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Abstract
This work is produced on bachelor level in mathematics at University of Växjö. It
is a study of coding theory with focus on cyclic codes in general and Reed-Solomon
codes in detail. Reed-Solomon codes are used for implementing McEliece’s crypto
system. A short analysis of McEliece’s crypto system security is also made together
with a description of some known ways to break this type of cryptosystem. It is
shown that using Reed-Solomon codes weaken this cryptosystem compared to using
the original supposed Goppa codes. The security analyse also need a short summary
of complexity theory and what it means that a problem is NP-complete.

Key-words: Coding theory, Cyclic codes, BCH codes, Reed-Solomon codes, Mc-
Eliece’s cryptography system, Cryptography, Code breaking, Complexity theory,
NP-complete
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Sammanfattning
Detta arbete är ett examensarbete i matematik på kandidatnivå vid Växjö universi-
tet. Det är en studie av kodningsteori i allmänhet med fokusering på cykliska koder
och Reed-Solomon-koder i synnerhet. Reed-Solomon-koderna används för att skapa
McElieces kryptosystem. En kortfattad analys av McElieces kryptosystems säkerhet
görs tillsammans med en genomgång av kända sätt att forcera denna typ av krypto-
system. Här visar det sig att användning av Reed-Solomon-kod försvagar krypto-
systemet i förhållande till om den ursprungligt föreslagna Goppa-koden används.
För att kunna göra denna säkerhetsanalys görs också en kortfattad genomgång av
komplexitetsteori och vad det innebär att ett problem är NP-fullständigt.

Nyckelord: Kodningsteori, Kodteori, Cykliska koder, BCH-koder, Reed-Solomon-
koder, McElieces kryptosystem, Kryptering, Kodforcering, Komplexitetsteori, NP-
fullständigt
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Kapitel 1

Inledning

1.1 Bakgrund
I dagens samhälle blir det inom allt fler områden högst aktuellt med att kunna ge-
nomföra säkra överföringar av olika typer av information. Med säkra överföringar
kan man antingen avse att innehållet inte ska förvrängas, varken medvetet eller ge-
nom olyckshändelser, eller uppsnappas och kunna tolkas av en oönskad utomståen-
de part. Denna typ av problem behandlas inom kodningsteori och kryptologi. Med
kodningsteori avses transformation eller kodning av information som utförs för att
eliminera fel som uppstår på grund av störningar vid överföring av informationen
från en sändare till en mottagare och kryptologi behandlar matematiska metoder
för säkra kommunikationssystem. Kryptologin brukar indelas i kryptografi (kon-
struktion av chiffer etc.) och kryptoanalys (forcering av krypterad text). (Nationa-
lencyklopedin [11])

Företagen vill skydda sin information mot konkurrenter. Privatpersoner vill både
skydda sin integritet och kunna lita på att deras kommunikation med myndigheter
och företag sker utan manipulation eller insyn av tredje part. För både privatper-
soner och företag kan det vara viktigt med kryptering av e-post, internettrafik och
telefonsamtal samt att skydda upphovsrättsskyddat material.

Det okrypterade meddelande kallas klartext och den förvrängda/krypterade ver-
sionen kallas kryptogram. Processen att transformera klartext till kryptogram kal-
las kryptering och den omvända processen tillbaka till klartext kallas dekrypter-
ing. Olika typer av krypton använder olika typer av algoritmer och givet ett specifikt
krypto så behöver man en variabel parameter kallad nyckel för att genomföra trans-
formationen. Om nyckeln varieras kommer kryptogrammet förändras trots att klar-
texten förblir densamma. Om en obehörig försöker bestämma dekrypteringsnyckeln
kallas det att forcera kryptot och man säger att denne då ägnar sig åt kryptoanalys.

Kryptering förr
Från början handlade kryptering till största delen om att i militära sammanhang
skydda information från fiendens insyn men med åren har den civila användningen
ökat.

Enklare chiffer, också kallat krypto eller kod, hittar vi långt tillbaka i tiden. Hur
långt tillbaka kan ingen säkert säga men det är troligt att krypton funnits åtminstone
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1.1. Bakgrund

lika länge som skriftspråket. Det första dokumenterade användningen av krypter-
ing gjordes av Spartanerna i Grekland omkring 400 f.Kr. (Encyclopædia Britannica
Online [3])

I Romarriket, omkring år 0, användes en enklare form av substitutionskrypton,
kallat Caesarkrypto eller rullningskrypto, se exempel 2.42, där en bokstav byts
ut mot en bokstav senare i alfabetet, till exempel tre steg fram. Dessa krypton var
enkla att knäcka genom att prova sig fram. (Svensson [19])

Araberna var först med att förstå de grundläggande principerna för kryptering
och kunde därför utveckla grunderna till kryptoanalysen. Redan på medeltiden fann
de en metod för att forcera allmänna substitutionskrypton. De var först med att ut-
veckla lingvistiken och kunde därför tillämpa kodknäckning med hjälp av statistik-
kunskaper om de olika bokstävernas frekvens i språket. (Encyclopædia Britannica
Online [3])

För att förhindra frekvensanalys som dechiffreringsmetod konstruerade man på
1600-talet ett chiffer där man bytte nyckel för varje tecken som krypterades, till ex-
empel med hjälp av ett kodord. Men denna metod knäcktes också (publicerat 1861)
genom analys av kodordets längd och därefter utföra en frekvensanalys. Denna typ
av krypto kallas Vigenère-chiffer, se definition 2.43. (Encyclopædia Britannica On-
line [3])

På 1920-talet konstruerades de första elektromekaniska rotormaskinerna (den
mest kända av dessa är Enigma) som ansågs producera oknäckbara meddelanden.
Fördelen med dessa maskiner var att de var snabba och enklare att använda. Det tog
inte längre än till 1934 innan man förstod hur maskinen fungerade och knäckte ko-
den. Enigman vidareutvecklades av nazisterna och användes under andra världskri-
get. Alla större krigsmakter hade maskiner baserade på liknande principer. Liknande
maskiner som användes korrekt knäcktes aldrig, så vitt man vet. (Encyclopædia Bri-
tannica Online [3])

Modern kryptering
Den moderna eran i krypteringens historia börjar efter andra världskriget, då man
börjar använda datorer för att snabba upp beräkningarna. Den vidare utveckling av
kryptosystemen finns inte tillgänglig, på grund av att de klassas som militära hem-
ligheter, förrän vi kommer fram till 1970-talet, då IBM publicerar DES-algoritmen
(Data Encryption Standard) som är en så kallad symmetrisk eller delad nyckelkryp-
tering, eftersom samma kryptonyckel används vid både kryptering och dekryptering
av data. Efter hand accepterades DES som en standard världen runt och blev en
defacto standard och har använts mycket inom både myndigheter, finans- och indu-
strivärlden. Algoritmen har varit populär och finns i ett flertal varianter varav flera
används än i dag. (Encyclopædia Britannica Online [3])

Den stora skillnaden mellan DES och dess föregångare är inte själva algorit-
men som är en logisk vidareutveckling utan det faktum att krypteringsalgoritmen är
publikt tillgänglig och kan implementeras på valfri dator. Det paradoxala med detta
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Kapitel 1. Inledning

är att det som anses har varit ett av de bästa krypteringssystemen också har varit det
minst hemliga. I början av 2000-talet togs det ett beslut att ersätta DES. DES kan
inte längre dra fördel av den snabba utvecklingen av mikroprocessorer på ett bra sätt
och därigenom få högre säkerhet.

Efterföljaren kallas AES (Advanced Encryption Standard) och är skapad av två
belgiska kryptografer, Joan Daemen och Vincent Rijmen. Den bygger på att en se-
rie av substitutioner och permutationer utförs. AES är anpassad för att successivt
kunna höja säkerheten genom att öka nyckellängden samt att algoritmen effektivt
kan implementeras med relativt liten kodmängd och god prestanda. (Encyclopædia
Britannica Online [3])

Kodningsteori
Krypteringens historia sträcker sig långt tillbaka medan kodningsteori och felkor-
rigerande koder är betydligt modernare forskningsområde. Den första boken om
felkorrigering skrevs 1961 av Wesley Peterson. (Hankerson et al. [5])

Den första kända felkorrigeringskoden skapades av den amerikanske matemati-
kern och ingenjören Claude Shannon, verksam på Bell Labs. I mitten av 1940-talet
bevisade han att man genom kodning före sändning kan minimera risken för att få
ett meddelande förvanskat. Under vissa förutsättningar finns det koder där en god-
tyckligt liten del av de fel som uppstår undgår upptäckt. Hans abstrakta bevis säger
ingenting om hur sådana koder kan konstrueras. (Svensson [19])

Den amerikanske matematikern Richard Hamming, även han aktiv på Bell Labs,
tröttnade på att datorerna ständigt hängde sig på grund av felaktig indata så han
konstruerade 1947 en felkorrigerande kod, Hammingkod (se kapitel 4). Den gjorde
att datorn automatiskt skulle kunna korrigera de fel som uppstod. (Svensson [19])

Hammingkoder ligger till grund för många andra felkorrigerande koder. De an-
vändes först för felkorrigering av långdistanssamtal inom telefoni. Hammingkoder
är ett specialfall av de mer generella BCH-koderna, se definition 5.13, som är en
klass av koder vilka klarar av att upptäcka och korrigera multipla fel till skillnad
från Hammingkoder som bra rättar ett fel. En stor fördel med BCH-koder är att de
är relativt enkla att avkoda och samtidigt mycket flexibla vad det gäller kodlängd,
blocklängd och antal fel som kan korrigeras. (Hankerson et al [5])

Reed-Solomon-koder (RS-koder), skapade 1960 av Irving S. Reed och Gustave
Solomon på MIT Lincon Laboratory, kan i sin tur ses som en naturlig utvidgning av
BCH-koderna. Det dröjde fram till 1982 innan datorerna var tillräckligt kraftfulla
för att skapa en användbar implementation i form av CD-skivan. (se kapitel 6)

Den sovjetiske matematikern och kodteoretikern Valerii Denisovich Goppa pre-
senterade i början på 1980-talet en ny klass av linjära koder. Dessa koder ligger
nära gränsen för vad som är teoretiskt möjligt när det gäller felkorrigerande kod-
er. Goppa-koder konstrueras med hjälp av algebraiska kurvor över ändliga talkrop-
par och teorin bakom använder avancerad algebraisk geometri. (Nationalencyklope-
din [11])
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1.2. Problemformulering

McElieces kryptosystem använder i den ursprungliga versionen Goppa-koder,
men kan också användas tillsammans med andra felrättande koder. Detta system,
som utnyttjar svårigheten att finna närmaste kodord för en linjär kod, är ett NP-
svårt problem (se definition 2.35). McEliece visade också hur man skapar en effek-
tiv avkodningsalgoritm. (Menezes, Oorschot & Vanstone [7]) (Trappe & Washing-
ton [21])

Tillämpningar
Under efterkrigstiden har kodningsteorin utvecklats starkt för att klara av det ökade
behovet av feldetektering och felkorrigering inom framförallt datakommunikation.
Ett känt exempel på en kod för feldetektering (ej felkorrigering) är kontrollsiffran i
vårt svenska personnummer. EAN-koden, post- och bankgironummer är uppbygg-
da enligt liknande principer med kontrollsiffror för att verifiera att inläsningen var
felfri. CD-skivor innehåller redundant information för att den uppspelande enheten
inte bara skall kunna upptäcka fel (repor eller smutspartiklar på skivan) utan också
ha möjlighet att rätta vissa av dem. Inom kryptologin kan ett enda ändrat tecken
i kryptogrammet förändra klartexten till oläslighet. Här finns det uppenbart behov
av feldetektering och felkorrigering. Kodningsteori har också tillämpningar inom
komprimering av data.

I dag används RS-koder inom flera konsumentprodukter såsom hårddiskar, CD-,
DVD- och Blueray-skivor, men också inom digital-TV och kommunikation med
rymdfarkoster. RS-koder är speciellt användbara när felen oftast uppträder i skurar
i stället för slumpmässigt fördelade. En repa på en CD-skiva eller kosmisk strålning
i rymden är exempel på skurfel. RS-koder klarar normalt inte av lika många bit-fel
om det är jämnt fördelade. (Trappe & Washington [21])

För att göra systemen säkra används olika former av krypteringssystem där man
matematiskt försöker visa att knäckandet av koden ska vara så pass svårt att utföra
att det i praktiken inte lönar sig att försöka.

Hur vet vi då att man kan lita på dessa system? Kunskap är en bra början för att
skapa en uppfattning om respektive systems styrkor och svagheter.

1.2 Problemformulering
I detta arbete kommer lämpligheten i att använda Reed-Solomon-koder i McElie-
ces kryptosystem undersökas för att se hur användbara de är ur säkerhetssynpunkt.
Samtidigt ska kodning och avkodningsalgoritmerna vara effektiva och praktiskt an-
vändbara. Med hjälp av kodningsteori kan man finna hur den felkorrigerande koden
som McEliece använder bör utformas för att optimera kryptosystemet.

McElieces kryptosystem skapades 1978 av Robert McEliece och användes ur-
sprungligen med en annan typ av felkorrigerande koder, Goppa-koder, men kan an-
vändas tillsammans med andra felkorrigerande koder som till exempel Reed-Solo-
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Kapitel 1. Inledning

mon-koder. McElieces kryptosystem är baserat på svårigheten att finna det närmaste
kodordet, vilket är ett komplext problem, ett så kallat NP-fullständigt problem. Den
största nackdelen anses vara att den publika nyckelns längd. (Menezes, Oorschot &
Vanstone [7])

McElieces kryptosystem har länge ansetts motståndskraftigt mot forcering i sin
originalversion med Goppa-koder. Innebär bytet av kod till Reed-Solomon-koder
någon förändring av systemets motståndskraft mot forcering? Kan säkerheten be-
hållas utan att man förlorar effektivitet och att den redan opraktiskt långa publika
nyckeln förlängs?

1.3 Arbetets uppbyggnad
Arbetet börjar med en genomgång av grundläggande begrep inom kodningsteori och
kryptering. Därefter fokuseras i första hand på cykliska koder och felrättande koder
i allmänhet och Reed-Solomon-koder i detalj.

Reed-Solomon-koderna kommer att används för att skapa ett McEliece krypto-
system. Här görs också en analys av kända sätt att forcera denna typ av kryptosy-
stem, kryptosystemets säkerhet och hur det kan förstärkas.

I slutdiskussionen berörs i detta arbete obesvarade frågor och hur framtiden inom
området kan tänkas utvecklas.
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Kapitel 2

Begrepp och definitioner

2.1 Algebra
Följande framställning bygger på boken Abstrakt Algebra av Per-Anders Svens-
son [19]. Vi börjar med att definiera några algebraiska strukturer som kommer att
vara användbara inom kodningsteorin, först ut är grupp.

Definition 2.1 (Grupp). Låt G vara en icke-tom mängd och ∗ är en kompositions-
regel på mängden G. Paret (G,∗) säges vara en grupp om

• ∗ är associativ.

• G innehåller ett neutralt element med avseende på ∗.

• varje element i G har en invers i G med avseende på ∗.

Om det förutom detta är så att ∗ är kommutativ så kallas (G,∗) för en abelsk
eller kommutativ grupp. Antalet element i en grupp, om detta är ändligt, kallas
gruppens ordning och betecknas |G|.

Värt att notera är också att det neutrala elementet i G är entydigt bestämt och att
alla element i en grupp har en entydigt bestämd invers.

Exempel 2.2 (Grupper). (Z,+),(Q,+),(R,+),(C,+),(Q∗, ·),(R∗, ·) och (C∗, ·)
är samtliga exempel på grupper som baseras på de vanligaste talmängderna och
de ”vanliga” räknereglerna addition och multiplikation. Samtliga är abelska. R∗
symboliserar mängden av reella tal förutom nollan, och motsvarande gäller för Q∗
och C∗.

En grupp är en mängd för vilken en kompositionsregel är definierad, om man
utökar detta med en andra kompositionsregel och lägger till ytterligare villkor som
ska uppfyllas så har man den algebraiska strukturen ring.

Definition 2.3 (Ring). Låt R vara en mängd samt låt + och · vara två kompositions-
regler på R som benämns addition och multiplikation. Där är trippeln (R,+, ·) en
ring om följande är uppfyllt.

• (R,+) är en abelsk grupp där det neutrala elementet med avseende på + kallas
för nolla och betecknas 0R.
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• · är associativ.
Associativa lagen gäller:
a · (b · c) = (a ·b) · c för alla a,b,c ∈ R.

• · är distributiv över +.
De båda distributiva lagarna gäller:
a · (b+ c) = (a ·b)+(a ·c) och (b+c) ·a = (b ·a)+(c ·a) för alla a,b,c ∈ R.

Exempel 2.4 (Ringar). Flera av de vanliga talmängderna Z,Q,R och C är ringar
med avseende på vanlig addition och multiplikation som kompositionsregler. Mäng-
den Mn(R), där n ≥ 1 är ett heltal, av alla n× n-matriser med reella element är en
ring under matrisaddition och matrismultiplikation.

Om vi lägger till ytterligare villkor skapas några användbara specialfall av ringar.

Definition 2.5 (Ring med etta). Om R är en ring och det finns ett element 1R 6= 0R
som är neutralt med avseende på multiplikation, kallas detta element för en etta och
ringen kallas för en ring med etta. Denna etta är entydigt bestämd.

Definition 2.6 (Kommutativ ring). En ring R benämns kommutativ, om multipli-
kationen är kommutativ på R, alltså ab = ba för alla a,b ∈ R.

Definition 2.7 (Enhet). Låt R vara en ring med etta och antag att a är ett element i
R. Om elementet a har en invers med avseende på multiplikation, alltså om det finns
ett element b ∈ R, så att ab = ba = 1R så kallas a för enhet. Elementet b kallas för
multiplikativ invers till a och betecknas b = a−1. Om b existerar så är den som
följd av definitionen entydigt bestämd.

