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Resumo

O estabelecimento de uma chave de grupo entre duas ou mais entidades que estão se
comunicando em uma rede pública é algo que já vem sendo estudado há muito tempo. A
segurança e eâciência de um algoritnio cliptográfico para a comunicação entre um grupo
de entidades torna-se totalmente vulnerável se um intruso descobria a sua chave de sessão.
Hoje em dia é cada vez mais necessário adquirir uin boné desempenho em uni sistema de
comunicação e, apesar da garantia de segurança apresentada por mecanismos "fora-de-
banda" ou mecanismos como o RSA, fica evidente que, para o caso de uma comunicação
com muitos participantes, estes tipos de mecanismos não obtém um bom desempenho.
E é através de uin protocolo de estabelecimento de chaves de grupo que se garante uma
mehora neste desempenho, garantindo também a segurança de um algoritmo criptográ-
fico e a privacidade na comunicação entre ulll grupo de usuários. O estabelecimento
de unia chave de sessão entre dois usuários é um caso já bem estudado pela comunidade
criptográfica; por outro lado, para unl grupo de participantes maior, ainda existem dificul-
dades com relação à segulança. Existem alguns protocolos que se baseiam enl conceitos
semelhantes para o estabelecimento desta chave para o caso de unia comunicação entre
três ou mais entidades. O principal objetivo deste documento é relatar os resultados ob-
tidos da análise de um dos últimos protocolos de estabelecimento de chaves que surgiram
recentemente, mostrando ínfoimações obtidas de sua implementação, relacionadas com o
funcionamento, o desenapenho e a segurança.
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Abstract

The Group Key Exchange between two oi mole entities coinmunicating in a public
network has been studied for a long time. The security and emciency in a cryptographic
algorithin for a coinmunication among a group of entities beconte completely vulnerable if
an adversary finds this session key. Today it ís nloie and more necessary to obtain a good
performance in a systeill communication, and in spite of the security's guarantee showed by
"out-of-band" mechanisni or like RSA, it is evident that, foi a case of the communication
with a lot of participante, this type of mechanism cala't get a good performance. A
protocol for group key exchange may guarantee a better performance, and security of
the cryptographic algorithni and privacy in the comntunication among a group of useis
too. The establisllnlent of the session key between two users is fairly well-undeistood
by cryptographic community; but, for a larger nuniber of users, there are diHculties in
security analysis. There are some protocols that are based on similar concepts for the
establishment of a key among three or mole entities. The main goal of tais docuinent is to
give a report of the results obtained by the analysis of the nlost recent piotocols fot group
key exchange, showing infoimatiolt obtained by illlplementation, related to functioning,
performance and security.

lv



Sumário

Resumo 111

lv

l
2
3
3

4

Abstract

l Introdução
1.1 Objetivo
1.2 Contribuições
1.3 Organização do documento

2 Conceitos básicos
2.1 Problema do Logaritmo Discreto (PLD)
2.2 Protocolo de Dome-Hellman
2.3 Pi-otocolos de Estabelecimento de Chave
2.4 Protocolos de Estabelecimento de Chave Autenticadas
2.5 Escalabilídade
2.6 Sigilo no futuro
2.7 Suposições de Diffie-Hellrnan

2.7.1 CDH(Contputacional Dome-Hellnian)
2.7.2 DDH(Decisional Dize-Hellman)
Lema do Aniversário

5

2.8

3 Histórico de Protocolos
3.1 Protocolo de Ingemarsson
3.2 Protocolo de Burmestei e Desl13edt
3.3 Protocolo de Bellare
3.4 Protocolo de Steiner

3.4.1 IKA.l
3.4.2 IKA.2
Protocolo de Bresson
Tabela comparativa

11
11

12
14

15
3.5
3.6

V



4 O Modelo de segui'ança
Considerações iniciais
Modelo do Adversário
z1 9 1 ]àinpãoç!

Sociedade
Fveshness
De6nições de Segurança
Protocolos sem sigilo no futuro
Observações

17
17
17
18
18
19
19
19
19

4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5 Clompilador para protocolos de estabelecimento de chaves de grupo
5.1 Teorema l
5.2 Teorema 2

20
21
23

24
25
28

6 Um protocolo de estabelecimento de chaves de grupo
6.1 Teorema 3

6.2 Exemplo

7 Ferramentas e metodologias utilizadas
7.1 Hardware e Dados de Entrada e Saída

7.1.1 Tamanho dos Módulos
7.1.2 À/ledidas de desempenho
MPI
G&lP

31
31
31
32
32
32

7.2
7.3

8 Implementação e Análise
8.1 Conceitos gerais

8.1.1 Geração das Informações para a Análise
8.1.2 Visualização das Inforntações pala a Análise
Implententação do Protocolo
1?..,c,,.. .,.ã. ,4A T)..+.,..l .
&-4/buv tAyt4A/ \Av x & v vvvvzv
Análise dos Resultados Obtidos
Execução dos programas
8.5.1 0 programa spagke.exe
8.5.1 0 programa pkres.exe
Dificuldades encont Fadas

35
35
35
35
36
36
38
39
40
40
41

8.2
8.3
8.4
8.5

8.5

9 Conclusão 46

48

58

65

A Listagem do programa Spagke

B Listagem do programa PKRes

Glossário

vl



Índice Remissivo

Referências Bibliográficas

66

67

vll



Lista de Figuras

l
2

3

4
5

6

7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Execução do protocolo para g - 2, S.:.i := 3 e SB = 2
Ingemarsson - Execução do protocolo para quatro participantes (n = 4)
Burntester e Desmedt - I' Rodada
Burmester e Desmedt - 2' Rodada
Burlnester e Desnledt - Chave de sessão obtida
Bellare - Chave de sessão obtida pelos 4 participantes
IKA.l - I' Etapa
IKA.1 - 2' Etapa e Resultado final
IKA.2 - 1' Etapa
IKA.2 - 2' e 3' Etapas
IKA.2 - 4' Etapa e Resultado final
Bresson - Rodadas do I' Estágio
Bresson - 2' Estágio e Resultado final
Katz e Yung - I' Rodada .
Katz e Yung - 2' Rodada
Katz e Yung - Clhave de sessão obtida
Exemplo - I' Rodada
Exemplo - 2' Rodada
Exentplo - Chave de sessão obtida
Execução do Protocolo - Arquivo de parametrização
Execução do Protocolo - Reconhecimento do número de participantes
Execução do Protocolo - Cálculo da Chave de Sessão
Execução do Protocolo - Dados Estatísticos
Análise dos Resultados Obtidos - Arquivo result.txt
Análise dos Resultados Obtidos - Arquivo pkchaves.txt
Análise dos Resultados Obtidos - Arquivo result.txt depois de várias exe-
cuçoes
Análise dos Resultados Obtidos - Arquivo pkchaves.t.xt depois da segunda

5
9

10
10
10
11
12
12
13
13
14
14
15
25
25
26
29
29
30
37
38
39
40
41
42

43

44
44
45
45

27

28
29

30

Análise dos Resultados Obt.idos - Gráfico de desempenho
Pkres - Guia "Dados'
Pkres - Guia "Grá6co'

execução

'\rlll



Lista de Tã,belas

l Tabela comparativa dos protocolos 15

lx



llntrodução

Os protocolos para estabelecimento de chaves autenticadas (.4/(E - Authenticated
Key Exchange) permitem a um grupo de parceiros dentro de uma grande rede pública
completamente insegura estabelecerem unia cllave secreta comuu] (uma chave de sessão) e,
além disso, garantem que eles estão realmente compartilhando esta chave mutuamente (ou
seja, com seus companheiros pretendidos). Estes tipos de protocolos são fundamentais
para a criptogiafia e para a segurança de fede.

No início da década de 70, Whitfield Difhe e Martin Hellman j161 desenvolveram a
ideia da chave pública. A criptografia da chave pública é uma técnica de criptografar
e decriptografar uma mensagem utilizando um par de chaves assimétricas. Uma chave
pública seria capaz apenas de criptografar uma mensagem, e esta poderia ser decriptc-
grafada apenas pela chave privada correspondente (deduzida a partir da chave pública),
permitindo assim que a chave pública possa ser divulgada sem comprometer a segurança
da chave p:ivada. Com isso, no final da década de 70, Ronald Rivest, Adi Shamir .e
Leonard Adleman criaram o RSA, um algoritmo de criptografia assimétrica que resolvia .o
problema da distribuição das chaves, que comprometia a segurança dos algoritmos simé-
tricos. Por outro lado, na prática, o RSA demanda muito processamento para encriptar
uma mensagem, e somente grandes companhias têm capital para investir em máquinas
com alta capacidade de processatnento.

Uma alternativa para solucionar o problema da distribuição das chaves seria então a
de utilizar mecanismos fora-de-banda pala estabelecer estas chaves para um algoritmo de
criptografia simétrica, ou então utilizar sistemas assimétricos similares ao RSA. mas com
um custo menor (ou zero), colllo por exemplo o PGP (Pretty Good Privacy), encontrado
gratuitamente na Internet, e que inclusive utiliza algumas vantagens do RSA. O problema
é que estas alternativa possuem um desempenho ruim para unia comunicação cona muitos
participantes. Sendo assim, os protocolos de estabelecimento de chaves passaram a ser
boas soluções para quem precisa de sistemas com bom desempenho, tanto na criptografia
quanto na decriptografia, algo que pode ser alcançado com algoritmos simétricos.

Os protocolos de estabelecimento de chaves são cruciais para peinlitir que a criptografia
de chave simétrica faça a codificação e/ou autenticação dos dados dentre as partes sem que
precise de uni inecmtismo "fora-de-banda" para fazer o acordo de unia chave em comum.
Além disso, eles são utilizados para o desenvolvimento de "canais seguros" no topo de
protocolos de altc-nível que podem ser projetados, analisados, e implementados de uma
forma modular. Assim, urna compreensão detalllada do .4.K'.E - especialmente pala o

l



CAPÍTULOS.INTRODUÇÃO 2

projeto de protocolos comprovadamente seguros - é essencial.
O caso do protocolo de estabelecimento de chaves autenticadas entre dois participantes

foi amplmnente estudado dentro da comunidade criptográâca e está bem contpreendido.
Além disso, existe uma variedade de protocolos ..4KE eficientes e comprovadamente se-
guros para duas partes. Por outro lado, ainda não foi dada muita atenção para o caso
em que uni protocolo de estabelecimento de chaves de grupo estabelece uma chave de
sessão para mais de dois participantes (ou seja, n > 2). Os protocolos de estabele-
cintento de chaves de grupo são essenciais para diversa aplicações, como, por exemplo,
vídeo-conferência e aplicações multa-ponto que envolve uin grande número de usuários.

As pesquisas recentes de Bresson l6, 7, 101 , foram as primeiras que apresentaram un:l
modelo formal de segurança para um protocolo de estabelecimento de chaves de grupo
e as primeiras que fornecerant demonstrações de segurança para protocolos particulares.
Isto representa um penso inicial importante, mas existe ainda muito trabalho a fazer
para se inelhoiar a eficiência e a escalabilidadei de soluções existentes. Bresson j101

também obteve unia das soluções mais eâcieiltes e coniprovadanlente seguras no modelo
padronizado, que adapta as prévias de trabalho de Steiner 1261. Infelizmente, esses
protocolos não são escaláveis: para estabelecer uma chave dentre os n participantes, eles
precisam de n rodadas', O(n) exponenciações ntodulares e comunicação eni O(n).

A principal contribuição do protocolo de Katz e Yung 1201 é o fato de ser o príineiro
protocolo de estabelecimento de chaves de grupo com número de rodadas constante e to..
talmente escalável, sendo comprovadamente seguro no modelo padronizado. A segurança
é demonstrada através da redução para a suposição de decisão de DifHe-Hellman (DDH).
O protocolo também não permite que uni usuário antigo se comunique com o grupo. O
protocolo possui três rodadas e é eficiente tantbém para grupos com elevado número de
participantes: isto pequei unicamente O(1) para a comunicação, três exponenciações nlc-
dulares e O(n) veri6cações de assinatura pelo usuário. Será mostrado uin compilados
que transforma qualquer protocolo de estabelecimento de chave de grupo seguro contra
um adversário passivo para unl seguro confia um mais forte (e mais realístico) adversário
ativo que controla toda comunicação na rede. Se o protocolo original impossibilita o
acesso de um usuário antigo, então o protocolo compilado t.ambém não peinlite. Sela
apresentada então unia adaptação do trabalho de Burmestei e Desmedt j121, que é um
protocolo de estabelecimento de chaves de grupo de duas rodadas e com demonstrações de
segurança - contra um adversário passivo - sob a suposição de DDH. Aplicando o com-
pilados para este protocolo obtém-se o resultado principal: unl protocolo de três rodadas
eficient.e pata os casos em que o número de participantes é maior que dois.

1.1 Objetivo
Est.a dissertação tem como objetivo apresentar de uma folha detalhada todo o estudo

feito enl cinta do protocolo estabelecimento de chaves de grupo de Katz e Yung, desde um
iRelacionada com o número de casos em que o protocolo pode funcionar. Veja mais detalhes no capítulo 4
.Passos ou íterações ocorridos durante a execução
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histórico dos protocolos ancestrais até a implementação e análise, passando pelo levanta-
mento de suas caracteiíst.ocas principais de funcionamento, e também por suas vantagens
e desvantagens.

1.2 Contribuições
Como contribuições deste trabalho, pode-se citar

e Um histórico dos principais protocolos de estabelecimento de chaves de grupo já
estudados, que têm influência não apenas no protocolo de Katz e Yung, mas tam-
bém em diversos outros protocolos que possuem uma importância significativa na
contunidade criptográfica hoje em dia.

e Uma implementação didática do protocolo estudado, com bibliotecas que facilitam a
utilização e permitem um inaioi aproveitamento de código, além do que abre caminho
para que mais t.estes enl plataformas Windows e Unix possam ser feitos enl um futuro
pr6xüno.

e Uma análise de desempenho aplicada sobre a implementação, que acarretou na des
coberta de que o número de exponenciações não é constante.

e Uma documentação detalhada e em língua portuguesa de todo o estudo feito, desde
o histórico até a análise da implementação, algo ainda escasso na comunidade crip-
tográfica brasileira.

