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Objetivos 

A criptografia é a única tecnologia capaz de proteger 

dados em trânsito; 

 

Detalhamento de casos reais de vulnerabilidades de 

segurança causadas por falhas de projeto e de 

implementação de protocolos de comunicação 

criptograficamente segura; 

 

Também aborda conceitos básicos de operação segura 

de rotinas criptográficas. 



Conteúdo 
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Aplicação ao Ipsec 

 

3. Considerações finais 



Conteúdo 

1. Conceitos básicos de criptografia 

 

 



Introdução 

A Internet, por construção, não possui segurança 

inerente. Não existe qualquer sigilo para os pacotes que 

viajam de um ponto a outro na grande rede; 

 

A criptografia é a única tecnologia capaz de garantir a 

privacidade e a integridade de informações em trânsito; 

 

A criptografia pode ser usada de muitas maneiras, 

sendo a primeira linha de defesa contra snooping 

(bisbilhotagem eletrônica) e spoofing (personificação). 

 



Choque de realidade 



Funções da Criptografia 

Confidencialidade – o uso da criptografia para manter 

a informação secreta, confidencial.  

 

Autenticação –  Validar a identidade de uma entidade. 

Uso de assinaturas digitais para verificar a autoria de 

uma mensagem. 

 

Integridade  – Garantir que uma mensagem não foi 

modificada desde a sua criação.  

 

Não-repúdio (irrefutabilidade)  – Garantir que o autor 

de uma mensagem (dado) não seja capaz de negar a 

sua autoria. 

 



Sistema Criptográfico Simétrico (clássico) 

 1. Ana e Beto usam uma 

chave criptográfica 

conhecida apenas por 

eles e trocada por um 

canal seguro. 

 2. Ana configura o 

algoritmo de cifração com 

a chave criptográfica. 

 3. Ana alimenta o 

algoritmo com o texto 

claro e obtém o 

criptograma. 
 

4. A mensagem cifrada é 

transmitida pelo canal 

inseguro, onde Mau pode 

capturá-la. 

5. Beto recebe a mensagem 

cifrada. 

6. Beto configura o algoritmo 

de decifração com a chave 

criptográfica. 

7. Beto decifra a mensagem 

recebida e obtém a 

mensagem original.  



One-Time Pad (cifra de Vernam) com XOR 

Uma mensagem M binária é 

transformada por uma chave K 

binária. 

K e M tem o mesmo 

comprimento. 

A transformação é a 

operação binária XOR (ou 

exclusivo)  

 

 

Se K é aleatória e descartável 

(só é usada uma única vez) 

esta cifra pode ser chamada 

de one-time-pad. 

É demonstrada ser 

inquebrável na teoria. 

Além disso, para chaves muito 

grandes, a quantidade de 0s e 

1s deve ser aproximadamente 

a mesma. 

A chave K precisa ser trocada 

de modo seguro. 

Tabela verdade do XOR 
0011 

1010 

---- ⊕ 

1001 



Strings de bits 

Daqui em diante, todos os algoritmos tratam dados 

binários. 

String de bits 100111010110 separada em blocos de tamanho 3 

= 100 111 010 110 = 4 7 2 6 

 

Em Hexadecimal, a string 1001 1101 0110 = 9 D 6  

0000 = 0, 0001 = 1, 0010 = 2, 0011 = 3 

0100 = 4, 0101 = 5, 0110 = 6, 0111 = 7 

1000 = 8, 1001 = 9, 1010 = A, 1011 = B 

1100 = C, 1101 = D, 1101 = E, 1111 = F 

 

As vezes, para completar o tamanho do bloco, é necessário 

completar com zeros a esquerda. 5  é 101. Com bloco de 6 bits, 

5 é 000101, com bloco de 8 bits, é 00000101. 

 



Cifra de Vernam com XOR 

 

 

 

 

M = “alex” = 61 6c 65 78  

K = “abcd” = 61 63 64 65 

M:      01100001 01101100 01100101 01111000 

⊕ K:   01100001 01100010 01100011 01100100 

= C:    00000000 00001110 00000110 00011100 

⊕ K:  01100001 01100010 01100011 01100100 

= M:    01100001 01101100 01100101 01111000 



Tipos de Sistemas Criptográficos 

Existem duas famílias de sistemas criptográficos: 

Criptografia de chave secreta (ou criptografia simétrica); 

Criptografia de chave pública (ou criptografia assimétrica); 

 

 

Na criptografia de chave secreta, uma única chave é 

usada para cifrar e decifrar a informação.  

 



Tipos de Sistemas Criptográficos 

Na criptografia de chave pública, duas chaves são 

necessárias. Uma chave é usada para codificar, ou 

cifrar, a informação. A outra chave, diferente, é usada 

para decifrar a informação.  

 

As duas chaves trabalham aos pares, de modo que a 

informação cifrada com uma chave deve ser decifrada 

pela outra chave do par. 

Cada chave inverte o trabalho da outra e nenhuma pode 

ser usada sozinha. 

Nos sistemas de chave pública, uma das chaves do par 

é pessoal e privada, a outra é feita pública, daí o nome 

desta tecnologia.  

 



Encriptação Simétrica (Operação de Cifração) 

1. Ana obtém uma chave secreta 

para cifração; 

2. Ana gera uma mensagem em 

claro; 

3. Ana configura o algoritmo com 

a chave secreta  e no modo de 

cifração; 

4. Ana alimenta o algoritmo com a 

mensagem original; 

5. Ana cifra a mensagem e obtém 

o criptograma (mensagem 

cifrada). 



Encriptação Simétrica (Operação de Decifração) 

1. Beto obtém a chave secreta 

para decifração; 

2. Beto alimenta o algoritmo com 

a mensagem original; 

3. Beto configura o algoritmo para 

o modo de decifração e com a 

chave secreta; 

4. Beto decifra a mensagem 

cifrada; 

5. Beto obtém a mensagem 

original. 



Encriptação Assimétrica (ou de Chave Pública) 

1. Ana obtém a chave pública de Beto; 

2. Ana configura o algoritmo de 

cifração com a chave pública de 

Beto; 

3. Ana alimenta o algoritmo com a 

mensagem original; 

4. A mensagem é cifrada e transmitida 

pelo canal inseguro vigiado por Mau; 

5. Beto recebe a mensagem cifrada 

pelo canal inseguro; 

6. Beto configura o algoritmo de 

decifração com a sua própria chave 

pessoal privada; 

7. A mensagem é decifrada e o 

conteúdo original é obtido por Beto. 



Encriptação Assimétrica (Operação de 

Cifração) 

1. Ana obtém a chave pública de 

Beto; 

2. Ana configura o algoritmo de 

cifração com a chave pública de 

Beto; 

3. Ana gera uma mensagem de 

interesse de Beto; 

4. Ana alimenta o algoritmo com a 

mensagem; 

5. A mensagem é cifrada e 

transmitida pelo canal inseguro 

vigiado por Mau; 



Encriptação Assimétrica (Operação de 

Decifração) 

1. Beto possui uma chave privada 

pessoal pronta para uso na 

decifração; 

2. Beto recebe a mensagem 

cifrada pelo canal inseguro; 

3. Beto configura o algoritmo de 

decifração com a sua própria 

chave pessoal privada; 

4. A mensagem é decifrada pelo 

algoritmo assimétrico; 

5. Beto obtém o conteúdo original. 



Assinatura digital do resumo criptográfico 

1. Bob assina a 

mensagem utilizando o 

hash da mesma e sua 

chave privada;  

2. A mensagem junto 

com sua assinatura é 

transmitida para Alice; 

3. Alice verifica a 

autenticidade da 

mensagem utilizando 

como entrada a própria 

mensagem, a 

assinatura transmitida 

e a chave pública de 

Bob. 



