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رمزنگاری متقارن: دومفصل 
مهندس بابک حاج عظیم زنجانی
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تعاریف

 plaintext - the original message
(متن واضح)

 ciphertext - the coded message
(متن رمز شده)

 cipher - algorithm for transforming plaintext to ciphertext
( مخفی نیست-الگوریتم رمزنگاری )

 key - info used in cipher known only to sender/receiver
(کلید رمزنگاری)

 encipher (encrypt) - converting plaintext to ciphertext
(رمزنگاری)

 decipher (decrypt) - recovering ciphertext from plaintext
(رمزگشایی)
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شاخه های مطالعاتی رمزنگاری و رمزگشایی

 cryptography - study of encryption principles/methods
(مطالعه اصول و روش های رمزنگاری)

 cryptanalysis (codebreaking) - the study of principles/ 
methods of deciphering ciphertext without knowing key

(مطالعه اصول و روش های رمزگشایی بدون داشتن کلید)

 cryptology - the field of both cryptography and cryptanalysis
(مطالعه هر دو مورد فوق)

6

(Symmetric)رمزنگاری متقارن 

تک کلیدی/ کلید خصوصی/یا معمولی: نام های دیگر

ی کنندفرستنده و گیرنده از یک کلید مشترک استفاده م.

تمام رمزنگاریهای کالسیک از نوع متقارن هستند.

 70تنها نوع رمزنگاری تا قبل از دهه
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مدل رمزنگاری متقارن

8

نیازمندیها

دو نیازمندی برای استفاده امن از رمزنگاری متقارن:
یک الگوریتم رمزنگاری قوی
تندیک کلید سری که تنها فرستنده و گیرنده از آن آگاه هس

Y = EK(X)

X = DK(Y)

فرض بر آن است که الگوریتم برای همه مشخص است.
ستبنابراین نیاز به یک کانال امن برای توزیع کلید ا.
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رمزنگاری

می تواند توسط ابعاد زیر مشخص شود:
نوع عملهای مورد استفاده برای رمز کردن

ضرب/تبدیل/جایگزینی

تعداد کلیدهای مورد استفاده
دو کلید یا عمومی/یک کلید یا خصوصی

روش پردازش متن واضح
جریانی/بلوکی

10

انواع حمالت تحلیل رمزنگاری

 ciphertext only
 only know algorithm / ciphertext

 known plaintext
 know one or more plaintext & ciphertext pairs

 chosen plaintext
 select plaintext and obtain ciphertext to attack cipher

 chosen ciphertext
 select ciphertext and obtain plaintext to attack cipher

 chosen text
 select either plaintext or ciphertext to en/decrypt to 

attack cipher
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انواع حمالت

تحلیلگرامکاناتاساسبرواردهحمالتانواع
Cipher text Only:داردرارمزشدهمتنتنهاتحلیلگر.
Known Plaintext:نمتواصلیمتنازنمونهچندتحلیلگر

.داردراآنبامتناظرشدهرمز
Chosen Plaintext:بررارمزالگوريتمتواندمیتحلیلگر

راشدهرمزمتنونمايداعمالواضحمتناززيادیمقدارروی
.ببیند

ربرمرنگاریالگوريتمکهاستشدهفرضفوقحالتکلیهدر*
استروشنتحلیلگر

12

جستجوی تمام حاالت
(Brute Force Search)

ابتدایی ترین حمله
فرض بر این است که متن واضح قابل شناسایی است.
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دیگر تعاریف

مطلقامنیت
رایبکافیاطالعشدهرمزمتندسترس،درمحاسباتیقدرتازمستقل

مدتازقلمسترمزالگوریتمبنابراینو)نکندارائهواضحمتنقطعیتعیین
(نباشدشکستنقابلدارداختیاردردشمنکهزمانی

(زیرشرطدوهریایک)محاسباتیامنیت
باشدشدهرمزاطالعاتارزشازبیشرمزشکستنهزینه
اشدببیشتراطالعاتمفیدعمرطولازرمزشکستنبراینیازموردزمان.

