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R,esumo

Est.e trabalho cliscori'erá sobre alguns mét.odes estat.ísticos para análise de algoritmos criptográficos.

Sela dada ênfase aos algoiitmos cript.ográficos que t.rabalham sobre um segmento ou bloco de texto
por vez, e, que obedecem a chamada está'utui'a de Feistel, i.e. que iteram uma função criptográfica fraca
diversas vezesl em particular, vamos nos at.er às famílias de cifras denominadas FEAL-N e FEAL-NX

Neste contexto, sei'ão descritas

e noções básicas sobre criptografia e criptoanálisel

e uma técnica de análise estatística conhecida como criptoanálise diferenciall

e uilaa t.écnica de análise estat.ística conhecida como criptoanálise linear'

a técnica de ci'iptoanálise difet'encial-linear, e apresentados resultados de sua aplicação prática
pai'a a quebi'a das instâncias FEAl-8 e FEAL-8X;

+ uma alteração nas cifras FEAL-N e FEAL-NX conhecida como FEAL-N(X)/RP que visa o seu
fortalecimento contra ataques diferencial e linear;

algoritmos pai'a obtenção de caract.erísticas e relações lineares para as cifras FEAL-N(X) e FEAI
N(X)/RP; est.es algoritmos foram executados numa máquina paralela PARIX/Parsytexl

Abstract

This dissertation deals with some statistical methods for analysis of cryptographic algorithms

\Ve'll emphasize the se called Feistel ciphers, that is, cryptographic algorithms which encrypt one
block of text at a time, and which iterat.e a crypt.ographically weak function several times. For instance
we'll work more accurately with t.wo families of such ciphers called FEAL-N and FEAL-NX.

In this context we'll present

e some basic notions of crypt.ography along with some cryptanalytic terminology;

e a statistical method called di#erential cryptanalysisl

e a statistical method called linear cl'yptanalysis;

+ a statistical technique called differential linear' cl'yptanalysis, with some experimental results
due to an effective attack against. REAL-8 and FEAL-8X;

e a variant. of FEAL-N and FEAL-NX family of ciphers, called FEAL-N(X)/RP, aimed at strengtlie
ning it. against differential and linear attacksl

algorithms to obtain characteristics and linear relations for FEAL-N(X) and FEAL-N(X)/RP ciphersl
for t.he experimental results u,e make use of a 16-CPU-parallel-machine PARIX/Parsytec n
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C:apítulo l

Introdução

Though we know that time has wings
we are the ones who have to fly

Rush, Everyday Glory.

The most important thing in
communication is hearing what

isn't said. Peter Drucker.

The only thing we have ta
fear is tear itself

Franklin D. Roosevelt

A necessidade de sega'edo e integridade de mensagens (escritas ou faladas) , tanto na ti'ansmissão quanto
na sua recepção, foi provavelmente, a razão principal da criação de códigos e de transformações diversas
que procuravam esconder o seu significado verdadeiro, de forma que apenas aqueles que conhecessem o
método inverso conseguiriam entender o seu conteúdo. Como exemplos temos desde conversas telefónicas
simples, incluindo transações financeiras, proteção de segredos industriais, e segui'ança de transmissões
militares e diplomáticas

Neste contexto, vamos supor uma situação genérica na qual dois indivíduos (remetente e destinatário )
desçam trocam informações de modo que nenhum terceiro indivíduo (intruso), não autorizado, que escute
ou intercepte o meio de comunicação, possa entender ou alterar o conteúdo da conversação (vede Fig.
1.1). Um modo de se atingir este objetivo é at.ravés da criptografia.

A cl'iptogi'afia consiste no estudo e no desenvolvimento de métodos (algoritmos) que transformam
dados (voz, texto, imagens) em uma forma ilegível (a intruso(s)), a fim de permitir uma comunicação
sigilosa (entre remetente e destinatário)

Vamos apresentar algumas definições básicas às quais nos referiremos frequentemente

O termo texto legível será usado para indicar que o significado da informação pode ser facil-
mente compreendido sem informação adicionali, e o termo texto cifrado indicará que, em princípio,
seu conteúdo é ilegível (a um intruso).

tsupondo que este texto não tenha sido submetido a qualquer transformação prévia que afere sua legibilidade

l



RCEPTAÇAO
;RAÇÃO
.QunTEXT

COMUNIC TEXTO CIFRADO

Figura 1.1: Comunicação sigilosa: as set.as duplas indicam tráfego em ambos os sentidos

O termo cifrar designará uln algolitmo de ciframento que transforma um texto legível em um
t.exmo cifrado sob controle de uma chave de ciframento. Analogament.e, a transformação inversa, que
recupera um texto legível, a partir de um t.ext.o cifrado, através de uma chave de deciframento, será
o algoritmo de deciframento associado'

A necessidade da exist.ência de uma chave criptográfica é devida à possibilidade das cifras serem de
conhecimento público, ou mesmo poderem ser deduzidas ou descobertas poi um int.ruso de modo ilegal
A chave é um parâmeti'o que deve sei' mant.ido em regi'edo. Nota-se, portanto, que é desejável que a
segurança de uma cifra se concentre exclusivament.e, ou no maior grau possível, no segredo da chave.

Genericamente, exist.e uma chave de ciframent.o, e outra chave distinta para o deciframento. Uma
cifra será dit.a simétrica , se 4 a chave de ciframent.o puder' ser facilmeiit.e obtida a partir da chave de
deciframento e vice-versa; a cifra será dit.a assimétrica', caso contrário

Definição 1.1 rQuebi'a de uma Cifra)

Quebram' a segui'ança cle uma cifra /De83y sigrl{/íca deduzir ou obter alguma {n/armação sobre o
lento tegíuel (total ou parcialm.ente), a partir de alguma informação sobre o tecto cifrado correspondente,
sem o conhecimento da chave, ou então, obter (total ou parcialmente) a chave criptográ$ca 6 utilizada
em um par (te=Lo legível-tecto cifrado) a partir do conhecimento deste par. Segundo o contento da análise
deve ser possível determinar qual dos parâmetros está sendo procurcLdo, o tea;to legível ou a chame.

A ci'iptoanálise consiste no estudo de t.écnicas que permitam avaliar a robust.ez do projet.o de uma
cifrar e, assim, garantir um grau mínimo de segurança. A criptoanálise, portanto, supõem certas hipóteses
(conhecimento do algoritmo criptográfico, por exemplo), e analisa mét.odes de quebra de cifras sem o
conhecimento da chave, i.e., de modo ilícit.o. Toda tentat.iva de obtenção de informação deste modo não-
legítimo constitui um ataque. Um ataque genérico pode ser classificado, segundo a atividade do intruso,

2ou algoritmo criptográfico
3neste sentido uma cifra pode designei' tanto a função de ciframento quanto a de deciframento, i.e. é uma função inversível
4também chamadas de cifras de chave secreta
Stambém chamadas de cifras de chave pública
Õchave de ciframento ou deciframento
7tanto do ponto de vista do seu projetista quanto do intruso

2



em : passivo i.e. o intruso apenas copia ou escuta o meio de comunicação sem interferir ou altei'ai o
cont.eúdo da convem'saçãol e, ativo. caso cont.rário

Definição 1.2 t/í7ia cz/ra ó dize incondicionalmente segui'a se dão puder ser quebrada, {ndependen
temente dos recursos (cotrtputacioíiais: $naitceiros) e do tempo disponível ci qualquer intrusos

Definição 1.3 Uma cdu é dita coniputacionalmente segura se dados os recursos reais disporzz'Dais
(por exemplo, todo o poder compuLactonat existente), e certas restrições de tempo (por exemplo, o período
de tempo no qual a informação cifrada detri permanecer secreta, {.e., enquanto Líder ucltor), não joT
possível quebrar a cifra

Em geral, a segurança de uma cifra é baseada no conhecimento acumulado sobre ataques conhecidos
até o moment.o em que a cifra é disponibilizada, o que pode não incluir novos ataques não previstos no
seu projeto. Poi' isso, em geral, não é possível garantir, com absoluta certeza, se um dado algoz'itmo
é ou não computacionalment.e seguro. Det.erminadas informações, entretanto, muitas vezes exigem alta
confiabilidade e sigilo, por isso, uma estratégia, que pode ser usada, é a de subestimar a análise atual
da segurança de uma cifra e t.amar medidas que impeçam ou minimizem a chance cle um ataque bem
sucedido mesmo sob condições muit.o favor'áveis para un] intruso, por exemplo : ti'ocas a chave a cada nova
mensagem cifrada, escolhem' adequadament.e o valor de cada nova chave, e eliminar eventuais redundâncias
no texto legível aiit.es do ciframent.o: se possível.

Uma visão conservador'a de segurança consideraria uma cifra como tendo sido quebrada se um único
bit, em uma posição qua]quei- da chave 9 fosse descoberto ILaHe94], mesmo sob condições privilegiadas
para um inti'uso como : quantidade elevada de textos legível-cifrado disponíveis, de memória, ou de
quantidade de processamento. Est.es ataques podem indicar fraquezas mínimas na cifra as quais podem
sei' exploradas poster'ioi'mente para at.aques sucessivamente mais abrangentes.

Segundo o tipo de informação disponível a um intruso (i.e., além de supor que o intruso conhece os
algoritmos de ciframento ou deciframento, e que o texto legível é cifrado apenas uma vez, sem trans-
formações adicionais antes ou após o ciframent.o), pode-se classificar um ataque nos seguintes tipos:

exclusivamente texto cifrado conhecido: é um ataque passivos o intruso tem acesso ao(s)
texto(s) cifrado(s) (ou a part.e deles) t.rocado(s) ente'e remetent.e e destinatários por exemplo, pela escuta
no meio de comunicaçãol este é o tipo mais forte de ataque dentre os aqui apresentados, pois, supõem
a hipótese mais fraca de que o int.rufo dispõe apenas de texto cifrado, não tendo meios de obter
informação soba'e o texto legível correspondent.e l

texto legível conhecido : é um ataque passivos o intruso tem acesso, além do texto cifrado, a uma
certa quantidade de t.exmo legível correspondent.e (ou a parte dele(s)). Em certos casos, o conhecimento
de certas palavras-chaves, do context.o da mensagem, ou de características léxicas ou sintáticas do idioma
utilizado pei'matem uma boa aproximação de um ataque deste tipo l

texto legível escolhido : é um ataque atino; neste caso, o intruso tem condições de escolher
arbitrariamente o t.exmo a ser cifrado, sda induzindo o remetente a cifrar determinada informação, seja
obtendo acesso ao disposit.ivo ci'ipt.ográfico; mas, ainda assim, o intruso não tem influência sobre a chave,
nem pode forçam a ut.ilização de uma chave particular. Apesar de constituir a hipótese mais forte dentre
os ataques anteriores, est.e tipo de at.aque fornece condições de avaliar até que ponto a segurança de uma
cifra depende (exclusivamente) da chave ou: se a segurança pode ser comprometida pelo conhecimento
de outras informações nem sempre secretas (como as cifras utilizadas)

Bum exemplo de cifra incondicionalmente segura é conhecida por one-time-pad; vede [De83]
9ou uma fração considerável de texto legível, que permitisse a sua identificação única

3



1.1 Cifras de Bloco

Na pi'ética, coiisidei'aremos que os text.os legível e cifrado serão pi'ocessados em segmentos de tamanho
fixo e finit.o chamados blocos.

O tamanho dos blocos sela medido en] número de bits. Se o texto legível for maior que o tamanho N
do bloco de entrada da cifra, pode-se dividir o t.exmo em partes iguais de N bits cada, completando, por
exemplo, o último bloco com bit.s arbit.rários, se necessário, para atingir o comprimento N

As cifras de bloco trabalham sobre um bloco de t.ext.o (legível/cifrado) por vez

Definição 1.4 rBusca Exaustiva)
Um ataqTze genérico gue pode ser aplicado a qualquer cilfra é conhecido como busca exaustiva

rtambé7n corzÀecido como ata(lue poi' foi'ça bl'uta) . Aresta aipo de ataque, um intruso, tendo corzbecÍ-
mento dos algoritmos de cilrantei\Lo (EKI..)) ou decijramento (DKI..)), um bloco de tecto !egíuel\' (P), e
um bloco de tento cifrado (C), calcula para todas as chaves (i'ii) possíveis, os valores : EK:l.P) = Ci (ou
DK.(.C) -- Pi). Se pctra algum valor lÍi tivermos Ci -- C (ou Pi então, Ki é uma chave prouáue!,
i.e., uma candidata à chame verdadeira com alta probabilidade li

A busca exaustiva, em gei'al, usa unia quant.idade fixa de memória, necessita de poucas amostras de
texto cifrado (e/ou legível), mas o número médio de operações aritméticas tornam este ataque inviável
na prática. Por exemplo, se uma determinada chave tiver n bits, a complexidade do ataque será 0(2"),
ie, exponencial no número de bit.s da chave::

A complexidade de um ataque genérico pode ser medida segundo diversos parâmetros : em relacão
ao número de t.exmos cifrados (e/ou legíveis) necessários, ao número de valores (chave, textos) testa-
dos exaustivament.e, ou ao número de operações aritméticas necessái'ias (tempo de processamento) para
análise.

1.2 Cifras de Feistel

Vamos apresentar algumas definições preliminares

Definição 1.5 rSubstituições)
Geneócamente, substituições são trens/armações que associam símbolos ou conjuntos de sálnbolos

de um alfabeto (grupo de símbolos válidos parca um tea;to legível) a símbolos ou conjuntos de símbolos de

loa fim de permitir fácil associação de termos usados neste trabalho com os artigos citados nas referências bibliográficas,
por convenção, adotaremos notações que representam iniciais ou abreviaturas de tei'mos em inglês, como, por exemplo : P
de "plaintext" , C de "ciphertext", 1< de "key" , EK' de ''encryption with key K" , l)K' de "decryption with key K", L de "left"

e R de "right" . O uso destas iniciais ao invés dos correspondentes termos em português visa também evitar ambiguidades
como ocorreria, por exemplo, para a letra C signiâcando ''Ciframento'' , ou ''Chave'' ou texto ''Cifrado'

numa altet'nativa de ataque poi' busca exaustiva, mais forte, supõem a hipótese de uso exclusivo de texto cifrado
conhecido, i.e., o intruso, a partir de um texto cifrado C, experimenta todas as chaves (If{) possíveis em D/« (a) = Pi até
que o texto Pt tenha significado i.e. seja legível. Tal chave /{i que recupera Pt é considerada uma chave provável, com alta
probabilidade. Existe porém, neste caso, a chance de que mais de uma chave possa decifrar C em um texto legível. Este
tipo de ataque, pol'tanto, é mais complexo, pois, consiste numa busca simultânea de chave e de texto legível

12ern princípio, a complexidade da busca exaustiva da chave para uma dada cifra está associada basicamente ao número
de bits da chave. Porém, se determinadas propriedades forem satisfeitas pela cifra, o esforço de busca pode ser reduzido.
Exemplos destas propriedades incluem : (i) complementaridade da chave e do texto legível (do tipo existente nas cifras DES
[Do82] e LOl<1 [La92]); (ii) chaves fraca ou gemi-fraca (vede apêndice)
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outro alfabeto (valores válidos para lim. te=Lo cifrado)

Poi' exemplo, supondo que ambos os alfabetos sejam iguais, uma função que associa as letras de 'A' a
'Z' às letras de 'Z' a 'A', nessa Oldeill, constitui uma substituição. Existem outros tipos de substituições
mais genéricas, cujos alfabetos são diferentes, de tamanhos distintos ou que não associam necessariamente
um único símbolo (de um alfabeto) a um único símbolo (do outro alfabeto)

Definição 1.6 rTt'ansposições,)

'lYansposições são tim tipo de cdr'a de bloco onde sÍhzbolos em. posições .aras rzo b/oco são deslocados
para uma posição (P=a ott variável) 110 mesmo bloco.

Por exemplo, a transformação 7'((rl , z2, z3, =4)) = (a;3,a2,z4, zi) associa um bloco de 4 símbolos a
uma permutação (fixa) de seus símbolos.

As substit.uições e transposições, isoladament.e, são operações relativament.e fracas no sentido de pode-
rem ser quebradas com certa facilidade, por exemplo, através de análises estatísticas baseadas no idioma
ou no contexto da mensagem

Definição 1.7 rCifras de FeistelJ
t/m« Cifra de Feistel corzsisÉe na utilização de sllósliluições e transposições, a/leTRada e {terati-

t;amerzÍe. Z)eseja-se, com. esta com.bínação, obter, em. geral, tema trans/armação que não é ne7r} uma
substituição (pura) nem um.a transposição (puta), m.as Mina cifra mais forte que ambas.

Esta combinação de operações se baseia na Teor'ia da Infoi'mação de Claude Shannon, e tem o objetivo
de obter cifras foi'tes ou seguras, onde a substituição é i'esporisável pela confusão da informação e a
transposição é responsáve] pe]a difusão da informação [De83].

Vamos nos concentrar num tipo de cifra de Feistel cujos blocos de text.o cifrado e legível têm tamanho
pai e mesmas dimensões. Inicialmeiit.e um bloco de tamanho 2d é dividido em duas metades, L e R. O
semi-bloco L (mais significat.ivo) é combinado via operação ou-exclusivoi3 com a saída de uma funçã?
não-linear i4 F pai'amet.rizada pelo gemi-bloco R (menos significativo) e por um valor secreto (subchave)i6
/{f, ] $ í $ ]V. O semi-bloco R não é alt.erado nesta open'ação. Este conjunto de transformações constitui
uma item'ação na cifra de Feist.el

As subchaves /{i são valores, em geral, derivados de uma chave criptográfica 1<, através de um algo-
i'itmo específico, e que procuram expandir a informação (secreta) de I':. lst.o é, devido à necessidade de
uma quantidade de informação (secreta), em geral, maior do que a fornecida por uma chave criptográfica
apenas, procura-se gerar, a partir de 1<, valores (de baixa correlação em relação a 1<) que são as subchaves,
usadas pastel'dormente nas funções não-lineares nas iterações da cifra.

Entre irei'ações os semi-blocos de t.exto L e R são trocados entre si. Após a última iteração não há
trocas entre os dois semi-blocos, por isso a troca não foi incluída na iteração em si. Caso a troca seja

iaa operação ou-exclusivo (©) ou XOR corresponde à adição bit a bit módulo 2, i.e. sem a propagação de bit de vai-um;
se seus open'anhos forem maiores que um bit a operação se estende a todos os bits, sendo efetuada bit a bit nas posições
comi'espondentes dos open'findos

14a resistência criptográfica de um cifra de Feistel depende da robustez da função F da cifra contra ataques genéricos,
pois, é a única operação não-linear' na cifra

iscaso não houvesse subchaves associadas às iterações da cifra, a transformação feita pela função F em cada iteração
seria fixa e idêntica em todas as iterações, de modo que se poderia atacar a cifra (a fim de se descobrir o texto legível)
simplesmente tabelando-se, pal'a um número fixo de iterações, os valores de texto legível e cifrado, correspondentes, com
custo 0(2"), onde n é o tamanho de um bloco de texto legível-cifrada
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considerada parte da irei'ação, ent.ão, uma t.roca adicional deve ser incluída ao final da cifra, pois, dessa
forma a estrutura definida para a cifra de Feistel pode ser usada t.ant.o para cifrar como para decifrar
(neste caso, as subchaves do deciframent.o consistem nas subchaves de ciframent.o em ordem invertida).
Ou seja, denotando poi' Li e nf os semi-blocos após a iteração i, l $ { $ N, temos, no ciframento (vide
.Fig. 1 .Z( a) )

(Lo, Ro) := (Pz,, Pn);

para iteração := ] até N faça {

I'it.eração :: Z'it.eração-i © F'(4t.eração- l , /{iteração);

/iiteração :: /tit.eração-i ;

(Literação, Rit.eração):-(&t.eração, Ziteração);

(C:L, CE) := (RN, LN);

e, no deciframento (vede Fig.

}

1.2(b)), temos a operação inversa

(LN+I , RN+I) := (CL, CB);

pat'a iteração := N até l faça {

Éiteração :: Literação+i a) F'(Riteração+i , /{iteração)l

/iiteração :: 'fiiteração+i l

(Literação , &teração) := (&t.er.ção , Literação);

}

(PL, PR) := (Ri,Li);

Definição 1.8 Onvolução)
Uma /unção G é dita uma involução se a aplicação composta rum riÚmcTO paf de vezes,) de G consigo

mesma é equitialente à operação derztidade.

O deciframento assim efetuado i.e. utilizando a mesma estrutura do ciframento, independe da função
F ser inversível ou possuir qualquer estrutura particular, mas é consequência das operações ou-exclusivo
e tl oca serem involuções, i.e. sda /Zj , por exemplo, a transformação realizada na j-ésima iteração

/{.f((Z.j-:, Rj-:), /{j) =(Lj-i © F'(Rj-:, /{j), R -:)

então,

/zj(.rtj((Lj--, Rj -),/{j),.rç) =((E:f-: © f'(Rj--, iTj)) © F'(Rj--,/{j),Rj--) =(Ej-:,Rj-:)

Analogamente, a operação de t.roca (Tr) entre os semi-blocos Li e .fÜ também é uma involução

r,((z,i, &)) = (a, Lí)
e, portanto,

r,(r,((z,i, R))) = r,((R, zi)) =(Li, &)
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a=(C.,Cn

Lo= PL

I'i

Z'2

(;)

Pn

(b)

Z'2

Z'i

Figui'a 1.2: Diagrama de uma cifra de Feistel de N iterações: (a) ciframento, (b) deciframento



Tal composição é o que ocone efet.ivament.e no deciframento (vida apêndice)

Os semi-blocos resultant.es da últ.ima it.eração do ciframento (resp. deciframent.o) são concatenados
formando o bloco de texto cifrado (resp. legível).

1.3 As cifras FEAL-N e FEAL-NX

As cifras FEAL-Ni6 e FEAL-NX lhÍi901 são uln tipo de cifra de Feistel de N it.erações, projetadas
para serem eficientement.e implementadas em software e hardware, envolvendo valores de pelo menos 8
bits. As cifras FEAL-N usam blocos de t.ext.o (legível e cifrado) de 64 bits e chaves de 64 bits.

As cifras FEAl-NX [h'ii901 diferem das cifras FEAL-N apenas na geração de subchaves, utilizando
chaves de 128 bits.

Por conveniência, vamos usar a notação FEAL-N(X) como referência tanto às cifras FEAL-N quanto
às cifras FEAL-NX, indist.intamente.

A seguir vamos detalhar mais precisamente as componentes das cifras FEAL-N(X)

1.3.1 Descrição das Caixas Si para FEAL-N(X)

As caixas Si : {0,118 x {0, 118 -+ {0,118, para í C {0,1}, ou caixas de substituição, são funções
não-lineares deânidas por : se a,P C {0, 118, então,

Si(a,P) = ROZ 2((a+P+ í) mod 256)

iC {0, 1}, onde ROL2 : {0, 118 -+ {0, 11S representa uma rotação de dois bits(de um operando de 8 bits)
para a esquerda i71 e, (Y mod Z) represent.a o resto da divisão inteira de Y por Z.

Definição 1.9 (.F'unção Completa /Ftl8?79

Uma junção cràplográ$ca F é data conip\eta se cada um de seus bits de saída (te=Lo cifrado) depende
de cada bit de entrada (tecto legível ou chave).

Uma matriz de dependência À/1) : {0, 11" -.} {0, 11" indica para cada bit de j saída (0 $ .j É m -- l)
qual o grau de dependência em relação a cada bit i de entrada (0 $ i$ n -- 1) : 0 $ À/Z)[{,.j] 5; l.
Para as caixas Si da cifra FEAL-N(X), a matriz de dependência associada most.ra que estas caixas de
substituição, não são funções completas (mais precisamente, ist.o é devido à operação de soma nas caixas
Sí, pois, cada bit da soma depende apenas de bits em posições anteriores (menos significativas em relação)
à sua, nos operandos, e independe dos bits nas posições posteriores (mais significativas), uma vez que a
soma é feita sempre a pai'tir da posição menos significativa em direção à mais significativa) . Uma posição
nula nesta matriz indica que não há dependência entre os bits correspondentes na entrada e na saída.

Segue abaixo a matriz de dependência dos bits Z = (zi , zo, z7, z6, z5, z4, z3, z2) de saída em função dos
bits(X,y) =(z7,z6,"S,a'4,"3,"2,"i,"o,y7,y6,yS,y4,yS,y2,Z/i,yo) de entrada onde Z = Si(X,y). A
matriz de dependência MD é a mesma para qualquer valor de { 2 0.

i6Fast Data Encipherment ALgorithm
i'se X =(r7, rõ,z5,=4 ,ra,a'2,ri, =o), então, BOLA(X) (,: r4,z3,r2, 1,nO,r7,z6), e n.,O$.Í $ 7são bits
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1.3.2 Geração de Subchaves nas Cifras REAL-N(X)

A função F'K é utilizada na geração de subchaves para as cifras FEAL-N(X).
A função F'K : {0,11S2 x {0, 1132 -+ {0,11aa recebe : um valor cr :: (ao,cvi,a2,a3), e um valor

P = (Po, /7] , P2, P3), qite são os semi-blocos esquerdo e direito, nessa ordem, de uma chave I':, ou, valores
intei'mediários obt.idos durante a geração das subchaves.

Definição l.IO .4 /unção FK(a,P) = Ú = (Úo,@],@z,Ú3) é campo;Za d' q«tro calças Si c.mbinada'
da seguinte forma

Úi = Si (ao © al,a2 © a3 © /jo)

Üo = So(ao,@i © P2)

Ú, = So(@i © Pi,a,Oa;)
@; = Si(@:0 P,,a.)

A função FI(, para geração de subchaves para as cifras FEAL-N, está esquematizada na Fig. ( 1.5)Í8

A partir de um valor arbitrário /\' = (KL, /í'n) de 64 bits, o esquema da Fig. 1.3 obtém subchaves
Ã'i de 16 bits cada, 0 $ i$ ]V +7, sendo duas subchaves por iteração. A notação Bi = (Bi. , Bi. , Bi,, .B{.)

indica que Bi é um valor de 32 bits, e, Bíj são valores de 8 bits (0 $ .f $ 3).

i8para N ímpar' a última subchave gerada, /(W+7+ r çl-L 2 J não é usada, poial o esquema ( 1.3) gera sempre 'im número
par desubchaves

9

matriz de dependencia das caixas Si(FEAL-N(X))
bits de
entrada

bits de saída
ZI ZO Z7 Z6 Z5 Z4 Z3 Z2

 

2'õ 2'7 1 2--i 2'2 2's 2'4 2''
2's 2'6 0 1 2'i 2'2 2'3 2'4
2'4 2's 0 0 1 2'i 2 2 2'3
2'3 2'4 0 0 0 1 2'i 2'2
2'2 2'3 0 0 0 0 1 2'i
2 l 2-2 0 0 0 0 0 1
1 2't 0 0 0 0 0 0
o l o o o o o o

2 6 2 7 1 2-i 2-z 2'3 2-4 2-s
2's 2-6 0 1 2'i 2'2 2-3 2-4
2'4 2's 0 0 1 2-t 2'2 2'3
2'3 2'4 0 0 0 1 2'i 2'2
2'2 2'3 0 0 0 0 1 2']
2 l 2 2 0 0 0 0 0 1
1 2'í 0 0 0 0 0 0
o l o o o o o o



K (64 bit;)

B. (32 bits)

(/{/v+4+t #l-l#J ' /{w+s+F#l

Br#l+3

(/Tm+6+t s-l-l#J ' 'l\ w+7+r+l

''lr#l +4 Br#l+4

Figura 1.3: Esquema de geração de subchaves em FEAL-N [Pa94]

Subchaves--FEAL-N (l<, N) {

(.Ao, Bo) := (/{L, KR);
Do ::: 01

para iteração := 1 até [-Z] + 4 faça {

Diterarão := Alterarão-l;

''!iterarão :' Bit.erarão.l ;

= FK(.4it..,,.ão.-
/(2*it.erarã0.2 :=(Bio, Bi-);

B
iteração Bit.eração-i © Oiteração-i);

= (Bi,,Bí,)

}

}
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K (128 bits)

/{., (ÊI.bb bits)

,4o (32 .yiE

(K- , À';)
B, = (/{2(,-i), /{2k-i)+i)

(/{w+4+r#l-l#J ' /{JV+5+r#l-l+J )

'4r#i + ' 'r+l+4

HH

Br#i+' V
/{,2 (32

/{,i (32 bits
J{,t © /{,2 (32 bits

bits)

(/{x+o+r#l-l#J ' /{w+7+f#l-l#J )

'4r+l +4 [#l+4

Figura 1.4: Esquema de geração de subchaves em FEAL-NX [Pa941

No esquema de geração de subchaves nas cifras FEAL-NX (Fig. 1.4)iP, a partir de uma chave /{ =
(/{l, /{R) de 128 bits, obtém-se subchaves /{j de 16 bits cada, 0 $ .j $ N + 7, onde ]Í'l e /{R têm 64

bits, /{,i , /ç.,2 e Bi = (Bi., Bi. , Bí,, Bi;) têm 32 bits, e B{, são valores de 8 bits (0 $ .j $ 3).

Subchaves--FEAL-NX (l<, N) {

(.4o, Bo) := X'r;
(/{,1, /{,2) := /{R;
l)o := 0

para iteração ::: l até f N 1 + 4 faça {

l)iteração :- 4iteração-i;

19para N ímpar' a última subchave gerada no esquema para FEAL-NX, /(W+7+f 2 l--l'gJ' não é utilizada na cifra
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(32 bits)

'P (32 bits)

n(.,P)
Figura 1.5: Função /k (FEAL-N(X))

'4iteração :' Biteração-i ;

se iteração mod 3 = 0 então C2it.erarão := /{,z;

citei'ação := /('rl q) .fÍr2;

C?it.erarão := 1{,] ;

se iteração mod 3 = 1 ent.ão

se iteração mod 3 = 2 então

Batera.ão :' PK (.Ait..ra.ão.

K2*it.eracã0.2 := (Bi., Bi.);

K2*iteração-i := (Bi,, Bí,);

(1) z);+..,,;. : © alteração);

}

O algoritmo de geração de subchaves para FEAL-NX é equivalente ao da cifra FEAL-N
valor de KX é igual a zero.

quando o

Tanto os algoritmos de ciframento quanto os de deciframento para FEAl-N e FEAL-NX usam as
primeiras N + 8 subchaves conforme calculadas anteriormente.

As cifras FEAL-N(X) possuem duas t.ransformações adicionais além das N iterações: uma, no início
da estrutura de Feistel, onde o bloco de texto legível (PL, PR) é combinado, via XOR, com as subchaves
(/(X , /{W+i , /{W+2 , /{W+3), chamadas subchaves iniciais, e, depois, o semi-bloco esquerdo é combinado,
via XOR, com o gemi-bloco direito, resultando no bloco (PL a) (KN, /{W+i), PL © PR © (/{W , /{Jy+i) O

IX'W+2, KW+3)), sendo este o valor de ent.roda para a primeira iteração da cifra propriamente dita. No
final da cifra, sendo (Z,W,RW) o bloco resultante da última iteração, o semi-bloco LW é combinado.
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via XOR, com o gemi-bloco R/.,, e, depois, o bloco (LN, RW q) J,Õ,) é combinado, via XOR, com as
subchaves (/ç.W+l , /\'/v+5 , Á.X+6 , /\ Õ'+7) , chamadas subchaves finais , resultando o bloco de texto cifrado

(C;L,C'R) = (Z.N O (.rÍ'N+4, À'N+5), A' RA © (Ã'N+6, /(N+7))

O algoritmo de ciframento de um bloco de texto P = (PZ,, Pn) de 64 bit.s, usando uma chave l< (de
64 ou 128 bits), i'exulta num bloco de texto C' = (C'L, Oa) de 64 bits (Fig. 1.6(a))

ciframent.o FEAL-N(X) (P, C, 1<, N) {

IZ,o, Ro) := (PL, PR);

(Éo, Ro) :=(Lo, Ro) 0(/{w, .r(w+i, Kw+2, /{w+3);

R.o :::: Ro © Z'o;

pai'a iteração := 1 até N faça {

Riteiação = Z'iteração- l © F'(/?iteração- l - /{iteração . ) ;

rtit.ei'ação-i;

}

(L/v , Rw) := (R/v, LN);

RN '.-- RN ÉD LN',

((;L, CR) :=(LN, RN) ©(KN+4, /{N+5, /{N+6, /{N+7);

O algoritmo de deciframento de um bloco de texto C = (CL, Ca) de 64 bits, usando uma chave K (de
64 ou 128 bits), i'esulta num bloco de texto P = (PL, Pn) de 64 bits (Fig. 1.6(b))

}

deciframento FEAL-N(X) (C, P. 1<, N) {

(LN, Rw) := (CL, CR);

(LN, RN) :=(LN, RN) ©(K/V+4, KN+5, X'N+6, /{N+7);

RN : tN (D LW\

para iteração := N até l faça {

R'--,;. . := 1,;.---;. © F'(Reter,.ã., Kitera-ã.IVUlubuv l Avuluyuu ' zwvEuyuv BvvBU)-uv

J'iteração-i :: alteração;

. ) ;

l
J

(Lo, Ro) := (/Zo, Lo);

Ro := Ro © lo;

(PL, Pn) :=(Lo, Ro) 0(/{w, Â'/v+i, KN+2, /{w+3);

A fim de obter uma certificação sobre uma implementação real dos algoritmos de ciframento e decifra-
mento para FEAL-N(X) acima, encontram-se, no apêndice deste trabalho, um pequeno conj\mto de pares
de valores de (blocos de) texto legível-texto cifrado e de chaves-subchaves correspondentes utilizadas,
para N = 4, 8, 16, 32, 64 e 128 it.erações.

}
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CL,CK

N+l , /\ N+2 } /'N+3 IKw+4 , /{N+s , á.'N+6 , /TN+7)

l<N+4 , l<N.+s , I'iW+õ , l<N.}7 K'N+l , /{W+2 , /{N+3

(Cz, , Ca

Figura 1.6: Estrutura de Feistel para : (a) ciframento e (b) deciframento na cifra FEAL-N(X)
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.rü = (po,pi)

F'(a

Figura 1.7: Função F para FEAL-N(X)

1.3.3 Descrição da Função F para REAL-N(X)

A função F : {0, 1132 x {0, 11t6 --> {0, 1132 para as cifras FEAL-N(X) recebe os seguintes pai'âmetros:
um valor a- = (cvo,cri,a2,c13) de 32 bit.s 20 que coi'responde ao semi-bloco direito de entrada em cada
iteração, e, uma subchave P = (/io, Pi ) de 16 bits; a função F é composta de quatro caixas SÍ combinadas
da seguinte forma : pai'a a C {0, 1132 e /7 C {0, 11i6, tem-se F'(cr, /7) = ' = ('yo,'h , '2, '3), onde

'yi = SI(ao © ai oPo, '*, © a, ©PI)
7o = So(ao, 'i)

'y2 = So('y- , a, © a; © #:)

ys : S: (-y,, a3)

Estes valores podem sei' calculados na ordem especificada acima, por exemplo, mas, de qualquer forma,
a maior'ia das caixas Si deve ser avaliada sequencialmente devido a dependência existente entre os valores
de entrada e saídas ent.re elas, pela construção da função F (lide Fig. 1.7).

Como vimos anteriormente que as caixas Si não são funções completas, segue que a função F para
FEAL-N(X) também não é completa.

Vamos definir a seguir algumas propriedades importantes para uma função criptográfica segura [Fu87].

Definição l.ll (Efeito Avalanche [Fu87],)

Uma /unção F erige o chamado efeito avalanche se, em média, metade de seus bits de saída rZerto
cifrado) se altera quando um único bit qualquer de entrada (tento legível ou chave) é alterado (comple-
mentado).

Definição 1.12 rCi'itél'io de Ava]anche Estrita [Fu87],)

Uma /unção F satis/az o cl'itéi'io de avalanche está'ita se cada bàl de saz'da ('terão ci/fado,) se a/lera
com probabilidade b para cada bit de entrada (tecto legível ou chave) que seja alterado.

20se X é um valor de 32 bits, então, X =(Xo,.Xt,X2,X3), onde cada Xi é um bate(8 bits)
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O critério de avalanche estrita para uma função F inclui a noção de função completa

Uma análise da função F' para FEAL N(\) revela que apesar desta função não ser completa, as
potências F'f de F' são2i completas para { > 1, e satisfazem o critério de avalanche estrita2Z para í )' 2

Analisando a estrut.ura de Feistel para FEAl-N(X), t.em-se para a saída de cada iteração, os seguintes
semi- blocos:

IFu87]U

(la. ite-.) (PL © F'(Pn, /(i), PR)

(2a. item.)(PR © F(PL © F'(Pn,Ki), /{2),Pt © f'(Pa,Xi))
j3a. éter.)(PZ © F'(PR,/{i)O F'(Pn O F'(Pz O F'(Pn,/q),/{2),/{3),Pn O f'(PL O F'(Pn,/{i), /{,))
(4a. éter.)(Pa©F(Pl©F'(Pn, /{l), K2)©F'(Pt©F'(Pn, /{i)©f'(Pn©F'(PZ©F'(Pn, /{i), /{2), /{;), /{4),

Pz © F'(F'n, /{l ) 0 F'(Pn © F'(PL 8 F'(Pn, K1), /{2), K3))
Portanto, observa-se que as cifras FEAL-N(X) satisfazem o critério de avalanche estrita a partir de

quatro iterações, pois, desta it.eração em diant.e ambos os gemi-blocos contêm uma pot.ência da forma f",
com á > 2.

O fato das cifras FEAL-N(X) obedecerem o critério de avalanche estrita apenas a partir de 4 iterações
é devido a

li) a função F da cifra não é completa;

(ii) uma iteração isolada, na estrutura de Feistel, altera apenas metade do bloco de entrada, i.e. o
semi-bloco direito na entrada de uma iteração não sofre alteração (excetuando-se a troca entre os semi-
blocos).

Se a função F da cifra fosse completa, e se ut.ilizmse a estrutura de Feistel conforme definida anteri-
ormente, o critério de avalanche estrit.a seria sat.isfeito em duas item'ações.

Se a função F da cifra não fosse completa, mas a estrutura de Feistel alterasse ambos os semi-blocos
de entrada a cada iteração (por exemplo, fazendo a saída da função F ser combinada, via XOR, com
os dois semi-blocos), então o critério de avalanche estrita seria obtido em três irei'ações.

Se a função F fosse completa e a estrutura de Feistel alterasse ambos os semi-blocos de entrada a cada
iteração, então, o critério de avalanche estrita seria atingido em uma iteração

1.3.4 Descrição da Função mF para FEAL-N(X)

A função mF será usada apenas a part-ir do Cap. 3, mas sua apresentação prévia visa permitir a sua
comparação com a função F original para FEAL-N(X)

A função mF para FEAL-N(X) jl\qaYa921 (função F modificada) é conseqüência de uma alteração
da cifra FEAL-N(X) relativa às transformações iniciais e finais dos blocos de texto legível e cifrado com
subchaves, respectivamente" (vede Fig. 1.8).

A função mF : {0, 1132 x {0, 1132 --.> {0, 11S2 recebe os seguintes parâmetros: um valor de 32 bits

21i.e. a aplicação co«ipo'ta F(F(.. .(F(X,K1),/(2), . . .),Ki)
22apesar de uma caixa Si não ser uma função completa, tem-se que as potências Si são completas para j > 2; daí segue

que, a partir de .j >= 3, cada byte da saída das potência FJ contêm uma potência S? para cada byte do bloco de entrada
23observa-se que a função mF também satisfaz o critério de avalanche estrita a partir de 4 iterações.
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Çl3o,Í3\,l3a,l3s

Figui'a 1.8: Função mF para FEAL-N(X)

a = (ao, ai , cr2, '13) que conesponde ao semi-bloco direito de entrada em cada iteração, e uma subchave
P = (PO, Pi ,P2,P3) de 32 bits, e é compost-a pelas mesmas caixas Sí da função F

Pai'a a,PC {0,1132 tem-se mF(a,P) = Q =(éo,Ót, é2, Ó3), onde

ói = Si (ao © ai © P] , a2 © a, © P2)

Ó. = So(ao © Po, éi)

éz = So(éi , a2 © a3 © P2)

Ó; = Si (Ó, , a3 © P')

A alteração da função F para a função mF resulta de alterações na ordem e na posição em que são
realizadas : a transformação inicial do bloco de texto legível com as subchaves (/{W , /{W+i , /{w+2, /{N+3),
e, a transformação final do bloco de texto cifrado com as subchaves (KN+4, KW+S, Kw+o, Kx+7)

Para isso estas subchaves são "deslocadas aos pares" pela estrutura de Feistel e combinadas com as
subchaves da função F em cada iteração.

Um par de subchaves iniciais ou finais pode corresponder, por exemplo, ao par : (/{X,KJv+t) O
(/{w+2, KW+3) = (/{w © À'/«+2, Ã'w+i © /{A,+s) - ao pa:' (/{w+4, /{w+5) © (/(w+6, KN+7) = (KN+4 ©
/{X+6, /{w+6 © /{W+7), ou simplesmente ao par (KN+4 , /{N+S).

As subchaves iniciais e finais ao serem combinadas, aos pares, às subchaves na função F, resultam
conforme mostra a Fig.( 1.9), onde á© ( =(õo Oco,ói Oci,õ2 Oc2,ó3 Oc3) é um par de subchaves
(iniciais ou finais)

Mas, conforme a definição em [N,laYa921, deve-se fazer, também, um ou-exclusivo dos 8 bits mais
significativos e dos 8 bits menos significativos (16 bit.s externos)24, do pal de subchaves, com os 16 bits
centrais, e, desse modo, obt.er o esquema da Fig.( 1.10) onde 1? =(00, Ot,02, 03) representa umasubchave
de 32 bits da função mF

Desse modo, t.roca-se a ordem da operação ou-exclusivo entre os 16 bits centrais e os 16 bits externos,

24 (00, 03) representa os 16 bits externos, e (01 , 02) representa os 16 bits internos ou centrais
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/{f = (Po , P: )

@o
ao q) âo © 'o

ai©ái©'i

mF'(a, .4K;) cr a) á G) (

cv2 (1) á2 q) c2

a3 (D á3 (D c3

Figura 1.9: Incorporando subchaves (iniciais/finais) na função F

na entrada da função mF, com a operação ou-exclusivo da subchave de 32 bits na função mF. Tem-se,
então

0o = áo © co

ai = f?o a)/jo ©âl 0(i = Po © âo ©âi ©q q) 'l

02 :: 03 © Pi (D (i2 © (2 = Pi © (í2 (1) õ3 a) (2 © c3

0:s = á3 (9 c3

Desse modo a combinação das subchaves /{i, 0 $ { $ N -- ] de cada iteração, com os pares de
subchaves iniciais ou finais, foi'mam novas subchaves de 32 bits (.4Kj, ] $ .j $ ]V + 2) que serão as
subchaves" da função mF

Então, sendo .A/í'i = (,4K{.,.AKi:, .4Ki,, .4/{i,), conforme, visto anteriormente, o valor final das
subchaves será, de acordo com IMaYa921 : .A/{i = (.4.r(j., .41{i. q) .4/(i. , Á/{i: © ..4/{i; , ..'{/{i,).

Vejamos mais precisament.e como os pares de subchaves iniciais e finais são "deslocados" na estrutura
de Feistel para FEAL-N(X) jl\'TaYa921 .

Considere a notação da figura ( 1.11), onde a junção representa a combinação do semi-bloco esquerdo
de entrada numa iteração, covil a saída da função F aplicada ao semi-bloco direito, e, à subchave da
iteração; e a bifurcação corresponde à duplicação do gemi-bloco direito, que será usado tanto na função
F quanto na troca dos gemi-blocos enfie atei'ações.

Como a operação ou-exclusivo é associativa, i.e., a O (b © c) = (a O ó) © c, segue que estes pares de
subchaves podem se] "deslocados" de lugar, i.e. não é necessário que se faça o ou-exclusivo exatamente
no início e no final da cifra. Tal deslocamento, entretanto, deve obedecer certas regras de acordo com o
tipo de "trajeto" que tais subchaves percorrem ao longo da estrutura de Feistel. E importante destacar
que estes trajetos têm metade da largura de um bloco, por isso, as subchaves se deslocam "aos pares:
(/TN , /{N+I),(.rÍN+2, Ã.N+3),(K'N+4, KN+5),(/{N+6, K'N+7).

Deslocando-se ao longo de umajunção, um par de subchaves (lTX, KN+l), por exemplo, pode prosse-

25as subchaves .A/\', também são chamadas de subchaves estendidas
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óo © 'o

Po © Jo © õi © co © 'i
Pi (D õ2 a) tÍ3 (i) c2 (1) q
á3 (D c3

ao

Figura 1.10: Função inF com pares de subchaves (iniciais/finais) incorporadas

=junção = bifurcação

Figura l.ll Junção e bifurcação numa cifra de Feistel

Ruir por qualquer dos 2 ramos, pois, ajunção represent.a a própria associatividade da operação ou-exclusivo
(lide Fig. 1.12)

Mas, ao longo de um bifurcação, há a necessidade de duplicação do par de subchaves, uma cópia para
cada ramo. Tal comport.cimento se deve à própria definição de bifurcação que representa uma repetição
de valor (vede Fig. 1.13)

Esse "deslocamento de pares de subchaves" ocorre em cada iteração, sendo que as subchaves iniciais
percorrem a estrutura a partir da primeira iteração, e as subchaves finais a percorrem a partir da última
iteração. Devido à movimentação em direções opost.as na estrutura de Feistel, em alguma iteração da
cifra, tais subchaves podem acabar se encontrando, e formando as subchaves Á/{X+i e 41{X+2.

E importante notar que essas alterações na estrut.ura de Feistel mantém a cifra inalterada, ie. os
textos cifrados gerados a partir de textos legíveis e chaves pal'a FEAL-N(X) com função F são idênticos
aos gerados pela nova estrutura com a função mF. E também continua válida a mesma estrutura de
Feistel tanto para cifrar quanto pala decifrar, bastando inverter a ordem das subchaves.
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IKN,KW+i)

Figura 1.12: Comportamento de par de subchaves ao longo de umajunção

KN , KN-lt

Figura 1.13: Comportamento de par de subchaves ao longo de uma bifurcação

A representação dada na Fig. ( 1.14(a)) é um exemplo de como as subchaves .4/{j podem ser cons-
t.ruídas. Devido a associatividade da operação ou-exclusivo, as duas últimas subchaves .4.fÍW+i e .A/{X+2
podem ser posicionadas em ouvi'as iterações na estrut.ura de Feistel (não necessariamente no meio da
cifra), conforme a conveniência. Assim, por exemplo, para N par e g' também par temos a estrutura de
Feistel equivalente da Fig. ( 1.14(b))

1.4 Histórico de Ataques às Cifras FEAL-N(X)

O primeiro integrante da família2Õ de cifras FEAL-N(X) foi apresentado na conferência Eurocrypt'87
[ShMi87], como FEAL-4, i.e. uma cifra de Feistel de 4 iterações.

Na conferência Eurocrypt'88, Bert Den Boer IBe88] conseguiu obter as subchaves da cifra FEAl-4
em um ataque com 10000 t.ext.os legíveis escolhidos27

Ein 1990, S. Murpliy IMu901 apresent.ou um ataque estatístico28 para FEAL-4 com 20 textos legíveis

2Õpara cada valor de N (número de iterações) tem-se uma instância diferente da cifra; cada uma destas instâncias
corresponde a um membro da família de cifras FEAL-N(X.)

27nos ataques descritos nesta seção, supõem-se que todos os textos legíveis tenham sido cifrados sob uma mesma chave
28um ataque estatístico explora pi'opriedades que são satisfeitas por algumas componentes de uma cifra com determinada

probabilidade, e que podem indicar regulam'idades no comportamento da cifra. Tais estratégias de ataque podem, por
exemplo, tentar aproximar o comportamento da cifra através de estruturas mais simples e previsíveis. A taxa de sucesso
destes ataques depende basicamente da probabilidade associada à aproximação da cifra e da quantidade de informação
disponível (texto legível/ cifrado); quanto maior' a probabilidade, tanto melhor é a taxa de sucesso do ataque.
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escolhidos, e en] 1991, T. l<aneko jl<a911 apresent.oti lim ataque para FEAL-4 com 24 textos legíveis
conhecidos.

Também em 1991, A. Tarda'-Corfdir e H. Gilbert [TCGi91] obtiveram at.aques estatísticos para FEAL-
4 e FEAL-6, utilizando 1000 e 20000 t.exmos legíveis conhecidos, respectivamente.

Devido aos ataques bem sucedidos, os aut.ores da cifra decidiram estabelecer a instância FEAL-8
ICa891 como o novo padrão mínimo de segurança, i.e. N = 8 seria o novo número mínimo (seguro)
sugerido de irei'ações pal'a a cifra.

Em 1990, H. Gilbert e G. Chassé IGiCh90j conseguiram um ataque estatístico para FEAL-8, com
10000 pares de t.ext.o legível escolhido.

Novamente os autores da cifra FEAL apresentam novos padrões, generalizando-a para FEAL-N, que
é uma cifra de N irei'ações, e, para FEAL-NX que utiliza uma chave de 128 bits. Em ambos os casos
N = 2', e z > 2 são valores recomendados.

Em 1991, E. Biham e A. Shamir [EISh-E911 apresentaram ataques estatísticos para FEAL-8 com 2000
textos escolhidos, além de out.ros ataques para FEAL-N(X) pala valores de N $ 31.

Em 1992, R{. h'latsui e A. Yamagishi IMaYa921 apresentaram ataques estatísticos que possibilitaram
quebrar a instância FEAL-4 com 5 textos legíveis conhecidos, além de FEAL-6 com 100 textos legíveis
conhecidos, e FEAL-8 com 2ls t.exmos legíveis conhecidos.

Em 1994, ataques estatíticos IMa931, para FEAL-8 IAoOhArMa94, OhAo94], do tipo texto legível
conhecido, também obt.iveram sucesso.

Em janeiro de 1995, um novo ataque estatístico ILaHe94] para a instância FEAL-8 conseguiu obter
todos os bits de suas subchaves com 12 textos legíveis escolhidos [AoOh95]. H

1.5 Estrutura do 'l.Yabalho

No capítulo 2 sei'á apresent.ada uma técnica de análise estatística de algoritmos iterativos conhecida
como ci'iptoanálise difei'encial .

No capítulo 3 será apresentada uma técnica de análise estatística de algoritmos iterativos conhecida
como cl'iptoanálise linear.

No capítulo 4 será introduzida a t.écnica de criptoanálise diferencial-linear' e apresentados resul-
tados de sua aplicação prática para a quebra das cifras FEAL-8 e FEAL-8X.

No capítulo 5 será apresentada uma alteração nas cifras FEAL-N e FEAL-NX conhecida como FEAl-
N(X)/RP que visa o seu forta]ecimento contra ataques diferencial e linear.

No capítulo 6 apresent.amos conclusões gerais sobre este trabalho.

1.6 Conclusões

Este capítulo inicial consist.iu basicamente de uma espécie de glossário, onde foram apresentadas
algumas definições e conceit.os básicos que servirão de referência para os capítulos seguintes. H
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.4/{x+i

.4Kx+2

Á/{N+l

4/{w+2

Figura 1.14: Estrut.ura de Feistel para FEAL-N(X) com função mF
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C:apítulo 2

Criptoanálise Diferencial

There is one thing you cannot retrieve
from the ''lost and found"

department ... lost opportunities.

Careful what you wish for
you just might get it.

Don't talk unless you can improve
the silence. - Laurence Coughlin.

O método de criptoanálise difei'encial é um ataque estatístico do tipo texto legível escolhido, que
pode ser aplicado geneticamente a cifras ou algoritmos iterativos.

