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ABSTRACT

This paper presents one new methodology for development of new S-boxes 
based in random walk, whose objective is provide greater security for cryptographic 
algorithms that perhaps come to use it. To evaluate the efficiency of this methodo-
logy, we used a framework of metrics to evaluate the randomness and nonlinearity 
of the transformations.
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RESUMO

Este trabalho apresenta uma nova metodologia de construção de caixas-S 
baseada em caminhos aleatórios, cujo objetivo é agregar maior segurança aos 
algoritmos criptográficos que por ventura vierem a utilizá-las. Para a avaliação da 
eficiência desta metodologia, foi utilizado um arcabouço de métricas com o objetivo 
de avaliar a aleatoriedade e a não linearidade das transformações.

Palavras-chave: Modelagem de Bioprocesso, Modelo Mecanicista, Redes 
Neurais Artificiais, Inteligência Artificial, Modelo Inteligente.

o inteligente.
INTRODUÇÃO

O estudo de caixas-S tornou-se uma área muito importante da criptografia, 
pois esta função é a única transformação responsável pela confusão dos bites na 
maioria dos algoritmos de criptografia simétrica. Pelo conhecimento que se tem o 
primeiro algoritmo que utilizou essa metodologia de confusão de bites, foi o algo-
ritmo LUCIFER eleito em 1977 o padrão DES com algumas modificações, versão 
mais atual FIPS 46-3 (Raymond, 1999). Todavia, os primeiros algoritmo de substi-
tuição monoalfabético e posteriormente os polialfabético, de certa forma também 
utilizaram essa metodologia ainda que de forma primaria, como por exemplo a 
simples rotação de caracteres.
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      Publicamente, a constatação da importância de se utilizar caixas-S foi 
ressaltada durante o concurso do algoritmo AES em 1999, quando foi observado 
que todos os cinco algoritmos finalistas faziam uso destas transformações. Desde 
então, muitos estudos e ataques foram concentrados nessa linha de pesquisa. Tra-
balhos como os de (Liu, 2005), (Kudou, 2009), (Zaïbi, 2009), (Tran, 2008), (Kazmi, 
2009), (Chen, 2004) e (Burnett, 2005), são exemplos de pesquisas de avaliação e 
desenvolvimento de novas caixas-S.

      Em especial, os trabalhos de (Kazmi, 2009) e (Burnett, 2005) podem ser 
destacados, pois são trabalhos bem próximos em relação à metodologia de caixas-
-S apresentada neste trabalho. O trabalho de (Kazmi, 2009) utiliza a mesma teoria 
de caminhos aleatórios para a confecção de caixas-S, porém com uma metodolo-
gia e lógica totalmente diferente da apresentada neste trabalho. Já o trabalho de 
(Burnett, 2005) tem uma semelhança com este trabalho pelo fato de também utili-
zar funções booleanas como núcleo de suas caixas-S. 

      Segundo (Chen, 2004), geralmente as funções de caixas-S são projetadas 
de duas formas: ou utilizando funções matemáticas ou de forma aleatória. Nesse 
contexto, pode-se observar que propostas de caixas-S que utilizam funções ma-
temáticas surgem com maior frequência, como por exemplo, (Liu, 2005), (Kudou, 
2009), (Zaïbi, 2009) e (Tran, 2008). As estruturas matemáticas mais utilizadas para 
a confecção de caixas-S são geralmente funções logarítmicas; funções exponen-
ciais; estruturas algébricas e mapeamento caótico, ou seja, funções fundamenta-
das em teoria do caos. Já as propostas de caixas-S projetadas de forma aleatórias, 
geralmente utilizam estruturas como caminhos aleatórios ou heurísticas, como por 
exemplo, (Kazmi, 2009), (Chen, 2004) e (Burnett, 2005).