De onde vem a chave pública? 

Outra questão relevante neste modelo de autenticação é 

justamente a confiança depositada na chave pública; 

Se a chave pública de alguém pode ser achada em qualquer 

lugar por que ela é muito divulgada, então fica difícil saber se 

esta chave não foi corrompida ou substituída; 

O problema de garantir a autenticidade da chave pública é 

muito importante; 

 

Uma maneira de validar chaves públicas é fazer com que 

elas sejam assinadas por Autoridades Certificadoras (AC) de 

uma infra-estrutura de chaves públicas (ICP). Por sua vez, as 

chaves públicas das ACs são obtidas pelos usuários através 

de um canal de comunicação com autenticidade de origem. 



Distribuição de Chaves Públicas 

A criptografia assimétrica 

de chaves públicas 

simplifica muito o 

problema de distribuição 

de chaves.  

Cada participante só 

precisa ter o seu par de 

chaves, manter em 

segredo a chave privada 

e divulgar a chave 

pública.  

Pode haver um 

repositório global para 

todas as chaves 

públicas. 



RSA – Plain RSA Encryption 



Geração de chaves no RSA 

Geração de um par de chaves pública/privada de 

tamanho n: 

Escolhe aleatoriamente 2 (dois) números primos muito grandes: 

p e q, com (p ≠ q); 

Calcula n = p x q; 

Calcula o quociente Φ(n) = (p - 1) x (q - 1); 

Escolhe um inteiro e tal que 1 < e < Φ(n). e é co-primo de Φ(n); 

Calcula d tal que d x e ≡ 1 (mod Φ(n)); 

A chave pública é o par de números (e,n); 

A chave privada é o par (d,n); 

Um valor comumente usado para e é 216+1=65537. Valores 

pequenos de e (3, 7 ou 35) são bastante usados. Isto aumenta o 

desempenho da cifração e da verificação de assinaturas. 



Cifração e Decifração com RSA 

O seguinte cenário ilustra a cifração e a decifração de 

uma mensagem m, para garantir o sigilo da informação 

trocada entre Alice e Bob. Bob envia a mensagem m 

para Alice de forma segura: 

Bob conhece a chave pública (e,n) de Alice; 

Bob calcula a mensagem cifrada (c): c = me mod n; 

Bob envia c para Alice; 

Alice conhece sua própria chave privada (d,n); 

Alice recupera a mensagem original (m) a partir da mensagem 

cifrada c seguindo o seguinte procedimento m = cd mod n.  

A string de bits m, é convertida em números inteiros, 

que sofrem a operação de exponenciação me. Na 

decifração, a string de bits c é convertida em inteiros e 

sofre a operação cd. 



Assinatura e verificação com RSA 

O seguinte cenário ilustra o uso do RSA em assinaturas 

digitais. Alice e Bob trocam mensagens, mas Bob 

precisa comprovar a autenticidade das mensagens 

enviadas por Alice.  

Alice precisa enviar uma mensagem m assinada com a 

assinatura s para Bob: 

Alice calcula a assinatura s = md mod n. 

Alice envia m e s para Bob. 

Bob recebe m e s, e deve verificar a assinatura.  

Bob tem a chave pública de Alice (e,n) e calcula m' = se mod n. 

Se m' = m, então a mensagem m foi de fato gerada por Bob. 



Segurança do RSA 

A segurança do RSA é baseada na dificuldade em se 

fatorar n em seus fatores primos p e q; 

Atualmente, as técnicas de fatoração usadas para 

descobrir p e q são consideradas muito demoradas, 

principalmente se p e q são números primos de pelo 

menos 512 bits (gerando um n de no mínimo 1024 bits); 

Se p e q forem descobertos (pela fatoração de n), um 

atacante pode calcular Φ(n) = (p - 1) x (q – 1) e obter d a 

partir de e e Φ(n), vide a fórmula d x e ≡ 1 (mod Φ(n)). 

Um algoritmo clássico de fatoração é o algoritmo de Euclides 

para cálculo do maior divisor comum (mdc); 

Algoritmos modernos são o Quadratic Sieve (crivo quadrático) e 

o Number Field Sieve. 



PKCS #1 

Padrão definido pela RSA Inc. como guia de implementação do 

algoritmo RSA para assinatura e cifração. Trata de quatro assuntos. 

Evita a introdução de vulnerabilidades na implementação. 

PKCS #1 Data Conversion 

Funções OS2IP e I2OSP: conversão de strings bits em inteiros 

e vice-versa. 

PKCS #1 Cryptographic Primitives 

Primitivas RSAEP, para me, RSADP para cd. 

Primitivas RSASP1 e RSAVP1 para assinatura e verificação. 

PKCS #1 Encryption Scheme 

RSAES-OAEP – Combinação do RSAEP com padding OAEP. 

PKCS #1 Signature Scheme 

EMSA-PSS – Combinação de RSA SP com PSS padding. 



Cifras de Bloco (Block Ciphers) 

Os bits do texto claro são 
quebrados em blocos de 
tamanho fixo. 

 

O cifrador trabalha sobre 
blocos e produz saídas em 
blocos também. 

 

O tamanho da chave é 
geralmente um múltiplo do 
tamanho do bloco. 

 

Há vários modos de operação 
distintos para as cifras de 
bloco. O mais simples está na 
figura ao lado, o ECB 
(Electronic Code Book). 



DES – Data Encryption Standard 

Ao lado: Arquitetura do DES 

Processa blocos de texto de 
64 bits cada vez, sob a ação 
de uma chave de 56 bits, 
produzindo 64 bits de texto 
cifrado. 

É composto de 16 rodadas 
de produtos de transposições 
e substituições, cada uma 
usando uma porção diferente 
da chave.  

O efeito avalanche garante 
que qualquer mudança no 
texto claro ou chave cause 
mudança de metade do texto 
cifrado. 

 



Padding nas Cifras de Bloco 

Completar a string binária do texto claro para que ele 
seja um múltiplo do tamanho do bloco.  

PKCS5Padding é o esquema de padding descrito no 
documento dos Laboratórios RSA "PKCS #5:Password-
Based Encryption Standard," version 1.5, November 
1993. 

M é a mensagem original e PM é a mensagem com 
padding. O operador “+” significa concatenação de 
strings. 

If numberOfBytes(clearText) mod 8 == 7, PM = M + 0x01 

If numberOfBytes(clearText) mod 8 == 6, PM = M + 0x0202 

If numberOfBytes(clearText) mod 8 == 5, PM = M + 0x030303 

... 