14
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رمزهای کالسيک

از زمان جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار می گرفتند•

.ی شدندقبل از به وجود آمدن سيستم های کامپيوتری امروزی بصورت دستی انجام م•

مبتنی بر دو روش اصلی جايگشتی و جايگزينی است•

16

رمزهای کالسيک

جانشينی
جانشینی يک حرف با حرف ديگر
تک الفبايی
چند الفبايی
حمالت شناخته شده با استفاده از:
هاتوزيع  فرکانس

تعداد رخدادها
حروف مشابه و احتمال کلمات
تحليلpattern (الگوها  )

جايگشتی
جابجايی بین حروف متن اصلی
هدف درهمريختگی بیشتر است
تر اما اگر يک شکست رمز سخت

pattern (الگو ) آشکار شود، همه
.متن شکسته شده است
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رمز تک الفبايی-( سزار)جانشينی 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

rdmc zmnsqds bzszotks

send another catapult

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

r

تنها از يک فرمول جايگزينی مشابه فرمول فوق استفاده می شود•رمز تک الفبايی
به خاطر سپاری آنها آسان است•
به آسانی امکان پذير استها patternمشاهده •

K = y

C = P + K (mod 26)

18

جانشينی چندالفبايی

رمز چندالفبايی

استفاده از فرمول های جانشينی مختلف بصورت متوالی•
ها می شودpatternمنجر به کاهش •
ه کردهمچنان می توان از توزيع حروف برای شکست رمز استفاد•
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213جانشينی 

send another catapult

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
2

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
3

Ufqf bqqukgs fcudrvov

20

رمز جايگشتی

بدون تغییر حروف الفباجابجايی حروف در متن اصلی
با هدف ايجاد پراکندگی

امکان استفاده ترکیبی از آن با رمز جانشینی
ايده اساسی مورداستفاده در رمزنگاری متقارن می باشد
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(جايگشتی ستونی)مثال 

تونی متن را بصورت سطری بنويسيم و بصورت س: ايده 
بخوانيم
(5در اينجا )ها تعداد ستون: کليد •
*  S E N D.تغيير دادمی توان ترتيب نوشتن ستون ها را نيز: کليد  •

A N O T H

E R  * C A

T A P U L 

T  * *  *  * 
= SAETTENRA*NO*P*DTCU**HAL* 

22

های تحلیل رمز کالسیکايده

 فراوانی حروف(etanos…)

 فراوانی ترکيبات حروف(th, nt) 

 ابتدا و انتهای کلمه ( تشخيص)حروف(th___, ___nt, ___gh)

نظم موجود در الفبای زبان

 متدKasiski :شده در متن رمز( عموما سه حرفی)اين روش بر مبنای يافتن الگوهای تکراری
.و پيدا کردن طول کليد مورداستفاده استوار است

 اده بخشپذير فاصله بين دو تکرار از الگوهای تکراری، بايد حتما بر طول کليد مورد استف: ايده
.باشد

 حمالتBrute Force



12

23

(مثال)تحليل رمز کالسيک

Aerial reconnaissance reports enemy

reinforcements estimated at battalion

strength entering your sector PD Clarke

فراوانی حروف متن اصلی

24

(مثال)تحليل رمز کالسيک

ANRMEMTNNO

ENEYMAAGGR

RAPRETLTYP

IIOENEIHOD

ASRITDOEUC

LSTNSANNRL

RASFETSTSS

ENEOSBTEER

CCNRTARRCK

OEECITEITE

aerialreco

nnaissance

reportsene

myreinforc

ementsesti

matedatbat

talionstre

ngthenteri

ngyoursect

orPDClarke

(ستونی10)جايگشتی 
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(مثال)تحليل رمز کالسيک

ANRMEMTNNOENEYMAAGGRRAPRETLTYPIIOENE

IHODASRITDOEUCLSTNSANNRLRASFETSTSSEN

EOSBTEERCCNRTARRCKOEECITEITE

فراوانی حروف متن رمز شده

26

تحليل رمز کالسيک

 یرمزنگاری جايگشتاز مقايسه نمودارهای قبلی می توان فهمید در:
فراوانی حروف در  متن رمزشده تفاوتی با فراوانی متن اصلی ندارد.
تحلیلگر نمی تواند از نمودارهای فراوانی استفاده کند.

