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 چکيذُ

اعوال شذُ است. اس آًجا کِ  يقالب يْاتويالگَر يبِ بزخ تيتحليل اس ًَع هتي رٍشي هعلَم است کِ با هَفق کي يتحليل لغشش

  هعوَال حذٍد ،ليتحل ييا تياحتوال هَفق زد،يگ هيبز اساس پارادٍکس رٍس تَلذ صَرت  يلغشش ليتحل

 
 يهقالِ رٍش يياست. در ا 

پزداخت  ذيکِ تحليل کٌٌذُ با ياِ ٌيبزساًذ ٍ تٌْا ّش 1را بِ  يلغشش ليتحل تيتَاًذ احتوال هَفق هي يطياکِ تحت شز نيدّ هيارائِ 

. نيدّ يًشاى ه Blowfish تنيالگَر يرٍش را بز رٍ ييهتي رٍشي هعلَم است. کاربزد ا يکٌذ، استفادُ اس هتي رٍشي هٌتخب بِ جا

 تنيبَدى الگَر فيتَاًذ در صَرت ضع يکِ بِ طَر هشابِ ه نيکٌ يارائِ ه Bihamهزتبط  ذيبْبَد تحليل کل يبزا يهشابْ ذُيا ييّوچٌ

 ارتقا دّذ. 1تحليل را بِ  تيتحليل، احتوال هَفق ييدر بزابز ا

کليذيٍاصُ ّاي

 ت حولِيهَفق يبزا 1احتوال Bihamذ هزتبطيل کليتحلBlowfish،رهش قالبي، تحليل لغششي

هقذهِ 
يىي اص تحليل ّبي هَثش اسائِ ضذ. ايي تحليل  [1]اٍليي ثبس دس  1تحليل لغضضي

است ٍ تبوٌَى ثشاي الگَسيتن ّبي سهض لبلجي  2ثشاي حولِ ثِ سهضّبي لبلجي
ثِ وبس  DES ،GOST ،DESX ،Blowfish  ٍTreyferهتؼذدي چَى 

 .[1,2,3,4,5]سفتِ است 
دس سبليبى گزضتِ تالش ّبي هستوشي ثِ هٌظَس ثْجَد ايي تحليل 

وِ ّذف اص آًْب تالش ثشاي ثْجَد سشػت يبفتي  [2,3]غَست گشفتِ است 
 است. 3صٍج لغضضي

. چَى وِ ايي است 4تحليل اص ًَع هتي سٍضي هؼلَم هتحليل لغضضي ي
 آى تياحتوبل هَفم شد،يگ هيغَست  5تَلذثش اسبس پبسادٍوس سٍص تحليل 

  هؼوَال حذٍد

 
تَاًذ  هيدّين وِ  هي. دس ايي همبلِ سٍضي اسائِ [1] است 

ثشسبًذ. ايي سٍش پيچيذگي  1 همذاس دليك احتوبل هَفميت ايي تحليل سا ثِ
 ،ي وِ تحليلگش ثبيذ پشداخت وٌذاِ دّذ ٍ تٌْب ّضيٌ ويصهبًي ٍ دادُ سا تغييش ً

 ثِ جبي هتي سٍضي هؼلَم است. 6استفبدُ اص هتي سٍضي هٌتخت

ثِ ػٌَاى يه ًوًَِ اص وبسثشد ايي سٍش جذيذ، تحليل لغضضي ثب احتوبل 
 اسائِ خَاّين داد. Blowfish [6]ي وبّص يبفتِ اص الگَسيتن اِ سا ثش گًَ 1

 Biham 7هشتجظ يذّبيل ضجبّت تحليل وليدّين ثِ دل هيًطبى ّوچٌيي 
ِ ضذُ ثْشُ يه اسايتَاى اص تىٌ هيض يي حبلت ًي، دسايتحليل لغضض ثب [7]

 سسبًذ. 1ت تحليل سا ثِ يگشفت ٍ احتوبل هَفم
الگَسيتن  3دس ثخص  ٍتحليل لغضضي  2اثتذا دس ثخص دس ايي همبلِ، 

ثش سٍي  [1]تحليل لغضضي  4ضَد. دس ثخص  هي هؼشفي Blowfishلبلجي 
Blowfish  ايذُ جذيذ ثِ هٌظَس  5ضَد. دس ثخص  هيثِ عَس خالغِ يبدآٍسي

ايي  6ضَد. دس ثخص  هياسائِ  1استمبي احتوبل هَفميت حولِ لغضضي ثِ ػذد 
ضَد. ثب استفبدُ اص سٍش  هيسٍش ثشاي الگَسيتن ّبي غيشفيستلي تؼوين دادُ 

 1ثب احتوبل  Bihamتحليل وليذ هشتجظ  ،7اسائِ ضذُ دس ايي همبلِ، دس ثخص 
ثِ ًتيجِ گيشي اختػبظ داسد. 8ثخص ضَد.  هياسائِ 
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هعزفي تحليل لغششي 
ٍ  Pٍ هتي سٍضي  k، وليذ Eسا دس ًظش ثگيشيذ. ٍسٍدي  Eالگَسيتن سهض ثلَوي 

