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___________ Abstract 

In 1976 the article "New Directions on Cryptography" wa pubJi hed 
by W. Diffie and M. E. He11man [ J 3), inspiring the creation of the so 
called public key algorithms. Since then, severa} cryptosystems from this 
category have been created, being RSA the most used and divulged one. 
That i due to the characteristic like ease of implementation, poss ibility 

-----~o-r-=i 1g1 a s1gna ure genera 10n an ven cat1on , a 1e w1t 1g reia-

bility related to security. Nevertheles thi crypto ystem demands high 
computional time and, in virtue of di s emination and popularization of 
the Internet and by the extraordinary increa e corcerning the number of 
user and ecret information, it ha become neces ary to research more 
effi cient alternatives. Hence, in the last years, experts of diverse areas re
lated to cripto logy have createcl some variants of the mo t famous public 
key cryptosy tem, aiming at reducing it execution time. 

The purpose of thi s docum nt i to analyse the four most popular 
one from thesc variants (Batch RSA, Mprime RSA, Mpower RSA and 
Rebalanced RS ), relateel to pceel , security, anel interoperability with 
current systems, bes ides verifing, with the sarne parameters, the results 
obtained by the combination of two proposals studi ed (Rebalanceei RSA 
anel Mprime R A). 
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_________ __ Resumo 

Em 1976 foi publicado o artigo "New Directions in Cryptography" 
por W. Diffie e M. E. Hellman [13], inspirando a criação dos chamados 
algoritmos de chave pública. Desde então, vários criptossistemas desta 
categoria foram criados, sendo o RSA o mais utilizado e difundido. Isto 
se deve a características como facil idade de implementação, possibilidade 
de geração e verificação de assinaturas digitais, aliadas com a alta con
fiabilidade relativa à segurança. Todavia, esse criptossi tema exige um 
alto tempo computacional e, em virtude da disseminação e popularização 
da Internet e do espantoso crescimento referente ao número de u uários 
e informações sigilosas, se fez necessário a busca de alternativas mais 
eficazes. Como resultado, nos últimos anos estudiosos de diversas áreas 
ligadas à criptologia criaram algumas variações do mais famoso criptos
sistema de chave pública, com intuito de diminuir o tempo de execução 
do mesmo. 

O objetivo desta dissertação é ana li sar as quatro mai s populares des
tas variações (RSA em Lote, RSA com Múltiplos Primos, RSA com 

Múltiplas Potências e RSA Rebalanceado), com relação à ve locidade, 
segurança e interoperabilidade com sistemas atuais, além de verifi car, 
com os mesmo parâmetros, o resultados obtidos pela combinação de 
dua das propostas e tudada (RSA Rebalanceado e RSA com Múltiplos 
Primos). 
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CAPÍTULO

Introdução

Criado no À/aisac/zz#sefrs /nsrlrzire of Zecno/ogy - (/l/./.r) por Ron L. Rivest, Adi Sha-
mir e Len Ad]eman [1], o RSA é anualmente o criptossistema de chave pública mais difun-

dido e implementado. Sua atuação abrange tanto a codificação e decodiõcação de mensagens,

quanto a geração e verificação de assinaturas digitais. Além disso, este criptossistema é de

fácil implementação e, apesar de estar sob ataques há mais de vinte e cinco anos, desde sua
apresentação para o grande público em agosto de ] 977 pela revista SclenrÚcÁmerícan, nenhum

desses ataques exigiu sequer uma mudança na estrutura do mesmo.

As características citadas acima, explicam a ampla utilização e propagação do RSA nas

mais diversas aplicações, como por exemplo, na criação de certificados digitais, na segurança

no tráfego da Web e na autenticação de usuários através do uso de .çmarf caras. Mais que isso,

somadas às recentes padronizações e especificações, essas características nos fazem prever a

permanência do RSA como ferramenta de segurança por ainda muitos anos.

Contudo, o RSA possui pontos fracos e o principal deles é o alto tempo computacional

necessário para a criptograâa e decriptografia. Objetivando diminuir esse tempo, algumas
impiementações do RSA utilizam expoentes pequenos, mas como veremos na seção 3.5 é

l



2 1.1 Objeúvo 

necessário ter cuidado na escolha desses expoentes (pois estão intimamente ligados à segurança 

do criptossistema). Neste contexto, nos últimos anos alguns algoritmos que buscam melhorar 

o desempenho ele criptografia e principalmente de decriptografia do RSA têm sido propostos, 

merecendo alguns destes atenção especial. 

1. 1 Objetivo 

Esta dissertação tem como objetivo apresentar um resumo dos tópicos relacionados com 

a criptografia de chave pública, concentrando a atenção no criptoss i. tema RSA e em quatro 

variações recentes deste. As vari ações estudadas: RSA em Lote, RSA com Múltiplos Primos, 

RSA com Múltiplas Potências e RSA Rebalanceado, es tão focadas na diminuição do tempo de 

decriptografia do criptoss istema original tornando mais aceitável a utili zação des te em sistemas 

com recursos computacionais limitados (por exemplo computadores de mão). 

Buscando encontrar a meJhor solução, apresentamos uma análi se comparativa entre essas 

variações e incluímos nessa anáJi se um novo esquema, baseado na combinação das técnicas 

utilizadas pelo RSA Rebalanceado e pelo RSA com Mú ltiplos Primo . 

1.2 Contribuições 

As quatro principai s contribuições desta dissertação são descritas abaixo: 

• Uma revisão bibJiogrúfica de conceitos e métodos importantes inerentes à Teoria dos 

Números e Criptografia, criando um arcabouço necessário para o entendimento de algu

mas variações recentes do RSA. 

• A proposição de um novo método, denominado RSA Reba1anc ado com Múltiplos Pri 

mos (principal contribuição original deste trabalh ), que constitui uma combi nação los 

métodos denominados RSA Rebalanceado (Rebalanceei RSA) e RSA com Mú lti plos Pri

mos (Mprinie RSA ). 

• A implementação das variações estudadas, incluindo a implem ntação do novo método 

proposto, em bibl iotecas que facilitam a utili zação e permitem um maior aprove itamento 
r1o r .. ~ r l ; o o 
\..l\,.., \..,VUt b • 
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• A análise comparativa de todos os esquemas estudados, tratando características corno o 

desempenho relativo à velocidade, segurança, padronização e uma breve discussão sobre 

as facilidades de implementação e implantação destes algoritmos. 

Como outras contribuições não tão significativas, podemos citar um resumo dos principais 

ataques relacionados ao RSA e os resultados práticos obtidos pela utilização do Algoritmo 

Clássico [30] e pelo algoritmo de Gamer [31] (ambos utilizados na aplicação do Teorema 

Chinês do Resto [30]). 

1.3 Organização da Dissertação 

Neste capítulo foram apresentadas as motivações que levaram ao estudo do criptossistema 

RSA e a lgumas de suas variações. 

No segundo capítulo são introduzidos os conceitos necessários para a compreensão dos 

algoritmos de chave pública, abordando desde a definição de números inteiros até a introdução 

de teoremas fundamentais na Criptografia. 

No terceiro capítulo descrevemos o criptossistema RSA por meio dos algoritmos de geração 

de chaves, criptografia e decriptografia. Em seguida, apre entaf!10S p método de Quisquater

Couvreur que tem por fim aumentar o desempenho da decriptogra fia RSA . Provamos a correção 

e analisamos a segurança do criptossistema, descrevendo os ataques mais conhecidos obre este. 

O quarto capítulo apresenta os algoritmos de geração de chave , criptografia e decriptografia 

de cada uma da variações seguidos de um exemplo núme,ico I de cada uma delas. 

Com base no conhecimento fornecido pelo quarto capítulo, o capítulo seguinte visa criar 

condições para a implementação e análise de todas as variações estudadas. Para isso, introduz 

a metodologia e as ferramenta utilizadas durante este processo, bem como a especificação que 

viabili za a comunicação com si ·temas que já fazem uso do RSA. 

O sexto capítu lo contém os detalhes e resultados inerentes à implementação dos algoritmos 

apresentados no quarto capítulo. Nele também encontram-se uma análise do ganho de cada 

1 Os exemplos numéricos apresentados neste documento, foram produzidos utili:zan<lo o programa Maple V. 
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variação sobre o criptossistema RSA tradicional e detalhes de segurança de cada uma destas

Traçando algumas conclusões, o sétimo capítulo sintetiza os resultados apresentados no

capítulo precedente facilitando a escolha de uma das propostas mediante a uma dada aplicação.

O apêndice A é dividido em duas seções. Na primeira encontramos os resultados referentes

a implementação do algoritmo de Garner e do algoritmo clássico (seções 2.4 e 2.5). Na segunda

seção, encontramos exemplos de arquivos de saída gerados pelas implementações dos algorit-
mos apresentados no quarto capítulo.

O apêndice B disponiibi]iza a listagem das implementações analisadas no sexto capítulo



CAPÍTULO

2
Conceitos Fundamentais

Para iniciamios nosso estudo em criptografia de chave pública, mais precisamente no estudo
do criptossistema RSA, necessitamos relembrar algumas definições e conceitos da teoria dos

números e, assim, fomlar o alicerce indispensável para a compreensão dos algoritmos apre-

sentados posteriormente. Portanto, este capítulo serve como base para todos os algoritmos e

idéias apresentadas ao longo deste documento e deve ser considerado primeira referência para

as dúvidas que surgirem.

2.1 Inteiros, Primos e Outras Definições

Na Criptografia o inicio de tudo está nos números inteiros. Na criptografia de chave pública,

mais especificamente, temos como ponto fundamental os números primos A seguir, anuncia-

remos estes conceitos e alguns outros considerados importantes para o entendimento do texto.

O conjunto dos inteiros {. -2, -1, 0, 1, 2, .} é denotado pelo símbolo Z

Dehnição 2.1.1 Sejam a e b inteit'os. Então a divide b se existe üm inteiro c tat qile b = ac. a

divide b é denotado por Q \b e pode ser lido como a é um divisor de b, ou a é um .falar de b.

5



6 2.2 Resto de divisão, Módulo, Zm e Zw

Definição 2.1.2 Um ;n/oiro c é llm d/v/sor com m de a e b se cla e clb.

l)eRnlieão 2.1.3 Um inteiro positivo d denotado por mdc(a,b) é o máximo divisor comum dos

Inteiros a e b se d é um divisor comum cte a e b e sempre que c\a. e c\b então c\d. Da mesma
forma podemos diz,er que d é o maior inteiro positivo que divide tanto a como b, com exceção
de mdc(0,0) = 0.

Dettlüijão 2.1.4 Dois inteiros a e b são ditos relativamente primos ou coprimos se mdc(a,b)
/

l)etlxül;ãü 2.1.5 Um inteiro p Z 2 é dito primo, se seus únicos divisores positivos são l e p.
C:aso contrário p é chamado composto.

2.2 Resto de divisão, módulo,zx e.ZX,

Se a e .N são inteiros e N > 0, o resto de a dividido por .N é o menor inteiro r ? 0 que
difere de a por um múltiplo de -V e será representado por a mod .V (a módulo .N). Escrevemos
a = q.ÍV + r ou a = r (mod -N), onde o inteiro q é chamado quociente e o símbolo =é
conhecido como congrzzê/leia ] . Exemplo: 7, 17, -3 possuem resto 7 quando divididos por ]0.

O conceito de congruência foi introduzido por Cara F. Gauss em 1801 [23] em que foi
definido que a e b são congruentes ou "equivalentes módulo -N'' se .NI(a -- b) para .V > 0, ou
seja, a -- b = kN para algum inteiro k. Repare que isso é o mesmo que dizer que a e b são

congruentes módulo -N se possuem o mesmo resto sobre Ar e, por isso 7, 17, -3 são congruentes
módulo lO. Observe ainda, que existem apenas -N inteiros que não são equivalentes módulo ./\r,

pois o resto da divisão por Ar é tal que 0 $ r $ .N -- 1. Definimos então:

l)eRtüi$o 2.2.1 0 conjunto dos inteiros módulo N é denotado por Zn

Observe que .Zx fomla o conjunto dos inteiros 0, 1, 2, ..., .V -- 1, onde a adição, a subtração e
a multiplicação são executadas módulo N, esse conjunto é também conhecido como anel zJv

[30], e é sobre e]e que o criptossistema RSA agua.

inerte documento trataremos a = ó (mod /V) por a = b mod .'V, por questão de conveniência.
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l)eçllüi;ão 2.2.2 0 conjunto de todos os elementos em ZN que são relativamente primos a Né

denotado por Z\.

t)eçllúção '1.2.3 0 número de elementos em Z\ é simbotiz.ado por $jN ), este número é também

conhecido como ordem de Zh ou }trtção de Eul,er. Em particular para N = Ul:.~ pi onde N é

. p«.a«f. ' p,í«« d/.r/«r.. ó(A') = H:;:: (p: - i).

Com os conceitos e definições vistos acima podemos enunciar o seguinte teorema que
garante o funcionamento do algoritmo RSA (veja seção 3.4).

Teorema 2.2.1 (Euler) Soam pi , p2 . . .pi;, # primos dfsíinfos e 7V ; 11:::: pi. E/z/ão p(ira rodo a

E Z'k temos ad'tN)

Através do Teorema de Euler chegamos ao seguinte corolário

Corolário 2.2.1 Secam pi , p2 ...PÀ;, k /7rímos dfsrínros e N = llli::: pi. ÉI/z/ão para rodo a C Z& e
uminteiropositivortemosar'bjN)+\ modN).pois,ür'btN)'-\ ü ctmodN.

2.3 Inversa Multiplicativa módulo N

Seja a € .Zw. A inversa mu]tip]icativa de a módulo N é um inteiro T C .ZW ta] que az
= 1 (7nod-N). Se ta] z existir ele é único, neste caso dizemos que a é inversível e sua inversa

é denotada por a':. Sabemos que a é inversíve} se e somente se mdc(a, N) = 1, e podemos
ca[cu[ar a inversa de a pe]o a]goríuno de Euc]ides estendido [3 1 ].

2.4 Teorema Chinês do Resto TCR

O teorema chinês do resto pode ser visto, infomlalmente, como um algoritmo que permite

resolver sistemas de congruências lineares. Possui este nome porque um dos primeiros lugares

em que apareceu foi no livro A/anzza/ de Á/"if/nérfca do A/es/re Su/z, escrito em tomo de 100
D.C., pelo matemático Sun-Tsu. O matemático resolveu o problema de calcular inteiros x que

possuem restos 2, 3, 2 quando divididos respectivamente por 3, 5, 7 ]24, 30]. A solução é dada

2Este teorema é uma extensão do Teorema de Fermat [30, 3 1 ].



8 2.4 Teorema Chinês do Resto - TCR

por z ' 23 ou, mais especificamente, x = 23 + 105s para qualquer inteiro s (Repare que 105 é
o produto de 3, 5 e 7). O problema pode ser enunciado da seguinte fomta:

Se os inteiros ni , n2, ..., nk são primos entre si, então o sistema de congruências

« = «: (mod n:)

« = .: («..d n:)

« = «* (mod n*)

tem uma única solução módulo N nln2....ak,onde ai,a2 ak são inteiros

O algoritmo clássico para resolução do sistema acima é descrito a seguir

Soam .Vi = (file-l nJ)/ni, ..., JXh = (llA-l nj)/nk. Pelo Algoritmo de Euclides Estendido

(veja [3]] e seção 2.3) ca]cu]amos os únicos inteiros,

À'{ N;' m,od n\, ..., NI, Nj;\ 'nr\ocl'r\K

desde que cada nJ é relativamente primo ao correspondente AÇ. Para temunar, como mostrado
em [27] fazemos:

L = ''!., üjNiN'j mod N (2. ] )

Enunciaremos este resultado mais formalmente a seguir

Teorema 2.4.1 (TCR) Siípo/z/za n] , ..., rzk i/zfe/ros pos//avos primor en/re .ç/ e sc'/am ai , .. ., ak

inteiros. O sistema de k congrttências x = CLj (mod n,) (l $ j $ k) possui uma única solução
módulo N = ll \'rtl.. .nk que é dada por

x ' ''Í.l:.\ njNiNb mod N

...,]. NT hT 1. . hTI
UÍLU.t; iXj = il l IU] E iW ] 'iiLuu' lcl, purtt L '= J '.= h
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Ou seja, para o caso particular de k = 2 temos Ni = (nin2)/ni = n2 e Ab = (nin2)/n2 = ni
e portanto

z = mini.N{ + a2N2/\% mod(rztn2)(2.2)

onde iVÍ :: n;l mod n! e ó/4 :: n;i mod rz2. Note que se ai = a2 então podemos reescrever a

solução para o caso À; = 2 da seguinte maneira

« - «:.V:JVÍ + «:J\bJV; m.d (n:n:)
z a: (-N: NÍ + J\bJV;) «od (n:«:)
" (n:n:)

pois NtJVÍ + Ab.í\2 -: snin2 -+ 1, para algum inteiro s ? 1 [30]

2.5 Algoritmo de Garner

Na seção anterior vimos a utilização do algoritmo clássico na aplicação do Teorema Chinês

do Resto (teorema 2.4. ]). Apesar de simples, o algoritmo apresentado anteriormente não é a

melhor solução, principalmente quando utilizamos módulos grandes. Descrevemos aqui, uma
solução apresentada por Gamer [3 1 ] e que possui algumas vantagens sobre a anterior.

Entrada: Um inteiro positivo N = fl:::t p{ > 1, com mdc(pi,pj)
uma representação modular(ai: a2, ...ak) de # para p{.

l para todo ã # .j, e

Saída: O inteiro /, que representa a solução do sistema de congruências

Para í -- 2 até k faça

cb -- ]
Para J -- l até (í -- ll faça

h -- p,' \ m,od pi
C. -- uCi mod 'p,

h -- ül
2 -- h

P-l
Para { <---- 2 até Â faça
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P ç-- T)i \

h +--- Çai -- x)Ci'mod pi

- -- « + h ]'13:1 pj
retoma z

Podemos observar que no algoritmo clássico necessitamos de uma redução módulo Ar,
enquanto esta não é necessária na versão de Garner. Os atuais algoritmos que calculam reduções

medulares levam tempo de execução assintótico 3 igual a O(n) para um módulo de n bits [3 1 ].
Suponha assim que JV é um inteiro de rs bits e cada p{ é um inteiro de r bits. Desse modo, uma

redução modular de -V leva O((rs)') e uma redução modular de p{ leva O(r:) operações em

bits. Como o algoritmo de Gamer só faz uso de reduções módulo pí, temos que este leva tempo
O(sr:) e, portanto, é mais eâciente.

Neste trabalho, tivemos a oportunidade de comparar o desempenho obtido tanto pelo algo-

ritmo clássico quanto pelo algoritmo de Garner. Esse resultado pode ser visto na primeira seção
do apêndice A.

apara saber mais sobre notação assintótica veja [24]



CAPÍTULO

3
Criptografia e

Criptografia de Chave Pública

Em grego, kWpfóx significa secreto ou oculto e gráp/zo se refere a escrita, portanto, po-

deríamos definir a Criptografia como a ciência de escrever em código secreto. Em termos
mais claros, a Criptografla estuda os métodos para codificar uma mensagem de modo que só

seu destinatário legítimo consiga interpreta-]a ]5, 20]. O método mais simp]es consiste em

substituir uma letra pela seguinte no alfabeto, isto é, transladar o alfabeto uma casa para diante

de forma circular. Uma codificação semelhante à esta foi utilizada pelo imperador romano Julgo

César a fim de estabelecer uma comunicação segura com as legiões em combate pela Europa,

ficando assim conhecida como cifra de César, um dos primeiros métodos de codiâcação de que
se tem notícia.

A cifra de César pertence a uma classe de algoritmos conhecidos como algoritmos de chave

secreta. A chave secreta, no caso da cifra de César, seria o número de posições deslocadas
em relação ao início do alfabeto (no caso acima somente l posição) . Observando este método

notamos que a chave deve ser previamente combinada entre o emissor e o receptor da mensagem
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através de um meio sigilosos, além disso, deve ser mantida em segredo para evitar que uma
pessoa não autorizada consiga ler a mensagem.

3.1 Criptografia de Chave Pública

Os criptossistemas estudados daqui em diante são conhecidos como algoritmos de chave

pública ou assimétricos. Eles se baseiam na idéia de que cada usuário possui um par de chaves
(d, e) sendo d a chave particular e portanto secreta do usuário (conhecida também como chave

de decriptografia) e e a chave pública que pode ser fornecida a qualquer pessoa (conhecida
também como chave de criptograâa).

Para facilitar o entendimento, suponha que possuímos uma caixa inquebráve] com uma

fechadura que pemute a enü'ada de duas chaves e e d. Estas chaves possuem a seguinte propri-
edade: a chave e só permite o movimento de giro para a esquerda enquanto que a chave d só
permite movimentos giratórios para a direita. Suponha que a caixa esteja aberta quando a tranca
da fechadura está na posição central, ou seja, qualquer outra posição fecha temunantemente

a caixa. Dessa maneira, um emissor pode colocar uma mensagem na caixa, tranca-la com
sua chave, envia-la através de um meio qualquer e ter ceHeza de que ela só será aberta pelo
destinatário. Repare que qualquer uma das chaves pode trancar a caixa (codificar a mensagem),
usando a outra para abri-la (decodificar a mensagem) 2

Tratando os sistemas de chave pública de fomia mais genérica, dado um par de chaves (d, e)
e um inteiro A/, devemos ter as seguintes relações [30]:

B Denotando por Z)0 a aplicação da chave particular d, que transforma &/ em D(A4) = C.

Então, E(C') = M onde XO denota a aplicação da chave e. Ou sda, E(D(JM)) = iU (e
é a chaveinversa da chave d).

e O cálculo do par de chaves (d, e) é computacionalmente fácil, ou seja, pode ser dado por
um a]goritmo de tempo po]inomia].

B É computacionalmente difícil calcular d a partir do conhecimento de e

l Este problema é conhecido como proa/ema da dfsrríó /fão de c/caves.
disso não acontece em todos ns criptossistemas de chave pública (vQa em

referente ao RSA estudado neste documento.
jiZ]): mas é uma propriedade
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e Os cálculos de nO e -EO são computacionalmente fáceis para quem conhece as chaves

8 É computacionalmente difícil calcular Z)0 sem conhecer a chave d

Os criptossistemas de chaves públicas, além de resolverem o problema da disthbuição de

chaves que ocorrem nos criptossistemas de chave secreta ou simétricos, permitem solucionar

problemas conhecidos como:

8 Autenticação de Destino - esconder infomtações sigilosas das pessoas que controlam as

linhas de comunicação e os computadores intermediários (provedores), garantindo que só

o verdadeiro destinatário consiga ler a informação enviada.

e Autenticação da Origem - evitar que uma pessoa mal-intencionada personalize ou fal
saque a identidade do emissor enviando informação para o destinatário, ou seja, o desta

natário quer ter certeza de que foi o verdadeiro emissor que enviou a infomlação.

+ Detecção de Integridade de Informação - Evitar que uma pessoa mal-intenciona- da

altere parte da informação que transita na linha de comunicação, antes de chegar ao desti-

natário ou após o recebimento e armazenamento no computador deste. Assim, o emissor
gostaria de detectar se a]guma a]teração foi feita na ]inha ou no ]oca] de armazenamento
dos dados.

Para entendemios como a criptografia de chave pública auxilia na resolução dos problemas
acima mencionados, introduziremos a seguir o criptossistema RSA. Para tanto, denotaremos

daqui para frente Beta como sendo emissor ou remetente de uma mensagem A/ c .Zx, Alice

como sendo a receptora ou destinatária desta mensagem e Cardos um mal-intencionado que

deseja ler informação sigilosa alheia. Denotaremos C' como um texto ilegível, resultado da

codificação da mensagem JW (que supomos legível).

3.2 Criptossistema RSA

Em linhas gerais, podemos descrever três algoritmos que constituem o criptossistema RSA.

O primeiro é responsável pela geração do par de chaves pública e particular, o segundo e o

terceiro são responsáveis pela criptografia e decriptografia3 de uma dada mensagem iV c Z.v

Estes algoritmos são enunciados a seguir:

30 signo ficado dos termos criptografia, decriptografia, codificação e decodiflcação são encontrados no glossário.
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Geração de Chaves - O algoritmo de geração de chaves utiliza um parâmetro de segurança
n como entrada, que indica o tamanho em bits do módulo RSA (explicado adiante). Para

obter um par de chaves, um usuário ou uma entidade U calcula através de um algoritmo
probabilístico [30] dois primos p e q de in/21 bits 4 e um inteiro JV - pq conhecido como
módulo RSA (assim N possui n bits) . A seguir, U escolhe um e C .Z relativamente primo a
@(.N) = (p-- l)(q -- 1). 0 inteiro e é chamado expoente de criptografia, e é normalmente fixado

com o valor 65537 [25]. A chave púb]ica de U é dada por < ./V, e > e a chave particular de (,/

é dada por < -N: d >, satisfazendo ed = 1 mod Ó(N). Normalmente a chave pública < A', e >

é enviada para uma autoridade certificadora, que gera um certificado para esta.

Criptografia - Para enviar um texto T crjptografado para Alise, Belo primeiro o formara
usando o padrão PKCS#l (vela seção 5.2) obtendo assim uma mensagem M pertencente ao anel

Zw. A seguir, Belo obtém < Ah, e,.i > (chave pública da .Alice) através da própria Alice ou de

um repositório público e codifica ik/, fazendo (.7 -- M" mod .Ah (figura 3. ]). A codificação

usando a chave particular de Bato é efetuada da mesma forma e o texto gerado por esta é
conhecido como mensagem assinada por Belo, sendo a verificação da assinatura a operação de
decodiõcação, usando a chave pública correspondente (figura 3.2).

Decriptografia - Para decodificar C', Alice usa sua chave particular < Ah. d.,l > para
ca[cu[ar a e-ésima raiz de C', fazendo ]V - C'ó" mod .ah (figura 3. 1). Como d,.l e iV,,! são

números grandes (cada um com aproximadamente n bits), a decriptograõa exige um alto tempo

computacional. A seguir, o processo de formatação do algoritmo de criptografia é revertido
obtendo T através de M.

müdNÜ Lj.h; dÉ =«: «çã'

Figura 3.1 : Belo codifica a mensagem formatada 71/ com a chave pública < Ah, e,.! > da Alice. Cardos
intercepta o texto ilegível C', enquanto Alise recupera M através de sua chave particular
<. JV.4} a,4 >

'0 símbo]o [zJ denota o maior inteiro menor ou igual a z. Lê-se: chão de z
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Eétü as$üa hi
Alise veliâca ass atwü M'

M
Li!)ha de comunicação

Figura 3.2: Beto aplica sua chave particular < Ara, dB > gerando a mensagem assinada M'. A seguir,
envia o par (A/, À/') para Alice que calcula um T = M''' mod Nz? e o compara com M,
validando a assinatura se forem iguais.

RSA - Exemplo Numérico

Geração das Chaves:
P - 11, q - 13

A'' 43, @(N')
e=7
d = e l mod @(N) = 103

Inicialmente escolhemos 2 primos p e q

A seguir calculamos /V e @(N) utilizando p e q

Esco[hemos um e relativamente primo a 'Ó(]V)

Calculamos a inversa de e módulo q5(N)

1)(q 1) - 120

Chave pública < N, e >::< 143. 7 > Chave particular < N, d >::< 143, 103 >

Criptografia:

Para uma mensagem M = 15
CI -: M' mod N

CI - 157 mod 143 = 115
Aplicamos a chave pública em iv

Decriptografia:
M - Cü mod N

,'\,f - 115103 mod ]43 = 15
Aplicamos a chave particular, inversa

da chave pública em C'
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3.3 Método de Quisquater-Couvreur

O método de (2ui.çgzza/er-Couvrezzr proposto em [6] é uma técnica uti]izada na decripto-
grafia RSA que faz uso do Teorema Chinês do Resto. O método consiste em calcular i\4. :=

C'a rnod p e Mç = C"í mod g (com p, g e d de aproximadamente (ZogN)/2 bits), obtendo
M através da combinação de ]MP e ]Wa pelo TCR (Teorema 2.4.1). Para um resultado ainda

melhor, quando calculamos JMP e À/q, podemos reduzir o expoente particular d módulo (p -- l)
e módulo (q -- 1). Em outras palavras, podemos calcular iMP = C'Ó' mod p e À/ç = C"Í' mod q,

onde d, = d mod (p -- 1) e dç = d mod (q -- 1). 0 tempo de execução do método de

Oui.çqua/er-Coavreur é cerca de 4 vezes mais rápido que o tempo gasto pela aplicação de
C'a mod -V diretamente (a demonstração desse resultado pode ser vista na seção 6.2). Essa
técnica ficou tão popular que pode ser considerada o padrão de implementação atual e neste
documento será referenciada através do termo RSA QC, deixando a expressão RSA tradicional
para o criptossistema da forma como foi criado por Rivest, Shamir e Adleman.

RSA QC - Exemplo Numérico

Geração das Chaves:

P - 11, q - 13

Pq 143, @(N)

e -; 7

d = e l mod @(-V) = 103

Inicialmente escolhemos 2 primos p e q

A seguir calculamos N e @(N) utilizando p e q

Escolhemos um e relativamente primo a @(N)

Calculamos a inversa de e módulo @(N)

1)(q 1) 120

Chave pública < .N, e >=< 143, 7 > Chave particular < AÍ, cZ >-< 143: 103 >

Criptografia:

Para uma mensagem À/ :;: 15

C
C' - 157 mod 143 = 115

Aplicamos a chave pública em M

Decriptografia:
Reduzimos d módulo ío

e fazéúóg:

iU/P ;: 1 1 53 mod ] l

JMç ' 1] 5r mod ]3

1) e (q 1)

Aplicamos d módulo (p -- 1 ) a C'

Ap[icamos d módulo (q -- ] ) a C'
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aplicando a equação 2.2 obtemos,

M (P)(P': «.od ÇI

+JMp(q) (q : «.od P) m.d Pq

M =(1157(11)(6) -F 1153(13)(6)) mod 143
]W -15

Aplicando o TCR temos À/ de À/p e ]Mç

3.4 Correção e Segurança do RSA

A seguir, provaremos que o criptossistema RSA realmente funciona, mostrando que (À/')a :

A/ mod N, onde ed = ] mod Ó(N). A prova para M C Z& é muito simples e é descrita a seguir

(M')'í = /Wk$(w)+i mod N

Vale lembrar que, pela definição de congruência, se ed = 1 mod (Ó(-N), então ed - 1 = kÓ(/V),

logo ed = k@(N) + 1 . Continuando:

(M'y ÇM'btn ) )I' MI 'mod N

M m,od N -...-+ Pelo Coroa,aria'2.'2.\.

Mostraremos, entretanto, que o RSA funciona quando M C ZJV e não somente quando M c

.Z&. Para isso, podemos provar que (A/')a = M mod p e (A/')'í = .IW mod q ( onde N = pq
e p, q são dois primos distintos), e a seguir resolvemos o sistema com o TCR. Como o cálculo

é análogo a ambos os primos p e q, faremos apenas um deles.

Sabemos que ed = 1 + k(é(N) e, portanto, ed = 1 + k(p - l)(q - l) (Veja a definição 2.2.3),

assim temos que:

(M')' JVi+k(P-i)(ç i) modo

M(M(p i))k(ç i) modo

Considerando que o mdc(JW,pl = 1, 5 temos pe]o Teorema 2.2.1 (Eu]er) que ]M@(P)

l mod p (e como p é primo temos que Ó(p) = p -- 1) e, assim, como desejávamos:

SNote que caso contrário p divide M, ou seja A4 0 «-od p e assim (À/')' iv mod p triviaimente
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(M')Ó kh'U modo
= M mod T)

Da mesma forra podemos mostrar que (M'y = iW mod q. Ou seja, sabemos que (M')a =
M modo e (iM')'í = h/ mod q e pela equação 2.2 concluímos que (iW')'í = /M rnod N, como
queríamos.

Ao analisar a segurança do criptossistema RSA, percebemos que este só pode ser conside-
rado seguro caso sda inviável tanto calcular o expoente particular d quanto extrair a e-ésima

raiz módulo À', quando apenas e e .N são conhecidos. Ora, a única maneira conhecida para o
cálculo de d é usar o algoritmo de Euc]ides estendido a e módulo @(]V), mas para calcular
@( IV) precisamos fatorar .V e obter p e q. Por outro lado, nãa conhecemos um algoritmo

eficiente capaz de calcular a e-ésima raiz módulo .N, o que nos leva a verificar a segurança do
criptossistema RSA através da dificuldade gerada pela fatoração de -N. Mesmo assim, alguém
poderia propor os seguintes ataques:

1 - Calcular é(NI sem fatorar N

2 Det"mina' d sem fato'ar N e sem calc«lar @(-N)

3 - Calcular um d' equivalente a d.

Porém, como é mostrado em [14, 30], se obtivéssemos tais resu]tados, então por con-

seqüência, teríamos um algoritmo viável computacionalmente para fatorar .N, o que implica
que estes ataques são tão ou mais dispendiosos computacionalmente que o melhor algoritmo de
fatoração conhecido.

Devido à demonstrada importância da fatoração para a garantia de sigilo do criptossistema,
introduziremos a seguir os dois melhores algoritmos com tal finalidade conhecidos anualmente:

D Number Field Sieve e a ELliptic Cume Method. O Number Fleld Sieve, au \antbem conhec\do

como NFS, é anualmente o algoritmo de fatoração mais rápido e seu tempo de execução pode
ser dado assintoticamente por:

À'r'sl-A'l .ZP(( 1.923 +- o(1))(/og.V)"/;(Zog/og.N):/;)
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O tempo de execução assintótico para o ZI//lpr/c Czzme À/er/zod (também conhecido como

ECM) é dado por:

x(,'wlx, p:l (/ogJV)'e:«p(( v'ã -+ o(1))(Zogp:):/'(Zog/.gp:):/:)

Podemos observar que o tempo de execução do l\íFS depende só do tamanho do JV que

estamos tentando fatorar, ao passo que o tempo de execução do ECM não depende só de N,

mas também do tamanho do menor fator primo deste, descrito na equação como pt. Como
implicação deste fato, o ECM pode ser muito mais rápido que o NFS na fatoração de N, para o

caso particular em que N seja constituído de um primo muito pequeno. Ou seja, para maximizar

o tempo de execução do ECM, precisamos maximizar também o tamanho do menor fator primo

de -/\r, por isso, é recomendado utilizar primos óa/anceados. Para a garantia de boas chaves
devemos saber também qual é o limite de atuação, tanto do NFS quanto do ECM, para um
dado módulo N (ou seja, o tamanho de Ar para o qual seja computacionalmente inviável a
utilização destes algoritmos) supondo o uso de primos balanceados. Atualmente se usarmos

primos maiores que 256 bits estamos imunes aos dois a]goritmos de fatoração [25].

