.دلیل
تولید 
بهدلیلرفتارآشوبینگاشت
غیرآشوبیابتداییدرتکرارهااست .

) f ( x

وبدونکاستنازکلیاتروش،فرض

درغیراینصورتنقاطبیشتری ازدنبالهتولیدخواهد

میشود همۀعناصراینبردارازهممتمایزباشند(

بهصورت
دهو 
بهطورصعودیمرتبش 
شد).سپسمجموعهعناصربردار  v c
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انتخابشده وباتکرارمتوالینگاشت

بهطورتصادفی
ابتدایکمقدارحقیقی  r0 ویکعددطبیعی   l0

یپذیرد:
م

ایمبتنیبرجایگشتآشوبی

یکرمزدنباله

 xq 1 
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  xi | x0  x1 

دینصورت تعریف
میشود .در انتها با استفاده از این بردار مرتب شده ،جایگشت آشوبی   k ب 
نمایش داده  
میشود،

()11

)  j , ( f ( xi )  x j , i  q -1
i  q -1
0 ,

 k (i)  

کوکارفاثباتکردهاستکهخواصآشوبیجایگشتتولید شده،حداقلبرابرخواصآشوبینگاشتمولدآن


دهندکهجایگشت )11( تأثیرزیادیرا


نیزنشانمی
آزمایشهای آماری


بخش
نتایجبررسیهادر

است ] .[22
خروجیسامانهایفامیکند.

درایجادخواصشبهتصادفی

کارکردهای مختلف سامانه
میتواند در دو نوع همزمان  (SPLC0)و
میشود که سامانه رمز دنبالهای   PLC
در این بخش نشان داده  
 
بهوجود
قابلیتها با انتخابهای مناسب برای ماتریسها در (  )2

بهکار برود و این 
خودهمزمان   (SSPLC2)

بههمینمنظوردرهریکازکارکردهای،PLCخصوصیاتویژهسامانهمانندکلیدمخفی،حالتاولیه
میآید .

میشود.درانتهایاینبخش ،سامانه PLCازنظرکاراییوامنیتبا
وشرایطالزمدرهرنوعکارکردبیان  
خودهمزمان معادالت رمزگشا

همزمان و 
قابلذکر است که در کارکردهای  
میشود  .
یک سامانه مشابه مقایسه  
استکهدرکارکردخودهمزمان،درصورتبروزخطادرمتن

اینتفاوتبه اینعلت

متفاوتخواهندبود .
بهصورت
خودهمزمان سازی را  

رمزی دریافتی ،معادالت رمزگشایی باید پس از تعداد معینی سیکل ،عمل 
درحالیکه در کارکرد همزمان ،همزمان سازی به عهده کاربر است و انتشار خطا

خودکار انجام بدهد ،
اجتنابناپذیراست.

کارکرد همزمان
کلیدشاملیکرشتۀ بیتیمطابقبا

و()14هستند.
و( )13
بهصورت (  )02
معادالتکلیسامانه  SPLC
همچنیندراین
وحالتدرونیسامانهشاملیکحافظه بیتیویکمتغیرحالت بیتیاست .

تعریف )3(
همزمانیراتضمینکند.در  SPLC خطا(درصورتوجودرویکانال)کامالً قابل
کاربربایدنوعکارکرد  
رانشانمیدهد.

انتشارخواهدبود.قضیهزیرشرایطالزمبرایتبدیلPLCبهSPLC
ایهمزماناستانداردومطابقشکل0است.


شودومعادلیكرمزدنباله

تبدیلمی
بهصورت
معادالتسامانه  SPLC 

و()2و( )6
گزاره وبا استفادهاز(  )4

باجایگذاریشرایط

برهان:
بهصورت
میتوان معادله رمزگذاری  SPLCرا  
میشوند .از  )12(و   )13(
( )12و ( )13و ( )14تعریف  
هاستکهدر()12معادلهمربوطبه ct

ومطابقباشکلاستانداردهمزمان()0نوشت.قابلتوج

خالصه()12


1 . Synchronous PLC
2. Self-synchronous PLC

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-29
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همچنین
 .
میتواندهرمقداردلخواهیداشتهباشد 
نقشیدرسایرمعادالتسامانهنداردودر نتیجه ماتریس   M
زماناستولیبهدلیل


امانهرمزهنوزهم
سایرماتریسهاهمکامالً دلخواهانتخابشدهباشند،س

اگردر PLC
اشتوصیهنمیشود.


