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 حمالت کانال جانبی همواره، در این میان. امروزه اشتراک اطالعات در سیستمهای مخابراتی و کامپیوترها نیازمند امنیت بسیار باالیی است:چکیده
 در. که برای حمله به ادوات رمزنگاری ازجمله کارتهای هوشمند بکار میرود،بهعنوان یکی از چالشهای امنیتی در رمزنگاری سیستمها میباشد
 اساس این. پیاده شدهاستFPGA این مقاله هدف ارائه طرح جدیدی برای مقاومسازی الگوریتمهای رمزنگاری است که بهصورت سختافزاری در
 میباشد که با به همزدن میزان توان مصرفی و زمانهای اجرایAES  در الگوریتمهای رمزنگاریPLL طرح استفاده از حلقه فاز قفل شده
 برایhiding  وmasking  این روش از دو تکنیک. مقاومت الگوریتمهای رمزنگاری را در برابر حمالت توان باال میبرد،بخشهای مختلف الگوریتم
 شبیهسازی شده و موفقیت قابلتوجه نشان دادهTSMC 65nm  طرح پیشنهادی در تکنولوژی،حفاظت کلید خصوصی رمزنگاری استفاده میکند
 تنها فرکانس، درصدی توان مصرفی81  و افزایشCMOS  در فضای اشغالی%89  با هزینه سربارAES  بهطوریکه توانسته است در رمزنگاری،است
 روش پیشنهادی بر روی، همچنین. کم کرده و امکان به دست آوردن کلید صحیح برای حملهکننده را بسیار سخت نماید%2 کاری را به اندازه
. پیادهسازی شدهاست و نتایج رضایتبخشی بر روی تعداد قابل قبولی از نمودار توان بهدست آمدهاستFPGA
)FPGA( آرایه گیتهای قابلبرنامهریزی، اندازهگیری توان، پردازش توان تفاضلی،)AES(  استاندارد رمزنگاری پیشرفته:واژههای کلیدی
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Abstract: Now days, sharing data in communication systems and computers require high levels of Information security. Side
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using Phase Locked Loop in AES algorithm which by disturbing power consumption pattern and execution time of different rounds,
the resistance of the algorithm against power attack has been increased. Masking and hiding technique has been used to protect the
encryption key. Overall, the proposed method has been simulated within TSMC 65nm technology platform and outstanding success
has been obtained; in applying the technique to AES, the overhead was 13% in CMOS area, 15% in power consumption, 2%
decrease in working frequency while finding the key became difficult for attackers. In addition, the proposed method has been
implemented on FPGA and satisfactory results have been obtained for an acceptable number of samples of the power trace.
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 -8مقدمه
در کاربردهای سختافزاری مبتنی بر حفظ و انتقال ایمن اطالعات،
استفاده از سیستمهای رمزنگاری بسیار زیاد شدهاست .نتیجه
پیشرفتهای امنیتی و نیاز مبرم به آن را میتوان به شدت در
دستگاههای امروزی از جمله موبایل ،کارت هوشمند ،رایانههای قابل
حمل و سیستمهای کنترل صنعتی و غیره مشاهده نمود[ .]9،2،8با
توجه به نیاز بازار به سرعت باال ،امنیت قابل قبول و توان مصرفی کم،
محققین روی رمزنگاریهای سختافزاری تمرکز کردهاند .بعد از معرفی
تحلیل توان به عنوان ابزاری برای بدستآوردن کلید رمزنگاری توسط
کوچر در سال  ،]9[ 8444حملهکنندگان به سیستمهای رمزنگاری نیز
روی حمالت کانالهای جانبی بسیار کار کردهاند ،بهطوریکه در
سالهای اخیر مهمترین تهدید علیه سیستمهای رمزنگاری
سختافزاری ،حمالت مبتنی بر تحلیل توان شدهاست[ .]1تکنیکهای
 CPA ،DPA ،SCAو تحلیلهای مختلف توان از دست آوردهای
اصلی سالهای اخیر است[ .]0-1سادگی و سرعت باالی این روشها
علت اصلی استفاده وسیع از این تکنیکها بجای تحلیلهای ریاضیاتی
و تئوری است .با پیشرفت تکنولوژی ،استفاده از ادوات رمزنگاری
سختافزاری جدید ،همراه با تنوع حمالت سختافزاری در حال افزایش
است[ .]1-88در تحلیلهای حمالت کانال جانبی اساس کار مبتنی بر
میزان امواج الکترومغناطیسی ،امواج آکوستیک ،دما و حرارت و یا توان
مصرفی است که از سیستم خارج میشود .این پارامترها بهنحوی
وابسته به دادههای در حال پردازش در داخل تراشهها هستند[-89
.]82
اندازهگیری دقیق این خروجیها ،پیداکردن کلید صحیح را ممکن
میسازد ،یکی از مفیدترین مسیرهای نفوذ ،اندازهگیری توان مصرفی
در سختافزار رمزنگاری میباشد[ .]89در اندازهگیری توان باید تمرکز
روی توان مصرفی پویا باشد ،زیرا توان مصرفی استاتیک اطالعات
چندانی در اختیار حملهکننده قرار نمیدهد .توان پویا وابستگی
مستقیم به تغییر حاالت ترانزیستورها دارد ،که این امر نقطه قوت
حمالت کانال جانبی است .تغییر حاالت ترانزیستورها اساس عملکرد
فاصله همینگ نیز میباشد[ ]81که میتواند منجربه یافتن کلید یا زیر
