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ايـن روش بـا   . اتوماتـاي سـلولي ارائـه شـود     اطالعات با استفاده از گذاري  نوين در رمزي روش شده است  کوششدر اين مقاله    : چکيده
دهد که عالوه بـر   مي بلوکي ارائه گذاري براي رمز، ايمني تابع ،يسلولاتوماتاي   و   )LFSR (هاي بازگشتي خطي   ثبات هاي قابليتترکيب  

را گـذاري  الگوي رمزد نتوان مي ...ي همچون نورآفتاب، دما، رطوبت و يط محهاي عامل ، بصورت بلوکي اطالعات و رمزبرداري    گذاريرمز
  . دهندتغيير 

دنباله طوالني ايجاد ) ۲(اعداد تصادفي به هسته اوليه، مولد عدم وابستگي ) ۱(هاي ديگر،   نسبت به روش   فوقزگذاري  رمروش  مزيت  
رمزگشايي با  گي افزايش پيچيده) ۴( ، آنافزار سختراحت سازي  پياده بلوکي و گذاريرمزقابليت ) ۳(،  بيشينه با آنتروپي اعداد تصادفي از

 )هاي حرارتـي گر حسخطاي (دماي محيط  تغييرات ناچيزبرابردر استحکام الگوريتم  )۵( و  همچون دمايط محيعاملحساسيت به  ايجاد  
   .باشد ميدر فرستنده و گيرنده 
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  مقدمه. ۱
 هــاي کــامپيوتري و نقــل و انتقــال اطالعــات بــا گــسترش شــبکه

 در .انـد  هاي مختلف رمزنگاري اطالعات مورد توجه قرار گرفته       تکنيک
هايي که بتواند محرمانه بودن پيغام را طوري تامين کند          تکنيک ،اين بين 

   .کنند  نتواند به اصل متن پي ببرد اهميت پيدا ميتهديدکنندهکه 
ر  رمزگـذاري  ده است که عـالوه بـ   روشي پيشنهاد ش،در اين مقاله 

 عوامـل  تصادفي، حساس به      اعداد توليدتوانايي در    واسطه  به ،اطالعات
کــه  بطــوري. باشــد  نيــز مــي... مــثال دمــا، نورآفتــاب و محـيط اطــراف 

 بايـستي  ، تصادفي و کليـد عدد عالوه بر داشتن دانش توليد    تهديدکننده
و  باشد گذاريرمزيط مشابه مح انجام دهد که   محيطي را در    برداريرمز

هـاي دريـافتي توسـط      پيغـام بـرداري گـي در رمز  اين امر باعث پيچيـده  
 مفـاهيم مـرتبط و      ،۲براي اين منظـور در بخـش        . گردد  مي تهديدکننده

 ،نزديکهاي   فعاليت،۳در بخش . اند تعريف شدهاستفاده در مقاله مورد  
 ،۴ر بخـش   د.اند مرور شدهاطالعات  رمزبرداري   و   در زمينه رمزگذاري  

معرفـي و  آن افزار   به همراه سخت پيشنهاديتوليد اعداد تصادفيروش  
رمزبـرداري   و    روش رمزگـذاري   ،۶ و   ۵ در بخـش     .ارزيابي شده است  
حـساسيت   ،۸ و ۷ در بخـش  .شـده اسـت  و ارزيابي   پيشنهادي بررسي   

 که در اين مقاله شدهبررسي محيط ارسال و دريافت پيغام رمزگذاري به 

 در  الگـوريتمي  و   باشـد   عامـل محيطـي مـورد آزمـايش مـي          دما بعنوان 
 حـساس بـه دمـاي محـيط       کهپيغام  و رمزبرداري   خصوص رمزگذاري   

، تـاثير دمـاي محـيط بـر سيـستم          ۹در بخـش     باشد ارائه شده است    مي
، تاثير اختالف دما در فرستنده ۱۰در بخش . رمزنگاري بحث شده است

   شـده ذکـر مقالـه  گيـري    نتيجهآخر دست وو گيرنده بررسي شده است   
  .است

  مفاهيم. ۲
بطور کلي هر عملي که امنيت اطالعات را به مخاطره اندازد تهديد          

 ،يکي از روشهاي تامين ايمني اطالعات   . شود ناميده مي ايمني اطالعات   
 حفـظ   پيغـام با رمزنگاري محرمانـه مانـدن و اعتبـار          . رمزنگاري است 

 تهديدکننده روشي است که     ارائه ،مشکل اصلي در رمزنگاري   . گردد مي
نتواند از متن رمز شده متن اصلي را بدست آورد حتي نتواند با داشـتن          

 در ايـن خـصوص مقـدار    .متن اصـلي مبـدل رمزگـشايي را پيـدا کنـد         
و روش رمزگـذاري    ) آنتروپـي (اطالعات بدست آمده از متن رمز شده        

  .[12]باشند داراي اهميت مي
اگر منبعي . در هر پيغام را گويند، متوسط اطالعات موجود ١آنتروپي

داراي مقدار اطالعـات    م  اi امغتوليد کند آنگاه پي   مختلف  ام  غ پي nبتواند  

                                                
1 Entropy 
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..)log(اطالعات   ii ppn− که  . خواهد بودip      احتمال رخـداد پيغـامi 
بنـابراين آنتروپـي منبـع برابـر اسـت بـا            . هاسـت  در رشته ارسالي پيغام   
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ها  امغ، اگر احتمال رخداد پيعبارت ديگر به. =−

تر  هاي کم ارزش امغتر با بيت کمتر و پي هاي مهم امغمتفاوت باشد بايد پي
 مقـدار  . باشـد Hکه متوسط آنها ثابت  با بيت بيشتر ارسال شوند بطوري  

