
Beskrivning och exemplifiering av
krypteringsalgoritmer

(HS-IDA-EA-98-106)

Mikael Fredin (fredin@ida.his.se)

Institutionen för datavetenskap
Högskolan i Skövde, Box 408
S-54128 Skövde, SWEDEN

Examensarbete på det datavetenskapliga programmet under
vårterminen 1998.

Handledare: Hans Sörensen



2

Beskrivning och exemplifiering av krypteringsalgoritmer

Examensrapport inlämnad av Mikael Fredin till Högskolan i Skövde, för
Kandidatsexamen (BSc) vid Institutionen för Datavetenskap.

1998-09-09

Härmed intygas att allt material i denna rapport, vilket inte är mitt eget, har blivit
tydligt identifierat och att inget material är inkluderat som tidigare använts för
erhållande av annan examen.

Signerat: _______________________________________________



3

Beskrivning och exemplifiering av krypteringsalgoritmer

Mikael Fredin (fredin@ida.his.se)

Key words: Kryptosystem, Kryptografi, Säkerhet

Abstract
Protecting information is a big issue today. For the department of computer science at
the university of Skövde it is a matter of protecting information like tests, assignments
and personal material. These are all information that makes a system interesting for an
intruder. To increase security to a level that makes it very difficult for an intruder to
read classified information, the information should be encrypted. Different encryption
algorithms, from both symmetric and asymmetric systems, are described, studied and
exemplified in the report. The result of the studie will be a recommendation to the
department of computer science in their effort to achive greater security in their
system.
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Sammanfattning
Det finns ett stort behov av att skydda information från obehöriga eftersom inte all
information är offentlig. För institutionen för datavetenskap på högskolan i Skövde
gäller det att skydda information som tentor, inlämningsuppgifter och lösningsförslag
med mera. Detta är information som gör datorsystemet attraktivt för inkräktare. För att
höja säkerheten till en nivå som gör det svårare för inkräktare att läsa informationen
bör denna krypteras. Olika krypteringsalgoritmer från de symmetriska och
asymmetriska systemen beskrivs, studeras och exemplifieras i rapporten.

Resultatet av rapporten ger en rekommendation till vilka algoritmer som kan vara
lämpliga att införa som krypteringsalgoritmer hos institutionen för datavetenskap på
högskolan i Skövde.
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1. Bakgrund

1.1 Kryptologi

Ända sedan människan lärde sig skriva har man tillämpat många olika system för att
hemlighålla information. I början var detta lätt, ty det var inte så många som kunde
läsa eller skriva. När sedan folk började att kommunicera via brev, tidningar, och
litteratur så uppkom behovet av att kryptera sina meddelanden. De som först började
med kryptering var krigsmakterna som var måna om att inte fienden skulle få tag i
strategisk information som förmedlades mellan de utspridda styrkorna på slagfältet.
En fördel med ett krypterat meddelande är att inte någon obehörig kan läsa det, men
om ett krypterat meddelande hittas, av till exempel en fiende, så vet denna att det
troligtvis står något viktigt i meddelandet. Detta gör att han försöker att forcera
meddelandet och fastställa dess klartext (vanlig läsbar text).

Under andra världskriget använde tyskarna den då avancerade krypteringsmaskinen
ENIGMA för att inte fienden skulle kunna avslöja deras krigsplaner. Likaså hade
japanerna sin maskin Purple. Britterna löste dock krypteringsalgoritmen till ENIGMA
och kunde, i klartext, läsa tyskarnas meddelanden. Detta var ett stort genombrott i
kryptografins historia. Efter denna tidpunkt lades det ned mycket forskning på att hitta
avancerade krypteringsalgoritmer som kunde erbjuda högre säkerhet än tidigare.

Kryptologi är uppdelat i två delar, kryptografi och kryptoanalys.
Kryptografi är vetenskapen och studien av hemlig skrift. Transformationen från en
klartext till en chiffertext kallas chiffrering. Den omvända processen, dvs från
chiffertext till klartext, kallas dechiffrering. Båda processerna kontrolleras av en
kryptografisk nyckel.

Kryptoanalys är vetskapen och studien av hur chiffer knäcks. Denna vetenskap har
utvecklats kraftigt under de senaste decennierna, då det uppkommit avancerade
kryptosystem.

1.2 Kryptosystem

I dagens kryptografiska system skall till exempel frekvensanalys1, se [SEB89],  inte
kunna hjälpa kryptoanalytikern att knäcka ett chiffer. Ett chiffer måste, för att det skall
anses säkert, kunna stå emot alla sorters tester och forceringsförsök, det vill säga
oavsett hur mycket chiffertext man än har tillgång till skall det vara omöjligt att
fastställa klartexten. Detta inkluderar de avancerade tester som man kan göra med
datorer.

Ett kryptosystem skall, enligt [SEB89], [SJÖ96] och [KEY96], uppfylla följande
allmänna krav:

• Chiffrerings- och dechiffreringsavbildningarna måste vara effektiva för varje
nyckel. Det vill säga att det enda sättet att “knäcka” chiffret är att testa varje möjlig
nyckel, så kallad brute force.

• Det skall finnas så många möjliga nycklar att en brute force attack inte skall vara
genomförbar inom rimlig tid.

                                                
1 Ett sätt att leta efter mönster i krypterad text för att kunna forcera algoritmen
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• Systemets säkerhet får bara bero på att nyckeln är hemlig och inte på
hemlighållandet av algoritmen.

ENIGMA var ett slutet kryptosystem, vilket innebär att säkerheten ligger i att kunna
hemlighålla kryptoalgoritmen eller i ENIGMAs fall själva krypteringsapparaten. I
dessa system behövs heller ingen nyckel eftersom att algoritmen måste vara hemlig. I
stort sätt alla kryptosystem som används i dag är öppna system, det vill säga system
där algoritmerna är offentliga, som använder sig av kryptografiska nycklar för
säkerheten.

1.3 Hemliga och offentliga nyckelsystem

Det finns i princip två olika kryptografiska system, system med hemlig nyckel (kallas
även symmetriska system) och system med offentlig nyckel (även kallade
asymmetriska system). Den stora skillnaden mellan systemen är att i ett system med
hemlig nyckel så är både Ek (krypteringsnyckeln)och Dk (dekrypteringsnyckeln)
hemliga och i ett system med offentlig nyckel så är Ek offentlig och Dk hemlig. Detta
gör att de olika systemen kräver olika antal nycklar per användare.

I de flesta kryptografiska system så är Ek och Dk varandras inverser. Det innebär att i
ett system med offentlig nyckel så måste det vara omöjligt att bestämma inversen till
Ek, ty om så inte var fallet skulle man kunna beräkna Dk. Enligt [CRY98] och
[SJÖ96] är Ek ofta en envägsfunktion med så kallad fallucka.

Om det i ett nyckelsystem används olika nycklar för att chiffrera och dechiffrera så är
systemet asymmetriskt. Om däremot samma nyckel används så är systemet
symmetriskt.

CM Ek Dk M
Klartext Chiffreringsnyckel DechiffreringsnyckelChiffertext Klartext

Figur 1

1.4 Begrepp

Nedan beskrivs en del av de begrepp som används i denna rapport.

1.4.1 Nyckel

Antalet nycklar som kan användas i ett kryptosystem mäts vanligen binärt. En 128-
bitars nyckel består av 128 bitar som kan antaga värdet 1 eller 0. En nyckellängd av
128 bitar ger upphov till 2128 olika nyckelkombinationer. Tiden det tar att “knäcka”
chiffret med hjälp av en brute force attack beror på nyckellängden. För tio år sedan
trodde man, enligt [KBP96], att en 64-bitars nyckel skulle vara säker för all framtid
men i dag används upp till 2048-bitars nyckel för att uppnå god säkerhet.

1.4.2 Sekretess

Sekretess innebär att kryptoanalytikern inte skall kunna bestämma klartext från
uppsnappad chiffertext.
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Det finns vissa krav, enligt [SEB89] och [SJÖ96], som man kan ställa på ett system
som skall garantera sekretess. Dessa krav är:

• Det skall vara beräkningsmässigt omöjligt att systematiskt kunna bestämma
chiffreringsavbildningen Dk från en uppsnappad chiffertext C, även om
motsvarande klartext M är känd.

• Det skall vara beräkningsmässigt omöjligt att systematiskt bestämma klartext M
från uppsnappad chiffertext C.

1.4.3 Digital signering

När en bank gör penningtransaktioner vill de gärna veta vem eller vilka som erhåller
pengarna och oftast vill de som erhållit pengarna få avsändaren bekräftad. Detta görs
med så kallade digitala signaturer. En digital signatur skall ha samma egenskaper
som en vanlig underskrift. En digital signatur fastställer alltså avsändaridentiteten.
Enligt [SEB89] skall följande krav kunna ställas på en digital signering för att denna
skall vara tillfredsställande:

• Den digitala signaturen skall vara unik för varje användare.

• Det skall vara omöjligt att förfalska den digitala signaturen.

• Det skall vara enkelt för mottagaren att verifiera den digitala signaturen.

• Den som har skickat den digitala signaturen skall inte kunna förneka detta, dvs
inga förfalskningar.

I ett kryptosystem med offentlig nyckel kan digital signering implementeras enligt
följande:

1. X signerar M genom att räkna ut C = Dx(M).

2. Y bekräftar X:s signatur genom att kontrollera att Ex(C) = M.

3. En tredje part kan lösa en eventuell tvist mellan X och Y genom att kontrollera
att Ex(C) = M.

I ett kryptosystem med hemlig nyckel kan inte avsändarautenticitet garanteras ty både
avsändare och mottagare fogar över samma nyckel. Mottagaren skulle kunna förfalska
avsändarens signatur utan att någon tredje part skulle kunna lösa tvisten.

1.4.4 Autenticitet

Autenticitet innebär att en kryptoanalytiker inte skall kunna ersätta en chiffertext C
med en falsk chiffertext C´. Om man vill garantera autenticitet i ett system skall
följande krav, enligt [SJÖ96],  uppfyllas:

• Det skall vara beräkningsmässigt omöjligt att systematiskt bestämma
chiffreringsavbildningen Ek givet C, även om motsvarande klartext är känd.

• Det skall vara beräkningsmässigt omöjligt att systematiskt bestämma en
chiffertext C´ så att Dk(C´) är en giltig klartext.

"För ett system med hemlig nyckel sammanfaller sekretess och autenticitet, eftersom
Ek och Dk är samma avbildning, eller lätt bestämbara från varandra." [SEB89]
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1.4.5 Permutation (transposition)

Permutation är när en viss informationsmängd transformeras utan att information
läggs till eller ras bort. Ett enkelt, binärt, exempel:

1 0 1 1 0 0 1 0

0 1 1 0 1 1 0 0

5 4 7 8 1 3 2 6

Klartext

Krypterad text

Nyckel

Figur 2

1.4.6 Substitution

Substitution är när informationen, enligt någon specifikation, verkligen ändras. Till
exempel vid en beräkning:

Klartext: 10110010

Nyckel: 11100010  Beräkning: logiskt &.

Krypterad text: 10101111

1.5 Krypteringsalgoritmer

Här presenteras olika krypteringsalgoritmer som används idag. Algoritmerna beskrivs
endast övergripande.