، K. ثِ اصاي ّش وليدذ ثبثدت   E(K,P)=Cاست:  Cخشٍجي آى هتي سهض ضذُ 
. اوٌَى فدشؼ وٌيدذ تدبثؼي    EK(P)=Cوٌين وِ  هيسا تبثؼي تؼشيف  EKتبثغ 

اسدت( ٍجدَد داضدتِ     Kيب تبثؼي اص  Kخَد  'K)وِ  'FKٍاثستِ ثِ وليذ هبًٌذ 
 ي وِاِ ثبضذ، ثِ گًَ

(1)   ( )  (            )( ) 

ػودل تشويدت تَاثدغ اسدت. ثدِ       ' 'ثشلشاس ثبضذ وِ  Pثِ اصاي ّش هتي سٍضي 
ثدب دٍ هدتي    Known-plaintextدس ثشاثش تحليدل   'FKػالٍُ فشؼ وٌيذ وِ 

ثبضذ. ثِ عَس دليمتش فشؼ وٌيذ ثدب داضدتي صٍج ّدبي     "ضؼيف"سٍضي هؼلَم 
(x1,y1)  ٍ(x2,y2)  اص سٍاثددددظ  "ثددددِ سددددبدگي"ثتددددَاىFK'(x1)=y1  ٍ

FK'(x2)=y2  وليذK'   ِ سا  'kاي ثدشاي   سا ثِ دست آٍسد ٍ يب ػذم ٍجدَد گضيٌد
ٍ  Eسهدض   ًتيجِ گشفت. دس ايي غَست ضشايظ ثشاي اًجبم تحليل لغضضي سٍي

 هْيب است. 'Kاستخشاج وليذ 

  

 FK'(C1)=C2، آًگاُ  FK'(P1)=P2حولِ لغششي؛ اگز : (1)شکل 
 

ثِ  FK'(P1)=P2  ٍC1  ٍC2ايذُ تحليل لغضضي ايي است وِ اگش 
( ثبضٌذ، آًگبُ EK)تحت تبثغ  P1  ٍP2تشتيت هتَى سهضضذُ هتٌبظش ثب 

FK'(C1)=C2 است. ٍاضح 1. دليل ايي اهش ثبتَجِ ثِ ضىل 
 FK'(P1)=P2يبفت وِ دس ساثغِ  P1  ٍP2اگش ثتَاى دٍ هتي سٍضي 

 FK'(C1)=C2ّبي سهض ضذُ هتٌبظش آًْب دس ساثغِ  غذق وٌٌذ، آًگبُ هتي
 'Kسٍد وِ ايي دٍ ساثغِ وِ دس آًْب تٌْب وليذ  هيغذق خَاٌّذ وشد ٍ اًتظبس 

ّوِ يب  دست آهذى ، هٌجش ثِ ثِ'FKثَدى  "ضؼيف"هجَْل است ثب تَجِ ثِ 
 ضَد. 'Kي اص اُ ثخص ػوذ

غذق  FK'(P1)=P2ثيبثين وِ دس ساثغِ  P1  ٍP2اهب چگًَِ يه صٍج 
ًبهين(؟ دس ٍالغ اگش  هي EKوٌٌذ )چٌيي صٍجي سا يه صٍج لغضضي ثشاي تبثغ 

  حذٍد ثيت ثبضذ، آًگبُ ثب اًتخبة تػبدفي nعَل ثلَن 
 

ٍ  P1همذاس ثشاي   

  حذٍد اًتخبة تػبدفي
 

، ثٌب ثش پبسادوس سٍص تَلذ ثب احتوبل P2همذاس ثشاي   
(  )    تسبٍي 0.5ثيص اص   (P1,P2)ثِ اصاي حذالل يه صٍج     

ثشلشاس خَاّذ ثَد. سٍش تطخيع صٍج لغضضي ثِ ايي غَست است وِ اگش 
(P,P')  ٍ ،يه صٍج لغضضي ثبضذC  ٍC'  ثِ تشتيت هتَى سهض ضذُ هتٌبظشP  ٍ

P'  ثبضٌذ، آًگبُ هؼبدالتFK'(P)=P'  ٍFK'(C)=C'  ٍ ّش دٍ ثشلشاس ّستٌذ
خَاٌّذ داضت.  'Kثِ ػجبست ديگش ايي دٍ هؼبدلِ يه جَاة هطتشن ثشاي 

ٍالؼي يىي ًجبضذ، ٍلي ّوبًگًَِ وِ  'Kهوىي است جَاة ثِ دست آهذُ ثب 
)يؼٌي اگش يه ثحث ضذ، اًتظبس آى است وِ جَاة ٍالؼي ّن ثِ دست آيذ

ثِ دست آهذ ٍ تَاًستين ثب آصهًَي ديگش ًبدسست ثَدى آى سا  'Kجَاة 
 سٍين(. هي ('P,P)تطخيع دّين، ثِ سشاؽ صٍج ّبي ديگش 

Blowfishالگَريتنهختصز هعزفي  

است. عَل  8داساي سبختبسي اسبسب فيستلي Blowfish [6]الگَسيتن سهض 
است ٍ ثؼذ اص دٍس ضبًضدّن  16ثيت ٍ تؼذاد دٍسّب  64لبلت دس ايي الگَسيتن 