آنتروپي منبع وقتي حداکثر است که       
n

pi
1

حتمـال  امهـا ا غ يا همه پي =
ــساوي   .يکــسان داشــته باشــند  ــع م ــي منب ــت آنتروپ ــن حال ــه در اي  ک

nH 2log=[18 ,17]خواهد بود .  
روشهاي مختلفي در رمزگذاري اطالعات مطرح است که بطور کلي 

 .[18 ,12]شوند  تقسيم مي٢ و بلوکي١جويباريبه دو دسته رمزگذاري 
ت بـه بيـت يـا کـاراکتر بـه       رمزگذاري بي  ،در هر لحظه   ،که در نوع اول   

ام به يکباره رمـز     غگيرد ولي در نوع دوم تمام رشته پي        کاراکتر انجام مي  
 بطـورکلي بـراي هـر دو روش رمزگـذاري از            .گـردد  شده و ارسال مي   

براي . اند ايجاد شده ٣تصادفي شبهگردد که از اعداد  يي استفاده مي  کليدها
جملـه   د کـه از آن توليد اعـداد تـصادفي روشـهاي مختلفـي وجـود دار        

 ، ثباتهـاي بازگـشتي   و غير خطـي ٤ خطيهمنهشتيتوان به مولدهاي    مي
   .اشاره کرد... و ) CA( ٦ و اتوماتاي سلولي و غيرخطي)LFSR (٥خطي

LFSRاز طـوالني دليل سادگي سخت افزار و قابليت ايجاد دنبالـه    ه ب ها 
 گونـه  گيرنـد امـا در ايـن    اعداد تصادفي بسيار مـورد اسـتفاده قـرار مـي     

گيرد و براي رمز کردن   انجام ميجويباري رمزگذاري بصورت  ،ها روش
n    بيت اطالعات نياز به n همچنـين مجموعـه مقـادير    .باشـد  مي کالک 

توليد شده توسط اين روش مرتبا طبـق يـک الگـوي مـشخص تکـرار            
  .[15]شوند مي

ســازي ســاده  اتوماتــاي ســلولي بــدليل داشــتن الگــوريتم و پيــاده 
تـصادفي برخـوردار     از اهميت خاصي در توليد اعداد شبه       افزاري سخت
اي سلول تشکيل يک اتوماتاي سـلولي را         در اين روش مجموعه   . است

قـانون تعريـف    بر اساس    ،سلولهاي همسايه  همراه هبدهند هر سلول     مي
تـوان   از آنجا که به راحتي نمي. [19]کند اي مقدار خود را بروز مي     شده

را در مرحله بعد حـدس زد از آن بـراي توليـد             عملکرد اتوماتا سلولي    
 توليـد دنبالـه     ،مـشکل ايـن روش    . گـردد  تصادفي استفاده مي   اعداد شبه 

 رتبـا اي از اعداد توليد شـده م  که مجموعه کوتاهي از اعداد است بطوري  
هـاي ترکيبـي يـا اتومـاتي         براي رفع اين مشکل قـانون     . گردد تکرار مي 

                                                
1 Stream Ciphering 
2 Block Ciphering 
3 Pseudorandom number 
4 Liner Congruentional generators 
5 Linear Feedback Registers 
6 Cellular Automata 

اي وضـعيت توليـد اعـداد       قابل توجـه  است که تا حد      ترکيبي ارائه شده  
بخشد ولي مشکل آن استفاده از چندين قانون و در  تصادفي را بهبود مي

دليـل سـادگي عملکـرد     هبـ همچنـين   . استتر   افزار پيچيده  نتيجه سخت 
  .است آسان ، رمزگشايي اطالعاتاتوماتا

   مرتبطهاي فعاليت. ۳
نگـاري   رمزفعاليتهاي مختلفـي در زمينـه توليـد اعـداد تـصادفي و          

 کـاربرد اتوماتـاي     ،هـا  برخي از فعاليـت    .اطالعات صورت گرفته است   
 استفاده از اتوماتاي    [1,2]در  . اند ي را در رمزگذاري بررسي کرده     سلول

 و بلـوکي بررسـي شـده اسـت کـه بـا       جويبـاري سلولي در رمزگذاري  
 اعداد تصادفي با دنباله   ترکيبي توانسته است     يسلولاتوماتاي  استفاده از   

 بلوکي بـا ارائـه    نگاريطوالني قابل قبولي توليد کند و روشي براي رمز        
  .ريزي ارائه دهد افزار قابل برنامه سخت

هــاي قــوانين اتوماتــاي ســلولي در  قابليــت ،هــا برخــي از فعاليــت
سـازي بـراي توليـد        روش بهينـه   [3]در  . اند  را بررسي کرده   نگاريرمز

 شده است که دنباله طـوالني از       قانوني ترکيبي در اتوماتاي سلولي ارائه     
 بـا اسـتفاده از الگـوريتم    [5 ,4] در .تواند توليد کنـد  اعداد تصادفي مي

ژنتيک روشي براي پيدا کردن قانون ترکيبي با آنتروپي حداکثر ارائه داده 
است که در نهايت توانسته است ترکيب مناسبي از قوانين اتوماتا بـراي        

 [6] همچنين در . ارائه دهدنگاري رمزتوليد اعداد تصادفي و در نهايت    
نيز توليد قوانين ترکيبي اتوماتاي سلولي براي رمزنگـاري مـورد تاکيـد             

  . قرار گرفته است
 سخت افـزار اتوماتـاي سـلولي بـراي توليـد اعـداد       [9 ,8 ,7]در 

افزارهاي ارائه شده اکثـرا      تصادفي مورد بررسي قرار گرفته است سخت      
تواننـد قـوانين ترکيبـي مختلفـي را بـراي         مـي  ريزي بـوده و    قابل برنامه 