Este tipo de ataque se baseia na utilização de pares de (blocos de) texto legível (P, P*) satisfazendo
determinada relação (a.P = P © P') e pares de (blocos de) texto cifrado ((;, C*) correspondentes. Tal
relação é chamada direi'ença (no par) de textos legíveis (ou cifrados : AC = Cq)C:*). No caso de cifras
de Feistel, como FEAL-N(X), por exemplo, a operação ou-exclusivo bit a bit será usada para denotar a
diferença. Em ouvi'as cifras, diferent.es operadores, mais adequados, podem ser empregados para denotar
a noção de difei'ença [La91].

A criptoanálise diferencial de cifras iterat.ovas baseia-se na observação de que determinados pares de
texto legível, cifrados sob uma mesma chave, resultam em pai'es de texto cifrado, cuja diferença é
previsível com cert.a probabilidade, dependente do número de irei'ações consideradas e da função F da

A criptoaná]ise diferencia] foi apresentada por E. Biham e A. Shamir [EISh90], em 1990i

cifra

2.1 Notação

Para X C {0, 11" os bits de X serão numerados a partir de 0 (zero) da direita para a esquerda, sendo
o bit 0 (zero) o menos significativo (t.al numeração de bits facilita a comparação da parte teórica com

l tendo sido utilizada para atacar inicia]mente uma cifra de Feiste] chamada DES [DES77, EISh93] e algumas de suas
variantes. Posteriormente foi utilizada para atacar outras cifras e a]goritmos atei'ativos [E]Sh-E91, E]Sh92, KaMa93]
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eventual implementação dest.e at.aque, e, também com algumas das referências bibliográficas pertinentes
a este capítulo) '

Bloco : uma sequência fiiiit.a de bit.s de texto legível ou cifrado; no caso das cifras FEAL-N(X) é um
valor de 64 bits, e, um semi-bloco é um valor de 32 bitsl

Xi, X;' : coi'respondem a duas instâncias do semi-bloco direito sendo cifrado na i-ésima iteração da
cifra, i.e. em dois ciframent.os distintos; AXf = Xj O X;' é chamada diferença de entrada na função F da
i-ésima iteração;

yi,yi+ : correspondem a duas instâncias da saída da função F da j ésima iteração, ie. em dois
ciframeiitos distintosl Ab = yj © b' = F(Xj, /{j) © F(Xj , /q) é chamada diferença de saída da função
F da j-ésima iteraçãol

indica que n é um valor hexadecimal, por ex. IFa = 311

(P, P*) : duas instâncias de blocos3 de t.exmo legível; AP = P © P* é chamada diferença (do par)
de textos legíveis;

(C, C*) : duas instâncias de blocos de texto cifrados AC' = C © (;* é chamada diferença (do par)
de textos cifrados;

2.2 Diferença de Pares de Textos Legíveis

Vamos utilizar a cifra FEAL-N(X) como exemplo de cifra de Feistel quando for necessário detalhar
ou exemplificar os princípios de um ataque por criptoanálise diferencial.

A criptoanálise diferencial, aplicada a cifras do tipo Feistel, explora a seguinte propriedade : enquanto
que para um bloco de text.o legível P, e uma chave fixa 1<, o texto cifrado C geralmente não apresenta
correlação4 apai'ente com P, o mesmo não ocorre quando se compara uma diferença adequada de um par
de textos legíveis (P, P*), com a diferença do par de textos cifrados correspondente, com uma mesma
chave K, i.e. observa-se um certo grau de correlação na diferença 6.C do par (C, (;*) em relação a a.P
jvide Fig. 2.1).

A análise desta correlação pode, por exemplo, se iniciar pelo estudo da diferença de pares a partir das
menores estruturas não lineares existentes numa cifra, e então, estender se para componentes maiores.

As caixas Si da função F pai'a FEAL-N(X) são as menores estruturas não-linear nesta cifra, devido à
operação de adição ' módulo 256.

Apesar da não-linearidade destas est.ruturas, tem-se, para determinados pares de valores de entrada
X e X* , que diferem de um valor fixo AX, aplicados separadamente a uma mesma caixa Si, se as saídas
y e y* correspondentes difei'irem de um valor 6.y, com uma probabilidade não-nula, praticamente
independente do valor da subchave usada na iteração, então, haverá uma correlação que poderá ser
explorada por um ataque diferencial à caixa Si(vede Fig. 2.2).

2as definições, notações, e texto relativos a criptoaná]ise difel'encia] são baseados em [EISh-E91, E]Sh90, Pa94]
Ssempi'e que se utilizarem os termos texto legível ou texto cifrado considera-se que a referência é sobre os blocos de

texto correspondentes
duma correlação entre dois valores X e Y, por exemplo, indica que eles apresentam um certo grau de dependência entre

si, i.e. o comportamento de um deles pode ser previsto pelo conhecimento do valor do outro dado, com certa probabilidade;
genericamente, n valor'es estão coi'i'elacionados se o conhecimento do valor de l $ t < n deles permite determinar ou prever
o valor dos demais n-t dados, ou pelo menos restringir o número de possibilidades

5a linearidade se refere à combinação linear via operação ou-exclusivo, i.e. em geral, não é verdade que S{(a,b) ©
Si(a', b') = Si(a© a',b© b') e nem que À© Si(a,b) = Si(ÀO a,ÀO b), V À,a,b,a',b' C {0,1J8, iC {0,1}
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Para uma cifra de Feist.el cuja função F possui internamente estruturas não-lineares do tipo das caixas
de substituição S.- pala FEAL-N(X): vamos utilizei' a seguinte notação

Definição 2.1 rtEISh93],) Z)íz-se que uma dz/ererzça AX pode causal' alma dll/ererlça Ay por uma
caíra Si, dcnotada AX --} AY, se existe um par (X,X*) cuja diferença de entrada em Si é AX e que
«s«/'' "«m« .íi/c««ça d. .«ída {g«a/ a A}'' rí... a.y = S.(X) O Si(X*))

Definição 2.2 rtnish93],) 1){z-se que uma di/Crença A.X pode causal' uma dijfererlça Z\.y com pi'o-
babilidade p pe/a caíra Sf se, para uma /ração p de todos os pares rX, X*,) cuja dilererzça seja AX,
tem-se uma diferença de saída de Si igual a 8.Y. Caso contráMo, se para todo par (X,X' ) cuja d{.ferença
é AX rzão erisfe par ry, y*) cuja dijfererlça sela 6.y, então, diz-se qtze 6.X não causa Ay e deízota-se
AX # a.y '

Para FEAL-N(X), por exemplo, sendo AZ = Si(X,y)©Sí(X*,y*) tem-se que AX = 80D e Ay = 80,
causam AZ :: 00, sempre, i.e. com pi'obabilidade 1; outro exemplo é AX = EO, e Ay = 80. causam
AZ = 80, com probabilidade }

Pai'a verificam que estas diferenças de ente'ada e saída lias caixas SÍ para FEAL-N(X) são independentes
de bits de subchave, vamos observar como se comportam os pai'es de valores de entrada cuja diferença é
AX

Lema 2.1 Sejam X, c C {0, 11", ?l > 0, onde c é um ua/orliro e X assume todos os ua/ares de (7 a 2"
Então, X © c tarnbtím asstzme lodos os ua/ares de (7 a 2" -- 1.

l

Dem. Sejam Xi, 0 $ í $ 2" -- 1 os valores (distintos) que X pode assumir. Como X © c possui n bits,
segue que Xi a) c pertence ao conjunto {0,...,2" -- 1}. Suponha que {Xo a) c, ..., .[z«.i © c} não é uma
permutação de {0, . . .,2" -- 1}. Então, devem existir índices í,.j C {0, . . .,2" -- 1} com í # j tais que
Xi © c = Xj a) c. Mas isto implica que Xf = Xj. Absurdo, pois, Xi # Xj por hipótese. n

Sejam X, X' dois valores de ent.rada para uma caixa Si que satisfazem AX = X a) X', com AX
fixo. Sda K uma subchave que é combinada com X e X* na entrada de duas instâncias distintas de Sf.
Então, para uma diferença X a) X' = (X © /{) © (X' q) /{) é possível prever, com certa probabilidade,
a difei'ença de saída Si(X © /í) © Sf(X* © /{) independentemente da subchave ]<, pois, pe]o lema
anterior quando X varia de 0 a 2" 1, X q) /{ também varia de 0 a 2" -- 1, mas segundo uma ordem
diferente, de modo que pala cada par(X,X') tal que AX = XOX', existe um pai'(XO/{,X* ©K) com
a mesma diferença. Logo, representando por y = X © /{ e y* = .K' © /{, segue que y © y* = X © X'
e Si(X q) /{) © Si(X* a) K) = Si(y) © Si(y'), de onde se obtém que as diferenças de entrada e saída
independem da chave 1<, sendo decorrentes da estrutura interna das caixas Si.

Estas menor'es estruturas não-lineares sendo analisadas, às vezes, podem ser suficientemente pequenas
de forma a permit.ir tabelas' as probabilidades associadas a cada diferença de entrada e de saída. Tais
valores podem ser úteis para a análise de est.Futuras maiores na cifra, e para a escolha de pares de textos
legíveis com alta previsibilidade para um ataque.

A independência das diferenças de entrada e de saída nas caixas Si, em relação aos bits de subchave
na sua entrada, permite que se construa uma tabela flxa7 com todos os valores de diferença possíveis
para a entrada e para a saída de cada caixa Si onde pode-se observar que : para uma dada diferença de
entrada nem todas as diferenças de saída são possíveis, e, para as diferenças de saída possíveis, o número
cle pares de valores que satisfazem a diferença de entrada não está uniformemente distribuído.

cou, diz-se também que .â.X causa 6.y com pi'obabilidade O
íinvariante
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0 yi' Xi q) X;n

x«©x=

Figura 2.1: Diferença de pares de texto e de valores de entrada e saída correspondentes, por iteração,
numa cifra de Feistel
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y-x©K y'- x*©K y©y*

s; (y) = sí (x © /{) S.(y') = Si (X* © /{) Si (y) 0 Si (y' )

Figura 2.2: Análise de diferenças de entrada e de saída de uma caixa Si

Uma t.abela TZ)i : {0, 1}/ x {0, 1JO que contém todas as combinações de diferenças de l bits de
entrada para t.idas as combinações de diferença de O bits de saída de uma caixa Si é chamada tabela
de dista'ibuição de direi'enças da caixas Si IEISh90]. Cada posição nesta tabela mostra o número
de pai'es com urna diferença de entrada fixa que i'esultam numa diferença de saída fixa. Uma posição
particular em TI) refere-se à diferença de entrada 0, i.e., quando ambos os elementos no par são idênticos.
Neste caso, a diferença de saída t.ambém é zeros. As tabelas TDi's são idênticasio para as caixas So e Si
[EiSh90]

As definições a seguir procuram est.ender a propriedade de diferenças pai'a a função F

Definição 2.3 (]nlsh93]) 1){z-se que uma dijfererzça AX pode causal' (uma difet'ença) Ay com
pt'obabilidade p pela função F se, para uma /ração p de todos os possa'Dais pares de t;alteres de entrada
(X, X* ), combinados a todos os valores possíveis de subchaue em F, tat que a diferença de entrada é AX,
lem-se que a diferença de saída de F é ÀY. Se p > 0, denota-se esta relação por AX --} 6.Y

Lema 2.2 (IEISh93],) Se AX --} Ay com. probabi/idade p pela /unção F, então, para cada par de entrada
(X,X' ) $=o, tat que AX = X © X' , Lem-se que a.X resulta, pela função F, Tla diferença de saída AY
pela mesma oração p dos possíveis valores de subchciues.

Vamos provar est.e lema pala FEAL-N(X) : soja (X,X') um par de entrada na função F, tal que
X a) X' = a.X e, portanto, a.X -.> Ay, com probabilidade p. Na função F, para FEAl-N(X), com
subchaves /{i, soam (T, 7") os valores de entrada em F após a sua combinação com /{i, ie, T = X O Kj
e T* = X' © /{i. Como 6.T = TG T' = X © X' = 6.X, pala cada par (T,7'*) existe um par (X,X')
correspondente que causa Ay com probabilidade p pela função F. Assim, para cada fiação p de pares
(T, T*) existe uma mesma fração p de possíveis valores de subchaves associadas, /{i = T© X = 7'* q) X*

Embora este lema não seja válido necessariamente para qualquer cifra iterativo, supõe-se que nestes
casos a fiação dos valores de subchave seja muito próxima de p IEISh93].

Vamos definir algumas regras a íim de permitir a combinação de direi'enças de entrada e saída da
função F, entre iterações, i.e. para estruturas maiores numa cifra de Feistel.

B "difíerence distribution table" conforme [EISh90]
9supondo-se que enl ambos os casos uma mesma chave 1< esteja sendo usada

lona verdade, as TI)i's são iguais para todo i2 O [Pa94]
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Definição 2.4 (Regi'as de Concatenação pat'a Direi'enças)
A operação ou-e=clusiuo TiUrlla juTição \\ , para dois valores de difereTlça (AX,AY) nos ramos de

entrada, resulta no ou-erclusiuo 6.X © AY destas diferenças, no ramo de saída, pois, este é o comporta-
mento de cada elemento do par numa jUTiÇãO. O odor da diferença em qualquer dos dois ramos de saída
de um« bà.furcação é igual ao valor da diferença de entrada na bifurcação , pois, os mesmos valores em
cada elemento do par na diferença de entrada são repetidos ein cada ramo de saída

2.3 Características Diferenciais de N lterações

Vamos, a seguir, pl'ocultar est.endei' a propriedade da diferença de pares para t-antas iterações quanto
possível, sem que as diferenças de ent.rada se t.ornem todas nulas. O mecanismo utilizado para ampliar a
abrangência da propriedade da diferença de pares para N iterações consecutivas de uma cifra de Feistel
é chamado cai'acterística direi'encial de N atei'ações ([EISh931) (vede Fig. 2.3)

Definição 2.5 rCai'achei'ística Difel'encial de N hei'ações [EISh93],)
Uma característica direi'encial de N atei'ações ÍW Z /.) é uma l-mpla ç2 = (Qp,Qa,Qc), onde

QP e uma diferença P=cl de dois tentos tegíüeis, çlc é nula diferença $=a de dois tectos cifrados, e, Qa é
«m« /{.ta d. ]V .l.«.-t« Qa =(Z\-,A:,...,AA,) ««d. «da A. =(Z\.Xf, AE), o«d' 6.XÍ . Ab .â. as
diferenças de entrada e saída de cada iteração (na jUTIÇãO F), respectáuamertte, sendo valores de t bits,
e m é o tamanho de uln. bloco da cifra. Uma ccnacterística Q de N iterações satisfaz

(AZ, ZiX- )
IAyl©6.X2,AXi)

se /V = l
se Ar > l

(a.Z © ZLy: , AX- )
(a.Xw-i 0 Ayw, AXw)

se /V = l
se ]V > l

com A.Z € {0, 11'T, e, para todo { ta/ que 2 $ í $ JV -- l Ab = AXi.i©AXf+i

Para FEAL-N(X), quando a diferença de entrada na função F é nula, a diferença de saída também
é nula (supondo que uma rrlesma chave 1<, seja ut.ilizada para ambos os elementos do par, resulta que a
função F é bijetora). Se as diferenças de entrada e de saída de uma característica forem nulas em duas
iterações consecutivas, então, todas as demais diferenças também serão nulas (característica trivial- vede
Fig. 2.4), devido às regras de concatenação, e ao fato de F ser bijetora para uma chave 1< fixa, o que
t.ornará todas as subchaves candidatas igualmente prováveis :'

Definição 2.6 (Pi'obabi]idade de Cai'acterística Local à Função F [EISh93],)
,4 {-ésíma {teração de alma caracieru'ética Q tem probabilidade associada p? se AXi -+ Ab com

probabilidade p? pela junção F.

1 1 conceito apresentado no capítulo l
i2quando AX = O, e a chave I'i é fixa, segue que AF(Ã', /\') = F'(X, /o © F(X © aX,}0 = O é verdade sempre, o que

ocorl'e para qualquer valor de subchave, e assim, não é possível distinguir a subchave verdadeira das demais, pois, todas elas
são igualmente prováveis; quando X # X' e 1< é fixa, segue que F(X, /f) a F(X © AX, /(') 7É O, pois, para uma subchave
fixa a função F, pai'a FEAl-N(X), é bijetora
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p = H=:: pf Ç2p = P© P* P

(,) (b)

Figura 2.3: (a) Cal'acterística de N iterações, e, (b) a característica simétrica correspondente

Definição 2.7 rPi'obabi]idade de uma Cai'acterística [EISh93],)

Uma característica de N iLerações Q tem probcibilàdade pn se pn é o produto das probabilidades de
suas N iterações

n n
P

A rigor, não é corneto usar o produto das n probabilidades das características de uma iteração como
a probabilidade da cai'acterística de n irei'ações. Vamos descrever a seguir, algumas hipóteses a i'esperto
da função F, e suas consequências para o cálculo da probabilidade de uma característica.

Entre as propriedades básicas sat.isfeitas pela função F para FEAL-N(X) (e também por outras funções
criptográficas) , tem-se que F pode ser considerada, segundo alguns testes pi'obabilísticos, como um gerador
de números pseudo-aleatórios (vida IHeEdBi901), i.e. verifica-se uma baixa correlação média entre um
valor qualquer de entrada e o valor de saída correspondente em F

Esta pseudo-aleatoriedade da função F é utilizada ao se considerar o valor de saída de F em cada
it.eração como praticamente não-correlacionado com o valor de entrada. Tal raciocínio se estende para
pares de valores(X, F'(X, X'i)) e(X' , F(X*, Ã'Í)), ou sda, para valores de diferença :(X©X', F'(X, /{j)©
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AL, 00000000,Qp

6.Xi = 00000000,oooooooo,Ay]
a F

(AZ, , 00000000,

Figura 2.4: Caract.erística trivial de uma iteração IUISh931

F(X* , /{i)), de modo que as diferenças ente'e iterações serão, desse modo, apl'oximadamente inde-
pendentes. Através dest.a hipótese, aproxima-se a probabilidade de uma característica de n > 1 iterações,
pelo produto de suas n cal'acterísticas de uma iteracão.

Devido às regras de concatenação pai'a diferenças e à simetria da estrutura de Feistel para ciframento e
deciframento, existe para cada caract.el'ística diferencial de n it.erações, uma outra característica simétrica
de mesma probabilidade (Fig. 2.3(a) e (b)):

Lema 2.3 rCai'acteiística Diferencial Simétrica de N hei'ações,)
Se Q = (Qp,Qa,Qc) é «m.a «ra't«ética dizer-cáaJ de ]V ü«apõe' col« p"b'bílidade p, anta.,

ç2' = (Qc,Qi',ç2p) também é uma caracten'ética de N gerações com a mesma probabilidade p, onde
Oi: "«.«po=d à isto i-«lida d d/e««ças Qa d «ma iZ«anão, {.e. ç2i' = (A«,,A«,-:,...,6.-),
onde se substituiu o par de dijfererlças Af por AN-i+l, l $ í É Ar

Dem. Segue diretament.e da simet.ria da est.rotura de Feistel e das regras de concat.enação para diferenças
(vede Figs. 2.3(a) e (b)).

Definição 2.8 rConcatenação de Cai'actel'ísticas Diferenciais [EISh93],)
U":" ca«cZ«úti« de /V {l«ações Q' = (Ob,nl,nb) pode .« co-aé-ada « «ma ca«cle,útil«

Q' = (n},O3,,O%) d M te«çõ«, « nb &, {g«a/ a Q} c.m a' «mÍ-d{/e««ças l""d«, í.e: Q} =
(APt,Al:'R) l ç2b = (A(Jt,a.Ca) = (APn,APL). Á concaienação das caracler&iicas S2' e Q', nesta
o,'f'm, q«a«d. p«sh.l, «.«/'" "' ca«cte,Única Q = (Q},Qa,QÊ;) d' JV + M {t«açõ«, o«de Qa é "
coricateriação das !iscas (2X e çtâ.

Assim, toda característ.ica de N iterações pode ser descrit.a pela concatenação de N caract.erísticas de
uma iteração, e cuja probabilidade é aproximada pelo produt.o das N probabilidades das características
de uma iteração.
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Definição 2.9 (Pal' Coi'i'eto [EISh93],)
Um pai' coi'i'eto em. re/anão a t.«'-a caracterútáca Q = (ç2p,Qa,{2c) de N {Éerações, e a uma cbaue

índepende12íels /\' é unl par r'P, P') para o qua/ a.P = QP, e, para cada irei'ação i entre as primeiras
N iterações do cilramento do par, usando a chave independente 1<, a dilereilça de entrada da i-ésima
iteração é ágt/a/ a 6.Xi, e a di/ererlça de saída corresporzderlte é água/ a AH. Caso contráNo, o par
rP, p*J é consfdeí'ado um par ei'i'ado em re/anão à caraclerz'ética ç2 e a c/zaue ndependertlei4 /{.

Teorema 2.1 rtEISh93]) Á proóaZ,í/idade deyíriida para uma caracterúÉica Q = (QÉ, S2a, Qc) é a proba-
bilidade e.fetiu€1 de que quctlqtter pctr de te=Los legíveis (P, P') satisfazendo À.P -. QP seja um par corneto
quando chaves aleatórias e independentes são utilizadas.

Dem. A probabilidade de que um par qualquer' fixo de textos legíveis, satisfazendo AP = Qp seja um
par carreto é exat.ament.e a probabilidade de que em todas as iterações i, AXf --} Ay:. A probabilidade
em cada iteração independe do valor' exat.o da entrada (devido ao lema 2.3) e também independe das
it.erações andei'iol'es, pois, as subchaves independentes e (pseudo-)aleatórias tornam as entradas das caixas
SÍ também (pseudo-)aleatórias, conservando fixo apenas o valor da diferença. Portanto, a probabilidade
de um par sel' coreto é o pl'oduto das probabilidades de que AXÍ --} 6.y:, o que foi definido como a
probabilidade da cal'acterística. n

Como um pai' coiieto ocos'i'e api'oximadamente com a probabilidade da característica, obtém-se um
número adequado de pai'es corret.os, para se perceber a correlação dada pela diferença de texto legível,
tomando-se uma quantidade de pares de texto legível escolhidos proporcional a (pn)'t

Utilizando uma característica suficientemente longa, e um número adequado de pares carretos, pode-se
calcular a diferença de entrada da função F na última (resp. primeira) iteração. Os valores de entrada
na função F são conhecidos nesta it.ei'ação, pois fazem parte do texto cifrado (resp. legível). Os valores
de saída não são conhecidos, mas apenas as diferenças de saída para os pares correios. Para qualquer
valor possível da última (resp. primeira) subchave, conta-se o número de pares para o qual a diferença
de saída é a esperada pela característica. Cada par corneto fornece o valor carreto da última (resp
pl'imeira) subchave. Os pai'es errados fornecem valor'es aleatórios. Como os pares con'elos ocorrem,
aproximadamente, corri a pi'obabilidade da característica, o valor correr.o da última (resp. primeira)
subchave deve ocorrem mais frequent.emente do que qualquer outro valor e assim, será possível identiíicá-
lo. Tal escolha cle candidatos a bits de subchave, de acoi'do com a maior contagem ou frequência de
ocos'ência, se baseia implicitament.e numa técnica de máxima verossimilhança IMo81]

Analisando mais detalhadament.e o método : tem-se disponíveis os valores de entrada na função F na
última (resp. primeira) iteração. Supondo que seja possível analisar internamente a função F, de modo a
se determinar os valores de entrada em algumas caixas Si antes da sua combinação com bits de subchave,
ie. (X, X*), a estratégia é fazer um ataque por partes que obtenha um subconjunto dos bits de subchave
que se combinam corri a entrada de alguma(s) caixa(s) Si : (X © /{, X* © K'), e, posteriormente atacar
os demais bits (vice Fig. 2.5) da subchave da iteração.

A partir da direi'eiiça cle saída (conhecida) de unia caixa Si, Si(X © /{) O Si(X' © /{) obtida pela
diferença de saída parcial de F, det.erminam-se os valor'es prováveis das entradas na caixa SÍ que causaram

iauma chave independente repi'esenta uma lista de subchaves, suficientes para todas as irei'ações de uma instância da
cifra, onde cada bit é estatisticamente independente dos demais, ie., não há cora'elação entre os bits da lista de subchaves.
Poi' exemplo. para REAL-N(X) há 2i6'(X+8) possíveis chaves independentes, mas apenas 264 ou 2i28 possíveis chaves
dependentes obtidas pelos algoritmos específicos para geração de subchaves para FEAL-N e FEAL-NX, i'espectivamente.
Observa-se que toda chave dependente pode ser considerada como um caso particular de uma chave independente. A fim
de simplificar a análise matemática dos ataques vamos, sempre que necessário, assumir que as chaves são independentes.

i4de agora em diante empregaremos apenas os terTnos par corneto e par errado focando implícita a característica e a
chave independente relacionadas, pelo contexto
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sí(x © K)

s{(x* © /{)

Figura 2.5: Correlação local às caixas SÍ utilizando diferenças de entrada e de saída

aquela diferença:(X © /{,X* O/{).
Os pares correr.os, que satisfazem t.odas as diferenças de cada iteração da característica sendo utilizada,

devem indicar os bits cora-elos da subchave que afetam a(s) caixa(s) Sí sendo analisada(s). Os pares
errados não indicam necessariamente os bit.s carretos, mas, valores aleatórios.

Sabendo-se os valores de um par (X © /{, X' 8 /í) provável e os valores (X, X*) conhecidos, obtém-se
valor'es prováveis de bits de subchave K'i = (X 6 /{) © X e /{2 = (X* O /{) © X*

Estes valores de bit.s de subcl)ave são sugeridos por um par (X, X'), que por sua vez são consequência
de um par de textos legíveis (P, P*) escolhidos. Repetindo-se este procedimento para diversos pares
(P, P'), e, fazendo-se a int.ersecção dos valores indicados de bits de subchave, os pares carretos devem
indicar un] conjunto de bits de subchave mais frequentemente que os demais, o qual corresponde ao valor
mais provável dos bits de subchave da iteração.

Obs- ZiS:(X © K') = S.(X © K) © S;(X' 0 /{)

Tal intersecção de bits de subchave será única (e não vazia) se um número suficiente de pares correios
for obtido. Não é possível saber, em geral, se um par (P, P*) é con'eto ou não apenas pela diferença de
entrada AP da característica, pois, seria necessário que as probabilidades fossem iguais a l em todas as
it.erações, ou, verificar se o pai' satisfaz as diferenças de entrada e saída de cada iteração da característica,
mas, os valores intermediários de uma cifra geralmente não estão disponíveis, e, dependendo da carac-
terística utilizada nem sempre é possível deduzir estes valores. O númei'o necessário de pares carretos é
obtido supondo-se que os textos legíveis são dist.ribuídos uniformemente, de modo que a probabilidade de
obtê-los é bem aproximada pela pi'obabilidade da caract.erística (teorema 2.1).

Na prática, conforme mencionado, os at.aques diferenciais determinam apenas alguns bits de subchave
em cada iteração por vez, e não todos os bits de subchave simultaneamente. Assim, os pai'es de texto
legível escolhido podem indicar mais de urn candidato provável aos bits de subchave, que correspondem
às subchaves que possuem ein comum os bit.s explorados no ataque. Tais candidatos formam, portanto,
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uma c]asse de subchaves pi'ováveis ]CaGeJa95]. Após est.es bits sei'em determinados para a subchave
explorada, ullla est.rat.égua usual é verificam' se, através do algorit.mo de geração de subchaves e dos bits
de subchave obtidos, é possível chegar-se a alguns bit.s da chave oi'iginal 1<, supondo que tais algoz'lemos
sejam conhecidos e t.enham sido utilizados para se obt.er as subchaves. Se esta reconstrução de bits
de 1< foi' possível, pode-se fazer uma busca exaustiva pelos bits restantes de l< (reconstrução da chave
cript.ográfica), se fol' factível, senão. repete-se o ataque, com outras caract.ei'ísticas diferenciais, para se
obt.er mais bits de subchave e coiisequent.ement.e, mais bits de l< (o mesmo raciocínio é válido se as
subchaves forem independentes)

Neste último caso, assim que se det.ermina a subchave mais provável da última (resp. primeira)
irei'ação pode-se decifrar (resp. cifrar) os blocos de t.ext.o desta iteração obtendo-se uma cifra menor (com
uma iteração a menos), e então, repete-se o at.fique, i'eduzindo-se slicessivamente o tamanho da cifra, até
se deter'minar integralment.e todos os bits de t.odas as subchaves (e eventualmente recuperar a chave K
que originou as subchaves descobertas).

2.4 Características Diferenciais lterativas

Definição 2.10 rCaiactei'ística Diferencia] ]tei'atava [EISh-E91, EISh93],)
Uma caracterútíc« d{/erenciaZ Q = (Qp, ç2a, ç2c) é dita irei'ativa se /or possível concaZená-/a a si

m«m« d. ««,do "m " "g«. d. «««t-.ç'o p'" d:/e««ç«, i..., ç2p : (APz,,APn), ' Qc =
(ACL, ACR) = (APn, Z\PL)

Definição 2.11 (Tamanho de Cai'achei'ística ]terativa [RoPaKe96],)
Uma caracterútáca iÍeratizia ç2 = (Qp.Qa, Qc) lem tamanho ou compi'imenso n Ín 2 1,) se r] é o

menor odor inteiro rnúmero dc i&erações,) ial que

+ se n := 1, elztão, Z\..X'i := 0 e a.PZ, :: a.Pn :: A.(-;i, :: Ã.(;R;

se n > 1, el1lâo, 6.Xi := A..Vt..l © a.}>'n e A.X,: := a.yi © a.X2,'

onde Qp =(APL,APn), Qc =(ACt,ACa), e Qa = {(Ayi,AXi). , (AYn , AX«) }

As características iterativas (vede exemplo na Fig. 2.6) permitem construir características de N
iterações, pal'a valores arbitrariamente grandes de N, com uma taxa fixa de redução na probabilidade
associada, enquanto que para características não-iterat.ovas a taxa de redução geralmente cresce devido
ao efeito avalanche iõ

2.5 Razão Sinal-Ruído (S/N)

Devido ao comportamento probabilístico da maioria das características, em geral não é possível obter
a intersecção de t.odes os bit.s de subchave sugeridos pelos vários pai'es de texto legível, pois, quando a
característica é menor que o número de iterações da cifra é impossível identificar exatamente os pares

iSdiz-se que uma função F exibe o efeito avalanche se, em média, metade dos seus bits de saída se altera quando um
único bit, em qua]quei' posição da entrada é complementado [Fu87]
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Figura 2.6: Característica diferencial iterativa para FEAL-N(x) [nish-n911

correios, e a intersecção das subchaves é normalment.e vazia; os pares errados não indicam necessariamente
o valor correr.o da subchave (IEISh90]). Porém, o valor carreto da subchave deve ser sugerido por todos os
pares correios que ocorrem aproximadamente com a probabilidade da característica. Os demais valores
de subchave são igualmente sugeridos/distribuídos pelos pares

Na prática, os ataques com características menor'es que a cifra procuram "reduzir" a cifra ao mesmo
tamanho que a característ.ica, através do ciframento ou deciframento de uma ou mais iterações. Nor-
malmente as últimas ou as primeiras iterações são envolvidas neste processo, de modo que o ataque
busca valores possíveis para as subchaves destas iterações (pois, os valores de entrada na função F nestas
iteiações correspondem aos valores de textos legível-cifrado conhecidos). Em iterações i intermediárias
(l < í < N) não se emprega tal ataque, pois, em, geral, não se tem acesso aos valores de entrada nem
de saída da função F, nestes casos, devido aos valores de text.o e de subchaves destas iterações serem
desconhecidos.

Definição 2.12 rAtaque Diferencial iR,)
Um ataque diferencial, que utilize uma característica que possui iR iteraçÕes a metros do que a cifra

sendo anta/içada, é chamado de ataque (diferencial do tipo) iR /ZISAPOy.

Valores típicosi6 de iR são 0, 1, 2 ou 3. Os ataques diferenciais iR podem ser feitos tanto no início
16valores relativamente pequenos são usados para iR, em geral, pois, o número total de bits de subchave a serem determ-ina-

tos simultaneamente, para valores elevados de iR, em particular para subchaves independentes, pode tornar a complexidade
deste ataque maior do que a de uma busca exaustiva pela subchave
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F'(C. © /;'(C'R, /(«), /{«-* )

+

F'(OL © F'(OR, /(« ), /Ç'n

a. © /;'(On, /{«)©
F(Cx 0 F'(a. © F'(an, /Í«), /(«-- ), /Ga. © F'(Cn, /(.) ., )

- )

C. G /;'(Cn, K«)

(b) (') (d)

Figura 2.7: Características ut.ilizadas em ataques iR ao final de uma cifra: (a) 0R, (b) IR, (c) 2R, (d) 3R

(vide Fig. 2.8) quant.o ao final da cifra (vide Fig. 2.7)

A ti'ansformaçao a seguir, feita sobre as subchaves originais para FEAL-N(X), visa permitir ataques
diferenciais iR:

Definição 2.13 Js segtíinies subcAaues X.r\'j, para 0 < J < Ar -- l são resultantes da incorporação
al)Chás das subchaues finais (.]'iN+4 , ]'iW.ts, ]<N+s , l<N+7), à função F das cifras FEAL-N(X) [EISh90J;

b N par

XK. : Í 19, 5i,91 0 15«,+-, e«.+;) © (l{«,+õ, K'''+') j Ú"P"""j:l. iol/{;lololÃ'l«l;l/(;...i} ' ' ' ' 'p"
e, as subchaoes iniciais írarzs/armam-se em

(/{N , KN+I, /ÍN+2, KN+3) ©(KN+4 © /{N+6, K/V+5 © IÍ'N+7, /{N+6, /{N+7)

+ N ímpar
(0, /{j, 0) 0(/{w+4, .rÍw+s) 0(/Íw+6, Kw+7)
(0, /q , 0) 0 (KN+4 , K'x+s) .7 impar

e, as subchaues iniciais tratas.form.am-se em

IK'N , À'N+I, /{N+2, KN+3) ©(Ã.N+4 , /{N+5, /{N+6, /S.N+7)

-d. (0, /{j, 0) coar«po«d' a «m «lo, d' 32 biÉ' com /{j «p«s-Éa«d' " /éi bil; c«orais
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F'(Pn, /G )

Pz,©
F'(Pn, /r: ) F'(P. © F'(Pn, /G ), /G)

P. © F'(Px,K'-)©
F'(Pn © F'(P. © F(Pn, /G ), /G), /G)

f'(Pt © F'(Pn, /G ), /{,)

.FK«
F
(b) (d)

Figura 2.8: Características usadas em ataques iR no início de uma cifra: (a) 0R, (b) IR, (c) 2R, (d) 3R

As novas subchaves X/{{ são usadas IEISh901 pai'a ataques diferenciais iR ao final (vida Fig. 2.9)
das cifras FEAL-N(X), pois, nestes casos, é preciso saber o valor de entrada nas caixas Si da(s) última(s)
item'ação(ões) , além da diferença correspondente, o que nao seria possível se o texto cifrado fosse combinado
com as subchaves finais (valor desconhecido)

Para ataques diferenciais iR no início das cifras FEAL-N(X), podemos definir um conjunto análogo
de subchaves (yKz), a fim de atacar a(s) primeira(s) iteração(ões) desta cifra, (vide Fig. 2.9) i.e. para
obter os valores de entrada nas caixas Si nestas iterações, i.e. sem a combinação do texto legível com as
subchaves iniciais. Estas novas subchaves são definidas por

Definição 2.14 As sega Rias subcAazies y/{l, para 0 $ 1 5; ]V l são resultantes da incorporação apenas
das subchaves \n\c\ais (.lÍw , l<n+t , !<N+z, lÇN+a), à função F das cifras REAL-N(X) [EtSü90J:

+ Npar

*". : { Í:l fii:l : Ifl:i ii::il" ('~''-,, "~--d
e, as subchaues $Tiais transformam-se em

(/{N+4, A'N+5, K/V+6, /{N+7) O(Ã'N © A'N+2, /{N+I © /{N+3, /{N+2, K/V+3)

l Ímpar

e N ímpar

-''", : { Í:l ll :l : 1111:i ti:.:il ' (""--,, "«,.-ü
e, as subchaues $naãs transformam-se em

l ímpar
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(0, .río , 0)©
(.rG: , .rG;)

(o, /{., o)©
(/G, /G)o
( /G . , X': : )

(o, .rÚ , o)o
(lr:, , .rG;)0
(K':. , /{:.)

(o, /G , o)o
( /G , /G )

(o, /G , o)a
(/G: , K':; )

(o, /G, o)o
(/{:: , /G;)6
(Ã.':. , /Í,. )

(o, /{. , o)©
( /{, , .FG )

(o, X'. , o)©
(/(« , /(-)

(o, /{. , o)©
(/G, /G)©
(x':. , /{: - )

(o, /G , o)o
(.rG: , /G;)o
(.rG. , x':.)

(o, /G * o)o
(/{- , /{, )

(o, Ã.'. , o)©
(K':, , /{:;)

(o, /{. , o)©
(/{, , /{, )©
(/Go , /G : )

(o, /G , o)o
(K'.: , /Í-3)0
(x',. , /{,;)

(o, /{, , o)©
(K', , /G )

3 , /(14 , /(15) (.rG, , /{-, , K'-. , .rG.)©
(/G © .rG', /{, © /G: , .Fç.':o, /{,-)

CC

Figui'a 2.9: Exemplo de subchaves X/íf e y/{j para ataques diferenciais às cifras FEAL-8(X)
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(Ã'N+4 , KN+5 , Á'A.+6, Ã'N+7) © (/ÍA, , A'N+I , Ã'A,+2 , KA'+3)

oitde 1.0, 1<t,0) corresponde a ilm Datar de 32 bits com lÍi representando os 16 bits centrais

Cada característica nos permit.e examinar simultaneamente um certo número de bits de subchave da
última (ou da pi'imeira) it.eração, i.e., os bit.s que influenciam alguma(s) caixa(s) Si. As características
mais úteis são as que apresent.am alt.a probabilidade e que permitem a contagem de um número elevado
de bits de subchave.

Não é necessário cont.al simultaneament.e um grande númei'o de bits de subchave, mas as vant.agens
de tal procediment.o são : uma identificação mais precisa do valor carreto da subchave, e, uma pequena
quantidade de dados necessários. Porém. a contagem de um número elevado de ocorrências de bits de
subchave geralment.e exige muita memória, o que pode tornar o ataque inviável na prática.

Pode-se porém, fazei a contagem sobre um número menor de bits de subchave que entram em um
cert.o número de caixas Si, e eventualment.e, usam as demais caixas Si para identificar e descartar os pares
errados nos quais as diferenças de ent.roda nas caixas Si não causam as diferenças de saída esperadas.

A definição seguinte nos permite avaliar a aplicabilidade de um método de contagem baseado em
uma cal'actei ística

Definição 2.15 (R,azão Sinal-Ruído [EISh90],)
,4 razão erztre o rzámero de pares com'elos e a contagem média de stzbcAat;es {ncon'elas em um método

de corzíagem é chamada de i'azão sinal-i'uído do método de contagem e é derrotada por S/N.

A fim de encontrar os bits de subchave correios através de um método de contagem, é necessário dispor
de uma característica com alta probabilidade e um número adequado de pares de texto legível-cifrado
para garantir a existência de um número suficiente de pares correios. O número mínimo de pal'es depende
da probabilidade p da caractei'ística, do número k de bits de subchave que são contados simultaneamente,
da contagem média a por par analisado (excluindo-se os pares errados que possam ser descarnados antes
da contagem), e da oração P dos pares analisados entre todos os pares (contados e errados descarnados)

Se examinarmos k bits de subchave, então, conta-se o número de ocorrências de 2k valores possíveis
de subchave, em 2k cont.adoi'es. Tais contadores cont.ém um valor médio de !!!!;;É, onde m é o número de
pares criados (m.P é o número esperado de pares analisados)

O valor correio dos bits da subchave é cont.ado, aproximadamente, m.p vezes pelos pares correios, além
das ocorrências aleatórias devidas aos pares errados. A razão sinal-ruído de um método de contagem
é, portanto,

'/"' : .=:;- : a.P

Na pi'ática, o cálculo do número médio de subchaves contadas por par, ie. a +P, é mais fácil de estimar
do que os valores isolados de a e P.

A razão sinal-ruído indica, poi't.ant.o, a capacidade de um método de contagem conseguir distinguir os
bits carretos de subchave (sinal) ent.re os bit.s de subchave sugeridos por todos os pares (ruído) IHi91].
Deste modo, quanto maior a razão sinal-ruído, mais eficiente é o ataque IHi91].

Pela fórmula de S/N observa-se que a razão sinal-ruído de um método de contagem independe do
número de pares usados
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Normalmente, relacionamos o número de pares usados por um método de contagem com o número de
pai'es con'etos necessários

Experiment.aumente, E. Bihanl e .4. Shamir [EISh901 constataram que quando a razão sinal-ruído é
relativamente alta, uma quantidade campal'ativamente pequena de pai'es correios é necessária para se
determinar unicament.e o valor coriet.o dos bits da subchave analisada

Inversamente, pala um valas relat.ivamente baixo de S/N, é necessário um número elevado de pares
carretos para a identificação pi'ecisa dos bit.s corret.os da subchave analisada.

Em geral, um ataque utiliza mais de uma característica. A fim de reduzir o número de textos legíveis
necessários pai'a um ataque existen] est.futuras que agrupam pares de textos com diferenças que satisfazem
mais de uma cai act.erística

Definição 2.16 rQuai'tetoIEISh90],)
Um quarteto é u7r].« estrtítura de quatro fartos ci/fados que contém, simu/íaneamente, dois pares de

tecto cifrado de duas características distintas. i.e., quatro pares no Lota!.

Soam Q: = (Ob, Ok, Ob) e Q' = (Q%, Oã, Q%) duas características distintas, então,

(1) P

l2) ponb
l3) p © o}
(4) p © ob © n}

após cada elemento t.er sido cifrado forma um quarteto, sendo que (1) © (3) e (2) © (4) formam dois
pares de Q}, e,(1) ©(2) e(3) ©(4) formam dois pares de Ob.

Definição 2.17 rOcteto]EISh90],)
Um octeto é uma estrutura de oito terços ci/fados que contém, situ/éaneamenie, quatro pares de

tentos cifrados de três características distintas.

Mais precisamente, sejam Qi , ç22 e ç23 três características distintas. Então,

li) p
(2) p © ob

l3) po o%
(4) P © Q)

(5) p © ob © OÍ,

(6) p © nb © n}

l7)poo%oo}
(8)pondo ©
após cada elemento tei' sido cifrado foi'ma um oct.eto sendo que

(1,2),(3,5),(4,6) e(7,8) são pares de nb

(1,3),(2,5),(4,7) e(6,8) são pares de Q}
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j1,4),(2,6),(3,7) e(5,8) são pares de QSP

A ut.ilização de quartet.os num ataque do tipo text-o legível escolhido fornece 8 pares, i.e. permite
economizar 50%o no número de pares de text.os necessários. Ati'avés dos octetos obtém-se 12 pai'es o que
reduz em g o número de pares necessários:'

Definição 2.18 rQuarteto Especial,)
[/m fzpo de quarlefo que corzíern quadro pares de quadro caractensÍzcas dtsfznlas ç2i , {22 {23 c (24 sendo

que Q4 = o1 (D Q2 a) Q3 é chamado quarteto especial

Para as cifras FEAL-N(X) exist.e um quart.et.o especial, onde todas as características envolvidas pos-
suem pi'obabilidade 1. São elas

Q: =((AL, 00000000,), {00000000, -..} 00000000,},(AL, 00000000,))

Q2 =((AE, 80808080,), {80808080, -"} 02000002.;},(AÉ © 02000002,, 80808080,))

Q3 =((AL, 80800000,), {80800000, --> 02000000,},(AL 0 02000000,, 80800000,))

Q4 =((AL, 00008080,),{00008080, -+ 00000002,},(AL 0 00000002,, 00008080,))
onde a.l, representa um valor arbit.rácio de 32 bits

Genericamente

(1) P

(2) p © nb

(3) P © Q}

(4) P © Q$

(5) P 'D Q} © Q}

(6) p © ob © o}

(7) P 0 Q} © QÊ,

(8) pool © ç = po çl}

após cada elemento ter sido cifrado, forma um quart.eto especial, sendo que

(1,2),(3,5),(4,6) e(7,8) são pares de Q}

(1,3),(2,5),(4,7) e(6,8) são pares de Q%

(1,4),(2,6),(3,7) e(5,8) são pares de Q}

(1,8),(2,7),(3,6) e(4,5) são pai'es de (2}

O quarteto especial result.a em 16 pares, porá.anão, numa economia de 75%o no número de pai'es para
um at aque.

i7i.e., no pior caso, seriam necessários 24 textos lega'ç'eis aleatórios para gerar os mesmos 12 pares independentemente
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2.6 Criptoanálise Diferencial Exclusivamente com Texto Legível
Conhecido

A cript.oanálise diferencial é um t.ipo de ataque no qual pares de texto legível podem ser escolhidos ao
acaso desde que satisfaçaila uma cert.a diferença. Tal ataque, ente'etanto, pode ser transformado em um
ataque do tipo exclusivamente texto legível conhecido IEISh931

Suponha que um ataque difei'encial de texto legível escolhido precise de m pares, e que sejam fornecidos
232 .v2m textos legíveis conhecidos aleatórios, e os textos cifrados correspondentes.

Considerando todos os (Z::)É2aÉ - 264.m possíveis pai'es de texto legível (supondo que o tamanho do
bloco da cifra sda de 64 bit.s), cada par possui uma diferença que pode ser facilmente calculada. Assim,
há 2S4 possíveis diferenças de t.exmo legível, ou sda, existem em média, Z;;P- = rn pares de cada diferença
possível ente.e os pares fornecidos. Em particular, exist.em aproximadamente m pares pala cada diferença
de texto legível, necessários pai'a cada possível caract.erística diferencial, com alta probabilidade. H

A tabela a seguir mostra a probabilidade de características utilizadas e o número de textos legíveis
escolhidos necessários para ataques do tipo IR e 2R para FEAL-N(X) para alguns valores de N [EISh-E91j

i;;iãúiti:óii dé ãilããues diferenciais pala FEAL-N(X)
  at fique 2R ataque IR

N
pi'obabilidade

da
caract.

S/N
número de
pares texto
escolhidos

probabilidade
da

caract.
S/N

número de
pares texto
escolhidos
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A caract.erística utilizada para generalizar o ataque diferencial para a cifra FEAL-N(X) para um
número arbitrário de it.erações, como most.rado na tabela, para ataques IR e 2R, foi a característica
it.ei'atava da Fig. ( 2.6)-

Os ataques utilizados por E. Biham e A. Shamir utilizam caractei'ísticas menores do que o número de
it.ei'ações das cifras (at.aques iR), pois est.as características possuem, em geral, maior probabilidade.

Definição 2.19 rCifra Imune ou Resistente,)
Uma ci»'a será alia imune ou I'existente a um determinado tipo de ataque se o cuspo compulacioria/

(memória, tempo de processamento, número de operações aritméticas) para quebrar a cifra pelo ataque
Jor maior ou igual ao custo de uma busca e=austiüa

Segundo a definição dada acima, o custo da busca exaustiva está sendo usado como um limitante
superior' da complexidade para quebra de uma cifra, pelo fato de que a busca exaustiva supor um número
mínimo de hipóteses para o ataque.

Para as cifras FEAL-N(X) , pode-se dizer que, em vista dos dados de at.aques diferenciais apresentados
at.é o momento, estas cifras se apresentam imunes à criptoanálise diferencial para Ar ? 32 IEISh93j

2.7 Variante de Ataque Diferencial

Nas seções anteriores foi apresentada a técnica de criptoanálise diferencial at.ravés dos conceitos de
direi'enças e cai'acterísticas, conforme definidas pelos seus autores IEISh90] . Exist.e uma variant.e desta
técnica que exp]oi'a diferenças de texto ]egível e cifrado a partir do conceito de diferencial [La91].

Definição 2.20 ('Difei'encial de i hei'ações [La91],)

Um diferencial de i irei'ações é um. par (cr,P) onde a representa alma dl/Crença de dois terias
legíveis (.X, X' ) e P representa uma dáfereílça possível dos dois tectos ci/Fados resultantes, após i iterações
(b,X*). .4 p«Z,abi/idas' d' «m di/e««{a/ d' { it«açõ« (a,P) é « p«babiZidad' c-dÍcí-a/ d' q-
l3 -- YiGY; após i iLerações, dado que o par de te=Los legíveis l.X. X' ) Lêm diferença a -- X ©X' , onde o
te=Lo tegíue] X e as subchaues ]<t , ]<z, . . . , ]Íi utilizadcts são consideradas independentes e uniformemente
aleatórias. DeTtota-se tal probabilidade por

P(AE =PIAX =a)

Na criptoanálise diferencial segundo E. Biham e A. Shamir, a noção de característica de i iterações
pode ser visa.a como uma (í + l)-mpla (a,PI,. ..,Pi) considerada como um dos possíveis valores de
(AX,Ayt, . . .,AH). Assim, uma caract.elíptica de uma iteração coincide com um diferencial de uma

iteração, e uma característica de í > ] iterações det.ermina uma sequência de i diferenciais (a.X,A}'i)
p'ra ]$ .j $ {, ou sda, {(a,/il),(a,P2),...,(o,Pf)} ILa91].

O procediment.o básico de um ataque diferencial (usando diferenciais) para uma cifra iterativo de r
iterações é muito semelhante à usada na cript.oanálise diferencial (usando caract.erísticas)

(1) encontrar um diferencial (a,P) de (r-l) iterações tal que P(Ayr-t = PIAM = a) sda a maior
possível (exemplo de um ataque IR)l

(2) escolher um texto legível X de forma uniformement.e aleatória, e calcular X' através da diferença
pré-fixada AX = a = X © X* . Cifrar X e X* com unia mesma chave 1<. A partir dos text.os cifrados }:,

42



e E* verificar cada valor' possível da subchave /{', da última iteração, em relação à diferença AX.--i - /3
espei'ada. Inca'ernent.ai' um cona.ador do número de vezes em que t.al valor de /</ resulta na diferença
espei'ada:B

l3) repetir o passo (2) at.é que um ou mais valores dos bits de subchave /{Í sendo explorados sejam
contados mais frequent.emeiite que os demais candidatos. Considere este candidato (ou conjunto de
ca«didatos) cujo(s) cont.adoi'(es) é(são) o(s) maior'(es) possível(is) como o(s) valor(es) mais provável(is)
ao valor de lí', (observa-se aqui urna está'atégia implícita de máxima veiossimilhança IMo811 ).

Esquematicament.e temos a t.abela abaixo

Como se percebe, a estratégia de um ataque diferencial, utilizando diferenciais só leva em consideração
as diferenças de entrada e de saída, sem se importar com as diferenças nas iterações intermediárias.

