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Sammanfattning

I denna uppsats har vi behandlat krypteringsalgoritmen S-box. Vi går kort
in på exempel på två system som S-boxarna används i, DES- och AES-
systemen. I uppsatsen behandlar vi en konstruktion av en speci�k n × m-
S-box och ger ett kort exempel på detta. Som avslutning beskriver vi ekvi-
valenta S-boxar samt �nner de två ekvivalensklasser som en tvådimensionell
S-box består av.
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Kapitel 1

Introduktion

Det har alltid funnits saker som vi människor vill hålla hemliga för varandra.
Oavsett om det gäller kärleksbrev, a�ärer eller försvarshemligheter har be-
hovet av att kunna dölja budskap för den oinvigde varit stort. Tidigt skedde
hemlighetsmakeriet genom att budskapet gömdes så att bara den som viss-
te var det fanns kunde ta del av det, men allt eftersom åren har gått har
metoderna för att hålla budskapen hemliga blivit allt mer avancerade.

Processen där meddelanden förändras för att hålla dem hemliga kallas
för kryptering. Huvudsyftet med kryptering är att skapa möjlighet för två
personer att kommunicera med varandra över en oskyddad kanal på ett så-
dant sätt att övriga personer inte kan förstå vad som sägs, till exempel via
telefonlinjer eller datornätverk. Information som den första personen, Matt-
hias, vill skicka till den andra, Robin, kallas klartext. Matthias krypterar
klartexten med hjälp av en nyckel som är bestämd på förhand mellan de
båda. Den krypterade texten, kryptot, skickas öppet till Robin. De övriga
personer som lyssnar kommer att se kryptot men kommer inte att kunna
tolka meddelandet på grund av att de inte har någon nyckel.

Det �nns mängder av olika former av kryptering; allt ifrån väldigt simpla
metoder där bokstäverna i meddelandet kastas om, till enormt avancerade
metoder som kräver stora datorresurser för att användas. Vissa metoder är
endast garanterat säkra under en kort tidsperiod, andra säkra under många
år. De metoder som används inom områden som kräver väldigt hög säkerhet
över en lång tidsperiod, till exempel militära hemligheter, är sådana som inte
bara kastar om innehållet i budskapet utan även ändrar dess beståndsdelar.

Inom kryptering �nns möjligheterna att använda sig av symmetrisk kryp-
tering som innebär att en och samma nyckel används vid både krypteringen
och dekryptering alternativt asymmetrisk kryptering där olika nycklar an-
vänds vid de båda tillfällena. Om nyckeln till kryptot saknas krävs det andra
metoder för att få fram klartexten. Ett tillvägagångssätt för detta är det som
benämns kryptoanalys, som är processen för att rekonstruera nyckeln. Det
går till på så sätt att kryptot forceras, alltså löses med hjälp av att testa
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de olika möjliga nycklarna som kryptot kan ha för att se vilken som är den
rätta.

Den kryptering som kastar om innehållet i kodorden kallas för substitu-
tionskryptering. Inom �era kryptosystem är det denna omkastning som är
det centrala. Utan denna substitution skulle varje tecken i kodordet ha en
väldigt begränsad mängd olika möjligheter, och sannolikheten för att gissa
vilket speci�kt tecken som gömmer sig i kodordet skulle bli den multipli-
kativa inversen till antalet möjliga tecken. Genom att förändra ordningen
på tecknen förminskas denna sannolikhet till närmast obe�ntlighet, vilket
bidrar till en ökad säkerhet i kryptot.

Syftet med denna uppsats är att göra en kort introduktion av en viss
sorts substitutionsbox, nämligen S-boxarna.
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Kapitel 2

Bakgrund

Det främsta syftet med kryptering har sedan dess uppkomst varit att hålla
militär information hemlig för andra länder. Budskap om strategier som om
de kommer i orätta händer skulle kunna orsaka förluster i krig är tvungna
att hållas krypterade ifall de fångas upp på vägen. Hur dessa budskap fångas
upp har förändrats under tidens gång. När krypteringen ännu låg i sin linda
använde de stridande makterna tränade falkar för att attackera brevduvor för
att på sätt kunna tillskansa sig meddelandena. Numera är det signalspaning
som gäller, där radiotorn försöker snappa upp de signaler som sänds.

Då det alltid funnits en risk att budskapet som sänts kunnat hamna hos
fel person har utvecklingen av krypteringen varit tvungen att vara ständigt
fortgående. Allt eftersom att de som försöker knäcka koderna har vunnit
mark har krypterarna varit tvungna att komma på nya algoritmer för att
hålla budskapen hemliga. Det kanske mest kända krypteringssystemet är
Enigma. Det var det system som Tyskland använde under andra världskriget.
Brittiska kryptoanalytiker lyckades med bedriften att knäcka koden, vilket
var en bidragande orsak till krigsutgången [12].