  . اطالعات استفاده کنندنگاريرمز
 اطالعـات  گـشايي ها نيز صرفا نحـوه رمز   فعاليتديگر ازدر برخي  

هـاي مختلفـي از      توسط اتوماتاي سلولي بررسي شده اسـت کـه روش         
 اسـتفاده از روشـهاي      يـا فرسـتنده پيغـام     جمله ايجـاد محـيط متقـارن        

 .باشـند  هاي رمز شده مورد توجه مي      يش و حدس پيغام   سازي پيما  بهينه
، روشـي  ٧سازي گداختگي شبيهسازي   با استفاده از روش بهينه     [10]در  

 است که بتواند متن رمز شده را رمزگشايي کند که البته دقت            شدهارائه  
 در اين روش اختالف بين متن رمز .باشد  وابسته ميپيغامروش به طول 

ابع هزينه در نظر گرفته شده است که با استفاده از شده و اصلي بعنوان ت
 [11] در . سعي در کاهش اين تفاوت دارد      سازي گداختگي  شبيهروش  

هـاي رمزگـشايي بررسـي و        ضعفهاي اتوماتاي سلولي در مقابل حملـه      
روشي ساده جهت رمزگشايي برخي از قوانين اتوماتاي سلولي برشمرده 

  .شده است

                                                
7- Simulated Annealing 
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بررسـي و توسـعه داده      هـا   LFSRملکرد   ع ،ها در برخي از فعاليت   
آنهـا   ثباتهاي بازگشتي خطي تعريف شده و عملکرد         [12]در  . اند شده

 ,13]در . اعداد تصادفي با دنباله طوالني بررسي شده استبراي توليد 

شده بررسي   ترکيبي   هايLFSRو ايجاد    هاLFSR راههاي توسعه    [14
  . شده استارائهباله بيشتر براي توليد اعداد تصادفي با دنو راهکارهايي 

   توليد اعداد تصادفي پيشنهاديروش . ۴
 بيتـي را    ۷ عملکرد يک اتوماتـاي سـلولي        )۱( شکلقسمت باالي   

 طبـق  [19 ,16]کنـد   کار مـي ۱۵۰قانون طبق  تااتوما اين .دهد نشان مي
، ۲ در هر مرحله مقدار هر سلول برابر است با جمع در مبناي اين قانون

عبارت ديگر مقدار  به.  سلول مجاور آن۲ول بعالوه مقدار مقدار قبلي سل
  .محاسبه مي شود) ۱( از فرمول  هر سلول
)۱(  2mod))()()(()1( 11 tstststs iiii +− ++=+  

اتوماتاي سـلولي فـوق، توانـايي ايجـاد اعـداد تـصادفي بـا دنبالـه               
، آنتروپـي آن بـراي اجـراي    )۲(محدودي را دارد که در نمـودار شـکل    

  . نمايش داده شده است۱۲۷ تا ۰ج  عدد تصادفي در رن۲۵۰۰

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6

  
 و ۱۵۰ بيتي با قانون ۷ سخت افزار رمزگذاري، ترکيب اتوماتاي سلولي :۱شکل 

LFSR ۶بيتي  

گردد دنباله توليد شده کوتاه بوده و برخي  طور که مشاهده مي    همان
آنتروپي با افزايش توليد بنابراين . گردند از اعداد اين بازه مرتبا تکرار مي

شـود کـه ايـن نقطـه از           همگـرا مـي    ۲,۸۰اعداد تصادفي به نقطه ثابت      
دهد اعداد توسط مولد  ، بسيار فاصله دارد و نشان مي    ۷آنتروپي حداکثر   

  .اند تصادفي مناسبي توليد نشده
ثباتهاي بازگشتي خطي براي توليد اعداد تصادفي توانـايي بيـشتري    

 )۱(شـکل  قـسمت پـائين    در    بيتـي  ۶خطـي   تي  يک ثبات بازگش  دارند  
 ۶و ۵گـردد بيـت    طـور کـه مـشاهده مـي        همان .نمايش داده شده است   

 شيفت  به راستهاي ثبات يکي  شده سپس بيت۲ مبناي بايکديگر جمع
، )۲ ( در شـکل .گيرد مع در بيت آخر قرار ميجيابد و مقدار حاصل    مي

کـه بـراي     بطـوري .  بيتي نشان داده شـده اسـت       LFSR ۶توانايي توليد   
 63 تـا  ۰ عدد توليد شده اعداد تصادفي بـه ايـن روش در بـازه             ۲۵۰۰

 .باشـد   مـي  ۶ است که نزديک به مقدار مـاکزيمم         ۵,۹۷۷مقدار آنتروپي   

 نمي تواند عدد صفر را توليد کند بنابراين در بهترين حالت LFSRالبته 
 نخواهـد  را ۶يا مقدار حداکثر   )۱(شکل   LFSR ،با هسته اوليه مناسب   

  .داشت

  
  و روش پيشنهاديLFSR، ۱۵۰ تغييرات آنتروپي اتوماتاي سلولي با قانون :۲شکل 

 بـا قـانون   روش پيشنهاد شده در اين مقاله ترکيب اتوماتاي سلولي        
تغييـر   کمـي  بـا  ۱۵۰قـانون   .باشـد   مـي  )۱( مانند شکل    LFSR و   ۱۵۰

 دو  مـع جاز  ) تـرين  سمت چـپ  () ۱(سلول شماره   . استفاده شده است  
دو جمـع   از  )  تـرين  سمت راسـت  ( nشماره   سلول    براي سلول اول و  

