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 ( و طرز کار آنAESستاندارد رمزنگاری پیشرفته )ا

 چکیده:

کند  و بد یت ترتیدب    ها کار میی مبهم کردن دادههای جالب فناوری است که به وسیلهرمزنگاری یکی از حوزه

(، کده  AESاسدتان ارد رمزنگداری شیفدرفته      .آیند  ها به صورت غیرقابل خوان ن برای افراد ناخواسته در میداده

هدای  شود، در واقع شرح فنی رمزنگاری داده( نیز شناخته میAES نام اصلی الگوریتم  Rijndaelهمچنیت با نام 

ها یا اطالعات حساس و مهم به صورتی است که تنها افراد الکترونیکی است. رمزنگاری فرآین ی از ک گذاری شیام

شدود، ولدی   رمزنگاری بده خدودی خدود مدانع از شدنود نمدی       .ها را داشته باشن توانایی خوان ن ایت داده 1قانونی

تر به معندی تولید    رمزنگاری به عبارت سادهسازد. اطالعات را برای فرد شنودکنن ه مبهم و غیرقابل دسترس می

توان  تنها توسط افرادی خوان ه شود که کلی  رمزگفایی آن را داشته باشن . یکی یک متت رمز ش ه است که می

های آنالیدت در برابدر هدر گونده ته ید ات مودر  مدورد        های رمزنگاری که برای محافظت از دادهروشاز چنیت 

هدای  ( است. به طور کلی رمزنگداری از روش AESگیرد، الگوریتم استان ارد رمزنگاری شیفرفته  استفاده قرار می

مدورد   نیز در ادامهها ن . ایت روشکهای رمزنگاری با کلی  عمومی استفاده میرمزنگاری با کلی  متقارن یا روش

            گیرن .بحث قرار می

 

، مور ، کلی  متقارن، کلی  قانونی، 2، رمز ش ه، رمزگفایی، رمزنگاری، داده، ک گذاریRijndael :کلمات کلی ی

 . عمومی

 

 مقدمه .1

AES رمز است که عبارتن  از  3کشامل سه بالAES-128 ،AES-192 و ،AES-256.     ،هر یک از ایدت سده رمدز

بیتدی   256و  192، 128بیتی و به ترتیب با استفاده از کلی های رمزنگداری   128های کها را به صورت بالداده

موفی از یک کلی  یکسان هم بدرای رمزنگداری و هدم    -کنن . رمزهای متقارن یا کلی رمزنگاری و رمزگفایی می

                                                 
1
 canonical 

2
 Encoding 

3
 block 
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هم فرستن ه و هم گیرن ه بای  از کلی  موفی یکسان اطالع داشدته و  کنن ، بنابرایت برای رمزگفایی استفاده می

اطالعداتی   محافظت از   ولی برایباشنمیهر سه طول کلی  برای حفاظت از اطالعات کافی  از آن استفاده کنن .

 بیتی موردنیاز هستن . 256یا  192، کلی های شون بن ی میطبقه "بسیار موفی"و  "موفی"در سطح که 

 

 کلید متقارن یا مخفی چیست؟ .1-1

های رمزنگاری کلی  متقارن از یک کلی  یکسان برای رمزنگاری مدتت آشدکار و رمزگفدایی مدتت رمدزی      سیستم

های کلی  متقارن از مزیت ساده و سریع بودن برخوردار هسدتن . بدا ایدت حدال، عامدل      سیستمکنن . استفاده می

  .   کلی  را به صورت امنی مبادله نماینکه طرفیت انتقال باینظر گرفته شود، ایت است مهمی که بای  در 

 
 . روش کلید مخفی1شکل 

 ده .شکل باال روش کلی  موفی یا متقارن را نفان می           

 

 . کلید عمومی چیست؟1-2

موتلفی برای رمزنگاری متت آشدکار  از کلی های های رمزنگاری کلی  عمومی در مقایسه با کلی  متقارن، سیستم