Um ataque pol criptoanálise diferencial, at.ravés de diferenciais, supõem a seguinte hipótese

Hipótese 2.1 ('F]ipótese de Equivalência Estocástica [La91],)

P«. «m d.#««.ia/ (a,P) d. (, -- 1) {t«'çõ«,

P(Ayr-i = PJAX = a) H P(Ayr-i = PJAX = a, /h = «,i, , /(,.l = w,-l)

p.« t.d" « ««.j«"'" p«.í«.i. d. .«b.Aa«. («,- ,«,,, . . . ,w, --)

Ou sda, a difei'ença de saída de um diferencial deve ser praticamente independente do conjunto de
subchaves utilizadas, sendo influenciada, basicament.e, pela diferença de entrada no diferencial e pela
está usura int.erna da cifra. H

2.8 Conclusões

Neste capítulo foi api'esentada uma técnica estatística de análise de cifras do tipo Feistel, conhecida
como cript.oanálise direi'encial, com ênfase às cifras FEAL-N(X), obtendo-se alguns parâmetros (número
mínimo de textos legíveis para um at.fique efet.ivo; número mínimo de iterações necessárias para evitar
ataque diferencial) sobre a sua segui'ança em relação a este tipo de ataque. H

i8i.e. decifrar yr e }'l' com um candidato /ç'J à subchave /(r, obtendo yrJ.t e y;l=it e, se } -.i © }/-Ji :: Ayr.l = P

então, incrementar de l o contador associado a /{?
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verifica se valor' de diferença de saída (ACn, AC O AF(CR, /{«)) é a esperada
N pares de

text.os cifrados
candidatos a bits de subchave

  K,l       lr2'''  
ICi,CÍI
lc,,c;)
lc; , c; )

(CX-i,C'h.:)
(Cw,Ch)     ok     

  E=:: .k i:Z:. ok E=:: o*  E:Z:: .k E=:: o*



Capítulo 3

Criptoanálise Linear

Many of us spend half our bife wishing for
things we could have if we didn't spend half

our time wishing. - Alexander Woolcott

To profit from good advice requere
as much wisdom as to tive it

Only those who dare to faia greatly can
ever achieve greatly. Robert F. Kennedy

O método de criptoanálise linear foi apresent.ado por h4. Matsui na conferência Eurocrypt'93, sendo
um ataque estatístico do tipo texto legível conhecido [R4a931

Est.a técnica explora combinações de bits de texto legível, bits de texto cifrado e bits de subchave. via
open'ação ou-exclusivo, chamadas i'elações lineares, e que resultam num bit cle paridade, a fim de obter
candidatos prováveis para alguns bit.s de subchave envolvidos nesta combinação (linear)

Estas relações lineares, em get'al, são apt'oximadas, e são válidas com determinada probabilidade.

Neste capítulo, durant.e a exposição da t.eoria da cript.oanálise linear, ou mais precisamente, quando
forem apresentados conceitos de correlação linear que possuam correspondência com um conceito análogo
em criptoanálise diferencial, será possível observar diversas semelhanças entre os mecanismos utilizados
em um ataque linear e os mecanismos usados para um ataque diferencial, conforme visto no capítulo
anterior, evidenciando uma fort.e ligação (dualidade) entre estas duas estratégias de análise.

3.1 Notação

Pai'a X C {0, 11" a numeração dos bits de X será feita a partir de 0 (zero), da direit.a para a esquerda,
sendo o bit 0 o menos significat.ivo; por out.ro lado, a numeração de bytes (8 bits) será feita da esquerda
para a direita a partir' de l

Neste tipo de ataque, quando particularizado às cifras FEAL-N(X), utilizaremos a função mF (função
F modificada) conforme clescrit.a no Cap. l

las notações, definições e conceitos deste capítulo são baseados em ]OhAo94, AoOhATMa94, E194]
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P : denota um bloco de t.exto legível; P também pode ser representado pelos semi-blocos (PZ,, PR)l

C : denota um bloco de t.exto cifrado; C t.ambém pode ser representado pelos semi-blocos (CL, C;x)

X, : o valor de entrada da função F ou mF na r-ésima iteiaçãol

E/{(.) : repi'esent.a um algoritmo de ciframent.o que usa uma chave 1< fixa; analogamente, l)K(.)
representa o algoz'itmo de deciframent.o coi'respondente;

.4/ç., : o valor da subchave usada pela função mF para FEAL-N(X) na r-ésima iteraçãol

{0, 11' : representa o conjunto de t.idos os valores de m bitsl

paridade : o número de bit.s l na representação binái'ia de um dado valorl por exemplo, pai'idade
j11,) = 0 ou (número pai de bit.s 1), e, paridade (13,) = 1 ou (número ímpar de bits 1); em contra-
posição à noção usual de paridade como o t'esmo da divisão de um valor' poi' 2;

X lil : o i-ésimo bit de Xi
I'X : uma máscara de bit.s, i.e. um conjunto de números que representam posições fixas de bits de

um dado XI localmente na iteração r usa-se I'X, como máscara (de bits) aplicada à ente'ada da função
F, e I'yr como máscai'a (de bit.s) aplicada à saída da função FI se uma cifra possui gemi-blocos de n bits,
então, as máscai-as de relações lineares locais à função F representarão bits nas posições {0, . . ., n -- lll
por exemplo I'X = j16, 23, 25, 26, 31] = 86810000, é uma máscara de bits para valores X C {0, 11a21

I'P : máscula de bit.s aplicada a um (bloco de) texto legível; também chamada máscara de ente'ada
jde uma relação linear);

I'(; : máscal-a de bits aplicada a um (bloco de) texto cifrado; também chamada máscara de saída (de
uma relação linear);

Aj['X] : a paridade do va]or A segundo os bits da máscara ]'X, i.e., Aj]'X] = (1);::o af.zi, onde
A =(a«-i,...,ao), X =(r«-i,...,=o), ai,zi C {0,1}, e ai.a;f = 1« a{ = =Í = 1;

11: denota a máscai'a de bits vazia, ie. tem paridade associada igual a zero sempre(i.e., para qualquer
valor X paridade (X[ l) = 0);

N : o número de pai'es de (blocos de) texto legível conhecido e cifrado correspondentes

3.2 Medida de Não-Linearidade

A seguir vamos api'esentar um conceito de medida de não-linearidade associada a uma função booleana
genéi'ica, e então, estendê-la a out.ras estruturas não-lineares.

Definição 3.1 (Distância de Hamming,)
.4 distância de Hamming entre duas sequérzcias X e y, de comphmerlto n, dertofada dH(X,y),

corresporzde ao número de posições l os quais X e y são diferentes. Assim, 0 $ dH(X, y) $ n.

Definição 3.2 (.1i'unção Afim)
Uma /unção b«lea«« / : {0, 11" -+ {0, 1} é dica afim " .f é da /o«:a .f(X) = ©l:;'(ai.Xi) © «, pa«

.i,Xí,«CÍO,l},O$Í$n l,X=(X«-i,...,Xo).
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Definição 3.3 (.F'unção Aflui Mais Pi'óxima)
Soam / : {0, 11" -..} {0, 1} uma /unção boo/falta, e g : {0, 11" -.} {0, 1} alma /unção afim. Z)íz-se que

g é a função afim mais pi'óxima de ./l sc para foda /unção afim /z, h # g, VX, y C {0, 11" [em-se

2"-1 2'-1
}:(g(x) © .f(x)) < }1:(A(r) © J'(r))
x=o }'=o

i.e. g coincide mais Deles com f do que qualquer outra junção a$m 'z

Segundo [HeTa96], a não-linearidade de uma função booleana .f
distância de Hamming de f à função afim mais próxima 3

{0, 11" --} {0, 1} é definida como a

N'z,(/) = mí« «., «.,«€1',-}, '.'' '". «.m '.a« « «.;o jÍXI/(X) # (D(u..X.) ©«}
n

li

onde X =(Xi,...,X«). Assim, 0 $ NZ,(.f) $ 2"

A não-linearidade de uma caixa ou função de substit.unção Si : {0, 11" -.} {0, 11" é definida, analoga-
ment.e, como a menor não-linearidade entre t.odas as combinações lineares não-nulas das funções booleanas
associadas a cada bit de saída

/VL(S.) = mí- «., ,««'t',:}, ''', ««. «.m '.'« - «,:o Wt((IE)«'i..Ü)
n

]J

onde .Ü : {0, 11" -.} {0, 1} I'epresenta a função booleana do j-ésimo bit de saída l $ .Í $ n, da caixa Si

em i'elação aos m bits de entrada. Assim, 0 $ NL(SÍ) $ 2"

Estendendo esta noção para uma função genérica F' : {0, 11" x {0, 11k -.} {0, 11" de uma cifra de
Feistel, tem-se a seguinte medida de não-linearidade associada

/VL(F') = mín ..,...,t«,cÍO.i}, '.i' q«. «.«. '.'" '- .,;o NZ.((11)tj./J)
lJ

onde .6 : {0, 11"+k -+ {0, 1} representa a função booleana do j-ésimo bit de saída l $ j $ ri de F em
relação aos n+k bits de ent.rada (n bits de texto e k bits de subchave). Assim, tem-se 0 $ NI,(F) $ 2"+k

Quanto mais próximo de 2"' l for o valor de NL(f) mais não- linear será a função f, pois, pela definição,
metade dos valores de saída em f se comportará como se f fosse uma função afim, e a outra metade não
terá este comportamento. Ou seja, f estará uniformemente distante das funções afins (Dll;t u{.Xi e
a);:i u.f.Xj © l.

Veremos que t.ais medidas são importantes 110 projet.o de caixas de substituição Si não-lineares e
outras estruturas similares, pois, no caso de t.ais component-es apresentarem alguma tendência no seu
comportamento em relação a funções puramente afins, sel'á possível explorar tal comportamento para se
obt.er valores de bits de subchave que se encoiitrenl vinculados aos dados de entrada nestas estruturas.
Explorar esta possível correlação é uma das motivações para um ataque linear.

2no caso de existir mais de uma função ahm mais próxima de f, é mais conveniente dizer-se que g é uma função afim
mais próxima de f

'pai'a um conjunto X de valores, IX l denota o tamanho ou cardinalidade deste conjunto
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3.3 Relações Lineares de N lterações

Um ataque poi cript.oanálise linear procura obter, inicialmente, relações4 lineares da coima

P [ái , í2 i«l © c'l.Í: , .Í: , jól = /{lki , Ê2, . . . , k.l (3.1)

também denotado por
p [i'p] 8 c' [i'c] = Ã' ]i'/{] ' (3.2)

onde I'P =(í1, {2,..., {.), I'C =(JI, j2,...,JÓ) e I'/{ =(Ai,k2,..., A.) representam posições fixas de bits
de P, C e 1< i'espect.ivament.e, l $ a, ó $ Zó, e l $ c $ {k, supondo que um bloco de text.o legível e cifrado
tenha {b bits e uma subchave t.enha tA bits. Tais relações são, em geral, aproximações de um I'elação
linear' legítima estando, portanto, associada uma probabilidade p que indica o "grau de confiabilidade"
da apl'oximação dada pela relação linear, i.e., a frequência com que a relação é satisfeita para valores
aleatól'ios de P e C correspondent.es. Supõem-se, a menos de observação em contrário, que uma mesma
chave sda usada en] todos os N ciframentos de t.exmos legíveis conhecidos, usados em um ataque linear.

Estas relações linear'es, no caso da cifra FEAL-N(X), poi exemplo, podem ser obtidas inicialmente
para as caixas de substituição Si, baseando-se nos bits menos significativos da open'ação de soma feitas
nestas caixas. Sendo Z = Si(X,y), onde Z, X, Y € {0,118 segue que Z]21 = Xj01 q) Vj0] q) i, pois,
Si(X,y) = ROL2((X + y +{) m.d 256) (vede Clap. l).

A seguir, vamos estender as relações lineares pai'a a função mF

Denotando por O = rnF (1, 1<) tem-se as relações lineares seguint.es IMaYa921, baseadas nos bits menos
significativos de cada caixa Si da funçãoS mF pai'a FEAL-N(X) (vide Fig. 3.1)

[i) .r ]o] = o ]2, 8] © /{ ]o] © l

[ii) .r ]s] = o ]2, 8, 10, 16] © /i' ]o, 8] o l
(üi) / li61 = o llo, i8, 261 © .rí lt6, 241 © l

(i«) .r 1241 = o l16, 261 © /{ 1241

A pl'obabilidade associada a cada uma dest.as quatro relações é igual a 1, i.e. nestes casos a aproximação
é exala e as i'elações são 100% lineares, pois, o bit de vem-um na posição menos significativa da soma nas
caixas Si sempre é conhecido.

Uma visão mais detalhada dos bit.s internos à função mF explorados numa relação linear local à mF
pode ser observada na Fig. 3.2.

Basicamente apenas as máscaras (I'P, I'C', I'/í') podem, isoladamente, representar a relação linear
ent.re o valor de entrada e o valor' de saída em uma cifra, e, localmente numa iteração, apenas as máscaras
(I'y, I'X) de saída e enfiada na função F, respectivamente, podem representar as relações lineares locais
a urna iteração, ficando implícitos os dados sobre os quais elas são aplicadas, pelo contexto.

Vamos procurar associar mais precisamente uma probabilidade a uma relação linear (local) a Sí:

Definição 3.4 Para uma caíra Si : {0, 1}/ --} {0, 11o seja NSÍ(I'X,I'y) o número de t;ages em qtle o
odor ou-e=clusiuo dos bits dos dados de entrada = em Si, segundo a máscara FX, é igual ao valor da
co?nbinação ou-ezclusitio dos bits de Si(z) segundo a máscara I'y, {.e.

/VSi(FX, ]'y) = ]]z]z C {0, 11', =jl'X] = Si(z)IF}''l}

4 também chamadas expi'essões lineares
Svi(]e definição da função mF no Cap. l
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Figura 3.1: Bits de ent.Fada, de saída e de subchave na função mF para as cifras FEAL-N(X)

Assim, /VSi(I'X, I'y) representa o número de valores de entrada x em SÍ que segundo as máscaras
I'X e ]'y têm paridade 0 ou par, ie. ta] que(a]íl] © ...z]ã.]) ©(Si(z)[oi[(D ...©Si(z)[oÓ]) = 0, onde
I'.K =]ZI,...,Za], colll 0<ZI,...,ta 5: / I'y = ]oi,...,oÓ],caiu 0<oi,...,OÕ S:o

A probabilidade associada à relação linear local a Sí segundo as máscaras I'X e I'y, é definida como
o número de vezes em que a paridade é zero entre t.odos os 2/ valores possíveis de entrada em Si

Prx',r}
A'S: [rX, ry]

2/

Uma tabela TI,i : {0, 11J --> {0, 11o que cont.ém os valores de NSi(I'X,I'y) -- 2l'i para todos os

possíveis subconjuntos de l bit.s I'.K de entrada, e O bits I'y de saída de uma caixa Si, é chamada tabela
de apt'oxidação ]ineai' (]oca]) da caixa Si IE194]. As tabelas TL{'s6 são idênticas para as7 caixas So e
Si das cifras FEAL-N(X) [l\4oAoOh961

Além disso, para as caixas Si das cifras FEAl-N(X), tem-se que as TI,i 's são âxas, i.e. independentes
do valor da chave utilizada.

O valor de uma posição qualquer em TI,Í pode variar entre --2/'t e 2/ i. Quando o valor absoluto
de uma posição em 7'L{ é diferent.e de 0 pode-se dizer que há uma correlação entre os bits de entrada
e os bits de saída de Si de acordo com as máscaras de bits especificadas pela linha e coluna da posição
em TJ,i, i.e., a paridade da relação linear não est.á uniformemente distribuída. Assim, a probabilidade
associada à relação linear mede a tendência da paridade pala o valor 0 ou l.

Uma posição especia] em T],i se refere às máscaras ]'X = 1'y = 1 ]. Nest.e caso, a paridade de qualquer
va[or de entrada sempre é igtia] à paridade de saída, ou sda, zero; a probabilidade associada é pt ],[ ] = 1,
e a relação linear' local é dit.a ti'ivial. Vemos aqui unia analogia (dualidade) com a noção de característica
t.i'ivial, na qual as diferenças de ent.roda e de saída pai'a a função F são nulas.

6 lqinear approximation tables" [E194]
7na vei'date, as 7'.L{'s são iguais pai'a todo { 2 O
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A fim de dist.intuir as posições en] TLf com alguma coi'i'elação (as posições com valor 0, i.e. tais que
ATSfjl'X, I'VI = 2/ 1 , não indicaíii correlação entre bits de entrada e de saída numa caixa Sf, e, pol'tanto,
não são úteis pai'a est.e tipo de at.aque)Õ: cada posição de Tl;f é considerada apenas em valor absoluto.

As posições não-nulas em TLi, após esta operação, i'epi'esentam relações linear'es locais que podem
ser exploradas num ataque linear local a Si, e posteriormente aproveitadas para ataques a estruturas
niaioi'es.

Desse modo, define-se un] outro parâmet.ro associado a uma i'elação linear, chamado taxa de desvio,
denotado por pbx.r}, , que mede a frequência com que a paridade da relação linear se afasta da distribuição
uniforme (50% de 0's e 50% de I's). Como estamos interessados na medida do grau desta cora'elação,
vamos considei'ar, prefei'encialmente, seu valor absoluto

lpbx,- l /VSijl'X.I'y] 2/'t. . .JVSijl'X,I'y] l
2i l

De agora erra diant.e mencionaremos apenas p e p' sem as máscaras I'X e I'y, ficando implícita a
iefeiência à relação linear associada, pelo context.o. Também, usaremos p' ao invés de lp'l, ficando
implícita a deferência ao seu valor' absoluto

Como 0 $ p $ 1 segue que 0 $ p' $ !

Observa-se que independent.ement.e da medição da probabilidade da paridade da relação linear em
t.ermos do valor' 0 ou 1, a taxa de desvio é invai'iante, i.e., se q medisse o número de vezes em que a
paridade de urna relação linear é igual a 1, então, q = 1 -- p, mas a taxa de desvio permanece a mesma

-li-, - lil :l,- ;l

Diz-se que uma caixa Si é linear' segundo os bits das máscaras I'X e I'y se para todos os valores
x de entrada em Si, tem-se paridade 0, segundo estas máscaras IE104]. Analogamente, uma caixa Si é
afim segundo os bits de máscara I'X e I'y se, pala todos os valores x de ent.Fada em SÍ, tem-se paridade
1, segundo estas máscaras IE1941. Geralmente, uma caixa Si não é uma função nem (totalmente) linear
nem (totalment.e) afim segundo todas as possíveis máscaras de entrada e de saída.

Quanto mais próximo o número de valores de entrada com paridade 0 do número de entradas com
paridade 1, mais não-linear' a relação t.ende a ser. A relação menos linear' possível [Ei941 é aquela cujas
saídas têm, segundo máscai'as fixas, 50% de pai'idade 0 e 50% de paridade l.

A paridade de unia relação linear na tabela TLi não é explícita, mas é possível identificar a paridade
pela probabilidade p da relação linear: se a probabilidade é maior que ;, a paridade (predominante) é zero,
pois, zjl'X] = Si(z)jl'y] :> =ji'X] © Sí(a:)[l'y] = 0 para a maioria das ent.radar xl se a probabilidade é
menor que ;, a paridade (predominant.e) é 1, pois, zjl'X] # Sí(z)[l'y] :> z]l'X] a) Si(z)jl'y] = 1 para a

maior'ia das entradas x ln194Ji caso contrário, a paridade é uniforme (p = 1 ).

As definições a seguir sei'ão út.eis para medir a quantidade de bits de informação presentes nas
relações lineares em termos de t.exto disponível e bits de subchave.

aquando p = 2r'l, as máscai'as associadas FX e ry indicam que os valores sobre os quais elas são aplicadas são
independentes entre si; caso contrário, há uma coi'i'elação indicada pela tendência da paridade para o valor O (p > 2J't) ou
para o valor l (p < 2''' )
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Figura 3.2: Diagrama da função mF para FEAL-N(X) mostrando a propagação de bits correlacio-
nadas, através das caixas Si(quadrados hachurados), usados na relação linear local à função mF
Xj0,8, 16,24] © mr'(X,/oj181 = .ríl8, 16l; números em hexadecimal indicam as máscaras de bits de
entrada e saída das caixas SÍ
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Definição 3.5 rBits Efetivos de Subchave,)
Á quantidade É de bits de subchaue qtle a/eZanz a paridade do /ado esqzlerdo da igz/a/ande na relação

r' 3.2) é chamam« númei'o de bits efetivos de subchave da re/anão lirzear. Pode-se dizer que o
núm.ero de bits efetiuos de subchatie representa a quantidade mínima necessária e su$cieTtte de bits de
sltbchaue a $m de se calcular de forma única a pciHdade do lado esquerdo da relação ( 3.2) [AoOh95,
.4oOA.ArJ14ag#/. Um bit efetivo de subchave pode ser represerztado por llm artigo üáé de subcAaue,
qz/e a/efa independentemente a pízrídade, ou, uma combinação ou-erclusit;o de viés de szíbcbaue, que
a/fiam conjuntamente « p«rid«de do /ado «q«-do da :g««Idas' «« relação r 3.g9

Definição 3.6 rBits Efetivos de Texto)
Á quantidade Z de & Zs de teria rZegz'üe/ e cijfrado) que a/eram a paàdade do lado esquerdo da igual-

dade na re/anão r 3.2,) é chamada númei'o de bits efetivos de texto da relação /inear. Pode-se
doer que o núinei'o de bits efetivos de texto representa a quarztidade mínima, necessá7'Ía e suP-
cieTtte de bits dc tecto para se calcular de forma úTtica cl paHdade do !ado esquerdo da relação ( 3.2)
fJoOA95, .4oOA.4rll/ag#./. l.Jm bit efetivo de texto pode ser representado por um tírzico óit, que a/eta
independentemente a paridade, ou, por uma como nação ou-erc/usioo de óiZs de terão Zegz'üeZ- cifrado
qu. arfam conjunta-nente a pa,idas. d. lado «q««do d« {g««/d«de «« relação r 3.2).

Através da relação ( 3.1), com p # à, pode-se estimar o valor de /{jl'/{] (um bit efetivo de subchave)
usando o seguint.e algoz'itmo

A[gox'itmo 3.1 (M]étodo de Máxima Vei'ossimi]hança (MMV) [OhAo94],)

ri) sÜa T o «úm«. d' pa«s d' l-Zo (a, Ci) co«b«{do' ia:s q«. ajl'P] © Cijl'C] = 0, entre N pare'
de tectos legíüe!-cifrado (.Pi , Ci'l dispotlíoeàs.

rii) se 7' > g-, erz ão, considere /{]ki, . . . , A.] = 0 se :o p > ;, senão, considere /{]Êi, . . . , k.] = 1 se
f'< ã,

se T < g-, erzÍão, corlsidere /{lki, ) ítCJbcj:: ] se p> i, senão, coriside7'e /{]kl,...,kc] = 0 se p< 7

Quando se tem T = N no l\4MV pode-se, alternat.ivamente: (1) tentar obter mais pares (Pi,Ci) para
testar a pai'idade; (2) procurar outra relação linear (de maior ou igual taxa de desvio); (3) tentar outra
amostra de N text.os conhecidos. Mas, de qualquer' forma, espera-se que tal situação sda rara, i.e., ocorra
com baixa probabilidade' '

Nesta t.écnica cle i'esolução de um ataque linear via máxima vei'ossimilhança podemos notam' mais
uma dualidade com relação à t.écnica de seleção de candidat.os prováveis a bits de subchave usada em
ci'ipotanálise diferencial, também baseada no valor predominante de um contador de ocorrência associado
a cada candidato.

O método de máxima verossimilhança é ut.ilibado para medir a tendência da paridade numa relação
linear, avaliando a hipótese mais provável para alguns bits de subchave, baseada numa amostra finita e
aleatória de textos legíveis e cifrados. Entretanto, a fim de se obter uma resposta confiável, um número
mínimo de amostras deve ser obtido.

9em ( 3.2), supõem-se que os bits clo lado esquerdo da igualdade estão combinados aos demais bits (de texto e subchave)
de modo não linear' em i'ilação à operação ou-exclusivo, de modo que não podem ser transferidos para o lado direito de
( 3.2), ou seja, considera ge que a relação linear está na forma "mais compacta'

ioie. consideraremos que /\']l'/(] tem valor provável igual a O
1 1 a não ser que a I'elação usada seja, na verdade, não-linear
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A taxa de sucesso dest.e algorit.mo i.e., o número de vezes em que o i'esultado correio é obtido, é
proporciona[ a (v'JV + p') ]OhAo94]. A fim de se obt.er uma a]ta t.axa de sucesso, N deve ser igual a
c # (p')'2. O va]or c é chamado mai'geln ]OhAo94]

Lema 3.1 ('Taxa de Sucesso do MMV [Ma93],)

Dada a probab{/idade p com que a relação r3. /,) é saías/Caia, e suporzdo que o valor de ip ;l sqa sulíci-
entemertte pequeno Damos determ.mar o número Tq de pares de Lento [egíoet-cifrado disponítJeàs necessáHos
para obter a/la cara de sucesso. Esta taxa de sucesso do algohZmo J14À/lr será dada por

=-;:; d«
:,'n'i,-ài v'5i

Dem. A taxa de sucesso do algoritrno b'lblV depende de que o contador T atinja um valor suficientemente
distante de g- , para uma amost.ra aleat.ária de t.amanho N, ou soja, que a pai'idade da relação ( 3.1) sda
constante o menos uniformelnent.e possível.

A taxa de sucesso, portant.o, depende de

ã ( 'r ) ,' ':E
ou

''' « ;' :à( T
onde a variável T tem dist.ribuição binomial com parâmetros /z = /Vp, e, cr =

Supondo que N seja um valor suficientemente elevado e que p sela próximo de ;, pode-se fazer uma
aproximação normal N(0,1) desta pi'obabilidade. Consideremos T como unia variável aleatói'ia que assume
valores no intervalo [0,N] e seja r urn valor fixo em ]O,K]. Tem-se que IMe751

p(r $,)= p(
7'

H
-/Vp t2

./n;?i:H =-= d!
«2 ''
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/R -i
2v''Nlp - ;

Figura 3.3: Curvas iioi'mais associadas à medição da taxa de sucesso do algoritmo M

onde H = ]Vp e o- = 1,//\rl] 1 - p) são a média e a desvio padrão da distribuição binomial

Fazendo r = g- e p H { obtém-se : v;) l v{ = 7, e segue que

-«.,.~Ju Ú«-Jlr"''' Ú" «*.

Para alta taxa de sucesso, vamos impor que : 2'«N(; -- p) > p + c, se p < {, i.e., 2vNI ' -- pl > ll ou

2vN({-p) < p asep> {,i.e., -2v''Rl#--pl < --l

Em ambos os ca'os : 2'/NI : pl > 1 -+ v''N > ãb --> ]V > }(1'')'', e genericamente, N > c(p')''
para uma constant.e c adequada.

Voltando à probabilidade de sucesso, tem-se, analogamente para

P(T>,)= 1-P(T$')n J ,..®G-p»e172x**)

Para a probabilidade (**) temos os seguint.es casos (Fig. 3.3(a)):

(i) p < { --> --2'/N({ -- p) < 0, e, pai'a alt.a taxa de sucesso consideramos

-2vN'(! - P) < P - a = --1 -.} -2./&l! - PI < -l

vN(; -- p) > 0, e, para alt.a taxa de sucesso consideramos

-2./&({ - p) > p + a = 1 --} -2vNlp - ili < --l

Para a probabilidade (*) temos os seguint.es casos (Fig. 3.3(b)):

(i) p > ; -+ 2'/N'(!Í -- p) < 0, e, para alta taxa de sucesso consideramos

2~/N(! - P) < P - a - -1 -.* 2V'©(P - !) > l

]

MV

(ii) P > { -+ --2

5:}



lii) p < { --> 2X/N(; -- p) > 0, e, para alt.a taxa de sucesso consideramos

2-/N(tl - p) > p + a - 1 --> 2v'R(p - € ) > 1

Assim, a t.axa de sucesso do algorit.mo h'l i\'lv é dada por

z~'Nlp-àl . Ç
--T::- d{ ou, equivalent.ementeV2n' ' ' L.,.;.g'.

Vamos prosseguir com a aproximação linear' para out.ras estrut.umas numa cifra de Feistel. A fim de
est.ender consistent.emente a aproximação linear das caixas S{ para iterações consecutivas de uma cifra
de Feistel, coiisidei'aremos as seguint.es regras sobre a junção e a bifurcaçãoi2 para máscaras de bits na
estrutura de Feistel

Definição 3.7 (Regi'as de Concatenação pai'a Máscat'as [AoOhAt'Ma94],)
4 operação ou-erc/asilo pluma junção, para duas máscaras de bits iguais, resta/Za Flama máscara de

b ts idêntica às da eDiTada, {.e. XOR rl'X, I'y) = 1'X sse I'X = 1'y, raide F'ág. J.4ra) e J.5),' e, a
máscara de qualquer ramo de uma bifurcação é igual ao ou-e=ctusiuo das máscaras dos outros dois ramos
da bijfurcaçãot3, i.e., se I'X e I'y /atem as m.escaras de dois ramos quaisquer de urna b{/urcação, então,
a máscara correspondeTtte do terceiro ramo será igual a TX © FY (raide Fig. 3.4(b) e 3.5)

As regras de concat.enação em relação a máscaras são consequência da própria definição das máscaras,
que representam um conjunto de bit.s cuja paridade se desde analisar.

Numa junção procui'amos avaliar a paridade de um mesmo conjunto de bits, portanto, se as duas
máscaras de enfiada forem diferentes, a máscara de saída não estará unicamente definida, pois, não é
possível determinar qual das duas máscaras de ent.Fada será usada na saída, e consequentemente, coma
será especificada a pai'idadei4

Analogamente, numa bifui'cação as máscai'as nos dois ramos de saída não precisam ser necessai'iamente
iguais à máscara de ent.Fada, mas a paridade, conforme as duas máscaras de saída, deve ser igual à paridade
da máscara de eiit.radaiS. Se a máscara a de um ramo qualquer de uma bifurcação for diferente do ou-
exclusivo das máscaras dos dois outros ramos, /3 e ', ent.ão, a paridade segundo P © ' não será, em geral
a mesma rtpi'esent.ada poi' a, e a paridade não estará sendo corretamente estendida.

Comparando as regras de concatenação para máscaras com as regras análogas aplicadas a diferenças,
vistas no Cap. 2, percebe-se uma dualidade no comportamento destes mecanismos utilizados nestes
dois ataques estatísticos [OhAo94], apesar de represent.arem conceitos distintos, í.e. um par de textos em
criptoanálise diferencial e uma máscara de bit.s em criptoanálise linear.

Enquanto um par de valores i.e. limo diferença de t.exmos se divide em duas cópias numa bifurcação
na estrutura de Feist.el (Fig. 3.4(d)), e, dum diferenças se combinam via ou-exclusivo na saída de uma

i2noções apresentadas no Capa l
I'o comportamento da junção e da bifurcação em relação a máscaras I'X são exatamente o inverso do comportamento

para diferenças 6.X em criptoanálise diferencial
i4não se pode usar o ou-exclusivo (]as máscaras, pois, isto implicaria no cálculo da paridade dos bits diferentes em ambas

as mascaras
15isto permite a seguinte situação : a partir de uma máscara vazia, pode-se derivar duas máscaras não-nulas e idênticas,

pois, a paridade devida aos bits iguais a l das máscaras de saída se anula, por serem contadas duas vezes
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V

AX

Figura 3.4: Compoit.anlent.o de máscaras de bits (a) e (b), e de diferenças (c) e (d) em relação à junção
e bifurcação

xlrxl xli'xl

x[i'v]

(x ol'')]i'x] xli'x ai'vl

Figura 3.5: Comportamento de dados e de máscaras numa estrutura de Feiste] IAoOhArMa94]
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junção (Fig. 3.4(c)), tem-se o comportament.o oposto pai'a máscaras, i.e., uma máscara na entrada de
uma bifurcação se divide em duas máscaras cujo ou-exclusivo é a máscara de entrada (Fig. 3.4(b)), e,
numa junção, duas máscaras iguais resultam numa máscara idêntica às da entrada (Fig. 3.4(a)).

O lemai6 a seguir será importante pai'a avaliam' a taxa de desvio de unia combinação de relações lineares
locais segundo as regi'as de concat.enação

Lema 3.2 (Lema do Empi]hatnento [Ma93],)
Sejam Xi uahátieís a/eatórias ndependerltes tais que XÍ = 0 com probabá/idade pf # ;, e Xi = 1 com

probabilidade 1. -- pi. Então, a probabilidade com a qual X\ © XU Q . . . 6 X. = Q é dada por

, - } -- ,«-- * fl@. -;)
l

Dem. Por indução em n

Para n :: l tem-se os seguint.es casos:

(1) pt > IÍ, msim, p= + + pi = {+2'-:* lll:.(pi -- {);
(2) pi < ;, assim,p= {--pi - { 2:'' 'kfll;.pl = {+2''' 'kHl:.(pi
Para n = 2 soam Xi, X2, duas variáveis aleat.órias independentes. Então

e, sendo p a probabilidade da relação Xi © X2 = 0 segue que p = p] # p2 + (l
seguintes casos para pi e p2

li) p- > . p, >

2 /

XI (1) Xa :: 0 +:> Xt :: X2

- p:) * (l p,). Tem.; .s

1+!)*@;+!)+( pl)*(;-pD

; -'. ,' * ,' * ,; - } -- :'-: * ll@.i=l - ;)
(2) P- > ! . P, <

'-l -- ;, * '; pD + (; - pD * (; + p9

{ *';-ã-.-2'''*ll@* llü: - ;)i=l

l3) p- < . p, >

P

l

2

pi) * @; +;) + (; + pl) * (; - pl;)

2' * (; - pO * h, ;' -; * :,-- *Ü'*Ü@: - ;)j=l

(4) p: < . p, < à

,o * (; p;) + (é: + pl) * (li + plJ

iÕtradução de ''Piling-up Lemma:
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li+ 2: * (; - p:) * (li - p,) - IÍ + u:

2

(P

Por hipótese de indução, soam
x: © x: © . . .x,:-- = o (*)

e, X« :: 0, onde X{, Xj são vai'dáveis aleatórias independent.es pal'a l $ {,j $ n, í # j

Então,
(XI 0X2 © ...X«-i) 6 X« = 0«, Xi 0...© X..t = X.

i.e. sendo po = { + 2"'2 'k ll;::J(PÍ 1 ) a probabilidade da relação (*), e pn a probabilidade da relação
X. = 0, então, a probabilidadecom que Xi O ...a).X'. l ©X. = 0 édada poi'

Po * P« + (l - Po) * (l - P«)
n--l . . n--l .

(; + 2"''* ll(p: - ;))* p« +(; - 2"''* ll(p. - ;))*(i
{=1 i=l

;-'-p"''* ll@; -p"':* llü:- li»*;
i=1 ' i=l

; -'- ,"-' * llh

P«)

Lema 3.3 Ána/ogamerzZe, se X{ são uaríáuefs a/eaZórias indeperzdertíes tais que Xi = 0 com probabilidade
pi ?É 4, e Xi = 1 com probab:/idade l pi, enéao, a probabzZtt/ade com (z qua/ Xi (1) X2 (1) . . . (D Xn
dctda por

, :{ - 2"'' * llb. - ;)
n

:
Dem. Por indução em n. Para n = 1 t.em-se os seguintes casos para pi

(1) P: > {
l

i-p- ({+pl)

li - 2'-' * pl - ;Í - 2' - *Ü@: - !)
í=l

l2) p: < 4

l- ,: -(;

; -* ,'-'(; 2i - *Ü.,; -;,{=1

Para n :: 2 soam Xt , X2 duas variáveis aleatórias independent.es. Então

Xl6 X2 = 1«-.X't# X2
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e, sendo p a probabilidade da relação Xi G X2 = 1 segue que

P = P- * (l - P,) + (l - P:) * P,

Temos os seguintes casos pal'a pi e p2

li) p- > { . p: > ;

@i + ip * (; - pl) *(pl:+;) =; 2*pi *pl;

;

lo-! ,:--*llt@.-!)*llh
i=l

l2) p: > . p: <

(r'; + 1;) * (; + p;) + (; - pi) * (; pl:) = ; + 2 * 7'i * pl;

li - : * b- - ,:'' * ll@
1 .

* ll@; {)i=l

(3) P- < ; ' P, > ;

(; - pi)*(IÍ - pl:) +(; + pl)*(li+ f'l;) - ; + 2* pl* pl;

; -- '* (; - ,n* @, - ;) ; lí - ,'''* llh;l

l4) p- < . p: <

(; *(li+pD+(;+p0*(;
1 2:''*ll(

p9 -; - 2 pl pl:

*llh
i=l

Por hipótese de indução, soam

x: ©x: e . . .x«-- = 1 (**)

e, X. = 1, onde Xí, Xj são variáveis aleatól'ias independentes para l $ í,.j $ n, { # .j. Então,

(Xi©X:© X«-i)6.X« =1« Xi0 .Y«-: # X.

i.e. sendo

,. -; - ,"-: * ll@: - ;){::1

a probabilidade da i'elação (+'k), e p« a probabilidade da relação X« 0, então, a probabilidade com que

Xi©...© X. =l

58



é dada poi'

P Po * (l P.) + (l
n l

-' * ll @. -
i=l

* ll ü: - ;) -'. ,'-' * ll h. - ;) * ,«i=l

'* ll @. - ;)* ; -' 2"':* ll @. - li)* ,«i=1 i=l

' * ll@: - ;) :; - 2"-' * ll,:í=1 i=l

Po) * P«

n
í=l;)) # (l -- P«) + (; + 2"'' +(; -'" ;»*,«

! .2"

l
2

l
2

2"

2"

Em ambos os casos, tem-se

p' = ip ;l=12" '*ll@; ;)l : 2"'' *

n

H
i=l

- 2"'i+ ;l - ,«-:i=l

como sendo a taxa de desvio das n relações linear'es combinadas

Com as i'egi'as de concatenação e o lema do empilhament.o podemos, finalment.e, definir relações
lineares de n iterações:

Definição 3.8 (Relação Linear' de N lteiaçõesJ
Uma x'elação linear' de n irei'ações é uma [-up]a 'P = (Wp, Wc, 'P/{, q'r), onde WP é a máscara de

bits aplicada a um. (bloco de) testo legível, qc é ci máscara de bits aplacada ao (bloco de) tento cifrado
correspondente, SeTtdO

«, :{ ÍF::;Í- ;, -",
se n = l

se n > l

«. ; {
(I'yl , I'XI © I'Z)
(Fyn , I'X. © I'Yn - )

se n = l

se n > l

W/( = (1'/{i , . . . , I'/(.) é o con.jurzlo das máscaras de óíts de subcAaties nas relações lirzeares locais em

cada {t««ção, 'Pr = {(1'yi, I'Xi), . . ., (I'yn, I'X«)} . I'H = 1'X.2 © I'Xi.i pa« 3 $ i$ ". ríe, ;ão a'

máscaras de bits das re/anões /írleares locais combinadas de acordo com as regras de concafenação,), e onde
(FE,I'Xf,) lem probabiZ dcide associada pi # 4 e tara de destila pl = lpi -- ;l > 0,' 1'Z ó uma máscara
de báls arbi(faria, @ iem tara de desvio p' - 2"'t + I'li:i p' decida ao lema do empilhamento /OhÁog#J
IFig. S.6).

Na definição anterior, além da semelhança estrut.oral entre uma relação linear de n iterações e uma
característica diferencial de n atei'ações (vede Cap. 2), i.e. ambas obedeceiri à forma da estrut.ura de
Feistel, podemos observar também mais uma dualidade nestas est.ruturas no caso de uma item'anão:
nota-se a existência de uma vai'lavei livt'e i.e. um valor AZ, na metade esquei'da da diferença de
entrada da caiact.erística, enquant.o que, numa relação linear, este valor I'Z livre encontra-se na metade
direita da máscara de entrada IE194j
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Devido às regras de concat.enação, e à simet.lia das cifras de Feist.el em relação ao ciframento e
deciframent.o, tem-se para cada possível relação linear

p[rp[6 c]i'c]= K']l'K]

uma relação lirlear simétrica, com mesma t.axa de desx;io IMa941 (Fig. 3.6)

cli'pl © pli'cl = Ã' ' lrKI

onde /{'i é a sequência de subchaves /í em ordem inversa

Lema 3.4 (Re]ação Linear' Siméti'ica de n ltet'ações [lMa94],)

Se W = (Wp, \Pc, \PK, Wr) é urna relação /{r]ear de r] ilerações com tara de desvio f)', enZâo, W--i =

lq'c,Wp,q'i,Wi=:), é cÀ«m«da ,'e/açã. 1{««, simét,fca ra«oci«da). W': é «m« «laço' Ji««, d' "
íte«çõ« com a m«m« ta- d. d«.{o p', .«d. "Pi:' = {(1'yn: I'X«), . . . , (I'y] , I'X-)} ««po«de à li'la
i-e,tida q'r d. «laço« /{«'««s l«.i. d. cada fZe«çõ.. e, Wi' = (1'/{« . . . , 1'Ã']) é a /i'éa in«,üda d'

m.escaras de bits de subchaues de cada ãteração

Dem. Segue diretament.e da simet.ria cla estrut.ura de Feist.el e das regi'as de concatenação para máscaras,
em relações lineares'7 (vede Fig. 3.6(b)). n

A existência destas estrutut-as simétricas é mais um exemplo de dualidade entre a cript.oanálise
diferencial (com as conespondentes caract.ei'íst.ocas simétricas) e a criptoanálise linear

Um exemplo, usando FEAL-4, é (segundo jblaYa92])

Pn[10, 18, 26] © { PL © CL]]10, 16, 18,261 eÍCR © mF(Pt O Pn, /{i)}j16] =

{ .4/{2 © .4/{a]]iõ, 24] G .4/mito, 18, 261

e a relação linear sinléti'ica associada

CX[10, 18,26]0 {C P }]i0, 16, 18,26]e {Pn O rnF((;L O Cn,K4)}j16] =

{,4/{3 © ÀX' i]]i6, 241 e .'!/{s]io, i8, 26]

Vamos mostrar a seguir, formalment.e, como se estende efet.ivament.e uma relação linear para uma cifra
de n it.erações a partir de n relações lineares locais (que podem ser concatenadas em certa ordem):

Teor ema 3.1 rConcatenação de Relações Lineares Locais,)
Uma «laca. {i««, q' = (q'p, \Pc, 'PK, q'r) d' « iZ'«:çõe; Ü«« «ma ci/ra d' Fei'f'Z) é « c.mpo'Íção

de n relações lineares locais (i.e. de uma tteração), de acordo com as regras de concatencição. ou seja

pll'plo cli'cl ©
i=1 í=l
© Ã'í [l'Ki]Ã'lr/t'l «, {Xi[l'Xí] © F(Xf, Kf)[i'H]} =

corri tara de desvio p' : 2"'l + I'lÍ' l p',' Xi é o t;a/or de entrada na /unção F na i-ésima iteração,
Wr ={(1'yt, I'Xi),...,(I'Yn, I'X«)} e WK =ÍF.rÜ,..., I'K«}.

17relações ]ineares simétricas foi'am uti]izadas em [Ma94] num ataque linear a uma cifra do tipo Feistel, a fim de determinar
bits efetivos da primeira e última subchavcs. Deste modo utilizou-se uma única relação linear, mas de duas maneiras
diferentes : @ e ®'l , determinando-se um númei'o maior de bits de subchave do que seria obtido com uma das formas
apenas

60



I'yl,I'Xt©l'Y2 I'Yn,I'Yn i©l'X.

I'Xi

I'/{'2
I'Xz

pl;= ip,

i'c = (rvn : rb:: 0FX. : 2"-' * ]'l::;i P; rP = (1'yi;l'Xi©l'Y2) p' - 2"'i + !'Í.l

(;) (b)

Figura 3.6: (a) Relação linear de n iterações W

'P-' =(\PC, q'P, Wi, Wi;') correspondente
(WP, Wc, WK,q'r); (b) relação linear simétrica

Dem. Poi indução no número n de iterações da cifra (vide Fig.s 3.8 e 3.7)

n = 1: Tem-se a seguinte relação linear

P[FP] © G[FC] : K[FK]
Pt[['yi] © Pnj]'Xi 0 1'Z] © (PZ, © F'(Pn, /{i))]Fyi] © Pnj]'Z]
Pnj['Xi] © F'(Pn, /{l)]i'Vl] = /{i ]]'Ki]

/{i [l'/q] «

que é a relação linear local de uma iteração (vide Fig. 3.7(a))

n = 2: Tem-se a seguinte relação linear

PL[['yI] © PR[]'XI © ]'y21 © (PR © F'(PL © F'(PR, /{1) , /{2))[]'y2] © (PL © F'(Pn, /{I ))]FX2 © ]'yI]
/{i [['Ki] © /{z]]'/{2]
{PR[['XI] © F'(PR, /{I)]]'yIJ} © {(PL © F'(PR, A'I))[rX2] © F'(PL © F'(PR, /Ú), K2)]]'y2]}
K']i'K']

que é a combinação de 2 relações lineares locais consecutivas (vede Fig. 3.7(b))
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IPz,,Pn)jl'y],I'Xl01'Z
[ Pz, , Pn)jl'y] , I'Xi © I'y2]

(PL © F'(PR, Ã'I ) , PB)II'yI , I'ZI

Pz,,Pn)ll'yi,I'Xl©l'y21 X2 = Pt © F'(Pn, K'i)

X3 = Pn 0 F'(X,, /{,)

(x2 e F'(X,, /{3), X3)jl'ya, I'X3 O I'y2]

(PH © F'(PL © F'(PR, KI), .rÍ2), PL O F'(PR, .rÚ))II'y2 , I'X2 © I'yII

Figura 3.7: Relações lineares (a) l iteração, (b) 2 iterações, (c) 3 iterações

n = 3: Têm-se a seguint.e relação linear

rElI'Yjl © Pnjl'Xi © ry21 0 (X2 O F'(X3, /{,))jl'Val e X3ll'X. © I'y21
/{: [i'K'-] © K', ]r/{:] © /{,[rK;]
PZ[['yi] © Pnj]'Xi 0 1'Y2] © X2t]'yi 0 FX2] © F'(X;, K;)[]'y3] 0 X;]l'X,] © (X: 0 F'(X,, /T,))[Fyzl
/{ [F/{]
{X: ]i'X-] © F'(X- , /{:)]]'Yl]} © {X,jrX,] © F(X, , K',)[l'Y2] } © {X3jl'X;] 0 F'(X;, K:)[l'y3]}
/{ [l'Ã']

que corresponde à combinação de 3 relações lineares locais consecutivas (vede Fig. 3.7(c)).

Supondo a proposição válida para t ' l $ 3 it.erações. verifiquemos o caso de t iterações. Sela a relação
linear de t iterações (Fig. 3.8)

PLj['yl] © Pn]]'Xi 0 1'Y21 0 Xt+l []'yt] © Xt]]'Xt © ]'yt-i] = /{]1'/{] «

pL[l'y.] © Pn]]'Xt © ]'V21 © (Xt-l © F'(Xt, K't))[1'1;] 0 Xtj]'Xt] © Xtj]'b-i] = /{jl'K'] +

{PLjl'yl] © Pa]]'Xi © ]'y21 ©(Xt-2 © F(Xt-t, /Tt-i))[l'b i] © Xt-i]l'Xt-i © I'b-aj]©
{x [rx l o r'(x., K.)]i'b]} = /{]i'/{]

Pela hipót.ese de indução, a primeira expressão entre colchet.es representa uma relação linear de { -- l
iterações, e a segunda expressão representa uma relação linear de uma iteração, onde

X. = X.-, © F(X.-:, /{.--)
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(Pi,,Pn)jl'yl,I'Xi ©l'y2.

©-rK' I'XiI'Y]a

(PL , Pn) ]Fyl , FXi © I'y2]

I'/{i
I'Xi

I'/{t.i
I'Xt.i

t 2
I'Xt.t

F

I'/{tX
FX

+1

(X.-, © F'(X.-:, /{.-:), X.-t)[l'Yt-:, I'X..: © FYt-,]

(x.-l , x. )lrb , rYi- il

x.
I'Xt

(Xt+l , Xt)[l'h , I'Xt 0 i'b- i] (X.-: © f'(X. , K'.), X.)]l'b, rX. © I'Yt-i]

Figura 3.8: Relação linear de t iterações obtida a partir da concatenação de relações lineares de l e t-l
iterações

e

I'Yt :: I'Xt.i © I'Y't.2

de acordo com a estrutura de Feistel do Cap. 1, e as regras de concatenação para relações lineares.

Através das regras de concatenação podemos também combinar duas relações lineares independentes
W = (Wb, W'b, Wlf, \P}) de n iterações e W' = (W}, W%, Wk, WÍ) de m iterações, em uma relação linear
q' = (Wb, W%, tl/K , qrr) de n+m iterações, se Wb for igual a W} com as máscaras dos semi-blocos trocadas,
i.e., se ÜÊ:;(FPz,FPn), então, Wb =(1'Pn, I'Pz); e, @r = $1u Wg, e WK = Wk UWk.

No caso da função F da cifra ser bijetora, para uma chave fixa, como ocorre para as cifras FEAL-N(X)
(vede apêndice), tem-se que, quando a máscara de bits de saída de uma relação linear local à função F
(I'b) é vazia (trivial), a máscara de entrada também será vazia, caso contrário, a taxa de desvio será
nulai8. Se as máscaras de entrada e de saída locais de uma relação linear de n iterações forem nulas em
duas iterações consecutivas, então, todas as demais máscaras serão nulas também, devido às regras de
concatenação (caso da função F ser bijetoia para K fixo), o que tornará o ataque inviável.

18se I'Y' = [ ], então a paridade de saída é sempre O; sendo a chave K fixa para todas as amostras de texto conhecido.
a função F para FEAL-N(X) é bijetora (vede apêndice), logo, os valores de saída de F são uma permutação dos valores de
entrada, e, para qualquer máscai'a de entrada I'X não-nula, a paridade do dado X de entrada em relação a I'X será igual
a zelo 50% das vezes, e a taxa de desvio será, portanto, O (zero)
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,4/{4

Figura 3.9: Estendendo relações lineares locais para três iterações nas cifras FEAL-N(X)

Utilizando as relações lineares especificadas pelas equações (i) a (iv), apresentadas no início do capítulo
para as caixas Si para FEAL-N(X), podemos formar as seguintes relações lineares de três iterações
IMaYa92], com taxa de desvio ; (Fig. 3.9)

de(1) : PL]2,8] © PR]O]O(;L]2,81 ©CR]O] = {,4/{I © .4/{3]]O] O -A/{4]2,8] q) I

de(ii) : Pz,[2, 8, 10, 16ja) PR]8] © (;t]2,8, 10, 16ja) CR]8] = {.4/{t © .4/{3]]0,8] a) .41{412, 8, 10, 16ja) l

de(iii) : PLj10, 18,26]Q)Pn]16]©CLj10, 18,26J©Cx]16] = {,4/{i ©Á/{3ll16,24l©.4/{4j10, 18,26J©l

de([V) : PL[16, 26] O PR]24] © CL]16,26]a) CR]24] = { 4/{I q) .A/{3]]24] © 4/{4j16,26]

Definição 3.9 rCaixas Sí Ativas [Co94],)

Uma caíra Si é dica atava se seus bits de entrada e de saída são usados e/etit;amenle numa apto
=imação littear local a Si. Por exemplo, para uma caíra Si das cifras FEAL-N(X), a aproúmação local.

XjOi,] © y]01,] = Si(X, V)]04,]

indica que a caíra Si é atiça,' porém, a aprorámação

x[oo,] o v]oo,] = 8 (x, }')[oo,]

indica g-' a c«ira 8 é i«ali«a. Existem ap«rzmaçõ« d' I'p'.Xj01,] a) V]02,] = St(X,y)[00,] q«,
apesar de dão serem úteis (tem probabilidade associada igual a ;, e portanto, tabu de desvio zero), por
rido utilizar bits na saída rla caíra SI, indicam, todauza; que a caíra Sr é atit;a.
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Uma estratégia usada para se obt.er relações lineares de n iterações com alta taxa de desvio, é a de
tentam aproximações locais à função F que afetem o menor número de caixas Si possíveis em cada iteração,
i.e. tal que o número de caixas S'i ativas sda nainimizado.

