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چکیده :حمله مکعبی کانال جانبی ازجمله حمالت ترکیبی است که در زیرشاخه حمالت جبری کانال جانبی قرار میگیرد .در سالهای اخیر ،این حمله
بر روی انواع الگوریتمهای بلوکی سبکوزن پیادهسازی شده و بهعنوان یک حمله بسیار قدرتمند بر روی الگوریتمهای بلوکی سبکوزن شناخته میشود.
ازنقطهنظر تئوریک این مقاله ،با ارائه تکنیکهایی مانند جستجوی فضای محلی ،شناسایی ورودیهای تکراری و مدل تکرار حمله مکعبی به بهبود جنبه
تئوریک حمله مکعبی کانال جانبی بر روی الگوریتمهای بلوکی پرداخته است .در جنبه عملی ،با پیادهسازی الگوریتم استاندار بلوکی هدف ( )AESبر
روی میکروکنترلر  ARMو پیشنهاد بهرهگیری از تابع چگالی احتمال چندمتغیره در فاز خطی حمله مکعبی کانال جانبی میزان عملیاتی بودن این حمله
را بررسی کرده و نشان میدهد ،حمله مکعبی کانال جانبی بهبودیافته نهتنها بر روی الگوریتمهای سبکوزن بلکه بر روی انواع الگوریتمهای بلوکی مانند
 AESمیتواند بهصورت کارا پیادهسازی شود .نتایج این مقاله بیانگر آن است که حمله مکعبی کانال جانبی تنها به  26/31متن اصلی منتخب برای بازیابی
 08بیت از کلید الگوریتم  PRESENT-80و  27/1متن اصلی منتخب برای بازیابی  320بیت کلید  AES-128نیاز دارد .با توجه به بررسیهای انجامشده،
این حمله بهترین حمله مکعبی کانال جانبی شناختهشده ازنظر تعداد متن اصلی منتخب بر روی الگوریتم  PRESENT-80و  AES-128است.
واژههای کلیدی :حمله مکعبی کانال جانبی ،الگوریتمهای بلوکی سبکوزن ،حمله مکعبی ،AES-128 ،الگوریتم  ،PRESENT-80وزن همینگ
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Abstract: Side Channel Cube Attack (SCCA) is a kind of Algebraic Side Channel Attacks (ASCA). In recent years, this kind of attack is
implemented on different light weight block ciphers, and it is known as the most powerful attack on these kinds of algorithms. In this
paper, we proposed some advanced techniques such as locality space search, elimination of iterated chosen plaintexts, dynamic iteration,
and choosing intelligent intermediate states to improve SCCA on block ciphers. Accordingly, the improved SCCA can mount efficiently
on not only light weight but also high weight block ciphers. Our results show, the proposed model of SCCA can recover 80 bit key of
PRESENT-80 only with 26.13 chosen plaintexts and recover 128 key bit of AES-128 only with 27.3 chosen plaintexts. To the best of our
knowledge, there are the most efficient SCCA on PERESENT-80 and AES-128.
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 -3مقدمه
حمله مکعبي کانال جاانبي در ساال  2223توسا آدی شامير (
 )Shemirمعرفی شده است ] .[3این حمله از ترکیب دو حمله مکعبی ]2
[و کانال جانبی تشکیل شده و بهعنوان یک حمله جبرری کانرال جرانبی
شناخته میشود .حمله مکعبی که بهعنوان بخش جبری حمله مکعبری
کانال جانبی است ،با بهرهگیری از متد خطی ،معادالت خطی از کلید را
از الگوریتم هدف استخراج میکند و قادر به بازیابی کلید در هر سیسرتم
رمزنگاری است که هر بیت رمز آن بهصورت تابع درجه پرایینی از کلیرد و
متن اصلی توصیف شود.
مشرررکل اصرررلی حملررره مکعبررری آنجرررا نمایررران میشرررود کررره در
الگوریتمهای بلوکی ،درجه چندجملهای از کلید و متن اصلی بررای هرر
بیت رمز به حدی باال میرود که حملره مکعبری را در برابرر ایرن دسرته از
الگوریتمها غیرکارا میسازد .برای حل این مشکل ،حمله مکعبری کانرال
جانبی توسط شمیر در سال  2882معرفی شد ].[3
حمله مکعبی کانال جانبی با بهرهگیری از اطالعرات بهدسرتآمده
از کانال جانبی (از طریق تحلیل توان ] ،[1امواج الکترومغناطیس ] [4یا
زمان ] )[5به توصریف معرادالت برر روی بیتهرای میرانی الگروریتم رمرز
هدف ،جایی که هنوز درجه چندجملرهای از کلیرد برهطرور قابرلتوجهی
رشد نکرده است ،میپردازد .نتیجه این حملره ترکیبری ،معرفری یکری از
قدرتمنرردترین حمررالت رمزنگرراری بررر روی تعرردادی از الگوریتمهررای
سبکوزن بلوکی از قبیل  PRESENT ،SERPENTو  LBlockاست.
Adi

 -3-3نوآوری
با توجه به اینکه حمله مکعبی کانال جانبی از دو جنبه تئوریک در حمله
مکعبی و عملی در بخش کانرال جرانبی تشرکیل شرده اسرت .لر ا ،ایرن
مقاله برا ارائره تکنیکهرای زیرر بره بهبرود حملره مکعبری کانرال جرانبی
پرداخته است:
 -3در بخررش تئوریررک بررا پیشررنهاد مرردل تکرررار پویررا و حرر ف
ورودیهای تکراری به میرزان قابرلتوجهی میرزان پیچیردگی
دادهای حمله مکعبی کانال جانبی را کاهش داده است.
 -2در بخش عملی با بهرهگیری از مردلسرازی نرویز گوسری اثرر
توانی و بهرهگیری از تابع چگالی احتمال نرمال چندمتغیرره
تعرداد اثرهررای ترروانی را برره میررزان قابررلتوجهی کرراهش داده
است.
الزم بررره کرررر اسرررت مررردل ارائهشرررده در ایرررن مقالررره برررهمنظرررور
صحتسنجی بر روی دو الگوریتم بلوکی  [6] PRESENT-80و AES-
 [4] 129/256پیادهسازی شده است.