 کنن . و رمزگفایی متت رمزی استفاده می

یدک کلید  عمدومی بدرای رمزنگداری و یدک کلید  خاوصدی بدرای           –کلی  متفداوت   2کلی  عمومی از          

امندی  -تواند  بده صدورت غیدر    کلی  عمومی میبا استفاده از ایت سیستم رمزنگاری، کن . استفاده می -رمزگفایی
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از آنجدایی کده    .قرار داردی شیام کنن هشود و تنها در سمت دریافتتوزیع شود. کلی خاوصی هرگز منتقل نمی

شود که از نظر محاسباتی ب ون کلی  ای در نظر گرفته میکلی ها متفاوت هستن ، رمزگفایی متت رمزی به گونه

    خاوصی ممکت نباش .

 
 کلید عمومی. روش 2شکل 

          AES شدود و  شدناخته مدی   جایگفدت  -ی جدایگزینی که با ندام شدبکه   استیک اصل طراحی  مبتنی بر

افزاری سریع است. بر خالف روش قبلی که افزاری و سوتباش ، و از نظر نرممیترکیبی از جایگزینی و جایگفت 

 Rijndaelندوعی از   AESکند .  استفاده نمی 1فایستل یاز یک شبکه AES، الگوریتم DESشرح داده ش  یعنی 

   بیت دارد. 256، یا 192، 128ی کلی ی برابر با بیت، و ان ازه 128کی ثابت برابر با ی بالاست که یک ان ازه

          AES  کن  که حالت نامی ه ش ه و به صورت ستونی بر حسب بایت عمل می 4 × 4بر روی یک ماتریس

های بیفتری در مداتریس  ک بزرگتر و ستونی بالان ازه Rijndael، اگر چه برخی از انواع 2دشودر نظر گرفته می

  شون .انجام می 3در یک می ان مح ود مواوصی AESاکثر محاسبات  حالت دارن .

به صدورت  ها ایت بایتآنگاه وجود داشته باشن ،  𝑏0 ،𝑏1 ،... ،𝑏15بایت به صورت  16به عنوان مثال، اگر            

 شون :ماتریس زیر نمایش داده می

                                                 
1
 Feistel 

2
 column-major order 

3
 می ان مح ود گالوا  
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[

𝑏0 𝑏4
𝑏1 𝑏5

𝑏8 𝑏12
𝑏9 𝑏13

𝑏2 𝑏6
𝑏3 𝑏7

𝑏10 𝑏14
𝑏11 𝑏15

] 

 

 کهکن ، ، تع اد تکرارهای دورهای تب یل را مفوص میAESی کلی  استفاده ش ه برای یک رمز ان ازه           

تعد اد    .نشوبرای تب یل فایل ورودی  با نام متت آشکار( به فایل خروجی نهایی  با نام متت رمز ش ه( اعمال می

 :های تکرار به صورت زیر هستن چرخه

 10 بیتی. 128ی تکرار برای کلی های چرخه 

 12 بیتی. 192ی تکرار برای کلی های چرخه 

 14 بیتی. 128ی تکرار برای کلی های چرخه 

ی مفابه ولی در عیت حدال  هر دور شامل مراحل شردازش متع دی است که هر یک شامل چهار مرحله           

ای از دورهای معکوس برای متفاوت هستن ، که یکی از ایت مراحل به خود کلی  رمزنگاری بستگی دارد. مجموعه

 شون . گاری به کار گرفته میتب یل متت رمز ش ه به متت آشکار اصلی با استفاده از همان کلی  رمزن

 در شکل زیر نفان داده ش ه است: AESطرح کلی ساختار          

 
 AES. ساختار 3شکل 
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 فرآیند رمزنگاری .2

و  AES-128 ،AES-192های رمدز یعندی   کشامل هفت دور است که به بال AESها با استفاده از رمزنگاری داده

AES-256  بستگی دارن . یک دور معمولی در رمزنگاریAES  اسدت. فرآیند  اولدیت دور در     1زیرفرآین  4شامل