 2دس ضىل  Blowfishگيشد. سبختوبى  هياًجبم  9يه ػول سفيذ سبصي
دس ايي ضىل، صيشوليذّبي دٍس  Piثيتي  32ًطبى دادُ ضذُ است. وويتْبي

دس ٍالغ وبس  P17  ٍP18آيٌذ. وويت ّبي  هيّستٌذ وِ اص وليذ اغلي ثِ دست 
وِ ٍسٍدي ٍ  خشٍجي آى  Fدٌّذ. ػولىشد تبثغ  هيسفيذ سبصي پبيبًي سا اًجبم 

،  s1  ،s2ًطبى دادُ ضذُ است. دس ايي تبثغ  3ثيت است، دس ضىل  32ّش وذام 
s3  ٍs4 ِثيت ٍاثستِ ثِ وليذ ّستٌذ وِ خشٍجي آًْب ثب دٍ       يّب جؼج

2ٍ جوغ ثِ پيوبًِ  XORػول 
ثِ دست آيذ.  Fضَد تب خشٍجي  هيتشويت  32

دس اثتذاي اجشاي الگَسيتن ثِ غَست ٍاثستِ  siي جبًطيٌي ّب جؼجِي ّب دسايِ
 ضًَذ. هيثِ وليذ سبختِ 

 
 Blowfishالگَريتن رهش : (2)شکل 
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 Blowfishدر الگَريتن رهش  Fتابع : (3)شکل 

Blowfish اسي اِ تحليل لغششي رٍي گًَ 

دس فشآيٌذي پيچيذُ اص وليذ ثِ دست  Blowfish 10ي جبًطيٌيّب جؼجِچَى 
تَاًٌذ ًمص  هيّب  جؼجِّبي ّويي  آيٌذ، هوىي است تػَس ضَد دسايِ هي

"key material"  سا وِ ثبيذ دس دٍسّبي يه الگَسيتن حبغلضشثي ثِ وبس
ّب ثِ ػٌَاى صيشوليذ دٍس ضشٍسي ًيست. الگَسيتوي  Piسًٍذ، ايفب وٌٌذ ٍ ٍجَد 

دّين وِ  هيًوبيص  Blowfish-Pآيذ، ثب  هيّب ثِ دست  Piسا وِ ثب حزف 
يه تحليل لغضضي هَثش ثش ايي  [1]دس آى ّوِ دٍسّب يىسبى ّستٌذ. دس 

 سايِ ضذُ است.ًسخِ ا
تبثغ دٍس  F-functionّوبى  Fوِ دس ايٌجب  F(x)=yيه هؼبدلِ 

Blowfish-P  ٍ استx  ٍy  ثيتي ّستٌذ، سا دس ًظش ثگيشيذ.  32دٍ وويت
 يه ثبيت است، آًگبُ خَاّين داضت: xi، وِ ّش x=(x1,x2,x3,x4)اگش 

 

(2) ,(  (  )    (  ))    (  )-    (  )    

ثيت اعالػبت  32ي دس ٍالغ اِ است. چٌيي هؼبدل 232جوغ ثِ پيوبًِ  '+'وِ 
دّذ. ثٌبثشايي اگش  هيدس اختيبس هب لشاس  s1,…,s4ّبي  ّبي جؼجِ پيشاهَى دسايِ

يه صٍج لغضضي داضتِ ثبضين، ثِ ّوشاُ هتٌْبي سهض ضذُ هتٌبظش، دٍ هؼبدلِ ٍ 
ّب خَاٌّذ داد. چَى  ّبي جؼجِ ثيت اعالػبت پيشاهَى دسايِ 64دس هجوَع 
2دسايِ داسًذ، ثب داضتي  1024سٍي ّن  s1,…,s4چْبس جؼجِ 
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 ًطت خَاّذ وشد. s1,…,s4ي ّب جؼجِلغضضي، ّوِ اعالػبت هَجَد دس 
ثِ دست آٍسين؟ هغبثك  Blowfish-Pاهب چگًَِ يه صٍج لغضضي ثشاي 

ّش  +            *ٍ  +            *ّبي  اگش هجوَػِ [1]
ثيت ثبثت  32يه وويت  Rثيتي تػبدفي ٍ  32وويت  216ذام هتطىل اص و

2ّب اص     ( ) ّب ضشثذس تؼذاد  Yjثبضذ، چَى تؼذاد 
ووتش ًيست، ثٌبثش  32

ايي دٍ دستِ يه ػضَ هطتشن  0.5ص اص يثب احتوبل ث سٍص تَلذ پبسادٍوس
 F1(R,Xi)=(Yj,R)هؼبدل        ( ) خَاٌّذ داضت. اهب تسبٍي 

ع صٍج يتطخ يثشا خَاّذ ثَد ٍ دس ٍالغ يه صٍج لغضضي ثِ هب خَاّذ داد.
وِ اص يدٍ ً يلضٍم تسبٍ يؼٌي، يستليف يسهضّب ياختػبغ يْبيژگيٍاص  يلغضض
، استفبدُ وشدُ ٍ ثب هؼلَم ضذى صٍج يسهض ضذُ هتٌبظش صٍج لغضض يهتٌْب
گفتِ ضذ. 2، اداهِ وبس ّوبًگًَِ است وِ دس ثخص يلغضض