      Ademais, as caixas-S também são classificadas em estáticas ou dinâmicas. 
As caixas-S estáticas geralmente são representadas por tabelas de mapeamento, 
este tipo de representação é utilizado pela maioria dos algoritmos de criptografia 
simétrica em bloco, como é o caso do AES. Já as caixas-S dinâmicas, geralmente 
utilizam o processo on-the-fly e são dependentes da chave criptográfica.

      A utilização de caixas-S dinâmicas agrega maior segurança para os algo-
ritmos criptográficos, entretanto, normalmente o tempo de processamento dessas 
caixas-S é maior. Logo, fica a critério do projetista e da necessidade de comunica-
ção a escolha da estrutura mais conveniente para a construção de caixas-S.

      Nesse contexto, este trabalho apresenta um novo modelo para a constru-
ção de caixas-S. Seu diferencial está na utilização de caminhos aleatórios de tal 
forma que cada caminho dependa de uma chave secreta. Outro diferencial está na 
abstração das funções utilizadas para a composição dos vértices, ou seja, a estru-
tura de caminhos aleatórios projetada independe das escolhas das funções que 
comporão os vértices do grafo.

DESCRIÇÃO DO MODELO

Caixas-S são representadas por funções na forma f:{0, 1}N → {0, 1}M que re-
presenta o mapeamento de N bites de entrada para M bites de saída. Quando N > 
M, se todas as possíveis saídas são mapeadas pela função f, então se diz que a 
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caixa-S é sobrejetiva. Quando N < M, se todas as saídas são distintas, então se diz 
que a caixa-S é injetiva. E quando N = M, se a função f for sobrejetiva e injetiva, se 
diz que é bijetiva.

Sendo assim, o modelo apresentado terá como objetivo construir funções 
em que N = M com características bijetivas. Para isso, seja um grafo direcionado 
G=(V,E), em que V = {x1, x2, ..., xn} são os vértices, E as arestas (xi, xj) e n o número 
de vértices. Essa estrutura será utilizada para a construção do modelo de caixas-S 
da seguinte forma:

Cada vértice possuirá uma transformação matemática responsável por mani-
pular os bites. 

Um vetor de bites (chave) com tamanho maior ou igual a 128 determinará a 
sequência dos vértices utilizados para a transformação.

Para a transformação, escolhe-se uma posição i da chave como ponto de 
partida e  xi mod 128 será o vértice inicial para a leitura do grafo. A partir desse ponto, 
a variável i sempre será incrementada em uma unidade até que todas as posições 
do vetor sejam percorridas. 

Se o bite i da chave for igual a um, então o vértice xi mod 128 será utilizado. 
Na transformação inversa a mesma posição i é escolhida como ponto de partia, 

entretanto, x(i  - 129) mod 128 é o vértice inicial e a partir daí, a variável i é decrementada. 
Os vértices utilizados na transformação inversa são os mesmos da transfor-

mação direta, logo, a mesma regra é estabelecida: Se o bite da posição i da chave 
for igual a um, então o vértice x(i - 129) mod 128 será utilizado para a confusão dos bites. 

Os algoritmos 1 e 2 representam as transformações das caixas-S direta e i

Figura 1: Transformação direta.

 
Figura 2: Transformação inversa.
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Como observado, o modelo para a construção da caixa-S é dependente de 

uma chave secreta. Logo, as caixas-S baseadas neste modelo necessitam utili-
zar o processo on-the-fly, ou seja, o processo de confusão terá que ser realizado 
a cada rodada sem a possibilidade de se utilizar uma tabela de mapeamento 
pré-processada, diferentemente do que ocorre com a maioria das caixas-S está-
ticas, como por exemplo, a caixa-S original do AES.