Para se ter uma idéia da inviabilidade computacional proporcionada pela fatoração de
números inteiros, para fatorar um módulo de 428 bits (129 algarismos decimais), estima-se
que [evaríamos cerca de 5 mi] A//PS anos [30]. Apostando na segurança oferecida por seu
cúptossistema, os laboratórios RSA [1 8] divulgam em seu sítio um desafio para a fatoração de
módulos de diversos tamanhos. Em 1999, um grupo de pesquisadores estabeleceu um recorde

de fatoração para uma chave RSA de 512 bits. O grupo utilizou o NFS e levou um pouco
mais de 7 meses com 292 computadores, onde a grande maioria era fomlada por estações Sun

e computadores pessoais Pentium 11, num esforço computacional estimado em 8 mil À//PS anos.

Discutimos aqui, a segurança do criptossistema RSA baseado na diâculdade de fatorar -N.

Lembramos, porém, que nem todos os ataques têm como objetivo a fatoração ou o conheci-
mento da chave particular. Alguns, por exemplo, buscam ler somente uma mensagem específica.

Tendo em vista a segurança de um modo mais geral, na próxima seção descreveremos alguns
dos principais ataques relatados sobre o RSA.
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3.5 Ataques mais conhecidos ao RSA

Objetivando minimizar o tempo gasto pelo criptossistema RSA, alguém poderia propor, por

exemplo, a redução no valor dos expoentes público e particular, reduzindo assim o tempo de
criptografia/verificação de assinatura e de decriptografia/geração de assinatura; ou ainda, utilizar

um único módulo ]V para inúmeras chaves a fim de diminuir o tempo de geração destas. Apesar

de alcançar o resultado desejado, estas medidas comprometem a segurança das mensagens.

A seguir descrevemos os principais ataques que amuam tanto sobre a má escolha de parâmetros,
quanto na inexperiência do usuário ou conhecimento da chave pública.

3.5.1 Expoente Público Pequeno (Z.ow Pub//c Exponenl)

Enunciámos aqui o ataque mais conhecido sobre expoentes públicos pequenos, também

denominado como /7a.ç/ad Bxoadca.ç/ ,4//ack [2, ] 1]. Suponha que Bato deseja enviar uma

mensagem M criptografada para um número k de participantes PI , P2, -, PA e que cada parti-
cipante possua sua própria chave RSA < J\G, ei >. Assumindo que M é menor que todos os

.AC,, Belo codifica M usando o expoente público e{ e envia o i-ésimo C' para /% (l $ ã $ k).
Com má-intenção, Cardos pode coletar os k textos codificados (CI, C2, ..., CJt) através da linha
de comunicação ou local de armazenamento.

Supondo que todos os expoentes eí são iguais a 3, podemos mostrar de uma maneira bem

simples que Carlos pode recuperar A/ se k ? 3. Com posse de C'i,C%,(&, onde (:l =

.M3 mod Art, C2 = A/3 mod JV2, C'S :' -l\4=3 mod Ar.s tal que o mdc(-Ar, -Ar ) ::; l para todo

{ / J (caso contrário, pode-se fatorar algum dos ]Xrí's), Carlos pode aplicar o Teorema Chinês

do Resto (Teorema 2.4.1) obtendo um C" c z/v:,v,JV. tal que C" = M3 sobre os inteiros. E

assim, pode recuperar M calculando a raiz cúbica de C''. Mais genericamente, se todos os

expoentes públicos são iguais a e, Carlos pode recuperar JM desde que A ? e e o expoente
público e utilizado sda pequeno.

Para impedir a eficácia deste e de outros ataques sobre expoentes públicos pequenos é
recomendado utilizar o valor e = 2iõ + 1 = 65537. Além de seguro [2], este valor dimi-

nui drasticamente o número de multipiicações necessárias ao algoritmo de exponenciação, se

comparado a um valor de e aleatório menor ou igual a @(.V) (17 contra 1000 muitiplicações
[2]). Como outra medida de prevenção, poderíamos concatenar algo na mensagem antes da
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criptograõa. Por exemplo, se A/ é de m bits, Belo poderia enviar J14: = {2" + M para o
participante /%, fazendo com que Calos obtivesse diferentes mensagens, o que tomaria o ataque

ineficaz. ]nfe]izmente Hastad mostrou em [1 1], que uma concatenação ]inear não é segura

e para solucionar este problema deve-se utilizar uma concatenação aleatória (essa técnica é
conhecida como scz/rí/zg).

3.5.2 Expoente Particular Pequeno (Z.ow PHuafe Exponenl)

Wiener mostrou em [32], que se o expoente particu]ar d for menor que Ari/4, onde N
é o módulo RSA, então pode-se obter total conhecimento de d analisando somente a chave

pública conespondente. O ataque é baseado em aproximações da relação entre e, d, -N, @ e

ocorrequando g <p< 2q e d < {-Ni/4

Como já é conhecido, ed = 1 mod @(N), ou sda, existe um k tal que ed -- kd(-V)
Logo:

l

e
@(N)

A
d

l
d@(N) '

Pela equação anterior, vemos que â é uma aproximação de 21(N} e, embora não conhecemos
@(N), podemos usar JV para aproxima-lo. Como @(N) = N--p--q+l e p+q-- 1 < 3V'N, temos
que N -- @(N) 1 < 3v/N. E, ânalmente, utilizando estas aproximações, podemos recuperar d.

O estudo deste ataque levou ao surgimento de muitos outros que exploram o tamanho
pequeno dos expoentes no RSA. Mais recentemente, D. Boneh e G. Durfee em [7] melhoraram

o resultado acima mostrando que é possível obter o expoente particular d, conhecendo somente

a chave pública, se este for menor que Ar0292. A descrição completa do ataque de Wiener não

será apresentada neste documento. Para uma visão mais detalhada veja [2, 7, 32].

3.5.3 Ataque com Parte da Chave Exposta
(Partiam Key Exposure Attack)

Quando alguns bits do expoente particular d são conhecidos (mais precisamente pelo menos

]/4 dos bits mais ou menos significativos) e o expoente público e < «Ar, é possível recuperar
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totalmente o expoente particular d. Este ataque é uma consequência do Teorema de Coopers-

mith, que afimla que dados [n/41 bits mais ou menos signiõcativos de p, podemos reconstruir
d em tempo O(e Zog e).

Como no ataque anterior, sabemos que ed-- k@(iV) = 1, ou seja, ed -- A(.V -- p -- q + l) = l
e que 0 < k .$ e pois d < d'(iV). Reduzindo este resultado módulo 2"/4 e fazendo q = JV/p
obtemos:

('d)P - kP(N - P + 1) + kN' p (mod 2"/')

Logo, se conhecemos os n/4 bits menos significativos de d, conhecemos também quanto

vale ed mod 2"/4, obtendo assim uma equação em função de À; e p. Como 0 < Ã $ e, pode-se
calcular todos os possíveis valores de k e, com esses valores, obter o conjunto formado por
p mod 2"/4. Finalmente, o teorema de Coppersmith pode ser usado para fatorar N através da
reconstrução de d.

À primeira vista pode parecer inviável a aplicação deste método, já que, parece difícil
conseguir parte do expoente particular. Na verdade, existem algumas fórmulas para calcular

uma boa aproximação d' para d quando e é pequeno [2] e para a maioria dos d's ca]cu]ados,

metade dos bits mais significativos de d são iguais a d', o que toma o ataque eficaz. Mais uma

vez, constatamos a importância da escolha cuidadosa do expoente público e.

3.5.4 Módulo Comum (Commom Moda/us)

A fim de diminuir o tempo computacional gasto ao gerar módulos diferentes para cada

usuário, alguém poderia fixar o mesmo .N = pq para todos. Uma autoridade certificadora
confiável fomeceria para um usuário { um único par e{, di. Logo, este usuário possuiria uma

chave pública dada por < -/\r, e{ > e uma chave particular dada por < -/\r, d. >. Esta ideia parece

funcionar - um texto codificado C' = M'a mod JV que deve ser enviado para Alice não poder'ia

ser decodihcado por Belo, pois este não possui d,.!. Todavia, como todos os usuários possuem

o mesmo módulo, Bato pode usar seus próprios expoentes eB, dB para fatorar ;V e após isso,
estará apto a conseguir a chave particular d,.l da Alice e de qualquer outro usuário í, através da

chave pública correspondente. Esta observação nos mostra que um módulo RSA não deve ser

usado para mais que uma entidade.
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3.5.5 Ocultamento (B/hdhg)

Seja < N, d > a chave particular de Belo e < N, e > sua chave pública, suponhamos

que Cardos deseja obter uma assinatura de Bato na mensagem A/ C Zb. E claro que Beto,
após ler a mensagem, pode se recusar a assina-la. Porém, se Carlos insistir escolhendo um
número aleatório r C .Zw e calcular M' = r'iv mod N, ele pode convencer feto a assinar a

aparentemente inocente mensagem .IM', obtendo uma assinatura S'. O que Beto não sabe é que
S' - (M')a mod N e que agora Cardos pode calcular S = S'/r mod A', conseguindo assim

uma assinatura de Belo na mensagem À/ escolhida por ele. Isso ocorre pois,

S b'' M b' l« lm' )I" M'i Çm,odN)

Esta técnica, conhecida como b/índíng, capacita Cardos a obter uma assinatura válida na

mensagem escolhida, pedindo a Bato que assine uma mensagem aleatória. Belo não tem
infomlação sobre o que está realmente assinando. Felizmente, a maioria dos esquemas de

assinaturas aplicam uma função de /zas/z na mensagem M antes de assinar e, portanto, o ataque

não é uma séria preocupação.

3.6 Considerações sobre o criptossistema RSA

Na seção 3.2 vimos que o criptossistema RSA é baseado na exponenciação módulo números

grandes (centenas ou mesmo milhares de bits). Este tipo de operação é excessivamente lenta

se comparada as operações de deslocamento de bits, ''ou exclusivo'' ou até mesmo de soma e

subtração, utilizadas pelos criptossistemas simétricos. Em ambientes com recursos limitados

essa demora pode se tomar um problema, afetando o desempenho do sistema como um todo.

Um exemplo disso seria aplicações de decriptograâa RSA em um pequeno computador de mão

ta] como o Pa]mPi]ot ]]] que pode cevar cerca de 30 segundos [25]. Da mesma maneira, em

um servidor SSL, a baixa velocidade da decriptografia reduz significativamente o número de

requisições por segundo que o servidor pode manipular. O que se faz geralmente é usar um
hardware com a finalidade exclusiva de melhorar estas operações 6

ÓOs coprocessadores RSA anuais podem executar cerca de 1 0.000 decriptografias RSA por segundo (usando
um módulo de 1024 bits) [25].
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Mencionamos como exemplo, a decriptografia e geração de assinatura, já que o expoente

público e pode ser utilizado com valores pequenos (por exemplo, e - 65537), fazendo com que

o tempo da criptografia e a verificação de assinatura seja menor. O mesmo não pode ser feito
com relação ao expoente d (normalmente da ordem de JV), pois caso contrário, o sistema RSA

se toma inseguro (veja na seção 3.5). Nestas condições temos um alto tempo computacional

para o cálculo da decriptografia e geração de assinatura, se comparado ao tempo de criptografia
e verificação de assinatura.

Entretanto, nem em todas as aplicações é desejável ter o comportamento referido acima.

Na verdade, muitas vezes é necessário obter o comportamento oposto. Por exemplo, se um
telefone celular precisa gerar uma assinatura RSA que será posteriormente verificada em um

servidor rápido, é desejável que a geração de assinatura sqa mais rápida que a veriâcação. Da

mesma maneira, navegadores Web que utilizam a criptografia RSA através do protocolo SSL

normalmente possuem ciclos ociosos para queimar, ao passo que servidores SSL responsáveis
pelas decriptografias estão sobrecarregados [3, 25]. Neste último caso, para decriptografar um

texto C' um servidor Weó usa sua chave particular < N, d > para obter C'a mod JV e, como foi

mencionado acima, alto tempo computacional é exigido para esta operação.

Nos últimos anos alguns algoritmos foram propostos com objetivo de diminuir o tempo
computacional da decriptografia/geração de assinatura. A maioria deles sugerem para isso
uma maneira de diminuir o tempo da exponenciação sobre o módulo RSA. As propostas que
consideramos mais significativas são descritas no próximo capítulo.



CAPÍTULO

4
Variações do RSA

A seguir, estudaremos algumas propostas de otimização do criptossistema RSA que visam

melhorar o desempenho da geração de assinatura e decriptografia tanto do criptossistema origi-

nal quanto do aqui denotado RSA QC.

A primeira variação a ser estudada é conhecida como RSA em Lote ou Ba/c/z l?SH, carac-

terizada por fazer diversas decriptografias com o custo de aproximadamente uma. A segunda
e a terceira variação são baseadas no uso do módulo nas formas N = 1'1€;;;:p{ (para k > 1)
e N = pkq (para k ;. 1), respectivamente, e por esse motivo são conhecidas como RSA com

múltiplos falares. A quarta variação é conhecida como RSA Rebalanceado ou Relia/a/zced

RSA e aumenta o desempenho da decriptografia, deslocando a maior parte do trabalho para o
algoritmo de criptografia. Ao final do capítulo apresentamos um esquema baseado na mistura

das técnicas utilizadas pelo RSA com múltiplos favores (módulo na forma Ar = pqr) e do RSA
Ret)alanceado.

25
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4.1 RSA em Lote (Bafcb nS4)

O método denominado RSA em Lote surgiu devido à observação de Fiat [9] de que,
quando usamos expoentes púb]icos pequenos ei e e2, é possível decriptografar dois textos com

o custo de aproximadamente um. Suponha que C't é o texto codificado obtido da criptografia de

MI usando a chave pública < -/V, 3 > e que ae é o texto codiâcado obtido da criptograâa
de M2 usando a chave pública < J\r, 5 >. Para decodiâcar C'i e C2, precisamos calcular

C:/3 :: M. mod -N e (l4/S - M, mod -/\r (lembrando que a e-ésima raiz de C em Z., pode ser

obtida por C'a mod N). Fiar percebeu que fazendo M = (Cli.Cl!)i/is obtém-se

Me ' a2 -gfl m.d N e. Mi = Cljt/3 . $;moda

e assim, é possível decodificar C'i e ae com o custo de aproximadamente uma raiz 15' de

.M. E claro que alguns outros cálculos são necessários, mas para expoentes ei e e2 pequenos
(por exemplo 3 e 5) esses cálculos são desprezíveis l . Outro fato que deve ser apontado é o
de que a decriptograâa em ]ote só é possível se utilizarmos expoentes públicos distintos entre
si, ou seja, a técnica não é válida para C'i/3 e Oi/3. Este fato foi mostrado usando teoria de

Galois por D. Boneh e H.Shacham no Apêndice A de [3]. Para generalizar a obsevação acima
para a decriptograâa de ó textos codificados, Fiar utilizou a estrutura de uma árvore binária

completa, com a propriedade de que todo nó intemo possui dois alhos. Esta generalização pode
ser enunciada como segue:

Para b expoentes públicos el. ,:. . eb distintos e primos entre si, compartithando a mesmo

módulo N -- .pq e b mensagens codi$cadas C\: ... : Cb (onde cada Ci foi codi$cada usando
<. N, ei >), desejamos decodi$car simultaneamente Mà = Cv'i para ] 'Ê i '$ b.

Definido o problema, descrevemos agora os algoritmos de geração de chaves, criptograâa e
decriptograâa:

© Geração de Chaves - Pode ser usado o mesmo algoritmo de geração de chaves do RSA
tradicional. É claro que devem ser evitados expoentes públicos grandes a âm de aumentar

l Lembramos que a 15' raiz de iM é calculada fazendo .'V/'Z'd2 r/zod JV, e que os expoentes particulares devem
ser grandes para garantir a segurança do sistema (vqa seção 3.5.2), exigindo um esforço computacional muito
maior que o apresentado pela utilização de expoentes públicos pequenos (veja seção 3.5. 1 )
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o desempenho do algoritmo de decriptografia. A chave pública é dada por < N, e > e a

chave particular por < N, d >

e Criptograíia - Dada uma chave pública < JV,e > e uma mensagem M C .Z/v, Beta

criptografa ]v exatamente como no RSA tradicional, ou seja, M' mzod Ar.

e Decriptografia- Para facilitar o entendimento deste algoritmo denotaremos abaixo nós

subscritos por L ou R (de /eÜ e rlg/z/) referindo-se ao valor correspondente do ôlho
esquerdo ou direito destes, respectivamente. Por exemplo, para uma variável /V, Mn
é o valor de A/ no nó do filho direito. O processo de decriptografia proposto por Fiat
pode ser dividido em três fases [3, 9], como apresentado abaixo:

Cálculo do Produto - Nesta fase, percorremos a árvore calculando o produto das

mensagens codificadas ai e formando na raiz da árvore de barc/z o valor C' ::
11..: C:/'{, onde e = ll!.i ei. Inicialmente, associamos a cada nó folha um ex-
poente público E -- eí. O .E de cada nó interno é obtido através do cálculo do
produto de seus alhos , E *-- EL.Ea. (Note que o nó raiz E será igual a e, ou seja, o
produto de todos os expoentes públicos). Cada Ci é armazenada em uma variável C'

no nó folha que contém seu e{ correspondente. Os C''s restantes (nós internos), são

calculados em um processo barram-lzp na árvore usando o seguinte passo recursivo
(veja figura 4.1).

c .-- cfi"cÇI'

Exponenciação - Ao témuno da fase anterior, o nó raiz contém C' = 1'1ó;: C, /ei
Nesta fase, a e-ésima raiz deste C' é extraída 2. A exponenciação resulta em (:l/' ::

fló.: (:l/'i, e este valor é então amlazenado em À/ no nó raiz. Ou seja, JV contém
o produto das decriptografias dos C''s (veja figura 4.2).

Fatoração do Produto - Agora, buscamos fatorar o produto iU/ em subprodutos

JWz, e À4x, e eventualmente, em mensagens decodificadas À/i nas folhas. O método

proposto por Fiat para efetuar esta fatoração é baseado na solução de congruências

:Note que este é o ponto no qual é necessário o conhecimento das chaves particulares.
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:.el. .+ : ]:

eZ' :n ..: 5'

Ei:-n' .' jà $. . -- (c: .j y.J'
E. - ''l'os

E.'+-;e;ez E'ü'..!s :>
E=.="'7

c-Ê''c,

c' ç; c;

P'ç'': q, El--e= E }.. E:= l
C. <-.C, ."C.,:+-,Cj

É: .]: É:é:.:$

C.w'.C* :.'C''.: Cp

Figura 4.1 : Primeira Fase - Cálculo do Produto (Exemplo para os expoentes el 3, e2 = 5, e3 = 7)

(

E'.;'ü. ''iíS=:
: :y.J')"

l ' . -l .:l

i''E;ü. i'Ó's

E, = Él= 5- Eln J- E:.= S

.c : cl ie ç} -é.p:.Q.: êl#:Ç);

Figura 4.2: Segunda Fase - Exponenciação.

utilizando o Teorema Chinês do Resto (Teorema 2.4.]), mais propriamente utili-

zando a equação 2.2. Em cada nó interno obtemos um X satisfazendo o par de
congruencias:

TrtOd EL

mod EK

Agora, calculamos dois números auxiliares, XL e XX, definidos em cada nó como
segue:
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l: - l... .-l

ü . J ó?'::J
E ': - 'i.$'$

:l 'l-' í

M -:;a:éy:ã
ü mad 15

k üil5
xi = x/ Ei = }
xx : x-!/Ek = 2

! . t-. ''''. t:

~«-::a' J;ã
E: : .= í9.s.

«- :.H, ; .:

M. : -E : ':c;'
MR

c : c: c:
E -..+.- is
X''.-n' ]

M+-

E''.'='!z

ç: =:cj:
kü2 i;

Figura 4.3: Terceira Fase - Fatoração do Produto

XL=XJEL Xn : (X - l)/E«

Ambas as divisões são feitas sobre inteiros e .X, Xz, e Xm são tais que, cada nó
interno, Mx é igual a C't LC'x':MR (demonstração em [9]). Então, podemos ap]icar

o seguinte passo recursivo:

MR -- MX II~CX'CX" ) h,IL -- MIMA.

Ao final desta fase, cada folha 7Wí contém a decriptografia do Cí colocado nela

inicialmente(veja figuras 4.3 e 4.4).

SÓ uma exponenciação de grande valor foi necessária, ao invés de b delas. Outras quatro
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.. .!.. . . i:' i-'

E-.-= .ios'.
x ::= i15

i t mod S

ix.':= fi.

xi:=.X/;Eli ::-:.;:2
xx:= x ' i:/ ER ú !

c : ': c;
E'='.e

x.''!+.

]Ü.'=.

c,=:ci
x:= 2 l

'u:. éJ :9

E ü; ;l- IE = s
ç ú:q, c:i ü
x -$' 2 .i :4-:.'i

I' . .':l.'. '=l

E. ='.--ies'

8 =; ,1:5: ( M*) +

'f <. : ';'
'@..'-.*...JL :.. J'

M.

l

E: = .= : -?:
G ---'C,
k:é12:.,[

-.'Ü':. - '..Ó::'.'

E.= s
c':;:c=
x.=.'1:' !'.
M''""C/

Figura 4.4: Terceira Fase - Fatoração do Produto (Continuação)

pequenas exponenciações, duas inversões e quatro multiplicações em cada um dos b -- l nós
internos,são necessárias.

RSA em Lote - Exemplo Numérico

Geração das Chaves:
P- 17, q - 23

.N , @(-N)

e2; -: 5

d] = ei'i 'mzod P(N) = 235

Inicialmente escolhemos 2 primos p e q

A seguir calculamos N e @(N) utilizando p e g

Escolhemos um ei relativamente primo a (É(Ar)

Escolhemos um e2 relativamente primo a @(N)

Calculamos a inversa de el módulo Ó(.V)

1) - 352
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d2 = e2'i mod Ó(N) = 141 Calculamos a inversa de ei módulo @(]V)

la Chave pública < .ÍV, el > = < 391, 3 >

2' Chave pública < Ar, e2 > : < 391, 141 >

1" Chave particular < Ar, di >=< 391: 235 >

2" Chave particular < N, d2 >=< 391, 141 >

Criptografia:

Dada as mensagens &/] ;: 382 e JM2 :: 168

C'] -: /Mle] mod N' = 53

(l2 == /ç/2e2 27ZOd Jy == 155

Aplicamos a I' chave pública a M!

Aplicamos a 2' chave púb]ica a ]W2

Decriptografia:
Efetuamos as 3 fases:

C = (C'iSC'23) mod 391

À/ ;; C'('Í] d2) mod 391 :: 52

M: = it$Íig mod N = 382
M2JV

Fase ] - Cálculo do Produto

Fase 2 - Exponenciação

Fase 3 - Fatoração do Produto em Jvi

Fatoração do Produto em ]M2

4.2 RSA com múltiplos fatores (Mu/fÊ/actor RSA)

Os próximos dois métodos são baseados na modificação da estrutura do módulo RSA. O

primeiro utiliza o módulo na forma .IV = llk :pi(para À; > 1) e, assim, quando N é de 1024
bits e k = 3, cada primo é representado com aproximadamente 341 bits. Para este adotaremos o

nome RSA com Mú]tip]os Primos ou mu/f/-prime RSÁ [25]. O segundo, denominado RSA

com Múltiplas Potências ou Jt/z{/rl-power RSH, utiliza o módulo na fomia N = pkq, para

Ã; ;. 1. Ambos os métodos são totalmente compatíveis com o RSA, considerando que não
é conhecido um algoritmo eficiente que diferencie as chaves públicas destes das utilizadas pelo
RSA tradicional (onde N = pq).

4.2.1 RSA com Múltiplos Primos (Mu/f/-prime RS4)

O RSA com Mú]tip]os Primos foi proposto por um grupo de cientistas [8], que modificaram

o módulo RSA constituindo-o de É primos (Ar = plp2...pk) ao invés dos tradicionais dois
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primos p e q. A descrição dos algoritmos de geração de chaves, criptografia e decritograâa
segue abaixo:

Geração de Chaves - O algoritmo de geração de chaves recebe como entrada o parâmetro
de segurança n e um parâmetro adicional k, que indica o número de primos a ser utilizado. O
par de chaves pública e particular é gerado através dos passos que seguem:

l - Inicialmente um usuário ou uma entidade U gera aleatoriamente k primos distintos

p' , ..., pk cada um com in/k] bits de tamanho. A seguir calcula N -- l.[t : pí. Para um
módulo de 1024 bits deve-se usar no máximo k = 3 (isto é, ./\r = pqr), por razões de

segurança consideradas no sexto capítulo.

2 - U escolhe um expoente público e aleatório ou o mesmo utilizado como padrão nas
chaves públicas RSA ( e = 65537) e calcula d = e l mod é(-W). Naturalmente, U deve
garantir que e seja relativamente primo a «'(-N) = ll:::: (p{ -- 1) para que exista a inversa

multiplicativa. A chave pública é dada por < ]V, e > e a chave particular é dada por
< N. (]. '> 'à

Criptograâa - Dada uma chave pública < A', e > e uma mensagem M c ZX, Belo
criptografa M exatamente como no RSA tradicional, ou seja, JV' mod N (figura 4.5).

Decriptografia - A decriptografia é feita usando o TCR (Teorema 2.4, i). Sqa d = d mod (Pi

1). Para decriptograr um texto C', Alise primeiramente deve calcular iV. = C"í: mod pi para
cada {, l .$ ã $ À;. A seguir, deve aplicar o TCR nos iWi's para obter M :: C'ó mod ]V

(figura 4.5). O TCR faz uso de apenas algumas inversões e multiplicações (k inversões e 2k
multiplicações no algoritmo clássico), tomando assim, tempo desprezível se comparado com as
k exponenciações de in/kJ bits.

Observe que este método propõe diminuir o tempo gasto pela exponenciação modular,

reduzindo o tamanho do módulo de n para [rz/kJ bits, acém de reduzir o tamanho do expoente

particular d para aproximadamente in/kJ bits. Dessa maneira, ao invés de termos na decripto-

graâa uma única exponenciação utilizando um módulo de n bits e com um expoente particular

grande, teremos A exponenciações sobre módulos de lzz/AJ bits e sobre um expoente particular

'Pua adaptação com o PKCS #] vda seção 6.4.
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aplica o TCR
i

..+ '. '." '':"., -:.''+. . :.':q-.' i'l

Cai d pi l
Ca2 mod p2

l

Cakmodpk -
'» '-'.'ü.i.". - - H '. '. .J

C ; M Àmud IRIA

.1

l

Figura 4.5: Beto codifica ]W usando a chave púb]ica < ]V..l, e,4 > da Alice e envia o texto codificado
C' para ela, que a decodifica usando o TCR no sistema de congruências ÀÉ := (-7a{ mod pi,
onde dí = d mod (p{ l).

reduzido, o que é mais eficiente (a prova desta afirmação pode ser encontrada na seção 6.4)

RSA com Múltiplos Primos - Exemplo Numérico

Geração das Chaves (k = 3):
Pi -: 3, P2 :: 5, P3 = 7

N' :: PtP2P3 :: 105

@(N) = (P! - l)(P2 - l)(PS 1) = 48

Inicialmente escolhemos 3 primos pl , p2 e p3

A seguir calculamos N e @(N)

utilizando pl , p2 e p3

Escolhemos um e relativamente primo a é(N)

Calculamos a inversa de e módulo Ó(N)mod @(.V) = 29

Chave pública < -N, e >=< 105: 5 > Chave particular < Ar, d >=< 105, 29 >

Criptografia:
Para uma mensagem À/ = 75

C = M' VTtod, N

G - 755 mod 105 = 45
Aplicamos a chave pública a .A/

Decriptografia:

Redução modular de d

di = d mod (pl Reduzimos d módu]o (pl -- ] )
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d2 = d mod (p2 - l) = l

d3 mod (p3 l)

Calculamos os MÍs

]Wi :: C'di t7zod pt :: 0
JI/2 ::: Crd2 mod p2 :; 0

jt/3 :: Cd3 mod p3 :: 5

aplicando a equação 2.2 obtemos,

M' (P:)(P2 : «.od P:)

+M2(pl)(pi : m.d p2) m.d ptp2

M'=O
jM = (h/'(p3)(p3': mod ptp2)

+M3(P:P,)(P:P,': «.odP3) mod P P2P3
jW - 75

Reduzimos d módulo (p2 -- l)

Reduzimos d módulo (p3 -- l)

Aplicamos d módulo (pl -- 1) a C'

Aplicamos d módulo (p2 1) a C'

Aplicamos d módulo (p3 1) a C'

Aplicando o TCR obtemos ]U dos ./\(/ ás

4.2.2 RSA com Múltiplas Potências (Jl#u/l/'Fome/" nS.A)

No RSA com Múltiplas Potências, proposto por Takagi]29], modificamos a estrutura do

módulo RSA de -N = pq para Ar . ptq. Os algoritmos de geração de chaves, criptografia e
decdptografia são descritos abaixo:

Geração das chaves - O algoritmo de geração de chaves recebe como entrada o parâmetro
de segurança n e um parâmetro adicional k. As chaves são geradas pelos procedimentos
subseqüentes:

l - Inicialmente, um usuário ou uma entidade U gera dois primos aleatórios distintos de
liih-J bits, p e q, e calcula JV - pkq.

2 - Usando o expoente público e aleatór.io ou padrão RSA (e = 65537), U calcula d --

e': mod (p -- l)(q -- 1). U deve garantir também que mdc(e, p) = 1.

3 - Finalmente, U calcula d. -- d mod (p -- 1) e dç -- d rnod (g

< JV,e > e achaveparticularé < p,q;dp,dç >.4

1). A chave pública é

apara adaptação com o PKCS #] veja seção 6.5
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Criptograâa - Dada uma chave pública < N, e > e uma mensagem À4 € Z/v, Beta
criptografa M exatamente como no RSA tradicional, ou seja, M' mod N.

Decriptografia - Para decriptografar C', Alice procede da seguinte maneira (figura 4.6)

l - Obtém JMa = M mod q fazendo Mç = C'a' mod q e A4P = M mod p fazendo .IMP

Ga' mod p. Observe que Jipe = C' mod p e À{Ç = C rnod q.

2 - Usando o algoritmo proposto por T. Tklkagi em [29], que foi baseado no a]goritmo

pense/ /{# [4, 28], A]ice constrói um Jtq ta] que (.]M;)' = C mod pk. A vantagem deste
método está no fato de que transformar JWP em JW; pelo algoritmo proposto é muito mais

rápido que calcular a exponenciação de lii:n-J bits módulo pk (vqa a próxima seção).

,Alce

' ' :'- "'ilr
Rlp ; C ptnod pk

&l-
qmüd q&lq}

.JL

Figura 4.6: A]ice recebe o texto codificado C' e ca]cu]a ]MP e À4ç Após isso, através do algoritmo
/7e/zse/ Z,{# expande MP para /W; mod pk e usa o TCR para resolver o sistema ]W = Àca,

]Mç

3 - Usando o TCR (Teorema 2.4. 1 ), Alise calcula o único M C Zw tal que M = .ÍWil modpk
e M = À4 mod q. Este M corresponde à decriptografia de C', ou sda, M = C"í mod .IV.

Apresentamos na próxima seção, a expansão especificada no segundo passo, através do

algoritmo proposto por Takagi [29].

4.2.3 Algoritmo para o cálculo de Ju4

Analisando a ordem do grupo ZPk*, vemos que esta pode ser dada por pk'l(p -- 1), ou

seja pk -- pt-i, desde que só os múltiplos de p em Z.t não são relativamente primos a pe e
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existem pk'i destes múltiplos. Esse resultado nos mostra que, se adaptássemos o algoritmo de

decriptografia do RSA tradicional para calcular iv;, não obteríamos ganho na velocidade sobre

a decúptografia do RSA QC com -N = pq (veja seçãa 3.3), pelo contrár.io, desde que para isso

teríamos que cale«l~ Wá («.od p*) com d : (m.d p*':(p -- l)(q -- l)).

No entanto, pelo método proposto por Tãkagi em [29] ca]cu]amos inicia]mente M.

C'a- (mod p) e, através do algoritmo He/zse/ Z,e#í/zg descrito em ]4], podemos expandir ]WP para

JM; ]MP modp* com um tempo equivalente a calcular iü/P com d = e': (mod (p-- l)(q -- l)).
Para demonstrar esse método, denotaremos o texto criptografado reduzido módulo pk como (1%;.

(isto é, q (modp*)).

Note que /M; possui a seguinte expansão

/(o + PK'i + P2.K2 + + P*':Â'* : (mod P*) (4.1)

então, se definimlos a função -E(Xo, .Xi, , Xí) como

-E (Xo, X: , . .. , X:) (Xo -+ PX: +- .. + P:X:)',

onde i= O, 1, ..., k- 1, vemos que /Ü.i(Xo,Xi,...,Xt-i)=(Xo +PXi + ... +P~':Xk :)' é

equivalente a função que criptografa o texto .;M; na equação 4. 1 . Reduzindo agora esta equação
módulo pÍ+i, temos a relação

ã(Xo, X: , . .. , X{) /B ] +piG{.IXj (mod pi+l),

onde& i=(Xo+pXI + ...+p: 'Xí :)' e G'{ 1= e(Xo+pXi +... +p: :X:.:)' "para
á -: 0, 1; ..., k -- 1. Fazendo /{o = (.# mod p, podemos calcular recursivamente através da

relação acima e do texto criptografado C' os valores /(i, ..., /(k.i. Ou seja, para i= 1, /(i é a
solução da seguinte equação linear de Xi :

0 $(K'o) + PG'o(Ã'o)X- (mod P')

ou,

Xi = /(] IC' -%(Ã'o))(PG'o(.rG))':
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Para generalizar o resultado acima podemos assumir que /(i , /(2, ..., /(í.l já estão calcu-

lados, e assim obtemos E-l(Â'o, -Ki, ..., -Kí-i) e Gí-i(Ko, Ã'i, ..., Ãi.i) em .Z, denotados
anteriormente por .íq-i e Gi-i, respectivamente. Portanto, de uma maneira mais geral, .rG éa

solução da seguinte equação linear de XÍ:

C' + P:G':-:X: («-od P''' :)

Após calcular Ko: Ki; ..., Á'k-i podemos obter .a4 (77zod pt) da equação 4.1 e o texto
original .IV(7nod pkq), pela aplicação do TCR(Teorema 2.4.1) em A/.(mod pÉ) e A/ç(mod q).