1.3 Organização do documento
No capítulo 2, serão citados alguns conceitos básicos utilizados no trabalho. No capí-

tulo 3, serão nlostiadas as principais características de protocolos anteriores que tiveram
influência nos estudos de Katz e Yung ]20], sendo exibido também uma tabela compa-
rativa enfie estes protocolos. No capítulo 4 será mostrado um modelo de segurança
que se baseia no modelo padrão de Bresson [101. O coinpilador de Katz e Yung ]201
será mostrado no capítulo 5 e no capítulo 6 será descrito um protocolo de duas rodadas,
seguro contra adversários passivos. O capítulo 7 apresenta as ferrmnentas utilizadas na
implementação do protocolo, que é descrita no capot.ulo 8. Por fmi, o capítulo 9 conclui
de unia forma geral todo o trabalho.

O anexo A apresenta a listagem de todo o código desenvolvido em ANSI C para a
implementação do protocolo de Katz e Yung e o anexo B apresenta a listagens de todo o
código desenvolvido em C++ para o programa de visualização dos resultados.

No glossário estão todos os termos ciiptográficos utilizados nesta dissertação.



2 Conceitos básicos

2.1 Problema do Logaritmo Discreto (PLD)
De6níção segundo Routo Tarada 1281

um inteiro s ta] que t :: g' maZ p.
Dados uin primo p e inteiros g, t < p, calcular

Exemplo: vamos supor que p :: 5, g = 3 e f
s=2

4. Unia solução, para este caso, será

Quando p é relativamente longo (por exemplo, 1024 bits), ninguém até hoje descobriu
unl algoritnio e6ciente, isto é, de tempo polinomial, para resolvem este problema, ou seja,
este problema é con-tputacionalmente inviável de ser resolvido.

2.2 Protocolo de Diffie-Hellman

Protocolo desenvolvido por W. Dize e M. Hellman [161 que, baseado no Problema
do Logalit.mo Discreto, estabelece unia chave secreta entre duas pessoas que pretendent
se comunicará. Abaixo estão os passos do protocolo para a combinação de uma chave
secreta entre A e B:

1. ..4 escolhe unl número aleatório S.a, l $ S,.i $ p
2. B escolhe um número aleatório Sa, l $ Sa :$ p
3. .4 calcula t.4 = gSA mod p e envia pai'a B.
4. B calcula ta = gs!' m(d p e envia. para .Á.
5. .,'! calcula (tB);' mod p - K.,l,.
Note que (tB)s" = Igs' mod pls' = gs's' mod p.
6. B c.lcula (f..{)s' ««od p = K..!a.
Note que (t..i)s" = Igs' m(M pls« = gs«s- mod p.

2

2

ÓAs informações que serão trocadas entre ambas as partes passarão por um canal inseguro, sendo portanto consideradas
de conhecimento público

4
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Percebe-se que o Problema do Logaritmo Discreto tem a função de proteger as chaves
secretas de .4 e B. Ap(5s a execução deste protocolo, ,4 e B poderiam se comunicam
trocando informações através de um algoritnio de chave secreta.

Exemplo:

SA=3
TA = 23 mod 5

SB'2
TB - 22 mod 53 4

K - T. sX- 43mod 5 = 4 K - TA% - 32 mod 5 = 4

Figura 1: Execução do protocolo para g 2, S,4 3eSB =2

2.3 Protocolos de Estabelecimento de Chave
Estabelecem uma chave de sessão para um grupo de participantes se comunicando

em uma rede, piotegeudo-os de adversários passivos, ou seja, que apenas observam as
informações trocadas entre eles.

2.4 Protocolos de Estabelecimento de Chave Autentica.
das

Estabelecem uma chave de sessão para os nlenlbros de unl grupo, piotegendc-os de
adversários ativos que controlam toda a contullicação na !ede.

2.5 Escalabilidade
Termo utilizado pala dist.inguir se unl protocolo possui a mesma eficiência e segurança

em mais de un} caso.
Uni protocolo de estabelecilllent.o de chaves de grupo é considerado escalável se o mesmo

consegue gerar chaves de sessão de forma segura para qualquer grupo, independent.e do
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número de participantes. Ou seja, o protocolo funciona não apenas pala o caso de dois
participantes estabelecerem uma chave, mas também para o caso de n participantes, onde
n>2

2.6 Sigilo no futuro
Garantia de que membros que abandonaram ou deixaram de fazer parte da comunica

ção do grupo não tenham acesso às futuras chaves de sessão

2.7 Suposições de DifHe-.Hellman
O "Problema Dome-Hellman Computacional"e o "Problema Diffie-Hellman de Deci-

são"podem ser considerados computacionalmente difíceis de serem resolvidos, pelo fato
de não se conhecer nenhum algoritnto em tempo polinolnial que obt.enha uin resultado.
Desta forma, ambos podem ser utilizados como base em demonstrações de segurança de
unl determinado algoritino.

2.7.1 CDHP(Computaciona]])iffie-Hellman Problem):
Dado um grupo G, um gerador g de G e dois elementos a = g', b ;: gv c G, onde z e

g/ são desconhecidos, calcule o valor c = g:P c G.

2.7.2 DDHP (Decisional Diflio-Hellman Problem):
Dado um grupo G, uni gerador g de G e três elementos a, b, c c G, decidir sobre a

existência de inteiros =, y tal que a = g', b = gv, c = g'v

2.8 Lema do Aniversário
Define a probabilidade de se ocorrer dois aniversários em um mesmo dia durant.e o ano

(365 dias) dentro de unl grupo de 23 pessoas.

Lema. A probabilidade de se ocorrer pelo menos unia colisão em unia função de
hash h é igual ao produtório de l até k l eni (1 -- }), onde k é o número de pessoa e
n o núlllero de dias ao ano.

O Lema acima responde a. pergunt.a a seguir

Quantas pessoas devem estar em uma sala ant.es de existir unia chance de 50% de duas
delas terem nmcido no mesmo dia do ano?
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Demonstração. Sda unia função de hash A, que calcula um valor y = A(z), onde
:t é unl texto legível de comprimento lzl, que é da ordena de centenas de bytes, e 3/ é o
resumo de z, cujo o contprimento é da. oideill de 128 bits. Uma colisão é definida conto
sendo a ocorrência de se aplicar em dois textos ;ci e z2 a mesma função /z e se obter o
nlesnlo resum.o y.

A probabilidade de não ocorrer colisão em à é definida como:

o - :) . o - :)...o - t.ib - llo - ;)
Considerando a aproximação l a = e-', se a foi pequeno, temos

Z

A probabilidade de ocorrer pelo menos unia colisão é apioximadainente igual a
cl'"n' , que é igual a /i (notação):

l

.tg::.D - -ln(l - P) - z"(i - P)':

Ignorando k, temos que

l
k' = 2n . Zn(

Para # = 4, obtém-se: k = 1.17v/ii
Lema do aniversário: n = 365, P :; 4 ::> k = 23



3 Histórico dos Protocolos

Existent diversos est.udos que têm procurado estender o protocolo de duas partes de
Dome-Hellman [i61 para um protocolo de várias partes. A maioria desses traba]hos
supõem uni adversário passivo, e apenas alguns foniecent uma demonstração de que o
protocolo é seguro. Os protocolos de estabelecimento de chave de grupo são projetados
para que sejam seguros contra invasores que, além de observarem, também controlam toda
comunicação na rede. Existem alguns protocolos que sugerem este t.ipo de segurança, mas
que não fornecem demonstrações de que são seguros, aumentando assim a desconfiança
para com os mesmos.

A seguir, estão relacionados os principais estudos de outros autores que tiveram in-
fluência nos estudos de Katz e Yung 1201. Seixo citadas as principais características,
assina como algumas vantagens e desvantagens.

3.1 Protocolo de Ingemarsson
Projetado em 1982, poi l. Ingemarsson j19], este protocolo foi unia das printeiras

tentativa.s de se est.ender o protocolo de Dize-Hellman j161 para o caso de múltiplos
participantes (o número de participantes n é maior que dois). Disposto na coima de
unl anel lógico, o protocolo exige que cada participante gere ulli número aleatório secreto
Si, e envie gs' para o próxhno participante, na seqüência do anel. De rodadas eni
rodada, cada participante considera como base o valor recebido na rodada anterior. e
calcula a potência, sendo SI o expoente. Depois disso, o resultaílo é enviado ao próximo
participante, ocorrendo assim a transmissão de n mensagens entre os membros do grupo,
sendo, portanto, uma das desvantagens deste protocolo. Ao final das n -- l rodadas,
todos os participantes obt.ém a mesma chave de grupo -Z(n ;: gSi'S2'S3-....S.

Apesar do número elevado de tiansnlissões e tanibénl da grande quantidade de ex-
ponenciações, o protocolo de Ingemaisson j191 serviu como base de estudos pala muitos
outros projetos, não apenas por ser un] dos pioneiros, mas tantbém pol'que o seu funcicF
lamento é bastante int.eressante.

4Passo ou iteração do protocolo

8
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Rodadal :
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x..=gs%$3
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Figura 2: Ingemaisson Execução do protocolo pala quatro participantes (n 4)

3.2 Protocolo de Burmester e Desmedt
Surgiu em 1994, onde M. Burinestei e Y. Desmedt j121 aproveitaram as características

de segurança do protocolo de Diffe-Hellnian para desenvolver um protocolo que estabe-
lece uma chave de grupo em duas rodada, onde, na primeira iodada, cada participante €
gera seu número aleatório secreto .S. e envia zi = gs' aos dentais, e na segunda rodada é

calculado o valor .X. = 1 !n. 1 . Ao anal da segunda rodada, cada participante obtém

a chave de sessão .K«, que é calculada através da expressão

/(n = Zi.ln'Si . .Xi7}--l . X +l 2. '-X'í.2

Considera-se que zo = z« e z«+i = fi-
as figuras 3, 4 e 5 apresentam um exemplo de funcionamento do protocolo, para quatro

participantes.
Unte das principais vantagens, além do número constante de rodadas, é o aproveita-

ntento das características de segurança do protocolo de Dome-Hellman j161. Por outro
lado, este protocolo apresenta a desvantagem de necessitam O(n) transmissões por rodada,
aléns de uni elevado número de operações de exponenciação.

3.3 Protocolo de Bellare
Os estudos de M. Bellare j1, 2, 3, 41 iniciados ein 1993 contribuíiani pala o surgimento

de um protocolo muito eficiente não apenas no número de rodadas, Dias também no
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P2

Figura 3: Burmester e Desmedt I' Rodada

{Õ} ''; '

~x3-fã'
P4

Figura 4: Burmester e Desmedt 2' Rodada

. lr3 . r'] . lrl
"1 "2 "1 * ltl' ltl"' l?l'ss +s s-.ss +s sa12 23 34 4J

Õ

(Ê) X''<'' ' '.q'X3'.'U-.S.S:..S:S,aSaS.'''8. ,

(Í;;yK.-z;''b 'X3]'X4a."W-gS.S:+q.S,-''S3 '' ' -
($) K':Z! -.H-X.'..©-gS.S,+S2 '' ' '''' -S.

Figura 5: Burmester e Desmedt Chave de sessão obtida

número de transmissões por part-icipant.e e no número de operações de exponenciação.
O protocolo de Bellare l41 foi projetado para o caso de três partes, onde um dos três
participantes é responsável pelo estabelecimento da chave de sessão enfie os outros dois.
Na primeira rodada, o participant.e 4 gela seu número aleatório R,.l secreto e envia para
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B. Na segunda iodada, B envia seu número aleatório RB para C', juntamente com o
número aleatório de .4, na forma â..! ' RB. Na terceira rodada, C' calcula e envia a chave
de sessão pata .Á e B, aplicando algum algoritmo de segurança e de assinatura em ambos,
conforme a figura 6.

C A
2arod&dajaroddda

A

l

B'.R.'Ía}..

B
'Ía}, ó-lq,ó:

teia dW' d8otibno desegrmçamx

IXjh=xjunto comdgium esquema de usüiahaa dexb(c
3arodada

Figura 6: Bellare Chave de sessão obtida pelos 4 participantes

Percebe-se, portanto, que este protocolo é muito eficiente, já que é executado em 3
rodadas, e necessita de apenas O(1) transmissões e O(1) exponenciações. Por outro
lado, sua principal desvantagem é a limitação quanto ao número de participantes, pois o
protocolo funciona apenas para uin caso específico.

3.4 Protocolo de Steiner
Em 2000, M. Steiner ]26] criou a família de protocolos CLIQUES, que é composta

por protocolos de gerencianlento de chaves para grupos dinâmicos. Desta família, dois
protocolos são utilizados para o estabelecimento de chave de grupo. Os outros executam
outras operaçõess , entre elas a adição e exclusão de membros do grupo. Os dois protocolos
de estabelecimento de chaves de grupo são chamados por Steiner [261 de IKA.l e IKA.2
(IKA significa Initial Key Agieenlent - Acordo de Chaves Inicial)

3.4.11KA.l
O protocolo IKA.l é executado em duas etapas: na primeira, os rz -- l membros do

grupo geram suas chaves aleatórias secretas Si, ..., Sn.l. A cada rodada desta primeira
etapa, um dos participantes recebe um conjunt.o de infoiniações do participante anterior.
Este conjunto de informações é composto por uni valor que armazena o total de clla-
ves enviadas pelo participante aJlterior e outros valores intermediários. O participant.e

ÕSão também propostas versõn com suporte à auteiltícação, mas aqui será considerada uma versão mais básica, por
simplicidade
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então inclui sua chave neste conjunto e envia ao próximo participante. Ao receber as
informações do penúltimo participante (entre elas, o valor gs- s,-..s«-:) , o último partici-
pante (responsável pela geração da chave) calcula a chave de grupo /(n - gS-'S,'...3. -.S.
Sendo assim, na segunda etapa, o controlador de grupo inclui sua chave a cada uni dos
valores intermediários, distribuindo esta informação aos denlaís. Cada participante, ao
recebê-la, calcula a chave de grupo, utilizando o valor intermediário que não possui sua
chave secreta, obtendo assim a chave .l(n.