وجودسربارمحاسباتیزیاد،استفاده
)  setup :  k  Init ( , k

 initial :  k , s1 ,[c1 ], A, B, D, F



()12
Kernel s : 
)  st+1  Dst  Ak (st
update:


} {ct+1  Mct  ct-1

 z t  Bk (s t ),

> Input :  pt

()13
Enc s : Kernel s
 output : c  z  F (p ),
t
t
k
t

>  Input :  ct

Dec s :  Kernel s
()12
output : p 1 (F 1 (c  z )).
t
k
t
t

)(1
 zt  z t

()12
)Kernel s ,Enc s : ct  c(1
t

 st+1  Dst  Ak (st ).
کارکرد خودهمزمان
ایخودهمزماناستاگرتابعمولددنبالهکلیدفقطوابستهبهکلیدمخفی


یکرمزدنباله
براساستعریف()2
وجودمیآید


اینخاصیتزمانیبه
دقیقتر
بهطور 
وتعدادمحدودی(مثالً ) n0ازنمادهایمتنرمزیقبلیباشد .
کهمتغیرحالتدرونیرمزگشا،درهرواحدزمانیفقطشامل n0متنرمزیقبلیباشد.چنینخاصیتیموجب
خودکاربارمزگذارهمزمانشود.

بهطور
ازدریافت  n0نمادمتنرمزی ،
شودکهرمزگشاپس 


می
ناظر،متناصلیرا(حتی
میتواند بدونداشتنمقداراولیهودرنقشیک 
نتیجهدیگرایناستکهرمزگشا 
در صورت تغییرات احتمالی متن رمزی روی کانال که ممکن است ناشی از اختالالت طبیعی کانال یا
بهوجودشرایط
بهدرستی بازیابیکند.البتهدرایننوعکارکرد،تضمینخودهم زمانی  
دستکاریمهاجم باشد) ،

هستند.شرایطالزمبرای

و()11
بهصورت )08(
و( ) 17و معادالتهستهورمزگشادرآن  
بهصورت  )12(

میشوند:
خودهمزمانیدرمعادالتسامانهSSPLCبدینصورتبیان 

برقراری
)  setup :  k  Init ( , k

 initial :  k , s1 , c1 , A, B, D, E, F, W



()12
EKernel ss : 
) st+1  Wct  Dst  Ak (st )  Ek (p t
update: c  Mc  c
t
t-1
 t+1



 z t  Wct  Bk (st ),
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یکرمزدنباله

> Input :  pt

Enc ss : Kernel
( )17
 output : c  z  F (p ),
t
t
k
t

)  setup :  k  Init ( , k

 initial :  k , sˆ1 , c1 , A, B, D, E, F, W



-1
()18
DKernel ss : 
) sˆ t+1  Wct  Dsˆ t  Ak (sˆ t )  EF (ct  zˆ t
update:


ct+1  Mct  ct-1

 zˆ t  Wct  Bk (sˆ t ),

>  Input :  ct

Dec ss :  DKernel ss
()11
output : pˆ 1 (F 1 (c  zˆ )).
t
k
t
t

بایکرمزدنبالهایمشابهمقایسهخواهندشد.در

درانتهایاینبخشدریکجدول،کاراییوامنیت SSPLC
ایننوعکارکرد،کلیدمخفیمطابقبا ( )3شامل تعداددلخواهیازعناصرماتریس E است.حالتدرونی
خودهمزمانی معادالت هسته و

  SSPLCشامل یک حافظه و یک متغیر حالت است .برای تعیین شرایط 
رمزگذار،الزماستلمزیراثباتشود.