کلید صحیح شود .الگوریتم  AESکه پس از شکسته شدن  DESارائه
شد ،یکی از الگوریتمهای بسیار پرسرعت و ایمن میباشد که هماکنون
نیز بسیار مورد استفاده قرار میگیرد .در این الگوریتم برای امنیت
بیشتر ،طول کلیدها حتی به  210بیت نیز میرسد که در اینصورت
تعداد حاالت ممکن برای کلید برابر با عدد  2210میباشد که این تعداد
حاالت امکان پیداکردن کلید با سعی و خطا در زمان قابلقبول را
منتفی میکند .بااینوجود الگوریتم  AESهنوز هم در مقابل حمالت
توان آسیبپذیر است[ .]80همه روشهای موجود بهنحوی به دنبال به
همزدن رابطه میان دادههای در حال پردازش در داخل سختافزار با
توان مصرفی قابلمشاهده و اندازهگیری میباشند .هرکدام از این
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روشها به نوعی هزینه سرباری شامل هزینه ساخت ،فضا یا توان
مصرفی و کاهش فرکانس کاری سیستم را به دنبال دارند.
حمالتی همچون  DPA ،SCAو  CPAبرای شکست الگوریتم  AESدر
مقاالت مختلف بررسی شدهاست[ ،]81-81که از میان آنها روش
 DPAو  CPAبیشتر از بقیه روشها مورد استفاده قرار گرفته و بررسی
شدهاند که دلیل آن ،قدرت باالی این دو روش در شکست الگوریتمها
میباشد ،تاکنون روشهای بسیار زیادی برای مقابله با این حملهگرها
توسط متخصصین ارائه شدهاند ،که اکثراً از مقاومسازیهای مبتنی بر
سختافزار هستند .از بین روشهای ارائهشده مهمترین آنها در موارد
زیر خالصه شدهاست .روشهای مقاوم سازی ،WDDL ،SABL
 [84-28 ] Dual-Rail Logicکه برای پیادهسازی نیاز به سلول
کتابخانه جدید دارند .روشهای مبتنی بر ولتاژ [ ]22و فرکانس پویا
[ ]29که پیادهسازی آنها با استفاده از مدارات جانبی امکانپذیر است.
روش  RSLمبتنی بر استفاده از گیتهای تصادفی [ ]29و روش
موازیکردن و به اشتراک گذاشتن حافظه که پیادهسازی آن بهصورت
نرمافزاری [ ]21قابل انجام است .رمزکردن و موازینمودن حافظه[،]20
تصادفیکردن توان مصرفی با اضافهکردن مصرفکنندههای مختلف،
منطق مکمل و منطق غیرهمزمان [ ]21-21و روشهای ،glitch
 ،]96[ Ring Oscillators ،]24[hazardروشهای مبتنی بر تأخیرهای
تصادفی در زمانهای اجرا[ ،]98روش  1-of-nمبتنی بر کدکردن
داده[ ]92از دیگر روشهای ارائهشده میباشند .متأسفانه اکثر این
تکنیکها برای محافظت  FPGAها در عمل ناکارآمد هستند .برای
مثال طرح  SABLیا  Ring Oscillatorsدر  FPGAغیر قابل
پیادهسازی است ،یا طرح  Dual-Rail Logicدرصورت ساختهشدن ،دو
برابر حجم خود الگوریتم اصلی فضا اشغال کرده و توان مصرف
میکند[.]99
اکثر روشهای فوق بهجز طرحهای مبتنی بر مقاوم سازی نرم
افزاری و ایجاد تأخیر ،بهنحوی نیاز به تغییر در ساختار سختافزاری
در الیه  CMOSدارند .این کار عالوه بر هزینه باال گاهی اوقات
امکانپذیر نمیباشد ،زیرا ایجاد تغییر در سطح  CMOSصرفاً در اختیار
شرکت تولیدکننده میباشد .همانطور که قبالً نیز گفته شد ،امکان
پیادهسازی اکثر این روشها در  FPGAوجود ندارد .برای مثال در
 FPGAتوانایی استفاده از مدارات ترکیبی فیدبک دار وجود ندارد تا
پیادهسازی رینگ اسیالتور مبتنی بر گیت  NOTبا فیدبک مقدور
گردد .برای پیادهسازی روش  RSLحتماً نیاز به تحریک ترانزیستورها
میباشد که این عمل در تعارض مستقیم با خواص ذاتی  FPGAمبنی
بر دیجیتال بودن آن است.
اگرچه بر همریختن رابطه میان توان مصرفی و دادهها با استفاده
از تزریق نویز در مقاالت متعددی]  [91،99،21،21مورد بررسی قرار
گرفتهاست .ولی استفاده از تغییرات توان مصرفی  PLLدر ناحیه گذرا
به عنوان نویز توان توام با اعمال تاخیرهای تصادفی با استفاده از
خروجی  PLLدر ناحیه گذرا کمتر بررسی شدهاست.
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برای پیادهسازی  PLLدر داخل  FPGAدو راه کار وجود دارد ،یکی
استفاده از  IP coreهای قرارگرفته از قبل در تراشههای امروزی است ،و
روش دوم ساخت یک  PLLدیجیتال توسط گیتهای منطقی یا کدهای
ترتیبی در داخل  FPGAاست[ .]90در این مقاله هر دو تکنیک بررسی
شدهاست و طرحی برای پیادهسازی  PLLبا استفاده از گیتهای
ترکیبی و مدارات ترتیبی ارائه شدهاست که میتواند مقاومت سیستم
در مقابل حمالت توان را افزایش دهد .همانطور که گفته شد ،اساس
کلی حمالت توان ،اندازهگیری توان مصرفی و پردازش آن برای کشف
ارتباط این توان با مقادیر داخل تراشه در حال پردازش میباشد .اصوالً
اندازهگیری توان در حمالت توان روشهای مختلفی بکار
برای
میرود[ .]91-91که از بین روشهای موجود دو روش  CADو FPGA
 Boardانتخاب شدهاست.
بخشهای باقی مانده بهصورت زیر مرتب شدهاست .رمزنگاری و
حمالت کانال جانبی در  FPGAو الگوریتم  AESدر بخش  2مرور
شدهاست ،در بخش  9روشهای پیادهسازی  PLLپیشنهادی و انطباق
آن با  FPGAبررسی شدهاست و در بخش  9طرح کلی مورد آزمایش
مطرح و پیادهسازی شدهاست .درنهایت در بخش  1نتایج حاصل از
طرح فوق گزارش گردیدهاست.