Länge fanns det inget internationellt krypteringssystem, utan de �esta
länder använde sitt eget. Detta skapade problem när information kunde spri-
das över gränserna på ett snabbt sätt i och med Internets uppkomst. Därför
beslöts det att införandet av ett standardiserat system var nödvändigt, och
därför skapades DES (Data Encryption Standard) år 1973 [11].

2.1 DES-systemet

Alla beräkningar inom DES är linjära, med undantag av S-boxarna. Det
är dessa noggrant konstruerade S-boxar som skapar de säkra egenskaperna
i krypteringssystem av DES-format. Detta medför att hela säkerheten hos
kryptot beror på säkerheten hos S-boxen, eftersom att de övriga, linjära,
delarna i kryptot enkelt går att ta reda på. Några av kraven som ställdes på
dem som �ck i uppdrag att skapa DES-systemet var att algoritmen skulle
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Figur 2.1: En skiss på hur kryptering i DES-system är uppbyggd.

vara tillgänglig för alla som önskade ta del av den, så att eventuella svagheter
i algoritmen enklare skulle kunna upptäckas [5].

De�nition 2.1.1. En bit är en grundläggande enhet inom kryptering. Ordet
bit är en sammanslagning av de engelska orden binary och digit som betyder
binär si�ra. En bit består av en binär si�ra som antingen har värdet 0 eller 1.
Bitsen numreras med början vid 0 och slutar vid ett mindre än blocklängden,
exempelvis 0 ≤ i < 64; 0 ≤ i < 128; 0 ≤ i < 192; 0 ≤ i < 256 beroende på
blockets längd.

I DES används en nyckellängd på 56 bits samt 8 bits för felkontroll.
Nyckeln delas upp i 8 block med 7 bits vardera. Sedan läggs ytterligare
en bit till på slutet av varje block där värdet på biten bestäms så att det
totala antalet ettor i blocket ska uppgå till ett ojämnt antal [7]. Inputen
och outputen i DES är 64 bits lång. Inputen delas upp i två delar för att få
32 bits i vardera. Därefter utökas dessa 32 bits till 48 bits med hjälp av en
expansionstabell där 16 av de 32 bitsen kommer att tas med två gånger (se
tabell 2.1).

Inputen med 48 bits delas upp i åtta block om sex bits vardera. Varje
block tilldelas en unik S-box som gör om de sex bitsen till ett block på fyra
bits. Detta görs genom att ta den första och den sista biten från blocket och
låta dem representera ett tvåsi�rigt binärt tal i, där i ligger mellan noll och
tre. De fyra mittersta bitsen representerar ett fyrsi�rigt binärt tal j, där j
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Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6
Block 1 32 1 2 3 4 5
Block 2 4 5 6 7 8 9
Block 3 8 9 10 11 12 13
Block 4 12 13 14 15 16 17
Block 5 16 17 18 19 20 21
Block 6 20 21 22 23 24 25
Block 7 24 25 26 27 28 29
Block 8 28 29 30 31 32 1

Tabell 2.1: Expansionstabell för hur de 32 bitsen utökas till 48, där 16 av de
32 används två gånger.

ligger mellan noll och femton. Det unika substitutionsnumret som används
är det som �nns i raden i och kolumn j, vilket ligger i intervallet noll till
femton och representeras av ett 4-bits-block. Denna operation genomförs
sedan ytterligare 15 gånger, och därefter är klartexten krypterad med DES-
systemet [5]. I �gur 2.1 ges en skiss av hur DES-systemet fungerar.

Exempel 2.1.1. Om vi tar en sex bit lång datasekvens {100111} ger sam-
manslagningen av det första och det sista värdet ({11}, vilket motsvarar 3)
vilken rad som det skapade värdet ska tas ifrån. De fyra mittersta bitsen
{0011} = 3 ger i vilken kolumn värdet ska hämtas ifrån. I tabellen 2.2 får vi
då det markerade värdet 2.

K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15

R0 14 4 13 1 2 15 11 8 3 10 6 12 5 9 0 7

R1 0 15 7 4 14 2 13 1 10 6 12 11 9 5 3 8

R2 4 1 14 8 13 6 2 11 15 12 9 7 3 10 5 0

R3 15 12 8 2 4 9 1 7 5 11 3 14 10 0 6 13

Tabell 2.2: Tabell för de olika värdena i en DES-S-box.