لم  3-1الف)درسامانهPLCدرجهوابستگی[2]1برابرباصفراست.
متنرمزی

درونیوخروجی

منحصربهفردباحالت

بهطور
متناصلیرا 

میتوانورودی
ب)درسامانه PLC
توصیفکرد.
حالت را برحسب متن
میتوان بردار  
ج) اگر در سامانه (  )2شرط   A  EF-1Bبرقرار باشد آنگاه در آن  
دینصورتنوشت:
ومقادیرثابتب 

رمزی

()21

st+1   j=1 D [(I  EF )Wct-j+1  EF-1ct-j+1 ]  Dt s1
j-1

-1

t

میشودکهتساویزیربهازای r  0 برقراراست:
معادالت()2دیده 

برهان:الف)ازدستگاه
) (r
) ct+r  ct  Wct  Bk (st )  Fk (st )   k (st , pt
میشود:
برایاینمنظوراز()1ایننتیجهگرفته 

ب)
))) pt  (F (ct  Wct  Bk (st
1

1
k

هایدرونیسامانهراحلکنیموحالتدرونیرابهشکلصریحیازسایرمؤلفههایسامانه


بازگشتیبینحالت
توصیفکنیم.اینکاردرزیرانجامشدهاست.
ج)اثباتبااستقراروی 

بهعنوانفرضپایهبرای t  1 رابطۀبازگشتیفوق
ابتدا 
میشود .
 t  1, 2,انجام 

میشود.
اثبات 
s2  Wc1  Ak (s1 )  Ek (p1 )  Ds1

1 . Relative degree
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گونهای خاصیت
به 
خودهمزمانی در معادالت هسته  ،SSPLCابتدا الزم است  

بهمنظور اثبات وجود خاصیت 
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میشود،
ودرعبارتباالجایگزین 

دوم()2مقدار )  Ek (p1محاسب 
ه
ازمعادلۀ 
-1
-1
s2  Wc1  Ak (s1 )  EF c1  EF z1  Ds1
میشود،
جایگزینشدهوبااستفادهازشرط(ج)نتیجهساده 
اول()2مقدار   z t
ازمعادلۀ 
-1
-1
-1
s 2  Wc1  Ak (s1 )  EF c1  EF Wc1  EF Bk (s1 )  Ds1

=(I-EF -1 )Wc1  ( A  EF -1B)k (s1 )  EF -1c1  Ds1
=  j=1 D j-1[(I-EF -1 ) Wc1-j+1  EF -1c1-j+1 ]  Ds1
1

بهازای
حکم 

میشود 
میشود.فرض 
میشود.اکنونمرحلۀ بعدیاستقراءانجام 
اینترتیب فرضپایهاثبات 
به 
و 

 t  n برقرارباشد،

sn   j=1 Dj-1[(I  EF-1 )Wcn-1-j+1  EF-1cn-1-j+1 ]  Dn-1s1
n-1

()21

نوشتهشده ومقدار

دهاز )5(
ازای  t  n  1 همحکمبرقراراست.حالت  sn+1بااستفا 
نشاندادهخواهدشد به 
میشود،
آخرآنجایگذاری 

)درجملۀ
( 20

sn+1  Wcn  Ak (sn )  Ek (pn )  Dsn
) =Wcn  Ak (sn )  Ek (pn
] +D[ j=1 D j-1[(I  EF -1 ) Wcn-1-j+1  EF -1cn-1-j+1 ]  Dn-1s1
n-1

) =Wcn  Ak (sn )  Ek (pn
+ j=1 D j1[(I  EF -1 ) Wcn-1-j+1  EF -1cn-1-j+1 ]  Dns1
n

به در محاسبه   s 2در عبارت باال
محاسبهشده و با عملیات مشا 

مجدداً از معادلۀ دوم  )2(مقدار Ek (pn ) 
میشود،
جایگزین 

sn+1 =(I - EF )Wcn  ( A  EF )k (sn )  EF cn
-1

-1

-1

+ j=1 D j [(I  EF -1 ) Wcn-1-j+1  EF -1cn-1-j+1 ]  Dns1
n

= j=1 D j-1 [(I  EF -1 ) Wcn-j+1  EF -1cn-j+1 ]  Dns1
n

اینترتیبحکمقسمت(ج)اثباتشد.
به 

میکند.
خودهمزمانیدرSSPLCرابیان 

قضیهبعدیونتیجهآنشرایطالزمبرایوجودخاصیت

.1

تساوی A = EF-1Bبرقرارباشد.