Exempel 2.8 (Ring med etta, kommutativ ring, enhet). Här följer några enklare
exempel på respektive definition där R är en ring.

• Ring med etta: Från de tidigare exemplen är samtliga ringar med etta (Z, Q,
R, C och Mn(R). I den matrisbaserade ringen är det enhetsmatrisen som är
etta medan det i de övriga är just 1. Ett exempel på ring utan etta är mängden
2Z, alla jämna heltal. Den är en ring under vanlig addition och multiplikation
men den saknar en etta.

• Kommutativ ring: De tidigare exemplen med ringar på de vanliga talmäng-
derna är också kommutativa ringar men de ringar som baseras på matriser
är normalt inte kommutativa eftersom matrismultiplikationen är inte kommu-
tativ. 2Z är dock en kommutativ ring. Genom att kombinera de två senaste
mängderna och bilda Mn(2Z), där n ≥ 2 får vi en icke-kommutativ ring utan
etta.

• Enhet: I ringen Z finns två enheter−1 och 1. Samtliga element, utom nollan,
i ringarna Q, R och C är enheter.
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2.1. Algebra

Definition 2.9 (Nolldelare). Ett element a 6= 0R i en ring R kallas för nolldelare om
det finns ett b 6= 0R sådant att ab = 0R eller ba = 0R.

Definition 2.10 (Integritetsområde). En kommutativ ring med etta kallas för in-
tegritetsområde om den saknar nolldelare.

Exempel 2.11 (Nolldelare och integritetsområde). I Z8 finns det tre nolldelare, 2,
4 och 6, eftersom till exempel 2 · 4 ≡ 0 (mod 8). Däremot saknar Z5 och Z7 helt
nolldelare, alltså är de integritetsområden.

Om vi nu kombinerar begreppen ring, etta och enhet så får vi nästa algebraiska
struktur.

Definition 2.12 (Kropp). Låt K vara en kommutativ ring med etta där samtliga
element i K utom nollan, 0K , är enheter, så kallas K för en kropp.

Vi sammanfattar nu denna del med ett Venndiagram (figur 2.1), som ger en god
grafisk överblick över hur olika varianter av grupper, ringar och kroppar förhåller
sig till varandra.

Figur 2.1: Venndiagram över förhållandet mellan olika algebraiska strukturer och
exempel på mängder inom respektive kategori.

Exempel 2.13 (Kroppar). Av tidigare uppräknade ringar är Q,R och C också krop-
par. Z är dock ingen kropp eftersom det finns fler element än nollan som inte är
enheter. Det är bara −1 och 1 som är enheter. Om p är ett primtal så är Zp =
{0,1, . . . , p− 1} en kropp under kompositionsreglerna + och · modulo p. Zp är
den enda av kropparna nämnda här som är en ändlig kropp.
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Definition 2.14 (Underring och underkropp). Låt R vara en ring. Då sägs S vara en
underrirng i R, S≤R, om S är en delmängd av R och S är en ring under restriktionen
av addition och multiplikation på R till S. Om S 6= R kalls S för äkta underring.

På samma sätt definieras begreppen underkropp och äkta underkropp.

Man kan också använda sig av räkning med polynom i en ring, genom att låta
koefficienterna i polynomet vara i en ring. Först behövs en formell definition av
polynom.

Definition 2.15 (Polynom över R). R är en ring och ett polynom över R i en obe-
kant x är en oändlig summa

f (x) =
∞

∑
k=0

akxk = a0 +a1x+ ...+anxn +an+1xn+1 + ..., (2.1)

där ak ∈ R för alla k och där ett ändligt antal ak är skilda från 0R. Elementen ak
kallas för polynomets koefficienter och mängden av alla sådana polynom betecknas
R[x]. Om det finns något ak 6= 0R, där k ≥ 0, så definieras graden grad( f (x)) av
f (x) som det största k för vilket detta är sant. Motsvarande koefficient ak benämns
då högstagradskoefficienten till polynomet f (x). Om alla ak = 0R så benämns f (x)
nollpolynomet.

Sats 2.16. Låt R vara en ring. Då är R[x] en ring under addition och multiplikation
av polynom. Om R är kommutativ så är också R[x] kommutativ. Om R har en etta så
är f (x) = 1R en etta i R[x].

Bevis. Additionsdelen är trivial. R[x] är en abelsk grupp under addition av poly-
nom med nollpolynomet som neutralt element och den additiva inversen till (2.1) är
− f (x) = ∑

∞
k=0−akxk.

För genomgången av detaljerna kring den multiplikativa egenskaperna hänvisas
till lämplig lärobok i algebra, till exempel Svensson [19, sid. 363].

Definition 2.17 (Polynomringen över R). Om R är en ring med kompositionsregler-
na addition och multiplikation av polynom, så benämns R[x] polynomringen över
R i en obekant x.

Heltalsringen Z och en polynomring över en kropp K har gemensamma egenska-
per såsom att det finns en divisionsalgoritm både i Z och K[x]. Här kommer formellt
inte definieras upp någon divisionsalgoritm eller faktorsats utan bara konstateras att
man kan göra divisioner mellan polynom och faktorisera polynom på ett analogt sätt
med heltalen, så länge som polynomen befinner sig i K[x] och K är en kropp. Detta
säkerställs av att K[x] är ett integritetsområde, och därför saknar nolldelare, om K är
en kropp. Om nolldelare saknas så kan divisionerna utföras utan risk att bli odefinie-
rade på grund av division med noll. Dessutom kan ett polynom i K[x] faktoriseras på
ett entydigt sätt f (x) = g(x)q(x)+ r(x), där g(x) 6= 0K och grad(r(x)) < grad(g(x))
eller r(x) = 0K (divisionsalgoritmen gäller).
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Exempel 2.18 (Polynomdivision). Beräkning av kvoten q(x) och resten r(x) vid
division av f (x) = x3 +2x2 +1 med g(x) = x2 +1 i kroppen Z3 ger att q(x) = x+2
och r(x) = 2x+2.

Kontroll ger att g(x)q(x)+ r(x) = (x2 +1)(x+2)+2x+2 = x3 +2x2 +1.

Definition 2.19 (irreducibelt polynom). K är en kropp. Ett icke-konstant polynom
f (x) ∈ K[x] sägs vara irreducibelt över K, om det inte kan skrivas som en produkt
av två polynom i K[x] med lägre grad än f (x).

Irreducibla polynom kan jämföras med primtal som inte kan skrivas som en
produkt av två heltal.

2.2 Komplexitetsteori
För att bedöma säkerheten (styrkan) i ett kryptosystem behövs metoder för att klassi-
ficera och rangordna svårigheten att forcera dem. Inom komplexitetsteorin har man
verktygen för att klassificera olika typer av algoritmer. Det är alltså intressant att på
ett formellt sätt studera hur lång tid de tar att lösa ett problem med en dator alterna-
tivt en teoretisk Turing-maskin och/eller hur mycket minne som dessa beräkningar
kräver. Man brukar främst fokusera på tid. Inom komplexitetsteorin är man särskilt
intresserad av NP-problem, dvs. problem som snabbt tar längre tid att lösa när in-
datamängden ökas och att en funnen lösning kan verifieras på polynomiell tid. Ett
klassiskt exempel på ett NP-problem är handelsresandeproblemet, där man försöker
finna den snabbaste resvägen mellan ett antal orter.

Den följande framställningen av komplexitetsteorin är baserad på Menezes, Oor-
schot & Vanstone [7], Handbook of Applied Cryptography, kapitel 2.

Ordobegreppet
Det är svårt att bestämma en exakt exekveringstid för en algoritm. När man behöver
en approximation av exekveringstiden brukar man oftast beräkna den asymptotiska
exekveringstiden. Med detta menas att man studerar hur exekveringstiden ökar med
storleken på indata utan övre begränsning.

Definition 2.20 (Ordobegreppet). Detta är funktioner som definierar ordobegrep-
pet och andra relaterade begrepp för att definiera storleksordningar med avseende
på exekveringstid, minnesåtgång eller annat lämpligt mätvärde. Mätvärdet beskrivs
endast med funktioner som är definierade för positiva heltal och som returnerar ett
reellt tal från någon punkt och framåt. Låt f och g vara två sådana funktioner.

1. f (n) = O(g(n)) om det existerar en positiv konstant c och ett positivt heltal
no sådant att 0≤ f (n)≤ cg(n) för alla n≥ n0. (asymptotisk övre gräns)

2. f (n) = P(g(n)) om det existerar en positiv konstant c och ett positivt heltal
no sådant att 0≤ cg(n)≤ f (n) för alla n≥ no. (asymptotisk undre gräns)

11
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3. f (n) = Q(g(n)) om det existerar två positiva konstanter c1 och c2 samt ett po-
sitivt heltal n0 sådant att c1g(n)≤ f (n)≤ c2g(n) för alla n≥ n0. (asymptotisk
gräns)

4. f (n) = o(g(n)) om det för alla positiva konstanter c existerar en konstant
n0 > 0 sådan att 0≤ f (n) < cg(n) för alla n≥ n0.(ordobegreppet)

Med andra ord betyder f (n) = O(g(n)) att f inte växer asymptotiskt snabbare
än g(n) sånär som på en multipel av en konstant, medan f (n) = P(g(n)) betyder
att f (n) växer minst lika snabbt, asymptotiskt, som g(n) sånär som på multipel av
en konstant. f (n) = o(g(n)) betyder att g(n) är en övre gräns för f (n) eller med
andra ord att funktionen f (n) blir försumbar i förhållande till g(n) när n blir stort.
Uttrycket o(1) används ofta för att beskriva funktionen f (n) vars värde går mot 0
när n går mot oändligheten.

Exempel 2.21. Här följer exempel på den asymptotiska tillväxtshatigheten hos någ-
ra funktioner, där a och b är godtyckliga konstanter sådana att 0 < a < 1 < b,

1 < ln lnn < lnn < exp(
√

lnn ln lnn)) < na < nb < nlnn < bn < nn < bbn
.

Komplexitetsklasser
Definition 2.22 (Polynomiell tidsalgoritm och exponentiell tidsalgoritm). En poly-
nomiell tidsalgoritm är en algoritm som i värsta fall tar O(nk) tid att lösa, där n är
storleken på indata och k är en konstant. En algoritm vars exekveringstid inte kan
begränsas på detta sätt kallas för en exponentiell tidsalgoritm.

Något förenklat kan man beskriva en polynomiell tidsalgoritm som en effektiv
algoritm med avseende på exekveringstid, medan exponentiella tidsalgoritmer kan
ses som ineffektiva. När man däremot betraktar polynomiella tidsalgoritmer är det i
praktiken svårare eftersom graden av polynomet är avgörande.

Betrakta följande exempel med en algoritm som exekverar på O(nln lnn) där n
är indatastorleken, är asymptotiskt långsammare än en algoritm som exekverar på
O(n100). Den första algoritmen kan i praktiken vara snabbare för små n, särskilt om
konstanterna som döljs i O:et är mindre. Inom kryptografi är medelfallets komplex-
itet mer intressant än värsta fallets komplexitet. Det är nödvändigt för en krypte-
ringsalgoritm som ska anses säker att motsvarande kryptoanalysproblem är svårt i
medelfallet, eller allra helst nästan alltid svårt.

Definition 2.23 (Subexponentiell tidsalgoritm). En algoritm som i värsta fall tar
eo(n) tid att lösa kallas subexponentiell tidsalgoritm, där n är indatastorleken.

En subexponentiell tidsalgoritm är asymptotisk snabbare än en algoritm som
exekveras på full exponentiell tid med avseende på indatastorlek, samtidigt som den
är asymptotiskt långsammare än en polynomiell tidsalgoritm.

Nu har vi förutsättningarna för att definiera upp en serie av komplexitetsklasser,
där man kategoriserar hur snabbt man kan lösa ett problem.
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Definition 2.24 (Beslutsproblem). Ett problem som är formulerat så att svaret är
antingen ja eller nej kallas för ett beslutsproblem.

Det kan tyckas att endast diskutera beslutsproblem är en begränsning men de
flesta typer av beräkningsproblem kan omformuleras så att de blir ett beslutsproblem
på ett sådant sätt att en algoritm som effektivt löser beslutsproblemet medför att det
finns en algoritm som effektivt löser beräkningsproblemet och tvärt om.

Definition 2.25 (P-problem). Klassen P är mängden av alla beslutsproblem som
kan lösas på polynomiell tid.

Definition 2.26 (NP-problem). Klassen NP är mängden av alla beslutsproblem där
ett ja-svar kan bli verifierat på polynomiell tid om man givit algoritmen någon extra
information, kallat certifikat eller vittne.

Definition 2.27 (co-NP-problem). Klassen co-NP är mängden av alla beslutspro-
blem där ett nej-svar kan bli verifierat på polynomiell tid om man givit den ett lämp-
ligt certifikat.

Lemma 2.28 (Mängdrelationer). P⊆ NP och P⊆ co-NP.

Bevis. Dessa mängdrelationer följer direkt från definitionerna av mängderna.

Ett diskuterat problem inom komplexitetsteorin är om beslutsystemsklasserna
P och NP är identiska eller ej. Inom komplexitetsteorin är följande påståenden ej
bevisade vara sanna eller falska.

P = NP

NP = co-NP

P = NP
⋂

co-NP

(2.2)

Trots att inget har bevisat är de flesta experterna på området av uppfattningen
att samtliga påståenden är falska. Ett bevis för att ett problem som ligger i NP inte
tillhör P skulle ge att samtliga NP-fullständiga problem inte kan tillhöra klassen P.

Definition 2.29 (Ordningsrelation på beslutsproblem). Låt B1 och B2 vara två be-
slutssystem. B1 sägs på polynomiell tid reduceras till B2, B1 ≤p B2, om det finns
en algoritm som löser B1 vilken använder, som en delrutin, en algoritm som löser
B2 och löser problemet på polynomiell tid om algoritmen för B2 gör det.

Ordningsrelation B1 ≤p B2 innebär alltså att B1 är minst lika lättlöst som något
B2, eller ekvivalent, B1 är inte mer svårlöst än B2.

Definition 2.30 (Beräkningsintensiv ekvivalens). Låt B1 och B2 vara två beslutssy-
stem. Om B1 ≤p B2 och B2 ≤p B1, så är B1 och B2 beräkningsintensivt ekvivalen-
ta.
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Lemma 2.31. Låt B1, B2 och B3 vara beslutssystem.

1. Om B1 ≤p B2 och B2 ≤p B3, så är B1 ≤p B3. (transitiv)

2. Om B1 ≤p B2 och B2 ∈ P, så är också B1 ∈ P.

Bevis. Båda påståendena är triviala.

Definition 2.32 (NP-fullständigt beslutsproblem). Ett beslutsproblem B sägs vara
NP-fullständigt om följande är uppfyllt

1. B ∈ NP och

2. B1 ≤p B för varje B1 ∈ NP.

Klassen NP-fullständiga beslutsproblem betecknas också NPC efter den engels-
ka benämningen NP-complete.

NP-fullständiga problem är de svåraste problemen bland NP-problemen att lösa
eftersom de är lika svåra eller svårare att lösa än alla andra problem i NP. Det finns
många tusen identifierade problem inom vitt skilda områden som är klassade som
NP-fullständiga.

Exempel 2.33 (NP-fullständigt problem). Givet ett positivt heltal s och en mängd
av positiva heltal a1,a2, ...,an. Bestäm om en delmängd av ai-termer har summan s.
Detta är ett NP-fullständigt problem.

Lemma 2.34. Låt B1 och B2 vara två beslutsproblem.

1. Om B1 är NP-fullständigt och B1 ∈ P så är P = NP.

2. Om B1 ∈ NP, B2 är NP-fullständigt och B2 ≤p B1, då är B1 NP-fullständigt.

3. Om B1 är NP-fullständigt och B1 ∈ co-NP, så är NP = co-NP.

Bevis. Samtliga tre påståenden följer av definitionerna av mängderna.

Enligt 1 så innebär det att om man för ett enda NP-fullständigt problem lyckas
hitta en algoritm som löser det på polynomiell tid så är P = NP. Detta skulle vara
förvånande eftersom ett bevis för att ett problem är NP-fullständigt innebär starka
bevis för dess motspänstighet. Figur 2.2 visar den allmänna uppfattningen om re-
lationen mellan de olika komplexitetsklasserna P, NP, co-NP och NPC. 2 ger oss
följande tillvägagångssätt för att bevisa att ett beslutsproblem B1 är NP-fullständigt.

1. Bevisa att B1 ∈ NP.

2. Välj ett existerande NP-fullständigt problem B2.

3. Bevisa att B2 ≤p B1.
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Figur 2.2: Venndiagram med relationerna mellan komplexitetsklasserna N, NP och
NPC, under den allmänt accepterade förutsättningen att samtliga påstående i (2.2)
är falska.

Definition 2.35 (NP-svårt). Ett problem är NP-svårt (NP-hard) om det finns ett
NP-fullständigt problem som på polynomiell tid kan reduceras till detta.

Värt att notera är att klassificeringen NP-svårt inte begränsas till bara besluts-
problem och att också NP-fullständiga problem är NP-svåra.

Exempel 2.36 (NP-svårt problem). Antag att vi har ett positivt heltal s och ett an-
tal positiva heltal a1,a2, ...,an. Den beräknande versionen av det tidigare exemplet
( 2.33), där man försöker finna en delmängd av ai som har summan s, under förut-
sättning att den existerar, är NP-svårt.