  .گردد  محاسبه ميLFSRسلول سمت راست و خروجي 
توسـط اتوماتـاي سـلولي روش       دنباله اعداد تصادفي توليـد شـده        

شود و اين    خيلي سريع به سمت آنتروپي حداکثر همگرا مي       پيشنهادي،  
اين رنـج توليـد شـده و داراي    دهد که تمام اعداد تصادفي در      نشان مي 

 )۲( در نمودار شکل  ارائه شدهروشتوانايي . باشند توزيع يکنواخت مي
 عدد تصادفي با هسته اوليه ۲۵۰۰در اين نمودار . نمايش داده شده است

 که به آنتروپي حداکثر بـسيار  توليد شده است  ۶,۹۹۶آنتروپي  با  دلخواه  
  .باشد نزديک مي

 شده است روش پيشنهادي خـواص زيـرا      انجام که   در آزمايشهايي 
  : نشان داده است

دنباله اعداد تصادفي توليد شـده مـستقل از هـسته اوليـه اتوماتـاي                -۱
 )۳( نمـودار شـکل   .اسـت  LFSRباشد و متناسب بـا طـول       سلولي مي 

طـول  بـا   هـاي LFSR واسـطه مقدار آنتروپي اعداد تصادفي توليد شده ب  
  .دهد متفاوت را نشان مي

بـا اتوماتـاي    عـدد تـصادفي   ۲۵۰۰گـردد   که مشاهده مي طور   همان
 در اين ميان .توليد شده است بيتي ۱۰ تا ۴ هايLFSR بيتي و ۷سلولي 
LFSR ۵      و   ۶,۱۰ بيتي داراي آنتروپـي LFSR ۹      بيتـي داراي آنتروپـي 

 بيتي توليد شده اسـت کـه        LFSR ۶ حداکثر آنتروپي با     .باشد  مي ۵,۵۳
   .است ۶,۹۹۶

اي که در بـيش از چنـدين آزمـايش     نتيجهر اساس بنظر مي رسد   هب
طـول  بـه    نزديـک  بايـستي    LFSRنيز تکرار شده است طـول       مختلف  

  .شودتا بهترين پاسخ نتيجه باشد اتوماتاي سلولي 
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  مختلفLFSR آنتروپي اعداد توليد شده توسط اتوماتاي سلولي و انواع :۳شکل 

 بيتي با ۷وماتاي سلولي  تغييرات آنتروپي براي ات،)۴( نمودار شکل 
LFSRاز    با طـول متفـاوت     هاي LFSR ۲     نـشان    بيتـي را ۳۱ بيتـي تـا

   .دهد مي

  
 براي اتوماتاي LFSR تغييرات آنتروپي روش پيشنهادي با تغيير طول :۴شکل 

  بيتي7سلولي 
. از حيث سخت افـزاري بـه راحتـي قابـل توليـد اسـت              اين روش    -۲

ت خاصــي از حيــث پيچيــدگي کــه بــراي توليــد آن محــدودي بطــوري
  .افزار وجود ندارد سخت

نـسبت بـه    تري از اعداد تـصادفي       دنباله طوالني تواند   اين روش مي   -۳
طور که آزمايش نـشان      همان زيرا   .توليد کند  LFSRاتوماتاي سلولي و    

دهـد    افزايش مي LFSRاتوماتاي سلولي توانايي خود را با تاثير از          ،داد
گـردد   تري از اعداد تصادفي مي د دنباله طوالنيو اين افزايش باعث تولي 

 بـسيار نزديـک   بيـشينه که آنتروپي اطالعات توليد شده به مقدار     بطوري
گردد و اين موضوع براي اتوماتاهـاي بـا طـول متفـاوت بررسـي و               مي

  . شده استآزمايشصحت آن 
از آنجا که محدوديتي براي اتوماتاي سلولي از حيـث طـول وجـود      -۴

رمزنگاري بلوکي مناسب باشد و تواند براي  براين اين روش ميندارد بنا
  . داراي سرعت رمزگذاري بيشتري باشدجويبارينسبت به رمزگذاري 

  اطالعاترمزگذاري . ۵
بر اساس روش پيشنهاد شده اطالعاتي که قرار است رمز شـود در             

با هسته اوليه دلخواه شـروع  نيز   LFSR. اتوماتاي سلولي قرار مي گيرد    
بـا  ) باشد  مي۱رجيسترها در اين نوشته مقدار اوليه تمام   (کند    کار مي  به

 بنـابراين   گـردد  توليد مـي  هر کالک ساعت يک مقدار جديد در اتوماتا         
رمز و آماده ارسـال     اطالعات را   ،  c≤1توان با يک مجموعه کالک       مي

  .به گيرنده کرد
 کليد براي رمزگذاري بعنواند  مي توانk آنگاه باشد c=kاگر مقدار   

 به اين ترتيب کـه بعـد از ورود          .و رمزبرداري اطالعات محسوب شود    
 کالک، رشته رمز شده آمـاده ارسـال   kپيغام به اتوماتاي سلولي، بعد از     

 با ارسال رشـته رمـز شـده بـه هـدف در صـورت دسترسـي                  .گردد مي
و هـم مقـدار      k  بايستي هم کليـد    تهديدکننده به اطالعات،    تهديدکننده

  . را داشته باشد تا بتواند اطالعات را رمزگشايي کندLFSRاوليه 
  رمزبرداري اطالعات . ۶

اتوماتـاي  بـراي  براي رمزبرداري اطالعات از آنجا که اين الگوريتم      
عملکرد عکس آن ديگـر   .اسـت داراي جواب طول خاصي سلولي با   

ات بايستي  اتوماتاي سلولي نيست بنابراين براي رمزبرداري اطالع      
 .افزار مناسبي طراحي کرد و سختبتوان عکس عمل فوق را محاسبه 

