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RESUMO

O princípio fundamental das cifras de bloco é a geração de criptogramas com 
uma distribuição que não estabeleça correlação com os dados de entrada (textos 
claros ou chaves). Estudos em processos de criptografia evidenciam indícios de 
padrões de “assinatura” associados ao tipo de algoritmo ou a chave utilizada no 
processo de cifragem. Em um ataque somente com texto cifrado (Ciphertext-only 
attack), são poucas as informações disponíveis para um criptoanalista. Existe a ne-
cessidade de conhecer pelo menos o algoritmo criptográfico utilizado na cifragem. 
Neste contexto, este trabalho descreve o uso do Algoritmo Genético (AG) como um 
modelo de ferramenta para o agrupamento de criptogramas gerados por algoritmos 
criptográficos certificados pelo NIST (National Institute Standard Technology). Os 
ensaios realizados com o Algoritmo Genético realizaram o agrupamento de cripto-
gramas gerados por algoritmos cifrantes distintos e pelo mesmo algoritmo cifran-
te com chaves distintas. Adicionalmente, uma técnica de classificação conhecida 
como Template Matching foi associada ao Algoritmo Genético.
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ABSTRACT

The basic principle of block ciphers is the generation of cryptograms with 
a distribution that does not establish a correlation with the input data (plaintext 
or keys). Studies in modern methods of encryption show evidence of “signature” 
associated with the type of algorithm or the key used in the encryption process. 
In a ciphertext-only attack, there is little information available to a cryptanalyst, 
who needs to know at least the cryptographic algorithm used in encryption. In 
this context, this paper describes the use of a Genetic Algorithm (GA) as a tool 
for clustering cryptograms generated by cryptographic algorithms certified by 
NIST (National Institute Standard Technology). Tests with the Genetic Algorithm 
performed by the clustered cryptograms both generated by different algorithms 
and encrypting the same encrypted algorithm with different keys. Additionally, a 
technique known as “Template Matching” was used with Genetic Algorithm for 
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classification. The GA that uses the technique of classification is called in the work 
“Modeled Genetic Algorithm”.

Keywords: Genetic Algorithm, Clustering, Classification, Ciphers.

INTRODUÇÃO

A criptografia tem como objetivo a conversão de textos em claro em criptogra-
mas que são gerados por cifras de blocos ou de fluxo cujo objetivo é a eliminação 
da correlação entre os dados de entrada (texto claro) com os de saída (criptogra-
ma). Todas as informações são convertidas em sequências de números binários 
integradas a uma matemática computacional cujo principio fundamental é uma forte 
aleatorização com o propósito de gerar criptogramas com uma distribuição uniforme 
de caracteres. Vários estudos e ensaios em algoritmos de criptografia evidencia-
ram indícios de uma “assinatura” associada ao tipo de cifra ou da chave em uso. Na 
literatura, por exemplo, observam-se pesquisas e trabalhos que têm desenvolvido 
métodos e técnicas baseadas na Inteligência Artificial, Técnicas de Agrupamento e 
Lógica Fuzzy em cifras de bloco tais como o AES (Advanced Encryption Standard) 
e DES (Data Encryption Standard), todas com o objetivo de agrupar criptogramas, 
consequência da correlação dos textos cifrados com os algoritmos (cifras) ou cha-
ves que os geraram.

 O DES e o AES passaram por intensivas avaliações tanto do meio acadêmi-
co quanto de órgãos como o NIST (National Institute of Standards Technology). O 
objetivo dessas avaliações, tanto de algoritmos quanto dos produtos criptográficos, 
é garantir um mínimo de segurança no uso desses artefatos. O processo de certifi-
cação utilizado pelo NIST, quando da concorrência que elegeu o AES como padrão, 
baseou-se em testes estatísticos. Os relatórios desses ensaios induzem a conclu-
são de que a métrica utilizada para qualificar o nível de segurança dos algoritmos 
testados é função dos níveis de aleatoriedade determinados nos diversos ensaios.