Para finalizar, descrevemos abaixo este a]goritmo em pseudo-código [28] (incluindo o

cá[cu[o de A/ç e o resu]tado final A/).

Função Decript
Entrada: d,p,q,e,k,C
Saída: M

d, -- d mod (p - l)

d, -- d mod (q l)

Kü - C'tp ntod p

Mlq '= Cdq ,rnod q

.4o - Ã'o

Para i - l até (k - 1) faça

a - a? : mod (pÍ+')
E{ - C - /'i mod (pÍ+l)

B.-- Eijp' C Z
Ã.'i -- (eF.) 'Ái-iBÍ mo'Zp

.4{ - ..4Í 1 + P'Ã'i C Z

]k/p -- .4A :

pl -- (p&)'i mod q, ql - q'i mod pk

NI - ÇqtqMp + p\pK b.{.Õ mod'pKq

Reduz d módulo (p l)

Reduz d módulo (g -- l)

.l(o faz o papelde Àcíp

Calcula Àlíç

Expande /{o para A'fP (À4pl

Aplicamos o TCR utilizando

a equação 2.2

Veja que este método permite a expansão de MP para iq utilizando somente #-- l exponenciações
(com o expoente público e, que supomos relativamente pequeno), k -- l inversões e algumas

multiplicações.
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RSA com Múltiplas Potências - Exemplo Numérico

Geração das Chaves (k

P- 5, q - 13

N :: pk q :: '325

e:= 7

'í - e : mod (p l)(q

Redução modular de d

dp = d mod (p -- 1) = 3

dç = d mod (q -- 1) = 7

2)

1 )

Inicialmente escolhemos 2 primos p e q

A seguir calculamos Ar utilizando p e q

Escolhemos um e relativamente primo a p

Calculamos a inversa de e módulo (p l)(q -- l)7

Reduzimos d módulo (p -- l)

Reduzimos d módulo (q -- l)

Chave pública < .N, e >:=< 325, 7 > Chã;É;

Criptograâa:
Para uma mensagem A4 ;= 257

C - Me vrT\od, N

C' - 2577 mod 325 = 218

Aplicamos a chave pública a À/

Decriptografia:

À/IP := Cdp ,rnod p

]M, :: C'dç mod q = lO
Mb :: Mp'rnod pk :: 'í

aplicando a equação 2.2 obtemos,

M' (P*)((P*)': mod q)

+Nlbi~q)tq \ modal') mod T)Kq
jV - 257

Aplicamos d módulo (p -- 1) a C'

Aplicamos d módulo (q -- 1) a C'

Expandimos -&4 para M; (pense/ LzHr)

Aplicando o TCR temos M de ÀcfP e Mç

4.3 RSA Rebalanceado(Beba/anced RSA)

O RSA Rebalanceado é baseado na observação de Wiener [25, 32] sobre o estudo do expo-

ente particular d. Esta variação sugere a melhora no desempenho do algoritmo de decriptografia

deslocando o trabalho deste para o algoritmo de criptografia. E de nosso conhecimento que não

podemos reduzir o tamanho do expoente particular d, uma vez que, se este for menor que

]Nr0 292, o RSA torna-se inseguro. O que se faz então é escolher um d grande (na ordem de
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N), ta] que d mod p -- l e d mod q -- l sejam números pequenos, reduzindo assim o tempo
de decriptografia. Descrevemos mais detalhadamente este processo através dos algoritmos de

geração de chaves, criptograâa e decriptograâa.

Geração das Chaves - O algoritmo de geração de chaves leva dois parâmetros de segurança
n e s onde s $ n/2 (nomlalmente utilizamos s = 160 bits). Um usuário ou uma entidade U

calcula as chaves da seguinte maneira:

] - Gera dois primos aleatórios distintos de in/2J bits p e q com mdc(p -- 1, q -- l)
calcula ./V +-- pq.

2 - Mais dois números aleatórios de s-bits d. e dç são gerados, tais que mdc(d,, p -- l) = 1,
mdc(dç, q -- 1) = 1 e d, = dç mod 2.

3 - A seguir, U encontra um d ta] que d = d. mod p -- l e d = dç mod q -- l (Explicado
adiante).

4 - E, finalmente, calcula e -- d': mod Ó(N). A chave pública é < N, e > e a chave

particular é < p, q, dp, dç > 5

Repare que para encontrar d no passo 3, não podemos utilizar o Teorema Chinês do Resto

(Teorema 2.4.1), uma vez que p -- l e q -- l não são relativamente primos (são ambos pares).

Entretanto, (p -- 1)/2 é relativamente primo a (q -- 1)/2, além disso d, = dç mod 2. Portanto, se

fizemlos a = dz, mod 2, podemos encontrar através do Teorema Chinês do Resto um elemento
d'tal que

d' = y:i-: (mod z?) e d' = !!gj= (mod s:F)

Para encontrar o d necessário no passo 3, basta fazer d

dp modo -- l e d = dç mod q -- l.

2d' + a. Atente que, d

Diferentemente das demais variações apresentadas esta força um valor para o expoente

particular d e somente após isso. calcula o expoente público e. Devemos mostrar então que
o expoente d calculado no passo 3 é inversível módulo @(-N) no passo subseqüente. Para isso,

)Para adaptação com o PKCS #l veja seção 6.6
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lembramos que o mdc(d,,7' -- 1) - 1 e mdc(dç,q -- l) = 1 , logo, mdc(d,p -- l)

mdc(d, q -- 1) = 1. Resultando que o mdc(d, (p -- l)(q -- 1)) = 1 como desejávamos.

l e

Outra característica importante desta variação é que o expoente público e calculado terá um

valor muito grande (da ordem de -N) e foi isso que tentamos dizer no início desta seção, quando
afimiamos que o RSA Rebalanceado diminui o tempo de decriptografia, deslocando o trabalho

para o algoritmo de criptograâa. Esta característica não é comum às implementações do RSA,
que utilizam normalmente um e igual a 65537, entretanto, segundo D. Boneh e H. Shacham

em [25], as anuais Autoridades Certif]cadoras são capazes de gerar certificados para tais chaves
públicas.

Vejamos agora os algoritmos de criptografia e decriptografia

Criptografia - A criptografia usando a chave pública < ./\r, e > é idêntica à criptografia
do RSA tradicional (figura 4.7). Lembrando, entretanto, que o expoente público e é muito

maior que o utilizado normalmente no RSA e, assim, a entidade (ou usuário) que criptografar a
mensagem M precisa estar disposta ou capacitada a utilizar tais chaves públicas.

CÚló:$ Alice aplaca ó TCR

. . L . . . l

mod P

lãÚ. ãúúã< M ; mod q

Figura 4.7: Belo codifica iU/ usando a chave pública da Alice < Ar,.t , e,4 > (com tamanho muito maior
do que de costume) e envia o texto codiâcado C' para ela. Alice recebe o texto C' e utiliza

o TCR para resolver o sistema M = C'dp mod p, À/ = C'dç mod q, onde dp e dç são
calculados no algoritmo de geração de chaves.

Decriptografia - Para decodiâcar C' usando a chave particular < p, q, dp, dç > Alice deve
proceder de acordo com os passos abaixo (figura 4.7):

l Alice calcula /% F- C"í- mod p e Jk/q - C'dç mod q
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2 - Usando a equação 2.2 do TCR Alise obtém o único M € .Z/v tal que À/ = .a,6, mod pe
M = Mç mod q, ou seja, a decúptografia de C' (M = C'a mod ]V).

RSA Rebalanceado - Exemplo Numérico

Geração das Chaves:
P - 7, q - 5

N @(N) = (P l)(q 1) = 24

dp = 5

dç = 7

a = dp mod 2 = 1

d:' - G\.-'0 m.d bÇ- - :

d:' - y%@ m.d ÜP - :
d'= 5
Calculando d

d := 2d' + a := ] ]

. - d : m.d @(N) -; ll

Inicialmente escolhemos 2 primos p e q

A seguir ca]cu]amos N e Ó(]V) utilizando p e q

Repare que mdc(d,,p -- l) = l

Repare que mdc(d., q -- 1) = 1 e dp = d, mod 2
Calculamos o auxiliar a

Aplicando o TCR obtemos d' de dl' e d2'

Calculamos d (inversíve!)

Calculamos a inversa de d módulo é(N)

Chave pública < ]V, e >=< 35, 11 > Chave particular < p, q, dz,, dç >::< 7, 5,5,7 >

Criptografia:

Para uma mensagem À/ = 17

C -- M' moã N

C' - 17ii mod 35 = 33
Aplicamos a chave pública a iv

Decriptografia:

Nlp = Cdp m,od p = '3

À/l. - Cdn ÍTtod q = '2

aplicando a equação 2.2 obtemos

ÀÍ = (a4g(p)(p'i mod q)

-+.%(q)(q': «..d P) mod Pq
A4 - }7

Aplicamos d módulo (p -- 1) a (y

Aplicamos d módulo (q -- 1) a C'

Aplicando o TCR temos A/ de À4P e A/a
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Outras variações 

Ao analisarmos as variações enunciadas até o momento, podemos observar que alguma 

combinações podem ser efetuadas. Como primeira combinação, podemos utilizar em conjunto 

a técnica utilizada pelo RSA com múltiplos ou a utilizada pelo RSA QC, com a ut il izada pelo 

RSA em Lote. Ou seja, podemos reduzir cada \ (utili zado pelo R A em Lot ) módul P;. 

(1 :'Si :'S k), combinando posteriormente e tes resultados através do Te rema hin~ do Re to6 . 

l sto na verdade refl ete na utili zação de k árvor s: a primeira ex utand mó \ui Pt, a se0 unda 

executando módulo p2 e as im p r di ante . Ao final do proce · ·o combinamos s re ultados 

obtido · pelas árvore , por meio do algoritmo clá sico ou pe lo algoritmo de Garn r. 

Considerando, entretanto, que o ganho obtido pelo RSA em Lote e ·tá na fase 1 

exponenciação (veja seção 3.3 e figura 4.2), e que sua decriptogra fia impli ca na x cuçã de 

pequenas exponenciações para cada árvore utili zada7, optamos por impl ementar es t método 

com parâmtero k = 2, ou seja, em nossa implementação do RS A em Lote ti zemo. uso da 

técnica utili zada pelo RSA QC. 

Urna outra combinação que pode ser efetuada é a do RSA Rebalanceado com o RSA co m 

Múltiplos Primos. Esta mistura é totalmente possível e em no so trabal ho res lv mo avaliar 

o ganho ou prejuízo trazido por ela, fazendo um estudo comparativo com as dcmai · variaçõc , 

apresentadas. O novo esquema foi denominado corno RS A Rebalanceado com Múltiplo Pri 

mos e será detalhado na próxima seção. 

Alguém poderia propor tam bém que se combinassem as técnicas ut ili zadas pe lo RSA R -

balanceado e pelo RS A com Mú ltiplas Potências. Mas in fe li zmente, esta combinação gera 

uma variação lenta tanto na criptografia, quan to na decriptografia. fs so acontece J arque 

algoritmo utili zado para o cálcu lo de J\llp' (seção 4.2 .3) faz uso do ex poente público ' e como 

utili zado pelo RSA Rebalanceado é muito maior que o padrão, teremos grandes cxponcnc iaçõ 

modulares na cri ptografia e na decriptografia e por es ta razão reso lvem s não implcm ntar es ta 

variação . 

6No caso da combin ação com o RSA QC, temos k: = 2 
7Observe que quan10 maior for o parâmetro k, m:1i . ürvores serão utilizadas e consc 1i.icn1 · 111c 1llc mais 

exponenciações peq uenas serão nccessürias, compr nietendo o ganho obti lo na fase de cxponenciaçãn. 
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A seguir, descrevemos de forma mais detalhada a nova variação proposta nesta dissertação 

(RSA Rebalanceado com Múltiplos Primos). 

4.4 ASA Rebalanceado com Múltiplos Primos 

Ao mi turarrnos as técnicas uti lizadas pelo RSA Rebalanceado e pelo RS A com Múltip los 

Primos obtemos uma nova vari ação, que denominamos neste trabalho como RS A Rebalanceado 

com Múltiplos Primos . Os algoritmos de geração de chaves, de criptografi a e decriptografi a são 

apresentados abaixo: 

Geração das Chaves - O algoritmo de geração de chaves leva doi s parâmetros de segurança 

n e s o ndes ~ n/k (o significado de se k é mostrado adiante). Um usu,írio ou uma entidade 

U ca lcula as chaves RSA através dos passos: 

J - Gera k primos aleatórios di stintos de ln/kj bits P1,P2, ··· , Pk, com mdc(p1 - 1, p2 -

1, ... , Pk - 1) = 2. E calcu la N +-- P1P2-- -Pk· 

2 - M ais k números aleatórios de s-bits dp 1 , dp2 , ••• , dPk são gerados, ta is que mdc(dp1 , p 1 -

1) = 1, mdc(dp2 , p2 - 1) = 1, .. . , mdc(dµk,Pk - 1) = 1 e dp 1 = dp2 = ... = d.Pk moei 2. 

3 - A seguir, U encontra um d tal que d = dp 1 mod p, - 1 , d = dp2 mod p2 - 1 ... 

d = dPk mod Pk - 1 (Explicado à frente). 

4 - Finalmente, U calcula +-- d- 1 mod cp(N). A chave pública é dada por < N, e > e a 

chave parti cular é dada por < P1 , P2, ... , Pk , dp 1 , clp2 , ••• , dTJk > 8. 

Como no RSA Rebalanceado, para encontrar d no passo 3, não podemos utilizar o Teorema 

C hinês do Resto (Teorema 2.4.1 ), já que Pi - 1, P2 - 1, .. . , p3 - 1 não são relativamente primos. 

ntretanto, sabemos que, (p 1 - 1) /2 é relati vamente primo a (P2 -1) /2 ... (Pk - 1) /2, além di sso 

riv1 = dp2 = rlPk mod 2. Portanto, como anteri ormente, se fi zermos a = rlp mod 2, podemos 

encontrar através cio Teorema Chinês do Resto um elemento cl' tal que 

8 Para adaptação com o PKCS # 1 veja seção 6. 7 
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dpl--a mod!2

g:%:! (mod !

'?)

$%--! («..d "#)

e obteremos d fazendo d = 2d' + a

A justiõcativa do porque d é inversível módulo @(N) no passo 4, nada mais é que uma
generalização da justificativa mostrada na seção anterior.

Criptografia - Novamente a criptografia usando a chave pública < Ar, e > é idêntica a

criptografia utilizada pelo RSA tradicional (figura 4.8). Lembrando, entretanto, que como no

RSA Rebalanceado, o expoente público e é muito maior que o utilizado normalmente e, assim,

a entidade responsável por criptografar a mensagem iW precisa estar disposta ou capacitada a
utilizartalexpoente.

Decriptografia - Seja dí = d mod (p{ -- 1). Para decodificar C', Alice primeiramente deve

calcular JVí :: C'dt mod pi para cada ã, l $ { $ A. Logo após, Alice deve combinar os iMi's
através do TCR para obter JV = (,"Í mod N (figura 4.8). Novamente, a utilização do TCR leva
tempo desprezível se comparada com as # exponenciações (veja seção 4.2. 1).

Cartas

C

:Alce aplaca a TCR

Figura 4.8: Beta codifica À/ usando a chave pública da Alice < ./V.4 , e..! > (com tamanho muito maior

do que de costume) e envia o texto codificado C' para Alice que o decodifica aplicando o
TCR no sistema de congruências .L/: = C'a: rrzod pi, onde d. = d rrzod (p: l).
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RSA Rebalanceado com Múltiplos
Geração das Chaves (# = 3):

Pi = 3, P2 = 5, P3 = 7

Ar :: pip2p3 :: 105,

@(N) = (PI - l)(P2 - l)(PS 1) = 48

dp: = 95

dp: :: 89

dp; -; 59
a = d. mod 2 = 1

dl' = !s$:b::d mod (!!!i:D = 47
d2' = ÍfleZ-") mod !PZ:::D = 0

d3' = !!!!zib:d mod {!?a;:D = 2

d'= 2

Calculando d

d = 2d' + a :: 5

e = d'i mod @(N) = 29

Primos - Exemplo Numérico

inicialmente escolhemos 2 primos p e q

A seguir calculamos /V e @(]V)

utilizando pi , p2 e p3

Repare que mdc(d.: ,pi -- l) = l

Repare que mdc(d, , p2 -- l) = l

Repare que mdc(d; , p3 -- l) = l

Calculamos o auxiliar a

Aplicando o TCR obtemos d'

Calculamos d (inversíve!)

Calculamos a inversa de d módulo @(N)

Chave pública < JV, e >=< 105: 29 > Chave particular < pi, p2} p31 dpi , dp2 , dP3 >

Criptografia:

Para uma mensagem À/ :: 73

C = M' mod N

C' - 7329 mod 105 = 103

Aplicamos a chave pública a JW

Decriptografia:

À/,. - C'dpl mod pi = l

.l\4p, :: C7d.2 n7}0d p2 :: 3
A4p, :; (.7dp3 n7zod p3 ;:: 3

aplicando a equação 2.2 obtemos,

M' (p) (p'' mod q)

-F.à4,(ç)(ç ' mod p) «od pq

M (P3)(P3 ' mod PtP2)

+Ã#.: (plp2)(lpip2) l mod p3)

mod plpZPS

M - 73

Aplicamos d módulo (pl -- 1) a C'

Aplicamos d módulo (p2 -- 1) a C'

Aplicamos d módulo (p3 -- 1) a C

Aplicando o TCR lemos M de MP e .A4ç
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RSA Rebalanceado com Múltiplos Primos - Aplicações

Sabendo-se que o RSA com Múltiplos Primos e o RSA com Múltiplas Potências dimi-
nuem o tempo da decriptografia RSA sem provocar prquízo à criptografãa, podemos citar

como aplicações desses métodos as mesmas empregadas pelo RSA Tradicional ou RSA QC
(por exemplo, aplicações de comércio eletrânico). O mesmo acontece com o RSA em ]ote,

lembrando contudo, que este necessita de b mensagens (utilizando o mesmo módulo e expo-
entes públicos diferentes entre si) para iniciar o processo de decriptograâa, sendo utilizado em

aplicações nas quais desejamos trabalhar com grupos de mensagens. Boneh e Shacham [3]
obtiveram bons resultados com a aplicação do RSA em Lote em um servidor SSL.

Os métodos utilizados pelo RSA Rebalanceado e pelo RSA Rebalanceado com Múltiplos

Primos, que diminuem o tempo da decriptografia RSA em detrimento da criptografia, parecem
não apresentar vantagens em termos práticos. Todavia, existem aplicações onde o rebalancea-

mento provocado por esses algoritmos é desejável. Como primeiro exemplo, podemos citar a

pré-gravação de informações sigilosas em um DVD. Poderíamos cripEografar essas informações
na pré-gravação utilizando um desses métodos, e assim garantiríamos a autenticação de destino

(vqa seção 3. ] ). Repare que o prejuízo gerado pelo processo de decriptografia é amenizado

pela pré-gravação, além disso, teríamos um ótimo desempenho da decriptografia (momento da

leitura dos dados). Uma outra situação em que essas variações funcionam bem, é aquela onde

a geração de assinatura é executada em maior número que sua verificação. Um banco, por
exemplo, pode emitir diversas assinaturas digitais em um único dia (em documentos, recibos),

enquanto o usuário que recebe esta assinatura, pode ter maior disponibilidade. Nesta situação é
razoável transferir o esforço exigido pela geração de assinaturas para a verificação destas.

Como último exemplo podemos citar o caso dos computadores de mão (PDAs), que pos-
suem geralmente recursos limitados. Em uma comunicação com servidores (ou até mesmo com

no/ebooks e computadores de mesa), poderíamos deixar a cargo dos computadores de mão o pa-

pel da decriptografta (no caso, rápida) e o papel da criptografia (lenta) para os computadores que

possuem mais recursos computacionais. Poderíamos, inclusive, utilizar uma implementação do

RSA com Múltiplos Primos com chaves tanto do RSA com Múltiplos Primos, quanto do RSA
Rebalanceado com Múltiplos primos, dependendo do tipo de comunicação (computador de

mesa/computador de mesa, ou, computador de mesa/computador de mão).



CAPÍTULO

Método e Ferramentas utilizadas

Antes de apresentarmos a análise das implementações dos algoritmos já estudados, introdu-

zimos neste capítulo as ferramentas que viabilizaram este processo e que facilitam a utilização

das implementações com sistemas já em funcionamento.

Inicialmente, descrevemos a plataforma utilizada, especiâcando também o tipo de lingua-

gem de programação e versão. Descrevemos também as características dos dados de entrada e

de saída e a forma como foram produzidos. Finalizamos com a apresentação das ferramentas
de padronização e suporte para números grandes, conhecidas como PKCS e GMP, respectiva-
mentee

5.1 Hardware, Características de Execução
e Comparação

Os resultados disponíveis nos capítulos posteriores foram obtidos utilizando um computador

com um processador AMD Atlhon XP 1 600+, 256 MB de memória RAM, executando o sistema

operacional LiDiux NlãDJdi'ake versão 9.0. A linguagem escolhida para as implementações foi
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a linguagem C, com compilador gnu gcc versão 3.2. Durante a execução dos programas,
procuramos evitar o uso de processos desnecessários, visando à minimização de interferência
nas medidas.

Tomamos como medida inicial de comparação o tempo, em microssegundos, gasto pela
criptograâa e/ou decriptografia de uma dada mensagem h/. E importante ressaltar que, nesta
medição, não consideramos o tempo de iniciação de variáveis e leitura dos dados. Consideramos

apenas o tempo gasto pelo procedimento em execução, seja criptografia ou decriptografia.

Ao escolher o tamanho dos módulos a serem utilizados, consideramos inicialmente o valor

recomendado anualmente pelos Laboratórios RSA [19], ou seja, 1024 bits. Porém, para esta-
belecemios uma ponte com sistemas que ainda utilizam módulos inferiores (um número ainda

muito relevante) resolvemos analisar módulos de 768 bits; e para apresentarmos uma proleção
para futuros sistemas, pensando também nos usuários mais cautelosos e nas informações que
requerem um nível maior de segurança, consideramos módulos com 2048 bits.

O processo cumpriu então o seguinte roteiro: para cada variação do RSA, utilizamos 60 cha-

ves geradas aleatoriamente (20 para cada tipo de módulo utilizado) e, para cada chave utilizada,

executamos cinqüenta mensagens também aleatórias. No total, cada variação foi executada
3000 vezes, 1000 vezes utilizando módulos de 768 bits, 1000 vezes utilizando módulos de 1 024
bits e ] 000 vezes utilizando módulos de 2048 bits.

As mensagens utilizadas foram geradas através de um pequeno programa em C e de um

s/ze// .çc/"z»r que, combinados, construíam mensagens aleatórias menores que um determinado

módulos. Mais precisamente, as mensagens possuíam tamanho próximo ao módulo a ser
testado, ou seja, próximos a 768, 1024 e 2048 bits.

Com exceção do RSA em Lote, em que por convêniencia, foram agrupadas ó mensagens em
cada arquivo de mensagem, em todas as outras variações cada mensagem gerada era armazenada

em um arquivo diferente, resultando, em cada um destes arquivos, uma única mensagem.
Assim, ao utilizarmos chaves com n = 768 bits, utilizávamos também mensagens de tamanho

próximo a 768 bits; ao utilizarmos chaves com n = 1024 bits utilizávamos mensagens de
tamanho próximo a 1024 bits e, finalmente, quando utilizávamos chaves com n = 2048 bits,

l Um exemp]o de uma mensagem de ]024 bits pode ser vista na seção A.2 do Apêndice A.
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utilizávamos mensagens de tamanho próximo a 2048 bits. Um diagrama de execução para

n ;;: 768 bits é ilustrado na figura 5. 1 .

Execuçiio

--.b' Í I' Mensagem(768bits)
2' 1densagem (768 bits)

I' Chave(n = 768 bits)

' Mensagem (768 bits)

50' l(76B bits)

l ' MenÉagen (768 bits)
2' Mensagem (768 bits)

2'Chave(n = 76B bits)

l ' Mensagem (768 bR$)
2' Mensagem (768 bits)

2D'Chave(n = 768 bits)
(768 bü$)

Figura 5.1: Diagrama de Execução para n 768 bits

A cada execução era registrado, em um arquivo de saída, o tempo, em microssegundos,
necessário para codificar ou decodificar a mensagem comente. Ao terminar a execução de

uma chave, registramos neste arquivo a média do tempo gasto em microssegundos para as

50 mensagens utilizadas por ela. Após a execução completa das 20 chaves da variação em

teste, registramos no arquivo a média aritmética dos tempos relativos às 1000 criptografias ou

1 000 decriptograâas. Logo, para cada variação, geramos seis arquivos de saída, três para a
criptografia (módulos 768, 1024, e 2048 bits) e três para decriptografía (módulos 768, 1024,

2048 bits). Um exemplo de tal arquivo pode ser visto na seção A.2 do Apêndice A.

Tendo em vista a dispersão das medidas em tomo das médias calculadas, acrescentamos
a estas, o desvio padrão amostrar correspondente. Denotando a média aritmética dos tempos
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calculados por ?f e, z{, como o tempo necessário para codificar ou decodiâcar o i-ésimo texto,
o desvio padrão amostrar pode ser obtido pela fórmula:

(5.] )

lembrando que = (E;!?')/«

Considerando também, que o tempo em microssegundos gasto por um procedimento é uma

medida um tanto volátil (visto que bastaria a alteração do computador ou sistema operacional

para que os resultados fossem muitas vezes bruscamente alterados), adoramos uma medida que
acreditamos ser menos instável denominada Speedup. Speed zp pode ser entendido como ganho

relativo, ou seja, descreve quantas vezes um algoritmo é mais rápido que outro.

Denotamos os termos Speed zpRSH e SpeedzzpQC sobre um módulo de rz bits, que serão
simbolizados como Sns,.l (n) e Sc?c:(n), respectivamente, e definidos da seguinte maneira:

sRS«(") - ;:il$1; (5.2) sQ.:;(") - ;!:11 (5.3)

onde 17'ns..l (n) é a média aritmética do tempo das decriptografias usando o RSA tradicional em

microssegundos sobre módulos de n bits, 7ba(n) é a média aritmética do tempo das decripto-
grafias usando RSA QC em mjcrossegundos sobre módulos n bits e 7hp (n) é a média aritmética
do tempo das decriptografias do algoritmo proposto em microssegundos sobre módulos de n
bits

5.2 Public-Key Cryptography Standards - PKCS

O PKCS [ 1 7] é uma série de especificações produzidas pe]os Laboratorios RSA em cooperação

com desenvolvedores de sistemas de segurança de várias partes do mundo, que visa acelerar,

através de padronização, a utilização e o desenvolvimento de algoritmos de chave pública.
Surgiu em 1 991 , como resultado de encontros de um pequeno grupo de precursores no uso da

tecnologia de chave pública e desde então tem se tornado referência até mesmo para padrões já
estabelecidos, como ANUI X9, PKiX, SET, S/OvÍihiE e SSL. ,4tuainnnte seu desenvoiviítiento
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ocorre basicamente através de lista de discussões e ocasionais works/zops

Como pode ser visto na tabela 5. 1, a especificação PKCS responsável pela padronização
da criptograõa/verificação de assinatura e pela decriptografia/geração de assinatura utilizando o

criptossistema RSA é dada pelo PKCS#l . As especificações referentes ao PKCS#2 e PKCS#4

foram incorporadas a esta. Além de especificar as primitivas criptográficas , o PKCS#l define

também padrões de conversões de dados, como o /20SP e OS2/P ( permitindo que uma dada

mensagem X > N l possa ser codificada ou decodiíicada corretamente), funções /zax/z (para

serem utilizadas, por exemplo, para assinaturas) e tipos de chaves a serem utilizadas com as

primitivas criptográficas.

Tabela 5.1: Temas tratados pelas especificações PKCS

Em nossas implementações tentamos gerar chaves que se aproximavam ao máximo das
especificadas nas primitivas criptográíicas da versão 2. 1 do PKCS#l (versão mais recente até a

presente data, lançada em 14 de junho de 2002). A representação da chave pública no PKCS#l

é a mesma utilizada no deconer deste documento, ou sqa, < /V, e >. Já a representação da

chave particular pode ser dada tanto pelo par < JV, d > (veja seção 3.2), como pela quíntupla

< p, q, d,, d,, q/nu > e uma opcional seqüência de triplas < p., dí, f{ >, í = 3, ,..: zz, uma para

cada primo não pertencente à quíntupla, onde os componentes destas seqiiências são descritos
abaixo:

e p : o primeiro favor primo, um inteiro positivo

Número Tema
l RSA Cryptography Standard
3 Diflie-Hellman Key Agreement Standard
5 Password-Based Cryptography Standard
6 Extended-Certificate Syntax Standard
7 Cryptographic Message Syntax Standard
8 Private-Key Information Syntax Standard
9 Seiected Attribute Types
10 Certification Request Syntax Standard
1 1 Cryptographic Token Interface Standard
12 Personal Information Exchange Syntax Standard
13 Elliptic Curve Cryptography Standard
15 Cryptographic Token Information Format Standard
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e g : o segundo fator primo, um inteiro positivo

8 dp : primeiro coeficiente do TCR, d mod p 1 , um inteiro positivo

e dç : segundo coeficiente do TCR, d mod q 1, um inteiro positivo

e q/nu : a inversa de q módulo p, um inteiro positivo

e p i-ésimo favor primo (para i= 3, 4, .), um inteiro positivo

© d{ : i-ésimo coeficiente do TCR, d mod p{ l(parai= 3,4, .), um inteiro positivo

B ti '. P\Pz...Pi.xti l (mod pá), um inteiro positivo (onde pi g)

Este tipo de chave é necessária pois esta especificação utiliza o algoritmo de Gamer na

aplicação do Teorema Chinês do Resto (seção 2.5). Assim, ao implementarmos os algorítmos

descritos no capítulo anterior, se quisermos que estes estejam de acordo com a especificação
acima, devemos antes adapta-los de tal fomla que produzam e sejam capazes de utilizar as
chaves na forma apresentada aqui. Este modelo de chaves foi criado com o intuito de suportar
tanto o RSA tradiciona] quanto o RSA QC e o RSA com Múltiplos Palmos. Todavia, sabemos

que o RSA Rebalanceado utiliza o mesmo tipo de chaves que o RSA QC (com a única diferença
que o expoente público e é maior que o convencional) e portanto, também está de acordo com

a especificação. O mesmo ocorre com o RSA Rebalanceado com Múltiplos Primos, que utiliza

o mesmo tipo de chaves que o RSA com Múltiplos Primos. Concluindo, as únicas variações
do quarto capítulo que não se enquadram no PKCS #l são as do RSA em Lote e do RSA com

Múltiplas Potências, que utilizam o expoente público na decriptograâa.

O algoritmo de decriptografia utilizado pelo PKCS#l em sua última versão depende então
do tipo da chave particular utilizada. Se a chave particular for da fomla < .V: d > calculamos

M fazendo M = C'a mod Ar como habitual. Se a chave particular for da segunda fomla
< p, q, dz,, dç, q/rzu > e < pí, di, Z, >, procedemos como segue:

Entrada: C', (p: q: d,, dç, g/mu) e triplas opcionais (pi, d{, [:)
Saída: M
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M\ - Cdp 'mod, p

NIU .. Cdq 'n\od q.

Se (u > 2)

Para { - 3 até u faça

l\,li .. Cdi ,rnocl pi

h +-- ('rnl -- rrtZ)qln'u mod p.

NI -- Ma -b qh

Se (u > 2)

R -- P\

Para { *-- 3 até u faça

R = Rpi \.

h - «.)h (,nod P{)

M - M + }ih.

Calcula ]W} e ]Wa como no RSA QC

Se utilizamlos mais de 2 primos,

calcula os Ã/srestantes

Utiliza o algoritmo de Garner para 2 primos

Utiliza o algoritmo de Garner para

os primos restantes

Observe a conformidade do código acima com os algoritmos de decriptografia do RSA
QC e do RSA com Múltiplos Primos, e note a possibilidade de utilização das chaves do RSA
Rebalanceado e do RSA Rebalanceado com Múltiplos Primos.

A adequação das variações com o PKCS #l pemute a comunicação entre sistemas padroni-

zados, porém, não garante que as chaves utilizadas soam seguras. Para isso, devemos seguir as

recomendações descritas no terceiro capítulo. A primeira destas recomendações é a utilização

de primos grandes (com centenas de bits). Mas para efetuamlos ta] processo necessitamos de

uma ferramenta denominada GJ14P, que descrevemos a seguir.

5.3 GMP - GNU Multiple Precision Arithmetic Library

Para implementar o criptossistema RSA, assim como os algoritmos propostos com primos e

conseqüentemente módulos satisfatórios (grandes tais como 768, 1024 e 2048 bits), precisamos

de uma ferramenta que consiga trabalhar com tais números. Para a linguagem C e C++ encon-

tramos disponível a biblioteca OMPI que utilizamos no presente trabalho devido às vantagens
especificadas abaixo:

© É distribuída gratuitamente sob a GiVU Z,esses venera/ Plró/]c Z,]renle (veja ] 1 0, 2 ]]
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e Não impõe limites de precisão sob o tamanho dos números a serem utilizados. Ou seja, a
precisão depende somente da quantidade de memória disponível na máquina onde o GMP
estásendoexecutado.

e Possui um rico conjunto de funções, incluindo funções de teoria de números

e Seus projetistas tiveram como principal preocupação a velocidade. Como conseqüência,

suas ftJnÇÕes apresentam um bom desempenho tanto para operandos pequenos, quanto
para operandos extremamente grandes.