If numberOfBytes(clearText) mod 8 == 0, PM = M + 

0x0808080808080808 



Modos de Operação das Cifras de Bloco 



Modos de Operação das Cifras de Bloco 

ECB (Electronic CodeBook) 

𝑥 = 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑖 é o texto claro 

𝐶𝐾 𝑥𝑖  é a cifração de 𝑥𝑖 por 𝐶 com chave 𝑘 

𝑦 = 𝑦1, 𝑦2, 𝑦3, … , 𝑦𝑖 é o criptograma 

IV - é o vetor de inicialização (Initial Vector) 

𝑦𝑖 = 𝐶𝐾 𝑥𝑖  



Modos de Operação das Cifras de Bloco 

CBC (Cipher Block Chaining) 

𝑦𝑖 = 𝐶𝑘(𝑥𝑖 ⊕ 𝑦𝑖−1) 

𝑦1 = 𝐶𝑘(𝑥1 ⊕ 𝐼𝑉) 



Modos de Operação das Cifras de Bloco 

CFB (Cipher FeedBack) 

𝑦𝑖 = 𝑥𝑖 ⊕ Ck(yi−1) 

𝑦1 = 𝑥1 ⊕ 𝐶𝑘(𝐼𝑉) 



Modos de Operação das Cifras de Bloco 

OFB (Output FeedBack) 

𝑦𝑖 = 𝑥𝑖 ⊕ 𝑂𝑖 

𝑂𝑖 = 𝐶𝑘(𝑂𝑖−1) 

𝑂1 = 𝐶𝑘(𝐼𝑉) 



Modos de Operação das Cifras de Bloco 

CTR (Counter Mode) 

𝑦𝑖 = 𝑥𝑖 ⊕ 𝐶𝑘(𝑇𝑖) 

𝑇 = 𝑇1, 𝑇2, … , 𝑇𝑖 é um contador ou timestamp. 

 



Cifras de fluxo (Stream Ciphers) 

São cifradores que trabalham sobre seqüências (de bits). A entrada 

M é continuamente transformada na saída C. (Processo contínuo) 

Se 𝑚𝑖, 𝑘𝑖 and 𝑐𝑖 são os bits do texto claro, da chave e do 

criptograma, na posição 𝑚  do fluxo. Então 𝑐𝑖 = 𝑚𝑖 ⊕ 𝑘𝑖, e 

𝑚𝑖 = 𝑐𝑖 ⊕ 𝑘𝑖. 

Os bits da chave (𝑘𝑖) são gerados com o auxílio de um gerador de 

seqüências de bits, a partir de uma chave mestra 𝐾0 de tamanho 

fixo e pequeno.  



Triple DES (3DES) 

O DES não é um grupo 

algébrico. Então NÃO 

EXISTE k3 tal que: 

 

 

Comumente, 3 chaves são 

usadas, de modo que: 

𝑲𝟏 = 𝑲𝟐 = 𝑲𝟑: equivalente ao DES original. (compatibilidade com DES legado) 

 

𝑲𝟏 = 𝑲𝟑  ≠ 𝑲𝟐: duas chaves diferentes (o tamanho da chave final é 112 bits) 

 

𝑲𝟏 ≠ 𝑲𝟐 ≠ 𝑲𝟑 : 3 chaves independentes (o tamanho da chave final é 168 bits); 

 



Triple DES (3DES) – Por que não 2DES ? 

O valor intermediário X entre os dois estágios da cifração torna possível um 

algoritmo de busca das chaves com complexidade de tempo 𝑂 256+1 = 𝑂(257), 

a qual é menor do que a da busca exaustiva, 𝑂 22×56 = 𝑂 2112 . 

 

Ataque Meet-in-the-middle 

(MITM) 

Seja a cifração dupla: 

 

 

Existe um valor X, tal que: 



Triple DES (3DES) – Por que não 2DES ? 

Ataque MITM complexidade tempo 𝑂 257  para o 2DES: 

Para todos os valores de 𝐾1 de 1 a 256, calcule 𝑋 = 𝐸𝐾1
(𝑃). Armazene os pares (X, K1) em uma 

tabela (T), indexada por X. 

Para todos os valores de 𝐾2 de 1 a 256, calcule  X′ =  𝐷𝐾2
𝐶 . Armazene os pares (X′, K2) em uma 

tabela (T’), indexada por X’. 

Calcule a intersecção das tabelas T e T’, seja X∗, K1
∗  e X∗, K2

∗  a entrada de T e de T’, resp. 

Logo, o 2DES tem segurança efetiva de 57 bits, apenas um bit a mais do que o 

DES original (56 bits), apesar de ter uma chave de 112 bits. 

Este ataque pode ser aplicado ao 3DES, com complexidade 𝑂 2112 . Logo, o 

3DES tem segurança efetiva de 112, apesar de possuir chave de 168 bits. 

Ataque Meet-in-the-middle 

(MITM) 

Seja a cifração dupla: 

 

 

Existe um valor X, tal que: 



AES – Advanced Encryption Standard 

O DES já não resistia a ataques de força bruta. Foi 

preciso substituí-lo. O padrão avançado de criptografia 

de dados do governo americano foi definido em um 

concurso internacional, que foi vencido pelo algoritmo 

Rijndael (de dois criptólogos Belgas).   

O Rijndael poderia processar outros tamanhos de bloco, 

mas o tamanho de 128 bits foi fixado para o AES. O 

número de rounds depende do tamanho da chave:  

 
Bloco ROUNDS

128 (4 w) 10

192 bits (6 w) 12

256 bits (8 w) 14

Chave bits (words)

128 bits (4 w)

128 bits (4 w)

128 bits (4 w)



RC4 – Rivest Cipher 4 

Uma das mais populares cifras de fluxo, é utilizada em 

várias implementações de segurança existentes; 

A especificação do protocolo WEP, que será explicada 

posteriormente, utiliza o algoritmo RC4 para a encriptação de 

dados. 

 

Ela possui uma boa performance, sendo dez vezes mais 

rápida que a cifra DES; 

 

Utiliza uma semente de tamanho fixo para gerar um 

fluxo de tamanho infinito. 



RC4 – Rivest Cipher 4 

while HasInputData: 

    i = (i + 1) mod 256; 

    j = (j + S[i]) mod 256; 

    swap (S[i],S[j]); 

    t = (S[i]+S[j]) mod 256; 

    K = S[t]; 

end while; 

Ex: chave de 256-bit usada no preenchimento da tabela 



Funções de Hash Seguras 

Dada uma entrada de tamanho qualquer, M, produz 

saída de tamanho fixo (message digest), H(M): 

 

 

 

 

Eficiente: É fácil computar H 

Unidirecional/Resistente a colisões da pré-imagem: 

Dado H(M), é difícil computar M (pré-imagem) 

 

Resistente a colisões: difícil achar M1 ≠ M2 tais que 

H(M1) = H(M2) 

H M MD=H(M) 



Funções de resumo criptográfico (hashing)  

O hash criptográfico é usado para proteger a integridade de dados; 

Em vez de proteger a integridade de dados com tamanho arbitrário 

(grandes), um resumo criptográfico do dado (de tamanho fixo e muito 

menor) pode ser o objeto dos controles de integridade; 

Dado o valor hash de um dado obtido inicialmente, e guardado em algum 

lugar seguro, pode-se detectar se o dado transmitido ou armazenado foi 

modificado. Para isto, recalcula-se o valor hash e compara-se com o valor 

hash inicial. Se forem diferentes, o dado foi modificado. 



Exemplos de Secure Hash Functions 

Contra exemplos:  

Adição de valores ASCII (é comutativa!): H('AB') = H('BA') 

Checksum CRC32  

não é unidirecional nem resistente a colisões 

 

MD5: “Message Digest 5” inventado por Rivest 

Input: múltiplos de 512-bits (padded) 

Output: 128-bits 

 

SHA1: Desenvolvido por NIST & NSA 

Input: mesmo que MD5, 512 bits 

Output: 160-bits 

 



MD5 – Message Digest 5 

MD5 é o quinto algoritmo de hash de uma família de funções de 

resumo criptográficos criadas pelo criptógrafo Ronald Rivest.; 

O MD 5 foi criado no MIT em 1991 e padronizado na RFC 1321 em 

1992; 

Amplamente usado em aplicações de Internet, comércio eletrônico 

e certificação digital; 

É baseado no MD4. Outro membro da família é o MD2; 

 

Seu uso não é recomendado, devido a resultados de criptanálise e 

a ataques práticos recentes. 

