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  :چكیده

 صیو تشــخ یمھــم در رمزنگــار یاز ابزارھا یکی سازتابع درھم

و  MAC یتــابع بــرا نیا دداریکھ فرم کل شودیمحسوب م امیاصالت پ

 ی. در طراحــردگیــیمورداستفاده قرار م MDCآن در  دیفرم بدون کل

 یکاربردھا یبرا یمھم یپارامترھا تیتوابع، سرعت و امن گونھنیا

 نیــســاز پرکــاربرد در ا. توابــع درھمباشــندیمــ یمختلف رمزنگار

مختلــف  ھــایکھ بــھ شــکل باشندیم SHA-2و  MD5 ،SHA-0 ،SHA-1 نھیزم

- توابع یــاد شــده، بــا ســاختار مرکــل. اندگرفتھموردحملھ قرار 

اند. یــک روش دیگــر دودویی طراحی شدهدرونی دامگارد و با توابع 

. در باشــدمیآشوب  ھاینگاشتاستفاده از برای طراحی چنین توابعی 

 وسازی معرفــی ابتدا یک سیستم آشوب با قابلیت فشردهرسالھ،  نیا

 ســاز فــازی طراحــی گشــتھ اســت.با استفاده از آن یک تابع درھــم

سازی بــھ صــورت مــوازی ت پیادهلیسازی معرفی شده قابساختار درھم

ســاز را داشتھ و طول خروجی متغیری را دارا است. این تابع درھــم

توانــد افــزایش برد کھ طــول آن مــیبیتی بھره می 256از یک کلید 

ســاز پیشــنھادی بــا اســتفاده از درھــمیابد. بررسی کارایی تابع 

کھ از پارامترھای کارایی، تحلیل امنیتی و سرعت صورت گرفتھ است

 یورود امیــساز بــھ پتابع درھم تیحساس یبررس توان بھآن جملھ می

مقاومــت  و اغتشاش و انتشار یآمار یبررس، ھیاول طیشرا رییو تغ

بــھ لحــاظ  شــدهیساز طراحــدرھم تابع .یاد کرد برابر برخورد رد

 یســاز مبتنــتوابــع درھم یشده با برخــ انیب ییکارا یپارامترھا

و بر اساس حمالت عمومی صورت گرفتــھ بــر روی  سھیمقا زیبرآشوب ن

   .گرفتھ استساز مورد بحث و بررسی قرار توابع درھم

، یرمزنگــارحمــالت ، آشــوب ھنظریــ، ســازتابع درھــم: ھاواژه كلید

  .آشوب سیستم
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  MD5   .....  21 یسازدرھم تمیالگور یدرون خطیری: توابع غ1- 2جدول 

  SHA-1  ....  23 یسازدرھم تمیالگور یدرون خطیری: توابع غ2- 2جدول 

  MD4   .................  34ساز تابع درھم ی: برخورد برا3- 2جدول 
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  19  ...........................   دامگارد- ساختار مرکل: 7- 2شکل 

  MD5  ......................  21ساز تابع درھم اگرامی: د8- 2شکل 

  SHA-1   .....................  23ساز تابع درھم اگرامی: د9- 2شکل 

  29  ..............   زساتابع فشرده کی ی: نقطھ ثابت برا10- 2شکل 

  50  ....................   کیلجست: نمودار دوشاخھ نگاشت 1- 3شکل 

 یبر شبکھ عصب مبتنی ساز: روند کار تابع درھم2- 3شکل 

  57  ................ ................................   آشوبناک

  58  .............................  آشوبناک ی: شبکھ عصب3- 3شکل 
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  LS   ............  67 یبیآشوب ترک ستمیس نمودار دو شاخھ: 2- 4شکل 

  LS   ...  68 یبیآشوب ترک ستمینمودار دوشاخھ س ستوگرامی: ھ3- 4شکل 
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  εDM   ...........  71 سی: ماتر DCS ستمی: نمودار دوشاخھ س6- 4شکل 

  DCS  .........  72 ستمیشده س یی: نمودار دوشاخھ بزرگنما7- 4شکل 

  DCS  ..........  72ھیستوگرام مربوط بھ نمودار دوشاخھ : 8- 4شکل 
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  76  ....................   یشنھادیپ سازیدرھم تمی: الگور1- 5شکل 

  iF   ...............................  80: فلوچارت توابع 2- 5شکل 

  4F83و  2Fو توابع  3F نیبرقرار شده ب فیو ضع ی: روابط قو3- 5شکل 
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  مقدمھ - 1- 1