بِ 1لغششي هتي هٌتخب با احتوال تحليل  
Blowfish

 اسايِ ضذُ، احتوبل هَفميت تحليل حذٍد  [1]وِ دس  4دس تحليل ثخص 

 
است  

آيذ. ايي تحليل ثِ ّش حبل احتوبلي است  هيوِ اص پبسادوس سٍص تَلذ ثِ دست 
، في  (Yj,R)ٍ  (R,Xi)ٍ هوىي است دس يه هجوَػِ هتٌْبي سٍضي هؼلَم 

تَاى  هيوٌين وِ  هيالَالغ ّيچ صٍج لغضضي ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ. هب سٍضي اسايِ 
ايي سٍش ايي است وِ ثِ سسبًذ؛ ايذُ  1احتوبل هَفميت تحليل فَق سا ثِ 

، آًْب سا اًتخبة  (Yj,R)ٍ  (R,Xi)جبي استفبدُ اص صٍج هتٌْبي سٍضي هؼلَم 
 وٌين. 

ديذين، ضشط الصم ٍ وبفي ثشاي ايٌىِ  4دس ثخص  دس ٍالغ ّوبًگًَِ وِ
 Blowfishثشاي  يه صٍج لغضضي (Yj,R)ٍ  (R,Xi)صٍج هتٌْبي سٍضي 
 Rچَى . ( )       يب هؼبدال        ( ) ثبضذ، آى است وِ 

اگش  ايذُ ايي است وِ .است ثبثت يثيت 32ًيض يه وويت  ( ) است،  ثبثت
ثيتي  32اي اًتخبة وٌين وِ ّوِ همبديش  ّب سا ثِ گًَِ   ّب ٍ     ثتَاًين

ّبي هختلف، يبفت ضَد، آًگبُ  i  ٍjثشاي       هوىي دس هجوَػِ همبديش 
 (i,j)ًيض دس ايي هجوَػِ همبديش خَاّذ ثَد ٍ ثِ اصاي حذالل يه صٍج  ( ) 

 ثشلشاس خَاّذ ثَد. ( )       تسبٍي 
ٍجَد داسد وِ ضشط فَق سا اًتخبثْبي هختلفي  ّب   ّب ٍ    ثشاي 
i=0,1,2,…,2ثِ ػٌَاى هثبل فشؼ وٌيذ ثشاي  ذ.ًسبص ثشلشاس هي

16
-1 ،

ثيتي توبم  16ولوِ  016تؼشيف ضًَذ ٍ  ai=iثِ غَست  aiثيتي  16وويتْبي 
وٌٌذ. اوٌَى يه  هيثيتي سا اختيبس  16ّب ّوِ همبديش هوىي  aiثبضذ.  0

ٍ            ّب ايي است وِ لشاس دّين  Yjّب ٍ  Xiاًتخبة ثشاي 
ثب .              . دس ايي غَست خَاّين داضت:           

i,j=1,2,…,2تغييش 
هستمل ثِ عَس  ،  ٍ    ، ّش وذام اص دٍ ًيوِ، يؼٌي  16

ّوِ همبديش        ٍ دس ًتيجِ  وٌٌذ هيثيتي سا اختيبس  16همبديش هوىي ّوِ 
ّوِ  i  ٍjثب تغييش        ايي يؼٌي ايٌىِ .ذوٌ هيثيتي سا اختيبس  32هوىي 

 (i,j)صٍج )ٍ ثٌبثشايي ثِ اصاي يه  ذوٌ هياتخبر ثيتي ّبي هوىي سا  32
هؼلَم  Rتَجِ وٌيذ وِ اگش چِ  .(ضذثشلشاس خَاّذ  ( )       تسبٍي 

ًبهؼلَم ثَدُ ٍ دس  ( ) ، همذاس Fاست، ثِ دليل ٍاثستِ ثِ وليذ ثَدى تبثغ 
تسبٍي  اسايِ دّين وِ (     )تَاًين يه صٍج هطخع  ًتيجِ هب ًوي

يه  (Yj,R)ٍ  (R,Xi)يب هؼبدال  ثشاي آى ثشلشاس ثبضذ ( )       
2دس هيبى  لغضضي صٍج يه ٍجَدتٌْب اص  ثلىِ ثبضذ، صٍج لغضضي

صٍج صيش  32
 :هغوئي ّستين

 

(R,Xi), (Yj,R) : i=0,1,2,…,2
16

-1, j= 0,1,2,…,2
16

-1 
 

ٍ  (R,Xi)يه صٍج لغضضي  ٍجَد Rهؼلَم ضذ وِ ثِ اصاي ّش  تب ايٌجب
(Yj,R)  ثشايBlowfish-P .ّوبًگًَِ وِ دس  ثب سٍش فَق لغؼي است
 ّبي ٍاثستِ ثِ وليذ جؼجِدسايِ  1024تَضيح دادين، ثشاي استخشاج  4ثخص 

s1,…,s4 2 ثِ سٍي ّن
9
ًيبص داسين وِ هي تَاى ثب اًتخبة  صٍج لغضضي 512=

ثِ ايي  1، ثب احتوبل ٍ ّش ثبس استفبدُ اص سٍش فَق Rهمبديش هتفبٍت ثشاي 
 ت يبفت.صٍج لغضضي دس 512