 –2تاریخچه
 -8-2آنالیز رمزنگاری و حمالت کانال جانبی
محققین در دو دهه گذشته با بررسی توان مصرفی تراشههای در حال
رمزنگاری توانستند کلیدهای خصوصی قرارگرفته در تراشههای رمز
نگاری را خیلی سریعتر از روشهای تئوری به دست بیاورند .در روش
تحلیل توان میزان توان مصرفی در زمان پردازش رمزنگاری به دفعات
متعدد ذخیرهشده و از این اصل که در مدارات  CMOSوابستگی میزان
توان مصرفی را میتوان طبق رابطه ( )8به دادههای میانی در حال
پردازش مدل کرد ،استفاده میشود.

()8
اگر در رابطه فوق  PDتوان مصرفی پویا فرض شدهباشد و  CLظرفیت
خازنی گیتها یا ترانزیستورها و  fفرکانس کاری تراشه و  VPPولتاژ
تغذیه باشد ،میتوان ) P(0→1را احتمال تغییرات خروجی گیت از  6به 8
در نظر گرفت] .[39یکی از ملزومات اصلی حمالت DPAاندازهگیری
دقیق توان پویا در تراشهها ،هنگام پردازش دادهها میباشد .در روش
 DPAبرخالف سایر روشها نیاز چندانی به دانستن جزییات زیاد از
نحوه پیادهسازی الگوریتم در تراشه نیست ،که این امر از نقاط قوت این
روش نسبت به سایر روشهای تئوری است.
در سال  2669اولین حمله کامالً موفق براساس پردازش
تشعشعات الکترومغناطیسی توسط ارس ارائه شد] .[89با گذشت بیش
از یک دهه از آن تاریخ و پیشرفتهای بسیار زیاد در ساخت و استفاده
از  FPGAها ،استفاده از این قطعه قابل برنامه ریزی بسیار زیاد
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شدهاست .مهمترین دلیل استفاده از  FPGAها ارزانبودن قیمت،
قابلیت انعطاف و تغییرپذیری آن در سطح سختافزار میباشد،
همچنین نحوه استفاده از  FPGAنیز به خاطر پیشرفت زبانهای توصیف
سختافزار  HDLبسیار آسانتر شدهاست ،به موارد فوق اگر سادگی
شبیهسازی و سنتز در  FPGAاضافه گردد ،مشاهده خواهدشد که یکی
از بهترین انتخابها برای ساخت تجهیزات جدید FPGA ،ها هستند.
امروزه  FPGAبهعنوان یکی از بهترین انتخابها برای پیادهسازی
الگوریتم رمزنگاری با سرعت باال میباشد] [96علیالخصوص قبل از
ساخت تراشه  ، ASICاستفاده از  FPGAیک کار کامالً بهینه میباشد.
از جمله ویژگیهای جالب توجه در  FPGAبرای محققین
رمزنگاری ،قابلیت بهروزکردن و تغییردادن برنامه داخل آن به دفعات
متعدد و قابلیت اجرای همزمان چند برنامه در  FPGAمیباشد که این
امر موجب افزایش سرعت در این ساختار شدهاست .از این قابلیت ذاتی
عملکرد موازی چند برنامه در  ،FPGAعالوه برعاملی برای افزایش
سرعت میتوان به عنوان عامل مقاومسازی در برابر حمالت کانال
جانبی نیز استفاده کرد به ایننحو که با موازیکردن یک منبع نویز در
کنار برنامه اصلی ،میزان وابستگی توان پویا به دادههای در حال
رمزنگاری کاهش پیدا میکند[ .]98از کارهای موفقی که در حمله به
 FPGAها صورت گرفته است ،میتوان به گزارشات مختلفی اشاره کرد
که در سالهای اخیر ارائه شدهاست[.]92-99
در  FPGAها تغییرات در الیه ترانزیستورها در دسترس کاربران
عادی نمیباشد ،لذا نمیتوان بهسادگی روشهای مقاومسازی در حد
 CMOSرا در آن پیاده کرد[ ]99مگر شرکتهای سازنده این FPGA
ها همکاری کنند ،که این امر درصورت موافقت شرکت سازنده مستلزم
هزینههای باال و صرف زمان زیاد است .لذا در  FPGAها روشهایی از
مقاومسازی موردقبول است که قابلیت پیادهسازی توسط کاربران عادی
را داشته باشند.
مقاومسازیهای معمول که روی  FPGAانجام شدهاست اصوالً
مبتنی بر اضافهکردن نویز ،تصادفیکردن دادهها،hiding ،masking ،
ایجاد تأخیر زمانی ،تصادفیکردن کالک ،پیادهسازی پویا و تفاضلی و
 ،HDRLقرار دادن  Ring Oscillatorترتیبی در تراشه و  ...میباشد.
هدف اکثر این روشها پیچیدهکردن توان مصرفی میباشد ،که این
پیچیدگی عامل مقاومت میباشد.
روش دیگر برای مقاومسازی در  FPGAها مبتنی بر تولید فرکانس
به روش  SIROمیباشد که در این روش اساس کار استفاده از رینگ
اسیالتور ساخته شده با گیت  NANDاست.
پیادهسازی  SIROدر  FPGAبسیار ساده است ،کافی است از
خروجی یک گیت  NANDبه یکی از ورودیهای آن گیت فیدبک وصل
شود ،با توجه به این که در مدارات پیادهسازی شده در  FPGAامکان
ساخت حلقههای ترکیبی ،ساده نمیباشد ،لذا از مدارات ترتیبی
استفاده میشود .شکل ( )8هر دو حالت را نشان میدهد ،لذا میتوان
 SIROرا در عمل بهصورت شکل ( 8ب) مشاهده کرد[.]91
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در این ساختار از کالک خروجی  SIROبه عنوان منبع کالک برای
پردازشهای  FPGAاستفاده شدهاست ،با توجه به تصادفیبودن فرکانس
کالک سرعت پردازش و تأخیرهای آن ،زمان پردازشهای مختلف جابجا
شده و در نهایت توان مصرفی وابستگی خود به دادههای اصلی را تا
حدودی از دست میدهد.

