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Restuno

Nesta dissertação, estudam)os como o método da Criptoanálise Diferencial é aplicado à
família de cifras FEAL. Essa criptoanálise é un] ataque do tipo texto escolhido que ])ode
sel convertido diretainente em un] ataque do tipo texto conhecido, sob a hipótese de que
uma quantidade suficiente dc })files de texto legível e cifrado sejam fornecidos. Como
uma forma de fortalecimento da afia contra a Criptoanálise Diferencial, nós prol)onlos a
introdução de uma função de troca piobal)ilística na metade direita do bloco de entrada
de cada iteiação de unia cifra FEAL. Cllal)Íamos a nova versão de FEAL-N/RP (FEAL-N
com dedução de ])ares). Mostramos que essa alteração anula a])robabilidade das ])rincipais
características dadas por Billana e Shamir e que a nova cifra é mais forte que a original
cona relação a un] ataque diferencial baseado en] qualquer característica do FEAL. Aléns
disso, a nova versão ainda pode sei implen)untada eficienteinei)te en} softwai'e

AI)stract

In tais disseitation we studied how tlle Differential Cryptailalysis naetllod is a])])lied to
tlle FEAL ciphel family. This cryptanalysis is a cllosen plaintext attacl< that can be
conveited directly luto a kl)own plaintext attack under the assumi)tios that enougll ])airs
of plaintext alia ciplleitext are given. As a way to strengtllen the apl)er against Differential
Ciyptanalysis, we propose the introductioil of a piobabilistic swa])pino func.tios on tlle
rigllt lialf of the input block in eacll iteration of a FEAL apl)er. We cala tule new version
FEAL-N/RP (FEAL-N witll reduction of pairs). We sllow tllat tliis alteiation vanishes
tl)e ])robability of the nlost inlpoitant cllalacteristics given by Bihanl and Shamir and
that the new ciphei is strongei tllzul the original one with respect to a diffeiential attack
based on any FEAL cllaiacteiistic. Fuitheimore, tule new version caia still be emciently
inlplenlented by software
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(:apítulo l

Introdução

A necessidade de montei eni sigilo certas informações existe llá nlilllares de anos. Os an-
tigos espartanos, por exemplo, codificavam as suas mensagens militares. Pala os cllineses,
o simples ato de escrever uma n[ensagen[ já a tornava secreta, ])ois poucos eran] ca])azes
de lel os seus caracteres. Naturaln)ente, as pessoas não denloraianl muito para se darem
conta das vantagens que poderiam sei obtidas pela interceptam;ão de inforn)ações secretas,
o que provocou uma batallla contínua e fascinante entre os "fabricantes" e os "quebra-
dores" de mensagens codificadas. A plena onde ocorrem essas disputas são os ll)elos de
comi)unicação, os quais n]udaran) consideravelmente cona o passai do tempo.

Os ptinleiros canais de comunicação foram os carteiros de confiança. A segurança de
un) tal canal depende tanto da confiabilidade do mensageiro quanto da sua capacidade
de se safar de situações nas quais a abertura da mensagem pode ocorrer; isso sem levar
en] conta (lue a lentidão do processo bem colho a pequena quantidade de informações
que podem ser transmitidas dessa foimzl podem) inviabilizar essa alternativzl para muitas
situações práticas.

Foi somente após a invenção do telégrafo que os meios de con)unicação começaram a
evoluir para a forma que atualmente conhecemos. Hoje em dia, a sociedade é fortes)ente
dependente dos meios n)odernos, rápidos e precisos que existem para a transmissão de
mensagens. Geralmente, o objetivo principal é meramente transmitir unia n)ensagein
pelo meio mais rápido e barato que for possível. Existe, entretanto, unl grande número de
situiLções nas quais a informação é confidencial, e para as quais um interceptador ])oderia se
beneficiar in)ensanlente pelo conllecin)auto adquirido. Ein tais situações, os conaunicantes
deven) disfarçar o conteúdo da mensagem. A ciência que estuda o desenvolvimento de
métodos para disfarçar o conteúdo de uma mensagem e analisa o seu nível de segurança
é conllecida por Criptologia.
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1.1 Conceitos básicos

l Criptografia é a ciência e o estudo da escrita secreta. Uma gi.b.a: ou sistema. criptográ$co
ou função cnptográfica é um método secreto de escrita peão qual um !exmo egíve] é tralls-
fonnaao em !exbQ..çl11açW. Esse processo de transformação é conhecido como ç!!!a:111el1lp,

enquanto que o processo reverso é cllanlado de deciframe lto. Ambos os processos são
controlados por uma ou mais dla:ye$ criptográficas. Dizemos que unia cifra é gjlllétr ca se a
chave do processo de decifranlento é a nleslna utilizada no ciframen to. O la111al1lie..çl11Jzlpçe
de uma cifra é o número de bits ou caracteres que ela pode cifrar. Quando o tamanllo da

mensagem é maior do que o tamanho de bloco da cifra, podenaos fazer o ciframento através
cle aplicações do sistema criptográfico sobre trechos da lnensagenl. Os dois métodos n)ais
utilizztdos são ECB - Electronic bode Book - e CBC - Cipller Block Cllainíng. O Díodo
ECB consiste meramente en] dividir a mensagem em trecllos que possuelll o tanlanllo de
bloco da c.irra e aplicam a função criptogiáfica a cada un] dos trechos. .Já o modo CBC
utiliza o texto cifrado do trecllo anterior da mensagem pala obter o texto cifrado deferente
a uin trecllo. Pala o prin)erro trecl)o utiliza-se un] valor inicial. A mensageill codificada é
então obtida pela concatenação de cada un] dos trechos cifrados.

Basicamente, existen] dois tipos de cifras: transposições e substituições. IJilla !:il14.-de
transposição rearranja os bits ou os caracteres do texto legível, ao passo que unia É:tfra de
sul)st.i u ção troca bits, caracteres ou blocos de caracteres por outros valores. Unl código é
um t,ipo especial de cifra de substituição que utiliza un] livro de código como sendo a cllave

Algulllas vezes, o termo código é utilizado para referenciar un] tipo qualquer de cifra.
Em aplicações computacionais, geralmente se utiliza uma combinação de transposições e
su[)stituições. Por exemp]o, o DESJNBS77; BP82 PP. 267-285; ]<o81 ])p. 240-2501 cifra
blocos de 64 bits dessa forma.

Quebrar uma cifra significa descobrir unl meio de obter o texto legível a partir de
(lualquer texto cifrado. Criptoanálise é a ciência e o estudo de métodos para quem)rar as
cifras. UI)la cifra é quebrável se é possível determinar o texto legível ou a chave secreta a
partir do texto cifrado, ou ahlda, determinar a chave a partir de pares de textos legível e
cifrado. Basicamente, existena três tipos de ataque: texto cifrado conhecido, texto legível
conhecido e texto legível escolllido.

Num ataque do tipo texLQ..ç!!E1111Q..çg1111sçisle, o criptoanalista deve deternünar a cl)ave
somente através de textos cifrados interceptados, muito embora o método de cifranlento, o

idioma no qua] o texto ]egíve] foi escrito, o assunto e algun]as palavras prováveis ])ossan] ser
conllecidos. En} ataques do tipo texto legível conhecido, o criptoanalista conllece alguns
pares de textos legível e cifrado e deve determinar a cllave a partir deles. Hoje en] dia, as
cifras são consideradas aceitáveis sonlellte se elas podem resistir zl um ataque desse tipo

sob a suposição de que o cria)toana]ista possui uilla quantidade arbitrária de ])aiesjDe821.

iAs defillições desta seção foram extraídas de IDe82]
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Num ataque do tipo texto legível escolhido, o criptoanalista é capaz de conseguir o texto
cifrado correspondente ao texto legível selecionado. Esta é a situação mais favorável ao
criptoanalista, a qual é pouco provável de ocorrer na prática, mias que permite con)parar
a segurança de duas cifras distintas.

Un)a cifra é incondicionalmente segura se, independentemente da quantidade de texto
cifrado interceptado, não existe informação suficiente para determinam o texto legível de
forma única. Com uma única exceção, todas as cifras são quebráveis se considerarmos
que os recursos são ilimitados.

Uma cifra é computacionalnlente segura ou !Qllie se ela não pode ser quebrada por
análise sistemática com os recursos (disponíveis.

O raDIo do conllecimeitto que engloba a criptografia e a criptoanálise é conllecido como
cn])tologia.

1.2 Cifras de Feistel

hein unia cifra de Feistel o tainanllo de bloco tem que sel par. Se tenros um tamanho de
bloco 2n então cada texto legível / é dividido em duas metades Zo e /i . Cada chave k define
uin conjunto de subcllaves ki, k2, ..., klv para algum inteiro Ar fixado, e cada subchave ki
define uma transformação Fk. do conjunto de blocos de taillanho n sobre ele mesmo
Qualquer texto legível / é cifrado en] JV iterações de acordo com a seguinte regra:

Na i-ésim. iteração, l $ i < JV: Ài-- = (Zi--,Zi) --, Ài = (/f, Jf+-),
Na últinaa iteração: À;y-i = (/N-i, Zx) --, Àx = (ZN+l, /w),

onde /i+l = Zi-i a Fk.(/i), 1 5; i $ N. O texto cifrado é então dado pelo bloco de 2?} bits

O deciframento de uma cifra de Feistel é muito simples, basta notalinos que /i-i =
/{+l © /Ü.(/i). Assim, se aplicarmos o nlesnlo processo utilizado no ciframento sobre o

texto cifrado, n)as utilizando as subcllaves em ordem reverso, obteremos o texto legível.
E importante salientar que não é exigido que as fullções /\. possuam qualquer piopri

edade especial, nem nlesnlo que sejzun inversíveis. A figura 1.1 nos mostra a estrutura de
unia cifra de Feistel

l

Nos próximos capítulos, estaremos estudando a fanuüia de cifras FEAL- Fase Data
Encipherment Algoritllnl, as quais são cifras do tipo Feistel. Veremos como o método de
criptoanálise conhecido por Criptoanálise Diferencial ( um n)étodo do tipo texto escolhido
que possui a grande vantagem de poder ser convertido diretamente en] um método do
tipo texto conhecido) se aplica a essas cifras e faremos uma prol)opta de alteração para
o FEAL com o intuito de anular as características dadas por Bihanl e Shamir e torna-lo
mais resistente aos ataques da Ciiptoanálise Diferencial.

ZExtraído parcialmente de IBP82j
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Leito cijl' ado

Figura 1.1 Esírutw7'a dc ll?na cilfra dc r'e stc/
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Clapítulo 2

A família de cifras FEAL

Durante o congresso Eurocrypt de 1987 foi apresentada a cifra FEAL-4 ISllN4i871. Os
objetivos dos projetistas eram obter unia cifra que fosse eficientemente implementável em
software e que não gerasse discussões sobre tabelas aleatórias, colmo as que ocorreran]
sobre o DESJNBS77j.

O FEAL - Fase Data Encip]lernlent A]gorit]im - é uma cifra c]o ti])o Feiste] que, ao
contrário do DESJNBS771, não necessita fazer consultas a tabelas. E un] tipo de cifra cujo
procedimento de construção do texto cifrado é público e que utiliza a mesma chave para
cifrar e decifrar os dados. A cifra é coilstiuída através de combinações de o])orações sobre
bytes, tornando assim ZL implementação eill software altar)ente eficiente. As operações
utilizadas são:

(i) soma módulo 256 de dois bytes;
(ii) deslocamento circular sobre un] byte e
(iií) ou-exclusivo entre dois bytes.
Em 1988, a NTT - Nippon Telephone Telegrapli - lançou unia nova versão da cifra

cona o dobro de iterações do FEAL-4, a qual foi denominada FEAL-8jMiSllSll881. Poste-
riormente, en] 1990, a cifra FEAL-8 foi gei)eralizada para FEAL-N, ou seja, FEAL com
N iterações, onde N é un] número maior ou igual a 4. Nessa generalização, os projetis-
tas preocuparam-se en) n a] ter a coillpatibilidade entre os algoritinos. Assim, FEAL-4
coincide cona FEAL-N para N=4 e FEAL-8 coincide com FEAL-N para N=8 IMi001.

Acreditando que a busca exaustiva seja viável para o FEAL-N dentro de unia ou
duas décadas devido aos avanços da tecnologia de LSI - Large Scale Integration(circuitos
impressos que contém) entre 102 e 10S portas)-, seus projetistas criaram o FEAL-NX, o
qual é un] FEAL-N que utiliza uma chave de 128 bits IMi901.

O FEAL é un] algoritnlo que é eficiente tanto quando é inl])lenlentado en] llardware
quanto em software. Por exemplo, a velocidade de processamento de um chip LSI de
FEAL-8 é 96 Mbps em frequência de 121\4Hz. As velocidades dos progran)as para FEAL-
N utilizando-se um nlícroprocessadoi i80286 são:
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l Mbps para N=4;
670 ]<bps para N=8;
440 1<bps para N=161
220 Kbps para N=32 e
120 1<bps para N=64.

Neste capítulo, descreverenaos detallladanlente essas cifras

2.1 Especificações do FEAL

Nesta seção, vamos especificar os algoiitmos da família de cifras FEAL. Para isto, nós
utilizaremos as seguintes convenções:

(i) A,,4,,... : sequências cle bits;
lii) (.A; B; ...) : concatenação de seqiiências de bits nesta ordem;
(iii) .4 © 1? : operação ou-exclusivo' enfie 4 e B;
(iv) Ó : seqüência de :32 zerosl
(v) := : atribuição;
Inicialmente, vejamos como funcionam as funções utilizadas pelo FEAL

Função Si

E utilizada pelas fui)ções / e /x.. Sua definição é a seguinte

S:(..Y-, X,) t2((X + X: + {) n'od 256)

onde

Xi, X2 são bytes;
i . {o,ll;
Rot2(X) é o deslocamento circular de dois bits à esquerda sobre o byte X

iSe a e ü são bits então a © b = 1 se, e somente se, a # b. Se .4 e B são seqiiências de li bits então
.4 © B equivale à aplicação da operação ou-exclusivo bit a bit sobre .4 e l?

6



Função /

E utilizada na aleatorização dos dados. Sua definição é:
Sejam o =(ao;al; a2; a3) e /3 =(/3o;/3i), onde os ai, i= 0, 1,2,3, e os /gj, .j

são bytes. Então ./(cv,P) = (/o; ./1 ; ./2; /3) é calculada seqüencialmente por:
/:

/:
J.z= f,© a.
f* çí«,ja
J.: f:. j*)
/o (ao,/-)
f. (Q.,J.:)

A figura 2.1 nos n)ostra a estrutura da função /

o, l,

/(«,P

Figura 2.1 ([Mi90]) Fu7}ção /



Função ./À'

É utilizada na geração das subcllaves. Sua definição é:
Seja«: a = (ao;a ;a,;a.) e /i = (/3o;/3,;#,;/3,), onde

.j = 0, 1, 2, :3, são bytes. Então /K(cl, P) = (./A.; /x..; .rh',; /x.,)
os a{, í = 0, 1,2,3, e os PÍ,
é calculada sequencialnlente

/A': = al© aO

//\', = cr2 (1) a3
J:{. = s- (JK. , (.fH, © D.»

//.: So(/x.,, (/Ã'. © #-))

/A'. = So(ao, (./'A'. © #,))

/A, (a,, (/x', Q ©,))
A figura 2.2 n)ostra a estrutura, cia função /x

JKÇa,l3

Figura 2.2 ([Mi901) Fuzição /A
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Geração das subchaves

Inicialmente, vamos descrever a geração das subcllaves do FEAL-NX. (1)1)teremos as
chaves /í'i, 0 $ { $ /V + 7 a partir de unia chave ]{ de 128 bits. Fazem)os:

(/(E; Ã'0) := /f
(/(o: ; /(o, ) :
(.Ao; .Bo) := /G

X l<D : ç#) l<D.
para I' := 1 ê:Ü f(JV/2) + 41 !gB

D, := .4,-ll
,4, := B,-l l

I'esta := 7' ?7}0d 13;

W 7 esta = 0 el1lãg Q, := /{o,;
W 7 esmo = 1 edil:âe Q, := X/t'o;
W 7 esmo = 2 s11.l:âg Q, := /í'o. ;

B,:= //.-(.A,-,,(.e,-- © o,-- © Q,));

/(2(,-i) := (B«; B,. );
/Gk-n+- : (.e,,; B.);

fiiat- ])a I' a

/# /I'r e /I'o são sequências de 64 bits 'k/
/H' /t'o. e Jro, são sequências de 32 bits 'k/

/* ,4o e Bo são sequências de 32 bits */

I'': B, = (B,.\ B..\ B,,\ B,,) '': l
/'F os B,. são bytes, iC {0, 1,2,3} */

A figura 2.3 mostra o cliagranla dzt geração de subcllaves pztra o FEAL-NX

A geração das sul)cllaves para o FEAL-N é equivalente à geração das subo.caves para
o FEAL-NX quando /t'r é a chave do FEAL-N e Xo = (é, Ó). Ou seja, pala obtermos
as subchaves /I'i, 0 5; ã 5; Ar + 7, para o FEAL-N a partir de uma c.Lave ]< de 64 bits,
fazem)os :

(Áo; Bo) :
Do'.= #',

pala I' := 1 ê:Ü [(X/2) + 41 faça
D, := .4,-i l
Á,:= B,-i;
B, : /«.(.A,-:, (B,-- © D,-- ));
/{:0--n : (B«; .B,.);
K'2(, U+l := (.B.; .B«);

fim-para

1+ B.= ÇB,.\B,.\B.',B.)+I
/* os B,. são bytes, { C {0, 1,2,3} #/

A flguia 2.4 nlostrit o diagrzulla. da geração de sul)chaves para o FEAL-N

9



'4o

( .rG, /(

Á

(A': , /{;

''âr#+;i org +-l

( r(w+«[#l-]#i' 'r' õ'+'+r#]-]#i )

Figura 2.3 ([Mi90]) aczação das stlbc/taucs 110 r'E,4L-/VX
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Agora, já temos todas as informações necessárias para vermos como os dados são
cifrados e decifrados utilizando-se o FEAL.

Algoritmo de ciframento

S eJ an] :
- L, uln texto legível de 64 bits;

/t', a chave a ser utilizada no processo de cifraillento e
/\'{, 0 $ i 5; 7V + 7, as subcllaves geradas a partir de K

Então, para cifrainlos L utilizando a chave .r{, fazemos:

(Eo; l)o) := Z,; /* Eo e Do são seqüências de 32 1)its */

(Eo; l)o) :=(Eo; Do) 0(X'/v; /í/v+1; /( +2; /íx+3);
IEo; 0o) := (Eo; Do) @ (@; Eo);
pala 1 := 1 a:lé 7V faça

0, := E,-- © /(0,-- , /G--);
E,:= D,.-L',

fim-pala;
I.EN; DN) := (DN\ EN)I
(z«,; n«,):=(z«,; o«,) ©(é; o«,);
(EN; DN) := (E/V; O/V) © (K'N+«; .r(N+.; Ã'/V+.; /{N+,)

O texto cifrado é dado por (E/v; l)/v). A figura 2.5 mostra o diagrama de cifranlento
do LEAL-N(X).

Algoritmo de deciframento

Seja«-:
C'. un] texto cifrado de 64 1)its;
/\', a cllave que foi utilizada ila obtenção de C' a partir de um texto legível Z, e
/\'{, 0 5; i 5; JV + 7, as subchaves obtidas de /\'

Então, para decifrarnlos C' utilizando a chave /\', fazemos:

(ENI l)JV) := C'; /* EW e Z)/v São sequências de 32 bits */
(EN; Z)/V) :=(EIV; DN) a(/{N+4; Ã'N+5; KN+6; KN+7);
(E«,; D«,):=(E«,; 0«,) ©(@; E«,);

pala I' := JV !!:!:é l faça

0,.- : E, © ./'(0,, /{,--);
E,.\:= D,',

hiil-l)ala;

1 1



'4o

(/{o,/{:)

(Ã', 3

''lf#+'l org+.l ar#+'l

(/{w+.+ rg-l- l#i , Ãw+'+ r#l- l#i )

Figura 2.4 ([Mi90]) Gc7açrío das s?zZ)c/}aucs 7 0 r'E,4L-/V
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(Eo; Do) := (Z)o; Eo);

IEo; Do) := (Eo; Do) © (é; Eo);

IEo; 0o) := (Eo; 0o) @ (/Úv; /G,+ ; /Íw+,; .rÍJv+.);

O texto legível Z, é dado por (Eo; Do). A figura 2.6 traz o diagrama de decifranlento
do LEAL-N(X).

Notem)os que, a única diferença entre os algoritmos de ciframento e decifram)eito é a
ordem de utilização das subcllaves. Na próxima seção, veremos algumas propriedades da
função /

2.2 Sobre a função /

A força criptográhca de unia c.iria de Feistel está fóltemente ligada às prol)riedades
da sua função r'. Assiil) sendo, vamos estabelecer alguns conceitos sobre funções ciipto-
gráficas e ver c.on]o a função ./' do FEAL se comporta en] relação aos nlesnlos.

Definição 2.1 ([Fu87]) Z){zeznos quc ma /uz&ção cMptog7'(ÍHca é coma)/cta sc cada
ul-n dos seus bits de saída de])cltdc dc todos os bits dc clttrada.

