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Анотацiя
В роботi наведено основнi шляхи зменшення криптографiчної стiйкостi до рiзницевого криптоаналiзу шляхом
замiни деяких операцiй в ключовому суматорi, а саме операцiю модульного додавання замiнено на операцiю
покомпонентного додавання та навпаки.
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Вступ

Диференцiальний криптоаналiз був запропонова-
ний в 1991 роцi Бiхамом i Шамiром [1] i є потужним
механiзмом криптоаналiзу блочних шифрiв.

Одним з обов’язкових критерiїв сучасних блочних
шифрiв є стiйкiсть до рiзницевого криптоаналiзу.
Варто зазначити, що традицiйний пiдхiд до побудови
сучасних блокових шифрiв ґрунтується на загально-
прийнятих принципах – розсiюваннi та перемiшуван-
нi, сформульованих ще у фундаментальнiй роботi
К. Шеннона [2]. Пiд розсiюванням мається на ува-
зi вплив одного знаку вiдкритого тексту на багато
знакiв шифрованого тексту, що дозволяє «згладити»
статистичнi властивостi вiдкритих повiдомлень.

При побудовi шифрiв намагаються досягти якнай-
кращого розсiювання статистичних залежностей, ви-
користовуючи для цього простi перетворення, котрi
можна легко реалiзувати на сучасних ЕОМ. Проте,
коли автори намагаються оцiнювати блочнi шифри
за допомогою методiв криптоаналiзу рiзних типiв,
зокрема рiзницевого криптоаналiзу, вони здебiль-
шого використовують його спрощенi модифiкацiї,
а саме – можуть замiнювати модульне додавання
у ключовому суматорi на покомпонентне (побiто-
ве). Такi спрощення найчастiше використовувалися
для алгоритмiв ГОСТ 28147-89, “Мухомор”, “Калина”
[3, 4]. Замiсть операцiї побiтового додавання викори-
стовувалася операцiя додавання за модулем 232 [5].

Метою даної роботи є зменшення криптографiчної
стiйкостi шляхом замiни його окремих компонент, а
саме замiна ключового суматора з операцiї побiтово-
го додавання на операцiю модульного додавання i
навпаки.
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1. Загальнi вiдомостi
Нехай 𝛼, 𝛽 ∈ 𝑉𝑞 → 𝑉𝑞 – бiєктивна функцiя, 𝑘 ∈ 𝐾-

ключовий простiр. Диференцiал булевої функцiї 𝑓
– пара двiйкових векторiв (𝛼, 𝛽) така, що виконує-
ться спiввiдношення 𝑓(𝑧⊕𝛼)⊕ 𝑓(𝑧) = 𝛽. Iмовiрнiсть
диференцiалу (𝛼, 𝛽) функцiї 𝑓 величина

𝑑𝑓⊕,⊕(𝛼, 𝛽) =
1

2𝑞

∑︁
𝑧∈𝑉𝑞

[𝑓(𝑧 ⊕ 𝛼)⊕ 𝑓(𝑧) = 𝛽],

де [твердження] – дужки Айверсона [6]. Середня за
ключами iмовiрнiсть диференцiалу (𝛼, 𝛽) функцiї 𝑓𝑘
в точцi 𝑧 визначається за формулою

𝑑𝑓𝑘⊕,⊕ =
1

|𝐾|
∑︁
𝑘∈𝐾

[𝑓(𝑧 ⊕ 𝛼]⊕ 𝑓(𝑧) = 𝛽],

де 𝑘 ∈ 𝑉𝑚, 𝑓𝑘 : 𝑉𝑞 × 𝑉𝑚 → 𝑉𝑚. Для довiльного 𝑛 ∈ 𝑁
позначимо через 𝑉𝑛 = {0, 1}𝑛 множину 𝑛-вимiрних
бiтових векторiв. Тут i надалi з вектором 𝑉𝑛 буде-
мо ставити у вiдповiднiсть цiлi числа вiд 0 до 2𝑛−1.
Через 𝛼⊕ 𝛽 будемо позначати результат побiтового
додавання векторiв 𝛼 та 𝛽, а через 𝛼+𝛽 операцiї дода-
вання та вiднiмання цiлих чисел за модулем 232. Бiє-
ктивне вiдображення 𝑆 : 𝑉𝑛 → 𝑉𝑛 задамо наступним
чином: ∀𝑥 ∈ 𝑉𝑛 : 𝑆(𝑥) = (𝑆(𝑝), ..., 𝑆(1)(𝑥(1))), 𝑥(𝑖) ∈
𝑉𝑢, 𝑖 = 1, 𝑝 де 𝑆(𝑖) : 𝑉𝑢 → 𝑉𝑢, 𝑖 = 1, 𝑝. Це вiдображен-
ня також називають блоком пiдстановки, а вiдобра-
ження 𝑆(𝑖)-𝑆-блоками.

2. Замiна ключового суматора з операцiї по-
бiтового додавання на операцiю модуль-
ного додавання.