ل مطابق شک)ولی در جايگزينی تک الفبايی اين امکان وجود دارد
(اساليد بعدی

ر با مقايسه اين نمودار با نمودار استاندارد فراوانی حروف، می توان تناظ
.احتمالی حروف را پیدا کرد
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(مثال)تحليل رمز کالسيک

DHULDOUHFRQQLVVDQFHUHSRUWVHQHPBUH . . .

(تک الفبايی)فراوانی حروف متن رمزشده 
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رمزگذاری مدرن-رمزگذاری کالسيک

انند روشهای رمزگذاری مدرن، عالوه بر بر اعمال جابجايی و جايگشت از توابع ساده م

XORاستفاده می شود.

مجموعه اعمال فوق طی مراحل متوالی روی متن اولیه اعمال می شوند.

30

(One-Time Pad)تابع رمزنگاری کامل

 برای رمزکردن يک داده به طول : ايدهn کلیدی به طولnهزينه کنیم.

 در اين صورت به ازای هرM وCداريم :
P(MC) = P(M)

يعنی داشتن هر تعداد متن نمونه رمزشده کمکی به تحلیلگر نمی کند.

امنیت اين روش به تصادفی بودن کلید بستگی دارد.
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(One-Time Pad)تابع رمزنگاری کامل

 در عمل استفاده از چنین روشی مقدور نیست

تولید کلید تصادفی به حجم باال از نظر عملی دشوار است.

 آيا یدا کنیم، برای توزيع کلیدی با اين حجم پکانال امنیاگر بتوانیم : توزيع امن کلید

!بهتر نیست از همین کانال برای انتقال داده اصلی استفاده کنیم؟

وجه به در عمل از روشهايی استفاده می کنیم که شکستن رمز را برای تحلیلگر با ت

.غیرممکن سازدزمان محدودو در تکنولوژيهای موجود

32

رمزنگاری متقارن

دو طرف به دنبال برقراری ارتباط محرمانه هستند.

ارتباط بر روی محیط نا امن انجام میپذيرد.

طرفین پیامهای خود را رمز میکنند.

عات در رمز نگاری متقارن، الگوريتمهای رمز نگاری آنها تابع اطال

.  مخفی است که فقط طرفین از آنها مطلع میباشند

ن برای تبادل اي
اطالعات مخفی 

ن نياز به کانال ام
. داريم

کليد مخفی
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Alice

Bob

Adversary 
EVE

شبکه ناامن

یمحرمانگ

کليد متقارن
به طور امن 
منتقل ميشود

34

الگوريتمهای رمزهای متقارن

رمزهای متقارن را می توان با دو روش عمده  تولید کرد
 رمزهای قطعه ای

 قطعه به قطعهپردازش پيغام ها بصورت
 بيتی است256يا 128، 64مود استفاده برای قطعات سايز متعارف

رمزهای دنباله ای
پيوستهپردازش پيغام ها بصورت
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رمزهای قطعه ای

(تقسيم شده به قطعات)متن واضح 

قطعات خروجی

36

رمزهای قطعه ایاصول 

دبايرمزشدهمتنقطعاتبهواضحمتنقطعاتنگاشت
.باشد(يکبهيک)پذيربرگشت

متوالیوسادهمرحلهچنددرراورودیقطعاتالگوريتم
.میگويیمدورمراحلاينبه.میکندپردازش

همچونایسادهلاعماترکیببرمبتنیعموماًدورهر
.استاستوارجايگشتوجايگزينی
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آمريکااستانداردهای رمزهای قطعه ای

رمزهای قطعه ای استاندارد
 استاندارد رمزگذاری دادهDES

 استاندارد رمزگذاری پیشرفتهAES

تحت نظارت
National Institute of Science and Technology (NIST)