Vale ressaltar a exist.êilcia de 16 relações lineares de uma iteração com taxa de desvio máxima (4) para
a função F (ou mF) das cifras FEAL-N(X) [AoOhArMa941, baseadas nas relações (i) a (iv) apresentadas
no início deste capít.ulo. Denotando por Ei, 0 $ i$ 15, estas 16 relações lineares locais tem-se a tabela
abaixo

O conceito de caixa Si aviva, na verdade, surgiu inicialmente para a criptoanálise diferencial (Cap. 2),
i.e., uma caixa Si é dita atava se as diferenças de entrada (AX, a.y) e de saída (AZ) aplicadas a esta caixa
não são nulas [Co94], i.e. pai'ticipam efetivamente numa análise de correlação diferenciall por exemplo,
(00,, 80,) --} 02, com probabilidade 1, para FEAL-N(X), o que indica que esta caixa é aviva; por outro
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Relações lineares locais à função F com taxa de desvio +
Relação
Linear

m ascara
Fy

mascara
rx

rn ascara No. cle caixas
Si ativas

Eo [ ]
: oooooooo,

[ ]
: oooooooo.

[ ]
: oooooooo.

0

  [2,8]
- 00000104.

lol

: ooooo001.
lo]
: ooooo001,

l

E, [2,8,10,16]
: 00010504, : ooo00100,

[0,8]
- ooo00101,

2

  [10,16]
: 00010400.

[0,8]
: ooo00101, : ooo00100,

l

  [10,18,26]
: 04040400, - o0010000.

[16,24]
- 01010000,

i

Es [2,8,10,18,26]
- 04040504,

[0,16]
: o0010001,

[0,16,24]
- 01010001,

4

  [2,8,16,18,26]
- 04050104,

[8,16]
: o0010100.

[0,8,16,24]
- 01010101,

3

B7 [16,18,26]
; 04050000,

[0,8,16]
: o0010101.

[8,16,24]
- 01010100,

2

  [16,26]
: 04010000, : 01000000. : 01000000,

l

Bo [2,8,16,26]
- 04010104,

[0,24]
: 01000001,

[0,24]
- 01000001,

2

Eio [2,8,10,26]
- 04000504,

[8,24]
: 01000100,

[0,8,24]
: 01000101,

3

  [10,26]
: 04000400,

[0,8,24]
: 01000101,

[8,24]
: 01000100,

2

  [10,16,18]
: 00050400,

[16,24]
: 01010000, - o0010000.

2

  [2,8,10,16,18]
- 00050504,

[0,16,24]
: 01010001,

lo,i61
: o0010001,

3

  [2,8,18]
- 00040104,

[8,16,24]
: 01010100.

[0,8,16]
- o0010101,

2

  [18]
- 00040000,

[0,8,16,24]
- 01010101,

[8,16]
: o0010100,

l



lado, apesar de (00, , 00,) --> 00, com probabilidade 1, a caixa à qual est.as últimas diferenças são aplicadas
é dita inativa . Como se pode observar est.e conceit.o se aplica a ambos os tipos de ataque, o que constitui
mais um exemplo de dualidade direi'encial-linear'). Pai'a as quat.ro características locais à função F,
com pi'obabilidade 1, para FEAL-N(X), tem-se : 80800000, -..> 02000000, e 00008080« --} 00000002, têm
uma caixa Si at.aval 80808080, --} 02000002. tem duas caixas Si ativas, e 00000000, -+ 00000000, tem
zero caixas Si ativasl

Analogamente ao caso de i'elações lineares, também é comum se explorar características que afetam o
menor número possível de caixas Sí, em cada iteração, a fim de se obt.er características de alta probabi-
lidade.

3.4 Técnica de Eliminação de i lterações

Na prática, num ataque linear à uma cifra de Feist.el de n it.erações, utilizam-se relações lineares com
menos de n iterações, pois, em geral, quant.o menor o número de iterações maior a taxa de desvio

Genericamente, um at.aque que utilize uma relação linear com i({ ? 0) iterações a menos que a cifra
sendo ana]isada é chamada técnica de eliminação de i iterações [AoOhArMa94] ig

Neste tipo de ataque geralment.e as primeiras ou últimas iterações são exploradas, i.e. cifradas ou
decifradas, respect.ivament.e, e um númei'o igual a iR instâncias da função F são incluídas na relação linear.
Normalmente, valores relat.ivamente pequenos de iR são utilizados, devido à quantidade de memória
necessária para i'esolver a relação linear' i'esultant.e (MMV) (vede exemplo na Fig. 3.10).

Um ataque pode utilizar uma relação linear de 1] -- 1 iterações para atacar uma cifra de n iterações,
por exemplo, incluindo uma instância da função F da última iteração (que utiliza a subchave /{«) na
relação linear

Pjii, . . ., Í«] 0 CR].ji, . . .,.jÓ] 0 {Cz, © F'(Cz,, Ã'«)}]li,. . ., la} = K']k;,. . ., À.]

com l $ a,b $ tÓ e l $ c $ Zk supondo que um bloco de texto legível-cifrado tenha ZÜ bits e, uma
subchave,{k bits.

l3.3)

Para a relação (3.3), o seguint.e método de máxima verossimilhança pode ser utilizado para obter
valor(es) provável(is) para /\'« , além de uma estimativa para Kjl'X'j:

A[goritmo 3.2 (Técnica de E]iminação de Uma ]teração [OhAo94])

(1) para cada candidato i<g) (á = 0, 1, . . . ,2K -- 1) ao " Datar de K«, seja Ti o número de tectos

legíveis-cifrados tais que o lado esquerdo da igualdade na relação ( 3.3) seja igual a 0 (zero), sendo N o
rlúmero total de tectos tegíueis-cifrados conhecidos disponíveis.

Í21 sda T.á, = márilZ} e 7'.Í.

"" I'h.? ''h'« '-':'"' o ""':'.«. Ki'' """'l'T'''«'' I'.' '}«á. "". . «'"
mais proucít;é]i'ãe /(]: e X']X]i,'.'. . , X;.] = 0 se p > :, ou então, Ã']ki, . . . ,Ê.] = 1 se p < {,'

mÚjl%}

u 'sc .p .''' !, uu crlüuuJ -rl Lnl) ' ' ' ) r'cJ

caso l:rmár -- N l < ITmíri considere o candidato /{Áj) corresponderzte 22 a 7'míh como o valor
,n«is prooáuÉ]]'Ze /{ /{]X]i,']'..,É:] = 1 sep > {, ou então, /{]AI,...,É.] = 0 s.p < {.

19mais uma dualidade com a críptoanálise diferencial : vede ataque iR no Cap. 2
20k denota o número de bits efetivos de subchave na relação linear envolvendo /{n
21i.e. o candidato /(J.i) cujo índice ié tal que Ti = 7'máx
22i.e. o candidato KP) cujo índicej é tal que TJ :: 7;nín
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A complexidade deste algoritmo é : O(# + 2k) bits para armazenar os contadores Ti, e O(Àr./.2k)
em tempo de processament.o: onde f é o custo de cálculo das funções F presentes na relação linear
IAoOhArh'la94, AoOh951

Apesar de não indicado explícit.amente, os candidatos com valor 7lnáx ou Tinín podem não ser únicos
Nos casos em que houver mais de um máximo ou mais de um mínimo, pode-se considerar igualmente
cada candidat.o associado ao cont.adoi' máximo ou ao contador mínimo, na ordem em que forem obtidos,
formando uma lista de candidatos prováveis.

Vamos api'esentar a seguir um algoritmo equivalente ao MMV (Método de Máxima Verossimilhança)
pai'a i'evolução de relações linear'es, cit.ado em ILaHe941

Algoz'itmo 3.3 (Método de Mínima Invei'ossimilhança (MMI) [LaHe94],)

(1) pala cada candidato i<9) (i = 0, 1, . . . ,2K -- 1.) 's ao valor de !<«, seja Ui o número de tectos

legítieàs tal que o lado esquerdo da relação ( 3.3) seja igual a l (um), com N o número de pares de testo
tegeuet-cifrado coTlhecidos.

(2) seja Umá= o valor ntá=imo e Umín o valor Tnínimo entre todos os U{'sl

caso IUmáz -- {l < IUmín -- 'rl, considere /{ii) correspandenle a Umcíz, ri.e. a chatie /{ái) cujo
hdice { é lal q;;e Uf = Umár,)'coma o t;azar mais prouátie/ para /(«, e K]ill, . . .,A.] = 1 se p > {, ou
então, /([kl,...,k.] = 0 sep < i,

caso IUmz'n -- WI < IUn:ár -- g 1, considere /(ÁÍ) correspondente a Umz'n,

índice ié ta! que Ui -- Umín) como o Datar mais prooáoel para I'in, e KI.kl,.
erzZão, Ã']ki,..., k.] = 1 se p< {.

a chave i<9) cujo
= 0 se p > :, oti

Este algoritmo é análogo ao MMV, pois, o(s) candidato(s) que o algoritmo MM\r escolhe é (são) o(s)
mesmo(s) que o MMI escolhe, e, o(s) candidato(s) que o MMV rejeita é(são) o(s) mesmo(s) que o MMI

O lema a seguir indica a taxa de sucesso IMa94] da Técnica de Eliminação de Uma lteração

reieit.a.J

Lema 3.5 rTaxa de Sucesso [Mla93, Ma],)

Sendo N o número adequado de pares de tea;to legível-cilrcido conhecidos, p a probabilidade com a
qual a relação r 3.3) é sat zlfeÍta, e supondo que ip -- 1 1 seja suficientemente pequeno, e que qi sda
a p«baóilidad. «m « q«a/ a «/anão F(X,/{.)[J-,...,Za] = f'(X,/{J.)]l-,...,ZÓ] sd« «alia« pa« «m
carzdidalo /{â à subcAaue /(. e um tia/or X aleatório, segue que a taxa de sucesso da Técnica de
Eliminação de Uma lteiação é dada por

,:-,'-*,- :. \lS.. l.,..«.,- :»,
SeTldO que o produto inclui Lodos os candidatos a subchaue, erecto l<.

r+4./N(p--})(l-q') e--Jg

-,--v'N@-D'' v'2i 3/)

Analogamente, utilizando-se uma relação linear de n-2 iterações, começando da segunda iteração até
a (n-l)-ésima it.eração, por exemplo, t.em-se a seguinte relação linear

PnlFPL] © {Pt © F'(Pn, /Ti)}]]'Pn] © Ca]l'Ct] 0 {Ct © F'(Cx, /{«)}]l'CR] = /{lr/{l (3.4)

E possível obter valores para os bit.s efetivos de /(i , /{'« e /{]l'/{] através do seguinte algoritmo
2ak denota o número de bits efetivos de subchave na relação linear envolvendo K'n
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( Pn, PL © F'(Pn, Ã.'

(;R, CL © F((;R, /(.

Figura 3.10: Exemplo de técnica de eliminação de duas iterações

Algoritmo 3.4 ('1'écnica de E]iminação de Duas ]tei ações [OhAo94],)

(1) se=ja ]<\i) (i = 0, 1, . . . ,2K- -- ].) e ]<g) (j = 0, ], . . . ,2'' -- t,l candidatos às subchaues Kt e Kn,

respectioamente24. Para cada par ].]<\i) ,!<Ç)), seja Ti,j o núm.ero de vezes em que o lado esquerdo da
equação (3.4) é igual a zero para N pares (.Pi, C{'l de tecto legível-cifrado conhecidos

('2) seja 7'már o valor ríiázimo e 7'míh o valor mínimo emITe todos os t;dores 7t,j.

- se l7'm.ía; -- g l > 1:7'mú. -- g'l; então, adore os t'azares (K't'), lÍg)) comrspondentes a 7'm.ír como os
m.{. p«,á«{s p"" (/{- , /{«), e c-sido« /{]i'/{] = 0 q-«d. p > { -, /{]r/(] = 1 q-«do P < {,

- se l7'má, -- g l < 17'mín -- g 1, 'ntão, adore os ua/o,«s (/(1'), /{g)) co«'espondentes a 7'mh como os

mais p«,á«{. pam (/{:, /(«), ' co«id.m /{]F/{] = 1 q-«d. p > ! o«, /{]1'/{] = 0 q«a«d. p < .

Em [Ma94] M. Matsui propôs uma implement.ação prática do algorit.mo acima, observando a influência
dos bits efetivos de texto e de subchave

24ki e k2 representam o númei'o de bits efetivos de subchave na relação linear envolvendo /ç:l e /<' respectivamente
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A[goi'itmo 3.5 ('1'étnica de Contagem [OhAo94, Ma94],)

Fase de contagem de bits efetivos de texto

Í/,) /nácialize, com o t;a/or zero, 2* contadores t/í ÓO $ í $ 2t -- 1,), orzde { corresponde a cada valor

possível dos t bits eÍetiuos de l.BELO (legível/cifrado) da relação (3.3)

(2) Para cada um dos N pares l.P,,C,) de tea;tos conhecidos, calcule o tialor de i no item (1) (ie.
oeri$que se os t bits de te=lo legíoe!- cifrado formam o valor i para cada par de Lestos) e inclemente de
l o respectivo contador Ui (pata cada uez que o valor i ocorrer nestas N amostras).

Fase de contagem de bits efetivos de subchave

(3) 1nicialize, coilt o valor zero, 2K contadores [Q (Q $ j <. 2K -- ]), onde j con'esconde a cada uator

possível dos k bits eletiuos de subchaue da relação (3.3).

(4) Para cada índice j do item (3), calcule Tj como Q soma dos Ui's tat que o lado esquerdo da
igualdade na relação (3.3) seja igual a zero segundo os uatores ie j associados, i.e. seguTido os valores de
t bits efetiuos de testo enl i, e dos k bits efetiuos de subchatie em j.

r5) Ordene q em ordem decrescente de 1% -- #l. gelam 7;,,á, = máa:il7}} e Tmín = míÜ{Z}.
Se l7már -- {l > ITmín ' g 1, então, bons acre os k bíls de % associados a 7hár como os óáts mais

prol;á..í;'ã";.bc/tatic prl;curada, e /rj1'/{] = 0 se p > {, ou /{jl'/{l = 1 se p < {,'

Se l7'mor -- g-l < 17hín -- g- 1, erlZão, considere os.A bits de q associados a 7'mh como os bits mais
prol;ágeis'i';zibc;lat;e procurada, e /{jl'/{] = 1 se p > 1 , ozí /{j1'/{] = 0 se p < l

A complexidade deste algoritmo é O(k + 2k + Z + 2t) bits de espaço para os contadores Ui e :ZIÍ; e,
0(2'+k + ]V) de tempo pala o cálculo dos Uí's e 7l's.

Obtido(s) o(s) candidato(s) mais provável(is) a bits de subchave, pode-se : (1) procurar derivar alguns
bits da chave original 1< a partir destes bits, at.revés dos algoritmos de geração de subchave, se possível, e
então, tentar obter os demais bits de 1< por busca exaustiva; ou (2) repetir o ataque acima para outra(s)
I'elação(ões), de modo a obter' mais bit.s da mesma subchave ou de outras subchaves

Caso se descubi'a que os bits de subchave obtidos acima não correspondem ao valor correio dos bits
procurados, pode-se tentei o segundo melhor candidato nesta lista (7máx. l , ou 7lrnín. 1 ) , e, se necessário,
repetir este processo para os demais elementos da lista INla941. Tal procedimento pode aumentar a taxa
de sucesso do ataque [Ma94], sem aumentar demasiadamente o custo associado ao algoritmo, uma vez
que estes elementos já foi'am calculados para se chegar ao(s) melhor(es) candidato(s) (7háx ou 7lnín)

Quando p' = ; (taxa de desvio máxima) o seguinte algoritmoZS é mais eficaz na determinação de
valores de bits de subchave ]OhAo94], pois, neste caso, p : 0 ou p = l

A[goritmo 3.6 (.Método de Vel'ificação [OhAo94],)

Veri$que se o valor da relação linear (3.2, por exemplo) é constante para todos os 'Zk candidatos a
bits de subchaue, segundo as N amostras de tento !egíuet-cifrado disponíveis. O valor da relação linear
rS.P9 é constante se o tia/or do candidato a bits de subcAatie ap/icado à re/anão !inear resta/ta em um
mesmo uaEor para todos os N valores de tectos conhecidos

Para as cifras FEAL-N(X), a fim de reduzir o número de bits efetivos de subchave numa relação linear,
quando necessário, pode-se utilizar o seguinte algoritmo que explora a propagação de bits de vai-um na
operação de soma nas caixas Si da função F:

2s tradução de ''checking method''
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A[goi'itmo 3.7 ('Técnica de Coi'te [AoOh95],)
Sd« « + y = z, o«d' ',y,. C {0, 11". E«tão, ,]í] ({ 2 1) dep«de d' z].j] . y].j] pa« 0 $ .j $ í, i',

;lÍ] = z]Í] O W] ] © c]í], o«d' . biZ d' uaí-««, «a {-ésima posição é c]í] = (=1{ -- ]1 + p]{ 1] + c]{ -- 1])/2,
c[0] é o bít de «m-um inicial; c]01 = .Í pa« « caíra 8. Se pa« a/g«m. i({ ? 1), «-«

«[í - i] © z/[{ - i] = o (3.5)

eriZão, o i-ésimo bif c/i/ de uaí-um rla soma será água/ a z]{ ]] rou equina/enZemerzte, igual a y]{ -- l],),
., P«[.«t., z]Í], ({ ? 1) «ã. d'p«d«á d «ljl «.m d. yl.ÍI p.« 0 $ .Í < { -- l

Pode-se reduzir o número de bit.s efetivos de subchave num ataque linear às cifras FEAL-N(X) se for
possível obter pai'es (Pi, (;il que satisfazem a relação (3.5) pai'a cada candidato a bits de subchave.
Esta relação é chamada de equação de corte . A equação de corte, no caso das cifras FEAL-N(X), não
precisa se resta'ingir a uma única caixa Si, mas, pode se estender a duas ou mais caixas Si dentro da função
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ÍÍTi; l:ã;;iétrói para ataques lineares às cifras FEAL N(X)
númei'o de

ite-'açõe; (NI
taxa de

desvio (p')
número de text.os legíveis
conhecidos H c + (p')''

 

1.00 # 2'
1.00 + 2']
1.00 + 2'2
1.00 # 2'3
1.52 # 2 6

1.15 # 2'a
1.00 # 2'ti
1.00 # 2'i2
].64 + 2'i4
1.64 # 2'i4
1.24 # 2 is

1.48 # 2'i7
1.48 # 2'i8
1.48 + 2'20
1.13 # 2'2i
1.34 + 2'22
1.34 # 2'23

1.34 + 2'24

1.02 # 2'26

1.21 + 2'27
1.21 + 2'28
1.21 # 2'30

1.85 + 2'3z
1.10 + 2'3u
1.10 + 2'3s
1.10 # 2'34
1.67 # 2'37

1.99 + 2'38

1.99 + 2'39

1.99 + 2'41
1.51 # 2'42

1.00 # 2
1.00 # 22
1.00 # 24
1.00 + 26
1.73 + 2io
1.51 + 2ls
1.00 + 222
1.00 1. 224
1.48 + 22õ

1.48 + 226

1.30 + 231
1.82 # 232

1.82 # 234
1.82 # 238
1.57 # 24i

1.11 + 243
1.11 # 24s
1.11 + 247
1.92 + 2sl
1.37 + 2s3
1.37 + 2ss
1.37 # 2s9
1.16 # 262
1.65 # 2a3
1.65 + 26s
1.65 # 267

1.43 + 272
1.01 + 274
1.01 + 276
1.01 + 280
1.75 # 282



F (ou mF), dependendo da i'edução desejada no número de bits de subchave explorados simultaneamente
nii «. n r.l ,.;. li npn i-

Na tabela (1) são apresentadas as t.fixas de desvio de algumas das melhor'es relações para ataques
lineares às cifras FEAL-N(X) jl\'loAoOh961, além de outl'os parâmetros i'elacionados (no caso do número
de textos legíveis conhecidos, foi usada uma inat'gem c = 1 l outros valores podem sei' utilizados, conforme
a taxa de sucesso desejada).

De acordo com est.a tabela observa-se que as cifras FEAL-N(X) são imunes à criptoanálise linear a
partir de N=30 it.erações, pois, o número de textos necessários para quebrar as instâncias da cifra, a
pai'tir deste número de irei'ações, supondo um ataque com técnica de eliminação de 3 iterações e margem
c = 16 IMoAoOh961, já é proporcional ao cust.o, em número de ciframentos, de uma busca exaustiva.

3.5 Lista de Candidatos Prováveis a Bits de Subchaves

Na prática, apenas alguns bits de subchave são determinados por vez num ataque linear, e não todos
os bits da subchave simultaneament.e, pois, est.a últ.ima estratégia exigiria, em geral, muita memória.
Assim, as amostras de t.exmo legível conllecido podem sugerir mais de um candidato à subchave sendo
exp[orada. Tais candidatos foi'mam uma c]asse de subchaves pi'ováveis [CaGeJa95] que possuem em
comum os bits explorados pela relação linear, via MMV

Nest.e ponto pode-se : (a) repetir o ataque, usando outra relação linear que exploi'e outros bits da
subchave, e assim reconstruir cada subchave (caso de subchaves independentes)l (b) tentar, se possível,
derivar alguns bits da chave original 1< a part.ir dos bits encontrados para a subchave, e, então prosseguir
poi' busca exaustiva dos bits de l< (caso de subchaves dependentes, por exemplo, gerados por um algoritmo
específico de geração de subchaves associado à cifra).

Novamente se observa a estratégia de se manter uma lista de candidatos prováveis a fim de garantir
uma certa margem de segurança sobre a posição exala do candidato correto. Tal técnica já foi aplicada no
caso de análise diferencial (vede Cap. 2), verificando-se assim, mais um caso de dualidade difex'encial-
linear. Observa-se t.ambém que, em ambos os tipos de ataque, a cada etapa em que se analisa um certo
conjunto de bits que afetam uma ou mais caixas Si, é feita uma busca exaustiva por 2k bits de subchave,
onde k é o número de bits efetivos de subchave procurados.

3.6 Escalonamento de Candidatos Prováveis

Quando uma relação linear explora bits de uma subchave apenas, via técnica de eliminação de uma
iteração, por exemp]o, obtém-se, em geral, uma ]ista de candidatos prováveis ILaHe94], que são conside-
rados, em ordem decrescente do valor do cont.ador associado (do mais provável ao menos provável), em
relação a alguns dos algoritmos baseados em X4MV, ou de verificação.

No caso de técnicas de eliminação de tR iterações, { ? 1, que exploram bits de i subchaves dist.incas, a
menos de redundâncias ou correlações ente'e esses bits, haverá i listas independentes de candidatos, cada
uma associada a uma subchave distinta

Soam Lj. =(/{g',...,/{:l), Lj, =(/{ã',..., /{:;),.. ., Zj. =(/{g:,..., lT:l) m lista de candidatos
prováveis pai'a as subchaves .j] ,J2, . . . , ji já ordenadas de acordo com os respectivos contadores.

O candidato mais provável, naturalment.e, é (/(il' , /{g', . . ., /{ã') mas, e o segundo candidato mais
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provável ? Será(K'ã', /{Í',..., X'il') ou(K{', K'il , ..., /{g') ? Idem, para o i-ésimo(í > 2) candidato ?

h4atsui IMa94] apl'esentou unia heuríst.ica para o escalonamento destas listas, baseada em dados ex-
perimentais, que se baseia em ordenam' os candidatos segundo o valor' ci escente dos índices .j] ,.j2, . . . , ji
em cada lista; mais precisamente de acordo com a ordem crescent.e de (jl + l) + (.j2 + l) + . . . + (.ji + l).

Para o caso de duas ]istas t.emos, segundo ILaHe94, h'la94], a seguinte oi'denação de acordo com o
-lo:- c:-escente de (jl + l) * (.j2 + l)

Segundo esta t.abela (pai'cial), o(s) candidat.o(s) na linha r tem precedência sobre os candidatos nas
linhas r+l, r+2, . . ., e os candidatos numa mesma linha t.êm a mesmaconfiabilidade. Por ex.,(/{o' , K{')
e (Ã.{' , JTg') são igualmente prováveis. n

3.7 Relações Lineares lterativas

Definição 3.10 (Re]ações Linear'es ]tei'ativas [E194] ,)

Uma relação linear q' = (Wp, q'c , 'PK, Wr) é dita item'atava se .hr possíueZ concaiená-la com si mesma,
de 2' acordo com as regras de concaieriação para máscaras, i.e. Wp : (I'Pt, I'Pn) e q'c = (1'Ct, I'CR) =

(FPn , I'PL)

Definição 3.11 (Taman]io de Re]ação Linear' ]terativa [Pa94],)

Uma relação /z«ear ife«[i« @ = (q'p, Wc, q'K, Wr) tem tamanho ou c'mphme«]. n (n 2 1) « n é

o menor valor inteiro rntímero de gerações,) ía/ que

se n = 1, então, I'Xi = 1 ], e, I'Pz = 1'PR = 1'Ct = 1'Ca;

e se n > 1, então, I'y] FX. © F} / n l e,I'yn = 1'Xl©l'y2,

e, q'p - (I'Pz,, I'Pn), q'c = (1'(-;t, I'(;R), q'K = {1'/{t , I'Ã'« }, . q'r = {(Fy- , FX:), l i'Vn , rx« ) }

Analogamente ao caso de cai'acteríst.ocas it.erativas, verifica-se que as relações lineares iterativos (vida
exemplo na Fig. 3.11) permitem const.ruir relações linear'es com um número arbit.rariamente elevado de
it.erações, com uma redução fixa na t.axa de desvio, em comparação com relações não-iterativas. n

26nos dois conceitos desta senão pode-se notar mais uma analogia (dualidade) com as noções correspondentes para carac-
terística iterativo apresentadas no Cap. 2

72

rÍrzha candidatos
l (/{g',/{il'l          
2 (/{g' , /íí') ( /{{ ' , /{ã' )        
3 (/{g' , /{i')   l.r(8' , Kã')      
4 (Kg' , /{á') l /<{ : , /{Í' )   1/(g' , /{g' )    
5 (/(g' , .ríã' )       l/rá' , /{ã') 
6 (/{g' , /{g') 1/{{ ' , /{g') (/{4: , /({')     (/{g' , /{g')
7 1/{g', /{g')         
8 1/{8: , /{Í') IÃ'í' , /{:l' )   (Kg' , /{Í' )    
9 (/{g',/íg')   IK$' , /{g')      
10 ( /(g' , /{g'l (/{Í' , /{ã')    1/{á' , /{Í' )  

             



16. 23, 25. 26, 31 16, 23.25,26, 31

[16,23, 25, 26, 31] [24,31]I'Y] FX
F

I'X2 = 124, 31

I'X3 = 124, 311
B

[24, 31]I'X4

:l16.23,25.26,31: 16,23,25,26,31

Figura 3.11: Relação linear iterativo de tamanho 4 para FEAL-N(X) [E1941

3.8 (1:onclusões

Neste capítulo foi desci'ita a técnica de cript.oanálise linear aplicada a cifras do tipo Feistel, com ênfase
às cifras FEAL-N(X), fazendo-se considerações sobre sua segurança relativa a este tipo de ataque.
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(capítulo 4

Criptoanálise Diferencial-Linear

Be careful what you set your heart upon,
for it will surely be yours. - James Baldwin

Time is the only critic without
ambition. - John Steinbeck

O método de ci'iptoanálise difel'encial-linear foi api'esentado por S. 1<. Langford e M. E. Hell-
man ILaHe94] na conferência Crypto'94 i. Est.e ataque estat.ístico é do t.ipo texto legível escolhido,
combinando características diferenciais (vede Cap. 2) e relações lineares (lide Cap. 3).

S. 1<. Langford observou num ataque à uma cifra do t.ipo Feistel que se determinados bits na segunda
iteração da cifra fossem complementados, ent.ão, alguns bits r it.erações adiante, em particular, os bits que
participavam das máscaras de ent.rada de cert.as relações ]ineares, ficavam inalterados sempi'e [La94].

Esta complementação de bits na pt'imeira it.eração da cifra corresponde exatamente a um par de textos
legíveis, com uma certa diferença de entrada (vede Cap. 2).

A iteração a partir da qual certos bit.s da expressão linear, combinados a bits de um par de valores de
t.ext.o em iterações intermediárias na cifra permaneciam inalterados, marca o limite entre o que identifica
o final de uma característica difel'encial e o início de uma relação linear (conforme visto nos capítulos
anteriores )

O princípio pala um ataque diferencial-linear está na observação de que características diferenciais e
i'elações lineares não triviais podem sei' combinadas (nest.a ordem) de forma que, se os bits escolhidos pela
relação linear comi'esponderem a bits da caract.erística, cuja soma ou-exclusivo resultar em paridade zero,
ie. a bits idênticos no par, com freqüência não uniforme, ent.ão, a paridade da relação linear aplicada à
diferença de saída da cai'act.erística permanecerá igual a zero ILa941 com freqüência também não uniforme.

Este raciocínio também é válido caso o ou-exclusivo dos bit.s da diferença de saída segundo a relação
linear seja igual a l (i.e. a pai'idade da diferença de saída da característica, segundo a máscara de entrada
da relação linear, pai'a cada elemento do par, é diferent.e), mas, desde que esse valor de paridade soja
constante, com frequência não uniforme, est.a correlação poderá eventualmente ser explorada num ataque
diferencial-linear

l tendo sido ap]icado à uma cifl'a de Feiste] chamada DES [DES77] reduzida a 8 iterações. Este ataque conseguiu derivam'
10 bits da chave original 1< utilizando 512 textos legíveis escolhidos com 80% de sucesso, e, usando-se 768 textos legíveis
escolhidos, com 95% de sucesso; os demais bits da chave K foram descobertos poi' busca exaustiva
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O intuito eln combinei' os métodos diferencial e linear é de possibilitar a quebra de uma cifra com
um númei-o menor' de t.ext.os legíveis em i'elação a ataques direi'eiiciais ou ataques linearu isoladamente,
malltendo alta taxa de sucesso.

As técnicas de resolução (busca de valores prováveis pala bits de subchave) utilizadas neste tipo de
ataque são basicament.e as mesmas visa.as na criptoanálise linear.

4.1 Notação

6.f'(X, /{) = f'(X, X) © F'(X*, /í) = F(X, K) © F'(X © AX, /{), ie. a diferença sela referente ao

valor do dado X; a mesma notação será usada no caso da função mF para FEAL-N(X);

AF(y©AF'(X, /{i), /í2) = F(yOF'(X, /{i), Ã':)©F'(y'OF(X', /{i), /{2), i.e. a diferença encadeada
duas vezes (como em uiri at.fique 2R a duas iterações consecut.idas) em dois ciframentos distintosl a mesma
notação será usada para a função mF para FEAL-N(X)l

l(àt, Cía) : repi'esentan) o valor' de saída da i-ésima it-eração de uma cifra de Feistel;
utilizaremos também notações já apresent.adas nos capítulos anteriores.

Obs. pala FEAL-N(X) utilizaremos a função mF (vide Cap. 1) ao invés da função F

4.2 Ataque Diferencial-Linear IR

Considei'e uma relação linear' [AoOh951 de r iterações, (l < r < n) com taxa de desvio p] # 0 (Fig.

PZ,[FPL] © Pn]I'PR] © CL[I'C ] CR]FCR] = /{]1'/{] (4.1)

aplicada da (n-r)-ésiina at.é a (n-] )-ésima iteração de uma cifra de Feiste] de n iterações.

Utilizando uma técnica cle eliminação de uma iteração (vede Cap. 3), ao final da cifra, tem-se a
seguint.e relação linear:

X,:-,- - ]FPL] © X«-,]l'Pn] © anil'C.:,] © {C;t O mF'(Cn, /{«)}]l'CR] = 1(]i'X] (4.2)

onde X.., e X..,. l são os dados de entrada nas iterações n-r e n-r-l, respectivamente

Se for possível calcular a taxa de desvio p" da relação

X«-,-i [l'Pt] © X«-,[l'Pn] = 0 (4.3)

e p" # 0, então, o ataque sel'á viável, ie. será possível explorar a relação linear resultante, trabalhando-
se apenas soba'e valores de text.o cifrado disponíveis (pois, (4.2) © (4.3) dependem apenas de valores de
texto conhecidos). Poi'ém, nem sempre é possível determinar valores intermediái'ios num cifra (no caso, os
valores X«-, e X«-,.-l), mas é possível avaliar as diferenças AX«-,.i e 6.X«-, independentemente das
subchaves, por criptoanálise diferencial, onde elas constituem a diferença de saída de uma característica.

Clalculando a diferença da relação linear (4.2) para um par (X, X' ) , tem-se a seguinte relação diferencial

AX,.-,-I]FPL] © ZLX«-,]I'Pn] © ACR[FC; ]O {Z\C © ZLmf'(CR, /{«)}]I'CR] = 0(4.4)
linear
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Se o pal' de text.os legíveis (P, P*) foi' escolhido adequadamente (ie. com uma diferença que permita
que a paridade na relação (4.3) selva satisfeit.a com probabilidade não uniforme), de forma que a relação
diferencial-linear

AX,.-,-- ]l'PE] © Zi.Y.-,ll'Pnl = 0 (4.5)

tenha taxa de desvio pb # 0, ent.ão, a seguinte relação diferencial-linear (que depende apenas de valores
de texto disponíveis)

ACXll'CLI © {AC't 9 AmF'(Cn, Ã.«)}ll'CRI = 0(4.6)
terá taxa de desvio p' = 4+pb #(pl)2 # 0 segundo o lema do empilhamento(vede Cap. 3), pois, a relação
(4.4) tem taxa de desvio 2(pl,):, a i'elação (4.5) t.em t-axa de desvio pb, e (4.6) = (4.4) © (4.5).

Assim, pelo menos N = c + (p')'' = â * (pb)': + (pl)'' pares de text-o legível serão necessários
jpaia algum valor adequado para a mai'gem c) para encont.rar os bits efetivos de subchave da relação
diferencial-linear (4.6) com alta taxa de sucesso (vide Cap. 3)

A taxa de desvio p" da relação (4.3) é dada por : p" - lp3 + (l -- pd)2 -- ;l onde pa é a probabilidade
de que X«.,.i]l'PL] ©.V«-rj]'Pm] = 0, e ] --pd. a probabi]idade com que X..,-t]l'Pt] a)Xn--rll'Pnl= 1,
e depende da diferença de ente'ada do text.o legí\:el [LaHe941. A fim de que p" # 0 devemos ter pa # !.

Análise semelhante pode ser feita considerando-se técnica de eliminação de iR iterações para í > 1.

4.3 Resolução de Relações Diferencial-Lineares

Do mesmo modo como vist.o nas técnicas de criptoanálise diferencial e criptoanálise linear, vamos
supor que uma mesma chave inicial 1< seja usada em todos os ciframentos de texto legível escolhido, i.e.
para todas as amostras de pares de texto legível-cifrado obtidas.

Na prática vamos utilizar algoritmos do tipo Mblv (b4étodo de Nláxima Verossimilhança) ou de
Verificação (vide Cap.3) para a resolução de uma relação diferencial-linear do tipo (4.6).

Definição 4.1 rAlgoi'itmo MMV com Técnica de Eliminação de Uma lteração2,)

ri,) para cada possa'üel carldidato /{i ao ua/or da subcAatie /\'«, sela 7t o rzíínlero de pai'es de texto
que satisfazem a equação diferencial-!iTiear, usando-se a subchaue i<L, e, seja N o número total de pares
de texto (cifrado) disponíveis que podelil ser formados

rii; soam T.á, = má ilZ}, ' T.Í. = mínjÍ%l;
se l7'már-- g'i > 1:r'mÍ.-- }l, erztão, considere o candfdalo /{i associado a Tmár como o mais prouáuel

Datar de K.;
«l7'.í,.

Datar de K..
- gi> lz;,,ó, g- 1, então, considere o candidato K'â associado a 7hÚ como o mais prol;átiel

No caso das relações lineares aplicadas a diferenças, ou seja, a pares de textos, como é o caso das
relações diferencia[- lineares, não se obtém estimativas para o va]or dos bits de subchave em /{jl'/{],
como na criptoanálise linear (vide Cap. 3), pois, a mesma relação linear é aplicada a cada elemento de
um par, e assim, est.a combinação de bit.s de subchave é a mesma em ambos os elementos do par e é,
portanto, eliminada na combinação ou-exclusi\;o da relação diferencial-linear

2ao final da cifra
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Quando a taxa de desvio p' da relação diferencial-linear é igual a + (i.e. a taxa de desvio é máxima).
o seguint.e algoritmo (que é análogo ao algoritmo de mesmo nome mencionado no Cap.3) é mais eficientes
na det.erminação de bits de subchave (IAoOh95jj:

Definição 4.2 rAlgoritmo de Vei'ificação,)

(á) pal'a cada c(mdidato l<'n ao valor de 1{«, seja Ti o número de pares de tecto que satisfazem a
relação diferencial- linear, com sttbchaue i<h, e seja N o número tola! de pares de tento disponíveis que
podem ser formados.

(ii) setecioite o(s) caítdidatos(s) que satisfaz(em) a relação diferencial-linear para todos os N pares
de te:cto (cifrado) colho sendo o(s) mais prouáuel(is) para o valor de l<«

Para a cript.oanálise difei'encial-linear aplicada especificamente às cifras FEAL-N(X) , vamos combinar
os algoritmos vist.os acima com a equação de coi'te vista no Cap.3:

Definição 4.3 rAlgoi'itmo MMV ou de Verificação com Equação de Coi'te,)

(i) para cada cattdidato l<'n ao valor de K«, seja Ni o números de Lestos disponíveis que satisfazem
uma dada equação de coi'te rassocíada à uma relação dilererlciaZ-/irzear94;

(ii) para cada candidato lÍ'n fornte, entre os Ni tentos seleciortados em (i), todos os pares possíveis,
de acordo com diferença(s) adequada(s), e ueri$que se estes pares satisfazem a relação diferencial-linearl

({i{) no cclso de p' = \ selecione os candidatos que satisfazem todos os pares (i.e. tem paridade O) em
Íià) como os mais prooáueis ao valor carreto de l{« (método de Verà$cação); no caso 0 < p' < b, seja
t/i = IZ -- %i-l, oízde Z corresponde ao número de pares de teria disponheis qtze ralis/agem a relação
diferencial-!ànear para o candidato i<h, dentre os N{ tectos que são satisfeitos pela equação de corte; sejam
U.á, = má'ilUí}, ' U.Ú,: = müjlQl;

se Umár > Umín então, considere o caítdidalo Ki associado a Umár como o mais prouát;e{ ao üaZor
de I'i«l se Umín > Umá= então, coltsàdere o ccmdidato l<Í, associado a Umín como o mais prouáuel ao
uaEor de I'i« (in étodo MMV).

Na prática, quando um candidato eri'ado /{L é testado pelo algoritmo MMV, espera-se observar, em
geral, um comportament.o unifoi'me da paridade da relação linear em relação aos N pares de amostras de
texto cifrado disponíveis (ou dos ]Vi pares de texto cifrado que satisfazem a equação de corte). Espera-se
também que o candidato Kâ vei'dadeiro sat.isfaça todos (caso de p' = +) ou uma fiação não uniforme
(caso de 0 < p' < 1 ) dos pares de texto disponíveis, e, assim, soja possí;el identifica-lo. Estes métodos
de contagem (associação de um candidato provável ao valor predominante de uma das variáveis 7} ou
t/i) são semelhantes aos observados em criptoanálise diferencial no Cap.2, e em criptoanálise linear no

A equação de corte terei por objet.ivo diminuir o número de bits efetivos de subchaves que são explorados
simultaneamente num ataque, e dest.e modo t.ornar factível (ou mais simples) a sua implementação. O
fato de trabalharmos apenas com text.os que satisfazem a equação de corte, para todos os candidatos
a subchave, garante a influência apenas dos bits efetivos de subchave na relação diferencial-linear. A
equação de corte, na verdade, limita a propagação do bit de vai um na operação de soma nas caixas Si
da função F (ou nIF) das cifras FEAL-N(X), e assim restringe a quantidade de bits efetivos de subchave
que afet.am a i'ilação diferencial-linear.

Cap.3)a

pois, neste caso ou p = O ou p = l
amais de uma equação de corte pode ser utilizada num ataque

3
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AP

característica
diferencial

de ]'iterações

6.Cxll'CLI {AC O AmF'(CR, /{«)}]l'Ca]

Figura 4.1: Esquema de um ataque diferencial-linear do tipo IR a uma cifra de Feistel
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A equação de corte, pot'ém, ao escolher, para cada candidato, apenas os t.exmos que satisfazem deter-
minado padrão de propagação de bits de vai-um nas caixas Sf da função F, restringe ainda mais o número
de text.os legíveis-afiados disponíveis pala est.es candidat.os, e consequentemente, diminui o número de
pai'es de text.o que podem sei' usados nos algoritmos IVIMV e de Verificação para i'esolver as relações
diferencial-lineares. Existe, port.ant.o, um compi'orllisso enLi'e o uso de equação(ões) de corte e o número
mínimo de t.ext.os legíveis usados pala o ataque.

4.4 Lista de Clandidatos Prováveis

A idéia de uma lista de candidatos pi'ováveis [LaHe941 pode se empregada num ataque diferencial
linear do mesmo modo como sugerido para os ataques diferencial e linear isolados.

O MNIV pode fornecer mais de tina candidato provável ao valor cora'eto de bits de subchave procurados.
Estes candidat.os podem tel t.odor o mesmo peso (i.e. o contador associado a cada um deles pode ser
igual) ou não (nest.e caso, deve-se considera-los segundo a ordem decrescente do valor dos contadores
associados).

Caso o candidat.o no topo da lista não sda o vei'dadeiro, o pi'óximo (segundo melhor) candidat.o pode
ser testado, e assim sucessivament.e. Tal estratégia pode aumentar a taxa de sucesso do algoritmo sem
elevei' demasiadamente o cust.o total (memória para a lista de candidatos e tempo de processament.o para
a seleção e ordenação dos membros da lista). O tamanho desta lista pode ser limitado tanto pelo custo
de pi'ocessament.o quant.o pela taxa de desvio e pelo número de textos legíveis escolhidos disponíveis para
o ataque (pois, em geral, quanto maior o número de textos legíveis usados, maior é o número de pares
possíveis de serem formados, e consequentemente menor é o número de candidatos prováveis que são
incluídos na lista).

4.5 Implementação de um Ataque Diferencial-Linear

Seguindo o traba]ho de ILaHe941, e, principalment.e o artigo de IAoOh95], nos propusemos a imple-
mentar um ataque direi'encial-liceal às cifras FEAL-8(X), descrito neste último.

Este ataque utilizará a estiut.ura de Feistel pala FEAL-N(X) com a função mF, conforme visto no
Cap. l (lide Fig. 4.2).

Neste ataque serão usadas características diferenciais de três a quatro iterações, com pi'obabilidade l
(três iterações), e, relações lineares de três iterações com taxa de desvio ;

A implementação do ataque diferencial linear utilizou apenas os métodos de verificação, conforme
IAoOh95], devido à alta taxa de desvio das relações lineares empregadas : p' = àB H 0.468.

O ataque, sendo do t.ipo text.o legível escolhido, utilizará a seguinte est.futura de quarteto, conforme
definida no Cap. 2

IEK(P), EK(P 0 6.Pt), EK(P (D AP2), EK(P © 6.Pi 0 APz))

onde P é um valor arbitrário de 32 bits, APi = (02000000,, 80800000,), AP2 = (00000002,, 00008080,)
e APa = APi © AP2 = (02000002,, 80808080,).

Além da função mF uma outra transformação IAoO1l95] foi considerada nesta cifra, referente às
subchaves .4/{i de 32 bit.s (vide Cap. 1), e, que afeta especificamente os bits .4/{f]71 e À/{ij31] para
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l $ í $ 8 [R4aYa92]. Segundo ]NlaYa921 est.es 2 bits são apenas combinados, via operação ou-exclusivo,
em Á/{Í, l $ í $ 8, poi'tant.o, podem ser combinados, pela associat.ividade deste operador, com outros
bits de subchave, ao longo da est.Futura de Feist.el, com função mF, sem afetar as operações de ciframent.o
e deciframento.

Estas transformações são as seguint.es

.'lKi]l]:= .'1/{i]l] © .4/Í8l'l,(i = 5,7, 10)

A/{i]9]:= .A/{.[91 © -.'lK*]7],(Í = 5,7)

Á/{f]17] := ÁKi]171 ©ÁÃ's]31],(f = 5,7)

Á/{i]25] := ,4Ki]25] © .4K8j31],(Í = 5,7, 10)

.,4/{,[7] := .4/{81311 := 0

/{il1l:= ..4Ã'.[il © .'1/{,]71,(Í = 4,6,9)
A/{:]9J:= ..'{/{i]91 © .AK7]'],(Í = 4, 6)

,'!/{i]17]:= ÁK:]171 © .4Ã'7]:3:],(i = 4,6)
.4K'i]25] := .4Ã'i]251 (1) A/{7j31], (Í = 4, 6, 9)

,4/{7l71 := .4/{7j311 := 0

.4/{Í]l]:= .AK'.[l[ o ÁK6]'],(í = 3,5, 10)

ÁKí[oJ:= .'1.r{.]9] © ,4K.[7],(í = 3,5)

,4/Ü]i7J:= ..4K'.]t71 © ÁK6]*:],({ = 3,5)
Á/{i]25] := Á/(í]251 © .4/Í'6j31],(i = 3,5, 10)

.4/{6]7] := .A/{õ [31] := 0

Á/{i]1] := ..4K'illl © ,4/Gl71, (i = 4, 9)

.'1/{:l9J:= -.4Kfl91 0 .'1/{;l71,(i = 4)
ÁX'í]i7J:= .AÃ';]17] © .4K.]3i],({ = 4)

.4/{i]25] := .AKi]251 0 .'1Ã's]31], (i = 4, 9)

.4/{s [71 := .A/{s]31] := 0

.4/{i]1]:= ,4/{.[i[ 0 ÁK.]7],(Í = 3, 10)

,'l/{i]91 := .AK'i]9] 0 ,4K4l71, ({ = 3)

Á/{il17l:= .4/{íl171 © '{/{.l3il,(Í = 3)

,'1/{.]2s] := /{ ]es] © .4.rG]3í], ({ = s, io)
.4K'417] := ÁK4l311 := 0

A/{9]71 := ÁK'o]7] © .4/{3171

,4/(9131] := ..4/(91311 0 Á/(31311

.4/{3l71 := ÁK31311 := 0

,4/{io]7] := .4/x lo]7] (1) .4/{2l71
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(0, /Ío, 0) ©(/{., /{9) 0(/{:o, /{::)

Á.rG = (0, ,rÍi , 0) © (/{8, K',)

Á-l\ 9 (K8, /{9) ©(/{i2, /{i3) 0(/{i4, Kts)

,'l.rt'a =(0, /(2, 0) ©(Ktz, Ki3)

ÁX':o =(/{8, /{') 0(Ã'-o, /{ii) 0(/{:,, K':;)

,4](4 lO, /{;,0) 0(/{1,, /{-;) 0(/{:., /{:;)

ÁK; = (o, /{-, o) © (K:,, /ü,)

Cs

,4/\'. 10, /{.,0) ©(K:,, /{-3) 0(/{-«, /{i5)

(-;6L

.4/{7 '(0, /{6, 0) 0(/{i,, /{-:)

.A/{8 =(0, /{7, 0) 0(/{i2, Ki3) 0(/{i., /{i;)

C8L

Figura 4.2: Estrutura de Feistel com função mF, usada em ataque diferencial-linear às cifras FEAL-8(X),
segundo [AoOh95]; as subchaves /{i, 0 $ { $ 15 de 16 bits são obtidas pelo algoritmo de geração de
subchaves para FEAL-8(X); as notações Cil e Cín são referentes às relações diferencial-lineares usadas
no ataque (vede apêndice)
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,4Kio]31] := .4Ã'toj311 © ÁK2j311

.4/(z]7] := ÁK2j311 := 0

.4/{i]1] := -.4Kil1l 0 .4Kil71,(i = 2,9)

.4/{i]9] := Á/Ü]91 0 AA'] [7], (á = 2)
Á/{.]i7J:= .A/{.]17] © Á/{:]3i],(í = 2)

,4/{i]25] := .4/{íl251 0 .AÃ'il311,({ = 2, 9)

.4K'i [7] := .4K'i [31] := 0
Após estas transformações, as subchaves Á/\'j result.antes são equivalentes às subchaves ÁKj iniciais.

Estas combinações são válidas para quaisquer instâncias das cifras FEAL-N(X), e se baseiam no fato dos
bits mais significativos das caixas Si mais externas (bits 7 e 31) da função mF serem apenas combinados
via XOR nest.as posições; esta t.ransformação é semelhante à que foi feita para as subchaves iniciais e
finais na substituição da função F pela função mF para FEAL-N(X) (vede Cap. l)

Ana[isando mais atentamente esta transformação dos bits .4/{817] e .4/(8j31], por exemplo, pel'cebe-se
que, devido à rotação de 2 bits para a esquerda na saída das caixas Si e So, estes bits passam para as
posições l e 25, respect.ivamente, após a função mF da oitava it.oração, sendo combinados com C8i,jl] e
C8Z,[25], nesta ordem

Seguindo a estrutura de Feiste], de acordo com it.erações decrescentes, o bit Á/{8]7] passa da oitava à
sét.ima irei'ação através dajunção na oitava iteração. Na bifurcação da sétima iteração, este bit se divide:
uma cópia se combina com o dado de entrada na função mF da sét.ima iteiação, dividindo-se, dentro
da função mF, nas posições ] e 9, onde se combina com Á/t'7]l] e Á/{719J; a outra cópia, prossegue na
estrutura de Feistel, dividindo-se novamente na bifurcação da quinta iteraçãol uma parte entra na função
mF desta iteração indo pala as posições l e 9, combinando-se com .4/(Sjll e Á/{Sl91, respectivamente; e,
a cópia restante prossegue, na estrutura da cifra, combinando-se fina]mente cona .4/{to]l].

O bit .4/{8131] passa pela junção da oitava iteração, chegando à bifurcação na sétima iteração, onde
se divide em duas cópias uma delas entra na função mF desta iteração combinando-se com .A/{7j17] e
,4/{7125ll a outra cópia prossegue na estrutura da cifra, dividindo-se na bifurcação da quinta iteração,
uma cópia entrando na função mF, combinando-se com os bits Á/{5j17] e Á/(5125lt e, a outra cópia se
combinando, enfim, com Á/i'ioj31]

Um comportament.o análogo ocos're com os bits 7 e 31 das demais subchaves Á/{j, l $ .j $ 7, exceto
que os bits Á/{i ]7] e -4/íi j311, percorrem a estrutura de Feist.el segundo iterações crescentes.

O ataque diferencial-linear completo às cifras FEAL-8(X) explorada 320 bits de subchave no total,
mas, levando-se em cona.a a transformação dos bits 7 e 31 das subchaves Á/{i, l 5; { $ 8, este número se
reduz a 304 bits

Reais ainda, considerando-se que as subchaves tenham sido obtidas pelos algoritmos específicos de
geração de subchaves para FEAL-N(X), com N = 8, os bits redundant.es (vede apêndice) devido à subst.i-
t.unção da função F pela função mF, reduzem o número t.ot.al de bits (independentes) de subchave a serem
det.erminados pelo ataque para 252
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4.5.1 Ataque Diferencial-Linear com Técnica de Eliminação de 2 lterações

Para est.e ataque difei'encial-linear' com técnica de eliillinação de duas irei'ações (ou 2R), ao final da
cifra, utilizam-se : cai'actel'íst.icas de t.rês it.ei'ações, com probabilidade 1, da primeira à tei'ceira irei'ações,
e, relações lineares com taxa de desvio {, da quarta à sexta iterações (Fig. 4.3(a)).