بھ  ،عدم ارتباط بین اطالعات و رسانھ انتقال آن
 کھیطوربھ ،بزرگترین مزیت اطالعات دیجیتال بدل گشتھ است

ھای مختلفی از اطالعات را بدون از بین رفتن توان نسخھمی
توان می را آورد. این اطالعات بھ دستکیفیت آن بھ سھولت 

گوشی ھمراه ذخیره و یا حتی بر روی یک ، بر روی دیسک سخت
ای ارسال و ارتباط ماھوارهو یا GSM و Ethernet، Wi-Fiشبکھ 

 دریافت کرد.
تواند نفوذپذیری بزرگی را خود می نوبھبھ این امر

توان فقط با استناد بھ بھ شکلی کھ دیگر نمی ،آورد فراھم
جھت تصدیق نمود.  1اطالعات را تصدیق صحت رسانھ فیزیکی،
نیازمند تسامح بر روی یک کلید  2رمزنگارھااین اطالعات، 

کھ  ھاگروها در نظر داشتن خیل عظیمی از باشند. بمی
نیازمند برقراری ارتباط با یکدیگر ھستند، برقراری و 

، ھاگروهذخیره گذرواژه برای تمامی ارتباطات ممکن بین 
 .)Stevens, 2012( پرھزینھ خواھد بود

در ارتباطات امن بھ شیوه مدرن امروزی،  رو،ایناز
از اھمیت بسیاری برخوردار  MDC5 و MAC4، 3امضای دیجیتال

اند و ارتباطات مدرن نیازمند برقراری چنین ساختاری گشتھ
و عدم انکار  7ھویت فرستنده دیتائ، 6برای حفظ اصالت پیام

 باشند.می 8از سوی فرستنده
جدول  ،MAC، MDCساز در امضای دیجیتال، توابع درھم

کارکردھای  PRNG11و  PRF10، 9تشخیص ویروس ،کلیدواژه
-ھای بیفراوانی دارند. این توابع در بسیاری از پروتکل

 اندشدهاستفادهای گسترده طوربھنیز  WAP12سیم ھمچون 
)Mironov, 2005(. 

کنند کھ در این توابع یک اثرانگشت از پیام ایجاد می
توان تغییر صورت ھرگونھ تغییر پیام با استفاده از آن می

شخیص داد. این توابع در یک تعریف در پیام دریافتی را ت
یک ورودی با اندازه دلخواه را دریافت کرده و  ،اجمالی

ساز کنند. توابع درھمیک خروجی با اندازه معلوم تولید می

                                                
1 Authentication 
2 Ciphers 
3 Digital signature 
4 Message Authentication Code 
5 Manipulation Detection Code 
6 Integrity of a message 
7 Validating identity of originator 
8 Non-repudiation of origin (dispute resolution) 
9 Intrusion detection, Virus detection 
10 Pseudorandom function 
11 Pseudorandom number generator 
12 Wireless Application Protocol 
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 MDCبدون کلید برای  صورتبھو  MACکلیددار برای  صورتبھ
 گیرند.قرار می مورداستفاده
تغییر یک کاراکتر  ،1نظریھ اغتشاش و انتشار بر اساس

تغییر بزرگی در خروجی  بایددر ورودی یک سیستم رمزنگار 
ارتباط بین کلید  ھم چنین (انتشار) و ایجاد کندرمزنگار 

باشد  توأمیک ارتباط پیچیده و  ، بایدو خروجی رمزنگار
 .)Shannon, 1949((اغتشاش) 

خصوصیت  بایدساز یک تابع درھمطور کھ بیان شد، ھمان
اغتشاش و انتشار را دارا باشد. این خصوصیت برای یک 

 شود:عمومی بیان می طوربھساز با سھ خاصیت زیر تابع درھم
بودن یا مقاوم در برابر پیش  طرفھکخاصیت ی -1

 (preimage resistance)تصویر اول 
 Second preimage)مقاوم در برابر پیش تصویر دوم  -2

resistance) 
 ,Stallings( (Collision resistance)بر برخورد مقاوم در برا -3

1999( 
- راھکارھای مختلفی برای طراحی این توابع ارائھ شده

ھا توان این توابع را بر اساس راھکار طراحی آناست کھ می
ساز طراحی شده از بندی کرد. اکثر توابع درھمدستھ