2.2 AES-systemet

År 1997 beslöts det att DES skulle ersättas med ett nytt krypteringssystem,
AES (Advanced Encryption Standard), för att DES ansågs föråldrat och
osäkert i och med datorernas utveckling. En viktig del även i AES-algoritmen
är S-boxen. Dessa S-boxar är desamma som de som användes i DES-systemet,
då problemen med DES inte låg hos S-boxarna utan i den korta blocklängden.
I AES har outputs och inputs en blocklängd på 128 bits, alltså dubbelt så
många bits som hos DES, vilket medför en stor förbättring av säkerheten.
Chi�rets nyckellängd är en sekvens på antingen 128-, 192-, eller 256 bits.
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n = 128, har vi 16 bytes k = 128, har vi 16 bytes
n = 192, har vi 24 bytes
n = 256, har vi 32 bytes

Tabell 2.3: Block- och nyckellängden delas upp i bytes

Andra längder än dessa är inte lämpliga; kortare blir för osäkra och längre
blir för svårhanterliga [3].

De�nition 2.2.1. Bytes är en grundläggande enhet för bearbetning i AES-
algoritmen. En byte består av åtta bits.

Blocket är k och nyckeln är n bits lång och delas upp i bytes (se tabell
2.3). Dessa bytes betraktas sedan med avseende på de bits som de innehåller.

Ett polynom skapas där värdena på bitsen (0 eller 1) blir parametrarna
framför de olika monomen i polynomet, där monomets position räknat från
höger bestämmer dess exponent [6];

B7x
7 + ...+B1x

1 +B0x
0 =

∑
iBix

i.

Exempel 2.2.1. {10011011} blir x7 + x4 + x3 + x+ 1.

Enligt det amerikanska institutet för enheter och teknologi, NIST, skulle
det för en dator som idag knäcker en DES-nyckel på en sekund (255 testade
nycklar per sekund) ta ungefär 149 biljoner år att knäcka en nyckel av längd
128 bits i AES-systemet. Detta vittnar om det orimliga i att försöka hitta
AES-nycklar med hjälp av ren datorkraft [3].
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Kapitel 3

Vad är en S-box?

En S-box är en krypteringsalgoritm som är en viktig komponent inom blockchif-
fer, då chi�erfunktionen får sin säkerhet från S-boxen. S-boxar används för
att byta ut bits och förvirra kodbrytaren. Krypteringssystem innehållan-
des S-boxar betraktas som säkra krypteringsmetoder, för att de inte går att
knäcka med hjälp av datorkraft, även kallat brute force.

Alla S-boxar som används inom de framstående systemen är bijektiva.
Detta innebär alltså att S-boxfunktionen har en invers funktion, så att den
person som får kryptot kan använda denna invers för att få fram vad det
ursprungliga meddelandet var. Metoderna för att ta reda på budskap från
S-boxar som inte är bijektiva går till på annorlunda sätt.

De�nition 3.0.2. För ett primtal p och ett positivt heltal n beskrivs den
ändliga kroppen som innehåller pn element med beteckningen GF(pn) vilket
står för Galoiskroppen av ordning pn.

Enligt de�nition 3.0.2 kan det sålunda inte �nnas någon kropp som in-
nehåller 6, 10 eller 12 element. Beteckningen GF står för Galois Field som
betyder Galoiskropp, i många fall betecknas det även som Fpn . Galoiskroppar
är de enda ändliga kropparna. Då en Galoiskropp byggs med en primtalsbas
och en heltalspotens kommer alla kropparnas storlek vara entydigt bestämda;
det går inte att bilda ett tal pn genom att skriva det som p′n

′
[8]. Exempelvis

är GF(28) vanligt förekommande i kryptering.
Funktionen på formen S : GF(2)n → GF(2)m kallas för n ×m - S-box

vilket innebär att det är n bits i inputen och m bits i outputen.
De funktioner som används för att substituera input-bitsen i S-boxarna

kallas för booleska funktioner. Booleska funktioner bygger på boolesk alge-
bra, som är en form av matematisk logik. Boolesk algebra skapades av George
Boole i England på 1830-talet. Den kan ses som elementär algebra med vissa
skillnader i de satslogiska begreppen.

De viktigaste operationerna inom boolesk alebra, som ärvs rakt av från
den elementära algebran, är konjunktion (snitt), disjunktion (union) samt
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x1 x2 x3 f

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

Tabell 3.1: Exempel på booleska algebra. Genom att operera radvis på de
olika värdena ges resultaten som booleska funktioner.

negation (komplement). En annan operation som ofta används kallas på eng-
elska för XOR, vilket står för exclusive OR. Denna operation kan ses som
addition inom Z2 [1].