بِ  1گستزش تحليل لغششي با احتوال  

الگَريتن ّاي غيزفيستلي
تَاى سٍش اسائِ ضذُ دس  هييه الگَسيتن فيستلي است.  Blowfishالگَسيتن 

ًيض اػوبل وشد ثِ  SPNسا ثِ يه الگَسيتن غيشفيستلي ّوچَى يه  5ثخص 
 تن ثبضذ.يه دٍس اص الگَسي 'FKتبثغ  2ضشط ايٌىِ ثب تَضيحبت ثخص

s1 

32 

s2 s3 s4 

 

 ثيت 32 ثيت 32 ثيت 32 ثيت

 ثيت 8 ثيت 8 ثيت 8 ثيت 8
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در الگَريتن غيزفيستلي، کِ ايذُ ارائِ 'FK: شکل کلي تابع(4)شکل 

دلخَاُ ٍارٍى پذيز، gشذُ در ايي هقالِ بِ آى قابل اعوال است. 

 غيزٍابستِ بِ کليذ است.ٍ
 

فشؼ وٌيذ يه دٍس ايي الگَسيتن اص يه ػول تشويت ثب صيشوليذ ٍ يه 
غيشٍاثستِ ثِ وليذ تطىيل ضذُ ثبضذ. هثال اگش الگَسيتن هب يه  دلخَاُتبثغ 

SPN  ثبضذ، ػول تشويت ثب صيشوليذ ػجبست است اصXOR  ِتبثغ غيشٍاثست ٍ
خَاّذ ثَد.  يِ جؼجِ جبًطيٌي ٍ يه تجذيل خغيثِ وليذ ًيض تشويت يه ال

ًطبى  gٍلي دس ٍالغ تٌْب وبفي است ايي تبثغ غيشٍاثستِ ثِ وليذ وِ آى سا ثب 
تش اص  )ثٌبثشايي هب سبختبسي سا دس ًظش داسين وِ ولي دّين، ٍاسٍى پزيش ثبضذ هي

است، ثِ ٍيژُ ايٌىِ ّوبًگًَِ وِ ػٌمشيت خَاّين گفت، ػول  SPNسبختبس 
. ضىل ولي چٌيي تبثغ (ثبضذ xorتشويت ثب صيشوليذ دٍس ًيض هي تَاًذ فشاتش اص 

 ًطبى دادُ ضذُ است. 4دٍسي دس ضىل 
است وِ  ('p,p)يه صٍج لغضضي ثشاي چٌيي تبثغ دٍسي، صٍجي هبًٌذ 

. اگش ثِ سٍش هؼوَل الذام وٌين ثبيذ ثِ تؼذاد وبفي صٍج (    )    
(p,p')  جوغ آٍسي وٌين ٍ آًگبُ ثب استٌبد ثِ پبسادٍوس سٍص تَلذ ًتيجِ ثگيشين

 .وِ دس هيبى آًْب ثِ غَست احتوبلي يه صٍج لغضضي ٍجَد خَاّذ داضت
ي خبظ، هغوئي ضذ وِ دس اُ ثِ ضيَ 'p  ٍpتَاى ثب اًتخبة هتي ّبي  هياهب 

ثِ عَس لغغ يه صٍج لغضضي ٍجَد خَاّذ  ('p,p)هيبى صٍج ّبي هٌتخت 
 داضت.

ثِ  تَاى ايي تسبٍي سا هيسا دس ًظش ثگيشيذ.  (    )    تسبٍي 
 غَست

(3)    (  )       

 nثشداس  0nثيت ثبضذ. اگش  2nدس ًظش گشفت. فشؼ وٌيذ عَل لبلت الگَسيتن 
i=0, 1, …, 2ثيتي توبم غفش ثبضذ ٍ ثشاي 

n
-1 ،ai=i آًگبُ ثب لشاس دادى ،

           ٍ   (  
 ) i,j=0,1,…,2ثِ اصاي         

n
: داسين 1-

   (  
 ّش چِ ثبضذ، 'Kوليذ هجَْل  ٍاضح است وِ .           ( 

 دّذ هيًتيجِ  وِ          خَاّين داضت  i  ٍjثِ اصاي يه 

   (  
ّب سا چگًَِ  p'jّب هطخع است، اهب  piسبختبس  .       ( 

  ّب وبفي است لشاس دّين 'pjاًتخبة وٌين؟ ثشاي اًتخبة 

  
  )   وِ دس ًتيجِ  (      )   

 )         . 
i,j=0,1,…,2ثٌبثشايي اگش ثشاي 

n
  لشاس دّين: 1-

(4)           ,   
   (      ) 

     )صٍج  (i,j)ثِ اصاي يه  آًگبُ
 
لغضضي ثشاي  يٍجص 1ثب احتوبل  (

 الگَسيتن غيش فيستلي هَسد ثحث است.