As figuras 7 e 8 mostram o funcionamento básico do protocolo de IKA.l, para quatro
participalltes.

(8
(© @)

(a)I'etapa,jarodada (b)I'etapa,2'rodada

(8 (©
Egq'q\.g$=z.g\$.gsa'b

P4

(c)I'etapa,3'rodada

Figura 7: IKA.l - I' Etapa

(8 (8
X:.=g5%bsl K.=gqqVI

g\$q.gqqq.gqq'q
P4

(d)2'etapa
(e)Resultadoãmal

Figura 8: IKA.l 2' Etapa e Resultado final

3.4.2 IKA.2

O protocolo IKA.2 foi desenvolvido para suprir as necessidades do IKA.l, que necessita
de í + l operações de exponenciação para o participante {. Pala um caso eni que ocorre
unl elevado número de participantes, o prof.ocolo IKA.l perde ein eficiência, ainda mais
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se os equipamentos utilizados na comunicação foienl linütados com relação à capacidade
de menióiia e piocessantento.

A execução do IKA.2 é similar ao IKA.l, com apenas algumas diferenças, como, por
exemplo, o número de etapas, que passou de duas pala quatro. Na prhneira etapa, os n--2
participantes geram suas chaves secretas aleatória. A cada rodada, um dos pmticipantes
i-ecebe uiu conjunto de chaves do participante anterior, que é composto poi um valoi-
que foi calculado com todas a chaves anteriores, e com outros valores intelntediários.
O participante inclui então sua chave secleta e envia ao próximo participante. Na
segunda etapa, o penúltimo participante distribui as chaves recebidas, juntamente com a
sua própria chave, para todos os outros. Na terceira etapa, após receber as informações
do penúltimo participante, os n -- l membros retirant sua chave da infoiniação recebida
e enviaill o resultado ao último participante. Na quarta etapa, o último participante,
controlador do grupo, calcula a chave de sessão (incluindo sua chave talllbém) com este
valor recebido e envia aos demais.

As figuras 9, 10 e ll mostram unl exemplo do funcionamento pala cinco participantes.

(a)jaetapa,I'rodada (b)I'etapa,2'rodada

(n (m G

(c)jaetapa,3arodada

Figura 9: IKA.2 - 1' Etapa

(8
g$az$''h

ps2q'sl

(e)3'etapa

' q'q'ã

Ps

K.(d)2'etapa

Filma 10: IKA.2 - 2' e 3' Etapas

Apesar de possuírem a vantagem de não necessitarem de sincionislno entre os parti.
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X. -gãqVFs

x,a) (©

Ü5'',',
E!)K.-8qs#4%

(f) 4a etapa

K.= gNSN'4ss

',-g'iqVH](© @)
(g) Resultado final

Figura ll: IKA.2 - 4' Etapa e Resultado final

cipantes, e perinitireni a adição e exclusão de membros, os protocolos de IKA.l e IKA.2
necessitam de O(n) rodadas, O(n) transmissões e O(n) operações de exponenciação.

3.5 Protocolo de Bresson
Bresson l6, 101 forneceu, em 2001, o primeiro modelo formal de segurança e o primeiro

protocolo de estabelecimento de chaves de grupo autenticadas que apresenta demonstra-
ções de segurança. O protocolo de Biesson j101 se baseia nos conceitos dos protocolos
de Steiner 1261, e utiliza n rodadas para estabelecem uma chave entre um grupo de n
usuários. O príineíro trabalho de Bresson j101 mostra um protocolo estático (número de
participantes fixo) que é seguro sob a suposição do DDH.

O protocolo é executado em dois estágios sobre o grupo de participantes, que estão
dispostos na forma de um anel lógico. O funcionamento é similar ao protocolo IKA.1 1261,

como pode sei visto nas figuras 12 e 13 (supondo quatro participantes), mas Bresson j101
não utiliza protocolos auxiliares (para tratamento de adição e exclusão de participant.es).
Por outro lado, Steiner 1261 não utiliza um modelo formal de segurança.

(©
(a)loestágio,I'rodada (b) loestágio, 2'rodada

(u,
g'i''z.g'i'b.g'z''b.g'i''z''b

(c)loestágio, 3'rodada

(©

Figura 12: Biesson - Rodadas do I' Est.agia
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@ K

.*'''''..''''''..':'''' ©)
(d)2'estágio (e)Resultado final

Figura 13: Bresson 2' Estágio e Resultado final

Apesar de seu protocolo possuir algumas desvantagens, como a execução do protocolo
em n rodadas, e tanlbéni a necessidade de O(n) transmissões entre os participantes e O(n)
exponenciações, Biesson j101 contribuiu para trabalhos futuros com seu modelo formal de
segurança, que teve influência, por exemplo, nos estudos de Katz e Yung 1201.

3.6 Tabela comparativa
A tabela l mostra o desempenho dos protocolos citados neste capítulo, com relação

ao número de rodadas, passos de coinunicaçãoS, operações de exponenciação e nomeio de
participantes.

Tabela 1: Tabela comparativa dos protocolos

A última linha da tabela iefeie-se ao trabalho de Katz e Yung 1201, que será explicado
mais adiante. Mas, apenas com as informações acima, já é possível notar uni melhor

ÕA transmissão dos dados é feita de ronda siinílar a um esquema de broadcast, ocasionando assim uln relevante tráfego
na rede, sendo considerado então, para efeito de análise, apenas os passos de comunicação

  Rodadas Passos de Comunic. Oper. de Expon. Particip.
Ingeinarsson n--l n 0(n) n

Burlnester e Desmedt 2 0(n) 0(n) n
Steiner 0(n) 0(n) 0(n) n
Bellare 3 0(1) 0(1) 3

Bresson n 0(n) 0(n) n
Katz e Yung 3 0(1) 0(1) n
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desempenllo deste protocolo eni relação aos demais. O protocolo de Bellaie l41 chega a
possuir o mesmo desempenho, no entanto, é limitado em três participantes.



4 0 Modelo de segurança

O modelo de segurança utilizado para o desenvolvimento do protocolo de Kat.z e Yung
1201 é baseado no padrão de Bresson [101 , que foi utilizado por ele em unl projeto de un-l
protocolo para dois participantes, e que tem sido amplamente utilizado pala a análise de
protocolos de estabelecimento de chaves de grupo. Abaixo estão citados os principais
conceitos que são utilizados neste t!'abalho.

4.1 Considerações iniciais
Supõe-se, por simplicidade, uin tamanho fixo para o conjunto de participantes P, onde

P = UI, ..., Uz. Qualquer subconjunto de P pode decidir por estabelecer unia chave de
sessão, sendo que estes subconjuntos podem possuir tamanhos e participantes diferentes.
Antes de se estabelecer uma chame de sessão, o protocolo executa primeiramente uma fase
de inicialização, durante a qual cada participante U pertencente a P executa um algoritino
G(it) para gerar uni par de chaves pública/privada (PÃ.u, SÃu). Cada participante
U armazena SKu, e o vetor < PKi >i í IPI é conhecido por todos participantes (e é
também conhecido pelo adversário) .

4.2 Modelo do Adversário
No inundo real, um protocolo determina como que seus participantes se comportarão

para responder aos sinais (mensagens) de seu ambiente. Neste modelo, estes sinais são
enviados pelo adversário. Cada participante pode executar o protocolo ntúltiplas vezes
com diferentes parceiros; isto é modelado para permitir a cada participante um número
ilimitado de distâncias/solicitações com as quais é executado o protocolo. A instância {
do usuário t/ é definida como sendo llb. Uma dada instância pode ser utilizada apenas
uma vez. Cada instância está relacionada com as seguint.es variáveis:

e acdu: utilizada para a verificação de uma mensagem recebida por uma instância,
indicando se a execução do protocolo deveis ou não ser abortada (maiores detalhes
no capítulo 5).

e 5íc4,: identificador da sessão da inst.anciã rii,, na qual é atribuída a concatenação de
todas as mensagens enviadas e recebidas por llÍ/ durante a sua execução.

17
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e leda: identificador do parceiro da instância rib, contém as identidades dos partici-
pantes do grupo com quem llb pretende estabelecer uma chave de sessão, incluindo
o próprio U.

e skb: armazena o valor da chave de sessão, objetivo principal do protocolo

Supõe-se que o adversário tem o controle total da comunicação na l ede. Uma interação
de um adversário com os participantes da rede (mais especi6camente, caiu as várias
instâncias) é modelado pelas funções (ou consultas) a seguir.

4.2.1 F\inções do Modelo do Adversário
e Se7zd(U,{, .&f): Envia a mensagem &/ pa-ra a instância llb, e mostra a resposta

gerada por esta instância. É permitido ao adversário a solicitação de uma nova
instância llb pala iniciar o protocolo com os paiceíros Ua, ..., (,í,. através da chamada
Senil(U, {, < Ua, ., U« >).

e Ezecüte(UI, ..., Un): Faz a execução do protocolo para as instâncias novas dos parti-
cipantes gi, ..., t/« pertencente a P e retorna a transcrição da execução.

. ReueaZ(U, i): hlostra a chave de sessão skb.

e Corrtlpl(t/): Mostra a chave secreta de longc-períodos S-Ku do participante t/

e Tesa(U,i): Esta consulta é permitida apenas uma vez (por de6nição de Bresson
l6, 10j), a qualquer momento, durante a execução do adversário. É gerado um bit
b aleatório; se b = 1, o adversário recebe a skb, e se b = 0 o adversário recebe uma
chave de sessão aleatória.

Para uin adversário pmsivo é dado acesso ao Execute, ReueaJ, Carrupt, e 7'est, en-
quanto que para um adversário ativo é dado acesso também ao Será.

4.3 Sociedade
A sociedade é de6nida através dos ID's de sessões e através dos ID's de parceiros. As

instâncias ilb e lllu são parceiras ou sócias se (1)@du = waZ, e (2)sádu = sí(Ü . A
definição de sociedade usada neste documento é mais simples que a definição de Bresson
j101 , pois todas as mensagens são enviadas para todos os outros nteilibros do grupo que
participan} no protocolo.

7Chave secreta de longo-período: chave não atualizada pelos partícipantn por um tempo relativamente grande, durante
uma coinunicaçao.
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4.4 F'reshness

A definição de "freshness" (nova) está relacionada ao conceito de sigilo no futuro. Ullaa
instância llÍ, é nova a menos que uma das condições seguintes seja verdadeira (lllu é qual-
quer instância parceira de llb): (1) em algum ponto, o adversário consulta /?euea!(U, {)
ou ReueaZ(U, .j); ou (2) unia consulta Carrupt(}') (com o V pertencente a @@,) foi feita
a«tes de u-n Será(U, {,*) o« Será(U,.j, *).

4.5 Definições de Segurança
Seja o evento Sttcc, que ocorre se o adversário executei Tesa eni uma instância nova

e adivinhar corietamente o valor do bit b. A vantagem de unl adversário .A ao atacar o
protocolo P é definida, segundo Bresson j101, como sendo .Adu.4,p(k) = 12 - ProblS-ticcl -- ll.
O protocolo P é um protocolo de estabelecimento de chaves de grupo seguro se o nlesnio
fornecem proteção contra unl adversário passivo, e unl protocolo P de estabelecimento de
chaves de grupo autenticadas é seguro se o mesmo proteger contra um advelsário ativo;
enl ambos os casos, um protocolo é seguro se .4du.4,p(k) for desprezível. Define-se como
..4dufZ'/'(t, q.) como sendo a vantagem máxima de qualquer adversário passivo atacando
P, execu:jlyido elli tempo t e fazendo q., chamadas de Ezecüte. Similarmente, define-
se .AduÉKE'/'(t, q.,, q,) como sendo a vantagem máxima de qualquer adversário ativo
atacando P, executando em tempo f e fazendo q.z chamadas de E:z;ecttte e q. chamadas
deSend

4.6 Protocolos sem sigilo no futuro
O trabalho de Katz e Yung 1201 telll interesse primeiramente com protocolos que tratam

do sigilo no futuro; as deânições acima já incorporam este requisito desde que o adversário
acesse o C'arrupt enl cada caso. Entretanto, o compilador pode também sei aplicado
para protocolos de estabelecimento de chaves de grupo que não tratam o sigilo no futuro.
Para completar, define-se .4dullE(t, q.,) e .4duÉKa(t, q., q,) de uma fornta análoga à de
cima, com a exceção de que o adversário, no primeiro caso, não terá acesso ao C'orrtzpt.

4.7 Observações
Embala a definição acima seja padrão pala a análise de protocolos de estabelecimento

de chaves de grupo) existent restrições que não são tratadas, como, por exentplo, proteção
contra as pessoas mal intencionadas, ou participantes que não seguem honest.ainente o
protocolo. Além disso, estro definições não piotegeilt contra ataques de "negação de
serviço", porque o modelo permite ao adversa.rio recusar entiegai mensagens para qualquer
enliP;+n,.ã.'uYUV.



5 Compilador para protocolos de
estabelecimento de chaves de grupo

Neste capítulo será mostrado um compilados que transforma qualquer protocolo P, de
estabelecimento de chaves de grupo, em um protocolo P', de estabelecimento de chaves
de grupo autenticadas. Com relação a P, é suposto que:

e (1) Cada mensagem enviada por uma instância llb durante execução de P inclui a
identidade do remetente de U assim como un] número de seqüência que começa enl
l e é incrementado cada vez que rlb envia uma mensagem (em ouvias palavras, a
.Í-ésima mensagem enviada por uma instância rlb temi a forma HI.jjm);

e (2) toda mensagem do protocolo é enviada - via links ponto-a-ponto - para todos os
membros do grupo que participam da execução do protocolo (ou sqa, llu envia cada
mensagem para todos os usuários ein @4,).