Os principais alvos de aplicação do GMP são: criptografia, segurança na Intemet, sistemas
algébricos e álgebra computacional. Desde a sua criação em 1991, a biblioteca vem sendo
aprimorada e atualizada com novas versões, e sua popularidade tem crescido entre os desenvol-
vedores de sistemas.

Ao adotarmos esta biblioteca, consideramos principalmente o uso de algoritmos eficien-
tes pelas funções relacionadas à criptografia e teoria de números (para tomar os resultados
próximos aos desdados em uma simação real).

Para melhor compreensão da listagem dos programas encontrados no Apêndice B, descreve.
mos de fomta sucinta as funções da biblioteca GMP [2 1 ] que uti]izamos durante nosso trabalho

e void mpz init(mpz /") - inicia a variável par, atribuindo a ela o valor 0

© void mpz set (mpz var, unsigned lona op) - inicia a variável var, atribuindo
da variável op de tipo iz/zsig/zed /ong.

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

e void mpz set ui(mpz var, unsigned long op) - associa o valor de uma variável do tipo
u/zsigned /o/zg à já iniciada variável var.

8 void mpz set str(mpz t yíz/", char *srr, int base) - converte o valor da string .ç/r em um
inteiro nzpz / na base bczse e armazena o resultado em var.

e void mpz str(char #s/r, int base, mpz t yar) - converte o valor da variável ya/" para
uma string na base base' e amlazena o resultado em s/r.
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e void mpz mpz op/, mpz - armazena na variável var o valor

deopl + op2.

e void mpz add (mpz var, mpz t op], unsigned ]ong op2) - amlazena na variável

paro valorde 0/2/ + op2.

e void mpz sub(mpz I'ar, mpz t 0/7/, mpz t op2) - armazena na variável var o valor
de opl- op2.

e void mpz sub (mpz var, mpz t op/, unsigned long op2) - armazena na variável
var o valor de op/ - op2.

e void mpz mul(mpz mpz op/, mpz t op2) - armazena na variável paro valor
de op/ 8 op2.

e void mpz (mpz yar, mpz t op/, unsigned long op2) - armazena na variável
var o valor de op/ # op2.

e voidmpz (mpz var,mpz top/,mpz -armazenanavariávelvarovalor
de lopl/op21 .

8 void mpz vq (mpz var, mpz to/)/, unsigned lona op2) - armazena navariável
\.'ar o valor de jopl/op21.

© void mpz mod(mpz t var, mpz op/, mpz t 0/22» - Amlazena na variável paro valor

de opl mod op2.

e void mpz mod (mpz var, mpz t op/, unsigned long op2» - Armazena na variável

I'ar o valor de opl mod op2.

8 void mpz (mpz.t var, mpz t op/, unsigned long op2) - Armazena na variável
var o valor de opl 'p2, onde op2 é do tipo uns/gned /o/zg

©voidmpz -(mpz tva/",mpz /,mpz mpz )-Armazenana
variáve[ va/' o valor de op] 'p2 n7}0d op3.

© intmpz invert(mpz /", mpz top/, mpz topa) - Armazenaem varainversadeop.í
módulo op2. Utiliza para isso o algoritmo de Euclides Estendido.

© voidmpz mpz r,mpz top/,mpz op2)-Armazenanavariávelvaromáximo
divisor comum de op7 e op2.



56 5.3 GMP - GNU Multiple Precision Arithmetic Library

e int mpz probab.prime p(mpz t var, int op/) - Retorna 2 se va/"é primo, l se var é um
provável primo, ou 0 se é composto. Utiliza o teste probabilístico de Miller-Rabin. O
número de testes a serem feitos são controlados por op/.

8 int mpz cmp (mpz t 0/2/, mpz - Compara op/ com op2. Retorna um número
positivo se opl > (p2, negativo se op] < op2 e zero caso op] = op2.

B int mpz cmp (mpz op/, unsigned ]ong op2) - Compara op] com op2. Retoma um

número positivo se op] > op2, negativo se opl < op2 e zero caso opl = op2.

8 void mpz clear(mpz r) - Desa]oca o espaço ocupado peia variável par.

Todas as funções apresentadas atuam somente com operandos inteiros e representam apenas
um pequeno subconjunto das funções pertencentes a biblioteca G.l/r'.

Adiante, apresentamos os resultados práticos provenientes da implementação dos algorit.
mos já introduzidos. Em tal implementação, utilizamos a versão 4. 1 2 da biblioteca GMP.

*Resultados obtidos com versões posteriores, ou até mesmo com outras blblioLecas, podem ser diferentes dos
apresentados no próximo capítulo, devido ao desempenho proporclanado por suas funções. Lembramos contudo,
que o desempenho foi o fatos decisivo na escolha da biblioteca GMP.



CAPÍTULO

6
Implementação e Análise Comparativa

Este capítulo é destinado à análise das implementações dos algoritmos estudados no capítulo

quatro. Por questão de conveniência, nas tabelas trataremos as variações por seus respectivos

nomes em inglês, ou sqa, Batch, Mprime, Mpower, Rebalanced. No caso do RSA Rebalance-

ado com Múltiplos Primos, trata-lo-amos por RPrime.

Utilizamos rigorosamente as medidas de comparação tratadas no quinto capítulo, bem como
as ferramentas lá descritas.

6.1 Implementação e Desempenho do RSA tradicional

Para medida de comparação com os algoritmos que seguem, implementamos o RSA tradi

cional utilizando o seguinte par de chaves:

© Chave pública : < /V, e >

e Chave particular: < .rV, d >

57
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Como não poderia deixar de ser, estas chaves estão completamente de acordo com o PKCS#l

desde sua primeira versão. Utilizamos, como expoente público e, o valor 65537.

A tabela 6.1 descreve a média aritmética e o desvio padrão para cada módulo analisado,

dos tempos em microssegundos correspondentes à execução de 1000 criptografias ou ] 000

decriptografias, segundo a seção 5. 1 . Podemos notar que por utilizarmos um expoente público e
padrão, que é muito menor que o expoente particular d (na ordem de Ar), os resultados obtidos

pelo algoritmo de criptografia são muito inferiores aos obtidos pela decriptograHa.

Tabela 6.1 : Média aritmética e Desvio Padrão em microssegundos da criptografia e decriptografia do
RSA tradicional para os módulos de 768, 1024 e 2048 bits.

Separamos os resultados da tabe]a 6.1 em dois gráficos (figura 6.]). O primeiro gráâco
corresponde às criptografias e o segundo corresponde às decriptografias do criptossistema RSA.

Essa divisão facilita a visualização dos desvios em tomo da média, por ela podemos observar
que nas decriptografias para módulos de 768 e 1024 bits os valores concementes ao desvio

padrão são insignificantes com relação a média do tempo em microsegundos.

Cilibtoyrf a$ R$A:

t..200

4Ü0
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Figura 6.1 : Criptografias e decriptografias do RSA tradicional (rehrente à tabela 6. 1)

n

(em bits)
Criptograíia Decriptografia
y a r a

768 185 29 7903 179
1024 308 15 17619 206
2048 1080 41 124160 4780
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Atentamos ao fato de que, em todas as implementações analisadas, mais de 82% das medi

das se encontravam no intervalo {E -- o, F + a}.

6.2 Implementação e Desempenho do RSA QC

Reforçando o que dissemos na seção 3.3, o esquema utilizado pelo RSA QC pode ser con-

siderado o padrão de implementação anual; principalmente após sua inclusão na especificação

PKCS#l , que desde a versão 1 .5 (datada de novembro de 1993), fomece algum suporte ao RSA

QC. A implementação utilizada neste trabalho, de acordo com a versão atual desta especificação,

utilizam seguinte parde chavest:

e Chave pública : < N', e >

e Chave particular: < p, q, dp, dq,q/nu > < r, dr, r/nu >

onde q/nu = q ' mod p e r/nu = (pq) : mod r (veja seção 5.2). A exemplo da

implementação do RSA tradicional, utilizamos como expoente público o padrão e = 65537.

Alguém poderia se perguntar se usar chaves desse tipo traz algum prquízo à segurança do

sistema. Lembramos que a única mudança feita com relação às chaves do RSA tradicional
ocorre na chave particular que supomos, portanto, totalmente secreta. Devemos considerar

também que conhecer os primos p e q não é privilégio somente de quem possui a chave parti-

cular dessa forma, pois existem algoritmos rápidos capazes de fatorar N conhecendo somente

< N, d > (um exemplo pode ser visto em [30]).

Na tabela 6.2, encontramos a média aritmética e o desvio padrão do tempo em microsse-

gundos utilizado pelas criptografias e decriptografias, segundo os critérios descritos na seção

5. ] . Por utilizar o mesmo algoritmo de criptografia e fazer uso do mesmo expoente público, os

resultados referentes às criptografias do RSA QC se assemeham aos obtidos pelas criptografias

do RSA tradicional. Porém, na decrlptografia, como esperado, o RSA QC obteve um ganho

considerável em relação ao RSA tradicional.

Maiores detalhes sobre as impiementações dos aigoritmos de geração de chaves leia seção 6.9
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Tabela 6.2: Média aritmética e Desvio Padrão em microssegundos da criptograâa e decriptografia do
RSA QC para os módulos de 768, 1024 e 2048 bits.

Para uma melhor visualização dos dados descritos na tabela 6.2 construímos os gráõcos dis-

postos na figura 6.2. Ê fácil perceber a semelhança dos resultados cÕncementes às criptografias
do RSA e do RSA QC e sua discrepância em relação às decriptografias (resultados ilustrados
nas figuras 6.1 e 6.2).
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Figura 6.2: Criptografias e decriptografias do RSA QC (referente à tabela 6.2)

Podemos fazer uma estimativa teórica do Speedlíp do RSA QC em relação ao RSA tradi-
ciona! em tempos do número de exponenciações executadas. Sabemos que o RSA tradicional

executa uma única exponenciação sobre o módulo de n bits. Já o RSA QC necessita de duas

exponenciações usando um módulo de n/2 bits. É conhecido, que os algoritmos que calculam
exponenciações da fomia C"i mod p levam tempo O(Zog d /og2 p). Assim quando d é da ordem

de p, estes algoritmos levam tempo O(/og3p). Calculamos então um Speedup teórico do RSA
QC em relação ao RSA tradicional, fazendo:

rz.3

2(n/2)a

O cálculo acima nos mostra que temos um ganho de cerca de 4 vezes do RSA QC em

relação ao RSA tradicional nas exponenciações inerentes à decriptograâa. Na realidade, para

uma análise completa deste ganho, deveríamos adicionar o tempo gasto pela aplicação do TCR

n

(em bits)
Criptografia Decriptografia

E a f a
768 }85 12 2438 93
1024 307 14 5294 129
2048 1080 43 35745 2913



Capítulo 6 -- Implementação e Análise Comparativa 61

no RSA QC, o que traria uma redução no resultado obtido acima. Portanto, pelo Speedzz/2 prático

dado pela equação 5.3, obtivemos um valor inferior, e que varia de acordo com o tamanho do

módulo, chegando a 3,47 para um módulo de 2048 bits (tabela 6.3).

Tabela 6.3: SpeedzzpRSH relativo ao RSA QC, para os módulos de 768, 1 024 e 2048 bits

6.3 Implementação, Desempenho e Segurança
do RSA em Lote

O método empregado pelo RSA em Lote para decriptografar mensagens não se adapta
às versões existentes do PKCS #l. Acreditamos que por utilizar $ chaves juntamente com b
expoentes públicos na decriptografia, esta variação será diâcilmente adaptada a futuras versões
desta especificação.

As chaves utilizadas em nossa implementação do RSA em Lote são da seguinte forma

e Chave pública : < N, ei, e2, ,eE,>

e Chave particular: < p, q, N, dt , d2, .,dü >

onde ei , e2, ... , eó são os expoentes públicos responsáveis por codificar as b mensagens originais

e dl , d2, ..., dõ são os expoentes particulares responsáveis por decodiflcar as b mensagens codi-

ficadas. Os expoentes foram agrupados pelo algoritmo de geração de chaves para facilitar tanto

a criptografia, quanto a decriptograõa. E claro que, para o uso real do RSA em Lote, devemos
implementar uma espécie de receptador de mensagens (a serem decodificadas ou assinadas) e

chaves particulares que possuam o mesmo módulo RSA, para depois utilizar seu algoritmo de

decriptografia (para mais detalhes veja seção 6.9). Dan Boneh e Hovav Shacham propuseram

um a]goritmo para tal finalidade que pode ser visto em [3].

n SRS,{(n)
768 bits 3,241591
1024 bits 3.328107
2048 bits 3.473493
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O RSA em Lote foi implementado com parâmetro b = 2, 4, 6, 8 utilizando expoentes públicos

menores possíveis tais como 3, 5, 7, 1 1 (pois pela própria natureza do aigoritmo de decripto-

grafia, se utilizarmos expoentes públicos grandes temos mais desvantagens que vantagens),
calculando o tempo gasto pelas decriptografias em microssegundos. Um outro fato importante
e que já foi detalhado no capítulo anterior é o de que nossa implementação do RSA em Lote
utiliza a técnica empregada na decriptografia do RSA QC.

Os resultados obtidos estão dispostos nas tabelas 6.4 e 6.3. Podemos analisar que o tempo

de criptografia é baixo se comparado com o RSA ou com o RSA QC (a criptografia de quatro

mensagens sobre um módulo de 1024 bits leva 378 microssegundos, enquanto a criptograâa
de uma mensagem no RSA ou RSA QC sobre o módulo de 1024 bits leva cerca de 308
microssegundos). Isso acontece, pois utilizamos expoentes públicos extremamente pequenos
no RSA em Lote, enquanto utilizamos e = 65537 no RSA e no RSA QC.

Tabela 6.4: Desempenho do RSA em Lote para b 2eb=4

Tabela 6.5: Desempenho do RSA em Lote para b 6e b= 8

Para compararmos o desempenho obtido pelo RSA em Lote com as demais variações,

resolvemos considerar o tempo gasto para criptografar e decriptografar uma única mensagem

quando usamos o parâmetro b = 4. Dividimos então o tempo das criptografias e decriptografias
por quatro. O resultado pode ser visto na figura 6.3.

n

(em bits)

Batel b=2 Batch b=4
Criptografia Decriptografia Criptografia Decriptografiar a y a F a f a

768 98 26 289] 98 231 8 3943 i21
1024 159 ío 5955 }06 378 13 7598 175
2048 538 ]4 37565 1638 1284 50 4}750 346

  Batchb= 6 Batchb=8
Criptografia Decriptografia Criptografia Decriptografia
F a E a f a F a

768 369 26 522} Í32 535 12 6590 210
i024 609 31 9572 195 888 47 11696 228
2048 2097 90 48001 755 3066 68 54192 452
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Figura 6.3: Criptograõas e decriptograâas do RSA em Lote (b 4)

Se considerarmos os valores descritos na figura 6.3 podemos estimar, através da equação
5.3, o ganho do RSA em Lote em relação ao RSA QC nas decriptograâas (SpeedupQC). O
resultado para b = 2, 4, 6, 8 pode ser visto na tabela 6.6 e na figura 6.4.

Tabela 6.6: SpeedapQC relativo ao RSA em Lote usando b mensagens

$peedupRSA QC

D Éatch b

w Batch b = 4
H Batch b = 6

768 1024 2Q48

Módulo RSA (em bits)

B Batch b = 8

Figura 6.4: SpeedupQC relativo ao RSA em Lote, para b 2,4,6, 8

Constatamos pela figura 6.4 que o ganho cresce conforme aumentamos o parâmetro b. Este

fato pode nos levar a concluir enoneamente que, para obtermos resultados melhores, basta

n S(20(n) b=2 SQC(n)b=4 SQO(7}) b=6 SQc:(n) b=8
768 bits 1,686614 2.473244 2,801762 2.959636
1024 bits 1.778002 2.787049 3,318429 3.621067
2048 bits 1,903101 3,42467] 4,468032 5.276794
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incrementarmos tal parâmetro. Isso não é verdade uma vez que o parâmetro b está intimamente

ligado ao agrupamento de chaves e mensagens, que é um processo lento. Para ficar mais claro,

suponha que escolhemos um valor de b muito grande, por exemplo 1000, e suponha que cada

requisição demorou cerca de l segundo para chegar. Nestas condições, para decriptografar as
primeiras ]000 mensagens simples utilizando qualquer um dos módulos tratados, levaremos

muito mais tempo para agrupa-las do que para decriptografá-las. Então, ao implementarmos

o RSA em Lote, por exemplo em um servidor, devemos fazer antes uma análise de qual é o
melhor valor de ó, de acordo com a quantidade de requisições de decriptografias.

Segurança do RSA em Lote

Baseando-se em um limite assintótico necessário para obter mi/' mod N, Fiat [9] mostrou

que o RSA em Lote é tão seguro quanto o RSA tradicional. Esta análise só diz respeito à
dificu[dade de se extrair a e-ésima raiz módulo ]V. Podemos analisar a segurança do RSA em
Lote de outra fom)a se considerarmos os parâmetros por ele utilizados.

Devido ao fato de o desempenho do RSA em Lote depender do uso de expoentes públicos
pequenos, os ataques sobre este tipo de expoentes (seção 3.5.] ) atuam com maior chance de

sucesso quando utilizamos este método. Ademais, por ser preciso usar chaves que utilizam o

mesmo módulo, este esquema também apresenta uma maior fragilidade ao ataque do Módulo

Comum (seção 3.5.4). Uma alternativa que ameniza o dano produzido pelo uso de expoentes

públicos pequenos seria a concatenação de alguns bits aleatórios na mensagem (veja seção
3.5.1). Já para resolver o problema do módulo comum, podemos fazer uso de certificados
digitais, garantindo assim a autenticidade dos usuários. Como no RSA tradicional ou no RSA

QC, devemos tomar as devidas precauções contra os ataques de Ocultamento e de expoente

particular pequeno. No último caso devemos garantir que o algoritmo de geração de chaves não

fomeça expoentes particulares com estas características. Em nossa implementação este ataque
não é um problema, já que nosso algoritmo de geração de chaves fomece expoentes particulares
da ordem de N.
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6.4 Implementação, Desempenho e Segurança
do RSA com Múltiplos Primos

O RSA com Múltiplos Primos está descrito na especificação PKCS#l desde a versão 2.0

(julho de 2000), onde foi adicionado como uma emenda ao documento original. Seguindo a
especificação, ao implementar o algoritmo, utilizamos as chaves como segue

8 Chave pública : < N, e >

e Chave particular: < p, q, dp, dq, q/rzu > < r, dr, r/nu >

onde q/nu = q-: mod p e r/nu = (pq)': mod r (veja seção 5.2). Novamente, o fomeci-
mento das chaves se dá através do algoritmo de geração de chaves e usar a chave particular da

forma apresentada acima, não traz nenhum prejuízo para a segurança do sistema, pelo contrário,

possibilita o uso do algoritmo de Gamer (2.5) para a aplicação do TCR.

Apesar de implementamtos o RSA com Múltiplos Primos de fomla genérica (ou seja, para
À; > 2), pelas razões de segurança tratadas na seção 6.4, analisamos seu desempenho somente

para o caso É = 3. Já a respeito do valor estipulado para o expoente público e, adoramos como
habitual,o valor65537.

Na tabela 6.7 vemos a média aritmética e o desvio padrão (equação 5. 1) para os três módulos

analisados, dos tempos em microssegundos conespondentes à execução de 1000 criptografias

ou 1 000 decriptografias (veja seção 5 . 1 ).

Tabela 6.7: Média aritmética e Desvio Padrão em microssegundos da criptograíia e decriptografia do
RSA com Múltiplos Primos para os módulos de 768, 1024 e 2048 bits.

Os resultados relativos às criptografias foram semelhantes aos revelados pelo RSA tradici-

onal e pelo RSA QC, por utilizarmos o mesmo algoritmo de criptografia e o mesmo expoente

n

(em bits)
Criptografia Decriptografia

F a f a
768 Í85 27 1244 54

1024 324 19 2798 127

2048 1096 44 }8113 }99
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público empregado por estes esquemas (vqa também a figura 6.5). Já nas decriptograõas, o
RSA com Múltiplos Primos obteve um ganho considerável em relação a essas implementações,
perdendo apenas para o RSA em Lote com parâmetro b 2 4.
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Figura 6.5: Criptografia e decriptografia do RSA com Múltiplos Primos (referente à tabela 6.7)

Se compararmos o RSA com Múltiplos Primos com o RSA QC em termos do número de

exponenciações executadas, vemos que o RSA QC necessita de duas exponenciações usando

um módulo de n/2 bits, já o RSA com Múltiplos Primos necessita de k exponenciações com
módulo de n/k bits. Já dissemos que os algoritmos que calculam exponenciações da forma

C'a mod p levam tempo O(/og3p), quando d é da ordem de p- Então, podemos calcular um
Speed íp teórico do RSA com Múltiplos Primos em relação ao RSA QC fazendo:

:gi$$ - k'/4

Assim, usando k = 3 teríamos um ganho de 2,25 em relação a decriptografia do RSA

QC. Por este resultado, o 5Peedüp do RSA com Múltiplos Primos em relação ao RSA QC
não depende do tamanho do módulo, o que não é verdade. Isso ocorre porque estamos medindo

somente em relação à exponenciação modular, que é a operação mais cara. Utilizando a equação
5.3, que retrata o Speedizp prático com relação ao RSA QC, obtivemos, portanto, um resultado

inferior e que varia de acordo com o tamanho do módulo chegando a ] ,97 para um módulo de
2048 bits (tabela 6.8).
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Tabela 6.8: Speedzlp do RSA com Múltiplos Primos em relação ao RSA tradicional (SRS,{) e em
relação RSA QC (SQC), para os módulos de 768, 1024 e 2048 bits.

Segurança do RSA com Múltiplos Primos

A segurança do RSA com Múltiplos Primos depende da dificuldade de fatorar inteiros da
forma Ar :: pi,p2, ...,pk com k > 2. Como visto na seção 3.4, o algoritmo de fatoração
Number /qe/d Síeve não obtém nenhuma vantagem ao usar o módulo N na fomla anterior, já

que seu desempenho depende somente do tamanho do inteiro que estamos tentando fatorar, ou

seja, n. Já a fatoração pelo E//lpríc Cume À/er/zod (ECM) depende, além do tamanho de .N,
do tamanho do menor falar primo, e assim, devemos ter cuidado com o tamanho dos primos
a serem utilizados. Anualmente o ECM atua com primos até 256 bits de tamanho, ou seja,
um módulo de 5 12 bits com 2 primos usado no RSA tradicional viabiliza o sucesso do ataque,
mesmo usando pr.imos balanceados. Diante deste fato, ao implementar o RSA com Múltiplos
Primos não devemos usar k > 2 para módulos de 768 bits e É > 3 para módulos de 1024 bits.

Em uma análise do criptossistema de chave simétrica AES (Ámeríca/z ErzcOP/ío/z Standard ,

Lenstra [ ] 6] estimou para os próximos anos o maior valor possível para k, onde usar o ECM não

é mais rápido que usar o NFS, baseando-se na equivalência computacional2 destes algoritmos.

Os resultados obtidos por Lenstra para os módulos de 1024, 2048, 4096 e 8 192 estão dispostos
natabela 6.9.

Por este modelo de comparação, se usarmos quatro primos com módulos de 1024 bits no

ano 2020, teremos uma equivalência computacional entre o ECM e o NFS, possibilitando a

fatoração do módulo não só pejo ECM, como foi descrito anteriormente. Observe também
que, mesmo havendo equivalência computacional ao utilizarmos quatro primos com módulos

de 2048 bits em 2010, cada fator primo deste módulo deverá ter aproximadamente 5 12 bits, o

que inviabiliza a fatoração segundo o atual limite de atuação do ECM (primos de 256 bits) e do

2Dois algorltmas são computacionalmenle equivalentes se ao executa-!os exigem, na média, o mesmcl esforço
computaciona!.

n Sxs,.* (m ) SQcÇN)
768 bits 6,352894 1,959807
1024 bits 6,296998 ],892066
2048 bits 6,854745 1,973444
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Tabela 6.9: Equivalência computacional ECM vs NFS para RSA com Múltiplos Primos

NFS (módulos de 5 12 bits)

Lenstra também comparou o tamanho das chaves que igualam o nível de segurança do RSA
com Múltiplos Primos com criptossistemas de chaves simétricas. Para igualar a segurança do
AES com chave de 256 bits, por exemplo, precisamos usar cinco primos, cada um com 3078
bits

Com relação aos ataques enunciados na seção 3.5, M. Jason Hinek [14] fez recentemente

uma análise dos ataques de Expoente Particular Pequeno e do Ataque com parte da chave
exposta sobre o RSA com múltiplos primos. Foi concluído que o ataque de chave parcial
com três e quatro primos é ineficaz; obteve-se também uma evidência experimental que sugere
que o tempo de execução do ataque é exponencial no tamanho da chave do módulo RSA.

Já em relação ao ataque com Expoente Particular Pequeno, Hinek concluiu que o ataque se
estende naturalmente ao RSA com Múltiplos Primos e a exemplo do RSA tradicional, deve-se
ter cuidado na geração dos expoentes particulares.

Todos os outros ataques vistos na seção 3.5 se aplicam da mesma maneira que o RSA
tradicional ao RSA com Múltiplos Primos e, por isso, devem ser seguidas as recomendações
descritas nesta seção. Nenhum ataque específico ao RSA com Múltiplos Primos foi encontrado
em nossas pesquisas.

ANO Módulo (em bits)
}024 2048 4096 8192

2001 3 3 4 4
2010 3 4 4 5
2020 4 4 4 5

2030 5 5 5 5
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6.5 Implementação, Desempenho e Segurança
do RSA com Múltiplas Potências

O RSA com Múltiplas Potências, diferentemente do RSA com Múltiplos Primos, não está
especificado em nenhuma das versões existentes do PKCS #l . Ademais, no processo de decrip-

tografãa esta variação faz uso do expoente público (o que não é comum) podendo dificultar a

padronização. Para utilizarTnos o algoritmo de Gamer, tornando a comparação com o RSA com

Múltiplos Primos mais realista, fizemos uso das chaves pública e particular na forma:

© Chave pública : < N, e >

e Chave particular: < p, q, dp, dq, q/nü, e >

onde q/nu ;; q'i mzod p segundo a seção 5.2. Mais uma vez, utilizamos o expoente público

e padrão, ou seja, e = 65537. A escolha deste expoente é muito importante nesta variação,

pois valores grandes ocasionariam a queda no desempenho da decriptografia. Como medida de

segurança (veja seção 6.5), adoramos k = 2 para os módulos analisados.

Na tabela 6.]0 veriHcamos os resultados obtidos pela execução de 1000 criptograâas ou

1000 decriptografias, segundo o critério descrito na seção 5.1. Como era de se esperar, na

criptografia em que utilizamos o expoente público padrão com o mesmo algoritmo utilizado

pelo RSA tradicional ou RSA QC, obtivemos resultados semelhantes à implementação desses

esquemas. Na decriptograâa, porém, o RSA com Múltiplas Potências obteve um ganho consi-

derável em relação a estas implementações, sendo melhor até mesmo que o RSA com Múltiplos
Primos.

Tabela 6.110: Média aritmética e Desvio Padrão em microssegundos da criptografia e decriptograâa do
RSA com Múltiplas Potências para os módulos de 768, 1 024 e 2048 bits.

n

(em bits)
Criptografia Decriptografia

E a E a
768 !84 25 977 43

}024 321 15 2083 60
2048   33 12773 191
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Analisando a média aritmética e o desvio padrão do RSA em Lote com parâmetro Z) := 4 e
do RSA com Múltiplas Potências, percebemos que existe uma certa igualdade (com uma leve

vantagem para o RSA com Múltiplas Potências) para o módulo de 768 bits, entretanto essa

proximidade não se mantém para os demais módulos, para os quais o RSA em Lote se mostra
mais eficiente (veja figuras 6.3 e 6.6 ).
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Figura 6.6: Criptografias e decriptografias do RSA com Múltiplas Potências (referente à tabela 6. ] 0)

Para melhor visualizarmos os ganhos obtidos pelo RSA com Múltiplas Potências podemos
compara-lo com o RSA QC, em termos do número de exponenciações executadas. Sabemos

que o RSA QC necessita de duas exponenciações usando um módulo de n/2 bits, enquanto o

RSA com Múltiplas Potências necessita de duas exponenciações com módulo de n/(Ã + 1) bits.

Considerando que os algoritmos para calcular exponenciações levam tempo O(Zog3p) quando
d é da ordem de p, calculamos um Speedzzp teórico fazendo:

2(n/2);
2(n/(k+l»; (k + l)3/8

Por esta fórmula quando usamos k = 2 obtemos um ganho de 3,37. Veja que a fómiula

acima não depende do tamanho do módulo. Isso ocorre porque estamos comparando os métodos
somente em relação a exponenciação modular, que é a operação mais cara. Na prática, entre-

tanto, devemos considerar a atuação do algoritmo utilizado para o cálculo do Mp' (seção 4.2.3)
assim como algoritmos de inversão, multiplicação modular e outros.

Ao utilizar a equação 5.3 que descreve o Speedzzp prático em relação ao RSA QC, obtive-

mos como esperado, um resultado inferior e que varia de acordo com o tamanho do módulo,
chegando a 2,79 para um módulo de 2048 bits(tabela 6.]1).
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Tabela 6.11: Speedzzp do RSA com Múltiplas Potências em relação ao RSA tradicional e ao RSA QC,
para os módulos de 768, 1024 e 2048 bits.

Segurança do RSA com Múltiplas Potências

A segurança do RSA com Múltiplas Potências depende da segurança proporcionada pelo
módulo pkq. Como já foi dito na seção 3.4, o tempo de execução do /Vumber F'fe/d Sieve (NFS)

é estimado no total do número de bits do inteiro a ser fatorado, sendo impraticável sua aplicação

a inteiros com mais de 768 bits. Como no RSA com múltiplas potências temos o módulo na

forma N = pkq, devemos utilizar um N com mais de 768 bits (ou seja, primos maiores que

256 bits) para evitar a fatoração mencionada. A técnica utilizada pelo EI//ip/íc Cume Ater/zod
(ECM) é diferente, e busca encontrar primos que são divisores do inteiro a ser fatorado. O seu
tempo de execução é estimado em tempos do tamanho de bits do menor fator primo. Sabemos,

contudo, que escolhendo primos com mais que 256 bits tornamos este método impraticáve],

ou seja, ao escolhermos valores para p e q maiores que 256 bits, nenhum dos dois algoritmos

mencionados acima é viável e o criptossistema pode ser considerado seguro contra a fatoração

(por meio destes métodos). Salientamos que, como conseqüência do que foi dito acima, não
devemos usar k > 1 para módulos de 768 bits e k > 2 para módulos de 1024 bits.

Analisado o RSA com Múltiplas Potências com relação aos dois métodos de fatoração mais

conhecidos, devemos nos perguntar se existem outros algoritmos de fatoração que exploram
especificamente a forma do módulo JV = pkq. Boneh, Durfee e Howgrave-Graham [15]
propuseram um algoritmo para fatorar inteiros com esta forma, porém, o algoritmo proposto

por eles trabalha bem somente com valores grandes de k (próximos a v ogp), caso em que
chega a ser na verdade até assintoticamente mais rápido que o ECM. Para N = p2q, portanto,

este algoritmo não traz melhoras na fatoração. Um algoritmo de fatoração baseado no ECM,

que explora números na forma p2q, foi apresentado por Peralta e Okamoto [22]. O tempo de

execução deste algoritmo é só um pouco mais rápido que o ECM, o que não o toma uma ameaça

n SRS..(n) SQC(«)
768 bits 8.089048 2,495394
}024 bits 8,458473 2,541527
2048 bits 9.720504 2,79848]
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para primos maiores que 256 bits

Anualmente, não existem algoritmos de fatoração que consigam fatorar números da fomta

p2q em tempo pohnomial. Takagi]29] nos lembra que o RSA com Múltiplas Potências não éo

único cr.iptossistema que se baseia na dificuldade de fatorar inteiros na fomla p2q. Existem dois

outros criptossistemas de chave pública e um sistema de assinatura digital apoiados no mesmo
conceito.

Os ataques citados na seção 3.5 atuam no RSA com Múltiplas Potências da mesma maneira

que amuam sobre o RSA tradicional e portanto, devemos seguir as recomendações referidas
nessa seção. Nerüum ataque específico ao RSA com Múltiplas Potências foi encontrado em
nossa pesquisa.

6.6 Implementação, Desempenho e Segurança
do RSA Rebalanceado

Por utilizar o mesmo algoritmo de criptografia e decriptografia do RSA QC, o RSA Reba-

lanceado é totalmente compatível com a especificação PKCS #l . Seguindo esta especificação,
utilizamos as chaves pública e particular na forma:

e Chave pública : < AÍ, e >

e Chave particular: < p, g, dp, dq, q/nu, e >

onde q/nu = q l zrzod p segundo a seção 5.2; deixando, mais uma vez, a cargo do algoritmo

de geração de chaves a responsabilidade de fornecer chaves com expoentes adequados.

A média aritmética e o desvio padrão dos tempos em microssegundos referentes às crip-
tograâas e decriptograâas, se encontram na tabela 6.12 e na figura 6.7. Podemos observar

que, como neste método, o algoritmo de criptografia utiliza um expoente público e muito
maior que o padrão, obtivemos um péssimo desempenho na criptografia. Em contrapartida,

na decriptografia, o RSA Rebalanceado faz uso de um expoente particular d que é pequeno
m(5dulo p -- l e q -- l e, portanto, obteve um ótimo desempenho. E fácil notar que, usando

módulos de 2048 bits, esta variação obteve os melhores resultados dentre as apresentadas até o
momento.
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Tabela 6.112: Média aritmética e Desvio Padrão em microssegundos da criptografia e decriptografia do
RSA Rebalanceado para os módulos de 768, 1024 e 2048 bits.