2ّب دليمب  piدس ايي تىٌيه ًيض تؼذاد 
n  تؼذاد ٍp'j  2ّب ًيض دليمب

n  است
ي تحليل تفبٍتي ثب سٍش هؼوَل وِ ثِ پبسادٍوس سٍص تَلذ اُ ٍ پيچيذگي داد

 ثيت است(. 2nضَد، ًذاسد )عَل لبلت  هياستٌبد 
ثبضذ. هثال  XORسٍضي است وِ ػول تشويت ثب صيشوليذ لضٍهب ًجبيذ 

ػول تشويت ثب صيشوليذ هتطىل اص چْبس  ثبضذ ٍ 2n=128اگش عَل لبلت 
ٍ  p=(p1,p2,p3,p4)ثبضذ وِ ثِ  232ػول جوغ ثِ پيوبًِ 

K'=(k'1,k'2,k'3,k'4) همذاس 
 

p+K'=( (p1+ k'1)mod2
32

, (p2+ k'2)mod2
32

, (p3+ k'3)mod2
32

, 

(p4+ k'4)mod2
32

) 
(5) 
 

 بي (    )    ثَدى هؼبدل تسبٍي  يدّذ، آًگبُ لغضض هيسا ًسجت 
 

(6)    (  )       

 '-'دّذ ٍ  هيسا ًطبى  (5دس ساثغِ ) ذيشوليت ثب صيػول تشو '+'خَاّذ ثَد وِ 
وبًِ يچْبس ػول تفبضل ثِ پ يي ػول است وِ حبغل اػوبل هَاصيٍاسٍى ا

 .هي ثبضذ 232
i=0,1,…,2ثِ اصاي  ai=iثب تؼشيف ي حبلت يدس ا

32
تَاى لشاس  هي،  1-

 :داد
 

     (               ) 

       (             ) 

 (7) 
2ثِ پيوبًِ  aٍاسٍى جوؼي  a– وِ

 داضت:خَاّين . است 32
(8)    (     )       (           ) 

تب  0ثِ عَس هستمل تغييش وشدُ ٍ همبديش غحيح اص  i  ،j  ،m  ٍnٍلتي 
2

32
ّوِ ثِ عَس هستمل  ai  ،aj  ،am  ٍanوويتْبي  ،وٌٌذ سا اتخبر هي 1-

 ّوِ (           )دس ًتيجِ  وٌٌذ. هيثيتي سا اتخبر  32همبديش هوىي 
ٍ اص جولِ ثِ اصاي يه  ثيتي سا اتخبر خَاّذ ًوَد 128وويتْبي هوىي 

(           ) خَاّين داضت (i,j,m,n)چْبستبيي   يب    
 

(9)    (     )          

 

 لغضضي خَاّذ ثَد. يصٍج 1ثب احتوبل  (          )ٍ صٍج 
 

1با احتوال Bihamتحليل کليذ هزتبط 
، ثش آى دستِ [7]اسايِ ضذ  Bihamي اص حوالت وليذ هشتجظ وِ تَسظ اِ گًَ

اص الگَسيتوْب لبثل اًجبم است وِ داساي دٍ ٍيژگي ّستٌذ: يىي هشثَط ثِ 
سبختبس الگَسيتن ٍ ديگشي هشثَط ثِ جذٍل وليذ. اص ًظش سبختبسي الگَسيتن 

، i+1(، دٍسّبي 2يب  1وَچه )هثال  iاي ثبضذ وِ ثِ اصاي يه  ثبيذ ثِ گًَِ
2+i اص الگَسيتن ثبضٌذ؛ هثال ثشاي  2، 1ك ثش دٍسّبي ٍ ... وبهالً لبثل تغجي ... ٍ
1;i  ىسبى ثبضٌذ. ضشط هشثَط ثِ جذٍل وليذ ًيض دليمب ي، ّوِ دٍسّب ثبيذ

ٍ ... ثِ تشتيت صيش  K0 ،K1 ،K2ّوبًٌذ سبختبس الگَسيتن است: فشؼ وٌيذ 
ثِ دست  Kوليذّبي دٍسّبي اٍل، دٍم، سَم ٍ ... ثبضٌذ وِ اص وليذ اغلي 

وَچه وِ ضشط  iاي ثبضذ وِ ثشاي ّوبى  جذٍل وليذ ثبيذ ثِ گًَِ ؛اًذ آهذُ
داساي  'Kوٌذ، ثتَاى وليذي اغلي هبًٌذ  هشثَط ثِ سبختبس سا ثشآٍسدُ هي

ٍ ... ثِ دست  K'0 ،K'1 ،K'2 يبفت وِ صيشوليذّبي  Kاستجبعي هطخع ثب 

g 

 'Kصيشوليذ 

 ٍسٍدي تبثغ دٍس

 تبثغ دٍس خشٍجي
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ٍ ... )استجبط ثيي  K'0=Ki ،K'1=Ki+1آهذُ اص آى داساي ايي ٍيژگي ثبضٌذ وِ 
K'  ٍK  ًَِاي ثبضذ وِ ثتَاى ثذٍى داًستي  ثبيذ ثِ گK ،K'  عَسيسا 

 اًتخبة وشد وِ استجبط هزوَس ثشلشاس ضَد(.