1.5.1 Asymmetriska krypteringsalgoritmer

1.5.1.1 RSA (Rivest, Shamir & Adlemann )

RSA-systemet konstruerades av Rivest, Shamir och Adlemann 1977 och har länge
ansetts som ett mycket säkert och tillförlitlig system. RSA är ett system med offentlig
nyckel. Säkerheten i systemet går ut på att det är lätt att hitta stora primtal men väldigt
svårt att faktorisera produkter av primtal. De primtal man använder är av
storleksordningen 10100 - 10200. [RIS78]

1.5.1.2 Elliptiska kurvalgoritmer

Elliptiska kurvalogritmer är den nyaste algoritmtypen. Punkter på en elliptisk kurva
utgör en matematisk grupp: Givet två godtyckliga punkter finns det operationer som
producerar en ny punkt på kurvan. Vidare kan man ange ett nummer och en punkt på
kurvan för att ange en annan punkt på kurvan. Även om man vet orginalpunkten och
slutpunkten så är det svårt att räkna ut vilket nummer som har använts. [SCH98]

1.5.1.3 Diffie-Hellman

Diffie-Hellman används oftast som system för att utbyta nycklar. Algoritmen bygger
på det diskreta logaritmproblemet. Algoritmen anses, enligt [CRY94a] och [FAH93],
vara säker när tillräckligt stora nycklar och korrekta generatorer används.
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1.5.2 Symmetriska krypteringsalgoritmer

1.5.2.1 Data Encryption Standard (DES)

DES är en vedertagen standard för kryptering av information som är offentlig.
Standarden publicerades i dokumentet FIPS2 PUB 46(se [FIP93]) i januari 1977. DES
är en algoritm som tar en 64-bitars indata och producerar en 64-bitars utdata.
Nyckelstorleken som används är 56 bitar. Algoritmen är både ett block- och ett
produktchiffer eftersom att den alltid opererar på block i samma storlek samt att både
permutation och substitution förekommer. [COE98]

Den amerikanska staten begränsade nyckelstorleken till 56 bitar eftersom algoritmen
bara skulle användas för kryptering av icke hemligt material. En variant på DES,
Triple-DES eller 3DES, baseras på att använda DES tre gånger. Om nycklarna som
används är olika så används 168 bitar som nyckel i algoritmen.

1.5.2.2 International Data Encryption Algoritm (IDEA)

Färdigställdes 1992 av Lai & Massey. IDEA är patenterad av den schweiziska firman
Ascom. IDEA är ett blockchiffer som krypterar 64-bitars block. Under kryptering och
dekryptering används 52 delnycklar som är 16 bitar långa som skapas utifrån en 128-
bitars huvudnyckel. [IDE98]

1.5.2.3 RC5

RC5 är designat av Ronald R. Rivest för RSA Data Security Inc. Det är en
parametriserad algoritm med en variabel blockstorlek, variabel nyckelstorlek och ett
variabelt antal omgångar. Blockstorleken kan vara 32, 64 eller 128 bitar stor. Antalet
omgångar kan variera mellan ett och 255. Nyckelstorleken kan variera mellan noll och
255 bitar. Detta gör att algoritmen är flexibel och erbjuder olika grader av säkerhet.

1.5.2.4 RC6

Algoritmen är en utveckling från RC5 där algoritmen har anpassats för att bli en AES3

kandidat.

1.5.2.5 LOKI97

LOKI97 är utvecklat av L. P. Brown för Australian Defence Force Academy (ADFA).
Algoritmen arbetar med 128-bitars block och har en variabel nyckellängd på 256 bitar.
LOKI97, som är en modifierad version av LOKI91, är en AES kandidat.

1.5.2.6 Blowfish

Blowfish, som skapades av Bruce Schneier, är baserad, som DES, på
Feistel4omgångar. Funktionerna i Blowfish liknar de i DES men är optimerade för
snabbhet och effektivitet.

                                                
2 Federal Information Processing Standard
3 AES - Advanced Encryption Standard
4 Omgång där halva nyckeln används åt gången
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2. Problembeskrivning
Kapitel 2.1 påvisar de problem som rapporten kommer att adressera. Dessa problem
omvandlas sedan till krav som ställs på att en eventuell lösning. Dessa krav beskrivs i
kapitel 2.2.

2.1 Institutionen för datavetenskap (IDA) Högskolan i Skövde

Säkerheten för lagring av information bör förbättras på IDA eftersom en inkräktare
kan, om en användares lösenord knäcks, läsa all information som denna äger. Detta
gäller för IDA tentor, forskningsresultat och annan personlig information. Som det är
på IDA idag skall ett specialanpassat lagringsutrymme användas för tentamens- och
inlämningsuppgifter. Detta gör att all användning av “hemlig” information måste
specialbehandlas om den skall anses säker, ur IDAs synvinkel, det vill säga att
informationen måste sparas på det specialanpassande lagringsutrymmet.

Man vill inte använda sig av speciella behandlingsmetoder som innebär att den
vardagliga rutinen störs, det vill säga man vill kunna behandla all information lika
men ändå använda vissa enkla säkerhetsrutiner, till exempel ett krypteringsförfarande,
för att öka säkerheten för känslig information.

Enligt [KEY96] så kan man dela upp all information i fyra grupper beroende på hur
länge informationen skall vara krypterad med avseende på säkerhet.

A. Information med liten exponeringstid som bankers transaktioner över ett nätverk.
Dessa bör ha hög säkerhet men behöver inte hemlighållas under en längre tid.

B. Information som behöver hållas hemlig så länge informationen används. Till
exempel receptet på Coca-Cola, Prozac med mera.

C. Information som bör hållas hemlig ett par år. Till exempel ett företags
framtidsplaner eller budgetplanering

D. Personlig information som behöver hållas hemlig under en hel livstid. Till exempel
medicinska journaler, privata affärer med mera.

Institutionen för datavetenskap på Högskolan i Skövde har behov av kryptosystem till
grupp B och C. I grupp B ingår till exempel tentor och inlämningsuppgifter som är
under konstruktion och i grupp C ingår till exempel forskningsresultat, institutionens
framtidsplaner och budget med mera. Båda grupperna måste skyddas mot intrång från
inkräktare och detta kan göras genom att kryptera informationen så att endast vissa har
tillgång till den.

2.2 Algoritmerna

Hitta en lösning som med hjälp av befintliga algoritmer kan utföra följande:

• Kryptering/dekryptering av information från grupp B och C, enligt kapitel 2.1.

• Signering/verifiering av den krypterade informationen för att kunna härleda vem
som äger informationen.

Algoritmerna skall även vara:

Snabba, det vill säga utföra operationer som kryptering och verifiering snabbt.
Snabbheten mäts i antalet bytes som krypteras/dekrypteras per sekund och en bra
algoritm har en hastighet över 5.000.000 bytes/s. Eftersom kryptering eller
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dekryptering av information inte skall påverka det vanliga arbetet på IDA, skall
algoritmen vara snabb. Det vill säga att det inte skall ta så lång tid att kryptera
information så att det blir en märkbar belastning på arbetet. En algoritm som är
snabbare än 5 MB per sekund anses uppfylla detta krav.

Säkra i den meningen att inga kända, lyckade kryptoanalyser finns förutom brute
force-attack på nyckelrymden. En brute force-attack måste uppfylla de krav som ställs
på informationen i grupperna B och C, det vill säga att informationen skall vara säker
under varierande tid. Säkerheten, i rapporten, avgörs av:

• de kryptoanalytiska framgångarna

• algoritmens ålder och användning

• hur stora nycklar som kan användas

Testade, det vill säga algoritmerna skall, om möjligt, vara matematiskt bevisade samt
att det skall finnas dokumenterade analyser över algoritmerna. En algoritm som inte är
testad kan heller inte anses säker eftersom det kan finnas dolda sätt att knäcka
algoritmen förutom med brute force. Eftersom att det är orimligt att testa alla
kombinationer av nycklar och klartexter så måste en oberoende källa verifiera att
algoritmen är slumpmässig, i det avseendet att det inte går att härleda chiffertext från
klartext och omvänt, samt att varje bit i utdatan beror på varje bit i nyckeln och
eventuellt  delar av indatan. Om en sådan verifikation finns anses algoritmen testad.
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3. Metod
Rapporten är en litteraturstudie och kommer således att grunda sig på befintligt,
publicerade texter som är hämtade från böcker, tidskrifter och Internet. Även äldre
texter har konsulterats eftersom att all ny information bygger på gammal beprövad
teknik. Eftersom att kryptering är ett starkt växande område så hämtas mycket av
informationen i rapporten ifrån Internet. Det skrivs inte många böcker om ämnet
eftersom att nya algoritmer inte anses säkra innan de testats ordentligt. Däremot
publiceras ofta algoritmer via Internet.

Kapitel 3.1 visar tillgägagångssättet för att hitta en lösning på problemet i kapitel 2.
Kapitel 3.2 beskriver källorna och algoritmerna som används i rapporten.
Efterföljande kapitel redovisar de avgränsningar som gjorts för att begränsa arbetet.

3.1 Tillvägagångssätt

Ett antal algoritmer för kryptering och dekryptering kommer att studeras för att
undersökas om de krav som ställts i kapitel 2.2 kan uppfyllas. Algoritmerna kommer
att beskrivas, ofta ganska detaljerat, för att ge en inblick i hur de fungerar och är
uppbyggda. Under beskrivningen redovisas vad algoritmen klarar av med avseende på
de krav som finns i kapitel 2.2.

3.2 Val av källor och algoritmer

Det finns många olika symmetriska och asymmetriska algoritmer för att kryptera
information. Av dessa kommer endast en liten del att tas upp i denna rapport. Nedan
förklaras vilka algoritmer som kommer att behandlas och varför. De huvudsakliga
källorna som använts för respektive algoritm beskrivs också.

Diffie-Hellman - är den algoritm som ligger till grund för de publika kryptosystemen.
Algoritmen, som är gammal, har en stor utbredning och används fortfarande. Den
största källan till algoritmen kommer från RSA Laboratories Frequently asked
questions about cryptography today([RSA98]) som beskriver och svarar på frågor om
kryptologi i allmänhet. Detta är en stor informationskälla, som enligt RSA
Laboratories är helt opartisk, för alla nybörjare inom kryptologi. Flera hänvisningar
sker i rapporten till denna referens eftersom det är den enda källa som ger en översikt
över kryptologins nyaste forskningsresultat.

RSA - är en utveckling av Diffie-Hellman och är den mest använda algoritmen för
publika kryptosystem. Den är väl testad och matematiskt bevisad, vilket innebär att
det snabbaste sättet att knäcka algoritmen är att testa alla nycklar med så kallad brute
force. Jörgen Sjögren som arbetar på institutionen för naturvetenskap på högskolan i
Skövde ansvarar för en kurs i kryptografi som ger grundkunskap om vad kryptografi
är. I kursmaterialet, [SJÖ96], finns utförlig information om RSA-algoritmens
uppbyggnad som återfinns i rapporten. Följande informationskällor har även använts:
[RSA98], [FAH93] och [CRY94a]

[SCH95] riktar sig till alla publika nyckelsystem och visar den senaste uppskattningen
av hur länge publika nyckelsystem, enligt författaren, kommer att vara säkra.

Elliptiska kurvor - är en nykomling i kryptografiska sammanhang. Algoritmen är
med för att visa att det sker stora satsningar på att ta fram nya algoritmer med samma
eller bättre säkerhet än de gamla. Det man kan vinna på jämfört med RSA-algoritmen
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är tid. [ROY97] beskriver konceptet med elliptiska kurvor och [MQV95] är IEEE:s
standard för offentliga nyckelsystem som ger en utförlig beskrivning av algoritmen
och de bakomliggande matematiska begreppen.

DES - är den mest använda symmetriska algoritmen, mest på grund av att den
fortfarande är en federal standard i USA. Algoritmen är gammal och väl testad.
Nästan alla nya symmetriska algoritmer bygger mer eller mindre på DES. FIPS
beskriver varje federal standard på samma sätt som ANSI och ISO. I rapporten är
FIPS PUB 46-2, som är standarden för DES([FIP93]), beskriven. Josef Pieprzyk har
skrivit boken An introduction to Computer Security [SEB89] tillsammans med
Jennifer Seberry. Boken, som är opartisk, har valts som oberoende källa som ger en
bra och ingående beskrivning av DES algoritmen och dess olika metoder. J. Pieprzyk
har tillsammans med sin kollega J. Brown framställt algoritmen LOKI97, som är en
kandidat till AES, genom grundliga studier av DES och genom dessa hittat flera
svagheter som inte finns i LOKI97. KeyBlitz en organisation som ägnar sig är att
“knäcka” EuroCrypt, som mestadels består av DES, med brute force tekniker genom
att använda outnyttjad datorkraft. KeyBlitz har bidragit med en bra och opartisk analys
av DES([KBP96]). Källan har valts eftersom att det är den enda källa som offentligt
visar sina resultat efter försöken att forcera DES algoritmen.