(ب)

(الف)

شکل  :8رینگ اسیالتور ساخته شده با گیت  : NANDالف)مدارترکیبی مبتنی
بر  NANDدو پایه .ب) مدار پیاده سازی شده در FPGA

 -2-2روش عملکرد الگوریتم AES

الگوریتم  AESیکی از ایمنترین الگوریتمهای رمزنگاری متقارن است،
طبق فلوچارت کلی این الگوریتم در شکل( ،)2برای هر دو حالت
رمزنگاری و رمزگشایی در این الگوریتم چهار بخش اصلی که هرکدام
به مشابه یک تابع تبدیل عمل میکند ،وجود دارد .برای همه سایزهای
ممکن برای کلید ،چهار تبدیل اصلی ( SubByte, ShiftRows,
 )MixColumns, AddRoundKeyحتماً به دادهها اعمال میشود.

هر چهار بخش مورد اشاره پشتسرهم و بهترتیب به داده
ورودی اعمال میشوند .در ادامه هریک از این تبدیلها و نحوه ساخت
آن به اختصار توضیح داده شدهاند.
-8-2-2تابع تبدیل SubByte

این واحد اولین بخش از الگوریتم  AESاست که با عملکرد غیرخطی
خود هر بایت از داده ورودی را به  1بیت جدید نسبت داده و مشابه
یک جدول جایگشت عمل میکند ،و همین تغییردادن به اندازه زیادی
عملکرد الگوریتم را غیرخطی و پیچیده میکند ،الزم به ذکر است که
همین پیچیدگی به اندازه زیادی مصرف توان در این الگوریتم را نیز
افزایش دادهاست .در سایر بخشها (روندها) ،اساس کار خطی میباشد.
یکی از تکنیکهای حملهکنندگان توان برای حمالت موفق ،جداکردن
توانهای مصرفی در بازههای مختلف زمانی میباشدکه مختص بخش
خاصی از عملکرد الگوریتم باشد .چنانچه کالک عملکرد سیستم
همیشه ثابت باشد بهسادگی میتوان بخش  SubByteرا از سایر بخشها
جدا کرده و توان مصرفی در این بخش را مستقالً تحلیل نمود .روش
پیادهسازی این بخش چنانچه پیچیدهتر شود بهشدت روی سرعت
رمزنگاری و رمزگشایی تأثیر گذاشته و سرعت آن را کم میکند ،لذا
نمیتوان هر طرحی را پیاده کرد.
-2-2-2تابع

تبدیل ShiftRows

در این بخش هرکدام از سطرهای جدول داده به سمت چپ شیفت
داده میشوند ،ولی مقدار دادهها تغییرنکرده و فقط محل قرارگیری آنها
تغییر مییابد .چنانچه در این بخش از مدارات ترتیبی استفاده شود،
دوباره حملهگر میتواند از وابستگی توان مصرفی به این تغییرات
استفاده کند .روش مرسوم پیادهسازی این بخش مبتنی بر آرایش
مسیرها میباشد بهطوری که بدون استفاده از هیچگونه گیت منطقی و
فقط با استفاده از مسیرهای مبتنی بر سیم( )wireمناسب از محل بیت
ورودی به محل بیت خروجی دادهها انتقال داده میشوند .مزیت این
روش کاهش فضای مصرفی در تراشه است ،ولی در طرح پیشنهادی
این مقاله با قبول هزینه سربار این بخش از مدارات ترتیبی برای پیاده
سازی  ShiftRowsاستفاده شدهاست.
 -9-2-2تابع تبدیل

شکل  :2بلوک دیاگرام کلی رمزنگاری و رمزگشایی در [90] AES

Serial no. 88

MixColumns

در مرحله ،MixColumnsچهار بایت از هر ستون جدول  stateبا
استفاده از تبدیل خطی معکوس ترکیب میشوند .این تابع چهار بایت
را به عنوان ورودی در نظر میگیرد و چهار بایت را به خروجی تحویل
میدهد ،که با استفاده از ضرب در حوزه گالیوس هر بایت ورودی بر هر
چهار بایت خروجی تأثیر میگذارد .با اضافهشدن این بخش به مرحله
 ShiftRowsآشفتگی زیادی در رمزنگاری فراهم میشود این مرحله را
نیز با دو روش ترکیبی و ترتیبی میتوان ساخت که بهخاطر ایجاد
تاخیرهای تصادفی در زمان اجرا روش ترتیبی استفاده شدهاست.
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AddRoundKey -9-2-2

آخرین بخش از مراحل چهارگانه  AESبخش  AddRounKeyمیباشد
که با اضافهکردن زیرکلیدی از کلید اصلی از دو جهت حائز اهمیت
است .اوالً این بخش لحظه ورود کلید به پروسه رمزنگاری میباشد ،از
طرفی عملیات انجامشده بسیار ساده بوده و فقط ترکیب داده با کلید
توسط یک گیت  XORانجام میشود .لذا معلومنبودن زمان شروع این
بخش میزان مقاومسازی را تا حد بسیار زیادی باال میبرد.
در طرح پیادهشده برای مقاومسازی الگوریتم رمزنگاری خروجی PLL
در ناحیه گذرا طبق شکل( )9به تکتک بخشهای اصلی از هر
مرحله(روند) متصل شدهاست.