Para que unia cifra de Feistel seja completa, não é necessário que a sua função F'
seja completa. Além disso, uma afia de Feistel completa possui no iníninlo três iterações
IFu871

Definição 2.2 (IFu87]) Z){zc7nos quc u na /uztção r' eziZ)c o Eleito ,4ua/a7icAc sc, cm
média, metade dos sctls bits (te saída mltda quaTI(to \Lm últico bit em qualqttcr posição da
elttl'ada é alterado.

Definição 2.3 ([Fu87]) t/ma /u7}ção f' satis/az o C'Mtéüo dc ,4ua/azichc Está ta sc
cada um dos sell$ bits de saída n tda com probabilidade \ quando ILm bit em qualquer
posição da entrada é alterado.

Devemos notam que o Critério de Avalanclle Estrita inclui a propriedade "f' é com-
pleta". Este critério é considerado essencial para se obter uma "boa" transformação
criptográfica.

Definição 2.4 (IFu87]) ,4 lnaÍriz dc dcpc7dé7&cÍa de a71za /UTtção F' : {0,11" -)
{0, 11"' é uma 7natríz ,4 it x n} Gula c7tÍT'ada afj Tios /or?lecc a praz)aZ)ÍZ dado dc quc o
j-ésimo bit da saída dc F mltde qlta do o i-ésimo bit dc cl irada da .fulLção é comptcmclt-
tado
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l<N \ i<N+\ \ I'iN.+a \ l<N+Ü

/í'o

( KN.t4 \ ]'ÍN.ts \ ]<N.+s\ l<N.+7)

Figura 2.5 ([Mi90]) ,4/g07'át77to dc cíy7'anel lo do PZ.4t-.VÍX)
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Claramellte, se F é completa então sua matriz de dependência não possui elementos nu-
los. Também, se F' satisfaz o Ciitéiio de Avalancl)e Estrita então o valor de cítcla eles)eito

da sua matriz cle depeildencia e a])ioxinladanaente !. Vejalllos agora, o canil)ortanlento
da função ./' do FEAL en] relação ZL esses conceitos.

O FEAL-N é uma cifra de Feistel de Ar + 2 iterações e a força criptográfica da função
/ depende da não-linearidade da função S'f. A função Si não é completa. Somente um
dos seus bits de saída de])ende de todos os l)its de entrada. A sua naatriz de dependência
é dada na tabela 2.1

Í
64l
32
l
16
l
8
l
4l
2
l
0
l
64l
32

]

16
l
8
l
il
2

l
0

T
128

l
64
l

32
l
16
l
8
l
4
l
2

l
l

128l
64
l

32
l
16

]

8
l
4l
2
l

l

0

0

0

0

0

0

0
l
0

0

0

0

0

0

0

0

0

2
l
0

0

0

0

0

0
l
2
l

0

0

0

0

0

0

4
l
2

l
0

0

0

0

0
l
4l
2
l

0

0

0

0

0

8
l
4
l
2
l
0

0

0

0
l
8
l
4
l
2
l
0

0

0

0

16
l
8
l
4
l
16
l

0

0

0
l
16
l
8
l
4l

16
l

0

0

0

32
l
16
l
8
l
4
l
2
l

l
32
l
16
l
8
l
4
l
2
l
0

0

Tabela 2.1 (Fu871) Matriz dc dcpc7 dé7 c a da /uz ção $

(IJonlo a função .Si não é completa, segue que a função / do FEAL tanll)énl não é.
Segundo Walter FunlyjFu871, ullla análise das potências de ./ nos mostra que:

.f' é completa para á ? 2 e
/' satisfaz o Critério de Avalallcl)e Estrita para { ? 3.

Assim, o FEAL-N (FEAL-NX) é completo e satisfaz o Critério de Avalancl)e Estrita
pala Ar ? 4.
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L

Figura 2.6 (IMi90]) ,4Zg07'iÍ7zio dc dócil/ranze71lo do r'Z4t-7VTX'J
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Capítulo 3

Criptoanálise Diferencial das cifras
de Feistel

iA Ciiptoiu)alise Diferencial é un] método do tipo texto esc.olliido que foi desenvolvido
por Eli Billanl e Adi Sllamír en) 1990. Este método analisa o efeito da diferença entre os
elementos de un] par de textos legíveis sobre a diferença entre os elementos do respectivo
par de textos cifrados. Ena geral, muitos pares de textos legíveis que possuem a mesma
diferença são utilizados. Tal utilização é feita somente através dos respectivos ])ares de
textos cifrados , do conhecimento da diferença que está sendo usada e do seu valor. Para
as cifras de Feistel, a diferença é escolhida como sendo a operação ou-exclusivo. Essas
diferenças são utilizadas para atribuir probíLbilidades às chaves possíveis e, assim, localizar
a cllave mais provável. Neste capítulo, veienlos comia analisar e explorar essas diferenças.
Na desc.ração do n]étodo, en] (leal(luei' ponto intenllediário durante o cifranlento de um
pai de textos legíveis, X e X' são os valores intermediários correspondentes das duas
execuções do algolitnlo e X' ::: X (D X*

Definição 3.1 (IBS91]) Unha c/}a c 7 depc7 dcz Zc é uma /esta dc 7 suZ,cAaucs q?lc ? âo
?tecessaüameTtte .foram deduadas de alguma chape através dc unt atgoritmo de geração de
subchaues.

Por simplicidade, supõe-se que todas as cllaves são independentes. Os ataques às
cifras de Feistel com chaves dependentes tanll)én] são bem sucedidos na prática, mas a
sua análise teórica é muito mais complicada.

Algumas operações realizadas durante o processo de cifranlento permitem saber com
exatidão qual o valor dít diferença entre os elementos do par após a sua execução. Por
exemplo:

l Os c.onceitos e conclusões deste capítulo foram extraídos de IBS91]
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(i) O valor de X' não se altera quando é feito un] ou-exclusivo entre os elementos do
par e uma nlesnla constante /(, pois

(x a Ã')©(x'©Ã') (x © Ã') © (/{ © x')
x © (.r( © Ã') © x*

x©o©x'

(ii) Sejam (l,T/,X), o bloco de entrada de uma iteração da cifra, e y = F'(X). Então,
a operação ou-exclusivo em um par é linear en] relação à operação ou-exclusivo que faz a
conexão entre duas iterítções consecutivas, pois

(w © }'') © (w' @ y*) (}'' © }T'') © (W' © }''*)

}'' © (}t'' © w') © }''*

y (D H'''' a) y'
y© y*©lv'
y'©w'

Já outras operações não são lineares em relação ao ou-exclusivo em um par, tais como
as S-boxes do DESJNBS771 e a soma módulo 256 existente nil função .S{ do FEAL. Nesses
casos, não se pode garantir exatanleilte qual o valor do ou-exclusivo en} un] par após a
execução da operação. Em geral, muitos valores são possíveis. Un) caso especial ocorre

quando os elementos do pal são idênticos. Nessa situação, os elementos do par após a
aplicação de qualquer operação tanll)ém são idênticos. Poi c.oi)veniência, cllanlarenlos
uma operação não linear de S-box.

Embora não se possa dizer com certeza qual o valor do ou-exclusivo en] un] par a-pós

a aplicação de uma S-box, é crucial observar que nen] todos os valores da diferença são
possíveis, os valores que são possíveis não são distribuídos uniformemente e alguns desses
valores ocorren] com unia frequência muito maior que outros. Sendo assim, é llatuial que
se faça uma análise probabilística do comportam)eito de unia S-box.

Definição 3.2 (IBS91]) Urna tape/a q?zc mostra a d strió?lição dos ua/ares da di/c-
rença de el irada e dos Maiores da d{.fercnça de saída de todos os pares possíveis de alma
S-bo= é dita, alma tabela de distribuição dos valores da difercTlça lias pare.s da S-bo=. Ne.ssa
tabela, cada tiltha corres])OTtde a unt paiol' $=o da di.fereTLça de el traria, cada colulta cor-
lespollde a um valor $ o da diferença dc saída e as clttradas da tabela possueTlt o ?túlllero
(tc pares possíveis co?n tais ualorcs das difere.nças dc entrada c saída.
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Definição 3.3 ([BS91]) S all X, uma seqdézicia dc n l óÍts, c y, uma seqdê7}cia
dc. n.z bits, 07tdc. ntl e. tz são os tamanhos de. entrada e saída de finta S-bo=. Dizemos
q«. X p.d. c««« y po, «ma S-Z,o, '. c«{.'' "", p« (X-, X,) .m {0, 1 }"'- x {0, 11"'- t«/
q«c X = X- © X, y = S(X-) © .S(X2), .«dc S(Xf) de«.ta « ap/ic«ção d« .$-Z,« « Xi,
iC {1,2}. Se tlln ta/ par ez stc, i7tdácanzos isso por X --> y. .S'czião, dizemos q?zc X z&ão

pode causar y 7;c/a S-Z)oz c cscrcuclllos X -...} y

Definição 3.4 ([BS911) Dize?lhos q?zc X pode causar y com proóabá/ dado /) por zzma
S-bol se. para \Lma junção p dos pares cujo valor da difere.liça é X, o valor da dize.re.nça

após a aplicação da S-bo:c é Y

(.;eneralizando ])ara a função r', temos

Definição 3.5 ([BS91]) .$da?7z X c y, scqdê?tcãas dc /2 bits, 07}dc ll é o tamanco

do bloco da c{.fl-a de Feistcl. Dize.lhos que X pode. cansar Y com probabilidade p pc.ta

ful\ção F se pala, \Lma fiação p dc. todos os pal'e.s de. el\tra,da possÍpe.is, elos q\ta,is o \lulor
da dilcrelLça é X , c.iflados por to(los os ua,lote.s l)ossíue.is da, sltbcl\aue., o valor da difc.re.l\ça
dc saz'da da /u7}ção F' í y. avos casos 07tdc p > 0, cscrcuc7no$ X --' y

Em algumas c.ífras de Feistel, tais como DESJNBS771 e FEAL, vale o seguinte lema

Lema 3.1 ([BS91]) S'c X --, y cona probaZ,ÍJídadc 7) pc/a/u7 ção F' c7ttão todo par dc
elttrüda $=ado (Z,Z'" ) ta! que Z' = Z © Z* = X causa o valor da di.ferclLça dc. saída da
fulLção F se.r igltal Q Y pela mesma .fiação p d( todos os valores possíuc s da s«bchaue.

Para as cifras de Feistel lias quais esse lema não é válido, su])õe-se que essa oração é
nauito próxima a p, o que geralmente é o caso.

A subcllave da função r' é então descol)ena ])elo uso do seguinte método:
(i) Escollle-se unl valor apropriado pala a diGrença entre os textos legíveis;
lii) Cria-se un] número adequado de pares de textos legíveis cujos elementos ])ossuem

o valor da diferença escolllidol
(iii) Esses pares são então afiados e guarda-se apenas os pares de textos cifrados

resultantes;

(iv) Pala cada par, deriva-se o valor espetado da diferença de saída de tantas S-boxes
quanto possível na última iteração, através do uso do valor da diferença escolliiclo para o
par de textos legíveis e do par de textos cifrados. Observemos que o pztr de entrada da
função F na última iteração é conllecido, ])ois ele é parte do ])ar de textos cifradosl

(v) Para cada valor ])ossível da subcllave, conta-se o número de ])ares que possuem o
valor da diferença de saída espetado na última iteraçãol

(vi) O valor correio da subo.llave é o valor sugerido pelo maior número de pares, o qual
nen] senlpie e unico.
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Entretanto, para a utilização deste método, devemos resolver o problema de se em-
purrar o conhecimento do valor da diferença no par de textos legíveis por tantas iterações
quanto possível, seno que o valor da diferença de entrada da função F se torne nulo em
duas iterações consecutivas. Tal cuidado deve ser tomado })ois, quando o valor da dife-
rença de entrada for zero, o valor da diferença de saída da função f' também será zero, o
que torna todas as subcllaves igualmente prováveis.

Definição 3.6 ([BS91]) S'dam Qt c Qc, os ua/ares da di/erc71ça Tios pares dc [c tos

tegíueis e de te:caos cifrados, re.spectiuamclttc. (ima caractedstica de n iterações é alma
t,ãP/ (Q.,Q«,Q.), .«d' Q. á ««.« /{.t« d. « e/'me«to' (A-,A,,...,A«), -d" ""''

se7}do xm par da /arma A{ = (.Xb,:, Àb), 071dc Àb« c Àb são scqüé7}cias dc n}/2 b ts c m é
o tamaltho de bloco da ci.lra. Esta tripla dcuc satisfazer as servil te.s coltdiçõcs:

ri) Àb,: é a metade dirá ta dc Q ;
ri0 ÀÊ:,. et«de ''q«.,'d« de nl);
r iiJ ÀB,. á a metade d rc ta de Qc;
rí«) ÀH' = .Xg © (,nef«de «que,'d« de ç2c) e

ru) para todo i [a/ que í C {2, 3, ..., ]]. -- 1},

Ài;; - Àh: © .xü:

A figura 3.1 mostra uma característica genérica de n iterações

Exemplo: Unia caras.terística de unia iteiação válida para toda cifra de Feistel com
probal)ilidade l.

comi. p7-0babáli(jade l

Qc = (L', 0.;
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com ])T'obabilidade l)t

comi probabilidade l)iJ

com ])T'obabzlzdade p\l

Figura 3.1 Uma caractcmbtica dc it iíc7'açõcs gc71óóca
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Definição 3.7 (IBS911) Um par ccl'ío rc/aííuo a ?lma caractcnbtica dc ll {tc7'ações
ç2 c a lzlna cAalic ? dcpc7 dc7 tc /\' á u7}} pa7' (L,L') para o qTla/ L' = Qt c, paz'a as 7

primeiras it.orações do cilframeTLto do pal' ltt{.lidando-sc a chave l<, lla i-ési na itcração o
Dador da di.ferem.ça de eTltrada da julLção F é igual a XtE« e o valor da di.ferelLça de saída
dc F é iglLat a X's. Um par quc não satisfaz essas coltdições é um par em'üdo rclatiuo
à caractedstica c a chave iTtdepeTldel tc. Por simplicidade, diz-se apc as par certo e par
en'ado.

Definição 3.8 ([BS91]) 4 c07}caZc71ação dc wma caractembtica dc 7 itcraçõcs Q' -
(nl,nX,nb) «m «m« «ct.nbÍÍc« d. m ü'"çõ« Q' Q:;,), '«d' nb é
íglla/ ao ua/or dc QÍ, com as mcíades trocadas, é a caractembtica dc m-f7} {íerações
Q çt«,nâ), .«d' Q. ó " "«c«*.«ção d« /isz. OI. e çlã

Definição 3.9 ([BS91]) ,4 á-e'cinza iZcz'anão dc ?lma caracfcmkZáca Q, l $ á $ 1}, ícm
probabilidade l# sc )t'E« causa Xb pela .fulLção F com probabilidade l)T

Definição 3.10 ([BS91]) (/v12.a caz'acic7-zbíáca dc 7 {ícrações Q tc7n p7'0ZiaZ,í/idade pn
se. l)ç} é o produto das probabilidades das sitas u. it.orações, Oll sela:

,,. - fl «?
{:1

Pelas definições 3.8 e 3.10, a probabilidade de uma característica Q que é a coi)cate-
nztção cle fZI com QZ, é o produto das ])robabilidade pn e pn . Como conseqüência, toda
característica de n iterações pode ser descrita como a concatenação de n características
de unia iteração.

Teorema 3.1 ([BS91]) ,4 p7'0baZ,í/idade de ?zma caractc bt ca dc ll tcraçõcs ç2 é a

probabilidade dc que um par de te:rios legíveis .R=ado (.L, L' ), tal qvc L' = ÇEt, seja llm par
certo qualtdo chaves iltdepcltdentes e aleatórias são utilizadas.

Dem.: A probal)ilidade de que qualquer ])ar de textos legíveis (Z,, L') que satisfaça
l,' = QL seja un] par certo é a probabilidade de que a cada iteração i, l 5; í $ 1}, Àb«
cause Àb pela função F'. Pelo Lema 3.1 , a piobal)ilidade en] cada iteração é independente
da entrada exala e, como as chaves independentes e aleatórias randomizam as entradas
de cada S-box, i)mantendo apenas o valor cla diferença fixado, a i-ésii)la iteração independe
das anteriores. Logo, a probabilidade de um par ser certo é o produto das prol)abilidades
de Àz,. causar Àb pela função F', 1 < i$ 1z, o qual pela Definição i3.10 é íl probabilidade
da característica Q. o

Na prática, a probal)ilidade pn é a. probabilidade de que um par (L,L'), tal que
L' = QL, seja un} par certo, utilizando-se un)a cllave fixa, a qual se tenta encontrei. Esta
probabilidade não é constante para todas as cllaves, entretanto, supõe-se que p'' é uma
aproximação muito boa.



Definição 3.11 ([BS91]) U7rta cav'acfembtÍca Q é ?lma caractcmb]ica áíczaZ ua sc Q
com as metades trocadas .for água! a Qc

Pode-se concatenai' unia característica iterativo a ela illesma um número ai'bitrário de

vezes e obter características cona un] iiúnlero arbitrário de iterações. A grande vantagem
das características iterativos é que pode-se construir unia característica de 7} iterações com
uma taxa de redução da probabilidade fixa para cada nova iteração. Por outro lado, em
características não iterativos a taxa de dedução da probabilidade geralmente cresce devido
ao Efeito Avalanche

O con)portanlento probabilístic.o da nlaíoria das características não nos permite olllar
para a intersecção de todas as cllaves sugeridas pelos pares pois essa intersecção é ge-
ram)ente vazia, dado que os pares Criados não sugerem necessariamellte a cllave correta
como ulll valor possível. Entretanto, a chave correra deve ser sugerida por todos os pares
certos, os quais ocorrem, a])roxin)adaillente, com a probabilidade da característica. Todos
os outros valores de cllave possíveis são distril)uídos uniformemente. Para se encontrar a
chave, faz-se a colltagen) do número de ocorrências de cada, unia das cllaves sugeridas. A
cllave corneta deve ser a que ocorre n)ais freqüentenlente

Cada característica nos penllite examinam un] certo número de bits da subchave da
últin[a iteração. As características mais úteis são aquelas que ])ossuen] unha pool)agilidade
nláxiina e un] núnleio nláxinlo de t)its da subchave cujas oconências possan) sei contadas.
Ainda assim, não é necessário fazei a contagem sobre todos os bits possíveis da subcl)ave.
As vantagens de se efetuai a contagem sobre todos os bits possíveis da subchave são a
boa identificação do vztlor da chave correra e a pequena quantidade de dados necessários.
Entretanto, contar o núillero de ocoiiências de todos os valores ])ossíveis de un} grande
número de bits exige muita nlenl(5iia, o que pode tomai o ataque inviável. Assim, pode-se
fazer a contagem sobre um ilúnlelo menor de bits e utilizar os outros bits instantes apenas
para identificar e descartar os pares enados nos quais o valor da diferença de entrada não
pode causal o valor da diferença de saída.

A definição a seguia nos fornece um n)eio de avaliam, a víabiliclade de un] n]étodo de
contagem baseado em unia característica.

Definição 3.12 (IBS91]) ,4 /)7'0porção c?ltre o z&tímcro dc 7)a7'cs cerros c a c07tlagcm

média em um método dc colttagem é chamada de proporção siltal-ruído do lltétodo e é
del otüdcl por sln.

Para encontrar a chave certa em um método de contagens, são necessários uma ca-
racterística com ])robabilidade alta e pares de textos cifrados suficientes pala garantir a
existência de vários pares certos. A quantidade de pares necessária depende da probabili-
dade da característica, do número de bits da subcllave que são contados e da porcentagen)
de pares errados que podem ser descarnados antes de serena contados. Se estivermos fa-
zendo a contagelll sobre k l)its da subcllave então nós contall)os o número de ocorrências
de 2t cllaves possíveis en] 2t c.ontadores. Os contadores contén] unia contagem média de
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mcr/3/2t, onde 17z é o número de pares, a é a contagens média por par contado e /J é a
])roporção entre os pares contados e todos os ])ares, i.é., contados e descarnados.

A chave certa é contada aproxinladanlente 77zp vezes através dos pares certos, mais
a contagem aleatória estimada acima para todas as chaves possíveis. A piopoi'ção sinal-
ruído de um método de contagem baseado en] unia característica é ])ortanto:

.s/x - =:121:F - :: G3.o

Como consequência da fórmula 3.1 temos que a proporção .S/R de um método de
colltageln independe da quantidade de pares utilizada e que métodos de contagem distintos
baseados en] unia mesma característica, mas cona un] número diferente de bits da subcllave
que são contados, possuem valores de .S'//? distintos.

Enl geral, relaciona-se o número de palas exigidos por um n)étodo de contagem com
o número de pal'es certos que são necessários. .Já o número de ])ares certos necessários
é basicamente uma função da proporção ,S/R. Quando S/R é un) valor suficielltemente
grande, poucos pares certos são necessái ios ])aia identificar de forma única o valor dos bits
que são contados. Bil]am e Shanlir obseivalam ex])erimeiltalmente que quando o valor de
.g/R é muito n]aior que 2, en] geral, três ou quatro ])ares certos são suficientes. Quando o
valor de S//? é muito nleilor que 1 , una número muito grande de pares certos é necessário.

Normalmente os ataques utilizam valias características ao mesmo tempo. Assim, é na-
tural buscar-se estruturas (lue arnlazeilem os dados necessários de unia forma econânlica.