.2

ماتریس D پوچتوانازمرتبه n0  0باشد.

دراینصورت
به  t مقدارمتنرمزیقبلیاست:
وابسته 

دینصورت
بهازایهرمقدار 1  t  n0 بردارحالت  s t+1ب 
الف) 
()22

),c(1
) t

st+1   (c1-(1) ,
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به   n0 مقدار متن رمزی قبلی
دینصورت وابسته  
ب) به ازای هر مقدار  t  n0  1بردار حالت s t+1 ب 
است:
()23

)(1
t

) ,c

,

st+1  2 (c

)(1
t-n0 +1-

میتواندپساز  n0 گام،
عبارتدیگررمزگشا 

)درنقشناظرصحیحخواهدبود .
به
کردرمزگشای( 11
عمل 
ج) 
بهدرستیانجامدهدو  pˆ t  ptخواهدبود.
بازیابیمتناصلیرامجدداً 
شکلحالتدرونی()21درنظرگرفته

لم  0-5
 1قضیه،براساسنتیجۀ (ج) 
بهشرط  
باتوجه 

برهان :الف)
میشود.

دینصورت:
برایاثباتقسمتالفقضیه،باتوجهبهتعریفبردارسطری  ctب 

(1) T
), c(1
] t- +1 , ct-

def

)(1
), ct(2) , ct(1) ]T  [c(1
t-1 , ct- 2 ,

دینصورتنوشت:
راب 
بهازای  1  j  tبردار  ct-j+1
میتوان 

)(1
)(1
)(1
T
 [ct-j ,ct-j-1 , ,ct-j+1- ] .

,

)1

(ct  [ct( ) , ct

ct-j+1

توجهبهجملهدومتحتسیگماکهشامل

بهجملهاولتحتسیگماکهشامل  ct-j+1استوبا 
اکنونباتوجه  
عبارتدیگر

میتواننتیجهگرفتکهمقدارحالتدرونی تابعیازمتنرمزیاستیا 
به
 ct-j+1است ،
()22

),c(1
) t

def

st+1 =  (c1-(1) ,

میشود.
برقراراستوحکمقسمتالفقضیهاثبات 
میشود.
لم()0-5فرمصریححالتدرونی() 21مجدداًدرنظرگرفته 
(ب)برایاثباتبااستفادهازنتیجه(ج) 
بهازای t  n0  1 حکمقسمتب
میشود 
گرفتهشدهاست.نشانداده 

بهشرط 2قضیهدرنظر
مقدار  n0باتوجه 
میشود،
قضیهصحیحاست.مقدار s t+1بهازای t  n0  1 بسطداده 
0
 D [(I - EF -1 )Wcn0 +1 + EF -1cn0 +1 ] +

sn0 +1

D1 [(I - EF -1 )Wcn0 + EF -1cn0 ] +
+
Dn0 -1 [(I - EF -1 )Wc 2 + EF -1c 2 ] +
Dn0 [(I - EF -1 )Wc1 + EF -1c1 ] +
Dn0 +1s1
بهسادگی نشان داد به ازای هر   t  n0  1تعداد جمالت برابر با  n0 خواهد بود .با توجه به مقدار
میتوان  

میتوانبرای
درجمالتباالوارتباطآنهاباتوانماتریس D دواندیسمتغیرحالت ،

اندیسمتغیرهای  c و  c

حالت sn0 +ν کهدرآن  1 استفرمبسطیافتهکلیرانوشت:
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اینترتیب sn0  2 شامل n0 جملهخواهدبود.
به 
و 
میشوند  
بهشرط  2قضیه،دوجملهآخردربسطحذف 
باتوجه 
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sn0 +  D0 [(I - EF -1 )Wcn0 + 1 + EF -1cn0 + 1 ] +
D1[(I - EF -1 )Wcn0   2 + EF -1cn0   2 ] +
()22