 کـه   شـود بايـستي ثابـت     شـود   بررسـي   براي اينکه مکانيزم رمزبرداري     
طـول اتوماتـاي    (nاتوماتاي سلولي ارائه شـده بـراي چـه مقـاديري از        

  .پذير است برگشت)  به بيتسلولي
 n=3k+1 و n=3k  اتوماتـاي سـلولي روش پيـشنهادي بـراي    :۱قضيه  

 يـک عـدد     k(پذير نيست   برگشت n=3k+2پذير است و براي      برگشت
  .)صحيح مثبت است

تـوان   مـي  با توجه به قـانون اعمـال شـده در اتوماتـاي سـلولي               :اثبات
 بصورت tو زمان را با درنظر گرفتن شرايط مرزي ) ۴(تا ) ۲(فرمولهاي 

  :نوشتزير 
)۲(  2mod))(1)()(1()1( tistististis +++−=+  
)۳(  2mod))(2)(1()1(1 tststs +=+  
)۴(  2mod))1(1)()(1()1( +++−=+ tLFSRtnstnstns  

فرمـول  ) ۲(سازي فرمول   مي باشد با ساده۲ در مبناي ، جمعاز آنجا که 
  .گردد حاصل مي) ۵(
)۵(  2mod))(3)1(2)1(1()( tistististis +++++++=  

شـده  استفاده ) ۴(تا ) ۲( از فرمولهاي   ،سوعکمبراي محاسبه فرمولهاي    
بعـد از   n=3k+2 ولـي بـراي     پاسخ داريم  n=3k+1 و   n=3kکه براي   

  :داريمساده سازي 
)۶(  

)()1(1)1(2

...)1(5)1(4

)1(2)1(1()(

tistNistNis

tistis

tististis

++−+++−+

+++++++

++++++=

  

را از دو طرف حذف کنيم بايـستي بـراي       tis)(صورت  اگر     که در اين  
  .مابقي عبارت هميشه برقرار باشد که غيرممکن است
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)۷(  
)1(1)1(2...)1(5

)1(4)1(2)1(1(0
+−+++−+++++

+++++++++=

tNistNistis
tististis  

 مقدار آن بايستي  باشد   nطول  اگر اتوماتاي سلولي داراي     بنابراين  
3k 3 ياk+1 باشد.♣  

صـورت زيـر    هتوان الگوريتم رمزبرداري را ب    مي ۱با توجه به قضيه     
دليـل   هبـ ( شـده  )۵(شـکل   ساختار بيتـي رشته رمز شده وارد  . بيان کرد 
کامـل کـشيده شـده     ۵ و   ۳ ،۲افزار آن براي بيت      سخت مدار   ،فشردگي

امـين  kگيـرد کـه از    ر عددي قرار مي   نيز براب  LFSRمقدار اوليه    ،)است
در اين صورت . آيد بدست مي) مقدار اوليهفرض  ( ۱کالک حالت تمام    

 ۱ بـه حالـت تمـام        LFSRکه مقدار    کار کرده و زماني    هسيستم شروع ب  
برابـر رشـته اصـلي      سـاختار بيتـي      کالک سپري شد مقـدار       kرسيد يا   

در پيوسـت  ) ۵ (هاي رمزبرداري اتوماتاي سلولي شکل     فرمول .گردد مي
توانـد مـورد اسـتفاده قـرار        ليست شده است و براي تکميل آن مي       ) ۱(

پذير اسـت ولـي       برگشت LFSRگردد،   طور که مشاهده مي    همان. گيرد
پـس  . پذير نيست  ها برگشت n براي تمام    ۱اتوماتاي سلولي طبق قضيه     

  . را مناسب انتخاب کردnبراي استفاده از اين روش بايستي طول 

  
 ) کامل است۵ و ۳، ۲براي بيت (۱ سخت افزار رمزبرداري، طبق پيوست :۵شکل 

   محيطي دمابر اساسرمزگذاري اطالعات . ۷
براي ايجاد حساسيت سيستم رمزنگاري، عوامل محيطي متفاوتي را  

توان در نظر گرفت که در اين مقاله دما بعنوان عامل محيطي مدنظر               مي
 ارائه شده اعداد تصادفي روش    مولد  با توجه به اينکه      .ر گرفته است  قرا

 را دارد    با آنتروپي بيـشينه    توانايي توليد دنباله طوالني از اعداد تصادفي      
. باشد مييکنواخت تقريبا توزيع کند داراي  اعدادي که توليد مي   بنابراين  

يـد  نوع توزيـع اعـداد تول      ،دماي محيط براي ايجاد حساسيت نسبت به      
 به شکلي تغيير داده شده است که از قوانين ترموديناميـک تبعيـت          شده
شـده   کمـک گرفتـه   مکانيـک آمـاري  از  براي نيل بـه ايـن هـدف        .کند

   .[16 ,15]است

 که يـک سيـستم بـا محـيط         کند بيان مي  ١مکانيک آماري بطور کلي   
ام سيستم بـا احتمـال زيـر        i است اگر حالت     ٢اطرافش در تعادل دمايي   

  . يفتداتفاق ب
)۸(  

∑
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−
=

n

i

Tk
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eZ
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Z

esP
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sE

i
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−

=  
)(. متناهي است حالت n حالت سيستم از ميان isکه  isP احتمال

)(1 و  باشـد  isاينکه سيـستم در حالـت        =∑
i

isP.)( isE ژي انـر

 k دماي تعادل بر اساس مقياس کلوين و    T ، است isسيستم درحالت   
 k مقياسي ندارد نيازي بـه مقـدار        Tکه   هنگامي. باشد  مي ٣ثابت بولتزمن 