Definição 3.13 ([BS911) {/77} q?zrzrícío é ?lll}.a cst f?lra dc q?latão feitos cil/fados que

contém simulta?lca nc.nte dais ])ares dc. tc:rios ci.f?.nãos de lama caracteMstica çll c. dois pares

de tectos cifrados de lURa cal'ac.teHstica ç\:

Exemplo de um quarteto(IBS91]): Seja L un] texto qualquer de m l)its. Então os
textos:

(1) L
(2) z, © çtl

(3) L © QÊ

(4) L © Q!,® Q,,,

após serem cifrados formam un] quarteto, onde (1 ,2) e (:3,4) são pares de Q' e (1 ,3) e (2,4)

são pares de Q2

Deânição 3.14 ([BS911) (/17z ocíclo é ?lIDa esf tetra dc oito tczÍos cá/7'nãos qKC

c.Olttém simltttalte.nmf.lttc qltatro pares dc. textos cijlados para três cal'acteMsticas.

Exemplo de um octeto: Seja L unl texto qttalquei de ni. bits. Então os textos
(1) L
(2) L © nl
(3) z. © çtE
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(4) L © nl © ní,
IS) L a çti,
(6) z, © ç2í, © nl

(7) L © o2, © OE
(8) L © ç2í, © nl © n',

após serem cifrados fora)an) unl octeto, onde:
j1,2),(3,4),(S,6) e(7,8) são ])ares de Q';
(1,3),(2,4),(5,7) e(6,8) são paios de Q:;
(1 ,5),(2,6),(3,7) e(4,8) são l)ares de Q'

Existe un] tipo especial de octeto que contém quatro pares de quatro características
í2 (22, (23 e í24. Isso ocorre, por exemplo, quando (}4 = (21 (1) ít2 (1) (2ajBS91al. lsntao, no

nosso exemplo de octeto, os peles(1 ,8),(2,7),(3,6) e(4,5) são pares de ç2'
A utilização de quartetos proporciolla uma economia de metade dos dados, enquanto

que a utilização de octetos economiza. dois terços dos dados. O octeto especial nos dá uma
economia de 75%.

Definição 3.15 S(ga l} o luíllzc?.o dc áfc7'anões dc alma clÚ'a de F'cástc/. .S'e as carac-
teMsticas utilizadas pc.to ataqtLf. d{.fere.n.cial possttirem lt-iR ite.rações, 0 <- i < 1}, então
diz-sc. que o ata.qlLe é do tipo iR. Na ln'ética., os uatores dc. i são nlc.llore.s o\l igltais a três.

No próximo capítulo, veremos como esse n)étodo de criptoanálise ])ode sei aplicado à
família (te cifras FEAL.
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Capítulo 4

Criptoanálise Diferencial da família
de cifras REAL

O prillleiro n)en)bro da família FEAL, denominado FEAL-4jSlIMi871, foi quebrado pela
primeira vez elll 1988 ])or Bert Den BoerjBDB881 através de un] ataque do ti])o texto
escolllido que utiliza uma quantidade de textos cifrados que valia entre 100 e 10.000. Como
resposta, foi criado o FEAL-8jMiSliSll881, o qual é quebrável pelo n)étodo da Criptoanálise
DiferencialjBS91al através da utilização de apenas 2.000 textos cifrados. Novamente, os
projetistas do FEAL reagiram criando o FEAL-N e o FEAL-NXJMi901, o qual, como
vimos no capítulo 2, é um FEAL-N que utiliza unia chave de 128 bits.

Veremos neste capítulo que tanto o FEAL-N quanto o FEAL-NX são quebráveis pela
Criptoaná[ise Diferencial mais rápido do que por busca exaustiva ])al'a qualquer N menor
cine 32. As outra.s criptoanálises do FEAL pul)bicadas até o presente momento, suei sejam
do ti])o texto escolhido quer sejam do ti])o texto conllecido, somente conseguem sucesso
pala valores de .N no máximo iguais a 8 l(i;(;90; Mu901 T(1;91i N'IY92j. N'luitos detallles
necessários a un] bom entendimento do itssullto que se encontram omissos na ])ublicação
originaljBS91al foram acrescentados neste ca])ítulo.

4.1
.p--..U e H n e

Considerações gerais

Vamos iniciam)et)te introduzia a notação a. se] utilizada na desc.lição dos ataques, a
qual e sen)pre valida, a menos (lue se diga o coiitrái'io.

Notação:

unl número llexadecimítl é dei)otado poi un) índice :r (ex. lO, = 16),
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durante qualquer ponto intermediário no processo de ciframento dos })ares (te textos
legíveis, À' e X' são os valores intermediários corres])ondentes das duas execuções do
processo e X' = X © X',

1,, um texto legível de 64 bits,
C', um texto cifrado de 64 bits,
(e; (7), as metades esquerda e direita de C,

E({), o bloco de entrada da função ./' na i-ésinla iteração, l $ { $ JV,
.S'S(i), o bloco de saída da função / na i-ésin)a iteração, l $ í $ N,
X{, o i-ésinlo byte de X ( a nunlelação é feita da esquerda para a direita ),
À'Í, o j-ésimo bit de Xi, onde Xf) é o bit menos significativo de Xi,
(X; y), a concatenação de X e y, onde X e y são sequências de bits

Passaremos agora a analisei' as o])ertlções existentes no FEAL sob o ponto cle vista da
Criptoanálise Diferencial.

No início e no final clo processo de cifiamento(deciframento), a n)etade direita do texto
é misturada cona a metade esquerclzt e o bloco completo é misturado com sul)cllitves adici-
onais, o que é feito através do uso da operação ou-exclusivo. (l;faças a sua linearidade em
relação à diferençzn)o par, estas o])eiações representam dific.ulclades menor'es aos ataques
cliferenciai<BSÇ) l al .

A apelação ou-exclusivo entre subcllaves e o texto cifrado é significativa quando ten-
tamos encontrar as subchaves, pois o bloco de entrada da função / na última iteração é
uma função do texto cifrado misturado cona subchaves adicionais, ao invés de ser a])enas

unia função do texto cifrado como, por exenl])lo, no DESJNBS77j. Portanto, o método
de contagem da subcl)ave encontra \una combinação da subcllave da última iteração cona
as subcllaves ZLdicionaisjBS91al. A seguir, essas subcllaves "misturadas" são definidas
fornlalnlente

Definição 4.1 (IBS91a]) ,4s c071tZ,á71açõcs de STiZ,c/}a?;cs q?zc são c7}c07}t7'idas pc/o a-

íaq?ie são cAa7nadas s? Z)cAaucs reais. .4 s?zócÀaue rca/ da (i + l )-ésí7na {fc7'anão é dezioíada

PO, .4/ú, o $ i$(7v- 1). Á' co«.z,i««çõc. d. .r6 z,ií.((.4/{;)o©(,'l.rc)-;(.4K.),©(.'lA.),)
são chamadas sul)chaves reais dc 16 t)its. A subchaue. real da última itf.ração dc uma cifra
é chamadíi de áítil-na subchaue reüí.

O exemplo al)eixo ilustra a definição 4.1 para o FEAL-8

Exemplo(IBS91a]) As subcllaves leais do FEAL-8 nas item'ações pzu'es (i+l ) são os
valores cle 132 bits:

,4.rÚ /G) a (.rÍ.; A'.Í) © «n,(/C)

onde a77}(AÍ) =(0;(/{i)o;(/{i)l; 0). As sul chaves reais lias iterações ímpares são os valores

ÁÃ'{ = (/Í.; /G) © ««.(/{.)
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Essa abordagem em relação às subchaves é feita em quase todos os ataques ao FEAL
publicados até o presente n)onlento.

As o])erações existentes na função / do FEAL são:
(i) ou-exclusivo do bloco de entrada com a subcllave,
(ii) ou-exclusivo entre l)ytes do bloco de entrada,
(iii) I'citação de dois bits à esquerda em uill byte e
(iv) soma módulo 256 de dois bytes.

Como visto no capítulo 3, a diferença em un] par é invariante eln relação à o])fiação que
executa un] ou-exclusivo enfie uma constante e cada eles)ente do par. Conseqüentenlente,
o ou-exclusivo entre o bloco de entrada da função ./' e a subchave não altera o valor da
diferença entre os eles)entoa de um par. A o])oração ou-exclusivo entre bytes do bloco de
entrada é [inear en] re]ação ao ou-exclusivo no ])ar, assim con)o tanll)éin o é a operação
que executa uma rotação de dois bits à esquerda sobre un] byte. Como a soma n)ódulo
256 de dois bytes não é linear en] relação à diferença no par, ela é a única desse tipo
existente no FEAL e, portanto, a força criptográfica da cifra de])ente fortemente dela.

A operação soma módulo 2.56 é não lillear, mas ainda assim os valores da diferença
nos })files de entrada e saída da função .$ não são uniformemente distribuídos (i - 0 ou
i= 1 . Futulanlente, teceren)os c.onsiderações sobre a utilização de outros valores de {). No
FEAL. não é necessário consultam)os a tabela de distribuição dos valores da clifeiença nos

pares da função Si(S-box) pala decidirmos se dados três bytes X, y e Z, (X; y) --' Z ou
(X; y) --, Z colmo no DESJNBS77jjBS91al. Na próxima seção, vamos obter um algoritino
que além de decidir se (X; y) --, Z ou (X; y) '~' Z pela função .Si, nos dá a probabilidade
com a qual o evento ocorre

4.2 Um algoritmo para decidir se (Xly) --, Z ou
(X; y) --« Z pela função Si

Sejam X,y,Z, bytes. Se (X;y) pode causar Z pela função .Si então existem bytes
XI, X2, }1) }2) ZI, Z2 tais que

X::Xi© X2,
}''

Z- = Si(X-, h),
Z: = .9í(X:, b) e
Z :: Zi(D Z2.

Utilizando a definição de .S'i, o fato de Roí2 ser inversível e umzl o])fiação linear en]
relação à operação ou-exclusivo e, denotando (Rot2)''(Z) poi H/, podemos escrever:

H/' = (XI + yl + Í)j © (X2 + b + {)j, o$j s7 (4.1)
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A fórmula (4.1) contém variáveis (lue desconllecenlos. Como somente conhecemos
valores da diferença entre algumas (lassas variáveis, van]os reescrever (4.1) en] função
dessas diferenças conhecidas.

Lema 4.1 .S'c ,4 c B são byÍcs c7}Íâo o .j-ésimo bít dc ,4-+B, 0 $ J $ 7, é dado por

(.'i+ By

07}dc,
0.

(.4j'' + Bj-i + C'j-l) (Ziu 2,

é . ««/o, 'Zc "««y" d. Z,iZ (.j l) ?,««.j >0

Dem.: (Por indução en] .j)
Base: Se .j = 0 então

(,4+ By l,4' + B') 77}0(Z 2

,41 © BJ

,4; © BJ © 0

,4; a) B; © (ll'J

Se .j

(.4+ By (.4j + Bj + ((.4j'l + Bj-') dio 2)) mo(J 2

,4j © Bj © ((.'lj'' + Bi'') dÍo 2)

,4j © Bj © ((.AJ'' + Z?j'' + 0) (Jit, 2)

,4j W Bj ©((,'lj''+ Bj-l+ C'j'') dÍu 2)
,41 © I?J W C'J

Hipótese: Suponllamos que o lenlít seja verdadeiro para J, l 5; .j < 7.
Passo: Seja cíLrry(k) o valor de "calry" do k-ésinlo bit de .4 + B, 0 $ Ã; $ J. Então

(.'l + B)'j+: (,4j+' + B'Í+' + ca7'?'y(.j)) 7nod 2

( 4j+'+ Bj+'+((.4í + Bj + ca7'7'y(.j -- 1)) (2iu 2)) 77}0(Z 2

Pela llipótese de indução, caiiy(J 1)=C'J. Assim,

l .a + B)j'' (,4}+' + Bj+i+((Áj+ Bj + C'j) dÍu 2)) ll&o(/ 2
(.4j+i + Bj+l + C'-i+l) 77}0d 2

.4j+' Ü Bj+l © Cj+l
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Sabendo que { C {0, 1} e fazendo uso do lema 4.1, reescrevemos a fórmula(4.1) como

wj - x{ © h' © c{ © xtl © b' © c{, o $ .j $ 7 (4.2)

onde

(xí
se .j = 0
c.c.' + ykJ'' + Ci'') d t, 2,

e k C {1,2}.
Podemos ainda escrever (4.2) como

W'J X;© yl© C', o $ .j $ 7 (4.3)

o.lde Cj = C{ © Cj.

O sistema de equações (4.3) ainda contém variáveis não conhecidas, pois só conllecenlos
o valor de Cj para .j ' 0 (C'o = {a)i = 0). Entretanto, podemos analisar o conl])ortanlento
de C'j+i a partir de Xi, yj, C'j. A tabela 4.1 mostra um resumo dessa análise

"V indica que o valor do l)it pode sei tanto 0 quanto I"

Tabela 4.1 (Jomporíamc7 to dc C'j+l a przrtir dc Xi, yj, C'j

Parindo da tabela 4.1 , vaDIos enunciar alguns lemas que serão úteis na elaboração do
nosso algoritmo.

Definição 4.2 Dizemos que aÍ, 0 $ .j $ 7, está de./i7 ido sc j;
dcterm 7 ado dc ma?leira á71íca por XJ'l , yj-i e OJ'i

'0 o?l se o sc?z T;dor é

Lema 4.2 0j+l está dc./i7}ído para a/g?z771 .j, 0 $ .j $ 7 sc, c somcl lc sc, C'J = À'J
yi. ,4/é7n disso, llesse caso, C'j+l = C'J

De ]-n Poi ins])eção da tabela 4.1 D
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Lema 4.3 .S'c para a/g?zm j, 0 $ .j

({)IVj = Xj yj © Cj ou
(Íi)Wj # X; © y; © C'j

Í , o valor dc C] está de$1ti(Lo elttão pode.mos

Dem.: Seja J C {0, ..., 7} tal que o valor de C'j está definido. Notemos que H/j © XJ
yj C {0, 1}. Se C'j = /j © Xj © yj então -le (i). Caso co«Erário, (ii) é válido. 0

Lema 4.4 ,Sc para a/g?z7rt .j, 0 < .j $ 7, o ua/or dc. C'j ztào cst(í dc.#7}ido c7}fâo sempre
Ua/C H/J = À'J © yJ © ( ;

Dein.: C'onlo C'j ])ode ser tanto 0 (quanto 1 , definnllos C'j por I'l/Í (DXj (1) yj e obtemos
a igualdade ente'e }V; e À'J yJ (:;

D

Lema 4.5 .S'c Cj csf(í dc./í71 do 7)a7'a a/g?nn .j, 0 $ .j $ 7, c7}íão Cj+l Za77zZ)óm csíará
dc#«ádo sc, e se,«'7itc sc, (X' A }'' A C' = 1) o« (Xj A }'i A Ci = 1).

Dem.: (::>) Se C'j+i está definido para algum J, 0 $ J $ 7, segue do lema 4.2 que
C'J = C'j+l = X; = y;. Assitn, se C'j = 0 então Xj = yi - 0 e .X; /\ }q A Üi = 1. Se
C'J = 1 então Xj - yj - l e Xj A yj A C'j = 1.

(«::) Se (X' A }'' A C'' = 1) o« (Xj A }'j A Cj = 1) para alg«, .j, 0 $ .j $ 7, então,
claras)ente, Xj = yj - C'i. Pelo lema 4.2, segue que C'j+i é um valor definido e igual a
c'J

D

Lema 4.6 .Sc C'J 7}ão está dc./in.ido para a/g?znz .j, 0 < .j -< 7, c7itào (lyj+i estará
dc$«ádo sc, c se,nc«.[c sc, (X' A y' A 14/' = 1 ) o?. (Xj A }''.j A MZS = 1).

Dem.: Se C'j não está definido para algum) j, 0 < j $ 7, então pelo lema 4.4 sempre
vale U/J = X; © yj @ C'J, donde G; = Xj © y; G) l,l/j, ou seja, Cj passa a ser un] valor
detern[inado. Conho C'' agora é un] valor definido, segue do len)a 4.5 que C'j+l tan]l)ém
estala definido se, e sonaente se, XJ /\ yJ A Oj = 1 ou Xj A yj /\ C'j = 1.

Assim, C'j+i estala definido se, e somente se:

X'A}''A(X'© y'©l,I") l Olz À'j A y.f A (Xj © y.i © Wj) = l
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Agora,

Xj A yj A (Xj © yj © Wj) lxj A }''j A .vj) © (xj A }''j ». }''j) © (xj A y'j ,A I't/j)

(Xj A yj) ©(Xj A y') ©(X' A y' A l,l,''')

0 © (Xj A y' A T't'''')
X; A y; A l,r;

e

X; A ja' A (xj © }''j © wj) X; ,\ 'iç A (Xj o yi o L}''j)

(Xi A ]G' A .fi) o (X; A VI' A }Ç) Q (À'j A }''j A wj)
('X; A 'in) o (X; A ]a) o (Xi A yi A I'P'j)

] o (.V-j A }'j A wj)
Xj /\ }''j /\ l,rj

Logo, o lema está demonstrado

Lema 4.7 .Se Cj T&ão está dc./i7}ádo, 0 < .j $ 7, mas Cj+i está dc#7 do c7tlão

Cj+i - W'j

Dem.: Con:o Cj não está definido, Dias Oj+l está, pelo len)a 4.6 ou (Xj Ayj /XWj = 1)

ou (X;A$a A i;in = 1), ou seja, XÍ = yj - H/j. Pelo lema 4.4, .C'j passará a ser definido
por Wj © XÍ (i) yj. Logo, C'j = T'l/j e, pelo lema 4.2, C'j+i ;: (7;.

Como já temos en] mãos informações suficientes para elaborannos o algoritmo, vaDIos
a ele

Algoritmo Zero

"Dados os bytes X, y e Z, decide se (X; y) --' Z ou (X; y) '9 Z ])ela função .$í."

ll)ICjo

01 W : 2)':(Z);
02 c := 0;
03 .j := o;
04 rzcabotl := ./'a/se;
05 /eoa := e7da(!ei7'0;
06 c(Ze./unido := ue7(/a(Zei7'0;
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07

08

09

10

1 1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
27

28

29

30

31

32
flUI

enquanto!!ãQ acabou faça
W c(Ze.finito e!!tãg

W (W; = Xj © yj © c) e111ãQ

B (X; A y; A c = 0 g Xj A yj A ê =0)
cdejinido :

fin)-se

seita.o

leda := .falso\
acabou := oe7'dadei7'0;

fin)-se
seilao

W (Xj A yj A U,''j = 1 ÇU X; A 'ia' ,\ WJ =

cdejtltt(to := ueT'(ladetT'o\
c ::: U/J;

fim-se
fim-se

j :
w(.j

ncabotl := ue7'(Za(Zei7'0;

fim-se

fim-enquanto
se /eua então

(x; }''') --» z;
seilao

(x; }'') --, z;
hn)-se:

elltão

A seguir, justificamos o algoritnlo Zelo

Lema 4.8 Z)aços os byZes X,}'', Z,
/««Çâ. Si, (X; }''') --, Z .« (X; }'') --, Z

o algoritmo Zero decide. corretameTtte se, pela

Dem.: O algoritino Zero utiliza a fórmula (4.3) e o fato de que C'' = 0. Con)o os
valores de X,y e Z são dados e W = (Hoí2)''(Z), só nos resta verificar se os valores de
C'J estão sendo definidos corretanlente, l $ .j 5; 7. Para isso, faremos indução sobre .j.
Observemos que a variável c contém o valor de Cj a cada iteiação.

B'se(.j = 0): C'j = { © { = 0.
Hipótese: Suponllamos que o valor de C'j esteja sendo definido corretanlente para .j,

0 $ .j < 7, e que .j-ésinla iteração leão seja a última executada.
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Passo: Se Oj é uin valor definido então C'j+i tanll)ém será um valor definido se, e
se:«e«te se,(W'j = Xj © }'j © C'j)A((Xj A }''j A C'j = 1)V(X;A]ÇAÜi = 1))(cf: h"l-;s
08 - 12). Con)o não há motivo para definirmos Cj+l quando (W'.# Xj a) y; O O'J), segue
do lema 4.5 que a lógica está correra. Adeillais, (-7j+l é igual a C'j , o que está de acordo
co11] o lema 4.2.

Se Cj :lão é um valor definido então Cj+' será um valor definido se, e somente se,

((Xi A yi A Wi - 1) y (IX; A }5 .A iria = 1)), (cf. linl)as 17 - 22). Pelo len)a 4.6, está
carreto. O valor de (7j+l é igual, neste caso, a l,l/j, o que confere com o lema 4.7

Logo, C está sendo definido corietan)ente.

Falta mostrar que a decisão feita é a corista. O algoritmo Zero decide que (X; y) --} Z
se, e somente se, C'j é un] valor definido e U/j :# Xj a) yj G) (7j (cf. linhas 08 - 16), o que
confere con) os lemas 4.3 e 4.4. D

Lema 4.9 0 a/goríí7no .Zc7-0 é in 7)7'acesSO ./i7}áto.