[Soto, 2000] ao relatar os ensaios realizados com os finalistas do AES (MARS, 
RC6, RIJNDAEL, SERPENT e TWOFISH), estabeleceu duas assertivas: a) “em-
bora se acredite que os cinco algoritmos finalistas geram sequências aleatórias, 
os testes foram realizados para mostrar que há evidências empíricas para apoiar 
essa convicção”; b) “os resultados sugerem que, apesar de anomalia detectada 
no SERPENT, é lícito afirmar que todos os algoritmos parecem não ter desvios da 
aleatoriedade detectáveis”.

Quase simultaneamente, [Murphy, 2000] discutiu a metodologia utilizada nes-
ses ensaios e, embora não questionasse a certificação, concluiu seu relatório com 
diversas restrições, entre elas: a) “as hipóteses de teste não são suficientemente 
claras, gerando interpretações diferentes para os resultados”; b) “testes estatísticos 
equivalentes, realizados com os mesmos dados, não geram, necessariamente, os 
mesmos resultados”. Havia, portanto, controvérsias se não pela qualidade dos al-
goritmos, pelo menos pela completude e propriedade dos ensaios realizados. Mais 
recentemente, diversos pesquisadores levantaram outras questões em relação aos 
resultados apresentados por [Soto, 2000].
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Diversos tipos de testes detectaram padrões nos criptogramas gerados pelos 
algoritmos submetidos aos testes do NIST. Estes testes permitiram distinguir crip-
togramas tanto por algoritmo quanto por chave de origem. Esses resultados são 
importantes porque explicitam indícios da transmissão de “assinaturas” dos algorit-
mos e das chaves aos criptogramas.

[Knudsen, 2000] realizou o chamado “ataque de distinção”, para criptogramas 
gerados pelo algoritmo RC6 com o auxílio da estatística do qui-quadrado (χ2).

[Carvalho, 2006], [Souza, 2007] agruparam criptogramas gerados pelas cifras 
de blocos DES, AES e RSA, em função da chave, com diversos tamanhos de crip-
togramas e chaves.

[Dileep, 2006] usou Máquinas de Vetor de Suporte (SVM) para identificar as 
cifras de bloco DES, Triple DES, BLOWFISH, AES e RC5, a partir de conjuntos de 
criptogramas gerados por ele.

[Ueda, 2007] propôs um método para fortalecer o algoritmo RC6, como uma 
contramedida ao ataque com a estatística do qui-quadrado.

[Nagireddy, 2008] desenvolveu métodos de histograma e de predição de blo-
co, técnicas de expansão de dados e técnicas baseadas em ataques secundários 
para identificação das cifras de bloco DES, AES, BLOWFISH, Triple DES e RC5. 
Os resultados desses trabalhos reforçaram a hipótese da existência de “assinatu-
ras” transmitidas para os criptogramas pelas chaves e pelos próprios algoritmos.

Em suma, um dos requisitos que pode ser utilizado para a garantia da con-
fiabilidade de um algoritmo criptográfico seria a inexistência de “assinaturas” nos 
criptogramas gerados por estes algoritmos. Portanto, o reconhecimento de padrões 
detectados nos criptogramas gerados por um mesmo tipo de cifra ou chave acar-
reta em um questionamento sobre o nível de aleatoriedade da saída de uma cifra 
de bloco.

Um bloco com o comprimento de n bits tem 2n possibilidades de entrada em 
um sistema criptográfico proporcionando 2n possibilidades de saída. O elevado nú-
mero de possibilidades de entrada dificulta a análise isolada do criptograma para 
fins de uma eficiente e possível decriptografia não-autorizada. O Algoritmo Genéti-
co é uma técnica computacional usada em problemas de busca de soluções e em 
espaços intratavelmente grandes [Linden, 2008]. O seu uso justifica-se na tentativa 
de detectar padrões em criptogramas e agrupá-los em função dos algoritmos ou 
das chaves que os geraram. Associado ao Algoritmo Genético existe um método de 
classificação chamado Template Matching cujo objetivo é classificar isoladamente 
criptogramas, a priori desconhecidos. 