2.3 Beräkningssäkerhet och beräkningsfunktioner

Beräkningssäkerhet
Att ett kryptosystem är beräkningssäkert (computationally secure) definieras på
varierande sätt beroende på vilken litteratur man läser men betydelsen är i stora
drag densamma, om man tar till all rimligt tillgänglig datorkraft och de bäst kända
analysmetoderna kan man inte få fram klartexten inom en tid där den fortfarande
har ett värde. (Hankerson et al. [5, sid 229])

En tydligare omformulering är att knäcka kryptot ska kosta mer än värdet av att
få veta klartexten alternativt att värdet av att få veta klartexten ska ha gått förlorat
när det är forcerat.

En mer kraftfull definition är att kryptosystemet ska vara ovillkorligt säkert (un-
conditionally secure). Med detta menar man att den skickligaste möjliga forcören
inte kan få fram någon information om klartexten utom möjligen dess längd, obe-
roende av mängden tillgänglig krypterad text och datorkraft som är tillgänglig för
forcören. (Hankerson et al. [5])

Om forceringen av kryptosystemet är minst lika svår som att lösa ett matema-
tiskt problem som anses vara ohanterbart, sägs det vara bevisbart säkert. Omvänt
kan man då informellt säga att systemet är knäckbart om en forcör systematiskt
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kan återskapa klartext från den krypterade texten, eller ännu sämre lyckas beräkna
nyckeln. (Hankerson et al. [5])

En annan aspekt som är noterbar i detta sammanhang är att även om inte själva
klartexten kan fås fram, kan annan typ av information fås genom analys av föränd-
ringar i datatrafiken. Till exempel kan en plötslig ökning eller minskning av data-
flödet vara ett förödande avslöjande, speciellt i krigssituationer. Denna text kommer
inte att behandla denna aspekt av att skydda information utan fokusera på säkerheten
i själva kryptosystemet.

Beräkningsfunktioner
För att kunna jämföra hur beräkningstunga olika algoritmer är behövs någon form
av mått där inte bara antalet operationer räknas utan också någon form av viktning
beroende på hur tids- och minneskrävande de är. Både för människor och datorer är
till exempel heltalsaddition betydligt lättare och snabbare att utföra än division av
reella tal. Detta mått kan definieras på lite olika sätt men brukar ofta, på engelska,
benämnas ’Work factor’ eller ’Work function’ medan det på svenska ofta benämns
som ’antal binära operationer’ eller bara ’antal operationer’.

Den ideala krypteringsalgoritmen ska ha så stor skillnad som möjligt mellan
antal operationer som behöver utföras för krypterings- och dekrypterings-processen
i förhållande till den mest effektiva forceringsalgoritmen.

Ett mått på effektiviteten hos en algoritm är att mäta antalet enkla operationer
som utför beräkningar på enbitsnivå. Om vi har två heltal x och y som representeras
med binära tal som är av storleken k bitar, då kan operationen addition, x+y, utföras
med maximalt k enbitsoperationer och en multiplikation, xy, kräver på samma sätt
maximalt k2 enbitsoperationer. Detta är det sämsta fallet för alla heltal som kan
representeras med högst k bitar. Man kan också se dessa bitoperationer som ett mått
på exekveringstiden för algoritmen beroende av indatastorleken, k. (Hankerson et
al. [5, sid. 253])

Med ordobegreppet kan man säga att addition och multiplikation enligt ovan är
O(k) respektive O(k2). Algoritmerna för dessa enkla basoperationer kan alltså ses
som effektiva eftersom de kan utföras på polynomiell tid. Om 0 ≤ x,y ≤ n så är
maximala antalet bitar k = log2 n+1.

För att ett kryptosystem ska anses vara skyddat mot forceringsattacker som an-
vänder sig av modern datorkraft (februari 2009) anses att komplexiteten bör vara av
minst 280 ≈ 2,1×1024. (Shooshtari, Ahmadian & Payandeh [15])

2.4 Felkorrigerande koder

Här följer några enklare metoder för hur man kan konstruera ett meddelande för
att mottagen skall kunna upptäcka fel och korrigera dem så att det ursprungliga
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Beräkning Antal enbitsoperatiner
addition, x+ y k = log2 x
multiplikation, xy k2 = (log2 x)2

invertering, x−1 k2 = (log2 x)2

Euklides algoritm för
största gemensamma delare. k2 = (log2 x)2

potens, xk k3 = (log2 x)3

Tabell 2.1: Antal enbitsoperationer för några enklare operationer om storleken på
indata (x och y) är maximalt k bitar. (Hankerson et al. [5, sid. 253])

meddelandet rekonstrueras. I samtliga fall byts det ursprungliga meddelandet ut mot
kodord som har någon form av inbyggd redundans.

Exempel 2.37 (Repetitiva koder). Antag att vi har alfabetet A, B, C, D och att vi
skickar en bokstav över en kanal med sådan störning att det med 10% sannolikhet
blir fel, alltså 90% chans att samma bokstav kommer fram. Om man i stället repe-
terar bokstaven tre gånger vi sändning innebär det att man kan rätta alla fel där ett
tecken förvanskats. Nu har vi betydligt förbättrat sannolikheten att få fram ett kor-
rekt meddelande till (0,9)3 + 3(0,9)2(0,1) = 0,972. Vi har skapat oss en så kallad
repetitionskod.

Den repetitiva koden kan hitta två fel och rätta ett teckens fel. Om man mottager
ABA vet man med säkerhet att något blivit fel men det kan både vara ett fel från
AAA och två fel från BBB. Vilket kan man inte avgöra men sannolikheten här
betydligt större för det första fallet. Dels på grund av att avståndet i antal felaktiga
tecken är mindre i det första fallet och att det i det andra fallet dessutom krävs att
exakt samma fel uppstått två gånger. Om man valt två repetitioner istället hade man
bara kunnat detektera ett teckens fel och inte rätta något.

Exempel 2.38 (Paritetsbitar). Antag att man vill skicka ett meddelande som består
av sju binära bitar. Lägg till en åttonde bit, paritetsbit, så antalet nollor blir jämnt.
Detta gör att man kan upptäcka en bits fel, men också alla andra fel så länge det
drabbar ett udda antal bitar. Däremot är det omöjligt för oss att göra någon felrätt-
ning så det bästa som kan göras då är att begära en omsändning.

Genom att omdesigna föregående exempel kan man få en paritetskod som kan
rätta enbits fel och detektera flera bitars fel. Detta kan uppnås genom att arrangera
data i en tvådimensionell matris och lägga på paritetsbitar både på både rader och
kolumner. Detta kallas två-dimensionell paritetskod.

Definition 2.39 (Systematisk kod). En kod kallas systematisk om de ursprungliga
informationsbitarna är oförändrade och sammanhållna i början av kodordet. Om ett
kodord är av längden n och de första k bitarna är oförändrade informationsbitar som
sedan följs av n− k kontrollbitar är koden systematisk.
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2.5 Kryptering
Denna framställning nedan är hämtad från kapitel 7 Svensson [19] och kapitel 10
Hankerson et al. [5].

Man brukar förutsätta att kryptoanalytikern har tillgång till all information om
krypteringsalgoritmen och kryptogrammet, den enda information som saknas är de-
krypteringsnycklen. Metoden att forcera kryptot genom att helt enkelt testa alla möj-
liga (alt. sannolika) nycklar kallas brutal force.

Symmetriska krypton innebär att man i princip använder samma metod för
både kryptering och dekryptering och därmed också samma nyckel.

Substitutionskrypto är en grundläggande typ av krypto där man ersätter teck-
nen i klartextens alfabet med tecken i kryptogrammets alfabet enligt en förutbestämd
regel. Om vi betecknar klartextens alfabet med Σ och kryptogrammets alfabet med
Π så betecknar Σk, där k är ett positivt heltal, den cartesiska produkten av k stycken
kopior av Σ. Elementen i Σk respektive Πk skrivs a1a2...ak istället för (a1,a2, ...,ak)
av förenklingsskäl. Vid kryptering med substitionskrypto delas klartexten in block
av förutbestämt antal tecken, k, där det sista blocket vid behov får fyllas ut med
slumptecken. Ett sådant block är ett element i Σk och krypteringen sker med hjälp
av den injektiva avbildningen E : Σk→Πk.

Exempel 2.40 (Substitutionskrypto). Om A1A2...Am är en klartext där Ai ∈ Σk för
alla i så beräknas kryptogrammet på följande sätt

A1A2...Am 7−→ E(A1)E(A2)...E(Am).

Vi får ett monoalfabetiskt krypto och om vi krypterar ett tecken åt gången,
k = 1, brukar det kallas Ceasarkrypto. Om k = 1 så får vi effekten att ett tecken i
kryptogrammet alltid motsvaras av ett tecken i klartexten vilket det inte behöver vara
med k > 1. Ökas värdet på k förbättras normalt möjligheten att motstå en attack med
hjälp av frekvensanalys. Normalt antar man att de båda alfabetena är lika, Σ = Π,
och dess element numreras med hjälp av elementen i Zn = {0,1, ...,n−1}, där n är
antalet tecken i respektive alfabet.

Exempel 2.41 (Monoalfabetiskt krypto). Vi antar att Σ och Π består av de 28 teck-
nen i det svensk alfabetet samt ett blanktecken, där blanktecknet motsvaras av 0 i
Z29, A motsvaras av 1, B motsvaras av 2 och så vidare. På samma sätt kan vi numrera
elementen i Σ2 med elementen i Z841 eftersom 292 = 841.

Tag texten MAGNUS och dela upp den i tvåteckensblock, k = 2, och vi får då
tre block MA, GN samt US. M motsvaras av 13 och A blir 1 i Z29, vilket ger att
MA i Z841 blir 18 ·29+1 = 523. GN blir då 7 ·29+14 = 217 och US motsvaras av
21 ·29+19 = 628.

Om vi i stället sätter k = 3 så får vi två treteckensblock som motsvaras av
elementen enligt följande, MAG blir 13 · 292 + 1 · 29 + 7 = 10 969 och NUS blir
14 ·292 +21 ·29+19 = 12 402 i Z24 389.
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Exempel 2.42 (Ceasarkrypto). Caesarkrypto är en enkel form av monoalfabetiskt
substitutionskrypto som kan beskrivas som avbildningar från Z29 till Z29, vilket gör
att krypteringsnyckeln kan beskrivas av avbildningen

E(x) = x+ t (2.3)

för alla x ∈ Z29 och där t är ett godtyckligt element i Z29. Om man väljer krypte-
ringsnyckeln t = 5 så får vi att klartexten A som motsvaras av 1 i Z29 kommer att
bli E(1) = 1+5 = 6 som motsvaras av F i kryptogrammet. B blir G och Z som blir
E när man räknar modulo 29.

Dekrypteringsnyckeln för detta Ceasarkrypto ges av avbildningen

D(y) = y−5 = y+24

för varje y ∈ Z29, eftersom D[E(x)] = D(x+5) = x+5+24≡ x modulo 29 för alla
x ∈ Z29.

Definition 2.43 (Affin). En avbildning E : Zn→ Zn på formen E(x) = ax + b, där
a,b ∈ Zn, säges vara affin, om a ∈ Z∗n. Z∗n betecknar guppen av heltal modulo n där
nollan är utesluten.

Ceasarkryptot kan generaliseras till en allmännare form där vi krypterar de olika
tecknen med en affin avbildning och får ett affint krypto. Alla affina krypton är
lättforcerade eftersom antalet variationer av nyckeln är relativt få och dessutom är
de känsliga för frekvensanalys.

För att göra en forcering svårare kan man använda flera injektiva avbildningar
E1,E2, ..., där varje Ei beror på någon parameter såsom teckenblockets position i
klartexten. En klartext A1,A2...Am kan då till exempel krypteras enligt följande,

A1,A2...Am 7−→ E1(A1)E2(A2)...Em(Am).

Vigenèrekryptot från slutet av 1500-talet är ett exempel på denna typen av
krypto. Man väljer först ut ett nyckelord k1k2...kp ∈ Σp, där p ≥ 2 och p kallas
för Vigenèrekryptots period. Man låter varje tecken ki i detta nyckelord motsvaras
av elementet bi i Zn. För varje i = 1,2, ..., p bildas en avbildning Ei : Zn→ Zn en-
ligt Ei(x) = x+bi för varje x ∈ Zn. Då kan en klartext a = a1...apap+1...a2pa2p+1...
transformeras till ett kryptogrammet E(m) enligt följande

E(a) = E1(a1)...Ep(Ap)E1(ap+1)...Ep(a2p)Ep+1(a2p+1).... (2.4)

Man använder alltså avbildningarna E1,E2, ...,Ep periodiskt på klartextens tec-
kenblock. Vigenèrekryptot är ett exempel på ett polyalfabetiskt krypto, där man
alltså använder flera olika avbildningar.

Fördelen mot de affina kryptona är att de inte går att forcera med hjälp av fre-
kvensanalys. Olika avbildningar på intilliggande textblock ser till att utplåna möns-
ter, vilket gjorde att man länge var övertygade om att Vigenèrekrypton inte kunde
forceras, tills 1800-talet då man fann ett sätt.
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Om Vigenèrekryptots period p kan hittas så vet man sedan att vart p:te tecken i
kryptotexten har transformerats med samma affina avbildning och följaktligen kan
en frekvensanalys göras på dessa tecken. Hur finner man då p? Man kan leta efter
upprepningar i kryptogrammet och om dessa ofta förekommer med en viss regel-
bundenhet kan man om avståndet är lika med en multipel av n göra en kvalificerad
gissning att p är en delare i n. Detta bygger på antagandet att upprepningar i klartex-
ten har blivit krypterade med samma avbildningar. Men det kan självklart också vara
så att dessa upprepningar beror på slumpen och därför blir det uppenbart enklare att
forcera denna typ av krypto ju större krypterad textmassa forcören har att tillgå.

I stället för att byta ut tecknen mot andra tecken som man gjort i dessa sub-
stitutionskrypton kan man i stället permutera tecknen i klartexten med hjälp av ett
transpositionskrypto. Om man vid frekvensanalys av ett kryptogram ser att teck-
nen förekommer med ungefär samma frekvens som i vanlig klartext bör man miss-
tänka att ett transpositionskrypto används.

Forcering av transpositionskrypton är ganska enkelt eftersom nyckelns längd
måste vara en delare till kryptotextens längd. (Piper & Murphy [12]) En effektiv
angrepsmetod kan vara att söka igenom kryptotexten efter anagram på vanliga ord i
det språk som man förväntar sig att klartexten är skriven. Enklare former av transpo-
sitionskrypto har också svagheten att en nyckel som är nära den riktiga kan avslöja
stora block av korrekt klartext.

Vid en kombination av två eller flera svaga kryptometoder kan man i vissa fall
skapa en kryptotext som är betydligt svårare att forcera än de kryptotexter som des-
sa metoder producerar var för sig. De tar helt enkelt ut varandras svagheter. AES
är ett exempel på ett sådant krypto där man kombinerar transpositioneringar och
substitutioner. Om man kombinerar ett enkelt transpositonskrypto med enkelt sub-
stitutionskrypto genom att kryptera kryptotexten från den första metoden med den
andra metoden, så har man skapat en text som med hjälp av frekvensanalys antyder
att det är ett substitutionskrypto men tester att ersätta de vanligaste tecknen kom-
mer bara att ge nonsenstext. Om man skulle försöka med att finna anagram för att
räkna ut eventuella transponeringar så kommer det också att misslyckas. (Piper &
Murphy [12])

Asymmetriska krypton
Till skillnad från symmetriska krypton kan man inte dekryptera ett asymmetriskt
krypto om man känner till krypteringsnyckeln. Utmärkande för denna typ av kryp-
ton är att kryptonycklarna är offentliga. Detta gör att man till skillnad från de sym-
metriska kryptona inte kan vara säker på vem avsändaren är eftersom vem som helst
kan kryptera en klartext med den offentliga nyckeln. Fördelen är att man inte behö-
ver utbyta hemliga nycklar med alla man vill kommunicera med.

Om E är krypteringsnyckeln och D är dekrypteringsnyckeln så tilldelas varje
person ett par av personliga nycklar (E,D). Om A ska skicka ett meddelande, m, till
B så görs det genom att använda dess offentliga nyckel, och skicka då EB(m). Detta
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2.5. Kryptering

meddelande kan bara dekrypteras med B’s hemliga nyckel, DB. För att lösa proble-
met med att säkerställa avsändaren kan man använda sig av en signeringsprocess
där A skickar EB(m′), där m′ = DA(m), till B.

Ett känt och vida använt exempel på asymmetriska krypton är RSA-kryptot,
introducerat 1977, vars säkerhet bygger på svårigheten att faktorisera stora tal, större
än 10100.

21



Kapitel 3

Kodningsteori

För att kunna beskriva Reed-Solomon-koder (RS-koder) och McElieces kryptosy-
stem görs en genomgång med att definiera linjära och cykliska koder. RS-koder
tillhör klassen BCH-koder som också gås igenom.

I denna del om kodningsteori och felrättande koder är uppställningen av defi-
nitioner och satser byggda på Trappes och Washingtons [21] bok Introduction to
Cryptography, kapitel 18.

Definition 3.1 (Alfabet). En ändlig mängd, ofta betecknad Σ, av enklare symboler
kallas för ett alfabet.

Vanliga exempel på alfabet är till exempel det binära {0,1}, decimala
{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} och det vi i vardagsspråk kallar vårt alfabet, med latinska
tecken {a,b,c, ..., å, ä, ö} men det vi i dagligt tal kallar Morsealfabetet är inget al-
fabet enligt denna definition eftersom det bara består av endast två symboler ’lång’
och ’kort’, oftast beskrivna som {−,•}, vilket också i det här fallet är alfabetet.

Definition 3.2 (Kod). Låt A vara ett alfabet och An en ändlig mängd av n-tipler av
element i A. En kod, C, av längden n är en icke-tom delmängd av An, C ⊆ An.