 شکل زیر نفان داده ش ه است:

 
 1. زیرفرآیندهای دور 4شکل 

دهد ، دور اولیده و دور نهدایی شدامل     شکل باال زیرفرآیند های موجدود در دورهدای میدانی را نفدان مدی              

 هستن .  ان کی متفاوت یفرآین ها

AES  کن :ی زیر کار میمرحله 4به صورت 

 (KeyExpansionsبسط کلی ها   .1

 (InitialRoundدور اولیه   .2

 (AddRoundKeyاضافه کردن کلی  دور    .2-1

 (Roundsدورها   .3

 (SubBytesها  بایت جایگزینی  .3-1

                                                 
1
 sub-processes 
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 (ShiftRowsسطرها   جاییجابه  .3-2

 (MixColumnsها  ستون در هم ریوتت  .3-3

 (AddRoundKeyاضافه کردن کلی  دور    .3-4

 (FinalRoundدور نهایی   .4

 (SubBytesها  بایت جایگزینی  .4-1

 (ShiftRowsسطرها   جاییجابه  .4-2

 (AddRoundKeyاضافه کردن کلی  دور    .4-3

 

 شود.در ادامه هر یک از ایت مراحل شرح داده می

  

 (KeyExpansionsبسط کلیدها ) .1

 آین .به دست می Rijndaelکلی  دورها از کلی  رمز با استفاده از زمانبن ی کلی    

 (InitialRoundدور اولیه ) .2

 (AddRoundKeyاضافه کردن کلید دور )  .2-1

شدود. ایدت مرحلده بده صدورت بدا       ی اضافه کردن کلی  دور، زیرکلی  با حالت ترکیب میدر مرحله

 شود.تر در ادامه شرح داده میجزئیات بیفتر و دقیق

 (Roundsدورها ) .3

 (SubBytesها )بایت جایگزینی  .3-1

با  𝑆(𝑎𝑖,𝑗)در ماتریس حالت با بایت دیگری به صورت  𝑎𝑖,𝑗ها، هر بایت ی جایگزینی بایتدر مرحله

عملیات، ایت شود. جایگزیت می S Rijndael-بیتی با نام جعبه-8ی جایگزینی استفاده از یک جعبه

هدای  کن . برای شیفگیری از حمالت بر اساس ویژگدی خطی بودن را در رمز فراهم می-ویژگی غیر

ایجداد   1شدذیر ی ترکیب تابع معکوس با یک تب یل آفیت معکوسبه وسیله S-جبری، جعبه یساده

  شود.می

                                                 
1
 invertible affine transformation 
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 . فرآیند جایگزینی سطرها5شکل 

 (ShiftRowsسطرها ) جاییجابه .3-2

هدای  شود؛ در ایت مرحله بایتجایی سطرها بر روی سطرهای ماتریس حالت اجرا میی جابهمرحله

اولیت سدطر   AESبابن . در آفست معینی به صورت چرخفی شیفت می 1ی یکهر سطر به وسیله

مفدابه،  یاب . به طدور  مان . هر بایت از سطر دوم یکی به سمت چپ شیفت میب ون تغییر باقی می

ا هدایی بد  یابند . بدرای بدالک   های دو و سده شدیفت مدی   سطرهای سوم و چهارم به ترتیب با آفست

بایدت بده صدورت     n-1بده تعد اد    nبیتی، الگوی شیفت یکسان است. سطر  192و  128های ان ازه

مان  و بیتی، اولیت سطر ب ون تغییر باقی می 256یاب . برای یک بالک چرخفی به چپ شیفت می

یابن . ایت تغییر تنهدا بدرای   رهای دوم و سوم و چهارم به ترتیب یک، دو و سه بایت شیفت میسط

بیتدی اسدتفاده    256هدای  بدالک  AESشدود چدون   بیتی اعمدال مدی   256با بالک  Rijndaelرمز 

   کن . نمی

 