Neste artigo será apresentada uma descrição do desenvolvimento da fase de 
pré-processamento para o tratamento dos criptogramas que necessitam ser mo-
delados em uma estrutura de dados de entrada para o Algoritmo Genético. Será 
descrita a modelagem do Algoritmo Genético para a tarefa de agrupamento de crip-
togramas e as métricas utilizadas para a avaliação dos agrupamentos. Será feita 
uma apresentação sucinta da metodologia de classificação associada ao Algoritmo 
Genético com o objetivo de classificar criptogramas, a priori desconhecidos. Por 
fim, serão são descritos os experimentos, análises e avaliações dos resultados 
apresentados e a conclusão.
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FASE DE PRÉ- PROCESSAMENTO

A fase de pré-processamento é necessária para modelar os criptogramas em 
uma estrutura de dados que possa ser utilizada como dado de entrada para o Al-
goritmo Genético. Desta forma, foi utilizado o modelo apresentado nos trabalhos 
de [CARVALHO, 2006] e [SOUZA, 2007], que consideram os criptogramas que 
compõem uma coleção como um espaço de vetores de dimensões, onde n é o nú-
mero de blocos binários no universo dos criptogramas. Deste modo, por exemplo, 
sejam dois criptogramas 1 e 2 em que a  frequência fn;1 é relacionada ao n-ésimo 
bloco do criptograma 1 assim como a frequência fn;2 é relacionada ao n-ésimo bloco 
do criptograma 2. Então, o vetor para o criptograma 2 é definido como  C 2 = (f1;2, 
f2;2, .., fn;2) e, da mesma forma, o vetor para o criptograma 1 é representado por C 1 
= (f1;1,f2;1, ...,fn;1). Mostra-se, na Figura 1, o processo de formação dos vetores dos 
criptogramas.

Figura 1. Dicionário de blocos. fn,i é a frequência do n-ésimo bloco do i-ésimo criptograma da coleção de criptogramas.

Assim, constrói-se um dicionário com n blocos binários, gerados pelo proces-
so de contagem dos próprios blocos. O tamanho de cada bloco pode ser determi-
nado por qualquer divisor do tamanho da chave. Para avaliar o grau de associação 
(similaridade) entre o criptograma 1 e o criptograma 2, faz-se uma correlação entre 
os seus vetores C 1 e C 2. Esta correlação pode ser quantificada pelo cosseno do 
ângulo entre esses dois vetores na equação (1).

Assim, a modelagem de cada criptograma em um vetor de blocos binários 
quantifica a frequência com que estes blocos aparecem no criptograma. Isso nos 
permite determinar o grau de associação entre os criptogramas. Este grau é uma 
medida de similaridade entre um par de vetores. Deste modo, calcula-se a simila-
ridade entre todos os criptogramas de uma determinada coleção gerando uma da 
matriz de similaridades. A figura 2 ilustra a fase do pré-processamento.
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Figura 2. Fase de pré-processamento.

MODELAGEM DO ALGORITMO GENÉTICO

A modelagem do Algoritmo Genético refere-se à codificação de uma possível 
solução representada pelo seu cromossomo e a medida da qualidade desse mes-
mo cromossomo por meio de uma função de avaliação.

REPRESENTAÇÃO CROMOSSOMIAL

Inicialmente, o Algoritmo Genético gera aleatoriamente uma matriz binária 
que está na figura 3.1. 

Figura 3.1. Representação cromossomial.

Cada linha da matriz representa um grupo e cada coluna um criptograma. 
Se um criptograma pertence a um determinado grupo então, o elemento da matriz 
esta no cruzamento da sua coluna com a linha do grupo terá valor igual a um. Caso 
contrário, o elemento será igual zero. Como cada criptograma pertence a um único 
grupo, cada coluna da matriz tem um elemento com um valor igual a um, tendo o 
restante valor igual a zero.

Este tipo de representação cromossomial ou binária pode ser vista com maio-
res detalhes em [GOLDSCHIMDT, 2005].