IDEA - är en väl beprövad algoritm som det ännu inte har hittats någon svaghet i.
Dess popularitet ökade när Phil Zimmermann beslöt att algoritmen skulle ingå i
kryptosystemet Pretty Good Privacy (PGP) Detta möjliggjordes genom att det
Schweiziska företaget Ascom, som har upphovsrätten till IDEA, tillåter fri
användning av IDEA för icke kommersiell användning. [IDE98], som är Ascoms
beskrivning, har valts eftersom att det är den offentliga beskrivningen av algoritmen.
[SCH97] har, som opartisk källa, bidragit med information om krypteringsanalysen
kring IDEA. Bruce Schneier, som är VD för Counterpane Systems, har använts som
en stor informationskälla. Han har bland annat skrivit boken Applied Cryptography
(John Wiley & Sons, 1994 och 1996) som ofta används som referenslitteratur. Han
har också skapat det symmetriska kryptosystemet Blowfish. Följande referenser, i
rapporten, kommer från Bruce Schneier: [SCH95], [SCH97], [SCH93]. [SCH98]
presenterar den senaste uppskattningen av kostnad för att forcera en symmetrisk
algoritm med brute force.

[KEY96] är skriven av flera olika författare, bland annat W. Diffie och R. Rivest, och
visar vilka nyckelstorlekar som representerar de olika säkerhetsnivåerna i dagens läge.

Ronald L. Rivest är professor i datavetenskap vid Massachusetts Institute of
Technology. Han är också vice VD vid MITs Laboratorium för datorsäkerhet. Ronald
Rivest, Leonard Adlemann och Adi Shamir skapade det publika kryptosystemet RSA.
Rivest är även en av grundarna för RSA Data Security Inc. där han även skapade de
symmetriska chiffren RC5 och RC6. Anledningen till att både RC5 och RC6 är med i
rapporten är att den senare är en kandidat till AES som är den nya federala standarden
som skall ersätta DES i USA. Följande referenser kommer från Ronald Rivest:
[RSA78] är den första offentliga beskrivningen av RSA. [RIV98] och [KBSY98] är
de offentliga beskrivningarna av RC5 respektive RC6.

Whitfield Diffie är en ingenjör på Sun Microsystems som specialiserat sig på
säkerhet. Whitfield Diffie och Martin Hellman skapade 1976, den publika
kryptografin, vilket löste problemen med att sända kodad information mellan två
individer utan tidigare relation.
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Algoritmerna har valts ut på grund av att de är väl kända samt att information om dem
finns tillgänglig. Skaparna av algoritmerna har inte haft någon avsikt att hemlighålla
algoritmen för kryptoanalytiker utan istället uppmuntrat dessa att försöka hitta
svagheter i algoritmerna. Källorna som beskriver algoritmerna är ofta skaparnas egna
offentliga dokumentation över algoritmerna. Dessa källor är alla trovärdiga eftersom
att de inte bedömer algoritmens operationer utan endast förklarar hur de fungerar. Alla
jämförelser är gjorda av oberoende källor, det vill säga källor som inte har någon
anknytning till algoritmerna. När rapporten skrivs har endast RC6 och LOKI97
officiellt utmärkt sig som kandidater till AES. Källorna till dessa kandidater är
partiska eftersom det gäller att “sälja” sin algoritm till den amerikanska staten.
Däremot så är beskrivningen av algoritmerna opartiska, på NIST begäran, och är
således med i rapporten.

Båda de stora kryptosystemen, symmetriska och asymmetriska, skall beskrivas
ingående genom att sammanställa olika källor, gamla som nya. I detta avseendet är
gamla källor ofta lika bra som nya eftersom koncepten med symmetriska och
asymmetriska system har funnits länge.

3.3 Avgränsningar

Tidigare versioner av algoritmerna, såsom LOKI89 och RC4, har avgränsats i
rapporten. I rapporten tas det heller ingen hänsyn till om algoritmerna kan
implementeras i hård- och mjukvara.

3.4 Mål

Arbetet skall resultera i en rekommendation för vilken eller vilka algoritmer som kan
tänkas vara lämpliga för att uppfylla de kriterier och krav som ställs i kapitel 2.2.
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4. Utförande
Kapitel 4.1 beskriver symmetriska system och några av dess algoritmer. Kapitel 4.2
beskriver asymmetriska system och några av dess algoritmer. Om man vill använda en
kombination av symmetriska och asymmetriska algoritmer bör man tänka på att de
inte använder lika stora nycklar för samma säkerhet. Tabell 1 visar det uppskattade
förhållandet, enligt [PGP96], mellan symmetriska och asymmetriska  nycklar med
avseende på brute force sökning av nyckelrymden med Number Field Sieve5.

4.1 Symmetriska algoritmer

I system med hemlig nyckel så är både Ek (krypteringsnyckeln)och Dk

(dekrypteringsnyckeln) hemliga. De symmetriska kryptosystemen illustreras, i
rapporten, ofta med ett flödesschema över hur kryptering, dekryptering och
nyckelgenerering går till. Detta för att enklare förstå hur de är uppbyggda.

4.1.1 Nyckeldistribution

I ett symmetriskt nyckelsystem behöver varje par som skall kommunicera med
varandra ett för andra hemligt nyckelpar, det vill säga en krypteringsnyckel (Ek) och
en dekrypteringsnyckel (Dk). Detta gör att om n personer skall kommunicera med
varandra så krävs n(n-1)/2 hemliga nycklar. Detta innebär att om åtta personer vill
kunna skicka krypterade meddelanden till alla varandra så behövs det 8(8-1)/2 = 28
nycklar i systemet. Se figur nedan.

A

C

D

E

F

G

H B

Figur 3. Nyckeldistribution i ett hemligt kryptosystem.

                                                
5 Det snabbast sättet att faktorisera stora tal, se [CRY94a].

Symmetrisk Asymmetrisk

56 bitar 384 bitar

64 bitar 512 bitar

80 bitar 768 bitar

112 bitar 1792 bitar

128 bitar 2304 bitar

Tabell 1
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Det finns många olika symmetriska algoritmer som används för att kryptera
information. Tabell 2, som är sammanställd med hjälp av [CRY94b], [RIV98],
[RBYS98], [BRP98], [SCH97] och [SCH93], visar några av de vanligaste
algoritmerna som används.

Chiffer Blocklängd (bitar) Nyckellängd
(bitar)

Antal omgångar

DES6 64 56 16

LOKI976 128 0..2047 16

RC56 32, 64, 128 0..2047 0..255

RC66 32, 64, 128 0..2047 0..255

IDEA6 64 128 8

Blowfish6 64 0..448 16

 Tabell 2. Sammanställning av symmetriska algoritmer.

4.1.2 DES

1972 började det som numera heter National Institute of Standards and Technology
(NIST) att söka efter ett kryptosystem som skulle skydda icke-säkerhetsstämplad
information. Det tog ända fram till 1974 innan en algoritm som var framtagen hos
IBM uppfyllde de krav som NIST ställde. Algoritmen som gick under namnet
LUCIFER granskades av National Security Agency(NSA) som godkände den.
LUCIFER var från början ett kryptosystem med 128-bitars nyckel, men detta
reducerades av NSA till 56 bitar. Enligt ryktet hade även NSA implementerat en
bakdörr till algoritmen som gjorde att de kunde dekryptera all information som
krypterats med den. Idag, 26 år senare har inte någon sådan bakdörr hittats. Den 23:e
november 1976 antogs den modifierade LUCIFER-algoritmen under namnet Data
Encryption Standard(DES) som en federal standard (se [FIP93]). Likaså patenterade
U.S. State Department algoritmen för att begränsa dess utspridning.

4.1.2.1 Algoritmen

DES algoritmen grundar sig på olika tabeller för att transformera meddelanden från
klartext till kryptotext. Ett datablock genomgår först en initial permutation enligt
Tabell 5, se appendix A.(Alla tabeller skall läsas från vänster-till-höger och uppifrån-
ner). Därefter skall 16 itereringar av funktionen f genomföras. F kombinerar både
substitution och transposition, se 2.4.5.

Låt Ti vara resultatet av den i:te iterationen och låt Vi och Hi representera den vänstra
respektive den högra delen av Ti, dvs Ti = ViHi. Vi är de första(de mest signifikanta)
32 bitarna och Hi de 32 sista(de minst signifikanta) bitarna i blocket. Följande gäller
genom alla iterationer:

Regel 1: Vi = Hi-1

Regel 2: Hi = Vi-1 ⊕ f(Hi-1, Ki) (Ki är delnyckeln i omgång i)

                                                
6 Finns beskriven i rapporten
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L0

1, 2, 3 32

R0

1, 2, 3 32

+ f

L1 = R0 R1 = L0 ⊕ f(R0, K1)

+ f

L2 = R1 R2 = L1 ⊕ f(R1, K2)

+ f

L15 = R14 R15 = L14 ⊕ f(R14, K15)

+ f
R16 = L15 ⊕ f(R15, K16) L16 = R15

Initial Permutation 

1, 2, 3 64

1, 2, 3 64

Invers

Utdata

Indata

Initial Permutation 

K1

K2

Kn

K16

Figur 4. DES algoritmen

Efter den sista iterationen utbytes inte den vänstra och den högra halvan, istället är det
den sammanslagna H16V16 som genomgår den slutliga permutationen enligt Tabell 6.
Den inititala och den slutliga permutationen behövs för att algoritmen skall kunna
användas för både kryptering och dekryptering.

4.1.2.2 Funktionen f

Hi-1 expanderas, enligt Tabell 8, till 48 bitar E(Hi-1). Därefter utförs den binära
operationen XOR mellan E(Hi-1) och Ki. Resultatet delas upp i 8 stycken 6-bitars
grupper:

E(Hi-1) ⊕ Ki = B1B2B3B4B5B6B7B8

Varje 6-bitars block Bj = b1b2b3b4b5b6 används som indata i substitutionsboxarna, se
Tabell 9. Utdatan, Sj(Bj), är ett 4-bitars block.

Substitutionsboxarna(S-box) är 8 stycken 2-dimensionella matriser med fyra rader och
16 kolumner vardera. Värdet i S-boxarna är alltid fyra bitar, dvs talet 4 representeras
som 0100. S-boxarna är numrerade S1-S8.

Bj = b1b2b3b4b5b6 delas upp i rad och kolumn. B1b6 representerar raden och b2b3b4b5

representerar kolumnen i S-box j. Utdatan från B1-8 ger 8 stycken 4-bitars nummer.
Dessa bildar tillsammans ett 32-bitars block som permuteras enligt Tabell 7. Figur 5
visar en schematisk bild över funktionen f.
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S1 S2 S4S3 S6 S7 S8S5

Hi-1

E

+ Ki

P

f(Hi-1, K1)

Figur 5. Funktionen f

Resultatet av permutationen XORas med Vi-1 och bildar H1. Hi-1 bildar samtidigt V1.

4.1.2.3 Generering av nycklar

Nyckeln som DES använder är 64 bitar. Var åttonde bit i 64-bitars nyckeln är en
paritetsbit som endast används för att detektera fel i nyckeln. För att transformera 64-
bitars nyckeln till en 56-bitars nyckel, K, används Tabell 10. Efter detta genomförs
följande:

1. Dela upp 56-bitars nyckeln i två delar med vardera 28 bitar, C(de 28 mest
signifikanta bitarna) och D(de 28 minst signifikanta bitarna).

2. Rotera C och D vänster med det antalet steg som Tabell 12 visar.

3. Sammanfoga C och D till en ny 56-bitars nyckel, K.

4. Transformera K till 48 bitar via Tabell 11 för att få ut nyckel KR, där R är nummret
på omgången.

Steg ett till fyra skall genomföras 16 gånger så att man får 16 48-bitars nycklar.
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VS1

C0

C1

C2

VS2

C16

VS16

VS1

D0

D1

D2

VS2

D16

VS16

PC - 1

PC - 2

PC - 2

PC - 2

K

K1

K2

K16

Figur 6. Nyckelgenerering i DES

4.1.2.4 Sex former av DES

Informationen om de olika formerna av DES är hämtade ur [COE98], [RSA98] och
[CRY94b].