De funktioner som beskrivs ovan tar värden från en boolesk algebra av
ordning n med 2n element och för dem till den endimensionella booleska al-
gebran, som endast har två olika element. Vanligtvis betecknas dessa element
med 0 och 1. Denna notation används till exempel vid byggandet av elekt-
riska kretsar där 1 betyder att ström färdas igenom kretsen och 0 innebär
att kretsen är bruten [2]. Se exempelvis tabell 3.1. De booleska funktionerna
måste i inputen av S-boxarna uppfylla vissa speciella egenskaper som exem-
pelvis en given Hammingvikt och ickelinjäritet medan de utgående bitsen
är lite mindre komplicerade än de ingående [1]. Med Hammingvikt menas
antalet 1:or i en sträng, och den betecknas wt.

Exempel 3.0.2. Om ett värde bestående av 256 ettor och nollor sätts in ger
funktionen värdet 1 om det �nns endast en etta, eller enbart ettor, i inputen.
Finns det �er än en, eller enbart nollor, ger den värdet 0.

En S-box bör byggas med en så hög ickelinjäritet som möjligt för att
motverka linjär chi�eranalys. Ett annat viktigt kriterium är att S-boxen skall
ha hög motståndskraft. Dock kan det bli svårt att få S-boxen både ickelinjär
och motståndskraftig eftersom dessa egenskaper är motverkande.

Motståndskraften och ickelinjäriteten de�nieras genom t respektive nl, i
vilken variabeln d är det som avgör hur ickelinjär S-boxen är. Både t och
d ska väljas så stora som möjligt. Då dessa båda variabler är motverkande
kommer en avvägning om vad som är viktigast bli nödvändig att genomföra.

Eftersom ickelinjäriteten i en S-box ska vara så hög som möjligt och att
den är angripbar när linjäriteten är hög, så måste den booleaska funktionen
med den lägsta ickelinjäriteten väljas som de�nition för S-boxens grad. Detta
kan ses som ett exempel på det gamla ordspråket "en kedja är inte starkare
än dess svagaste länk".
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Kapitel 4

Design av S-boxar

Något som är av stor betydelse när det kommer till att avgöra hur säker
en S-box är dess storlek. En större S-box är att föredra framför en mindre,
då en stor kräver större input vilket medför större svårigheter för den som
försöker knäcka den. Problematiken som följer av att använda en stor S-
box är en direkt följd av dess fördelar: den större inputen gentemot den
som tillhör en mindre S-box. En större input kräver �er beräkningar som
gör att den blir mer svårhanterlig. Följden av detta blir att en avvägning
måste göras gällande vad som anses viktigast, en ökad säkerhet eller en ökad
användarvänlighet. Slutligen �nns det tre krav angående värdena i S-boxen.
Först och främst måste fördelningen för outputen kontrolleras så att den är
likformigt fördelad för att skydda mot attacker. Dessutom får inte outputen
uppvisa någon som helst linjäritet i förhållande till inputen. Slutligen måste
S-boxar ha unika värden i alla rader [5].

S-boxarna måste uppfylla kraven som ställs av SAC (Strict Avalanche
Criteria). Dessa kan kort beskrivas på följande sätt. De inputs som väljs
ska kunna modi�eras på ett sådant sätt att när en slumpmässigt vald bit
förändras ska sannolikheten för att outputen också förändras vara femtio
procent. Om detta inte är uppfyllt kommer svårigheterna med att forcera
kryptot reduceras till närmast obe�ntlighet, då kryptoanalytikern enbart
skulle behöva testa ett fåtal nycklar för att se vilka förändrade bits i inputen
som givit förändringar i outputen. När inputen gått igenom systemet skall
det även �nnas i genomsnitt lika många ettor som nollor i den resulterande
outputen [9].

I resterande delar av kapitel 4 kommer vi att konstruera en n×m-S-box.
Vi kommer att utgå ifrån en metod som Senay Yildiz [10] har utarbetat.
Först kommer vi att beskriva diverse formler som tillämpas vid utformandet
för att därefter beskriva tillvägagångssättet för att skapa de matriser som
ska användas i S-boxen. Slutligen kommer vi att tillämpa denna metod och
ge ett exempel på en 4 × 2-S-box. Märk väl att detta bara är en av många
metoder för att skapa en S-box av n×m-karaktär, som är olämplig för vissa
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typer av S-boxar.

4.1 Konstruktion av en n×m - S-box

I en n ×m - S-box måste m < n och dessutom måste n ≥ 4 för den kon-
struktion vi ska använda oss av. Hur hög ickelinjäritet funktionen har ges av
nl(S) = 2n−1 − 2n−d−1. Motståndskraften är t, där t ska vara så högt som
möjligt och ligga i intervallet 1 ≤ t ≤ n− 3.