Transformações on-the-fly implicam em vantagens e desvantagens. A des-
vantagem é que a transformação consumirá maior tempo de processamento se 
comparadas com as tabelas pré-processadas. E a vantagem é que consumirá 
menos memória, e pelo fato de ser dependente da chave secreta, dificulta para 
o inimigo conhecer qual a ordem das funções utilizadas na transformação. No 
caso específico das caixas-S que utilizam o modelo apresentado neste trabalho, 
o número de combinações possíveis é igual a 2128, ou seja, por força bruta, no 
pior caso o inimigo teria que testar 2128 possíveis caminhos aleatórios para des-
cobrir a combinação correta da caixa-S dependentes de uma chave secreta.

CARACTERÍSTICAS DO MODELO

A chave secreta é responsável por determinar a ordem e os vértices utiliza-
dos na transformação, logo, considerando que a chave é composta de um vetor 
binário, a probabilidade de um dado vértice xi ser utilizado na transformação é 
igual a 0.5. Não obstante, como a ordem das transformações influencia, a pro-
babilidade de um dado vértice xi ir para um vértice xj através aresta (xi, xj) é igual 

a . Em outras palavras, 
 
indica o número de zeros entre dois 

bites uns presentes no vetor da chave secreta.
Outra característica importante é o número de vértices utilizados na trans-

formação. Para que todos os vértices sejam utilizados, é necessário que a chave 
secreta possua todos os bites iguais a um, todavia, geralmente as chaves secre-
tas são produzidas por geradores de chaves aleatórias ou funções de expansão 
de chave, e para a aceitação de bons geradores e funções de expansão de 
chaves, são empregados testes estatístico cujo objetivo é avaliar a aleatorieda-
de da sequência binária resultante. Dentre os testes recomendados pelo NIST 
(Rukhin, 2010) está o Teste de Frequência Monobit que visa verificar se para 
um determinado vetor binário o número de zeros é proporcional ao número de 
uns. Nesse diapasão, o Teste de Frequência Monobit é um dos requisitos para 
os geradores de chaves e funções de expansão serem considerados aleatórios, 
então, pode-se perceber que não serão utilizadas chaves não balanceadas para 
determinar um caminho aleatório no grafo e, por este motivo, o universo de 2128 
possíveis caminhos não é totalmente explorado.

      Considerando que os geradores de chaves aleatórias devem produzir 
chaves balanceadas mais ou menos o seu desvio padrão, o número de chaves 
com essa característica estaria em torno de 2127, e esse ainda é um número 
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satisfatório para resistir a ataques de força bruta. Para o conhecimento desse nú-
mero, a distribuição das chaves foi caracterizada levando em consideração o peso 
de hamming de acordo com a equação 1, sendo assim, uma distribuição binomial 
foi obtida em que o eixo de x representa os 128 grupos de chaves, e o eixo de y a 
função f(x), que por sua vez representa a proporção de chaves com hamming igual 
a x.(ver Figura 3).

Equação: 

ni é o número de chaves pertencentes ao grupo com peso de hamming igual a i.

Figura 3 - Distribuição binomial dos grupos de chaves µ= 64 e σ = .

CONSTRUÇÃO DA CAIXA-S

      A fim de validar a integridade e eficiência do modelo, a presente seção 
tem como objetivo apresentar a construção de uma caixa-S que utilize o modelo 
proposto neste trabalho.

      Para a composição dos vértices, as funções responsáveis por manipular 
os bites foram dividias em cinco categorias, quais sejam: rotação cíclica; permuta-
ção entre bites; XOR entre bites; XOR com constantes e mapeamento inverso em 
corpos finitos.  A Tabela 1 ilustra as funções utilizadas para a composição do grafo.

      Essas categorias foram escolhidas devido à sua simplicidade, utilização 
difundida em algoritmos criptográficos e o baixo custo computacional. Já a escolha 
das funções foi realizada da seguinte forma: Para a rotação cíclica foram utilizadas 
todas as possíveis rotações para um conjunto de oito bites. Nas categorias permu-
tação entre bites e XOR entre bites, a ordem foi estabelecida de forma aleatória. 
Já na categoria XOR com constantes, as constantes é que foram determinadas de 
forma aleatória. E na categoria inverso em GF(2n), os polinômios foram escolhidos 
de tal forma que fossem irredutíveis em seu corpo.