Descrição sucinta do funcionamento do algoritmo genético modelado
É gerado aleatoriamente o número arbitrário de 200 cromossomos de acordo 

com o modelo cromossomial da figura 3.1. Um conjunto de cromossomos forma 
uma população. Convém ressaltar que o cromossomo representa uma solução boa 
ou ruim para o Algoritmo Genético e que cada um dos cromossomos é um conjunto 
de grupos distintos que contém criptogramas. O objetivo do Algoritmo Genético é 
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encontrar o melhor cromossomo da população e utilizá-lo para configurar um con-
junto de grupos distintos contendo os criptogramas mais similares entre si.

O desempenho do Algoritmo Genético é dependente do tamanho da popula-
ção que se for pequena demais, será incapaz de achar uma boa solução em vir-
tude do pouco do espaço para a diversidade genética. Caso o Algoritmo Genético 
possua uma grande população, ele consumirá mais tempo e estará se aproximan-
do de um algoritmo de busca exaustiva. Devido aos bons resultados encontrados 
nos ensaios realizados por este trabalho, arbitrou-se o tamanho da população em 
200 cromossomos. Assim, depois da geração dos primeiros 200 cromossomos que 
formam a primeira população de uma “geração n”, cada um deles é avaliado pela 
função Calinski-Harabazs (CH) cujo objetivo é determinar a qualidade do melhor 
cromossomo. Esta função será apresentada com detalhes na seção 3.3 deste arti-
go. Após a avaliação de todos os 200 cromossomos da primeira população da “ge-
ração n”, o melhor cromossomo avaliado é selecionado para compor uma segunda 
população chamada de “população sorteada”. Esta ação garante que, no pior caso, 
o melhor cromossomo da primeira população da “geração n” participe da formação 
de uma determinada “população sorteada”. Este um método consagrado na área do 
Algoritmo Genético denominado “elitismo”. Depois, os outros 199 cromossomos da 
primeira população da “geração n” são submetidos a um sorteio para também for-
mar, juntamente com o melhor cromossomo escolhido pelo “elitismo”, a “população 
sorteada” de 200 cromossomos. Este sorteio entre os cromossomos é realizado por 
meio de uma “roleta virtual” implementada na programação do Algoritmo Genético 
modelado. Cabe ressaltar que no sorteio realizado pela “roleta virtual”, existe a pos-
sibilidade de determinados cromossomos, com alta ou baixa qualidade, serem re-
petidos ou eliminados na composição da segunda população da “geração n”. Deste 
modo, temos uma segunda população composta pelo melhor cromossomo da pri-
meira população da “geração n” escolhido pelo método do “elitismo”, concatenado 
com os cromossomos escolhidos de forma aleatória da primeira população. Estes 
200 cromossomos da “população sorteada” formam então, uma segunda popula-
ção da “geração n” que será submetida a transformações por meio de operadores 
genéticos. O objetivo dessas transformações é criar a primeira população da “ge-
ração n + 1”. Destarte, a “população sorteada” é então submetida a operações de 
crossover e mutação. Essas operações genéticas são apresentadas com maiores 
detalhes em [OLIVEIRA, 2011]. Assim, temos os 200 cromossomos da “população 
sorteada” que são submetidos a 100 cruzamentos genéticos que acarreta em 200 
novos cromossomos que formarão a nova população de cromossomos ou primeira 
população da “geração n + 1”. Ressalta-se que cada cruzamento genético da “po-
pulação sorteada”, irá gerar dois filhos (dois novos cromossomos). Para melhorar 
ainda mais a qualidade da primeira população da “geração n+1”, após as opera-
ções genéticas, o seu pior cromossomo avaliado pela função CH é substituído pelo 
melhor cromossomo da primeira população da “geração n”. Destarte, o método do 
“elitismo” é aplicado novamente, garantindo que o melhor cromossomo da primeira 
população da “geração n” não seja descartado na primeira população da “geração 
n + 1”. Após todo este processo, a função CH é utilizada para selecionar o melhor 
cromossomo da primeira população da “geração n + 1” que representa a melhor 
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solução do problema. 