 -2مروری بر مطالعات انجامشده
در ابتدا دینر ( )Dinurو آدی شمیر مدل حمله مکعبی کانال جانبی را
بر روی دو الگوریتم رمز بلوکی  SERPENTو  AESپیادهسازی و بررسی
میکنند ] .[3در الگوریتم  ،SERPENTآنها با به دست آوردن 320
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معادله خطی به کمک حمله مکعبی و نشت یک بیت در دور سوم
الگوریتم  320 ،SERPENTبیت این الگوریتم را با پیچیدگی  230عملگر
که کمتر از مدل حمله خطی با پیچیدگی  212است ،بازیابی میکنند.
سپس این حمله را بر روی الگوریتم بلوکی  AESکرده و توانستند با
پیچیدگی  215عملگر  320بیت کلید آن را بازیابی کنند.
بعد از اولین حمله مکعبی کانال جانبی معرفیشده بر روی
الگوریتمهای رمز بلوکی  SERPENTو  ،AESالگوریتمهای بلوکی دیگر
از قبیل ،[35] KATAN ،[34] NOEKEON ،[0-31] PRESENT
 [37-30] LBlock ،[36] Hummingbird-2موردحمله قرار گرفتهاند.
اغلب حمالت مکعبی کانال جانبی انجامشده بر روی الگوریتمهای رمز
بلوکی از مدل تکبیتی نشتی ( )Single Bit Leakage Modelبهره
میبرند .تنها مدل عبدول لطیف ( [2] )Abdul latipو مدل ژائو ()Zaho
] [38بر اساس وزن همینگ نشتی (Hamming weight Leakage
 )Modelاست .قابل کر است ،تنها ژائو ] [38در شرایط آزمایشگاهی
مدل خود را بررسی میکند و بقیه مقاالت در این زمینه به بیان تئوریک
این حمله بسنده میکنند و به چگونگی به دست آوردن اطالعات در
شرایط واقعی از کانال جانبی نمیپردازند.

 -1مدل پیشنهادی برای بهبود حمله مکعبی کانال جانبی
این مقاله ،فازهای پیشپردازش و فاز آنالین حمله مکعبی کانال جانبی
را به ترتیب زیر اصالح میکند.
در فاز پیشپردازش ،با اضافه کردن مرحله شناسایی وضعیت
هدف میانی مناسب فضای جستجو تصادفی به فضای جستجوی محلی
اصالح میشود .سپس به توصیف نحوه آزمون خطی و استخراج
معادالت درجهیک در فاز پیشپردازش میپردازد .در ادامه با شناسایی
ورودیهای تکراری و بهرهگیری از مدل تکرار به بهبود فاز پیشپردازش
حمله مکعبی کانال جانبی پرداخته است.
فاز آنالین در مدل پیشنهادی به سه زیرفاز راهاندازی ،تولید و
تطبیق الگو تقسیم میشود .در این فاز ،به تولید الگو بر اساس
ماتریکس کوواریانس و بردار میانگین پرداخته و در فاز تطبیق الگو تابع
چگالی احتمال توزیع نرمال چند متغیره را پیشنهاد میدهیم که
بهموجب آن دقت در اندازهگیری مقدار وضعیت میانی تا حد بسیار
قابلتوجهی افزایش یافته است.
 -3-1فاز پیشپردازش
این فاز را به مراحل زیر تقسیم کردهایم و به توصیف هر مرحله و نکات
حائز اهمیت آن میپردازیم.
 -3-3-1شناسایی وضعیت هدف
شناسایی وضعیت هدف نقش بسیار مهمی در موفقیت و میزان
پیچیدگی حمله مکعبی کانال جانبی بازی میکند .یک وضعیت هدف
ایدهآل وضعیت هدفی است که تغییر کوچک در ورودی ،باعث تغییر
بزرگی در خروجی باشد .از طرفی درجه تابع بهدستآمده از سیستم
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ا خروجیS-

آنقدر بزرگ نباشد که فضای جستجو را غیرعملی سازد .ل
 boxدر دور اول جایی که درجه چندجملهای هنوز رشد نمایی نکرده
است میتواند هدف مناسبی برای این حمله قرار گیرد .برای مثال شکل
 1نشاندهنده بایت هدف در الگوریتم  PRESENT-80است.

3

بهصورت  F ( p0 , p1 , p 2 , p3 , k 0 , k1 , k 2 , k 3 )   iiتعریف شده
i 0
است که نشان میدهد خروجی هر  S-boxتابعی از چهار متغیر عمومی
و چهار متغیر کلید است .در جدول  3در گامهای یک تا چهارم مقدار
ازای k  0, k, k, k  k

)  FS ( Iبه
( )3برقرار باشد ،آزمون را چندین بار بررسی میکنیم تا زمانی که

کلید
)(k0-k3

محاسبه میکنیم .اگر معادله

مطمئن شویم  Iانتخابشده دارای )  FS ( Iخطی است در غیر این
وضعيت مياني
)(i0-i3

S-box

متن اصلي
)(p0-p3

صورت )  FS ( Iمربوطه خطی نیست.
جدول  :1تعداد پرسش و پاسخهای موردنیاز برای آزمون خطی ({) I =}0،1

وضعیت میانيHW(I)=i0+i1+i2+i3 :

پرسش و پاسخ موردنياز

گام

)F (0)  F (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)  F (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

4

) F (0,1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)  F (1,1, 0, 0, 0, 0, 0, 0
)F ( k )  F (0, 0, 0, 0, k )  F (1, 0, 0, 0, k 

شکل  :1بایت هدف :خروجی  S-boxدر دور نخست الگوریتم PRESENT-80

) F (0,1, 0, 0, k )  F (1,1, 0, 0, k 

 -2-3-1جستجوی فضای محلی

)F ( k )  F (0, 0, 0, 0, k )  F (1, 0, 0, 0, k 

در مدل اولیه حمله مکعبی ،جستجوی فضای ورودی بهصورت تصادفی
است .جستجوی تصادفی بسیار زمانبر است .با مدل کردن یک S-box
در الگوریتم بلوکی  Tو بسط آن به S-boxهای دیگر سیستم ،نشان
میدهیم که تابع هر  S-boxتنها به چند بیت ورودی وابسته است .ل ا،
فضای جستجو تصادفی را به فضای محلی مرتبط به هر  S-boxاصالح
میکنیم.