Vi vill �nna ett antal disjunkta linjära koder. Värdet d 2d

2m−1e är antalet
koder som behövs. Hur koden kommer att utformas ges av parametrarna [n−
d,m, t+1] där den första parametern står för hur många bits det ska vara i en
sträng, den andra parametern står för graden av potensen av två (2m) (som
talar om hur många strängar koden ska innehålla), och den sista parametern
anger minsta antalet ettor i två godtyckligt ihopadderade strängar.

Värdet d ska väljas så stort som möjligt för att maximera ickelinjärite-
ten, men samtidigt ska t vara så stort som möjligt. Värdet på d ska ligga
i intervallet 1 ≤ d ≤ n − t, där d väljs genom användandet av följande
parametrar: (

n− d
t+ 1

)
+

(
n− d
t+ 2

)
+ · · ·+

(
n− d
n− d

)
≥ 2d.

Observera att denna metod inte kan användas för att skapa n×n - S-boxar.
Detta därför att den variabel som avgör ickelinjäriteten i S-boxen, d, då blir
0 vilket gör att funktionen blir helt linjär, vilket förtar hela syftet med en
S-box.

S-boxen S : GF(2)n → GF(2)m är konstruerad som S(y, x) = (A1
y ·

x, ..., Am
y · x) där Ai

y ∈ GF(2)n−d, y ∈ GF(2)d, x ∈ GF(2)n−d och Ai
y · x ∈

GF(2).
För att konstruera en S-box krävs att Hammingvikten wt(Ai

y) ≥ t+ 1.

s∗a,c =

∣∣∣∣∣{y ∈ GF(2)d|
m∑
i=1

ci ·Ai
y = a}

∣∣∣∣∣ och s∗ = max
abc

max
abc

s∗a,c

Värdet s∗a,c de�neras som antalet gånger ett speci�kt element upprepas
i en och samma rad. Värdet s∗a,c sätts till det maximala av dessa värden
sett över hela matrisen, detta för att ett högt värde på variabeln sänker
ickelinjäriteten i S-boxen. Ickelinjäriteten bestäms av de båda parametrarna
s∗och d. Målet är att maximera d och minimera s∗, och för det mesta kan s∗

göras till 1, vilket medför att det endast handlar om att få ett så stort d som
möjligt. För att kunna vara brukbart i en S-box får ett värde förekomma
endast en gång per rad, det vill säga s∗ får vara maximalt 1 för att kunna
användas.
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4.2 Hur matrisen i S-boxen skapas

Vi kommer att få 2d stycken funktioner med motståndskraften t. Dessa kan
vi permutera för att skapa ännu �er funktioner, som även dessa är mot-
ståndskraftiga av graden t. Dessa m stycken värden Ai

y i 2d rader, där
Ai

y ∈ GF(2)n−d och y ∈ GF(2)d, kan sedan användas för att bilda en matris,
som vi för att öka överskådligheten kallar för A.

A =



A1
0...0 A2

0...0 · · · Am
0...0

A1
0...1 A2

0...1 · · · Am
0...1

...
...

. . .
...

A1
1...1 A2

1...1 · · · Am
1...1


2d×m

För att vi skall kunna utforma vår matris A måste vi använda oss av sats
4.2.1.

Sats 4.2.1. Låt c0, · · · , cm−1 vara en bas av en binär [n−d,m, t+1] linjär kod
C. Låt β vara ett primitivt element i GF(2m) och (1, β, β2 · · · , βm−1) vara

polynombasen i GF(2m). De�niera en bijektion Φ : GF(2m) → C genom

Φ(ao + a1β + · · · + am−1β
m−1) = aoco + a1c1 + · · · + am−1cm−1. Betrakta

matrisen

A∗ =



Φ(1) Φ(β) · · · Φ(βm−1)

Φ(β) Φ(β2) · · · Φ(βm)

...
...

. . .
...

Φ(β2
m−2) Φ(1) · · · Φ(βm−2)


2m−1×m.

I alla linjärkombinationer av kolumner i matrisen A∗ kommer alla nollskiljda

kodord förekomma endast en gång.

I funktionen Φ kommer alla 2m−1 element i GF (2m)\{0} sättas in. De
resulterande värdena placeras sedan i en matris som vi kallar för A∗. Denna
matris lägger vi sedan över A och raderar den eller de rader som inte får
plats, med andra ord att vi väljer de 2d första raderna ur A∗ för att skapa
A.

4.3 Exempel på en n×m - S-box

Vi tänker nu skapa en n×m - S-box, S(y, x) : GF(2)n → GF(2)m, där n = 4,
m = 2, y ∈ GF(2) och x ∈ GF(2)3.
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• (1 ≤ t ≤ n − 3), i vårt fall 1 ≤ t ≤ 4 − 3 = 1. Detta innebär att
motståndskraften är 1 i detta exempel.

