Practical power analysis attack on an FPGA implementation of AES
انجام عملی حملهی تحلیل توانی بر روی یک پیادهسازی از  AESبر روی FPGA
امنیت سامانههای رمزنگاری همواره یکی از مباحث مورد توجه فعاالن حوزهی امنیتت بودهاستت بررستی حمت م موفته بته ایت
سامانهها نشان میدهد که منشأ آسیبپذیری در اکثر موارد ،نه در مباحث نظری بلکه در پیادهسازی الگوریتمها بودهاستت یکتی از
قدرتمندتری و در عی حال کمهزینهتری حم م انجامشده به پیادهسازی سامانههای رمزنگاری ،حم م کانال جانبی هستند در
ای حم م با تحلیل اط عام جانبی نشتشده از پیادهسازی الگوریتمهای رمزنگاری ،از سد پیچیدگی محاسباتی عبور کرده و ایت
سیستمها را آسیبپذیر میکنند
یکی از اولی حم م کانال جانبی در سال  96می دی و با بهرهگیری از زمان اجترای عملیتام رمزنگتاری انجتام شتد پت

از آن،

حم م مختلفی برای دست یابی به کلید عملیام رمزنگاری ارائه شد که هر یک اط عام مختلفی را مورد استتفاده قترار میدادنتد
توان مصرفی و تشعشع الکترومغناطی

سیستم در حی انجام عملیام رمزنگاری از مهمتری اط عاتی هستتند کته تحلیتل آنهتا

میتواند استخراج کلید عملیام رمزنگاری را در پی داشتهباشد
در ای کارسوق با استفاده از وسایل وابزار مناسب ابتدا به اندازهگیری توان مصترفی یتک تراشتهی  FPGAدر حتی اجترای یتک
الگوریتم رمزنگاری خواهیم پرداخت و سپ

با اعمال روشهای مختلف کلید عملیام رمزنگاری را از آنها استخراج ختواهیم کترد

در نهایت نیز به بررسی اجمالی راهکارهایی خواهیم پرداخت که به کاربست آنها میزان موفقیت حم م کانتال جتانبی را کتاه
میدهد وسایل مورد استفاده بورد ویژهی ارزیابی حم م کانال جانبی و اسیلوسکوپ دیجیتال با قابلیت نمونهبرداری باال هستند
جلسه
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