 
 يهساٍ فتيش کيبا  ذّايزکليس 'K  ٍKهزتبط  ذيدٍ کل ي: بزا(5)شکل 

 ّستٌذ
 

ظ يضشا i=1 يثِ اصا SPNتن هثال اص ًَع يه الگَسياوٌَى فشؼ وٌيذ 
داسين وِ ثشاي آًْب ضشط  'K  ٍKوٌذ ٍ دٍ وليذ هشتجظ  هيفَق سا ثشآٍسدُ 
ثشلشاس است. فشؼ وٌيذ صيشوليذّبي هتٌبظش ايي دٍ ثِ  i=1 يالصم فَق ثِ اصا

 km  ٍk'mثبضٌذ وِ   k0  ،k1  ، ... ،km  ٍk'0  ،k'1  ، ... ،k'mتشتيت 
 'P  ٍPصيشوليذّبي سفيذسبصي اًتْبيي ّستٌذ. فشؼ وٌيذ دٍ هتي سٍضي 

ثبضٌذ ٍ هتَى سهض ضذُ هتٌبظش  'K  ٍKثِ تشتيت ٍسٍدي الگَسيتن ثب وليذّبي 
ضَد،  'Pهسبٍي  Pثبضذ. اگش خشٍجي دٍس ًخست ثشاي  'C  ٍCآًْب ثِ تشتيت 

     ( )     ثب تسبٍي 'C  ٍC، آًگبُ  (    )    اگش  يؼٌي
تبثؼي است وِ تشويت اليِ جبًطيٌي ٍ تجذيل  gثب ّن دس استجبط ّستٌذ وِ 

شاهَى يپ ياستفبدُ ضذُ ٍ اعالػبت يي دٍ تسبٍياص اي حولِ يخغي است. دس ا
 ضَد.  هيذّب استخشاج يول

ٍ  Pدٍ هتي  پيذا وشدى Bihamثحث اغلي دس تحليل وليذ هشتجظ اهب 
P' وِ دس ٍيژگي هزوَس غذق وٌٌذ. است 

. (    )     ثِ غَست سيبضي ػجبست است اص: 'P  ٍPساثغِ 
هجَْل  k0وٌين. چَى  هييه چٌيي صٍجي سا يه صٍج غحيح ًبهگزاسي 

ٌىِ عَل يتَاى ثِ سبدگي يه صٍج غحيح يبفت. ٍلي ثب فشؼ ا وياست، ً
2ت ثبضذ، اگش يث 2nلبلت 

n  همذاس ثشايP  ّويي تؼذاد ثشاي ٍP'  ثِ غَست

فشؼ  0.5 حذٍدتَاى ثب احتوبل  هيثش اغل سٍص تَلذ ، ثٌبنيتػبدفي تَليذ وٌ
. استفبدُ اص اغل سٍص تَلذ وِ يه صٍج دس ايي تسبٍي غذق خَاٌّذ ًوَد وشد

 است. 0.5ت ّوشاُ ثب آى حذٍد يهتذاٍل است ٍ احتوبل هَفم
 يذّبيي تحليل وليدس هَسد ا يل لغضضيِ ضذُ دس ثخص تحليذُ اسايا

ت يتَاى احتوبل هَفم هيض يي حبلت ًيتَاًذ هَثش ثبضذ ٍ دسا هيض يهشتجظ ً
 ن:يشيگ هيسسبًذ. دٍ حبلت دس ًظش  1تحليل سا ثِ 

 الف( تبثغ دٍس الگَسيتن، فيستلي است.
لبلت هضشة  يتيٌىِ عَل ثيت )ايث 4nتن يذ عَل لبلت الگَسيفشؼ وٌ

 يتن دس حبلت وليافتذ( ٍ تبثغ دٍس الگَس هيثبضذ، ثذٍى استثٌب ّوَاسُ اتفبق  4
 يوِ ٍسٍد F(K,x)ت است ٍ تبثغ يث 2nوِ يثبضذ وِ ّش ً 6ثِ غَست ضىل 

داضتِ ثبضذ ٍ  يتَاًذ ّش سبختبس هياست،  xن لبلت يٍ ً Kذ يشوليآى ص يّب
 ش ثبضذ.يش ٍاسٍى پزيغ xثبثت، ًسجت ثِ  ي K يثشا يحت

 
 : تابع دٍر الگَريتن درحالتي کِ فيستلي است(6)شکل 

 
 ين وِ ٍلتيثبض (P'1,P'2)ٍ  (P1, P2)ذ ثِ دًجبل دٍ هتي سٍضي يثب

(P1,P2) ذ هجَْل يشوليسا ثب صK ين، هسبٍيوٌ هيه دٍس سهض ي (P'1,P'2) 
 :يؼٌيضَد؛ 

 

  
     

 (    )       
  

(10) 
ي ين، احتوبل ٍجَد چٌيض اگش ثش اسبس اغل سٍص تَلذ ػول وٌيٌجب ًيدس ا
است  يًوَدى احتوبل وبف يلغؼ يخَاّذ ثَد. ثشا 0.5دس حذ  ييصٍج هتٌْب

i=0,1,…,2 يثشا
n
i,j=0,1,…,2   يٍ ثشا ai=iن يلشاس دّ 1-

n
-1: 

  
( )

        

  
 
( )

        

(11) 

  ت يي غَست وويدس ا
( )

   
 
( )

ه ثبس يسا  يتيث 2nّش همذاس         
 يه ثبثت دلخَاُ ثبضذ، آًگبُ تسبٍي Rحبل اگش  اتخبر خَاّذ ًوَد.