) F (0,1, 0, 0, k )  F (1,1, 0, 0, k 
)F ( k   k )  F (0, 0, 0, 0, k   k )  F (1, 0, 0, 0, k   k 

5

) F (0,1, 0, 0, k   k )  F (1,1, 0, 0, k   k 
)F (0)  F ( k )  F ( k )  F ( k   k 

4

 -4-3-1محاسبه سوپرپالی

S-box

tI

است .ضرایب خطی )  ( aiمتغیرهای کلید میتوانند با مقدار یک قرار
دادن  k iو صفر قرار دادن مابقی بیتهای کلید و جمع تمامی

در ابتدا ماکزیمم درجه تابع چندجملهای وزن همینگ خروجی
در الگوریتم هدف را به دست میآوریم .برای مثال ،درجه چندجملهای
وزن همینگ خروجی  S-boxدر دور نخست الگوریتم PRESENT-80
برابر سه است .در گام آزمون خطی ،هدف پیدا کردن عبارتهای

بهطوری است که سوپرپالی مربوطه آنها خطی از کلید باشد .ازاینرو،
بهطور تصادفی  Iهایی با  )d=3( d-1متغیر عمومی انتخاب کرده و از
آزمون  [21] BLRبهمنظور آزمون خطی روی  Iانتخابشده بهره
میبریم .آزمون خطی  ،BLRدو بردار کلید تصادفی و مستقل
 k , k  {0,1}nرو انتخاب کرده و معادله  4را بررسی میکند .آزمون
خطی  BLRتضمین میکند که اگر )  FS ( Iخطی باشد ،آزمون
همواره موفقیتآمیز خواهد بود .اما اگر )  FS ( Iخطی نیست ،با
احتمال زیادی آزمون با شکست روبرو خواهد شد و معادله ( )3برقرار
نخواهد بود.
)F (0)  F ( k )  F ( k )  F ( k   k 

برای مثال ،ما بهطور تصادفی { I =}4،2را انتخاب میکنیم.
تعداد پرسش و پاسخ که برای آزمون خطی ضروری هستند در جدول 3
لیست شده است .در جدول  3تابع وزن همینگ خروجی S-box
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یک سوپرپالی خطی میتواند بهصورت معادله ( )2توصیف شود .با توجه
به تئوری بیانشده در مرجع ] ،[3عبارت ثابت  cمعادله ( )2میتواند
بهوسیله بردار  k=0و جمع تمامی حالتهای ممکن  Iمحاسبه شود .اگر
حاصل جمع یک باشد ،سوپرپالی خطی دارای عبارتهای مستقل یک

 -1-3-1آزمون خطی

()4

2

حالتهای ممکن برای  Iمحاسبه شود.
()2

3
F
 c   ai .ki mod 2
) S (I
i 0
}c, a  {0,1
i

برای مثال ،فرض کنید در گام پیشین آزمون خطی { I =}4،2با
موفقیت انجام شده است .بهمنظور استخراج معادالت خطی از کلید،
پرسش و پاسخ جدول  2موردنیاز است .همانطور که در جدول 2
مشاهده میشود ،در گام دوم بهمنظور یافتن ضریب خطی  k0 ، a0را
برابر یک کرده و مابقی بیتهای کلید صفر قرار داده شده است و نتیجه
بهدستآمده با  cجمع میشود .اگر جواب یک بود بدین معنا است که
متغیر  k0در سوپرپالی خطی از کلید وجود دارد .بهعنوان نمونه،
هنگامیکه { I =}4،2در نظر گرفته میشود ،سوپرپالی خطی از کلید
 FS ( I )  1  k3از سیستم استخراج میشود.
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جدول  :2پرسش و پاسخ موردنیاز به ازای {I =}0،1
گام

پرسش و پاسخ موردنياز
)c  F (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)  F (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

4
2

9

 F (0,1, 0, 0, 0,1, 0, 0)  F (1,1, 0, 0, 0,1, 0, 0)  c
)a  F (0, 0, 0, 0, 0, 0,1, 0)  F (1, 0, 0, 0, , 0,1, 0
2

k 1
0

باشد نتیجه اعمال

حمله به ازای { I=}9استخراج معادله  FS ( I )  1  k1خواهد بود و
مقدار  k 2به دست خواهد آمد.

5

 -2-1فاز برخط

 F (0,1, 0, 0, 0, 0,1, 0)  F (1,1, 0, 0, 0, 0,1, 0)  c
)a  F (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,1)  F (1, 0, 0, 0, , 0, 0,1
3

اگر

0

0

k

باشد نتیجه اعمال حمله به ازای { I=}9استخراج معادله

 FS ( I )  k2خواهد بود .حالت دوم ،اگر

 F (0,1, 0, 0,1, 0, 0, 0)  F (1,1, 0, 0,1, 0, 0, 0)  c
)a  F (0, 0, 0, 0, 0,1, 0, 0)  F (1, 0, 0, 0, ,1, 0, 0
1

برای مثال ،وقتی { I =}9،2است  FS ( I )  k0است .بعد از
جایگزین کردن مقدار بیت  k0و اعمال مجدد حمله مکعبی کانال
جانبی به خروجی  S-boxدور نخست دو حالت رخ میدهد .حالت اول،

) F (0,1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)  F (1,1, 0, 0, 0, 0, 0, 0

)a  F (0, 0, 0, 0,1, 0, 0, 0)  F (1, 0, 0, 0,1, 0, 0, 0
0

بهبود حمله مکعبي کانال جانبي ...

4

 F (0,1, 0, 0, 0, 0, 0,1)  F (1,1, 0, 0, 0, 0, 0,1)  c

نتیجه تکمیل فاز پیشپردازش ،سیستم معادالت خطی از کلید خواهد
بود .در فاز برخط ،مقدار معادالت خطی از کلید به ازای کلید مخفی
محاسبه میشود .نمونهای از پرسش و پاسخ موردنیاز برای {I =}4،2که

یک ویژگی بسیار مهمی که در حمله مکعبی کانال جانبی وجود دارد،
تکراری بودن خیلی از پرسش و پاسخها به ازای Iهای مختلف است .این
امر باعث کاهش تعداد متن اصلی منتخب میشود .برای مثال ،با توجه
به جدول  3وقتی شاخص ورودی { I=}9،2و { I=}4،2باشد ،خیلی از
پرسش و پاسخها تکراری خواهد بود.

سوپرپالی  FS ( I )  1  k3استخراج میشود در جدول  4نشان داده
شده است .چالش اصلی موجود در این فاز این است که چگونه میتوان
با حضور نویز با دقت باال مقدار وزن همینگ وضعیت میانی را محاسبه
کرد .در ادامه به توصیف نحوه راهاندازی سختافزار رمز ،نحوه
نمونهبرداری اثر توانی و استراتژی محاسبه مقدار وزن همینگ وضعیت
میانی خواهیم پرداخت.