 

O último algoritmo da família, o MD6, participou da competição do 

SHA-3, mas foi eliminado. 

 



SHA1 e SHA2 

NIST FIPS 180-2 define uma família de funções de hash 

para uso pelo governo norte americano: SHS – Secure 

Hash Standard. O padrão inclui os seguintes algoritmos: 

SHA-0: 80 bits. Obsoleto e inseguro: foram encontradas colisões 

SHA-1: 160 bits. Já mostra fraquezas: ataque teórico, 251 

(Manuel, 2008). 

SHA-2: família de funções de hash 

SHA-224 – 224 bits truncados do SHA-256 

SHA-256 – 256 bits (mínimo recomendado) 

SHA-384 – 384 bits truncados do SHA-512 

SHA-512 – 512 bits 

Atualmente acontece uma competição internacional, 

promovida pelo NIST, para a escolha do SHA-3 

 



Paradoxo do aniversário 

Em um grupo de 23 pessoas, a probabilidade de que 

pelo menos duas tenham o mesmo dia de aniversário é 

0,5 (50%).  

Para uma função de hash com saída de 𝑛 bits, ataques 

de força bruta têm as seguintes complexidades: 

Ataques de pré-imagem tem complexidade 2𝑛. 

Ataques de colisões tem complexidade de 2
𝑛

2. 

Para achar colisões em uma função de hash basta computar o 

hash de números aleatórios até que a lista de valores tenha uma 

colisão. 

Colisão no MD5 é achada em 264 tentativas. 

Colisão no SHA-1 é achada em 280 tentativas. 

  Conjunto de pessoas 10 15 20 23 25 30 35 40

Probabilidade (%) 12% 25% 41% 50% 57% 71% 81% 89%



Message Authentication Codes – MACs 

Usado pelo destinatário para determinar o remetente da 

mensagem 

 

Se Ana e Beto compartilham a chave k, então Ana envia 

a mensagem M com a tag de MAC, 𝑡 = 𝑀𝐴𝐶(𝑀, 𝑘) 

 

Beto recebe um M' e um t’ e pode verificar se a 

mensagem ou a tag foram corrompidas  

  𝑡′ = 𝑀𝐴𝐶 𝑀′, 𝑘  



MAC – Message Authentication Code 

Duas ou mais partes que compartilham uma chave 

secreta podem detectar modificação em uma mensagem 

em trânsito. 

Integridade e autenticidade (limitada) de informação. 

CMAC, HMAC 

 



CMAC com CBC MAC 

Encripta a mensagem com uma cifra de bloco em modo 

CBC 

IV = 0, último bloco cifrado serve como hash tag 

Inseguro para mensagens de tamanho variável 

 

AES 

M1 

k AES 

M2 

k AES 

Mn 

k 

tag 

… 

+ + + 

0 



HMAC - Hash Message Authentication Code 

Tipo de MAC computado com uma função hash segura 

 

Recebe a mensagem M e uma chave k 

 

 

K  é a chave k com padding de zeros 

 

opad, ipad são constantes 

 ()((opad)((ipad)))HMACMkHKHKM



Ataques contra funções de hash 

Pesquisadores já foram capazes de obter colisões para 

algumas funções de hash; 

Colisões do SHA-1: 263 computações (NIST recomenda o uso 

de SHA-256); 

MD5 seriamente comprometido: deve ser abandonado! 

 

Ataques de colisão não conseguem falsificar assinaturas 

digitais quaisquer. 

Requer a descoberta da pré-imagem. 

 

Mas podem ser usados para obter 2 documentos com o 

mesmo hash, onde a assinatura de um pode ser tomada 

como a assinatura do outro. 

 



Geração de números pseudo-aleatórios 

Vários protocolos criptográficos utilizam números 

aleatórios 

 

A segurança do protocolo muitas vezes depende 

também da qualidade da fonte de aleatoriedade 

 

Problema: Gerar números pseudo-aleatórios difíceis de 

adivinhar 

 

“A geração de números aleatórios 

é um assunto muito sério para 

 ser deixado ao acaso” 



RNGs e PRNGs 

RNG – Random Number Generator 

Fonte real de entropia. Geralmente é uma fonte física. 

PRNG – Pseudorandom Number Generator 

Algoritmo de geração de sequências pseudo-aleatórias. 

Periódico e às vezes previsível. 

Parte importantíssima da criptografia moderna. Podem 

ser o calcanhar de Aquiles de muitos protocolos de 

segurança. 

Um (P)RNG bom para criptografia deve obedecer a 

duas condições: 

Ser estatisticamente disperso: produzir saídas com quantidade 

aproximadamente igual de 1s e 0s 

Ser não determinístico. (não deve oferecer a mesma saída, se 

recebe a mesma entrada – semente) 



1. Conceitos básicos de criptografia 

 

2. Vulnerabilidades em protocolos de comunicação segura 

GSM 

Conteúdo 



Conjunto de padrões desenvolvidos pelo European 

Telecommunications Standards Institute (ETSI) 

Descreve tecnologias para redes celulares digitais 2G  

 

Linha do Tempo 

1982 

O “The Group Special Mobile“ é criado. 

1991 

A 1a rede GSM é ativada na Finlândia. 

2000 

Biryukov, Shamir, Wagner: ataque do tipo time-memory tradeoff, requer o conhecimento de 

2 segundos do texto claro. 

Biham, Dunkelman: requer o conhecimento de 221 bits do texto claro. 

2003 

Barkan, Biham, Keller: ataque no A5/2. Foi observado que a quebra do A5/2 implica em 

“quebra” do A5/1, pois ambos usam a mesma chave. 

GSM (Global System for Mobile Communications) 



Linha do Tempo (Continuação) 

2007 

Pesquisadores da Universidade de Bochum utilizaram o COPACOBANA para quebra do 

A5/1. Precisa saber 64 bits do keystream. 

O COPACOBANA é um dispositivo de hardware criado especificamente para quebra de cifras de 

bloco. 

2008 

Grupo THC (The Hacker’s Choice) implementou o ataque Barkan-Biham-Keller ao A5/1 

usando 70 placas FPGA. 

2009 

Grupo Reflextor implementou o ataque Barkan-Biham-Keller ao A5/1 usando GPUs, com 

geração e armazenamento distribuídos das tabelas do ataque. Geração das tabelas iniciou-

se. 

 

GSM (Global System for Mobile Communications) 



A3: algoritmo para autenticação 

A8: algoritmo de geração de chaves para os algoritmos de 

encriptação de voz 

 

Os algoritmos A3 e A8 poderiam ser escolhidos independentemente 

pelos operadores de redes GSM 

Fato: muitos deles escolheram o algoritmo COMP128, presente no 

GSM Memorandum of Understanding. 

 

COMP128 foi reversed por Briceno, Goldberg e Wagner, (Briceno, 

1998-1). 

COMP128 foi criptanalisado por Briceno, Goldberg e Wagner, 

(Briceno, 1998-2). 

 

 
 

GSM – Algoritmos Criptográficos 



A5/0: algoritmo “dummy”, sem encriptação. 