شکل  :9کنترل زمان اجرای توابع تبدیل

با PLL

در طرح فوق دو عامل تاخیرهای تصادفی در آماده شدن خروجی
بلوکهای چهارگانه و مصرف توان توسط بلوک  PLLبهصورت توام
اتفاق افتاده است .همانطور که در شکل ( )9دیده میشود ،خروجی
 PLLبه سه بخش اول هر روند اعمال میشود ،زیرا در بخش
 AddRounKeyعملیات ترکیبی بوده و این بخش با بخش قبلی قابل
ترکیب میباشد .بدین منظور دو بخش آخر از این چهار بخش با هم
دیگر ترکیب میشوند.
نتایج حاصل از پیادهسازی الگوریتم  ،AESبهصورت سختافزاری
با زبان توصیف سختافزار ( )VHDLدر  ISEپیاده شده و نتایج حاصل
آن توسط  ModelSimشبیهسازی شدهاست.

 –9ساختار  PLLپیشنهادی و انطباق آن با

FPGA

یک سیستم حلقه فاز قفلشده ( )PLLیک سیستم فیدبکدار برای
تولید کالک در خروجی میباشد ،که فاز خروجی میبایست منطبق با
فاز ورودی باشد .در شکل( )9نمای سادهای از یک مدار  PLLقرار دارد.

مقاومسازی الگوریتمهای رمزنگاری. . .

 :PFD -8مدار تشخیص فاز فرکانس که عملکرد آن تشخیص اختالف
فاز فرکانس خروجی با فاز و فرکانس مرجع است.
 :LF -2بخشی از مدار که کار آن حذف فرکانسهای باالی خروجی
برای رسیدن به حالت پایداری است.
 :VCO -9یک منبع ولتاژ متناوب متناسب با ولتااژ ورودی اسات ،کاه
قلب  PLLنیز میباشد.
 :Divider -9نقش آن مقسم فرکانس خروجی برای انتقال و مقایسه باا
ورودی است.
فرکانس خروجی  VCOتا زمانی که ولتاژ ورودی آن ثابت است،
تغییر نمیکند .ولی چنانچه ضریب مقسم یا مرجع مقایسه ورودی
تغییر کند ،بالفاصله  PFDاختالف را تشخیص داده و  VCOرا به دنبال
خود به تغییر میاندازد،که درنهایت پس از گذشت زمان کوتاهی (ناحیه
گذرا) دوباره  VCOبه حالت پایدار میرسد ،هدف ما در این مقاله
استفادهکردن از ناحیه گذرا در  PLLتا رسیدن به زمان پایداری ،برای
ایجاد نویز میباشد.
 PLLها به صورت عمده در دستگاههایی که نیاز به فرکانس و
سرعت باال با دقت خوب باشد ،استفاده میشوند که از جمله آن
میتوان به سیستمهای مخابراتی اشاره کرد ،مدار  PLLدر حالت
آنالوگ بهصورت شکل( )1میباشد که امکان پیادهسازی مستقیم آن در
 FPGAامکانپذیر نیست.

شکل  :1بلوک دیاگرام حالت مدار  PLLدر مد آنالوگ

در  FPGAهای امروزی در خانواده  Spartan6تراشه مدل
 Xilinx-XC6SLX45-2FGG484Iچهار عدد  CMTوجود دارد و هر
کدام شامل یک عدد  IP coreآماده برای ایجاد  PLLاست که فرکانس
آن تا یک گیگاهرتز میتواند افزایش پیدا کند .عالوه بر  PLLموجود در
 FPGAها میتوان  PLLرا بهصورت نرمافزاری و دیجیتال نیز تحت
شرایطی پیاده کرد ،طرح مورد استفاده در این طرح برای PLL
دیجیتال تحت عنوان  Pulse Steal PLLبهصورت بلوک دیاگرام
شکل( )0است.

شکل  :9دیاگرام کلی مدار  PLLبا 9بخش اصلی

اصوالً در  PLLها چهار بخش عمده وجود دارد:

Serial no. 88
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شکل  :0دیاگرام مدار][99

Pulse Steal PLL

مدل فوق در مدارات فرکانس باالی دیجیتال در کاربردهای
مخابراتی نیز بسیار پرکاربرد است ،زیرا در آنجا نیاز ما سنکرونشدن با
ورودی است[ ،]96در مدار شکل ( )9فرکانس پالس ورودی بعد از
تقسیمشدن به  Nبه عنوان فرکانس مرجع استفاده میشود و رابطه بین
ورودی و فرکانس اسیالتور برابر با رابطه ( )2است.

()2

مقاومسازی الگوریتمهای رمزنگاری. . .

اگر محل کالککاری تراشه را به اندازه  Δجابجا کند(تأخیر دهد)
میزان توان مصرفی ناشی از آن کالک در گیت یا بلوک موردنظر نیز به
اندازه  Δجابجا خواهدشد .حال اگر این تغییرات تصادفی باشد ،میزان
آشفتگی در توان مصرفی بیشتر میشود .شکل ( )1این تغییر را نشان
میدهد ،با این جابجایی حملهگر به تعداد بیشتری نمونه برای حمله
موفق نیاز دارد .روش فوق تحت عنوان ،تأخیر تصادفی ]98[ RDIبرای
جابجاکردن محل اجرای عملکردهای رمزنگاری است.

با این روش میتوان فرکانس مرجع را کمی بزرگتر از فرکانس
 OSCدر نظر گرفت .لذا  +OSCباید بهصورت رابطه ( )9انتخاب شود.

()9
در این مدار بهسادگی با تغییر مقدار  Kو  Mمیتوان فرکانس
خروجی را تغییر داد .این تغییرات بهصورت آنی نمیتواند فرکانس
خروجی را تغییر دهد ،و خروجی بسته به فرکانس فعلی و مقدار تغییر
 Kو  Mتأخیر کرده و سپس به ناحیه پایدار میرسد .در  PLLچنانچه
گین حلقه باز بزرگ باشد ،سیستم سریعتر به پایداری میرسد که این
امر فقط در حالت آنالوگ امکانپذیر است .این روش ساخت  PLLدر
 FPGAها دارای دامنه قفل شدن طبق رابطه ( )9است.