جدول  :3شناسایی ورودیهای تکراری به ازای { I=}0،1و {I=}3،1

جدول  :4پرسش و پاسخ موردنیاز در فاز برخط (کلید مخفی)

 -5-3-1شناسایی ورودیهای تکراری

{I=}9،2

{I=}4،2

) F (0, 0, 0, 0, k

) F (0, 0, 0, 0, k

1  k  F (0, 0, 0, 0, k )  F (1, 0, 0, 0, k ) 
3

) F (1, 0, 0, 0, k

) F (1, 0, 0, 0, k

) F (0,1, 0, 0, k )  F (1,1, 0, 0, k

) F (0, 0, 0,1, k

) F (0,1, 0, 0, k

 -3-2-1راهاندازی سختافزار رمز

) F (1, 0, 0,1, k

) F (1,1, 0, 0, k

برای پیادهسازی فاز برخط حمله مکعبی کانال جانبی ،ابتدا الگوریتم
 AESرا روی میکروکنترلر  AT91SAM7S256پیادهسازی کردیم ،بدین
ترتیب سختافزار رمز خود را آماده ساختیم .میکروکنترلر
 AT91SAM7S256محصول شرکت  ARMاست و سهم بسزایی در بازار
میکروکنترلرها و کارتهای هوشمند دارد .رمزکننده ساختهشده از
طریق درگاه  USBبه رایانه متصل شده است .از طریق رایانه قالبهای
 320بیتی داده را برای سختافزار رمز کننده ارسال میکنیم.
سختافزار رمزکننده با دریافت یک قالب داده آن را رمز میکند و نتیجه
را به رایانه باز میگرداند .ما به خیرهسازی اثرهای توانی در حین
رمزنگاری سختافزار میپردازیم .برای نمونهبرداری از یک اسیلوسکوپ
دیجیتال حافظه دار استفاده میکنیم.
در شکل  2مدار راهاندازی حمله را مشاهده میکنید .در این
حمله ما اختالف ولتاژ دو سر مقاومت را بهعنوان تغییرات ولتاژ که
متناسب با تغییرات توانی است اندازهگیری میکنیم .اختالف ولتاژ
بهدستآمده ،در مسیر ارسال به اسیلوسکوپ ،بهمنظور تسهیل در
تحلیل به کمک یک تقویتکننده تقویت میشود.

دو پرسش و پاسخ اولیه به ازای { I=}9،2و { I =}4،2در سیستم
تکراری است .اجتناب از این تکرارها در ورودی به میزان قابلتوجهی
تعداد پرسش و پاسخها از سیستم را کاهش میدهد.
 -6-3-1مدل تکرار پویا
ایده بسیار ساده اما بسیار کارایی پشت مدل تکرار پویا حمله مکعبی
کانال جانبی است .مدل تکرار حمله مکعبی کانال جانبی بدین شکل
عمل میکند که ما پس از اعمال آزمون خطی و بازیابی یک سری از
بیتهای کلید ،بیتهای بازیابی شده کلید را در متغیرهای کلید مرتبط
جایگزین کرده و دوباره حمله مکعبی کانال جانبی را اعمال میکنیم.
مدل تکرار از استراتژی تقسیم و غلبه بهره میبرد ،تأثیر طول کلید را بر
روی حمله مکعبی کانال جانبی به حداقل میرساند و سرباری که آزمون
معادالت غیرخطی در مدلهای توسعهیافته حمله مکعبی ارائهشده در
(ژائو( ،)2831 ،عبدول لطیف )2833 ،و (ژنگ لی )2833 ،را از بین
میبرد.

Serial no. 74

پرسش و پاسخ موردنياز

گام
4
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میکنیم و پردازش خود را روی آنها انجام میدهیم .شمایی از برد
استفادهشده بهعنوان سختافزار رمزکننده در شکل  1نمایش داده
شده است .همانطور در نمایشگر شکل  1دیده میشود مدار به ازای
ورودی متن اصلی  357و کلید صفر مقدار وزن همینگ خروجی S-box
اول در دور نخست را برابر  5میدهد.

شکل  :2مدار راهاندازی سختافزار رمزنگار

روش کلی و همزمانسازی اسیلوسکوپ و سختافزار رمزکننده
برای حمله به شرح زیر است:
برای شروع یک نمونهبرداری از سیگنال توان ،ابتدا اسیلوسکوپ
آماده میشود و اسیلوسکوپ منتظر سیگنال چکانه ( )Triggerبرای
شروع نمونهبرداری میماند .این چکانه بهصورت خارجی از طریق
رمزنگار تولید خواهد شد .علت این امر آن است که بهمحض شروع یک
عملیات خاص ،اسیلوسکوپ شروع به نمونهبرداری کند و دادهای از
دست نرود .حال رایانه داده موردنظر برای رمزنگاری را به رمزنگار
میفرستد .سپس به رمزنگار فرمان شروع میدهد .کد شروع فرمان در
قطعه کد جدول  5نمایش داده شده است.
جدول  :5کد راهاندازی تحلیل توانی
PIO _ SET _ TRIG
) for ( i  0; i  16; i  
;] state[i ]  P  K [i
) for ( i  0; i  16; i  
;]] state[i ]  S _ box[ state[i
PIO _CLEAR_ TRIG

رمزنگار با دریافت این دستور ،عملیات خود را آغاز میکند و در
ابتدای عملیات سیگنال چکانه را نیز تولید میکند .با این کار
اسیلوسکوپ شروع به نمونهبرداری کرده و کد نمونه از اثر توان ،شامل
 1221نقطه برداشت میشود .وقتی رمزنگار عملیات خود را تمام کرد،
اتمام کار خود را به اسیلوسکوپ اعالم میکند .اسیلوسکوپ نمونه توان
برداشتشده را روی حافظهاش خیره میکند و سپس اسیلوسکوپ
برای نمونه بعدی آماده میشود.
نمونههای توان الزم در این رساله به ترتیب باال و درحالیکه
فرکانس کاری سختافزار  44مگاهرتز بوده است تهیه شده است.
در حمالت تحلیل توان برای داشتن یک نتیجه خوب باید اثر نویز
را ح ف کرد .برای ح ف نویز ،عملیات رمزنگاری برای یک داده
مشخص را چندین بار تکرار کرده و اثرهای توان را خیره میکنیم.
سپس با انتقال دادهها به رایانه ،از این اثرها میانگینگیری میکنیم .اثر
توان کرشده در فایل  txtخیره شده سپس در نرمافزار  MATLABبا
استفاده از دستور ’ ‘textreadدادهها را به محیط نرمافزار فراخوانی