Ми будемо розглядати раундовi функцi,ї котрi
мають вигляд 𝐹𝑘(𝑥) = 𝐿(𝑆(𝑥 ⊕ 𝑘)), або 𝐹𝑘(𝑥) =
𝐿(𝑆(𝑥+ 𝑘)). Для довiльного 𝑆 блоку покладемо
1) 𝑑𝑠⊕,+ = 2−𝑢

∑︀
𝑘∈𝑉𝑢

𝛿(𝑠(𝑘 ⊕ 𝛼)− 𝑠(𝑘), 𝛽)
2) 𝑑𝑠⊕,⊕ = 2−𝑢

∑︀
𝑘∈𝑉𝑢

𝛿(𝑠(𝑘 ⊕ 𝛼)⊕ 𝑠(𝑘), 𝛽)
3) 𝑑𝑠+,+ = 2−𝑢

∑︀
𝑘∈𝑉𝑢

𝛿(𝑠(𝑘 + 𝛼)− 𝑠(𝑘), 𝛽)



Табл. 1. Приклад 𝑠-блокiв, що задовiльняють умовi
△𝑠

+,⊕ > △𝑠
⊕,⊕

s-блок △𝑠
+,⊕ △𝑠

⊕,⊕

s1 0,042 0,0390

s2 0,042 0,0390

s3 0,042 0,0390

s4 0,042 0,0390

s5 0,042 0,0390

s6 0,042 0,0390

s7 0,042 0,0390

s8 0,042 0,0390

s9 0,042 0,0390

s10 0,042 0,0390

s11 0,042 0,0390

s12 0,042 0,0390

Табл. 2. Приклад 𝑠-блокiв, що задовiльняють умовi
△𝑠

⊕,⊕ > △𝑠
+,⊕

𝑠-блок △𝑠
⊕,⊕ △𝑠

+,⊕

𝑠1 0,4687 0,03125

𝑠2 0,4687 0,03125

𝑠3 0,3906 0,03125

𝑠4 0,3906 0,03125

𝑠5 0,4687 0,03125

𝑠6 0,4687 0,0273

𝑠7 0,4687 0,0273

𝑠8 0,4687 0,0273

𝑠9 0,4687 0,0273

𝑠10 0,4687 0,03125

𝑠11 0,4687 0,03125

𝑠12 0,4687 0,0234

4) 𝑑𝑠+,⊕ = 2−𝑢
∑︀

𝑘∈𝑉𝑢
𝛿(𝑠(𝑘 + 𝛼)⊕ 𝑠(𝑘), 𝛽)

Також покладемо △𝑠
⊕,+ = 𝑚𝑎𝑥𝑑𝑠⊕,+, де 𝛼, 𝛽 ∈

𝑉𝑢∖{0} i аналогiчно визначимо △𝑠
⊕,⊕, △𝑠

+,+ та △𝑠
+,⊕.

Замiна операцiї побiтого додавання на операцiю
модульного додавання збiльшить нелiнiйсть шифру,
що в свою чергу призведе до збiльшення стiйкостi
до рiзницевого криптоаналiзу, проте у раундових
функцiях наявнi такi 𝑆-блоки, для яких виконує-
ться наступне △𝑠

+,⊕ > △𝑠
⊕,⊕, тобто при виборi таких

𝑆-блокiв ми понизимо стiйкiсть шифру до рiзни-
цевого криптоаналiзу. Збiльшуючи iмовiрнiсть ра-
ундового диференцiалу, ми збiльшуємо iмовiрнiсть
диференцiалу та диференцiальної характеристики
всього шифру, тим самим зменшуючи його стiйкiсть
до рiзницевого криптоаналiзу. Зменшення стiйкостi
шифру можна досягти замiною ключового суматора.
Замiна ключового суматора з операцiї побiтового
додавання на операцiю модульного додавання при-

зведе до зменшення стiйкостi до цiлочисельного або
класичного рiзницевого криптоаналiзу.

Пiсля такої замiни максимальна iмовiрнiсть раун-
дового побiтового диференцiалу буде визначатись
параметром △𝑠

+,⊕ замiсть △𝑠
⊕,⊕, а iмовiрнiсть раун-

дового цiлочисельного диференцiалу – параметром
△𝑠

+,+ замiсть △𝑠
⊕,+.

3. Замiна ключового суматора з операцiї мо-
дульного додавання на операцiю побiтово-
го додавання

Для збiльшення швидкодiї шифру можна замiнити
операцiю модульного додавання на операцiю побiто-
вого додавання, так як 𝑆-блоки забезпечують доста-
тню нелiнiйнiсть, тому внесення додаткової нелiнiй-
ностi є зайвим, до того ж суттєво вповiльнює процес
шифрування. Проте аналогiчно другому роздiлу у
раундовiй функцiї наявнi такi 𝑆-блоки, для яких ви-
конується наступне: △𝑠

⊕,⊕ > △𝑠
+,⊕ або △𝑠

⊕,+ > △𝑠
+,+.

Отже наявнiсть таких блокiв значно зменшить стiй-
кiсть до рiзницевого криптоаналiзу.

Висновки
Результати експериментального дослiдження, ко-

трi наведенi в цiй роботi, показали, що iснують мо-
жливi атаки на пониження стiйкостi до диференцi-
ального криптоаналiзу. Криптоаналiтик, використо-
вуючи сучасну обчислювальну технiку та алгоритми,
зможе штучно понизити стiйкiсть шляхом замiни де-
яких операцiй в 𝑆-блоках.
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