Dem.: O algoritmo possui um único laço condicional (cf. linhas 07 - 27), c-uja condição
de controle é (Dãg ac'zbalz). Inicialmente, acabou é falso e .j = 0. A cada iteração, o valor
de .j é incrementado por uma unidade. Se para alguns j a fórmula (4.3) não se verifica,
acabou passa a ser verdadeiro. Senão, quando .j atinge o valor 8 acabou passa a ser
verdadeiro. Logo, o algoritmó Zero termina após no máximo oito iterações. D

Lema 4.10 0 aZgorátmo Zero está cora'eío c sala con plcz dado é O(1).

Dem.: A corretude do algoritlno decore dos lemas 4.8 e 4.9. Agora, considerando que
as operações de atribuição, comparação e lógicas sejam executadas en] tempo constante,
o que em geral é o caso, e, coillo ressaltítdo na deillonstração do len)a 4.9, o número de
iterações é no máximo oito, coilcluimos que o tempo de exec.ução do algoritmo é sen)pre
menor do que unia certa constante A4. Logo, a complexidade do algoritmo Zelo é O(1)a

Procuraremos agora alterar o algoritnlo Zero para que, além de decidir se (X; y) --' Z
ou (X; y) -» Z, taml)én] nos informe, nos casos enl que (X; y) --» Z,.a probabilidade con)

a qual isso ocorre. Inicialmente, considetatemos somente valores X, y. Z, pala os quais
-le (X; y) --, Z p'la f«"çã' .Si.

Definição 4.3 Dado . pa,' dc trio/as dc Z,á s ((zi,yi,cl), (=a,y2,c2)), dize"tos quc e/c

saías/az Cj+' c (Xj, yj, C'j - Wj © Xj © yi) para a/gu7rz .j, 0 $ J $ 7, se;
Íi) XJ :: zl q) z21
Íii) y; = yl © y2,

rÍii,) a; = ci © c2 c

ri«) C'j+' =((«-+ y- + c-) d{« 2) ©((«: + y,+ c,) di" 2).
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Definição 4.4 Soam cl,#,7 e ó, scqdé7}cias dc ? bits. Z){zcmos quc os pares (a,a) e
('y, ó) ã. á ü«*" '';

(i) a # l ou l3 + 8 '
(Ü) a # 8 .'« Í3 # "t.

Definição 4.5 Sd«((X-;h),(X2;b)) um p«-d. qdê«.{« d. « Z,ít. t«/ q«c « ép«
. #X- 0Í«,n« q«. -P-c. t, P/« d. bÜ.((z-,y-, .-),(=,,3/,,c2))
.((z;, Pi, c;),(z;, y;, c;)) .ã. d{.Íj«*" ''.'

riJ cl é o uíz/or dc carro do ZPit ? /e-.í lla soma XI + }''l,
riiJ c2 é o ua/or de carro do Zi / 7i/2-/ l&a soma X2 + y2)
(zz2,,1 cl = c;,
rzz;7 c2 := ci; e

(u) os pares de seqiiêltcias de +2 bits

((«-; X- ; y- ; h),(«,; X:; y,; y2))

e

((«;; X-; wl'; h),(«;; X:; y;; y2))

são dásíizléos

Baseados nestas definições, vamos determinar o número de pazes distintos cuja dife
rença no par satisfaz (X; y) e para os quais (X; y) --, Z pela função .gi.

Lema 4.11 .Seja /VJ 0 7 tímcro dc pares disti7}tos dc trio/as dc Z)its quc satÍs/azcm
(Xj, yj, C'j) c C'j+i , 0 5; .j $ 7. E7}tão, o l&lílncro dc pares disti7ttos cHIa di/e7'c7}ça 110 par
satis/az (XI y) c paríz os q?tais (XI y) --} Z pc/a/u7tção S'f é dado por;

Dem.: Decorre do algoritmo Zero que uin par satisfaz (XI y) e causa-Z pela função
Si se, e somente se, (Xj, yj,aj) e C'j+i são satisfeitos parlt todo .j, 0 $ J $ 7. Logo, o
número de pares distintos que satisfazem essas condições é igual ao número de instâncias
distintas que satisfazem (X;, yj, C'j) e C'j+', 0 $ j 5; 7. Portallto, c.omo AC é o número
de pares de triplas de l)its distintos que satisfazem (Xj, yÍ, C'j) e C'j+' , 0 $ .j $ 7, segue
que o número de pares distintos cuja diferença ]lo par satisfaz (X; y) e pala os quais
(XI }'') -"} Z pela função .Sí é dado poi 1111:o /Vj a

Ao estudam)os o comportamento de C'j+i a partir de Xj, yj, C'j, notam)os (lue o valor
de Ay é muito bem definido dentro de cada um dos casos. A tabela 4.2 nlostia os valores
de A; para cada un] desses casos.
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"(*) na primeira ocorrência de un] dos casos 3, 5 ou 7"
«(*') após ocorrem' un] dos casos 3, 5 ou 7 "

Tabela 4.2 Va/ares dc AÇ

Os valores de Ar7 e JVj, 0 $ .j $ 6, diferem em alguns casos devido ao fato de que C'8
não é utilizado, ou seja, seu valor é inelevante. Vamos agora, utilizando a tabela 4.2,
formular um algoritnlo que nos forneça o valor de Ay, dados XJ , yJ, C'J e .j.

Algoritmo ParesTriplas(Xj, yj, Cj,.j, dj/)

"Fornece o valor de NJ. d{/ indica sc unl dos casos 3, 5 ou 7 já ocorreu ou não."
]lllC10

OI ® (Xj A }''j p. C'j = 1 ) w
02 Nj := 4;
03 senão

04 W(Cj
05 u (j = 7) e!!!®
06 NJ := 4;
07 senão

08 Ay := 2;
09 fim-se
10 senão

11 w (.j = 7) e!!tâg
i2 w 11ãe dã/ e111âg

13 NJ := 2;
14 ê !!àe

15 NJ := 4;
16 fim-se

i7 11ãe

36
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

fim

w llãe d{./' cl1lâe
N,:= 1;
dzj :- ueT'da(leal'o\

senão

Ni:
fllll-se

filll-se
fl ] n-se

redor«.(N, ) ;

Lema 4.12 0 aZgorífmo Parcs7hp/as de.P7tc corretame7}tc o ua/or de Ab c SHa com
P/«íd.d. ó o(1).

Dem.: A corretude decorre do fato de que o algoritnlo PatesTri])las é uma reprodução
en] linguagem formal da tabela 4.2. .Já a con)plexidade decorre do algoritnlo só possuir
comia,idos que são executados em tempo constante. 0

De posse do algoritmo PaiesTli])las e do lelila 4.1 1 já teitlos as infornlttções necessárias

para calcularmos o número de pares distintos cuja diferença satisfaz (XI y) e que causam
Z pela função Si. Mas, pala sabermos PI(X; y) --, Z p07' .Sil devemos saber taml)ém o
número de pares distintos cuja diferença satisfaz (X; y). O leRIa abaixo nos fornece um
meio de calcular esse valor.

Definição 4.6 .Sqa77t X, Xi, X2, scq?ilé7 c as dc ll bíls
lodos os pares d sti7}tos (XI , X2) ía s q7ze X = Xi G) X2.

E«tã., P«(X) é o «,Ü«l. 'Í'

Lema 4.13 i.$da À' ?lIDa seq?rê7 c a dc li, ZP ts
ríJ #p,.(x) c {2",2"-' },
rÍI) #P«(X) = 2" o X = 0.

ETltão, Date n a$ seglti tc.s a$rmações

Dem (Ver o apêndice do capítulo.) D

Como a probabilidade de (.X; y) causal Z pela ful)ção .Si é dada ])ela oração dos pares
distintos cuja diferença satisfaz (X; y) e que causam Z pela função Si en] legação a todos
os pares distintos cuja diferença satisfaz (X; y), ou seja:

PI(X; }'') --, Z PO,' Sil
. #lÁ : .,'l € PI.((X; }'')) A (.4 € Ps.(Z)}

(x; y))
iSe .4 é um conjunto então #.4 denota a cardinalidade de ,4
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ond.e

Ps.(Z) {(.A;B)C {0,11'' x {0,1J'':Z S{(.4)0S{(B)}.

Como (quando (X; y) ---} Z pela função .S{ essa probabilidade é maior que zero, poclen)os
assunair que sempre ocorre (X; y) --, Z e ])ara os casos onde (X; y) -» Z, dizermos que
(X; y) --, Z pela função Si cona probabilidade zero.

Vamos então ao algoritnlo que calcula PI(X; y) --, Z p07' Sil.

Algoritmo Um

"Dados os bytes X, Y. Z, calcula a pior)agilidade de (X; y) causar Z pela função
llllClo

OI "Determinação de #Plc((X; y))"
02 B ((X; }'')
03 totpa7'es ::; 2ic;
04 senão

05 Zotpa7'es := 2lõ;
06 fim-se
07 "lnicialização das variáveis"
08 W : 2)':(Z);
09 aij := .falso\
10 c := 0;
li .j := o;

12 acabou := ./a/sol
13 cde/{7}ádo := ue7'(Zadei7'0;

14 7}u7npa7-es := 1;
15 "Decide se(X;y) --, Z o«(X;l')'--' Z"

16 enquanto!!ãQ acabou feçg
1 7 w cde/unido el1lã9
18 W (Wj = Xi © y; @ c) e!!Lãe

lg «u,nP"'''' : ""'p",...:* P«,.e'T,ip/«.(X' , }''', c,.j, .Z{.f);

20 W((XJA}''j Ac 0)A(.Yj A}''jAê
21 cde/{l&ido := /a/sol
22 $nl-se
23 Es!@ " (X; }'') -» Z"
24 numpa7'es := 0;
25 acabou := ue7'andei?'ol

26 flUI-se
27 senão

28 c := T4/J X; © y;l

29 nu?npa7'es := 7tunzpa7'es + Pa7'está'ip/as(X', y', c,.j, dá/);

:30 w((xjAyjAwj= i)w(líjA}'jaez i))e!!tãe

Si."
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31

32

:3:3

;34

35

36

37
38

39

40

41

cde JtlLtdo \= uel' (la(teta o,
c :::: W'J:

fim-se
fim -se

J := J + i;
®(J

acabou := ue7'da(Zeiz o;
filll-se

fim-enquanto
"Cálculo de PI(X; y) --» Z po,.
pa'ob l= l\umparesjtotpares\

Lema 4.14 Z)nãos os byfcs .À', }', Z, n aZgorÍí77zo (/lri. ca/c?z/a corrcZamc7 fc a probaói-
!idade de. (X\Y) callsal' Z pela JtllLção Si. AléTrt disso, o algoritmo Uln é llm processo
./i7}ifo c surf com?)/czádadc é 0(1).

Dem.: Observemos que o a]goiitnlo IJnl contém toda a lógica do algoritnlo Zero mais
o cálculo da probabilidade. Como o algoritn)o Zero decide corretan)ente se (À'; y) --, Z
ou (XI y) '-« Z pela função .S'í, segue que o algoritnlo Unl tal ll)énl toma essa decisão
conetameiite. Além disso, o algoiitnlo on) atribui piobabilídade zero a (X; y) --, Z se,
e son)ente se,(X : y) 'q Z, o que está de acordo cona nossas observações feitas antes da
elaboração do algoritnlo Um.

Verifiqtienlos então o cálculo da pior)agilidade para o caso (À'; y) --+ Z pela função Si.
Pelo leRIa 4.13, a determinação do nún)eio total de pares distintos cuja diferença satisfaz
(X'; }') está cor«t..

A determinação do número de ])ates distintos que satisfazem (X; y) e que causan] Z
pela função Si é feita de acordo cona o lema 4.1 1. Assim), devemos mostrar que o número
de pares distintos de triplas de bits é calculado corretamente a cada iteração. Como isso
é calculado pelo algoritnlo ParesTriplas, o qual já provar)os estar correio, $ó nos resta
verificar se os parâmetros utilizados poi PaiesTriplas estão sendo fornecidos corretamente.
Os parâmetros necessários são Xj, yj, C'j,J, 0 $ .j $ 7 e (Zi/. Se Cj está definido então c

contém o valor de C'J. Senão, o parâmetro fornecido como (;'j é Xj © yj © H/j, o que está
de acordo cona o lema 4.4. Como os valores de Xj, rj,.j e (Zá./' são conllecidos ein toda
iteração, segue que os parar)etros são fornecidos corretamente ao algoritmo de cálculo do
núnleio de pares distintos de triplas de bits.

A probabilidade é então obtida dividindo-se o número de })ates distintos (lue satisfazem
(X; y) e que causam Z pela função Si ])elo número de pares distintos (lue satisfazem
(XI y). Logo, a T)robal)ilidade é calculada corretanlente pelo algoritmo Uil}.

O algoritnlo IJnl é un] processo finito pelos mesmos motivos que o algoritmo Zero o é,
como esta.l)decido lio lema 4.9
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Como os comandos que o algoritnlo Um possui a mais que o algoiitnlo Zero podem ser
realizados en] tempo constante, segue que a complexidade do algoritn)o Unl é a nlesn)a
que a do a]goritmo Zero, a qual pelo lema 4.10, é O(1). o

Observemos que tanto o algoritmo Zei'o quanto o algoritnlo Unl não fazem uso do valor
cle {. Logo, ])odenlos concluir que:

Lema 4.15 Soam X,}',Z, bylcs. E?irão;
riJ (X; y) ---, Z pc/a /u«çâo So se, c sol«c«[e se, (X; y) --' Z pc/a /u«ção .ç'l.

ÍiiJ PI(X; y) --, Z PO,' Sol = PI(X; y) --' Z p07' Sil.

Com base nesse ]enla, da(]ui ])or diante nos referiremos à função .$f simplesmente por

.g. Na próxima seção, veremos algum)as piopliedades das funções -S' e ./ relacionadas cona
as diferenças nos pares

4.3 Propriedades das funções S e /

Velenlos nesta seção algum)as propriedades das funções S e / relacionadas cona zl diferença
entre os elementos de um par. Como a função .$ está embutida na função /, iniciarem)os
a exposição pela função S, pois assim podeienlos utilizar algumas dessas propriedades
])ara obtermos resultados para a função /. Se X, }'', Z são bytes então denotaremos a
probabilidade de (X; y) causar Z pe]a função .$ ])or ;)s(X, y, Z). Se X e y são se(]üências
de 32 bits então deilotaiemos a prol)agilidade de X causar y ])ela função / ])or p.f(X, y).

Lema 4.16 S'c X, y, Z são Z)ytcs qTlízisqllc7' cl Íão

Ps(X, y, .Z) .5(y, X, Z)

Dem Decoile do algoiitmo Unl

Lema 4.17 Sc X, y, Z são byZcs qlz zisq?lc7' czi.tão Ps(X, y, Z) é zero Olz urna /;oíé7&cía
dc 4

2

Dem.: Se (.X; y) -» Z pela f«"ção .S e«tão f,s(X,y, Z) = 0. Se«ã':

PS(X, y, Z)

Como, pela tabela 4.2, Ab € {1,2,4} e, pelo lema 4.13, #Pic € {2lS,2lC}, segue o
insultado. D
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Lema 4.18 PS(a, 0,0) # 0 « a = 0

Dem (:>) Se ps(a, 0, 0) # 0 e«tão (a, 0) --, 0 ],el. fu:-ção .S', ou seja

C'J = a'

para todo j, 0 -< .j $ 7. Como (;'

ps(a, 0, 0) # 0 e«tão a

(+:) Se a 0 e«tão ps(a,0, 0) :
produzem sempre saídas iguais.

0 e Cj+i = 0 se C'j - aj 0, segue que se

ps(0,0,0) = 1, pois, claras)ente, entradas iguais

Q

Lema 4.19 /)s(À', K Z) = 1 sc, c sollzc? íc sc

rÍJ X = y = Z = 00., o?z

riiJ X = y = 80, e Z = 00,, oil
Í ÍÍJ X = 80,, y = 00, c Z = 02,, ou
riuJ X = 00., y = 80.; c Z = 02,.

Dem.: Claianlente ps(0,0,0) = 1, pois entradas iguais produzem saídas iguais. Pelo
algoritlno Unl, se na primeira iteração .j, 0 $ j $ 7, onde não ocorre o caso 1 , deve ocorrer

un] dos casos 3,5 ou 7, pois C'j = 0. Agora, se ui]] desses casos ocorre para j en] {0, ..., 6},
o valor de NJ é 1. Como AÇ $ 4 e (X, }'') # 0, segue que 7).s(X, y, Z) $ !.

Portanto, pala que tenhamos /).s(X, }'', Z) = 1, os casos 3, 5 ou 7 só podem ocorrer na
última iteração do algoritnlo Um, donde segue o lema.

0

Agora, vamos aplicam o algoiitnlo l.Jn} pala obtermos algull)as ])tobabilidades ps(X, y, Z)
que nos seixo úteis futuramente. Enl todos os casos, estaremos calculando as probabili-
dades por:

Ps(X,y.Z)= n;;. ©

e (i) ca7'7'y denota o valor do ou-exclusivo ente'e os "carry's"

Lema 4.20 ps(ÁO,, 80,., 80,) l
2

Denl (Rot2)''(80,) = 20,. Aplicando o algoritnlo Unl
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Asse«,, /,s(.AO,, 80,, 80,) 2y. -- l
2ls ' 2

Lema 4.21 ps(E;0,,80,,80,) = }

Dem.: (Roí2)''(80,) = 20,. Aplicando o algoritmo Um

Asse«-, ps(EO,, 80,;, 80.;)
'2i3 l

Lema 4.22 ps(60.;,80,,80,) = }

Dem.: (Rot2)''(80,) = 20,. Aplicando o algoritnlo Um

j ÁO, 80, a) ca7'T'y 20, &

          

J EO. 80, (D ca7'7'y 20, /vj

          

l 60, 80, © ca?'7'y 20, ©
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Asse-«, ps(60,, 80,, 80,) 2i3
2is

l
4 D

Definição 4.7 Soam a = (c\l,a2) c /3

Dizemos que a e. $ são diferclLte.s se. a\ l3t
(P- , P, ) pares dc sc.qiiências dc. 1} bits

o« al # l3a

Lema 4.23 No FEAL $c X ---} Y pela .fullção j com pl'obabilidade. PJ(X,Y) c.ntão

todo par de CTttrada azado Z,Z' ta! qlte Z' = X causa o valor da di.fel'elLça dc. saída da
.fulLção .f sc.r água! a Y pela mesma .fl'ação PJ(X, Y) dos valores possíveis para a sltbcha c.
rea/

Dem.: Seja ./p a função / cona subcllave nula.Para provam)os este len)a, basta mos-
trarmos que se existem k pares diferentes (Xi,X2) tais que Xi © X2 = X e /P(XI) ©
./'P(X2) = Y, então existem exatamente X; valores diferentes ])ara a subcllave leal, pois o

número de pares diferentes cuja direi'ença satisfaz X é igual ao número total de subchaves

Pela estiutuia da função ./, po(leillos escola)er ])recisalllente Ã valores pala a subcllave
real .4/{{, pois:

reais

,4/\'í = Z (t) .X'] = Z* © .Y2.

Assim, a fração p/(X', y) é nlantidzt constante parzt todos os })ares de entrada. D

Lema 4.24

P.f(X, y) h , yo).PS(Xo © X- , X, © X3, h).ps(X, © X,, h , y2).Ps(X,, y2, ya)

Dem Decorre do lema 4.23 e dit estrutura da função f. D

Uma conseqiiência interessante dos lemas 4.24 e 4.18 é que p.f(X, 0) # 0 se, e somente
se, X = 0, o que implica que não existe czuzLcteiísticzl iterativo de duas iterações para o
FEAL que não seja a trivial.

A seguir, enunciarenlos uma série cle insultados que são conseqüências do lema 4.24 e
de propriedades da função S. Tais resultados serão úteis para a compreensão das proba-
bilidades das características do FEAL. Os resultados são os seguintes:

(i) P/(Á0 00 80 00,, 80 80 00 00,)
(íi) P.f(oo oo oo oo,,oo oo oo oo,) = 1,
(íjá) P.f(80 80 80 80, ,02 00 00 02,) = 1,
(í«) P.Í(80 80 00 00,., 02 00 00 00,)
(o) P.r(00 00 80 80.,00 00 00 02,)
(«i) P.Í(80 60 80 00,,00 80 00 00,) = },
(«Ü) P.r(80 E0 80 00,,o0 80 00 00,) = },
(vila) P/(.A2 00 80 00,, X}'' 88 20 8Z,) = !,

onde X C {5,6,7,9,Á, 1?, Z), E, r'}, y C {9, .4, B} e Z € {0, 1,i3}.
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Lema 4.25 S'c X c y são scqdé7 c as dc 3 Z, Zs.Piadas c7ztão p.f(X, y) é zelo ozz t'm'z

poíê7}cãa dc {.

Dem Decore dos [en)as 4.] 7 e 4.24
D

Na próxima seção, veremos algumas c.aiacteiísticas existentes para o FEAL

4.4 Características para o FEAL-lN(X)

São apresentadas aqui as principais carzLcteiísticas publicadas pala os ataques diferenciais
à família de cifras FEAL. Pala facilitam nosso trabalho, darenaos un] noille a cada uma
dessas características. Assim, a caiam.terística n-k é a k-ésinla característica de n iterações
apresentadil nesta seção. A apresentação das características não leva em consideração o
ou-exclusivo ei]tre as n etades do texto legível existente no FEAL ])al'a manter a conlpa
tibilidade com a definição de calam.tenística iterativo. As fíbulas 4.1, 4.2, 4.i3 e 4.4 trazem
as características de unia ibera.ção que possuem probabilidade l.