Serial no. 74

شکل  :3سختافزار رمزکننده

 -2-2-1شناسایی نقاط هدف در اثر توانی
پس از محاسبه اثر توانی توسط اسیلوسکوپ و خیره آن در حافظه،
چالش پیشرو تشخیص نقاطی از اثر توانی است که نشان دهند توان
مصرفی خروجی  S-boxدر دور نخست است .بعد از خیره  5888اثر
توانی بهمنظور یافتن نقاط اثر توانی مرتبط با خروجی  S-boxدر دور
نخست ،مقدار وزن همینگ برای خروجی  S-boxاول در دور نخست،
اثرهای توانی بر اساس بزرگتر و کوچکتر بودن از وزن همینگ  4به دو
دسته تقسیم میشوند .میانگین هر دسته محاسبه شده و اختالف این
دو دسته از هم به دست میآید .همانطور که در شکل  4نشان داده
شده است ،بیشترین اختالف بیانگر نقطه هدف است که در اینجا نقطه
 248نقطه هدف یعنی خروجی  S-boxاول در دور نخست است.
 -1-2-1تولید الگو
تولید الگو به معنای شناخت خصوصیات رفتاری اثر توانی وضعیت
هدف است .بدین معنا که وقتی بر اساس وزن همینگ وضعیت میانی
تولید الگو انجام میدهیم ،خصوصیات هر وزن همینگ قابلتفکیک از
خصوصیات وزنهای همینگ دیگر باشد .با توجه به اینکه نقطه هدف،
نقطه  248در گام پیشین به دست آمد ،به توصیف خصوصیات اثر توانی
در این نقطه خواهیم پرداخت .عملیات رمزنگاری برای یک داده
مشخص را چندین بار تکرار کرده و اثرهای توان برای نقطه  241خیره
میکنیم .سپس بهمنظور پی بردن به نحوه توزیع اثر توانی در نقطه
 ،241هیستوگرام این نقطه را رسم میکنیم .با توجه به هیستوگرام نقطه
 241نمایش دادهشده در شکل  ،2متوجه میشویم که اثر توان در این
نقطه دارای توزیع نرمال است.
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در نظر میگیریم و الگو برای هر وزن همینگ را بهصورت یک ماتریس
کوواریانس و بردار میانگین در نظر میگیریم .برای مثال الگو وزن
همینگ صفر بهصورت زیر نمایش داده میشود:
C238,242 

C239,242 

C240,242 

C241,242 

C242, 242 


 C238,238 C238,239 C238,240 C238,241

 C239,238 C239,239 C239,240 C239,241

C0   C240,238 C240,239 C240,240 C240,241

 C241,238 C241,239 C241,240 C241,241

C
C242,239 C242,240 C242,241
 242,238
m0  (m238 m239 m240 m241 m242 )

 -4-2-1تطبیق الگو

شکل  :4نقطه  248بهعنوان نقطه هدف در اثر توانی

توزیع نرمال که توزیع گوسی نیز نامیده میشود در بسیاری از
برنامههای کاربردی در عمل رخ میدهد .بنابراین توزیع نرمال ازنظر
آماری بسیار مورد اهمیت است .تابع چگالی توزیع نرمال وابسته به دو
پارامتر میانگین و انحراف معیار است .تابع چگالی احتمال توزیع نرمال
یک نقطه بهصورت معادله ( )1تعریف میشود.

در اصل ،بهمنظور تطبیق الگو با اثر توانی گرفتهشده از معادله 4
استفاده میشود .اما ما در اینجا بهمنظور پرهیز از به توان رسیدن ،از دو
طرف معادله  4لگاریتم میگیریم .درنتیجه معادله  4بهصورت معادله 5
اصالح میشود.
()4

1
))lnp(t;(m,C))   (ln((2. ) N IP .det(C))  ( x  m).C1.( x  m
2

ل ا به ازای هر اثر توانی گرفتهشده در هنگام مخفی بودن کلید،
بهمنظور محاسبه وضعیت میانی ،معادله  5با هر وزن همینگ محاسبه
میشود .آن احتمالی که مقدار بیشتری داشته باشد ،میتوان تشخیص
داد که مقدار وضعیت میانی برابر الگو متناظر آن است.

 -4پیادهسازی مدل پیشنهادی
گام پیشپردازش حمله مکعبی کانال جانبی در محیط
روی یک پردازنده  Core-i3با فرکانس باس  1/3گیگاهرتز پیادهسازی
شده است .بهمنظور بررسی کارایی مدل پیشنهادی حمله مکعبی کانال
جانبی ،این حمله را بر روی دو الگوریتم  [6] PERESENT-80و AES-
 [7] 128/256پیادهسازی کردهایم .در زیر نتایج پیادهسازی بیان شده
است.
Visual C++

شکل  :2هیستوگرام اثر توانی نقطه 248

تا به اینجا ،مشخص شد که نقطه  248دارای توزیع نرمال اثر
توانی است .با توجه به اینکه نهتنها نقطه  248بلکه رفتار نقاط همسایه
این نقطه نسبت به این نقطه برای ما بهمنظور تولید الگو اهمیت دارد ما
از توزیع نرمال چندمتغیره بهره گرفتهایم.
()9

x 2
) )



(.

1
2

. exp( 

1
2. .

f ( x) 

توزیع نرمال چندمتغیره زمانی استفاده میشود که همبستگی
چند نقطه نسبت به هم مهم باشد .توزیع نرمال چندمتغیره میتواند به
کمک ماتریس کوواریانس  Cو بردار میانگین  mتوصیف شود .احتمال
تابع چگالی توزیع نرمال چندمتغیره از معادله  4به دست میآید.
()5

1
1
)).exp( .( x  m).C1 .( x  m
2
) 2. .det(C

f ( x) 

برای تولید الگو برای هر وزن همینگ خروجی  S-boxدر دور
نخست ،پنج نقطه  210،212،248،243و  242را بهعنوان نقاط هدف

Serial no. 74

-0-4

پیادهسازی مدل پیشنهادی بر روی PRESENT-80

پس از اعمال حمله مکعبي کانال جانبي پيشنهادی ،توانستيم 54
معادله خطي از کليد را در دور نخست از الگوريتم PRSENT-80
استخراج کنیم .نتیجه استخراج  44معادله بازیابی  32بیت از کلید
است .پس از اعمال مدل تکرار حمله مکعبی کانال جانبی توانستیم 11
معادله خطی دیگر از سیستم استخراج کنیم که به کمک آنها توانستیم
 14بیت در همان دور نخست بازیابی کنیم.
نتایج بهدستآمده از مدل پیشنهادی حمله مکعبی کانال جانبی
حاکی از آن است که پیچیدگی دادهای این مدل پیشنهادی به دلیل
بهرهگیری از بازیابی کلید در دور نخست الگوریتم ،PRESESNT-80
ح ف ورودیهای تکراری و بهرهگیری از مدل تکرار کمتر از مدلهای
پیشین ارائهشده است .خالصهای از پیچیدگی دادهای حمله مکعبی
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کانال جانبی بر روی  PRESENT-80در جدول  6نمایش داده شده
است.