A i'elação difei'encial-linear obtida desta forma possui taxa de desvio ;, porém, o número de bits
efetivos de subchave é relativamente alto : 42. Por isso, será usada uma equação de corte (vede Cap.3)
na função mF da sétima iteração da cifra, deduzindo o número de bits efetivos de subchave para 25 (vide
lista de relações linear'es no apêndice), facilitando assim, a manipulação desta i'elação linear'

Como p' = :Í, est.e ataque será executado usando um algoritmo de verificação (vede Cap.3)

A taxa de sucesso desse ataque depende apenas do número de pares de texto escolhido usados (no
caso específico do ataque às cifras FEAL-8(X), depende do número de quartetos usados).

4.5.2 Ataque Diferencial-Linear com Técnica de Eliminação de l lteração

Para este ataque com técnica de eliminação de uma iteração (ou IR), ao final da cifra, utilizam-se
características diferenciais de quatro iterações, da primeira à quarta iterações, e relações lineares com
taxa de desvio {, da quinta à sétima iterações (vede Fig. 4.3(b)).

Emprega-se uma relação linear semelhante à usada no ataque 2R anterior. A taxa de desvio desta
relação linear é a mesma da seguinte relação linear

a.X4jl'Ysl © a.X5jl'Xsl = 0 (*)

onde AXS = AX3 © AmF(X4, /{4)

Pala qualquer caiact.erística diferencial com probabilidade 1, e qualquer relação linear não-t.rivial com
taxa de desvio à, tem-se que AX4jl'ybl = 0 sempre ocori'e. Portanto, a relação linear (+) se reduz a

AX.jl'X5] = 0 (**)

Verificando-se exaustivament.e todas as relações lineares não triviais, com taxa de desvio ; (para
FEAL-N(X)), obtém-se a tabela (1) a seguir [AoOh951.

A maior taxa de desvio nesta tabela (p' = 15 ), que corresponde à máscara 00010000, propicia o melhor
ataque IR para FEAL-8(X). Apesar de que pi = {; # ;, deve-se utilizar um algoritmo de verificação,
segundo IAoOh951, pai'a a resolução deste ataque diferencial-linear IR (ao final da cifra).

A taxa de sucesso do at.aque IR para FEAL-8(X) depende de se limitar o número de quartetos usados,
pois, a probabilidade com que quaisquer três diferenças independentes de texto legível, derivadas de um
quarteto, satisfaçam a equação (+*) é p = ]5 , o que é confirmado por busca exaustiva. A taxa de sucesso,
portanto, é proporcional a ( 15)q, onde q representa o número de quartetos usados no ataque.

Os ataques diferencial-lineares IR e 2R sobre FEAL-8(X), segundo [AoOh95], envolvem aproximada-
mente 74 relações lineares e diferencial-lineares. Todas estas relações encontram-se listadas no apêndice.
As primeiras 24 relações, a partir do ataque IR, são diferencial-lineares. A partir da 25a. equação inclu-
sive, as relação são apenas lineares, ie, não há difex'enças de texto envolvidas. Em ambos os ataques
existem relações que são comuns. Apenas as primeiras (2 ou 3) relações diferencial-lineares são específicas
para cada tipo de ataque
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louoooooo,,80800000,)

B
iplp!!!!!!!!!!!p 80800000.

a.X3a.}'a

80800000,'02000000,

6.X4I'y4

@ 02000000,o0010000,

a
g

equação
de col't.e /{7(1)

g

equação
de corte /(8(24) n

equação
de corte /(8(12)

rc = (04040400,,1])
(,)

FC' = (00010000,, 04040400.:)
(b)

Figura 4.3: Estruturas para at.fique diferencial-linear às cifras LEAL-8(X)i (a) ataque 2R, (b) ataque IR
Obs. /{i(r) indica que a equação de corte explora r bits efetivos de subchave

84



Cada uma destas relações lineares/diferencial-lineares a partir da segunda relação, dependem de bits
de subchave obtidas pela relação ant.erior, poi' isso a implementação adorada para o ataque foi a de
seguir uma está'atégia de "backt.racking", onde cada candidato que satisâzesse os critérios de paridade
da i-ésima relação era submet.ido imediatamente à (i+l)-ésima i'elação; caso contrário, o próximo melhor
candidato (da lista) da relação i era t.est.ado, se existisse. Caso nenhum candidato satisfizesse os ci'itérios
de paridade, o algoz'it.mo ret.ornada recuisivarnente à relação (i-l), se possível.

O ataque baseado nest.a est.i'at.égua forma uma árvore de busca n-ária, onde n é variável (mas limitado
pelo maior' número de bit.s efet.avos de subchave explorados pelas 74 relações lineares) e depende do
número de candidatos prováveis na lista de cada relação linear. Uma relação linear que explore t. bits
efetivos de subchave, tem no máximo 2' candidatos, mas como veremos mais adiante, devido à alta taxa de
desvio, e, com uma quantidade suficient.e de text.os legíveis, uma parcela considerável destes 2' candidatos
será rapidamente descarnada pelos tesa.es de paridade, sendo que, com alta probabilidade, o candidato
vei'dadeiro deverá ser selecionado por todas as relações lineares. Ao final do algoritmo o candidato
verdadeiro é confirmado pelo ciframent.o (ou deciframento) dos textos legíveis (cifrados) disponíveisl caso
estas open'ações soam bem sucedidas, há alta pi'obabilidade de que as subchaves obt.idas soam correias.
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jl) t.axa de desvio da relação linear ArnF'(X, /{)jl'X51 = 0

I'Xs
l AX

02000000, Ê oooooo02, l 02000002,
lo]

= o.ooo
1/8

H 0.125
1/1024

H 0.001
l81 3/8

H 0.375
LI/32

H 0.344
11/32

= 0.344
[0, 8] 3/16384

H 0.000
351/4096

H 0.086
1541/16384

H 0.094

  ]5/32
H 0.469

15/32
= 0.469

15/32
H 0.469

[0, 16] 0

H 0.000
15/128

H 0.117
23/1024
= 0.022

[8, 16] 45/128
H 0.352

165/512
H 0.322

169/512
= 0.330

[0,8,16] !/16384
u 0.000

331/4096
H 0.081

1699/16384
= 0.104

  3/8
H 0.375

3/8
H 0.375

23/64
H 0.359

[0,24] 3/16384
= o.ooo

1533/16384
= 0.094

2701/32768
H 0.082

[8, 24] 18435/65536
u 0.281

4225/16384
H 0.258

4505/16384
H 0.275

[0,8,24] 75/262144
= o.ooo

16815/262144
= 0.064

65121/524288
= 0.124

[16, 24] 45/128
H 0.352

45/128
H 0.352

11/32
H 0.344

[0, 16,24] }/16384
H 0.000

1443/16384
H 0.088

3059/32768
H 0.093

[8, 16,24] 17277/65536
H 0.264

3959/16384
H 0.242

4391/16384
H 0.268

[0,8,16.24] 75/262144
H 0.000

15921/262144
= 0.061

67743/524288
= 0.129



Devido ao elevado númei'o de bits efet.avos de subchave que são pi'ocurados (252 bits), e da forma
com que o algoritmo foi implementado (t.écnica de busca em pi'ofundidade com 74 níveis de recuisão no
máximo), a complexidade do algoritmo pode ser considerada como O(b74), onde b é o maior número de
bit.s efetivos de subchave explorados por t.odas as 74 relações lineares e/ou diferencial-lineares. Porém,
levando-se em consideração a alta t.axa de desvio das relações lineares envolvidas, e os testes de paridade
feitos nas relações lineares, algumas das quais não det.erminam bit.s efetivos de subchave, mas apenas
pi'ocupam certificam se os bit.s de subchave det.ernlinados até certo post-o são corret.os ou não, espera'se
que grande parte dos candidat.os falsos seja descartado o quant.o antes na busca, com alta probabilidade,
até que o candidato correio sela encontrado, diminuindo significar.ivament.e a complexidade do algoritmo,
e o correspondente tempo de execução

Neste ataque pai'a FEAL-8(X) observa-se que as equações de corte, quando presentes, selecionam
para cada candidato /{i, quais os text.os legíveis-cifrados que a sat.isfazem, descartando os demais textos
incompat.íveis, através de t.estes de paridade. Consequentemente, cada candidato /{' tem, em geral, um
conjunto direi'ente de textos legíveis-cifrados que serão combinados post.eriormente, para se formarem
pares de texto a serem testados nas relações difei'encial-lineares. Como usamos, neste ataque, uma
estrutura de quarteto, a combinação de text.os pai'a formação de pares já é rest.Fita aos element.os do
quarteto apenas, o que diminui ainda mais a possibilidade de obt.enção de pares (três pares por quarteto)
pala cada candidato.

Testes experimentais forneceram os seguint.es i'esultados para relações lineares/diferencial-lineares,
segundo alguns valores de número de textos legíveis escolhidos, e de bit.s de subchaves explorados simul-
taneamente:

A tabela (11), a seguir, mostra o comport.cimento de uma relação direi'encial-linear (a primeira relação
diferencial-linear do ataque IR pai'a FEAL-8(X) listada no apêndice, que explora 12 bits efetivos de
subchave) com p' H ; submetida a um algorit.mo de verificação, sem a utilização de equações de corte
(resultado de 100 repetições do teste;)

5o fato de termos utilizado 100 repetições, foi devido ao artigo de referência ([AoOh95]) indicar esta mesma quantidade
nos ataques diferencial-lineares citados, de modo que pudéssemos comparar e tentar chegar aos mesmos resultados
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lii) Comportamento de relação diferencial-linear
N núme].o médio

de candidatos
taxa de sucesso posição média do

candidato corret.o

   

94%
94%
89%
96%
93%
94%
95%
91%
96%
93%
94%
95%
95%
97%
95%
98%  

128 2.20 98%  



A tabela(111), a seguia', mostra o comport-amento de uma i'elação diferettcial-linear(a segunda relação
diferencial-linear' do ataque IR pai'a FEAL-8(X) listada no apêndice, que explora 13 bits efetivos de
subchave) com p' H ; submetida a um algorit.mo de verificação com equação de corte (resultado de 100
repetições) :

A quarta coluna na tabela (111) indica a t.axa de sucesso para obtenção do candidato corneto a deter-
minados bits de subchave explorados por esta relação linear, dado que os bits selecionados por i'elações
lineares anterior'es dos quais est.a relação depende, determinam'aln candidatos falsos. Observa-se, por-
tanto, a dependência entre relações lineares encadeadas, i.e., que são resolvidas em sequência.

Observa-se também, que à medida em que aumenta o número de quartetos disponíveis, diminui o
tamanho da lista de candidat.os prováveis ao valor dos bits de subchave, e, mais rapidamente se obtém
o candidato coi reco. Segue, também, que devido à alta taxa de desvio, as relações lineares e diferencial-
lineares conseguem "filtrar" eficientemente o candidato cora'eto entre os 2t candidatos aos t bits efetivos de
subchave, apenas pol' testes de paridade, reduzindo consideravelmente o número de candidatos prováveis
para uma eventual lista de candidatos alternativos. H

4.5.2.1 Resultados Experimentais

Foram implementados ataques diferencial-lineares do tipo IR e 2R à cifra FEAL-8(X), e os I'esultados
experimentais são : foram obtidas todas as subchaves (cornetas) para FEAL-8(X) em ataques do tipo IR
sob as seguintes hipót.eses : 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 e 44 textos legíveis escolhidos (ou 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 e ll quartetos, respectivamente)l e, em at.fiques do tipo 2R utilizando-se de 20 a 44 textos legíveis
escolhidos (ou 5 a ll quartetos, respectivamente). Desta forma confirmámos a possibilidade de quebra
da cifra FEAL-8(X) por criptoanálise diferencial-linear, exceto para os casos de dois e três quartetos
[Ao0h951

A quebra dest.a inst.anciã da cifra utilizou unicamente a informação de paridade dada pelas relações
lineares e diferencial-lineares, sem recorrer a textos legíveis conhecidos adicionais, ou qualquer outro
mecanismo auxiliar. H
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(111) Comport.amento de relação difei'encial-linear
N núme].o médio

de candidat.os
t.axa de
sucesso

posição média do
candidato carreto

taxa de sucesso
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4.5.3 Reconstrução de Chave Criptográfica

A deter'minação dos bits de todas as subchaves é suficient.e para se decifram' qualquer (novo) texto
cifrado que tenha utilizado a mesma chave criptográfica K a partir da qual elas foram derivadas. Porém,
se estas subchaves foram criadas a part.ir de algum algoritmo conhecido de geração de subchaves, pode
sel' possível recuperam a chave 1<, e, desse modo, t.ambém se certificar da autenticidade/corretude das
subchaves obtidas.

Veremos a seguir dois casos de i'econsti ução de chave ct'iptogl'áfica pai'a as cifras FEAL-N(X)

4.5.3.1 Chave Criptogi'áfica de 64 Bits

Após a determinação de todos os l)its de t.odas as 10 subchaves Á/{j de 32 bits, a transformação dos
bits 7 e 31 das 8 primeiras subchaves pode ser desfeit.a, por busca exaustiva (tentativqe erro) com custo
0(2i'), combinada com a reconstrução descrit.a a seguir (genericamente o custo é 0(22W) para FEAL-N)
Posteriormente, seguindo o esquema de geração de subchaves para FEAl-N, as 16 subchaves /{i de 16
bits podem ser reconstruídas, e finalment.e, obt.er-se a chave original 1< de 64 bits. Vamos detalhar a
seguir, todas estas open'ações

A reconstrução da chave criptográfica 1< utiliza as estruturas de Feistel para o FEAL-8, conforme
citadas em [AoOh95] (vide Fig. 4.2), e o esquema de geração de subchaves da seguinte forma

Pela const.rução das subchaves Á/(j (l $ .j $ 10) a partir das subchaves /{Í (0 $ i$ 15), é possível

derivar os 16 "bits externos" (vida Cap. 1) de algumas das subchaves A/{j.

Segundo as Fig.s 4.4(a) e 4.2, percebe-se que é possível, a partir do ou-exclusivo entre Á/{v e .4KS,
obter X't4]01, i.e. os 8 bits mais significat.avos de .]t i4, e /{is]l] (1), i.e. os 8 bits menos significativos de

Analogamente, a partir do ou-exc]usivo ent.re .4/í'i e Á/{2 é possível obter /{io]01 e Kii]1] (2)l e, via
,4/{9, /{i4101 e /{iS]l], obtém-se {/{8 © /{i2]]01, e {/{9 0 /{iS]j1] (3).

Pela Fig. (4.4(a)), e com os valores em (1), (2) e (3), obtém-se KiS]0], pois, dado o valor de uma
das entradas e o valor de saída de uma caixa Si é possível det.ei'minar unicamente a outra entrada (vede
esquemas das caixas Si e da função FK no Cap. 1), ou seja,

/Í ;]i] = aOt2((À'-;]01 © X',[i[ © /{-;]i]) + l+ /{i-]l])

portanto,
/{-.]o] =(aox2(K'-;]t]) - i- /{-:]i]) o /{,[i[ © /{:;]i]

onde ROR2(.) : {0, 1J' -..} {0, 118 represent.a uma rotação de 2 bits para a direita (i.e. a operação inversa
de /iOL2(.))

A partir de /{lÕl01 e .4/íO, obtém-se {/I'9 © X'i3ll01 (4). Com os valores de (1), (2) e (4), e pela Fig.

[4.4(a)), obtém-se /{i4]l], pois,

K-.[01 = ROZ.2((/ç::.[1] © /{,]0] © /{:3]']) + /{-o]0])

l.e

K--lil = (Roam(/'.:.[ol) /{io]0]) 0 /{,]01 0 /Ú,]0]

A partir de /{i4]]] e .,4/{9, obt.ém-se {/I'8 © /\'12]jl] e, finalmente /{lo]l] e /{iil01 (5) poi

/{is]01 = ROÉ2((Ã'i4]1] 6 .rü]i] © /G,]i]) +(/{ll]0j 0 /{ii]l]))
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/G.[o] /{-o]l] /G- ]o] .rG- [ll /a]'] /GÍt] /G [o] /G]i]

{ /G © X'-,}]o] {/ /f .}]o]

(a)
{/ © / ,}]l]

{/G © /G.}]o]
{/ /í ;]]l]

{/ © / o]]l]

{ /G © /G - }lol
{/G © /<'- - }Íi]

/G.[o] /G.[i] /G.[o] /G.[1] /{o]0] /{o]l] /G]0] /G.[t]/G,[0] /{-,[1] K'«[0] /G,[t]

Bo[0] Bo]l] Bo]2] Bo]3] /('410] /Í'4]l] /(s]0] /(s]l]

/G]o] © A. ]o]

/{o]l] © 4.[1]

/<'i ]0] © .4o]2]
/(i [1] © .4o]3]

Bo [0]

Bo [1]

l i:l
/G]o] /G]t] /G [o] K'- [i]

paraFigui'a 4.4: Reconstrução de Chave K de 64 bit: FEAL-8
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portanto,

e

/\.'i - l01 = (RO/t2(Ã.lsl01) (/G.]i] © K ]t] o Ã.'-:]i])) o /G:lil

/{:.[i] = ROJ,2((K:o]o] © /flo]l]) + i+(/{-: ]o] © /{::]i] o /{,]o] © x'-,[ol))

portanto,
/{.o]l] = (XOa2(/{--111) - l (Kii[01 Ü /{ii]l] /{8]01 © K'iz]0])) e /{io]0]

Assim, obt.amos de forma única os valores de 16 bit.s, Ki4, J(iS, /{lo, e /{ii: além de .fía q) /{12 e
/\ 9 © /I'i3 (se os bit.s fornecidos pala as subchaves .4/\'j , pelo at.fique, forem realment.e carretos).

(4.4(b)) (lue, ati'avés de ÁA'r e Á/{2, os valores deProsseguindo na reconstrução, tem-se pela Fig
/{i210], /{i3jl], /(8]01 e /x gjl] são conhecidos.

Através de -A/{8 e de (/{i4, /I i5) já descobert.os, obt.ém-se o valor de /{7jll © /{i3l01 (6). Atribuindo-se
valor'es sucessivos pai'a /i'i3]0], e sabendo-se, pela Fig. (4.4(b)) que

/{ ;]i] = xot2((x':;]o]o / ]i]o/{::]i])+ i+K',]i])

/f7]]] =(nox2(K:,]i]) - l- /{o]:]) © /{:,lol © x'::lil
pode-se obter os valores con'et.os de /{7jll e /{i3l01 pela confirmação com o ou-exclusivo em (6). O custo
deste procedimento de t.entat.iva e eno é 0(28). O valor conet.o de /{i3l01 será confirmado mais adiante.

Seme[hantemente, at.revés de .A/{'8 e (/\ i4 , /(i5), obt.ém-se o va]or c]e /{7]0]q) /{ia]1] (7). Atribuindo-se
valores sucessivos para /x 12111, e sabendo-se pela Fig. (4.4(b)), que

ie

/{:,]0] = XOL2((/G,[i] © K'710] © K-:]01) + K.]01)

/{7]01 =(ROR2(/{1,10]) - K*l01) © K'i:l1l 0 /{i- l01

pode-se obter os valores comi'elos de /x 7101 e /(iZjll pela confirmação do ou-exclusivo em (7), t.ambém com
cust.o 0(28) tent.ativas.

A partir dos valores corret.os pai'a /{'i2]l], .r\.'i3]0] e /(7, obtém-se /{8 e /{9 através de ..'l/(0 (ou .A/{io),
e ent.ão, descobre-se o valor de /\'6 pelas seguint.es equações

l.e.,

/{:,[i[ = /zoz 2((/{8]o] o K.]i]) + t+(/{,]o] © K,[1] © /{.]o] © x':o]o]))

i.e.)

e

l.e.,

/Ülol = (aox2(K'-,ltl) (/G]0] © /G]i]) - 1) © K',l01 © /{,lil © K',ol01

/{:;]o] = Roz a((K-:]i] © /{õ]1] 6 Ã-o]l]) +(/{,]o] © /{,[1]))

K.[i[ =(XOX2(/Í-;]01) -(/{,101 9 .rü]i])) © /{ ,]i] 0 /{:o]l]

Dest.a forma, obtém-se os valor'es completos de /{'12, /{i3, /I'a, /í'9, /t6 e /í'7, a partir dos quais se

derivam, via ou-exclusivo com as demais subchaves Á/\'j, os valores de /{5, /{4, /{3. /{2, /{i e /{o

Vamos agora, finalmente, derivar o valor de /{ = (.40, Bo)

Pela Fig. (4.4(c)) percebe-se que l?o é o único valor desconhecido. Através das seguintes equações
pode-se obt.er unicament.e o va]oi' de Bo = (Bo]0], Bo]l], Bol21, aol31)
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Ã'.]01 = a01,2((K«]i] © /{3l01 © Bol21) + /Gl01)

i.e.,

e

Bo[21 = (n.0R2(/{410]) 1To]01) © /{4]t] 0 /{s]0]

/ ]i] = aoz.2((/{.]o] © /{o]l]) + 1 + (/{: 101 © /{ ]t] © /{,]o] © Bo]o]))

i.e.)

e

Bolor = (ao RU(/Ültl) (K'ol01 © /{olll) - 1) © /{: l01 0 /{i lil © /{,[01

/{;]01 = XOt2((/{-]t] © K',[1] © B.]i]) +(/{i]01 © /{l]l]))
i.e.,

Boll] (aOX2(/{;101) -(K':]0] © /{: ]i])) © /{-]i] © /{Z]l]

e finalmente
/{ ][] = ROLA((/{5101 © /{;]]] © Bo]3]) + ] + /{: ]t])

i.e.,
Bo[31 =(xoxu(/{;]i]) - i- /{:]i]) © /{;]o] © /G]i]

A seguir, peia Fig. (4.4(d)) obtém-se o va]or de .4o = (Áo]0], .Aoj1], .4o]2], .40131) através das seguintes
equaçoes

/{,[0] = XOL2((X',]i] © K'- ]0] © .Ao]21) + n.]01)
i.e..

.4o]21 = (ROR2(/{210]) - Bol01) © /{zltl 0 Ki [01

e,

/{,[il ROLA((Bo]01 © Bo][]) + l+(Bo]21 0 B.[31 © /{o]0] © ,4o]0]))

i.e.,

e,

Áo[01 =(ROR2(/{211]) - 1-(Bo]01 © Bo]l])) © Bo]21 © Bo]31 0 /{o]01

/{; ]o] ROLE((/{,]t] © /{o]]] © Áo]l]) +(Bo]2] o Bo]3]))
i.e.,

.4o]]] =(ROR2(/{310]) -(.Bo]2] © Bol31)) © /{,lil 0 /{otll
e finalmente,

/{,]i] = aOZ,2((/{,10]) © /{- [1] © ,4o]3]) + 1 + Bot3])
l.e.,

.4o]3] =(ROR2(/{311]) 1 - Bo]31) © /G]0] © lTitl]

Pela Fig. (4.4(e)) pode-se confirmar diretamente os valor'es recém calculados para Áo e Bo, que
constituem a chave original 1< de 64 bits. Observe que esta reconstrução da chave K dependeu do
posicionamento final das duas últimas subchaves de 32 bits : .4/{9 e ''{/{io no caso da cifra FEAL-8 (neste
ataque, estas duas subchaves foram consideradas como posicionadas nas iterações 2 e 3, respectivamente,
conforme IAoOh95]); porém, para outras posições destas duas subchaves, o algoritmo de reconstrução
é análogo. Serrielhantemente pode-se reconstituir uma chave 1< para um número de iterações N ímpar
também seguindo o esquema interno da função FK. n
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4.5.3.2 Chave Criptogi'áfica de 128 Bits

Nesta seção vamos analisar um procedimento para reconst.rução de uma chave T< com 128 bits (para
FEAL-8X) a partir das subchaves .4/{j, l $ j $ 10, obtidas, por exemplo, por um ataque diferencial-
linear

Para isso vamos utilizar as estruturas de Feiste] para FEAL-8X, conforme citadas em [AoOh95] (vide
Fig. 4.2), e o esquema de geração de subchaves de 128 bit-s correspondente (vede Cap. l).

Inicialmente é necessário desfazer a transformação dos bit.s 7 e 31 das subchaves Á/{j, l $ j $ 8, o
que pode ser executado com custo 0(2iÕ), por busca exaustiva: combinada com a reconstrução descrita
a seguir"

Pelas Fig.s (4.2 e 4.5(a)) obtém-se os va]ores de 8 bits : /{]4]0] (8 bits mais significativos) e /{iS]l]
(8 bits menos significativos) através de (.4/{7 © .4/{S)[0] e (.AÃ'7 © ..4/{8)[3], por exemplo (são os 16 "bits
externos" conforme definição no Cap. l)

Analogamente, obtém-se os valores de /{io]01 e Kit [l[ at.ravés de .4/í'i q)'4/{2. Os va]ores (/{8©/{i2)[0]
e (/{9 © /{i3)[ll também podem ser obtidos via (.4/{9 © /{i4)[01 e ('4/{P © /{iS)jl], respectivament.e

A seguir, atribuindo-se valores sucessivos para /{iS]01, derivam-se va]ores para K,l]3], (/{9 © /{t3)[0]
e /{] 1 10] através de

K':;lil aOt2((/{:.]01 © /{,]i] © /{:;]i] /{,l]3]) + 1+ /{i:]0])

i.e.

/{,:]3] =(xoa2(/{-.]i]) - i- /{::]o]) © K'-;]o] © /{,[i] o /{-;]i]
e 4/{912] (1) /{tS]0] e Á/{912] © .A/{iol21 © ](IÕl01, respectivamente.

Este processo de tentativa e erro para a obtenção do valor correio de /{iSl01 tem custo 0(28)l o seu
valor exato será confirmado mais adiante (quando tivermos mais informações) .

A seguir, atribuindo-se valores para /{14jl] obtém-se, unicamente, valores para /{,i]2], (/{8 © /(i2)[1]
e /ç'iojl] através de

/{-.[ol XOL2((/{-.]i] © K',]01 G /{:,]01 © /{,: ]21) + /{:ot0])

i.e.,
/{,- [21 = (aoa2(/{:.]o])

e (.4/{9 © Ki4)[1] e (.A/{9 O ''!Klo © /{i4)[1], respectivament'.
O custo desta atribuição de valores para /{14lll é 0(28)

adiante.

/{-o]0]) 0 K':-]1] 0 K',[0] © /{-,]0]

Seu valor correio será determinado mais

Por fim, obtém-se os valores de K,i ]0] e /{,itll

/{:.]i] = ROLA((/{:o]01 © À':o]1]) + 1+(/{:-]0] © /{::]i] © /{,[0] © K':,]0] © /{,:]0]))

i.e
/{,- ]o] = (aoa2(x'-.[i]) ] -(/{lo]01 © /{io]]])) G /{ii]0] © /{ii]]] © /{8]01 © /{i2]0]

e

/{:;]0] = RO1,2((/{-.]i] O /{aj:] © /{-,[1] © /ç:]i]) +(/{::]0] © X::]i]))
6um dado conjunto de valores para estes bits de subchave pode ser confirmado como corneto se a reconstrução a seguir

for bem sucedida
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/Go]0] /Go]l] /G:]o] /G:]t] /G [o] /G]l] /G]o] /G]i]

{/t'B © /\'i2 © /I',i }]0]

{ /(8 6 /\'i2 © /\',i }lll

{ /(9 © /I'is }]0] © /ç',.i l21

{/(9 0 /t'ia]]1] 0 /{,i [3]

{/(6 q) /{io © /t', o .rç.',,}]o]

6 X',-,}]l]

{À',.i © /ç',.2J]2]
{/í',,i © /í',.2J]3]

{ /(6 a) /{'io © /t

{/G Q K'- : }]0] a
{/ © / -lllla

K':.[o] /G.[t] /G.]o] /G.[t]
(,)

/(. [0] /(611] /Ç'7]0] /(7]l]

/G,[o[ /{-:]i] /G;]o] .rG;]t]
(b)

/{.[o] /G]l] .rGÍo] /G]t]

{.rÜ © /G o /G :]]o] {/ o / o /G-]]o]

{/ / o /G.,}lil {/ © / © /(,- }]l]

{/(5 © /ç'o]]0] © /(,2 [2]

{/(5 © /(o]]l] © /(,2 [31

{/(3 © Ã'z]]0] © /(,i [2]

{ /(a O .r(7]]l] O /(,i [3]

/Ç.'-o]0] /Go]]] /G]0] /t'ii]]] /G]0] /G]l] /G]0] /{',[tl

Figura 4.5: Reconst.rução de Chave I'i de 128 bits para FEAL-8X
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l.e.,
K,i ]]] =(Ron.2(Kis]o]) -(/\'ii ]o] © Kti]t])) 6 /{i4]]] © /{s]l] © /{12]l]

O custo acumulado at.é o momento é 0(2iÕ). i\'cais dois valores, porém, ainda terão que ser estimados

Seguindo uma está'atégia idênt.ica, baseando-se nas Fig.s (4.2 e 4.5(b)) é possível obter os valores de
/{8]0] através de ..']/{210], de ]\ oj]] através de Á/{2]31, de /{i2]0] via .A/{s]0], e de ]í'i3jl] via ,4/{sl31

Atribuindc-se valores sucessivos pal'a /{i3]0], na Fig. (4.5(b)) obtém-se valores para KVjll, através de
,4/í'812] © Ki3]0] © /{iS]0]. Em seguinda, descobre-se /{r2131 via

K:;]i] = XOZ,2((X':,]0] 0 K',]i] © /{: ]i] 0 K,:]3] © /{,,]3]) + ] + /Í9]:])

/{,2]3] =(ROR2(/{i3lll) l- /{9l1l) 0/{i3l01 © K7lll© Kiilll© /{,il31

e também, o valor de K9l01 através de A/{iol21 © (lÍti © /{i3)l01.

O custo associado é 0(28), e, o valor correio de /{i3l01 também será determinado posteriormente.

Por último, atribuindo-se va]ores para /{i2]]] obt.ém-se /{7]01 por Á/{8]]] © /{i2]]] © ]Íi4]l], e também,
valores para /{r2121 através de

K':,]01 = R0-L2((R':,[1] © /{7]0] 0 /{- : ]01 © /{, ]21 © /{,,[21) + /{810])

l.e.,

l.e.,
/{,2121 = (ROR2(/{i2]01) K8101) © /{]2tl] © /{7]0] © /(ii 101 a) /{,i l21

E, consequent.emente, através de /í'i2j]] obt.ém-se o valor de /(8]l] via Á/(Sjl] (1) /{i2]l] (1) /(i4llj; e,

tamben] o va]or de /(6]01 via ,4/{7jl] a) /{i2lll, e, /{6jll via ,4/{'7121 (D /{i3101

Restam, então, determinar os va]otes de /{,2101 e /{r2jl]

Ã'i:]l] = ROZ 2((/{8]01 © /{8]1]) + 1 + (/{,]01 0 /{9]'] © /{.]01 © /{:o]01 © /{,: [0] © /{,,]0]))

/{,,[0] =(ROR2(/{:,[1]) - i-(/{,[01 © /{.[1])) © /{9]0] © /{,[1] © K'.[0] © /{-o]01 © /{,:t0]

l.e.,

e,
/{:,[01 = R01,2((/{:,[1] © /{6]]] © /{:o]]] © /{,:]]] © /{,,[1]) +(/{,101 0 /{,[1]))

/{,2]]] =(XOX2(.rÍ-;]01) -(/{,101 © /G]i])) © /{::]i] © .rGlil © .rf:ol1l 0 /{,-lil

O cust.o destas atribuições de va]ores a /(i2]l] é 0(28).
Até este momento foram determinados valores-candidatos para as subchaves /I i5, /{i4, /{i3, /{i2,

/([[, /{]O, /{9, /{8, /{7, /{6, /{r] e /\',2. Através da Fig. (4.5(c)) será possível verificam' se estes valores
de subchave são consistentes. Basta utilizar os valores de Ki0, /{11, /{6, /{7, /{4) /{5, /{8, /{9 e /(r2 nas

equações que relacionam dados de entrada e saída da função .l;'x

Os valores de .fÍ4 e .ft S derivados das subchaves acima são

/(4]01 = .4/{sjl] © /{izjl],

K4j1] = .4/{Sl21 a) .rt'i3l01

l.e.,
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/{Õ]o] = /{Õ]i]© /{iZ]i]o /íi4Íl],e
K5lll = A/{6l21 © /x i3l01 © /{'isl01.

As equações associadas à Fig. (4.5(c)) são

/{-ol01 = ROZ 2((K-olll © K'.[01 © K,[01 © /(,,121) + /{.101)

e,

/{iolll = ROÉ2((/{6l01 © /{6l1l) + 1+(/{,[01 0 /{7]:] © /{4]01 © /{,]01 © K,2]']))

/{il]0] = ROLA((/{io]]] © /{4]i] © /{8]l] © /{,2]l]) +(/{7101 0 /{711]))

e, finalmente,
K'-: ]t] = ROLA((/{:: ]01 0 /GEt] © /{,]i] © /{,2131) + l+ /{7lll)

e,

O custo total acumu]ado nest.e processo de tentativa e erro para achar os va]ores correios de /{i4]l],
/{iS]0], /{i3]0] e /í'i2]l] é 0(23U). Det.erminados estes quatro valores de 8 bits, obtém-se diretamente os
valores das demais subchaves /{Í

Os valores de /{3, /{2, /{i e /{o são

/{;]01 = ,4/{4jl] © /{lz]1] 0 /{i4jl],

/{3]1] = .4/{4]2] 0 /{i3]01 a) /{ls]0],
/{Z]01 = Á/{3jl] © /{i2]l], /{2j1] = .4/{3]21 © /{13]0],

/{i [01 = .4K'2]l] © /{8]l], /{i ]i] = Á/{2]2] © /{910],

/{o]0] = .4/{t ]i] © /{a]i] O /{io]l] , e

/{oj1] = .4Ki ]2] © /{9]01 0 /{i l [0].

Segundo a Fig. (4.5(d)) é possível confirmar o valor corneto de /{9,/{S,/{7,/{Õ,/(S,/{4,/{3,.l(2 e /{,i.

Pela Fig. (4.6(a)) é possível confirmar os valores de /{7, /T6, /{5, /{4, /{3, /{2, /{1 , K'0, /{,1 e /(r2

Pe[a Fig. (4.6(b)) é possíve] determinar o va]or de 32 bits Bo = (Bo]0], Bo]]], Bo]21, Bo]3]), segundo
as equações da função ,f;'K

Através da Fig. (4.6(c)) det.ermina-se o va]or de 32 bits .Ao = (Áo]0], .4o]l],.Ao]2], .4ol31), segundo as

equações da função .fi.K

E finalmente, pela Fig. (4.6(d)) pode-se confirmar os valor'es recém obtidos para Z?o e .4o.

O valor totalmente reconstruído da chave 1< de 128 bits para FEAL-N(X) é dado por

/{ = (.4o , Bo, /{,- , K,,)

Um procedimento análogo pode ser repetido para outros valores de N (inclusive N ímpar), mas, em cada
um destes casos deve-se proceder à análise das subchaves /{i segundo o posicionamento final das duas
últimas subchaves de 32 bits : .4/{W+i e 4/{W+2. n

Vamos definir na seção seguinte, mais precisamente, alguns conceitos relativos às diferenças de texto
legível-cifrado que são exploradas num ataque diferencial-linear
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/G]o] /G]t] /G]o] /ç.;]i] /G]o] /G]t] /G [o] /G]t]

{/(o © /(4 0 /{: o /(,,}lol {/ © . © /f,:]]o]

{/{o 0 /{'4 © /{, o K«}]l]

{/(',i © /(,2]]2]
{/(..i © /(',2]]3]

{/ © . © /(,,}]l]

{/G © /G]]o] ©
{/G © /G]]t] ©

/('a [0] © {Bo © /(',2]]2]
/(3 [1] © {Bo © /(',2]]3]

/G]o] /G]t] /{,[o] /G]i]
(,)

/G]o] /G]t] /G [o] /G]i]
(b)

Bo [0] Bo]l] Bo [2] Bo]3] .'!o]0] Áo]1] .4o [2] Ao]3]

{.rG © À. G /G: }]o] o /G: © /ç.',: }]o]

{ /G © Ào © /(,- }]l] 0 /(,- © /f,,}tl]

/(i [0] © {Áo © .r(,l }]2]
/(i [1] 0 {.4o q) /(,i }]3]

a) /{,i © /(,2]t2]
0 /(,i © /(,2]]3]

/(', [0] /(211] /(3 [0] /(311]
(')

/G]o] /G]i] /G [o] /G [1]
(d)

Figura 4.6: R( )nst.rução de Chave K de 128 bits (FEAL-8X)
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4.6 Característica Múltipla de N lterações

Nas seções ant.erioies foi api'esent.ada a t.écitica de ciipt.oanálise diferencial-linear através do uso de
cai'act.eiísticas, conforme api'esent.adas no Cap. 2. Porém, mais precisament.e, um ataque diferencial-
linear, como o at.aque IR pala a cifra FEAL-8(X), implementada para diversos valores de número de
qual'tetas, utiliza na verdade o que se poderia chamar de uma caract.eríst.ica diferencial múltipla . Vamos
apresent.ar algumas definições preliminares

Definição 4.4 Para uíila dil/Crença .Óra AX, de entrada rla /unção P, numa {leração de uma cijfra de

ReisÉeJ, diz-se que Ay* = {Ayi, . . ., .Ah} é o conjunto de todas as direi'enças de saída que AX
pode causal', via função F, sse VJ; l $ j $ t, feíil-se que AX -} All, com proóabiládade pj > 0, e,

>l,{:i pj = 1. O valor t, {.e. o ntímero de dljferenças que AX pode causar, depende basicamente da /unção
F e da dijerenç« AX, mas Damos denota-lo simpli.Rendam.ente por tax: ficando implícita a função F da
cifra sendo utilizada, pelo conLe=to.

Exemplos para a função F (ou mF) das cifras FEAL-N(X)

+ se AX :: 00800080,, tem-se que .y* ;; {0000020.A..]2'i],0000021.4.[2'21, 0000023Á,]2'3],
0000027.Á«]2'4], 000002F9,]2'Õ], 000002F'.A«[2'S], 000002FB,]2'6]} onde os valores entre colche
tes representam as probabilidades associadas.

se Â.X = 80000080,, tem-se que a.y* :; {0200020.4.[2 l], 0200021.4,]2'21, 0200023,4,[2'31,
0200027.4.[2 41, 020002F9,]2'61, 020002F'.A,;]2'S], 020002r'B,]2 6]}. Note que as probabilidades
(valores ente'e colchetes) somam l o que indica que estas 7 diferenças são todos os valores que a
diferença de entrada 80000080, pode causar via função F

+ se a.X = 08080808,, tem-se que as seguintes 25 diferenças de saída possíveis
AY' = {20000020,]2':],(50000020,]2':31, E0000020,]2'4], E1000020,]2's], E3000020,]2's],
20000060,]2'3], 60000060,]2'41 , E0000060,]2 5], E1000060,]2 6], E3000060,[2'6],
200000E0:,]2'4], 600000E0,]2's] , E00000E0,[2'õ] , E10000E0,]2'7], E30000E0,]2'7] ,
200000E1,[2's], 600000E1,[2'61 , E00000E1,[2'7] , E10000E1,]2'81 , E30000E1,]2'8] ,
200000E3.; ]2's], 600000E3,]2'õ] , E00000E3,[2'7] , E 10000E3,[2'81 , E30000E3,[2'8j} .

Definição 4.5 Para uma diferença .Pra ó.P = (6.PL, 6.PR) aplicada a uma clÚ'a de FeísZeZ de n iterações,
o conjunto de todas as diferenças que a.P pode causar, após n {terações da cilfm, é o coltjunto deno-
tado por 6.C* :: (.6.Yj: © AX«- 1 , 6.X.), formado por todas as diferenças de te=Lo cifrado após n iterações
d« c@",«id.,-«d.-.. t.d« « d:/e««ç« p«;h.is .m «d. ü«açã. {(AVf, AX-), . . .,(Ayn+, a.X«)}.

Exemplo

AP = (02000000,, 80800000,)

IAvt* , Ax-) =(02000000. , 80800000,)
(A}T, AX,) =(oooooooo,, oooooooo,)
(ZbY';, ZLX;) =(02000000., 80800000,)
(a.}';, AX:) =(Ay4+ , 02000000,)

a.(;* = (80800000« q) 6.y4' , 02000000,)

onde a.}T é um conjunt.o formado por 741.805 diferenças que 02000000, causa, e cujas probabilidades
de ocorrência são não-nulas e somam l
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Definição 4.6 ('Cai'achei'ística Múltipla de N hei'ações,)
Uma caraclem'sZica m:íllzp/a '/e n ilerações' é «ma [rápZa Q* : (ç2}, Q;, Q2.), o-de Q} = (AXo, AXi)

é uma diferença $=a de dois blocos de te=Lo legível; Q+c é o conjunto de todas as diferenças de saída
possa'fieis qtze Q} pode causar, após n {terações de tema ci/ra de Felste{, e, Q: é o conjunto de todas as
diferenças de entrada e de saída, respecLiuamente, em cada iterctção: deuàda à diferença QP, i.e.

Ç2; = {(AXi , A}''.*), , (AX« , Ayn+ ) }

onde

e

yl+ = {AVf' IZLXi -+ Ayi'' , l $ Íi $ Zax.}

A}'; = {a.}Ç'la.X2 = AXo 0 a.Yi': -+ a.}';', l $ {i $ {ax'. , l $ Í2 $ tax.OaVJ.}
e

6.y; =ÍAy;;jAX3 = AXi 0a.y;' --} A}';',l$ 2 $ ta.x,,l$ {3 $tax.oav;'}

e, geneMcamenfe,

. /+ {6}/loja.Xn = aXn-2(1)ÃYnB--l' '+ a'yn J 1 <: Zn--l < tAX..a©AY'n--a ) 1 < Zn <. tax .3(DAy=n-i }

Desta fomna uma característica múltipla representa todas as diferenças de saída (i.e.
que podem. ser obtidas por uni-a diferença de eTitrada fixa

de tecto cifrado)

O importante a se observam numa característica múltipla é a possibilidade de se obter uma invariância
adequada num subconjunto dos bits de saída de Q;, ou soja, de um subconjunto de Q&. Por exemplo,
considere a seguinte característica múltipla de uma iteração

* = {(oooooooo,,o0808000,), , l}

onde
l = {(a\'.', o0808000,)},

a.Y]' =Í00000208,]2'i], 00000218r]2'2], 00000238,]2'3], 00000278,]2'4],

000002F'8,]2's] , 000002F'9,[2' õ] , 000002FBr]2'6] }

Q; = (6.y.*, 00808000,)

Considerando-se apenas a diferença de text.os legíveis Qp = (00000000,, 00808000,) e de textos cifrados,
Ç2c = (00000208,,00808000,), tem-se a probabilidade p = 2'i que é o melhor valor entre t.odas as
diferenças de saída apresentadas acima. h'las, se considerarmos a diferença de saída apenas parcialmente,
i.e. Q; =(000002Z8=, 00808000r) onde Z representa um dígito hexadecjmal qualquer(i.e. um valor livre),
então a probabilidade associada t.orna-se p' = 2'i + 2'2 + 2'S + 2-4 + 2'S > p. Este subconjunto da
diferença de saída múltipla Qc pode ser útil para um ataque diferencial, por exemplo, se apenas os valores
fixos 000002 -- 8, forem necessários para se det.erminar valores prováveis para bits de subchaves que afetam
uma caixa Si de interesse (o símbolo '-' indica que o valor nesta posição não tem int.eresse para o ataque).
Assim, se for possível det.ecoar um subconjunt.o adequado de diferenças, com bit.s comuns ou invariantes, a
característica múltipla pode aumentar a probabilidade média, em relação a uma característica diferencial
(simples), conforme definida no Cap. 2.

e

7ou se podem'ia chamar também característica simultânea de n iterações
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z\P' = (02000000. , 80800000, )

AC' :: (80800000T © Ayl' , 02000000. AC' = (00008080T 0 Âys',00000002=)
(80808080. © Ay2',""0002,)

Figura 4.7: Características múltiplas utilizadas em ataque diferencial-linear IR às cifras FEAL-8(X)

Segundo as definições dadas anteriormente, tem-se que uma característica múltipla coincide com uma
característica diferencial (simples) vista no Cap. 2, se e somente se as probabilidades em cada iteração
da caracteiíst.ica múltipla são iguais a l.

Agora estamos em condições de explicar mais precisamente a estrutura ut.ilizada num ataque diferencial-
linear

Como dissemos anteriorment.e as diferenças de saída múltiplas podem ser consideradas apenas par
cialmente, segundo algum subconjunto adequado de diferenças de Q;. Para um ataque diferencial-
linear, este subconjunto de difei'enças é escolhido ati'avés da máscai'a de entrada da i'elação
linear' que é combinada com a(s) diferença(s) de saída.

No caso do ataque diferencial-linear IR implementado para as cifras FEAL-8(X) , temos as combinações
da Fig. ( 4.7) onde o subconjunto de diferenças considerado corresponde a todo o conjunto Q; de
diferenças de saída múltiplas (i.e. não apenas um subconjunto próprio): e, todas elas são submetidas
à máscara ]'P = (00000000,,00010000,) = (1 ], [16]). O resultado desta combinação é que uma fração
considerável ($ H 96.87%) das diferenças em Ac, segundo a máscara I'P, têm paridade 0 (zero), e, a
taxa de desvio associada é p' = â:.

Apenas como observação, as quantidades de diferenças de saída nas características múltiplas da Fig
( 4.7) são

t02000000, = IAyi 1 = 741805 diferenças,

{ozoooo02, := la.y2 1 :: 570717 diferenças,

Zoooooo02. = IAV; 1 :: 860531 diferenças.
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4.7 Estruturas Diferencial-Lineares

A fim de se preparam' um at.fique diferencial-linear conforme descrito anteriormente, é necessário que se
disponha de uma estrutura composta por uma (ou mais) característica(s) múltipla(s)t e, uma (ou mais)
i'elação(ões) linear'(es) adequadas, que possam sei' combinadas de forma a permitir a análise de pelo menos
un] bit efetivo de subchave, usando-se apenas valores disponíveis de texto legível-texto cifradoa

Deterministicament.e a busca por características múltiplas de alta probabilidade com r iterações é
dificultada quando a cifra satisfaz o efeito avalanche a partir de r iterações. Eln geral, para se determinar
todas as diferenças de saída A(; de n bit.s (n = t.amanho de bloco), após r iterações, são necessários
0(2") operações de ciframento, a fim de se certificar de que o valor da diferença de certos bits de AC
realmente é invariante com alta probabilidade. Por exemplo, para FEAL-N(X), mesmo utilizando-se os
algoritmos descritos em IPa941 para determinação de diferenças de saída numa iteração, e, otimizando a
geração destas diferenças, est.ima-se que soam obtidas aproximadamente 106 diferenças por iteração, i.e.
H 106' diferenças após r iterações, en] média, a serem analisadas para se ter 100% de certeza de quais bits
ou combinação de bits da difei'ença de saída têm paridade não-uniforme segundo alguma relação linear
(de alta taxa de desvio).

Neste sentido. a fim de est.ender um ataque diferencial-linear para o maior número possível de iterações,
em particular para as cifras FEAl-N(X), vamos empregar o seguinte procedimento

Supondo que já dispomos de relações lineares de alta taxa de desvio W = (@p, 'Pc,$/{,WA), pro-
curaremos obter cai'acteríst.icas múltiplas adequadas, e com o maior número possível de iterações, cujas
diferenças de saída possam sei' combinadas com @p com probabilidade p # à e tal que p' = ip -- {l sda
a maior possível.

Como a obtenção exala de p é dispendiosa se todas as diferenças de saída, por iteração, forem
consideradas, utilizaremos uma aproximação baseada na Lei dos Grandes Números IMo81] para estimar
p por uma amostragem adequada

Dessa forma, vamos considerar que cada diferença de saída, combinada com Wp constitui uma prova
de Bernoulli com probabilidade p (desconhecida) de sucesso. Vamos repetir este experimento N vezes, e
tomar € como uma estimativa de p, onde T é o número de sucessos no experimento. A justificativa para
se considerei Ç suficientemente próximo de p, quando N for adequadamente grande é dada pela

Teorema 4.1 rLei dos Grandes Númei'os (pal'a Pi'ovas de Bernoulli) [Mo81],)

Para qualquer c > 0 (erro esperado),

P(l;-Plz e( nãO o)
ou equÍualenfemente

POÇ-P1 '::42i-e(;iP- m

A expressão (2) implica que para todo c > 0,

p(ii- - pl < ')

quando /V ---> oo [Mo81]

8a estratégia adorada nesta seção é uma idéia devida a Paulo G. Pinheiro
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Fixando um (en'o desejado) c > 0, e uma probabilidade (í de confiabilidade na estimativa, gostaríamos
de obt.ei' o número de i'epetições necessárias, N, do experimento, tal que # seja próximo de p: a menos
de c, com probabilidade maior' ou igual a õ, i.e. pi'ocultamos N t.al que

p(lã' pl< ') Zá

Sendo

õ;i e(kiP :, JV : #;;$ m

Como não conhecemos p, usaremos o fato de que p(l p) $ {. Assim,

Ou, alternar.ivamente, fazendo uma aproximação normal de (2), e considerando ó
confiabilidade na estimativa, baseada em t.abela de valores normais), tem-se que

0.95 (ie. alta

P(-2a $ T - p $ 2a) ? õ ? 0.95

p(-2v''Jvp i - p) $ r - p $ 2v]vl} i - p)) ? 0.95

onde p = JVp é o número esperado de sucessos, e a = «)Vp(i -- p) é o desvio padrão

Assim

e, fazendo (o erro) f = 2 obtém-se

,ea..=.Üc'

Tomando novamente, a aproximação p(l -- p) $ } segue

como o tamanho (necessário) da amosti'a a ser usada para se estimar p com pelo menos 95% de confiança,
e, erro c pré-fixado. H

Usando um algoritmo que teste a combinação de diferenças de saída das características múltiplas
usadas no ataque diferencial-linear' às cifras FEAL-8(X), com relações lineares de taxa de desvio máxima
(p' = {), conseguimos encontrar, poi' amosti'agem, relações diferencial-lineares com alta taxa de desvio
para ataque às instâncias FEAL-10(X) (vede Fig. 4.8). Porém, tais relações diferencial-lineares não
exploram bits efetivos de subchave. A seguir, são mostradas as características diferenciais e as relações
lineares usadas para tentar atacar as cifras FEAL-10(X), segundo os melhores resultados obtidos por
amostragem

As diferenças de entrada das características são

APi =(000000002,, 00008080,),
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6.P: = (020000000,, 80800000,) e

AP3 '(020000002.,, 80808080r),

que se estendem até a sétima iteração inclusive.

A pari.ir da oitava iteração, uma relação linear de taxa de desvio {
é combinada às diferenças de saída das características acima :

com a seguinte máscara de ent.Fada

I'Pi (I'Ptz,, I'PiR) =(00010000,, 04040400,)

As combinações das diferenças de saída das características com a máscara I'P] possuíam, segundo
amostl agem de 10.000.000 de pares de t.exmos legíveis pseudo-aleatórios escolhidos, probabilidade 1,000
até a sexta iteração, e, probabilidade 0,968 na sétima it.eração, indicando alta taxa de desvio na relação
diferencial-linear : A(;ioLll'Pixl © ACioRjl'Fiel = 0.

Porém, pala at.aque IR, a relação diferencial-linear para as cifras FEAL-10(X) é

ACioB[10, 18, 261 0 {ACiol © AmF'(CtoR, Kio)}]] = 0

e, para ataque do t.ipo 2R

{ACtoB q) .AmF(C'iot © mF((;ion, /{io), K9)}]10, 18, 261 q) {AC:iot O a.mF(Clon, /{io)}]16] = 0
e, como

{Cloz, © mF'(CtoR, Klo)}j161 a) mF(Clot © mF(Clo , /fio), /ís)}j10, 18, 261 = Ágil'/{9]

segue que,
ACioRj10, 18, 26] = 0

é a relação diferencial-linear resultante
Em ambos os casos não há bits efetivos de subchave a serem explorados9 nas relações diferencial

lineares :'

Foram tentados os seguint.es ataques alternativosii:

(i) uma relação linear com a seguinte máscara de entrada : I'Pa = (04040400,, 00010000,), obtendo-se
t.anão para ataques do tipo IR. quanto 2R, a relação diferencial-linear:

{ACtoi, © .hmF'(Cicia, /{'i.)}j10, 18, 261 = 0

que possui zero bits efetivos de subchave.