A função x <<< n significa uma rotação cíclica de n bites para a esquerda so-
bre o vetor x, e x >>> n uma rotação cíclica de n bites para a direita sobre o vetor x.
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Tabela 1 - Funções utilizadas para composição do grafo.

  
A permutação entre bites, como por exemplo, {10, 21, 32, 03, 54, 65, 76, 47}, 

significa que o bite de entrada na posição x será mapeado para a posição y, essa 
representação é dada na forma xy. Como a sequência de saída sempre será em 
ordem crescente  de 0 à 7, o subíndice y foi omitido da Tabela 1.

Para a função XOR entre bites, considerando, por exemplo, a transformação 
{-,-,-,-,0,1,2,3}, os bites representados pelo símbolo “-“ não sofrerão alteração, ou 
seja, yi = xi. Enquanto que os bites da posição que possuem números, indicam que 
estes bites sofrerão manipulações. Para este exemplo foram realizadas as seguin-
tes operações: y4 = x0 ⊕ x4; y5 = x1 ⊕ x5; y6 = x2 ⊕ x6 e y7 = x3 ⊕ x7.

O procedimento que realiza a operação XOR entre constantes é similar ao an-
terior, o que os diferem, é que neste todos os bites serão manipulados. Consideran-
do como hipótese a constante {0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1}, o procedimento seria realizado 
da seguinte forma: y0 = x0 ⊕ 0; y1 = x1 ⊕ 0; y2 = x2 ⊕ 0; y3 = x3 ⊕ 1, y4 = x4 ⊕ 1; y5 
= x5 ⊕ 0, y6 = x6 ⊕ 1 e y7 = x7 ⊕ 1.

Para o mapeamento inverso em corpos finitos foram utilizados os seguin-
tes polinômios: {31 = x3+x+1}; {32 = x3+x2+1}; {41 = x4+x+1}; {42 = x4+x3+1}; {43 = 
x4+x3+x2+x+1}; {51 = x5+x2+1}; {52 = x5+x3+1}; {53 = x5+x3+x2+1}; {54 = x5+x4+x2+x+1}; 
{55 = x5+x4+x3+x+1}; {56 = x5+x4+x3+x2+1} e {81 = x8+x4+x3+x+1}.

Esses polinômios foram utilizados de tal forma que a concatenação entre eles 
fosse igual a oito bites. Portanto, foram feitos arranjos entre polinômios de grau 4 e 
arranjos entre polinômios de grau 3 e 5.

Distribuição das funções sobre o grafo

Como observado, foram elaboradas 97 funções para a composição dos 128 
vértices do grafo. Para distribuição dessas funções, os 128 vértices foram divididos 
em 8 grupos de 16 vértices. Dessa forma, para conseguir uma distribuição balan-
ceada, foi considerado o sexto grupo de funções contendo 32 repetições da trans-
formação {81}. Logo, o número de funções por categoria fica redistribuído conforme 
a Tabela 2.
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Tabela 2: Número de funções por categoria.

     Assim sendo, as distribuições das funções por categorias foram realizadas 
conforme ilustrado na Tabela 3.

Tabela 3: Distribuição das categorias sobre o grafo.

Tabela 3: Distribuição das categorias sobre o grafo.

O objetivo desta distribuição é manter a proporção das funções para cada 
grupo. As categorias com 16 funções foram distribuídas mantendo 2 funções por 
grupo, enquanto que as categorias com 32 funções foram distribuídas mantendo 4 
funções por grupos. Nesse diapasão, cada grupo possui um número específico de 
funções conforme ilustrado na Tabela 4.