Seja E = (Gen, Sign, Vrfy) unl esquema de assinatura que é impossível de sei atacado
e forjado, e seja Süc(»(t) a máxima vantagem de qualquer adversário forjar eni tempo t
uma nova niensagent/assinatura.

Dado P como citado acima, o contpilador constrói o protocolo P' da seguinte maneira:

B 1. Durante a fase de inicialização, cada participante U pertencente a P gera suas cha-
ves de verificação/assinatura (PÃ'c/, SK't/) através da execução do gerador Gen(1').

e 2. Sejam UI, ..., Un as identidades (enl ordem lexicográfica) de usuários que desejam
estabelecer unia chave coniuni, e p :; Uil-..It/W. Cada usuário t,r. escolhe uni nonce8
ri aleatório que pertence a {0, 11e e envia para todos na forma UBl0lri(note que esta
illensagent inicia com o número de seqüência "0"). Depois de todos receberem a
mensagem inicial das outras partes, cada instância armazena p e ril...lr..

e 3. Os inenlbros do grupo agora executam P com as seguintes mudanças:

Sempre que a inst.anciã rib for transmitir para todos a informação UIJjm, ela
assina .jjmjpjril...lr. usando SK''Lr para obter a msinatura a, e envia pala todos
UIJjmja.

ÜNONCE: Nutnber l.Ísed Once. O número escolhido pelo usuário será distinto dos demais

20
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Quando a instância llb recebe a iltensagem VIJlmla, é cliecado se: (1) y pertence
a @4,, (2) .j é o próximo número da seqüência das mensagens de y, e (3) (usando
PK'V) a é uma assinatura carreta de y eni JlmlUlril...lr., Se qualquer uma
destas verificações estiver incoireta, llb abona a execução do protocolo e atribui
acdu = FALHE e skb = NULL. Caso contrário, llb continua através de P a receber
a lltensagenl }''l.jjm.

e 4 Cada instância não-abortada calcula a chave de sessão como en] P

5.1 Teorema l
Teorema 1. Se P é uni protocolo de estabelecimento de chaves de grupo seguro (com

sigilo no futuro), então P' dado pelo compilador acima é unl protocolo de estabelecimento
de chaves autenticadas de grupo seguro (com sigilo no futuro) , onde:

.4d'uÉfZ'/'(t, q.,, q,) $ (q- + q,) . ÁdulÍz'/'(t, l) + IPI . Suco(t) + (q,' + ZS::Slg;jÇlbJ)

Demonstração. Dado um adversário ativo .A' atacando P', será montada uma
situação de uni adversário passivo .4 atacando P onde .Á faz apenas um sintples Ezectlte;
relacionando as probabilidades de sucesso de .4' e .4 obtém-se o resultado.

Antes de descrever .A, serão definidos os eventos Force e Re;zaf, e suas respectivas
probabilidades de ocorrência. Sela Forge o evento que gela pala Á' uma nova e válida
mensagem/assinatura relacionada à chave pública P/{'u de alguns participante U perten-
cente a P antes de rodar C'arrupt(U) , e seja ProbjF'orgel denotado por Pr,.l,.pjForgel.
Usando .4', é possível construir uin algoritmo F que forja unia assinatura respeitando o
esquema de assinatura E: dado uma chave pública P/{, F' escolhe de forma aleatória unl
participante U pertencente a P, sendo P.l('u = P.K, e gela todas as outras chaves públi-
cas e privadas para o sistema. F, então, simula as consultas de .Á' de uma forma natural
(acessando sua assinatura quando necessário); este resultado é uma simulação perfeita
a menos que .4' execute o Corrtzpt(t/). Se isto oconer, F simplesmente abona. Por
outro lado, se ..'l' sei)tpre gerar um novo e válido par (mensagem/assinatura) respeitando
P/('u = PK, então r' gera este par como sua falsificação. A probabilidade de sucesso
de F' é exatamente ProbjForgel/IPl; isto imediatamente implica que

P"bjf'o,g.l $ 1PI . S. CQ(t)

Seja Repeat lula evento que é utilizado duas vezes por um participante em particular;
ou seja, existe um participante U € P e {, .j(ã # .j) tal que o Dance utilizado pela instância
ilb é igual ao nonce utilizado pela instância ll{,. O "Leda do aniversário" mostra que
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ProblRepeatl $ iZiÍ$E:;l:@E, desde que cada t/cP escolha n:tais de(q- + q,) nonces de
{0, 11~. Uma análise mais cuidadosa de fato mostra que

p«ó]R...*] . q:l-'" 2ç«!ttl€1g4

Baseado nestas definições acima, é construído o adveisárío passivo .4 atacando o proto-
colo P. Sabe-se que, como parte da atribuição inicial, ao adversário são dadas as chaves
públicas {PKulÍP.P} se algo estiver definido como parte do protocolo P. Inicialmente.
temos ..4 obtendo todas as chaves secretas {S.K«}tu.P} usando múltiplos (Jor-rüpt's . Em
seguida, .4 executa Gen(lk) para gerar as chaves'(PÁ''p, SK'u) pala cada UeP; o con-
junto de chaves públicas {PK'u, P-Külu.P é então dado pala Á'. Sendo assim, agora .4
executa ..4', simulando as consultas de ..4' conforme descrito baixo.

Soja C? = q., + q, o número total de Eiz;eczzfe's e Seztd's chantados poi 4'. .4 escolhe
um a c 1, ..., Q representando uma sugestão para que unia chamada Sana/-Eaeczzte de
.,4' ative a instância quando ..4' executar 7'est . Pala a a-ésima sugestão' de .,4', têm-
se -4 respondendo através de unl Execute, obtendo unia cópia de uma execução de P,
modificando esta cópia para obter unia cópia válida para P', e então retornando unia
resposta apropriada para .A'. Para qualquer outra consulta Senil/Eiz;e(mte de ,4'. têm-se
-Á respondendo dü'etamente através da execução do protocolo pr; note que .4 pode fazer
isto desde que tenha as chaves secretas para todos os participantes. .4 abona e gera
uin bit aleatório se.sua sugestão estiver incoireta, ou se os eventos .Farte ou Repeat
ocoiiereni. Por outllg lado .4 gera qualquer bit que é gerado por .4'

Seja Good = F'orgia / eWaf e Bad = (1;ood, e relembrando que Q :; q., +q, representa
o número total de consultas Será/Ezecüte executadas por .A', calcula-se então a seguinte
probabilidade:

2 IP,«,pls'«"1 - 41 -
IPr,.l,,p' ISlzcc /\ Gtless /\ (;oodl + }Pr..l,,p' l(;urss v Bad1 -- 4
àPr..!,,p, ISücc A Goaíl + {Pr,4,,P, IBadl + {P7'0bjãi;;;jBadjPr,{,.p, IBad1 -- 4 =
à P'«',p' IS"'':l àP,«,,p' IS'"'A -e«al + {P'«',p' IB"'ZI + { (gi!) (l - P,«',,, IB.d )

l2 . Pr,.l,,p'lSüccl -- il àl2. Pr..l,,p,ISuccA ad Pr..l,,p. IBadll

Desde que, por suposição, 2jPr..i,plSüccl { $ O .'i'í',f''Í'(t, 1), te«:os

.4duÊKz'/'(Í, q.,, q,) $ Q . .4dL'lSz'/'(Z, 1) + Pr..{,,p' jr'a'gel + P7'0bjRepeatl
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obtendo assina a declaração do teorema

O teorema acima é um resultado genérico da aplicação do compilados sobre o protocolo
arbitrário de estabelecimento de chaves de grupo P. Pala protocolos específicos, uma
inelhoi análise de segurança, fetais precisa inclusive, pode ser obtida. Além disso, o
coinpilador acima também é aplicado em protocolos de estabelecimento de chaves que
não tratam do sigilo no futuro, conforme definição do teorema abaixo.

5.2 11'eorema 2

Teorema 2. Se P é um protocolo seguro de estabelecimento de chaves de grupo (sem
sigilo no futuro), então .fX dado pelo compilados acima é um protocolo autenticado e se-
guro de estabelecímelito de chaves de grupo (sela sigilo no futuro). Ou seja:

..4a-Ílf'''(t, q., q,) $ ..4a-«F'(t, q., + q,) + IPI . Su",(t) + g:::tZ©;éf+Lebd

A demonstração deste teorema é bem similar à do Teorema 1. Ela encontra-se na
página 14 do artigo ':ScaZabZe Protoco]s /or .4 üt/ze7ztícated Gro üp ](ey .nz;cAa7zge", agosto

de 2003, de Jonathan Katz e h/lota Yung 1201.



6 Um protocolo de estabelecimento de
chaves de grupo

Seja G qualquer grupo cíclico finito de uma seqüência de primos q (por exemplo, sda
p, q primos, tal que p = #q + 1, onde # é um fatos de (Estância entre p e q; considera-se
como sendo G o sub-grupo de ordem q em ZP*), e seja g um gerador arbitrário de G.
De6ne-se .4duaddh(t) como sendo o valor máximo entre todos os adversários ,4 rodando
enl tempo t, de:

IP«ól=, z/ -- z, : .Á(g, g', g', g'') Probjz, 3/, z -- Zç Á(g, g' , g" , g;)

Considera-se que a suposição de DDH é válida enl G se .Adugh(f) é razoavelmente
"pequena" para valores de t.

Em seguida será descrito um eâciente protocolo de estabelecimento de chaves de grupo
de duas rodadas cuja segurança é baseada na suposição de DDH en] G. Aplicando
o compilador do capítulo anterior neste protocolo, obtém-se um eficiente protocolo de
estabelecimento de chaves de grupo autenticada, contendo três rodadas. Este protocolo
é praticamente o mesmo desenvolvido por Burmester e Desinedt j121, excito quando
supõe-se que G é um grupo cíclico finito de unia seqüência de primos, os quais validam a
suposição de DDH.

Como exigência do compilador do capít-ulo anterior, este protocolo garant.e que os
participantes enviam todas as mensagens para todos os membros do grupo via multa-ponto.
Neste protocolo P, não são requisitadas chaves públicas mas, por simplicidade, supõe-se
que existe unl grupo G e um gerador g € G conhecido por toda. a rede. Percebe-se que esta
suposição pode evitar uni gasto adicional de uma rodada em que o primeiro participante
simplesmente gei'a. e transntite esses valores. Quando 'n participantes UÍ , ..., Un desejam
geral uma chave de sessão, eles seguem o piocediinento abaixo (os índices são tomados
do módulo n de ntodo que o participante Uo é Un e o participante Un+l é UI):

e Rodada 1. Cada participante [4 esco]he unl a]eatório ri € Zq e transmite zi = g''

e Rodada 2. Cada participante [4 t.i'ansmite Xi = ( !iÜ ]

r
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e Geração da Chave. Cada participante t,í. calcula sua chave de sessão da seguinte
nianeu'a:

(;:.:)"'; . x:"'' . x:...:"-: Xí.2

Percebe-se que todos os pai'ticipantes obtém a nlesnla chave de sessão g''l"+f2r3+-'+r«rl
As identidades do remetente e os números da seqüência não são incluídos explicitamente
como é requerido pelo compilador do capítulo anterior; entretanto, é fácil de se modí-
ficai o protocolo para incluir esta informação. Cada participante calcula apenas t.rês
exponenciações, uma vez que, na prática, n é muito inenoi que q.

As figuras 14, 15 e 16 ntostiam o funcionamento do protocolo conforme o procedimento
citado acillta:

iSD ,: -r'

u,) (u.

Z,=g'3

U4U

2.

u:) (u,U

Figura 14: Katz e Yung - I' Rodada

Figura 15: Katz e Yung - 2' Rodada

6.1 Teorema 3
Teorema 3. O protocolo P é unl protocolo seguro de estabelecimento de chaves de

grupo que t.rata o sigilo no futuro, Ou seja:
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.-l' .- *'.*-*.l:iF l?l: l?r:."'"'«'"
l=giz zs 34 4iKz'4 '"lq.X}.-- ''+,,+,, +,,

Uz

\' ' ' ' ' gtz 23 34 41K, 'jq.X42.Xf '' +''+,,+,,2 3 3 4 4 1

U3

$
U4

<: .X43 'i#''© -gr.r: +r:q,+G.ra ':

Figura 16: Katz e Yung Chave de sessão obtida

.4.Í.f''/'(t, q.,) $ 4 . .Adt,g'"(t)

Demonstração. Seja c(t) = .4du#"(t). Por simplicidade, será mostrada uma
demonstração para o caso em que um adversário executa apenas um único Execute, e
obtend(»se Adufe'r'(t, 1) $ 2lPle;(t). Isto é o suficiente para se aplicar o Teoieina 1, e
também permite (lue .4dulSE /'(t, q.,) -$ 2a.,IPI(t).

Supondo, então, que um adversário .4 está executando unl simples Execute(UI , ..., Un).
A distribuição de 7' e o resultado da chave de sessão sk é dado por:

r TI,...7Tn +-- Zç) zl =gri,Z2 =gía,... Zn

x: - $H-, x, - $g, ..., x« - ãçg
I'' ...,.,.,x:,...,x.)

l .k - (g':")" (x,)"':...x.