38

ساختار رمزهای فایستل

کنندمیتبعیتساختاریازرمزنگاریالگوریتمهایمعموال
.شدپیشنهادIBMدر1973سالدرفایستلتوسطکه

دارندبستگیزیرپارامترهایانتخاببهفایستلرمزهای
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ساختار رمزهای فایستل

 (بلوک)طول قطعه
طول کلید
تعداد دورها
الگوریتم تولید زیرکلیدها

هر چه پیچیده تر باشد، تحلیل هم سخت تر می شود.
رمزگشایی/سرعت رمزنگاری
 تابع دور(Round function)

سادگی تحلیل

40
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 DESاستاندارد رمزگذاری داده

مرور
توسط1974سالدرIBMشدتولید

توسطتغييراتیانجامازپسNSA،1976سالدرNISTپذيرفتراآن.
می باشدجايگشتوجايگزينیعملیاتازترکیبیالگوريتماساس.
مشخصات:

بيت56کليدطول
بيت64:خروجیوورودیهایقطعهطول
دور16:دورهاتعداد

نهاآطراحیاصولورياضیمبانیولی,هستندعمومیرمزگشايیورمزگذاریالگوريتمهای
.نشدفاش

بوداستفادهپربسیارگذشتهدر.
ِآنديگرنام DEAاست.(نامبهالگوريتمDEAنامبهمربوطاستانداردوDES)

42

DESامن نيست!

لیدکفضایجامعآزمونتوسطالگوريتماين1999ژانويهدر
!شدشکستهساعت23در
بخشيکهراينترنترویبرکامپیوترهزار1000ازبیش

.دادندانجامراجستجوکارازکوچکی
ابکلیدکاملجستجویهمانکلیدفضایجامعآزمونازمنظور

Bruteروشازاستفاده Forceباشدمی.
مدارينیازباالترکلیدطولباترامنالگوريتمهایبه.
اينبرعالوهDESنداردروشنوشفافطراحی.
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DESاستاندارد رمزگذاری داده

بيتی متن واضح 64قطعه 

بيتی متن رمزشده64قطعه 

1دور

2دور

15دور

16دور

زير کليد دور 

48توليد زير کليدهای 
56بيتی از کليد اصلی 
بيتی برای هر دور

بيتی56کليد 

44

DESميزان توانمندی 

اندازه کلید
56 256بیت دارای کل فضای حالت = 7.2 * 1016

 ولی امکانپذير است, هرچند مشکلآزمون جامع حمله
 ساعت داده اند22نشان از کشف کليد تنها در عرض 1999آخرين گزارش ثبت شده در سال!

حمله زمانی
 پیاده سازیDESرا مورد هدف قرار می دهند
الگوريتم برای ورودی های مختلف در زمانهای متفاوت پاسخ می دهد
بیشتر در کارتهای هوشمند مشکل زا می شوند
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Time to break a code (106

decryptions/µs)

46

DESبه حمله تحليلی

هستندآماریحمالتعموما
داخلیساختارازDESکنندمیاستفاده

میانیکلیدبیتهایازبعضیياهمهتشخیص
بیتهابقیهرویکاملجستجوی

ِعملیهنوزهاروشاين):مانندآماریهایروششامل
(.استترعملینظربهکاملجستجویواندنشده

تفاضلیتحلیل
خطیتحلیل
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48

3DES  ياTDEA

 مسئله  :
 آسیب پذيریDESدر مقابل حمله آزمون جامع

 راه حل:
استفاده از الگوريتم های رمزنگاری ديگر
 پیچیده کردن الگوريتمDES از طريق اضافه کردن مراحل رمزنگاری و

افزايش طول کلید
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3DES  ياTDEA

C = EK3[DK2[EK1[P]]]

50

3DES

3الگوريتمازاستفادهDES
میادهاستفمجزاکلیدسهبارمزگشايیمرحلهيکورمزنگاریمرحلهدواز

شود
يابدمیگسترشبیت168بهکلیدفضای
3يکسان،کلیديکازاستفادهصورتدرDESباDESکندمیمطابقت
مانندديگرالگوريتمهایبهنسبتBlowfishوRC5کمتریسرعت