IÇt:iiltógil@PS $ebéllüçê# üeciilltografiüs Reb ülancetl

çfiHÓéfãtbi

Figura 6.7: Criptografias e decriptografias do RSA Rebalanceado (referente à tabela 6. 12)

Para módulos de 768 bits, se consideramlos a média aritmética (E) e o respectivo desvio

padrão (o) das 1000 mensagens, tanto do RSA Rebalanceado quanto do RSA com Múltiplas
Potências e do RSA em lote, notaremos que a diferença entre os valores é mínima, isto é, neste

caso particular, as três variações obtêm resultados semelhantes (veja a figura 6.8). Analisando,

por âm, os tempos das decriptografias usando módulos de ]024 bits, o RSA Rebalanceado

só obteve desempenho inferior à implementação do RSA em Lote (com parâmetros b = 6 e

b = 8), e à implementação do RSA Rebalanceado com Múltiplos Primos, vista na próxima
seção (seção 6.7).

Deck il)tografias IBatch, hll)ower. Rêbalünceil}

}àãi:bü:$

Figura 6.8: Situação cona:lutuosa (RSA em Lote, RSA com Múltiplas Potências e RSA Rebajanceado)

n

(em bits)
Criptografia Decriptograâa

y a r a
768 7959 232 967 60
1024 17613 190 1748 67
2048 124065 5412 5977 180



6.6 Implementação, Desempenho e Segurança
do RSA Rebalanceado74

Esses resultados ficam mais claros se comparamlos o RSA Rebalanceado com o RSA
QC em termos do número de exponenciações executadas. Nesta análise, verificamos que

ambos necessitam de duas exponenciações usando um módulo de n/2 bits, porém o RSA
Rebalanceado executa estas exponenciações com expoentes particulares de s bits de tamanho.

Considerando que os a]goritmos para ca]cu]ar exponenciações levam tempo O(ZogdZog2p) e que
d mod (p -- l) (ou q -- 1) é da ordem de s, podemos calcular um Speedup teórico fazendo:

#l;l; - «I'z;

Em outras palavras, para um módulo de 1024 bits e s = 160 obtemos um ganho de

3,20. Mais uma vez, este resultado é uma aproximação teórica do Speedup em relação às

exponenciações medulares dos dois algoritmos e portanto não considera, por exemplo, a aplicação
do TCR. Ao calcular o Speedup prático em relação ao RSA QC dado pela equação 5.3, obtive-

mos um ganho de 3,02 para um módulo de 1024 bits e de 5,98 para um módulo de 2048 bits
(tabela 6.13).

Tabela 6.113: Speedup do RSA Rebalanceado em relação ao RSA tradicional (SRS,.l) e ao RSA QC
(SQc;), para os módulos de 768, 1024 e 2048 bits.

Observe que, como esperado, os resultados obtidos pelo Speedup prático variam brusca-

mente com o módulo. Isso ocorre devido ao tamanho do expoente particular, que, quando
reduzido módulo p -- l (ou q -- 1), assume s bits de tamanho.

Segurança do RSA Rebalanceado

A segurança do RSA Rebalanceado depende da segurança oferecida pelo expoente particu-

lar d quando este é pequeno módulo p -- l e q -- 1. Trata-se de um problema ainda em aberto.

O que sabemos é que, como o d utilizado por este esquema é da ordem de JV (ou seja, grande)
os ataques a expoentes particulares pequenos se tomam ineficazes. Também fica claro que os

n SRS..*(«) SQC(n)
768 bits 8.172699 2,5212
1024 bits l0.07952 3,028604
2048 bits 20.77296 5,980425
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ataques a expoentes públicos pequenos não são um problema, desde que o expoente público e

seja bem maior que o utilizado como padrão. Neste aspecto, o RSA Rebalanceado é até mais

seguro que as outras variações, se estas utilizarem o expoente público padrão.

Com relação à fatoração, por ter o módulo na forma N = pq como no RSA tradicional,
o RSA Rebalanceado pode fazer uso de módulos de 768 bits sem se preocupar com os atuais

algoritmos de fatoração, diferentemente das variações com múltiplos favores.

Na verdade, o melhor ataque conhecido sobre o RSA Reba]anceado [2] é capaz de fatorar JV

em tempo O(mãn(V/dp, y'dq)), ou seja, para obtermos uma segurança de 280 (280 tentativas)3

precisamos garantir que dz, e dç sejam de pelos menos 160 bits de tamanho (pois v/2lCO = 280),
valor que utilizamos em nossa implementação.

6.7 Implementação, Desempenho e Segurança
do RSA Rebalanceado com Múltiplos Primos

E fácil perceber que o RSA Rebalanceado com Múltiplos Primos é totalmente compatível
com o PKCS #l . Isso ocone porque dos três algoritmos utilizados pelo RSA Rebalanceado com

Múltiplos Primos, o algoritmo de geração de chaves é o único que difere dos três algoritmos
utilizados pelo RSA com Múltiplos Primos. Fazendo uso desta compatibilidade, utilizamos as

chaves como segue

e Chave pública : < Ar, e >

+ Chave particular: < p, q, dp, dq, q/nu, r, dr, r/nu >

onde qln'u = q l mod p e FINE (pq)'' rnod r segundo a seção 5.2

Pelas razões de segurança descritas na seção 6.7, analisamos somente módulos fomiados

por três primos. A tabe]a 6. ]4 e a ãgura 6.9 ilustram os resultados concernentes às criptograâas

e decriptografias. Como no RSA Rebalanceado, o algoritmo de criptograâa utiliza um expoente

público e muito maior que o padrão, o que proporciona um péssimo desempenho. Contudo, na

3Pua medida de comparação, !embramos que o algoritmo DES origina! possui 2Õ6 chaves ou possibilidades
para a quebra.
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decriptografia o RSA Rebalanceado com Múltiplos Primos (usando três primos), faz uso de um

expoente particular d que é pequeno módulo p -- 1, g -- l e r -- 1, além de fazer exponenciações

sobre módulos menores, ocasionando o melhor desempenho entre todas as variações estudadas.

Tabela 6.14 Média e Desvio Padrão em microssegundos da criptograâa e decriptografia do RSA
Rebalanceado com Múltiplos Primos para módulos de 768, 1024 e 2048 bits.

l)eÇ:tiPlügfqfÍ?s RÊíilll

m$5Ç2 kbUg ã%: ©

Figura6.9 Criptografias e decriptografias do RSA Rebalanceado com Múltiplos Primos (referente à
tabela 6.14).

Para melhor compreender o ganho proporcionado pela decriptografia do RSA Rebalanceado

com Múltiplos Primos, novamente tomamos como base as exponenciações relativas ao RSA
QC. O RSA QC utiliza duas exponenciações com módulos de n/2 bits; o RSA Rebalanceado

com Múltiplos Primos, por sua vez, faz uso de Ã; exponenciações sobre módulos de n/X; bits
(lembrando que cada uma destas exponenciações é realizada com expoentes particulares de s

bits de tamanho). Já foi dito que os algoritmos para calcular exponenciações levam tempo
O(/ogdZog2p) e sabendo que d rnod pi -- l é da ordem de s, podemos calcular um Speedap
teóricofãzendo:

Ú111R; - «kf4.;

Este resultado nos mostra que, para um módulo de ]024 bits, usando três primos e s

160, obtemos um ganho de 4,8. Por ser uma aproximação teórica do Speedup em relação às

n

(em bits)
Criptografia Decriptografia

g a E a
768 7882 127 81] 55
}024 18667 245 !363 60
2048 126918 6889 4564 }36
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exponenciações modulares dos dois algoritmos, este resultado não considera, por exemplo, a

aplicação do TCR. Na prática, através da equação 5.3, calculamos o SpeedupQC, obtendo um

ganho de 3,88 para um módulo de 1024 bits e 7,83 para um módulo de 2048 bits (tabela 6. 15).

Tabela 6.15: Speedzzp do RSA Rebalanceado com Múltiplos Primos em relação ao RSA tradicional e
ao RSA QC, para os módulos de 768, 1024 e 2048 bits.

Comparando o RSA Rebalanceado com Múltiplos Primos com o RSA Rebalanceado, ob-

tivemos um ganho de cerca de 30% para um módulo de 2048 bits. Vela a tabela 6.16, onde

7'R.b(7}) é o tempo da decriptografia do RSA Rebalanceado em microssegundos usando um

módulo de n bits e Tn,,i.. (n) é o tempo da decriptografia do RSA Rebalanceado com Múltiplos
Primos usando um módulo de n bits.

Tabela 6.16: Speedup do RSA Rebalanceado com Múltiplos Primos com relação ao RSA Rebalance
ado

Repare que, pelo mesmo motivo apresentado ao RSA Rebalanceado, esta variação aumenta

bruscamente seu desempenho na decriptografia à medida que incrementamos o tamanho do
módulo RSA.

Segurança do RSA Rebalanceado com Múltiplos Primos

Claramente, a segurança do RSA Rebalanceado com Múltiplos Primos, assim como no

RSA Rebalanceado, depende da segurança oferecida pelo expoente particular d (com as carac-

terísticas descritas acima) e do tamanho dos primos utilizados (como no RSA com Múltiplos

n Sas.4 (n ) SQa(n)
768 bits 9,74476 3.006165
1024 bits 12,92663 3,884079
2048 bits 27,2042] 7,831946

n Tx.Õ(n)/Tn,,{«.(n)
768 bits 1,192355
1024 bits 1,282465
2048 bits 1,309597
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Primos). Sabemos que o d utilizado é suficientemente grande para tornar ineficazes os ataques a

expoentes particulares pequenos. E, novamente, os ataques a expoentes públicos pequenos não

são um problema, devido ao uso do expoente público e maior que o utilizado como padrão.

Utilizando expoentes dz,, d. e d, de ]60 bits cada (para Ã; = 3), conseguimos evitar a
fatoração de iV pelo ataque mencionado na seção 6.6. Já, para evitar a fatoração pelos métodos

NFS e ECM, devemos utilizar primos maiores que 256 bits, ou seja, para um módulo de 1024

bits devemos utilizar no máximo três primos, e não podemos usar mais que dois primos para um

módulo de 768 bits, seguindo os mesmos critérios utilizados pelo RSA com Múltiplos Primos.

6.8 Facilidade de Implementação e Implantação
das Variações

Dentre as variações estudadas, por utilizar uma estrutura em árvore e por necessitar de
um agrupamento de mensagens e de suas respectivas chaves para realizar a decriptografia, a

do RSA em Lote pode ser considerada a que oferece maior diâculdade de implementação.
Dan Boneh e Hovav Shacham apresentaram um algoritmo iterativo e que não faz uso de uma

arvóre para valores de b $ 8. Os mesmos propuseram um algoritmo para fazer o agrupamento
necessár.io pelo RSA em Lote [3, 25], conseguindo dobrar o número de requisições atendidas

em um servidor SSL [3] (usando b = 8). Em nossa implementação, como já dissemos,

consideramos apenas o tempo das decriptografias sem considerar o tempo do agrupamento de
mensagens e chaves. Entretanto, ao implemente-la para fins práticos, devemos ter em mente

que seu desempenho está intimamente ligado a esse agrupamento. Outra característica que
devemos considerar é que cada par de chaves necessita de um certificado digital para garantir a
autenticidade, o que aumenta o custo da implantação.

Os algoritmos de criptograíia e de decriptografia utilizados pelo RSA Rebalanceado são

de fácil implementação, por serem os mesmos utilizados pelo RSA QC. Assim, quem já faz

uso do RSA QC em suas aplicações, pode usufruir das vantagens apresentadas pelo RSA
Rebalanceado, bastando implementar o algoritmo de geração de chaves deste ou utilizar uma

entidade externa confiável capaz de gerar tais chaves. O custo de conversão de um sistema para

outro é, portanto, relativamente baixo. O mesmo acontece com o RSA com Múltiplos Primos

e com o RSA Rebalanceado com Múltiplos Primos, pois quem já utiliza o primeiro não precisa
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nada mais que chaves apropriadas para utilizar o segundo, podendo criar seu próprio algoritmo

de geração de chaves, como foi feito em nosso trabalho, ou então receber tais chaves de uma
entidadeconâável.

Apesar de ser de fácil implementação, o RSA com Múltiplas Potências só mantém do RSA

QC o algoritmo de criptograõa. Portanto, o desenvolvedor que possui um sistema utilizando o
RSA tradicional, o RSA QC ou o RSA com Múltiplos Primos e deseja convertê-lo para utilizar o

RSA com Múltiplas Potências, precisará alterar tanto o algoritmo de geração de chaves, quanto

o algoritmo de decriptografia.

Um outro detalhe que deve ser analisado é que implementações como as do RSA com
Múltiplos Primos, RSA Rebalanceado com Múltiplos Primos e até a do próprio RSA em Lote,

pela natureza de seus algoritmos, podem levar vantagem sobre as outras se utilizadas com
máquinas multiprocessadas ou se implementadas em hardware. Por exemplo, uma máquina

com quatro processadores executando o RSA com Múltiplos Primos (com quatro primos) pode
paralelizar as exponenciações e obter resultados ainda melhores.

6.9 Considerações sobre os Algoritmos de
Geração de Chaves

Mesmo não sendo o foco do nosso trabalho a comparação entre os algoritmos de geração

de chaves utilizados, descrevemos aqui os principais aspectos notados durante a implementação

destes. Inicialmente podemos considerar que estes algoritmos são, entre todos estudados aqui,

os que apresentam maior complexidade com relação à implementação. Isso se deve, principal-

mente, às condições impostas por estes, que podem tomar o processo de geração de chaves,

muitas vezes, excessivamente lento se comparado com os demais.

Em referência aos aspectos de parametrização, utilizamos, em todas as variações, primos

balanceadas (veja seção 3.4), a fim de dificultar a atuação do algoritmo de fatoração ECM.

Ademais, utilizamos sempre que viável o valor 65537 para o expoente público e, visando uma

análise mais consistente. O tamanho do expoente particular d também respeitou os ]imites de

segurança impostos pela observação de Wiener (veja seção 3.5.2) ficando em tomo de n bits.
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Essa medida também contribui para uma melhor análise comparativa das variações.

Tratando mais especiâcamente do reaproveitamento de código, os algoritmos de geração de
chaves uti]izados pejo RSA tradicional e pelo RSA QC são praticamente idênticos, diferenciando-se

apenas por alguns valores referentes à saída da chave particular. No RSA tradicional, a saída

da chave particular corresponde a < JV, d >, enquanto que no RSA QC a saída é dada por
< p, q, dp, dq, q/rzu > 4. Assim, o algoritmo de geração de chaves do RSA QC teria que calcular

a inversa de q módulo p dada por q/rzu, e os coeâcientes dp e dq dados por d rnod (p -- l)
e d mod (q -- 1), respectivamente. A inclusão dessas operações ao algoritmo de geração de
chaves do RSA tradicional não traz prquízos significativos ao seu desempenho, em termos de
tempo para geração de chaves.

No RSA em Lote utilizamos um algoritmo de geração de chaves semelhante ao utilizado

pelo RSA QC. Modiflcamos, entretanto, este algoritmo para gerar não duas, mas 2b chaves (b

públicas e b particulares) com expoentes públicos menores possíveis e que fossem primos entre

si. Todas as chaves públicas foram armazenadas em um único arquivo público, enquanto todas

as chaves particulares foram armazenadas em um único arquivo particular 5. Estas condições

fizeram com que o algoritmo de geração de chaves do RSA em Lote obtivesse o pior desempe-

nho em termos do tempo para a geração de chaves do que os demais. Contudo, lembramos que,
na prática, os algoritmos de criptografia e decriptografia do RSA em Lote podem usar chaves

geradas pelo algoritmo de geração de chaves do RSA QC e fazer a leitura de b chaves (públicas
ou particulares), em lugar de uma.

Os algoritmos de geração de chaves utilizados pelo RSA com múltiplos primos e pelo RSA

com Múltiplas Potências, além de serem parecidos entre si, não diferem muito do utilizado pelo
RSA QC. O algoritmo de geração de chaves utilizado pelo RSA com Múltiplos Primos utiliza k

primos, cada um com n/X; bits de tamanho, em lugar dos dois primos com n/2 bits de tamanho

utilizado pelo RSA QC. Portanto, para o RSA com Múltiplos Primos utilizando três primos,
teríamos que acrescer ao tempo gasto para gerar os coeficientes do TCR, o tempo dc um primo

a mais a ser calculado (lembrando, é claro, que os primos utilizados pelo RSA com Múltiplos
Primos possuem tamanho menor do que os gerados pelo RSA QC para um mesmo módulo) o

'Lembramos que essas saídas são apropriadas para o algoritmo de Gamer. Para aplicar o algoritmo clássico do
TCR, devemos altera-las.

'Este procedimento foi realizado apenas para facilitar o [rahalho do a]goritmn de çríptogra6a e decriplogra6a.
e não é representativo do uso real de uma aplicação.
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que não traz prquízos significativos. É fácil perceber que o mesmo ocorre com o RSA com
Múltiplas Potências usando k = 2.

O RSA Rebalanceado e o RSA Rebalanceado com Múltiplos Primos possuem algoritmos
mais complexos de geração de chaves õ, devido ao grande número de condições necessárias

para a geração de suas chaves, contudo, apresentam desempenho semelhante aos demais (ao
fazer esta afirmação estamos considerando que o RSA em Lote, em condições reais, pode usar

o algoritmo de geração de chaves do RSA QC). Atentemos também, que não encontramos ne-

nhum estudo sobre a quantidade de chaves que pode ser gerada seguindo as restrições impostas
a estes algoritmos.

Diante dos fatos levantados nesta seção, alguém poderia se perguntar se seria conveniente

escolher o método a ser utilizado, baseando-se no desempenho obtido pelos algoritmos de

geração de chaves. Todavia, o problema ocasionado por estes algoritmos pode ser contomado,

repassando-o para entidades externas (desde que confiáveis) ou até mesmo, pré-calculando as

chaves para distribuí-las posteriormente (de preferência codiõcando-as, é claro). Outro fato,
que devemos considerar, é que a geração de chaves é um processo raramente executado se

comparado à criptograõa e à decriptografia, e, portanto, deve ser analisada apenas em segundo
plano. Por este último motivo, neste trabalho nos ocupamos apenas com a geração correra das

chaves e não com o tempo gasto para gera-las.

ÕUnl exemplo de unn chave gerada pelo algorítnlo de geração de chaves do RS.\ Rebalanceado com blúltipjos
Primos pode ser vista na seção À.2 do Apêndice A.





CAPÍTULO

Conclusão

No capítulo anterior analisamos separadamente o desempenho de cada variação, comparado

ao desempenho do RSA tradicional ou do RSA QC. Neste capítulo, apresentamos um resumo

desta análise, objetivando definir, de maneira mais clara, por qual variação devemos optar em
uma dada situação.

7.1 Criptografias

No que diz respeito à criptografia, para todas as variações foi utilizado o mesmo algoritmo

e portanto poderíamos esperar resultados semelhantes. Contudo, sabemos que tanto o RSA Re-

balanceado, quanto o RSA Rebalanceado com Múltiplos Primos utilizam o expoente público e

muito maior que o padrão. Além disso, sabemos que o RSA em Lote, utiliza expoentes públicos

extremamente pequenos. Esses fatos fizeram com que os métodos mencionados obtivessem
resultados divergentes dos demais (veja tabela 7. 1 ). As pequenas oscilações medidas entre as

outras variações se devem principalmente, à aleatoriedade na geração de chaves e de mensagens.

O mesmo fato ocorre para a diferença no tempo de criptografia do RSA Rebalanceado com
relação ao RSA Rebalanceado com Múltiplos Primos. Na figura 7.1 podemos visualizar estas
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observações. Note que aplicamos a função logarítmica sobre o tempo em microsegundos
visando possibilitar a comparação entre os valores obtidos no RSA, RSA em Lote, RSA QC,
Mprime e Mpower ínfimos em re]ação à escala original.

Tabela 7.1 : Tempo em microsegundos relativo à criptografia dos algoritmos estudados

Criptagrafias

.©:-.R'8A-

:d:181ãttlÕ =õ#ió .

la ha;prime

@ @P üwe r

@:lRÓ.riúiê

76B 1024' ;2q4:Ü

Módulo RSA {em bits)

Figura 7.1: Tempo em microsegundos relativo à criptograíia dos algoritmos estudados

7.2 Decriptografias

Os tempos em microsegundos obtidos pela decriptografia de todos os algoritmos analisados

estão dispostos na tabela 7.2. O melhor desempenho foi alcançado pelo RSA Rebalanceado

com Múltiplos Primos. Lembramos porém, que esta variação junto com o RSA Rebalanceado,

obteve o pior desempenho na criptografia por utilizar um expoente público grande. Outra

característica que deve ser mencionada é que a exemplo da criptografla, os resultados ilustrados

tanto pela tabela quanto pela figura 7.2 com relação ao RSA em Lote, descrevem o tempo em

n RSA Batch4 KSAQC Mprime Mpower Rebalanced Rprime
768 bits 185 231 185 }85 184 7959 7882
1024 bits 308 378 307 324 321 17613 18667
2048 bits 1080 1284 1080 1096 110] 124065 126918
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microsegundos para decodificar apenas uma mensagem em lugar de quatros

Tabela 7.2: Tempo em microsegundos relativo à decriptografia dos algoritmos estudados
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Figura 7.2: Tempo em microsegundos relativo à decriptografia dos algoritmos estudados

Objetivando facilitar o entendimento dos resultados, a tabela 7.3 e a figura 7.3 resumem
o Speedzzp obtido pelas variações com relação a decriptografla do RSA tradicional. Para tais

cálculos utilizamos a equação 5.2, com exceção aos valores referentes ao RSA em Lote para
o qual usamos 7hs..l(n)/(lrhp(n)/Z)) (lembrando que, neste caso b = 4), segundo a notação

descrita no quinto capítulo. No entanto, esta comparação é um pouco falha, pois como descrito

na seção 6.9 o RSA em Lote pode gastar mais tempo na aglomeração de mensagens do que na

própria decriptografia. Deixando de lado este fato, podemos observar que, para n - 1024 e

n = 2048, o RSA em Lote só perde para o RSA Rebalanceado e para o RSA Rebalanceado

apara estimar {a] cálculo dividimos o tempo gasto pela implementação do RSA em Lote pejo número de
mensagens decriptografadas (parâmetro b, no caso quatros.

n RSA Batch4 RSAQC Mprime Mpower Rebalanced Rprime
768 bits 7903 3943 2438 1244 977 967 811

1024 bits 17619 7598 5294 2798 2083 }748 }363
2048 bits 124}60 41750 35745 181 13 12773 5977 4564
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com Múltiplos Primos. Podemos notar também que, para n = 768, o RSA em Lote, o RSA
com Múltiplas Potências e o RSA Rebalanceado obtiveram desempenho semelhante, entretanto

pela natureza de cada uma destas variações, esses resultados não se mantiveram próximos nos
demais módulos.

Tabela 7.3: Speedlz/2RSA das variações estudadas

$peeqypR$A

[] gatéh
ah4prime
@ Mpower
H Rebalanced

© Rprirne768 1024 2048

Módulo RSA {em bits)

Figura 7.3: SpeedupJ?SÁ das vaüações estudadas

Para quem já utiliza o RSA QC como criptossistema é interessante avaliar o ganho obtido

pelas variações apresentadas. Através da tabela 7.4 e da âgura 7.4 constatamos que todas as

variações revelam um ganho acima de 89% para todos os módulos analisados, chegando ao
máximo de 783qo no RSA Rebalanceado com Múltiplos Primos usando um módulo de 2048
t)its2

2Com exceção do RSA em Lote, todos os valores ilustrados na tabela 7.4 foram calculados utilizando a equação
5.3

n RSAQC Batch4 Mprime Mpower Rebalanced Rprime
768 bits 3,24]591 8,0]7246 6.352894 8,089048 8,172699 9,74476
}024 bits 3.328107 9,275599 6.296968 8,458473 l0.07952 12,92663
2048 bits 3.473493 li,89557 6,854745 9.720504 20.77296 27,20421
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Tabela 7.4: Speedup<2C das variações estudadas

Épeedup QC

[] Batch

imprime
w Mpower
a Réb àiáhé:ód

n oprime

768 1024 204$

Módüla RSA (em bits)

Figura 7.4: SpeedupQC das variações estudadas

7.3 Discussão

Visto que todas as variações podem ser consideradas segzzras3, desde que tomadas as pro-
vidências especificadas no sexto capítulo, o RSA com Múltiplos Primos pode ser considerado

a melhor opção para quem desça obter um bom desempenho na criptografia e decriptografia
e além disso deseja interoperar com sistemas que já utilizam o PKCS#l . Apesar de obterem

melhor desempenho que o RSA com Múltiplos Primos, o RSA com Múltiplas Potências e o

RSA em Lote não são especificados nas versões existentes do PKCS#l, servindo assim como

as melhores opções para quem deseja obter uma boa velocidade tanto na criptografia quanto na

decriptografia, mas por alguma razão não precisa fazer uso do PKCS #l . Lembramos, mais uma

vez, que além de fazer necessário o uso de certificados digitais para garantir a autenticidade das

chaves, o RSA em Lote necessita de um aglomerador de mensagens, o que certamente afetará

JLembramos que normalmente, a confiança com relação à segurança de um criptossistema é conseguida
empiricamente. No caso, o adjetivo "Seguras " indica a não existência de ataques eficazes sobre as variações
em nossa pesquisa.

n Batch4 Mprime Mpower Rebalanced Rprime
768 bits 2,473244 1.959807 2,495394 2,5212 3,006165
}024 bits 2.787049 Í,892066 2,541527 3.028604 3.884079
2048 bits 3,424671 1,973444 2,798481 5.980425 7,83]946
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o desempenho obtido aqui

Para as aplicações que priorizam o desempenho na decriptografia e na geração de assinaturas

e que desejam interoperar com sistemas que utilizam o PKCS #l, a melhor escolha é o RSA

Rebalanceado com Múltiplos Primos, que para módulos de 2048 bits obteve um ganho de 30qo

com relação ao RSA Rebalanceado (vela seção 4.4) sendo cerca de 27,2 vezes mais rápido que

o RSA tradicional (tabela 7.3) e cerca de 7,8 vezes mais rápido que o RSA QC (tabela 7.4).
Um outro fato importante a favor desta nova variação é que sistemas que anualmente utilizam o

RSA com Múltiplos Primos podem facilmente adaptar-se a ela, bastando alterar o algoritmo de
geração de chaves. Podemos até mesmo criar um sistema híbrido de geração de chaves.

7.4 Considerações Finais

Em suma, devido às diferenças existentes entre as variações, é difícil chegar a um acordo
sobre qual delas é melhor. Na verdade, como referido acima, para cada aplicação temos uma
solução que melhor se enquadra. Devemos então, ao implementar uma das propostas estudadas

neste documento, analisar o que buscamos, como por exemplo, velocidade na críptografia, velo-

cidade na decriptografla, padronização; a fim de encontrar a solução que melhor satisfaça nossa
necessidade. Para facilitar esse trabalho, sintetizamos na tabela 7.5, os principais resultados
observados sobre cada uma das variações.

Variacão Vantagens néitãiiiãjõiii

Batch

Excelente desempenho
na criptograãa

(expoentes pequenos).

Ótimo desempenho na
decriptograãa,

obtendo um ganho de 3,42
sobre o RSA QC, para

ó = 4 e n = 2048.

Necessidade de
um aglomerados
de mensagens-

Apresenta maior
fragilidade sob ataques
com expoentes públicos

pequenos e módulos comuns,
exigindo a emissão de
múltiplos certificados

digitais.

Não é tratado peia
especificação PKCS#l .
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Tabela 7.5: Resumo comparativo das variações estudadas

 
blprime

Fácil Implementação.

Bom desempenho tanto
na criptograãaquanto

na decriptograâa
(ganho de 1,97 sobre

RSA QC para n :: 2048)

- Especificada pelo
PKcs#] .

Não é recomendado
seu uso para

módulos menores ou

iguais a 768 bits.

Mpower

Fácil Implementação.

Bom desempenho na
criptografia e ótimo

desempenho na
decriptografia(ganho

de 2,79 sobre RSA QC
para n = 2048).

Desempenho depende
do tamanho do expoente
público,que não pode

ser muito grande.

Não é recomendado
seu uso para

módulos menores ou

iguais a 768 bits.

Não é tratada pela
especificação PKCS#] .

Rebalanced

Utiliza o mesmo
algoritmo de

decriptografia que o
RSAQC.

Excelente desempenho
na decriptograíia

(ganho de 5,98sobre
RSA QC para n ;; 2048).

Desempenho aumenta
consideravelmente com

módulos maiores.

Se enquadra na
especificação PKCS#l .

Péssimo desempenho
na criptografia.

Rprime

Utiliza o mesmo
algoritmo de

decriptografia que o
Mprime RSA.

Obteve o melhor desempenho
na decriptografia

(ganho de 7,83sobre o.
RSA QC para 7z = 2048).

Desempenho aumenta
consideravelmente com

módulos maiores.

Se enquadra na
especificação PKCS#l.

Péssimo desempenho
na criptografia.

Não é recomendado
seu uso para

módulos menores ou

iguais a 768 bits.
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Dados Experimentais

A.l Algoritmos utilizados na aplicação do TCR

Como descrito na seção 2.5, podemos aplicar o Teorema Chinês do Resto usando dois

algoritmos. O primeiro é o algoritmo clássico enunciado em [24, 30], o segundo criado por
Garner [3 1 ] é teoricamente mais rápido por uti]izar reduções sobre módulos menores.

Tivemos a oportunidade de medir o tempo gasto em microsegundos pela decriptografia de

cada uma das variações analisadas utilizando tanto o algoritmo clássico, quanto o algoritmo de
Garner. Os resultados obtidos estão dispostos nas tabelas A.l e A.2.

Tabela A.ll : Tempo em microsegundos das decriptografias usando o algoritmo clássico do TCR
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n RSA Batch4   Mprime Mpower Rebalanced oprime
768 bits 7925 4017 2534 1359   1165 925
1024 bits 17622   5442 2932 2}91 1901 15]4
2048 bits 124}55 42280 36307 i8673 Í3}96 6292 4915
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Tabela A.2: Tempo em microsegundos das decriptograâas usando o algoritmo de Gamer.

Condizendo com as observações vistas na seção 2.5, para todas as variações, ao utilizar o

algoritmo de Garner obtivemos um ganho em relação ao tempo de execução, se comparado
ao tempo utilizado pelo algoritmo clássico. Note que, por não fazer uso do teorema chinês do

resto, o RSA tradicional não se beneficiou com a alteração de algoritmos. Para melhor visualizar

estes resultados, calculamos a relação entre o tempo de execução medido utilizando o algoritmo
clássico sobre o tempo de execução medido usando o algoritmo de Garner (veja tabela A.3).

Tabela A.3: Relação de desempenho do algoritmo clássico sobre o algoritmo de Gamer.

Percebemos, pela tabela acima, que os maiores beneficiados pela utilização do algoritmo
de Gamer foram o RSA Rebalanceado e o RSA com Múltiplas Potências com módulos de 768

bits. Estes obtiveram um ganho de cerca de 20% se comparado com a utilização do algoritmo
clássico. As demais variações obtiveram ganhos que variaram de l até 14%. Apesar de não
parecerem muito significativos, lembramos que quando trabalhamos com um número excessivo

de mensagens esses valores podem se tomar essenciais. Além disso, não podemos esquecer

que, se quisermos estar de acordo com a especificação PKCS #l, devemos utilizar o algoritmo
de Gamer para a aplicação do Teorema Chinês do Resto (veja seção 5.2).

A.2 Dados de entrada e saída

Nesta seção apresentamos um exemplo das saídas geradas pela implementação de uma das

variações estudadas. Optamos por mostrar os arquivos de saída gerados pelos algoritmos de

geração de chaves e decriptograõa do RSA Rebaianceado com Múltiplos Primos (com Ã = 3),

n RSA Batch4 nsAQC Mprime Mpower Rebalanced Rprime
768 bits 7903 3943 2438 }244 977 967 811
1024 bits 17619 7598 5294 2798 2083 1748 1363
2048 bits 124160 41750 35745 18}13 12773 5977 4564

n Batch4   Mprime Mpower Rebalanced Rprime
768 bits 1,0i87 1,0393 1.0924 1.1975 1.2047 1.1405
í024 bits 1,0102 1.0279 1.0478 {.0518 1.0875 1.1107
2048 bits ],0126 1,0]57 1.0309 1.033} i.0527 }.0769
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já que as chaves geradas por este novo esquema mostram características comuns tanto do RSA

Rebalanceado quanto do RSA com Múltiplos Primos. A geração das mensagens e execução dos

dados seguiram o processo descrito na seção 5.1 .

Chave Pública (Exemplo)

Abaixo segue um exemplo de uma chave pública gerada pelo algoritmo de geração de chaves

do RSA Rebalanceado com Múltiplos Primos. No caso utilizamos n = 1024 bits.

N = 10918999605/9b/dF387d02d34c072a76ab./bec676131838693704./'58eedd27aabc3438

203eeea8784c14 ./b66a5 ./' 161 746c738c714/d69 1edc./'8d9698da0619e l c056b963 baad28

d8ebccc l d557d8058915d8e26/61 848468ac/84d58bc1 92a1 76351211d155367a7ce3/30

10e2728/a2c9c87ea2 b48d3001 73877.r 12b1 99ae2bl

e = 64b9eb88b21/64667168296a93d224bb4bd702/e] c46ecca084dlc/d7bló15619601.f./7c

e055ada7255009d2e .f/a1 02978/1 3c6 1 y 5de/b09b/4c/8b47b4ac6e542/d2e781 559d9

26c97ae 767894a9c82c780641 66d0 1 7d4d0 1 cc926e0272/7cd97de4cOa3d54b399ac741 2

cl 4ad09780ba/bdFcc40d6cl b38856dd44300/b3adl

Note que, como descrito nas seções 4.3 e 4.4, o expoente público e gerado é um número

realmente grande (em torno de N), diferentemente do expoente público padrão (65537) que
possui apenas 17 bits.