Considerando agora a seguinte distribuição modi6cada

[ 'tl;1,2lrll'..)rn +-- Zç) ZI = grllZ2 == g 21'..:z'n

© l x: - Ó;P-,x: - 8aÇ, ...,x« - #::%
- "': ' l ''z'- (.:,...,;,.,x:,...,x«) '

l .k ')" (x:)"':...x.

g''
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Baseando-se na definição do início deste capítulo, para qualquer algoritmo Á' executado
em tempo t, tens-se que:

IProól(T, sk) -. Real : ..4'(T, $k) -- Probl(T, sk) - F'anel : .A'(T, $k) = tll $ c(t)

Ein seguida será acrescentada a seguinte naodificação:

I' 'll;1,2111;2,3)TI) ...}Tn {"-- Zç) ZI = gri) Z2 = gra, ... Z

l .k - (g'": ')" . (x,)"':...x.

vez, a definição inicial mostra que:

P«Z,l(7', .k) --. r'«ke: : .4'(7', ,k) Z,l(a'', .,k) -. /'«ke, : Á'(7', 'k)

Seguindo o raciocínio acima, obtem-se a seguinte distribuição:

[ 'U/1,2} 'U72,3} . .} tl;n 1, 7Z) 'llln,l, 7'l, ...7 Tn {"- Zç

l sk - (gw ,')" (X2)"':...X.

tal que, para qualquer .4' executando em tempo t obtém-se:

P«úl(7',.k) Re Z: .4'(T,;k) -Probl(7',.sk) -- F'ak.,.: .4'(T,sk) $ n.c(t)(1)

Eni rate., os valores wi,2, ..., u«,i são restrit.os por T de acordo com u seguintes n

r'.x;., ' x: - $H,x, - '5W, ..., x« - JÊa
7' ..., z.,Xi, ...,X«)

F'aX;e. ' x: - }H, x, - %:#, ...,x« - #l;#;
T = (zl, ..., z,., Xt, ..., X.)

.-g'

onde, outral

equações

(7', sk)

(T, .k)
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Zogp-Xt :: 'iu1,2

ZOggXn := 'Wn,l -- 'Wn--l,n

das quais apenas n as são lineanuente independentes. Além disso, sk pode
ser expresso por g":''+'':.a+-.+"«.i; equivalententente, tem-se que:

Zoggsk = 'w1,2 + u/2,3 + ... + 'wn,l

Desde que a equação anal seja lineainiente independente do conjunto de equações
acima, o valor de sk é independente de 7'. Isto implica que, para qualquer adversário Á:

Probl(r, sko) '- r'ake«; skt '- G; b - o, l : .A(r, skó)

que, combinada com a Equação (1) e o fato de que m $ 1PI, permite que o resultado
des.j«io s.ja ,4dulSr /'(t, 1) $ 2jPjc(t). H

6.2 Exemplo
A seguir, é mostrado um exemplo prático da aplicação do protocolo citado neste ca-

pítulo. Seja unia empresa Fi qualquer, que pretende fazer o fechanlent.o de estoque de
toda as suas filiais Fa, F3 e F4, mas que, para isto, precisa se comunicar com elas aba\és
de unia rede pública totalmente insegura. A empresa sede e suas filiais compartilham
suas informações através de um algoritnlo de criptografia C de chave secreta sk, que é
totalmente seguro contra invmores. R/las, para que todos possam se comunicar, é preciso
estabelecer uma chave secreta, sem correr o risco de algum intruso descobri-la. Para isto,
Fi e suas filiais utilizam o protocolo P, de estabelecimento de chaves de grupo de Katz e
Yung 1201, que estabelece uma chave de sessão secreta conforme as figuras 17, 18 e 19 (FI,
/Ü, F3 e Fa obtiveram na I' rodada os números aleatórios ri, r2, r3 e r4 respectivamente):

Lembrando que, a cada iodada, toda mensagem é assinada antes de ser enviada por
um usuário, e para cada mensagem recebida. é veriÊcada esta assinatura, garantindo a
segurança do sistema contra intrusos.

Ao anal de sua execução, P estabeleceu para r'll Fa} F3 e Fa a chave B.4 ;: 224, que
será utilizada em C' pala a estabelecimento de informações de fechamento de estoque, de
forma seguia.
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Figura 17: Exemplo - I' Rodada

[$1:-'« }1'l

28

Figura 18: Exemplo - 2' Rodada
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7 Ferramentas e metodologias utilizadas

Pata a implementação do protocolo, foram utilizadas algumas ferramentas que auxili-
aran] no desenvolvimento dos algoritnlos, e que contribuíram para uma mellloi análise de
desempenho.

Será descrita, inicialmente, a plataforma e a linguagem de programação utilizada,
juntamente com a descrição dos dados de entrada e saída. Por 6in, serão citadas as
bibliotecas NIPI e GÀ/IP, que são ferramentas para contunicação e suporte de números
grandes, respectivamente.

7.1 Hardware e Dados de Entrada e Saída
A implementação e os resultados apresentados nos capítulos seguintes foram obtidos

através de uin computador AMD Durou 1200X/1Hz, com 128h/lb de memória RAM, exe-
cutando o sistema operacional Wiudows Me. Foi utilizada a linguagem ANUI C para o
desenvolvimento dos algoritnlos, com o compilados LCC Win32 versão 3.3 (para o prc-
grama auxiliar, que faz a visualização dos resultados obtidos pelo protocolo, foi utilizada
a linguagem C-++, com o compilador C++ Builder versão 6.0).

Como parâmetros de entrada, telhas o tipo de comunicação (local ou em rede) e o
número de processos participantes.

Para as informações de saída, além da chave de sessão obtida, é gerado um arquivo
texto com a chave sessão gerada para cada processo e um outro arquivo texto com dados
estatísticos levantados durante a execução que poderão ser usados em algum programa
que visualize graficamente estas informações. Estes dados estatísticos (Quantidade de
Nlensagens, exponenciações e tempo de execução) são mostrados em tela ao anal da
execução do protocolo, juntamente com a chave de sessão obtida.

7.1.1 Tamanho dos Módulos
Para que se pudesse obter resultados dais expressivos durante a análise do protocolo

implementado, foi fixado uill módulo com unl valor su6cientenlente grande para a execução
do protocolo cona até cinqüenta e cinco paiticipant.es. O tamanho do lllódulo a ser
ut.ilizado pode ser facilmente alterado para que se possa obter chaves de sessão de, por
exemplo, 768, 1024 e 2048 bits, para uma aplicação mais específica dest.e protocolo.

31



CAPÍTULO 7. FERRANIENTAS E METODOLOGIAS 32

7.1.2 Medidas de desempenho
Para que se pudesse analisar o desempenho do protocolo de Katz e Yung, falam feitas

medidas em cima da quantidade de mensagens trocadas entre os processos, do número
de exponenciações, e também do tempo de execução, embora est.e últ.imo esteja rela-
cionado com o desempenho do equipamento utilizado (processador, memória e Sistema
Operacional), que infiuenciani diretamente no mesmo. Além disso, deve se levar em
consideração o desenlpenllo das bibliotecas utilizada (MPI e GMP), que também são
fatores que influenciaram diretamente nas medidas obtidas.

7.2 MPI Message Passing Interface
O modelo de Nlessage Passing é um conjunto de processos que possuem acesso à me..

mória local. As informações são enviadas da memória local do processo para a memória
local do processo remoto.

A comunicação dos processos é baseada no envio e recebimento de mensagens.
A transferência dos dados entre os processos requer operações de cooperação entre

cada processo de forma que uma operação de envio consiga casar com unia operação de
recebimento.

O MPI (Message Passing Interface) é unia biblioteca de Message Passing desenvolvida
para ambientes de memória distribuída, máquinas paralelas massivas, NOWs (network of
workstations) e redes heterogêneas.

O NIPI define uni conjunto de rotinas para facilitar a comunicação (troca de dados e
sincronização) entre processos paralelos.

A biblioteca MPI é portável para qualquer arquitetura, tem aproximadamente 125
funções para programação e ferramentas para se analisar a performance. Ela possui
rotinas para prograntas em Fortran 77 e ANSI C, portanto pode ser usada também pala
Fortran 90 e C++. Os programa são contpilados e linkados à bibliot.eca MPI.

Para a implementação do protocolo foi utilizada a WMPI versão 1.1, que é uma bibli-
oteca padrão de N/lessage Passing 1221 pala plataformas Windows.

7.3 GMP GNU Multiple Precision Arithmetic
A biblioteca GÀ/IP, desenvolvida pela GNU Lesser General Public License j181, pen)lit.e

que sejam implementados algoritmos elli C/C+t que exigem ou que necessitem trabalhar
com números grandes, ou seja, módulos de 768, 1024 e 2048 bits, por exemplo. Esta bi-
blioteca foi escolhida para ser utilizada. na implententação pelo fato de possuir as seguintes
características:

e (1) Possui dist.ribuição gratuit.a pela GNU Lesser General Public Licence j18l;

e (2) Permite a utilização de números de tamanhos ilimitados (ou limitados somente
pela quantidade de memória disponível na ntáquina) ;
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e (3) Possui uma grande quantidade de funções, entre elas, funções de teoria de núme-

e (4) As funções apresentam bom desempenho tanto para números pequenos quanto
pa-ia números grandes;

e (5) Muito utilizadas em aplicações que envolvem algoritmos de criptografia, álgebra
computacional e sist.elas algébricos;

e (6) Atualizada e aprimorada constantemente pelos seus desenvolvedores, desde sua
criação, em 1991.

Abaixo estão algumas das principais funções (e suas respectivas descrições) que per-
tencen} à biblioteca GMP, entre elm algumas utilizadas na implementação do protocolo:

8 void mpz (mpz.t var) - inicia a variável uar, atribuindo a ela o valor 0.

8 void mpz (mpz var, unsígned lona op) - inicia a variável t;ar,
atribuindo da variável op de tipo unsigned long.

e void mpz set (mpz t var, mpz t op) - associa o valor de op à variável já
iniciada üar.

e void mpz set ui(mpz t var, unsígned long op) - associa o valor de unia
variável do tipo unsigned long à já iniciada variável uar

e void mpz set (mpz t var, char #str, int base) - converte o valor da
stiing õtr em um inteiro mpzt na base base e armazena o resultado em uar

e void mpz get str (char 'Pstr, int base, mpz t var) - converte o valor da
variável uar pala uma string na base base e armazena o resultado em str

e void mpz add (mpz t var, mpz t opl, mpz t op2) - armazena navariável
uar o valor de opl + op2.

e void mpz add.ui(mpz.t var, mpz.t opl, unsigned long op2) - armazena
na variável ual' o valor de opl + op2.

e void mpz mpz opl, mpz - armazena navariável
uar o valor de (pl -- op2.

8 void mpz.sub (mpz var, mpz unsigned long op2) - armazena
na variável uar o valor de (WI -- op2.

e void mpz.mul (mpz.t var, mpz , mpz op2) - armazena na variável
uar o valor de opl # q)2.

e void mpz mul ui(mpz t var, mpz t opl, unsigned long op2) - armazena
na variável uar o valor de q)l # (W2.

ros;
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e void mpz.mod (mpz mpz opl, mpz.t op2))
vel uar o valor de opl mod op2.

Armazena na varia.

+ void mpz (mpz var, mpz unsigned lona op2))
zena na variável uar o valor de opl mod op2.

Arma.

e voíd mpz.pow.ui(mpz.t va', mpz opl, unsigned lona op2)
na va.Fiável uar o valor de (pl'P2, onde q)2 é do tipo unsigned long.

Armazena

+ voíd mpz.powm (mpz var, mpz.t opl, mpz mpz
Annazena na variável uar o valor de opl'P2 maí (p3.

e int mpz invert (mpz mpz t opl, mpz t op2) - Armazena enl uar a
inversa de opl módulo (p2. 1.Jtíliza para isso o dgoritmo de Euclides Estendido.

e void mpz .t var, mpz opl, mpz
uar o máximo divisor comum de opl e (p2.

Armazena na variável

e int mpz.probab.prime (mpz ínt opl) - Retoma 2 se uar é primo,
l se uar é um provável primo, ou 0 se composto. Utiliza o teste probabilístíco de
N/killer-Rabin. O nomeio de testes a serem feitos são controlados por apl.

e int mpz.cmp (mpz mpz op2) - Compara(pl com (p2. Retorna
um número positivo se opl > (p2, negativo se opl < op2 e zero caso opl :; (p2.

As funções acima apresentadas atuam apenas com operandos inteiros. Também
foram utilizadas na implementação funções que utilizam opeiandos fracionários (numera-
dor/denominador), que são similares às funções citadas acinte.

Para a implementação do protocolo, foi utilizada a versão 4.1.2 desta. biblioteca.



8 Implementação e Análise

Neste capítu]o será mostrado de que forma o protocolo de Katz e Yung ]20] foi im-
plementado e analisado. Basicamente, durante toda a implementação e durante toda a
análise foram utilizadas as ferramentas citadas no capítulo anterior.

8.1 Conceitos gerais
Basicamente, a nossa implementação recebe de um arquivo de entrada passado como

parâmetro o número de processos que estação participando de uma comunicação coletiva.
Este arquivo pode ser facilmente alterado pelo usuário responsável por executar o proto-
colo. O nome do arquivo é informado através da linha de comando (Maiores detalhes
serão vistos ainda neste capítulo). Com esta informação, é alocada memória para cada
processo participante, e é calculada a chave de sessão, que é então repassada para todos os
processos ao final da execução. Com esta chave, os processos poderão então se comunicar
através de unl sistema de criptografia de chave simétrica.

8.1.1 Geração das Informações para a Análise
O protocolo gera também dois arquivos de saída: um deles, criado com o nome "pkcha-

ves.txt", que armazena o valor de todas as chaves de sessão calculadas para cada processo
participante, e o out.ro, criado com o nome "result.txt", armazena informações estatísticas
(número de processos participantes, total de mensagens enviadas, total de mensagem re-
cebidas, total de exponenciações e tempo gasto), separadas umas das outras por vírgula.
A cada execução do protocolo, estes dois arquivos são atualizados, concatenando todas
as inforntações já gravadas, ou seja, sem recriar o arquivo. Desta forma, o arquivo
''result.txt", por exemplo, pode ser usado para se montar unia tabela com inforntações
de váüas execuções para diferentes números de participantes, obtendo dados estatísticos
gerados pelo próprio protocolo.