A5/1: algoritmo para encriptação de voz (over-the-air, entre MS e 

BTS), “mais forte”. 

A5/2: algoritmo para encriptação de voz (over-the-air, entre MS e 

BTS), “mais fraco” 

O A5/1 (mais forte) tinha restrições de exportação, logo, o A5/2 

foi criado com o propósito de poder ser exportado. 

Seu projeto foi fortemente influenciado pelas agências de 

inteligência européias, de modo que pudesse ser facilmente 

criptanalisado, em tempo real. 

 

O A5/1 e o A5/2 foram mantidos em sigilo, e liberados apenas para 

fabricantes de dispositivos GSM via NDAs. 

A5/1 e A5/2 foram reversed por Briceno, Goldberg, Wagner. 

(Briceno, 1999) 

 

GSM – Algoritmos Criptográficos (Encriptação) 



 

 

A5/3: algoritmo criado em 2002 para encriptação de voz 
Mais forte do que o A5/1 (e A5/2); 

Projeto foi disponibilizado para o público; 

Baseado na cifra de bloco KASUMI; 

Usado em redes 3G, em particular no padrão EDGE. Até 2006, não 

tinha sido implantado em redes GSM. 

Até o momento não há conhecimento público de que tenha sido 

quebrado. 

GSM – Algoritmos Criptográficos (Encriptação) 



Entrada: chave secreta Kc[0..63], vetor de inicialização público f[0..21] 

(derivado do frame number, também chamado de COUNT) 

Saída: keystream[0..227], dividido em keystream = (ks_downlink, 

ks_uplink), onde ks_downlink são os 114-bits iniciais, e ks_uplink são os 

114-bits finais 

Estruturas de dados: registradores de deslocamento R1[0..18], R2[0..21] 

e R3[0..22]. 

 

 

 

 

GSM – Algoritmo A5/1 



Núcleo do algoritmo. Estrutura interna dos registradores de 

deslocamento do A5/1. Cada ciclo do algoritmo é composto pelos 

seguintes passos: 

Para cada registrador (Ri): 

a função XOR é computada sobre os bits definidos (taps), segundo a Figura 

2, produzindo um valor temp; 

Cada registrador possui um bit de clocking (clocking tap),𝑐𝑖, em preto na 

figura. É computado clock = majority(𝑐1,𝑐2,𝑐3). O registrador é clocked, isto 

é, deslocado da direita para a esquerda, se 𝑐𝑖 == clock; 

Se o registrador foi clocked, faça Ri[0] = temp 

Devolva o bit 𝑜𝑢𝑡 = R1 18 ⊕ R2 21 ⊕ R3[22]. 

 

 

 

GSM – Algoritmo A5/1 



Estrutura interna dos registradores: 

GSM – Algoritmo A5/1 



Fase KeySetup: 

R1 = R2 = R3 = 0; 

Para i = 0 a 63 

Clock todos os registradores; 

𝑅1 0 ≔ 𝑅1 0 ⊕ 𝐾𝑐 𝑖 ; 𝑅2 0 ≔ 𝑅2 0 ⊕ 𝐾𝑐 𝑖 ;  𝑅3 0 ≔ 𝑅3 0 ⊕
𝐾𝑐 𝑖 ; 

Para i = 0 a 21 

Clock todos registradores; 

 

Fase KeystreamGen: 
Execute Núcleo 100 vezes, ignorando a saída; 

Execute Núcleo 228 vezes, devolvendo os bits de saída 

(keystream). 

 

 

GSM – Algoritmo A5/1 



Entrada: chave secreta Kc[0..63] vetor de inic. público f[0..21] (derivado do 

frame num, tbm chamado de COUNT) 

Saída: keystream[0..227], dividido em keystream = (ks_downlink, 

ks_uplink), onde ks_downlink são os 114-bits iniciais, e ks_uplink são os 

114-bits finais 

Estruturas de dados: registradores de deslocamento R1[0..18], R2[0..21], 

R3[0..22], R4[0..16]. 

 

 

 

 

 

GSM – Algoritmo A5/2 



Estrutura interna dos registradores e unidade de clocking no A5/2: 

 

 

 

 

 

GSM – Algoritmo A5/2 



Núcleo do algoritmo. Estrutura interna dos registradores de 

deslocamento e a unidade de clock. Cada ciclo do algoritmo, o qual 

produz um bit de saída, tem os seguintes passos: 

A unidade de clock calcula clock = majority(R4[3], R4[7], R4[10]). 

R1 é clocked se clock == R4[10],  

R2 é clocked se clock == R4[3],  

e R3 é clocked se clock == R4[7]; 

Após esta fase de clocking (ou não) de R1, R2 e R3, um bit de saída é 

produzido; 

R4 é clocked, e um novo ciclo se inicia. 

 

 

 

 

 

 

GSM – Algoritmo A5/2 



Fase KeySetup: 
R1 = R2 = R3 = R4 = 0; 

Para i = 0 a 63 

Clock todos os registradores; 

𝑅1 0 ≔ 𝑅1 0 ⊕ 𝐾𝑐 𝑖 ; 𝑅2 0 ≔ 𝑅2 0 ⊕ 𝐾𝑐 𝑖 ;  𝑅3 0 ≔
𝑅3 0 ⊕ 𝐾𝑐 𝑖 ; 𝑅4 0 ≔ 𝑅4 0 ⊕ 𝐾𝑐 𝑖 ; 

Para i = 0 a 21 

Clock todos registradores; 

Fixa os bits 𝑅1 15 = 1; 𝑅2 16 = 1; 𝑅3 18 = 1; 𝑅4 10 = 1. 

Fase KeystreamGen: 

Execute Núcleo 99 vezes (ciclos), descartando a saída; 

Execute Núcleo 228 vezes, devolvendo os bits de saída 

(keystream). 

 

 

 

 

 

GSM – Algoritmo A5/2 



1. Ataque known-keystream de Goldberg, Wagner e Green. 

2. Ataque known-keystream não-otimizado (3.2) 

Requer algumas dúzias de milisegundos de keystream; 

Constrói e resolve um sistema de equações quadráticas, recuperando o 

estado interno do algoritmo, e portanto a chave usada. 

3. Ataque known-keystream otimizado (3.3) 

Melhoria de desempenho do Ataque 1, roda em tempo real. 

4. Ataque ciphertext-only (Barkan, 2006) 

Transformação do Ataque anterior, não precisa do keystream; 

idéia chave: tomar vantagem da aplicação de ECC (código de correção 

de erro) antes da encriptação (o certo é o contrário), a qual introduz 

dependências lineares nos bits => paridade dos bits da keystream pode 

ser obtida; 

roda em tempo real. 

 

GSM – Ataques Passivos ao A5/2 



Ataque do tipo ciphertext-only (só precisa de mensagens cifradas). 

Emprega um ataque (à cifras de fluxo) do tipo time/memory/data 

tradeoff genérico. 

É custoso em processamento e armazenamento, mas ainda assim 

o tempo total é factível.  

É um ataque probabilístico: quanto maior a quantidade de texto 

cifrado que puder ser obtida, maior é a probabilidade de sucesso. 

 

 

GSM – Ataque passivo ao A5/1 (Barkan, 2006) 



 

Ataque ativo ao GSM 

Baseado em MITM (Man-in-the-Middle) entre o Cel e a Rede, via 

base-station falsa. 