Chave Particular (Exemplo)

O exemplo que segue descreve a chave particular correspondente à chave pública vista

acima. Lembramos que utilizamos o parâmetro s igual a ]60 e por isso 4,, dç e d, possuem

160 bits de tamanho. Já os primos p, q e r, seguindo a explicação da seção 4.4, possuem

aproximadamente n/k bits de tamanho (lembrando que no caso n = 1024 e k = 3).

p = 4150ecab66948736cz8e74390dlaba00a177c8e27/b35./:4ed067cc46eld4b10dbe72098
clda812384cd1809
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q = 9/57/52a450b4d9ea696bó061./16d64a698554ea9b171e3/171e4b38a3c3d6196./'0232
8602üa816c45aa23

dp:: 8ec2add777c] b23ad146416callbad79.f5óe7d4 1

dç = 5b4239d4./50e339ea191acce782c943ó/b010b.f/

q/nu:: 31b2d02aa./c9ccb570./c948ec6e835a8b78a6d1./'767.fOa139c44cb4/67d3c18/8d3
17c7c8Z)757/b63ó9646

r = 68546dbcó82b6b471 7c/Z)6a4c/5282./ed6/1óeadaa53847Z)075352797dOc7e2520909a
ec291a66a735bb03

d, = 500e575ó2e781a6dad96438.fd05e/4759ccz83075

r/rlu = daóbb./c0360c66d400440cdd1419de6a935e2.f6e38c./'db697./'c18/47ab6574624./'b

66e62cb455a2blecec

Mensagens, Criptografia e Decriptografia (Exemplo)

A título de curiosidade, incluímos abaixo um exemplo de uma mensagem M antes de
ser codificada e após termos aplicado os algoritmos de criptografia e decriptografia do RSA
Rebalanceado com Múltiplos Primos. A fím de melhor indentificar este processo, denominamos

como C' a criptografia da mensagem iM e como iV' a decriptografia do texto C'.

A/ = 801179a6a08d979ba8/73/a6d16411a1015/c56533a./85/2d117elaeld752e2eeed4c/

7b6c6a2463a9ca70cOó8ad021862774c0 1 .fd3ed30dbc/de/844c2733el /6ae4d60d2b099

c20c9a8aa9ac93 lc13dFle011 ágil ecaee/e4/2./'cb25ddl d42a61a6da6b43/a34eba4ceb

4d58./'./' 1 c7702a68 1[ ee5470d3466cde6c

C' = 2ab49d223c1419520Z)62391a84ddc9c4./71b14c74e25196./e2ac9bd357a/5cc3539/4c

dad3d4./dOc/0921 624ee47/38e4157a9273ea 151a2726961 750798ó/c8770a8907e/c

.f'771 a./:00a731 9c8/cb6cl d9837e57b3289e63a7135c20bó09/e8c6c0437c2c70b8959c8

b./'2ó6 ] 6326ae1 894ed751 cOc5768200ba5e9b22b9cz42404
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M' = 801179a6a08d979óa8./'73/a6d16411al013/c56533a/85/2d1 17elaeld752e2eeed4c/

7b6c6a2463a9 ca70cOb8ad021862774c0 1/d3ed30dbc./'de/844c2733e1/6ae4d60d2b099

c20c9a8aa9ac93 1c13 aFI e011 dyllecaee/e4/2/cb25ddl d42a61 a6 da6b43/a34eba4 ceb

4d58.f./'lc7702a681ee5470d3466cde6c

Como era de se esperar, À/ = /W'. Em nossos testes utilizamos as funções c/np e deFdo

Unix para verificar que os algoritmos funcionavam corretamente.

Tempo em microsegundos(Exemplo)

Para ãnalizar, apresentamos aqui um exemplo de parte da saída gerada pelo RSA Rebalan-

ceado com Múltiplos Primos, referente ao tempo gasto pela decriptograíia das primeiras 100
mensagens codificadas, utilizando duas diferentes chaves. Ao íina] da execução de cada chave,

temos a média do tempo gasto pelas decriptografias precedentes.

  n
l Número
l da

Mensagem

Tempo
em

Microsegundos da chave
~'="   Número

da
Mensagem

Tempo

  1024 l !450 2 1024   1330

  :024 2 1349 2 ]024 2 ]330
l ]024 3 1362 2 1024 3 i330
l 1024 4 i348 2 1024 4 1330

  1024 5 1346 2 !o24 5 1342

  1024 6 1346 2 1024 6 1329

  ]024 7 1347 2 1024 7 1330
l 1024 8 1346 2 1024 8 133o
t E024 9 1347 2 1024 9 1330
l 1024 1 o 1403 2 1024   t347

  !024 1 1 ]347 2 1024 ] 1 1341

  1024 12 1368 2 1024 12 1330

  1024 }3 ]348 2 ]024 13 ]330
  1024 14 1349 2 É024 14 1330

l É024 }5 1349 2 1024 15 !330
l 1024 16 1364 2 i024 16 1330
l 1024 17 2134 2 1024 17 1330
Í 1024 i8 1348 2 1024 18 1342
l 1024 19 1346 2 }024 Í9 1330

  1024 20 1346 2 1024 20 t330
l 1024 21 1350 2 1024 21 1329

  1024 22 1369 2 1024 22 !329
  !024 23 1349 2 1024 23 1330

  t024 24 j349 2 1024 24 1330
i ]024 25 1349 2 1024 25 i330 l
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A listagem da implementação do RSA com Múltiplos Primos e das demais variações enun.
dadas no quarto capítulo são apresentadas a seguir.

 
Número

da
da chave

: l da
l Mensagem l Microsegundos

~'="
l da chave \   roseaundos

  E !024 l 2ó         l i345
  ! ]024      [ ]024   E 1329

  F 1024          F 1330
  F i024 l 29          
  F í024 l se i 1349     [ 30  
  1024 1 3         F }328
  i024 32     L 1024 32 ]328
  1024 33 1348 2   33 !330
  1024 34 !350 2 1024 34 1330

  1o24 35 1359 2 1024 35 }331
  1024 36 1348 2 1024 36 !535

l !024 37 1348 2 1024 37 133]
l !024 38 1349 2 1024 38 1330
] 1o24 39 1349 2 1024 39 133Q l
i ]024 40 !349 2 }024 40 !33Q l
l 1024   1349 2 1024 4] 1330 F

  1024 42 ]424 2 1024 42 }331 1
l 1024 43 !350 2 i024 43 139} 1
l 1024 44 1368 2 1024 44 133Q l
} 1024 45 1348 2 1024 45 !331 }

  i024 46 1348 2 1024 46  
} !024 47     i024 1 47 1 }330  

      1374 1      1330  
  i024 i          2042  
  1024 l 50 l    í024 1  1333  

Média do tempo em microsegundos =1 376 l   
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Listagem dos programas

Para facilitar a utilização para outros usuários, implementamos cinco bibliotecas contendo

as principais funções utilizadas. As três primeiras podem ser divididas da seguinte maneira:

1. rsa package - Implementa os algoritmos de criptografia e decriptografia estudados no

quarto capítulo, com exceção dos descritos pelo RSA em Lote.

2. print ackage - Implementa funções para saídas dos dados e gerenciamento de arqui
vos

3. random ackage - ]mplementa funções que possibilitam a geração de números aleatórios

(Para geração de chaves).

A quarta biblioteca utilizada implementa a função diftime, responsável por calcular a diferença

de tempo em microssegundos entre os momentos da passagem por dois pontos de um programa.

Logo, esta biblioteca foi utilizada por todas as variações. As implementações das funções de

criptografia e decriptografia do RSA em Lote foram agrupadas na biblioteca denominada como

batch package.

97
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A seguir, apresentamos a listagem das bibliotecas mencionadas acima, bem como dos pro-

gramas de geração de chaves utilizados durante o trabalho. Apresentamos também um exemplo
de uso das funções implementadas nos três pHmeiros pacotes enunciados.

rsapackage.h

#ínclude <gmp.h>
#ínclude <stdío.h>
#inc[ude <std].íb.h>

//Para as funções gmp

//Para a função printf
//Para a função exit

// Definições do RSA com Múltiplos Primos
//

#define OPRIME 3 //Define c} número de primos que será utilizado no programa

// Defi-feições do RSA com Múltiplas Potências
//

#define KPOWER 2 //Define o tamanho da potência do medula p'kq

struct takagi
inpz.t A;
ntpz.t B;
mpz.t E;
mPZ.t F;
mPZ.t. K;

{ //Estrutura utiliza pelo al-goritmo de Takagi

typedeí struct takagi alg //Define a estrutura de Takagí como alg

//ProtoLipo das funções implementadas em rsa package.c
//

vaia
void
void
vaia
vaia
voíd
vaia
void
void
void
vaia
vaia

rsacrypt(mpz. t M, mpz t e, mpz t N, mpz.t C) ;
rsadecrypt(mpz.t C, mpz. t d, mpz.t N. mpz.t M) ;
rsaqccryptempz.t M, mpz.L e. mpz.[ N, mpz.t C);
rsaqcdecrypt(mpz.t p, mpz.t q mpz.t dp, mpz.t dql, mpz.t qlnv, mpz.
mprimecrypt(mpz.t M, mpz.t e, mpz.t N. mpz.t C} ;
mpri.medecryptÍmpz.t pÍ} , rnpz.t dl} , rnpz.t tl}, mpz.t C, mpz.t Ml;
mpowercrypt(mpz.t M, mpz.t e. mpz.t N, rnpz t: C) ;
mpowerdecryptempz.t p mpz mpz.t dp, npz.t dq, mpz.t qlnv, mpz.
reba].ancedcrypt(mpz M, mpz.t e, mpz.t N, mpz.t C) ;
rebalanceddecrypEÍmpz--t p, mpz t ql, mpz.t: dp, npz E dq, mPZ t qlnv,
rprimecryptÍmpz t M, mpz.t: e, mpz E N, mpz.t C);
rprimedecrypE(mpz t pf] , mpz.t dí] , mpz.t tr] : mpz t C, mpz t Ml:

E C, mPZ.t M)

.t e, mpz.t C mpz.

.t M}

.t. M)

mpz.t C, mp z.
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rsapackage.c

#inc].ude "rsa,package . h

//Recebe int;ei.ros gmp M, e e N e guarda em C o intei.ro M'e mod N
void rsacrypt(mpz.L M, mpz.t e. mpz.t N. mpz.t: C} {
mpz..powmÍC, M. e, N);

//

}

//Recebe inteiros gmp C

void rsadecrypt {mp z.t C

atpz {M, C, d, N) ;

}

d e N e guarda em }ç o inteiro C'd mod N
mpz.t: d , mp z.E N, mpz.t M) {

//Recebe i.fitei.ros gmp M, e e N e guarda em C o i.aceito M'e mod N
vota rsaqccryptempz.t M, mpz.t e. mpz.t N. mpz.L C) {

mpz..povnnt (C, M, e , N} ;

//

}

//Armazena em M através do algoritmo de Garner
//o valor da combinação de C'dp mod p e C'dq mod q mdclp, q) = l
vota rsaqcdecrypt(mpz.t p, mpz.t q, mpz.t dp, mpz.t dq, mpz.t qlnv

mpz.t MI, M2 , h;

//

mpz t: C, mpz.t M) {

//Inicializa as variáveis gmp utilizadas
m.pz.ini. t: (MI ) ;

mpz.ini t {M2) ;

mpz.ini t: (h} ;

//Calcula C'dp mod p e C'dq mod q
mpz.powmÍMI, C, dp, p)
mpz..powm(M2, C, dq, q);
//Armazena em M através do algoritmo de Garner
mpz.sub {h, MI , M2 ) ;

mpz-mulÍh. Ih, qlnv);
mpz.mod(h, h. p);
mpz-mu]ÍM]., q, h);
mpz.addIM, M2, MI);
//Desaloca memoria das variáveis utilizadas
mpz.clear {MI) ;

mpz.cleareM2);
mpz.clear (h } ;

a coirtbinação de M]. e M2

}
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/'/Recebe ínceiros gmp M, e e N e guarda em C o inteiro M'e mod N
voíd mprimecrypt(mpz.t M, mpz.t e, mpz.E N, mpz.t: C) {

mpz.powm(C, M, e, Nl;

//

}

// Recebe um vet;or p com OPRIME primos, um velou d com OPRIME expoent:es
// e um vetar t com KPRIME l coeficientes do TCR
// Armazena em M a combinacao dos C'ÍdÍil} mod pli} para i= 1,2 ... OPRIME

vaia mpri.medecrypt(mpz.t: pf] , mpz.[ dE} , mpz.t tE} , mpz.t: C, mpz E M) {
mpz h, P , m [KPRIME] ;

ínt i;

//inicializa variáveis ut:ilizadas
mpz.inít (h) ;

mpz.i-nit (P) ;

//Calcula os Mis intermediários através de C
for (í = 0; i < KPRIME; i++} {

mpz ini [ (n [i] ) ;

mpz powm (m]i] , C, d [i] , p [i] ) ;

}

//Recupera M utilizando o TCR pelo al-goritmo
//segundo o padrão PKC$#l v2.1
mpz (h, m]Q] , mEl} ) ;

mpz-mu] (h, h. t [1] ) ;

mpz..mod (h, h, p [0] ) ;

mpz-mu] (h, h, p [1] ) ;

mpz.add {M, m [1] , h) ;

mpz t {P, p [03 } ;

for (i = 2; Í < OPRIME; i++) {

mpz-mu] (P, P, p [i Z] ) ;

mpz.sub (h, m [i] , M) ;

mpz mul (h, h, t [i} } ;

mpz-mod (h, h, p [i] ) ;

mp z-mul (h, h, p} ;

mpz.add (M, M, h} ;

de Garner

//Desaloca memoria das variáveis utilizadas
mpz..clear(h);
mpz ear (P) ;

foz' (í = 0; i < KPRIMB; Í++)
mpz clear (m [i} ) ;

}

}
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//Recebe inteiros gmp M, e e N e guarda em C o inteiro M'e mod N
voi-d mpowercrypt:(mpz.t M, mpz.L e, mpz.t N, mpz.t C) {

mpz..powmÍC, M, e, N);}

//

// Recebe os pri-mos p e q; os expoentes dp e dq ;o coefi-ci.ente do TCR qlnv
// o expoente publico e e o i.nteiro gmp criptografado C
// Guarda em M através do algoritmo de Takagl o resultado
// da decriptografia de C módulo p' {KPOWERJq
void mpowerdecrypt(mpz.t p, mpz.t: q, mpz mpz.t dq, mpz.t qlnv, mpz.t e

//

mpz.t C , mpz.t M) {

mpz.t Mp, Mq, pi, píi, pk;
a[g a [KPOWER] ; //Cria a estrutura utilizada peão a]goritmo
int i;

//Inicializa variáveis utilizadas
mpz.i-nit (MP) ;

mpz iE {Mq) ;

mpz.init {pi) ;

mpz.init (pii) ;

mpz.ini t: {pk) ;

for {i = 0; i < KPOWER

mpz.init (a [i] .A) ;

mpz.init {a {i] . B) ;

mpz.ini.t (a [i] . E} ;

mpz.init {a [i] . F) ;

mpz.init {a [i] . K) ;

}

i++) {

//Recupera M de C - Algoritmo proposto por Takagi
//[ni.ci.aumente ca]-cu]amos a[0] .K = C']dp} mod p e

rnpz..povim(a[0] .K, C:, dp, p) ;

mpz..powneMq, C, dq, q);
mpz.set {a {0] .A, a {O] . K)

//A seguir expandimos a[0] .K para MP onde (Mp) 'e

for {i. = 1; i < KPOWER; i++) {

nPZ.pow ui(Pii, P, i+l);
mpz..powm(aÍi],F, ali-l} .A, e, pii);
npz.sub {a [i] .E , C, a {i] .F) ;

mpz mod (a [i] .E, a [i] -E. pii) ;

mpz..pow-ui (pi, p, i) ;

mpz.fdiv.qÍaÍi] .B, a]i] .E, pi);
mpz.inu](aE].] .K, e, ati] .F);
ifeempz inverLÍail].K, aÍi].K. p)) == 0){

printfe"Inversa nao existe ]!\n\n");
exi t. { l) ;

Mq ; C'Ídq} mod q

C mod lp'k
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npz-mu](ati] .K, aria .K, ali-l} .À)

mpz.mu](aEi-! .K, ati] .K, aEi} .B);
mpz-mu] (a [i} .À, a [i] .K, pi} ;

mpz mul (a [i} .À, a [íl .K, p) ;

mpz add(peia .A, aEi-]] .A, aÍi] .A)

mpz.set (MP , a [KPOWER - ]] .À) ;

//Calcula o TCR usando o algoriEmo de Garner
mpz sub(pi, Mp, Mql;
mpz.mul(pi, pi, qlnv);
mpz.pow-ui. (pk, p, KPOWER) ;

mpz-modÍpi, pi pkJ;
mpz muleMP, q, pi);
mpz.add (M, Mq, Mp) ;

//Desaloja memoria utilizada pelas variáveis gmp
for (i = 0; i < KPOWER; Í++){

mpz.c]ear (a [i ] . A) ;

mpz.c]ear (a [i] .B} ;

mpz.c]ear (a [ i] . E) ;

mpz c]ear (a [i] . F) ;

mpz.c]ear (a [i] . K) ;

mpz ear(píl;
rnpz.clear (pii )

mpz ear(pk);
lnpz.clear (MP) ;

mpz.clear (Mq) ;

//Recebe inteiros gmp M, e e N e guarda em C o inteiro M'e mod N
vaia rebalancedcrypt(mpz t M, mpz.t e. mpz.t N, mpz t C} {

mpz.powm (C, M, e, N) ;

}

//Utiliza a funcho da rsaqc para decripLografar C
void rebalanceddecrypt(mpz.t p, mpz.c q, mpz.t dp

rsaqcdecrypt:(p, q, dp, dq, qlnv, C, M);

//

inpz.t dq mpz.t qlnv mpz t C., mpz.t M) {

//Recebe inteiros qmp M, e e N e guarda em C o Inteiro M'e mod N
void rpri.necrypt(mpz--t 14, mpz.t e, mpz t N, mpz E c) {

mpz {C, M, e, N);

//

}
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//Utiliza a função do rsa com multiplos
void rprimedecryptÍmpz.t pÍ] , mpz.t d]]

mp):'i.medecrypttp, d, t, C, MF;

//

}

primos para decai.ptografar C
mpz t: {l , mpz mpz.t M} {

+ # # + .+ + + + # '# .+ + + + + + + '+ + + + + + + + + .+ + + + + + # # + + + + + + # .+ + + + + '+ + + + + + # + .+ + .+ '& + + # .+ # # ++++++++.+++

print package.h

#defi.ne MSGFILE " . ./Mensagens/m2048/msgrsa" //prefixo do ar(ruivo de mensagem
#define PUBFILE " ,/c2048/pubkey" //prefixo do arq. da chave publica
#defi,ne $ECFILE "./c2048/seckey" //prefixo do arq. da chave particular
#define CRIFILE " ./Cript2048/rsacri" //premi-xo do arq. criptografado
#defi.ne DECFILE " ./Decri2048/rsadec" //prefixo do arq. decriptografado
#defíne RESULTC " ./SaidaC/saida2048 . rsa" //arquivo de sai,da das criptografi.as
#define RESULTD " ./Saidal)/saida2048 .rsa" //arquivo de saída das decriptografías
#define S[ZEKEY 2048 //Tamanho do modu].o RSA

#define NtIMMSGS 50 //Numero de mensagens utilizadas
#define IIUMKEYS 20 //Numero de chaves uti.lizadas

//Bi,bliotecas utilizadas em prime..package.c
#include <stdlib.h> //Para exit
#include <stdio.h> //Para fopen
#include <string.h>//Para strcat

//Prototípos das funcoes implementadas em print..package.c
//

void open.fi].e(FILE *+, char +, cear) ;
void sprint..heading (E'ILE ü+) ;

void print.timetFILE ##, lona spend.time, int i) ;
void print erageÍFILE ++, lona total.time, int íl;
void file-manager(cear, cear , int, FILE tt. FILE ++, FILE ++
void print.resu]t {int;, ]ong *Lota].time, ]-ong open(iLtime, FILE

FILE t+)

+ + + .+ + .+ + + + + + + .+ + + + .+ + # + .# + + + + + .+ .+ + + # + '+ .+ .+ + + + + + + .+ # + + + + + .+ .+ .+ + + + + + .+ # .+ + + + .+ # .+ + 4 + + + + '+'+#+

print

#include ''plint..package.h

//Recebe um ar(laivo de nome file apontado por fp e o abre
//para !eitura ou escrita de acordo com a variável op
void open.filelFILE ++ fp, char + file, cha2- op) {

//
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íf (op == 'w'} {

if { ('t fp = =fopen {file
prÍntí { "Nao abri.u o-os

exit ( 1) ;

'w'' ) ) = HALL) {

}

}

esse ií (op == 'r') {

if { (+fp = fopen (file, "r"} }

printf("Nao encontrou %s

exit ( - 1) ;

HALL) {

file);

} else {

printf("Terceiro parâmetro de open.fiJ-e inválido! \n")

exit ( - 1) ;

}

}

}

//Imprime no arquivo apontado por fp o cabecalho do arquivo de saída
//referente ao tempo útil i.zado pela criptografia ou decriptografia
void print heading(FILE ++fp){

//

fpríntf ( +fp

fprintf { tfp,
Número

fprintf ( +fp,
da chave

sprint:E ( "fp,

\n"}

l Tamanho da chave l Número da Í Tempo em j\n"}

em bits l mensagem l microsegundos l \nl* }

\n")
}

//Imprime no arquivo apontado por fp o tempo gasto pela criptografia
// ou decriptografia
voíd print.time(FILE **fp, lona spendtime, int i.){
sprint:fftfp," %2.d 1 %6-d 1 %2.d j%12.Zd
Í/NUMMSGS + ]-, SIZEKEY, i%NUMplSGS + 1, spendtime) ;

//

j\n"

/f/Imprime em fp a media dos tempos necessárias para as i. criptografias ou
//decriptografi.as
vaia print.average(FILE t+fp, lona total.time, int íl{
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fprintf ( +fp ,

»\nMédia do tempo em microsegundos = n.Id\n\n'
fprintf ( 'ífp ,

( cotar.time) / ] i +] ) )

\n") ;

//Funcho que gerência a abertura e fechamento dos arquivos apontados por
//fpl, fp2, fp3, fp4. A variável c Indica se queremos abri.r ('o'} ou fechar ('c') os arquivos
//e a variave]. status indica se o processo é de criptografia ('c') ou decriptografia ('d')
vaia file managerlchar c, cear status, int: i, FILE +J'fpl, FILE ++fp2, FILE 'tJ'fp3, FILE d'+fp4) {

}

//

cear dirá [30] , dir2 [30]

swj. Lch (c) {

case 'o //Abre os arquivos que serão utilizados

if (i ;; o) {
if (status == 'c' ) {

open.filee&Í#fp4) , RESULTE, 'w');

esse íf (status == 'd' ) {

open.fileÍ&(+fp4} , RESULTA, 'w' };

}

else {

printf(
''Segundo parâmetro incorreto no gerenciador

exit { ]. )

de arquivos \n")

print..heading {& { +fp4) ) ;

}

}

//Coloca em dirl o nome do arquivo
di.r]. [0] = ' \O ' ;

dir2 [0] = ' \0'

if {status == 'c') {

strcat(dirl, MSGFILEl;
sprinLf (dir2 , "-,.d" , i.%NUMMSGS+l)

a ser aberto

esse {

strcatedirl, CRIFILE);
spriatf {dix'2 , "üad'' , i+l) ;

}

strcat {di r2 . " : rsa" ) ;

strcat: {dirl , dír2 } i

open.fileC&(tfpl). õirl, 'r')
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//Coloca em dirá o nome do arquivo a ser aberto
dírl [0] = '\O'
dir2 [0} = ' \Q' ;

i.f (status == 'c') strca](dirá., PUBFILE} ;

esse strcat (dírl , SECFILE) ;

sprintf(dir2, "b-d", i/NUMMSGS + l);
strcat(dir2, ".rsa");
strcat (di. rl , dir2 } ;

opeíl.fiJ-e(&(y'fp2} , dirá, 'r' );

//Coloca em dirá o nome do ar(ruivo a ser aberto
dirá [O] = ' \0' ;

dir2 [O] = '\O'
if (status == 'c') strcat(dirá., CRIFILE} ;

esse strcat(dirl, DECFILE);
sprintí (dir2 , "%.d" , í+l }

strcat(dir2, ".rsa"J;
strcat (dirá , dír2 ) ;

open\...fi.]e(&(+fp3} , dir]., 'w');
break;

case 'c //Fecha os arquivos
fclose (''fpl) ;

fclose (+fp2 ) ;

fclose ( +fp3 ) ;

if ((i+l) == N[JMMSGS*NUMKEY$) fc]ose('tfp4)
break;

}

}

//Imprime em fp4 o tempo gasto pela críptografia ou decriptografia e
//eventualmente imprime a media das i Gripe:ografi.as ou decript:ografias
vaia print--result(ínt i, lona +total.time, lona open(Lume. FILE t+fp4) {

//

+total += spend.time

prínt.t ime l & ( +fp4 ) spend come , í }

//Se acabou a execucao de uma chave então imprime a media
if (({ti+-L)%.NUmMSGS :: o) && {í != oJ} ll ((í+l) == UUMMSGS+muMKXYS))

pri-nt.average(& (+fp4) , +total.mime, i.) ;

}

//
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random ackage.h

//Bib].iotecas utilizadas
#include <sys/ mime .h>

#jnclude <si.anal.h>
#include <stdio.h>
#inc].ude <gmp.h>

por random.package. c
//Para a função setiLimer
//Para a função signal
//Para função pri.ntf
//Para as variáveis gmp de Tardam.package . c

volatile unsigned int i counter, vague //Usadas por get.random e handler

//ProtoEipo das funções implementadas
unsigned int get.Tardam (void) ;

void handler(vaia);
void creat;e.randomÍmpz.t, int, int) ;

//

em randorlL.package.c

+ ++ + + + + + + + + + .++ + + +.+ .+ + # + + + + + .+ + # + + + + + + + + ++ + + + + + + + + .+'+ + + + # + ++ # .+ + + + + + + + + .+ + + + '+ #.+++

random ackage.c

#inc].ude ''l:andor\...package .h

//Gera um inteiro aleatório entre 0-255
unsigned int get.random(voi.d) {

//

Função criada por Aggelos Keromitis <kermit@gr.forthnet>

struct itimerval x, y

counter = O

value = O;

x. it.interval - tv:....sec = 0;

x. it.interva], . tv-usec = l

x. it..vãlue. Ev-sec B O;

x. it-va].ue . tv-usei = 1;

//Põe o t:imer (de terapo real) com valor de
//Quando o Líder expira, é enviado o sinal
if (setiLimer(ITIMER REAL, &x, &y) == -1-) {

printf ("Erro na função get.random! \n") ;

return O;

x e obtém o
$IGALRM.

antigo va].or através de :y

//Executa b.andler caso receba o sinal SIGALRM

si anal ($1GÀLRM, banal er) ;

whi ].e {counter < 8 }

i+-+
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//ignora o sinal. recebido (SIGALRM)
si.anal (SIGÀLRM, SIGLIGN} ;

//Põe o t:imer {de tempo real) com valor de y; quando o tiver expira é enviado o si.nal SIGALRD4

if (setiEÍmer(IT:EMIR. REAL, &y, (struct itimerva] +} NULA) == -].)

print:f ("Erro na função get.random! \n" ) ;

return va].ue

//Manipul-apor do SIGALRM - função criada por Aggelos Keromi.Eis
void handler(void){

vague = (value << 1) l (i & Oxl); //vague = 2tvalue+(í & l)

counter+'b;

//Executa handler caso receba o sinal SIGÀLRM

signa].(SIGÀLRM, handler);

//

0l

<kermit@gr.forthnet>

l

//Ret:terna em x um inteiro gmp de 4i/c bit:s
vaia crente random(mpz.t x, int i, int c) {

//

whi].e ((i -= c} > 0) {

mpz-mul {x, x, 16);
mpz.ad(t.ui (x, x, get.random( ))

}

}

# # + + +. + + + # #. + + + + + + + & + + + + + + + + + +. # + + #. +. + # + + # + + + + + + + # + + + +. + & + + + + + + + + +. # + + +#.#&+++.8.#.#+

diftime.h

#include <sys/time.h> //Para struct ti.naval

Zona díftime {struct timeval struct timeva :L ) //Protóti.po da função implementada em díftime.c

#. + # + + + + + # + +' +. + + # + +' #. +. + $ + #' # + # # +' + # + + + +. + + + +. + + + # & + + + + + + #. + ++++# + + + +.#.+ + # #'+'+ #.+ + + +'+ #

diftime.c

#include "difEinle.h
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//Recebe quatro i.nteiros longos contidos nas estruturas tf e tO e retorna a diferença entre eles {tf
].ong diftime(struct timeval t:f, struct ti-meval t:0) {

//

int sec, usec

sec = tf.tv sec

usei = tf . tv-usei
if (usec < 0) {

usei += ].000000L
sec

}

tO. tv.sec; //Calcula a diferença em segundos
tO . tv.usec; //Calcula a diferença em microsegundos

//Ajusta o tempo quando usec é negativo

return (sec + (1000000 ) + usec)
}

+ .++ ++ + + + + + .+ + + # ++ + + .$ + + + + + .+'+ + + + + + + + + # + + + + + + + + + + + + + + + '+ ++ + +.+ + .# + + + + + + + + + + + + +.+ .+++

batch package.h

#include <gmp.h>
#inc].ude <std].ilb.h>

// Para as funcoes grnp

// Para exit

#define b 4 //Numero de mensagens em lote
#define DIZE.BÀTCF1 2+b //Numero de nos na arvore

struct norte

mpz
mpz.t Cp;
:mpz.t Cq;

mpz.t Mp;
mpz.t Mq;
mpz

:n\pz.t Xq;

{ //Estrutura que forma um no da arvore de batch

typedef struct norte batel;.tree //Arvore de batch

//Protótipos das funcoes implementadas em batch package.c
//

void batel:.cryptÍmpz.t :M, mpz.t e, mpz.t N, mpz.t C)
vaia Product(int i, npz.t p, mpz.[ q, mpz.c N, batel trem aljJ;
void ExponentiationÍmpz t p mpz t q, mpz.t dn, batch trem a]]);
vojd Break.Product(int i. mpz.E p, mpz.t q, mpz.t: N, batch.tree aEJj;
vota batch decryptÍmpz E p, mpz E q, mpz.t dn, mpz t N. batch Lree at])
«oid in]t..batch.t:reeebatch.t.ree ai] , ]np. aaxf] );
void c] earJ)at:ch.tree (bat:ch.trem a {]);
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batch package.c

#include "batcll package.h

//Recebe inteiros M, e e N e guarda em C o inteiro M'e mod N
void batctl cr3/pt(mpz t M, mpz t e, mpz t N, mpz.t: C) {

mpz..powm (C, M, e , N} ;

//

//Calcula recursivament:e na raiz da arvore de batch (batch.tree}
//o produz:brio dos Cpi' {E/ei} e o produtorio dos Cqi' {E/ei}, onde E = produt:brio// dos eis (para
vaia Product(i-nt i, mpz.t p, mpz.t: q, mpz.E N, baLch.Lree al}) {

//

2....b)

mil)z.t auxl , aux2

if (Í <= (SIZE..BATCH 1) /2) {

//Chama recursívamenLe Product: até encontrar as folhas
Product {2+i, p, q N, a) ;

ProducE (2*i+l, p, q, N, a) ;
//Calcula o produtora.o dos eis na raiz da arvore
mpz.Jnu](a]i3 .E, a]2v'i] .E, aÍ2'íi+]] .E);
//Calcula Cp'ÍE/ei} (para i= 1, 2...b}
mpz.init (aux]. ) ;

mpz.ínit {aux2 } ;

mpz powm(aux[, a[2+i] .Cp, a12+í+]] .E, p];

mpz--powm(aux2, aE2'ii+]] ,Cp, aE2#i3 .E, p) ;

mpz-mu](a]i] .Cp, aux]., aux2);
mpz mod (a [i] . Cp, a [i] . Cp, p} ;

//Calcula Cq'ÍE/ei} (para i= 1, 2...b)
mpz..powm(aux], a[2+i] .Cq, aE2'úi+i] .E, q) ;

mpz powmCaux2, a]2v'i+]] .Cq, a[2ti] .E, q);
mpz.mu] (a]i] .Cq, anel, aux2);
mpz-mod(ali-} .Cq, aria .Cq, q} ;

mpz.clear (auxl) ;

mpz.c:tear (aux2 ) ;

da árvore de batch

}

}

//Exerci a e-esima raiz (dada por dn) de Cp e Cq módulo p l e q l
//Armazena os resultados em Mp e Mql, ou seja, armazena o produto
//dos textos decriptografados módulo p'l e modelo q l em MP e Mq
voíd Exponenti.ation(mpz.t= p, mpz t: q, mpz.t dn, batch.t:ree al}) {

//

mpz.t dp, dq
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mpz.init (dp) ;

mpz.i.ni c {dq) ;

mpz.sub.ui (dp, p, l) ;

mpz.sub.ui- {dq, q, l) ;

mpz.mod (dp, (]n, dp) ;

mpz.modÍdq, dn, dq);
//Extrai a E-esíma raiz (Produto dos
mpz..powmeat],] .MP, aÍ]] .Cp, dp, p} ;

//Extrai a E-esi.ma raiz (Produto dos

mpz..powmea]J-] .Mq, aE]] .Cq, dq, q) ;

mpz.cl-ear {dp) ;

ntpz.clear (dq) ;

d's)

d's)

de C módulo p

de C modal.o q

}

//Quebra o produto dos textos decriptografados encontrados na raiz
//ern subprodutos, até obter os textos decriptografados módulo p-l
//e q- ] nas folhas
vaia Break.Producteint i, mpz.E p mpz.t q. mpz t N, batch.tree aE]){

//

mpz.t auxl, aux2

if (i <= {sizE.BÀTcn- 1 ) /2) {

mpz.mil {auxl) ;

mpz.init (aux2 ) ;