شکل  :1بلوک دیاگرام کلی سیستم مقاوم شده توسط  Digital PLLاز نوع
Pulse Steal PLL

()9
در طرح این مقاله فرکانس ورودی به دادههای در حال رمزنگاری
وابسته شدهاست ،بهاینصورت که مقدار  Nبا توجه به یکی از بایتهای
ورودی بهصورت تصادفی انتخاب میشود .در نتیجه نویز شدیدی از
جهت مصرف توان به سیستم در ناحیه گذرا تزریق میشود و با تغییر
مداوم دادههای در حال رمزنگاری میزان نویز نیز متفاوت میشود ،حال
از فرکانس خروجی به عنوان فرکانس کاری سیستم استفاده میشود،
این امر نیز میزان تاخیرهای محاسباتی را تصادفی کرده است .در
نهایت این طرح بهصورت سختافزاری سیستم را در مقابل حمالت
 DPAایمن کردهاست.

شکل  :1جابجایی نمودار توان به اندازه  Δبه خاطر

[98] RDI

نمودار شبیهسازی در شکل( )4مربوط به خروجی منبع کالک
برای رمز نگاری  AESدر دوحالت منبع کالک ساده و منبع کالک از
نوع  PLLمیباشد.

 – 9طرح پیشنهادی
در سیستمهای رمزنگاری حمالت مبتنی بر توان استاتیک کاامالً دفاع
شدهاند درحالی که حمالت مبتنی بر توان پویا همچنان به عنوان یاک
چالش برای محققین مطرح میشود ،در شبیهساازی تاوان ،نارم افازار
 HSPICEو  Synopsis- SYSPTPXبااهعنااوان دو اباازار قااوی ،باارای
تحلیل توانهای شبیهسازی شده در تحلیل حمالت تفاضل توان DPA
مورد استفاده است[ .]92در شکل ( )1طرح کلی مدار پیادهسازیشاده
قرار دارد.
در طرح فوق توسط  PLLدیجیتال دو عامل ایجاد تأخیر و تزریق
نویز توان را توأم انجام میشود .ایجاد تأخیر در زمان نشست کالکها ،

Serial no. 88

شکل  :4خروجی منبع کالک  ،نمودار باال برای حالت  PLLدر ناحیه گذرا

با ترکیب مدار  Digital PLLبا مدار رمزنگاریکننده ،عالوه بر
بههمخوردن میزان مصرف توان ،میزان تاخیرها نیز جابجا شدهاست .در
این حالت زمان آمادهشدن داده خروجی کامالً متفاوت از حالت بدون
محافظت میباشد .این امر کار حملهگر برای پیداکردن محل دقیق
پرشها را سختتر میکند[ .]99در طرح فوق یک بایت از ورودی
بهصورت تصادفی انتخابشده و بهعنوان ضریب به  PLLاعمال میشود.
لذا در  PLLطراحیشده دو عامل تصادفی بودن انتخاب ضریب با توجه
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به مقدار ورودی و عملکرد ناهمزمانی در خروجی  PLLدر ناحیه گذرا،
که به مراحل مختلف الگوریتم اعمال میشود ،به شدت میزان وابستگی
توان مصرفی به دادههای در حال رمزنگاری را کم میکند.

شکل ( 88ب) نشان داده شدهاست .همانگونهکه در این شکل نشان
داده شدهاست ،سیستم در مقابل حمله با تعداد نمونههای موجود کامالً
مقاوم شده است ،که دلیل اصلی آن بههمریختن رابطه توان و دادههای
میانی به دو دلیل توان مصرفی اضافی و  RDIاست.

در این بخش نتایج شبیهسازی و پیادهسازی سختافزاری طرح
پیشنهادی برای مقاومسازی الگوریتم  AESدر مقابل حمالت کانال
جانبی به روش  DPAارائه میگردد .شبیهسازی و پیادهسازیهای
سختافزاری برای دوحالت بهکارگیری  PLLآنالوگ بر مبنای IP core
و نیز بهکارگیری  PLLدیجیتال پیشنهادی به روش Pulse Steal PLL
ارائه خواهدگردید .معیار کلی برای بررسی مقاومت مدارها در برابر
حمله  DPAمیزان جهش نمودار خروجی  DPAمیباشد .اعداد این
نمودار میزان همبستگی توانهای دستهبندیشده روی کلید
حدسزدهشده میباشد.

در نمودار ( 88ب) بیشترین همبستگی روی کلید 91
میباشد که این کلید حدسزدهشده اشتباه میباشد.