ECB (Electronic Code Book)

Denna form utförs som beskrivningen ovan, dvs ett 64-bitars block med klartext
matas in och ett 64-bitars block med krypterad text kommer ut. Varje block behandlas
individuellt utan interaktion med övriga block. Detta är standardformen av DES och
anses i dag, enligt [COE98], vara den svagaste av de sex.

mi-1 mi

ci-1 ci

ci = Ek(mi) mi = Dk(ci)

Ek Ek

Figur 7. Electronic Code Book

CBC (Cipher Block Chaining)

Denna form gör att varje block är beroende av föregående block genom att utföra den
binära operationen XOR mellan det föregående krypterade blocket och det nya
klartextblocket. Det första blocket XORas med en initial vektor på 64 bitar som både
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sändaren och mottagaren måste ha. Om fel uppstår i ett block så påverkar detta alla
efterföljande block.

mi-1 mi

ci-1 ci

ci = Ek(mi ⊕ ci-1) mi = Dk(ci) ⊕ c i-1

Ek Ek

Figur 8. Cipher Block Chaining

CFB (Chiper FeedBack)

Med denna form kan block som är mindre än 64 bitar krypteras. Klartexten passerar
inte genom DES-algoritmen. I stället utförs operationen XOR mellan klartexten och
ett block som genomgått algoritmen. Ett 64-bitars block, som kallas skift-register,
används som indata block. Chiffertexten passerar igenom en extra komponent, så
kallad M-box, som väljer de M minst signifikanta bitarna av chiffertexten, där M är
det antal bitar man vill kryptera. Detta värde skapar, via XOR med klartexten,
utdatablocket. Utdatablock bildar sedan ett nytt skift-register för efterföljande block.
Som i CBC är alla block beroende på varandra och detta gör att ett fel påverkar hela
proceduren. Skift-registret måste vara känt av både sändare och mottagare men
behöver inte hållas hemligt.

mi-1 mi

Ek

ci-1 ci

ci = mi ⊕ Ek(ci-1) mi =  c i ⊕ Ek(ci-1)

Figur 9. Chiper FeedBack
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OFB (Output FeedBack)

Denna form är lik CFB med den skillnaden att utdatan från DES-algoritmen används
som nytt skift-register i efterföljande omgång istället för den riktiga chiffertexten. Ett
fel i ett block påverkar inte efterföljande block eftersom skift-registret skapas på nytt
efter varje block  utan inverkan från klartexten. OFB är svagare än CFB eftersom en
kryptoanalytiker endast behöver veta den riktiga krypterade texten och DES utdata för
att hitta klartexten på det senaste blocket. Kunskap om nyckeln behövs ej.

mi-1

ci-1

mi

ci

EkSi-1

ci = mi ⊕ Si mi = ci ⊕  SiSi = Ek(Si-1)

Figur 10. Output FeedBack

Triple ECB

I denna form används tre 56-bitars nycklar, vilket höjer nyckellängden till 168 bitar.
Proceduren är densamma som ECB förutom att den utförs tre gånger: kryptering med
nyckel ett, dekryptering med nyckel två och kryptering med nyckel tre.

Triple CBC

Denna form bygger på samma princip som triple ECB men med nästlade block enligt
CBC.

4.1.2.5 Omdöme

DES är en gammal algoritm som har använts som federal standard i nära 20 år. Dess
uppbyggnad består av en nyckel som är begränsad till 64 bitar, flera olika
substitutions-boxar och permutationstabeller. Algoritmen är ganska snabb och
mätningar har visat att om algoritmen är implementerad i mjukvara så kan cirka 4 MB
data krypteras per sekund. I hårdvara är algoritmen mycket snabbare. NIST skall byta
ut algoritmen efter 1998 och algoritmen till den nya standarden, AES, eftersökes
redan.

4.1.3 IDEA

Algoritmen skapades 1990 i ett sammarbete mellan Swiss Federal Institute of
Technology Zurich och Ascom Systec av James Massey och Xuejia Lai och kallades
då Proposed Encryption Standard (PES). 1992 ändrades namnet till IDEA.

4.1.3.1 Generering av delnycklar

IDEA använder sig av en huvudnyckel med nyckellängd på 128 bitar. Ur denna nyckel
skall 52 (K1 .. K52) delnycklar, 16 bitar långa,  skapas enligt följande procedur:

1. K1 till K8 tas direkt från huvudnyckeln.

2. Följande 8 delnycklar tillverkas på samma sätt efter det att huvudnyckeln skiftats
25 bitar åt vänster.
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3. Punkt 2 upprepas tills dess att alla delnycklar skapats.
1 128

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

<<< 25

K8i + 1 K8i + 2 K8i + 3 K8i + 4 K8i + 5 K8i + 6 K8i + 7 K8i + 8

<<< 25

i = 1..15

K49 K50 K51 K52

Figur 11. Nyckelgenerering

Nycklarna K1..52 är krypteringsnycklar och nycklarna KD1..52 som är
dekrypteringsnycklar skapas enligt följande:

KD1=1/K49, KD2=-K50, KD3=-K51, KD4=1/K52

Därefter upprepas följande åtta gånger där indexet hos varje dekrypteringsnyckel ökas
med sex och där indexet hos varje krypteringsnyckel minskas med sex:

KD5=K47, KD6=K48.

KD7=1/K43, KD8=-K45, KD9=-K44, KD10=1/K46.

4.1.3.2 Kryptering

Klartextblocket som skall krypteras är 64 bitar. Detta block delas upp i fyra delblock
(A .. D) om vardera 16 bitar. Följande algoritm används vid kryptering:

Start:

Multiplicera A med K1, addera K2 till B, addera K3 till C och multiplicera D med K4.

Omgång ett består av följande:

1. Beräkna: E = A ⊕ C, F = B ⊕ D

2. Multiplicera E med K5, addera Es nya värde till F.

3. Multiplicera F:s nya värde med K6, addera resultatet till E.

4. Ändra både A och C genom att XORa värdet på F med dem, ändra både B och D
genom att XORa värdet på E med dem.

5. Byt A och B.

Repetera allt detta sju gånger till, med K7 till K12 den andra gången upp till K43 till K48

den åttonde gången. Bytet av A och B utförs inte efter åttonde omgången.

Avslut:
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Multiplicera A med K49, addera K50 till B, addera K51 till C, multiplicera D med K52.
A B C D

K1 K2 K3 K4

K5

K6

K6i+1 K6i+2 K6i+3 K6i+4

K6i+5

K6i+6

i = 1..7

Figur 12. Kryptering och dekryptering med IDEA

4.1.3.3 Dekryptering

Man använder samma algoritm vid dekryptering som vid kryptering med den
skillnaden att nycklarna DK1..52 används istället för K1..52.

4.1.3.4 Omdöme

Algoritmen, som är patenterad av Ascom, använder sig av 128 bitars nyckel vilket är
ganska bra ur säkerhetssynpunkt. Likaså använder sig algoritmen av samma
krypterings- och dekrypteringsförfarande. Under kryptering och dekryptering utförs
många binära operationer, men eftersom att algoritmen inte använder sig av varken
substitutionsboxar eller permutationstabeller så är detta en snabb lösning. IDEA har
uppmätts kryptera information med cirka 4 MB per sekund. Det finns källor som
tycker att nyckelgenereringen är svag eftersom att den inte påverkas av den klartext
som skall krypteras.
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4.1.4 RC5

RC5 är designat av Ronald R. Rivest för RSA Data Security Inc. Det är en
parametriserad algoritm med en variabel blockstorlek, nyckelstorlek och ett variabelt
antal omgångar. Detta gör att algoritmen är flexibel och erbjuder olika grader av
säkerhet.

Det finns tre parametrar som algoritmen använder sig av:

w - Ordstorleken i bitar. Standardvärdet är 32 bitar men kan vara 16, 32 eller 64. RC5
krypterar tvåordsblock: klartext- och chiffertextblock är vardera 2w bitar stora.

R - Antalet omgångar. Detta kan variera mellan noll och 255.

B - Antalet bitar i den hemliga nyckeln K. Värdet kan variera mellan 0 och 255.

RC5 använder en tabell S som expanderar den hemliga nyckeln K till det antal
delnycklar som behövs (en per omgång). Storleken t på S beror på antalet omgångar r:
S har t = 2(r + 1) ord.

4.1.4.1 Algoritm

RC5 använder tre komponenter:

• En nyckelexpansionsalgoritm.

• En krypteringsalgoritm.

• En dekrypteringsalgoritm.

Dessa tre algoritmer använder sig av följande tre operationer(och deras inverser):

• Tvåkomplementsaddition av ord som betecknas +. Detta är modulo-2w addition.
Inversen betecknas -.

• Bitvis exklusivt-eller av ord, som är sin egen invers, betecknas ⊕.

• En vänster rotation av ord. Rotationen av ord x med y bitar betecknas x <<< y. y
beräknas modulus w. Inversen beteckans x >>>y.

4.1.4.2 Kryptering

Låt indatablocket vara två w-bit register A och B. Låt oss anta att
nyckelexpanderingen redan har utförts så att vektorn S[0 ... t-1] har beräknats.

A = A + S[0]

B = B + S[1]

För varje omgång, i stigande ordning, utförs följande:

A = ((A ⊕ B) <<< B) + S[2*i]

B = ((B ⊕ A) <<< A) + S[2*i+1]

där i är omgångsnumret.

4.1.4.3 Dekryptering

Låt indatablocket vara två w-bit register A och B. Låt oss anta att
nyckelexpanderingen redan har utförts så att vektorn S[0 ... t-1] har beräknats.

För varje omgång, i sjunkande ordning, utförs följande:
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B = ((B - S[2*i+1]) >>> A) ⊕ A

A = ((A - S[2*i]) >>> B) ⊕ B

där i är omgångsnumret.

B = B - S[1]

A = A - S[0]

4.1.4.4 Nyckelgenerering

Nyckelgenereringen har till uppgift att fylla vektorn S med t = 2(r +1) element som
utgår ifrån den hemliga nyckeln K. Nyckelgenereringsalgoritmen använder sig av två
“magiska konstanter” och tre algoritmdelar.

Definition av “magiska konstater”

Nyckelgenereringsalgoritmen använder två binära konstanter, Pw och Qw, som har
längden av ett ord. De definieras för godtyckliga w som:

Pw = Udda((e - 2)2w)

Qw = Udda((φ - 1)2w)

där e = 2.718281...(basen för naturliga logaritmer)

φ = 1.618033...(gyllene snittet)

Udda(x) är det udda talet närmast x (avrundat uppåt om x är ett jämt 
tal).

För w = 16, 32, 64 är konstanterna(hexadecimalt):

P16 = b7e1

Q16 = 9e37

P32 = b7e15163

Q32 = 9e3779b9

P64 = b7e151628aed2a6b

Q64 = 9e3779b97f4a7c15

Det första steget i nyckelgenereringsalgoritmen är att konvertera den hemliga nyckeln
K(0...b-1) från bytes till en vektor L(0...c-1) med c = ⎡b/u⎤ ord, där u = w/8 är antalet
bytes per ord. Detta visas här med hjälp av pseudokod:

for i = b-1 downto 0 do

L[i/u] = ( L[i/u] <<< 8) + Κ[i];

Det andra steget i nyckelgenereringsalgoritmen är att initiera vektorn S med hjälp av
konstanterna Pw och Qw. Initieringen visas här i pseudokod:

S[0] = Pw;

for i = 1 to t-1 do

S[i] = S[i-1] + Qw;   
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Det tredje steget är att mixa användarens hemliga nyckel i tre omgångar över
vektorerna S och L. Eftersom vektorerna kan vara av olika storlek så behandlas den
största av dem tre gånger medan de mindre behandlas fler gånger.