Das propriedades da função .S e da estiutuia da função ./, seque que ])tara un] L' fixo
estas quatro características são as únicas características de uma iteiação cona probabili-
dade l existentes para o FEAL. A partir destas quatro caracteiístic.as, podemos formar
as dezesseis características de duas iteríLções que possuem probabilidade l e as (lustro
características de três iterações con) pl'oral)ilidade l existentes pala a cifra. A figura 4.5
exibe a lei de fora)ação dessas caiacteiísticas de duas iterações e a lei de formação das
calacteiísticas de três iterações cuja, pior)agilidade é l aparece na figura 4.6.
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corri l)T'obat)iti(!ade \

Figura 4.1 ([BS91a]) CaractcmbÍíca /-/

coll} l)T obabili(!a([e l.

Figura 4.2([BS91a]) Caractc7-z'stáca/-g



com pT'obabilidade l.

Figura 4.3 Ca7'actcmhtica .r-3.

com in ot)aboli(!ade l

Figura 4.4 (Ja7'acte7zbZáca /-#
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.

/ colrl l)T obabil{([a(]e \

colll l)T'obabtlz(laje l

onde R' e L' são elementos do conjunto:

{0,., 80800000, , 00008080,, 80808080« }

X' pela função / com })rol)agilidade l

y' pela fu]]ção / cona probabilidade l

Figura 4.5 Lei de /or7nação das /6 ca7actc bt cas de d?éas tc7'aç(Jes quc pois?lcm
probat)itidadc. l,
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Qt = (X', R')

cola probabilidade l

com pT'obabitidade \

comi- ])T'obabilidade 'l

onde

R' C {0,, 80800000., 00008080.:, 80808080,}

e R' --} X' pela função .f com probabilidade l.

Figura 4.6 Lc dc /or7nação das ,Í caractcmbtícas dc três áleraçãcs qac poss71cm
probabilidade l.
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com pT'obabilidade l

com probabi/idade

cona prol)abolida(te \

cona p7'0Z,abá/í(jade }

com probabilidade \

comi pl'obabilidade \

onde, À' C {5,6,7,9, .4,B,D,E, r'}, y C {9,.A,B}, Z C {0,1,3} e W'

Figura 4.7 ([BS91a]) Caracícnbtácrz 6-/.
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Lema 4.26 Aro FE4Z,, 7}ão czásZc ?zzlza cal'acícrxhtáca dc ql alto Ztcrações collz p7'0ba

bilidadc l qttc Ttâo seja a trivial.

Dem.: Suponhamos que exista unia característica Q cle quatro iterações tal que Qt # 0
e pn = 1 . Como Qz, # 0, segue que as três primeiras iterações de Q formam unia das três
características de três iterações que possuem ])robabilidade l e não são triviais. Seja X
uni elemento qualquer de

{02000000,. , 00000002,, 02000002, } ,

o conjunto de valores ])ossíveis de À3. Como ÀÉ;,. 0,, segue que

À2;,. - .XÍ;,: © À3 o,©x-x

Dado que pç2 = 1, tenros p.f(X, y) = 1, para algui]] y en] {0, 11", o que, de acordo cona
o len)as 4.19 e 4.24, é absurdo. Portallto, a única caras.tenística de quatro iteiítções que
])ossui probabilidade l é a trivial. 0

O FEAL tem tanll)ém umíl característica (le cinco iterações com probabilidade 1 , a
característica 5-1 , e uma característica de 6 ite]ações cona probabilidade :ih, característica

6-1, a qual aparece na figura 4.7. Notemos que a característica 5-1 é formada pelas cinco
primeiras iterações da característica 6-1.

A característica 6-1 é utilizada por Biliíun e Sllamir no ataque ao FEAL-8 utilizando
apenas 1000 pares de textos cifrados. Este ataque, implementado en] um COMPAQ,
encontra a cllave em menos de dois minutos com mais de 95% de sucesso. Cona 2000
pares, a cl]ave é encontrada cona sucesso en] quase 100% dos casos. O programa utiliza
2801<b de nlen](5riajBS91al.

Para um número arbitrário de iteritções, o ataque ao FEAL utiliza uma característica
iteiativa que possui probabilidade } por iteiação. Assim, unia característica de n iteiações
com probal)ilidade 2'2" sempre pode sei obtida, qualquer que seja o valor de ?}. A figura
4.8 mostra a caiacteiística iterativo.

Na próxima seção, verem)os como os ataques dos tipos l.R e 2R podem ser aplicados
ao FEAL-N(X) e que a criptoaná]ise diferencial é mais rápida do que a. busca. exaustiva
para Ar < 32.
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com pT'obabilidade ti

com p7'0babá/ida(2e

cona p7'0Z)aZ,;JÍ(Za(!e }

com pT'obabttt(tarte ti

Figura 4.8 (IBS91a]) Oaractcmbtica íícrafíua
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4.5 Os ataques IR e 2.R

Como a única diferença entre o FEAL-N e o FEAL-NX é o processamento da cllave secreta
e a Criptoanálise Diferencial ignora a geração das subchaves, encontrando as subchaves
reais, conclui-se que un] ataque difeiencia] (quando aplicado ao FEAL-NX possui a nles-
nla complexidade e performance desse ataque em relação ao FEAL-N. Por este motivo,
estaremos sempre nos referindo ao FEAL-N ficando subentendido que o mesmo é válido
para o FEAL-NX.

Quanto às características, os dois tipos de ataque utilizar) quatro características, as
quais são as quatro rotações possíveis da característica iterativo exibida na figura 4.8.
Colmo o valor da diferença no par cle textos legíveis em qualquer unia delas é igual ao
ou-exclusivo entre os vztlores da diferença no pai de textos legíveis das outras tios, po-
demos fazei uso de octetos especiais ])ara armazenar os pares relativos a essas quatro
características. Assim, cada octeto nos fornece 16 pares de textos, o que reduz biLstante
o número necessário de textos legíveis escolhidosjBS91al.

Enl ambos os ataques, existem dois bits indistinguíveis nas duas últimas subchaves
reais. Esses dois bits são o bit mais significativo dos bytes 0 e :3 de cada ullla dessas

subcl)aves. Deste Díodo, o progianla de ataque deve tentar todos os dezasseis valores
possíveis desses bits quando for analisam as sul)cl)aves anteriores, o que pode ser feito
em paralelo. Além disso, sempre existem dois valores para as subcllaves reais de 16 bits
porque $e a chave (/t'o; /I'i ) é sugeiicla pelas diferenças, então a chave (/t'o © 80=; /1'i © 80,)
tainl)én} é sugeridajBS91al.

O processo de contagem da última subcllave real é feito em duas etapas. Na primeira
etapa, encontra-se a última subcllave leal de 16 bits e, na segunda etapa, encontra-se os
outros dois bytes da última subcllave leal.

Num ataque do tipo l R, conhecemos o valor da diferença no par de textos cifrados C'
E'(.M) e E'(N -- 1) pela característica. Podemos verificam se o valor de d' © e' é igual

« «lor de E'(.M), e se E'(.N) --, S.S'(N) = E'(N -- 1) © e' pela fu«ção ./. A triage:ll
E'(N') = d' © e' deixa apenas 2';' dos pane enados, enquanto que E'(.N) --' -S'.S'(.N) deixa
2':o, pois quer seja E'(Ar) igual a 80(i08000, ou 80E08000,, existem aproximadamente
2i3 valores possíveis para S.S''(Ar). Assim, a])anãs 2'sl ])ares errados conseguem passar
por essas duas triagensjBS91al.

Os pares restantes são então utilizados no processo de contagem da última subcllave
real. Encontrada a última subcllave real, os textos cifrados podem ser decifrados parcial-
mente, apenas uma iteração, reduzindo ítssinl o ])roblenaa à quebra do FEAL-(N-l). Para
encontrar as outras subchaves, procede-se de maneira análoga, utilizando características
com menos iterações, ou seja, com ])robabilidades mais altasjBS91al.

Algum)as desvantagens desse tipo de ata(lue são o pequeno número de bits iguais a l
em E'(]V), o (leal é liilla constante dehilidzt pela característica, e o fato de que n)uivos
valores de .S'.q'(Ar) sugerem muitos valores iguais para a última subchave realjBSÇ)lal. Enl
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seguida, mostrarenlos que um ataque do tipo IR aplicado ao FEAL-N é mais rápido do
que a busca exznistiva para qualquer Ar < 32.

Lema 4.27 0 ataque di.fereTlcial do tipo \R aplicado ao REAL-N é Totais rápido do
quc a rasca cza?lsííua para Ar < 32.

Dem.: A proporção sinal-ruído para um ataque do ti])o IR ao FEAL, conforn)e a
fórmula 3.1 , é dada por:

t.SJRl*R
P.2t
«.P

2'2(w-l).2lc

l .(5x4:n + #)
267

2sl + 22(/v-l)

Para Ar $ 30, (S/R)in ? 2o o que inl])fica que aproximadamente 8 pares certos são
necessários ao processo de contagemjBS91al, ou seja, cada característica exige 2 ])ares
certos. Com quatro características, são necessários 22/v+i ])ares no total, ou seja, 22W

textos legíveis devem sei criados em forma de octetos especiais. Assim), pala JV $ 30, a
complexidade do ataque é no n)áxin)o 2ao

Para Ar = 31, (S/R)in H 27 o que im])laca que aproximadamente 24 pares certos são
necessários para a contagemjBS91al. Pelas observações acima, a complexidade do ataque

Para/V = 32, (.S/R)in = 2s e 2' são necessáriosjBS91al, o que nos dá unia complexi-
dade de 2co

Como o valor da prol)opção sinal-ruído decresce qual)do o valor de .N aun)ente, segue
que para Ar ? 32 a con)plexidade desse ataque é n)pior do que 2c4

é 2c3

Ü

Em ataques do tipo 2R, conhecemos o valor da diferença no pai de textos cifrados C'',
fogo, con]lecenlos E'(JV), e E'(]V -- ]) e E'(]V -- 2) pe]a característica. Assim,

SS'ÇN 1) (]V) © E'(/V 2) ' .S.S'(/V) /V - l)

Verifica-se se cada pai satisfaz .E'(/V -- ]) --, SS'(/V -- ]) e E'(]V) --, .S'.S''(.M) pela função
./'. Os pares que passam) por essas tiragens são então utilizados no ])rocesso de contagem.
Os ataques do tipo 2R são mais rápidos do que a busca exaustiva pala .N 5; 28jBS91al.A
tabela 4.3 mostra um resumo dos ataques diferenciais ao FEAL.

De posse dos valores das subchaves reais, pode-se derivar, caso se queira, o valor da
chave secreta utilizada nos cifranlentos pelo n)étodo dado ])or Bert Den BoerjBDB881.
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Tabela 4.3 (IBS91al) 4Zaq?ées dil/crc7 cíaÍs ao F'E.4L-/V.
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4.6 Ataques diferenciais do tipo texto conhecido

Os ataques da Criptoanálise Diferencial são ataques do tipo texto escolhido nos quais os
pares de texto legível podem ser escolllidos aleatoriamente, contento que satisfaçam o valor
da diferença no par. Ao contrário de outros ataques do tipo texto escolhido, os ataques
diferenciais podem sei facilmente convertidos eil] ataques do tipo texto conllecido pelo
seguinte i})otivo. Suponhamos que o ataqlte do tipo texto escolllido necessite de m ])ares
e que nos sejam dados 232V2m textos legíveis conhecidos aleatórios e seus respectivos
textos cifrados. Consideremos todos os pares possíveis de textos legíveis que esses textos
podelal rondar. Colho o tamanho do bloco do FEAL é 64 bits, existem apenas 264 valores
possíveis para a diferença nos pares e, assim, existem aproxin)adanlente:

1 (232v2nt)2 264.m
264' 2 2õ4 ''''

pares criando cada valor da diferença. Eltl particular, existem aproximadamente m pares
para cada un] dos valores da diferença necessários para a Ciiptoanálise Diferencial com
a[ta probabi]idadejBS9]al.

Os ataques do tipo texto conllecido não são limitados ao modo de operação ECB
Electionic Code Book. Enl particular, o modo CBC - Cipher Block Chaining - tanll)ém
pode ser quebrado, pois quando os textos legível e cifrado são conllecidos é fácil calcular
o valor real da entrada da função de cifranlento. A tabela 4.4 sintetiza os resultados dos
ataques diferenciais do tipo texto conllecido ao FEALJBS91al.

Tabela 4.4 (IBS91al) ,4taq?lcs di/erc7 cíais tipo !eito cozlÀccádo ao r'E,4Z,
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Cifra Número de
pares ])ai'a

uilla caras

Número de
textos

escolhidos

Número de
textos

conllecidos
FEAL-4
FEAL-8
FEAL-16
REAL-24
FEAL-:30
FEAL-31

l

   



4.7 Conclusões

Neste capítulo procuramos apresentar a Cliptoanálise Diferencial do FEAL de uma fornaa
mais detalhada do que a da publicação oiiginaljBS91al com o intuito de propoicionar-
mos um melhor entendimento do assunto ao leitor. Assim, apresentamos os algoritnlos
Zero e Um, os quais, aléns de serena muito interessantes por si só, nos permitiram derivar
propriedades pala as funções S e / que senão n)uivo úteis no próximo capítulo. Buliam
e Sllanlir apenas nlencionana enl sua publicação que para o FEAL não é necessário fazer
consultas a tabelas para decidir se unia dada diferença pode causar outra pela função .S.
Também a partir do algoritn)o Zero, ficou claro porque para a Criptoanálise Diferencial os
dois ti])os de S-box existentes na cifra se con)portan] como se fossen] un] único. Algumas
pessoas podem se questionar sobre o que aconteceria se o valor de { nas função .Sí fosse
diferente de zero ou um. Afinal de contas, como a única restrição imposta pelos proje-
tistas é que a cifra solllente possua opera.ções sobre bytes, por que não utilizar u]]] outro
valor qualquer de i no intervalo l2,2SSI. Através de simulações en] computador utilizando
as características apresentadas neste capítulo e outros valores de { para as S-boxes do
FEAL, não encontram)os nei]hun] valor de ã que reduzisse ou aumentasse a ])robabilidade
das mesmas, o que nos leva a conjecturei que para a Ctiptoallálise Diferencial .Si = Sj
quaisquer que sejam os valores de { e J en] l0,2SSI.

As leis de formação das características que possuem probabilidade um foi estabelecida
e mostramos que para o FEAL não existe característica não trivial que possui essa ])roba-
bilidade para quatro iterações ou mais. Tentamos explicar tan)bém, através do conceito
de sinal-ruído, porque um ataque diferencial do tipo IR baseado na característica iterativo
de Bihanl e Sllainir consegue ser mais rápido do que a busca exaustiva quando o número
de iterações da cifra é menor ou igual a i31.

Espetatnos que, com isso, tenllaillos ajudado unl pouco as pessoas (lue pretendem
estudam o assunto.
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4.8 Apêndice

Neste apêndice, demonstramos o lema 4.13 de unia maneira bastante detall)ada, pois
acreditamos que ele nos possibilita entender melhor a formação dos pares distintos que
satisfazem uma certa diferença e, coilseqüentemente, porque os valores de NJ mudam de
acordo cona os valores de XJ, yJ e C;

Definição 4.8 Soam X,Xi,X2, scgüé7icias de n Z,íts. .E?ttão, Pn(X) é o c07Üunto de
todos os paras d st fetos (XI , X2) país quc X = Xi © X2.

Lema 4.28 Sda?n X,XI, scqdéz&cías dc 7& bífs. E7}tão, os c/c7nc7}tos de Pn(X) são
d« /o,«.« (X-,X-) s., . «m.«t. .., X

Dem.:(::>) Se os elementos de P«(X) são da forma (XI, XI) então X = Xi a) X. = 0.
(+::) Sej. (X-,X,) ««, ele:ne«to de P«(X). Se X = 0 e«tão X- © X, = 0, o« sda,

z'tl == ./\ 2.
//

0

Lema 4.29 .Sejam X,Xi,.X2, scqüézlcias dc 7 bíÍs. E7}íão, lodos os e/cmc7tos de
P.(À') o« .ão d« .»,«-ã (X-,X-) o« sã. d« /o«:« (X-,X,) com X- # X,.

Dem.: Decorre do lema 4.28
0

Lema 4.30 Sega X uma scqüé7}cÍa dc 7 b ts. E7 tão

#P«+-((o; x)) P.(x)

D'm.: Sej.(X-,X,) C P«(X). CI.r.«,e«te,((0;X-),(0;X:)) e((l;X-),(l;X,)) são

os únicos elementos de #P«+i((0; X)) obtidos a partir de (XI, X2). Como, por definição,
todos os elementos de Pn(X) são distintos, segue que Pn+l((0;X)) tem o dobro de ele-
",e«tos de Pn(X), ou seja,

#P«+-((0; X)) = 2#Pn(X). 0

Notemos que o leRIa 4.30 independe da folnla dos elementos de P«(X)

Lema 4.31 Sc X = 0 é uma scqllé7icía dc 7 Z) ts cl tão

#P«+-((l; x)) = #P.(x).
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Dem.: Como X = 0, segue do lema 4.28 que todos os elementos de P«(X) são da
forma(X-,X-). Asse:n, sd'(X-,X-) ««- ele«.e«to de Pn(X). E«tão,((0;X.),(l;X-)) e

((l; Xi),(0; XI)) são os únicos pares de sequências de n+l bits gerados a partir de(Xi, Xi)
e que satisfazem (l;X). Como esses pares não são distintos, segue que de um elemento
de Pn(X) opte«los un] único elemento de P«+l((l;X)). Logo,

#Pn+-((l;X)) = #Pn(X). D

Lema 4.32 Sela X uma seqdé7}cÍa dc 7 bits. Se X # 0 c7itão

#P«+-((l; X)) = 2#P«(X)

Dem.: Como X :# 0, segue dos lemas 4.28 e 4.29 que todos os elementos de P«(X)
são da for:«a(X-,X,), X- # X,. CI.,r«.e«te,((0;X-),(l;X2)) e((l;X-),(0;X,)) são os

únicos elementos de P«+l((l;X)) gerados a partir de uni elemento de P«(X). Portanto,

#P«+-((l ; X)) = 2#P«(X) 0

Lema 4.33 Sda X uma seqdê7icía dc ll Z,its. Se X = 0 c7}tão #P.(X) = 2"

Dem.: (Po] indução en] n)
Base(n=1): PI(0) = {(0,0),(1,1)}:+ #P(0) =2 = 2:
Hipótese: Suponllamos que o lema seja válido para n 2 1
Passo:

#P«+- (o ) #P.+-((o; x) )
2#P«(X), pe/o /ema 4.30

9 97t

2"+l
pela hipótese de iTldltção

0

Lema 4.34 Sda X ama seqdê7tcia dc 7} bits. Sc X # 0 e7ttão #Pn(X) = 2"''

Dem.: Como X # 0, segue que existe j C {0, 1,...,n -- 1} tal que Xj = 1. Assina, seja

k tal que:
k = min {.j:(Xj = 1)A(.j C {0,1,...,n -- l})}.

Se k = 0 então Pk+.(1 ) = {(0, 1)} e #.f'L+i = 2k. Senão, seja y a sequência formada pelos

k bits menos significativos de X. Claianlente, y = 0. Pelo leRIa 4.31, #Pk+i((l;y)) =
#Pk(y), e, pelo lema 4.33, #PA+l((l, y)) = 2*
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Se A: :: ll -- l então o leiloa estzl deinonstríLdo. Senão, suponllan)os que o len)a sqa
válido ])íua Pk+.f(XJÃ; + .jl), l $ .j. onde XIX: +.jl é a seqüêi)cia formada. pelos A + j + l

bits Hienas significativos cle X
Eil tão :

#ã+j+-(xlk + .J+ il) = #&+j+.((x'+j; -xlt + JI)).
Se XÀ+j :: 0 então, pelo len)a 4.30, ten)os:

#PA+.f+.((X*+j ; Xlk + .jl) ) 2#&+j (xlk + .jl)

Sellão, coillo Xlk + JI # 0, pelo lema. 4.132, temos

#&+j.F.((x*'Fj ; .x'lk + JI)) 2#a+j (xlk + JI)

Pela hipótese de indução, /l+J(.X'lÃ: + JI) = 2k+j'l
Portanto,

#/'ç+.í+l(,\'lx; + j + il) = 2'+-f

Lema 4.35 ,S'c #P.(À') 2" c71Íão X = 0

Dem.: Suponllanlos que #P,.(X) = 2" e X # 0
(lue #P«(X):: 2"'l , o (lue é unia colttladição.

(;omo .X' # 0, pelo lema 4.34, segue

D

Sintetizando os resultados obtidos nos lemas 4.13:3, 4.34 e 4.;35, temos

Lema 4.36 .Sega X ? 7na scql7é7 cia dc n. b ts. E?i.Zâo, pa/c7z as scgizá7iícs a$rmaçõcs
rjJ #p«(x) c {2",2"-' },
ríiJ #p«(x) = e" + À' = o.

Dein.: (i) Segue dos ]elllas 4.=3:] e 4.34.