 -1نتایج شبیهسازی و پیادهسازی سختافزاری

-5

x 10

5
4.5
4
3.5
3

Power

2.5
2
1.5
1
0.5

 -8-1نتایج شبیهسازی
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الف) نمودار توان در حال پردازش
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Correlation Coefficient
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در شبیهسازی توان ،نرمافزار  HSPICEو  Synopsis- SYSPTPXبه
عنوان دو ابزار قوی ،برای تحلیل توانهای شبیهسازیشده در تحلیل
حمالت تفاضل توان  DPAمورد استفاده است .برای تائید عملکرد
صحیح مدار ،طرح در تکنولوژی استاندارد  65nmشبیهسازی شده
است .دلیل انتخاب این تکنولوژی نزدیکی آن به تکنولوژی ساخت
 Xilinx XC6SLX45-2FGG484Iبا  45nmمیباشد .تعداد نمونهها در
حالت شبیهسازی  21666نمونه است.
شبیهسازی حمله به روش  DPAبرای بدستآوردن یک زیرکلید ،برای
دوحالت بهکارگیری طرح  PLLآنالوگ و نیز بهکارگیری  PLLدیجیتال
پیشنهادی به روش  Pulse Steal PLLارائهشده در شکل ( )0انجام
شدهاست .نتایج شبیهسازی حاصل در شکلهای ( )86و ( )88ارائه
شدهاست.
شکل ( )86برای شبیهسازی حالتی است که طرح  PLLآنالوگ
مورد استفاده قرار گرفته است .نمودار توان در حال پردازش ،در شکل
( 86الف) و نمودار خروجی حمله  DPAکه همان همبستگی
نمودارهای توان نمونه گرفتهشده برای هر کلید حدسزدهشده میباشد،
در شکل ( 86ب) نشان داده شدهاست .با توجه به این که زیرکلید
موردنظر برای حدسزدن ،دارای  1بیت میباشد لذا در حالت کلی
 210حالت برای این زیر کلید متصور است که یکی از آنها صحیح بوده
و مابقی اشتباه هستند .نمودار خروجی  DPAروی کلید صحیح
بیشترین همبستگی را نشان میدهد .همانگونه که در شکل ( 86ب)
نشان داده شدهاست حملهگر در حالت آنالوگ ،موفق عمل کرده و پیک
خروجی تحلیل  DPAدر زیرکلید صحیح ( 0x6Aعدد  )861اتفاق
افتاده است.
شکل ( )88برای حالتی است که  PLLدیجیتال به روش
 Pulse Steal PLLمورد استفاده قرار گرفتهاست .نمودار توان مصرفی
در حال پردازش در شکل ( 88الف) و نمودار خروجی حمله  DPAدر
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ب) نمودار خروجی حمله DPA

شکل  :86نتایج شبیهسازی توان و نمودار خروجی حمله  DPAبا بهکارگیری
 PLLآنالوگ
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شکل  :82برد سخت افزاری
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شکل  :88نتایج شبیهسازی توان و نمودار خروجی حمله  DPAبا بهکارگیری
Pulse Steal PLL

 -2-1نتایج پیادهسازی سختافزاری
در طرح فوق سیستم سختافزاری پیادهشده ،شامل یکی از FPGAهای
خانوادهی  spatran6تحت عنوان Xilinx XC6SLX45-2FGG484I
میباشد و پروتکل ارتباطی آن با کامپیوتر  usartاست .ابتدا الگوریتم
 AESرا با معماری  Unrolled – Loopروی  FPGAبا استفاده از برد
شکل ( )82پیادهسازی شدهاست .هدف این پیادهسازی قابلیت تفکیک
بخشهای اجرایی الگوریتم با تقسیمبندی زمان میباشد .برای
اندازهگیری توان یک مقاومت  86اهمی در مسیر تغذیه  FPGAقرار
داده شدهاست .با توجه به این که در این سیسم ،سرعت نمونهگیری
توان میبایستی بیش از فرکانس کاری  FPGAباشد لذا سرعت عملکرد
 FPGAبا مقسم فرکانسی کم شدهاست .فرکانس کاری  FPGAدر طول
الگوریتم  816KHzمیباشد .در طول پروسه نمونهبرداری نمونههایی از
توان مصرفی که به خاطر نویزهای غیر قابل پیشبینی ،جهش باالیی
داشتهاند و مقدار متوسط آنها از متوسط کل نمونهها بیشتر بوده از
جدول نمونهها حذف شدهاند.

Serial no. 88

شامل Xilinx XC6SLX45-2FGG484I

در این مقاله ابتدا الگوریتم بدون هیچ حفاظتی آزمایش شد ،سپس
برای محافظت از  PLLبر مبنای  IP coreدر داخل  FPGAاستفاده شد
و در نهایت طرح  PLLنوع دیجیتال پیشنهادی پیاده شدهاست .الزم به
ذکر است که برای حمله  DPAنمونهها بعد از ضبط و ذخیره به
کامپیوتر انتقال دادهشده و برای تحلیل همبستگی دادهها از نرم افزار
متلب استفاده گردیدهاست.
در طول زمان حمله سختافزاری ،تعداد زیادی نمونه تصادفی برای
رمزنگاری و اندازهگیری توان نیاز است .با توجه به این که ابزار
اندازهگیری و ثبت دادهها ایدهآل نیستند ،به اجبار تعداد نمونهها را
نسبت به حالت شبیهسازی ،افزایش داده شدهاست .در اینجا 91666
نمونه برای آزمایش حمله تفاضلی ،اندازهگیری و ضبط میشود تا در
پردازش بعدی مورد استفاده قرارگیرد .فرکانس نمونهبرداری 96MHz
است .منحنیهای توان در حال پردازش و خروجی حمله  DPAبر روی
برد سختافزاری و برای حالتیکه هیچگونه مقاومسازی صورت نگرفته
است در شکل ( )89نشان داده شدهاست .طبق شکل ( 89الف) میزان
توان مصرفی با وجود قابلیت تشخیص محل روندها ،الگوی مشخصی
ندارد ،با این وجود اگر مقاومسازی انجام نشود  DPAموفق میشود با
 91666نمونه به زیرکلید اصلی طبق شکل ( 89ب) دسترسی پیدا
کند .در حالت اندازهگیری توان ،میزان نمونهها در هر دوره اندازهگیری
 266نقطه میباشد .همانطور که در شکل ( 89ب) دیده میشود،
مقداری جهش حول عدد  861ایجاد شدهاست که نشان از همبستگی
باال در این نقطه نسبت به سایر نقاط دارد .اگرچه دامنه این جهش به
نسبت حالت شبیه سازی در مقایسه با نقاط دیگر کمتر است ولی
وجود این جهش و همبستگی روی زیرکلید صحیح آسیبپذیری
الگوریتم محافظتنشده را آشکار میکند.
منحنیهای توان در حال پردازش و نمودار خروجی حمله  DPAبر
روی برد سختافزاری و برای حالتیکه مقاومسازی با استفاده از PLL
های برمبنای  IP coreصورت گرفته است در شکل ( )89نشان داده
شدهاست .در اینحالت نیز  DPAبا کمی افزایش تعداد نمونه موفق
میشود به زیرکلید صحیح دسترسی پیدا کند .طبق شکل ( 89الف)
میزان توان مصرفی دوباره مشابه حالت قبل الگوی مشخصی ندارد،
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هرچند در اینجا نیز دامنه جهش در خروجی  DPAبه نسبت حالت
بدون مقاومسازی ،کمتر است ولی دوباره وجود این جهش کم نیز
همبستگی باال در زیرکلید صحیح و آسیبپذیری الگوریتم
محافظتشده با  PLLآماده در داخل  FPGAرا تائید میکند.
نتایج پیادهسازی برمبنای مقاومسازی با استفاده از Pulse Steal
 PLLدر شکل ( )81نشان داده شدهاست .در اینحالت همانطور که در
شکل ( 81ب) نشان داده شدهاست ،مدار با تعداد نمونه مشابه دو
حالت قبل به قدری مقاومت کردهاست ،که حملهگر با روش  DPAدر
بدستآوردن زیرکلید صحیح با استفاده از نمودار خروجی تحلیل توان
موفق نشدهاست .لذا حملهگر نتوانسته است به کلید اصلی دسترسی
پیدا کند .در نمودار ( 81ب) بیشترین همبستگی روی کلید 896
میباشد که این کلید حدس زدهشده ،اشتباه میباشد لذا مقاومت
سیستم در برابر حمله  DPAمشاهده میگردد.
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ب) نمودار خروجی حمله DPA