کنند کھ عملگرھای منطقی با تکرارھای متوالی استفاده می
-ساز مرسوم گفتھ میساز، توابع درھمبھ این توابع درھم

 شود.
مورد حمالت  SHAو  MD5ساز مرسوم مانند توابع درھم
 den ؛De Cannière & Rechberger, 2008(کھ  اندقرارگرفتھمختلفی نیز 

Boer & Bosselaers, 1994؛ Sasaki & Aoki, 2009؛ Oechslin, 2003؛ Wang & Yu, 2005؛ 
De Cannière & et al, 2007؛ Chabaud & Joux, 1998؛ Khovratovich & et al, 2012؛ 

Sanadhya & Sarkar, 2008؛ Nikolić & Biryukov, 2008؛ Biham & Chen, 2004؛ Biryukov 

& et al, 2011( می ھاآنبر روی  شدهانجامای از حمالت نمونھ -
 باشند.
 درتوابع مرسوم نامبرده شده، راھبردھای مختلفی  جزبھ

و بررسی  قیتحق مورد سازھمتوابع در طراحی نھیزم
. یکی از این راھبردھا استفاده از نظریھ اندقرارگرفتھ

با توجھ بھ  3ھای آشوبباشد. نگاشتمیدر این زمینھ  2آشوب
 4ھای حساسیت بھ مقادیر اولیھ ورودی، ارگودیسیتیخصوصیت

و اغتشاش و انتشار، در زمینھ رمزنگاری و بخصوص توابع 
. توابع )Amin & et al, 2009(ساز کاربردھای فراوانی دارند درھم
ھا، در مقابل با استفاده از این نگاشت شدهیطراحساز درھم

یطراحساز آشوب توانند مقاوم باشند. تابع درھمبرخورد می
ی شده سازدرھمندازه خروجی کھ ا )Kanso & et al, 2012(در  شده

                                                
1 Confusion and diffusion 
2 Chaos Theory 
3 Chaotic-maps 
4 Ergodicity 
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- می ترمقاوم 1حملھ روز تولدمتغیری دارد و در مقابل 
 باشد.

ریاضی  نظرازنقطھیک سیستم مبتنی بر نظریھ آشوب 
باشد کھ رفتار آن در یک بازه قابل ی دینامیک میاسامانھ

 مزبور یاز بازه خارج در ی بوده و رفتار آننیبشیپ
اتفاقی و  صورتبھ است و یا اینکھ ینیبشیپرقابلیغ

. سیستم آشوب باشدمیی پوشچشمرقابلیغبا خطای  صیتشخقابل
نظمی  در نظر گرفت کھ بھ لحاظ بی صورتبھ توانمی را

 : ریاضی این سھ اصل را دارا باشد
 حساس بھ شرایط اولیھ باشد -1
خاصیت مرکب بودن بھ لحاظ توپولوژیکی را دارا  -2
 2باشد
 )Kellert, 1993( 3ای چگال داشتھ باشددورهھای چرخش -3

یا  از یک سیستم ،ساز مبتنی برآشوبیک تابع درھم
 شده لیتشکی سازدرھمو یک الگوریتم  برآشوبمبتنی  نگاشت

 عنوانبھبا یک ورودی  ،است. با استفاده از سیستم آشوب
آید کھ خاصیت آشوب می بھ دستھا کلید، یک توالی از بیت

و  آمده دست بھ. با استفاده از توالی ستندھ دارا را
را توان خروجی می ،نامعلوم اندازهترکیب آن با ورودی با 

ابع ودر چنین ت معلوم فشرده کرد. نکتھ اساسی اندازهبھ 
آشوب و  سیستمخاصیت حساسیت بھ مقادیر اولیھ  ،سازدرھم

استفاده از آن در ایجاد حساسیت بھ مقادیر  نحوه ھمچنین
 ).Kocarev & Lian, 2011( باشدیمساز ورودی در خروجی تابع درھم

ساز مبتنی برآشوب بھ لحاظ امنیتی طراحی یک تابع درھم
تواند می SHA-2و  MD5 ،SHA-0 ،SHA-1نسبت بھ توابعی مانند 

حساسیت بھ مقادیر  از جھتبھبودھای امنیتی بسیاری را 
دھد.  بھ دستاغتشاش و انتشار چنین  ورودی و ھم