بهبود حمله مکعبي کانال جانبي ...
جدول  :7معادالت خطی استخراجشده ()AES
شاخص ورودی دور نخست

معادالت استخراجشده

 -2-4پیادهسازی مدل پیشنهادی بر روی AES-128/256

{I=}2،4،2،9،5،4

1  k6  k7

{I=}6،2،4،2،9،5

k5

در طول گام پیشپردازش حمله مکعبی کانال جانبی بهبودیافته قادر به
استخراج  7معادله خطی در  8/460ثانیه و یک معادله غیرخطی در
 3/327ثانیه بر روی یک  S-Boxالگوریتم  AESاست .این
اختالفزمانی سرباری را که استخراج یک معادله درجهدو به همراه
خواهد داشت را نشان میدهد .ما با بهرهگیری از مدل تکرار از سربار
استخراج معادالت درجه  2جلوگیری میکنیم .بدین ترتیب ،توانستهایم
تا  30برابر در اعمال حمله مکعبی کانال جانبی سریعتر عمل کنیم.

{I=}4،4،2،4،2،9

1  k4

{I=}2،4،2،5،4،6

k3

{I=}2،4،9،5،4،6

1  k2  k7

{I=}2،2،9،5،4،6

k1  k7

{I=}4،2،9،5،4،6

1  k0  k7

جدول  :1پیچیدگی دادهای حمله مکعبی کانال جانبی بر روی
PRESENT-80

تعداد بیت بازیابی شده

تعداد متن اصلی
منتخب

منبع

40

235

یانگ ][0

64

231

عبدول لطیف ][38

40

232

ژائو ][33

72

235/354

ژائو ][32

08

238/2

ژانگ ][34

08

26/31

مدل پیشنهادی در این
مقاله با بهرهگیری از تکرار

جدول  7تابع خروجی  S-Boxاول در دور نخست را نشان
میدهد .معادالت بهدستآمده درجه یک ،با توجه به ثابت بودن تابع S-
 Boxها ،ثابت بوده و قابل بسط به دیگر S-Boxهای الگوریتم AES
است .جدول  4معادله خطی استخراجشده پس از مدل تکرار را نشان
میدهد که این معادله مقدارش وابسته به مقدار بیت کلید  k 4است.
زمانی که  k 4  0معادله  FS ( I )  k7استخراج ميشود و وقتي
 k 4  1باشد معادله خطي از کليد  FS ( I )  1  k 6است .اين تعداد
معادله استخراجشده برای هر  S-boxبرای بازيابي  424بيت کليد در
دور نخست کافي است .الزم به ذکر است ،قبل از اعمال مدل تکرار،
تنها قادر به بازيابي  54بيت کليد در هر دور بوديم .درحاليکه با
بهرهگيری از اين مدل قادر به بازيابي  424بيت کليد در هر دور
هستيم.
نتایج بهدستآمده در فاز برخط پس از راهاندازی سختافزار رمز
و نمونهبرداری اثر توانی بهمنظور بازیابی مقدار وضعیت میانی به هنگام
مخفی بودن کلید به ترتیب زیر است.

Serial no. 74

جدول :4معادالت خطی استخراجشده ()AES
شاخص ورودی دور نخست
{I=}2،4،2،9،4

k4

معادالت استخراجشده

2

k7

4

1  k6

حمله مکعبی کانال جانبی بهبودیافته به الگوریتم رمزنگاری
 AESپیادهسازی شده بر روی میکرکنترلر  ARMبا فرکانس  40مگاهرتز
اعمال شده است .یک اسیلوسکوپ دیجیتال اختالف ولتاژ بین دو سر
مقاومت متصل شده به پایه منبع تغ یه میکروکنترلر را با نرخ  121نمونه
بر ثانیه اندازهگیری میکند .میکروکنترلر  ARMبا بهرهگیری از USB
اطالعات را از  PCدریافت میکند .با توجه به توضیحات ارائهشده در
فصل  1با  3258نقطه نمونهبرداری شده ،تنها خروجی چهار  S-boxرا
قادر به موقعیتیابی در اثر توانی خیره شده هستیم .همانطور که در
شکل  6نشان داده شد ،نقطه هدف برای بایت نخست خروجی S-box
نقطه  248است .پنج نمونه در اطراف این نمونه اثر توانی برای ایجاد
کاملتر الگو در نظر میگیریم .بهمنظور بررسی دقت اندازهگیری مقدار
وضعیت میانی با بهرهگیری از تولید الگو بر اساس ماتریس کوواریانس و
میانگین ،تولید الگو پیشنهادی خود را با تولید الگو بر اساس میانگین
مقایسه میکنیم.
برای مثال ،هنگامیکه وزن همینگ برابر  5است از الگو میانگین
استفاده کردهایم .همانطور که در شکل  6نشان داده شده است .با 38
تکرار بر اساس الگو میانگین و تطبیق الگو همبستگی مقدار وزن
همینگ به غلط مقدار  4به دست میآید .اما هنگامیکه تعداد تکرار به
 128تکرار میرسانیم ،مقدار وزن همینگ بهدرستی به دست میآید.
سپس ،تولید الگو پیشنهادی یعنی ماتریس کوواریانس و بردار میانگین
بهره میگیریم و در فاز تطبیق الگو از تابع چگالی احتمال چندمتغیره
استفاده میکنیم .همانطور که در نمودار شکل  7مشاهده میکنید با
 38تکرار ورودی و میانگینگیری از آنها بهمنظور ح ف نویز در هنگام
مخفی بودن کلید ،مقدار دقیق وزن همینگ را به دست آوردهایم .این
نشان میدهد که تولید الگو و استفاده از استراتژی مناسب در تطبیق
الگو نقش بسیار مهمی در سرعت اعمال حمله مکعبی کانال جانبی
بازی میکند.
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بهبود حمله مکعبي کانال جانبي ...