I = j = 0;

A = B = 0;

do 3 * max(t, c) times:

A = S[i] = (S[i] + A + B) <<< 3;

B = L[i] = (L[i] + A + B) <<< (A + B);

i = (i + 1) mod t;

j = (j + 1) mod c;

4.1.4.5 Exempel på RC5-32/12/16

Nyckel: 91 5F 46 19 BE 41 B2 51 63 55 A5 01 10 A9 CE 91

Klartext: EEDBA521 6D8F4B15

Chiffertext: AC13C0F7 52892B5B

Nyckel: DC 49 DB 13 75 A5 58 4F 64 85 B4 13 B5 F1 2B AF

Klartext: B7B3422F 92FC6903

Chiffertext: B278C165 CC97D184

4.1.4.6 Omdöme

Algoritmen, som är patenterad av RSA Security Inc., använder sig av en variabel
blockstorlek, nyckelstorlek och ett variabelt antal omgångar. Detta gör att algoritmen
har stora möjligheter att kryptera information av variabel storlek med varierande
säkerhet. RC5 är en mycket snabb algoritm som har uppmätts till att kryptera cirka 16
MB information per sekund. Algoritmen skapar alla nycklar och lagrar dessa i en
tabell innan den startar med krypteringen så initieringen av den varierar med antalet
nycklar som måste genereras.

4.1.5 RC6

RC6 är en utvecklad variant av RC5 som är designad för att klara av kraven för
AES(Advanced Encryption Standard). Eftersom AES kräver att algoritmen behandlar
128-bitars indata så används fyra 32-bitars register i stället för två som i RC5. RC6 är
designat för att klara av att arbeta med två 64-bitars register i stället för fyra 32-bitars
register, men eftersom AES även har bestämda krav på hårdvara så används fyra
registerslösningen istället. RC6 är som RC5 en parametriserad algoritm. AES kräver
RC6-32/20/16 ∨ 24 ∨ 32, det vill säga 32-bitars ord, 20 omgångar och 128, 192 eller
256 bitars nyckel(nycklarna anges i bytes).

Alla fyra w-bits ord använder följande sex operationer:

a + b heltals addition modulo 2w

a - b heltals subtraktion modulo 2w

a ⊕ b bitvis exklusivt-eller av w-bits ord
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a * b heltals multiplikation modulo 2w

a <<< b rotera w-bits ordet a till vänster med det minst signifikanta lg w av b 
steg.

A >>> b rotera w-bits ordet a till höger med det minst signifikanta lg w av b 
steg.

4.1.5.1 Nyckelgenerering

Nyckeln K är b bitar, där 0 ≤ b ≤ 255. Från denna nyckel genereras 2r + 4 ord av
längden w och dessa lagras i vektorn S[0,...,2r + 3]. Skillnaden mellan RC6 och RC5,
när det gäller nyckelgenerering, är att fler ord genereras utifrån K i RC6 och att
vektorerna S och L då är olika stora jämfört med RC5. Om man använder 64-bitars
ord måste P och Q räknas om därefter. För beskrivning av konstanterna P och Q se
avsnittet om RC5.

4.1.5.2 Kryptering

Krypteringen använder fyra 32-bitars register A, B, C, D som innehåller klartexten vid
start och den krypterade texten vid slutet av krypteringen. Krypteringsalgoritmen visas
nedan:

A B C D

S[0]

f<<<

<<<

<<<

f<<<

S[2i + 1]S[2i]

S[2r + 3]S[2r + 2]

A B C D

Repeteras
r 

omgångar

f (x) = x * (2x + 1)

S[1]

Figur 13. Kryptering med RC6
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4.1.5.3 Dekryptering

Dekrypteringsalgoritmen visas nedan:
A B C D

S[2r + 2]

f <<<

A B C D

Repeteras
r 

omgångar

f (x) = x * (2x + 1)

S[2r + 3]

S[2i + 1]

>>>

f<<<

S[2i]

>>>

S[0] S[1]

Figur 14. Dekryptering med RC6

4.1.5.4 Testvektorer för RC6

Klartext: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Nyckel: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Chiffertext: 8F C3 A5 36 56 B1 F7 78 C1 29 DF 4E 98 48 A4 1E

Klartext: 02 13 24 35 46 57 68 79 8a 9b ac bd ce df e0 f1

Nyckel: 01 23 45 67 89 ab cd ef 01 12 23 34 45 56 67 78

Chiffertext: 52 4e 10 2f 47 15 c6 23 1f 51 f6 36 7e a4 3f 18

4.1.5.5 Omdöme

Algoritmen, som är patenterad av RSA Security Inc., arbetar på liknande sätt som
RC5. Den är dock anpassad till NISTs krav på AES. Algoritmen har snabbats upp lite
jämfört med RC5 och kan kryptera information med 17 MB per sekund.

4.1.6 LOKI97

LOKI är en algoritm som designades av ADFA som ett resultat av detaljerad analys av
existerande blockchiffer, speciellt DES. Professor J. R. Seberry övervakade arbetet
med att ta fram algoritmen som utfördes av L. P. Brown som ett steg i hans
doktorsexaminering. Algoritmen finns i flera utföranden. Bland annat LOKI89,
LOKI91 och LOKI97. Både LOKI89 och LOKI91 använder sig av 64-bitars block
som krypteras med en 64-bitars nyckel. LOKI97 använder sig av 128-bitars block och
128-, 192- eller 256-bitars nyckel. Skillnaden mellan LOKI89 och LOKI91 är bland
annat att antalet svaga nycklar reducerats.
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4.1.6.1 Kryptering

Inledningsvis delas indatan(klartexten) [L|R] upp i två 64-bitars ord:

L0 = L

R0 = R

Dessa block går sedan igenom 16 omgångar (i = 1,...,16) i ett balanserat Fiestel-
nätverk:

Ri = Li-1 ⊕  f(Ri-1 + SK3i-2, SK3i-1)

Li = Ri-1 + SK3i-2 + SK3i

Varje omgång använder xor, ⊕ (addition modulus 2), och addition, + (modulus 264),
samt utdatan från en komplex, icke linjär funktion f(A, B) på varje 64-bitars block.
Utdatan utgörs av 128-bitars blocket:

[R16|L16]

f

f

L R

L16R16

3i - 2

3i - 1
i = 1..15

Figur 15. Kryptering med LOKI97

4.1.6.2 Dekryptering

Inledningsvis delas indatan(chiffertexten) upp i två 64-bitars ord:

[L16|R16]

Sedan körs omgångarna i omvänd ordning, dvs (i = 16,...1):

Li-1 = Ri ⊕  f(Li + SK3i, SK3i-1)

Ri-1 = Li - SK3i - SK3i-2

Utdatan utgörs av 128-bitars blocket:

[L0|R0]

4.1.6.3 Nyckelgenerering

Nyckelgenereringen arbetar med 64-bitars ord och använder samma funktion, f(A, B)
som krypteringen och dekrypteringen för att tillföra tillräcklig säkerhet för att man
inte skall kunna beräkna relaterade nycklar. Genereringen initieras, baserat på
storleken av nyckeln, till de fyra 64-bitars blocken [K40|K30|K20|K10] enligt följande:
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256-bitars nyckel [Ka|Kb|Kc|Kd] ger [K40|K30|K20|K10] = [Ka|Kb|Kc|Kd]

192-bitars nyckel [Ka|Kb|Kc] ger [K40|K30|K20|K10] = [Ka|Kb|Kc|f(Ka, Kb)]

128-bitars nyckel [Ka|Kb] ger [K40|K30|K20|K10] = [Ka|Kb| f(Kb, Ka)|f(Ka, Kb)]

Dessa passerar sedan igenom 48 omgångar (i = 1,...,48) för att beräkna de 48
delnycklarna, SKi, enligt följande:

SKi = K1i = K4i-1 ⊕ gi(K1i-1, K3i-1, K2i-1)

K4i = K3i-1

K3i = K2i-1

K2i = K1i-1

där gi(K1, K2, K3) = f(K1 + K3 + (∆ * i), K2)

∆ = ⎣(√5 − 1) ∗ 263⎦ = 9E3779B97F4A7C1516

K1i K2i K3i K4i

f∆i

K1i + 1 K2i + 1 K3i + 1 K4i + 1

Figur 16. Nyckelgenerering med LOKI97

4.1.6.4 Funktionen f(A, B)

Funktionen f(A, B) tar två 64-bitars indata A, B och behandlar dem med två lager av
S-boxar för att producera en 64-bitars utdata. Två permutationer används för att alla
bitar skall ändras.

F(A, B) = Sb(P(Sa(E(KP(A, B)))),B)
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S1

S2

S1

S2

S2

S1

S2

S1

S2

S2

S1

S1

S2

S2

S1

S1

[4-0,63-56]

[58-48]

[52-40]

[42-32]

[34-24]

[28-16]

[18-8]

[12-0]

[63-56]

[55-48]

[47-40]

[39-32]

[31-24]

[23-16]

[15-8]

[7-0]

[63-56]

[55-48]

[47-40]

[39-32]

[31-24]

[23-16]

[15-8]

[7-0]

[63-61]

[60-58]

[57-53]

[52-48]

[47-45]

[44-42]

[41-37]

[36-32]

[63-0][63-0]

Input A

[31-0] [63-32]Input B

[63-0]

63 63 6363

0 0 0 0

Figur 17. Funktionen f(A, B)

4.1.6.5 KP(A, B)

En väldigt enkel permutation som delar upp 64-bitars indata A till två 32-bitars ord
och som använder de lägsta 32 bitarna av indata B för att avgöra om bitarna skall byta
plats i dessa ord.

KP(Al|Ar, SKr) = [ ((Al&¬SKr) | (Ar&SKr)) | ((Ar&¬SKr) | (Al&SKr)) ]

4.1.6.6 E()

Expansionsfunktionen E väljer åtta överlappade grupper om 13 (S1) eller 11 (S2)
bitar. Överlappandet gör att vissa bitar påverkar två S-boxar. E skapar 96-bitars utdata
från 64-bitars indata enligt följande:

[4-0, 63- 56 | 58-48 | 52-40 | 42-32 | 34-24 | 28-16 | 18-8 | 12-0]

4.1.6.7 Sa() och Sb()

Sa() och Sb() är två vektorer av S-boxar som är uppbyggda av boxarna S1 och S2, där
Sa() = [S1, S2, S1, S2, S2, S1, S2, S1]

Sb() = [S2, S2, S1, S1, S2, S2, S1, S1]

4.1.6.8 S-boxar

S-boxarna använder sig av kvadrering i galois fält GF(2n), där n är udda.

S1[x] = ((x ⊕ 8191)3 mod 10513) & 255, in GF(213)

S2[x] = ((x ⊕ 2047)3 mod 2727) & 255, in GF(211)
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4.1.6.9 P()

Permutationen P ser till att utdata på en position aldrig kommer till samma position
vid indata.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 56 48 40 32 24 16 8 0 57 49 41 33 25 17 9 1

1 58 50 42 34 26 18 10 2 59 51 43 35 27 19 11 3

2 60 52 44 36 28 20 12 4 61 53 45 37 29 21 13 5

3 62 54 46 38 30 22 14 6 63 55 47 39 31 23 15 7

4.1.6.10 Omdöme

LOKI97 använder flera substitutionsboxar och permutationstabeller vilket minskar
hastigheten som har uppmätts till 6 MB per sekund. Algoritmen är dock precis som
RC6 en AES kandidat och kan alltså ha nyckelstorlekar upp till 2048 bitar vilket är
väldigt bra.

4.1.7 Blowfish

Blowfish är en algoritm som utvecklats av Bruce Schneier, VD för Counterpane
Systems Inc.

4.1.7.1 Algoritmen

Blowfish är ett 64-bitars blockchiffer som arbetar med en variabel nyckelstorlek
mellan noll och 448 bitar. Algoritmen består av två delar: en nyckelexpansionsdel och
en datakrypteringsdel.