بھ لحاظ  را ھاآنتواند ابعی میوی روی چنین تسازنھیبھ
ساز مبتنی برآشوب سرعت پردازش نسبت بھ سایر توابع درھم

کلیددار  صورتبھتوانند بھبود بخشد. ھمچنین این توابع می
 MDCو  MACدھای کاربر استفاده در و بدون کلید برای

 شوند. طراحی

  بیان مسئلھ - 2- 1

باز در زمینھ  یلھئساز یک مسطراحی توابع درھم
توابع طراحی شده بھ مرور مورد  زیراباشد. رمزنگاری می

حملھ قرار خواھند گرفت و علت این امر در رشد سرعت 
از  باشد.ھای حمالت رمزنگاری میھا و روشپردازش رایانھ

این حیث، عالوه بر اھمیت موضوع در حیطھ امنیت اطالعات و 

                                                
1 Birthday attack 
2- Topologically mixing 
3- Dense periodic orbits 
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ساز کارا توسعھ حمالت صورت گرفتھ، نیاز بھ یک تابع درھم
 شود. و سریع احساس می

تواند خطرات زیادی را ساز میضعف امنیتی یک تابع درھم
توسط یک عامل کند و تغییر آن را در تصدیق پیام ایجاد 
در مسیر  جادشدهیاس و یا حتی خطای سوم مانند ھکر، ویرو

 انتقال پیام ممکن سازد.
ساز بھ لحاظ کارکردھای مختلف و امنیت توابع درھم

متنوع آن بھ شکلی کھ توصیف شد، از اھمیت بسیار باالیی 
امنیت در دنیای ارتباطات دیجیتال امروزی برخوردار است. 

این توابع با حمالتی ھمچون حملھ تصادفی، شبھ حملھ، 
، MITMجستجوی ناآگاھانھ کلید، حملھ روز تولد، حملھ 

حملھ اصالح بلوک، حملھ نقطھ ثابت، حملھ تفاضلی، حملھ 
بھ بوتھ آزمایش گزارده شده و  بازپخش و حملھ قطعھ بندی

 & De Cannière(است کھ در  شدهکسبھایی در حمالت نیز موفقیت

Rechberger, 2008؛ den Boer & Bosselaers, 1994؛ Sasaki & Aoki, 2009؛ Oechslin, 

 ؛Chabaud & Joux, 1998 ؛De Cannière & et al, 2007 ؛Wang & Yu, 2005 ؛2003
Khovratovich & et al, 2012؛ Sanadhya & Sarkar, 2008؛ Nikolić & Biryukov, 2008؛ 

Biham & Chen, 2004؛Biryukov & et al, 2011 ( بھ برخی از این حمالت بر
 شدهاشاره SHA-2و  MD5 ،SHA-0 ،SHA-1ساز روی توابع درھم

 است. 
 ،باشدسرعت نیز پارامتر مھمی در طراحی این توابع می

یکی از اصول اولیھ  عنوانبھبھ شکلی کھ سھولت پردازش 
 .)Menezes & et al, 1996( استساز توابع درھم

خود  ،در مورد توابع رمزنگاری، از طرفی افزایش سرعت
ھ شود. علت این امر در افزایش روز بباعث کاھش امنیت می
ی حمالت مختلف ریکارگبھو در  ھاانھیراروز سرعت پردازش 

ساز وابستھ است کھ ھمگی بھ پیچیدگی زمانی تابع درھم
 .ھستند

 Amin & et(ساز با استفاده از نظریھ آشوب در توابع درھم

al, 2009؛ Kanso & et al, 2012؛ Wong, 2003؛ Kwok & Tang, 2003؛ Deng & et al, 2010؛ 
Yi, 2005؛ Xiao & et al, 2005؛ Wang & Hu, 2007؛ Wang & et al, 2008؛ Xiao & et al, 

 ,Deng & et al ؛Xiao & et al, 2006 ؛Zhang & et al, 2007 ؛Xiao & et al, 2009 ؛2008

 )Kanso & Ghebleh, 2013 ؛Akhshan & et al, 2009 ؛Akhavan & et al, 2009 ؛2009
ی ھایو بھ لحاظ آنالیز کارایی در زمینھ اندشدهیطراح
ی شده تابع، آنالیز انتشار و سازدرھمخروجی مقدار  مانند