+
-1

-1

] [(I - EF )Wc + EF c
),c(1
) n0 +ν-1

n0 -1

D
def

)= 2 (c(1
ν- ,

)(1

بیشترینمقدار
استیعنی  c -و 

به  c
مربوط 

ستداللمشابهباقسمتالفقضیه،کمترینمقداراندیس c 

باا
میتواننوشت:
ازای  t  n0  1 

این 
به
به cn0  1است.بنابر 
اندیس c مربوط 
)(1
)(1
) st+1  2 (ct-n0 - +1 , ,ct
()22
میشود.
وحکمقسمتبقضیهبرقرار 
بهازای برخی مقادیر
میشود  
(ج) برای اثبات فرض  

  t  1, 2,مقدار خطا در کانال   et+1 = st+1 - sˆ t+1

میشود:
دینصورتنوشته 
و()08مقدارخطاب 
بادرنظرگرفتندودستگاه( )06

مقداریمثبتباشد.
et+1 = st+1 - sˆ t+1
) =Wct + Dst + A(s t )+E(p t
)) - (Wct + Dsˆ t + A(sˆ t )+EF -1 (ct - zˆ t

()27

) =Det + A(st )+E(p t
) -A(sˆ t )+EF -1 (ct - zˆ t

میشود،
باجایگذاریمقدار  ctاز() 12ومقدار zˆ tاز()18نتیجهگرفته 


) = Det + A(s t )+E(p t
()28

et+1

)) -A(sˆ t )-EF -1 (z t  Fk (p t )  Wct  Bk (sˆ t
) =Det + A(st )-EF -1 (z t  Wct

میشود،
از()06دیده 
جایگذاریمقدار  z t
مجدداًبا 
) = Det + A(st )  EF -1 (Wct  Bk (st )  Wct
()21
) =Det + A(st )-EF -1Bk (st

et+1

یه()0-5اینتساویبرقراراست:
چونبااستفادهازشرطالفقض 
()31

et+1 = Det

وازآنجاpt+1 = pˆ t+1 خواهدشدودرنتیجهحکمقضیهاثباتمیشود.

بنابراین st+1 = sˆ t+1 
بهطور
خودهمزمانی  

بهنتایجقبلی،نشاندادهشدکهدر صورتوجودخطارویکانال،

اینترتیب باتوجه
به 
 
خودکارانجامخواهدپذیرفت.
میشودکهمعادلیکرمز
درصورتوجودشرایطقضیه()0-5تبدیلبه SSPLC

نتیجه  -3-1سامانهPLC
استاندارد()2خواهدبود.

خودهمزمان

دنبالهای
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میشود که  et+1 = 0 استو
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میشود که درصورتبرقراریشرایط قضیه،حالتدرونی
برهان :با استفادهازنتایج قضیه( ) 1-2روشن 
عبارتدیگرPLCبااستفادهازشرایطقضیه

هموارهبهتعدادیمتناهیازمتونرمزیقبلیوابستهاست .
به

رمز
معادلمیشود:

استاندارد()2

دینصورتباشکل
)ب 
 1-2(
()31
)(1
t

) ,..., c

+1

) zt  z (1
t

)(1
 ct  ct
)s   (c(1
2
 t-n 0 t+1

)مطابقبادستگاه()2حالتدرونیدرزمان t  1تابعیکلیددارازتعدادمحدودیمتنرمزیقبلی
ودر( 31
فقطبه
درزمان t تابعیکلیددارازحالتدرونیدرزمان tوتابعرمزگذاری  درزمان  t 

ودنبالهکلیدهم
دنبالهکلید  ztومتناصلی ptوابستهاست.
بهوسیلۀ تغییر
میتواند  
انعطافپذیر است که  