      Não obstante, a categoria RC possui apenas 14 funções, por este motivo 
foi acrescentada mais uma função nas categorias XC e IN. Assim, o primeiro e o úl-
timo grupo possuem um comportamento diferente do apresentado na Tabela 4, pois 
estes dois grupos possuem apenas uma função da categoria RC, na qual as duas 
funções extras são responsáveis em compensar essa carência. Logo, o primeiro 
grupo possui 3 funções da categoria XC e o último grupo 5 funções da categoria IN.



66    – 4o Trimestre de 2011

Tabela 4: Distribuição genérica.

A Tabela 5 ilustra o mapeamento das funções para cada vértice, tendo como 
referência as Tabelas 1 e 3.

Tabela 5: Distribuição das funções sobre o grafo.

        Tabela 6: Exemplo de chave de 128 bites.
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Tabela 7: Funções utilizadas considerando a chave da Tabela 6.

COMENTÁRIOS DA CAIXA-S

  Para construir caixas-S baseadas no modelo apresentado, dois pontos são 
fundamentais. O primeiro é a escolha das funções utilizadas para a composição 
dos vértices. E o segundo é a distribuição dessas funções sobre os vértices.

      Quanto à escolha das funções, é importante garantir uma boa variedade, 
pois quanto maior o número de funções mais difícil será para o inimigo mapear os 
possíveis caminhos aleatórios equivalentes. Caso contrário, se o número de fun-
ções for reduzido, a probabilidade de possíveis caminhos aleatórios equivalentes 
será alta e desta forma o custo computacional para o ataque de força bruta será 
reduzido.

      Quanto à distribuição das funções, é importante garantir que as funções 
estejam bem distribuídas sobre os vértices de tal forma que a chave consiga sele-
cionar os vértices que não se anulem. Caso essa distribuição não seja bem plane-
jada, funções que trabalhem de forma semelhante ou até mesmo que se anulem 
podem gerar pontos fixos.

      Nesse contexto, podem-se perceber dois níveis de segurança. O primeiro 
nível de segurança está relacionado ao modelo da caixa-S, enquanto o inimigo 
não conseguir reduzir e encontrar possíveis caminhos aleatórios equivalentes de 
tal forma que seja viável em tempo computacional, a segurança da caixa-S está 
garantida. Já o segundo nível de segurança está relacionado à escolha e à distri-
buição das funções, uma vez que o inimigo consiga mapear a caixa-S utilizada, é 
importante garantir que as funções gerem transformações com alta aleatoriedade 
e não linearidade, garantindo dessa forma a resistência da caixa-S contra ataques 
diferenciais e lineares.
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AVALIAÇÃO DA CAIXA-S

     Esta seção tem como objetivo avaliar o segundo nível de segurança da 
caixa-S, ou seja, supondo que um inimigo consiga mapear a caixa-S utilizada, ain-
da assim qual seria a resistência da caixa-S?

      Para responder esta pergunta, a caixa-S construída na seção 4 será 
submetida à avaliação das métricas Strict Avalanche Criterion (SAC) e correlação 
proposta por (Webster, 1986); não linearidade proposta por (Pieprzyk, 1988) e as 
métricas de análise da frequência de vários pesos de hamming, análise da frequên-
cia de vários valores diferenciais e análise dos pesos de hamming de acordo com 
a posição do bite propostas por (Mar, 2008).

Coleta da amostra de chaves
      O universo de chaves utilizado neste trabalho é igual a 2128, portanto, não 

há recurso computacional viável para a análise das caixas-S de todas as possíveis 
chaves. Logo, houve a necessidade de se trabalhar com uma amostra.

      Foram estabelecidas duas condições para a seleção da amostra de cha-
ves. A primeira condição era que o gerador de chaves tinha que passar nos testes 
estatísticos propostos pelo NIST (Rukhin, 2010). E a segunda, que a distribuição da 
amostra fosse caracterizada conforme a distribuição do universo de chaves apre-
sentada na Figura 1.