4.1.7.2 Nyckelgenerering

Nyckelgenereringen konverterar en nyckel på maximalt 448 bitar till flera vektorer av
delnycklar på sammanlagt 4168 bytes enligt nedan:

P-vektorn består av 18 32-bitars delnycklar P1, P2,..., P18

Det finns fyra 32-bitars S-boxar med vardera 256 element:

S1,0, S1,1,..., S1,255

S2,0, S2,1,..., S2,255

S3,0, S3,1,..., S3,255

S4,0, S4,1,..., S4,255

1. Initiera P-vektorn och sedan de fyra S-boxarna med ett konstant värde. Detta värde
består av hexadecimala siffror av π. Till exempel:

 P1 = 0x243f6a88

 P2 = 0x85a308d3

 P3 = 0x13198a2e

 P4 = 0x03707344

2. XOR P1 med de 32 första bitarna av nyckeln, XOR P2 med de andra 32-bitarna av
nyckeln. Repetera cykeln tills dess att hela P-vektorn har XORats med nyckelbitar.
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3. Kryptera en sträng med bara nollor med Blowfish-algoritmen och använd
delnycklarna i steg ett och två.

4. Byt ut P1 och P2 med utdatan från steg 3.

5. Kryptera utdatan från steg 3 med hjälp av Blowfish-algoritmen med de modifierade
nycklarna.

6. Byt ut P3 och P4 med utdatan från steg 5.

7. Upprepa proceduren. Byt alla element i P-vektorn och sedan i alla S-boxar  med
utdatan från den ständigt ändrade Blowfish-algoritmen.

Totalt 521 itereringar behövs för att generera alla delnycklar.

4.1.7.3 Kryptering

Dela upp 64-bitars indata A i två 32-bitars delar A = [AL0|AR0].

För varje omgång i (i = 1...16) utför följande:

ALi = AL(i-1) ⊕ Pi

ARi = f(AL(i-1)) ⊕ AR(i-1)

Skifta ALi och ARi

Efter 16 omgångar utför:

Skifta AL15 och AR15

AL16 = AL15 ⊕ P17

AR16 = AR15 ⊕ P18

Skapa utdata B = [AL16|AR16]

f

f

P17 P18

Pi

AL AR

A = [ AL | AR ]

A = [ AL | AR ]

i = 1...15

Figur 18. Kryptering i Blowfish

4.1.7.4 Dekryptering

Dekrypteringen går till på samma sätt som krypteringen med den skillnaden att P-
vektorn används i omvänd ordning, det vill säga P18, P17,..., P1.
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4.1.7.5 Omdöme

Blowfish har en maximal nyckellängd på 448 bitar vilket erbjuder en hyfsad säkerhet
och hastigheten för algoritmen är uppmätt till cirka 5,5 MB per sekund vilket också är
hyfsat. Algoritmen är dock inte speciellt gammal, bara fyra år, vilket gör att den inte
är så väl testad.

4.2 Offentliga nyckelsystem

I ett system med offentlig nyckel så är Ek offentlig och Dk hemlig.

4.2.1 Nyckeldistribution

I ett offentligt nyckelsystem med n användare behövs endast n hemliga nycklar. Detta
på grund av att chiffreringsnyckeln till alla mottagare är offentliga. Mottagarna har
bara sin egen dechiffreringsnyckel att hålla hemlig.

A

C

D

E

F

G

H B

Publika
nycklar

Figur 19. Nyckeldistribution

I ett asymmetriskt system erhåller varje användare ett par av nycklar. En av nycklarna
är privat och skall vara hemlig men den andra nyckeln, som ofta är en invers av den
privata nyckeln, skall vara publik. Om en användare A vill sända ett krypterat
meddelande till person B så krypterar A meddelandet med B:s offentliga nyckel. På så
sätt kan endast B dekryptera meddelandet med sin privata nyckel. Eftersom att varje
nyckelpar är unikt för varje användare så kan de användas till att signera
meddelanden.
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4.2.2 RSA

1976 skrev Richard Guy:

“I shall be surprised if anyone regulary factors numbers of size 1080

without special form during the present century.”

1977 sade Ron Rivest att faktoriseringen av ett tal på 125 siffror skulle ta 40*1016 år.
1994 faktoriserades ett tal med 129 siffror. Faktoriseringen krävde 5000 MIPS-år och
använde 1600 datorer under åtta månader. Tabell 3 visar rekommendationer för val av
nyckelstorlek i bitar för individuell eller företagsanvändning under kommande
framtid. De två grupperna B och C, se kapitel 2.1, representerar grupp A respektive B
i Tabell 3.

Grupp/År 1995 2000 2005 2010 2015

A 650 bitar 900 bitar 1150 bitar 1150 bitar 1450 bitar

B 1150 bitar 1150 bitar 1450 bitar 1450 bitar 1950 bitar

 Tabell 3. Rekommendationer för nyckellängd

4.2.2.1 RSAs uppbyggnad

För att tillverka ett enkelt RSA-system gör man på följande sätt:

• Välj två primtal p och q av storleksordningen 10100, och beräkna n = pq.

• Välj e så att gcd(e,ϕ(n)) = 1. För e skall dessutom gälla att e > max(p,q)  och e >
log2 n. Chiffreringsnyckeln är <e,n>. Chiffreringsalgoritmen är:

      C = E(M) = Me mod n.

• För dechiffreringen krävs ett tal d sådant att ed ≡ 1 (mod ϕ(n)).
Dechiffreringsnyckeln blir då <d, n>. Dechiffreringsalgoritmen är:

      M = D(C) = Cd mod n.

• slutligen förstörs p,q och ϕ(n), publicera e och n tillsammans med
chiffreringsanvisningar.

Funktionsförklaring: gcd() är största gemensamma delare.

ϕ(n) är Eulers funktion.

4.2.2.2 Exempel på RSA

Exemplet är taget ur kursmaterialet från kursen Talteori och kryptografi som gavs på
högskolan i Skövde sommaren 1996.

Generering av nycklar

Välj p = 59 och q = 53.
Då är n = pq = 3127, och ϕ(n) = ϕ(3127) = (59 - 1)(53 - 1) = 3016

Välj e = 543. Kontrollera att gcd(543, 3016) = 1.
Chiffreringsnyckel: <e, n> = <543, 3127>.
Chiffreringsalgoritm: C = M543 mod 3127.

Bestäm d så att ed ≡ 1 (mod 3016), det vill säga hitta en lämplig lösning till 543d +
3016y = 1.



Utförande

35

Euklides algoritm [HAL96] ger: d = 511.
Dechiffreringsnyckel: <d ,n> = <511, 3127>.
Dechiffreringsalgoritm: M = C511 mod 3127.

Det gäller att M < 3127, varför vi måste dela upp ett meddelande i block så att detta
uppfylls. Låt A = 00, B = 01, C = 02, .... Vi kan då tillåta blocklängden två bokstäver.
M = MATEMATIKX ger:

MA = 1200, TE = 1904, MA = 1200, TI = 1908, KX = 1022, dvs

M = 1200 1904 1200 1908 1022

Kryptering

För chiffrering av MA beräknas 1200543 mod 3127, dvs E(MA) = E(1200) = 1200543

mod 3127.

543 = (100001111)2

n0 = 1 r = 1200
a1 = 12002 mod 3127 = 1580

n1 = 1 r = (1200 * 1580) mod 3127 = 1038
a2 = 15802 mod 3127 = 1054

n2 = 1 r = (1038 * 1054) mod 3127 = 2729
a3 = 10542 mod 3127 = 831

n3 = 1 r = (2729 * 831) mod 3127 = 724
a4 = 8312 mod 3127 = 2621

n4 = 1 r = (724 * 2621) mod 3127 = 2642
a5 = 26212 mod 3127 = 2749

n5 = 0 r = 2642
a6 = 27492 mod 3127 = 2169

n6 = 0 r = 2642
a7 = 21692 mod 3127 = 1553

n7 = 0 r = 2642
a8 = 15532 mod 3127 = 892

n8 = 0 r = 2642
a9 = 8922 mod 3127 = 1406

n9 = 1 r = (2642 * 1406) mod 3127 = 2903
E(1200) = 2903

Dekryptering

För dechiffrering av MA beräknas 2903511 mod 3127, dvs D(MA) = D(2903) =
2903511 mod 3127.

511 = (111111111)2

n0 = 1 r = 2903
a1 = 29032 mod 3127 = 144

n1 = 1 r = (2903 * 144) mod 3127 = 2141
a2 = 1442 mod 3127 = 1974
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n2 = 1 r = (2141 * 1974) mod 3127 = 1757
a3 = 19742 mod 3127 = 434

n3 = 1 r = (1757 * 434) mod 3127 = 2677
a4 = 4342 mod 3127 = 736

n4 = 1 r = (2677 * 736) mod 3127 = 262
a5 = 7362 mod 3127 = 725

n5 = 1 r = (262 * 725) mod 3127 = 2330
a6 = 7252 mod 3127 = 289

n6 = 1 r = (2330 * 289) mod 3127 = 1065
a7 = 2892 mod 3127 = 2219

n7 = 1 r = (1065 * 2219) mod 3127 = 2350
a8 = 22192 mod 3127 = 2063

n8 = 1 r = (2350 * 2063) mod 3127 = 1200
D(2903) = 1200

4.2.2.3 Omdöme

RSA är en algoritm som är patenterad av RSA Security Inc. och som återfinns i IEEEs
standard P1363. Patentet, som går ut år 2000 i USA, gäller inte i Sverige eftersom
man inte kan patentera en matematisk algoritm här. Algoritmen har i den senaste
implementationen tillgång till en nyckel på 2048 bitar vilket gör den till en väldigt
säker algoritm. Hastigheten för RSA ligger runt 9 KB per sekund.

4.2.3 Elliptiska kurvor

En elliptisk kurva består av elementen (x, y) som satisfierar ekvationen:

y2 = x3 + ax + b

tillsammans med ett element O som kallas punkt mot oändligheten, som kan
visualiseras som punkten längst upp och längst ned vid varje vertikal linje. Additionen
av två punkter på en elliptisk kurva är definierad med hjälp av mängd regler(till
exempel att punkt p1 plus punkt p2 är lika med -p3, se Figur 20). Motsvarigheten, i
“vanliga” publika algoritmer, till addition i elliptiska kurvor är modulär multiplikation
och multipla adderingar motsvarar modulär exponentiering.

p1

p2

p3

-p3 = p1 + p2

Figur 20. Addition med elliptiska kurvor

Det elliptiska kurvlogaritmproblemet som definieras enligt följande:
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Givet en punkt G på en elliptisk kurva med ordningen r(antalet punkter på kurvan)
och en annan punkt Y på kurvan, finn ett unikt x(0 ≤ x ≤ r-1) så att Y = xG, det vill
säga Y är en multipel av G.

Detta är analogt med det diskreta logaritmproblemet.

4.2.3.1 Grundalgoritm

Först väljs ett underordnat, uppräknerligt fält Fq.(till exempel Z, N eller R) Därefter
väljs en elliptisk kurva E, som definieras över Fq, och en punkt P av primär exponent
n på E. Fältet Fq, kurvan E, punkten P och exponenten n utgör systemets parametrar
och är publik information.

4.2.3.2 Generering av nycklar

Generering av nycklar går till på följande sätt:

1. Välj ett slumptal d i intervallet [1, n-1].

2. Beräkna punkten Q = dP.

Nyckelns publika del är Q och nyckelns privata del är d.

4.2.3.3 Krypteringsprocess

Person B sänder data M till mottagare A.

B utför följande:

1.  Leta reda på A:s publika nyckel Q.

2.  Representera datan  som ett element m ∈ Fq.

3.  Välj ett slumptal i intervallet [1, n-1].

4.  Beräkna punkten (x1, y1) = kP.

5.  Beräkna punkten (x2, y2) = kQ. Om x2 = 0 så gå till steg 3.

6.  Beräkna c = m * x2.

7.  Skicka den krypterade datan (x1, y1, c) till A.

4.2.3.4 Dekrypteringsprocess

Person A dekrypterar texten (x1, y1, c) mottaget från B.

A utför följande:

1.  Beräkna (x2, y2) = d(x1, y1), med hjälp av den privata nyckeln d.

2.  Återställ datan m genom att beräkna m = c * x2
-1.