• Om d väljs till det maximala värdet det kan anta, 3, ges värdet 0 som
inte är större än 23.

Väljs d till 2 ges värdet
(
4−2
1+1

)
= 1, vilket är mindre än 22.

Om då d slutligen väljs till 1 fås
(
4−1
1+1

)
+
(
4−1
1+2

)
= 4, vilket är större än

eller lika med 21.

Värdet d ska alltså väljas till 1.

• Nu när vi vet att vårt d ska ha värdet 1 kan vi få fram ickelinjäriteten
för S-boxen med hjälp av följande formel: nl(S) = 2(n−1) − 2(n−d−1) =
23 − 22 = 4. Alltså har vi en ickelinjäritet med värdet fyra.

• Vi behöver d 2d

2m−1e = d2/3e = 1 linjär kod med utseendet [n−d,m, t+
1] = [3, 2, 2]. Vi väljer koden C = {011, 101, 110, 000}; observera att
nollvektorn �nns med. Vi kan nu utforma vår A-matris genom att först
använda formeln för att skapa matrisen A∗:

A∗ =

 Φ(1) Φ(ω)

Φ(ω) Φ(ω2)

Φ(ω2) Φ(1)

 =

 c0 c1

c1 c0 + c1

c0 + c1 c0

 =

011 101

101 110

110 011

,
där Φ(1) = c0,Φ(ω) = c1,Φ(ω2) = Φ(ω + 1) = c0 + c1.

För att sedan få fram A-matrisen stryker vi den sista raden från A∗-
matrisen då vi endast behöver en 2d×m-matris (2×2-matris). Matrisen
A kommer att få följande utseende:

A =

[
c0 c1

c1 c0 + c1

]
=

[
011 101

101 110

]
=

[
A1

0 A2
0

A1
1 A2

1

]
.

• Vårt nästa steg är att konstruera vår S-box, S(y, x) = (A1
y · x,A2

y · x).
Notera att wt(Ai

y) ≥ 2 vilket gör att funktionskomponenterna är mot-
ståndskraftiga av graden 1. S-boxen är konstruerad med 2-bits output
som svarar mot 4-bits input (y, x) = (y, x1, x2, x3) vilket ger att:

Om y = 0 så tar vi A1
0 och A

2
0

S(y, x) = (0, x1, x2, x3)

= (A1
0 · x,A2

0 · x)

= ((011) · (x1, x2, x3), (101) · (x1, x2, x3))
= (x2 + x3, x1 + x3).

Om y = 1 så tar vi A1
1 och A

2
1
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S(y, x) = (1, x1, x2, x3)

= (A1
1 · x,A2

1 · x)

= ((101) · (x1, x2, x3), (110) · (x1, x2, x3))
= (x1 + x3, x1 + x2).

Detta innebär att i våra två möjliga val av y, 0 och 1, ges följande
vektorer:

S(y, x) =

{
(x2 + x3, x1 + x3) , när y = 0
(x1 + x3, x1 + x2) , när y = 1
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Kapitel 5

Ekvivalenta S-boxar

Två olika S-boxar kan fungera likadant, men kan ha ombytt ordning på out-
puten.

Innebörden av ekvivalenta S-boxar är att även om ett antal S-boxar har
en utseendemässig skillnad dem emellan så kan deras egenskaper i grund och
botten vara desamma.

5.1 De�nition av ekvivalens

De�nition 5.1.1. Låt X vara en mängd. Med relation på X avses delmäng-
den R av X×X. Vi säger att x är relaterat till y (genom R), om (x, y) ∈ R.
Om så är fallet skriver vi xRy.

De�nition 5.1.2. En relation R på en mängd X kallas för en ekvivalensre-
lation, om den är

(i) re�exiv, d.v.s. om xRx för alla x ∈ X
(ii) symmetrisk, d.v.s. om xRy medför yRx
(iii) transitiv, d.v.s. om xRy och yRz medför att xRz.

Om xRy, där R är ekvivalensrelation, så säger vi att x och y är ekvivalenta
(med avseende på R). Vi skriver då x ∼ y istället för xRy.

De�nition 5.1.3. Låt ∼ vara en ekvivalensrelation på mängden X och x
ett godtyckligt element i X. Mängden {y ∈ X|x ∼ y} kallas då för ekvi-
valensklassen till x under ∼. Vi betecknar denna med [x]. Med andra ord
innehåller ekvivalensklassen alla element i X som är ekvivalenta med x.

Detta betyder alltså att det enda som skiljer två ekvivalenta S-boxar åt
är matrisoperationer.