مقایسه شده ،سپس ازنظر تعداد پرسش و پاسخ و میزان موفقیت آن در
برابر اقدامات متقابل برای جلوگیری از نشت توان ،به بحث گ اشته
میشود.

 -3-5مقایسه حمله مکعبی کانال جانبی و حمله کانال جانبی
شکل  :1محاسبه همبستگی به ازای وزن همینگ پنج و تعداد تکرار موردنیاز

حمله کانال جانبی و حمله مکعبی کانال جانبی را نمیتوان بهطور
دقیق ازنظر تعداد تحلیلهای توانی موردنیاز مورد بررسی قرار داد.
چراکه تعداد تحلیلهای توان مصرفی و موفقیت حمله ،به سیگنال به
نویز و دقت در محاسبه مدل توانی دستگاه بستگی دارد .ازاینرو،
بررسی و مقایسه بین حمله مکعبی کانال جانبی و حمله کانال جانبی را
برحسب سناریوهای مختلف ،توانایی در بازیابی یا عدم توانایی در
بازیابی کلید بیان میکنیم.
جدول  :9مقایسه بین مدل پیشنهادی و مدل دینر و شمیر بر روی AES

حمله

طول کلید

پیچیدگی
دادهای

پیچیدگی
زمانی

پیچیدگی
حافظهای

220

215

220

27/1

238/63

27/6

27/75

233/87

20/81

دینر و شمیر
320

شکل  :7محاسبه تابع چگالی احتمال توزیع نرمال چند متغیره به ازای وزن
همینگ  2و تعداد تکرار موردنیاز

در فاز آنالین ،نیاز به استخراج  356وزن همینگ مختلف برای
هر  S-boxاست .بنابراین پیچیدگی دادهای حمله مکعبی کانال جانبی
برابر  27.1برای استخراج  320بیت کلید و ( 27.75 )68+356برای
استخراج  256بیت کلید  AES-128/256است.

پیچیدگی زمانی حمله مکعبی کانال جانبی212/74
 )158برای بازیابی  320بیت کلید و  211/2برای بازیابی  256بیت کلید
( 356

 AES-128و  AES-256به هنگام استفاده از الگو بر اساس میانگین
است .این عدد را با بهرهگیری از الگو بر اساس ماتریس کوواریانس و
بردار میانگین به  211/11برای  320بیت کلید و  211/17بهبود دادهایم.
با توجه به  5نقطه  NIPبرای ایجاد الگو ،پیچیدگی حافظهای به
میزان قابلتوجهی در حمله مکعبی کانال جانبی کاهش یافته است.

بهنحویکه پیچیدگی حافظهای حمله مکعبی کانال جانبی 27/12
( )2  5+356برای  AES-128و  24/13برای  AES-256است.
همانطور که در جدول  2میبینید ،مدل پیشنهادی در این مقاله با
بهرهگیری از مدل تکرار و ح ف ورودیهای تکراری نسبت به حمله
مکعبی کانال جانبی پیشنهادشده توسط دینر و شمیر ] [3بر روی
الگوریتم  AESدارای پیچیدگی دادهای ،زمانی و حافظهای بسیار
کمتری است.

 -5بحث
در این بخش با توجه به نتایج بهدستآمده از مدل پیشنهادی حمله
مکعبی کانال جانبی از جنبههای مختلف بررسی شده است .در ابتدا،
حمله مکعبی کانال جانبی در سناریوهای مختلف با حمله کانال جانبی

Serial no. 74

ارائهشده در
این مقاله

320

ارائهشده در
این مقاله

256

جدول  ،38سه سناریو مختلف را نشان میدهد .در سناریو یک،
قادر به تغییر ورودی کلید هستیم .از طرف دیگر ،نسبت به الگوریتم رمز
استفادهشده در دستگاه مورد هدف آگاهی داریم .این فرض یک فرض
بسیار قوی برای یک حمله رمزنگاری است .در سناریو یک ،هم حمله
مکعبی کانال جانبی و هم حمله کانال جانبی هر دو قادر به بازیابی کلید
میباشند.
جدول  :11موفقیت حمله مکعبی کانال جانبی و کانال جانبی در سناریوهای
مختلف
سناریو

حمله کانال
جانبی

حمله مکعبی
کانال جانبی

سناریو :3تغییر کلید و دسترسی به
الگوریتم هدف

بله

بله

سناریو :2عدم توانایی تغییر کلید.
دسترسی به الگوریتم هدف.

بله

خیر

سناریو :1تغییر کلید .عدم دسترسی به
الگوریتم هدف

خیر

بله

در سناریو  ،2قادر به تغییر کلید نخواهیم بود ،بهاصطالح کلید در
سیستم قفل شده است و تنها به الگوریتم هدف دسترسی داریم .در اين
بخش با توجه به نتايج بهدستآمده از مدل پيشنهادی حمله مکعبي
کانال جانبي از جنبههای مختلف بررسي شده است .در ابتدا ،حمله
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مکعبی کانال جانبی در سناریوهای مختلف با حمله کانال جانبی
مقایسه شده ،سپس ازنظر تعداد پرسش و پاسخ و میزان موفقیت آن در
برابر اقدامات متقابل برای جلوگیری از نشت توان ،به بحث گ اشته
میشود.

 -2-5مقایسه حمله مکعبی کانال جانبی و حمله کانال
جانبی
حمله کانال جانبی و حمله مکعبی کانال جانبی را نمیتوان بهطور
دقیق ازنظر تعداد تحلیلهای توانی موردنیاز مورد بررسی قرار داد.
چراکه تعداد تحلیلهای توان مصرفی و موفقیت حمله ،به سیگنال به
نویز و دقت در محاسبه مدل توانی دستگاه بستگی دارد .ازاینرو،
بررسی و مقایسه بین حمله مکعبی کانال جانبی و حمله کانال جانبی را
برحسب سناریوهای مختلف ،توانایی در بازیابی یا عدم توانایی در
بازیابی کلید بیان میکنیم.
جدول  :9مقایسه بین مدل پیشنهادی و مدل دینر و شمیر بر روی AES

طول کلید

پیچیدگی
دادهای

پیچیدگی
زمانی

پیچیدگی
حافظهای

320

220

215

220

ارائهشده در
این مقاله

320

27/1

238/63

ارائهشده در
این مقاله

256

27/75

233/87

حمله
دینر و شمیر

بهبود حمله مکعبي کانال جانبي ...