(ii) utilizando-se as duas relações lineares anteriores, e as mesmas características múltiplas, porém,
combinando as máscaras na sexta iteração; as relações diferencial-lineares obtidas são, tanto para ataques
IR quanto 2R

{6.Ciot O AmF'(Cto , /{lo)}]10, 18,26] =0

que, novament.e, não possuem bit.s efet.avos de subchave.
9o fato de um ataque diferencial-linear' IR para FEAl-lO(X) não Ler obtido um número mínimo de bits efetivos de

subchave, indica que, por exemplo, um ataque OR para FEAl-9(X), e um ataque 2R para FEAl-ll(X), com esta mesma
combinação de característica e relação linear' também não obteria sucesso

ioexperimentalmente, quando se tenta obter algum candidato provável a bits de subchave a partir de uma relação
diferencial-linear que explora zero bits efetivos de subchave, o resultado é que todos os candidatos são igualmente
prováveis, ie. os contador'es associados a cada candidato são iguais entre si, e a i'elação não fornece, portanto, informação
útil; o mesmo comportamento se observa quando se tenta resolver uma relação linear que possui taxa de desvio p' = O

itnão foi tentado um ataque 3R, pois a i'elação linear empregada tem apenas três iteraçõest e, isto tornaria o ataque
puramente diferencial, i.e. sem relações lineares envolvidas
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1020000.00,;,80800000,)

AXim
80800000.02000000J

AX2

oooooooo.'ooooooooJ

AX3
ã F

80800000,'02000000J
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a.Xs
@

AXõ
F

6.X7
F

I'Xs
F

oooooooo,'oooiooooJ

I'X9
F

o0010000,'04040400J

Feio I'Xio

@'ooooooooJ oooooooo,

I'Pil I'PiR

FC =(00000000,, 04040400,) 1'C =(04040400,, 00010000,)

Figura 4.8: Diagrama de ataque diferencial-linear para FEAL-10: (a) at.aques do tipo IR e 2R; (b)
variante de ataques IR e 2R
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4.8 Conclusões

Nest.e capítulo foi apresent.ada a t.écnica de cript.oaiiálise diferencial-linear para cifras de Feistel, com
ênfase às cifras FEAL-N(X), inclusive com a implementação de um ataque efetivo a uma instância desta
cifra : FEAL-8(X), e tentativas de se estender o ataque para FEAL-10(X).
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(lJapítulo 5

A Família de Cifras
REAL-N(X)/RP

A chicken doesn't stop
scratching just because the

worms are scarce. - John Peers.

Experience is the worst teacher; it gives
the test before presenting the lesson
Don't let the fact that you can't do

all you want to do keep you from
doing what you can do

Com o objetivo de fortalecer as cifras FEAL-N(X) contra ataques estatísticos, Paulo G. Pinheiro
IPa941 propôs uma alteração às cifras FEAL-N(X) (e que também se aplica genericamente a outras cifras
de Feistel), chamada FEAL-N(X)/RP de formal a:

e alterar o mínimo possível a cifra de modo a permitir fácil adaptação das cifras FEAL-N(X) já
existentes, com um custo mínimo (i.e. mantendo o aspecto de implementação eficiente em hardware
e software das cifras FEAL-N(X))l

+ ser genérica para as cifras FEAL-N(X) para qualquer valor de N;

e não aumentar demasiadamente o tempo de ciframento e deciframento;

inviabilizar no maior' grau possível ataques estatísticos à cifra alterada

Neste capítulo vamos descrever esta alteração feita às cifras FEAL-N(X) , e analisar experimentalmente
a sua resistência quant.o a ataques diferenciais e ataques lineares.

l FEAl-N(X) com Redução de Pares
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5.1 A ]3*unção de 'lYoca Probabilística

Vamos apresent.ar algumas definições preliminares

Definição 5.1 (]Pa94],) Sda X = (Xt,Xa) um ua/or de 32 óíts. Z)e$ne-se a /unção de troca éproba

b{/úÍÍca) 'n po,

(XL , XR) ,
IXa , Xr) ,

se o T}Úmero de bit iguais a ] em X é par
caso contráNo

Definição 5.2 dPa94lJ Suam X zlm. valor de 32 bits, e b um bit. l)e#ne-se a /unção 7'por

r(x, b) (r,(x) , r,(x))
(X, 7',(X)) ,

se b=0
se b=l

A alteração, que pode sel' feita para qualquer cifra de Feistel, e em particular para as cifras FEAL-
N(X), consiste na aplicação da função T ao valor de entrada da função F em cada iteração da cifra. Esta
cifra alterada é chamada FEAL-N(X)/RP [Pa941.

Se (Lj , Ri) e (Zi , ri) são os blocos de dados de entrada e saída, respectivamente, da (í+l )-ésima iteração,
0 $ í $ N -- 1, então, a({+1)-ésima iteração da cifra FEAL-N(X)/RP é definida por :(y] ,ya) = T(Ri,Z,)
e(Zi, ri) =(Z,i © F'(yi , K{), y2), onde A'Í é a subchave usada na({+ 1)-ésima iteração, e

no ciframento
no deciframento

Se í < N -- 1, então, o bloco de entrada da({+ 1)-ésima iteração é:(Li+t, a+l) =(n,Zf)
A seguir, vamos apresentei os algoritmos de ciframento e deciframento para as cifras2 FEAL-N(X)/RP
Algoritmo de ciframent.o de um bloco de texto P = (PL, Pn) de 64 bits, usando uma chave l< (i.e. as

subchaves /{f, 0 $ á $ N + 7 derivadas de 1<), e que obtém un] bloco de texto C = (CL, CR) de 64 bits
(ng. 5.1(a)):

ciframento-FEAL-N(X)/RP (P, C, 1<, N) {

(Lo, Ro) := (PL, PR);
(Lo, Ro) :=(Lo, Ro) e(/(w, Ã'w+l, Ã'x+2, À'w+3);

Ro := Ro a) J,o;
para iteração := ] até N faça {

(yl, Y2):= r(Rit...,,.ã... , o);
1/ ; + . . , P n n

/%teração :: Z'iteiação- l © F'(Yi , Kiteração : );

}

2a fim de permitir um cei'to grau de certificação de implementações dos algoritmos de ciframcnto/deciframento para
rEAl-N(X)/RP, encontram-se no apêndice deste trabalho algumas amostras de pares de blocos de texto legível-texto
cifrado correspondente e respectivas chaves-subchaves para alguns valores de número de iterações
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II,N , RA,) := (RN , ÉN);
RN \-- RN çb LN'*

ICL, CR) :=(LN , RN) ©(/ÍN+4, Ã'N+5, /\'N+6, Ã'N+7);

Algoritmo cle deciframento de um bloco de text.o (.; = (CL, Ca) de 64 bits, usando uma chave K (i.e.
as subchaves /\'i, 0 $ í $ Ar + 7 derivadas de 1<), obtendo um bloco de texto P = (PL, Pn) de 64 bits
(ng. 5.i(b)):

deciframent.o-FEAL-N(X)/RP (C, P, 1<, N) {

}

(I,N , RN) := ((;L, CR);

IZ,N, RA.) :=(ÉN, RN) ©(Ã'N+4, /{N+5, Ã'N+6, /{N+7);

Rw:-- RN(b LN',
para it.eração := N até l faça {

lyi , Y2) := T(&te-ação, l);

Z'it.era rão . ]

ni t.erarã o. ] = 1'iteração © F'(yi , /{iteração . );
}

ILo, Ro) := (Ro, Lo);

Ro := Ro © Lo;

(PL, PR) :=(LO, RO) ©(/{/V , /{N+I, /{N+2, Ã'N+3);

Os algoritmos de geração de subchaves para FEAL-N(X)/RP são os mesmos usados para FEAL-N(X)

}

Uma análise det.alhada da resistência desta nova versão da família de cifras FEAl-N(X) contra crio
Loanálise direi'encial encontra-se em IPa94, RoPal<e961

A seguir vamos apresentam alguns algoritmos usados para obter características diferenciais com proba-
bilidades pré-definidas e relações lineares também com taxas de desvio pré-fixadas para cifras de Feistel
genéricas IMoAoOh96, MoAoOh95]. Em particular, foram implementadas versões para m cifras FEAl-
N(X) e FEAL-N(X)/RP. Desse modo, poderemos avaliar experimentalmente a resistência destas cifras
sob estes dois ataques estatísticos, a partir das características e relações lineares obtidas.

5.2 Construção de Relações Lineares para Cifras de Feistel

5.2.1 Notação

n númei'o de irei'ações da relação linear desejada

BesZ« : valor estimado (desejado) para a taxa de desvio da melhor i'elação linear de n iterações (a
sei' determinada); a(s) relação(ões) linear(es) de maior taxa de desvio entre todas as relações lineares de
n iterações sei'ão chamadas de ntelhoi'es i'elações linear'es de n irei'açõesl
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(GL , CR

{N+I , .r\'N+2 , KN+3) [<N+-4 ) ]'L N+S ) KN +6 l i<W+7

(ãl)-e'-- (/{«'+' , K«-+; , K«.+. , /{w+,)
KN+l , KN+2 , KN+3)

Ci,,Cn

Figura 5.1: Diagrama de Feiste} para FEAL-N(X)/RP : (a) ciframento, (b) deciframento
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vesti , { < n. valor conhecido para a taxa de desvio da melhor relação linear' de i iteraçõesl

ÁI = (pl, . . .,pl.) : uma sequência de n valores fixos de taxas de desvio pai'a cada iteração de uma
relação linear;

.4Íi = (pÍ:, . . .,pl) : a sequência .4r invertida;

k'i, . . . ,pl.l : 2"'t # fli;. pl : a t.axa de desvio da relação linear de n iterações, onde as relações
linear'es locais, da primeira à n-ésima t.êm t.axas de desvio pl , . . .pl. respect-ivamente; esta sequência será
conhecida como um padi'ão de taxas de desvio l

b' , . . . ,pl, Bes{« il = 2+(2i''+lll:. p;)+(2"''''+llj;i+i p;) : a taxade desvio de umarelação linear
de i iterações concat.enada à uma das melhores relações lineares de n-i iterações (formando, eventualmente,
uma relação linear de n iterações válida)l

5.2.2 Etapas de Construção

Nesta seção vamos descrever o algoritmo para construção de relações lineares de n iterações para cifras
de Feist.el, segundo jh'loAoOh96], que foi implementado para as cifras FEAL-N(X) e FEAL-N(X)/RP. O
algoritmo exploi'a inicialmente i'elações lineares locais às caixas Si e as estende sucessivamente para
i'elações linear'es envolvendo est.ruturas maiores, conforme a teoria apresentada no Cap. 3 (Fig. 5.2).
Este pi'ocesso envolve as seguintes etapas

5.2.2.1 Tabela de Relações Linear'es Locais às Caixas Si

Foram geradas tabelas de relações lineares locais (TLi) às caixas Si para FEAL-N(X) (vede Cap.
3), que tambén} valem pai'a FEAL-N(X)/RPi o seu custo de construção, por busca exaustiva é 0(24'),
mas observando-se algumas propriedades de equivalência (segundo IMoAoOh96]) pode-se reduzir esta
complexidade pai'a 0(23s). Abaixo segue uma tabela da quantidade de relações lineares locais à caixa Si
por taxa de desvio local, num t.oral de 156250 relações lineares locaisl as máscaras aplicadas à caixa So
nesta tabela valem igualmente para a caixa S] [NloAoOh961

5.2.2.2 Pi'é-Pi'ocessamento de Relações Lineares Locais à Função F

A pari.ir das TLí's, cansei-õem se relações lineares de uma iteração para a função F (ou mF) da cifra
FEAL-N(X), utilizando-se as regras de concatenação (vede Fig. 5.3(a)). A taxa de desvio destas relações
lineares é derivada pelo lema do empilhamento. A aplicação das regras de concatenação e do lema do
empilhamento não são necessariamente válidas para as combinações de aproximações lineares das caixas
Si intei'namente à função F de3 modo que algumas destas relações lineares eventualmente terão taxas de
desvio incorretas. Est.as taxas porém, serão confirmadas posteriormente, por teste exaustivo de paridade.

apela definição, as i'eiras de concatenação valem apenas para a estrutui'a de Feistel, e não internamente à função F da
cifra
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rzúmero de relações lineares /ocaÍs à caíra SÍ por larga de dest;io
P'       2 4 2 ; 2 6 2''r 2'b

quantidade 2 56 672 4480 17920 43008 57344 32768



PÍI'P]
CRIPTOANALISE

ll'Xi
F

F
'X2 pl:

So

St I'Xi

8
FX. P'

FX.
! ATAQUE

c[l'c] P/ : 2"'i + 1111;. Pf

Figura 5.2: Clonstrução de relações lineares de n iterações a partir de correlação de bits em estruturas
menores (caixas Si e função F para FEAL-N(X)); a criptoanálise inicialmente procura obter relações
lineares de n iteraçõesl a partir destas estrutura, um ataque linear segue o caminho inverso, a fim de
explorar um conjunto de bits que afetem uma ou mais caixas Si de interesse
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rx =(1'Á © ro, ro, rB © i'x, rE © rx o i'/q z\X =(AÁ, a.Á © a.Z), AE © AJ{, A/{)

.!,""'l-f 'l,' '" .!.

V
V

I'l'' = (FC, I'B © I'/' © I'G, I'.r © I'J, I'E) Ay = (Z\C, a.F', A.r, Z\Z)

Figura 5.3: (a) Relações lineares locais à função F, e (b) valores de diferenças locais à função F a partir
das caixas SÍ das cifras FEAL-N(X); em (b) : 6.E = 6.H, Af' = AG = 6.B, e A/ = AJ

As combinações de i'elações lineares locais às caixas SÍ para serem aplicadas ao algoritmo desta seção
foram limitadas àquelas que possuem taxa de desvio p' $ 2'8 (este critério é arbitrário, mas visa obter
relações linear'es locais à função F com "alta taxa de desvio"). A taxa de desvio p' para F é calculada
como p' = 23 # pl p2 pâ pâ onde p;, l $ .j $ 4 corresponde à taxa de desvio das quatro caixas Si,
segundo valores em TLi(vede Fig. 5.3 (a)).

As relações locais à função F assim obtidas foram posteriormente ordenadas, segundo o valor decres-
cente da taxa de desvio, eliminado-se repetições e facilitando a sua futura manipulação pelo algoritmo.

Uma vantagem da utilização do lema do empilhamento, nesta situação, para as cifras FEAL-N(X),
está no fato de sempi'e obtermos taxas de desvio na forma 2'' tanto para as aproximações das caixas Si
quanto para a função F, o que facilita o cálculo da taxa de desvio final da relação linear de n iterações, e
a posterior identificação da melhor relação linear.

Vamos, a seguir, separar estas relações lineares locais em grupos que possuem mesma taxa de desvio,
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pois, ist.o facilitará a execução do algorit.mo. Assim, vamos definir

Z{ = {relações lineares locais à função F com taxa de desvio 2 '}

e IZi l a cardinalidade de Zi

5.2.2.3 Padrões de Taxa de Desvio

A seguir vamos caract.erizar um cert.o conjunto de relações lineares de n iterações que o algoritmo
constrói. Uma classe de relações linear'es de n atei'ações será identificada por uma sequência de
valores ou padrão de taxas de desvio locais das suas n iterações, i.e, dada umasequência(1)i, . . .,p') =
(2''' , . . . , 2''") desejamos encont.rar as relações lineares que possuam taxas de desvio respectivamente
iguais a pl, . . . ,pl: da primeira à n-ésima it.erações, nesta ordem.

A busca por relações lineares de n it.erações será, port.anão, reduzida à busca por conjuntos de relações
lineares locais, que, combinadas, sat.isfazem certos padrões de t.axa de desvio'

Vamos descrever a seguir as rest.rações que os padrões de taxa de desvio devem satisfazer para se obter
as melhores relações lineares pelo algoritmo

(1) a taxa de desvio parcia] da relação linear da primeira até a i-ésima.iteração, combinada à taxa de
desvio da melhor relação linear de n-i iterações (já conhecida, por hipótese) bi , . . . ,p;, BesZ«-i] não deve
ser menor que um valor pré-det.erminado : Besín , que é o valor esperado da taxa de desvio da relação
linearfinal procuradas

jll) otimização da busca por re]ações ]ineares de r iterações (] $ r $ n. 1). Primeiramente? vamos
apresentar os seguintes fat.os : (i) para cada possível relação linear W há uma relação linear simétrica W''
(vede Cap. 3) de mesma taxa de desvio, e com um padrão de taxas de desvio invertidos (ii) à medida em
que diminui a taxa de desvio da relação linear local para a função F (FEAl-N(X)), aumenta o número de
relações lineares com esta taxa de desvio [Mo.\oOh96, MoAoOh95] (lide tabela p; x ]Z- i.g,p: ] abaixo)

Baseado nestes fatos, a próxima restrição aos padrões de taxa de desvio diz respeito ao custo de
construção de uma relação linear segundo um dado padrão .4i = (pl , . . . ,pÍ.), ou, no seu padrão inverso

,4i'i = (pÍ: . . . ,pl) uma vez que ambas geram a mesma classe de relações lineares, e, po'tanto, possuem a
erma taxa de desvio, sendo apenas a ordem das relações lineares locais de cada iteração que é invertida.

O custo de obtenção de relações ]ineares de um único padrão .Ai é : O(]li:t IZ-log,.4ilill), i.e. a
combinação de relações lineares locais para cada taxa de desvio em .41. Assim, vamos escolher o padrão
.,41 ou ,'lÍ: cujo custo de obtenção é menor. Como estimativa para o custo total vamos usar apenas o custo
associado à 2 primeiras iterações no padrão, pois: segundo [MoAoOh96], nestas duas iterações se concentra
a maior parte do número de combinações usadas para se chegam' à relação linear de n iterações. Os valores
da tabela parciais abaixo foram obtidos experiment.alment.e c, mas refletem a proporção crescente de
relações lineares locais de acordo com o valor (inversamente) decrescente da taxa de desvio. Número total
de relações lineares de uma iteração obt.idas para combinação pelo algoritmo: 8.189.737.

4na implementação deste algoritmo vamos aproveitar o fato das relações lineares de uma iteração.terem taxa de desvio
da forma 2'', e usar a representação(-- logo p{,..., -- log, pl) =(zi,...,r«) ao invés de(p' ,..-, pl) =(2''',.-.,2'''),
de modo a faci]itar o cá]cu]o da taxa de desvio [pi , . . . .p:]

Sexperimentalmente, uma relação linear' local à função F pode ter uma taxa de desvio não-nula que varia de 2'i até
2'29 , porém, decidiu-se restringir as relações locais usadas pelo algoritmo apenas àquelas cuja taxa de desvio era maior ou
igual a 2'8, critério este que foi um compromisso entre o que subjetivamente consideramos alta taxa de desvio e que
permitisse uma razoável diversidade de relações lineares locais

6foram geradas diversas coleções de relações lineares locais, limitando-se as taxas de desvio finais pelas regras de conca-
tenação aplicadas internamente à função F; os dados desta tabela refletem o número de relações locais e as taxas de desvio
obtidas na última coleção de relações locais assim geradas
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Vamos denot.ar est.e custo ou complexidade por C(.,.), i.e. C(pl,pl}) = IZ i.g, ..l.[lll ,k IZ-i.., .4.[2]l para
uma relação linear 'P de n iterações, e C'(pl.,p' - : ) = IZ- i.,g, .Ai--t«]l 'k IZ- i.,g, 'ii'' [«- ]]l para a relação linear
W-i simétrica. Se (-;(pl,pl) $ C(pl:,pl. i), então, (pq , . . . ,p:) será o padrão escolhido pelo algoritmo, e

analogamente

5.2.2.4 Combinação de Relações Linear'es Locais à Função F

A partir dos padrões de taxa de desvio válidos (i.e., que satisfazem as restrições acima), e das relações
lineares locais à função F, o algoritmo procura combinar estas relações locais de acordo com as taxas do
padrão e com as regras de concatenação para máscaras.

Os padrões de taxa de desvio já limitam as taxas de desvio finais a pelo menos Best«, através de
um valor fixo de taxa de desvio em cada iteração (os valores no padrão). Assim, se o alg( ritmo for
bem-sucedido, a(s) relação(ões) linear(es) final(is) terá(ão) taxa de desvio maior ou igual a Bes{« .

A complexidade deste algoritmo depende do número de relações lineares locais a F com cada valor
possível de taxa de desvio, que são combinadas em n iterações, e, do número de padrões válidos. Se
NP for o número de padrões válidos, então, o custo de tempo de execução do algoritmo, em número de
combinações de relações lineares locais, será

NP n

0( }: (ll IZ-l..,..*,[:]l ) )
.j=i i=i

onde 4jlil é a taxa de desvio da i-ésima iteração no padrão 4j

O custo de espaço é a quantidade de memória/disco necessária para armazenar as relações lineares
locais a 7 F, mais a quantidade de memória para n chamadas recursivas do algoritmo para construção
das relações lineares, it.eração por iteração'

Abaixo segue uma descrição das etapas de execução do algoritmo (exceto a geração das relações
lineares locais à função F) segundo IMoAoOh96j:

Busca (padrão[ ], iteração) {

se(iteração=1) ou(iteração=2) então

para cada par de máscaras (I'Of, I'/Í) tal que

pbo.,r/. = padrãolit.eraçãol faça

I'Oitera.ão := 1'0f;

I'/itera.-ão ::: I'/i;

Busca (padrão, it.eração+l);

7a quantidade de disco utilizada pai'a o algoritmo, nos caso das cifras FEAL-N(X) e rEAl-N(X)/RP é 9 'k 8189737 =
73.707.633 bytes, i.e. cada relação linear local custa 9 bytes

8o algoritmo de busca foi implementado em linguagem C(compilados ancc), tendo sido executado numa máquina multa
pi'ocessada (16 processadores Power-PC 601 ) PARIX/Parsytec
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P' 2'' 2 ' 2 3 2'" 2'' 2'' 2'' 2''

IZ-i..,,,l 16 968 27248 499473 329243 1778392 2588893 2965504



senão

I'Oit.eração ::: I'alteração-2 © I'J'iteração- l ;

para cada par de máscaras (I'Oi, I'/i) t.al que

pro.,r/. = padrãojiteraçãol e

I'Oi = 1'0it.er,fão faça

I'/iteração :: I'/Í;

se (iteração < n) então Busca (padrão, iteração+l);
senão .pies n := Besta ;

Escolhe ( ) {

para cada padrão de t.axa de desvio .41 = (pl , . . . , pl.) faça

se existem(i,r) com(l $ í $ n) e({ + r -- 1< n) tais que

b;,pf+i, - . . ,pi+,.ll > Best, então

considere o padrão .4r como inválido

se C(pÍ,pl;) > C(pl.,pl..:) então

considere o padrão .4Í como inválido

sda ,4z = (pÍ, . . . ,pl.) um padrão válida

Busca (-AI, l);

}

Constrói-Lista (iteração) {

para cada valor possível para Piteração faça

seLp{, . . .,p;, Best.-í] < BesZ«, então

tente outro valor de FILE.ação
se (í < n) então Constrói-Lista (iteração+l);

seno. «({ = n) . b{,. . .,pl*l = B..Z« «tã.
(pl ,pl}, . . .,pl.) é um padrão válido

}

}

Principal (n) {

Best. ::: 2 + BesZ..i l

Besta ::: l;

faça

'B==i= ::: 2'i + BesZn ;

Constrói-Lista (1);
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Escolhe 0

enquanto (Bes{« # Bes{«);

}

5.2.3 Resultados Experimentais

Vamos aptesent.ai' a seguir os i'esultados da execução do algoritmo de busca por relações lineares de n
atei ações.

A fim de se obter um certo grau de cert.ificação dos algoritmos de gei'ação de relações lineares, segundo
jh4oAoOh961, foi criada uma coleção reduzida de relações lineares locais à função F, para FEAL-N(X) , em
comparação às da tabela p' x IZ- log,p' li est.a colação inclui as máscai'as locais à função F da relação
linear iterativo de ]N4oAoOh96], ente'e outras relações linear'es locais, que são as seguintes (o formato das
linhas abaixo é (I'X, I'y, p')

(oooooooo,,
(ooooo001,,
(00000104,,
(81010100,,
(00010504,,
(04010001,,
(06060706,,
(04040504,,
(00010400,,
(00000107,,
(06060607,,
(06060607,,
(00000104,,
(06060404,,
(04040504,,
(04040504,,
(81010100,,
(00600000,,

00000000,,2'
00000104,,2'
0001011C,, 2
02C40104,, 2
04011904,,2'
14020504,,2'
00190504,,2'
00190504,,2'
04001818,,2'
00010010,,2'
00130904,,2'
00130D04,, 2
00010014,,2'
00100000,,2'
00130D04,, 2
00120D04,, 2
02Á40104, , 2
81010100,,2'

: )
: )
-')
-')
:)
:)
')
')
;)
')
;)
-;)
')
;)
-;)
-')
-')
')

Para as cifras FEAL-N(X) algumas das melhores relações lineares (não-triviais) obtidas foram as
seguintes (valores entre colchet.es indicam a taxa de desvio carreta confirmada por busca exaustiva, pela
definição, por exemplo, p' = 2'7 [1.33 + 2'7] (indica que pelas regras de concatenação, internamente à
função F, a taxa obtida foi 2'7, mas, pela definição, ie. por teste exaustivo de paridade, a taxa correra é
1.33 # 2'7)l nos casos em que não há valor entre colchetes, a taxa de desvio correra é a que está indicada,
por exemplo, p' = 2 7; as estruturas iterativas estão marcadas com um ('k)):

de 3 iterações com taxa de desvio 2'i l exemplo

I'P = (00000104,, 00000001,)

(I'yi , I'Xi) =(00000104,, 00000001,),
(['y2, ]'X2) =(00000000,, 00000000,),
(I'y3, I'X3) =(00000104,, 00000001,),

pq - 2':
pi - 2':
pâ : 2'i

I'C = (00000104,, 00000001,)
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de 4 iterações com t.axa de desvio 2 31 exemplo

FP looooot04. , oooioiio,)

IFYI,I'Xi)
ll'y2 , FX:)
ll'y3 , I'X3)
(ry4 , I'X4)

loooooi04,,oooooooi,)
(0001011C, , 00000104,)
loooooooo,,oooooooo,)
loooioiic, , oooooioa;,)

pl;
pl,

2'i
2'2
2'l
2'u

(000101 1C, , 00000104,)

de 5 iterações com l,axa de desvio 2'31 exemplo

(00000104, , 00010110,)

(I'Yi , FXi)
lEVa , FX2)
IFy3 , I'X;)
ll'y4 , I'X4)
ll'Y5 , I'Xs)

(00000104,,00000001,)
(000101 1C, , 00000104,)
(oooooooo,,oooooooo,):
(0001011C;,,00000104,)
(00000104,,00000001,)

pl;
pl,

2 l
2'2
2'l
2'2
2'i

(00000104, , 0001011D,)

de 6 iterações com taxa de desvio 1.81 + 2'81 exemplo
FP (02C40104,, 81010100,)

ll'y],I'XI)
(I'Y2 , I'X2)
(Fy3 , I'X;)
(ry , Fx4)
IFV5 , I'X.)
(I'Y6 , I'X6)

(02C40104, , 81010100,)
(oooooooo,,oooooooo,),
(02C4 0104,, , 81010100.,)
(81010100,,00600000,),
(02.'140104,,81010100,)
(oooooooo,,oooooooo,).

pl,

2'2
2'i
2'2

2'4 [1.81 + 2'4]
2'3
2 l

(00000000,,02.440104,)

de 7 iterações com taxa de desvio 1.81 + 2'lo; exemplo

rP (02C40104,, 81010100,)

(I'yi,I'Xi)
IFYa , I'X:)
ll'y3,I'X,)
(Fy4 , I'X4)
(I'Ys , I'X.)
ll'Y6,I'X.)
(ry7 , I'X7)

(02C40104, , 81010100,)
loooooooo,,oooooooo,),
(02C40104, , 81010100,)
(81010100.,00600000,)
l02-440t04. , 8ioioioo,)
(oooooooo,,oooooooo,)
(02-A40104, , 81010100.;)

pl:
pl,

pl;

2'2
2'i
2'2

2'4 j1.81 # 2'41
2's
2 l
2'3

(02.440104,,81010100,)

de 8 iterações com taxa de desvio 1.63 + 2'i2; exemplo

FP =(02Á40104,,81010100,)(*)

(I'YI,I'Xt) =(02.440104,,81010100.), Pt = 2'3
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(Fy2 , I'X2)
ll'Y3,I'X')
(I'y4 , I'X4)
(I'Ys , I'X.)
(I'Ya , I'X.)
ll'y7 , FX7)
ll'Y8 , I'X8)

(oooooooo,,oooooooo,),
(02.440104,,81010100,l
l8iolotoo.,ooüooooo,)
l02c40i04, , 8ioloioo«)
loooooooo,,oooooooo,)
l02caoi04, , 8ioloioo«)
l8iotoioo,,o0600000,)

pl.

pl.

pl;
pl:

2'i
2'3
2'4 [1.81 # 2
2'2
2 l
2'2

2'4 [1.81 # 2

41

41

(81010100,,02.'140104,l

Para as cifras FEAL-N(X)/RP, algumas das melhores relações lineares obtidas foram as seguintes

de 3 iterações com taxa de desvio 2'Õ; exemplo

(00000000,,00010014«)

(I'y] , rXi)
(I'Ya , I'X2)
(FY3 , I'X3)

(oooooooo,,oooooooo,)
(00010014,,00000104.)
(00000104,,00000001,)

pl;
pl,

2'2
2's
2'2

(00000104,,00010015,)

de 4 iterações com taxa de desvio 2'0; exemplo

FP loooloi ic, , oooooi04,)

(ry- , I'Xt)
(I'Ya , I'X2)
(Fya , I'X3)
(ry4 , I'x4)

(oooioiic,, oooooi04,), pl
(oooooooo,,oooooooo,). P'
(oooioiic,, oooooi04,), pl.
(oooool04,, oooooool,), pâ

2's
2'2
2'2

2'2

looooot04, , oooioiio,)

de 5 iterações com taxa de desvio 2'71 exemplo

FP (00000104, , 00010110,)

ll'yl,I'Xi)
(Fy2 , I'X2)
(Fy3 , I'X3)
(Fy4 , I'X4)
(I'Ys , I'X. )

(00000104,,00000001,,),
(0001011C= , 00000104.)
(oooooooo,,oooooooo,),
loooioiic, , oooooi04.)
(00000104,,00000001,)

pl;
pl,

2'2
2's
2 2
2'2
2'2

loooooi04, , oooiolio,)

de 6 atei'ações com t.axa de desvio 1.33 + 2'itl exemplo

l04040s04,,ooi80sos,)
ll'y],I'X])
(Fy2 , FX2)
(I'ya , I'X')
ll'y4 , I'X4)
(FYs , rX.)

(04040504,,00010001,)
(00190504,,04040504,)
loooooooo,,oooooooo.)
(00190504,,04040504,)
(04040504,,00010001.)

pl:

pl:

2'2
2'3
2'2
2 2
2'2
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(I'Ya, I'Xe) = (00180505,;,40407110,), Pl; = 2
I'C = (00180505«, 44447414.)

j1.33 + 2'õ]

de 7 iterações com t.axa de desvio 1.81 + 2'iSI exemplo

(02C40104, , 81010100,)

(rYi , I'Xi )
(Fy2 , I'X2)
(Fya , I'X;)
(Fy4 , I'X4)
ll'Y5,I'X.)
ll'Y6,I'X.)
ll'Y7 , I'X7)

l02c40toa, , 81010100,l
(oooooooo,,oooooooo,)
(02C;40104,,81010100,)
(81010100,,00600000,)
(02.440104,,81010100,)
(oooooooo,,oooooooo,)
(02.440104,,81010100,)

pl;
pl,

pl.

Pç.

2's
2'2
2'2

2's [1.81 # 2
2'4

2'2
2'3

;]

(02.A40104, , 810] 0100.)

de 8 iterações com taxa de desvio 1.63 # 2' i81 exemplo

(00000000,, 02C'40104,) (*)

(ryi , I'xi )
(I'y2 , I'X2)
(I'Ya , I'X*)
(FY4 , I'X4)
ll'Ys , FX.)
(FYõ , I'X.)
(FY7 , I'X7)
(I'Y8 , I'X.)

(oooooooo,,oooooooo,),
(02C40104, , 81010100,)
(81010100.,00600000,),
l02.440104,,81010100,)
(oooooooo,,oooooooo,),
(02.440104,,81010100,)
(81010100.,00600000,)
(02C40104,, 81010100,)

pl,

pl.
pl:

pl,

2'2
2'2

2 5 li.81 + 2
2 4
2'2
2'3

2's [1.81 # 2
2 3

;]

51

(02C40104, , 00000000,;)

de 9 iterações com taxa de desvio 1.63 + 2't9; exemplo

loooooooo,, 02c40i04,)
li'V- , FXt)
(I'y2 , I'Xz)
(Fy3 , I'X,)
lry4 , FX.)
(FYs , I'Xs)
(I'Yõ , I'X.)
ll'Y7 , I'X7)
(I'Y8 , I'X8)
IFYg , I'X9)

(oooooooo,,oooooooo,),
(02C40104, , 81010100,) :
(81010100,,00600000,),
l02.440104,,81010100,).
(oooooooo,,oooooooo,),
(02.A40104., 81010100,)
(81010100.,00600000,),
(02C40104,, , 81010100,)
(oooooooo,,oooooooo,),

pl;

PÉ:

Pç.

pl;

2'2
2'2

2's li.81 + 2
2'4
2 2
2-s

2's [1.81 + 2
2'3

2-2

;]

51

loooooooo, , 02caoi04,)

118



5.3 Construção de Características Diferenciais para Cifras de
Feistel

K 2 1 TH'.+,..a.
u e v o -L & l v uc4b cxv

n número de iterações da cai'act.ei'ística desejada;

Best« : valor estimado (desdado) pai'a a probabilidade da melhor' característica diferencial de n
it.eraçõesl a(s) caract.eríst.ic(s) de maior probabilidade ent.re todas as cai'act.erísticas de n iterações encon-
ti'adas pelo algoz'itmo serão chamadas de melhor'es caractei'ísticas de n item'açõesl

Besta , í < n. : valor conhecido para a probabilidade da melhor característica diferencial de n iteraçõesl

'4j = (pl , . . .,p.) : uma sequência de n valores de probabilidade para cada iteração de uma carac-
teríst.ica difei'encial;

,pi) : a sequência ,4j invertida;

bi, . . -,Pnl : lli:;i pi : a probabilidade de uma característica diferencial de n iterações, onde as

cai'acterísticas locais da pi'imeira à n-ésima têm probabilidades pi , . . . , Pn , respectivamentel essa sequência
de valores será conhecida como um padi'ão de probabilidadesl

b-, . . . ,p.-, Z?est«-f] : (]]j:l pj) + (]'lj;i+i pj) : a probabilidade de uma característica de i iterações
concat.enada à uma das melhores características de n-i iterações (já conhecida), supondo que tal com-
binação soja possível;

Á;' = (P«,

5.3.2 Etapas de Construção

Um algoz'itmo citado em ]NloAoOh96, MoAoOh95] (o mesmo descrito na seção anterior) foi adaptado
para se construir características diferenciais de n iterações com probabilidade pré-definida, para cifras de
Feistel. Em particular, foi'am implement.adas duas versões, uma para FEAL-N(X) e outra para FEAL-
N(X)/RP IPa941

A obtenção de cai'act.ei'ísticas diferenciais de n iterações explora, inicialmente, características locais
às caixas Si, e, as estende sucessivament.e para estruturas maiores conforme descrito no Cap.2 (vede Fig
5.4), e envolve as seguintes etapas

5.3.2.1 Tabela de Diferenças Locais às Caixas Si

Foram geradas tabelas de diferenças locais (TI)i) das caixas Si(lide Cap. 2) para FEAL-N(X)
IMoAoOh96, MoAoOh95j; as mesmas tabelas são válidas também pala FEAL-N(X)/RPI o custo de
gel'ação desta tabela é 0(224); as diferenças locais aplicadas para a caixa So (são as mesmas e) valem com
a mesma probabilidade pai'a a caixa SI IPa94jl abaixo segue uma tabela com a quantidade de difei'enças
locais às caixas Si por valor de probabilidade associada, num total de 823542 diferenças (de entrada e
saída)
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número de diferenças locais à caiba Si por probabilidade
P 2' 2 l 2'z 2'u 2'4 2'õ 2 6 2'v

quantidade 2 40 756 7560 45360 163296 326592 279936



AP
CRIPTOANALISE

ZLyi .6.Xi

6.V2 \AX,
F

s.

Si 6.Xi

SI

pj = ]'lz:::l ps

ATAQUE

Figura 5.4: Construção de características de n iterações a partir de correlação de diferenças de pares
em estruturas menores (caixas Si e função F para FEAL-N(X)); a criptoanálise procura inicialmente
obter características de n iterações; a partir destas estruturas, um ataque diferencial prossegue no sentido
contrário, explorando bits de subchave que afetam uma ou mais caixas Si de interesse
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5.3.2.2 Pi'é-Pi'ocessaniento de Difei'enças Locais à Função F

A part.ir das TDi's, constróem-se características locais à função F para FEAL-N(X), através da com-
binação de diferenças aplicadas às caixas Sí, segundo as regras de concat.enação (vede Fig. 5.3(b))

A pi'obabilidade da cai'act.erística local à função F assim obtida, p, é igual ao produto das pi'obabili-
dades das diferenças locais p.j aplicadas às quatro caixas Sf, segundo valores contidos em 7'Di. Como as
probabilidades das diferenças locais em TI)i são da forma 2'V, segue que as diferenças locais a F também
t.ergo uma probabilidade desta forma : p = FT:i:l pj = ll4:i 2'VÍ . Tais probabilidades, serão confirmadas
IPa941 nas características filiais de n it.erações obtidas pelo algoritmo

Poster'dormente estas cai'acterísticas locais à função F são oi'danadas segundo o valor decrescente da
probabilidade, eliminando-se redundâncias (repetições), e, facilitando assim a sua futura manipulação
pelo algoritmo.

Esta ordenação nos pel'mire separam facilmente estas características locais à função F em grupos que
possuem a mesma probabilidade. Assim, vamos definir

Zi = {características locais à função F com probabilidade 2'i}

e IZi l a caidinalidade deste conjunto

5.3.2.3 Padi'ões de Probabilidade

O próximo passo do algoritmo consiste em caracterizar um certo conjunto de características de n
iterações que são de nosso interesse : uma classe de características de n iterações será identificada por
uma sequência de valor'es ou padi'ão de pi'obabilidades locais à função F dm suas n iterações,
i.e. dada uma sequência .41 = (pl , . . .,p.) = (2''' , . . . , 2''"), o algoritmo procura características que

possuam pi'obabilidades respectivamente iguais a pi , . . . ,p. nas irei'ações de l a n

A busca poi' cai'acterísticas de n it.erações será, então, i'eduzida à busca por grupos de características
locais que, combinadas, satisfazem certos padrões de probabilidade 9

Existem algumas rest.lições que os padrões de probabilidade devem satisfazer antes de se iniciar a
busca por características de n it.erações.

Entre as restrições para os padrões de probabilidade temos

(i) a probabilidade parcial da característica, i.e. , a probabilidade "acumulada " da primeira até a i-ésima
iteração, combinada com a probabilidade das melhores características de n-i iterações (já conhecidas) não
deve ser menor que um valor pré-fixado Besí« (desdado);

(ii) se há uma característica de r iterações (l $ r $ n -- 1), a partir da i-ésima iteração (l $ { $
n), inclusive, com { + r -- ] < r]. tal que bÍ,pf+i,- . -,pi+,-i] < 1?est,, ent.ão, este padrão deve ser
desconsiderado, pois, Bes{, é, por hipótese, a probabilidade da melhor caract.erística de r < n iterações;

liii) otimização da busca por características de n iterações. Primeiramente, vamos apresentar os
seguintes fat.os : (a) pala cada possível característica de n iterações existe uma característica simétrica
(vede Cap.2) de mesma probabilidade, e cujo padrão de probabilidades associado é invertidos (b) à

9na implementação deste algoritmo vamos aproveitar o fato das probabilidades das características locais serem da forma
2'', e usar a representação(-- logo pi,.. ., -- log, p«) =(ri,..., z«) ao invés de(pi,...,Pn) =(2''1,... ,2''') de modo
a facilitar o cálculo da probabilidade [pi , . . . , p«]
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medida em que diminui a probabilidade das caract.erísticas locais à F para as cifras FE.âL-N(X) (e FEAL-
N(X)/RP), aumenta o número de calacteiísticas locais com esta probabilidade(vede tabela p x IZ- i.g,PI
abaixo).

Baseado nestes fat.os, a próximo rest.lição aos padrões de probabilidade consiste em escolher qual dos
padrões ,41 = (pl , . . . ,p«) ou .4Í' = (p«, . . . , pl), que representam uma mesma classe de características,padrões .AI = (pl , . . . ,p«) ou .41
será escolhido pelo algoritmo

O cust.o de obtenção de características baseado num único padrão de probabilidades é basicamente
o produto das probabilidades das caiacteríst.ocas locais à F com valores que satisfazem cada posição do
padrão,ie.

0(ll IZ- i.., .4.[ill)
í=l

onde Al]Í] corresponde à i-ésima probabilidade no padrão .AI
Como estimativa, vamos aproximar este valor pelo custo associado às combinações de características

das duas primeiras iterações da característ.ica apenas IMoAoOh96, MoAoOh95], i.e.

C(Pi , P2) = IZ- i.., ,l,[ijl + IZ- i.,g, ..{.[2]l

para uma característica Q de n iterações, e

C(Pn,P«-i) = IZ- 1.., 4Í:t«]l + IZ- l.,, ..iÍ:t«-ijl

para a característica simétrica Q'' e o padrão 4Íi correspondentes. Se C(pi,p2) $ C;(pn,pn--i), então,
.4i será escolhida (e analogamente)

Os valores da tabela parcialio abaixo foram obtidos experimentalmente, mas refletem a proporção
crescente de características locais à função F de acordo com o valor (inversamente) decrescente da pro-
babilidade associadail . O nomeio t.oral de características diferenciais locais à função F, utilizadas pelo
algoritmoi2 é : 850257.

5.3.2.4 Combinação de Diferenças Locais

A partir dos padrões de probabilidade que satisfazem as restrições acima e, das características locais,
o algoritmo procura combinações de características locais de acordo com as probabilidades fixadas pelo

iOexperimentalmente, as probabilidades não-nulas de características diferenciais bocais à função F podem variar de 2o . ]
até 2-28 , porém as características escolhidas para o algoritmo de busca foram restritas àquelas que possuíam probabilida-
des segundo apresentadas nesta tabela, que correspondem a um compromisso entre o conceito subjetivo adotado de alta
probabilidade, e, a obtenção de uma diversidade razoável de características diferenciais locais à função F

11 foi'am geradas diversas coleções de características locais, limitando-se as probabilidades anais pelas regras de conca-
tenação internamente à função F; os dados desta tabela refletem a quantidade e a probabilidade das características da
última coleção gerada

t2neste caso o número de características diferenciais de uma iteração usadas pelo algoritmo de busca foi menor que o
de relações lineares de uma iteração, comparativamente; isto se deve ao fato de tei' sido dada prioridade pai'a a obtenção
de características para as cifl'as REAL-N(X)/RP: que exige que as diferenças de entrada e saída em cada iteração
tenham um número par [RoPaKe96] de bits iguais a 1, a fim de que a pi'obabilidade resultante seja útil para um
ataque, o que reduziu consideravelmente o número de características locais submetidas ao algoritmo; para relações lineares,
vistas anteriormente, não há essa restrição
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Ú;iÚliro de características locais à função F por probabilidade
P 2u 2'' 2'' 2'' 2 " 2 ' 2'' 2'' 2''

IZ-i..,,l 2 36 370 2766 15854 39432 120084 272888 398825



padrão, e, com as regras de concat.enação para diferenças. Os padrões de probabilidade limitam a pi'oba-
bilidade da cai'acterística fiital a pelo menos BesZn , através de um valor fixo de pi'obabilidade em cada
it.eração. Assim, espeta-se obter caiacteríst.ocas com probabilidade maior ou igual a Bes{«

A complexidade deste algolitnlo depende do número de características locais à função F com cada
valor possível de probabilidade, que são combinadas em n iterações, e, do número de padrões válidos. Se
NP for o número de padrões válidos, ent.ão, o custo de t.empa de execução do algoritmo, em número de
combinações de cai'acteríst.icas locais, é

NP n

0( )ll: (ll IZ- i.., ..,,[ill ) )
.j=i i=i

onde .4j]Í] é a probabilidade da i-ésima iteração no padrão 4j

O cust.o de espaço é a quant.idade de memói'ia/disco necessária para armazenar as caract.erísticas
locais à F, mais a quantidade de memória pala n chamadas recuisivas do algoritmo para construção das
características , item'ação pol' it.eração '

3

O algoritmo de cansei'ução de caiactei'ísticas segue o mesmo esquema apresentado anteriormente para
relações linear'es, sendo que as regras de concatenação são referentes a diferenças, e a correlação é medida
em termos de probabilidade

5.3.3 Resultados Experimentais

Vamos apresentar a seguir os resultados experimentais da execução do algoritmo de busca por carac-
terísticas diferenciais de n iterações.

A fim de se obter um certo grau de certificação dos algoritmos de geração de características, adaptados
de IMoAoOh96], foi criada uma coleção reduzida de características locais à função F para FEAL-N(X),
em campal'ação à apresentada na tabela p x IZ- l.g,PI acimal esta coleção contém as diferenças locais à
função F, i'elativas à caract.erística irei'atava de E. Biham, além de outras : (o formato das linhas abaixo
é (AX, Ay, P) )

(00000000,,00000000,,2o)
(80800000,,02000000,,2o)
(00008080,,00000002,,2o)
(80808080,,02000002,,2')
(00000202,,00000008,,2'i)
(00800282,,00000202,,2-')
(80608000,,00800000,;,2'2)
(.40008000.;,80800000,,2'2)
l80E08000.; , o0800000, , 2' ')
(60808000,,80800000,,2'4)
(60008000.,,80800000,,2-')
(E0008000,, 80800000,, 2'4)
(E0808000.; , 80800000.:, 2'4)
(80EOE060, , 00800080,, 2'4)
(806060.EO, , 00800080, , 2'4)
l800080E0, , 00808080, , 2' 6)

i'no caso de FEAl-N(X), o espaço em disco foi de 9 # 850257 7.652.313 bytes, pois, cada relação local custa 9 bytes
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(80808060,,00808080:,,2-')
(90E00060.,40804080,,2 ')
(60E08060, , 80808080;, , 2'*)
(60E080E0, , 80808080«, 2'8)
(E06000E0, , 80808080,, 2's)
(E0600060,, 80808080,, 2'8)
(81068706,,06000600«,2 8)
(90.AOD020, , 40804080, , 2' 9)
l02829B7B, , 02829a7n, , 2' ' : )
l02827B5B, , 02827B5B, , 2- : ')
(02827BIB, , 02827BIB, , 2- : ;)
(01C36C'B.4, , 01 C36CB.'1,, 2- '')

As características a seguir foram obtidas a partir da coleção reduzida acima, e, do conjunto de carac-
terísticas da tabela p x IZ- i.g,pl. As estrut.uras iterativas estão marcadas com um (*)

Para as cifras FEAL-N(X) algumas das melhores características (não triviais) obtidas pelo algoritmo
acima foram as seguintes

de 3 iterações com probabilidade 1, por exemplo

(02000002,,80808080,)

(ZLy- , 6.X: )
(6.y2 , AX,)
(AVa , a.X,)

(02000002:
(oooooooo:
(02000002:

80808088,)
oooooooo,)
80808080,)

l
l
l

AC = (02000002,,80808080.;)

de 4 iterações com probabilidade 2'3, por exemplo

(00000202,,00800282.;)

(ZLyi , AXi)
IAy2 , 'hX2)
(AVa,AXa)
IAY4 , Z\X4 )

(00000202:
(oooooooo:
(00000202:
(00000008;

00800282,)
oooooooo,)
00800282,)
00000202,)

2 l
l
2't
2 l

a.C =(0080028.,'!,, 00000202.)

de 5 iterações com probabilidade 2 4, por exemplo

(Á2008000: 80800000,)

IAY],AXI)
(ZLY2 , a.X2 )
(AY3 , ZkXs)
IAy4 , AX4)
(ZLYs , a.Xs)

(02000000:
(80800000:
(oooooooo:
(80800000:
(02000000:

80800000,),
Á0008000,)
oooooooo,),
,'10008000,)
80800000,)

l
2'2
l
2'2
l

AC = (.A2008000,, 80800000r)

também foram procuradas características de 6, 7 e 8 iterações, mas nenhuma foi obtida pelo algoritmo

Para as cifras FEAL-N(X)/RP algumas das melhores características (não-triviais) encontradas pelo
algoritmo acima foram

de 3 iterações com probabilidade 1, poi' exemplo
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AP 102000002.,80808080,)

(Ay- , AX: )
(Aya,AX,)
(Aya , AX.)

102000002,,80808080,)
(oooooooo,:,oooooooo,)
(02000002,,80808080.;)

l
l
l

l02000002*,80808080,)

além das seguintes caract.erísticas itetativas
AP (02829B7B,, 00000000,) (*)

(Ayi,AXi)
(Ay2 , AX2)
(6.ys , AX.)

(00000000.., 00000000,), Pi = l
(02829B7Z?.., 02829B7B,), P2 = 2'i2
l02829B7n,, 02829B71?,), P3 = 2'i2
(00000000,, 02829Z?7/3«), P = 2'24

AP =(02827B5B., 00000000,)(*)

(Ay] , AXt)
(ZLy2 , AX2)
(AYa , AX3)

(00000000., 00000000,), Pi = l
(02827B5B,, 02827B5B,), P2 = 2'i3
1028271?5B«, 02827B51?,), P3 = 2'is

AC =(00000000,, 02827B5B,), P = 2'2a

de 4 iterações com probabilidade 2 20, por exemplo

AP lzoo08000,, 60808000,) (*)

(Ay] , AXi)
(AYu , AX2)
(Aya , AX3)
(Ay4 , 6.X.)

180800000., 60808000.), p:
180800000«, 60808000,), Pz
(80800000,, B0008000,), P3
(80800000., E0008000,), P4

2's
2's
2's
2 5

160808000,, zoo08000,)

de 5 irei'ações com pi'obabilidade 2'i8, por exemplo

(62E08062, , 80808080,)

(Ay- , AX- )
(Ayu , AX2)
(Ay3 , AX,)
(6.y4 , a.X4)
(AYs , 6.X. )

(02000002,, 80808080,), Pi
180808080,,60E08060,), P2
100000000,,00000000,), P3
(80808080.;, 60E08060,), P4
(02000002,,80808080,), Ps

l
2 9
l
2'9
l

(62E08062, , 80808080,)

de 6 iterações com probabilidade 2'48, por exemplo

l02829B7n.;, oooooooo,) (*)
(a.Y] , AXt)
(Ay2,AX2)
(Aya , AXs)
(ZLy4 , ZLX.)

