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Lightweight encryption denotes a class of cryptographic algorithms that
are suitable for extremely resource constrained environments and offer a
moderate security level.
Lightweight encryption algorithms can be divided into two classes:
lightweight block ciphers and stream ciphers.
In this Section we focus on the cryptanalysis of lightweight encryption
schemes .We introduce two block:
Ciphers C2 and Maya and start to cryptanalysis them.
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