Função de avaliação
A função de avaliação adotada pelo Algoritmo Genético é o índice Calinski-

-Harabazs (CH) representado pela equação (2).

•	 k = Número de grupos de um conjunto de criptogramas;
•	 nk  = Número de criptogramas em um grupo k;
•	 zk = Centro geométrico (centróide) de um grupo de criptogramas;
•	 z = Centro geométrico (centróide) do conjunto de todos os criptogramas;
• xi = i- ésimo criptograma de um conjunto.

Este índice é procedente de [CALINSKI et al, 1974]. Sua equação matemática 
é formada pelo produto da função estatística comumente usada em operações de 
agrupamento de dados conhecida como Maximização de Traço (B/W) e um fator de 
penalidade “(n-k)/(n-1)” que é similar ao termo de Hartigan (n-K-1) procedente de 
[HARTIGAN, 1975].

A aplicação dessa função de avaliação habilitou o Algoritmo Genético a reali-
zar uma operação automatizada de agrupamento sem a necessidade do conheci-
mento prévio do número correto de grupos que está sendo analisado. [BANDYO-
PADHYAY, 2002] e [CONCI, 2008] utilizaram este índice em outros trabalhos de 
agrupamento automático com o algoritmo k-means em variados conjuntos de da-
dos não correlacionados com criptogramas.

 Maiores detalhes sobre a função de Maximização de Traço (B/W) podem ser 
vistos em [BASSAB et al, 1990] e [GOLDSCHIMDHT, 2005].

Parâmetros de entrada

A tabela 3.1 contém os parâmetros (ad hoc) utilizados no Algoritmo Genéti-
co modelado com o quais foram encontrados os melhores resultados nos ensaios 
deste trabalho.

Tabela 3.1. Parâmetros específicos de entrada do Algoritmo Genético.
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METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO

Foi associado ao Algoritmo Genético um método de classificação denomina-
do Template Matching que pode ser verificado com maiores detalhes em [Prado, 
2008] e [Theodoridis, 2010]. Neste método, a caracterização de padrões, a priori 
desconhecidos, faz-se por meio de comparações com um modelo previamente ar-
mazenado cujas características são usadas como parâmetro para a comparação. 
O conjunto de dados previamente armazenados corresponde ao agrupamento de 
criptogramas conhecidos pelo Algoritmo Genético.

O agrupamento de criptogramas ou “dicionário” de blocos conhecidos é reali-
zado em uma fase de treinamento. A regra arbitrada para a realização da classifica-
ção foi a operação de interseção de blocos binários entre o criptograma desconhe-
cido e o “dicionário” de blocos binários. Se houver a interseção dos blocos binários 
do criptograma desconhecido com algum bloco binário do agrupamento (“dicioná-
rio”) então, o criptograma desconhecido será classificado no grupo onde houve a 
interseção de blocos. Caso contrário, se não houver interseção, o criptograma não 
será classificado. A figura 4.1 ilustra o sistema de classificação.

Figura 4.1.	Sistema	de	classificação.

Portanto, um determinado criptograma, após ser classificado, é integrado ao 
conjunto de criptogramas agrupados. Os blocos binários do criptograma classifica-
do, que não fizeram interseção com os criptogramas do conjunto de treinamento, 
também irão compor o dicionário do sistema classificador. Estes blocos binários do 
criptograma classificado, que não acarretaram na interseção de blocos, podem se 
correlacionar com outros blocos binários pertencentes a outros possíveis criptogra-
mas similares. Isto significa enriquecer o conjunto de treinamento. Assim, a cada 
classificação, há um gradativo aumento da probabilidade de ocorrência do número 
de interseções de blocos binários entre criptogramas similares.

No sistema classificador do Algoritmo Genético modelado não há possibili-
dade de erro de classificação. O criptograma desconhecido é classificado correta-
mente ou não é classificado.