و آنالیز سرعت و  MITMحملھ روز تولد، حملھ اغتشاش، 
 .اندقرارگرفتھی ررسموردبی ریپذانعطاف

بھ  ،شوندتوابعی کھ مبتنی بر نظریھ آشوب طراحی می
خروجی  گونھآشوبلحاظ امنیت، از بعد نگاشت آشوب و خاصیت 

نسبت بھ توابع مرسوم برتری نسبی دارند. اما نکتھ  ،آن
انتخاب یک نگاشت آشوب مناسب برای عملیات  ،بسیار مھم
و استفاده از آن با یک الگوریتم  موردنظررمزنگاری 

 باشد.ی مناسب و ایمن میسازدرھم
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در این پژوھش، در صدد ھستیم تا پاسخ مناسبی برای 
 ھای زیر پیدا کنیم.سوال

 ھا ھای آشوب و یا ترکیب آنکدامیک از نگاشت
ساز مبتنی بر آشوب مناسب برای ایجاد یک تابع درھم

 است؟

 ز مبتنی برآشوب را ساتوان تابع درھمچگونھ می
 مطابق با پارامترھای ارزیابی طراحی کرد؟

 ھای ساز مبتنی بر آشوب چھ برتریتابع درھم
و  MD5 ،SHA-0ساز مرسوم امنیتی نسبت بھ توابع درھم

SHA-1 خواھد داشت؟ 

  ف پژوھشاھدا - 3- 1

ساز مبتنی نامھ طراحی یک تابع درھمھدف از این پایان

پارامترھای ارزیابی موجود بتواند کھ است بر نظریھ آشوب 

رود انتظار می ،از این رودر این زمینھ را برآورده کند. 

کھ با استفاده از ترکیب یک یا چند نگاشت آشوب بتوان یک 

ساز سیستم جدید آشوبناک بھ دست آورد و ھمچنین تابع درھم

 بتواند ،باشدارائھ شده کھ مبتنی بر این سیستم می

خصوصیاتی مانند کلیددار و بدون کلید بودن و پشتیبانی 

تابع  ،را فراھم کند. افزون بر این از طول خروجی متغیر

-سازی مرکلارائھ شده باید مشکالت موجود در ساختار درھم

 دامگارد را مرتفع و پارامترھای ارزیابی را ارضا کند.

  معیارھای ارزیابی - 4- 1

ساز بھ سھ دستھ اصلی مارزیابی کارایی یک تابع درھ

شود کھ بھ لحاظ و امنیت دستھ بندی می آماری، سرعت

باشد. ترین عامل میتحلیل اغتشاش و انتشار مھم ،آماری

ھای تغییر تعداد بیت این عامل با پارامترھایی مانند

با تغییر یک بیت از پیام، میانگین احتمال تغییر  �Bیافتھ

P ھای تغییر یافتھ ، میانگین بیتB�  ،بیت انحراف معیار -

انحراف و ھمچنین  B∆ھای تغییر یافتھ در اجراھای مختلف 

 شود.گیری میاندازه P∆ھا احتمال تغییر بیت معیار

مدت زمان الزم ارزیابی سرعت با استفاده از محاسبھ 

شود و تحلیل ھای مختلف بیان میورودی پردازشبرای 

حملھ روز تولد، تحلیل حملھ لیل تحشامل موارد  رمزنگاری
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MITMدامگارد و ساختار اسفنجی -، مقایسھ با ساختار مرکل

 .باشدو تحلیل انعطاف پذیری می

 نامھساختار پایان - 5- 1

ساختار ادامھ این پایان نامھ بھ این شکل است کھ در 

و  RNGساز، بھ بررسی اصول اولیھ توابع درھم ،فصل دوم

PRNG نحوه ارزیابی و  و ھم چنین شودپرداختھ می

کارھای  ،در فصل سوم گردد.میپارامترھای ارزیابی بیان 

 بھ فصل چھارم و پنجم شود.بررسی می مرتبط در این زمینھ

شود. ساز جدید پرداختھ میمعرفی سیستم آشوب و تابع درھم

صل ششم نتایج حاصل از ارزیابی الگوریتم پیشنھادی را ف

گیری و در فصل ھفتم بھ نتیجھ، در نھایتکند و بیان می

.شودمیارائھ پیشنھادات برای ادامھ کار پرداختھ 
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