De n-tipler som tillsammans skapar en kod kallas kodord eller kodvektorer.

Definition 3.3 (Hammingavstånd). Låt u och v vara två kodord (vektorer) i An.
Hammingavståndet d(u,v) är det antal positioner som de två kodorden skiljer sig
åt.

Definition 3.4 (Hammingvikt). Låt u vara ett kodord (vektor) i An. Hammingvik-
ten wt(u) är Hammingavståndet mellan u och nollvektorn, alltså antalet positioner
som är skilda från noll.

Exempel 3.5 (Hammingavstånd och Hammingvikt). Vi har två binära kodord u =
(1,1,1,0,0) och v = (0,1,1,0,1). Dessa skiljer sig åt i två positioner, den första
och den sista, alltså är d(u,v) = 2. Hammingvikten för dessa kodord är wt(u) =
wt(v) = 3. Om via använder det vanliga svenska alfabetet så får vi till exempel
d(tre, två) = 2.

Hammingavståndet d(u,v) ger oss ett mått på det minsta antal fel som behövs
för att ändra kodordet u till kodordet v. När vi har infört begreppet Hammingavstånd

22



så visar det sig att det minsta värdet inom en kod som är intressantast. Därför defi-
nierar vi också detta nedan men först ska vi redovisa några nyttiga räkneregler för
Hammingavstånd.

Lemma 3.6 (Räkneregler för Hammingavstånd). För Hammingavstånd på alfabe-
tet An, där u och v är kodord, och om d(u,v) har ett värde på An så gäller följande

1. d(u,v)≥ 0, och d(u,v) = 0 om och endast om u = v.

2. d(u,v) = d(v,u) för alla u och v. (symmetri)

3. d(u,v)≤ d(u,w)+d(w,v) för alla u, v och w. (triangelolikheten)

Bevis. 1 och 2 är triviala.
För 3 kan vi se att om u och v är olika i en position så är antingen u och w olika i

samma position medan v och w lika, eller så är båda är paren olika. Därför är antalet
positioner där u och v skiljer sig mindre än eller lika med antalet platser där u och w
skiljer sig åt, plus antalet platser där v och w skiljer sig åt.

Definition 3.7 (minimiavstånd). Låt C vara en kod och beräkna Hammingavståndet
d(u,v) för alla möjliga kombinationer av par, där u 6= v. Det minsta värdet av dessa
värden

d(C) = min{d(u,v)|u,v ∈C,u 6= v},

kallas då minimiavstånd för C.

Detta värde är alltså det minsta antal fel som behövs för att förändra ett av kod-
orden i koden till ett annat, eller annorlunda uttryckt ett fel mer än det maximala
antal som koden kan klara av att detektera. När vi har mottaget ett felaktigt kodord
så ersätter vi det med det kodord som har det minsta Hammingavståndet till det mot-
tagna ordet. Med andra ord så ändrar vi på så få ställen som möjligt i det mottagna
ordet, så kallad avkodning till närmaste granne (nearest neighbour decoding).

Vi säger att en kod kan detektera upp till s fel om ändringar på högst s ställen i ett
kodord inte blir ett annat kodord. Koden kan korrigera t fel om det är så att det efter
ändringar på upp till t ställen fortfarande är samma kodord som är det närmaste.
Denna definition säger ingenting om hur en effektiv korrigeringsalgoritm kan se ut,
bara att detekteringen av närmaste granne ger ett korrekt svar om det är som mest t
fel.

Sats 3.8. Låt C vara en kod, s och t vara positiva heltal.

1. En kod C kan upptäcka upp till s fel om d(C)≥ s+1.

2. En kod C kan korrigera upp till t fel om d(C)≥ 2t +1.

Bevis. Varje del bevisas var för sig.
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1. Antag att d(C) ≥ s + 1. Om ett kodord C skickas med s eller färre fel kan
det mottagna meddelandet r inte vara ett annat kodord, vilket medför att felet
upptäcks.

2. Antag att d(C)≥ 2t +1. Om ett kodord C skickas och det mottagna ordet r har
t eller färre fel, så är alltså d(c,r)≤ t. Om c1 är godtyckligt kodord förutom c
påstår vi att d(c1,r) ≥ t + 1. Detta ses genom att anta att d(c1,r) ≤ t. Då ser
vi med hjälp av triangelolikheten att

2t +1≤ d(C)≤ d(c,c1)≤ d(c,r)+d(c1,r)≤ t + t = 2t.

Vi får då en motsägelse, alltså är d(c1,r) ≥ t + 1. Då r har t eller färre fel så
kan algoritmen för närmaste granne med lyckat resultat avkoda r till c.

Hur finner man då den närmaste grannen?

Definition 3.9. En kod av längd n med M antal kodord och ett minimiavstånd d =
d(C) kallas en (n,M,d)-kod.

Den binära repetitionskoden {(0,0,0),(1,1,1)} är en (3,2,3)-kod. Den kan rätta ett
fel eftersom 3≥ 2 ·1+1.

Definition 3.10 (Kodkostnad). Om vi har en (n,M,d)-kod med kodorden skrivna i
talbasen q så definieras kodkostnaden, R som

R =
logq M

n
.

Kodkostnaden representerar förhållandet mellan antalet tecken i indata med an-
talet tecken i den skickade koden. Denna parameter är viktig eftersom den visar hur
stor andel av bandbredden vid överföringen av koden som används till riktiga datan.
Tidigare nämnda repetitionskod har kostnaden log2 2

3 = 1
3 .

Definition 3.11 (Ekvivalenta koder). Vi säger att två koder är ekvivalenta koder
om den ena kan fås från den andra genom ett upprepat antal av följande två opera-
tioner.

1. Permutation av positionerna i koden. Kodordet c′ = (c1,c2,c3,c4) är en per-
mutation av c = (c3,c4,c1,c2).

2. Permutation av symbolerna på en bestämd position av alla kodord. Till ex-
empel har vi kodorden (a,b,c),(a,c,b) och (c,a,b) och permutation {a→
c,b→ a,c→ b} ger vid permutation av andra positionen av samtliga kodord
följande kodord (a,a,c),(a,b,b) och (c,c,b) .
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Vi vet nu att en (n,M,d)-kod kan rätta t fel om d ≥ 2t + 1. Vi vill att avståndet
d ska vara så stort som möjligt för att vi ska kunna rätta så många fel som möjligt,
men vi vill också att M ska vara så stort som möjligt för att kodkostnaden, R, ska
vara så nära 1 som möjligt. Problemet är att en ökning av d gör att n ökar eller M
minskar. Här följer nu en studie av dessa värdens teoretiska begränsningar.

Sats 3.12 (Singletons gräns). Låt C vara (n,M,d)-kod i talbasen q, då benämns

M ≤ qn−d+1

Singletons gräns (Singleton bound).

Bevis. Tag ett kodord c = (a1, ...,an) och låt c′ = (ad , ...,an). Om c1 6= c2 är två
kodord så skiljer de på minst d positioner. Då c′1 och c′2 skapas genom att ta bort
d−1 positioner från c1 och c2 måste de skilja åt på minst en position, c′1 6= c′2. Detta
innebär att antalet c kodord är lika många som antalet c′ vektorer som skapats på
detta sätt. Det maximala antalet c′ vektorer är qn−d+1 eftersom dessa vektorer består
av n−d−1 antal positioner. Detta ger att M ≤ qn−d+1.

Följdsats. Kodkostnaden för en (n,M,d)-kod i talbasen q är maximalt 1− d−1
n .

Bevis. Detta följer direkt av definitionen av kodkostnaden

R =
logq M

n
≤

logq qn−d+1

n
=

n−d +1
n

= 1− d−1
n

.

Här ser vi att om kvoten d/n är stor blir kodkostnaden liten. En kod som upp-
fyller likheten i Singletons gräns kallas MDS-kod (Maximum Distance Separable).
Reed-Solomon-koder som vi senare skall behandla är en klass av MDS-koder.

Definition 3.13 (Hammingklot). Ett Hammingklot (Hamming sphere) med radi-
en t centrerad runt kodordet c betecknas B(c, t) och är alla ord som maximalt har
Hammingavståndet t till kodordet c. Ett ord u tillhör Hammingklotet B(c, t) om
d(c,u)≤ t.

Följande lemma kommer ge oss antalet element i sådant Hammingklot.

Lemma 3.14. Ett klot B(c, t) i ett n-dimensionellt rum beskriven i talbasen q har(
n
0

)
+
(

n
1

)
(q−1)+

(
n
2

)
(q−1)2 + ...+

(
n
t

)
(q−1)t

element.

Bevis. Antalet kodord som har avståndet 1 till c, alltså avviker från varandra på en
position beräknas på följande sätt. Det finns n positioner i kodordet och q−1 sätt att
göra dem annorlunda, vilket ger n(q− 1) möjligheter. Om vi nu tittar på dem med
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avståndet m så kan vi på
(n

m

)
sätt välja m positioner som skiljer från c. För varje av

dessa positioner finns det q−1 sätt att skapa en skillnad, vilket ger(
n
m

)
(q−1)m

kodord som har avståndet m till c. Om antalet kodord på samtliga avstånd 0 till m
summeras i tur och ordning får vi(

n
0

)
+
(

n
1

)
(q−1)+

(
n
2

)
(q−1)2 + ...+

(
n
r

)
(q−1)t .

Sats 3.15 (Hamminggräns). Låt C vara en (n,M,d)-kod skriven i talbasen q med
d ≥ 2t +1. Då är

M ≤ qn

∑
t
j=0
(n

j

)
(q−1) j

dess Hamminggräns.

Bevis. minimiavståndet för koden är d ≥ 2t +1 och runt varje kodord har vi därför
icke överlappande Hammingklot med radien t. Antalet kodord i samtliga Hamming-
klot kan inte vara fler än qn, vilket är det totala antalet element. Detta ger att antalet
kodord multiplicerat med antalet element per klot är

M
t

∑
j=0

(
n
j

)
(q−1) j ≤ qn,

vilket ger olikheten i satsen.

En (n,M,d)-kod med d = 2t + 1 som uppfyller Hamminggränsvärdet kallas en
perfekt kod. Perfekta koder har blivit noggrant studerade eftersom de är intressan-
ta ur många synvinklar. Den fullständiga mängden av perfekta koder är känd och
består av repetitionskoder av udda längd, alla Hammingkoder samt två Golaykoder
(en binär och en trinär). (Roth [13, sid. 96]) Namnet missleder en att tro att dessa
koder är de bästa felkorrigeringskoder som kan konstrueras men till exempel Reed-
Solomon-koder, som inte är perfekta koder, har under vissa förutsättningar bättre
felkorrigerande egenskaper än perfekta koder. (Trappe & Washington [21, sid. 405])

Ett centralt problem inom felkorrigerande koder är att finna den största kod av
en given längd och miniavstånd d, vilket leder oss till följande definition.

Definition 3.16. Låt A vara ett alfabet med q element. Med givna n och d sådana
att d ≤ n, så är det största M sådant att koden (n,M,d) existerar betecknad Aq(n,d).

Vi kan alltid hitta minst en (n,M,d)-kod genom att skapa C = (a, ...a,a0, ...,a0)
där antalet a är d och antalet a0 är n−d. Längden på dessa kodord är n, avståndet d
och antalet kodord är q.
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Linjära koder

Vid många praktiska tillämpningar är avkodningstiden av kritisk betydelse för hur
applikationen upplevs eller om den över huvud taget är användbar. Mobiltelefoner
med flera sekunders fördröjning skulle försvåra en konversation avsevärt medan
man i digital-TV kan acceptera den. Att finna effektiva metoder att avkoda en kod
är därför av stor betydelse för den praktiska användbarheten. Det behövs någon form
av struktur i koden för att kunna göra en snabb avkodning och därför studeras här
linjära koder.

Underlaget för denna framställning om linjära koder är främst baseras på kapitel
18.4 i Trappe & Washington [21].

Det alfabet A som fortsättningsvis används kommer att vara en ändlig kropp K
och den ändliga kropp som kommer att användas är Z2 = {0,1}, eftersom vi vill
jobba med binära vektorer. (se definition 2.12) Alla mängder Zp, p primtal, är
ändliga kroppar om kompositionsreglerna är normal addition och multiplikation. Se
t.ex. sats 13.23 i Svensson [19].

Mängden av n-dimensionella vektorer med elementen i K betäckas Kn och ska-
par ett vektorrum i K. Ett underrum i Kn är en icke-tom delmängd S som är sluten
under linjärkombinationer, vilket innebär att om s1,s2 ∈ S och a1,a2 ∈ K så gäller
a1s1 +a2s2 ∈ S. Om man väljer a1 = a2 = 0 så ser vi att (0,0, ...,0) ∈ S.

Definition 4.1 (Linjär kod). En linjär kod av dimensionen k och längden n över en
kropp K är en k-dimensionell delmängd av Kn. En sådan kod kallas en [n,k]-kod.
Om minimiavståndet för koden är d så benämns den [n,k,d]-kod.

Om K = Z2 kan definitionen förenklas till en binär kod av längden n och dimen-
sionen k, så är en mängd av 2k binära n-tipler (kodorden) sådana att summan av två
godtyckliga kodord alltid blir ett kodord.

Ett exempel på linjära koder är den tidigare nämnda binära repetitionskoden,
{(0,0,0),(1,1,1)}, som är ett endimensionellt underrum i Z3

2. Paritetskoden bestå-
ende av sju bitar med tillägg av en åttonde bit så det alltid finns ett jämnt antal bitar
som är en etta är en linjär kod som är sju-dimensionell och har längden 8. Ham-
mingkoder är också linjära koder. Alla kodorden är en linjärkombination av raderna
i matrisen som är linjärt oberoende och bildar därför en bas. ISBN-koder är ett ex-
empel på icke-linjär kod, eftersom tecknet X enbart kan förekomma på de sista två
positionerna och är därför inte sluten under linjärkombinationer.
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Kapitel 4. Linjära koder

Om vi har en godtycklig kod, som vi inte vet om den är linjär eller ej, måste
vi beräkna Hamminavståndet för samtliga par av vektorer, d(u,v), för att få fram
kodens minimiavstånd. För en linjär kod kan detta beräknas mer effektivt eftersom
det enligt följande sats räcker med att kontrollera vikten för samtliga vektorer.

Sats 4.2 (Minimala Hammingavståndet för en linjär kod). Låt C vara en linjär kod,
wt(u) är vikten av vektorn u och d(C) är det minsta Hammingvikten av en icke-noll-
vektor. Då är d(C) = min{wt(u)|0 6= u ∈C}.

Bevis. För alla kodord u gäller att wt(u) ≥ d(C) eftersom avståndet mellan två
kodord är wt(u) = d(u,0). Nu återstår att visa att det finns ett kodord med vik-
ten wt = d(C). Tag två olika godtyckliga kodord v och w. Då är d(v,w) = wt(v−w)
eftersom v−w är skilt från nollvektorn och man räknar endast en position om den
skiljer sig mellan kodorden. Välj v och w som två kodord så att d(v,w) = d(C). Ti-
digare noterades att wt(v−w) = d(C) vilket ger att minimivikten av kodord skilda
från noll är d(C).

För att skapa en linjär kod [n,k] behöver vi ett k-dimensionellt underrum till
Kn och det görs enklast genom att välja k linjärt oberoende vektorer. Ett sätt att
göra detta är att skapa en k× n generatormatris G av rang k, med element från K.
Underrummet ges av vektorer på formen vG, där v är samtliga radvektorer i Kk.

Ett vanligt sätt är att välja G = [Ik,P], där Ik är en k× k-enhetsmatris och P är
en k× (n−k)-matris. Raderna i G är basen för ett k-dimensionellt underrum av alla
vektorer av längden n. Detta underrum blir koden C. Varje kodord kan uttryckas
som en linjärkombination av rader i G. Detta konstruktionssätt ger en systematisk
kod (se definition 2.39) där de k första kolumnerna är själva kodordet medan de
kvarvarande n− k kolumnerna är redundans.

Exempel 4.3 (Linjär kod). Koden

{(0,0,0,0,0,0),(1,0,1,0,1,0),(0,1,0,1,0,1),(1,1,1,1,1,1)}

har

G =
(

1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1

)
,

som generatormatris. De andra och tredje kodorden är rader i matrisen och det sista
kodordet 111111 är summan av dessa två rader. Detta är alltså en [6,2]-kod eftersom
längden på kodorden är sex tecken och dimensionen är två.

Definition 4.4 (Paritetskontrollmatris). Om C ⊂ Kn är en linjär kod så kallas en
matris H paritetskontrollmatrisen för C om den har egenskapen att en vektor v ∈
Kn finns i C endast och endast om vHT = 0.

Hur en paritetskontrollmatris kan skapas ges av följande sats.
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Sats 4.5 (Paritetskontrollmatris). Om G = [Ik,P] är en generatormatris för koden
C, då är H = [−PT , In−k] en paritetskontrollmatris för C.

Bevis. Studera rad i i matrisen G som är en vektor

vi = (0, ...,1, ...,0, pi, ..., pi,n−k),

med en 1 på position i och som tillhör koden C. Kolumn j i HT är följande vektor

(−p1, j, ...,−pn−k, j,0...,1, ...,0),

där 1 finns på position n− k + j. För att få fram elementet på position j i viHT

beräknar man produkten av dessa två vektorer

1(−pi, j)+(pi, j)1 = 0

och ser då att HT raderar samtliga rader vi i G. Då varje element i C är en summa av
rader i G så blir vHT = 0 för alla v∈C. Det vänstra nollrummet (kärnan) för en m×n
matris med matrisrangen r har dimensionen n− r. Då HT innehåller undermatrisen
In−k har den då matrisrangen n−k därför att dess vänstra nollrum har dimensionen k.
Det har tidigare visats att C tillhör detta nollrum, eftersom C också har dimensionen
k måste den vara lika med nollrummet, vilket är det som satsen påstår.