بـه   معروف اسـت     ٤گيبزکه به توزيع     )۸( نيست بنابراين توزيع احتمال   
  .شود ميفرم زير بيان 
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∑
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بدليل اينکه مولد اعداد تصادفي پيشنهادي مي تواند دنباله طـوالني           

nH و حـدود  از اعداد تصادفي با آنتروپي بيشينه   2log=   توليـد کنـد
عبارتي تمام حـاالت سيـستم    به. ظاهر خواهند شد مقدار ممکن  nتمام  

ـ براينبنا هستند   از يکديگر قابل حصول   ) اعداد ممکن (  قـانون  ر طبـق  ب
  : داريم[20] ٥ مارکوفهاي تعادل در زنجيره

 )۱۰(  )().()().( ijjjii ssPsPssPsP →=→  
 با احتمال حضور سيستم در js به isيعني احتمال تغيير حالت از   

تغيير ، )۹(با توجه به فرمول بنابراين . هاي ذکرشده متناسب است  حالت
  : برابر است بااز يک وضعيت به وضعيت ديگرحالت 

T
E

ij

ji

i

j e
ssP
ssP

sP
sP ∆

−
=

→

→
=

)(
)(

)(
)(  

 )۱۱(  

)()( ij sEsEE −=∆ 
ــال   ــر احتمــ ــي اگــ )(1يعنــ =→ ij ssP   ــاه ــريم آنگــ بگيــ

T
E

ji essP
∆

−
=→ اگر احتمـال تغييـر     ديگر  عبارت   به. خواهد بود )(

)(]1min,[حالت را    T
E

ji essP
∆

−
سيستم در نظر بگيريم آنگاه     →=

خواهد بود و احتمال رخداد هر وضعيت در حالت تعادل ترموديناميکي 
با توجه به دستاورد بـاال اگـر انـرژي هـر       .کند از توزيع گيبز تبعيت مي    

دهــد همچنــين   نــشان مــيLFSRباشــد کــه عــددي سيــستم حالــت 
12 −= mn )m   تعداد بيتهـاي    برابرLFSR(  گـوريتم  لا آنگـاه    ،باشـد

                                                
1 Statistical mechanics 
2 equilibrium 
3 Boltzmann's constant 
4 Gibbs Distribution 
5 Markov chains 
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منطبق بر قانون ترموديناميک، حاالت مختلف سيـستم را    )۱(رمزگذاري
  .کند هاي متفاوت و بر اساس تابع توزيع گيبز توليد مي با احتمال

  الگوريتم رمزگذاري اطالعات حساس به دماي محيط : )۱(الگوريتم 
TermalCiphering(PlainText, Key, Temperature):CipherText 
Begin 
   CipherText :=  PlainText; 
   T:= Temperture; 
   For i:=  1 to Key do 
   begin  
        CipherText :=  CA(CipherText); 
        current_LFSR :=  LFSR();    

       

);
i

E(s)
j

E(sΔE

SR;current_LF)
j

E(s

last_LFSR;)
i

E(s

−=

=

=

 

        if E∆ < 0 then 
            CipherText :=  CipherText Xor current_LFSR[1]; 
        Else 
        begin 
          rn :=  create_random_number; //with known generator in [0,1] 

          if rn <= T
E

e
∆

−
then 

              CipherText :=  CipherText Xor current_LFSR[1]; 
        end; 
        last_LFSR :=  current_LFSR; 
    end; 
End; 

بزرگتر شوند احتمـال  ) LFSRمقدار  ( هرچه اعداد    عبارت ديگر،  هب
 اعداد کوچکتر يا اعداد بزرگتري که در    يعني. گردد رخداد آنها کمتر مي   

 و انـد بـا احتمـال بيـشتري رخ خواهنـد داد          توليـد شـده    يدماي بيشتر 
 .تواند توليد کنـد  است اعداد بزرگتري را مي   هنگامي که در دماي بيشتر      

از اين خاصيت استفاده کرده و سيستم رمزگذاري حساس به دما مطابق   
  .پيشنهاد شده است) ۱(الگوريتم با عملکرد ) ۶(شکل 

 و دماي محيط    LFSR توليد شده  مقدار   ،کننده کنترل،  )۶(در شکل   
 LFSRدار فعلـي    اگر مق ) ۱(کند سپس با توجه به الگوريتم        را اخذ مي  

مـساوي  از مقدار قبلي آن کوچکتر باشد آنگاه خروجـي کنتـرل کننـده           
1)1(صفر شده تا  مقدار   +tLFSR صورت يـک     در غيراين  . گردد اعمال

مولـدي کـه در   (  با مولد شناخته شـده عدد تصادفي با توزيع يکنواخت 
عـدد  شـود اگـر    توليـد مـي  ) فرستنده و گيرنده به يک شکل عمل کنـد    

Tتصادفي توليد شده از  
E

e
صفر کوچکتر باشد خروجي کنترل کننده  −∆

1)1(شود که باعث مي  شده   +tLFSR      در غيـر    .بر اتوماتا تـاثير بگـذارد 
1)1(مساوي صورت خروجي کنترل کننده     اين +tLFSR که  خواهد بود

  .گردد مي بر اتوماتا LFSRباعث عدم تاثير 
تــوان روش   مــي،)۶( شــکل  کننــدهعملکــرد کنتـرل بـا توجــه بــه  
  :صورت زير توسعه داد ه را ب۴رمزگذاري بخش 

در  ثابـت مقـدار اوليـه   يـک  اطالعات وارد اتوماتاي سلولي شده و  
LFSR  گيرد با توجه به کليد        قرار ميk  و دماي محيط ، LFSR  شـروع 