8.1.2 Visualização das Informações para a Análise
Para a visualização dos resultados, foi implementado um prograllia auxiliar - PKRes.exe

- que recebe como entrada o arquivo "result.txt", lendo todas as informações obtidas pelo
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protocolo e convertendo-as para uma tabela e para um gráfico. Este programa tem
como principal objetivo facilitar a análise de desempenho do protocolo de Katz e Yung,
fornecendo informações dos principais pontos da implementação.

Pelo fato de sei um aplicativo especí6co pala a análise da execução do protocolo eni
unia plataforma Windows, o progranta Pares foi implementado com outro conlpilador,
o C++Builder, que permite a criação de um ambiente gráfico, executado dentro do Win-
dows, diferentemente do programa que executa o protocolo, que possui um ambiente de
console (DOS).

8.2 Implementação do Protocolo
Por se tratar de uma implementação didática, voltada para a análise de funcionamento

e desempenho, certa parametrizações - que poderiam ser definidas em tempo de execução
pelo usuário - foram 6xadas com valores compatíveis para o esquema de testes utilizado.
Entre eles, estão o tamanho do módulo e o nomeio de processos participantes. Além
destes dois, também tênt os dois arquivos de saída, que são especiâcamente criados obje..
uivando infointar apenas o que exatalnente foi gerado pelo protocolo. Eni uma situação
real, estes arquivos não existiriam .

Outro detalhe da implementação ê a não utilização de uma ferramenta visual. sendo
gerado um aplicativo de console, ou seja, sem recursos grá6cos. O principal motivo de
se implementar o protocolo desta maneira é a portabilidade da compilação e da 'ligação"
do código, que pode ser migrado, sem muitas dificuldades, de uma plataforma Wíndows
para unia plataforma Unix/Linux.

8.3 Execução do Protocolo
Para que fosse possível analisar o desempenho e os recursos de uma forma mais abran-

gente, o protocolo foi executado mais de unia vez, sendo que, a cada nova execução, o
número de participantes era incrementado. Inicialmente, o protocolo foi executado para
dois participantes, ein seguida, foi executado para três, quatro e cinco. Após a execução do
protocolo para. cinco participantes, o número de participantes passou a ser incrententado
de cinco ein cinco, até chegar aos cinqüenta e cinco processos participantes, montando
assim unl arquivo de saída com dados estat.ísticos suficientemente consistentes para que
fosse possível geral unia tabela e uin gráfico das informações obtidas. De imediato, o ar-
quivo de saída "pkchaves.txt" serviu principalmente para veriâcar se todos os participantes
receberam unia cllave de sessão de mesmo valor.

Inicialmente, o protocolo lê o arquivo de enteada passado como parâmetro na linha
de comando e inicializa a biblioteca. MPI, que alocará o número de processos necessários,
conforme a parametrização informada no conteúdo do arquivo. A figura 20 ilustra. unl
exemplo de um arquivo que indica que quatro processos estarão participando da execução
do protocolo (o termo "local" indica que todos os processos estarão sendo executados
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i$ spagke.pg - Bloco de notas
a k'H

l:im.ü
ê.«.j--ro i:i-
local 3

eOiq-,M:! ':P.ÜÜ

J
Figura 20: Execução do Protocolo Arquivo de parametrização

localmente em um niesino computador). Unia vez iniciada, a interface da comunicação
paralela (MPI) já permite que sejam-L enviadas mensagens entre os processos participantes.
Na figura 21, percebe-se que esta comunicação estará começando.

Em seguida, é gerada a chave de sessão para os processos, seguindo os passos do
algoritmo criado por Katz e Yung. Por motivos de simplicidade, falam utilizadas funções
prê"definidas pela biblioteca GMP para gerar os números aleatórios de cada processo
durante a fase de inicialização. Quanto ao esquema de assinatura, foram implementadas
as funções de geração e veriâcação de assinaturas baseando-se nos conceitos do algoritmo
EIGamal de assinatura. Durante a geração da chave de sessão, são contabilizadas
algunaas estatísticas relevantes para a análise do protocolo ao final da execução. A
figura 22 mostra que a chave de sessão já foi obtida, ou seja, já estão sendo gerados então
os arquivos de resultados e das chaves. Por âm, ao gravar as informações nos arquivos
de saída, são inapressas em tela as estatísticas calculadas, finalizando a execução (6gura

Deve-se ressaltar que o protocolo foi implementado com o intuito de se levantar o
maior número de informações relevantes possível, a fim de se estudar de uma forma
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'5 PíomptdolHS-DOS : :.-= © ©

:gl.gl$:&J:!:Auto v'

C:\lcc\prejects\spagke\lec>spagke spa3ke.pg
Executando Protocolo para 4 Processos

Figura 21: Execução do Protocolo - Reconhecimento do número de participantes

mais detalhada, ou seja, ein uma situação leal, a maioria destas inforntações não são
mostradas, por motivos de segurança e privacidade. Além disso, este protocolo deve
ser implementado de tal foi'nia que a chave de sessão seja encaminhada diretamente para
o sistemas de criptografia simétrica, que passará a garantir a segurança da informação
trocada entre os processos.

8.4 Análise dos Resultados Obtidos
Para que fosse possível estudar de uma forma mais detalhada o funcionamento do

protocolo, foram incluídas medidas estatísticas no meio do código implementado, cujos
resultados destas foram gravados nos dois arquivos de saída: o "pkchaves.txt" e o "re.-

Estes dois arquivos são criados pelo programa de tal fornta que, a cada execução do
protocolo, sqalll concatenadas as informações nova cona as infoiniações já gravadas. Por
exemplo, as 6guras 24 e 25 i)mostram o conteúdo dos arquivos depois da primeira execução
do protocolo, e as 6guras 26 e 27 niost.ram o cont.eúdo após mais de uma execução.

Através da leitura do conteúdo do arquivo "result.txt", que armazenava m informações
de todas as execuções feitas durante os testes de execução do protocolo iniplenlentado
(indo desde a execução do protocolo pala dois processos participantes até a. execução

sult .txt"t
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'S Píompt do HS-DOS 'e

.h

A«to .É ÉibM ® :©®:.ã
C:\lec\prej ects\spaglie\lcç>spagke spagke.pg
Executando Protocolo para q Processos...
chave Obtida: 3ó893488147b191D3232

Figura 22: Execução do Protocolo Cálculo da Chave de Sessão

para cinqüenta e cinco processos), é possível montei um gráfico de desempenho eln cima
do tempo de execução (Número de participantes x Tempo), conforme mostra a 6gura 28.
Este gráfico, construído com informações do arquivo "result.txt" através de un] aplicativo
do Microsoft Word para gerar gráficos (os dados foram incluídos manualmente), serve
para facilitar a visualização do desempenho do protocolo de Katz e Yung, embora este
desempenho esteja relacionado diretamente com o desempenho do processador e com as
limitações de memória da máquina utilizada durante a fase de testes, ou seja, a linha de
tempo obtida nesta situação é totalmente relativa, uma vez que, utilizando um processador
melhor e uma quantidade maior de memória, é possível melhorar consideravelmente este
tempo de execução.

8.5 Execução dos programas
A seguir são descritos os passos para se utilizar os piogranlas desenvolvidos para fa-

cilitar a análise do protocolo de Katz e Yung. Coillo já foi dito anteriormente, ambos
forant implementados pala que sejam executados enl uma plataforma Windows.
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'3 Píompt do HS-DOS ; ' ::;;'?:l?lg
H HL@lé®. '&' '

C:\lcc\prejects\spagke\lcc>spa9ke spõgke.pg
Executando Pretücela para 4 Processos...
Chave Obtida: 3ó893b88147+19113232

Estatísticas:
ensagens Enviadas: 2
ensagens Recebidas: 2

EKpoitenciacoes= b2
Tempo 3asto= 1 .819üllB

C :\lcc\proj ecos\spagke\lcc>

Fígwa 23: Execução do Protocolo Dados Estatísticos

8.5.1 0 programa spagke.exe
O programa spagkeo exige que seja criado unl arquivo de texto(com extensão "pg",

como por exemplo, "spagke.pg") cujo conteúdo tenha, na primeira linha, o seguinte texto:
"local n", onde "n" é um número inteiro entre l e 55, que representa o número de processos
participantes. Uma vez criado este arquivo, a execução deste programa fica simples:
basta chama-lo da linha de comando (prompt do N'lS-DOS), passando colho parâmetro o
nome do arquivo criado (por exemplo, "spagke spagke.pg"). Este programa simplesmente
executa o protocolo de Katz e Yung para o núnleio de processos passado como parâmetro
através do arquivo de extensão ".pg"

8.5.2 0 programa pkres.exe
O manuseio do piogrania pkresio é bem simples: basta clical no botão "Carregar

Dados", localizam e abrir o arquivo 'result.txt", e aguardar a carga das infotntações. Feito
isto, é possível visualizar todas as informações enl unia tabela localizada na guia Dados
e eili um gráfico de 'Tempo de Execução x Número de Participantes", localizado na guia

SO termo SPAGKE significa "Scalable Protocols for Authenticated Group Key Exchange", representando assim as iniciais
do nome dado por l<atz e Yung ao estudo feito por eles

sueste programa deve ser executado somente após a execução do progruna spagke.exe, que gera o arquivo 'Yesult.txt",
necessário para a execução do pkres.exe
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ig resull.txt - Bloco de notas

êrqàa Eüu.l EesqubH:;: .;.?\blü
4,2,2,42,1.810DOB

J
Figura 24: Análise dos Resultados Obtidos Arquivo result.txt

Gráfico, conforme as figuras 29 e 30lt

8.6 Dificuldades encontradas
Apesar de sel utilizada uma linguagem flexível, com unl compilador que gera uin có-

digo executável praticamente compatível com as plataformas Windows e Unir, e com
bibliotecas auxiliando no desempenho, falam encontradas algumas dificuldades durante a
implementação do protocolo de Katz e Yung. Dentre elas, podemos cit.ai os problemas
de adaptação das bibliotecas - no mon]ento de codificar o protocolo cona o compilados
utilizado - como sendo a principal dificuldade encontrada. Esta dificuldade de adap-
tação ocorreu principalment.e por não existirem arquivos das bibliotecas MPI e GNIP
compatíveis comi o ambiente de prograntação utilizado.

Outros problenlm encontrados, como a falta de máquinas disponíveis para t.estes que
l iA curva do tempo de execução exibida pelo gráfico é exponencial pelo fato da comunicação ser broadcast e de todos os

processos participantes utilizarem a mesma máquina(caiu um único processador), fazendo com que o tempo aumentasse
conforme o aumento do número de processos
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ig pkchaves.txt - Bloco de notas
H

&:

ârquh'o Efta : IEwqúar il :l #.Üda

Kü2:3ó893h881474191B3232
KO1:3ó8934881b7419103232
K 03-3ó893iH8147 41 91 03232
KQ0-3ó893q88147419103232

.T
!.'

B

J
Figura 25: Análise dos Resultados Obtidos Arquivo pkchaves.txt

possuíssem um melhor desempenho e que trabalhassem não apenas eni plataforma Win-
dows, Dias também em plataforma Unix, não chegaram a afetai o tempo gasto para a fase
de implementação, mas afetaram a fase de análise, que 6cou mais restrita, já que foram
feitos testes apenas em máquinas com plataforma Windows instalada.
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result.txt- Bloco de notas ã !,m.d
&quivo Edkzi Eosquisa Ajuda

2 . 2 .2 . 22 . 0.94ÜBÜ0
3,2,2,32,0.93aDoo
4,2,2,42,1-Ó5000D
5,2,2,52,2.58DOD0
l0,2,2,1 02,12.41 BOBO
15,2,2g152,32-4080ÜB
2B,2,2,2Ü2,Óh-81 0B00
25,2,2,252,110.240000
30,2,2,3Q2,1ó4.1200BO
35,2,2,352,241-13ÜOB0
4D,2,2,4Q2,321.980000
45,2,2,452,433.42000Ü
5g,2,2,502,549.03080Ü

J
Figura 26: Análise dos Resultados Obtidos Arquivo result.txt depois de várias execuções



CApiTuLO 8. ]mPLEmZN:RAÇÃO E Al\ÜLmE 44

&rqúvo; Edkaí Eesqúd.: : Ajuda
K02:3ó8934881+74191Q3232
KO1-3ó893+881b74191B3232
K03-3ó893b88147419103232
K ü0:3ó893id814741 91 03232
K02:30223145b903Ó57293Ó7Ó5b4
K03:392231b5b903Ó57293Ó7Ó5bb
Kg1:3022314549Ü3Ó57293Ó7Ó544
Kü4:30223145h9D3ó57293ó7Ó544
Küü:302231454963Ó57293Ó765b4

J
Figura 27: Análise dos Resultados Obtidos - Arquivo pkchaves.txt depois da segunda execução

Análise de Desenpenho

ã

d
Ntlnero de Pmcesscs

Figura 28: Análise dos Resultados Obtidos Gráfico de desempenho
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Figura 29: Pkres - Guia "Dados'

8' Protocolo de Katz e Yung
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Figura 30: Pkres - Guia. "Gráfico'



9 Conclusão

Durante todo este trabalho foram levantadas informações a respeito dos protocolos
de estabelecimento de chaves de grupo, focalizando principalmente nas características,
no funcionamento, na segurança e na análise de desempenho do protocolo de Katz e
Yung, sendo considerado inclusive o histórico dos protocolos anteriores que influenciaram
o mesmo.

Através da implementação foi possível verificar cada uma de suas características, e neste
capítulo serão apresentadas, de uma forma mais clara, todas as infoiinações relevantes
que foram obtidas durante a construção e durante a análise de execução do protocolo,
informações estas que poderão contribuir com trabalhos futuros, e até mesmo com apli-
cações práticas deste protocolo ein sistemas que utilizant criptograÊa simétrica.