Exempel 4.6 (Paritetskontrollmatris). En kod med en paritetsbit, så att antalet ettor
är ett jämnt antal, har följande matris

G =



1 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 1 1


,

som generatormatris. Som exempel kan G generera kodordet 00110011 som skapas
genom att summera modulo 2 den tredje, fjärde och sjunde raden. Detta är en [8,7]-
kod som har H = (1,1,1,1,1,1,1,1), eftersom en vektor v alltid har ett jämnt antal
ettor så är produkten vHT = 0.

Detta ger oss ett sätt att detektera fel. Om ett v är mottaget och vHT 6= 0 har ett
fel uppstått. Om vHT = 0, kan vi inte med säkerhet säga att det är felfritt, men vi
vet med säkerhet att v är ett kodord. Sannolikheten för att tillräckligt många fel ska
inträffa så att ett annat kodord bildas är mindre än att inga fel inträffar så man kan
sannolikhetsmässigt anta det senare.

Paritetskontrollmatrisen H kan också användas för att förenkla avkodningspro-
cessen. Detta kan göras med en så kallad syndromavkodning som definieras nedan.

29



Kapitel 4. Linjära koder

Definition 4.7 (Sidoklass till C). Låt C vara en linjär kod och låt u vara en n-dimen-
sionell vektor. Mängden u+C = {u+ c|c ∈C} kallas en sidoklass till C.

Definition 4.8 (Sidoklassledare). En vektor som har minimal Hammingvikt i en
sidoklass kallas sidoklassledare.

Definition 4.9 (Syndrom). Syndromet för en vektor v är definierad som S(v) = vHT

och följande lemma ger oss möjlighet att bestämma dessa sidoklasser enklare.

Lemma 4.10. Två vektorer u och v tillhör samma sidoklass om och endast om de
har samma syndrom.

Bevis. Två vektorer v och w tillhör samma sidoklass om och endast om deras diffe-
rens tillhör koden, v−w ∈C. Detta inträffar endast om (v−w)HT = 0, vilket är det
samma som att S(v) = vHT = wHT = S(w).

Syndromavkodning kräver betydligt färre beräkningssteg än att söka efter när-
maste kodord för att hitta den rätta vektorn, men för stora koder är det fortfarande
ineffektivt. Problemet att finna närmaste granne i en linjär kod är ett svårlöst pro-
blem, som visat sig vara ett NP-fullständigt problem. För vissa speciella typer av
koder är dock en mer effektiv avkodning möjlig såsom Hammingkoder och Golay-
koder. Hammingkoder är en klass av enfelsrättande koder som enkelt kan kodas och
avkodas medan Golaykoder kan rätta multipla fel och har bland annat används vid
långväga radiokommunikation med rymdsonder såsom Voyager I & II.
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Kapitel 5

Cykliska koder

Cykliska koder är en viktig grupp inom kodningsteorin, eftersom det för denna klass
av koder finns effektiva algoritmer för kodning och avkodning. De skapades på slu-
tet av 1950-talet av Prange. Cykliska koder har sedan utvecklats genom studier av
kodningsteoretiker till att fungera bra både för felrättning av slumpmässiga fel och
skurar av fel. Det finns flera intressanta delklasser inom cykliska koder såsom Ham-
mingkoder, Golaykoder, BCH-koder, och Reed-Solomon-koder.

Denna framställning av teorin bakom cykliska koder är till största delen baserad
på Trappe & Washington [21], kapitel 18.7.

5.1 Cykliska koder
Definition 5.1 (Cyklisk kod). En kod C kallas cyklisk om

(c1,c2, ...,cn) ∈C⇒ (cn,c1,c2, ...,cn−1) ∈C.

Alltså är en kod cyklisk om varje möjlig skiftning av ett kodord leder till ett
annat kodord. Om kodordet (0,0,1) tillhör en cyklisk kod så medför det att även
kodorden (0,1,0) och (1,0,0) tillhör samma cykliska kod. I kommande beskrivning
av BCH-koder visas hur denna egenskap gör att man kan konstruera en effektivare
avkodningsalgoritm.

Exempel 5.2 (Cyklisk kod). Ett exempel på en cyklisk kod med följande binära
generatormatris

G =

 1 0 1 1 1 0 0
0 1 0 1 1 1 0
0 0 1 0 1 1 1

 , (5.1)

där raderna genererar ett tredimensionellt rum i ett sjudimensionellt binärt rum där
(i detta fall) valfri rad ger alla kodord skilda från noll,

G = {(0,0,0,0,0,0,0),(1,0,1,1,1,0,0),(0,1,0,1,1,1,0),(0,0,1,0,1,1,1),
(1,0,0,1,0,1,1),(1,1,0,0,1,0,1),(1,1,1,0,0,1,0),(0,1,1,1,0,1,0)}.

minimivikten är fyra så vi har alltså en [7,3,4]-kod.
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Med hjälp av algebraiska metoder kan vi skapa denna kod. Låt Z2[x] generera
polynom i x med koefficienter modulo 2, och låt Z2[x]/(x7−1) generera dessa po-
lynom modulo (x7−1). Z2 är en ändlig kropp och Z2[x] representerar polynom av
x med koefficienter i kroppen Z2. Konstruktionen Z2[x]/(x7−1) benämner vi kvot-
gruppen Z2 modulo (x7− 1), vilket i detta fallet innebär att vi kommer att jobba
med polynom mindre än grad 7.

Exempel 5.3 (Skapa en cyklisk kod). Låt g(x) = 1 + x2 + x3 + x4 och f (x) vara
ett polynom med grad ≤ 2. Studera alla möjliga produkter g(x) f (x) = a0 + a1x +
... + a6x6 och skapa en vektor med koefficienterna av produkten, där g(x) · 1 blir
den första raden i G, (1,0,1,1,1,0,0) och g(x)x samt g(x)x2 genererar de övriga två
raderna, se (5.1). Vidare så genererar g(x)(1 + x2) summan första och sista raden i
G, (1,0,1,0,1,1). På detta sätt kan vi fortsätta och generera upp alla kodord i denna
kod.

Vi kan välja andra grader på polynomet f (x) och fortfarande få samma kod så
länge som vi räknar modulo (x7− 1). Till exempel är g(x)(x3 + x2 + 1) ≡ (x7− 1)
(mod 2).

Koden blir cyklisk och om vi tittar på g(x)x ser vi att dess vektor är skiftad ett
steg till höger i förhållande till vektorn för g(x). På samma sätt är g(x)x2 skiftad
två steg. Om vi fortsätter på samma vis ser vi att g(x)xk genererar en vektor som är
skiftad k steg och detta är ett generellt fenomen.

Vi tar polynomet q(x) = a0 +a1x2 + ...+a6x6 och beräknar

q(x)x = a0x+a1x2 + ...+a6x7

= a6(x7−1)+a6 +a0x+a1x2 + ...+a5x6.

Resten blir alltså
a6 +a0x+a1x2 + ...+a5x6,

vilket motsvarar vektorn (a6,a0, ...,a5).
Om vi nu generaliserar detta så har vi en ändlig kropp K och K[x] som repre-

senterar polynom av x med koefficienter i K. Tag ett godtyckligt positivt heltal, n.
Beräkningarna görs i kvotgruppen K[x]/(xn−1) som representerar elementen i K[x]
modulo (xn− 1), vilket medför att vi arbetar med polynom av grad mindre än n.
Studera mängden av polynom

m(x) = g(x) f (x) (mod xn−1),

där f (x) går igenom alla polynom i K[x], m(x) = a0 +a1x+ ...+an−1xn−1. Koeffici-
enterna från dessa polynom ger oss en n-dimensionell vektor (a0, ...,an−1). Mäng-
den av alla sådana koefficienter ger ett underrum C av det n-dimensionella rummet
Kn. C är alltså en cyklisk kod.

Om m(x) = g(x) f (x) (mod xn− 1) är ett godtyckligt polynom från mängden
ovan och s(x) är ett annat polynom, då är m(x)s(x) = g(x) f (x)s(x) (mod xn−1) en
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multipel av g(x) multiplicerad med f (x)s(x) och därmed skapas element i koden C.
Detta gäller också vid multiplikation med x och modulo beräkning med (xn−1) som
tidigare har visats generera ett kodord som är ett cykliskt skift av det ursprungliga
kodordet. Koden C är cyklisk.

Sats 5.4 (Regler för cykliska koder). Låt C vara en cyklisk kod av längden n i den
ändliga kroppen K. För varje kodord (a0, ...,an−1) ∈C, associerad med polynomet
a0 +a1x+ ...+an−1xn−1 i K[x], välj det polynom g(x) med lägst grad som tillhör C
och är skilt från nollpolynomet. Genom att göra en division med den högsta koef-
ficienten kan vi anta att den högsta koefficienten som är skild från noll i g(x) är 1.
Polynomet g(x) kallas generatorpolynom för C. Då gäller

1. g(x) är unikt bestämd av C.

2. g(x) är en delare i xn−1.

3. C är exakt den mängd av koefficienter i polynomen på formen g(x) f (x) med
grad( f )≤ n−1−grad(g).

4. Sätt xn−1≡ g(x)h(x). Då motsvarar m(x)∈K[x]/(xn−1) ett element i C om
och endast om h(x)m(x)≡ 0 (mod xn−)).

Bevis. 1. Om det finns ett annat sådant polynom g1 så har g(x) och g1(x) samma
grad och båda har sin högsta koefficient lika med 1. Detta ger att g(x)− g1(x) har
lägre grad men motsvarar fortfarande ett kodord eftersom C är slutet under subtrak-
tion. Då g(x) har den lägsta graden bland de polynom, skilda från nollpolynomet,
som motsvarar ett kodord, så måste g(x)− g1(x) vara 0. Detta innebär de båda po-
lynomen är lika och att g(x) därmed är unik.

2. Beräkna
xn−1 = g(x)h(x)+ r(x)

för något polynom h(x) och r(x), där grad(r) < grad(g). Detta innebär att

−r(x)≡ g(x)h(x) (mod xn−1).

Att multiplicera g(x) med en exponent av x är det samma som att göra ett cykliskt
skift av kodordet som är associerat med g(x). C antas vara cyklisk och därför är
polynomen g(x)x j (mod xn− 1) för j = 0,1,2, ... associerade med kodord som vi
kallar c0,c1,c2.... Om man skriver h(x) = b0 + b1x + ...+ bkxk så är g(x)h(x) asso-
cierad med linjärkombinationen

b0c0 +b1c1 + ...+bkck.

Varje bi är i K och varje ci är i C, så det är alltså en linjärkombination av element i C.
C är ett vektoriellt underrum av ett n-dimensionellt rum Kn. Detta medför att r(x),
som är g(x)h(x) (mod xn− 1), motsvaras av ett kodord. Graden av r är mindre än
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graden av g, vilket är den minimala graden för ett polynom motsvarat av ett kodord,
skilt från noll-kodordet i C. Därför är r(x) = 0 och därmed xn−1 = g(x)h(x) vilket
ger att g(x) är en delare i xn−1.

3. Låt m(x) motsvaras av ett element i C. Beräkna

m(x) = g(x) f (x)+ r1(x),

med grad(r1(x)) < grad(g(x)). Som tidigare så associeras g(x) f (x) (mod xn− 1)
med ett kodord. Även m(x) antar vi motsvaras av ett kodord. Därför motsvarar
m(x)− g(x) f (x) (mod xn − 1) differensen mellan dessa kodord, vilket också är
ett kodord. Det polynom är r1(x) = r1(x) (mod xn− 1) som har grad mindre än
grad(g(x)), vilket ger r1(x) = 0. Alltså är m(x) = g(x) f (x) och eftersom grad(m)≤
n−1 måste grad( f )≤ n−1−grad(g). Omvänt, se 2, gäller att eftersom C är cyklisk
så är ett sådant polynom på formen g(x) f (x) ett kodord. Därför är dessa polynom
exakt motsvarade av elementen i C.

4. Enligt 2 kan vi skriva xn − 1 = g(x)h(x). Antag att m(x) motsvaras av ett
element i C. Då är m(x) = g(x) f (x) och enligt 3 så är

h(x)m(x) = h(x)g(x) f (x) = (xn−1) f (x)≡ 0 (mod xn−1).

Antag motsatsen att m(x) är ett polynom sådant att h(x)m(x)≡ 0 (mod xn−1). Då
kan vi skriva

h(x)m(x) = (xn−1)q(x) = h(x)g(x)q(x)

för något polynom g(x). Att dividera med h(x) ger m(x) = g(x)q(x), vilket är en
multipel av g(x) och därmed motsvaras av ett kodord.

Låt g(x) = a0 +a1x+ ...+ak−1xk−1 +xk vara enligt förutsättningarna i satsen och
med hjälp av 3 så vet vi att varje element i C motsvaras av ett polynom på formen
g(x) f (x), grad( f (x)) ≤ n−1− k. Detta betyder att varje f (x) är en linjärkombina-
tion av 1,x,x2, ...,xn−1−k. Av detta följer att kodorden i C är en linjärkombination
av kodorden motsvarande av polynomen g(x),g(x)x,g(x)x2, ...,g(x)xn−1−k.

Detta kan skrivas som vektorerna

(a0, ...,ak,0,0, ...),(0,a0, ...,ak,0, ...), ...,(0, ...,0,a0, ...,ak),

och ger generatormatrisen för C,

G =


a0 a1 . . . ak 0 0 . . .
0 a0 a1 . . . ak 0 . . .
...

...
...

...
...

...
...

0 . . . 0 a0 a1 . . . ak

 .

Sedan kan vi använda 4 från satsen för att skapa paritetskontrollmatrisen för C.
Låt h(x) = b0 + b1x + ...+ blxl vara som i satsen, l = n− k. Man kan visa (vilket
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utelämnas här) att k×n matrisen

H =


bl bl−1 . . . b0 0 0 . . .
0 bl bl−1 . . . b0 0 . . .
...

...
...

...
...

...
...

0 . . . 0 bl bl−1 . . . b0


är paritetskontrollmatrisen för C. Notera att koefficienterna i h(x) har omvänd ord-
ning. Att H är en paritetskontrollmatris för C innebär att HcT = 0 om och endast
om c ∈C.

Exempel 5.5 (Generatormatris och paritetskontrollmatris). I exemplet utgår vi från
den tidigare matrisen (5.1) där n = 7 och g(x) = 1 + x2 + x3 + x4. Beräkningar ger
att (x7−1)/g(x) = x3 + x2 +1 = h(x). Detta ger följande paritetskontrollmatris

H =


1 1 0 1 0 0 0
0 1 1 0 1 0 0
0 0 1 1 0 1 0
0 0 0 1 1 0 1


Paritetskontrollmatrisen ger oss en bra möjlighet att detektera fel, men att kor-

rigera dem är generellt ett svårlöst problem. Därför definieras härnäst en klass av
cykliska koder där det finns effektivare avkodningsalgoritmer.

5.2 BCH-koder
BCH-koder är en klass av cykliska koder som skapades i slutet av 1950-talet av
Bose, Chaudhuri och Hocquenghem. BCH-kodernas främsta egenskap är att det
finns effektiva kodnings- och avkodningsalgoritmer för dem och att de kan rätta
multipla fel. De kan ses som en generaliserad Hammingkod för att hantera multipel
felkorrigering. Enkelfelsrättande BCH-kod är isomorf med Hammingkod.

Denna framställning av teorin om BCH-koder är när inte annat anges baserad på
Trappe & Washington [21], kapitel 18.8.

Definition 5.6 (Galoiskropp). En ändlig kropp som innehåller pn antal element kal-
las Galoiskroppen av ordning pn och betecknas GF(pn). (Svensson [19])

BCH-kod skapas över en Galoiskropp vars ordning är definierad av en potens
av två, BCH(k, t) över GF(2k). Detta gör valet av antal fel som koden ska rätta
förhållandevis enkelt att anpassa.

Definition 5.7 (Primitiv enhetsrot). Låt K vara en ändlig kropp med q element. Se-
dan tidigare vet vi att q = pm, där p är ett primtal (jämför Svensson [19] följdsats
20.36). Då finns det en ändlig kropp K′ innehållande kroppen K sådan att K′ inne-
håller ett element a, där an = 1, men ak 6= 1 för 1 ≤ k < n. Då kallas lösningen till
an = 1 för primitiv n:te enhetsrot.
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Exempel 5.8 (Galoiskropp och primitiv enhetsrot). För K = Z2, n = 3 kan vi ex-
empelvis välja K′ = GF(4), där

GF(4) = {0,1,ω,ω2} (5.2)

och additionsreglerna är följande 0+x = x, x+x = 0, ω +1 = ω2, ω2 +1 = ω och
ω + ω2 = 1. Multiplikationsreglerna är 0 · x = 0, 1 · x = x, ω ·ω = ω2, ω ·ω2 = 1
och ω2 ·ω2 = ω . Då är elementet ω en primitiv tredje rot eftersom ω1 6= 1, ω2 6= 1
och ω3 = 1.

Sats 5.9 (BCH-gräns). Låt C vara en cyklisk [n,k,d]-kod över en ändlig kropp K,
där K har q = pm element. Antag att p - n. Låt g(x) vara ett generatorpolynom för
v. Låt a vara en n:te primitiv enhetsrot och antag att för några heltal λ och δ ,

g(aλ ) = g(aλ+1) = ... = g(aλ+δ ) = 0.

Då är d ≥ δ +2.

Se Trappe & Washington [21], kapitel 18.8, för ett bevis av denna sats som är
för långt för att redogöra för här.

Satsen ger en uppskattning av en cyklisk kods minimivikt.