گونهای 
به 
چنانکه در باال دیده شد ،سامانه رمز دنبالهای    PLC

خودهمزمانبهکاربردهشود.درجدول

بهشکلهمزمانیا


دلخواه
بهطور
ماتریسهایانتخابی)کاربر 

پارامترها(
شده ازنظرتعدادیازپارامترهایامنیتیماننداندازۀ کلیدواندازۀ حالتدرونیو
معرفی 

 4سامانه SSPLC
برخی از پارامترهای کارایی مانند سرعت خروجی با سامانه خودهمزمان  Moustiqueکه یکی از بهترین
نقطهضعفمهمینداشتهاست[،]12مقایسهشده
کاندیدهایمسابقهeSTREAMاستوالگوریتمآنتقریبا ًهیچ 
سریعتر
میشود SSPLC،بااندازۀ کلیدوحالتدرونیبرابر 11،بار 
همانطور کهدرجدولمشاهده 
است .
بهازای هربیتخروجی
بهکاررفته  
از Moustiqueاست (محاسباتجدول 4باشمارشتعدادعملیاتاصلی 
انجامشدهاست).

جدول  .4مقایسۀ پارامترهای امنیتی و کارایی  SSPLCو Moustique
SSPLC

Moustique

تعدادعناصرمیدان

11

2

اندازۀکلید

18

11

اندازۀحالتدرونی

11

128

تعدادسیکلبرایهربیتخروجی

121

1211

اینبخششاملدوقسمتاست .درقسمتاول رویدنبالهدودوییتولیدشدهبا نگاشتشبه آشوبیرینی
آزمایشهای آماریاستاندارد () NIST SP-800.22

] [2ودنبالهدودوییتولید شدهبا نگاشت آشوبی()11
دنبالههای دودوییتولید شده باهردونگاشت
میدهند که 
ایشها نشان 
] [27انجامشده است که نتایجاینآزم 
درقسمتدومآزمایشهایآماری استانداردبررویخروجیسامانه

بایکدیگردارند.

خواصآماریمشابهی
میدهد ترکیببخشخطیبابخشآشوبیدرسامانه ،باعثارتقاء امنیتو
انجام شده ،کهنتایجآننشان 
  PLC
ارائهشدهاست.
کاراییکلیسامانهشدهاست.درانتهایهرقسمت،خالصهنتایجدرجداولمربوط 
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آزمایشهای آماری نگاشت شبه آشوبی
دومرحلهایبهشرحزیربرایساختنیکنگاشتشبهآشوبیاستفادهکرد ].[2اودرابتدابا

آدابوازروشی
مجموعهایازاعدادگویاتعریفکرد:

بهصورت
را 
فرضاینکه n  و n  1 باشدیکدامنهگسسته    2n

i
}  2n  { n  0  i  2 n
2
دینصورتتعریفکرد:
آدابوسپسنگاشتگسسته  b : 2n  2nرابرایهر 0  i  2n ب 
i
1
()32
)  b ( n )  n (bi mod 2n
2
2
بهمنظور مقایسۀ خواص آماری دو
با توجه به مشابهت  b  با نگاشت ( )11مورداستفاده در این مقاله  ،
انجام شده است.برایاین
دنبالههای تولیدشده با هریکازایندونگاشت 
آزمایشها مشابهیبرروی 

نگاشت،
کارابتداازهریکازدونگاشتصددنبالهحقیقی(بامقادیراولیهمتمایز)،درنظرگرفتهوسپسبااستفادهاز

نرمافزار آماری استاندارد
دنبالههای دودویی مربوطه تولیدشده و با استفاده از یک  
روش گسستهسازی ]  ،[2
بهمنظور رعایت اختصار از ذکر جزئیات مربوط به روش
شدهاند .در اینجا  
(آرمان -نسخه  )2٫2تحلیل  
گسستهسازیوپارامترهایآماریانتخابشدهخودداریشدهاست] .[2