Vi har valt att göra en undersökning av ekvivalensklasserna för en 2 ×
2-S-box. Denna är dock varken ickelinjär eller säker ur ett kryptogra�skt
perspektiv, men vi har trots detta valt att beskriva dess ekvivalensklasser
för att få en uppfattning om vad dessa innebär och hur proceduren för att
ta fram dem kan gå till.
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I tabell 5.1 framgår att antalet ekvivalensklasser växer oerhört snabbt när
dimensionerna ökar. Vid den tredje dimensionen är de i stort sett obe�ntliga
medan de vid den femte dimensionen är sådana stora si�ror att de inte är
hanterbara; det är därför som fokus oftast hamnar på S-boxar av dimension
fyra.

Dimension 1 2 3 4 5
Permutation 2 24 40320 20922789888000 32! ≈ 2, 6 · 1035

Lin. ekv. klas. 2 2 10 52246 2, 6 · 1021

A�. ekv. klas. 1 1 4 302 2, 5 · 1019

Tabell 5.1: Antalet permutationer för S-boxar av olika dimensioner samt de
tillhörande linjära och a�na ekvivalenta klasserna.

I fallet med S-boxar av graden två kan vi se att antalet S-boxar uppgår
till 24. Dessa kan sedan grupperas genom att sammanföra dem inom de
linjära ekvivalensklasserna, som i detta fall är två till antalet. Innebörden av
detta blir att av de 24 S-boxarna kommer de som har hamnat inom samma
ekvivalensklass kunna betraktas som lika, det vill säga att det enbart är en
utseendemässig skillnad dem emellan; deras egenskaper är i grund och botten
desamma.

Nedan visas den formel som ligger till grund för vår undersökning om
linjär ekvivalens mellan två S-boxar [4]. Denna fungerar bra att räkna med
för hand vid låga dimensioner, men vid högre än den andra dimensionen blir
den olämplig då beräkningarna blir komplicerade, och datorprogrammering
blir en nödvändighet.

Låt M vara en grupp inverterbara matriser av storlek n× n.

S1 ∼ S2 ⇔ ∃A,B ∈M , ∀x, y ∈ {0, 1}n så att S1(x) = B−1 · S2(Ax).

Lemma 5.1.1. Relationen ∼ från den ovanstående formeln är en ekviva-

lensrelation.

Bevis.

1. Vi ska visa att för alla S-boxar S1 ∈ S gäller S1 ∼ S1. Låt A = B =
I ∈M . Då gäller

B−1 · S1(A · x) = I · S1(I · x) = S1(x),

alltså har vi S1 ∼ S1. Relationen är re�exiv.

2. Antag S1 ∼ S2, d.v.s. ∃A,B ∈M s.a. det för alla x gäller att S1(x) =
B−1 · S2(A · x). Vi ska visa att S2 ∼ S1, d.v.s att ∃C,D ∈ M s.a. det
för alla y gäller att S2(y) = D−1 · S1(C · y). Låt samtliga y = A · x⇔
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x = A−1 · y. Om vi nu låter C = A−1 och D = B−1 kan vi då skriva
om

S2(A · x) = B · S1(x) som S2(y) = D−1 · S1(C · y),

alltså har vi fått det vi sökte efter, S2 ∼ S1. Relationen är symmetrisk.

3. Antag S1 ∼ S2 ∼ S3, d.v.s. ∃A1, A2, B1, B2 ∈M s.a. det för alla x och
y gäller att S1(x) = B−11 · S2(A1 · x) och S2(y) = B−12 · S3(A2 · y). Vi
ska visa att S1 ∼ S3, d.v.s. att ∃C,D ∈M s.a. det för alla y gäller att
S1(y) = D−1 · S3(C · y). Låt x = y. Om vi nu låter D−1 = B−11 · B

−1
2

och C = A2 ·A1 kan vi då skriva om det sökta uttrycket som

S1(y) = B−11 ·S2(A1 · y) = B−11 ·B
−1
2 ·S3(A2 ·A1 · y) = D−1 ·S3(C · y),

alltså har vi fått det vi sökte efter, S1 ∼ S3. Relationen är transitiv.

5.2 Antalet ekvivalensklasser till S-boxar av storlek

2× 2

För att få en uppfattning om hur det går till vid beräkningarna av de linjära
ekvivalensklasserna hos S-boxar har vi beräknat dessa hos de S-boxar som
är av grad två. Tillvägagångssättet för att få fram dessa är som följer:

Steg 1: Det första momentet i beräkningen av ekvivalensklasser är att välja
lämpliga kodord av längd två, i detta fall C = (00, 01, 10, 11). Dessa
kommer vi senare låta våra funktioner operera på för att kryptera dem.

f1 1 1 0 0
f2 1 0 1 0
f3 1 0 0 1
f4 0 1 1 0
f5 0 1 0 1
f6 0 0 1 1

Tabell 5.2: Tabell för de funktioner som opererar på en 2× 2-S-box. Kravet
på dessa är att Hammingvikten ska vara två.