دارد
استنشدهگزارشآنعلیهایحملهکنونتا
3اصلیمشکلDESکلیطوربهوDESسازیپیادهسختی

.استآنکارآيیعدموافزارینرم
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AESاستاندارد رمزگذاری پيشرفته 

NISTاستانداردطراحیبرایايیمرحلهدوايیمسابقه1997سالدر
.کردبرگزارجديد

شوندانجامروشنکامالًاصولاساسبربايدهاطراحیتمام.
مالگوريتطراحیدردخالتیگونههیچحقآمريکادولتیسازمانهای

!(خوشبختانه).ندارند

رايندال2000سالدر(Rijndael)شداعالمبرندهعنوانبه
پیشرفتهرمزگذاریاستاندارعنوانتحتجديداستانداردAESمورد

.شدواقعقبول
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AESفيناليست های مسابقه 

MARS
RC6
 Rijndael

 Serpent
 Twofish

ی دهدمقاله زير اطالعات بیشتر درباره مقايسه فینالیست ها ارائه م:
A Performance Comparison of the Five AES Finalists

B. Schneier and D. Whiting

!منتخب
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ه استاندارد رمزگذاری پيشرفتمشخصات 
AES

بیت 256و يا 192، 128طول کلید

 بیت 256و يا 192، 128: های ورودی و خروجی قطعهطول

به طول کلید و نیز طول قطعه بستگی داردتعداد دورها.
 دور9: بیت128برای
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 IDEAالگوريتم

 ابداع شده توسطMessay وLai 1990در سال

 سرعت بیشتر نسبت بهDES(در پیاده سازی نرم افزاری)

ويژگیها
 بیت128: طول کلید
 بیت64: طول بالك
 دور8: تعداد دورها
 بیتی16انجام عملیات روی عملوندهای
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IDEAتحليل 

 تا کنون هیچ حمله عملی علیهIDEAشناخته نشده است.

به نظر می رسد تا مدتها نسبت به حمالت امن باشد.

 بیتی حمله آزمون جامع را غیرممکن می 128طول کلید
(حداقل با تکنولوژيهای موجود)کند

 درPGP(امن سازی سرويس ايمیل). استفاده می شود
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 Blowfishالگوريتم

 طراحی شده توسطSchneier 94/1993در سال
 بیتی32وجود پیاده سازی های پرسرعت روی پردازنده های
5نیاز به کمتر از : فشردگیkحافظه
پیاده سازی آسان
تحلیل الگوريتم آسان
درجه امنیت قابل تغییر است: طول کلید متغیر.



29

57

Blowfishیويژگيها

 بیت64: طول بالك
 دور16: تعداد دورها
 بیت448تا 32: طول کلید متغیر
 تولید زيرکلید وS-Boxهای وابسته به کلید
18 بیتی که در آرايه 32زيرکلیدPذخیره می شوند
4S-Box  که در آرايه 32*8با اندازهSذخیره می شوند
 مرحله رمزنگاری 521تولید زيرکلیدها به : بازتولید کند زيرکلید ها

احتیاج دارد
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 RC5الگوريتم

انطباق با نرم افزارها و سخت افزارهای مختلف
 عملیات روی کلمه ها انجام می شوند: سرعت اجرای زياد
انطباق با پردازنده های با تعداد بیتهای متفاوت
طول بالك متغیر
طول کلید متغیر
تعداد دورهای متغیر
نیاز به حافظه کم
طراحی و تحلیل الگوريتم ساده
 تحلیل رمز را مشکل می کند: تعداد دورهای وابسته به داده
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CAST-128الگوريتم

 ابداع شده توسطAdams وTavares 1997در سال
(بیتی8افزايش )بیت128تا 40از : طول کلید متغیر
 دور16: تعداد دور
 مشابه ساختار کالسیکFeistelمی باشد با دو تفاوت زير:
در هر دور از دو زيرکلید استفاده می کند
 تابعF بستگی دارددوربه
 در حال استفاده درPGP(امن سازی سرويس ايمیل)
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مقايسه سرعت الگوريتمها