جدول  .5نتایج آزمون  NISTبرای نگاشت رینی ][4
Result

χ2prop

Average

Pass

0.0000

%99.00

Frequency

Pass

0.0000

%99.00

Frequency within a Block

Pass

0.0000

%99.00

Runs

Pass

4.0404

%97.00

Binary Matrix Rank

Pass

%100.00 1.0101

Non Overlapping Template Matching

Pass

%100.00 1.0101

Overlapping Template Matching

Pass

%100.00 1.0101

Linear Complexity

Pass

0.0000

%99.00

Serial

Pass

0.0000

%99.00

Approximate Entropy

Pass

9.0909

%96.00

Cumulative Sums Forward

Pass

0.0000

%99.00

Cumulative Sums Backward

Pass

0.0000

%99.00

Random Excursions

Pass

0.0000

%99.00

Random Excursions Variant

Test Name

درجدول 2نتایج تحلیلبراینگاشتشبهآشوبی   3ودرجدول1

اجراشدهاند.

بیتوپارامتر prec  32 
دستآمدهدرجدولهای2و1نوعی

الزمبهذکراستکهنتایج 
به

ارائهشدهاند.

نتایجتحلیلبراینگاشت()11
دستآمده
به 
آزمونشدهونتایجمشابهی 

هستندودههانمونهدیگربامقادیر  prec  32,64و  b  3,7,11,17

بهطورخاصنتایججدول2بانتایججدول1و2در][2مطابقتدارد.
است .
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جدول  .6نتایج آزمون  NISTبرای نگاشت پیشنهادی ()32
Result

χ2prop

Average

Pass

1.0101

%98.00

Frequency

Pass

1.0101

%98.00

Frequency within a Block

Pass

1.0101

%98.00

Runs

Pass

0.0000

%99.00

Binary Matrix Rank

Pass

1.0101

%100.00

Non Overlapping Template Matching

Pass

1.0101

%100.00

Overlapping Template Matching

Pass

1.0101

%98.00

Linear Complexity

Pass

1.0101

%98.00

Serial

Pass

1.0101

%98.00

Approximate Entropy

Pass

1.0101

%98.00

Cumulative Sums Forward

Pass

1.0101

%98.00

Cumulative Sums Backward

Pass

4.0404

%97.00

Random Excursions

Pass

0.0000

%99.00

Random Excursions Variant

Test Name

آزمایشهای آماری خروجی سامانه
رویمیدان

برایانجامآزمونهایآماریخروجیسامانه،یکمثالخاصازسامانهدینامیكیPLC
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با

وخروجیپیادهسازیشدهاست.برایآزمایشفراوانیدنباله

طولبردار   8برایمتغیرهایحالتوورودی
گرفتهشده

متنرمزی،چندینراهبُردمختلفبراینشاندادنتأثیرپارامترهایانتخابیدرطرحPLCدرنظر

استفادهشده است .جدول  7در صد

است .در تمامی آزمونها ،توزیع خی دو با سطح معنیدار    0.05 
موفقیت در آزمون برازش یکنواختی خروجی سامانه دینامیکی  PLCرا با انتخابهای متفاوت برای
میدهد .ستون اول شمارۀ سطر و چهار ستون بعد از آن
ماتریسها) در سامانه را نشان  

پارامترهای مؤثر (
بهطور
ماتریسهایی ناصفر هستند كه  

ماتریسهای  A,B, D,E, W 

ماتریسهای انتخابی است .

نشاندهندۀ 

هاباشرایطتعریف شدهدر دو

شدهاندونتایجدرصدموفقیتسامانهاز اینآزمون
انتخاب 

تصادفیازمیدان
ترتیبنشاندهندۀ انتخابدنباله

آوردهشدهاستكهایندوستون 
به

ستونمتناصلیثابتومتناصلیتصادفی
عنوانمثالدر

دنبالهمتناصلیدرهرزمانرانشانمیدهد .
به

متناصلیبرابرباثابت   0وانتخابتصادفی
دراینسامانهدینامیکیازیکنگاشتآشوببرای

سطراولمعرفسامانهدینامیکیهمزمان است .

جدول )7
 7درصدیحاصل
نتیجه 

آشوبیاستفادهمیکنند.