Advém do fato de que a mesma chave de encriptação é usada, 

independentemente do algoritmo de encriptação usado (A5/2, A5/1 

ou A5/3) 

O Cel precisa suportar o A5/2 (ou o A5/1, pelo menos), os quais são 

algoritmos quebrados. 

 

Ataque ativo ao GPRS 

O Cel precisa suportar o A5/2 (ou A5/1) 

 

 

 

 

 

GSM – Ataques ativos aos protocolos GSM e 

GPRS (Barkan, 2006) 



Obs 1: o clocking de R1, R2 e R3 é independente de f[10]. 

Obs 2: o mapeamento entre o TDMA frame number e COUNT (f) é 

fixo. 

Requer 2 frames, frame 1 e frame 2, os quais devem estar 

separados por 51 * 26  = 1326 frames TDMA ( equiv a 6s). Frame 1 

deve ter f1[10] == 0. (Obs: se f1[10] == 1, o atacante deve aguardar 

1326 frames, e tomar o frame capturado como frame 1, o qual terá 

f1[10] == 0). 

Sejam f1 e f2 o valor de COUNT para os frames 1 e 2 acima 

descritos, k1 e k2 os keystreams associados a estes frames. 

Considere a execução do algoritmo geração de um keystream para 

o frame i, denotamos por R1_i, R2_i, R3_i e R4_i os valores dos 

registradores exatamente após a fase KeySetup nesta execução do 

algoritmo. 

 

 

 

 
 

GSM – A5/2 - Ataque known-keystream (Goldberg, 

1999) 



A escolha de f1 e f2 acima (f1[10] = 0, frame 2 é separado de frame 1 por 

1326 frames TDMA) leva a R4_1 = R4_2 (denote este valor por R4). 

O algoritmo de KeySetup é linear, (R1, R2, R3, R4) = KeySetup(Kc, f), isto 

é, R1, R2, R3, R4 são lineares em Kc e f.  

Logo, 𝑅𝑖1 ⊕ 𝑅𝑖2 é linear em 𝑓1 ⊕ 𝑓2, i = 1, 2, 3; f2 = 

0000000000010000000000 => 𝑓1 ⊕ 𝑓2 = 0000000000010000000000   

Logo, 𝑅11 = 𝑅12 ⊕ 𝛿1, 𝑅21 = 𝑅22 ⊕ 𝛿 2𝑒 𝑅31 = 𝑅32 ⊕ 𝛿3, onde 

𝛿1, 𝛿2𝑒 𝛿3são constantes; 

Dado o valor de R4, a keystream diferença, 𝑘1 ⊕ 𝑘2é linear em 

𝑅11, 𝑅21𝑒 𝑅31. 

Seja 𝑜𝑢𝑡𝑏 =  𝑔
1

𝑅1 ⊕ 𝑔
2

𝑅2 ⊕ 𝑔
3

(𝑅3) o bit de saída do algoritmo quando 

o estado interno dos registradores é R1, R2 e R3. Temos que g1, g2 e g3 

são funções quadráticas, devido à aplicação da função majority uma vez.  

GSM – A5/2 - Ataque known-keystream (Goldberg, 

1999) 



Dados R4 e 𝑘1 ⊕ 𝑘2, o estado interno inicial (após KenGen) de 

𝑅11, 𝑅21𝑒 𝑅31 pode ser recuperado através da resolução de uma 

sistema linear. Kc pode ser recuperado a partir dos valores de 

 𝑅11, 𝑅21, 𝑅31, 𝑅41 e f1, por meio da inversão do algoritmo 

KeySetup. 

Supomos que o atacante não sabe R4, logo, deverá tentar cada um dos 

217 valores possíveis, resolvendo o sistema linear resultante para cada 

um deles, até obter uma solução “consistente”. 

 

Resumindo, temos: 

Entrada para o ataque: 𝑘1 ⊕ 𝑘2, f1, f2. 

Saída do ataque: chave privada Kc. 
 

GSM – A5/2 - Ataque known-keystream (Goldberg, 

1999) 



Apenas 61 bits dos 114 bits de 𝑘1 ⊕ 𝑘2 são necessários para 

reconstruir Kc, pois o estado interno de (R1, R2, R3) tem 61 bits. 

É possível filtrar rapidamente os valores errados de R4 através do 

cálculo de dois produtos escalares, em média dentre 114 – 61 = 53 

equações lineares. Como o valor correto de R4 é encontrado, em 

média, depois de tentar 216/2 valores, então o tempo para obter Kc 

é dado por: 

216/2 * 2 = 216 produtos escalares, cada um de vetores de 114 bits; 

Resolução de um sistema linear com 61 equações,  Ax = 0, onde |x|= 

114 bits.  
 

GSM – A5/2 - Ataque known-keystream de 

Goldberg-Wagner-Green (Barkan, 2006) 



 

Considerações sobre correção de erros no GSM 

Ao enviar uma mensagem, o protocolo GSM aplica correção de erros 

(ECC) aos bits do frame ANTES de aplicar encriptação, ao invés do 

contrário (mais comumente usado). 

Ao receber uma mensagem, dado que é utilizado uma cifra de fluxo com 

XOR entre keystream e plaintext, um erro em um bit recebido afeta 

somente o resultado da decriptação deste bit, e de nenhum outro. Isto é, 

não há propagação do erro. 

O algoritmo ECC depende do canal utilizado. Para um canal do tipo 

SACCH (Slow Associated Control Channel), o qual será o canal 

considerado daqui em diante, a mensagem a ser codificada deve ter 184 

bits, e a mensagem codificada deve ter 456 bits. Os bits da mensagem 

codificada serão intercalados, e ela será então dividida em 4 frames. 

GSM – A5/2 - Ataque ciphertext-only de Barkan-

Biham-Keller (Barkan, 2006) 



 

Considerações sobre correção de erros no GSM (Cont.) 

A operação composta codificação-intercalação pode ser abstraída por 

𝑀 =  𝐺 ⋅ 𝑃 ⊕ 𝑔 , onde 𝑀 ∈ 𝐺𝐹 2 456×1, 𝑃 ∈ 𝐺𝐹 2 184×1 é a mensagem a ser 

codificada-intercalada, 𝐺 ∈ 𝐺𝐹(2)
456×184

 , 𝑔 ∈ 𝐺𝐹 2 184×1 é um vetor 

constante. A vetor M é então dividido em 4 frames, e cada frame é 

encriptado separadamente. 

Seja H a matriz de verificação de paridade do código, isto é, a matriz H tal 

que 𝐻 ⋅ 𝑀 ⊕ 𝑔 = 0 para todo M. 

Ataque 

O ataque utiliza a redundância introduzida pelo código: 

Obs: o texto cifrado é 𝐶 = 𝑀 ⊕ 𝑘, onde k = k1||k2||k3|| k4 é a keystream dos 4 

frames 

Obs: no sistema linear 𝐻 ⋅ 𝐶 ⊕ 𝑔 = 𝐻 ⋅ 𝑘, C, g e H são conhecidos, resta 

determinar k (keystream). 

k pode ser determinado usando técnica descrita. Kc pode então ser determinada 

invertendo o KeySetup. 
 

GSM – A5/2 - Ataque ciphertext-only de Barkan-

Biham-Keller (Barkan, 2006) 



 

Obs: É uma evolução do ataque known-keystream de Goldberg-Wagner-

Green. 

 

Usa 8 frames encriptados (C1,…C4, C5,...,C8), onde os 4 primeiros frames 

tem números de frame consecutivos f1,f2,f3,f4, e os 4 últimos tem números 

de frames consecutivos f5,f6,f7,f8. 