(00000000,,00000000,), Pi = l
l02829B71?,, 02829B7B,), P2 = 2'i2
l02829B7B,, 02829B71?.;), P3 = 2'i2
(oooooooo,, oooooooo,), P- = l
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(Ays, a.Xs) = (02829B7B,., 02829B71?,): Ps = 2'iz
(AYõ,AX6) =(02829B7B,,028291?7B,): 7)õ = 2'i2

AC; = (00000000,, 02829B7B,)

de 7 iterações com probabilidade 2'3: por exemplo
AP (B0008000, , 60808000,)

IA r- , Ax: )
IAy2,AX2)
(6.Ys,AX,)
IZ\y4 , 'hX4 )
(6.ys , 6.X; )
(Aya,a.X.)
IAV7 , AX7)

(80800000,,60808000,),
(80800000,,60808000,),
180800000.: zoo08000,)
(80800000,, E0008000,)
(80800000.;,60808000,),
(80800000«:60808000,),
(80800000,, E0008000,)

F'2

P7

2's
2';
2's
2's
2's
2's
2's

(-B0008000, , E0008000,)

de 8 iterações com probabilidade 2 60, por exemplo

(02829B7B, , 00000000,)

la.v- , a.x- )
(Ay2 , AX,)
(ZLya , AX3)
(Ay4,6.X4)
la.Ys,a.X.)
la.Y6 , AXõ)
(ZkY7 , AX7)
(d.Y8 , 6.X.)

(00000000,,00000000,), Pi = l
(02829B7B,, 02829B7Z?.;), P2 =
(02829B7B,, 02829B7B,), P. :
(00000000.,00000000,), P4 = l
(02829B7B,,02829B7B.), P. :
(02829B7B,, 02829B7B,), P.
loooooooo,,oooooooo,), p, = l
(02829B7B,, 02829B7B,), P8 :

2'i2
2'i2

2'i2
2'i2

2'i2

l02829B7B, , ou820B7B,)

5.4 Conclusões

Neste capítulo foi apresentada uma variante das cifras FEAL-N(X), conhecida como FEAL-N(X)/RP
IPa941, que visa o seu fort.aleciment.o cont.ra ataques diferenciais e lineares. Resultados experimentais de
algoritmos para busca de est.i'ut.umas para est.es dois tipos de ataques estatísticos são apresentados a fim
de se avaliar a sua segurança.
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(capítulo 6

Conclusões Gerais

Conscience is the inner voice that
warns us that someone might be looking.

H. L. Mencken

He who asks is a fool for ave minutes
but he who does not ask remains a fool forever

Chinese proverb

A good teacher has been defined as one who
makes him/herself progressively unnecessary.

Thomas J. Carruthers.

A seguir vamos listam os principais resultados obtidos por algoritmos implementados neste t.rabalho,
além de observações relat.ovas aos demais capítulos.

6.1 Criptoanálise Diferencial versus Criptoanálise Linear

Nos capítulos 2 e 3 foram api'esentados alguns detalhes das técnicas de criptoanálise diferencial e
criptoanálise linear, iespectivament.e. E possível notar, comparativamente, algumas dualidades i.e. com-
por'tament.os simétricos ou análogos nestes dois tipos de criptoanálise [OhAo94, OhAo94(2)]

e ambos são ataques estatísticos, i.e. exploram algum tipo de correlação baseada em um compor-
tament.o ptobabilístico de algum(ns) componente(s) da cifra, a qual é posteriormente est.endida a
toda a cifra IAoOh95jl

e as estruturas cle características e de relações lineares de n iterações diferem apenas nos conceitos de
diferenças e máscaras na entrada e saída de cada it.eração, mas a forma destas estruturas (seguem
a forma da estrutura de Feistel) é idênticas

o número de textos legíveis necessários para os ataques (diferencial e linear) dependem inversamente
da medida de col'relação (respectivamente, probabilidade e taxa de desvio) entre textos legível e
cifrado;
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e tant.o as características quant.o as i'elações linear'es possuem as suas coi'respondentes (características
e i'elações linear'es) simétricas, e as coi'respondentes (caract.erísticas e relações linear'es) item'ativasl

e as regras de concat.enação, pal'a diferenças de t.ext.o e para iíiáscaras de bit.s, mostram compor-
tamentos opostos nas junções e bifurcações da estrutura de Feistel IAoOhArMa94], conforme já
mencionados nos Cap.s 2 e 3;

+ a criptoanálise diferencial é um ataque do t.ipo t.ext.o legível escolhido (basicamente), e a criptoanálise
linear é do tipo texto legível conhecidos

e em ambos os t.ipos de at.fique, gei'alment.e, são necessários várias amostras de texto legível e cifrado
a fim de se perceber adequadament.e (i.e. com alt.a probabilidade) a cora'ilação entre eles; em todas
estas amostras é necessário que a chave (inicial) usada sda sempi'e a mesma, ou seja, em todos os
ciframentos;

+ vida semelhança ent.le ataque iR no Cap. 2 e técnica de eliminação de iR irei'ações no Cap.
3; t.êm os mesmos princípios de ataque orientados a um certo conjunto de bits da(s) primeira(s)
e/ou da(s) última(s) subchave(s), mas apenas nomes diferentes;

e em ambos os ataques, a técnica de máxima verossimilhança está presente (mesmo que implicita
mente) para a escolha de candidatos prováveis ao valor de bits de subchavei ;

e observamos nas cifras FEAL-N(X) a exist.ência de 4 caract.erísticas locais à função F, com pro-
babilidade máxima (p = 1) (vede Cap. 2), e 16 relações lineares locais à função F, com taxa de
desvio máxima (p' = +) (vede Cap. 3)l nestas características nota-se que as diferenças exploram
os bits mais significativos dos valores X de entrada nas caixas S{, enquant.o que nestas relações
lineares, observa-se que as máscai'as exploi'am os bits menos significativos destes mesmos valores
de entrada nas caixas Sil

. as tabelas de dista'ibuição de diferenças (TI)i's) e de aproximações lineares (7'Li's), das caixas Si,
das cifras FEAL-N(X) apresentam sempre valores que são (em valor absoluto) da forma 0 ou 2''
para 0 $ z $1 8 (vide quantidades de valores nest.as t.abelas no Cap. 5);

+ nos Cap.s l e 2 foram definidos dois conjuntos de subchaves de 32 bit.s para as cifras FEAL-
N(X), denominadas2X/{f e .4/t'j , que seriam usadas nos capítulos 2 e 3, respect.ivamente. Ambos os
conjuntos de subchaves procuram eliminar as subchaves iniciais e/ou finais originais destas cifras,
a fim de permitir obt.er os valores exatos de texto legível e cifrado, sem a combinação destes com
bits de subchaves (valor'es desconhecidos) . Observamos nest.es dois conjuntos de subchaves (que são
usados para ataques distintos), o mesmo princípio de combinação, a partir da associatividade da
operação ou-exclusivo e cla está'usura de Feistel da cifra;

+ especificamente para características iterat.ovas de uma ou duas irei'anões veremos a seguir que,
pela definição, as diferença(s) de saída deve(m) ser igual(is) a 0, pois : para o caso de uma itfração,
'em-se ç2p =(a.Z,a.Xt), Óa = {(Ayi,AXi)}, e, Qc =(AZ OAyi,AXi) =(AXi,AZ);. Por-
tanto, Ay] = 0. E, para duas it.erações, sendo Qp =(AZ,AXi), Qa = {(Ayi,AX.),(Ay2,AZ©
a.yl)}, e, Qc =(ZkXi © Aya,AZ©Ayi) =(AX-,AZ), res«lta q« Ay] = AVa ' 0.
No caso da função F para FEAL-N(X) ist.o implica que a diferença de entrada AXi = 0 (caso de
uma iteração), e, AXi = 0 e AZ O Ay. - 0, ou AX. = 6.Z = 0 (caso de duas iterações), pois, a

l observação devida ao Prof. Nelson Ithii'o Tanaka
deste conjunto foi obtido pela aglutinação apenas das subcha'ves finais às demais subchaves /{'i de 16 bits
Sesta última igualdade é devida à cai'achei'estica sei' iterativo
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função F, nest.e caso, é bijet.ora para uma subchave 1< fixa (vede apêndice). Portanto, não existem
cai'acterísticas it.eiat.ovas de uma ou duas irei'ações para FEAL-N(X) que não soam as ti'iviais4
Analogamente, analisando o caso de relações lineares

Para relações lineares iterat.ovas de unia irei'ação, tem-se, pela definição, que se : WP : (I'Yi , I'Z),
q'r = {(1'yi, I'Xi)} e q'c =(Fyi,I'Z© I'Xi) =(1'Z, Fyt) ;, então, de«mos ter: I'Xi = 1 1.
Para duas it.orações, supondo Wp = (1'yt, I'Z), ©r = {(1'yi, I'Xi), (I'Xi © I'Z, I'X2)}, e, WC =
irAI © FZ, Fyi © I'X2) = (FZ, I'yi), tem-se que necessariamente I'Xi = 1'X2 = [ ].
No caso da função F (ou mF) para FEAL-N(X), estas condições resultam em : I'yi = [ ] (uma
iteração), e I'Yi = 1'Xi © I'Z = [ ], ou I'Z = 1 1 (duas itelações), pois, a função F (ou mF), com
uma subchave K fixa, é bijet.ora. Portanto, não existem relações lineares iterativas de uma ou duas
iterações para FEAL-N(X) que não sejam as ti'iviais.

e Podemos identificar as seguintes variantes de ataque diferencial e de ataque linear

l Ataque Diferencial Dual
Unia variante dual de ataque por criptoanálise diferencial, que poderíamos chamar de ataque
do tipo texto cifrado escolhido, supõe a hipótese que o intruso teria a capacidade de es-
colher' arbitrariament.e pares de texto cifrado, e obter os textos legíveis coi'respondentes,
sendo que unia única chave sei'ia utilizada em todos os deciframentos assim obtidos. Para
esse ataque direi'encial dual pode-se utilizam' as mesmas caract.erísticas do ataque diferencial
original, pois, se uma diferença de entrada 6.P de uma característica, resulta numa diferença
de saída AC, com probabilidade p > 0, após n iterações, então, AC' resulta em 6.P com esta
mesma probabilidade p após n iterações (característica simétrica). Assim, neste tipo de ata-
que escolhe-se uma (ou mais) diferença(s) de texto cifrado apropriada(s), e, procura-se estimar
a diferença correspondente de texto legível, mas o princípio e as técnicas de resolução são
as mesmas do ataque diferencial original descritas no Cap.2. Aliás, Lant.o uma caractei'ística
Q =(QP, Qa, Qc) quanto a característica simétrica(2': =(QC, Oi* , Qp) podem ser utilizadas
em ambos os tipos de ataque. Este tipo de ataque é possível devido a simetria na está'usura de
Feiste] que acarreta a simet.ria da estrutura de características e, ao fato de ataques iR poderem
ser executados tant.o no início quanto ao anal da cifra.
Ataque Linear Dual
É possível realizar at.aques do tipo texto cifrado conhecido, onde a partir de texto cifrado (e
legível) conhecido(s), procura-se atacar as subchaves /{o, /{i , . . . , /{. nesta ordem, via técnica
de eliminação de iR it.erações, em conta'aposição aos ataques iR convencionais correspondentes
(vede Cap. 3), nos quais se procura obter' as subchaves /{«, /(..i . . . , /{o em ordem contrária,
supondo textos legíveis conhecidos (conforme visto no Cap. 3).
Esta variante dual de ataque linear baseia-se na simetria da estrutura de Feistel que acar-
reta a simet.ria correspondente nas relações lineares, e também, devido ao fato da técnica de
eliminação de iR iterações poder ser executada tanto no início quanto ao final da cifra.

2

+ Nas seções "Tabelas de Relações Lineares Locais às Caixas Si" e "Tabelas de Diferenças Locais às
Caixas Si" no Cap. 5 pode-se perceber também uma certa simetria nos procedimentos de geração
de máscaras e diferenças locais à função F, respectivamente'
Nomeando as caixas SÍ da função F (ou mF) pai'a FEAL-N(X) como S.,SÓ,S.,Sa do byte mais
significativo (mais a esquerda) ao menos significativo (mais a direita) do valor de entrada, temos:

4observação devida a Paulo G. Pinheiro
Sesta última igualdade é devida ao fato da relação linear ser iterativo
6observação devida a Paulo G. Pinheiro
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no caso de cai'act.eríst.idas locais à função F, o procediment.o é o seguinte : a part.ir de diferenças
locais à caixa SÓ (a primeira caixa Si na entrada da função F) analisamos as possíveis diferenças
locais (AXi , Ay] , AZi) que podem ser aplicadas à caixa Sc. De posse dest.es valores, analisamos as
diferenças que podem ser aplicadas à caixa Sa, e t.ambém à caixa Sa. Ou sqa, procede-se como se já
tivéssemos as diferenças de ent.rada e saída (Z\X, 6.y) para a função F, e procuramos descobrir se
internamente à função F a distribuição de valores às caixas Sí, segundo as regras de concatenação
para diferenças, é coet'ente (vede Fig. 5.3(b)). E uma estratégia de análise que começa de fora (da
função F) para dente'o dela.

no caso de relações lineares locais à função F, o procedimento é : a partir de relações locais às
quatro caixas Si simultaneamente : (I'Xj, I'E , I'Zi), derivamos as máscaras (I'X, I'y) de entrada
e saída para F, através das regras de concatenação para máscaras, internament.e à função F (vide
Fig. 5.3(a)). É uma estratégia de análise que começa de dente'o (da função F) para fol'a dela. H

6.2 Criptoanálise Diferencial-Linear Aplicada às Cifras FEAL-
8(X)

Seguindo o artigo IAoOh951 e a tese ILaHe941, foram implementados, em linguagem C, algoritmos
para ataques diferencial-lineares às cifras FEAL-8(X), segundo alguns valores de número de quartetos, e
supondo chaves de 64 ou 128 bit.s, e em ataques do tipo IR e 2R.

Os resultados experiment.ais, estão resumidos na tabela a seguir

ataque diferencial-linear

O valor "ok" indica que foi possível determinar as subchaves completas da cifra; o valor "-" indica
que o ataque foi I'ealizado mas não foi t.ei'minado.

6.3 Geração de Características Diferenciais e Relações Linea
res de N lterações

Segundo os artigos IMoAoOh96, 1\'loAoOh95] foram implementados programas (em linguagem C) para
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cifra FEAL8 FEAL-8X
tipo de ataque IR 2R IR 2R
# quartetos        

         
3        
4 ok ok    
5 ok ok   ok
6 ok ok ok ok
7 ok ok ok ok

8 ok ok ok ok
9 ok ok ok ok
10 ok ok ok ok
1 1 ok ok ok ok



gei'ação de caract.eríst.ocas diferenciais e relações lineares de rz ? 3 it.fiações a partir de características e
relações linear'es locais à função F, i'espectivamente

Ant.es de i'esumirmos os resultados obtidos, vamos apreseiit.al' algumas definições pl'eliminares

Definição 6.1 rPi'obabilidade Média (pot' ltel'ação) [RoPaKe96],)
S. ««.« ca«cZ«&Zica di/e««ia/ Q = (QP, (2a,Qc) d. - i{«açõ« Ze,« p,«babálidad« pi , . . . ,p« "'

sociadas às gerações de / a ri, respecliuamerlie, então, díz-se que ç2 Zem pt'obabilidade média P por
iZeraçâo, se e som,erzle se

H
i=1 í=l

?: ?" - Pf:+ ? =H

Ou seja, a probabilidade média P é uma medida da distribuição da probabilidade p de Q, de modo que
todas as caracteMsticas !orais à função F tenham a m.esmo probabilidade, i.e. um mesmo valor.

A partir da noção de probabilidade média poderemos avaliar mais minuciosamente as características
obtidas no Cap. 5, não apenas sob o aspect.o de melhor probabilidade global, como de melhor pi'obabili-
dade por iteração.

Definição 6.2 (Taxa de Desvio Média (pol' hei'ação) [RoPaKe96],)
S. «m« «/anão l{«e« W = (q'P,q'c,WK,q'r) d. « {l«apõe. tem ta«. d. de.«{o pl,...,pl: ""

áZerações de / a n, respeclit;amenZe, então, díz-se que @ [ern taxa de desvio média por {teração água/

a p/, se e som,onze se

H
i=1 {=1 i=l

2"-: llp = 2"-' llpl :> ?" = pl :> P =

Portanto, a lata de desta o média p' mede a distribuição da vaza de despia p' de W, de modo que todas
as relações /{neares locais à /urlção F' teriÀam uma mesma cara de desvio, {.e. um ua]or comum.

A noção de taxa de desvio média nos permitirá avaliar mais detalhadamente as relações lineares
obtidas pelos algoritmos do Cap. 5, principalment.e para as relações não-iterativas.

Para FEAL-N(X) foram obt.idas manualmente as seguintes estruturas, i.e. a partir de observação
manual das direi'enças e api'oximações locais às caixas Sí da função F, ou sda, sem o uso dos algoritmos
do Cap.5

relação linear iterativo de tamanho 4

I'P = (00008107,, 00008107,)

(I'yl , I'Xi) =(00008107,, 00000081,), PI = 2'2
(I'y2, I'X2) = (00008186,, 00000081,), PI = 2':
(I'ya, I'X3) =(00008186., 00000081,), pâ = 2'3
(I'y4, I'X4) = (00008107., 00000081,), pâ = 2'2

I'C = (00008107,, 00008107,)

que já foi citada em IOhAo94J; nest.a relação linear ocorre apenas uma certa permutação dos bytes nas
máscaras de entrada e saída de cada it.eração em relação à relação linear iterativa de E. Biham apresentada
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no Cap. 3. A taxa de desvio de ambas as relações é a mesma : 2'7. A taxa de desvio média é 2'2 S
\mias as relações lineares exploram 22 bit.s efet.avos de subchave em ataques do t.ipo IR ou 2R, sem o
uso de equações de coice.

Também foi encontrada, manualmente, a seguint.e relação linear' iterativo, de menor importância
FP (00818606,,00818606«)

(FYi , I'Xi)
(Fy2 , rX:)
( I'y3 , I'X;)
(Fy , I'X4)

(00818606,,00008100,)
lo08i070c,,ooo08ioo,)
(00810706,,00008100,)
(00818606.,00008100,)

pl:
pl,

2'ü + 2-t3
2'io
2'io
2'9 + 2-i3

I'C = (00818606,, 00818606n)

as t.axas de desvio desta relação linear foram confirmadas por busca exaustiva
P/ - 2'i7 + (2'9 + 2'13)2 H 2'SS, e a taxa de desvio média é H 2'9 S

A taxa de desvio final

é

caractei ísticas direi enciais it.ei'ativas de tamanho 4

(E0808000, , 60808000,)

(Ay- , AX. )
(Ay2 , Z\X,)
(Ay3,AX3)
(Zky4 , AX4)

(80800000.,60808000,),
(80800000,,60008000=),
180800000,, xoo08000,)
(80800000,, E0808000,)

P

2'4
2 4
2'4
2'4

2'i6, Pa.C'o (60808000,, E0808000,) 2'4

(80808060., , 80EOE060,)

(AYi , ZbXi)
(a.ya , AX,)
(ZiYa , 6.X;)
(AY4,AX4)

(00800080,, 80EOE060,)
(00808080,, 800080EOr) ,
(00800080,, 806060E0,) ,
l00808080r,80808060=),

: 2'4
2'6
2'4
2'6

(80EOE060, , 80808060,)

(808080E0, , 80EOE060,)

(Ay-,AX:)
(ZLY2 , ZLX2)
(a.y3 , Z\X3)
(Ay4 , ZLX4)

(00800080,, 80EOE060,)
(00808080,,80008060,),
(00800080,, 806060E0,) .
(00808080,, 808080E0,)

: 2'4
2'õ
2'4
2'6

(80EOE060,,808080EOr), P 2'20, P 2's

(808080E0, , 80E060E0,)

(Ayi,AXt)
(Ay2,AX,)
(a.y3 , AX3)
(a.Y4 , AX4)

(00800080,, 80E060E0,)
(00808080,,80008060,),
(00800080,, 8060E060,) :
(00808080,, 808080E0,)

: 2'4
2 6
2 4
2'o
2'20(80E060E0.;, 808080EOr), P
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AP4 '(80800060,., 80008060,:)

(Ayl,AXi) =(00808080,,80008060,), PI = 2'6
(Ay2, AX2) =(00808080.;, 800080E0.), P2 = 2''
(AY3,AX3) =(00808080,, 808000E0,), P3 = 2'a
(Ay4,A.X4) = (00808080.;, 80800060,), P4 = 2'a

ÂC4 =(80008060«,80800060,), P= 2'24, P=2 b

AP; = (6060E080,, E0606080.;)

(Ayi,AXi) =(80808000,,E0606080,), PI = 2'a
(Ay2, a.X2) = (80808000., EOE06080.;), P2 = 2's
(AVS, a.X3) = (80808000,, 60EOE080,), P3 = 2'a
(a.y4, AX4) = (80808000,, 6060ZÇ080,), P4 = 2'6

A(;s =(E0606080.:,6060E080,), P = 2'24, P = 2-õ

AP. = (E0600060,, 60E08060,)

(Ay] , 6.Xi) = (80808080.., 60E08060,), Pt = 2'8
(Ay2, AX2) = (80808080,, 60E080E0,), P2 = 2':
(z\ys, AX3) = (80808080.;, E06000E0,), P3 = 2'8
(6.Y4, AX4) = (80808080,, B0600060,), P4 = 2''

ACo:(E0600060,,60E08060,), P = 2'32

nest.a última caractei'ística observa-se também apenas uma certa permutação dos bytes das diferenças
de entrada e de saída em cada iteração em relação à característica iterativo de E. Biham apresentada
no Cap. 2. A probabilidade destas características, porém, são menores do que a da característica de E.
Biham. Estas caractei-ísticas iterativas foram obtidas manualmente, poi tentativa e erro, levando-se em
consideração a permutação de bytes apresentada anteriomente para relação linear iterativa do Cap. 3,
i.e., exploramos mais uma vez a eventual coincidência/dualidade entre criptoanálise diferencial e linear.
pelo menos em relação às cifras FEAL-N(X). As probabilidades globais e médias são apresent.adas ao lado
das diferenças de saída

A seguir temos os resultados obtidos pelos algoritmos do Cap.5

A(s) relação(ões) linear'(es) com melhor taxa de desvio média obtida(s) pelo algoritmo descrito no
t;ap. b

para FEAL-N(X), comi'esponde à de 3 iterações (lide Cap. 5), com taxa média p' H 2'0'3S

para FEAL-N(X)/RP, corresponde à de 5 iterações (vida Cap. 5), com taxa média p' H 2'2 2
A(s) característica(s) com melhor probabilidade média obtida pelos algoritmos descritos no Cap. 5

para FEAL-N(X), con'esponde à de 3 iterações, corri probabilidade média ? = l

pala FEAL-N(X)/RP, corresponde à de 3 iterações, com probabilidade média ii = l

Abaixo seguem a quantidade de relações lineares e características diferenciais encontradas pelos algo-
ritmos do Cap. 5 para cada tipo de cifra e segundo alguns valores de número de iterações
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Usando o mesmo valor de a # # empregado na tabela de avaliação de ataques diferenciais para FEAL-
N(X) no Cap. 2, e, baseando-se na cai'acterística it.erativa7 a seguir:

AP/RP =(60808000,, 60808000.;)

(AOi,a./i) = (80800000,,60808000,), Pi = 2's
(z\02, A/2) = (80800000.;, E0008000,), P2 = 2's
(A03, 6./3) = (80800000,, E0008000,), P3 = 2's
(A04, A/4) = (80800000,, 60808000.;), P4 = 2';

A(;/RP =(60808000,,60808000,), P = 2'20, ? = 2's

pode-se construir a tabela abaixo, referente a ataques difei'enciais para FEAL-N(X)/RP
Apesar das característ.ocas encont.radas no Cap. 3 não terem sido usadas num ataque efetivo a

instâncias das cifras FEAL-N(X)/RP, a simples existência destas características nos permite avaliar um
número mínimo de item'ações necessárias pai'a que estas cifras sejam imunes a ataques diferenciais, con-
forme descritos no Cap. 2.

Testa é, portanto, uma medida genérica da i'existência das cifras FEAL-N(X)/RP, pois, podem existir ataques a instâncias
específicas i.e. a certos valores de número de atei'ações que utilizam características não-iterativos com melhor probabili-
dade, e, que consequentemente exijam menos pares de textos legíveis escolhidos
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qliant.idade de relações lineares
cifra REAL-N(XI FEAL-N(X)/RP

]lo. it.erações    
3 17 49
4 289 26

  67 10

6 4 12

7 5 5

8 l l
9 2 l

quantidade de cai'acterísticas diferenciais
cifra LEAL-N(X) FEALN(X)/RP

no. item'açoes    
  45 24

4 9 16

5 12 15

6   2

7   9

8   3



Segundo est.a tabela podemos verificam que pela característica iterativo utilizada, as cifras FEAL-
N(X)/RP apresentam-se imunes à criptoanálise direi'encial a pai'tir de /V = 15 iterações, pois, o custo,
em número de textos legíveis escolhidos i.e. em número de ciframentos, já é superior ao custo de busca
exaustiva pela chave (0(2'4))

Analogamente, usando uma margem c = 1, e a relação linear iterativa a seguirá

I'P = (00000000,, 02C40104,)

(I'yi , I'X]) = (00000000,, 00000000,), Pi = 2''
(I'Y2, I'X2) =(02C40104.,81010100,), PI = 2'2
(I'y3,I'Xa) =(81010100,,00600000,), PL = 2''l1.81 # 2';l
(I'Y4,I'X4) = (02.440104,,81010100.), pâ = 2 4
(I'ys,I'Xs) = (00000000,,00000000,), Plí = 2 2
(I'ya, I'Xs) = (02Á40104,, 81010100.;), Pli = 2';
(['y7,]'X7) =(81010100,,00600000,), PÇ = 2's]1.81 + 2's]
(I'Y8, I'X8) = (02C40104,, 81010100,), PL = 2''

I'C =(02C40104,, 00000000,),P' = 1.63 + 2't8

construiu-se a tabela abaixo para medir a resistência das cifras FEAL-N(X)/RP contra ataques
lineares.

Segundo esta t-abela podemos verificar que pela relação linear iterativa utilizada, as cifras FEAL-
N(X)/RP apresentam-se imunes à criptoanálise linear a partir de JV = 16 iteiações, pois, o custo, em
número de textos legíveis conhecidos necessários, i.e. em número de ciframentos, já é superior ao custo
de busca exaustiva pela chave (0(2")). H

Besta é, portanto, uma medida genérica da i'existência das cifras FEAL-N(X)/RP, pois, podem existir ataques a instâncias
específicas i.e. a valores específicos de númei'o de iterações, que utilizam relações lineares não-iterativos com melhor taxa
de desvio, e, que consequentemente exijam menos textos legíveis conhecidos
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parâinet.ros de ataques diferenciais para FEAL-N(X)/RP
  at.fique 2R ataque IR

N = S/N
númei'o de
pares texto
escolhidos   S/N

número de
pares texto
escolhidos

  
T
   

T

 



6.4 Proj etos Futuros

6.4.1 Otímização de Ataque Diferencial-Linear

No Cap. 4 foi apresentado um ataque est.atístico conhecido como criptoanálise diferencial-linear, para
cifras do tipo Feistel. Também foi descrit.a uma implementação do ataque às cifras FEAL-8(X), segundo
diversos valores de número de quart.elos de t.ext.o legível escolhido.

Quant.o menor o número de quartel.os disponíveis, mais difícil era a localização das subchaves verda-
deiras, e mais demorada a execução do algoritmo de quebra, no caso dos ataques IR

O algoritmo de ataque utiliza exclusivamente relações lineares e/ou diferencial-lineares para de-
terminação de candidatos prováveis para os diversos bits de subchave, selecionando-os de acordo com a
paridade predominante dest.as relações.

A flm de permitir maior eficiência nest.e processo: sugere-se a seguinte idéia : explorar i'ilações
linear'es no esquema de gei'ação de subchaves para FEAL-N(XI), devido à semelhança da função
/i'x com a função F ou mF da cifra.

Como exemplo, as relações lineares de uma iteração, com taxa de desvio ! para a função F (vede Cap.
3), podem ser aplicadas a uma instância apenas da função fi.K, permitindo correlacionar alguns bits de
subchaves que são gerados consecutivamente.

Deste modo pode-se verificar se alguns bits de subchave encont.rados pelas relações linear'es são consis-
tentes, complementando ou reforçando a informação indicada pelas relações lineares/diferencial-lineares
do ataque à cifra FEAL-8(X), ajudando assim a diminuir o tempo de quebra do algoritmo.

Observe que nest.es casos, as relações linear'es aplicadas à estrut.ura de geração de subchaves, envolvem
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parâmetros para at-aques lineares às cifras FEAL-N(X)/RP
núme].o de

it.erações (NI
[.axa de

des«io (p')
número de t.exmos legíveis
conhecidos H c # (p')':

 

1.00 + 2''
1.00 # 2's
1.00 # 2'c
1.00 # 2'7

1.33 # 2 i]

1.81 + 2 i5

1.63 # 2'i8
1.63 + 2't9
1.63 # 2'20

1.47 + 2'23
1.47 + 2'26

1.47 # 2'27

1.47 # 2'z9
1.33 + 2'32

1.33 + 2'34

1.33 # 2'ss
1.33 # 2'36
1.20 + 2's9
1.20 + 2'43

1.00 # 2õ

1.00 # 2to
1.00 + 2i2

1.00 + 2t4

1.13 + 22i

1.22 + 22s
1.50 # 234
1.50 + 236

1.50 + 238

1.85 + 244
1.85 + 2so
1.85 # 2s2
1.85 # 2sa
1.13 # 263

1.13 + 267

1.13 + 269

1.13 # 271
1.39 + 277
1.39 + 28s



exclusivamente bits de subchave, i.e. não laá mais distinção ente'e bits de texto e bits de
subchave, como numa i'elação linear' convencional'

Est.e pi'ocesso de comi'elacionai bits de subchave entre si é semelhante à reconstrução da chave crip-
t.ográflca apresentada no Cap. 4, porém, a i'econstrução necessita de todos os bits de todas as
subchaves, e é, portanto, feita ao tél'mano do algoritmo de quebra i.e. após a determinação de
valores candidatos pala todas as subchavesl as relações linear'es aplicadas soba'e bits de subchave,
porém, que estão sendo pi'opostas nesta seção, devem sei' usadas dul'ante o ataque diferencial-linear,
i.e. não é necessário ter-se t.idos os bit.s de subchave, mas apenas os bits que participam da relação
linear, em uma ou mais inst.àncias consecutivas da função /ik. Estas relações devem fornecer um bit de
informação (paridade), da mesma forma que as relações lineares convencionais.

Vamos aplesental' algumas i'elações linear'es locais à função r'K baseadas nos bits menos significa-
tivos da soma nas caixas Si da função .rk (vamos utilizar a notação do Cap. 1 : @ = .fk(cr,P), de forma
análoga ao que foi kit.o pai'a a função F no Cap. 3, onde Ú, a,P C {0, 1132 são (um par de) subchaves ou
valores int.ermediários na geração de subchavesl vede Fig. 6.3)

[i) @]2, 81 = a]o] © P]o] o l
(ü) @]t6, 261 = .124] © Pl81

(Üi) @]10, 16] = a'l0, 81 © Pl161

(iv) @]18] = a]0,8, 16, 24]0 P]24] GO l

estas relações lineares locais têm taxa de desvio máxima : p' = {.

Abaixo seguem as 15 relações lineares não-triviais, de uma iteração, para a função F'K, derivadas a
partir das i'ilações linear'es (i) a (iv) acima :

(1) @]2, 8] = a]0] © Pl01 © l

(2) @]2,8, 10, i61 = a]8] 0 Pl0, i61 © l

(3) @l10, i61 = al0,81 © Pli61

(4) @]10, 18, 261 = cvj161 0/718, 16, 24] a) l

(5) @l2,8, 10, 18, 261 = al0, i61 © Pl0,8, 16, 241

(6) @]2,8, 16, 18, 261 = a]8, 16] © Pl0,8, 241

(7) @]16, 18, 261 = a]0,8, 161 ©P]8, 24] © l

(8) @l16, 261 = al241 0 Pl81

(9) @]2,8, 16, 26] = al0, 241 © Pl0, 81 © l

(lO) @]2,8, 10, 261 = cr]8, 24] © Pl0,8, i61 © l

(11) @l10, 261 = al0,8, 24J© Pl8, 161

(12) @]10, 16, 18] = a]16,24] ©P]8, 16] © l

(13) Ú]2,8, 10, 16, 18] = aj0, 16, 24Ja) P]0, 16, 24]

(14) @l2,8, i81 = al8,16, 241 0/7l0, 241

(15) @]18] = a]0,8, 16, 24]0 P]24] © l

9 conforme visto no Cap. 3
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/([l'Xi © I'Y2 r%]

I'Xz a) I'l'ã

I'z:

I'Zi©l'Y2=1'X301'X

I'Z2

I'Z2 (D I'lG = 1'X4 © I'Ys

I'Za

FZa a) I'Y4 = 1'Xs © I'Yn

I'Z4

I'Z4©l'Ys =1'Xõ©l'Y7

I'z.

I'Zs O I'yõ :: I'X7 O I'Ya

I'Zo

I'Z601'Y7 =1'X8

I'Z7

rZ7©l'Ya

I'z,

via relações lineares, no esquema de geraç

I'l''i 01'Xz0

ão desubchaves

/ío

/G , X'; )

(/{,,/{.)

(/G, K7)

(/G, /T,)

(K'-. , /{- - )

(/G, , .FG; )

( /G . , /G . )

I'Z7 ©l'Y8

Figui'a 6.1: Coi'relação ent.re bits de subchaves
para a cifra FEA L-8
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/( = (/G, /{n)
X'z.

/(L]['Xi a) ]'ya , ]'X2 © 1'% a) ryi] /G, [1'/{,,]/(, : [r/(,-]

I'Xi n.l:u
I'Zi(/ç'o, /{l )

FX:

I'z,

'}

.]

(/{,, K; )

I'x;

I'z;

'}

( /{4, Ks )

I'z,( /G , /{,)

I'Xs

I'z,

FYs

( /ç., , K,)

(/{:., /G,) FZ.

'7

I'X7

(.rG,, /{-.) FZ,

'8

'*'#u
(K'*., .rG.) rz*

/(,2 (32 bits)

/(,l (32 bits)

/{,- © K',., (32 bits)

Figura 6.2: Correlação entre bits de subchaves, via relações lineares, no esquema de geração de subchaves
para a cifra FEAL-8X; /{ = (/{L, KX) com /{n = (/{,i , /{,2); I'/{,i = 1'Yi © I'y2 q)I'Y4 ©l'Ys ©l'y7 0 1'Y8
e I'JÍr2 = llyi (1) 1'14 (1) 1'17 (1[) rY3 (1) 1'} 6
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.rí]8], /([]

/{R[ ]

[ ] [ ]

Ã'o,Ki) l2,8,10,161

[0,16. [2,8,10,16

[2,8,10,16]
(K',,K;

[0,16]
K4,KS) l2,8,10,161

61 l2,8,10,161

Figura 6.3: Relação linear de 3 iterações para subchaves das cifras FEAl-N

Genericamente, pode-se procurar relações lineares que satisfaçam adequadamente as regras de con-
catenação nas junções e bifurcações na estrutura de geração de subchaves. Na Fig. (6.1) tem-se a
comportamento de máscaras para o esquema de geração de subchaves no caso da cifra FEAL-8.

Para a geração de subchaves em FEAL-8X, tem-se o problema de que os valores de /{,i e /I',2 são
desconhecidos, i.e. não se dispõem dest.es valores nas relações lineares derivadas deste esquema de
subchaves (Fig. 6.2), durante a quebra da cifra FEAL-8X

Utilizar a relação linear iterativa de E. Biham para a função F (ou mF) citada no Cap. 3 não funciona
para a função .fi.K, mas pode-se tentar usar o mesmo algoritmo do Cap.5 que constrói relações lineares
de uma iteração para a função F, porém, aplicada à função .fi.K, (vede Fig. 6.5), i.e. a partir de relações
locais às caixas SÍ. Na Fig. ( 6.3) tem-se um exemplo da relação linear (2) acima aplicada a três iterações
consecutivas do esquema de geração de subchaves para FEAl-N. H

6.4.2 Relação Linear Múltipla de N lterações

No Cap. 4 foi definida a noção de característica múltipla de n iterações, como parte da estrutura de
um ataque diferencial-linear.

Podemos definir, analogament.e, a noção de relação linear' múltipla de n iterações. Vamos apre-
sentar alguns conceitos preliminares
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Definição 6.3 rConjunto de Todas as Máscaras Locais à Função F)
Para uma Trtáscara de bits P=a FY, ltu saída da .função F Ruina iteração de uma c{.fra de Feistet,

dãz-se que I'X* = {j'Xi , . . . , I'Xt..,} corresporlde ao conlurzto de todas as mascar'as de erzZrada que tém

a/g«ma co«./açã. ««, I'y, « . som-t. «, Xjl'Xil © F'(X, Ã.')[l'y] = 0 lem [a« d. d««i. p; # 0, Vi,
l $ í $ Zr},to. O ua/or trr, {.e. o rlúmero de máscaras de entrada com'elacionadas com a máscara de
saída, está associado à Junção F da cifra e à máscara FY, fitas líamos denota-la simptà$cadamente por
try} $cando implícita u função F pelo contento\ \

Definição 6.4 ('Conjunto de Todas as Máscai'as de Saída após N lterações)
Pa« «ma má«a« d. bits I'P = (1'yi, I'Xo) .Ê«, d' «t«d' ««ma cifra do tipo Fe{.t.l, o co«j-*'

de todas as máscaras de saída que possuem alguma correlação com I'P após n íterações é denotado por
FC'' = (1'yn,I'Yn-i © I'X;), ie. I'C'* é/o,m«d. po' todas a' má«a. bü d. «Ha co«'lacÍo«ad«
com I'P, considerarzdo-se todas as máscaras de entrada e saz'da em cada uma das n item'ações da
«/anão {í««, ; {(I'yi, I'Xf),. . .,(Fyn, I'X;)}.

Definição 6.5 (Relação Linear' Múltipla de N hei'anões,)

Uma «loção Zi««, m'í/íipla d' « áZ«açõ« é «ma «-«pla W* = (W},'P;,Wk,W;), -d' W} =
(I'Yi,I'Xo) é um.a máscara de bits .Pna de entrada, W; é o conjunto de todas as máscaras de saída
após n iterações, W; é o conlunZo de todas as mcíscaras de saída e de entrada em cada iieração, e Wk. é
o con.jurzÉo de todas as máscaras de bits de subcÀat;es correspondentes às máscaras em qr}, i.e.

wk = {1'/{; , . . . , i'/{;}

q'} = {(1'Yi , I'X;), . . .,(I'yn, i'X;l)},
FX; = {i'xi]x]i'xi] © F'(X, /{)[l'yl] = 0 c.« P; > 0, 1 $ { $ trv.},

I'X; = {i'X;jXji'X;l O F'(X, /{)li'V21 ' 0 com p; > 0, 1 $ { $ trv,, I'Ya ' I'Xo © I'X{ , l $ i $ trr.}
e, gerzericamenZe

FX; = {i'X].]X]i'X]] © F'(X, K)jl'Yn] = 0 com ta« d' d«,io p; > 0, 1 $ á $ trV-,

I'yn = 1'yn-2© I'Xá.i,l$ i $ trV.-.}
.assim, uma relação Jirzear má/lipZa representa todas as possa'ueÍs correlações de máscaras de bits de saída
que podem ser obtidas a partir de tina máscara de b ts de erzírada fixa, após n iterações de uma cijfra do
tipo Feistel (raide Fig. õ.4(b)).

Uma relação linear múltipla de uma iteração coincide com uma relação linear (simples) de uma
iteração, conforme definida no Cap. 3, se e somente se houver apenas uma máscara de entrada con'ela-
cionada com a máscara de saída.

Abaixo seguem alguns exemplos de relações lineares múltiplas locais à função F (valores entre colchetes
indicam a taxa de desvio local à função F, verificada por teste exaustivo de paridade)

(Fyi , I'X;) =(00000000.;, {00000000,12-'1})

(Fy2, FX;) =(00000104,, {0000000i,l2-:l})

''e, eventualmente :''rl' P: = { (!!)
11 a relação linear, na verdade, seria X]l'Xi] © F(X, K)[l'y]

subchaves I'/(* = {1'/(i , . . . , I'/{tr}, } associado
/([1'}(], de modo que existe um conjunto de máscaras de
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Z\Yo , .hXI

rx

a.X2
N

(b)

AXxA} «,- :

B

/v

I'x;
g

6.y;©AXN.i,AXwAC' I'l'w , I'l'w. l © I'X

Figura 6.4: (a) Característica múltipla de n iterações, e (b) Relação linear múltipla de n iterações

(['ya, rXã) =(00000208., {0000000U,]2''], 00000003,[2'']})
(Fy4, ]'Xi) =(00000410,, {00000004,[2-;], 00000005,[2'a], 00000006,[2'']})

(['Ys, ]'X;) =(00000820,, {00000008,[2 '], 00000009,[2-'1, 0000000.'{,12-:], 0000000Ca]2-']})

(['ys , ]'Xg) =(00000.428,, {00000008,]2'4], 00000009,]2'4], 0000000..'1,[2''], 0000000Z,]2';] ,

oooooooprl2-;l})

(['y7, ]'X;) =(0000124(;,, {00000010,[2''], 00000011,]2's], 00000016,[2'4], 00000017,12'4],

0000001.,4,[2-31 , 000000iB,[2'']} )

(['Y8, ]'X;) =(00001248r,{00000010,]2's], 00000011,]2's], 00000012r]2'4], 00000016r]2'4],

00000017,[2-'] , 0000001.4.;12-;] , 0000001B,[2-3] })

(['Y9, ]'X;) =(00001658r,{00000010,[2'S], 00000011,]2'S], 00000012=12'4], 00000016,]2'4],

ooooo017,]2''] , ooooooi c=12''] , ooooooio,[2''] , ooooooi z,]2-'] })

A noção de relação linear' múltipla dada acima não foi explorada neste trabalho para um ataque
efetivo a qualquer cifra de Feistel, mas. é api'esentada como uma extensão do conceito de relações li-
neares (simples), conforme apresentado no Cap. 3, com o propósito de se analisar I'elações lineares
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rx =(i''i © ro, FO, rE o rG, i'E © rG © rJ)

FE©FG©rJ

Si

rr'l rw
.FG

s.

So
rv rH, rB, r/O

'P/

Si

V
V

rz rB © rr' © rH, r/ © r/c i'L)

Figura 6.5: Aproximação local à função F'K a partir de máscaras locais às caixas Si(FEAL-N(X))

simultâneas, i.e. através de diversas máscaras de bits derivadas de uma única máscara inicial, aplicadas
a um mesmo text.o legível numa cifra, em analogia ao conceito (dual) de características múltiplas.

Um ataque linear utilizando a noção de relações lineares múltiplas ao invés de relações lineares
(não-múlt.iplas ou simples), poderia ser implementado, eventualmente, através de um método de máxima
verossimilhança. U

6.4.3 Problemas em Aberto

Podemos citar alguns problemas em aberto relat.avos aos métodos de análise vistos neste trabalho:

- um algoritmo para determinar estruturas diferencial-lineares a fim de se estender ataques feitos para
FEAL-8(X) para mais iterações, ou para outras cifras de Feistel, e que explore pelo menos um bit efetivo
de subchave, e exija menos textos legíveis escolhidos que o melhor ataque linear ao mesmo numero de
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it.erações da cifra (de modo que o ataque diferencial-linear seja mais vantdoso)l

em [Pa94] Paulo G. Pinheiro apresent.a um algorit.mo de tempo O(1) pai'a det.erminar qual a pro-
babilidade com que uma diferença de entrada AX pala a função F (FEAL-N(X)) causa uma diferença
Ay. Pela aparente dualidade entre ciipt.oanálise diferencial e linear, seria de se esperar que houvesse um
algoritmo (igualmente) eficiente que det.ermine exatamente a taxa de desvio de relações lineares locais,
conforme a definição, i.e. sem aproximações como o lema do empilhamento como feito no Cap. 5, para a
função F da cifra FEAL-N(X);

- como visto no final do Cap. 4, a tentativa de se estender o ataque diferencial-linear da cifra FEAl-
8(X) para FEAL-10(X) não foi bem sucedida para as combinações testadas de características com relações
lineares, pois, o número de bits efetivos de subchave explorados era 0 (zero); nestas tentativas não foi
usada equação de corte, pois, não havia necessidade de "diminuir" (ainda mais) o número de bits efetivos
de subchave. Seita possível, neste caso, porém, usar equação(ões) de corte no sentido contrário, i.e.,
para aument.ar o número de bits efetivos de subchave, ou sda, para pelo menos um bit ? Se for possível,
a t.écnica de equação de corte pode ser usada, em geral, pala "equilibrar" adequadamente o número de
bit.s efetivos de subchave pala uma implementação real deste ataque, e não apenas para diminuir esta
quantidade de bits de subchave. n

6.5 Conclusões Finais

Neste trabalho estudamos algumas técnicas de análise estatística de cifras de bloco, com algumas
implementações de ataques às cifras FEAL-N(X). Esperamos que com isso tenhamos ajudado a melhorar
a compreensão destes ataques para todos que se interessam por este assunto e despem prosseguir nesta
linha de pesquisa. n
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Apêndice

A mind once stretched by a new idem
neves regains its original dimension

Oliver Wendell Holmes

Never put ofT till tomorrow what can
be done just as well yesterday.

Examine the contents. not the bottle
The Talmud

A.l Pares de Texto Legível-Cifrado para REAL-N(X)

Esta seção refere-se a observações feitas no Cap. l deste trabalho.