(ii)(:+) Pelo leRIa 4.35. (+) Pelo len)a 4.;3:3
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Capítulo 5

Uma proposta de fortalecimento
contra a Criptoanálise Diferencial

O modo mais sim])les de se foitalecet UHlít afia de Feistel contra a (;iiptoanálise Difeiellcial
consiste en] aumentam o seu ilúnleio de itelações. Essa modificação, entretanto, provoca
un] aumento considerável do tempo de cifiítnlento(decifranlento) clo sistema criptogiiífico,
o que a tolda não muito atraente. Po] este n]otivo, ultimamente tên} surgido prol)osgas
de foltalecin)unto visando cifras específicas, tais coillo PESJLM911, unia nova versão de
LO[<[j13i<PS911, RDESj]<T0:31 e SWDESJTC;9:31. Neste ca])ítulo, apiesentarenlos ullla
nova versão do FEAL-N(X)i, o FEAL-N(X)/RP, que possui velocidade de cifranlento
muito próxima à velocidade do modelo original e que oferece maior resistência contra a
cliptoaiiálise de Billanl e Sllamir.

5.1 FEAL-N(X)/RP: O FEAL-N(IX) com redução
de pares

Como visto no capítulo 3, dados uma caracteiísticzl Q = (Qt,QA, Qc) com pool)al)ilida-
de pn e un] pai de textos legíveis (L,l,') tal que ç2t = L q) L* então a probal)ilidade
desse pai ser un] ])al cento en] relação zl Q é pn. Assim, é natural teiltarnlos diminuir
o número de pares celtas en] relação zl unia c.aiactelística para fortalecem'Rios uma cifra
contra a Cri])toanálise Diferencial, pois fazendo isso estaremos diminuindo a prol)al)iliclade
dít característica. A seguir, veremos que isso pode sei conseguido pela introdução de unia
função de troca na metade direita do l)loco de entrada de cada iteiação do FEAL-N(X).

iA notação FEAL-N(X) indica que a c.irra l)ode ser tanto REAL-N quanto REAL-NX
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Definição 5.1 Sda X uma scqzló7tcía de 82 Z)íls. E71tão Xr é a scqüé71cía /armada
pelos 16 bits mais sigTti$catiuos dc X c Xo é a seqiiê?teia formada pelos 16 bits mcllos
sigTli$catiuos dc X. Se Xn = Xo cltLão diremos quc X é simétHca.

Definição 5.2 Sda X
troca TI' por:

(XzlXo) uma seqdé7 c a de #2 óÍts. De$1\lixos a fulLção

r,'(x) sc o lltímero dc bits igKaÍs a / em X é par
c.c

Definição 5.3 .Sejam X, lma scqzlêzlcía dc 32 bits, c n, ?lm bát. l)c$71í7nos a /ul ção
T como:

r(x, «) (r,'(À'), r,'(..Y)), .. «
(x, r,'(x)), .. «

Se (.Ei; Z)i) e (eí; di) são os blocos de entrada e saída, respectivamente, da (i+ l )-ésima
iteração, 0 $ ã $ (.M -- 1), então a ({ + 1)-ésilna iteração do FEAL-N(X)/RP é definida
por

(h, y2) = 7'(D{, «);
dÍ = y2 e

e{ = Ei © ./(h , /{i),
onde

K: é a subchave a ser utilizada na iteração (i + 1) e
1 0. no ciframento

p; ' 1. 1, no deciframento.

Se ã < ]V -- ] e«tão o ])loco de entrada da (á+2)-ésin)a iteiação é (Ei+l; l){+l ) = (di; e{)

A figura 5.1 mostra a estrutura do FEAL-N(X)/RP

A seguir, mostraren]os que o FEAL cona essa alteração é illversível e conserva o Efeito
Avalanche

Definição 5.4 .Sega / llm c07i.7izz [o q?la/quer c g ma /ul ção cm /. Dizemos q?le gé

uma iTluotução sc para todo iC 1, g(g(i))=i.
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kl<N \ l<N.+\ /{N+2; Ã'N+3)

H

H

/\'N

'w+41 /{x+5; /t'N+õ; /I'w+7

figura 5.1 Estrlttu7'a do FEAL-N(X)/R.P

62



Lema 5.1 Cada iteração do REAL-N(X)/RP é iltucrsí el.

Dem.: Sejam (Ei; Z){) e (ei;(Zi), os blocos de entrada e saída, ies])ectívamente, da
1{ + 1)-ésinla iteração do FEAL-N(X)/RP, 0 $ á 5; (N 1). Por definição,

}'b e ef Ei© /(y,A'f)

o«d. (y , b) = r(oi, «).
Caso 1: « = 0 (cifra«-e«to).
Te«-os h = T,'(Df) . y2 = r,'(Di).
El] tão :

di (O{) . ef Ei © /(df, Kí)

Pelas propriedades da o])oração oti-exclusivo

Ei = ei O J(di, l<i'l

e como a função T7' é unia involução, segue que

r,'(dí ) r,'(r,'(o:) )

Caso 2: H = 1 (decifranlento).
Te«,os h = O. . y2 = T,'(1);).
Então:

d: (O.) . e: D;, Ã:)
rn»xln {llp nrT tBtlln sx PAIS%nn.A c-an'Tlanlsa
\JVlllv (b IUll\(bV J l t, Lllll(b lliVvICi\s(bXJ Dt.ê3Llt. \jUt;

r, '( .z: ) r,'( 7','(o.) )

e ])elas propriedades dit o])eração ou-exclusivo +

Ei :: ei (b f(.Di, lÍi'l

Logo, (Ei; Z)i) pode sei obtido a partir de (ei; (Zi) qualquer que seja o valor de n, ou
seja, cada iteração do FEAL-N(X)/RP é inveisível. D

Notemos que as operações utilizadas para obter (Ei; D{) a partir de (ei;d{) na de-
n[onstração do lema 5.1 são as n]esn]as operações que são executadas en] unha iteração do
FEAL-N(X)/RP quando o valor de íc é conl])leinentado.
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l,ema 5.2 0 FEAL-N(X)/RP é iTtuersíuel

Dem.: O FEAL-N(X)/RP só difere do FEAL-N(X) dentro de cada iteraçào. (;omo o
FEAL-N(X) é inversível e, pelo lema 5.1 , cada iteração do FEAL-N(X)/RP é inveisível,
segue que o FEAL-N(X)/RP é invelsível. a

Lema 5.3 0 FEAL-N(X)/RP conserva o E.feito Avalanche

Dem.: Unia função possui o Efeito Avalanclle se, em média, metade dos seus bits de
saída se alteram quando um único bit en] qualquer posição da entrada é alterado. Como
a única diferença elttre o FEAL-N(X)/RP e o REAL-N(X) é a existência da fullção T7 elll
cada iteiação e a função T7' apenas alteia a posição dos bits e não o seu valor, segue (lue
o FEAL-N(X)/RP possui o Efeito Avalanclle se, e somente se, o FEAL-N(X) tan)bénl o
possui. Dado que o FEAL-N(X) possui Efeito Avalanche para N ? 4, segue o lema. []

A seguir, são dados os algoritmos de cifranlento e decifranaento do FEAL-N(X)/RP
Os valores /I'i, 0 $ $ N + 7, são as sul)cllaves geradas a partir de unia cllave /{ fixada.
Os algoritnlos de geração de subchaves são iguais aos das cifras originais(FEAL-N(X)) e
tÉ denota unia sequência nula de :32 bits.

Algoritmo de Ciframento do FEAL-N(X)/RP
"Cifra un} texto legível Z, de 64 bits pela cllave /\'."

llllC10

(Eo; 0o) := L; .
(Eo; Z)o) := (Eo; Do) © (/I'/v; /t'N+i; /I'w+2; /íw+3);
(Eo; 0o) : 0o) © («'; Eo);
pai'a 7' := 1 Í!:@ JV faça

(y , b) := r(o,--, o);
E,:= y2;
0, := E,.- © ./'(h , .rC--);

flUI-para
(É«.; 0x) := (0N; .E«,);

(.EN; I)N) :=(EN; DN) G)(#; EN);
(E;V; DN) :=(EN; DN) ©(/{N+4; Ã'N+5;/\'N+6; /\'N+7);
a := (E/«; ON);
"a é o texto cifrado."

hn)
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Algoritmo de Deciframento do FEAL-N(X)/RP
"Decifra un] texto C' de 64 bits pela chave /{."
llllClo

(.EN; Z)/v) := a;
ÇEN\ DN) ::; (.EN\ DN) Q I.KN+4\ I<N+5\ I{N+6\ I<N.+7)\

(.E«,; D«..) := (.E«,; 0/«) © (@; E/«);
para r := .N !1lé l faça

(Y , b) := r(D,, i);
E,.i:= Ya;

0,.- := E, Q ./'(y , K,-:);
fim-para
(Eo; 0o) :
IEo; Do) := (Eo; 0o) W (Ó; Eo);
IEo; Do) := (Eo; Z.)o) © (/\'/v; /\'Jv+l ; /I'lv+2; /t'N+3);
Z, := (Eo; 0o);
"Z, é texto decifrado."

fita.

Como ])odemos observar, a única diferença entre os algoiitmos de ciframento e decifra-
nleilto do FEAL-N(X)/RP são a Oldenl de utilização das subcltaves e o valor do ])aiânletro
E ila função T(H = 0, no ciframento, e H = 1, no decíframento). Assim, ])odemos ainda
i)manter a simetria da, cifra a])ós a introdução da função T7'

Uma das principais características do FEAL é o fato dele sel' eficientemellte imple-
nlentável en] software. A função T7' apesar de ser definida en} relação a bits, pode ser
facilmellte in)plenlentada sobre bytes da seguinte forma:

Constrói-se inicialmente unia. tabela de paridade, tabpar, de 256 posições, tal que

tabpa7'lál = 1 1, c.(o número de bits iguais a l en] { é par
0 < á < 255.

A construção de tal tal)ela é l)estante sinlple e rápida. O ti'ecl)o al)eixo, enl linguagem
resolve este ])roblenla:

/'k Declamação das variáveis 'k/

int quoc,resto,i;
unsigned chartabparj256j;

/'k Construção da tabela de paridade 'k/

tabpaijOj=0 ;
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for(i=1 ;i<256;i++ )

quoc=(int)i/2;
resto::i : 2*quocl
tabparjij=(restol=tabparjquocl)? 1 :0 ;

J )

{

1* 'r\«-. * l
Com a utilização dessa tabela, a função T7'(X) pode ser implementada como

W ((tabparjXoj+tabparjXij+tabparjX2j+tabparjX31) nlod 2 - 1) el1liãe
X := (Xo; XE);

fln l-se

Portanto, o FEAL-N(X)/RP é simétrico e eficieiitenlente implenlentável enl softwa-
re. Sin]u]ações en] con)putadoi nlostiaiam que o tempo gasto ])elo FEAL-N(X)/RP é
aproximadamente 10% maior que o tempo gasto pelo FEAL-N(X). Na próximít seção,
estabeleceremos algumas propriedades da função T7' que nos serão úteis para analisar a
resistência do FEAL-N(X)/RP contra a Criptoaná]ise Diferencial.

5.2 Propriedades da função TI'

A partir desta seção, supomos que, dada unia sequência de bits X
/7np(X) é o evento "número de bits iguais a l enl X é ímpar",
Pa7'(X) é o evento "número de bits iguais a l en) X é ])ar" e
Sán,(X) é o e-«to "X é si«,étric'"

Lema 5.4 .Sc X = (Xr;Xo) é lzlna seqliézic a dc 3 bíís asco//lida ao acaso cona

distribltiçâo ulLifonne, e.latão:

plr,.(x)- xl- li
(

plr,.(x)# xl-i
Dem.: Va«.os «.o;tr.r q- T,.(X) = X se, e se«-e«te se, -le P«,'(X).
({:) Se vale Pa7 (X) então, ])'la definição da fu"ção T7', T7'(X) - X
(:») Suponhan]os que exista un] X tal que valha T7'(X) = X e /rrtp(X). (;omo vale

/mp(X), segue que, T7'(X) = (Xo;Xr). Dz"lo que T?'(X) - X, temos Xr = Xo, ou
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seja, A' é uma seqüêllcia de bits simétrica. Mas, se X é simétrica, então vale Pa7'(X)
íabsuldol).

Logo, 7','(X) = X se, e somente se, -le Pa,'(X).
C;otllo À' é escolhida aleatoriamente de unia distribui.ção uniforme, PIPas(X)l = ;

Logo:

plr,,(x)- xl-li
C;onseqilenteillente

plr,(x)# xl i- Plr,(x)
l
2 D

Pala sabermos qual a influên(:ia dos ataques clifei'enciais sobre o FEAL-N(X)/RP,
devemos estudam o conlportanlento da diferença num par a])ós a a])ligação de 7'?,. A
Criptoaná[ise Diferencial traba]hit cona ])ares de textos legíveis (XI, X2) que possuem um
certo valor da diferença fixado, onde u]]] desses elen]entos é escolhido aleatoriamente
Nesse sentido, estaremos considerando sequências de 32 bits X, Xi , X2, onde:

X é un] valor fixitdo.

Xi é escolhida aleatoriamente com distribuição uniforme, e
X2=X ©XI.

]Jelna 5.5 .Scla77t .Y, -Y], X21 scqac71cias dc 32 bits, tais qlzc X = X] q) À'2. /l;7}tao

Í Plr,(x-) r,(-x,)
xl ,(x-) # x- , r,(x,) # x:l,

l plr,(x-) r,(..v,)
Pl7',(x- ) © r,(x,) s. Si«(X)

c.c

Dem.: Vamos analisar os quatro casos possíveis que ])odem ocorrer cona T7'(Xi) e
T7(X2), e verificar sob quais condições a diferença é X

Caso l (T7'(À'l) = Xi, T7'(X2) = X2): (;laranlente, neste caso, a diferença X continua
válida.

(;aso 2 (7'7(À'l) # À'i,T7(À'2) = À'2): Suponl)amos que a diferença X seja válida.
Então ten)os:

((X-)z;(X-)o) ©((X,)z;(X:)o)
e

donde

((X-)O;(X:)E) ©((X,)E;(X,)O) =(XE; XO)

(X- )o © (X,)E À'E . (X-)E © (X,)E
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Logo, (Xi)o = (Xt)Z, ou seja, Xi é simétrica. Mas, se Xt é simétrica, então T7'(Xi ) -
Xi(absurdos) .

Portanto, neste caso, a diferença X não é válida.
Caso :3 (Tr(Xi) = Xi,T,'(X2) # X2): Anal'ga«le«te ao caso 2, a dize""ça X "ão é

valida.
Caso 4 (r7'(Xi) # X], T7'(X2) :# X2): Claramente, a diferença X só permanece válida

se X for uma sequência de bits simétrica.
Assi[[[, c.on]o os quatro casos são disjuntos dois a dois, segue o resultado. []

Os próximos três ]elnas sobre paridade de seqüências de l)its, nos serão úteis ])aia o
cálculo de Plr,'(X-) © 7','(X2) = VI, '"de y C {0, 1J"

Lema 5.6 Soam X,XI,X2, seqút;7 c as dc ]]. bits, tais quc X
P«,'(X:) A P«,'(X2) '«tã. "/. P«,'(X).

Xi (1) .X2. .Sc ua/c

Dem.: Sejam / e J, os conjuntos de índices definidos por:

/ := {i CÍO, l,...,7i -- 1} : X; = X;}

e

J := {0, 1, , « - il\.r

Se y é unia seqiiência de bits então denotaremos por VI/l a seqüência formzLda pelos
bits yi, { C /. Claramente, todos os bits de XI/l são nulos. .

Se vale Pa7'(Xi 1/1) então vale PaT'(X- IJI), pois Pa''(Xi ) é válido. Con'o .Xi l.rj = .X21/1

e vale Pa7(X2), segue que Pa7(X2lll) tanll)énl é válido. Logo, o número de bits iguais a
l en] XIJI é par.

Se «;i.l .r,;P(x: 1/1) e«tão -le /,np(X- IJI), ],'is P«,(X- ) é "áli'lo. co«,o x- 1/1 = x,l.rl
e vale Pa7'(Xa), segue que /7Tlp(X2lll) tzunl)énl é válido. Logo, o núnleio de l)its iguais a
l em XÍJI é par.

Porta«to, co:no -le P«,'(XI.rl) A P«,'(XI./l), -le P«,'(X). D

Lema 5.7 Selara X,Xi,X2, scqãéiic as dc li. bits, ta s quc X
/mp(X-) A P«,'(X,) '«tão "/. /«.P(X).

XI (D Xa. .S'c ualc

Dem.: Análoga ao lenlzt 5.6. 0

Lema 5.8 S'clanz X,Xi,X2, seqdé7 c as (fc 7 bits, tais
/mp(X-) A /«'P(X,) '«tão "«J. P«,'(X).

Xi (D X2. S'c ua/c
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Dem.: Análoga ao len)a. 5.6

Volte«.os ao p'oble-«a 'l' cale«l«- PITA'(Xi) a) T,'(X2) = XI

Lema 5.9 S'ajam X,XI, X2, scq?ilé7 c as de 82 óiís, tais qllc Xi é asco//lida a/eatoría
mcTlte de lama distribttiçâo l li.forTll.c, X é l n valor Fiado c X = Xt q) X.z. BILião:

plr,(À-) r'.(x,) x,l l

Dem.: Obter-«-o; q«e o e-«to {(T,'(X ) = X ) A (T,'(X,)
s':ne«te se, -le P«,'(X- ) A P«,(X,).

Pelo len)a 5.6, isso ocorre somente se vale Pa7'(X).
Assim, utilizando os lemas 5.6, 5.7 e 5.8, temos:

X,)} oco-r' se, e

plz',(x-) r,(x',) plp«,'(À'- ) A p«,'(x,)l
plp«,'(x,) ip«,'(x-)l.plp«,'(x-)l
J PIP«,'(X- )l, se P«,'(X)
1. ', '.'
.r !, se P«,'(X)
1. 0, c.c. 0

Lema 5.10 .Sdanz À', Xi,X2, scqliló71.c as dc 92 Z)áZs, tais q?lc XI ó asco//lida a/eaÍori
ameltte de uma distribuição lmLifol'Tltc, X é tlm. valor F:cada c X = XI q) X.z. Elttão:

plr,(x-)# x-,r'.(x,)# x,l l .. P«,'(x)
c.c

Dem.: Como

pl(r,(x-) # x-) u (z',(x,) :# x,)l - 1 plr,(x-) ,r,(x,)

segue do leRIa .5.9 que:

pl(z''(x-):# x-) u(r'(.x',) # x:)j se P(«'(X2

c.c
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Agora

pl(r,(x-) # x-) u (r'(x:) # x,)l Plr, (x-) # x-l + plr,(x,) # x,l
Pjr,(x- ) # x- , r,(x:) # x,l,

donde

P[r'(XJ,'x-,r,-(XJ # x,]- l i' se P«,'(X)
c.c. 0

Lema 5.11 Scla7rz X, Xi,X2, scqíilê71c as dc 32 bits, tais que Xi é asco//lida a/catori-
a nel te dr. tina dista'ibltiç.ão tn i.foT'rne, X é ILm valor $=ado c X = Xt © X.z. Então:

.. P«,'(X) A .S'á«,(X)

.. P«,'(X) A .$i«'(X)
c.c

plr,(x- ) © r,(x:)

Dem Decoiie dos lemas 5.5, 5.9 e 5.1 0 D

Definição 5.5 .Soam .X c y scqüé7 elas dc 3 b ts. Z)ízenzos quc X causa y reza

julLção Tr com probabilidade p $c- para finta oração p de todos os pares distilttos cuja
diferença c X, o valor da difere.nça llo l)a?' após a aplicação dc Tr é Y

Com esses insultados, podemos concluir (lue:

(i) X ---, X pela função T,' se, e soi«ent' se, vale Pa7'(X)
lii) X --. (Xo; Xr) p'la fu«çã' T,' se, e soi«e«te se, "le
ini) Plx --» x PO, r,.l plx --, (xo;xz) p'' r''l.
Resta sal)er o que acontece com X quiuido va]e /7np(X). O reina a seguir bata dessa

situação.

P«,'(X) e

Lema 5.12 Sda X umíz seqlZc;7}cáa dc g Z,íts. .Se uaZc /m/)(X) c7}zão, para qualquer

y cm {0, 1132 a proZiaZ)iZídadc dc X causal' y pela/u7 ção TI' é n c?lor ou ígxa/ a 2''s

Dem.: Vamos mostrar que o nún)eio de pides distintos que satisfazem X e após a

aplicação de T7 satisfazem) }'' é menor ou igual a. 2'ü
Sejam(Xi , X2) e(X;, X;), dois pares distintos cuja diferença no par a"tes da aplicação

da função T?' é X e após a ap]icação da. função T7' a diferença ])essa a ser y. Como vale
/nlp(X), segue que un] dos elementos de c.ada ])ar ])ossui un] número ínl])zu de bits iguais
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a l e o outro possui un] número pzu'. Sem perda de generalidztde, suponllanlos que valha
/77tp(Xi ) A /mp(XÍ). Então ten)os:

((X- )r; (X: )o) © X, ((X;)z; (X;)o) © X;

e

dolo(le

((X- )o; (X- ).) © X, ((X;)o; (X;)z) © X;

(X-)r © (XÍ)r (X-)o © (X;)o

Assim, .Xi q) XÍ é simétrica. Dado que o número de seqüências de 32 bits distintas que
são simétricas é 2lc, segue que existem no n)áximo 2ÍÕ pares distintos nessas condições.
Como o número de pares distintos que satisfazen] X é 231 , segue o resultado.