شکل  :89نتایج پیادهسازی توان و نمودار خروجی حمله  DPAبرای
مقاومسازی با  PLLبر مبنای IP core
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شکل  :89نتایج پیادهسازی توان و نمودار خروجی حمله  DPAبدون
مقاومسازی
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ب) نمودار خروجی حمله DPA

شکل  :81نتایج پیاده سازی توان و نمودار خروجی حمله  DPAبرای مقاوم
سازی با Pulse Steal PLL

نتایج مشابه برای دیگر روشهای مقاومسازی ارائهشده براساس
تعدادی از کارهای قبلی در جدول ( )2ارائه شدهاست .طرح معروف
 [94] WDDLبا اینکه مقاومت خوبی در مقابل حمالت تفاضلی توان
دارد ولی به خاطر هزینه باال در فضای اشغالی از سطح  CMOSو توان
مصرفی باال نمیتواند روش مورد قبولی در ابزار هوشمند قابل حمل
باشد ،روش  [91] RMTLبا اینکه از لحاظ هزینه و توان مصرفی
درسطح قابل قبولی قرار دارد ولی به خاطر نوع طراحی نمیتواند در
 FPGAها بدون تغییر در الیه  CMOSکارائی داشته باشد .طرح مشابه
دیگر هم اگرچه ازلحاظ توان مصرفی و فضای اشغالی نیاز سیستم را
برطرف میکند ،از لحاظ پیادهسازی به خاطر محدودیتهای ذاتی
 FPGAقابل استفاده نمیباشد .لذا با مقایسه طرح فوق با طرحهای
قبلی در حالت شبیهسازی از نظر فضای اشغالشده  CMOSو توان
مصرفی و مقاومتی که در این روش حاصل شده است ،این روش
میتواند روش مقاومسازی قابل قبولی باشد.

 -9-1مقایسه با کارهای قبلی
یکی از معیارهایی که برای بررسی توانمندی روشهای مقاومسازی
وجود دارد میزان سربار سختافزاری و تحمیل توان اضافی در روش
مقاومسازی پیشنهادی میباشد .برای بررسی این موضوع سربار
سختافزاری و توان مصرفی سه روش پیادهسازی شده بر روی برد
 FPGAدر جدول ( )8ارائه گردیده است.
جدول  :8هزینه سربارشده به سیستم مقاوم و مقایسه با حالت ساده
ردیف

هزینه سربار

حالت ساده
بدون
مقاومسازی

مقاومسازی با
استفاده از PLL
داخل FPGA

مقاومسازی با استفاده
از طرح PLL
دیجیتال با RDI

8

سلول مصرفی

869.926

PLL+869.916

881.996

2

توان مصرفی

mw81

mw81.9

mw84.9

 -0نتایج
در این مقاله روش جدیدی برای مقابله با حمالت  DPAدر الگوریتم
 AESارائه شد .اساس این روش ترکیب دو ویژگی تغییر در تاخیرها و
تزریق نویز توان به سیستم با استفاده از  PLLطرح دیجیتال است ،که
بهصورت سختافزاری در  FPGAپیادهسازی شدهاست ،مقایسه نتایج
در حالت شبیهسازی و پیادهسازی نشان داد که سیستم در مقابل
حمالت  DPAبا تعداد معقولی از نمودار توان ،مقاومت خوبی دارد ،تنها
هزینه سربار سیستم به اندازه افزایش حجم فضای اشغالی به اندازه
89درصد و توان مصرفی  81درصد است ،که نهایتاً فرکانسکاری
سیستم را به اندازه کمتر از  2درصد کم کردهاست.

قدردانی
بر اساس جدول فوق مالحظه میگردد که روش مقاومسازی
پیشنهادی که در  FPGAپیاده شدهاست ،دارای سربار سختافزاری
 89درصد و سربار توان  81درصد میباشد.

برخود واجب میدانیم از آقای دکتر معین کیانپور به خاطر
کمکهایشان در آمادهسازی بستر پیادهسازی و اندازه توان تقدیر و
تشکر نماییم.

مراجع
جدول  :2مقایسه و هزینه سربار شده به سیستم با روشهای قبلی
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-
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