 توســط LFSRده   عــدد توليــد شــ،در هــر مرحلــه. کنــد بــه کــار مــي
 آنگاه  تبعيت کند کننده   از عملکرد کنترل   اگر   شود  مي بررسيکننده   کنترل

خروجـي کنتـرل   (گـردد   ي سلولي اعمال ميا بر اتومات LFSRخروجي  
خروجـي کنتـرل کننـده       (شـود  وگرنه خروجي اعمال نمي    )کننده صفر 

1)1(برابر   +tLFSR(.           يرنـده   اين موضـوع چـه درفرسـتنده و چـه درگ
  .گيرد انجام مي مرتبه k ، و براي يک رشته  اطالعاتيکسان

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6

T(x)
Controller 

  
 سخت افزار رمزگذاري حساس به دماي محيط: ۶شکل 

   اطالعات بر اساس دماي محيطبرداريرمز. ۸
 پيـشنهاد شـده     )۷(براي رمزبرداري اطالعات سخت افـزار شـکل         

 و دمـاي   LFSRکننـده ورودي     نترل، ک )۷(در سخت افزار شکل     . است
 بـر  LFSRگيرد که آيـا بيـت اول        محيط را دريافت کرده و تصميم مي      

کننـده از    کننـده و ارسـال     از آنجا که دريافت   . اتوماتا اعمال شود يا خير    
کنند تهديد کننده بايستي هم      استفاده مي مشابه   T(x)کننده و تابع     کنترل

شـد و ايـن موضـوع پيچيـدگي     دمـاي محـيط را داشـته با   تـابع  کليد و   
  .کند الگوريتم رمزگذاري را بيشتر مي

   رمزنگاريسيستمتاثير دماي محيط بر بررسي . ۹
براي اينکه سيستم رمزنگاري از تغييرات دماي محيط مـصون نگـه        

زارده  گـ LFSRعملکرد سيستم رمزنگاري بر پايـه حـاالت   داشته شود  
 بـر دما تـاثير چنـداني   عث شده است که تغييرات     بااين امر   . شده است 

تغييرات دما ) ۸(نمودار شکل در  . نداشته باشد)سيستم(اتوماتا آنتروپي 
اين موضوع نـشان  . دارد سيستم رمزنگاري تاثير بسيار ناچيز آنتروپيبر  
شکل  .ي مختلف تاثير زيادي بر عملکرد سيستم ندارد     هادهد که دما   مي

  .دهد  نشان ميتغييرات آنتروپي را نسبت به تغييرات دما) ۹(
در عملکـرد سيـستم   نقـش دمـا    اين سـئوال مطـرح اسـت کـه          اما  

وجود چيست؟ در پاسخ به اين سئوال بايستي متذکر شد که  رمزگذاري  
 .گـردد   مـي تهديدکنندهدما باعث پيچيده شدن فرايند رمزگشايي توسط       

دمـاي محـيط    ، ابتدا   سيستم پيچيدگيبراي بررسي تاثير دماي محيط بر       
 Tام نيز در دماي غفرستنده و گيرنده پينظر گرفته شده است در  Tثابت 
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عملکرد اتوماتا و آنتروپي آن براي دماهاي        ، در اين حالت   . دارند قتواف
  .مختلف بررسي شده است

  
 )۵ و ۳، ۲اتوماتا براي بيت ( سخت افزار رمزبرداري حساس به دماي محيط :۷شکل 

آنتروپي اتوماتا با تغييـر دمـاي محـيط    دهد که    نشان مي  )۸( شکل  
با فرض اينکه تهديد کننده روش رمزنگـاري و کليـد را           .کند مينتغيير  

ي ياشتواند اطالعات را رمزگ    بداند اگر دماي محيط را نداشته باشد نمي       
  LFSRخروجي تاثير  که استاي  کننده نقش کنترلدر  Tکند زيرا دماي 

داند بـه    کند و چون تهديد کننده اين الگو را نمي         نترل مي کرا  بر اتوماتا   
اين موضوع به خاصـيت   . تواند اطالعات را رمزگشايي کند     سادگي نمي 
در صورت وجود  که استمربوط نيز  هاي سلولياتوماتا در  انتشار خطا 

پخـش  در سيـستم   خطـا را   اتوماتـا، بيـشتر   عملکرد   ،خطا در اطالعات  
  .کند مي

  
   دماات آنتروپي اتوماتا با افزايشتغيير :۸شکل 

 و تـابعي متغيـر از شـرايط محيطـي     T(x)اگر دماي محـيط متغيـر     
صـورت فرسـتنده و      در اين . گردد تر مي  سيستم باشد رمزگشايي پيچيده   

 را داشته باشند تا بتوانند اطالعات را رمزگذاري         T(x)گيرنده بايد تابع    
ها در دماهاي متفـاوت رمـز    مدر اين حالت اگر پيغا   . و رمزبرداري کنند  

با توجه بـه  . گردد تر مي شوند آنگاه رمزگذاري سيستم به مراتب پيچيده    
 بايستي مقدار مناسبي انتخـاب شـود کـه    kدستاوردهاي ذکر شده کليد    

 بيشتر باشد kتاثير دما بر رمزنگاري اطالعات ملحوظ شود يعني هر چه 
 تهديـد کننـده در صـورت        بر اتوماتا بيشتر بوده و     LFSRاحتمال تاثير   

زحمـت بيـشتري را بـراي تعيـين الگـوي           بايد   ،تالش براي رمزگشايي  
  .تکراري متحمل شود

  
  تغييرات آنتروپي اتوماتا بر اساس تغيير دما: ٩شکل 

   دما در فرستنده و گيرندهاختالفبررسي تاثير . ۱۰
ــده در دمــاي يکــساني  ــد عمــل از آنجــا کــه فرســتنده و گيرن  باي