4.2.3.5 Exempel på Elliptiska kurvor

Systeminitiering

Den underliggande, uppräknerliga mängden är F2
4 och den elliptiska kurvan är

E: y2 + xy = x3 + a3 Punkten P = (xp, yp) = (a5, a11) väljs. Eftersom 5P = O har
punkten P ordningen n = 5.

Publik information är: F2
4, E, P och n = 5.
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Nyckelgenerering

Person A genomför följande:

1. A väljer ett slumptal d = 3 i intervallet [1, 4].

2. A beräknar punkter Q = dP = 3P = (α, 0) = ((1100), (0000)).

Q är publik information

d = 3 är A:s privata nyckel.

Krypteringsprocess

Person B sänder data M = 01111 till person A

Person B utför följande:

1. B tar reda på A:s publika nyckel Q = (xQ, yQ) = (α , 0).

2. B representerar data M som ett element i mängden m = α7.

3. B väljer ett slumptal k = 2  i intervallet [1, 4].

4. B beräknar punkten 2P = (x1, y1) = (α, α) = ((1100), (1100)).

5. B beräknar punkten 2Q = (x2, y2) = (α5, α 11) = ((1010), (1110)).

6. B beräknar c = m * x2 = α7 * α5 = α12 = (0001).

7. B sänder den krypterade datan (x1, y1, c) = (α, α, α12) = ((1100), (1100), (0001)) till
A.

Dekrypteringsprocess

Person A dekrypterar kryptotexten C = (α, α, α12) som är mottagen från A.

Person A utför följande:

A beräknar punkten d(x1, y1)  = 3= (α, α) = (α5, α 11) = ((1010), (1110)) = (x2, y2).

A återställer datan m = c * x2
-1 = α12 * α-5  = α7 = (0111).

4.2.3.6 Omdöme

Elliptiska kurvor är ganska nya i kryptografiska sammanhang. Dess säkerhet bygger
på matematiska bevis men är inte helt testade. Detta gör att säkerheten minskar.
Konceptet med elliptiska kurvor återfinns i IEEEs standard P1363. Det har inte hittats
några hastighetstester på algoritmen men enligt källorna skall den vara snabbare är
RSA eftersom kortare nyckel används för samma säkerhet.

4.2.4 Diffie-Hellman

Diffie-Hellman är en algoritm som konstruerades 1976 av Diffie och Hellman. I deras
publicerade artikel New Directions in Cryptography beskrevs hur två personer, som
inte har haft någon tidigare kontakt med varandra, kan utbyta information utan att
någon utomstående kan ta del av den. Deras artikel ligger till grunden för de så kallade
asymmetriska kryptosystemen. Diffie-Hellman är egentligen ingen
krypteringsalgoritm utan ett sätt att utbyta nycklar.
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4.2.4.1 Algoritmen

Två personer, A och B, vill upprätta en kontakt mellan varandra. För att inte deras
kommunikation skall uppfattas av andra så vill de kryptera den. De beslutar att
använda Diffie-Hellman för att skapa en nyckel som krypterar kommunikationen.
Systemet använder sig av två parametrar p och g. p är ett primtal och g en generator
till p, det vill säga ett tal, mindre än p, som kan generera varje element från 1 till p-1
när den multipliceras med sig själv ett visst antal gånger modulo p.

A och B går till väga på följande sätt:

A genererar ett privat slumptal a.

B genererar ett privat slumptal b.

De genererar sedan de publika värdena ga mod p och gb mod p.

De utbyter därefter publika värden och beräknar den gemensamma nyckeln:

kab = (gb)a = kba = (gb)a

A och B har efter beräkningen en gemensam nyckel som de kan använda för att utbyta
krypterad information. En stor säkerhetsrisk med metoden är att det inte finns något
enkelt sätt att verifiera person A(risk för middleperson attack) , det vill säga det finns
inget sätt att erhålla autenticitet vid initieringen till utbytet av nycklarna.

4.2.4.2 Omdöme

Diffie-Hellman är en mycket gammal algoritm, 22 år, som lade grunden till de publika
kryptosystemen. Algoritmen hade dock inte för avsikt att kryptera stora
informationsmängder utan att kryptera nycklar till de symmetriska systemen.
Hastigheten ligger under den som RSA presterar. Algoritmen ingår också i IEEEs
P1363-standard.
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5. Resultat
Tabell 4 visar en sammanställning av de algoritmer som utvärderats i rapporten.

Beskrivning av Tabell 4:

Algoritm visar vilken algoritm som avses.

Nyckel visar hur stora nycklar som kan användas av algoritmen.

Ålder visar hur gammal algoritmen är.

Testad visar hur omfattande tester som genomförts på algoritmen. Detta är ofta
relaterat till hur gammal algoritmen är.

Säkerhet visar vilken säkerhet algoritmerna har i förhållande till varandra.

Snabbhet visar vilken snabbhet algoritmerna utför kryptering. Samma nyckel- och
blockstorlek samt antal omgångar har använts vid utvärderingen av de algoritmer som
har variabla parametrar. Värderna är framtagna från en Pentium II, 266 MHz, 64 MB
RAM, kompilerat under Microsoft Visual C++ 4.0 under Microsoft Windows NT.

Algoritm Nyckel Ålder Testad Säkerhet Snabbhet i bytes/s

Symmetriska system

DES Låg (56) Hög (24) Hög Låg 4.148.156

IDEA Mellan (128) Mellan (8) Mellan Mellan 3.835.888

RC5 Hög (256) Mellan Mellan Hög 16.128.062

RC6 Hög (256) Låg Låg Mellan 17.052.900

LOKI97 Hög (256) Låg Låg Mellan 6.260.155

Blowfish Hög (448) Låg (4) Mellan Mellan 5.448.032

Asymmetriska system

RSA Hög Hög Hög Hög Mellan

DH Mellan Hög Hög Hög Låg

EC Hög Låg Mellan Mellan Hög

Tabell 4. Sammanställning av algoritmer

Värdena för snabbhet av algoritmerna RC6 och LOKI97, i tabellen, är tagna från
respektive skapares utvärderingar och är således inte trovärdiga i den meningen att
verifiering av en oberoende källa saknas.
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5.1 Diskussion av resultat

Här diskuteras hur de olika algoritmerna förhåller sig till varandra samt vad som är
specifikt för dem.

5.1.1 Symmetriska algoritmer

Nycklar

Nycklarna varierar i storlek mest på grund av att utvecklingen i brute force-attacker
gör stora framsteg. Idag anses till exempel inte längre DES, med sin 56-bitars nyckel,
vara säker. De nyutvecklade algoritmerna har en nyckel på minst 128 bitar. Detta är
också ett av NISTs krav på den nya standarden AES som skall ersätta DES. Eftersom
säkerheten inte ligger i nycklarna hos de symmetriska algoritmerna utan i
algoritmernas uppbyggnad så har inte nyckelstorleken någon större betydelse förutom
att de skall förhindra en brute force-attack mot nyckelrymden. Det finns algoritmer
som RC6, LOKI97 och Blowfish som har en variabel nyckelstorlek. Detta är bra om
man vill kunna kryptera information med samma algoritm men med olika säkerhet,
givet att algoritmen fungerar lika bra (använder alla bitarna i nyckeln på ett korrekt
sätt) med alla nyckelstorlekar.

Ålder och test

DES är en av de äldsta algoritmerna och dess popularitet har gjort den till en mycket
använd och testad algoritm. Den har även inspirerat till nya algoritmer, så som IDEA
och LOKI97, som alla är utvecklade med inriktning av att förbättra den. Tester har
visat att en nyckelrymd på 256 bitar inte längre räcker till för att bibehålla god
säkerhet. LOKI97 och RC6 är väldigt unga algoritmer men bygger på gamla koncept
från tidigare versioner. De är dock ännu inte testade av någon oberoende källa men
detta kommer att ske eftersom de är kandidater till AES. IDEA och RC5 är två
algoritmer som är ganska gamla och som är utförligt testade.

5.1.2 Asymmetriska algoritmer

Nycklar

Nycklarna står i centrum för säkerheten i de asymmetriska algoritmerna eftersom de
bygger på avancerade matematiska beräkningar. Storleken på nycklarna, hos RSA,  är
idag runt 2048 bitar för den bästa säkerheten. Om man skall kryptera information som
skall vara säker fram till år 2005 behöver man, enligt Tabell 3, en nyckel på minst
1150 bitar för grupp B och 1450 för grupp C.

Ålder och test

RSA är den algoritm som diskuterats mest av de asymmetriska algoritmerna.
Grundliga tester har genomförts på algoritmen som visar att det effektivaste sättet att
knäcka algoritmen är att faktorisera nyckeln vilket inte, idag, kan ske inom rimlig tid.
Diffie-Hellman är också en av de äldre algoritmerna och har som RSA genomgått
omfattande tester. Elliptiska kurvor är ett ungt koncept som ännu inte är utförligt
testat.

5.1.3 Asymmetriska och symmetriska algoritmer

Nycklarna är mycket större(antalet bitar) i en asymmetrisk algoritm eftersom det ofta
finns sätt att matematiskt knäcka algoritmerna. Ett exempel är RSA, vars säkerhet
bygger på svårigheten att faktorisera stora tal, som inte skulle fungera med en
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nyckelstorlek mindre än 512 bitar eftersom ett 129-bitars tal faktoriserades redan
1994. RSA är också den mest utsatta algoritmen, av de asymmetriska, för
kryptoanalys eftersom den används flitigt av så väl privatpersoner som företag. En
symmetrisk algoritm behöver endast en så stor nyckel att varje försök till brute force
på nyckelrymden skall ta orimlig tid att genomföra. I de symmetriska algoritmerna
ligger inte säkerhet i nycklarna utan i förmågan för att påverka alla bitar i den klartext
som skall användas, det vill säga i algoritmen själv. Det finns så kallade svaga nycklar
i både de symmetriska och de asymmetriska algoritmerna. Dessa gör det enklare för
en kryptoanalytiker att knäcka chiffret och läsa klartexten. Det finns en del
dokumenterade nycklar för DES och IDEA som anses svaga.

Fördelar och nackdelar:

Den största fördelen med offentliga kryptosystem är bekvämligheten med nycklarna.
Privata nycklar behöver aldrig exponeras för någon i ett offentligt system men i ett
hemligt kryptosystem måste nycklarna utbytas mellan parterna innan de kan användas.
En annan stor fördel med de offentliga systemen är att de erbjuder digital signering.
Detta kan inte erhållas i ett hemligt system. Digital signering innebär också minskad
säkerhet eftersom det upprättas så kallade certification authority(CA) som har till
uppgift att bekräfta de digitala signaturerna. En attack mot en sådan CA kan innebära
att inkräktaren kan personifiera vem som helst i CA:n utan att veta deras privata
nyckel och således erhålla deras meddelanden.

En nackdel med offentliga system är krypteringshastigheten som generellt är
långsammare än i hemliga system. I grunden så användes de offentliga systemen till
att utbyta de hemliga systemens nycklar. Detta är den funktion som de är mest
lämpade för. En kombination av systemen erbjuder  snabba operationer och bra
säkerhet i ett heterogen miljö. Det asymmetriska systemet behövs eftersom det inte
finns några säkra kommunikationskanaler och det symmetriska systemet för att utföra
snabba operationer med information som skall utbytas mellan olika parter.

5.2 Resultat för IDA

Hos IDA är två av kraven att algoritmen skall vara snabb och att en viss säkerhet kan
erhållas. Eftersom att operationer av stora informationsmängder tar lång tid med en
asymmetrisk algoritm rekommenderas en symmetrisk algoritm för dessa. Algoritmen
behöver ha en nyckelstorlek på minst 64 bitar för information i grupp B och 128 bitar
för information i grupp C men eftersom det finns algoritmer som i framtiden skall
klara av att kryptera med 256-bitars nyckel finns det ingen anledning att välja en med
mindre kapacitet. RC5 är den algoritm som är snabbast givet den säkerhet den kan
erhålla. Den har även variabel nyckel- och blockstorlek samt variabelt antal omgångar
vilket gör att samma algoritm kan användas för information av både grupp B och C.
Algoritmen som kan kryptera information i en hastighet av 16 MB i sekunden
kommer inte att hindra det vanliga arbetet hos personalen på IDA.