 -1-5حمله مکعبی کانال جانبی در برابر اقدامات متقابل
تکنیکهای مختلفی از قبیل نقابگ اری برای جلوگیری از نشت
اطالعات کانال جانبی وجود دارد .بررسیها نشان میدهد که حمله
مکعبی کانال جانبی تنها در سناریوی میتواند موفق باشد که الگوریتم
رمز هدف از یک نقاب ثابت برای هر دور سیستم استفاده کند.
فرض کنید یک نقاب ثابت با نام  uدر سیستم استفاده شده
است .نقاب  uبا تزریق مقادیر تصادفی به خروجی هر  S-Boxاز نشت
اطالعات کانال جانبی معنادار از سیستم جلوگیری میکند .حمله
مکعبی کانال جانبی میتواند بر روی این سناریو حمله موفقی داشته
باشد .حمله مکعبی کانال جانبی بهجای حمله به خروجی  S-Boxدر
یک دور ،به جمع بولی خروجی  S-Boxدو دور متوالی مختلف حمله
میکند.
جمع بولی بر روی خروجی دو  S-Boxنقابگ اری شده در دو
دور متفاوت باعث از بین رفتن تأثیر نقاب ثابت بر روی الگوریتم هدف
میشود .شکل  0بیانگر این مهم است .اگر ما در هر دور از یک نقاب
تصادفی متفاوت بهره ببریم ،حمله مکعبی کانال جانبی قادر به بازیابی
کلید در این ساختار نخواهد بود .این امر میتواند نکته بسیار مهمی در
طراحی الگوریتمهای رمز بلوکی باشد.

 -6نتیجهگیری
27/6
20/81

جدول  ،38سه سناریو مختلف را نشان میدهد .در سناریو یک،
قادر به تغییر ورودی کلید هستیم .از طرف دیگر ،نسبت به الگوریتم رمز
استفادهشده در دستگاه مورد هدف آگاهی داریم .این فرض یک فرض
بسیار قوی برای یک حمله رمزنگاری است .در سناریو یک ،هم حمله
مکعبی کانال جانبی و هم حمله کانال جانبی هر دو قادر به بازیابی کلید
میباشند.

در این مقاله ،ابتدا ساختار حمله مکعبی کانال جانبی با ارائه
تکنیکهای پیشرفتهای از قبیل جستجوی فضای محلی ،شناسایی
ورودیهای تکراری و مدل تکرار پویا بهبود یافته است و نشان میدهد
که حمله مکعبی کانال جانبی نهتنها بر روی الگوریتمهای سبکوزن
بلوکی از قبیل  PRESESNT-80بلکه بر روی الگوریتمهای استاندارد
بلوکی دیگر نیز مثل  AES-128/256میتواند بهصورت کارا پیادهسازی
شود .سپس نقاط ضعف و قدرت حمله مکعبی کانال جانبی بیان شده و
این حمله با حمله کانال جانبی در سه سناریو مختلف مورد بررسی قرار
گرفته است.
عمل  xorخروجي دو دور متوالي بهمنظور ح ف تاثیر نقاب u

جدول  :11موفقیت حمله مکعبی کانال جانبی و کانال جانبی در سناریوهای
مختلف
سناریو

حمله کانال
جانبی

حمله مکعبی
کانال جانبی

این سناریو ،تنها حمله کانال جانبی قابلیت بازیابی کلید را
خواهد داشت و حمله مکعبی کانال جانبی در این سناریو غیرکارا خواهد
بود.
در سناریو  ،3قادر به تغییر کلید هستیم ولی در مورد الگوریتم
هدف هیچگونه اطالعاتی در دسترس نیست .درواقع این سناریو یک
سناریو جعبه سیاه است .در سناریو  3تنها حمله مکعبی کانال جانبی
قادر خواهد بود کلید را بازیابی کند و حمله کانال جانبی در این سناریو
غیرکارا است

Serial no. 74

K
S-box

S-box

P

u
شکل  :4استخراج تابع وضعیت میانی بر اساس  xorدو دور مختلف بهمنظور
از بین بردن تأثیر نقاب u

نتایج بهدستآمده از مدل پیشنهادی حاکی از آن است که با
اضافه کردن آزمون درجه دو به الگوریتم حمله مکعبی کانال جانبی
میتوانیم تعداد  44بیت کلید بازیابی شده در هر چرخه را به  124بیت
در الگوریتم  AESافزایش دهیم .شناسایی ورودیهای تکراری باعث
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 وزن همینگ بهمنظور استخراج کلید356  وزن همینگ به436 کاهش
 مدل تکرار پویا باعث کاهش تأثیر طول کلید بر پیچیدگی.میشود
دادهای و انتخاب دقیق تعداد نقاط هدف در مدل توانی باعث کاهش
حافظه و افزایش دقت در به دست آوردن مقدار وزن همینگ در حمله
.مکعبی کانال جانبی میشود
 بیت از124 نتایج بهدستآمده بیانگر آن است که برای بازیابی
، حمله مکعبی کانال جانبی پیشنهادی،AES-128 کلید الگوریتم
 بیت از کلید221  متن اصلی منتخب و برای بازیابی27/3 نیازمند
 این حمله. متن اصلی منتخب است27/72  نیازمندAES-256 الگوریتم
بهترین حمله مکعبی کانال جانبی شناختهشده ازنظر تعداد متن اصلی
 حمله مکعبی کانال، ل ا. استAES-128/256 منتخب بر روی الگوریتم
جانبی میتواند بهعنوان یک تهدید جدی برای الگوریتمهای رمزنگاری
 عالوه این حمله میتواند بهعنوان یک حمله.بلوکی در نظر گرفته شود
.ارزیابی فیزیکی در طراحی سختافزارهای رمزنگاری استفاده شود
با توجه به نتایج بهدستآمده در فاز برخط حمله مکعبی کانال
 تکرار در ورودی بهمنظور ح ف128  درست است که توانستیم،جانبی
. تکرار برسانیم38  الی5 نویز را با بهرهگیری مدلسازی نویز گوسی به
 تکرار در شرایط عملی که فقط ممکن است شما یک فرصت38 ولی
 با حضور. عدد بزرگی به نظر میرسد،اندازهگیری توانی داشته باشید
 به دست آوردن مقدار وضعیت میانی بزرگترین چالش در حمله،نویز
مکعبی کانال جانبی است و تحقیقات بیشتر در این زمینه حس
 به نظر میرسد الگوریتمهای هوشمندی همچون شبکه عصبی.میشود
بهمنظور تولید و تطبیق الگو میتواند ما را در این مهم یاری رساند و

.بهعنوان بستر مناسب تحقیقاتی در آینده دیده شود
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