0

Através desse leRIa, podemos petcebel que a utilização de valores da diferença cujo
]lúllleio de bits iguais a l é ímpar não é de llluita valia en] un] ataque ao FEAL-N(X)/RP
Na próxima seção, consideraremos o efeito das características do FEAL sobre o FEAL/RP.

5.3 A utilização de características do FEAL-N(X)
para o FEAL-N(X)/RP

VaDIos considerar nesta seção que se Q = (QL, QA, Qa) é unlí. característica de 1} iterações
cona ])robabilidade pn para o FEAL-N(X) então ç2 possui probabilidade qO en] relação ao

FEAL-N(X)/RP. qr denotará a probabilidade de Àb,. causar Àb ila i-ésimzt iteração da
característica e 7'r denotará a probabilidade de Àb,. causar Àh,. pela função 7'7'. A notação
para as características e suas prol)itbilidades é inllesma utilizada ilo capítulo i3.

Lema 5.13 çP pl:.,'P, l 5; i $ «

Dem Pela estrutui'a das cai'acterísticas, temos

qr pl.xi:;,. -.-, .xi; ?,., / . r,-, ,xi:;,. --, Àb,. p., r,-l

pl,xb,. --, ÀL 7,., /, Àb,. --» Àb,, PO, r,l
pl.xb,. ---, Ài; ;,o,' ./'l.plÀL,. --, Àb,. ?,o,' r,.l
P;' .I'; '
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Como, pelo lema 5.13, já temos un) meio de detenllinar qr a partir. de píz,
vailios

analisar o comportanlei)to das características apresentadas para o FEAL-N(X) no capítulo
4 en] relação ao FEAL-N(X)/RP. Estatenlos utilizando os resultados do lema. 5.1 1.

Definição 5.6 Z,)Ízcrnos quc uma ca7actcnhtÍca Q é pálida sc T&ão ezistc {, l $ í $ n,
ta! que qT seja igual a ze.ro.

Característica 1-1: Pernlatlece válida e com nlesnla probabilidade, pois

P«,'(00000000,) A .SÍ,,(00000000,)

é válido.
Característica 1-2 Permztnece válidit e com nlesnla ])iobal)ilidade, pois

P«,'(80808080,;) A .S{«'(80808080.:)

Característica 1-3: Peinlanece valida, Dias a sua pior)agilidade passa a sel {, pois
vale:

p«,'(80800000,) A .SÍ«;(80800000,)

Característica 1-4: Permanece vá]ida, Dias a sua probabilidade passa a sei :i, ])ois
vale:

P«,'(00008080,) A .S{«'(00008080,)

Decorre dos decréscimos de probabilidades ocorridos para essas características que das
dezesseis c.aracterísticas de duas itelações com probabilidade l existentes pala o FEAL

N(X), todas continuan] válidas pala o FEAL-N(X)/RP, mas apenas quatro delas con-
servam) a probabilida.de 1 . Para as doze características restantes, oito passam a ter pro-
babilidade 4 e quatro passam a ter probabilidade }. Das quatro c.aiacterísticas de três
iterações que possuem) probabilidade l existentes para o FEAL-N(X), duas conservam a
probabilidade l e duas passam) a ter prol)agilidade }

Característica 5-1: Esta característica não é válida para o FEAL-N(X)/RP ])ois:

À'" Àb,: = ,40008000, ::> 7'3 ' ,'ã-'

o« seja, q''' = 0.
Característica 6-1: Taillbém deixa de ser válida, pois suas cinco pliilleiras ite

rações fornlanl a característica 5- 1 , a, quztl possui pool)agilidade zelo en] relação ao FEAL
N(X)/RP.
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Característica iterativa: Deixa de ser válida, pois sua probabilidade passa a ser 2'3
paUL [}, = 1 e zero para ]} > 1 en] relação ao FEAL-N(X)/RP dado que:

Àb« = 80608000, :+ 7'i'" = ] ::> q;t" = 2'3 e

À},. = 80E08000, :::» l;'" = 0 ::> q,'" = 0 + qi'" - 0.

A tal)ela 5.1 mostra os valores de p e q para cada uma das características citadas
adn)a. Os próxin)os lemas nos fornecem resultados mais genéricos sobre a utilização de
características do FEAL-N(X) pala atacar o FEAL-N(X)/RP

Tape\a 5.1 Probabilidade dc. algltmas caractedsticas do rEAl,-N(X) em relação ao
FEAL-N(X)/RP.

Lema 5.14 qn $ po

Dele

qn 11 çf
71

11 pl'.,'y,
{:1

11 p?,
i=l

/)e/o /ellla 5.1 :3

< P.{; o $ ,'!: $ 1, 1 < á < lz

D

Lema 5.15 qn SC, C SOIR CllÍC SC, OS U(Z/aTeS de r}, são tais qKC

p«,'(ÀL,. ) A .si«.(Àb,.) (5.1)

7:3

característica    

  l  



Dem.: Decorre do lema 5.13 que qfl = pç se, e somente se, rn = 1 para todo í, l <
; $ 1}. Colho zP é a probabilidade de Àb« --) Àb« pela função TT', segue do lema 5.1 1 que
I'o = 1 se, e somente se, vale 5.1. o

Lema 5.16 Uma caractcnbtíca itcraZiua ç2 uái da para o r'Z.4t-õrrXJ é Zambé7n l;á/ da

com mesma probabilidade para o FEAL-N(X)/RP se, e someltte se, para todo i, \ $ i$ n,
Datem:

(i)s{«,(Àb,.) .
({i) .S'{,n( .Xb )

Dem.: A condição (i) é o lema 5.15 e a condição (i{) é uma decorrência de ({) e do
fato de Q ser unia caras.tenística iterativo. D

Lema 5.17 Uma caT'acto.dstic.a çt do REAL-N(X) é pálida pata o REAL-N(X)/RP
sc, c somcl tc sc, 7tão czístc {, l $ i 5; 11, ía/ quc

/ «.l,( .xb,. ) (5 .2 )

seja batido.

Dem.: Pelo lema 5.13, qr = p?.7'?. Suponhzunos que exista um {, l $ { $ 7}, tal que

(5.2) seja válido. Pelo lema 5.1 1, segue (lue nessas c.ondições o valor de I'? é zero, ou seja,

Por outro lado, se qn = 0 então existe {, l $ { 5; n, tal que I'? = 0, ou seja, Àb,: "" Àz"

pela função T7 . Logo, ])elo lema 5.11 vttle (5.2) []

Q = 0

Definição 5.7 Z)ízcmos qlzc lURa ca7actcnbíáca ç2 dc ll gerações ó simdtM(a sc para
lodo {,] 5; { $ 1}, Àb,. c Àb são si7nét?'aras.

Definição 5.8 1)izcmos que llnla cav'acto ética Q dc ll tcraçõcs pois p7'0baZ)á/idade

«.ía{« py. '' H;:. Py.

Pelo len)a 5.16, as caiam.terísticas irei'ativas sitllétricas são as únicas características
iterativos do FEAL-N(X) que não sofren] nenl]un)a redução de ])robabilidade quando a-
plicadas ao FEAL-N(X)/RP. Porém, na pi'óxiilla seção, nlostraremos que, ila prática, não
existe característica iteiativa simétrica Flua o FEAL-N(X), fora as triviais, cona ])robabi-
lidade nléctia maior que 2''
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5.3.1 Sobre características iterativas simétricas

Durante toda essa seção, não estaremos considerando as características triviais, pois elas
não ])ossuem nenhuma utilidade pica os ataques diferenciais. Assim, sempre que o único
tipo de característica existente dentro de determinadas condições for trivial, estai'emos
dizendo que unlzl tal característica não existe.

VáRIos inicialmente determinar uin limitante para p.f(X, y) quando X e y são sequências
de bits simétricas e não nulas.

Lema 5.18 .gelam À' c }', scq?ilf lcÍas símétücas dc 3 bits
/ c X # 0 c71tão P.f(X, y) 5; 2'4

SC X CQTSQ Y I)C.tQ fUILÇ.ãO

Dem.: Sejan] X e y, sequências sinlétiicas de 32 bits. Vamos verificar o (lue ocorre
quando tl probabilidade de algunlit S-l)ox da função ./ é igual a 1. Para isso, van)os
analisar separadamente cadzt S-l)ox. Estaremos utilizando albitraiianlente o lema 4.19. o
algoritmo Um e a estruturzt da função ./

Caso l: /,s(Xo, h, Ho) = 1.

C;aso 1.1 : Xo h - h - oo,

Como y :: 0, segue que X 0

(;aso 1.2: À'o = h 80, e yo = 00.

Dever)os ter (80,.;80.. G) Xi) --, 00, e (00,;Xi) --, 80, pela função S'. Agora,
(80«;80, a)XI) --+ 00, se, e somente se, Xl:: 00,. e(00.;;00,) -) 80,. Logo, Xo,yo,}'j não
podem assumir esses valores.

Caso 1.3: Xo = 80,, h = 00, e yo = 02.

Devemos ter (00,;80.; © X]) --, 02, e (02,;Xi) ---» 00,; ])ela função .S'. Agora,
(00.;; 80,: © Xi ) --, 02, se, e somente se, À'l = 00,. e (02,;; 00,) --, 00,. Logo, .X'., yo, h não
podem assuillir esses valores.

Caso 1.4: Xo = 00,, y] 80, e }'o = 02.

Dever)os ter (80,:l X]) --, 02.: e (02.;; Xi ) --, 80, pela função .S. Agora., (80,; Xi) --,

02,: se, e solllente se, Xi = 00,; e (02..1 00,) ''a 80,. Logo, Xo, Ho, h não ])odenl assumir
esses valores.

Caso 2: ps(Xo © XI,Xo © XI, h) l

Caso 2.1 : Xo © X. 00, e h = 00,
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Deveu)os ter (00,.; 00,) --, yo, o que oc.ode se, e son)ente se, yo = 00,. Logo, y

e, conseqiientenlente, X :: 0.

0

Caso 2.2: Xo © Xi 80. e yl = 00,

De«e«los ter (80, © Xi; 00;) --» yo, (00.:;80,) ---. Yo e (Yo;Xi) --' 00, pela fu"ção
S. Agora, (00,;80,) --, Yo se, e somente se, yo = 02, e (80, © Xl;00,) --' 02, se, e

somente se, X. = 00,. Mas, (02.;00,) '-, 00,. Logo, Xo a) XI e h não podem assumir
esses valores.

Caso 3: ps(h,.Xo O Xi, yo) = 1.

Caso :3.1: h = yo = Xo Q XI = 00,.

Como y 0, segue que .X' = 0

Caso 3.2: y] = A'o © Xi = 80. e yo 00,:

Xo©XI , yo e }q não podem assunlii' esses valor'es, ])ois (80,1 80,.) '-} 80,; pela função

Caso 3.3: yi = 80,, Xo Q XI 00,; e }'o = 02,

Xo WXi , Xo e }''; não podem assuillir esses valores, pois (00,; 00,) 'w 80= pela função
S

Caso i3.4: Xo © X] = 80,, y] 00, e yo = 02,

Devemos ter (80, © Xi;00,) --, 02,
(80. © XI ; 00,) --, 02, se, e son)ente se, Xi

e yl nao ])odenl assunur esses valores.

e (Xl;02,) --, 00, pela função .S. Agora,
= 00, e (00,; 02,) '9 00,. Logo, Xo © XI, yo

Caso 4: ps(Yo,X-, h) l

Caso 4.1: yl yo = Xi = 00,

(;omo y 0, segue que X = 0

Caso 4.2: XI yl = 80, e Ho = 00,

Devemos tei (80,. a) Xo;80,) --, 00:. e (Xo;80,) --, 00, pela funçã.o .S. Agora,
(80, © Xo;80,) --, 00« se, e somente se, Xo = 00, e (00,; 80,) ''-' 00,:;. Logo, XI, }'l) e yl

não podem) assumir esses vitlores.

Caso 4.3: Xi = 00,, yo = 80, e yl 02,
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Devemos ter (Xo;02,) --» 80, e (Xo;Xo) --, 02,. Agora, (Xo;Xo) ---, 02, somen-
te se Xél = 1 e (Xo;02,) --' 80.; son)ente se X(l = 1, donde ps(Xo;02,;80,) $ ; e
ps(À'o; À'o; 02,) $ 1 . Logo, pelo len)a 4.24, p/(X, y) $ 2-6. '

(l;aso 4.4: Xi 80,, Yo = 00, e }'] = 02.

Devemos ter (80, © Xo; 80, © Xo) --, 02, e (80, a) Xo; 02,) --, 00,. Agora, (80, ©
Xo;80, © Xo) --' 02, soillente se À'8 = 1 e (80.: © Xo;02,) --, 00.:: somente se Xi = 1.
Ailaloganlente ao caso 4.3, p.f(X, y) 5; 2-'

Assim, quando uma das S-boxes da fullção ./' possui ])robabilidade 1 , X # 0 e y # 0,
temos p.f(X, y) $ 2'o. Pelo leRIa 4.17, a probabilidade de qualquer S-box da função ./' é
zero ou unia potência de !. Pelo len)zt 4.24, p.f(X, y) é o produto das prol)al)ilidades de
cada S-l)ox. Porá?alto, o lema está denlonstiado.

0

Definição 5.9 .Scgíz Q ?znza ca7'acZcrzbíica

lama {ícração zilz/a sc Àb,: é 71u/a.

Z)izcmos q?éc íz {-físáma áfc7'ízção dc Q é

De acordo cona o lema 5.18, se ç2 é uma caiacteiística iterativo sin)étnica então as úllicas

iterações de ç2 que possueil} pior)ztbili(lztde n)pior que IL são as iterações ]lulas. Desta
fora)a, vamos detennillar o número nláxinlo de iterações nulas que unia c.aracterística
iterativo simétrica de v} iterações Q ])ode ])ossuir e, assim, cllegarillos a um limitante para
a probabilidade n)édia de n.

Definição 5.10 5'dam X, y,Z c (I', byícs. Dízc7nos q?]c C é a dderc7],ça dc carmy dc
ÍÍX;V),Z) .. ((R.22)''(Z)): X: © y' © C'', P«« todo { .«, {0,.r,e,...,7}, C'' = 0.
C''+l = C'i qKa7}do C'i - XÍ - y{

D'finiçã' 5.11 SÜ««: X c y, ..qdê«c{« d. g Z,áf., Z«{s q«. /,.f(X, }') >0
riJ C'o Ó « dÍ/c"«Ç« d. c.,mg d. ((Xo; h), yo),
riÍ) C'. é « di/c"«ç« d' ",,'y ./.: ((Xo © X-; X, © X,), h),
ÍÍ ÍJ C: é « dÚ:"«Ç« 'Z' "«,'y dc ((}''l; .X, @ X,), b) .
ri«J C; é « dã/e««Ç« d' c««y d. ((y2; À',), y3).

El\tão

Lema 5.19 .S'e X c y são scqlré7 clãs símcít7lcas dc g2 Z)ÍZs, X ca?lsa y 7)c/a /uzição /
c eaisíc .j cnz {0,/,ao,...,7} ía/ qllc Cá = C'Í = Cj = Cg = 0 c71Zão ua/cm.'

rá)À'í

rÍilv-o+a «''' * = vlj © x'g .
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Dem.: Se X e y são sequências silo)étricas de 32 bits e X causa y ])ela função ./
então:

(Xo; yl ) --, Yo p'la função S,

(Xo © Xi; Xo a) Xi) --' yi pela função .S,

(yl; Xo © Xi) --' yo pela função S' e
(Yo; XI) --, h pela função S.

Pelo algoritmo Zero, pala { C {0, 1, ..., 7}, valem:

H i+2) «'..1 8 x&oh'ooâ

},(i+2) "''a 8 . C,j

}-(í+2) "'''t 8 . Xf © X. G) X; © 0;

K(i+a) "-'a 8 . }l @ X{ G) C;

Como Og = C'Í C: Ci = 0, te«-os:

xgo v,' h'wxgoxÍ
n' © x{ = o

donde,segue o resultado. D

Definição 5.12 (/ma ca7'actc7x'sííca iíí:7'atada ç2 pois?lí Za7na7}/t0 7 sc 11. c o IREI or
ltámcro iltteiro tal quc.:

Íi) ÀE,.
ríi) Àb,.

Definição 5.13 C'{(j) é o «a/or d« di/c7'c«ça dc cara Oi «« .j-és ma íteraçã' dc ""''"
caTacte7x3táca ç2, á € {0, 1, 2, 3}.

Lema 5.20 .Se ezístc uma ca7'actc7.zbiica itcr [ ua si7nétHca Q de íalna7z./}o it, 1} 2 4

e7}tão pn. < 2'3

Dem.: Vanaos mostrar que se a i-ésin)a itelação de Q é nula, i 5; l}
iterações(i + 1),({ + 2) e(í + :3) não pod'n} se- n«las.

i3 , então as

Caso 1: As iterações ã e (í + 1) são nulas.
Claramente, todas a$ iterações da caracteiísticzl são nulas

Caso 2: As iterações ie ({ + 2) são llulas
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Pela clefiilição cle característica, telllos Às 1 = Àb« © Àz 2. Como Àb,. = ÀH;? = 0,
segue que À?i = 0. Dado que no FEAL p.f(X, 0) # 0 se, e sonleilte se, X = 0, temos que
Àg;J tailll)én] é zero, ou seja, as itelações í e (i + 1) da característica são nulas. Portanto,
recaínlos no caso 1, e, conseqüentemente, todas as iterações de Q são nulas.

Caso 3: As iterações í e (i + 3) são nulas.

Su])onllanlos que exista um k en! {0., ..,7} tal que (4(/)k = 0 ])ara todo .j en] {0,1 ,2,3}
e / em {l,...,71}. Pelo lema 5.19, À}3;J, À:; 1 , À:+2, Ài+2 são tais que:

(ÀÜJ ) l; IÀÉ?)f (,xb''')l 0

Pela definição de característica, ÀH;J - ÀP-2 e Àklz = ÀPI , ou seja

( ,xkJ )â (ÀkJ)l; )â )l;

(À$'''): )f ): ÀI'':)f

donde, pelo algoritnlo Zelo, (b(/)t+' = 0 ])ara todo .j en) {0,1,2,i3} e / en] {l,...,rl}.
Conho (4(/)' = 0 paga todo J en] {0,1,2,3} e / en] {l,...,7}}, segue (lue ç2 é uma

cai'acterística tiiviztl, ou seja, não existe uma, característica iterativo sin)éti'ica ç2 nessas
COHrl;Pape

e

Assim, em unia caiíLcterística iteiativa simétrica devem existir pelo Hienas 13 iterações
não nulas pala cada iteração nula. l.lula iteração nula ocorre com probabi]idade ] e, pelo
lema 5.18, unia iteração simétrica não nula ])ossui })robabilidade menor ou igual a 2'4
Logo, f)IJ. $ 2'3

0

Não sabemos se o caso enl (lue as iteiações à e ({ + 4) de Q são nulas ])ode ou não
ocorrer. (;aso esta situação tambéi]] não seja ])ossível então o limítiulte para p: passa
a sei 2'+ , pois as iteiações ie (ã + 5) de Q tan)bénl não podem ser ambas nulas ( a

denlollstração deste fato é análoga ao caso 3 do lema 5.20). Procuraremos agora melllorar
esse resultado para valores particulares de 1} e tambén] limitar py, ])ara os valores de lz
não cobertos pelo lema 5.20.

Lema 5.21 .Sc caíste lzlna ca7'actc7x'sfáca tczaZiuíz simétüca Q cêdo tama7iAo 1}, n ? 3,
é ?lm 7 úmcl'o í ripar c7 Zâo Q ?lão 7)assai 7i,c7}hu7na itc7'açã0 7}1i/a.

Dem.: VaDIos mostiai (lue se fZ possui unia iteração nula, então Q é unia característica

trivial. Assim, suponhíu]]os (lue exista un] k en] {0,...,7} tal que (L(i)k = 0 para todo .j
en] {0,1,2,i3} e í en] {l,...,7z}.

Como Àb,: e Às são simétricas ])ara todo { C {l, ..., ll}, ])elo len)a 5.19, segue que:
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(.xl,.){ )l

Dado que Q é unia característica iterativo, então são válidas as seguintes afirmações
(i) Àb © Xz",

(ii) ÀB
(iii) para todo { en] {2,..,7z -- 1} vale:

ÀÇ - .xh: ÀkJ

Logo, valem:
(i)(Àb)f = 0 para todo í € {1,...,zz},
lii) (Àb,.)l = (.X2;r)8 pa-i- todo í C {l,

(iii) (ÀK' )l
(i«) (À%,.)ã (.x}«)â.
Conl0 71. é unl núlllero in })ar, segue (lue:

, ?2. 2},

(Àb,.)â ,:)â

para qual(quer({,.j) enl {l, ..., lula

Assim, se Q possui unia iteração nula elltão

(Àb,,):

pala todo { em {] ,...,lt}, donde, ])e]o algoritmo Zero, (.j(i)t+' - 0 ])ara todo j enl {0,1 ,2,3}
e i em {l ,...,n}.

característica trivial, ou seja, não existe uma característica iteiativa simétrica ç2 cujo
tamanllo é um número ímpar e que possui alguilla iteiação nula. a

Un)a tolHIa alternativa para o enunciitdo (lo lema, 5.21 é "Se existe un)a calzLctelística
iteiativa siillétiiczt ç2 cujo tamanl)o é um llúineio ímpar então pE $ 2'4"

Lema 5.22 /Vão czístc ca7'acten'.stÍca ítc7'atada dc [ama7}Ao e

Dem.:Seja Q unia característica itera.uva de tamanllo 2. Como ç2 é uma característica
iterativo. valem:

(i) Àb,. © Ài

Logo, Àb = À2s = 0. Como no FEAL p/(X,0) # 0 se, e somente se, X = 0, segue
Àb,. e .iÊ,. são nulas, ou seja, ç2 é umzl catar.terística trivial. Portanto, no FEAL não

existe c.arar.tenística atei'aviva de tamanllo 2. 0
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Lema 5.23 .Sc Q é uma ca7acZcmbZ ca iferaíiz;a dc ZamaziAo # cz tão f2 lido possui
? e hl na itcração lutla

Dem.: Suponham)os que í2 possua unia iteração nula. Sen) perda de generalidade,

xlv'wii;!zipi:,ç :l:; i i x$,:ú$
unia característica trivial. ' '

Portanto, se Q é unia característica iterativo de tamanho 4 elltão Q não possui nenhuma
iteração nula.