Eftersom dokumentdelning ofta används hos IDA så krävs också en asymmetrisk
algoritm, för att kunna verifiera vem som har tillgång till  ett dokument. RSA är här
det uppenbara valet. Diffie-Hellman är för gammal och långsam och elliptiska kurvor
för nytt och otestat. RSA kan tillhandahålla en algoritm som skyddas av en 2048-
bitars nyckel vilket ger en hög säkerhet eftersom att nyckelrymden består av 22048

stycken olika nycklar.
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Rekommendationen för IDA är alltså att använda RSA med minst 1024-bitars nyckel
för kryptering av den hemliga nyckel som RC5 använder sig av. RC5 krypterar
information med sin hemliga nyckel. Dock skall en nyckel med minst 64 respektive
128 bitar användas för grupperna B och C.
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6. Vidare arbete

6.1 AES kandidater

Rapporten bygger på befintliga publicerade algoritmer och eftersom NIST inte ännu
har publicerat alla kandidater till AES lämnas en stor del av kandidaterna utanför
rapporten. Ett vidare arbete vore att genomföra en översikt mellan alla kandidater och
jämföra denna med vad som beslutas i frågan om AES. Alla kandidater som uppfyller
NIST krav kommer att var lämpliga algoritmer för framtida krypteringsoperationer.

6.2 “Den första helt säkra koden”

“Det senaste tillskottet i kodernas långa historia kallas kvantkryptografi
och baseras på nutida kärnfysik och kvantmekanik.” [HAU93]

Det hela går ut på att en foton kan ha olika egenskaper men för att komma på vilka så
måste en mätning utföras och under själva mätningen ändras egenskaperna. Den enda
nackdelen med metoden är att man bara kan skicka meddelanden ett par centimeter.
Engelska forskare har, enligt [HAU93], lyckats att skicka ett kvantkryptoprogram med
60 000 bits i sekunden genom en tio kilometer lång optisk fiber genom att använda
fotonens fas istället för dess egenskaper.
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Appendix A. DES tabeller
Permutationer

Permutationstabellerna transformerar ordningen på bitarna i datablocken och
nycklarna. Efter Tabell 5 så har bit 9 av det ursprungliga 64-bitars blocket hamnat på
position 39 i det ny 64-bitars blocket.

0 1 2 3 4 5 6 7

0 58 50 42 34 26 18 10 2

1 60 52 44 36 28 20 12 4

2 62 54 46 38 30 22 14 6

3 64 56 48 40 32 24 19 8

4 57 49 41 33 25 17 9 1

5 59 51 43 35 27 19 11 3

6 61 53 45 37 29 21 13 5

7 63 55 47 39 31 23 15 7

Tabell 5. Initial Permutation (IP)

0 1 2 3 4 5 6 7

0 40 8 48 16 56 24 64 32

1 39 7 47 15 55 23 63 31

2 38 6 46 14 54 22 62 30

3 37 5 45 13 53 21 61 29

4 36 4 44 12 52 20 60 28

5 35 3 43 11 51 19 59 27

6 34 2 42 10 50 18 58 26

7 33 1 41 9 49 17 57 25

Tabell 6. Inverterad IP

0 1 2 3

0 16 7 20 21

1 29 12 28 17

2 1 15 23 26

3 5 18 31 10

4 2 8 24 14

5 32 27 3 9

6 19 13 30 6

7 22 11 4 25

Tabell 7. Permutation

Substitutioner

0 1 2 3 4 5

0 32 1 2 3 4 5

1 4 5 6 7 8 9

2 8 9 10 11 12 13

3 12 13 14 15 16 17

4 16 17 18 19 20 21

5 20 21 22 23 24 5

6 24 25 26 27 28 29

7 28 29 30 31 32 1

Tabell 8. E-bit
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S-box

Varje S-box transformerar om ett 6-bitars block Bj = {b1b2b3b4b5b6} till ett 4-bitars
block enligt Tabell 9.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 14 4 13 1 2 15 11 8 3 10 6 12 5 9 0 7

1 0 15 7 4 14 2 13 1 10 6 12 22 9 5 3 8 S1

2 4 1 14 8 13 6 2 11 15 12 9 7 3 10 5 0

3 15 12 8 2 4 9 1 7 5 11 3 14 10 0 6 13

0 15 1 8 14 6 11 3 4 9 7 2 13 12 0 5 10

1 3 13 4 7 15 2 8 14 12 0 1 10 6 9 11 5 S2

2 0 14 7 11 10 4 13 1 5 8 12 6 9 3 2 15

3 13 8 10 1 3 15 4 2 11 6 7 12 0 5 14 9

0 10 0 9 14 6 3 15 5 1 13 12 7 11 4 2 10

1 13 7 0 9 3 4 6 10 2 8 5 14 12 11 15 5 S3

2 13 6 4 9 8 15 3 0 11 1 2 12 5 10 14 15

3 1 10 13 0 6 9 8 7 4 15 14 3 11 5 2 9

0 7 13 14 3 0 6 9 10 1 2 8 5 11 12 4 15

1 13 8 11 5 6 15 0 3 4 7 2 12 1 10 14 9 S4

2 10 6 9 0 12 11 7 13 15 1 3 14 5 2 8 4

3 3 15 0 6 10 1 13 8 9 4 5 11 12 7 2 14

0 2 12 4 1 7 10 11 6 8 5 3 15 13 0 14 9

1 14 11 2 12 4 7 13 1 5 0 15 10 3 9 8 6 S5

2 4 2 1 11 10 13 7 8 15 9 12 5 6 3 0 14

3 11 8 12 7 1 14 2 13 6 15 0 9 10 4 5 3

0 12 1 10 15 9 2 6 8 0 13 3 4 14 7 5 11

1 10 15 4 2 7 12 9 5 6 1 13 14 0 11 3 8 S6

2 9 14 15 5 2 8 12 3 7 0 4 10 1 15 11 6

3 4 3 2 12 9 5 15 10 11 14 1 7 6 0 8 13

0 4 11 2 14 15 0 8 13 3 12 9 7 5 10 6 1

1 13 0 11 7 4 9 1 10 14 3 5 12 2 15 8 6 S7

2 1 4 11 13 12 3 7 14 10 15 6 8 0 5 9 2

3 6 11 13 8 1 4 10 7 9 5 0 15 14 2 3 12

0 13 2 8 4 6 15 11 1 10 9 3 14 5 0 12 7

1 1 15 13 8 10 3 7 4 12 5 6 11 0 14 9 2 S8

2 7 11 4 1 9 12 14 2 0 6 10 13 15 3 5 8

3 2 1 14 7 4 10 8 13 15 12 9 0 3 5 6 11

Tabell 9. S-box
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Nyckel generering

0 1 2 3 4 5 6

0 57 49 41 33 25 17 9

1 1 58 50 42 34 26 18

2 10 2 59 51 43 35 27

3 19 11 3 60 52 44 36

4 63 55 47 39 31 23 15

5 7 62 54 46 38 30 22

6 14 6 61 53 45 37 29

7 21 13 5 28 20 12 4

Tabell 10. Permutering 1

0 1 2 3 4 5

0 14 17 11 24 1 5

1 3 28 15 6 21 10

2 23 19 12 4 26 8

3 16 7 27 20 13 2

4 41 52 31 37 47 55

5 30 40 51 45 33 48

6 44 49 39 56 34 53

7 46 42 50 36 29 32

Tabell 11. Permutering 2

Rotations

nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Antal bitar att rotera 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1

Tabell 12. Rotationstabell för delnycklar
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Appendix B Matematiska begrepp
Dessa begrepp är endast till för att förstå den matematik som vissa algoritmer bygger
på. Förklaringarna till begreppen och operationerna är tagna ur [RS95], [ROS95],
[MQV95] och [FAH93].

B.1 Diskreta logaritm problemet

Det diskreta logaritmproblemet är, i förenklad form, att hitta exponenten x i formeln
y=gx mod p, det vill säga vilken exponent måste g ha för att erhålla y modulo
primtalet p [FAH93]. Problemet är, enligt [CRY94a], beräkningsmässigt ekvivalent
med att faktorisera stora tal.

B.2 Den uppräknerliga mängden Fp

Låt p vara ett primtal. Den uppräknerliga mängden Fp omfattar mängden av talen {0,
1, 2, ..., p-1} med följande aritmetiska operationer:

Addition: Om a, b tillhör Fp så är a + b = r, där r är resten när talet a + b delas med p,
0 <= r <= p-1.

Multiplikation: Om a, b tillhör Fp så är a * b = s, där s är resten när talet a * b delas
med p, 0 <= s <= p-1.

Låt F*
p beteckna alla element som inte är noll i Fp. I Fp existerar minst ett element g

sådant att något elment i F*
p can uttryckas som en exponent av g. Ett sådant element g

kallas en generator(eller primitivt element) av Fp. Det vill säga:

F*
p = {gi: 0 <= i <= p-2}

Den multiplikativa inversen av a = gi  (tillhörande F*
p) är:

1/a = g-i = g(-i) mod (p-1).

Exempel: Den uppräknerliga mängden F23.

F23 = {0, 1, 2,..., 22}. Exempel på aritmetiska operationer i F23 är 12 + 20 = 32 = 9, 8
* 9 = 72 = 3. Element 5 är en generator av F23. Exponenterna av 5 är:

50 = 1 51 = 5 52 = 2 53 = 10 54 = 4 55 = 20

56 = 8 57 = 17 58 = 16 59 = 11 510 = 9 511 = 22

512 = 18 513 = 21 514 = 13 515 = 19 516 = 3 517 = 15

518 = 6 519 = 7 520 = 12 521 = 14 522 = 1.

B.3 Den uppräknerliga mängden F2
m

Det finns många sätt att konstruera en uppräknerlig mängd med primär exponent antal
element. Metoden som beskrivs här är använder polynomial addition, multiplikation,
division och rest.

Låt f(x) = xm + fm-1x
m-1 + ... + f2x

2 + f1x + f0, fi tillhör F2, vara ett oreducerbar polynom
av graden m över F2, dvs f(x) kan inte faktoriseras till två polynom över F2 där
vardera har grad lägre än m. Den uppräknerliga mängden F2

m omfattar alla polynom
över F2 av graden mindre är m:
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F2
m = {am-1x

m-1 + am-2x
m-2 + ... + a1x + a0 : ai tillhör {0, 1}}.

Elementet (am-1x
m-1 + am-2x

m-2 + ... + a1x + a0) betecknas ofta av en binär sträng (am-

1...a1a0) med längd m, så att:

F2
m = {(am-1...a1a0) : ai tillhör {0, 1}}.

Elementen adderas och multipliceras enligt följande:

Addition: (am-1...a1a0) + (bm-1...b1b0) = (rm-1...r1r0), där ci = ai + bi i F2.

Multiplikation: (am-1...a1a0) * (bm-1...b1b0) = (rm-1...r1r0), där polynomet (rm-1x
m-1 + rm-

2x
m-2 + ... + r1x + r0) är resten när polymonet (am-1x

m-1 + am-2x
m-2 + ... + a1x + a0) * (bm-

1x
m-1 + bm-2x

m-2 + ... + b1x + b0) divideras med f(x) över F2.

Denna metod för att representera F2
m kallas för polynomial basrepresentation.

Exempel: Den uppräknerliga mängden F2
4.

Ta f(x) = x4 + x + 1 över F2. Det kan bevisas att f(x) är oreducerbar över F2.
Elementen av F2

4 är:

(0000) (0001) (0010) (0011) (0100) (0101) (0110) (0111)

(1000) (1001) (1010) (1011) (1100) (1101) (1110) (1111)

Exempel på aritmetiska operationer över F2
4 är (1011) + (1001) = (0010) och

(1101)  * (1001) = (x3 + x2 + 1) (x3 + 1)

= x6 + x5 + x2 +1

= (x4 + x + 1) (x2 + x) + (x3 + x2 + 1)

= (x3 + x2 + x + 1) mod f(x)

= (1111);

dvs resten när (x3 + x2 + 1) (x3 + 1) divideras med f(x) är (1111).