//Calculo de XP pelo TCR

if { {mpz.invert(aux], a12*i] .E, at2ti+l} .E))
printfÍ"inversa nao existe I");
exit { -l) ;

o ) {

mpz-mu](ati] .XP, a{2J'i.] .E, auxl) ;

mpz-mod(aE].} .XP, ati] ,XP, anil .E);

}

//Calculo de Xq pelo TCR

mpz.set (a [i] . Xq, a [i] . XP)

//Calcu],o de XL módulo p

if { {mpz.invert(aux], a]2v'i] .E, p))

printf("inversa nao existe 2") ;
exil { - l) ;

0) {

mpz mu](a[2+i] .XP, a]i] .XP, aux]);
mpz.mod(a[2+i] .Xp, a[2+i] .Xp, p) ;

//Calculo de XL módulo q

if {(mpz.invert(aux], a12+i] .E, q))

printfÍ"inversa nao existe 2");
exil ( .l} ;

0) {

mna mls]/afO+;] Vn n1'4'] V.-. a,l«I'l.
J.e+1F&# ttl-A-L- \l-A l.ü4 --&-.l +zz!-á.P \d& l.-d-.l nzx--á/ l..cça/b-A-/ /

rrlpz-modea{2#i} .xq, aÍ2ti] .xq, q)

}
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//Calculo de XR módulo p
if ({mpz.i.nvert(aux2, a]2+i+]] .E, p))

príntf("inversa nao existe 3"} ;

exit ( l} ;

,o) {

mpz.subüui {aux], aEi] .XP, l);
mpz-mul(a[2+i+]J .XP, aux], aux2);
mpz-mod(a12+í+]] .Xp, af2+i+l} .Xp, p}

}

//Calculo de XR módulo q

if ((mpz.invert(aux2, al2+i+l} .E, q)}

printf ("inversa nao existe 3") ;
exit { - l) ;

0) {

mpz ub.uí (aQx], a [ i] .xq, ]} ;

mpz mu](aE2+i+]] .Xq, auxl, aux2);
mpz-mod(aE2+i+]] .Xq, a [2'bi+]] .xq, q) ;

}

//Calculo de MR modelo p

rnpz--povnlt(aux], a[2+i] .Cp, ar2+í] .xp, p) ;

mpz-powm(aux2, aE2'ii+]] .Cp, a[2+í+]] .XP, p)

mpz..mul-(auxl, auxl, aux2);
mpz..mod(auxl-, auxl, pJ;
if {Ímpz.invert(auxl, anel, p}) == O) {

printf("inversa nao existe 4");
exit ( - ]. } ;

mpz-povnn(a]2*i-+]] .Mp, aEí] .Mp, a]i] .Xp, p) ;

mpz mu] (aE2'üi+].} .MP, aE2+i+]] .Mp, auxl) ;

mpz-mod(n [2ti+]} .MP, aE2ti+]] .Mp, p} ;

}

//Calcu].o de )!R módulo q

mpz--powm(aux], a[2ti} .Cq, a[2+i] .Xq, q) ;

mpz--powm(aux2, aE2+i.+]] .Cq, a12J'i+-L] .Xq, q)

mpz.mul(anel, aura, aux2};
mpz-mod (auxl , auxl , q) ;

íf ((mpz.i.nvert(auxl, auxl, q)} == 0){

printí {"inversa nao existe 4") ;
Oxit ( - 1 ) ;

mpz-powm(at2ti+]].Mq, alia .Mq, a]i] .xq, q);

mpz.mu](a[2+Í+]] .Mq, a]2ti+]] .Mq, aux]} ;

mpz--mod(a[2+i+]] .Mq, a[2+i+]] .Mq, q)

}

//Calculo de ML módulo p

if((mpz.invert(aux2, a[2ti+]] .MP

printf("inversa nao existe 5") ;
exiP. ( - 1) ;

mpz mul(af2+il .MP, aji} .24p. aux2)
mpz.mod(a [2tí] .Mp, aE2+i] .MP, p) ;

}

P)}
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//Calculo de ML módulo q

if ( {mpz.inverttaux2, a[2+i+]] .Mq

printf(''inversa :nao existe 5") ;
exit. { - l) ;

q) ) ::o) {

rnpz mu]Íai2+i.] .Mq, aji.] .Mq, aux2)

mpz modeaÍ2ti] ,Mq, a[2+i] .Mq, q);

Break.Product(2+i, p, q, N, a) ;
Break.Product{2'ti.+l, p, q, N, a) ;
mpz c]eareaux].};
mpz cl-ear (aux2 ) ;

}

//Quebra o produto conta.do nos nós do lado
//Quebra o produto contido nos nós do lado

esquerdo'' da árvore
direito'' da árvore

}

}

//Calcula a decriptografia de b mensagens armazenadas em batch.tree segundo o melado de Fiar
//Utili-za os pri-mos p e q na aplicação do melado de Quisquater-Couvreur
//dn contem o produto dos expoentes particulares (ds)
void batcb=decrypt(mpz mpz.t q, mpz.t dn, mpz.t N, batch.trem ar]){

//

Productll, p, q, N, a);
ExponentíationÍp, q, dn, a);
Break.Product (l , p, q, N, a)

//Inicializa a arvore de batch
void i.ni.t,..batch.tree(batch.t:ree a [] , int aux]} ){

}

//

for {i, = 0; i < DIZE.BÀTCH; i.++){
mpz.miE.set...ui {a [i} . E, aux]i]}
mpz.i-nit (a [i.] . Cp) ;

mpz.init (a [i-] . Cq) ;

mpz.init {a [i) . MP) ;

mpz..ini- E (a [i] .Mq) ;

mpz.ini {a {i] . XP) ;

mpz illit: (a [i] . Xq} ;

}

//Desa],oca a memori-a uti-li.fada pela arvore de batch
void c]earJ)at:ch.Lree (batch.Lree a {] ) {

//

int i
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for (i = O; i < siz8.BAVCH
mp z.c]ear (a [i] . E} ;

mpz.clear {a [i3 . Cp) ;

mpz c]ear(aÍi].cq);
mpz.c]ear (a [i] .Mp} ;

mpz.c]ear {a [i] .Mq} ;

mpz.c]ear (a [i] . Xp} ;

mpz.c]ear {a [i] .Xq} ;
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Apresentamos a seguir os programas responsáveis pela geração das chaves utilizadas pelas
variações estudadas em nosso trabalhos

rsaqckg.c : RSA QC Geração de Chaves

#inc].ude <stdío.h>
#inc].ude <std].ib.h>
#include <gmp.h>
#include '' randoinl...package .h

#include "print..package .h''

//Para printf e ípri.ntf
//Para a função exil
//Para as funções gmp

[nicia[iza as variáveis gmp utí].iradas
void ínit.mpz...varsempz.t p, mpz.t q, mpz.t: dp, mpz.t dq, mpz.t qlnv, mpz.t n, mpz.t e, mpz.t d) {

//

mpz init.set.ui {p

mpz.i.nit.set.ui (q

mpz.init {dp) ;

mpz.init {dq) ;

mpz.ini-t (qlnv) ;

mpz.init (n) ;

mpz it {e) ;

:mpz.init {d) ;

}

0}
0.)

Desa].oca memória utilizada pelas variáveis gmp utilizadas
vota clear-mpz--vais(mpz.t p, mpz.t q, mpz.t dp, mpz mpz.t qlnv, npz.t n., mpz.L o, rnpz.t d) {

//

mpz.c3.ear {p} ;

:mpz.clear {q) ;

mpz.clear (dp) ;

mpz.clear (dq) ;

mpz.c].ear { qlnv)

:mpz.clear (n) ;

mpz clear(eJ;
mpz--.clear(d);

}

lestes programas foram baseados na implementação de Aggelos Keromitis na geração de chaves do RSA
tradicional.
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//Escreve a chave partícu].ar no arqluÍvo SECKEY segundo PKCS#l v2.1
void cave..seckey(FILE +d'fp, mpz--L p, mpz--t q, mpz.t dp, mpz.t dq, mpz.L qlnv) {

//

fprintf ( +fp

fpríntf ( + fp

fprintf ( + fp.

fpríntf { + fp,

fprintf ( 'kfp

}

"p ; %s\n", mpz get.str((char t) NULA, 16, p));
;q = %s\n", mpz.geE.str((cear t) NULl4, 16, qJJ;
'dp : %s\n", mpz.get.str((char *) NULA, 16, dp));
:dq = %s\n", mpz--get.str(achar +} NULA, 16, dq));
"qlnv = %s\n", mpz--get str((cear +) NULL, 16, qlnv))

//Escreve a chave publica no arquivo PUBKEY segundo PKCS#l v2.:1

vota sabe..pubkey(FILE ++fp, mpz t n, mpz.t e) {

//

feri.ntff+fp, "n ; %s\n", npz get.str{(char +) NULA, 16, n.))
fprintf(+fp, "e = n.s\n", mpz.get.str(achar J') NULL, 16, e})

}

vota crente.pri.mes(mpz t: x, int: il{
//

create.random (x, i , 2 )

whíl-e ( !qpz :probab. prim«.p {x, 25))
mpz.ad(!...ui (x, x , l ) ;

/+ Ençonua um pomo * /

int crente..exponenLsÍmpz--t p, rnpz--t q, int iLexponenE int i., mpz t e, mpz.t d) {
//

lnpz.ül phí

mpz sub ui(p, p, ]-)
mpz.sub.uí (q, q, l)

mpz.ínit (phi)
mpz mul(phi., p, q); /+ Calcula phiN = (p - })(q - l) "/

if {p..exponent){/* expoente publico escolhido pelo usuario +/
mpz.set.ui(e. p!...exponent) ;

}

}

esse {

while ( (i- -} > 0} {

mpz..inul.ui {e, e, 16 ) ;

mpz dd-ui {e. e, get dono ) ;
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whi.le (npz.cmp {e, phi ) >= 0)

mpz.div.ui {e, e, 2 ) ;

/ / Divide ele caso seja maior que n

do {

mpz.add.ui (e, e, l)

mpz gcdÍd, e. phi.);
} while (mpz.cmp.ui (d

}

////d = mdc(e, phi)

1 ) && mpz.cmp {d, phi ) <=0 ) // até mdc(e, phi) = 1 para garantir inversa multiplicativa

if (mpz.invert(d, e, phi.) == 0){
printfÍ"Inversa de e nao exist=e, saindo. . .\n")
exit { l} ;

}

if { !mpz.cmp.uieq, ]) ll mpz.cmp(q, phi) >= 0){

print:f("Falhou ao encontrar um d, reina.clarão . . .\n" )
return O;

}

if {rnpz.cmp.-ui {d, 0 ) < 0 )

mpz.added, d, phi);
// Se d é negativo, adiciona-se o módulo

mpz.c leal {phi)

return l
}

vaia create.coeffi.ciente(mpz.t p, mpz.t q, mpz.t dp, mpz.t dq, mpz.t qlnv, mpz.t d) {
//

//Ca].cularldo dp, dq

mpz-mod(dp, d, p);
mpz-mod (dq, d, q) ;

//Recuperando p, q e calculando qlnv
mpz.addui (p, p, l) ;
mpz.addui (q, q , l) ;

mpz nverttqlnv, q, p);
}

// Grava em arquivo o par de chaves publica e particular na forma
// Chave Publica : N, e em mexa

// Chave Particular : p, q, dp, dq, qlnv em mexa

//

int mai-nei-nt argc cear ++argv> {

mpz.t p, q. dp, dq, n. d, e, qlnv
int bits, p.exponent : a, crente
FILE '+fpl , '+ :fp2 ;
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if {argc < 2}{

printí("Usar: %s <modulo> [<expoent pub]ico>} \ni'

printf("\ttamanho do medula em bits\n"} ;

printf("\texpoente publico opciona!\n") ;
exit ( - 1) ;

} if ( argc > 2 ) p+exponent = at=oí(argvl2});

argv [0] )

bits = atei(argv]]]);
if {bits < 32) {

pl'inLf("Tamanho da chave Inválido! . \n")

exit ( - 1) ;

}

init-mpz.vais(p, q, dp, dq, qlnv, n, e;, d);
crente = 0;

whi.le (!create} {

crente.crimes (p, bits/4} ;

pl'inLf("Pegou o primeiro primo. \n"} ;

crente.primos (q, bits/4) ;

printf("Pegou o segundo primo.\n"} ;

mpz-mul (n, p, q) ; // Calculam móduloRSA
crente = crente.exponents(p, q, PZ.exponent, bits/4, e

}

d).

//Cria os coeficientes necessários para a aplicacao do TCR
crente.coef:fiel.entsÍp, q, dp, dq, qlnv, d) ;

//Grava em arquivo as chaves publica e particular
open.file(&fpl, SECFILE, 'w');
open file(&fp2, PUBFILE, 'w');
cave..seckey(&fpl, p, q, dp, dq, qlnv} ;
cave..pubkey(&fp2. n, e);

prínEf("Chave publica escrita em \"%s\"\n" , PUBFILE) ;
printf("Chave particular escrita em \"%s\"\n", SECFILE}

//Desaloja memoria das variáveis utilizadas
cl-eax:.mpz.-vais(p, q, dp, dq, qlnv, n, e, d)
fc].ose {fpl) ;

fc].ose (:Ep2 } ;

retuz-n 0; //Avisa ao SO que tudo OK
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+ .+ '# + + # + + '+ '+ .+ + + + .+ + + .+ + # + + + + .+ # .+ + + + + .+ + .+ '+ + + + + + .# .# # + + + + + + .+ .+ + # + + + + + + + + + .+ + & '+ + + + + + .++++

batchkg.c : RSA em Lote - Geração de Chaves

/# Entrada: 1 - Tammho do módulo RSA em bits.

2 - Sequência de b expoentes públicos separados por um espaço

Saída Chave pública na fomna:

< JV, ei , /V, e2, Ar, e3, JV, eb >, onde b é o tamanho do bote, e{ é o i-ésilno expoente

público e -N é o módulo RSA.

2 - Chave particular na forma:

< p, q, AÍ, di , /V, d2 , ..., JV, dÓ >, onde d{ corresponde ao i-ésimo expoente secreto e

p, q são números primos ta] que Ar :; pq. +/

#ínclude
#include
#include
#include
#include

<stdj.o.h>
<std].ib.h>
<gmp h>

:randoirLpackage . h

'print..package.h

//Para printf e sprint
//Para a função exit
//Para a$ funções gmp

#define MAXBXP 32

//Inicializa as variáveis gmp utilizadas durante o programa
vaia i.nit-mpz.vais(mpz.t p, mpz.t: q, int argc, mpz.t e, mpz.t aEI , mpz.t n, mpz.t: phi) {

//

mpz.ini [ {p) ;

mpz.init (q) ;

mpz.i-ni,t {e) ;

for {i- = O; i < argc
mpz.i.nit {d [i] ) ;

mpz.ini L (n) f

mpz.inittphi);

}

//

//Dedal-oca variáveis gmp uti-lizadas durante o programa
void clear mpz .varsÍmpz.t p, mpz.t q, int argc, mpz.t e, mpz.t dll , mpz.t n, mpz.t: phi){

int i
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mpz.clear {p) ;

mpz.clear (q) ;

mpz.clear ( e) ;

Eor (i = 0; i < alga

mpz.c]ear (d [i] ) ;

mpz clear(n);
mpz ear(phi);

}

//Escreve a chave particular no arquivo SECKEY
voíd cave.seckey(FILE fp, mpz.t p, mpz.t q, inE arqc, mpz.t n. mpz.t dÍ]){

//

fprintf('üfp, "p - %-s\n", mpz.get.str((cear +) NULi4, 16, p))

feri-nt:í(+fp, "q ; o.s\n", mpz.get.str((alar J') NULL, ]-6, q)}

for (i = 0; i < argc - 2; i++} {

ípríntf('ífp, "n ' %s\n", mpz.get.st:r{(cear +) NULA

fpri.ntf(+fp, "d : s.s\n'i, mpz get.str{ achar +} HALL
}

16'

16
n) ) ;

d [i] } }

//Escreve a chave publica no arquivo PUBKEY
void cave..pubkey(FILE t+fp, int argc, mpz.t n, int p.exponentE] ){

//

for {i = 0; i < argc 2; i++) {

sprint:f(+fp, "n : --.s\n", mpz.geE.st;r( achar +) HALL
fpri.nEf(+fp, "e = 9-x\n", pl...exponentEi] );

}

}

16, n})

//Recebe um numero i-fitei.ro apontado por x e faz cora que este se:ja
//primo e (lue x-l seja relaEivamante pri,mo aos expoentes publicas
//em p.exponent
//argc: indica a quantidade de expoentes publicas
// e p:..exponenE é um vetar contendo os expoentes publicas utilizados
void crente p(mpz.t x, int argc, ínt p.exponent [)}{

//

mpz.t e, phí;
int j, rali = 0
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mpz.init { e )

raiz init (phi-) ;

mpz.sub.ui (phi , x:, l) ;

//Verifica que os es sao relativamente primos a x l
for (j = 2; (j < argc} && !rali; j-t+){

mpz.set..ui {e, p.exponentij 2] >;

if (!mpz invertee, e, phi)) rali = 1;

//Garante que os es sao relativamente primos a x-l
whi.le (!mpz probab prime..pÍx. 25) l i rali) {

rali = 0;
mpz.addui {x, x, ].) ;

mpz.sub..ui (phi , x , l) ;

for (j = 2; (j < argc) && !Faia; j++) {

mpz.set.ui {e, p.exponent [j - 2] ) ;

if {!mpz.i.nvert(e, e, phi)) rali = 1;

}

}

mpz.clear (e) ;

mpz.clear ( phi )

}

//Gera dois primos apont:aços por p e q com de tamanho
//argc : inda,ca a quantidade de expoentes publicas utilizados
//p.exponent é o vetar que contem o$ expoentes publicas utilizados
vota crente..primos {mpz--t p, mpz.t q int nibbles, int argç, int p.exponentE]){

//

crente random (p, nibbles , 2) ;

create..p {p, alga, p.exponent} ;

print:f {"Pegou o primeiro primo. \n")

crente.random(q, nibbles, 2);
crente..p {q, argc , p.exponent) ;

printf {"Pegou segundo primo. \n")

J

//Cria os expoentes particulares apontados pe].o vetar d]]
//phi: contem o produto dos {pi -l)

//argc ; indica a quantidade de expoentes publicas utili.zados
//p exponent: é o vedor dos expoentes publicas ut:ilizados
int crente.exponents(mpz.E e. mpz.L dL] , mpz.t: phi, int argc, int: p.exponent]]){

//

:int j
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for (j = 2; j < argc; j+-b) {

mpz.set.ui(e, p.exponenE]j 2] }

//Calcula a i.nverda de e mod phi
mpz nvert (d [j -2] , e, phi} ;

if (mPZ cmP (aEj -2} , phi) >= o} {
príntí("Falhou ao econtrar ds.d
return 0;

}

reiniciando \n" , j -l)

//se d for negativo adícíonamos phi

if {mpz cmp.ui (d [j - 23 , 0} < O}

mpz.add (d [j - 2} , d [j - 2] , phi)

}

return l;
}

// Grava em arquivo o par de chaves publica e particular na forma
// Chave Publica : N, e em mexa
// Chave Particular : p, q, N, d!, N, d2 .,. em hera

//

int maia (int algo alar ++argvl{

mpz.[ p, q, phi, n, e, dIMAXEXPl;
int í, bits, nibb].es. j, crente, status = 0

pl..exponenL[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0};
FILE 'v fpl , +fp2 ;

if (argc < 2){

printf("Uso: %.s <modulo> <expoente publico l> <expoente publico 2>

printí ("\t nódulo = tamanho do módulo em bits\ni } ;

Dtihtf("\texponentes publicas separados por um espace\n") ;
exi t: ( - 1 ) ;

} esse íf (argc > 2} {

for (j = 2; j < alga; j++)
p.exponentEj-2] = atou (argv]j] );

} esse if (argc > MÀXEXP} {

prinEf ("Numero excessivo de expoentes máximo = %d", MAXEXP)
exi t ( - 1) ;

<expoente publi.co k> \nl- argv[0]

}

bi t:s = atou (argv [ 1] ) ;

j.f {bits < 32} {

printf("l'amanho da chave Inválido! \n")

exit ( - 1) ;

}
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//Cri-a os dois primos e os expoentes necessários pela chaves
init-mpz.vais(p, q, argc, e, d. n, phã.);
create = 0;

while (!creat6) {

crente..primos(p, q, bits/4, argc, p.exponent) ;
mpz-mu]Ín, p, q) ; // Ca]cu]a o modu].o RSA

mpz.sub-ui {p, p, :l) ;

mpz.s ub.ui (q, q, l ) ;

mpz-mulÍphi, p, q);
mpz.add.ui {p, p, l) ;

mpz addhui (q, q, l) ;

crente = crente..exponentsee, d, phi. argc, p.exponent) ;

// Calcula phi- = {p 1) + {q 1)

}

//Grava em arquivo as chaves publica e
open.fi.le(&fpl-, SECFILE, 'w');
open-fileÍ&fp2, PUBFILE, 'w' );

cave.seckeyj&fpl, p, q, argc, n, d);
cave..pubkey(&fp2, alga, n , p.exponent)

particu].ar

printf ("Chave publ-ica escrita em \"%s\"\n", PUBFILE);
pri.ntf {nChâve particular escriba em \lle-s\u\n+t, SECFILE)

//Desaloja memoria das variáveis utilizadas
clear-mpz.vais(p, q, argc, e, d, n. phi);
fclose {:fpl) ;

fclose {fp2) ;

return O

}

//Indica ao SO que tudo OK

+ 8 + + # + + + + + '+ + + # + + + + .+ + + + + + .# + + '+ + # + + + + .+ + + + + + + + .+ + + + .+ + + + .+ + + + + + .+ # + # + + + '+ + ++++++++++

mprimekg.c : RSA com Múltiplos Primos - Geração de Chaves

/# Entrada: ] - Tamanho do módulo RSA em bits.

2 - Expoente público em hexadecilnal(Opcional)

Saída í - Chave pública na fomla:

< /V, e >, onde e conespoente ao expoente público e iV conesponde ao módulo RSA

2 - Chave particular na forma

< p, q, dp, dç, q/nu > e triplas < ri, d{, t{ > (para i= 3, -. k) , onde k indica o

número de pomos utilizados, d{ é o i-ésimo expoente particular e É{ o i-ésilno coeâciente do TCR. +/

#include
#include
#include
#inc].ude
#include

<stdio.h>
<s td]. ib . h>

<gmp h>

' üpan.néon::.Jnackag :

'prínt..package

//Para printf e fprintf
//Para a função exit
//Para as funções gmp

h
h
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#define k 3

//Inicializa vara.ávei.s gmp util i-zadas
vota init.mpz--vais(mpz.t p]] , mpz.t di]} , mpz.t t]] , mpz.t: n, lnpz.t e, mpz.t d} {

int i

for (i = Q; i < k; i++) {
mpz.iní t.set.ui (p [i] , 0}

mp z.ini-t (di [i.} ) ;

}

for (i = 0; i < k 1; i++)
mpz.ini t ( t [i] ) ;

mpz.init.set.u i. (n . l)

mpz.init (e) ;

mpz.init (d) ;

}

//Desaloja memóri.a das variáveis gmp utilizadas
voi.d c]ear.mpz-vais(mpz.t pÍ] , mpz--t ai[3 , mpz t t]], mpz t n, mpz.t e, mpz.t d) {

int i

for (i = 0; i < k; i++){
mpz..c ]-ear (p [i] ) ;

mpz.c]ear (di [i.] ) ;

}

for (i = 0; i < k-l; i++)
mpz.c]ear ( t [i] ) ;

mp z.clear (n}

mpz.clear (d)

mpz.clear ( e)

}

//Escreve a chave parti.Guiar no arquivo SECKEY segundo PKCS#l v2.1
//

void cave.seckey (FILE +tjip mpz.t p [] mpz.t dí [} , mpz.L E [] ) {

int i
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for {i = O; i < 2; i-++)

fprintf ( +fp, "%c = q.s\n"

for {i = O; i < 2; i++)
fpri.ntf { +fp, "du.c = 9.s\n"

fprinLfÍ+fp, "qlnv = %s\n

for {i = 2; i < k:; i++) {

fprintfetfp, "%c = %s\n'

fpl-ántf ( 'kfp, "d%c = %s\n
fprintfe+fp,"%clnv = %s\n

p'+ i mpz.get.str((alar +) Ê{ULL, 16, pti]));

p'+ i, mpz.get.str((char +) NULL, 16, diri]));
mpz get.str(achar +) NULL, 16, t[0]));

p' + i, mpz.get.str((cear t) NULA, 16, peia));
p' + i, mpz.get.str€1char +) HALL, 16, difi])) ;
p' + i, mpz.get.strÍtchar 'k} NULA, 16,tÍi-]]))

}

//Escreve a chave pubJ-ica no arquivo PUBKEY segundo PKCS#l v2.1
void save...pubkey(FILE t+fp, mpz.t n, mpz.L e) {

//

fpríntf('efp, "n = .:-s\n", mpz.get str(achar +) NUI,L, 16, n))
fprintf(+fp, "e = e.s\n", rnpz..get.str((cear +) RALI., 16, e))

}

//Armazena em x um primo de 4i/k bits
void crente.primos(mpz.t: x, int i) {

//

creat: e.random (x, i , k)

while(!mpz..probab..prime.p (x, 25>)/* Encontraram primo +/

mpz.add.ui {x, x., l) ;

}

//Recebe um vetar de primos em pr] e ret:arda em e e d os expoentes das chaves publica e particu].ar
int crente.exponents (mpz.t pt] , i-nt p.exponent, int nibbles, mpz.t e, mpz.t d) {

mpz.t phi;

//

int: i

//Calcula phi

mpz.â nit.set..ui (phi , ] ) ;

for (i. = 0; i < k; i++-) {

mpz.sub.ui {p [i] , p [i] , ] )

mpz-mu]]phi, phi, pti]);
}

/+ Calcula phi =(p - l)+(q - l)*(r - 1) t/

nibbles
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//Calcu].a e e d

íf {p--exponent ) { / + expoente publico +/

mpz--seLuí (e, p.exponent) ; /+ escolhido pelo usuario +/

esse {

rnpz.set-ui {e, 0} ;

while ( (i- -} > 0} {

mpz-mul.ui (e, e, 16 ) ;

mpz.addui (e, e, get.randomo };

}

}

/ * Pega um e aleatorio +/

whíle (mpz.cmp(e, phi) >= 0)

mpz.div-ui {e, e, 2 ) ;
/ +Divide e por 2, caso sda maior que phi * /

do {

mpz.ad(t.ui (e , e, l }

mpz.gcd (d, e. phi ) ;

} whi.!e (mpz.cmR.uí (d

//d = mdc(e, phi) +/

1} && mpz--cmp (d,phi} <=0) ; //Até mdc(e,phi) = } pna gmantirinversa multiplicativa
}

if (mpz.invert(d, e, phí) == O) {
prinEf("Inversa de e não existe, saindo .. . \n«)
exí t: ( - l} ;

}

if ( !mpz.cmp.lied, 1) 11 mpz.cmp(d, phi) >= Q) {

printf ("Falhou ao encontrar d, reina.cíando . . .\nl- )
return 0;

}

if (mpz.cmp..ui (d, 0) < 0)

mpz;.add(d, d, phi);
//Se d é negativo adiciona-se o módulos/

mpz-:c leal {phi )

return l
}

//Cria os coefi.cientes necessários pelo algoritmo de Garner (TCR)
void crente.coefficients(nlpz.L pt) , mpz.L diE] , mpz.t tl}, mpz.t d) {

//

int i, j

//Calcula dp, dq, dr

for {i = O; i < k; i+-F}
mpz-.-mod (dí [i] , d, p [i.} )
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//Recupera p, q e r

for {i = 0; i < k; i++)
mpz.addui (p !i] , p [i] , ] )

//Calcula qlnv, rlnv .. . necessários para o alg
mpz.invert(t[0], pi]], pE0]) ;

for (i = 1; i < k-l; i++){
mpz.set.ui { t [i] , ].) ;

for {j = O; j < i + 1; j++)
mpz-mu] (t {i] , t tiJ , p [j] ) ;

mpz.invert:etri] , tti] , ptí+].]);

de Garner (TCR)

}

// Grava em arquivo o par de chaves pub]-ica e particu].ar na forma
// Chave Publica : N,e em mexa

// Chave Particular : p, q, dp. dq, qlnv, r, dr, rlnv
int maio (int argc, cear *+argv){

//

mpz.t ptk], di-]k], t]k-]], d, e, n;
int i. bits, p.exponent = O, create
FILE '+fpl, +'fp2;

ãf (argc < 2) {

printf {"Uso: s-s <modulo> [<expoente..pub]ico>] \n" , argv[0])
printf("\to tamanho do módulo em bits\nn) ;

printf("\La escolha do expoent:e publ-ico eh opcional\n") ;
exit ( - 1) ;

} else if { argc > 2 ) p.exponent = atou(argv[2]);

bi.ts = atei (argv {]] ) ;

if {biES < 32) {

printf {"Tamanho da chave inválido! . \n")
exit { - ]. ) ;

}

init-mp z.vais (p, di. , t , n. e

create = 0;

while {!crente){
for (i = O; i < k; i++){

crente..primos {p [i] , bits/
printfe"Pegou %c.\n", 'p

4) ;

for (i = D; i < k; i+-h)

mpz..znu], (n , n, p [i] ) ;

crente = crente exponents(p

}

b j. t s / 4

}

i) e, d)
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//Cria os coeficientes necessários para a apZícacao do TCR
creatq.coefficients(p, di, t, d} ;

//Grava em arquivo as chaves publica
opei}.file(&fpl, SECFILE, 'w');
open.file(&fp2, PUBFILE, 'w'>;
cave.seckey (&fpl, p, di , t) ;

cave..pubkey(ifp2, n, e);

e particular

printf("Chave publica escrita em \".-.s\"\n", P(JBFILE} ;
printf("Chave particu].ar escrita em \"%s\"\n", SECFILE)

//Desaloca memori.a das variáveis utilizadas
clear-mpz.vais(p, di, t, n, e, dJ;
fclose (fpl) ;

Eclose (fp2} ;

return O // Avisa ao SO que judo Ok

+ + + +. + + + + + + + + # + + + +. #. + # + #. + + + + # #' + + + #' + + + +.++'### + + + +. + #. +. +. + + + +. + +. +' + + + #' +' + + + #' #. # + + + + + #+

mpowerkg.c : RSA com Múltiplas Potências - Geração de Chaves

/# Entrada: ] - Tamanho do módulo RSA em bits.