Exempel 5.10 (Binär repetitionskod). Låt K = Z2, n = 3 och låt g(x) = x2 + x+1,
då är C = {(0,0,0),(1,1,1)}. Detta är en binär repetitionskod. Låt w vara den tredje
primitiva enhetsroten, då är g(w) = g(w2) = 0. Enligt satsen ovan kan man välja
λ = 1 och δ = 1. Vi finner då att minimivikten för C är minst δ +2 = 3. I detta fall
ser vi med enkelhet att den faktiskt är exakt 3.

En BCH-kod som har en längd på n = 2m−1 bitar och dimensionen k har alltså
n− k ≤ mt kontrollbitar. minimiavståndet d ≥ 2t + 1, där t är maximala antalet fel
som man vill kunna rätta.

Exempel 5.11 (BCH-kod). Låt K vara en ändlig kropp, n ett positivt heltal och
g(x) = x−1. Om g(1) = 1 så kan vi välja λ = 0 och δ = 0. Minimivikten för koden
är minst 2, eftersom d ≥ δ +2 och d(C) = min{wt(u)|0 6= u ∈C}. Om (c0, ...,cn−1)
är ett kodord och det associerade polynomet m(x) = c0 + c1x + ...+ cn−1xn−1 är en
multipel av x−1 exakt när m(1) = 0. Detta inträffar när vektorn c0 + ... = cn−1 är ett
kodord, vilket sker exakt när summan av vektorns element är noll. När man räknar
i kroppen Z2 blir det detsamma som en paritetskod och i större kroppar blir det en
generaliserad paritetskod.

Exempel 5.12 (BCH-kod). Detta exempel är en fortsättning på det tidigare exemp-
let 5.2. Låt K = Z2 och g(x) = 1 + x2 + x3 + x4. Koden har längden n = 7 och vi
räknar då i GF(8). Faktorisering ger g(x) = (x−1)(x3 + x+1). Låt a vara ett noll-
ställe till x3 + x + 1. Då är a en primitiv sjunde enhetsrot. Räkning i GF(8) ger att
g(1) = g(δ )+g(δ 2) = 0 och därför kan vi välja λ = 0 och δ = 2 och får då att den
minimala vikten för koden är som minst 4 = δ + 2. Från det tidigare exemplet vet
vi att minimivikten är exakt 4.
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Definition 5.13 (BCH-kod). För att skapa en kod av längden n över en ändlig kropp
K faktoriserar vi xn−1 till irreducibla polynom över kroppen K,

xn−1 = f1(x) f2(x)... fr(x),

där varje fi(x) är ett polynom med koefficienter i kroppen. Antag att högstagradsko-
efficienten är 1 och låt a vara en primitiv n:te enhetsrot, då är a0,a1, ...,an−1 noll-
ställen till xn−1. Detta innebär att

xn−1 = (x−1)(x−a)(x−a2)...(x−an−1).

Varje fi(x) är en produkt av några av dessa faktorer (x− a j) och varje a j är ett
nollställe i exakt ett av dessa polynom fi(x). För varje j låt q j(x) vara fi(x) så att
fi(a j) = 0. Detta ger polynomen q0(x),q1(x), ...,qn−1(x), som inte behöver vara
distinkta, eftersom ett polynom fi(x) som har två nollställen a j och ak kommer att
fungera som både qi(x) och qk(x).

Definition 5.14 (BCH-kod av designat avstånd). En BCH-kod av designat avstånd
d är en kod med generatorpolynomet

g(x) = mgm(qk+1(x),qk+2(x), ...,qk+d−1(x))

för något heltal k. Förkortningen mgm står för ”minsta gemensamma multipel”.

Sats 5.15. En BCH-kod av designat avstånd d har en minimal vikt större än eller
lika med d.

Bevis. Då q j(x) delar g(x) för k +1≤ j ≤ k +d−1 och q j(a j) = 0, får man

g(ak+1) = g(ak+2) = ... = g(ak+d−1) = 0.

BCH-gränsen med λ = k +1 och δ = d−2 ger att koden har en minimivikt som är
minst d = δ +2.

Avkodning av BCH-koder
Användbarheten i BCH-koder ligger i att det finns effektiva avkodningsalgoritmer.
Den mest kända är Berlekamp och Massey. Ingen fullständig genomgång görs här
utan endast ett exempel med korrigering av enbitsfel med hjälp av en paritetskon-
trollmatris.

Låt C vara en kod av den designade avståndet d ≥ 3, då är C en cyklisk kod av
längden n vilken genererar polynomet g(x) där a är en primitiv n:te enhetsrot så att
g(ak+1) = g(ak+2) = 0, för något heltal k.

Låt

H =
(

1 ak+1 a2(k+1) ... a(n−1)(k+1)

1 ak+2 a2(k+2) ... a(n−1)(k+2)

)
.
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Om c = (c0, ...,cn−1) är ett kodord så är polynomet m(x) = c0 + c1x + ... +
cn−1xn−1 en multipel av g(x). Det ger att m(ak+1) = m(ak+2) = 0. Detta kan också
skrivas som cHT = 0.

Här visas algoritmen för att rätta ett fel. Antag att r = c + e är den mottagna
vektorn där c är ett kodord i C och e = (e0, ...,en−1) är en felvektor. Antag att minst
ett element i e är skilt från noll.

1. Beräkna rHT = (s1,s2).

2. Om s1 = 0 finns där inget fel eller så är det mer än ett fel. I båda fallen avslutas
algoritmen här.

3. Om s1 6= 0, beräkna s2/s1 som blir värdet av ett a j−1. Detta fel är i position j.
I Z2 är det klart eftersom då måste e j = 1, men i andra ändliga kroppar finns
det flera möjliga värden för positionen i felvektorn.

4. Beräkna e j = s1/a( j−1)(k+1) som är elementet på position j i felvektorn. Öv-
riga element i felvektorn är noll.

5. Subtrahera felvektorn från det mottagna vektorn och få fram det korrekta kod-
ordet c = r− e.

Exempel 5.16 (Avkodning av en BCH-kod). Vi tittar på tidigare nämnda binära
repetitionskoden (5.10), som är en BCH-kod över Z2 av längd 3. Den har två kodord
C = {(0,0,0),(1,1,1)}. Algoritmen ovan rättar ett fel. Antag att vektorn r = (1,0,1)
tas emot. G(x) = x2 + x+1 och w är en primitiv tredje rot. Vi beräknar

rHT = (1,0,1)

 1 1
w w2

w2 w4

= (1+w2,1+w4) = (w,w2).

Vi noterar att ett fel existerar eftersom s1 = w 6= 0. Då beräknar vi s2/s1 = w2/w = w,
vilket ger j− 1 = 1 och därför finns felet i position j = 2. Det andra elementet i
felvektorn är e j = s1/w = 1, vilket ger felvektorn (0,1,0) och det korrekta kodordet
r− e = (1,0,1)− (0,1,0) = (1,1,1).
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Kapitel 6

Reed-Solomon-koder

6.1 Reed-Solomon-koder
Reed-Solomon-koder utvecklades i början av 1960-talet som variant på BCH-koder.
Deras främsta fördelar är att de fungerar mycket bra för fel av typen skurar och att
de har effektiva kodnings- och avkodningsalgoritmer. Matematiskt kan man se RS-
kod som en icke-binär BCH-kod. Bland deras praktiska tillämpningar kan nämnas
CD/DVD-skivor och kommunikation i rymden, där repor respektive kosmisk strål-
ning kan ge fel av skurtyp.

Teorin i detta kapitel baseras på framställningen i Trappe & Washington [21],
kapitel 18.9, samt från Sklar [17].

Reed-Solomon-koder är icke-binära cykliska koder. En vanlig beteckning för
Reed-Solomon-koden är RS(n,k) där n och k är antalet kod- respektive informa-
tionssymboler. En vanlig RS-kod är RS(255,223) i (mod 8), som klarar att rätta
16 fel per 255 bitars block.

Reed-Solomon-koders tecknen skapas av m-bitars ord, m > 2 är ett positivt hel-
tal. RS(n,k) koder med m-bitars symboler existerar för alla n och k om 0 < k <
n < 2m + 2, där k är antalet tecken som skall kodas och n är det totala antalet
kodsymboler i ett sådant kodat block. För den mest användbara RS(n,k)-koden är
(n,k) = (2m− 1,2m− 1− 2t), där t är det antal tecken som ska kunna rättas och
n− k = 2t är antalet paritetstecken. En utökad RS-kod kan skapas med n = 2m eller
n = 2m +1 men inte för större n än så. (Sklar [17])

Definition 6.1 (Reed-Solomon-kod). Låt K vara en ändlig kropp med q element och
låt n = q−1. Enligt teorin för ändliga kroppar innehåller K den n:te enhetsroten a.
Välj d så att 1≤ d ≤ n och låt

g(x) = (x−a)(x−a2)...(x−ad−1).

Detta g är ett polynom med koefficienter i K, som genererar en BCH-kod C i K med
längden n och kallas för en Reed-Solomon-kod.

Med polynomet g(a) = ... = g(ad−1) = 0, så medför data om BCH-koden att
minimiavståndet för C är minst d. Då g(x) är ett polynom av grad d − 1, så har
den som mest d nollskilda koefficienter. Därför har motsvarande kodord en vikt av
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högst d. Av detta följer att minimivikten för C är exakt d. Dimensionen för C är
n− grad(g) = n + 1− d, vilket ger att Reed-Solomon-kod är en cyklisk [n,n + 1−
d,d]-kod.

Kodorden i C motsvaras av polynomen g(x) f (x) med grad( f )≤ n−d. Det finns
qn−d+1 sådana polynom f (x), eftersom där finns q val för varje av de n− d + 1
koefficienter som finns i f (x). Alltså finns det qn−d+1 kodord i C och koden upp-
fyller därmed likheten i Singletons gräns, se sats 3.12. En Reed-Solomon-kod är
en MDS-kod (Maximum distance separable), eftersom likhet råder för Singletons
gräns. (Trappe & Washington [21])

Exempel 6.2 (Reed-Solomon-kod). Låt K = Z7. Då är q = 7 och n = q− 1 = 6.
Den sjätte enhetsroten av a i K är samma som en rot modulo 7. Vi kan välja a = 3
(a6 = 1 (mod 7)) och d = 4 (1≤ d ≤ n). Då är

g(x) = (x−3)(x−32)(x−33) = x3 +3x2 + x+6

och koden har generatormatrisen

G =

 6 1 3 1 0 0
0 6 1 3 1 0
0 0 6 1 3 1

 . (6.1)

Det finns 73 = 343 kodord i koden. Koden genereras genom att skapa alla linjär-
kombinationer modulo 7 av de tre raderna i G. Minimivikten för denna kod är 4.

Exempel 6.3 (Reed-Solomon-kod 2). Låt K = GF(4) = {0,1,ω,ω2}. K har fyra
element och n = q−1 = 3 samt a = ω . Vi väljer d = 2 så g(x) = (x−ω). Då är

G =
(

ω 1 0
0 ω 1

)
generatormatrisen för koden. Koden innehåller 16 linjärkombinationer av de två
raderna i G, såsom

ω · (ω,1,0)+1 · (0,ω,1) = (ω2,0,1) och

0 · (ω,1,0)+ω · (0,ω,1) = (0,ω2,ω).

Räknereglerna för GF(4) finns i exempel 5.8. Minimivikten för denna kod blir 2.

I många tillämpningar är slumpmässigt fördelade fel inte det normala fallet utan
de kommer i skurar, till exempel smuts eller repor på CD/DVD-skivor skapar fel på
ett antal intilliggande bitar. Reed-Solomon-koder är användbara i dessa fall. Om vi
som exempel tar K = GF(28), så är de enskilda elementen representerade av 8-bitar
vardera. Vi har n = 28−1 = 255 och låter d = 33, då blir kodorden vektorer inne-
hållande 255 bitar, 222 informationsbitar och 33 kontrollbitar. Dessa kodord sänds
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som strängar på 8×255 = 2040 binära bitar. Störningar i överföringen kommer att
förvanska ett antal av dessa bitar och om detta sker som skurar kommer dessa fel
uppstå i en liten samlad del av den skickade strängen. Om exempelvis alla skadade
bitar ligger i samma sträng på 121(= 15× 8 + 1) sammanhängande bitar, kan det
som mest hamna fel i 16 åttabitargrupper. Då 16 < d/2 kan dessa fel rättas. Om
det i stället funnits 121 felaktiga bitar spridda slumpmässigt över strängen på 2040
bitar, så skulle många 255 bitars vektorer vara skadade och korrekt avkodning är
inte möjlig. Därför är det viktigt att välja kod utifrån den förväntade typen av fel.
(Trappe & Washington [21])

Med RS-koder kan man alltså åstadkomma den största möjliga minimivståndet
för alla linjära koder med samma blocklängd på indata. minimiavståndet för RS-
koder ges av d = n− k +1. Koden kan rätta t eller färre fel,

t = b(d−1)/2c= b(n− k)/2c (6.2)

där bxc betyder det största heltal som inte är större än x.
Detta ger att RS-koder som kan rätta t teckens fel inte kräver mer än 2t pari-

tetstecken. Man kan förenklat säga att avkodningen har n− k redundanta tecken att
’förbruka’, vilket är det dubbla antalet rättningsbara fel. För varje fel förbrukas ett
redundant tecken för att lokalisera felet och ett tecken för att finna det rätta värdet.

Felrättningskapaciteten p för koden är p = d− 1 = n− k och samtidiga felrätt-
nings- eller raderingsrättningskapaciteten kan uttryckas 2a + b < d < n− k, där a
är antalet teckenfel som kan rättas och b är antalet raderade tecken som kan åter-
skapas. Med raderingsrättning menas att man återskapar tecken som gått förlorade
i överföringen. Detta är egentligen inget annat än normal felkorrigering förutom att
det är uppenbart var felet finns.

En fördel med icke-binära koder som RS kan åskådliggöras med följande jäm-
förelse. Tag en binär [n,k] = [7,3]-kod där samtliga n-tuplar består av 2n = 27 = 128
n-tipler, varav 2k = 23 = 8 (eller 1/16) av n-tiplerna är kodord. Tag sedan en icke-
binär [7,3]-kod där varje symbol skapas av m = 3 bitar. Dessa n-tipler består av
2nm = 221 = 2097152 n-tipler, varav 2km = 29 = 512 (eller 1/4096) är kodord. Vid
användning av de senare är det endast en liten andel av n-tiplerna som är kodord.
Denna andel ökar med värdet på m. När en liten andel av n-tiplerna används som
kodord så är det möjligt att skapa ett stort d. (Sklar [17])

En linjär kod kan rätta n− k tecken om de n− k tecken inte ligger i paritetsbi-
tarna, men RS-koder har egenskapen att de kan rätta alla varianter av n−k fel inom
blocket. RS-koder kan designas för att ha redundans, men komplexiteten att skapa
effektiva implementationer av kodning och avkodningsalgoritmer ökar med ökad
redundans. Därför har de flesta RS-koder låg redundans. (Sklar [17])

Exempel 6.4 (Skurfel). RS-koder är bra på att hantera skurfel. Betrakta RS-koden
[255,247] där varje tecken består av m = 8 bitar. Då är n− k = 8 och enligt (6.2)
kan koden rätta fyra tecken i ett block på 255 tecken. Om det i sändningen uppstår
en störning som varar 25 bitar inom ett och samma block ser det ut som i figur 6.1.
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Figur 6.1: Skurfel på 25 bitar som stör ett block där varje tecken består av 8 bitar.

Exemplets sammanhängande fel på 25 bitar kommer att skada exakt fyra tecken
som är det maximala antal tecken som en [255,247] RS-kod kan reparera oberoende
av hur felet ser ut. Avkodningsalgoritmen ersätter alla bitar i ett skadat tecken obe-
roende om det bara finns en skadad bit i tecknet eller samtliga åtta bitar är förstörda.
Denna egenskap gör RS-koden bättre än binärkoder vid skurfel. Hade dessa 25 fel-
aktiga bitar i exemplet uppstått mer utspritt kunde upp till 25 tecken inom blocket
ha skadats och det är inte möjligt att rätta med denna kod. För att klara detta hade
det behövts en RS-kod med högre redundans och längre block. (Sklar [17])

6.2 Varianter på Reed-Solomon-koder
Följande delkapitel baseras på kapitel 6.9 från Moon [10].

Det finns många möjliga sätt att enkelt skapa varianter av RS-koder. En RS(n,k)-
kod kan kortas genom att man tar bort en valfri symbol och på så sätt erhåller en
(n−1,k)-kod. En RS(n,k)-kod kan också utökas genom att man lägger till en extra
paritetssymbol.

Sats 6.5 (Singelutökad RS-kod). Om man lägger till en extra paritetssymbol till en
RS-kod så är den fortfarande en MDS-kod. Ett tillägg av en paritetssymbol kallas
singelutökad RS-kod.

Bevis. Låt c = (c0,c1, ...,cq−2) vara ett kodord i en (q−1,k)-kod som är q-när och
kan rätta t fel. Låt

cq−1 =−
q−2

∑
j=0

c j

vara en övergripande paritetssymbol. Vektorn (c0,c1, ...,cq−1) är då det utökade
kodordet och för att se att det fortfarande är en MSD-kod måste vi visa att minimiav-
ståndet har ökat. Antag att c ∈C har minimivikten dmin. Låt c(x) vara motsvarande
polynom. Denna kod genereras av

g(x) = (x−a)(x−a2)...(x−a2t).

Då är

c(1) =
q−2

∑
j=0

c j,
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och om c(1) 6= 0 så är cq−1 6= 0, vilket ger att det nya kodordet i den utökade koden
har minimiavståndet dmin + 1. Om c(1) = 0, så måste c(x) vara på formen c(x) =
u(x)(x−1)g(x) för något polynom u(x). Vi vet att c(x) är ett polynom i koden som
har

g′(x) = (x−1)(x−a)(x−a2)...(x−a2t)

som generatorpolynom. BCH-gränsen ger att denna kod måste ha ett minimimav-
stånd dmin + 1. Eftersom den nya koden är en (n + 1,k)-kod med minimiavtåndet
dmin +1 är den en MDS-kod.