      O gerador utilizado para avaliação foi SecureRandom disponível no pa-
cote security da linguagem de programação Java. Ele foi escolhido pois o mesmo 
foi desenvolvido com base na FIPS 140-2, passando maior credibilidade para sua 
utilização.

      No processo de avaliação, o primeiro requisito foi satisfeito em aproxima-
damente 70% dos casos.  A Tabela 8 ilustra os parâmetros de configuração utili-
zados para a avaliação da amostra de chaves. Em que n representa o número de 
bites do vetor de entrada. Os demais parâmetros possuem significados diferentes 
em cada teste, então, recomenda-se para um melhor entendimento de cada pa-
râmetro e até mesmo do objetivo e sistematização de cada teste, que consulte a 
referência (Rukhin, 2001).

Tabela 8: Configuração utilizada no conjunto de teste.
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Para atender o segundo requisito, foi necessário coletar uma amostra de 106 
chaves. A Figura 4 ilustra a distribuição obtida.

Figura 4: Distribuição binomial da amostra de 106 chaves com µ= 64 e σ = .

PROCESSO DE AVALIAÇÃO

O objetivo dessa avaliação é verificar o segundo nível de segurança da caixa-
-S, ou seja, partindo da hipótese de que o inimigo conheça a função de transforma-
ção, as métricas têm como objetivo verificar a resistência dessa função em relação 
aos ataques linear e diferencial.

AVALIAÇÃO DA NÃO LINEARIDADE

Em (Pieprzyk, 1988) essa métrica foi especificada para funções booleanas 
na forma , entretanto, a função de transformação da caixa-S é da for-
ma , logo, para avaliar essa função, é necessário considerar a menor 
distância de um dos vetores para o conjunto das funções afins. Dessa forma, o 
processo de avaliação é similar ao apresentado em (Pieprzyk, 1988), sendo a única 
diferença o número de vetores avaliados para cada entrada da função.

Na avaliação da caixa-S foram utilizadas as 106 chaves da amostra. Para 
cada chave foi verificado a não linearidade da função. A Figura 5 ilustra a não line-
aridade das funções, o eixo x representa a não linearidade, e o eixo y o número de 
funções com a não linearidade x.
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Figura 5: Não linearidade das caixas-S da amostra de chaves coletadas.

      
A caixa-S original do AES possui uma não linearidade igual a 112. Realizando 

uma comparação, pode-se perceber que a maioria das caixas-S analisadas pos-
suem não linearidade igual a 106. Sendo assim, a não linearidade da composição 
de funções resultantes dos diversos caminhos aleatórios pode ser considerada sa-
tisfatória.

Quanto aos demais valores, pode-se observar que certas combinações de 
funções atingem uma não linearidade maior do que a obtida pela caixa-S original 
do AES, contudo, o inverso também é evidente, existem certas composições que 
resultam em caixas-S com não linearidade igual a 80 por exemplo. Entretanto, essa 
fraqueza pode ser suprida pela escolha das funções que compõe os vértices. Pois 
dependendo das funções utilizadas para a composição dos vértices, pode ser que 
os valores obtidos sejam melhores do que os apresentados pelas funções escolhi-
das neste trabalho, haja vista que o critério de escolha das funções booleanas que 
compõe o grafo, não foi o principal foco deste trabalho.

CRITÉRIO DE AVALANCHE ESTREITA (SAC)

 Esta métrica é considerada uma combinação das métricas de completude e 
efeito avalanche, logo, apenas o SAC foi utilizada para medir a aleatoriedade dos 
bites de saída em função de pequenas variações dos bites de entrada.