2 - Expoente público em hexadecima](Opcional)

1 - Chave pública na fomla:
< .N, e >, onde e correspoente ao expoente público e .N corresponde ao módulo RSA na
fomia p# q(k indica o tamanho da potência utilizada)

2 - Chave particular na forma:

< p, q* dp, dç, q/mu, e > - onde p, q são primos de aproximadamente (/ogN)/k + l bits,

dp e dç são os expoentes particulares; q/nu é o coeâciente do 'rCR; e é o expoente público
+/

#inc].ude
#include
#include
#inc].ude
#include

<stdio.h>
<stdlib.h>
<gmp.h>
l:andolr\...package.h

'print..package.h

//Para printf e sprint:f
//Para exit
//Para as funções gmp

#define k 2
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//Inicializa variáveis gmp utilizadas
void miE-mpz--vais(mpz.t p. rnpz--t q, mpz.t dp, mpz.[ dq, mpz.t q]nv, mpz--t n, mpz.t e, mpz.t d. mpz.t: pk:) {

//

mpz.ini t: (p) ;

mpz.ini.t {q) ;

mpz init(dp);
mpz.init= (dq) ;

mpz.init {qlnv) ;

mpz.inít {n) ;

mpz.ínit {e) ;

mpz.init {d} ;

mpz.in i L
}

1)

//Desaloja memóri.a das variáveis gmp utilizadas
void clear-mpz--varsÍmpz--t p, mpz--t q, mpz.L dp, mpz mpz.L qlnv, mpz--t n. mpz.t e, mpz.t: d, mpz.L pk) {

//

}

mpz.clear {p) ;

mpz.c].ear {q) ;

mpz.c]. ear {dp) ;

mpz.clear (dq) ;

mpz.cleal {qlnv)
mpz.c ].ear {n) ;

mpz.clear {e) ;

mpz.clear (d) ;

mpz.c ]-ear {pk) ;

//Escreve a chave particular no arquivo SECKEY segue(lo PKCS#l v2.1
vaia save.seckey(FILE t+fp, mpz.t p, mpz.E q, mpz.L dp, mpz.t dq, mpz.t qlnv, npz.t e) {

//

fprintf(*fp,"p = %s\n", mpz geLstr(achar #) NULA, ]-6, p));
fprintfl+fp,"q = a.s\n", mpz.get.str{(cear +) NULL, 16, q));
fpri.ntfÍ+fp,"dp H %s\n", mpz.get.str((char +) NIJLL, 16. dp));
fprintf {+fp,"dq = Q.s\n", mpz.get.str((cear +) HALL, 16, dq));
fprintf(+fp, "qlnv = %$\n", npz-get.str{(cear *) HALL, 16, qlnv))
fprintf(+fp,"e : %s\n", mpz get sLr((arar 't) NULL, 16, e));

}

//Escreve a chave publ-i.ca no arquivo PUBKEY segundo PKCS#l v2.1
void cave..pubkeyeFILE +tfp, mpz.t n, mpz.t e) {

//

fprintf(tfp, "n : .-.s\nif, mpz get str(achar +) UtlLL, 16. n})
fprintfÍ+fp, "e = --.sX.n", mpz.geE.strtÍchar +) NI.tL!., ]6, e))
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//Armazena em p e q pri.mos de 4+nibbles/k+l bits
void creaLe..prímes (mpz.t p, mpz.[ q, int nibb]es, int p.exponen], mpz.t e) {

//

mpz.t gcd

crente..random(p, nibb].es

ií (p.exponent) mpz--set.ui(e, p.exponent} ; //Se usuário entrou com expoente público
else crente.random(e, nibbles, k) ; //caso contrário é criado

mpz.init (gcd) ;

mpz.gcd (gcd, e, p) ;

while ((!mpz..probab..prime..p(p, 25)) ll {!mpz.cmp.uí(gcd, 1} == 0}){
mpz.add uí (p, p, l) ;

mpz.gcd (gcd, e, p) ;

printf ("Pegou o primeiro primo. \n") ;

}

crente.random(q, ni-bules , k+l) ;

while( !npz..probab..prime.p(q, 25) )/* Encontra opãmo q +/

mpz.addui. (q, q , l} ;

printf("Pegou o segundo primo.\n")

//Calcula o valor do expoente particular
int create.exponent--dÍmpz--t p, mpz.t ql, int í, int p.exponent:, npz.t e, mpz.t d) {

//

mpz

mpz ub.ui(p, p, l)
mpz sub:.ui(q} qi l)
mpz.ini t. (phi} ;

mpz.mul ( phi , p, q) ;

i,f (mpz.invert(d. e, phi} == O) {

print:f("Inversa de e nao existe. saindo
exit ( - ].) ;

}

\n")

if ( !mpz.cmp-uí(d, L) ll mpz.cmp(d, phi} >= 0){

printf("Falhou ao encont:rar d, rei.nici.ando . . .\n" )
return O;

}
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if {mpz.cmPJli (d, 0 ) < 0 )

mpz.added, d, phil;
/ /Se d é negativo adiciona-se o módulo

mpz.clear (phi )

return l;
}

//Cria os coefi.ci.entes necessários pelo algoriEmo de Garnez' (I'CR)
vota create.coefficients(mpz t: p, mpz--t q, mpz.t dp, mpz mpz.t qlnv, mpz.L d, mpz.t pk) {

//

//Calcula dp e dq

mpz-mod {dp, d. p)

mpz mod(dq, d, q)

//Recupera p e q

mpz.ad(]üui (p, p, l)

mpz.ad(iüui {(l, q, l}

//Calcula qlnv
mpz.init {qlnv) ;

mpz.invert {qlnv, q, pk)

}

// Grava em arquivo o par de chaves publi.ca e particular na forma
// Chave Publica : N, e em mexa

// Chave Particular : p, q, dp, dq, qlnv, e em mexa

//

int maia(int argc cear t+argv){

mpz p, q, e, d. dp, dq, n. q].nv, pk
int i, bits, p.exponent = O, create;
FILE +fpl, +fp2;

if {argc < 2) {

printf ("Uso: %s <modu]o> [<expoente .pub]ico>J\n", argvE0] )

prinLf("\t:o modu]o = tamanho do modu],o eln bits\n") ;

printf ("\Ea escolha do expoent:e p\lblico eh opcional\n"} ;
exit { - l) ;

} eJ-se if { algo > 2 ) p.exponer:lt = atei(argvi2]);

piES = atoieargvÍllJ;
if {bits < 32) {

prÍntf("Tamanho da chave inválido! ,\n")
exit { - l) ;
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ínít.rnpz..vais(p, q, dp, dq, qlnv, n, e, d,
crente = O;

whi].e ( ! crente) {

crente..crimes(p, q, bits/ 4, Euexponent
for (i = 0; i < k; i.++)

mpz-mul(pk, pk, pJ;
rnpz-mul(n, pk, ql;
creaLe = creat(!....exponent.d(p, q, bits/ 4

pk}

el;

}

P

//Cria os coeficientes necessários para a aplícacao do TCR
cz'ente.coefficients(p, q, dp, dq, qlnv, d. pkl;

//Grava em arquivo as chaves publica
open\.file(&fpl, SECFILE, 'w' );

open-file {&fp2, PUBFILE, 'w' );

savq.seckey(&fpl, p, q, dp, dq, qinv.
savq..pubkey(&fp2, n, eJ;

e particular

e)

prinEf("Chave publica escrita em \"%s\"\n", PUBFILE) ;
printf("Chave particular escrita em \"%s\"\n", SECFILE)

//Desaloca variáveis utilizadas
cJ-eax:.mpz.varsÍp, q, dp, dq, qlnv, n, e, d, pk}
fc].ose(fplJ;
fcloseefp2};

return 0; //!ndi-ca ao SO que tudc} Ok
}

+. +. # & +. # # & + & +. + + + + + + + +' + + + + # # $ # +. + + + + +' # + +. + + #. + + + + + + + + + + # +. +. + + #. + + + + & +. + +. + + #. +. + + + + +'+.++.

rebalancedkg.c : RSA Rebalanceado - Geração de Chaves

/+ Entrada: l Tamanho do módulo RSA em bits

Saída 1 - Chave pública na fonna:

< N, e >, onde e conespoente ao expoente público(da ordem de ]V de tamanho) e ]V

corresponde ao módulo RSA

2 - Chave particular na forma:

< p, q, dp, dç, q/nu >, onde p, q são primos tais que N :: pq
dp e dç são expoentes particulares (pequenos módulo p - ie q - 1 , respectivamente) e qlnt

é o coeâciente do TCR . #/

#ínc].ude <stdio.h>
#inc].ude <stdlib.h>
#inc].ude <gmp.h>
#include "random..package.h
#include ''print e.h''

//Para printf e fprintf
//Para a função exit
//Para as funções gmp
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//Inicializa vara.áveis gmp ut;ilizadas
void miE.mpz.varsÍmpz.t p, mpz.c q, mpz.t: dp, mpz dq, mpz.L qlnv, mpz.t: n, mpz.t e, mpz.t d) {

//

mpz.init (p) ;

mpz
mpz init: (dp)

mpz.inittdq);
mpz.init(qlnv)
mpz initÍn);
mpz itle);
mpz.init {d) ;

}

//Desaloja memória das variáveis gmp utilizadas
vaia clear.mpz...vais(mpz.t p, mpz.t q, mpz dp, mpz.t dq, mpz.t qlnv, mpz.t n, mpz.t e, mpz.t d) {

//

mpz-clear {p) ;

mpz.clearlq);
mpz.cleax-(dp);
mpz.clearÍdq);
mpz.cleareqlnv)
mpz.clear {n) ;

mpz.clearee)
mpz.clear (d) ;

}

//Escreve a chave particular no arquivo SECKEY segundo PKCS#l v2.1
void cave seckey(FILE ++fp, mpz t p, mpz t q, mpz.t dp, mpz t dq, mpz.t; qlnv) {

//

}

//Escreve a chave publica no arquivo PUBKEY segundo PKC$#l v2.1
void cave.J)ubkey(FILE ++fp, mpz.t n, mpz.L e) {

//

fprinLf(*fp, "n : %s\n", mpz get sur((cear +) HALL, 16, nl}
sprint:fÍ+fp, "e = %s\n", mpz.get.str{(cear +) NULl+, 16. e))

Eprintf (+fp, p ; .*.s\n mpz get.str { achar *) HALL, 16,  
fprintf ( *fp, q = %s\n mpz-get.s tr ( (cear  NULA, 16,  
fprintf (+fp , dp = s.s\n" mpz.get.str { (char   NULL, 16, dP) ) ;

fprintf ( +fp, dq = %s\nn mpz.get..s cr ( (cear + ) NULL, L6, dq) ) ;

fpri n t:f { 'kfp , "qlnv = .:s\n mpz.get.s Lr { { char ' ) NULA, 1 6 , qlnv));
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//Cria dois primos p e q de 4'ünibbles/2 bits tal que mdc(p l,q-l)
void crente.crimes (int: nibbles, mpz.t p, mpz.t q) {

//

inpz.t pl-, ql , gcd

crente.random(p, nibbles, 2);
while { !mpz--probab..prime--.p (p, 25) ) /'b Encontra oplimo p +/

mpz dd.ui (p, p, ].) ;

printf ("Pegou o primeiro primo.\n") ;

c[eate..random(q, nibb].es, 2};
mpz.ini t fpZ) ;

mpz init (ql) ;

mpz.init: (gcd) ;

mpz ub.ui (pl, p, l) ;
mpz.Bula-ui {ql , q, l) ;

mpz.gcd (gcd, pl, ql} ;

while(( !mpz..probab prime...p(q
/ + Encontra o palmo q */

mpz.set (ql, q) ;

mpz.ad(iLuí (q, q, l) ;

mpz.gcd (gcd, pl, ql} ;

25)) l (mpz.cmll.ui (gcd, 2 } ) ) {

printf("Pegou o segundo primo
}

\n")

mpz.c]ear {p]. ) ;

mp z.c] ear (ql) ;

mpz.cJ-ear (gcd)

}

//Cria os expoentes das chaves (e e d)

ínt: creat:e=exponents(int nibbles, mpz.:t p, mpz.t q, mpz....t d. mpz.t e} {

//

mpz ql dp, dq, dpl, dql, gcd, phi

mpz.ini t (pl )

mpz.i.nit (q].)

mpz.ini t: (dpl }

mpz i.nit (dql)
mpz.ini.t { gcd)

mpz.init: (phi }

mpz.sub.uí (p!

mpz ub.uí(ql
P

q

1}
.L )
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mpz.i.ni, t.set.ui (dp, 0) ;

crente.Tardam(dp, níbbles, 2);
mpz.gcd(gcd, dp, pl);
whíle {mpz.cmp ui (gcd, l} ) { /t Gamntequemdc(dp,p-l)=1 #/

mpz.add.ui (dp, dp, l) ;

mpz.gcd(gcd, dp, pl);
}

Gera um dp

printfe"Pegou dp. \n")

// -- - - - -Gera um dq

mpz nit.set-ui {dq, 0) ;

crente.randomldq, nibbles, 2)

mpz.gcd {gcd, dq, ql} ;

mpz.mod..ui (dpl , dp, 2) ;

:mpz.mod-ui {dql , dq, 2) ;

while ( {mpz.cmp..ui (gcd, 1) ) il (mpz.cnpedpl
/ + Garante que mdc(dq,q- ] )=] +/
mpz.addúui(dq, dq, L);
mpz.gcdlgcd, dq, ql);
mpz-modui (dql , dq, 2 ) ;

dql) ) ) {

}

printfe"Pegou dq.\n")

mpz-mul(phi., pl, ql)

//Encontra um d ta] que d = dp mod p ' ] e d = dq nod q - ]-
mpz.subldp, dp, dpl); // Calcula dp - (dp mod 2)
mpz.sub(dq, dq, dpl); // Calcula dq - (dq mod 2)

mpz.fdi.v:(i...ui. (dp, dp, 2)

mpz.fdiv.(ã..ui {dq, dq, 2 )

mpz.fdiv:..q.ui(pl, pl-, 2) ; //Calcula (p ' 1)/2
mpz.fdiv.(Z..ui-Íq], q], 2) ; //Ca]cu].a (q - 1)/2

mpz.mod(dp, dp, pl>
mpz-mod {dq, dq , ql)
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mpz.nul(dp, dp, ql);
if (mpz-invert(d, ql, p1)==0){ //Calcula ((q-1)/2)'Í-l} mod (p-1)/2

príntf("inversa l nao exige:e!") ;
exit (0) ;

np4.mul (dp, dp, d) ;

}

mpz-mul (dq, dq, pl} ;

if(npz.ínvert(d, pl, q1) ==0){//Calcula((p 1)/2}'{ 1} mod(q-1)/2
printft"inversa 2 nao existe! ") ;
exit C 0) ;

}

mpz-mul(dq, dq, d);

mpz.add (d, dp, dq) ;

mpz-mu] (p], p], q].)

mpz-mod (d, d, p].)

//Cal-Gula d fazendo d = 2d + dp mod 2

ntpz-mu]..ui (d, d. 2) ;

mpz.add (d, d, dql ) ;

if {mpz.invert(e, d, phi)==O) {

pri.ntf("Inversa de d nao existe!")
return 0;

)

if ( !mpz.cmp.ui(e, 1) 11 mpz.cmple, phi.} >= O) {
pz'int:f("Falhou ao encontrar e, reiniciando. . .\n" );
return a;

esse if (mpz.cmp:.ui {e, 0} < 0}

mpz.add (e, e, phi) ;
//Se e é negativo, adiciona-se o módulo

mpz.clear (phi )

mpz.clear { gcd)

mpz clear(pl);
mpz.clear jql) ;

mpz.clear (dp} ;

mpz leal(dq);
mpz.clear (dpl }

mpz.clear (dql )

retuxn l
}
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//Cri.a os coeficientes uti.lizados pelo algorítmo de Garner (TCR)
void cl-ente.coefficient(mpz.t: p. mpz.t q, mpz.L dp, mpz dq, mpz.t qlnv, mpz.t d) {

//

//Calcula dp e dq

mpz.sub.ui {p, p, l) ;

mpz.sub-ui {q, q, :l) ;

rnp z-mod {dp, d, p) ;

mpz {dq, d, q);
mpz addui {p, p, l) ;
mpz.add.ui {q, q, l)

//Calcula qlnv
mpz nvertÍqlnv, q, p)

}

// Grava em arquivo o par de chaves publica e particular na forma
// Chave Pub ].ica : N, e em mexa

// Chave Particu:lar : p, q, dp, dq, qlnv em mexa
int maia(int alga, arar ++argv){

//

mpz p, q, n, dp, dq, d. e, qlnv
int bits, crente = O;
FILE '#fpl, '+fp2 ;

if (argc < 2) {

printf("Uso: -:-s <modu]o>\n", argvEO] );

printf {"\t:módulo = tamanho do módulo RSA em bi.ts\n")
exit ( - 1) ;

bits = atei ]argv [1] ) ;

if {bit:s < 32) {

printf { "Tamanho da chave Inválido! . \n")
exit { - l) ;

}

miL-mpz.vais(p, q, dp, dq, qlnv, n, e, d);
create = O;

whi:Le {!create) {

crente.,primos(bits/ 4 , p, q) ;

mpz.-mul (n. p, q) ; // Calculam módulo RSA

crente = creat:e.exponenLS(320/4, p, q, d., e) ;
}
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crente.coefficient(p q, dP, dq' qlnv, d)

//Grava em arquivo as chaves publica e

open.file(&fpl, SECFILE, 'w' );

open\.. lei&fp2, PUBFILE, 'w'J;
cave:.seckey(&fpl, p, q, dp, dq, qlnv) ;

cave..pubkey(üfp2, n, eJ;

particu].ar

príntf("chave publica escrita em \"%s\"\n", PUBFILE) ;
printf("Chave particular escrita em \"%s\"\n", SECFILE)

//Desaloca variáveis utilizadas
clear:Jnpz.varstp, q, dp, dq, qlnv, n, e. d)
fclose (fpl) ;

fclose (fp2) ;

return 0; //Avisa ao SO que tudo Ok
}

# +. + + + #. + + + #. + # + + + & #. + # + + + #' +. # + + + # + # + + #. # #. + + + + # # + + +. + + + + + & + + + # + + + + #. + + + + ++##++++.#+'+

rprimekg : RSA Rebalanceado com Múltiplos Primos - Geração de Chaves

/+ Entrada: 1 - Tamanho do módulo RSA em bits

Saída 1 - Chave pública na forma:

< N, e >, onde e correspoente ao expoente público(da ordem de /V em tamanho) e N corresponde
ao módulo RSA.

2 - Chave particular na forma

< p, q, dp, dç, q/nu > e triplas < rã, di, ti >(para i= 3, -. k) , onde k indica o número de primos

uüiizados, d{ é o i-ésimo expoente particular e t{ o i-ésimo coeâcíente do TCR. #/

#ínclude
#ínclude
#include
#include
#include

<stdio.h>
<stdlib.h>
<gmp,h>

-' randorn..package . h
"print age.h

//Para prínt:f e fprintí
//Para a função exit
//Para as funções gmp

#define k 3

//Função responsável pela inicializaçãa das variáveis gmp utilizadas
void iniLmpz--vais(mpz.t: pi [), mpz--t diE] , mpz.t t]], mpz.t n. mpz.t e, mpz t d) {

//

int i.
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for (i = 0; i < k

mpz.i-niC (pi [i] )

mpz.i-nit: {di. [i.] )

mpz.ini.E (e { i] ) ;

mpz.ínit.set-ui {n

mpz.init {e) ;
mpz it (d) ;

}

1)

}

//Função responsável- pelo desalocamento da memória utilizada pelas variáveis gmp
vaia c]ear mpz..varsÍmpz.t pita , mpz.t atEI , mpz t [ÍI , rnpz.t n, mpz.t; e, mpz.t d) {

//

int i

for (i = 0; i < k; í++) {

mpz.c]ear (pi [i] ) ;

mpz.c]ear (di [i.] ) ;

mpz.c]ear (t [i] ) ;

}

mpz.clear (n) ;

mpz.c].eal {e) ;

mpz.clear {d} ;

}

//Escreve a chave particular no ai'ruivo SECKEY segundo PKCS#l v2.1
vaia cave.seckeyeFILE 't+fp, mpz.t pies , mpz.t: diÍ], mpz.t tt]) {

//

int i

for {i = 0; i < 2; i++)
fprintf(*fp, "%c = %s\n", 'p'+ i, mpz.get.str{(cear t) NULA, 16, pi]i]))

for (i = 0; i < 2; j.++)
fpri-ntf(+fp, "d%c = %s\n", 'p'+ i, mpz.get.str((cear t) NULA, 16, diEi]))

fprintf(*fp, "q]nv = %s\n", mpz-get.str((cear t) HALL, ]6, tt0]));
for {i = 2; i < k; i++) {

fprintf['tfp, "%c : %-s\n", 'p' + i, mpz.get.str(achar 't) HALL, 16, piÍi]));
fprintf(*fp, "d%c = ü-s\n", 'p' + i, mpz.get.stlrÍ]char J') HALL, 16. dífi]));
fprintf(*fp,"s.c]nv = b.s\n", 'p' + i, mpz.get.str{ (cear +) HALL, J-6,tri-t]))

}

}
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//Escreve a chave publica no arquivo PUBKEY segundo PKCS#l v2.1
vaia cave.pubkey(FILE ++fp, mpz.t n. mpz.t e} {

//

fprintí(*fp, "n = 9.s\n", mpz.get.str(achar y') HALL, 16, n)}
fprintf(*fp, "e : 9.s\n", rnpz.get.scr((cear +) NULL, 16, el}

}

//Cria 3 primos de 4+nibJ-es/3 bits onde mdc(p!-l, p2-1, p3-1}
voíd crente.,.prirnes (int nibb]es, mpz.t: pies ) {

//

int i;
mpz.t pa [3] , gcd, gcd2

for (i = 0; i < k; i++)
mpz.ini. E (pa [i] } ;

mpz.init= (gcd) ;

mpz.ínit (gcd2 )

// - ------ Pega o primeiro primo
crente. random(pi [O] , nibb]es, k) ;
whi[e {!mpz.probab prime pepi]O] , 25)}

mpz.pddui (pi [0} , pi [0] , 1 } ;

prinEf("Pegou o primeiro primo. \n"}

// -------- Pega o segundo primo
crente.randomÍpiE]] , nibbles, k)

mpz.sub..ui(pa [0] , piEO] , ]} ;

mpz.sub.ui (pa [1] , pi [ZI l) ;

mpz.gçd (gcd, pa [0] , pa [1] } ;

whi[e(( !mpz..probab prime..p(pi]]]
/ t Encontra um primo * /
mpz.set (pa [1] , pi [1] } ;

mpz.addui (pi [[} , pi [1] , 1 } ;

mpz.gcd (gcd, pa [0] , pa [:L] } ;

mpz.cmp.ui (gcd, 2) ) {

}

printf ("Pegou o segundo primo.\nti)

// Pega o terceiro pri-mo

crente.random(pi [2] , nibb]es, k)

mpz.s ub.ui (pa [2} , pi [2] , 1 } ;

mpz.gcd (gcd, pa [1] . pa [2] 1 ;
mpz.gcd (gcd2 ; pa [0] , pa [2] }
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whi[e ( { ! mpz...probab..prime..p (pi[2]
/t Encontra um primo */

mpz.set {pa [2] , pi {2] ) ;

mpz.ad(t ui (pi [2] , pi [2] , 1) ;

mpz.gcd (gcd, pa [1] , pa [2] ) ;

mpz.gcd {gcd2 , pa [O] , pa [2] ) ;

11 mpz.cmp.uiegcd 2) i l mpz.cmp.ui {gcd2 2) ) {

prinLf("Pegou o terceiro primo. \n

}

)

mpz.c ]-ear (pa {0] )

rnpz.c]ear {pa [1] )

mpz.c]ear (pa {2 ] )

mpz.clear (gcd) ;

mpz.clear {gcd2 ) ;

}

//Função que implementa o algoriEmo de Garner
void garnerempz.t diE] , mpz.t daE] , mpz.t paio , mpz.t: d) {

//

mpz.t n.aux, u.aux, resul-, m

//Teorema Chinês
mpz.ini-t {n.aux) ;

mpz.i-ni t: (uaux) ;

mpz.init {resul ) ;

mpz.init (m) ;

do Resto

mpz mu] (m. pa [0] , pa {]] ) ;

mpz.mu] {m, ir-, pa [2] )

for {i = 0; i. < k; i++) {
mpz.fdiv.q {n.aux, m, pa [i] ) ;

if ( {mpz.i.nvert(uaux, n.aux, paria))
printfl''Inversa 2 nao existe");

mpz-mu] (resu], d] [i] , n.aux) ;

mPZJnul {resul, resul-, uaux) ;

mpz.add(di]k] , diÍk] , resulj;
mpz mod(d, diík], ml;

0}

mpz.cl ear {n.aux)
mp z.c ]- ear (u.aux )

mpz cleareresul)
mp z.clear {m} ;
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//Recebe um vetar de primos apontado por pi e calcula os expoentes e e d
int create.exponentsfínl nibbles, mpz.t: pí [} , npz.t d, mpz.t e} {

//

int i;
mpz t gcd, phi, diÍk-b]], da]k], paEk]

mpz.ini t (gcd)
mpz nit (phí)

for (i = 0; i < k; i++) {

mpz.ini t: set.ui (di [i.} , O) ;

mpz.ini E.set.ui (da [i} , 0} ;

mpz.inic (pa [i.] ) ;

mpz.sub.ui (pa [ i} , pi ]i] , ])

}

// Calcula dp

crente.random(di]O] , nibbles, k-l) ;

mpz..gcd(gcd, di. [O} , pa [O} };

while (mpz-cmp uí (gcd, l) ) { /t Garantequegcd(clp,p-})-l +/

mpz addui (di [0] , di [a] , Z} ;

mpz.gcd (gcd, di [0] , pa [0] } ;

}

príntf("Pegou dp. \n"}

// Calcula os dis restantes
for (i = 1; i < k; i++){

creaLe.randoin(di]i], nibbles
mpz.gcd (gcd, di [i} , pa [i] } ;

mpz mo(t ui. {da [í [} , di [i. ]] ,

npz-mo(!....ui(daÍí} , di]i] , 2);

whil-e( (npz.cmp.ui(gcd.l) } ll

/ + Garante que gcd(dq,q-l)=1 */

mpz.adduá (di [i} , di [i] , ])

mpz.gcd (gcd, di [i] , pa [i] ) ;

mpz.mo(]..ui (da [i] , diEí] , 2}

pri.ntf("Pegou ds.c.\n
}

k-l}

2)

(mpz cmp (da [í da [i] ) ) ) {

p'+i}

mpz.set-ui (phi. ].} ;

for (i = 0; i < k; i++}
mpz..mu](phi, phí, patiJ]; //Ca]cu]a (p :])(q ].}...(pk l)
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// Calcula d e e

//Encontra um d tal que d = dp mod p - ! e d = dq mod q - l
for (i = 0; i < k:; i++) {

mpz.sub(di]i], diti], dalil>; // Calcula dpi {dpi mod 2}
mpz.fdiv.%.ui(di]i-] , diti] , 2);

mpz.fdív..q..uiepaEi}, pa]i], 2); //Ca].Gula (pi - 1)/2

mpz mod (di [i] , di {i] , pa [i] ) ;

}

mpz init.set..ui {di [ k] , 0 )

garnerÍdi-, da, pa, d)

//Calcula d fazendo d = 2d + dp mod 2

mpz-mul-..ui(d, d, 2}
mpz.add {d, d, da [0] ) ;

if {mpz.invente, d, phi)==0) {
pri.ntf("Inversa de d nao existe! ")
return O;

}

if { !mpz.cmp.uiee,l) ll mpz.cmp(e,phi) >= 0){

prinLf("Falhou ao encontrar e. reiniciando. . .\n" );
return O;

e],se if (mpz.cmp.ui (e, 0) < 0) //Seeé negativo, adiciona-seomodulo
mpz.add {e, e , phi) ;

}

//Desa[oca memoria das variavei.s uti].izadas
for {í = O; i < k; i++) {

mpz.c]ear (di [i] ) ;

mpz.c]ear {da [i] ) ;

mpz.c]ear (pa [i] ) ;

}

mpz.atear {gcd) ;

mpz.c ]-ear {phi ) ;

return l
}

//Calcula os coeficientes necessários pelo algori.Lmo de Garner (TCR)
void create coefficients(mpz c FIEL, mpz.L dita, mpz t t:ll, mpz.t: d) {

//

in.t i, :j
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//Calcula dp, dq e dr
Eor (i = 0; í < k; i++){

mpz.sub.uí (t [i] , pí [í} , ])

mpz-mod (di [i} , d, t [i] ) ;

}

//Calcula qlnv, rlnv
mpz nvert(t10], piÍ]], píÍ01J;
for {i = 1; i < k 1; i++){

mpz..set ui (t [i] , ] } ;

for (:i = 0; j < i + 1; j++)
mpz.Jnul(tli.}, teia, piljJJ;

mpz.invert(t]i] , t]i3 , pã]i+.L] )

// Grava em arquivo o par de chaves publi.ca e particular na forma:
// Chave Publica ; N,e em hexa

// Chave Particular : p, q, dp. dq, qlnv < r, dr, rlnv> ... em mexa

int maio(int: argc, cear ttargv) {

mpz..t píEk], tÍk], di.[k}, n, d, e
int bits, cxeate, i;
FILE +fPI , +íp2 ;

if (argc < 2) {

printf("Uso: %s <modu]o>\n", argv[0] );

printf ("\t modelo = tamanho do módulo em bits\n">
exit ( - 1) ;

}

bits = atoitargvt]])

if (bits < 32) {

printf("Tamanho da chave inválido! .\n")
exi t: ( 1) ;

}

init-mpz..vale(pi, di, t, n, e, d)
cxeate = O;

while (!creat:e){
crente. primos (bits/ 4 , pi ) ;

for {i = O; i < k; i++} {
mpz-mul (n, n , pi [i} } ;

//Calcula o módulo RSA

crente = creaLe.exponents(320/4
}

pi, d, e}

creat:e.coeffic]e11ES(p]., di, t, d)
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//Grava em arquivo as chaves publica e particular
open.fi],e(&fpl, SECFILE, 'w' );

open ileÍ&fp2, PUBFILE, 'w');
Bate seckeyj&fpl, pi, di, t);
cave pubkeye&fp2, n, e);

printfÍ"Chave publ i.ca escriba em \li%s\"\n", PUBFILH) ;
printf {"Chave particular escrit:a em \"%s\"\n", SECFTLE)

//Desaloca variáveis utilizadas
clear..mpz.varsÍpi., di, t, n, e, d)
fclose {fpl) ;

fcl-ose {fp2) ;

return 0; //Avisa ao SO que t;udo OK
}
J

//
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Devido à similaridade entre os programas responsáveis pela chamadas das rotinas de crip-
tograíia e decriptograíia, colocamos abaixo apenas o caso particular da decriptografia do RSA
QC? atenuando que os demais programas podem ser obtidos com a simples alteração do exemplo
abaixo nas partes referentes às leituras dos dados e chamadas das primitivas criptográficas.

rsaqcdecrypt.c : RSA QC - Decriptografia

/# Entrada: ] - arquivo apontado por SECF{LE, que contem uma chave paaicuiar na seguinte forma

< p, q, dp, dç, q/7zu > onde p, q são primos,

dp = expoente paKicular d reduzido módulo p -- l

dq = expoente particular d reduzido módulo q -- ]

qlnv = coeficiente do TCR, ou seja, q' 1 7nodp

2 - uquívo apontado por CRYFILE, que contem uma mensagem cilada C na seguinte forma

C = <numero menor.que onde IN é pane da chave particular

Saída: Mensagem M gmvada no arquivo apontado por DECFILE.
M contem a decriptografia da mensagem C utilizando a chave secreta apontada por SECFILE

OBS: CRYFILE, DECÍiILE, SECFILE, NUMMSGS e NUMKEYS são especiâcadas em print.package.h +/

#ínclude <gmp.h>
#ínc].ude ''diftime.h
#include t'pl'int...package.h
#include "rsa..package.hl

//Para funcoes gmp

/r/Para diftime
//Para file manager e print.result
//Para rsaqcdecrypt

#define MAXBUF ].000 //Tamanho máximo de caracteres de N (4000 bits)

ínt main(int: argc, char ++argv) {

mpz.t p, q, dp, dq, qlnv, M. C;
cear bufEMAXBUF], buf2EMAXBUF]
struct timeval tO, tf;
lona spend.time, total
int i;
FILE +fpl, +fp2, ü' fp3, ü' fp4; //Arquivos uti.]ízados por file-manager

//Inícializa as vara.aveia GMP

mpz.init {p} ;

mpz.init {q) ;

mpz.ini-t (dp) ;

mpz.inittdq);
mpz.init(qlnvj;
mpz it (M) ;

mpz.init (C) ;
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//Executa NUMMSGS+NUMKEYS decriptografias
for {i = O; i. < NUMMSGS+NUMKEYS; i++} {

//Abre os arquivos utilizados
file-manager('o', 'd', i, &fpl, &fp2, &fp3, &fp4)

//l,e a mensagem cifrada C

fscanf {fpl, "C = s.s" , buf)
mpz.set.str (C, buf, 16) ;

//Le a chave particular {p,q,dp,dq,qlnv) segundo PKCS#l v2.1

fscanflfp2, "s.+s %tc 9.s %+s g.+c u.s", buf, buf2);
mpz.set.str {p, buf, 16) ;

mpz set str (q, buf2, 16} ;
fscanflfp2, "%g's %+c e.s %ts %+c %s", buf, buf2);
mpz.set.str {dp, buf. ]-6) ;

mpz.set.str {dq, buf2 , 16) ;

fscanfefp2, "%o+'s %'ic %os ", buf);
mpz set.str {qlnv, buf , 16 )

//Recupera M de C pelo TCR usando o algoriEmo de Garner
gettimeofday {&t0 , HALL) ;

rsaqcdecrypt(p, q, dp, dq, qlnv, C, M);
gettimeofday { &tf , NULL} ;

//imprime a mensagem decriptografada no arquivo de saída
fprintf(fp3, "M = .*.s\n", mpz.get.str(achar 'k) NULL. 16, M) )

//Calcu].a o tempo gasto pela decriptografia
spendtime = diftime { tf , tO) ;

//Imprime o t:empo gasto pela decriptografia
print.result(i-, &tota}.mime, spendtime. &fp4) ;

//Fecha os arqui-vos utilizados
file.manager('c', 'd', i, &fpl, &fp2, &fp3, &fp4);

}

//Desaloca memoria das variáveis utilizadas
mpz.clear {p) ;

mpz.clear (q} ;

mpz clear(dp);
mpz clear(dq);
mpz ear(qlnv);
mpz.cleareM);
mpz.clear (C) ;

recurn 0; //Indica ao $O que tudo OK

/ ./





Glossário

assinatura digital Codificação
produzida pela aplicação da chave
particular em uma dada mensagem.

decriptograíia Decriptografia ou
geração de assinatura a aplicação da chave
particular. Portanto, ambos os processos
podem codiâcar ou decodiíicar uma
mensagem; vda /ambém cHptografia.ataque Busca ou tentativa de exploração

de falhas através de um método não
necessariamente matemático. DES Data Encryption Standard-

criptossistema de chave simétrica
desenvolvido pela IBM juntamente
com o governo americano na década de 70
como padrão oficial.

autoridade certificadora(CA) Uma
autoridade certificadora(CA) é uma
entidade responsável por garantir
a autenticidade das chaves de uma
determinada pessoa ou companhia. funções de hash Uma função que

recebe um tamanho de entrada variável
produzindo um tamanho âxo na saída.
São normalmente utilizadas para diminuir
o tamanho das assinaturas digitais além
de trazer um nível a mais de segurança
[26,30].

cifra Nome dado a criptografias
elementares.

codificar Por em código, transfiguram
uma dada mensagem.

criptografia Definimos cHptografia ou
veriâcação de assinatura como a aplicação
da chave pública em uma dada mensagem;
t'da ra/nbém decriptograha.

M.IPS MilItaR o/ Instructions per
secara- termo designa a execução de
um milhão de execuções por segundo,
utilizado como medida de velocidade

computacional; veja também MIPS anos.
criptossistema Um algoritmo de
criptografia-decriptografia. MIAS anos indica a execução de um

milhão de execuções por segundo durante
o período ininterrupto de um ano; vda
MIPS.

decodi$car Processo inverso da
codiâcação, tomar legível unia dada
mensagem codificada.
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mpz mü//zp/e preces/on i/eleger- utilizado
como prefixo das funções GMP que
operam com números inteiros.

PDA Personal Digital AssistanL- termo
designado aos equipamentos com recursos
de armazenamento de infomiações e
processamento limitado, por exemplo,
computadores de mão e celulares.

PK.CS Public-key cr)ptography
S/a/zdaxds- Um conjunto de especificações
relativos à criptograõa publicados pelo
laboratórios RSA.

primitiva criptográfica Algoritmo
utilizado para codificar ou decodificar uma
mensagem já formatada.

pomos balanceadas Termo utilizado
para designar dois ou mais primos que
possuam aproximadamente o mesmo
tamanho em bits.

RSA Nome dado ao criptossitema
de chave assimétrico criado por Rivest,
Shamír e Adleman. A sigla RSA
representa a inicial do nome de cada um
dos pesquisadores.

\20SP Integer- to- Oclet-Slring primilive:
padrão de conversão de uma mensagem
X em uma mensagem formatado
O < .M < ]V - l.

OS21tP Octet- Strlng-to- Inleger primltlve.
padrão de conversão de uma mensagem
formatada 0 .; a/ $ }V -- l para uma
mensagem X; a /ambém 120SP.
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