Vamos apresentar a seguir algumas amostras de pares de (blocos de) texto legível, e, text.o cifrado
correspondente, para algumas instâncias das cifras FEAL-N e FEAL-NX ([Mi90]); estes exemplos não
tem o intuito de serem exaustivosl o objetivo é fornecer pai'âmetros que assegurem um certo gi'au de
confiabilidade na correr.ude de implementações dos algoritmos de ciframento e deciframento destas cifrasi

FEAh4
chave : K = 0123456789..4BCJ)EFn

texto legível : Pi = 0000000000000000,l texto cifrado : Ci = 1)88C4EF31769F'53E,
texto legível : PZ = .44Cf'0C9E6C9F'949E,; t.ext.o cifrado ; C2 :: 0000000000000000,

subchaves : as 4+8 subchaves ut.ilizadas são, respectivamente
1/{o,/{:,/{,,X',) = (0F'3B,, CÁ36,, F'17C,, IAEC=)
IK-,/{;,/{.,À'7) = (45.45,, B9C7,, 26E-B,, ..'1025,)

(/{.,/{,,K'to,/{ii) = (8B2-A,, ECB7,, ,'!C50,, 904C=)
e FEAL-4X

chave : KX = 0123456789.AB(;1)EF'0123456789.4Z?(.;1)EFa

texto legível : Pi = 0000000000000000,; texto cifrado : (;i = DF'7BEZ)1)31)59C7C41?,
l com alta probabilidade
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t.ext.o legível : P2 :: EB'4CC'C72Z)F83B024,l t.exmo cifrado : C2

subchaves : as 4+8 subchaves utilizadas são, respectivamente

(KXo,/{X:,/{X,,/{X;) = (7519,, 71f'9,, 84E9,, 4886,)

(/{X.,/{Xs,/{X.,/{X7) = (88E5,, 523B,, 4-E.,44,, 7..40E,)
(Ã'X.,/{X,,/{X:o,/{X::) = (F'E40,, 5E76,, 9819,, EB.4C;,)

oooooooooooooooo,

e FEAL-8
chave 1< = 0123456789.,'1B(;Z)EFz

texto legível : Pi = 0000000000000000,i texto cifrado : (;i = C-EEF'2C;86F'2490752,
text.o ]egíve] : P2 = F320E3EEE232,43E5,; t.exto cifrado : C2 = 0000000000000000,

subchaves : as 8+8 subchaves ut.ilizadas incluem, além de /{o, . . . , /{ii, também

(Ã'::,/{:;,/{:.,À'-.) = (22C0,, 479B,, .4805,, 0CB5,)
+ FEA L-8X

chave l<X:: 0123456789,4BCD.EF'0123456789.A.B(.;1)BFn

texto legível : Pi = 0000000000000000,; texto cifrado : Ci = 92BEB65Z)0E9382F'B,
texto legível : PZ = 0F'0E8E4F'301,4(328E,; texto cifrado : C2 = 0000000000000000,

subchaves : as 8+8 subchaves incluem, além de /{Xo, . . . , /{Xii, também

(/{X,,,/{X-;,/{X:.,/{X:;) = (IB04,, 2455,, 0C,40,, 653B,)

+ FEAL-16
chave K:: 0123456789..41?C'DERA

texto legível : Pi = 0000000000000000,l texto cifrado : Ci = 3 4DE01)2ÁZ)84DOB6Fa
texto legível : Pa = F'lH4030C'70B71312,; t.exmo cifrado : (.;2 = 0000000000000000,

subchaves : as 16+8 subchaves incluem /{o, . . . , /{i5 além de

(/G.,K':,,/{-8,/{:') = (5323,, 0Á3E,, F'319,, C274,)

(/{«,/{,:,/{2,,/{«) = (8283., 0E38,, 0149,, 7EB7,)
e FEAI.16X

chave l(X:: 0123456789..'!B(;1)EF'0123456789.A.B(;Z)EF=

text.o legível : Pi = 0000000000000000,i texto cifrado : (;i = 01.494383EB191?.407,

texto legível : P2 = .402E51B5740C75Á6.; texto cifrado : C2 = 0000000000000000.
subchaves ; as 16+8 subchaves incluem /(Xo, . . . , /{XiS além de

(/{Xiõ,/(Xi7,KXi8,/{Xt9) = (3E32,, 4652,, 1CC1,, 340Fa)

(K'X«,K'X,:,/{X2,,/{X«) = (778 ,, 7710,, 0324,, 8410.)

e FEAI,32
chave 1< ::: 0123456789ÁBCI)EFn

texto legível : Pt = 0000000000000000,; texto cifrado : (;i = (59BOF'ÁE6Z)l)E1)6BOB,
texto legível : P2 = 1)F'51?31)DE.4E013779,; texto cifrado : C2 = 0000000000000000,
subchaves : as 32+8 subchaves incluem /í'o, . . . , /t'2s além de

(/{«,K«,/{«,]{«) = (.'141B,, 06F'B,, .'17E0,, 05F'9,)
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l K« , Ã'« , /Í« , À'3- )

IK«,K«,K«,x'«)
(/{«, /{«, K«, K«)

(EE6(;,, 0B05,, 76F'B,, 225/J«)

(7289,, 8298,, EÁ(;Z),, 861)D,)

1800.4,, 59zl,, IÁ47,, 7(;8p=)

e FEAL32X
chave l<X = 0123456789,4BCDEF'0123456789.AB(,;1)EFn

texto legível : Pt = 0000000000000000,l texto cifrado : Ct = 9C9B549731)f'685F'8.
texto legível : P2 = IBID.A84E09.45F.429,; texto cifrado : (;2 :: 0000000000000000

subchaves : as 32+8 subchaves incluem B.'Xo, . . . , /{X23 além de

(/{X«,/{X«,Ã'X«, /{X«) = (IC'.48,, BC64,, ..400B,, BD02,)
(/(X2.,/{X2,,/{X«,/{X3i) = (IF'5Pa, 8F'lC,, 6B81,, B560,)
(/{X«,/{X*,/{X«,/{X«) = (196 ,, 9 BI,, BOIS,, 8190,)
1/{x«, Ã'x«, /{.x«, x'x«) = (9p'72,, 6643,, .4032,, 683.4«)

e FEAL-64
chave 1< = 0123456789,4BCDEFa
texto legível : P] = 0000000000000000,; texto cifrado : Ci = 4512F'593E.E42352E,
texto legível : P2 = 70C'F'B1)58838E6.45B,; texto cifrado : C'2 = 0000000000000000,
subchaves : as 64+8 subchaves incluem Ko, . . . , /{39 além de

(/{40,/{4i,/{4,,/{43) = (044Fa, F'526,, 4B14,, 1199,)

(/{44, /{45, /{46, /{47) = (.A778,, F'B50,, B..461)r, 8B5E=)
(/{«,/{«,/{«,/{.:) = (64E8,, F'022,, .'19BB,, 0047,)

(/{s2,/{s.,/{s.,Kss) = (5839,, 0705,, 093.A,, CHOCA)
(K's6,/{",Ks.,/{.9) = (Cf'53,, 533B,, 8.A90,, 2CBFz)
(/{60,/{':,/{.:,]{«) = (5963,, B03C,, 8474,, 5F'60,)

(/{6-, K'", /{«, /{6') = (7BF'6,, .4EB.4,, ..4..438,, B35-4,)

(/{08,/{",/{«,K7:) = (2923,, 0EBF=, 0039,, 57B6,)

e FEAL-64X
chave l<X = 0123456789,4BCDEF'0123456789.ABCZ)EFa

texto legível : Pi = 0000000000000000,; texto cifrado : Ci = E21?0F'lC298.EB5030,
texto legível : P2 = (;BOZ)20.A9EÁ791.A60,; texto cifrado : (.;2 = 0000000000000000.

subchaves : as 64+8 subchaves incluem /{Xo, . . . , /{X39 além de

1/(x40,.r(x41,/{x42,Kx43) = (E.A3Fz, 63A9,, 7s30,, 291Á,)
l/TX44,KX4s,/{X46,/{X47) = (36.47,, 55F'2,, E.4BE,, 034B,)
(/{X«,/{X-,,Ã'X«,KXs:) = (8709,, Á6C'9,, B535,, 00.A2,)
(/{X.2,/{X«,/{X«,Ã'X;;) = (0921,, C146,, B707,, 6418,)

(/{X6.,/{X«, /{Xs.,KXs9) = (B6F5,, EEE9,, 13EF=, 3026,)

(/(X60, /{X.:, /{X6:, /{X6,) = (5CB0,, 5043,, 8CEB,, 5..'1F'.4,;)

(/{X«, KXõ.,Ã'Xs.,/{X«) = (529F=, 000,'1,, E03.'{,, COF'3,)
(/{X«,/{Xõ,,/{X70,/{X7i) = (7504,, B497,, 3Á05,, ÁllF=)
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e FEAL-128
chave 1<:: 0123456789..'1BCI)EPz

texto legível : Pi = 0000000000000000,l texto cifrado : Ci = 42F6147264E1)686.4.;

texto legível : P2 = B25(;F'F'371E1)2F'8B0,; texto cifrado : C2 :: 0000000000000000,
subchaves : as 128+8 subchaves incluem /{o, . . . , /{7i além de

(K'«,/{«,/{«,/{«) = (2684,, 0803,, 908C,, 304C;,)

(/{7., Ã.'77, /(", /{7') = (17f'8,, 61B0,, 8570,, F'5.43,)

1.1<80,l<8\,Ksz,lÇ8s) = 1.B8D2,, FF3B,, 6BCB,, DCFB.)
(/{84,/{8s,/{",K87) = (0C56,, 9218,, .4593,, f'85Fa)
(/{«,/{89,Ã'",/{9:) = (OF'3Fr, C7F'1,, 7F'6Fa, B6F'E,)
1/{«,/(«,/{«,.rí.«) = (6ia7,, 045E,, 791c,, 7i77.)
(/(«,K'o',K",/{«) = (Á9C ,, 5C'00,, 0400,, BC.4,4.;)
(Kioo,.rGoi,Ki02,/{-03) = (4565,, 046B,, EE3Fa, .4.4F'2,)
(K':04,/{io;,/{t06,/{107) = (5009,, 07EFn, B57Cz, 605F=)

(K:o:,/{-o,,/Ü-o,/{-t:) = (37B7,, B034,, 9288,, 94BE,)
(K::,,K--;,/{--.,/{::;) = (6E90,;, ,'1300,, EE3.'{., 10CE,)
(/{-:.,B.::,,/T-:.,/{--,) = (EF04., 00/'9,, 779C,, 6F'68,)
(/{:«,/{:,-,K:«,K:«) = (BF'72,, F'72D,, 8600,, 0.'110,)

(/{:«,/{:,.,Ã':,.,/{:«) = (05E7,, 4189,, 63E4,, 2292,)

(K:«,/{:«,K-«,Ã'-;:) = (B540.;, C553,, 2422,, 0486,)
1/{i«,/{i33, ríi«,/{i3;) = (7AIFa, BOF'7,, 3892,, 7C70,)

FEAL-128X
chave l<X - 0123456789.,'1BCI)EF'0123456789,4BC'Z).BFa

texto legível : Pi = 0000000000000000,; texto cifrado : Ct = 14Á15436F'18B2231),
texto legível : PZ = B.,4B3F667D6B30432,; texto cifrado : (,;2 = 0000000000000000,

subchaves : as 128+8 subchaves incluem /{Xo, . . . , /{.V7Í além de

(/{X«,/{X«,/{X7.,/{X«) = (1878,, 0914,, B40B,, 0934,)
(KX76,/{X77,/{X«,Ã'Xvo) = (82E0,, 069C,, 72BF=, 7F'02,)
1/{X80, K'X.-, /TX8,, /{X8,) = (19F'7,, .4.423,, E736,, 0040,)
(/{X«,K'X«,/{X«,KX8,) = (090E,, 6266,, 6F'79,, 01C5,)
(lTX«,K'X«,/{X,o,K'X,-) = (C434-, 536 ,, 2962,, 5262,)

(/{X,:,/{X«,K'X«,Ã'X«) = (F'0Á0,, 4BEB,, 3C33,, C444,)
(/{X«,/{X«,KX«,/{X«) = (843'1,, 0E32,, 7120,, SOCA,)
IK'X:oo, /{X:o-, /{X-o:, K'X-03) = (2COE,* 8..480,, 9638,, C31B,)
(lÍXi04,/{Xios,/{Xioc,/{Xi07) = (577Fr, 3928=, 1?E67=, 15B9r)

(/{X-«,K'X-oo,/(X-:o,/{X:::) = (326B,, 3719,, F'08A,, .45B6,;)

(/{Xii2,,r(X:t3,/{Xii-,KXii;) = (0EF'8,, B3 5,, C2 Fa, 0EG6,)
1/{X::6,/{X--,,KX:-8,/{X-:,) = (8470,, C522,, 8125,, 8CEE,)
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(/{X-,o , À'X:,- , Ã'X:,, , KX: «)

(/x'Xt24 , /(Xi2s , /{Xt2c , KXi27)
(/('Xt28, /{'Xi29 , /ÍXi30, /\'X131)

(/{X:;: , A'X-«, /{X-« , KX-«)

li 9s,, c522,, ii86,, 8Á73.;)
1730.4.;, .47z3,, r'4c6,, 574Á,)

(8068,, 3010.;, 5476,, 73B6,)
(92BB,, 8E60«, 85F'B,, 4340,)

A.2 Redução do Custo de Busca Exaustiva

Esta seção refere-se a observações feitas no Cap. l deste trabalho

Definição A.] (Pi'opi'iedade de Complementar'idade [Do82, La92])

Uni.a cl/ra possui a pl'opriedade de complementam'idade se, para qualquer chape /( e qua/quer
Le=Lo legível P, tem-se : EKI.P) = C ++ X-iJ.p'l = C, onde EK0 é um atgoHtmo de cijramettto com chave
/{, e X é o oa/or X como/emendado: {.e. se X € {0, 11', enéãa, .X C {0, 11' e X © X = 2' -- 1. Esta
p«p,{ d d dimi-{ . .«l. d. «m« b« -.«Z:«, p.i', p"" "m« t-t.Zi« d. q«.Z,« EK.(P) = Ci,
Leín-se que, caso C = Ci, então, 1< = 1 i, e, se C = Ci, então, l-í = 1<i, sem a necessidade de cifrar P
com lx'i, devido à compõem.entaridade da càlfra, reduzindo pela metade o número de cáframeTitos necessários
(ou seja, a complementação é uma operação comutativa em. relação ao cilrcimento e deciframento).

Definição A.2 ('C]taves ]iYacas [Do82, La92],)

Sejam /{l, ]í2 C {0, 11a, com /\i ?é /{2, duas cbaues crip&ogr(Í/ices para uma cil/ra de FezsteZ de n
iterações e, {Ai, . . .kn}, e {Ê{, . . ., AL}, as subcbaues respectit;as, geradas por lim mesmo aZgoritmo. Se

Éi = Ê;, l $ í $ n, -lã., diz-« q-e (/{i, /{2) /armam «m par de chaves fracas. Para «m p« d'
chaves .fracas, teta-se que todos os cilramentos/deck.framenlos feitos com uma chave podem ser executados
"m . .«t« .h««, {«di.tá«lam-Z., {.. EK.(P) = C + EK,(P) = C. C.m {st., o «.t. de «ma Z,«ca
erausízt;a por /{l ou /{2 dl nznut, pois, qualquer das duas chat;es sertie para quebrar uma dada instancia
de cijramento. Esta propriedade é devida {to algoritmo usado na geração de subchaues.

Definição A.3 rChaves gemi-F'Facas [Do82, La92],)

Sejam ]tt,.lÍ2 € {0, 11d, com /l1 7é .r(2/ duas chapas c7'zptogrcÍ/ices para tinta cil/ra de .f;btsteZ de n
iterações, e, {ki, . . . Ên}/ e {k/ , . . . , A'' }, as subchaues respecliuas, geradas por um mesmo algor+tnlo. Se

ki = A/ .Í.ll ] < 2 <. n, z.e. as subcÀaties geradas por ]ÍI sao as mesmas geradas por /{2, mas em

ordem inversa, então, diz-se que (/{i, /{2) /armam um par de chaves semi-fracas . Para um par de

chaves gemi-/facas, tem-se que todos os tea;tos cil/fados com ama das cbaties podem ser decifl'aços tida
ciframento «m - o«Z« cb'«; . «{"-"«a, i... EK.(P) = C $ EK,(C) = P. O c«t. d' «ma b«ca
eraustiua por lÇ} ou lÇZ diminui devido a esta prophedade, pois, qualquer das duas chave pode ser usada
para quebrar tlm.a dada instância de ci/lamento/deck.framento. Esta propMedade é devida ao algoritmo
usado Tia geração de subchaues.

A.3 Simetria no Ciframento-Deciframento de Cifras de Feistel

Esta seção i'efeie-se a observações feita no Clip. l deste trabalho.

Sda /d :ÍO, llÕ --> {0, 11b a operação identidade, GK. : {0,11ÕxÍO,llk -+ {0,11Õ a operação realizada
numa iteração da cifra, e Tr : {0, 11Ü --} {0, 11Ó a operação de troca, onde b é o tamanho do bloco da
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cifra em bits, e, k é o tamanho da cllave em bit.s. Ent.ão, (7 = G/f.(Tr(G/(...(
acordo com uma cifra de Feiste] de n it.erações. O deciframento coi'responde a

T,(G/f: (P)) . . .))), de

.Y = G/G(r.(GK,( rr(G/{. (C) ) .)) )

Vamos usar indução no númei'o n de iterações para provar que X = P

Para n = 1 : G = GK:(P):> X = GK.(C) = G/G(GK.(P)) = /d(P) = P

Para n = 2

X G/G(rr(GK,(C))) = GK.(rr(G/{,(GK,(r,(GK.(p))))))
G/{:(7',(/d(I",(G/Í.(P))))) = GK.(7''(Tr(GK.(P))))
G/a (G/G (P)) = /d(p) = P

Hipótese de Indução (H.l.) : supondo a proposição válida para r] = { -- 1 iterações, consideremos o caso
de n = { iterações : C = G/í,(T,(GK,.. (. . .Tr(G/G (P)) . . .)))

Sda y = GK...(7',(. . .Tr(G/G(P)) . . .)) o ciframento de P sob t--l iterações, então, C' = GK,(Tr(y)),

GK.(rr(. . . G/{...(rr(GK.(c)) . . .))) = GK:(r,(. . . Gx...(r«(GK.(GK,(r,(y)))) . . .)))

GK.(T.(. . . GK...(r«(.rd(r,(y))) . . .))) = GK.(T,(. . . G/{...(.rd(y) . . .)))

G/a (rr(. . .G/ .:(y) . . .)) = p

onde a última igualdade segue da H.l. Portanto a composição alternada dos operadores G/í.. e Tr, segundo
uma cifra de Feistel, é uma involução. n

A.4 Redundância de Bits de Subchaves Geradas via Função
-zk (REAL-N(X))

Esta seção refez'e-se a observações feitas no Cap. l deste trabalho.

Na transformação da função F pai'a FEAL-N(X) para a função mF, supondo que as subchaves foram
geradas pela função .fi'K das cifras FEAl-N(X), segue que as subchaves .4/Ti possuem bits redundantes

No caso da Fig. 1.13, supondo N par, as subchaves .4.1t.3,.4/{S, . . . , ,4]\.'W-i possuem os 8 bits mais
significativos e os 8 bits menos significat.avos idênticos entre si, e analogamente as subchaves .4/{2, .4/{4,

, Á/{N nesses 16 bit.s "externos". Desta forma, uma vez det.erminada por completo duas subchaves
consecutivas de um destes grupos, tem-se 16 bit.s já determinados para as demais subchaves desse mesma
grupo.

Considerando que as subchaves .A/{W+i e .4/\ N+2 soam posicionadas nas it.erações IWJ e ['rJ + l,
tem-se que as subchaves Á/Ü, para ] $ j $ N + 2 são

para N par e N par

se l $ { $ #,

.4/í'i =
lO, /{f-i, 0) 0(/Í/v , /{x+]) ©(Kw+2, /{N+3),
(0, Ã.i-] , 0) © (/{w , /ç'w+i),

l impar
l par
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se g + l $ .j $ JV

lo,/q
lo,.rÜ

1 , 0) © (Ã'w+a , /{w+s) ,
i, 0) 0(/(w+4 , /{x+5) 0(Ã./v+6, /{w+7)

J impar
J par

ÁK'N+l =(Ã'w, À'N+i) ©(Kw+4, A'N+5) o(Km+6, /{w+7)

(KA, , /{Jv+i) 0(/{w+2, K/v+3) 0(/{Jv+4, /{N+s)ÁlÍN+2

para N par e
se 1 < i<

mpar2

,4/{; = .f lg' /{i.i, o) a) (/{w, KN+l) © (lÍW+2, /(m+3), i ímpar
n/*:: 'l.(0,/Íi-i,0)a)(/{W,/{W+i), i par

se g- + l $ j $ ;V,

(o, Kj
(o, Kj

t,0) ©(X'w+4 , /{x+5) 0(/{w+6, /{w+7)
1 , 0) © (/{w+4 , /{w+5) ,

J par
J impar

IA'N , /{N+I) O(KN+2, Ã'N+3) ©(KN+4, Ã'N+5)

Á ]í JV + 2 (/{N, /{N+I) ©(/{N+4, KN+5) O(/{N+.6, /{N+7)

para N ímpar e [-ZJ par

se l $ i $ 1qJ,

,'l/{. = .1' 19' /{i.i, 0) © (KN, KX+t) © (/{w+2, /{w+s), i ímpar
'-''' /{i-l, 0) ©(K/v, K/.r+l), i par

se lgJ + ] $ j $ .v,

.,IK. : .f 1?, $--,?1 © IC«'+-, 5«,+;1 © (/{«'+',/{«,.,), Jjmp-
''''' Kj-i,0) O(KN+4,KX+S), .Ípar

.4Ã.JV+l =(KA', /(X+i) 0(/{W+4, Ã'x+S)

Á/{w+2 =(/{w, Ã'w+i) 0(/(x+2, /{w+3) 0(/{w+4, Kw+s) 0(/{w+6, /{w+7)

para N ímpar e [-ZJ ímpar

se l $ á $ 1gJ,
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lo,,rí..
lo, /{.

l , 0) 0 (KA,
: , o) o (À',.,

/ç.w+i) 0 (KN+2 , A'N+3)
A'N+l),

l Impar
l par

se lgJ + l $ j $ N,

IO,Kj
(o, Kj

l , 0) 0 (Ã'/v+4 , /{w+s) ,
] , 0) 0(/Ím+4, /{/v+5) 0(/(w+õ, /{N+7),

J par
J Impar

ÁÃ'N+i =(KN, /{Jv+i) 0(Ã'w+2: X'w+3) ©(Kw+4, Ã'w+5) a)(/{w+6, /{/v+7)

.4/{x+2 =(/íw, Kw+i) 0(/{w+4, /{w+5)

Como a função .fik é parcialmente inversível (i.e. a partir do valor de saída e de uma das entradas, é
possível descobrir o outro dado de entrada), ent.ão, se for possível determinam alguns pares de subchaves
consecutivas, pode-se deduzir as demais subchaves /{f pelos esquemas de geração de subchave, e assim,
pode-se chegar à chave I'i inicial.

Como apenas as subchaves .4/(j de 32 bits serão efetivamente usadas, haverá uma passagem adicional
para se obter pi'imeiramente o XOR de pares de subchaves .lí'i e, então, se chegar à chave l<.

Observa-se também que, poi' construção, as subchaves .4/{.i possuem entre si alguns bits repetidos
ou redundantes. A existência dest.es bits independe do posicionamento final das duas últimas subchaves
.4/{W+i e Á/{w+2.

Os bit.s redundantes são os 16 bits "externos", e eles se dividem em dois grupos: um deles é formado
pelas subchaves das item'ações anteriores à subchave .4Ã'N+l , e o outro grupo é formado pelas subchaves
das iterações após a subchave Á/ç'N+2

Alterações na posição das subchaves .4/íW+t e .4/{W+2, podem alterar a quantidade de bits repetidos
en] ambos os grupos, mas os 16 bits em si, em cada grupo, não são alterados.

Tais bits repetidos reduzeíil o númel'o de bit.s de subchave a serem determinados por um ataque, desde
que se suponha que as subchaves t.enham sido geradas por algum dos algoritmos especificados nas Fig.s
1.3 ou 1.4 (vede Cap. l).

A.5 Bits Não-Redundantes de Subchave para FEAL-N(X)

Esta seção refez'e-se a observações feitas no Cap. l deste trabalho.

Os bits não-i'edundantes de subchave correspondem a bits de subchave que não se encontram
repetidos em outras subcliaves geradas pelos algoritmos de geração de subchaves para as cifras FEAL-
N(X), e assim, não são facilment.e deduzidos a partir do conhecimento destes outros bits.

Supondo que a subchave Á/{W+i foi posicionada na iteração IWJ, e que .4/(W+2 foi posicionada na
iteração lgJ + l (vede Fig. A.l), e denot.ando /{Í por (/{i.o, /(i,i) ', então

para N par e N par

2/I'i tem 16 bits, e /{{,o,/\'i,l têm 8 bits
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(i) as subchaves .4/x l , .4Ã'3, . . . , '4/{#.l têm os 16 bits externos (/{N.o © /{m+2,0, /íN+l,l © /x N+3,i)
eni comum .

(ii) as subchaves .AA'2, .4/{4, . . . , .,'lA'm têm os 16 bits (/{N,O, KW+i,i) em comum

(iii) as subchaves .4Ã'q.+i,Á/{#+a, . ..,,4KW-i tém os 16 bits(/{w+4,0, lÍX+S,t) em comum.

(iv) as subchaves .4Ã'#+2,Á/(#+4, . . . ,.4/x m t.êrn os 16 bits (/{N+4,0 © /{N+6,0,/{'/v+s.l © A'N+7,1)
em comum

.4/(W+i possui os 16 bits "externos" iguais aos bits : (ií) © ({u), e, 4/i'X+2 tem os 16 bits "externos"
iguais a : (í) © (íÍI).

- para N par e -f ímpar

(i) as subchaves .4/í'i , .4/{3, . . . , ,'iKN têm os 16 bits (K'N,o © K'N+2,0, /{N+l.l © lTW+S,l) repetidos

lii) as subchaves .4/í'2, ,4/{4, . . . , .4Ã'#.. têm os 16 bits (/{X,o, /{/y+i,i) repetidos.

liii) as subchaves .4A'#+t,.A/{#+3' ' ' ' ''4/{W têm os 16 bits (/{N+4,0 © /{W+õ,o, KW+S,i a) /{w+y,i)
repetidos.

(iv) as subchaves .4/{#+2, .A/{#+4, . . . , ÁÀ.N.l têm os 16 bits (/{N+4,0, KW+S.i) i'epetidos.

Á/{W+i possui os 16 bits "extei'nos" iguais aos bit.s : (í) © (áu), e, .4/{W+2 tem os 16 bits "externos
iguais a : ({i) O ({ÍÍ).

- para N ímpar e l;J par
(i) as subchaves .A/{i , .4/{3, . . . , Á/{l#J-i têm os 16 bits (/{N,o© /{w+2,0, /(w+i,i O

(ii) as subchaves .4/{2, .4/{4, . . - , AKl#J têm os 16 bits (/{W,o, /{W+i.i) repetidos

(iii) as subchaves ÁÃ.'l#J+] ' '4/{l#J+S' ' ' ', .4/{X têm os 16 bits(/{x+4,0©A/{w+õ,o' KW+S,i©.4/{W+7,t)
repetidos.

liv) as subchaves .4/{l#J+2' '4/(l+J+4' , .4KW.. têm os 16 bits (l(N+4,0, Km+S,l) repetidos.

Á/{/y+l possui os 16 bits "extei'nos" iguais aos bits : (ií) © (iu), e, .4KX+2 tem os 16 bits "externos"
iguais a : (í) © ({ií).

para N ímpar e I'rJ ímpar :

(i) as subchaves .4/{i , .A/{3, . . . , '4/{l#J tem os 16 bits (/{X.o © /{W+2,0, K'W+i,i O /TN+3,1 ) repetidos.

(ii) as subchaves Á/{2, .4/{4, . . . , Á/{lTJ-i têm os 16 bits (KN,o, /{W+i,i) repetidos.

liii) as subchaves .4/{l.!J+i ' '4/Tl#J+3' ' ' ' , 4/{W.. têm os 16 bits (/{Jv+4,0, /(w+5,i) repetidos.

liv) as subchaves .4/{141+2, .4/{141+4,. . ., Á/{X têm os 16 bits(/{w+4,0© /{W+6.0, /{W+5,i © X'N+7,1)
repetidos.

.A/{W+i possui os 16 bits "externos" iguais aos bit.s : (í) © ({u), e, .A/{Jv+2 tem os 16 bits "externos
iguais a : (í{) © ({íí)

Em todos os casos, tem-se

32 + (]V + 2) bits .A/\'j pai'a ] $ .j $ ]V + 21

lg-J + 16 -- 32 bits redundantes em (i) + (í{);

/{N+s.l) repetidos( eLI
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(]V -- lg-J)* 16 32 bits redundant.es em(á{) +(iu);
32 bits ]'edundanLes em .4/\'N+l e .4.1ÍW+2;

Portanto, t.emos : 32+(]V+2) --((Jv--LgJ)+ t6--32)(l#J)#16+32--32 = 32+A'+64
16 # ]V + 96 bits não-redundantes de subchave

Assim, por exemplo, para

FEAL-5, tem-se: 16 # 5 + 96 = 176 bits não-redundantes de subchavel

- FEAl-7, tem-se: 16 + 7 + 96 = 228 bits não-redundantes de subchave;

FEAL-8, tem-se: 16 + 8 + 96 = 224 bit.s não-redundantes de subchave;

FEAL-16, tem-se: 16 + 16 + 96 = 352 bit.s não-redundantes de subchave;

16 + ]V+ 32

A.6 Sobre a Função F(K,.) para REAL-N(X)

Esta seção refere-se a observações feitas nos Cap. 1, 2 e 3.

Vamos provar que a função F(/{, .) das cifras FEAL-N(X) é bijetora pai'a uma subchave K fixa.

(1) F'(K, .) é i«jet.ra: soam Ã' =(/{i,/{,), a =(ai,a2,a:,a4) e P =(Pt,P2,Ps,P4), ai,Pi, .rq ':
{0,11', l $ í$ 4, 1$ .j $ 2 tal que a- #P e suponha, por absurdo, que F(/{,a) = F'(/{,/7)(*).

Soam F'(/{, a) = ' = ('y- , ',, ',, '-) e r'(/{, P) = á = (á: , â,, áa, 'Í')

Tem-se as seguintes relações:

(1) ': = So(a:,'y,) = So(P:,â,) = á:
(2) '2 = S: (ai O a2 © /L , a, © a. © X'2) = Si (PI © P2 O /{- , P3 © P- © /{2) = á2
(3) ', = S.('y,,a,©a ©K':) = So(Ó,,P;©P.©/G) = â:
(4) '4 = Si('y3, a4) = Si (á3,P4) = â4
Suponha que (2) é verdadeira (caso cont.rário, (*) seria falso) i.e. '2 = ó2 (5)

De (1) e (5) segue que ai = Pi (6)

De(3) e(5) seguequea3©a4 Ki =/3s©P4q)/{l(7)
De(2),(6) e(7) segue que a2 = #2(8)

De(3),(4),(5) e(7) segue que a3 =/i3 e ul =/74(9).
De (6), (8) e (9) segue que a = P. Absurdo, pois, a' ?é P por hipótese. Logo F(/{,cr) # F'(K,P) e

F'(/{,.) é injetora.

(11) F'(/{, .) é sobrdetora : :dam P = (Pi,P2,P3,P4) e À' = (/{i , /{2) fixos, e vamos d't"minar '- tal
q- P = F'(K, a).

Notação: ROR2(X) é uma rotação de 2 bits para a direita de um operando de 8 bits.

Tem-se as seguintes relações

(1) P: = So(a-,P:)
(2) P: = S-(a- © a, © /{-, a3 © "' © K'')
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lO, /{o, 0) 0(/{w , rGv+i) 0(Ã'/v+2, K'w+3)

(0, K'i , 0) © (/Üv , /{w+i ).4/('2

AKL#J

/{l#J+i
.4/{w+2

.4/{N-I =(O, /{N-2,O) ©(/{N+4, K'N+5)

.4/{N =(O, Ã'N-I, O) ©(K/V+4, /{N+5) ©(/{N+6, /{N+7)

Figura A.l: Bit.s redundantes de subchaves, anteriores a .4/{W+i , e posteriores a Á/{W+2

155



(3) P; = So(P2, a, © a4 ® /l.':)

(4) P. = si (P;, a.)
De(1) tem-se ai =(ROR2(/7i) -- P2) m'd 256(5).

De(4) tem-se a4 =(nOR2(P4) --P3 1) mod 256(6).
De (3) e (6) tem-se a3 = a4 O X'2 © [(ROR2(P3) P2) mod 256] = 1(ROR2(/i4) -- Ps -- 1) mod 25610

/{, © [(aOR2(P;) P,) m.d 256] (7)

De(2),(3) e(5) tem-se a2 = c-i O /(i © ](ROR2(/72) -- a3 © '-4 © Ã'2 -- 1) mod 256] = 1(ROR2(Pi) --
P2) mod 256] © /{i © l(ROR2(/32) -- K2 © ((ROR2(/33) -- /32) mod 256) -- 1) mod 2561

Assim, cv está complet.amente determinada a part-ir de /7 e 1<, portanto, F'(/{, .) é sobrqjetora.

De (1) e (11) segue que F'(X', .) é bijetora.
H

A.7 Sobre a Função mF(K,.) para REAL-N(X)

Esta seção refere-se a observações kit.as nos Cap.s 1, 2 e 3

Vamos provar que a função mF'(K, .) das cifras FEAL-N(X) é bijetora (inversível) para uma subchave
1< fixa.

(1) mF'(Ã',.) é injetora: soam /{ =(/{i,/{2,K3,K4), a =('-i,a2,a3,a4) ' P -(Pt,P2,P3'P4),
ai,P{, /{i C {0, 11', l $ á $ 4

Suponha, por absurdo, que o # P, mas, mF(/{,a) = mF'(/{,P) (*), onde mF(R,a)
('yt,'y2,'y,, '4) e mP'(/{,P) = á = (ói , á2, á;, ó4). Tem-se as seguint« "l'ções

(1) '- = So(al © /{i,'y2) = So(Pi © Ki,á:) = â:
(2) '2 = SI(al ©a2o/b,a3©a4 /{;) =si(Pi oP2©/{2,P,©P4©/{3) =õ,
(3) '; = So('y,,a,©a ©K;) = So(Õ:,P;©P4 0K.) = â.
(4) '4 = S] ('y;, a4 © /{4) = Si (Õ,, P4 0 .rG) = á4
Suponha que (2) é válida, ie. que '2 = á2 (5), caso contrário ('k) seria falso.

Seguede(1) queai =PI(6). Por(3) e(5) tem-seque'y3 =ó3 a3Ocr4=P3©P4(7)
De(5),(6) e(7) tem-se a2 = P2(8). De(4),(7) e(8) tem-se a4 = /34(9), e por(7) obtém-se cr3 = P3

(lO).

Por (6), (8), (9) e (lO) segue que o = P. Absurdo, pois, o # P por hipótese. Logo, mF'(/{,cr) #
mF'(/{,P) e mF(/{, .) é i«jetora.

(11) mf'(/{, .) é sobrdetora : Sd'r« /i = (Pi,/3z,/33,/34) ' /{ = (/{i, /{2, /{,,/{4) fix's- Vam" d't"-
minar a =(ai,az, a3,a4) tal que P = mF(/{,a).

Tem-se as seguintes relações

(1) P- = So(al © R'i,P2)

(2) P, = $: (a- 0 a, © /G, a. 0 a. © /{;)
(3) P3 = So(P2, a3 © '' © K')
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l4) P4 = SI IP3, aa O /{4)

De(1): al = 1(ROR2(Pi) -- P2) mod 2561 © /{t(5).
De (4) : a4 = 1(/iO/i2(#4) -- /7S -- 1) mod 2561 © /{4 (6)

De(3) e(6) : a3 = /{4 OI(ROR2(/34) --P3 1) mod 25610/ç:3©[(ROR2(P3) --P2) mod 256j(7)

De(2),(5),(6) e(7) : a2 = ai © /{2©l(ROR2(P2)((ROR2(/33) --/32) mod 256) -- 1) mod 2561
l(ROR2(Pi) P2) rr od 2561 © /{i © /{2 © l(R0/22(P2) -- ((ROR2(P3) -- P2) mod 256) 1) mod 2561

Assim, o está totalmente determinada a partir de P e K, e segue que mF(/{, .) é sobrdetora.

De (1) e (11) segue que mF'(/{, .) é bijetora.

A.8 Pares de Texto Legível-Cifrado para REAL-N(X)/RP

Esta seção refere-se a observações feitas no Cap. 5 deste trabalho.

Vamos apresentar a seguir algumas amostras de pares de (blocos de) texto legível, e, texto cifrado
correspondente, para algumas instâncias das cifras FEAL-N/RP e FEAL-NX/RP; estes exemplos não tem
o intuito de sel'em exaustivos, mas, de foi'necer parâmetros que assegurem um certo grau de corretude de
implementações dos algoritmos de cifrarnento e deciframento destas cifras3. As subchaves usadas abaixo
referem-se às subchaves citadas no início deste apêndice

. FEAL-4/RP
chave : K = 0123456789.'1B(.;DEFn

texto legível : Pi = 0000000000000000,l texto cifrado : Ci = CE037E6.45C472Z)84,
texto legível : PZ :; ,4.,'!EE79EZ)0268813B,; texto cifrado : C2 = 0000000000000000,

subchaves : as 4+8 subchaves utilizadas são as mesmas usadas para FEAl-4

. FEAL-4X/RP
chave : KX = 0123456789..'!BC'll)EF'0123456789.,'1B(.;1)EFz

texto legível : Pi = 0000000000000000,l texto cifrado : (;i = 4.E28..4Á44461)E6084,

texto legível : P2 = Z)E(5F89F660.447F'44,l texto cifrado : C2 :: 0000000000000000,

subchaves : as 4+8 subchaves utilizadas são as mesmas usadas para FEAL-4X.

+ FEAL-8/RP
chave : K = 0123456789.ABRI)EFa
texto legível : Pi = 0000000000000000,l texto cifrado : Ci = E.E?C702.A1)66F'7F1)7E,
texto legível : P2 = 3(.;1E8E0/'3E8C509Á,; texto cifrado : (.;2 = 0000000000000000,

subchaves : as 8+8 subchaves ut.ilizadas são as mesmas usadas para FEAL-8.

+ FEAL-8X/RP
chave : l<X = 0123456789,4BCI)EF0123456789.4BCI)EFn
texto legível : Pt = 0000000000000000,i texto cifrado : Ci = 28C48596EF'EZ?C1)0Z),

3 com alta probabilidade
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texto legível : P2 = B89G391)D8788751C,i texto cifrado : C2 = 0000000000000000,

subchaves : as 8+8 subchaves utilizadas são as mesmas usadas pal'a FEAL-8X

. FEAL 16/RP
chave : 1< = 0123456789.4BC'DEF=

texto legível : Pt = 0000000000000000,l texto cifrado : Ct = E.408B531)6C499.41B,
text.o ]egíve] : P2 = 3D9F.A6865630Z)C22,; texto cifrado : C2 = 0000000000000000,
subchaves : as 16+8 subchaves utilizadas são as mesmas usadas para FEAL-16.

. FEAL-16X/RP
chave : KX = 0123456789.41?C'DEf'0123456789.ABCDEF=

texto legível : Pi = 0000000000000000,; t.exmo cifrado : Ci = 232185758FF55F'04,
texto [egíve[ : P2 = E3E045C'144857F'.A]),; text.o cifrado : C2 = 0000000000000000,

subchaves : as 16+8 subchaves utilizadas são as mesmas usadas para FEAL-16X.

+ FEAL-32/RP
chave : K = 0123456789.,'1BCZ).EFn

texto legível : Pi = 0000000000000000,l texto cifrado : (;i = Á261B678E71F'42F'9,
texto legível : P2 = 4DC'2962879291)2C'4,; texto cifrado : C2 = 0000000000000000,
subchaves : as 32+8 subchaves utilizadas são as mesmas usadas para FEAl-32.

. FEAL-32X/RP
chave : l<X = 0123456789..'1BCI).EF'0123456789.AB(;1)EFa

texto legível : Pi = 0000000000000000,; texto cifrado : C] = C'BE32249.4r'7F'B4E3,
texto legível : PZ = 93075Z)B705C08EB4,; texto cifrado : C2 = 0000000000000000,

subchaves : as 32+8 subchaves utilizadas são as mesmas usadas para FEAL-32X

e FEAL-64/RP
chave : K = 0123456789.ABCDEPn

texto legível : Pi = 0000000000000000,i t.exmo cifrado : Ct = (;088384B2D4B604.4,
texto legível : P2 = 76C'l)Z)3898EF'61291,; texto cifrado ; CZ = 0000000000000000,
subchaves : as 64+8 subchaves utilizadas são as mesmas usadas para FEAl-64

+ FEAL-64X/RP
chave : ]<X = 0123456789.4BCZ)EF'0123456789..'1J?(;1)EFn

texto legível : Pi = 0000000000000000,l texto cifrado : Ct = 50,4B942751 4Á0295.;

texto legível : PZ = 2F'0B71B6B9246703.; texto cifrado : C2 :: 0000000000000000,

subchaves : as 64+8 subchaves utilizadas são as mesmas usadas para FEAl-64X.

FEAL-128/RP
chave : K = 0123456780,4Z?(.;Z)Z.iq,

texto legível : Pi = 0000000000000000,; texto cifrado : Ci = 9DEC70736781CZ) 42,

texto legível : P2 = 9BF'C'87748562.4E/)l,; texto cifrado : C2 = 0000000000000000,

subchaves : as 128+8 subchaves ut.ilizadas são as mesmas usadas para FEAL-128.

158



e FEAL-128X/RP
chave : l<X = 0123456789..'1BC'l)EF'0123456789ÁBCZ)EFz

texto legível : Pi = 0000000000000000,l t.exmo cifrado : Ci = .4595.46Á91.4E.,'1517C',

texto legível : P2 = 107(..;932C9C4CEF.4.fq,l text.o cifrado : C2 = 0000000000000000,

subchaves : as 128+8 subchaves utilizadas são as mesmas usadas pai'a FEAL-128X.

A.9 Bits de Entrada, de Saída e de Subchave da Função mF
para FEAL-N(X)

Esta seção é útil para todos os capítulos relativos às cifras FEAL-N(X)

Na Fig. ( A.2) é apresentada a numeração interna e externa dos bits de entrada, de saída e de subchave
da função mF das cifras FEAL-N(X), conforme convenção adorada nos capítulos deste trabalho; isto visa
ajudar a rompi'eensão do modo de construção de relações lineares locais, características locais, e também
relações diferencial-lineares à função mF para estas cifras de Feistel, a partir de aproximações e diferenças
locais a partir das caixas Si. n

A.IO Relações Lineares para Ataque Diferencial-Linear às Ci
fras FEAL-8(X)

Utilizaremos as seguintes notações

EC : Equação de Corte.

EDL : relação (Equação) Diferencial-Linear

relação(Equação) Linear' não-diferencial.

BE : Bits Efetivos de subchave explorados numa relação EL ou EDL, ie. são bits efetivos de subchave
ainda não determinados por relações EL ou EDL anteriores.

BR : Bits Redundantes de subchave já calculados anteriormente por alguma relação EL ou EDL

(n) : números entre parênteses logo após BE ou BR indicam que n bits são explorados ou determinados
simultaneamente

EL

Primeira relação diferencial-linear para ataque 2R

/{7j13,21] © {(-;SL © mF'(C8R, Ka)}]5, 13,21, 29] = 0
EDL : AC8Lj10, 18, 26] a) AmF(C8t © mF(C8n, /{8), /{7)[16] = 0

/{7]13, 2i], /{8]01 - [3], 18] - ]271 (25 bits)

Pi'imeiras duas relações diferencial-lineares para ataque IR

(1) EC

BE

(1) EDL : {AC8t O Am/?(C8L, /x 8)}l161 6 AC8nj10,18, 2CI = 0
Bu: K.l81 -1i31,[i61 - 12i](ie bit;)

(2) EC : /{7j13,21]0 {(;81 ©mF'(C8R, ÃS)}]5, 13,21,29] = 0
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Figura A.2: Bits /i de entrada, OI de saída, /{, de subchave e }3 intermediários na estrutura interna da
função mF para FEAL-N(X). Os bits }) indicam a numeração dos bits de saída de F conforme a rotação
pai'a a esquerda na saída das caixas SÍ. Os bit.s OZ indicam a numeração destes mesmos bits conforme
vistos exteriormente à função F
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EDL : AC8L[IO,18, 26]© Amf'(C8L © mF'(C8R, /{8), /{7)]161 =

BE : /(7j13, 211, /í'8]01 - 131, j141 jlS], ]221 -- 127] (13 bits)

Relações EL/EDL comuns aos dois ataques

l3) EC : /{7l12, 201 © {C8t © rnF'(C8R, /{8)}l4, 12, 20, 281 = 0
EDL : Z\C8LIIO, 18, 26l© AmF((;8L © mF(C8R, K8), /(7)1161 =

BE : /í'7j121, 120], li31 (ou j211) (3 bit.s)
l4) EC : /{'7j11, 191 © {(;sl © mF'(C8R, /{a)}l3,11, 19, 271 = 0

EDL : z\C8Lj10, 18,26l© z\mf'(C8L © mF(C8n, /{8), /{7)j161 =

BE : /{7j11], [19] (2 bits)

l5) EC : /{7j10, 181 © {Cst © mF'(C8R, K8)}l2, 10, 18,261 = 0
EDL : AC8LIIO, 18, 26] © AmF'(C8L © mF'(C8R, /{8), /{7)1161 =

BE : /GjtOI, li81 (2 bit;)

[6) EC : K7]8, 10, 16je {(-;8 0 mF(C8a, /{8)}]0,2,8,10,16,24] = 1
EDL : A(;8Ll2,8, 10, 161 © AmF(C8t a) mF'(C8n, /{8), /{7)l81 =

BE : /{7]81 - 19], j161 -117], /{8]4] - ]6], ]28] - ]30](10 bits)

(7) EDL : AC:8LIIO, 18, 261 © AmF(C8L © mF((;8R, K8), /{7)1161 =

BE : (0 bits) esta relação ajuda a confirmar os bits obtidos até
(8) EDL : {AC7 © AmF'((J7X, /{7)}]8] ACvnl2,8, 10, 161 =0

BE : /{7]14], ]22], j15, 231 (3 bits)
[9) EDL : {a.C7L © Amf'(C7R, /{7)}]24] © AC7H]16, 26] = O

BE : /{7]241 - 129] (6 bits)

IIO) EDL : {AC7L © AmP'(C7R, Ã'7)}lOI © A(.;7RI2, 81 = O
BE : /{7101 - 1S], ]15](oul231)(7 bits)

(11) EDL : A(;7Lj10, 18, 26J© AmF(C7t O mF'(C7n, /{7), /{õ)[161 :

BE : /{716], ]30], /{618] - ]13], j16] - [21] (14 bits)

j12) EDL : {A(:Õt © AmF'(OSn, /{6)}]81 0 A(;6H]2,8, 10, 16] = 0

BE : /{.]i4], ]22], ]tS, 23] (3 bit;)

(13) EDL : {A(;Õt © AmF(CÕR, Ã6)}]24] © a.C6a]16, 26] = 0
BE : lr6 j2S] (l bit)

BR : /{6]24], ]261 - 130] = /{8]24], ]261 - [30] (6 bits)

j14) EDL : {6.C6t a) AmF(C6R, /{6)}l01 0 AC6Rl2, 81 = 0

BE : Ka]1], ]15](ou 1231)(2 bit)
BR : /{õ]0], [2] - 161 = /{810], [21 -- 16] (6 bits)

0

0

0

0

0

0

o momento

0
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(15) EDL
BE

(16) EDL
BE

(17) EDL
BE

(18) EDL
BE

(19) EDL
BE

(20) EDL
BE

(21) EDL
BE

(22) EDL
BE

(23) EDL
BE
BR

(24) EDL
BE
BR

(25) EL
BE

(26) EL
BE

(27) EL
BE
BR

(28) EL
BE

(29) EL
BE

{z\Csl © AmF((-;sa, Ks)}l191 = 0
/{s]8], 1161 (2 bit.s)

{ACs © AmF'(CsR, Ks)}]20] = 0
Ks[9], [171 (2 bit.s]

{a.Csi, © AmF'(CsR, /{5)}]21] = 0
/{s]10], ]18] (2 bits)

{6.CSt © 6.mF(CSH, /{S)}]22] = 0
/{sllll, lt91 (2 bits)

{ACs 0 ArnF((JsR, /{s)}]23] = 0
/{s]12], 1201 (2 bits)

{ACs O AmF'((;sn, K5)}j16] = 0
/{s]13], ]2í] (2 bits)

{ACs O Am.F(CsR, /{s)}j17] = 0
/{s]14], ]U2] (2 bits)

{a.CSL © AmF(CsH, /{s)}j12] = 0
/{s]15, 23] (1 bit)

{a.Csi, © AmF(CsR, ITõ)}]28] = 0
Ks[25] (1 bit)

/{s]24], ]26] - ]30] = /{7]24], ]26] - 1301 (6 bits)

{a.Ost O AmF'((.;sR, /{s)}l41 = 0
K';]l], [iSI (.« j2S]) (u bit;)
/{s]0],[21 -161 = /{710], 12] -16](6 bits)
{COL © C4R}I]O, 18, 26] O {COB G C4L © mF'(C4R, K4)}]16] = /{II'/{]
/{.[81 - 1t3], [i61 - 12t] (i2 bit;)

{COL © C4R}I2, 8, 10, 161 © {COR 6 C4L © mF'(C4H, /(4)}I81 = /{II'KI
/{4]14],[22], j15, 231(3 bits)

POOL q) C4R]]16, 261 © {COn q) C'4L © n F((-;4R, ]T4)}]24] = /{II'/(I

(0 bits)

/{.[o] - ]6], ]24] - ]30] = /{.]o] - [6], ]e41 - 130] (i4 bit;)

{C;OL © C4R}]2, 81 0 {COH © C4L 6 mF'(C4R, K4)}]O] = /{II'KI
/{-]151 (.« 123]) (i bit)

{C:ot © mF'(Coa, /{i ) © (;3L © mF(C3R, /{3)}l191 = /{li'lTI
K': [8], ]iÕ], /{;]81, 1t6] (4 bit;)
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l30) EL
BE
EL

BE

EL
BE

EL

BE
EL
BE
EL

BE
EL
BE

EL
BE
BR
EL

BE
EL
BE
EL

BE
EL

BE
EL

BE
EL

BE
EL

BE
EL

BE

{ Cot O m F'(CoR, Ã. i) © Cat O m/?((;3n , /í'3)} l20j

/{il91, j171, /{3l91, j171(4 bits)

{(.;oz, O mF(CoR, /{i) O Csz, © mF(C'3p, /{3)}j211 =

/Ü jiOI, 1181, /GjiOI, jiSI(4 bit;)

{Cot © mF'(Goa, /{i ) © (,;31 © mF'((;sR, K3)}]22] =

/ ]ii], [i91, K3]ll], ]i01 (4 bit;)

{C;ol © mF'(Con, /{l) © C3t © mF(C3n, /{3)}l231 =

/{'11121,[201, /{s]i21, 1201(4 bits)
{(;OL © mF'(COR, KI) © C3L O mF'(C3R , /{3)}I161

/{ij131, j211, /{3j131, j211(4 bits)
{COL O mF(COR, /{I) © G3L © mF'(C3R, /(3)}I171

K: li41,[221, /{,1141,[221(4 bit;)

{(I;OL © mF'(COR, /(1 ) O C3L © mF(C3R , /{3)}I121

/{ij15,23], /(sl15,231 (2 bits)

{C'ol a) mF'(CoR, Ki) © C3t © mF'(C3n, /{3)}l31 =

K'l 101 (1 bit)

/{3]01 - 16], ]24] - ]30) = /{7]0] ]6], ]24] - 1301 (14
{COL © mP'(COR, KI) © C3L © mF'(C3R, K3)}I41 =

K'i]1],[15](ou ]2S]), /{3]iõ](ou ]23](3 bits)

{COL © C2B © mF'(COR, /Ü)}]51 = Ã.']I'K']

Kt l21 (l bit)

{Cot © C2a © mF(CoR, /{t)}l61 = Kll'KI

/{i l31 (l bit)

{Cot © C2R © mF'(CoR, /{])}]7] = /{jl'KI

K': l41 (i bit)

{Cot © C;,H © mf'(Con, /G)}]01 = K]l'K]
K': [5] (1 bit)

{Cot © C2a © mF'(Con, /{i)}]l] = K]l'K]

/qlõl (i bit)

{Cot © C;2n © mF(Con, /{i)}]271 = K]l'/{]

/ú 1241 (i bit)

{Col 0 C2n © 7nF(CoR, Ki)}l281 = /{li'X'l

K'] ]2S] (i bit)

K[i'K]

l3t) K' lr /{ l

l32)

l33)

K' [1' /{ ]

/{lí'/{l

(34)

(35)

(36)

(37)

K' ]r /{ ]

/{ [l'K']

/(li'/{l

/{ [1' /{]

bits)

/{]FK](38)

(39)

l40)

(42)

(43)

(45)
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(46) EL : {GOL © (-;2R © mF'(COR, KI)}I291 = /{II'K'I
BE : /t'i]26] (1 bit.)

(47) EL : {Coz, O C2R © mF'(CoR, /{i)}]301 = A]l'/{]
BE : K't [27] (1 bit)

(48) EL : POOL © C2R © mF'(COR, /{I)}]31]

BE : /{il281 (l bit.)

(49) EL : {COL © C2R © mF'(COR, /{I)}I241 = /([1'/{]
BE : /{l [291 (l bit)

(50) EL : {Ooz, © (.;2R © mF((;on, /{l)}l251 = /{jl'/{l
BE : /{l 1301 (l bit.)

(51) EL : CiR © C2n = .lí9
BE : (0 bits); na verdade, verifica-se se o valor de /\ 9 é constant.e

de que o valor obtido sda realmente dos 32 bits de /{'9

(52) EL : {(;il © C2t © mF'(OiR, K2)}l191 = /{11'KI

BE : /{218], j161 (2 bits)

(53) EL : {CI Czl © mP'((-;iR, /{z)}l201 = Kll'/{l
BE : /{219], j17j (2 bits)

(54) EL : {C'IL © C2L © m/?(CIR, /{2)}l211 = K'II'/(I

BE : K,]t01, 118] (2 bits)

[SS) EL : {Cãl © C2z, © mF'((;im, /{2)}]221 = /{jl'Ã']
BE : /{z]11], [191 (2 bits)

IS6) EL : {Ci © C2t O mf'(CtR, /{2)}l231 = /{11'/{l

BE : /{2]12], 1201 (2 bits)

(57) EL : {Ci O C2 © mF'(CiR,Ã2)}j161 = Kjl'/{l
BE : K',]131, 12i] (2 bit;)

(58) EL : {(;[L © C2L © mF'(C]R, /{2)}I171 = /{II'/{I

BE : /{2]14], [221 (2 bits)

(59) EL : {Ci © C2t © mF(C;ln, K2)}j12] = /{jl'/{l
BE : /üliS,231 (i bit)

(60) EL : {(;il © C2t © mF(Cix, K2)}l271 = /([1'K]
BE : /{,[24] (1 bit)

(61) EL:{(;IL O C2L © mF((;IR, /{2)}l281 = /([1'K']

BE : K,[25] (1 bit)

(62) EL : {Ci © C2L © mF'(CiR, Ã'2)}l291 = /([1'K]

/{ [F /{]

ou não; se for, há altas chances
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BE : /(2 1261 (l bit.)

l63) EL : {Ci © C2 (bmf'(CiR,Ã'2)}l301 = /{jl'/{l

BE : /t'z 1271 (l bit.)

l64) EL : {Ci © C2t © mF'((;tR, /(2)}l311 = lÍjl'/{l
BE : / 1281 (i bit.)

(65) EL : {Git © (;21 © rnF'(C;in, /(2)}l241 = /{jl'/{l
BE : /{2 1201 (l bit.)

l66) EL : {Ot © C2 © rnF'(Cin. /{2)}l251 = /{jl'/{l

BE : /s.', 1301 (l bit)

l67) EL : {( l © C2t © mF'(Cia, /{2)}l31 = /{jl'/{l

BE : /{,IOI (i bit)

(68) EL : {Ctt © C2 © m F'(CiB, /{2)}l41 = /{li'/rl

BE : /{2]1],[15](ou ]231)(2 bits)

(69) EL : {Ci © C2 © mF'(C'iR,À'2)}]5] = /{ll'KI
BE : /{2 ]2] (1 bit.)

(70) EL : {C'IL © C2L © mF'((;IH, K'2)}]6] = K'II'/{I
BE : /{213] (1 bit)

(71) EL : {C:IL © C2L © mF((;IR, /{2)}l71 = /{II'/{I

BE : /{2l41 (l bit.)

l72) EL: {C;-t © C,t © mF'(C:R, /{,)}l01 = /([r/{]
BE : /{215] (1 bit.)

(73) EL : {Ci © C2 ©mF'(CiR,A'2)}lll = /{lí'/{l
BE : /{,]6] (1 bit)

l74) EL : Ct ©C2 ©mP'(Cin,/{2) = /{io
BE : (0 bits), na verdade, verifica-se se o valor de /{!o é constante, ou nãos se for

de que o valor obtido seja realmente dos 32 bits de /{io
há altas chances
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