Requisitos sobre os frames encriptados: 

f_i e f_i+4 devem ser tais que f_i+4 esteja exatamente 51*26 = 1326 frames 

depois de f_i (para i=1..4) 

f_1 / 1326 deve ser par 

Somente se o canal é o SDCCH/8: (C1,C2,C3,C4) deve constituir uma 

mensagem encriptada, (C5,C6,C7,C8) tbm deve constituir uma mensagem 

encriptada 

GSM – A5/2 – Ataque ciphertext-only 2 de Barkan-

Biham-Keller (Barkan, 2006) 



 

Seja H a matriz de verificação de paridade do código, isto é, a matriz H tal 

que H⋅(M⊕g)=0 para todo M. 

Da definição da matriz H, temos: 

𝐻 ⋅ (𝐶1 ⊕ 𝑔 𝐶2 ⊕ 𝑔 𝐶3 ⊕ 𝑔 𝐶4 ⊕ 𝑔 = 𝐻 ⋅ (𝑘1 𝑘2 𝑘3|𝑘4), 

e 𝐻 ⋅ (𝐶5 ⊕ 𝑔 𝐶6 ⊕ 𝑔 𝐶7 ⊕ 𝑔|𝐶8 ⊕ 𝑔) = 𝐻 ⋅ (𝑘5|𝑘6|𝑘7 𝑘8  

Da linearidade, 𝐻 ⋅ ( (𝐶
1

|𝐶2|𝐶3|𝐶4) ⊕ (𝐶
5

|𝐶6|𝐶7 𝐶8) = 𝐻 ⋅ ((𝑘1 𝑘2 𝑘3|𝑘4) ⊕

(𝑘5|𝑘6|𝑘7 𝑘8 ) 

Nomeando C’ = (𝐶
1

|𝐶2|𝐶3|𝐶4) ⊕ (𝐶
5

|𝐶6|𝐶7|𝐶8) e k’ = 

(𝑘1 𝑘2 𝑘3|𝑘4) ⊕ (𝑘5|𝑘6|𝑘7 𝑘8 , temos: 

HC’ = Hk’ 

O ataque procede sobre a equação anterior, de modo similar ao outro 

ataque. 

 

GSM – A5/2 – Ataque ciphertext-only 2 de Barkan-

Biham-Keller (Barkan, 2006) 



1. Conceitos básicos de criptografia 

 

2. Vulnerabilidades em protocolos de comunicação segura 

GSM 

WEP 

Conteúdo 



WEP - Definição 

Sigla para Wired Equivalent Privacy, o WEP foi a 

primeira especificação do IEEE para segurança em 

redes sem fio, no padrão 802.11; 

 

Ele é implementado na camada de enlace (segunda 

camada) do modelo OSI, a mesma camada onde a 

Ethernet é implementada; 

 

Foi criado com o intuito de trazer para as redes sem fio 

características de segurança semelhantes às de redes 

com fio. 



WEP - Autenticação 

Open System Authentication: 

Não há autenticação; 

Caso necessário, pode ser usada uma chave para a cifração de 

dados. 

 

Shared Key authentication: 

1. O cliente faz um pedido de autenticação ao Access Point; 

2. O AP envia um desafio em claro ao cliente; 

3. O cliente cifra o desafio com sua chave; 

4. O cliente envia o desafio cifrado de volta ao AP; 

5. O Access Point decifra a resposta e compara com o desafio 

em claro; 

6. Caso o Access Point verifique que a resposta decifrada é igual 

ao desafio em claro, ele concede ao cliente acesso a rede. 



Shared Key Authentication 



Problemas na Autenticação 

Ao contrário do esperado, o Open System 

Authentication é a maneira mais segura de autenticação; 

 

Um atacante que intercepte o tráfego consegue ler o 

desafio em claro e a mensagem cifrada enviada de 

resposta, e com esse par é possível um ataque para se 

obter a chave de autenticação; 

 

Para se proteger o canal após a autenticação, cada 

pacote pode ser encriptado antes de ser enviado ao AP. 



Encriptação de dados 

A encriptação é feita utilizando uma chave (𝐾𝑤), a qual é 

concatenada com um vetor de inicialização (𝐼𝑉), 

formando uma chave para ser utilizada pelo algoritmo 

RC4 (𝐾); 

 

O algoritmo de encriptação RC4 (Rivest Cipher 4), 

também chamado de ARC4 (Alleged RC4), foi projetado 

por Ron Rivest em 1987; 

Ele era considerado secreto até 1994, quando teve seu código 

publicado anonimamente em um fórum. 

 

RC4 - Possui dois algoritmos: 

RC4-KSA; 

RC4-PRGA. 



RC4 no WEP 

A chave 𝐾 gerada é usada como entrada do algoritmo 

RC4, o qual gera um fluxo de números aleatórios do 

tamanho do texto a ser cifrado (ou decifrado), fazendo 

então uma soma XOR entre os dois, a qual gera o 

resultado esperado. 

Ao lado, um texto 

sendo cifrado antes de 

ser enviado. 

 

A soma XOR da 

keystream com um 

texto cifrado gera o 

texto decifrado. 



RC4-KSA 

RC4 – Key Scheduling Algorithm. 

Entrada: uma chave 𝐾 de tamanho de 1 a 256 bits; 

Saída: um vetor 𝑆, que é uma permutação da chave 𝐾. 
 

1. for i := 0 to 255 do 

2.     S[ i ] := i; 

3. end; 

4.  

5. j := 0; 

6.  

7. for i := 0 to 255 do 

8.     j := j+S[i]+K[i mod len(K)] mod 256; 

9.     swap(S[i], S[j]); 

10. end; 

11.  

12. return S; 



RC4-PRGA 

RC4 – Pseudo Random Number Generator Algorithm. 

Entrada: O vetor 𝑆 obtido com o RC4-KSA; 

Saída: Um byte pseudo-aleatório. 

1. i := 0; 

2. j := 0; 

3.  

4. while HasInputData: 

5.     i := (i + 1) mod 256; 

6.     j := (j + S[i]) mod 256; 

7.     swap(S[i], S[j]); 

8.     K := S[(S[i] + S[j]) mod 256]; 

9.     output K; 

10. end while; 



RC4 no WEP 

O WEP de 64-bits (também chamado de WEP-40), por 

exemplo, utiliza uma chave 𝐾𝑤 de 40 bits concatenada 

com um vetor de inicialização 𝐼𝑉 de 24 bits, gerando a 

chave 𝐾, que será utilizada no RC4; 

Vale ressaltar que o vetor 𝐼𝑉 sempre possui um tamanho de 24 

bits (ou seja, 3 bytes), variando apenas 𝐾𝑤. 

 

Uma chave 𝐾𝑤 de 40 bits normalmente é codificada por 

10 caracteres hexadecimais, com cada caractere 

representando 4 bits. 

Para tornar a senha mais fácil de ser lembrada pelos usuários, 

alguns dispositivos utilizam 5 caracteres ASCII como chave, 

sendo então alocados 8 bits para cada caractere. Isso torna a 

senha ainda mais fácil de ser quebrada. 



Ataque FMS 



Este ataque explora uma má implementação do WEP. 

No caso, os vetores de inicialização (𝐼𝑉) são 

transmitidos não cifrados juntos com a mensagem 

cifrada. 