Det är också möjligt att skapa dubbelt-utökad RS-kod som är MDS-kod men
dessa utökade koder är normalt inte cykliska. (Moon [10])

6.3 Generaliserad Reed-Solomon-kod
Detta delkapitel baseras på kapitel 6.9 Moon [10].

Om ett kodord i den normala RS-koden beskrivs som

c = (m(1),m(a), ...,m(an−1)) (6.3)

och vi väljer en vektor v = (v1,v2, ...,vn) där alla elementen är skilda från noll. Då
är

c = v1m(1),v2m(a), ...,vnm(an−1))

en generalisering av (6.3).

Definition 6.6 (Generaliserad Reed-Solomon-kod). Låt a = (a1,a2, ...,an) vara n
distinkta element från Galoiskroppen GF(qm) och låt v = (v1,v2, ...,vn) bestå av
element från GF(qm) som är skilda från noll men inte nödvändigtvis distinkta. Då
består den generaliserade Reed-Solomon-koden GRS(a,v) av alla vektorer

(v1m(a1),v2m(a2), ...,vnm(an)),

där m(x) täcker alla polynom av grad läge än k.

GRSk(a,v)-koden är en (n,k)-kod som också är en MDS-kod. Elementen för
kodorden i en GRSk(a,v)-kod återfinns normalt i GF(qm), men det är möjligt att
skapa en kod med kodord vars element ligger i kroppen GF(q). Inga MDS-koder
med parametrar andra än komna från RS-koder eller deras utökningar är kända.
(Moon [10])
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Kapitel 7

McElieces kryptosystem

Kryptosystem är vanligen baserade på matematisk talteori eller komplexa problem
som är mycket beräkningskrävande och tidskrävande att finna en lösning till. Mc-
Elieces kryptosystem baseras på problemet att hitta det närmaste kodordet för en
linjär binär kod. Detta är en enkel princip. Antag att vi har en binär sträng som är
1 024 tecken lång och innehåller 50 fel då har vi

(1 024
50

)
≈ 3 ·1085 möjliga placering-

ar av felen. Att kontrollera alla kombinationer är inte något effektivt angreppssätt,
men det finns en effektiv avkodningsalgoritm som bara den som skapat kryptot kän-
ner till. McEliece visar hur detta kan göras i ett kryptosystem med publika nycklar.
(McEliece [6])

Teorin i detta kapitel baseras på, om inget anges, framställningen i Trappe &
Washington [21], kapitel 18.10.

7.1 Algoritmen för McElieces kryptosystem
G väljs som generatormatris för en linjär felkorrigerande (n,k)-kod C, där d(C) = d.
Vi låter koden vara systematisk för att få kontrollbitarna sist. Sedan väljer vi en k×k
matris S som är inverterbar modulo 2 och en n×n permutationsmatris P, som alltså
har exakt en etta i varje rad och kolumn med alla andra positioner innehållande
nollor. Nu kan vi skapa den publika nyckeln för kryptosystemet på följande sätt,
G1 = SGP. Vi behåller dessa tre matriser, S,G och P hemliga, men G1 är offentlig.
När någon vill skicka ett meddelande x till oss genererar dom en slumpmässig binär
teckensträng e med längden n och vikten t, skapar en krypterad text y genom att
utföra följande beräkning y≡ xG1 + e (mod 2).

Avkodning av y till x sker genom att först beräkna y1 ≡ yP−1 (mod 2). När P
är en permutationsmatris är e1 = eP−1 fortfarande en binär teckensträng med vikten
t. Vi har y1 ≡ xSG+ e1 (mod 2). Använd den felkorrigerande avkodaren för koden
C på y1 för att rätta de medvetet planterade felen och då erhålls kodordet x1 som är
närmast y1. Beräkna sedan x0 så att x0G≡ x1 (mod 2), vilket i vårt exempel blir de k
första bitarna av x1, eftersom koden är systematisk och G är en standardiserad matris
G = (IkA). Nu kan vi få fram klartexten genom att beräkna x≡ x0S−1 (mod 2).

En stor del av säkerheten i systemet är svårigheten att avkoda y1 för att få x1
men också matrisen S kan bidra med någon säkerhet. För att göra avkodningen svår
måste d(C) väljas stort. McEliece föreslår att man använder en [1 024,524,101]
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Goppa-kod, som kan rätta upp till 50 fel. (McEliece [6]) Dessa koder har en effektiv
avkodningsalgoritm som gör att felen kan korrigeras snabbt. Senare i detta kapitel
kommer vi dock se att morden beräkningskapacitet kräver längre koder.

McElieces kryptosystem - ett exempel
Exemplet är bygger på ett exempel från Trappe & Washington [21, sid. 442]. Vi väl-
jer av förenklingskäl att arbeta med en Hammingkod men principen är den samma
för en Reed-Solomon-kod, eller någon annan felrättande kod.

Välj generatormatris

G =


1 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 1 0 1
0 0 1 0 0 1 1
0 0 0 1 1 1 1

 ,

som också är generatormatris för en [7,4] Hammingkod. Skapa sedan en inverterbar
4×4 matris S och en 7×7 permutationsmatris P. Samtliga av dessa matriser måste
hållas hemliga. Vi väljer

S =


1 0 0 1
1 1 0 1
0 1 0 1
1 1 1 0


och

P =



0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0


.

Nu kan vi genom matrismultiplikation generera den publika nyckeln i form av
krypteringsmatrisen

G1 = SGP =


0 0 1 1 0 1 0
1 0 1 0 0 1 1
1 1 0 0 0 1 0
1 0 1 0 1 0 0

 .

Om vi vill sända meddelandet m = (1,0,1,1) så krypterar vi det genom att ge-
nerera en slumpvektor som ska ha längden n = 7 och vikten k = 4, men Hamming-
koden kan endast rätta ett fel väljer vi följaktligen en vektor med vikten 1. Vi väljer
slumpmässigt vektorn e = (0,1,0,0,0,0,0) och beräknar den krypterade texten

y = mG1 + e = (0,0,0,1,1,0,0).
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Notera att vi nu bara har använt den publika informationen G1 för att skapa ett
kryptogram som kan skickas via en osäker kanal När meddelandet kommit fram till
mottagaren kan det dekrypteras genom att

y1 = yP−1 = (0,0,1,0,0,0,1)

först beräknas.
Nu rättas de medvetet skapade felen genom att man finner det närmaste kodordet

x1 till y1 och beräknar syndromet för y1 genom att multiplicera med transponatet av
paritetskontrollmatrisen H = [−PT , In−k]. Se sats 4.5. Syndromet

S(y1) = y1HT = (0,0,1,0,0,0,1)

 1 1 0 1 1 0 0
1 0 1 1 0 1 0
0 1 1 1 0 0 1

T

= (0,1,0)

används för att finna motsvarande sidoklassledare i syndromtabellen, se figur 7.1.

Figur 7.1: Urval av syndromtabellen för koden i exemplet.

Sidoklassledare Syndrom
(0,0,0,0,0,0,0) (0,0,0)
(0,0,0,0,0,0,1) (0,0,1)
(0,0,0,0,0,1,0) (0,1,0)
(0,0,0,0,1,0,0) (1,0,0)
(0,0,0,1,0,0,0) (1,1,1)

... ...

Felrättningen sker nu genom att sidoklassledaren subtraheras från det mottagna
kodordet

x1 = y1− (0,0,0,0,0,1,0) = (0,0,1,0,0,1,1).

Avkodning med hjälp av en syndromtabell kommer mer till sin rätt i exempel
med större koder. Här kunde vi med lätthet ha hittat det närmaste kodordet, eftersom
vi kunde ha sett att avståndet till tredje raden i generatormatrisen var 1.

Efter ha fått fram kodordet skall nu klartexten beräknas. Vi skapar vektorn x0 så
att x0G = x1, vilket är det samma som att ta det fyra första elementen ur x1, då vi vet
att de första kolumnerna i G är enhetsmatrisen. Alltså blir x0 = (0,0,1,0). Nu kan
vi få fram klartexten genom att beräkna

x = x0S−1 = (1,0,1,1).

Om man nu vill göra om detta med en RS-kod, till exempel från tidigare exemp-
let (6.1) så börjar man med att göra om tecknen till binär form, sedan är tillväga-
gångssättet identiskt.
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Anledningen till att felmönster introduceras med hjälp av vektorn e är att göra
det omöjligt för forcören att använda Gausselimination för att få fram värden för
meddelandet m från kryptogrammet y. (Tilborg [20])

7.2 Styrkor och svagheter
Ett McElieces kryptosystem anses ha god säkerhet, relativt snabba krypterings- och
dekrypterings-algoritmer (snabbare än RSA) samt egenskapen att säkerheten ökar
snabbt vid ökad nyckellängd. Som nackdelar anges storleken på den publika nyc-
keln G1 och förhållandevis låg överföringshastighet då storleken på kryptotexten
ökar med en relativt hög faktor. Klart försämrat skydd för meddelanden som kryp-
teras flera gånger anses också vara en negativ egenskap hos systemet. (Trappe &
Washington [21]), (Shooshtari, Ahmadian & Payandeh [15])

Ofta använder man de av McElieces föreslagna parametrarna med en k×n gene-
ratormatris, där n = 1 024 och k = 524. (McEliece [6]) Tanken bakom detta schema
är att man tar en tillräckligt lång, binär blockkod som kan rätta ett stort antal fel t för
vilken som man känner till en effektiv avkodningsalgoritm för. Koden bör tillhöra
en klass av koder där det finns så många koder att välja på så att det blir nästintill
omöjligt att finna ut vilken som har valts. Antalet vektorer blir med dessa parametrar
och ett avstånd till närmaste kodord på d ≤ 50,

2k
50

∑
i=0

(
n
i

)
= 2524

50

∑
i=0

(
1 024

i

)
≈ 2808,4.

Generatormatrisen G manipuleras på ett sådant sätt att den ser ut att vara en helt
slumpmässig k×n matris av maximal rang (n oberoende kolumner). Komplexiteten
för en avkodning av en sådan slumpmässigt skapad kod bör var oöverstiglig inom
rimlig tid med bästa möjliga tillgängliga beräkningskraft. Nedan studeras komplex-
iteten av ett antal kända avkodningsalgoritmer. (Tilborg [20])

Tilborg [20] diskuterar det allmänna problemet med att avkoda linjära koder. Att
finna det närmaste kodordet till godtyckligt ord av längden n är ett NP-fullständigt
problem. Detta innebär kortfattat att det i dagsläget inte finns någon känd algoritm
som kan avkoda ett godtyckligt ord till det närmaste kodordet med en exekveringstid
som är beroende av storleken på n på polynomiell tid. Tidsåtgången kommer alltså
att växa snabbare än vad som kan beskrivas med en polynomfunktion. Därmed in-
te sagt att det garanterat inte finns en sådan algoritm, men om det skulle finnas en
sådan gör beviset för att problemet är NP-fullständigt att vi på samma gång kom-
mer att kunna lösa alla andra bevisat NP-fullständiga problem på polynomiell tid.
Tilborg hänvisar också vidare till bevis för att avkodning av linjära koder är ett NP-
fullständigt problem.

Vad händer då om man byter ut den av McElieces föreslagna Goppa-koden mot
en Reed-Solomon-kod? Enligt ovan resonemang baserat på Tilborgs diskussion så
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kan det skapas RS-koder som bör fungera lika bra ur säkerhetssynpunkt, om de är
tillräckligt långa. RS är en linjär blockkod som kan rätta ett stort antal fel. Det finns
ett stort antal koder att välja på och generatormatrisen kan manipuleras på tidigare
angivet sätt. Trappe & Washington [21] menar också att säkerheten bygger på svå-
righeten att finna närmaste kodord i en linjär kod. Säkerheten ligger i att avkoda y1
för att få fram x1(se delkapitel 7.1) och att d(C) ska vara stort för att göra forcering
svårt. Enligt Menezes, Oorschot & Vanstone [7] kan styrkan i ett McElieces krypto-
system allvarligt försvagas om Goppa-koden byts ut mot någon annan typ av felkor-
rigerande kod såsom MRD-koder (maximum-rank-distance). Som tidigare nämnts
är RS en MDS-kod, vilket också Goppa-koder är. Sidelnikov & Shestakov [16] visar
däremot i en artikel på en algoritm som kan användas för att forcera Knapsack (se
kapitel 8.6 Menezes, Oorschot & Vanstone [7]) och McEliece kyptosystem betyd-
ligt snabbare om man använder en generaliserad Reed-Solomon-kod (GRS) istället
för den ursprungliga Goppa-koden.

Att ytterligare utreda vad bytet till RS-koder från Goppa-koder i McEliece ur-
sprungliga förslag innebär för säkerheten i kryptosystemet ligger utanför detta ar-
betes omfattning. Vi nöjer oss med att konstatera att det föreligger en försvagning
av kryptosystemet genom att byta till RS-koder, vilket delvis kan kompenseras med
ökad nyckelstorlek. Noterbart är då att problemet med systemets relativt stora nyck-
lar och att kryptotextens relativa storleksökning i förhållande till klartexten förstärks
av detta byte av kod.

Multipel kodning av samma meddelande
Intuitivt kan det verka som att man ökar säkerheten genom att kryptera meddelandet
flera gånger. Detta är sant för vissa krypteringsalgoritmer såsom DES, men i andra
fall har det ingen eller motsatt effekt.

Ett krav som ibland ställs på kryptosystem för att de skall anses säkra är att kunna
skicka samma meddelande flera gånger utan att öka forceringsrisken. Om man här
krypterar samma meddelande m flera gånger med samma matris G, så blir

y1 = mG1 + e och y2 = mG1 + e′.

För de koordinater där y1 och y2 skiljer sig åt vet vi med säkerhet att antingen e eller
e′ har en etta, men för de koordinater där de är lika är det med stor sannolikhet att
båda är utan fel.

Om två vektorer e och e′ verkligen är helt slumpmässigt valda kan man förvänta
sig kombinationer av talpar på en given position i felvektorn enligt sannolikheterna
i tabell 7.2.

Av denna tabell kan vi dra slutsatsen att sannolikhetsmässigt är det som mest tre
av de positioner som är lika som innehåller ett fel. Genom att på alla möjliga sätt ta
bort t2/n koordinater från dessa positioner har man med stor sannolikhet funnit en
mängd koordinater som är felfria och med G1 som fortfarande har maximal rang.
Nu kan enkel Gausselimination användas för att återskapa m från y. Ytterligare en
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(ei,e′i) antal koordinater exempel
(0,0) (n− t)2/n 926

(0,1) eller (1,0) 2t(n− t)/n 95
(1,1) t2/n 2,4

Figur 7.2: Den sannolika fördelningen av olika talpar på en given position i två
slumpmässigt valda felvektorer. Exemplet är beräknat på n = 1 024 och t = 50.

kryptering av samma meddelande ger på samma sätt en ännu enklare forcering.
(Tilborg [20]), (Bernstein, Lange & Peters [1])

Signaturschema
För den ovan föreslagna längden av koden innebär det för McElieces kryptosystem
att binära k-tiplar på 524 bitar avbildas på n-tiplar på 1 024 bitar. Denna avbildning
är uppenbart inte surjektiv. Antalet vektorer blir då med d ≤ 50 cirka 2808,4, vilket är
en bråkdel av alla 1 024-längds ord (21 024). Kvoten är mindre än 10−65. Detta ger att
krypteringsfunktionen Su inte är definierad för den största delen av orden i {0,1}n.
Länge trodde man att detta medförde att detta kryptosystem inte kunde transforme-
ras till ett signaturschema för till exempel användning vid digitala signeringar. Med
hjälp av en variant av McElieces kryptosystem kallat Niederreiter kryptosystem har
det dock visat sig vara möjligt. (Tilborg [20])

7.3 Tänkbara attackmetoder
Nedan studeras närmare säkerheten i McElieces kryptosystem genom att först ana-
lysera ett antal kända attackmetoder, för att sedan studera den nu effektivaste kända
forceringsalgoritmen. Vi kommer att använda oss av de parametrar som McEliece
själv föreslog enligt ovan. Vi börjar med de enklare metoderna för att successivt
studera mer avancerade och effektivare forceringsförsök. Samtliga av dessa attack-
metoder hanterar ett allmänt McElieces kryptosystem och bör fungera oavsett val
av kod, i vilket fall finns det ingen känd kod som påvisats göra systemet säkrare
än Goppa-koder, medan ett antal källor har har visat på att andra val av koder kan
försvaga systemet.

Sidelnikov & Shestakov [16] har visat att det finns en effektiv algoritm för for-
cering av kryptosystemet om man använder en generaliserad Reed-Solomon-kod.
Minder & Shokrollahi [9] påvisar samma problem om man använder en Reed-
Muller-kod och Sendrier [14] har funnit problem när man använder konkatenerade-
koder i ett McElieces kryptosystem.

Som en påminnelse upprepas här att enligt Shooshtari, Ahmadian och Payan-
deh [15] bör antalet binära beräkningsoperationer vara minst minst 280 ≈ 2,1×1024
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för att ett kryptosystem ska anses vara skyddat mot forceringsattacker som använder
sig av modern datorkraft.

Gissa matriserna S och P
Om man vill forcera McElieces kryptosystem kan man försöka att gissa matriserna
S och P för att kunna beräkna G från G1 med hjälp av G1 = SGP. Om man lyckats
återskapa G är det inte så svårt för en forcör att finna den kod som har G som
generatormatris. Forcören kan därefter följa den normala avkodningsalgoritmen för
att finna det sända meddelandet i klartext.