MÉTRICAS

Para avaliar os resultados do agrupamento de criptogramas, foram utilizadas 
as métricas de revocação e precisão. A revocação (r) é a razão entre a quantidade 
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de criptogramas corretamente agrupados pelo sistema (cs) e a quantidade espera-
da de criptogramas agrupados (c). A precisão (p) é a proporção entre a quantidade 
de criptogramas corretamente agrupados pelo sistema (cs) e o total de criptogra-
mas agrupados pelo sistema (na). Deste modo, considerando n grupos existentes, 
os valores de revocação e precisão são dados por:

   
onde:

•	 csi= Número de criptogramas corretamente agrupados no grupo i;
•	 ci= Número esperado de criptogramas no grupo i;
•	 ai= Número de criptogramas agrupados no grupo i.

A figura 5.1 ilustra as métricas apresentadas que foram também utilizadas por 
[CARVALHO, 2006] e [SOUZA, 2007].

Figura 5.1. Medidas de Revocação e Precisão.

EXPERIMENTOS

 Nos experimentos foram utilizados textos claros procedentes da Bíblia ingle-
sa (www.o-bible.com) com o tamanho de 10 Kbytes. O tamanho da chave utilizada 
foi de 128 bits para todos os ensaios. Os algoritmos criptográficos utilizados foram 
os cincos finalistas do concurso do AES promovido pelo NIST.

Primeiro experimento
Este ensaio tem como propósito realizar o agrupamento automático de uma 

coleção de criptogramas gerados por cinco algoritmos criptográficos diferentes 
(AES, MARS, SERPENT, TWOFISH e RC6). Foram usados 30 textos claros com 
10 Kbytes de tamanho, extraídos da Bíblia inglesa, totalizando 150 criptogramas. 
A figura 6.1 abaixo ilustra graficamente o resultado do agrupamento automatizado. 
Foi utilizada uma chave única nas cinco cifras.
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Figura 6.1. Agrupamento automático de criptogramas com 5 cifras distintas e a utilização de uma única chave 
binária. Revocação e Precisão iguais a 1.

Portanto, o ponto de inflexão ou “joelho” da curva gráfica da figura 6.1 contem-
pla o número correto de grupos da coleção de criptogramas, isto é, o valor de k é 
igual a 5. Este resultado mostra índicios de uma assinatura própria para cada tipo 
de algoritmo criptográfico utilizado para cifrar uma mesma coleção de textos claros.

Segundo experimento
Este ensaio tem o objetivo de realizar o agrupamento automático de um con-

junto de criptogramas gerados somente pelo AES. Este algoritmo utilizou cinco cha-
ves distintas e o mesmo conjunto de textos claros do primeiro experimento. A figura 
6.2 ilustra graficamente o resultado do agrupamento.

Figura 6.2. Agrupamento automático de criptogramas utilizando apenas o AES e cinco chaves binárias distin-
tas. Revocação e Precisão iguais a 1.
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Desta forma, o resultado do número correto de grupos aparece também no 
ponto de inflexão ou “joelho” do gráfico que, neste caso, também é o “ponto máxi-
mo” da curva gráfica, isto é, para o valor de k igual 5. Assim, verifica-se que cada 
chave binária distinta sugere uma característica própria de assinatura.

Terceiro experimento

Para realização deste ensaio, as amostras do primeiro experimento foram 
utilizadas como conjunto de treinamento para a formação do dicionário binário. Um 
criptograma, a priori desconhecido é comparado com este dicionário por meio de 
uma regra arbitrada que, neste caso, é a interseção de blocos binários entre os 
criptogramas do conjunto de treinamento e o próprio criptograma desconhecido. 
Havendo a interseção então, o criptograma desconhecido é classificado. A visuali-
zação da interseção de blocos é mostrada por meio de uma sobreposição gráfica 
que mostra a interseção dos blocos binários do criptograma desconhecido com 
um dicionário binário por meio de uma função trigonométrica seno. Esta função foi 
adotada em virtude de sua simplicidade didática na introdução da área de reconhe-
cimento de padrões em (BISHOP, 2006). Assim, sendo ni a frequência do i-ésimo 
bloco binário de um criptograma então, o gráfico do dicionário será modelado de 
acordo com a função f(x) = seno (2π * ni). A figura 6.1 ilustra a operação de interse-
ção. O gráfico senoidal azul representa os blocos binários da amostra desconheci-
da enquanto que o gráfico vermelho corresponde aos blocos binários do dicionário. 
O criptograma escolhido para representar a amostra desconhecida é uma amostra 
gerada pela cifra TWOFISH e que também utilizou a mesma chave criptográfica do 
dicionário binário.