 جایی سطرها. فرآیند جابه6شکل 

                                                 
1
 offset 
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 (MixColumnsها )ستون در هم ریختن  .3-3

ها، چهار بایت از هر سدتون حالدت بدا اسدتفاده از تبد یل خطدی       ی در هم ریوتت ستوندر مرحله

چهار بایت را به عنوان ورودی در نظدر گرفتده و    MixColumnتابع شون . شذیر ترکیب میمعکوس

چهدار بایدت   ده ، به طوری که هر بایت ورودی بر روی هدر  چهار بایت را نیز به عنوان خروجی می

را در  1جایی سطرها، آشدفتگی و شودش  ی جابهگذارد. ایت مرحله به همراه مرحلهخروجی تاثیر می

در طول اجرای ایت عملیات، هر ستون از ماتریس حالدت بدا ضدر  در     نماین .رمزنگاری فراهم می

 شود.تب یل می c(x)ای ثابت یک چن جمله

 
 هادر هم ریختن ستون. فرآیند 7شکل 

 (AddRoundKeyاضافه کردن کلید دور )  .3-4

برای هدر  شود. با ماتریس حالت ترکیب می (subkeyزیرکلی   ی اضافه کردن کلی  دور، در مرحله

زیرکلی  هر آی . به دست می Rijndaelبا استفاده از زمانبن ی کلی  از کلی  اصلی دو، یک زیرکلی  

زیرکلی  بدا ترکیدب هدر بایدت از مداتریس حالدت بدا بایدت         ی ماتریس حالت است. به همان ان ازه

 شود. اضافه میبیتی  XORمتناظرش در زیرکلی  با استفاده از 

                                                 
1
 diffusion 
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 دور فرآیند اضافه کردن کلید. 8شکل 

 (FinalRoundدور نهایی ) .4

 باش .می "هادر هم ریوتت ستون"ی دورها به جز مرحله در موجوددور نهایی شامل تمام زیرفرآین های 

 ی فرآین ها کامال با با فرآین های موجود در دورها یکی است. بقیه

 

 فرآیند رمزگشایی .3

هدر دور  در جهدت عکدس اسدت.     ولدی  مفابه فرآین  رمزنگاری آن AESی فرآین  رمزگفایی یک متت رمز ش ه

 شون :شامل چها فرآین  است که در جهت عکس انجام می

 اضافه کردن کلی  دور 

 هادر هم ریوتت ستون 

 جایی سطرهاجابه 

 هاجایگزینی بیت 
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 یکد یگر  در هدر دور در جهدت معکدوس    ی موجود در رمزنگاری و رمزگفدایی زیرفرآین ها کهاز آنجایی           

با اینکده بسدیار بده یکد یگر      های رمزنگاری و رمزگفاییالگوریتم ،بر خالف یک رمز فایستلال با ایت حهستن ، 

   . شونسازی شیادهطور ج اگانه  بای  به مرتبط هستن  ولی

 

 گیری. نتیجه4

افزار به کار گرفته شد ه و شفدتیبانی   افزار و هم در نرمای هم در سوتبه طور گسترده AESدر رمزنگاری فعلی، 

های آن علیه الگدوریتم  عملی جهت تحلیل انتقادی و آشکار نمودن ضعفی هیچ گونه حملهشود. تا به امروز، می

AES  .عالوه بر ایت، الگوریتم کفف نف ه استAES شذیری دارد، که ایت امدر  در طول کلی  داخلی خود انعطاف

ی شود با وجود شیفرفت در فناوری، همچنان قابلیت استفاده در آین ه را نیز داشته و جستجوهای جامعباعث می

 از کلی  را انجام ده . 

کند  کده بده    نیز تنها زمانی با اطمینان کدار مدی   AES، الگوریتم DESبا ایت حال، دقیقا مانن  الگوریتم           

 سازی ش ه و م یریت کلی  خوبی نیز به کار گرفته ش ه باش . درستی شیاده

 