Dock har vi problemet att antalet inverterbara matriser S och permutationsma-
triser P är stort, ∏

k−1
i=0 (2k−2i) respektive n!. McEliece originalparametrar ger antal

matriser i storleksordningen 1×1032 repektive 5×102 639. Detta gör sannolikheten
för en lyckad attack betydligt mindre än att direkt gissa den ursprungliga vektorn m.
(Tilborg [20])

Slutsats: Ej användbar.

Fullständiga kodordsjämförelser
En annan metod är att jämföra den krypterade vektorn y med alla de 2k kodord som
kan genereras av G1. Låt c vara det närmaste kodordet. Det finns på avståndet d ≤ t
från y (enligt y = mG1 +e) och är unikt, eftersom minimiavståndet för orden är minst
2t + 1, det följer också av y = mG1 + e att c = mG1. Med enkel Gausselimination
kan man nu få fram det skickade meddelandet i klartext m från det krypterade c.

Här behöver man också göra ett stort antal jämförelser, nämligen 2k ≈ 5×10157.
Även om vi gör en miljard sådana jämförelse per nanosekund kommer forceringen
att ta oöverskådligt tid att genomföra. (Tilborg [20])

Slutsats: Ej användbar.

Syndromavkodning
Man kan lyckas beräkna paritetskontrollsmatrisen H tillhörande G1 från ekvationen
HG1 = 0. Den har rangen n−k. Sedan skapar man alla felvektorer e med maximala
vikten t, beräknar syndromet eHT för var och en av dem och lagrar dem i en tabell.

För den uppsnappade vektorn y måste man först beräkna dess syndrom s = yHT .
Från den skapade tabellen kan man nu hitta motsvarande vektor e. Borttagning av
e från y ger kodordet c = mG1. Med enkel Gausselimination får man nu fram det
skickade m från denna vektor c.

Här handlar det fortfarande om stora mängder beräkningar som måste genomfö-
ras för att få fram det ursprungliga meddelandet, nämligen

50

∑
i=0

(
1 024

i

)
≈ 3×1085. (Tilborg [20])

Slutsats: Ej användbar.
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Korrekt antagande om k och oberoende koordinater

Denna metod startar med att vi slumpmässigt väljer k positioner som förhoppnings-
vis inte är fel, det vill säga att e är 0 för dessa k positioner. Om restriktionen av
matrisen G1 för dessa k positioner fortfarande har rang k kan man finna en kandidat
m′ för ursprungsvektorn m med hjälp av Gausselimination. Om rangen är mindre
än k är det troligt att den fortfarande är nära k. Då kommer Gausselimineringen
antingen att leda till färre möjligheter för m′ eller ingen lösning över huvud taget.

För varje möjlig kandidat m′ beräknas m′G1 för att kontrollera om den ligger
inom avståndet t från uppsnappade vektorn y. Om det är så är vektorn den korrekta
m som hittats.

Hur stor chans har man då att gissa dessa k positioner på ett korrekt sätt? Sanno-
likheten att välja k positioner bland n möjliga kandidater är (1−t/n)k≈ 4,1×10−12.
Sedan har vi också en Gausselimination som ska utföras och den innehåller k3 be-
räkningssteg så det förväntade antalet beräkningsteg blir alltså runt 3,6×1019. Det-
ta innebär fortfarande ingen rimlig beräkningsbörda för att forcera kryptot om man
inte har tillgång till riktigt kraftfull beräkningskapacitet. Tio beräkningssteg per na-
nosekund skulle innebära en totalberäkningstid på runt 100 år. Med lite tur så hittar
vi lösningen halvvägs men det är troligen fortfarande för sent för att någon ska ha
ett intresse av vad det ursprungliga meddelandet innehöll.

Detta är en betydligt bättre metod för att forcera ett McElieces krypto än de
tidigare, som räcker till för att innebära ett rimligt hot. Denna metod räcker till för
att den nervöst lagda kryptören måste öka på nyckelstorleken.

Om vi ökar säkerheten ett steg och förlänger nyckeln till n = 211 = 2 048,
k = 1 025 och t = 93, vilket är ett en föreslagen förbättring av säkerheten från
Bernstein, Lange & Peters [1], så innebär detta att antalet förväntade beräknings-
steg ökas till cirka 5,2× 1029. Detta innebär approximativt att vi behöver en dator
med 15 miljarder gånger bättre beräkningskapacitet för att forcera kryptot på samma
tid.

Nyckelstorleken ökar dock fyra gånger, från en matris med 536 576 element till
en med drygt två miljoner element så beräkningskapaciteten för att kryptera och
dekryptera ökar också, men inte i samma omfattning som för forceringsalgoritmen.
(Tilborg [20])

Slutsats: Betydligt bättre men inte tillräckligt bra. Antalet beräkningssteg i den-
na algoritm är exponentiellt beroende av nyckelstorleken och kan därför möjligen
användas vid tillgång till kraftfulla datorer och endast om nyckelstorleken inte har
ökats.

Men hur vet man att det inte finns någon annan för allmänheten okänd force-
ringsalgoritm som är betydligt effektivare? Tills alldeles nyligen var varianter på
den ovan beskrivna den bästa metoden som var känd för att forcera McElieces kry-
ptosystem.
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Den bästa kända attackmetoden

Bernstein, Lange & Peters [1] presenterade 2008 ett antal förbättringar till Sterns
attack [18] på McElieces kryptosystem. Den nya attacken kan genomföras på betyd-
ligt kortare tid än tidigare. Om man använder McElieces ursprungliga parametrar,
inklusive Goppa-koder, knäcks det på 1 400 dygn med en standard PC eller på sju
dygn med hjälp av ett kluster bestående av 200 CPUer där inget informationsutbyte
mellan datorerna behövs. Ett sådant kluster antogs då kosta runt tvåhundratusen
dollar, men nu drygt ett år senare kan det köpas betydligt billigare. Antalet beräk-
ningssteg som behöver utföras av dessa datorer är 1,7× 1018. Bernstein, Lange &
Peters anser sig ha fått upp hastigheten för en lyckad genomförd attack med 150
gånger. De föreslår också nya parametrar för att uppnå standardnivå på säkerhe-
ten mot nu kända attacker. I dessa förslag har det också gjorts försökt att minimera
nyckelstorleken. (Bernstein, Lange & Peters [1])

Sterns attack har förbättrats genom optimeringar som i kortfattade drag går ut
på att man avkodar en linjär kod genom att man finner kodord med låg vikt i en
något större kod beskrivet av Canteaut & Chabaud [2]. Om C är en kod i K = Z2
med längden n och y ∈ Kn har avståndet d från ett kodord c ∈ C, då är y− c ett
element e, av vikten d, i koden C + {0,y}. Om C är en kod av längden n i K med
minimiavståndet större än d kan inte e med vikten d tillhöra C, utan måste tillhöra
C + {y}. Alltså är y− e ett element i C med avståndet d till elementet y. Forcören
känner till systemets publika nyckel som är en generatormatris för C och kan då
lägga till y i listan över generatorer till en genaratormatris för C + {0,y}. Det enda
kodordet e med vikten d i C + {0,y} är y− c och genom att finna detta kodord
finner forcören c och får sedan fram klartexten. Vi hänvisar till Bernstein, Lange
& Peters [1] för mer information om hur man finner kodord av typen e samt vilka
optimeringar som har gjorts för att snabba upp attackmetoden.

Bernstein, Lange och Peters förslag på förstärkt säkerhet är en ökning av kod-
längden n, där också värden som inte är en potens av två föreslås för att minska
nackdelen med den stora nyckelstorleken. De strävar också efter att öka minimiav-
ståndet d för koden för att kunna öka antalet planterade fel och därmed försvåra
forceringen. De använder en metod som kallas list-avkodning (list-decoding). Den
gör att något mer fel än det normala antalet t kan rättas vid användning av en klassisk
Goppa-kod. (Bernstein, Lange och Peters [1])

Bernstein, Lange och Peters föreslår ett antal nya uppsättningar av kod-paramet-
rar för att göra McElieces kryptosystem säkert mot nu kända forceringsmetoder och
beräkningskapaciteter. För minimal acceptabel säkerhet föreslås att man använder
en Goppa-kod [2 048,1 751] med t = 27, vilket ger en nyckelstorlek på 520 047
bitar och kräver 5×1030 beräkningssteg för att knäckas. Om man istället använder
den nyare list-avkodningen kan man klara sig med en nyckelstorlek på 460 647 bitar
genom att använda en [1 632,1 269] Goppa-kod med t = 33 och 34 inplanterade fel.
Om man vill uppnå hög säkerhet motsvarande 256-bitars standarden bör man enligt
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dem välja en Goppa-kod [6 624,5 129] där t = 115 och använda 117 fel. (Bernste-
in, Lange & Peters [1])

Attackhastigheten är exponentiellt beroende av nyckelstorleken, så ökad storlek
leder till ett säkrare kryptosystem. Författarna definierar kodkostnaden (code rate)
som (n− t(log2 n))/n och konstaterar att systemet är som mest motståndskraftigt
mot denna metod när kodkostnaden är runt 0,75. (Bernstein, Lange & Peters [1])

Dessa resultat är nya så man kan förvänta sig att konstruktörerna själva eller
några andra inom en snar framtid kan förbättra denna attackmetod ytterligare något.
Datorernas prestanda ökar dessutom ständigt vilket också gör snabbare forcering
möjlig.

Slutsats: Den bästa kända metoden, när Goppa-koder används, kan på rimlig
tid forcera ett McEliece kryptosystem med originalparametrarna om man har be-
räkningskapacitet motsvarande ett större kluster av 200 persondatorer. Det är dock
fortfarande möjligt att försvara sig mot metoden genom en ökad nyckelstorlek.

Att utnyttja svagheterna i Reed-Solomon-koden
Sidelnikov & Shestakov [16] har i artikeln, On insecurity of cryptosystems based
on generalized Reed-Solomon codes, påvisat svagheter med att använda en q-när
generaliserad Redd-Solomon-kod i kryptosystemet Knapsack och det närbesläktade
McElieces kryptosystem. De visar en metod för att få fram de hemliga matriser-
na från den publika (s + 1)×N nyckelmatrisen G1 i ett Knapsack kryptosystem på
O(s4 + sN) aritmetiska operationer. De hävdar att användande av effektivare algo-
ritmer från linjär algebra kan minska exponenten 4 till ett mindre värde. De menar
också att beräkna de hemliga matriserna i ett McEliesce kryptosystem är ett ekvi-
valent problem om koden är över kroppen Kq, men att det blir svårare om koden är
över en underkropp till Kq.

Enligt Minder & Shokrollahi [9] och Bernstein, Lange & Peters [1] är algoritmen
också fullt ut tillämpbar om Reed-Solomon-kod används i ett McEliece kryptosy-
stem. Därmed anser de att det har visats att användning av RS-kod gör systemet
osäkert. Enligt Minder [8] är Knapsack-systemet och McEliece-systemet baserade
på samma antagande, vilket leder till att en strukturell attack på det ena systemet
kan tillämpas även på det andra. Vidare anser Minder att Knapsack-systemet har
fördelar framför McEliece-systemet, eftersom det inte är känsligt för upprepad kry-
ptering av samma meddelande samt att det krypterade meddelandet oftast blir något
mindre i Knapsackversionen.

Definition 7.1 (Underkoder i underkroppar (subfield subcode)). Låt kroppen K ha
en underkropp L och låt C vara en kod av längd n över K. Då är underkoden i
underkroppen CK den mängd av kodord i C där alla element tillhör underkroppen
L. (Hall [4])

Möjligheten att utnyttja underkoder i underkroppar (subfield subcodes) till Kq
har utretts av Minder [8]. Han visar att Sidelnikovs och Shestakovs attack då får det
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svårare att finna kodord tillräckligt nära vikten d. Användande av dessa underko-
der gör systemet betydligt säkrare men Minder visar också på en modifiering av
Sidelnikovs och Shestakovs attack som gör att även vissa av dessa underkoder kan
knäckas i polynomiell tid. Nackdelen med underkoder är att de ger ökad längd av
den krypterade texten vilket medför sämre överföringshastigheter.

För McElieces kryptosystem med originalparametrarna men med en generali-
serad RS-kod av samma längd skulle Sidelnikovs och Shestakovs attack innebära
7,48×1010 beräkningssteg. Detta är betydligt snabbare än Bernstein, Lange & Pe-
ters metod. För att uppnå motsvarande säkerhet i avseende på antal beräkningssteg
som används för en forcering av den ursprungliga Gupppa-koden så behövs här en
Reed-Solomon-kod av storleken som RS(213− 1,58 975). Dock genomförs Sidel-
nikovs och Shestakovs attack på polynomiell tid i förhållande till nyckelstorleken
vilket leder till orimligt långa nycklar.

Slutsats: Användningen av en generaliserad Reed-Solomon-kod är uppenbarli-
gen en försvagning av McElieces kryptosystem om man jämför med Goppa-koder
och Reed-Solomon-koder av samma längd. RS-koder är alltså ingen lösning när man
eftersträvar att hålla nere nyckelstorleken. Kombinationen McEliece kryptosystem
och RS-koder får härmed anses vara knäckt.

54



Kapitel 8
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Säkerheten i ett kryptosystem är den samma som den tid det tar att forcera den text
som producerats. Säkerheten i kryptosystemen sjunker med tiden till följd av att
effektivare forceringsalgoritmer skapas och datorernas beräkningskapacitet ökar.

Det finns ett antal rapporter publicerade om hur säkerheten i McElieces krypto-
system påverkas av ett byte av de ursprungligen föreslagna Goppa-koderna mot en
annan linjär MDS-kod såsom Reed-Solomon. Sidelnikov & Shestakov [16] visar
att det finns en effektiv algoritm för forcering av kryptosystemet om man använ-
der en generaliserad Reed-Solomon-kod. Minder & Shokrollahi [9] påvisar samma
problem om man använder en Reed-Muller-kod och Sendrier [14] har funnit pro-
blem när man använder konkatenerade-koder i ett McElieces kryptosystem. Mene-
zes, Oorschot & Vanstone [7] anser att styrkan i McElieces kryptosystem allvarligt
försvagas om Goppa-koden byts ut mot någon annan typ av felkorrigerande kod.

De genomgångna arbetena anser dock att säkerheten i den ursprungliga versio-
nen av McEliece kryptosystem med Goppa-koder är ohotad utom i sammanhang där
det efterfrågas riktigt hög säkerhet och nyckelstorleken därför bör ökas. Se Bernste-
in, Lange & Peters [1] för utveckling av hur säkerheten kan ökas.

Den bästa kända forceringsalgoritmen av McElieces kryptosystem med Goppa-
koder kommer från Bernstein, Lange & Peters [1]. Den bygger på Sterns attackme-
tod som avkodar en linjär kod. Därför bör denna metod utan större problem kunna
användas även mot McEliece med RS-koder. Om kodbytet innebär ökad eller mins-
kad forceringstid med denna metod och hur list-avkodning skulle kunna användas
för att ge ökad säkerhet med mindre eller bibehållen nyckelstorlek, är i detta arbete
obesvarade frågor.

Minder [8] visar att koder i underkroppar kan användas för att avsevärt försvåra
Sidelnikovs och Shestakovs attackmetod samtidigt som han modifierar deras metod
så att den fortfarande klarar av även vissa av dessa underkoder i polynomiell tid.

Finns det någon vidareutveckling eller modifiering av RS-koder som kan förbätt-
ra deras egenskaper i kryptosystemet? En möjlig väg kan vara att ytterligare studera
underkoder i underkroppar (subfield subcodes). Goppa-koderna, som är oknäckta,
är underkroppsunderkoder till generaliserade RS-koder. Användning i signatursche-
man något som på senare tid visats vara möjligt med McElieces kryptosystem har
heller inte studerats här.

Avslutningsvis kan noteras att svagheterna i McElieces kryptosystem ligger i att
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de bakomliggande koderna är väl strukturerade. Denna struktur försöker man dölja
genom att plantera in fel. På senare tid har flera förbättrade metoder som utnyttjar
denna svaghet pressenterats. Där Bernstein, Lange & Peters [1] samt Sidelnikov &
Shestakov [16] är de senaste i raden. Det krävs fortfarande stor beräkningskapacitet,
men den ökar ständigt för både normala hemdatorer och de kraftfulla superdatorer
som man kan förvänta sig att större militärorganisationer använder i sitt forcerings-
arbete.

Hoten mot Goppa-kods-versionen kan till skillnad från RS-kods-versionen lö-
sas med ökade nyckelstorlekar utan att komplexiteten för krypterings och dekrypte-
ringsalgoritmerna ökar i någon större grad, till exempel med hjälp av list-avkodning
som ökar komplexiteten genom att möjliggöra införandet av fler rättningsbara fel i
koden.

Om man skulle lyckas bygga en praktiskt fungerande kvantdator skulle många
av de kryptosystem som används i dag enkelt kunna forceras och bli värdelösa.
Krypteringssystem som bygger på faktorisering av primtal, såsom RSA, skulle bli
oanvändbara. McElieces kryptosystem anses vara motståndskraftigt mot attacker
från kvantdatorer och är en god kandidat för ett kvantdatorsäkert krypto. Det återstår
dock ett stort antal problem att lösa innan en kvantdator som kan lösa denna typ
av problem finns tillgänglig. (Shooshtari, Ahmadian & Payandeh [15]), (Bernstein,
Lange & Peters [1])

Kodningsteori är en ung vetenskap och kan dra fördelar av den ständigt ökan-
de beräkningskapaciteten från nya generationer av datorer, något som bidrar till att
utveckla nya eller förbättrade koder för olika tillämpningar. Samtidigt fortsätter ut-
vecklingen av förbättrade algoritmer för kodning/avkodning och forcering.
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