D

P: $ 2Lei-4 5'24 .$c Q é u7Ríz caracZcz'z3Záca ifcralíua siznc'íüca dc Za7zza 1/}0 11, 1} $ 5, ezlfâo

Dem.: Claras)ente, não faz sentido consideram)os característica de tamanho zero e,
para o FEAL-N(X), a única característica iterativo de tamanho l é a trivial. Pelo len.a
5.22, não existe característica iteiiLtivíl Q de tamanllo 2 e, pelos lemas 5.18, 5.21 e 5.23,
pZ $ 2'4 se Q é uma cíLracterística iteiativa simétrica de tanlanllo 3, 4 ou 5.

D

(l;omo o FEAL-N(X) possui Eleito Avalanclle. ])aria N i] aios ou água,l a quatro e pelo
lema 5.24 não existe característicíl itelativa sin)étnica de taman]lo nlenoi ou igual a

l/q.-AV

cinco
coill probabilidade média n)pior que 2'a, podemos concluir que a cllance de existir ullla
cítracterística iterativo sinlétiica que possua probabilidade illédia maior que 2'4 é nula.

5.4 Conclusões

Neste capítulo piopusenlos a introdução da função T7' na família de cifras FEAL como u-
]lla forma de foitalecinlento contra a Ciiptoanálise Diferencial. Ademais, l)losttainos que
qualquer característica do FEAL-N(X) nunca é mais eficaz quando aplicada ao FEAl-
N(X)/RP do que era para o FEAL-N(X). As únicas características iterativos que conse-

con)o vimos, possuem a probabilidade média limitada por 2'4 , ou seja, em relação a' unia
caras.terística desse tipo, o FEAL-N(X)/RP é pelo menos tão forte quallto o DESJNBS771.

Mostrall)os tanll#nl que unia caiacteiística iteiativa Q para a cifra Oligma] só é a-
plicável para a nova versão se as diferenças de entrada e saída ])ossuiremulll numero par
cle bits iguais a 1 . As únicas iterações (lue não sofreiTI nenhuma dedução de ])iol)al)ilidade
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sào as simétricas na entrada. Como unlzl iteiação não nula que é simétrica nas diferenças
de entrada e saída possui probabilidade não muito atraente ( 2'4 é apenas um limitante
pata essa pl'obabilidade. A nlelllor probabilidade de unia tal iteração que conllecemos
é 2'o) e levando-se em conta a dificuldztde de utilizar iterações que não são totalmente
simétricas, possuem probabilidade alta e cuja difeiençade entrada seja simétrica, podemos
assumir que en] geral a probabilidade de unia característica para o FEAL-N(X) quando
aplicada ao FEAL-N(X)/RP sofre um decréscimo de { por iteração-

A nova versão permite que se explode un) novo tipo de característica, cuja definição é

a seguinte:

Definição 5.14 .Sega X' a seql7ó7tcía dc bois obZ da a parlár da troca das 7}!ctadcs
de uma seqiiência de bits X.Sejam QL c. çlc, os valores da difere.liça Tios pares dc tc=-
Los legíveis f textos ci.jl'nãos, respectiun711.ente. UITla cal'act,edstica dc it. ite 'açõc.$ )ara
o r'Z,4t-JVTXJ/XP é ull&a í7'i])/a Q = (S2L,fZA,Qc), 07}dc ç)A é lzli}.a /isto dc zl c/c'r"ll-
t« (A-,A,,...,A,.), «d« "". ..«'Ío ""' 7,«,' d« /o,«.« Ai(Àb«tÀb), '"'Í' " Àb«. 'â'
sc.qiiêl elas dc 32 bits cltjo número dc b{.Is {gttais a l é T)ar e os X's são scq if.n.elas dc g2
bits. Esta tripla deve aiT da satisfazer as se.guia tc.s c.Oltdições:

ríJ Àb,. é a 7nctadc d rcáía (Zc Qt o?l essa zizctadc co?l as s?zas 7ncíadcs trocadas;
ri;) .4,. 'z«a' ''q«.,'a« a. n«) '« À%« - (Àb © ("''t"'' '.:q«.,'.z« .z. fz.))';
Íiãí) À%,. é a metade dí7'fila dc Qc;
Íi«J Àll=' © («'et«d' "que,''/« '/e ç2c) '

rliJ 7)aza lodo í Za/ q71c á C {2,3, ...,l}. l},

Àl; - Àhl © (.xH;:)'

Até o p:es'"te :--o-«e:-to co«l,ece«.o; p'--"s res'-lta.los p'r' ";': característic«;, c«jas
c[enlonstiações não serão a])iesentadas a.qui por brevidade. Alguns são:

Não existe caiactelísticzl iterativo de tanlanllo dois ])aia o FEAL-N(X)/RP cuja
probabilidade média seja nlitioi que 2'' ;

Se un)a c.aiactelística itelativa de tiunanho três possuir uma iteiação nula então
ela tanlbénl é ullla caiacteiística para o FEAL-N(X). Uma caiacteiística desse tipo é
baseada en] un] ponto fixo( un} ])oito fixo é unia sequência de l)its que ])ode causal ela
mesma peia função . Kn921 ). Não sabemos se o FEAL ])ossui ou não algum ponto fixo
diferente do zero, Dias, czlso exista, tentos fortes indicações de que essíl iteração deve ter
unia probabilidade bastante baixa.

Uma característica iterativo de tamanho quatro para o FEAL-N(X)/RP não possui
nenlluma iteração nula.

Esperamos, em breve, conseguiinlos ol)tei iesultztdos n)ais significativos para a nova
versão do FEAL. No apêndice do capítulo, descievenlos algumas das nlelhoies itelações
que unia c.arar.terísticzt desse tipo poderizt colltei.
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5.5 Apêndice

Fora)ecenlos nesse apêndice a fornlit de algumas das iterações mais significativas que uma
característica iterativo pala o FEAL-N(X)/RP pode conter. Esperamos cona isso propor-
cional algunaas informações úteis para que seja feita unia melhor análise da segurança do
novo sistema criptográfico.

5.5.1 Descrição de X e y tais que p/(X, y) = 1 e Pav'(X)Apor(y)

X = 00,.00,00,00,. e y = 00.00..00,:00.
À' = 80..80.80,80,, e y = 02,00..00,:02,;

5.5.2 Descrição de X e y tais que p/(X, y) = { e Pa«(X)AP«r(y)

X = 00,:00,X3X3 e y =
.j $ 6, ou X3 = 2c e y3 = 3.

X = 80,80a; X3X3 e y' :=

X3 = 27 + 2C e ya :: l .
X = 00.80,X3 © 80,,X3

e Y3 = 02,.

X = 80,;00,:X3 a) 80,X3
e y3 = 0,4,.

X = XoXo00,00, e y =
.j $ 6, ou Xo = 2c e yo = 3.

X = X.Xo80,80, e y =
.Vo = 27 + 2a e yo :: l.

00,00.:00,Y3, onde X3 27 + 2j e y3 :: 2 + 2(j+2) "lod 8, 0 <

02,00.00,}3, onde X3 2j eY3 :: 2(j+a)"l''z8, 0 <.j <6,ou

ey 00,00.:02,Y3, onde X3 = 00. e ya = 08,,, ou .V3 :: 82,

e y :: 02.:00,.02.Y3, onde X3 = 02. e y3 :: 00,, ou X3 :: 80,

Ho00,00,00,, onde Xo 27 + 2j e Yo = 2 + 2(j+2) "''a 8, 0 <

Ho00,:00,:02,, onde Xo 2; e Vo 2(j+2) "''a 8, 0 $ .j $ 6, ou

5.5.3 Descrição de X e y tais que ])/(X,y)
P«,(y) A Sim(y).

} e P««(X) A

X = 80 00 82 02,, y = 02 00 02 00,, P/(X,y) = :
X 86 06,, }' 02 00,, P.f(X, }'')
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Capítulo 6

Resultados Experimentais para o
FEAL-N/RP

Neste capítulo, a])lesentaieil)os os resultados dos testes feitos cona o FEAL-N/RP. Todos os
programas foram escritos en] linguagem C e executados en] estações de trabalho SI.JN. Para
a geração de dados aleatórios foi utilizadzt a função dralld480 a qual gera núnlelos pseudo-
aleatórios uniformemente distribuídos no intervalo lO,í) através do método congruencial
linear cona aritnaética de inteiros de 48 bits. Os valores das constantes multi])licatíva e
aditivo utilizados foram), respectivaillente, 5DEEC'E661), e B,. A semente inicial foi
deterá)incida pela função srand48o.

6.1 Análise do número de trocas

O objetivo de tal análise é c.onlproval através de simulações em computador que o FEAL
N(X) é um bom gerador de dados aleatórios. O comportamento da função T7' foi analisado
isoladamente e dentro da cifra FEAL. Para a função 7'7' folanl geradas 10 amostras de
tina anho 1 .000.000 e calculada a oração dos textos que sofreram troca entre as metades.
Os valores obtidos para cada amostra focam: 0.49958, 0.50074, 0.50003, 0.49988, 0.50143,
0.50029, 0.49975, 0.50093, 0.49904, 0.49953, cuja média aritmética é 0.500119799.

O FEAL-N/RP foi analisítdo para os valores de N iguais a 4, 8, 16 e 32. Folanl feitos
três tipos de análise: textos aleatórios com cllave secreta fixada, texto fixados con) cllaves
secretas aleatórias e textos aleatórios cona cl)aves secretas aleatórias. Os valores que são

fixos tambén] foram ol)tidos aleatoriamente. Em cada uma das análises, foram utilizadas
anlostl.as de tamanho 100.000 e contados o número de trocas en] cada iteração e o ]lúmero
de textos que sofrerzul í trocas, 0 $ ã $ ]V (durante os ciframentos. Os resultados obtidos
foram
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Análise do Número de Trocas para o FEAL-4/RP
Tipo: Textos e cllaves sec.netas aleatórias

Tanlíuillo da anlosti zl: 1 00.000

85

lteração Núnaero de Trocas

 
49868
49994
50004

50137

Trocas Nún)ero de Cifrar)en tos

 
6248

25050

37481

2489:3

6328



Análise do Número de Trocas para o FEAL-8/RP
Tipo: Textos e cllaves secretas aleatórias

Tamanho da, amostra,: 1 00.000

86

It-.,r;n'Y" Núnlelo de Trocas

 

50080

49767
50258

50068
49813
50009
49821

50157

Trocas Núllleio de Cifratllentos

 

392

i131
10900

21947
2736:3

21783
10946

3146
392



Análise do Núnleio de Trocas para o FEAL-16/RP
Tipo: Textos e cllaves secretas aleatórias

Tanliulho da ai-mostra: 1 00.000

hei'a.ção Núnleio de Trocas

 

50180
49974

50103
49955

49832
50112

50:365

49679

50115

499 :3 :3
50285

50206
50160
49749

49727
50122

Trocas Número de Cifrzullentos
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Análise do Número de Trocas para o FEAL-32/RP
Tipo: Textos e cllaves secretas aleatórias

Tamanho da amostra: 100.000

88

lteração Nún)ero de Trocas l
01 1 50296

05 L 50185



89

Trocas Núnlel o de Cifralllentos

   



Análise do Número de Trocas para o FEAL-4/RP
Tipo: Textos aleatórios cona c.clave secreta fixa

Tamanllo di amostra: 100.000
Cllave: 4F !J(i 18 9D 0F 4B 45 55

90

1+.,.,,.nn
l UL l LU\ \0V

Número de Trocas

 
49972

50169
499:36

49928

Trocas Núltleio de Ciframentos

 
6162

24995

]7690
24982

6171



Análise do Número de Trocas para o FEAL-8/RP
Ti])o: Textos ítleatórios com cllave secreta fixzt

Tanlíulho da amostra: 1 00.000
Chave: AD D8 72 FI AI 6C 37 8E

91

lteritção Núnleio de Trocas

 

50064
49822

49897
50054

49857

50108
49826

502:30

Trocas Núnleto de Cifrzullen tos

 

3Ç)8

316 :3
10918
21812

27:357

22025
10802

3142

38:3



Análise do Número de Trocas para o FEAL-16/RP
Tipo: Textos aleatórios cona cllave secreta fixa

Tamanho (la amostra: 1 00.000
Cllave: CO D2 F6 15 82 4B D4 94

92

It,eracão Número de Trocas

 

50051

49811
49822

49951
50085

4986]
4980Ç)

49952
49986
49942

50014
5002:3

49999
4981:3

49718
49831

Troczts Nún)ero de Ciframentos

   



Análise do Núlliero de Trocas para o FEAL-:32/RP
Tipo: Textos aleatórios cona chave secreta fixa

Tanlzulllo da amostra: 1 00.000

Chave: 5A EI 4C A2 45 78 91 EB

93

lteia(;ao Número de Trocas

 

50148
50059

50018

50:365

49999

49725

50184
4995]
50102
49682

50212
50006

50222
49Ç)05

5005]
49940

50005

49988

50064

4Ç)841

5014]

50029
49986

50298
49940

49858

50069
49855

5005:3

49877
50095

49926



1)4

T+..,,;.
l U--l "\'+-/ Número de Trocas l

 



Análise do Número de Trocas para o FEAL-4/RP
l i])o: Texto fixitdo cona cllaves seca'elas aleatórias

Tan)a.nulo da amostra: 1 00.000
Texto: :32 70 B8 55 19 :32 FA CI

95

lterttção Número de Trocas

 
50198

50166
50o8 :3
50024

Trocas Número de Cifranlentos

 
601:3

24994
}7752
249Ç)l

6250



Análise do Número de Trocas para o FEAL-8/RP
Ti])o: Texto fixado coi]) chaves secretas aleatórias

Tamanllo da amostra: 1 00.000
Texto: AD 7:3 IF F0 8B EA CO AE

96

lteiação Número de Trocas

 

50228
49964
50060

50160

5002:3

50:304

49928
49981

Trocas Número de Cifranlentos

 

378

3187

10713

21800
27404
22038
10908

3195

377



Análise do Nún)eto de Trocas pala o FEAL-16/RP
Tipo: Texto fixít(lo com chaves secretas aleatórias

Tanlíulllo da amostra: 1 00.000

Texto: E(IJ BA 6E DF D5 DF 7A FB

1 + P]' :l f' n r. Número de Trocas

 

49984
50035

50133
50286

49920
500 ;3 :3
50117
49927

50015
49986

50111
50104

50146
49948

49872

499:35

Trocas Núnlel.o de Cifranlentos

   
q7



Análise do Número de Trocas para o FEAL-32/RP
Tipo: Texto fixado com cllaves secretas aleatórias

Tanaaullo dít amostra: 100.000
Texto: 00 72 9C B7 2F 9B 8D 14

98

T arar;n
JL U\-'E W\WV Número de Trocas

 

49859
49816
49576

50106
4985]
50059
49888
49950
49967

50070
50132
49987

50274

50104
49942

4982:3

49923

49802
49946
49915
50009
50160

49757
49878
4Ç) 85 :3
49758
50196

b0169
4Ç)945

4997Ç)

491)2]

49892



9Ç)

Trocas Número de (;ifranlelltos

   



Como ])odemos observar para todas as cifras, em cada iteração aproxinladanlente
metade dos textos possuem as suas metades trocadas, a média aritmética aproximada do
número de trocas por cifranlentos é .N/2 e a probabilidade de.que un] texto sofra i trocas

durante o processo de cifrar)ento é, aproxinladanlente, l 'i l 2'W

6.2 Análise das características de Biham e Shamir
Para cada característica apresentada por Billam e Sllanlir en] IBS91al foram) gerados

100.000 pares de textos aleatórios e feita a contagem por iteração do número de pares que
satisfazem o valor da diferença da característica na entrada da função /. Os resultados
obtidos são dados a seguir. Observemos que esses resultados estão de acordo cona a análise
teórica feita no capítulo 5.

C aracterística l-l

Característica 1-2

Característica 1-3

100

]teiação FEAL-N FEAL-N/RP
l 100000 100000

Ttprnr;n FEAL-N REAL-N/RP
l 100000 100000

lteiação REAL-N REAL-N/RP
  100000 50224



Característica 1-4

FEAL-N/RP
50143

Característica 5-1

Característica 6-1

Característica iterativa

101

T t D]' n '' n r.
A VL,l U\-UV FEAL-N REAL-N/RP

 
100000

100000
25142
25142

6298  
T t o.. =. ,- u r.
A V\'l U) -WV

FEAL-N FEAL-N/RP

 
100000

100000

24994
24994

6315
6315  

l t a,. c. " n f.
l U\,l (b\-tLv REAL-N FEAL-N/RP

 
100000

25109
6260
1529  



Conclusões Finais

Neste capítulo, vamos fazer um iesunlo geral do que foi feito llesta dissertação e citar
alguns dentre os vários estudos que ainda podem ser feitos. No capítulo 1 , apresentamos
os conceitos básicos da Criptologia. No capítulo 2, foram descritos detalllaclan ente os
algoritnlos de cifranlei)to, deciframento e de geração de subcllaves da fannHia de cifras
FEAL. No terceiro capítulo, foram apresentados os collceitos cla Cria)toanálise Diferencial,
os quais são válidos para todas as cifras de Feiste].

No quanto capítulo, vimos como o método da Criptoanálise Diferencial se aplica à
fannüia de cifras FEAL. Enl nossa descrição do método, procuramos com])letal algumas
lacunas existentes na publicação originítl, tentando assim tornar o método mais fácil de
ser entendido e mais coerente pala o leitor.

No (quinto capítulo, prol)usem)os a introdução da função de troca T7' na metade di-
reita do bloco de entrada de cada iteiação do FEAL-N(X) cona o objetivo de reduzir a
probabilidade das características de Bihanl e Sllanlir, criando assim uma nova versão da
cifra a qual dei)onlinamos FEAL-N(X)/RP. Mostramos que essínlova cifra é n)ais forte do
que o FEAL para qualquer ataque bztseado en] unia característica para a cifra original e
citamos alguns resultados que conllecei))os pala un] outro tipo de c.aiacteiístic.a que ])ode
sei explorado pala a nova versão. No capítlllo seguinte, apiesentanlos algumas simulações
([ue coma)rovan] zl aleiLtoriedade ilíl função T7' inserida no FEAL e a análise teóiicêl feita.
pala as calacteiísticas.

Cabe notei' que nos estudos feitos para a função T7' quer seja como função isolada quer
como parte de unia cifra não levamos en] consideração a definição da função .r. Assim,
essa alteração pode ser introduzida en] qualquer cifra de Feiste] e para a qual vztlerá a
mesma análise feita para as calam.terísticas. Como exemplo, temos:

Se essa função de troca for introduzida no DESJNBS771 então duas das tias carac-
terísticas iterativos propostas en] IBS911 são anuladas e a ouvia sofrerá unia dedução de
probabi[idade por un] farol de { zl c.a(]a duas iterações;

Se T7' for introduzida. en] LOl<ljBPS901 então as duas características itelativas apre-
sentadas enl IBS911)l deixarão de ser válidas.

Dentre o$ estudos que podem ser feitos Fibra o FEAL-N(X)/RP podemos destacam:
Encontrar un] límitante pala a probabilidade média de unia característica iteiativa

ou enc.onerar ullla. característica iterativo cuja prol)agilidade n)adia seja razoá,vel ( itlgo
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maior que 2'' );
Alterar a função .S para unlzl fui)ção que se aproxime mais do cone.eito de função

completa e que tanll#n] seja eficieiltenlente inl])lenlentável em software. Analisar o conl-
portanlento en] relação a um atitque diferencial;

- Analisar a resistência da nova cifra para um ataque diferencial que utilize carac-
terísticas condicionais como descrito em IAB93);

Analisar a resistência da covil cifríl ])ara un] ataque baseado en] umll melhor apro-
ximação linear do algoritnlo de ciflanlento ( Esse tipo de criptoanálise é conhecido como
Criptoanálise Linear e é mais forte do que a Ctiptoanálise Diferencial. A n)elhor cripto-
análise desse tipo publicada é feita ])ala o DESJNBS771 em IMa931. Un)a boa a,])ioxin)ação
linear para a função Si do FEAL é dada em ITC911).

No apêndice do capítulo 5 foliun apresentadas algumas das mellloies itelações que
uma característica parei a família de cifras FEAL pode possuir. Esperamos que cona isso
esteja[[[os facilitando o trai)all[o da(]ueles que pi'etenden] ai)ans ]r n]ais ])rofundan]ente
segurança do FEAL-N(X)/RP

10:3
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