ــد  ــام دهن ــرداري را انج ــذاري و رمزب ــذاري و  رمزگ ــان رمزگ ــا امک  ت
بـا   ي خطا در برداشت اطالعات محيط     رمزبرداري باشد اين عمل بدليل    

 در اين قـسمت اسـتحکام الگـوريتم در مقابـل            .مشکالتي مواجه است  
هـا  گر حسبا توجه به خطايي که       .ها بررسي شده است   گر حسخطاي  

 ارسـال کنـد   Tدمـاي   در   اطالعات را    ،فرستندهدارند فرض شده است     
  .اطالعات را رمزبرداري کند τ∆±Tدماي  در که گيرنده  درحالي

مجـددا    مختلفنمونه عدد در بازه دمايي۱۰۰۰براي  الگوريتم فوق   
 رمزگذاري و در دمـاي      Tدر دماي   بدين ترتيب که    . بررسي شده است  

τ∆−Tاحتمال مشاهده  ) ۱۰( شکل هايمزبرداري شده است نمودار   ر
 ۵۰کليـد مـساوي   و خطا در رمزبرداري اطالعات در دماهاي مختلـف         

 احتمـال خطـا در رمزبـرداري بـا     ،۱۰نمايش داده شده است در دمـاي    
 احتمــال خطــا در ۵۰۰امــا در دمــاي . ، يــک اســت۵اخــتالف دمــايي 

 دهـد  هـا نـشان مـي    آزمايش. باشد مي کاهش   ۰,۱ از   کمتربه  رمزبرداري  
شود همچنين سيـستم      بزرگتر باشد پيچيدگي سيستم بيشتر مي      kهرچه  

بدين معني که هرچه دما باالتر باشد . تر است تر حساس به دماهاي پائين
احتمال اعمال خروجي بر اتوماتا بيشتر شده و تغييرات دمايي کمتر بـر      

  کوچک باشـد ي مقدارk اگردر اين مسئله   بنابراين   .خروجي تاثير دارد  
 اختالف دمايي بين فرستنده و ،)۴۵حدود ( دما باال باشد و ،)۲۰حدود (

 رمـز  ۴۵ اگر اطالعات در دماي      مثال.  درجه باشد  ۱گيرنده مي تواند تا     
 رمزگـشايي   ۴۶تـا    ۴۴بين  تواند اطالعات را در دماي        گيرنده مي  ،شود
  .کند

  
  K=50ا در رمزبرداري با احتمال خط: ١-١٠شکل 

  گيري نتيجه. ۱۱
در اين نوشته سعي شد روش نويني در توليـد اعـداد تـصادفي بـا               

 عالوه بـر داشـتن    که ارائه گرددهاLFSRاستفاده از اتوماتاي سلولي و      
 توانـايي   ،اعـداد تـصادفي   دنبالـه طـوالني     قابليت توليـد    و  آنتروپي باال   
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همچنين روش پيشنهادي  .ز داردرمزبرداري اطالعات را ني و رمزگذاري
هاي توليد اعداد تصادفي همچون همنهشتي خطي،  بر خالف اکثر روش

 به هـسته اوليـه وابـسته نيـست و بـر اسـاس               LFSRاتوماتاي سلولي،   
آزمايشهاي مختلف طول دنباله اعداد تصادفي توليد شده تمام محدوده          

  .کند گيرد و آنتروپي حداکثر را توليد مي ممکن را در بر مي
عوامل محيطي به و ايجاد حساسيت همچنين با توسعه روش ارائه شده  

 عمليات رمزگـذاري طبـق الگـوي دمـايي        ،ارسال محيط   همچون دماي 
 در صورتي تهديدکنندهرمزگشايي پيغام را براي و گيرد   ميمحيط انجام   

بـا   .کنـد  بـسيار مـشکل مـي   را نداشـته باشـد   الگوي دمـايي محـيط    که  
عمل آمده مشخص شد آنتروپي کل سيستم متاثر از دماي  ههاي ب آزمايش

محيط نيست بنابراين صحت عملکرد سيستم رمزنگاري بـا تغييـر دمـا             
همچنين مشخص شد که دما باعث حساسيت سيستم به       . کند تغيير نمي 
تـر   تر باشد ساختار سيستم احتمالي     گردد يعني هرچه دما پائين     خطا مي 

بر اتوماتا با احتمال کمتري مواجه است        LFSRعبارتي تاثير    هشود ب  مي
ر اسـت يعنـي   ت ساختار سيستم ثابتکه هرچه دما باالتر رود   در صورتي 

  . گذارد  بر اتوماتا تاثير ميLFSRهميشه 
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  :۱پيوست 
  :به شرح زير استکند   تبعيت مي۱که از قضيه  بيتي ۷هاي رمزبرداري براي اتوماتاي سلولي  فرمول

  2mod))1(1)1(7)1(6)1(4)1(3)1(1()(1 +++++++++++= tLFSRtstststststs  
  2mod))1(1)1(7)1(6)1(4)1(3()(2 +++++++++= tLFSRtststststs  
  2mod))1(2)1(1()(3 +++= tststs  
  2mod))1(1)1(7)1(6)1(4)1(2)1(1()(4 +++++++++++= tLFSRtstststststs  
  2mod))1(1)1(7)1(6()(5 +++++= tLFSRtststs  
  2mod))1(5)1(4)1(2)1(1()(6 +++++++= tststststs  
  2mod))1(1)1(7)1(5)1(4)1(2)1(1()(7 +++++++++++= tLFSRtstststststs  

1)1(در جدول باال ♣  +tLFSR ترين بيت   چپمقدار سمتLFSR 1در زمان+t باشد مي.  