Primeiramente, foram verificadas durante a implementação os três principais pontos
de comparação entre os protocolos de estabelecimento de chaves de grupo: o número de
rodadas, a quantidade de passos de comunicação e o nomeio de exponenciações. Dentre
estas, apenas o número de exponenciações cresce conforme aumenta o número de usuários,
e isto acontece porque foi considerada uma exponenciação que ocorre ao final da terceira
e última rodada, no momento enl que está sendo calculada a chave de sessão para cada
participante. Apesar de não ser constante, o número de exponenciações é razoável e não
chega a ser uni problema, dependendo da aplicação ou de como será aplicado. De qual-
quer forma, o protocolo de Katz e Yung obteve um desempenho melhor nestes fatores,
comparando-se com protocolos anteriores, informação esta citada na tabela l.

Alguns fatores têm influência direta no desempenho do protocolo com relação ao tempo
de execução: a máquina utilizada, a biblioteca de comunicação paralela e a biblioteca de
auxílio a cálculos nlateniáticos pesados. Dependendo do que for utilizado, o desempenho
pode variar. No caso, foram utilizadas as bibliotecas MPI e GXIP, que contribuíraili para
um bom desempenho do algolitmo inlplenlentado. Por outro lado, ocoireranl lilllitações
de participantes e de módulo das chaves geradas, relacionadas à limitação de hardware
da máquina ut.ilizada. Utilizando unl processador desempenho ntédio (Ah/ID Duion de
900À/1Hz), com 128Nlb de RAM, foi possível execut.ai o protocolo para até 55 processos
locais participantes, sem afetar o conteúdo da chave gelada, ou seja, a chave de grupo
obt ida é a nlesnla para t-odor os participantes.

46
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Os estudos feitos com relação à segurança foianl voltados mais para o ponto de vista
prático, visto que as demonstrações de segurança do protocolo mostradas através dos te..
orenlas estudados nesta dissertação são muito complexos, e exigem que se acuntule uma
nova carga de tempo e de trabalho para o aprofundamento nos nlesnlos. Sendo assina,
foram feitas pesquisas para verificar se existe algum documento que prove alguma inse-
gurança do protocolo de Katz e Yung, chegando à conclusão de que ninguém provou o
contrário à respeito da segurança do niesnio (o protocolo se baseia no PLD, que vens sendo
analisado desde 1976 lt61). Além disso, verificou-se que a segurança do protocolo está
ligada. diretamente ao nível de vulnerabilidade do esquema de assinatura do mesmo, que
é ponto chave da segurança do protocolo. Quanto mais difícil foi quebrar o esquema
de assinatura, mais seguro o protocolo sela. E, pensando em teimas práticos, isto é
possível de se resolver utilizando algum esquema de assinatura que já exista, e que já
provou sua segurança. Neste trabalho foi feita uma adaptação do algoritnlo de EIGa-
mal para assinatura, que possui um nível de segurança razoável, e sem muitas restrições
para utiliza-lo. E possível também adaptei qualquer outro aJgoritluo de assinatura, ou
então criar versões ou adaptações ligeiramente diferentes do esquenta de assinatura im-
plementado neste trabalho, embora isto não seja necessário na maior parte das aplicações.

Este trabalho abre caminho para novos estudos ou aprofundamentos. Servem como
sugestões pala trabalhos futuros: implantação do protocolo em um esqueilla de cripto-
grafia executado enl unia Plataforma Unix ou Linux, adaptação de outras bibliotecas de
comunicação (por exemplo, os sockets), implantação do protocolo em um esquema de
criptografia cole participantes se comunicando através de unia rede seno fio (pol exem-
plo, palas ou celulares), detalhamento dos teoremas estudados nesta dissertação, com o
intuito de se provar a segurança do protocolo de Katz e Yung, e variação do cálculo da
chave de grupo, visando melhoial o desempenho do protocolo, tanto em quantidade de
exponenciações quanto ein tempo de execução.



A Listagem do Programa Spagke

Abaixo é apresentada a listagem do programa spagke.exe, desenvolvido para iniple-mentaroprotocolo. ' ' ' ' ' ""'

// Spagke.c
// Recebe como parâmetro o número de processos participantes
// e calcula a chave de grupo

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include ompi.h>
#include <gmp.h>
#include <stüng.h>

#de6ne N[AXPROCS 100
#de6ne MAXDIGS 1000
#define NIAXNIOD 10000

//

//

//

static long NumNlsgEnv = 0, Numa'lsgRec = 0, NumExp = 0;

// GeraAssinatura 0
// Obtém uma assinatura para cada processo, que será anexada à mensagem
// void GeraAssinatura (cear 'Psl, mpz.t g, mpz.t S, mpz.t p, mpz.t x)

mpz mdc, y, z, k r.mul, r
gmp andstate.t st;
short Ok = 0;

mpz
mpz.
mpz
mpz.
mpz.
mpz.
mpz.
mpz

init (k);
ínit. (mdc);
init. (y);
init. (z);
init (k
i«it (r m«l);
init (r.sub);
init (pl);
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mpz.sub ui (pl, p, l);

gmp.randínit.default (st);

whle (10k)

mpz.urandomm (k, st, p);
{

mpz (mdc, k, pl);

if (mpz.cmp."i (mdc, l)
Ok = 1;

}

0)

// Cálculo do y
mpz.powm (y, g, k, p);

// Contador de exponenciações
NumExp++;

// Cálculo do z
mpz.mul (r S, y);
mpz.sub (r , x, r mul);
mpz.invert (k.inv, k, pl);
mpz.mul (z, r.sub, k
mpz.mod (z, z, pl);

// Contador de exponenciações
NumExp+-F;

strcpy (sl, mpz.get.str ((char *) NULL, 10, y));
strcat (sl, ",");
strcat (sl, mpz.get str ((cear *) NULA, 10, z));
strc't (sl, ',');

}

//

//

{

// VerificaAssinatura 0
// Verifica se a mensagem recebida está com a assinatura correta

lona VerificaAssinatura (char +sl, mpz.t g, mpz t S, mpz.t p, mpz .t x)

short Ok = 1, i, j;
long tam assinar = 0;
chai auxljNIAXDIGSI, aux2jN[AXDIGSj;
mpz.t y, z, pl, cl, c2, T;

mpz.init (pl)
mpz.init (cl)
mpz.init (c2)
mpz.init (T);
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mpz ui (pl, p, l);

i - o;
j
while (sllil 1= ',' && i < strlen(sl))
{

«xlljl
i++;

}

a«xiljl
i++;
j
whle (slli
{

',' && i < strlen(sl))

aux2ljl = sllil;
i++;
j++;

.«x2ljl

mpz.init.set str (y, auxl, lO);
mpz set.str (z, aux2, 10);

if (mpz.cmp.ui (y, 1) < 0 ll mpz
Ok = o;

esse
{

cmp (y, pl) > 0)

// Calcula a condição l
mpz.powm (T, g, S, p);
mpz owm (T, T, y, p);
mpz.powm (cl, y, z, p);

mp' (cl, T, cl);
mpz.mod (cl, cl, p);

// Calcula a condição 2
mpz powm (c2, g, x, p);
// Cont.odor de exponenciações
NumExp += 4;

if (mpz.cmp (cl, c2) =
Ok = 1;

else
Ok - o;

0)

}

if (Ok)
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tam assinat = i + l
else

tam assinar :: 0;

retuin tais assinat;

// Nlai« 0
// Executa o protocolo de Katz e Yung para um determinado
// número de processos passados como parâmetro

void maia (int argc, char *arKvll)

//

//

{
FILE 'FArqRes, *ArqSks;
int numprocs, i, j, lam = 0, indl, inda;
cear sndjhIAXPROCSjjN[AXDIGSI, recÍNIAXPROCSjjNIAXDIGSI,
SKJMAXPROCSjjiçíAXDIGS], sndAuxjhÍAXDIGSI, StrNlodjbIAXN[ODI ;

mpz.t zjhIAXPROCSI, XJMAXPROCSI, KJA/IAXPROCSI, g, rjNÍAXPROCSI, p, p.assinar,
vauxljlvIAXPROCSI, vaux2jNIAXPROCSI, XauxNumjbIAXPROCSI, XauxDenjhIAXPROCSI,
KauxNumjhIAXPR.OCSI, KauxDenjNIAXPROCSI, n, x;

mpq.t XauxjNIAXPROCSI, KauxljNIAXPR.OCSI, Kaux2jhIAXPROCSj;
double tauxjXIAXPROCSI, tempo = 0.0;
lona TamAssinat = 0;

randstategmp. .t st;

// Para calcular o tempo de duração
for (i = 0; i < MAXPROCS; i++)

t,«*lil

// Inicializa o NIPI
fvlPI Init (&argc, &arp);
lvlPI Comm rank(NIPI CObl\t.WORLD, &lam);
NIPI Comm dize(hlPI NI RLD,&numprocs)

// Consistencias na leitura do Arquivo de liesultados
if ( (ArqSks = fopen ("pkchaves.txt", "a+")) == NULL)

printf ("\nArquivo de Chaves nao encontrado.\n");
exit(1);

{

}

if (lam
{

// Consist.encías na leit.ura do Arquivo de Resultados
if ( (ArqRes = fapen ("result.txt", "at")) == NULL)
{

printf ( "\nArquivo de Resultados nao encontrado.\n")
exit(1) ;
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printf ("\nExecutando Protocolo para %d Processos...\nP, numprocs) ;
}

tauxjlaml = NIPI.Wtime0;

for
{

(í = 0; í < numprocs; í++)

mpz
mpz.init
mpz.init
mpz
mpz.init
mpz init
mpz
mpz.init
mpz
mpz.init
mpz ínit
mpz
mpz.init
mpq
mpq.iút
mpq

(g);
(rjil);
(zlil);
(xlil) ;
(Kjil);
(P);
(p .assinar) ;
(vauxljil);
(««ü]i]);
(XauxNumjil);
(X'«,Oenji]);
(KauxNumjil) ;
(KauxDenjil) ;
(x;«xlil);
(Ka«ullil) ;
(Kaux2jil);

}

for (í = 0; i < numprocs; i++)

for (j = 0; j < NIAXDIGS; j++)

sndjijbl = ' ';

recjilljl = ' ';

SKjiljj] = ' ';

if (i
sndAuxjjl

}

}

l

// Inicializa a função random
gmp.randinit.default (st.);
mpz.iút.set.ui (n, lO);

N.IPI.Barrier (RTPI Nlhl

// Valores aleatórios
for (i = 0; i < nuinprocs; i++)

mpz init (rjil);

for (í = 0; i < numprocs; i++)
mpz.urandomm (rÍil, st, n);
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11 u'üax
mpz.init.set

// hlódulo
for (í = 0; i < N[AXNIOD; i++)
{

if (i
StrNlodjil = 'l

esse if (i == (N[AXN[OD - ]))
StrNlodjil = '\0';

esse

StrNlodjil = '0';
}

mpz init set.str (p, StrNlod, lO);

// Rodada l:
mpz.powm (zjlaml, g, rjlaml, p);

// Contador de exponenciações
NumExp++;

// Gera uma assinatura
mpz init set ui (p assinar, 17);
mpz.init set.ui (x, l);
GeiaAssinatura (sndAux, g, rjlaml, p.assinat, x);

// Prepara para enviar o resultado com a assinatura
strcpy (sndj01, sndAux);
strcat (sndj01, mpz t.str ((char 'p) NULL, 10, zjlaml));

for (i = 0; i < NIAXDIGS; i++)
recjl,mjjil

// Atualiza contador de mensagens enviadas
NumNlsgEnv++;

NIPI.Barlier(RTPI.CO\lNI.WORLD);
NIPI.AUgather (snd, NIAXDIGS, NIPI AR, rec, N[AXDTGS, h]P]

NumhlsgRec++;

for (i = 0; i < numprocs; i++)

if (i != lam)

TamAssinat = VerificaAssinatura (recjil, g, ilil, p assinat, x);

íf (TamAssinat > 0)

{

{

CHAR,XIPI COXIM.WORLO);
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for (j = TamAssinat; j < NIAXDIGS; j++)
sndAuxlj - TamAssinatl = recÍilljl;

{

}

esse

{

mpz.init (zlil, sndAux, lO);

printf ('\nAssinatura invalidam\nGeracao da Chave de Sessão cancelada");
eHt (0);

}

}

// Rodada 2:
if ((lam + 1) == numprocs)

inda = O;
esse

indl = lam + l;

if ((lam - 1) < 0)
ind2 = numprocs - l;

esse
ind2 = lam - l;

mpz
mpz

powm (vauxljlam[, zjindl], rjlam], p);
powm (vaux2jlaml, zjind21, rjlaml, p);

// Contador de exponenciações
NumExp +:: 2;

mpq.
mpq.

set
set

-m (Xa«xjiaml, ««xili,ml);
.den(Xauxjlaml, vaux2jlaml);

// Gera uma assinatura
mpz.init.set.ui(p.assinat, 17);
mpz.init.set ui (x, l);
GeraAssinatura (sndAux, g, rjlaml, p.assinar, x);

// Prepara para enviar o resultado com a. assinatura
strcpy (sndj01, sndAux);
strcat (sndj01, mpq.get.str ((char *) NULL, 10, Xauxjlaml));

for (i = 0; i < XIAXDIGS; i++)
recjlamjjil = ' ';

NumhlsgEnv++

N.IPI
x,IPI

Barrier(XIPI.COhlNt.UTORLD);
A[[gather (snd, ]\IAXD]GS, X]P].CHAR, rec, XIAXDIGS, \lPI CHAR, À'lPI CONIN{ W'OlüD);
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NumNlsgRec++;

for (i = 0; i < numprocs; i++)