Para a realização do teste foram consideradas todas as possíveis 256 en-
tradas de oito bites, e cada entrada foi comparada com outras oito entradas em 
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que apenas a posição i foi complementada. Então, para cada entrada x e xi foram 
obtidas as saídas y = f(x) e y’ = f(xi). A partir dessa saída foi obtido o vetor avalan-
che . Para cada delta foi verificado o nível de aleatoriedade, ou seja, a 
proporção de zeros e uns. Após obter todos os vetores avalanches, verificou-se que 
na média o nível de aleatoriedade é próximo de 0.5, demonstrando que as caixas-S 
possuem um bom nível de aleatoriedade.

AVALIAÇÃO DA CORRELAÇÃO

O objetivo desta métrica é avaliar a independência entre os vetores avalan-
ches. Para medir a correlação, o mesmo processo de coleta do SAC foi utilizado. 
Foram consideradas todas as possíveis 256 entradas de oito bites, e cada entrada 
foi comparada com outras oito entradas em que apenas a posição i foi complemen-
tada. Então, para cada entrada x e xi foram obtidas as saídas y = f(x) e y’ = f(xi), 
a partir dessa saída foi obtido o vetor avalanche . Então, foi verificada a 
correlação entre todos os pares de vetores, totalizando 32896 comparações.

O valor médio da correlação entre os vetores para toda a amostra de caixas-
-S analisadas foi de 0.3. Essa medida demonstra um bom nível de independência 
entre os vetores, já que os vetores totalmente independentes possuem correlação 
igual a zero. Conseguir produzir vetores independentes significa obter maior resis-
tência contra ataques que visam mapear diferentes saídas por dedução de mapea-
mentos previamente conhecidos, ou seja, quanto menor a correlação entre vetores 
avalanches mais difícil será para o inimigo realizar ataques diferenciais.

AVALIAÇÃO DA ANÁLISE DA FREQUÊNCIA DE VÁRIOS PESOS DE HAMMING
   

Esta métrica é uma variação do SAC e por este motivo também avalia a ale-
atoriedade dos bites de saída. Para verificar essa característica, é observado se 
a distribuição dos pesos de hamming dos bites de saída produz uma distribuição 
binomial.

Da mesma forma que nas métricas anteriores, para a avaliação dessa mé-
trica, foram consideradas todas as possíveis 256 entradas de oito bites, e cada 
entrada foi comparada com outras oito entradas em que apenas a posição i foi 
complementada. Então, para cada entrada x e xi foram obtidas as saídas y = f(x) e 
y’ = f(xi), a partir dessa saída foi obtido o vetor avalanche . Sendo assim, 
foi calculado o peso de hamming de cada vetor conforme ilustrado na Figura 6.
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Figura 6: Distribuição de hamming da amostra de caixas-S.

 A Figura 7 ilustra a avaliação dessa métrica aplicada na caixa-S original do 
AES. Se realizada uma comparação, pode-se perceber que, na média, as caixas-S 
avaliadas possuem características semelhantes à da caixa-S original.

 O resultado dessa métrica sendo satisfatório reforça a convicção de que as 
caixas-S possuem um bom nível de aleatoriedades mesmo quando submetidas a 
pequenas variações nos bites de entrada.

Figura 7: Distribuição de hamming da caixa-S do AES.
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AVALIAÇÃO DA ANÁLISE DA FREQUÊNCIA DE VÁRIOS VALORES DIFERENCIAIS

Esta métrica tem como objetivo analisar a uniformidade dos vetores avalan-
ches, ou seja, verificar se a frequência dos vetores avalanches é caracterizada por 
uma distribuição uniforme. No processo de coleta de dados, foram consideradas to-
das as possíveis 256 entradas de oito bites, e cada entrada foi comparada com ou-
tras oito entradas em que apenas a posição i foi complementada. Então, para cada 
entrada x e xi foram obtidas as saídas y = f(x) e y’ = f(xi), a partir dessa saída foi 
obtido o vetor avalanche . Para cada delta foi realizada a contagem da 
frequência. A Figura 8 ilustra a distribuição da frequência dos vetores avalanches.

Figura 8: Distribuição da frequência dos vetores avalanches.