هایدینامیکیاستکهفقطازدینامیکهای 


هایسامانه

خروجی
آشوبدرمیدانمتناهیبهتنهاییبرایتجدید

عبارتدیگراستفادهازیكنگاشت 

نشاندهندۀاینمفهوماست .
به

نشاندهندۀ
بهعنوانمثالی دیگرسطرچهارمجدول  7
مقدارمتغیرحالتدریكسامانه دینامیكیکافینیست .
سامانهدینامیکیدرحالتخودهمزماناست.

()33

)  z t  Ik (s t

)  ct  z t +Fk (p t
) s  A (s
k
t
 t+1
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)  c  z +F (p
 t
t
k
t

) s t+1  1ct  Ds t  Ak (s t
ct+1  Mct  ct

()32

میتواند عدم
میکند و  
میشود ،ماتریس  D نقش انتشار را در این سامانه ایفا  
چنانکه در جدول  7مشاهده  

نواختیدرخروجیهایرویمیدانمتناهیراجبرانکند.


یک
جدول  .1نتایج آزمون خروجی سامانه در شرایط مختلف
ردیف

کارکرد

B

D

E

W

درصدموفقیتبا
متناصلیثابت

درصدموفقیتبا
متناصلیتصادفی

1

همزمان

I

0 

0 

0 

%1

-

2

خودهمزمان

I 

0 

E

1 

%1

%1

3

خودهمزمان

B

0 

0 

1 

%12

%11

4

خودهمزمان

B

D

0 

1 

%11

%11

2

همزمان

B

D

0 

0 

%11

%11

1

خودهمزمان

B

D

E

1 

%11

%11

نتایج
همزمان
بهصورت  
رمزدنبالهایآشوبیگسستهبهنام PLCتعریف شده استکههم 

دراینمقالهیکسامانۀ 
سامانهای فائق آمدن بر اجتماع سه

میرود .هدف ما از ارائه چنین 
بهکار  
خودهمزمان  

بهصورت 
و هم  
خصوصیت مهم بوده است .اولین خصوصیت ضرورت گسستهسازی آشوب است که بهعلت پیادهسازی
افزاریسامانهرمزنگاری،میتواندموجبتضعیفیاازبینرفتنخاصیتآشوبشود.دومینخصوصیت


نرم
وپیادهسازیمؤثر،طراحیبرروی

ایکلمهمحوراستکهبهدلیلنیازبهسرعتزیاد 


ترجیحبرارائهسامانه
گیرندهازنوعناظربا

میدانمتناهیرااجتنابناپذیر میکند.سومین ویژگیداشتنیکطرحخودهمزمانبا 

میرود ومعموالً روییکمیدان
خودکاربهکار 

زمانسازی 
ناشناختهاستکهبرایکنترلخطاوهم 

ورودی 
زمانسازی
پوچتوان در خودهم 
در طرح پیشنهادی با استفاده از ماتریسهای  
متناهی مسئله دشواری است  .
همچنیننشاندادیمکه
بهطور مؤثری کاهشدادیم .
معادالترمزگشا،مشکالتناشیازکانالهایپراختاللرا 

طرح عالوه بر اینکه با داشتن یک بخش خطی و یک بخش غیرخطی با الگوی استانداردرمزهای دنبالهای
تقریبهای گسستهآشوبیمناسببرایایجادخواصغیرخطیالزمیکطرح

کامالً منطبقاست ،ازیکیاز
بهمنظورحذفبرخیاز
مناسب 

جایگزینی
بهعنوان 
میتواند 
نهتنها  
رمزنگاریبهرهگیریکردهاست.اینطرح 

بهعنواننمونهای
میتوانآنرا 
خودهمزمانبیتمحوردرنظرگرفتهشود،بلکه 

دنبالهای
نقاطضعفرمزهای 

خودهمزمان

ایهمزمانو

عملیو استانداردبرایادامهتحقیقاتدرزمینهطراحیوارزیابیرمزهای دنباله
آشوبیدرنظرگرفت.
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