Steg 2: Det andra steget för att få fram ekvivalensklasserna är att ta fram
de funktioner som opererar på S-boxen. Vi har 16 funktioner i denna
kategori, men det är endast sex stycken som är uppfyller kraven för
att att kunna användas i en S-box av andra graden. Dessa krav kan
sammanfattas med att funktionen ska innehålla två stycken ettor och
två stycken nollor. Se tabell 5.2.
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Steg 3: Här tar vi fram de matriser som ska förändra utseendet på de olika
funktionerna. Dessa matriser är de enda som kan operera på kodord
av den storlek som vi har valt.

De 2 × 2-matriser som vi inte har tagit med är dels nollmatrisen och
den matris som enbart innehåller ettor, då dessa ej är inverterbara, dels
enhetsmatrisen som inte ändrar kodorden överhuvudtaget. De matriser
som därmed kommer att användas har följande utseende:

A1 = B1 =

[
1 1

0 1

]
, A2 = B2 =

[
1 1

1 0

]
, A3 = B3 =

[
0 1

1 1

]
,

A4 = B4 =

[
1 0

1 1

]
, A5 = B5 =

[
0 1

1 0

]
.

Steg 4: Nästföljande steg i processen är att vi använder våra olikaA-matriser
för att operera på de olika koderna. I detta exempel använder vi den
matris som vi har döpt till A1. Då byter de olika elementen i funktioner-
na plats på följande sätt: kolumnerna ett och tre lämnas orörda medan
kolumnerna två och fyra byter plats. Därmed �yttas våra funktioner
och hamnar på följande sätt (se tabell 5.3).

f1 1 1 0 0
f2 1 0 1 0
f3 1 0 0 1
f4 0 1 1 0
f5 0 1 0 1
f6 0 0 1 1

f3 1 0 0 1
f2 1 0 1 0
f1 1 1 0 0
f6 0 0 1 1
f5 0 1 0 1
f4 0 1 1 0

Tabell 5.3: I den vänstra tabellen ser vi våra ursprungsfunktioner, medan den
högra tabellen visar resultatet efter att vi har opererat med A1-matrisen.Där
ser vi exempelvis att f1 har bytt plats med f3 och så vidare.

Steg 5: Efter att dessa fem A-matriser har opererat på våra funktioner kom-
mer vi att ha fått fyra olika ekvivalensklasser. Dessa kommer bantas
ned till två klasser när B-matriserna använts på de om�yttade funktio-
nerna. Den ena ekvivalensklassen kommer att innehålla de olika per-
mutationerna av funktionerna fyra, fem och sex, det vill säga sex per-
mutationer. Resterande permutationer kommer alla ha ett samband
som gör att de kan bildas av någon annan permutation inom klassen.
Anledningen till att permutationerna med funktionerna fyra, fem och
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sex bildar en egen ekvivalensklass är för att de har nollor på samma
plats som kodorden har sina gemensamma nollor (då kodorden inte får
vara komplement till varandra följer det att de måste ha en och endast
en nolla på samma position).

Tillvägagångssättet för att operera på funktionerna med B-matriserna
kan beskrivas på följande sätt. Vi väljer två funktioner och placerar dem
bredvid varandra för att bilda en 2 × 4-matris, i vårt fall har vi valt

f1, f2, vilka får utseendet

[
1 1 0 0

1 0 1 0

]
. Denna matris multipliceras

därefter med alla våra B-matriser, i detta exempel har vi valt B1 =[
1 1

0 1

]
. Produkten av dessa matriser ger då en ny 2 × 4-matris, från

vilken vi kan plocka ut två funktioner och ta reda på deras benämningar
från tabell 5.2. I och med detta vet vi då att de funktioner som vi
därmed fått fram (f4 och f2) tillhör samma ekvivalensklass som f1 och
f2. Detta delmoment kan sammanfattas med följande beräkning:[

1 1

0 1

]
·

[
1 1 0 0

1 0 1 0

]
=

[
0 1 1 0

1 0 1 0

]
.

Steg 6: För att se att antalet linjära ekvivalensklasser verkligen är två för
en S-box av dimension två så gjorde vi en skiss där vi tog med alla
funktionerna. Sedan använde vi de olika funktionerna för att få fram
alla möjliga samband mellan dem. Då kom vi fram till att resultatet
stämde, och att det verkligen �nns två, och endast två, linjära ekviva-
lensklasser.
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