TamAssinat. = VerificaAssinatura (recjil, g, rjil, p nat, x);

if (TamAssinat > 0)

for (j = TamAssinat; j < NIAXDIGS; j++)
sndAuxlj - TamAssinatl = iecjiljjl;

mpq str (Xauxjíl, sndAux, lO);

mpq num(XauxNumjil, Xauxjil);
mpq den(XauxDenjil, Xauxjil);

esse

printf ( "\nAssínatura invalida!\nGeracao da Chave de Sessão cancelada");
eüt (0);

// Rodada 3:
if ((lam - 1) < 0)

indl :: numprocs - l;
else

inda = lam - l;

mpz.mul ui(vauxljlaml, rjlaml,(lona)numprocs);
mpz (vauxljlaml, vauxljlaml, p);

mpz (Kjlaml, zjindll, vauxl jlaml, p);

// Contador de exponenciações
NumExp++;

// Inicia variáveis auxiliares
fot (i = 0; i < numprocs ; i++)

mpz nit (KauxNumjil, l);
mpz (KauxDenjil, l);

for(i = 0; i<(numprocs - 1); i++)

if ((lam + i) >= numprocs)
ind2 = (lam + i) - numprocs;

else
ind2 = lam + i;

{

{

}

{

}
}

{

}

{
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mpz .set.ui(vauxljlaml, (numprocs - 1 - i));
mpz OWH (vaux2Ílaml, XauxNumjind21, vauxljlaml, p);
mpz(KauxNumjlaml, KauxNumjlaml, vaux2jlaml);
mpz(KauxNumjlam[, KauxNumj]am], p);

mpz.powm (vaux2jíaml, XauxDenjind21, vauxljlaml, p);

mpz(KauxDenjlaml, KauxDenjlaml, vaux2jlaml);
mpz mod (KauxDenjlaml, KauxDenjlaml, p) ;

// Contador de exponenciações
NumExp += 2;

}

// Calcula o resultado final em mpq
mpq .num(Kauxljlam], Kjlaml);
mpz .set.ui (vauxljlaml, l);
mpq set.den (Kauxl jlaml, vauxljlaml);

mpq
mpq

num(Kaux2jlaml, KauxNumjlaml);
den(Kaux2jlaml, KauxDenjlaml);

mpq(Kauxljlaml, Kauxljlaml, Kaux2jlaml);

// Calcula numerador/denominador
mpq.get.num(vauxljlam], Kauxljlaml);
mpq get.den(vaux2jlaml, Kauxljlaml);
mpz-divexact (Kjiaml, vauxljlaml , vaux2jlaml);

// Calcula o tempo gasto pelo processo
tauxjlaml = MPI me0 - tauxjlamj;

for (i = 0; i < numprocs; i++)

if (tempo < tauxjil)
tempo - tauxjíj;

{

}

NIPI.Finalize0;

// Grava em arquivo as chaves obtidas
if (lam <= 9)

fprintf (ArqSks, "K0%d=%s\nP, lam, mpz
else

fprintf (ArqSks, 'K%d=%-s\n", lam, mpz

get str ((char 'p) NULL 10, Kjlaml));

.get \ \ VAZstr ((chal *) NULL, 10, Kjlaml));

fclose (ArqSks)

if (lam == 0)
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// Chave de Sessão gerada para os participantes
printf ("\nChave Obtida: %s\n', mpz.get ((char 'k) NULL, 10, Kjlaml));

// Nlostra os resultados dos contadores
printf(" \nEstatisticas:\n ');
príntf ("Nlensagens Enviadas: %d\n", NumblsgEnv);
printf (n Nlensagens Recebidas: %d\n" , Numa'lsgRec);
printf("Exponenciacoes: %d\n", NumExp);
printf ('Tempo gasto: %f\n\n', tauxjlaml);

// Salva no arquivo de resultados
fprintf(ArqRes, "%d,", numprocs);
sprint.f (ArqRes, " %d,", NumNlsgEnv);
fprintf(ArqRes, "%d,", Numa'lsgRec);
fprintf(ArqRes, "%d,", NumExp);
fprintf(AiqRes, '%f\n", tauxjlaml);

}

}

//-

fclose (ArqRes);



B Listagem do Programa PKRes

Abaixo .é apresentada a hstageln do programa pkres.exe, desenvolvido pala visualizar
os dados obtidos através da execução do protocol(;.

// Pl<Res.cpp
// Exibe as informações do arquivo result.txt gerado pelo Spagke.exe

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

//

//

#include "PKatz.h"

#pragma package(smart.init)
#pragma resource "'K.dfm"
Tli\mProtocoloKatz 'KFtmProtocoloKatz;

// TFrmProtocoloKat.z 0
// Construtor
// . .fastcall TFrmProtocoloKatz::TFrmProtocoloKatz(TComponent* Owner)

//

//

{
rForm(Owner)

// Carrega. Título das Colunas
sgDados->Cellsj01 101 = i' Participantes";
sgDados->C:ellsjllj01 = " Nlensagens Enviadas";
sgDados->(]ellsl21 101 = "hlensagens Recebidas';
sgDados->Cellsj31 101 = "Exponenciações";
sgDados->Cellsj4jj01 = "Tempo de Execução";

// Guia do Gráfico inicialmente desabilit.ada
tsGraâc(»>TabVísible:: falhe;l

r

//
// butProcessarClick 0
/ /

void
{

.fast.call TFrmProt.ocaloKatz::butCarregarClick(TObject *Sender)

lona Item;
cear INomej100l;

38
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clear.string (INome, 100);
odArquivo->Title -: "Carregar Dados";
íf (odArquivo->Execute0)
{

if(FileExists(odArquivo->FileName))
{

atam = odArquivo->FileName.Lengtho;
str.antiga(INome, odArquivo->FileName, atam);
INomejITam] = '\0';

if (AbreArquivo (INome))

// Preenche a tabela com as informações do arquivo lido
CarregaGrid0;

{

// hlonta o gráfico com as informações da tabela
CarregaGrafico0;

}

// AbieArquivo 0

bool TlümProtocoloKatz::AbreArquivo(char 'KINome)

}
//

//

{
unsigned cear IVal;
short INumVirgLin = 0, i;
bool ferro = falhe;

// Inicia Contador de linhas
NumLinhas = 0L;

// Consistencias na leitura do Arquivo de Resultados
if ( (ArqRes = fopen (INome, "r")) == NULL)

ShowNlessage ("\nArquivo de Resultados não encontrado.\n");

// Veriâca se o conteúdo do arquivo
while (1IErro && Ifmf (ArqRes) &&
{

é válido
Iferror (ArqRes))

aval = fgetc (ArqRes);
íf (!feof(ArqRes))
{

if(IVa11= '0'&&
IVd!-'l'&&
IVd!-'2'&&
IVd!-'3'&&
INh11-'4'&&
IXh11-'5'&&
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IVã11-'6'&&
IVa1 !::: '7' &&
aval!='8'&&
IVã11-'9'&&
IVal!= ','&&
lvd!-'.' &&
IVal!= '\n')

ferro = true;

if (1IErro && IVal == '\n')

NumLinhas++;
{

if (INumVirgLin != 4)
IErro :: true;

else
INumVirgLin = 0;

}

if (1IErro && aval == ',')
INumVirgLin++;

}

}

if (E-'o)
ShowNlessage("Arquivo inválido!");

return (1IEiro);

// CarregaGrid 0
// void Tl+mProtocoloKatz::CarregaGrid(void)

//

long IPosCursor, ILin :: 0L, ICo1 = 0L;
cear IValjll, IAuxj10j;
short ÍConE = 0;

// Define o número de linha do Grid
sgDados->Row(]ount = NumLinhas + l;

// Posiciona no início do arquivo
fseek (ArqRes, O, SEEK.SET);

for (ILin = 1; ILin < SgDados->RowCount; ILinl-+)

clear.string (IAux, lO);

for (ICo1 = 0; ICol < SgDados->ColCount; ICol++)

// Lê do arquivo um byt.e
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IValj01 = fgetc (ArqRes);

// Preenche vetou auxiliar com o valor da coluna
IAuxj01 = IValjOj;
ÍConE = 1;

while (IValÍ01 != ',' && IValj01 != '\n')

IValj01 = fgetc (ArqRes);
if (IValj01 != ',' && IValj01 != '\n')

if (iV,iÍOI '.')
IAuxjlCont.l = ',';

else
IAuxjlQ)ntl = IValjOj;

ICont++;

{

{

// Carrega valor na coluna do StringGrid
IAuxjlCantl = '\0';
sgDados->CellsjlColjjILinl = str (IAux, ÍConE)

}
}

// CarregaGrafico 0
// void Tl#mProtocoloKatz::CarregaGrafico(void)

lona ITotalltens, lltens = 0, IValol'X = 0L
double IValorY = 0.0;

cear IAuxj10j;
AnsiString ll'empa;
short ÍConE;

tsGrafico->TabVisible = true;

// Inicia Série de Dados
Seriesl->AddXY(IValorX, 0.0, ' ', cITmColor);

ITotalltens = sgDados->RowCount - l;

while (lltens < ITotalltens)

// Pala cálculo dos valores do eixo X
lltens++;

// Valores pala X
IValorX = lltens;

}
}
//

{

{

}
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ll' VãnKes -Pua.''{
IValorY = StrToFloat(sgDados->Cellsj4jjlltensl);

// Plota a Série de Dados
Seriesl->AddXY(IValorX, IValorY,' ',clTeeColor);

[[stx n-a Ç]
// 'hansforma um arras de char num AnsiString

AnsiString TFYmProtocoloKatz::str.nova (cear 'KpOrig, int piam)

if (piam > 255)
piam = 255;

memmove (ConvTmp, poria, pTam) ;
(]onvTmp jpTaml ;: '\0';
retum AnsiString(ConvTmp);

// str.antiga 0
// 'lYansforma AnsiString num arras de char com espaços

void Tli'rmProtocoloKatz::str.antiga (char 'kpDest, const AnsiString pOrig, int piam)

// 1 => Tamanho do origem
int. 1 = poria.Length0;
if (l > piam)

l=pTam;

// Preenche com espaços
memset (pDest, ' ', pTam);

// Copia Origem -> Destino
memmove(pDest, pOrtE.c.str0, l);

// Memm«e 0

void TliYmProtocoloKatz::memmove (char 'kpSI, char *pS2, short n)

if (pSI < pS2)
while (n )

'kPSl++ = 'KPS2++;

for(pSI = pSl+ n l ,pS2 =pS2 +n l;n >0;n--,pSl--,pS2--)
'kPSI = ':PS2;

}
}
//

//

}
//

//

}
//

//

else

}
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// Cleai' string O
// Função pala limpar um string

void Tl+mProtocoloKatz::clear

//

//

{

.string (char *pStríng, short n)

while (n-)
pString+++

//-

// PKRes.h
// Header de PI(Res.cpp

#ifndef PKatzH
#deRne PKatzH

#include <Classes.hpp>
#include <Controls.hpp>
#include <StdCtrls.hpp>
#include <Forms.hpp>
#include <ComCtrls.hpp>
#include <Dialogs.hpp>
#include <Chart.hpp>
#ínclude <ExtCtrls.hpp>
#include <TeEngine.hpp>
#include <TeeProcs.hpp>
#include <Gríds.hpp>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <Series.hpp>
#include <TeeFunci.hpp>

class TF\:mProtocoloKatz

//

//

//

//

{

public TFbrm

published:// IDE-managed Components
TPageControl *PageControll;
TTabSheet 'KtsDados;
TGroupBox +GroupBoxl;
TButton 'KbutCarregar;
TOpenDialog 'KodArquivo;
TStringGríd 'KsgDados;
TTabSheet. *tsGrahco;
TChart +tcKatz;
TLineSeries 4'Seiiesl;
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TAddTeeFunction +TeeFunctionl;

void .fmtcall butCarregarCbck(TObject*Sender);

prívate: // User declarations

FILE +ArqRes;

lona NumLinhas;
char ConvTmp l2õ6l;

book AbreArquivo (char *);
void CarregaGrid (void);
void CarregaGrafico (void);
AnsiString str.nova (char 'k, int);
void str antiga. (char 'k, const AnsiString, int);
void memmove (cear 'p, char *, short);
void clear ng (char 'p, short);

public: // User declarations

. all Tn'mProtocoloKatz(TComponent* Owner);

extern PACKAGE TFYmProtocoloKatz 'kFYmProtocoloKatz:

#endif

//

//



Glossário

Advemário Atino Tem acesso à todas u informações de um grupo de usuários se comunicando em
uma rede pública, podendo fazer consultas ou alterações nas mesmas.

Adversário Passivo Tem acesso à todas as informações de um grupo de usuários se comunicando
em uma rede pública, podendo fazer apenas consultas nas mesmas.

Assinatura Codifica uma mensagem através de uma chave pública e uma privada, garantindo se-
gurança e privacidade. Através da chave pública é possível verificar que foi assinada uma determinada
mensagem, e o acesso ao conteúdo da mensagem é possível apenas com a chave privada.

Autenticação Processo que autentica um usuário ou host. Essa autenticação pode ser simples e
aplicada no nível do aplicativo (exige pol exemplo uma senha) ou pode ser complexa (como em diálogos
de desafio-resposta entre máquinas, que são geralmente baseados em algoritmos de criptografia).

Autenticar Verificar a identidade de um determinado usuário ou post

Chave Valor numérico, definido por um usuário ou um host, utilizado por um algoritmo criptográâco
para codificar ou decodificar mensagens.

Chave Autenticada Chave segura e confiável de um protocolo

Chave Pública Chave conhecida não apenas por quem a criou, mas também por todos os outros
que participam de uma comunicação em um grupo

Chave Secreta Chave conhecida apenas por quem a criou. Também chamada de chave particu-
lar

Grupo Cíclico Um grupo (G, +) é um conjunto G com uma operação binária associada ao mesmo. G
é cíclico se existir um gerador de grupo, ou sela, se existir um elemento g c G tal que pal'a qualquer a f
G, existe um inteiro .j onde gj = a.

Rodada Passo ou iteração de um algoritmo
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