 

(12)  (   )    
( )

   
 
( )

 

 يتسبٍ يب هؼبدال
(13)  (   )    

( )    
 
( )

 

است  يي وبفيثشلشاس خَاّذ ضذ. ثٌبثشا i  ٍjه ي يهجَْل، ثِ اصا ي K يثشا
  ن:يلشاس دّ

(14) (  
( )

   )  (         ) 

ٍ 
(15) (  

    
 
( )

)  (         ) 

F(K,x) 

P1 P2 

g 

k0 

P 

k1 

g 

g 

km-1 

km 

C 

g 

P' 

g 

g 

C' 

k'0 

k'1 

k'm-1 

 

k'm 
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 يه دٍسي، سهض ضذُ  i  ٍjه صٍج ي يي غَست ثِ عَس لغغ ثِ اصايٍ دس ا

(  
( )

  ) يهسبٍ (   
    

 
( )

ن داضت يه صٍج هتي خَاّيخَاّذ ضذ ٍ  (
 وٌٌذ. هيذ هشتجظ غذق يوِ دس ضشط حولِ ول

دس حبلت ولي  gاست وِ تبثغ  7ضىل  ية( تبثغ دٍس الگَسيتن ثِ فشم ول
سا ثِ  SPNي حبلت، ي)ا است ٍ غيش ٍاثستِ ثِ وليذ يه تبثغ دلخَاُ ٍاسًٍپزيش

 شد(.يگ هيه حبلت خبظ دس ثش يػٌَاى 

 
کل کلي تابع دٍر يک الگَريتن غيزفيستلي، کِ در بزابز : ش(7)شکل 

شَد. در ايي حالت ًيش  هيآسيب پذيز فزض  Bihamتحليل کليذ هزتبط 

تَاى ايذُ ارائِ شذُ را بزاي قطعي کزدى احتوال هَفقيت حولِ بِ  هي

 ٍارٍى پذيز، دلخَاُ ٍ غيزٍابستِ بِ کليذ است. gکار گزفت. 

 
ض ثِ دًجبل يثِ چٌيي الگَسيتوي ً Bihamدس اًجبم تحليل وليذ هشتجظ 

ه ي Kذ هجَْل يشوليسا ثب ص P يّستين وِ ٍلت ('P,P)يه صٍج هتي سٍضي 
 ذيگش ثبيضَد. ثِ ػجبست د 'P ين، حبغل هسبٍيوٌ هيدٍس سهض 

(16)     (   ) 

 يْيثِ دست آهذ ٍ ثذ 'P  ٍPي يث 6ي ساثغِ ّوبى است وِ دس ثخص يا
ض وبس خَاّذ وشد ٍ احتوبل يٌجب ًيدس ا 'P  ٍP ياست وِ ّوبى جَاثْب ثشا

ن، يهشتجظ داضتِ ثبض يذّبيحولِ ول يثشا 'P  ٍPه صٍج هتي هٌبست يٌىِ يا
ست وِ يً يبصيثحث وشد وِ ً 6تَاى هطبثِ ثخص  هي خَاّذ ضذ. 1 يهسبٍ

گش اص جولِ يد يحبلتْب يثشخ يٍ ثشا ثبضذ XORذ حتوب يشوليت ثب صيػول تشو
ي يتَاى ا هيض يً ضَد، يف هيشتؼ (5َسظ ساثغِ )تشويت ثب صيشوليذ ت وِ يحبلت

 ذُ سا ثِ وبس ثشد.يا

ًتيجِ گيزي 
 يل لغضضيت تحليوشدى احتوبل هَفم يثِ هٌظَس لغؼ يي همبلِ سٍضيدس ا

وِ سٍش اسائِ ضذُ داسد، استفبدُ  ياِ ٌيخبظ اسائِ ضذ. تٌْب ّض يغيتحت ضشا
سٍش ثش  ييوبسثشد اهتي آضىبس هؼلَم است.  ياص هتي آضىبس هٌتخت ثِ جب

ي سٍش ين ايدادُ ضذ. سپس تؼوًطبى  Blowfish تنيالگَس اص ياِ ي گًَسٍ
 يهطبثْ ذُيا ييّوچٌاسائِ ضذ.  يستليشفيغ يتن ّبياػوبل ثِ الگَس يثشا
وِ  ضذاسائِ  Bihamهشتجظ  ذيتحليل ول تيًوَدى احتوبل هَفم يلغؼ يثشا

تحليل،  ييدس ثشاثش ا تنيثَدى الگَس هستؼذتَاًذ دس غَست  هيثِ عَس هطبثِ 
ن وشد يخَاّ يٌذُ سؼيهب دس آ استمب دّذ. 1 ػذد تحليل سا ثِ تياحتوبل هَفم

 ن.ين دّيذُ سا تؼويي ايا
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7 Related-Key Cryptanalysis 
8 Feistel Cipher 
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