      Na Figura 8, pode-se observar que a amostra da caixa-S atende ao requi-
sito esperado, logo, pode-se concluir que as caixas-S avaliadas possuem um bom 
nível de aleatoriedade e também uma boa distribuição quanto a frequência de seus 
vetores avalanches. De acordo com (Mar, 2008), quando a avaliação dessa métrica 
é satisfatória, significa que as caixas-S possuem boas propriedades de completude.

AVALIAÇÃO DOS PESOS DE HAMMING DE ACORDO COM A POSIÇÃO DO BITE

Esta métrica tem com objetivo verificar se os índices dos vetores avalanches 
geram uma distribuição uniforme. Caso essa característica seja observada, fica ca-
racterizado que as caixas-S possuem um bom nível de segurança, caso contrário, 
se a os valores do eixo X apresentarem variações no eixo Y, significa que as caixas-
-S podem apresentar fraquezas e indícios de padrões que poderão ser explorados 
na elaboração de ataques. Caso o valor Y seja muito baixo para um determinado 
valor de X, significa que a posição X dos bites dos vetores avalanche são iguais 
com muita frequência, e caso o valor Y seja muito alto, significa que os bites são 
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complementares na maioria dos casos. Dessa forma, em um ataque diferencial, 
para uma determinada posição X seria mais fácil prever o valor esperado.

      Portanto, para avaliar essa característica, foram consideradas todas as 
possíveis 256 entradas de oito bites, e cada entrada foi comparada com outras oito 
entradas em que apenas a posição i foi complementada. Então, para cada entrada 
x e xi foram obtidas as saídas y = f(x) e y’ = f(xi), a partir dessa saída foi obtido o 
vetor avalanche .

Considerando o conjunto de todos os deltas, foi construída uma matriz Mm,n, 
em que n indica o número de deltas e m o número de colunas. A partir da matriz 
Mm,n, foram computadas as frequências de cada coluna, e verificado se essas frequ-
ências eram caracterizadas por uma distribuição uniforme. A Figura 9 ilustra a dis-
tribuição da amostra de caixas-S avaliadas, e se realizada uma comparação com a 
caixas-S original do AES (vide Figura 10), pode-se observar que a distribuição da 
caixa-S do AES possui algumas variações em Y.

Figura 9: Distribuição da frequência dos vetores avalanches por índice dos bites.

CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou a uma nova metodologia de construção de caixas-S 
dinâmicas. Sua arquitetura está fundamentada no conceito de caminhos aleatórios, 
sendo a chave secreta a responsável por definir o caminho aleatório a ser percor-
rido e desta forma determinado o conjunto de funções utilizadas no processo de 
transformação.

Quanto ao nível de segurança, a nova proposta de construção de caixas-S 
é composta por dois níveis. O primeiro nível de segurança está atrelada à chave 
secreta utilizada, e sua complexidade de quebra por força bruta é da ordem O(2n), 
sendo n o tamanho da chave utilizada. No caso específico da avaliação realizada 
neste trabalho, a complexidade foi de O(2128). Já o segundo nível de segurança 
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está associado às funções utilizadas para a composição dos vértices. Para de-
monstrar a importância dessa escolha, foi apresentado o processo de distribuição 
das funções, e em seguida realizou-se a avaliação de segurança de uma amostra 
de caixas-S com o objetivo de verificar se o segundo nível de segurança era satis-
fatório. Para isso, utilizou-se um arcabouço de métricas e verificou-se mediante a 
avaliação realizada, que as funções escolhidas foram satisfatórias. Contudo, vale 
ressaltar que outras funções podem ser utilizadas na tentativa de obter melhores 
resultados quando submetidas às métricas de avaliação, como por exemplo, as 
bent functions propostas por (Rothaus, 1976).

Figura 10: Distribuição da frequência dos vetores avalanches por índice dos bites (AES).
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