Figura 6.3. Gráfico	de	visualização	de	classificação

Desta forma, a implementação da metodologia do Template Matching no Algoritmo 
Genético possui uma complexidade baixa em virtude de utilizar arbitrariamente apenas a 
regra de interseção de blocos binários.

Avaliação dos resultados
As duas primeiras experiências foram importantes para demonstrar que tanto 

chaves como as cifras distintas apresentaram indícios de um padrão criptográfico, 
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isto é, no primeiro ensaio foi possível agrupar criptogramas distintos de acordo com 
o tipo de cifra que os gerou e, no segundo ensaio foi possível agrupar criptogramas 
distintos em função do tipo de chave que os gerou. Portanto, a aplicação do índice 
Calinski-Harabasz como função de avaliação do Algoritmo Genético determinou um 
ponto de inflexão que corresponde ao correto número de agrupamentos de cifras.

Ressalta-se que os valores de revocação e precisão dos ensaios de agrupa-
mento foram iguais a 1.

 No terceiro experimento, cada bloco binário comum entre o dicionário prove-
niente de agrupamento de criptogramas conhecido e um criptograma desconhecido 
foi visualizado pelos pontos da curva senoidal vermelha. Deste modo, o criptogra-
ma desconhecido é classificado no grupo em que houve a interseção de blocos 
binários.  Conforme visto na seção 2, a contagem de blocos binários é importante 
na tarefa de classificação de criptogramas. Para aumentar ainda mais a capacida-
de de classificação do Algoritmo Genético modelado, faz-se necessário utilizar um 
dicionário formado com variados tipos de cifras e chaves. (DILEEP, 2006) utilizou 
dicionários específicos para a tarefa de classificação e, por conseguinte, conseguiu 
resultados melhores do que tivesse usado um único dicionário comum.

CONCLUSÃO

Os testes estatísticos propostos pelo NIST têm por objetivo avaliar o nível de 
aleatoriedade nos criptogramas gerados pelos algoritmos ensaiados e, assim, veri-
ficar se os mesmos são bons geradores de números pseudoaleatórios. Entretanto, 
conforme visto ao longo deste trabalho, no caso dos algoritmos finalistas do proces-
so para a escolha do AES, esses testes não foram suficientes para detectar os pa-
drões que vários autores, posteriormente e com diferentes técnicas, foram capazes 
de detectar. Neste artigo, foi proposta uma técnica fundamentada em Algoritmos 
Genéticos que foi capaz de separar corretamente os criptogramas gerados pelos 
algoritmos finalistas do concurso do AES: MARS, RC6, Rijndael, Serpent Twofish; o 
que leva a identificação desses algoritmos a partir dos criptogramas gerados pelos 
mesmos. A identificação relatada demonstra a existência de assinaturas nos cripto-
gramas, as quais são decorrentes das transformações realizadas pelos algoritmos 
criptográficos ou da mudança de transformação no algoritmo provocada pela chave 
utilizada na cifração.

Adicionalmente, a técnica apresentou melhores resultados na identificação de 
cifras do que os trabalhos anteriores relacionados relatados no IME [CARVALHO, 
2006] e [SOUZA, 2007] e pelo Instituto Indiano de Tecnologia de Madras [NAGI-
REDDY, 2008]. O modo de operação utilizado nos experimentos foi o ECB (Elec-
tronic Codebook). A justificativa para a utilização desse modo está no fato de que 
os algoritmos criptográficos devem ter força suficiente para resistir a ataques sob 
a condição de pior caso. Assim o Algoritmo Genético modelado pode ser utilizado 
pode ser aplicado em uma fase preliminar de um ataque por “Só-texto-ilegível” com 
o propósito de mitigar o esforço empregado por um criptoanalista.
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