 

Para que o ataque possa ser realizado, mensagens são 

capturadas e os 𝐼𝑉s são verificados: 

Com isso, são conhecidos os primeiros 3 bytes de cada 

mensagem; 

Um IV é escolhido ao acaso e pacotes onde há colisões são 

encontrados. 

Ataque FMS 



Ataque FMS 

Abaixo é ilustrada a vulnerabilidade do WEP explorada 

pelo ataque FMS: 

Uma mensagem é cifrada utilizando um vetor de inicialização 𝑣 

e uma chave 𝑘; 

Um texto cifrado é gerado, o qual é enviado junto com o vetor de 

inicialização não cifrado; 

Isso ocorre para que o destinatário saiba qual o vetor deve ser 

concatenado à chave antes de decifrar o pacote. 

 



Ataque FMS 

O atacante simula o algoritmo RC4, fazendo então as 

três primeiras iterações para tentar descobrir o valor do 

quarto byte: 

𝑂 − 𝑗 − 𝑆𝑖  mod 𝑛 = 𝐾𝑖 

Considerando 𝑂 como a saída de dados e 𝑖 =  3 

Com essa fórmula, obtém-se um possível quarto elemento 𝑘4 

 

Mais mensagens são coletadas para a simulação poder 

ser refeita: 

São obtidos vários possíveis valores para o quarto byte; 

Um deles terá uma frequência muito superior às outras, o qual 

será o real quarto elemento. 



Ataque FMS 

Com a descoberta do quarto elemento o atacante simula 

o algoritmo novamente, somando uma iteração; 

Essa nova simulação pode re-utilizar as  mensagens já 

capturadas. 

 

Um loop é então feito, descobrindo-se cada vez mais um 

byte, até se obter a toda a chave; 

 

O ataque necessita de 4 a 6 milhões de pacotes para ter 

50% de chance de sucesso; 

 

O ataque pode ser ilustrado através do CrypTool. 



Ataque FMS 

Este ataque foi o primeiro a obter a chave secreta 

utilizada no WEP; 

 

Baseado nele foram criados outros ataques, explorando 

novas vulnerabilidades e/ou melhorando os métodos: 

KoreK; 

PTW; 

Etc. 



Injeção de Tráfego 

Outra vulnerabilidade encontrada na implementação do 

WEP é a checagem de integridade da mensagem; 

 

A integridade é verificada através do algoritmo CRC-32,  

o qual é cifrado junto à mensagem; 

 

Neste caso, o problema é que o CRC é linear e, com 

isso, obtém-se: 

CRC 𝑥 ⊕ 𝑦 = CRC 𝑥 ⊕ CRC(𝑦) 

RC4 𝑘, 𝑥 ⊕ 𝑦 = RC4(𝑘, 𝑥) ⊕ 𝑦 

 

Utilizando-se dessa propriedade, dados podem ser 

modificados e a checagem refeita. 



Injeção de Tráfego 

Confiando na encriptação, não foi feito nenhum teste no 

WEP prevendo a modificação de pacotes; 

 

Logo, foi descoberta uma maneira de se injetar tráfego 

na rede: 

1. Obtém-se a chave secreta para comunicação (Ataque FMS); 

2. Um pacote é capturado; 

3. Seu conteúdo é modificado; 

4. O CRC é recalculado. 

 

Vários pacotes podem ser enviados e/ou modificados, 

tornando a rede não confiável. 



Injeção de Tráfego 

011010010100…………………………………… 

Mensagem 

10110………… 

CRC-32 

RC4 101101110101…………………………………… XOR 

110111100001…………………………………… 11011………… 

010000000000…………………………………… 00110………… XOR 

100111100001…………………………………… 11101………… 

Pacote modificado 



Recomendações de Segurança obtidas 

Não use 𝐼𝑉 como parte da chave. 

𝐼𝑉 não deve ser considerado um segredo. 

Ele possui outras propriedades: aleatório, único, etc. 

 

Observar a especificação de um algoritmo antes de seu 

uso. 

O WEP utiliza, para checagem de integridade, o algoritmo CRC-

32, o qual é linear. Isto gera um problema ao ser utilizado em 

conjunto com uma soma XOR, possibilitando a modificação de 

dados. 



1. Conceitos básicos de criptografia 

 

2. Vulnerabilidades em protocolos de comunicação segura 

GSM 

WEP 

Ataques de Padding Oracle 

Aplicação ao TLS 

Aplicação ao IPSec 

 

 

Conteúdo 



Ataques de Padding Oracle 

Foi identificado em 2002 por Vaudenay, “Security Flaws 

Induced by CBC Padding - Applications to SSL, IPSEC, 

WTLS...”. 

Deve-se ao padding (“enchimento”) de blocos de texto 

claro em esquemas de encriptação simétrica que 

utilizam o modo CBC, chamado CBC-PAD. 

Existiam trabalhos correlatos no contexto de encriptação 

assimétrica: 

(Bleichenbacher, 1998): ataque CCA (chosen ciphertext attack) 

no RSA que permite decriptar e assinar mensagens (ops de 

chave privada). Utiliza oráculo que revela se criptograma tem 

formato correto segundo PKCS #1 v1.5. 

(Manger, 2001):  ataque CCA contra PKCS #1 v2.0 (RSAES-

OAEP). 

 

 

 

 



Algoritmo CBC-PAD 

 

 

 

 

 

CBC-PAD 

Seja b o tamanho do bloco da cifra, em bytes; 

Seja 𝑥 = 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛  a mensagem a ser padded já quebrada em blocos, 

onde 𝑥𝑖 ,  𝑖 < 𝑛, tem tamanho b, e 𝑥𝑛 tem tamanho menor ou igual a b bytes;  

Seja 𝑙𝑒𝑛 =  |𝑥𝑛| o tamanho de 𝑥𝑛 em bytes, e p o valor em cada byte do 

padding, chamado pad. 

Se 𝑙𝑒𝑛 == b: 

p = len; 

𝑥𝑛+1 = 𝑝, … , 𝑝 ; // string de p bytes, cada um com o valor p 

Devolva x′ = (𝑥1, … , 𝑥𝑛, 𝑥𝑛+1); 

Senão, se 𝑙𝑒𝑛 < b:  

p = b - len; 

Seja 𝑥𝑛 = 𝑥𝑛,1, … , 𝑥𝑛,𝑙𝑒𝑛  o bloco que será padded; 

𝑥𝑛
′ = 𝑥𝑛,1, … , 𝑥𝑛,𝑙𝑒𝑛, 𝑝, … , 𝑝  

Devolva 𝑥′ = (𝑥1, … , 𝑥𝑛−1, 𝑥𝑛
′ ) 

 



Oráculo CBC-PAD 

Oráculo de padding válido fornecido pelo alvo 

// y é um texto encriptado, composto por um ou mais blocos 

𝓞(y) { 

 se y tem padding válido: 

    devolva 1; 

 senão: 

    devolva 0; 

} 



Ataque de Padding Oracle – Decriptação de um 

bloco de texto encriptado 

// y é o bloco de texto encriptado que será decriptado 

// u é uma sequência de bytes 

DecryptBlock(y) { 

 para i = 1 até b: 

    𝑥𝑖 = DecryptByte1(y, 𝑐𝑖−1| … |𝑐1); 

 devolva 𝑥𝑏| … |𝑥1; 

} 

DecryptByte1(y, s) { 

 para c = 0 até 255: 

    se Check1(y,c|s): 

       devolva c; 

} 

Check1(y, u) { 

 Seja i o comprimento de u; 

 Seja L uma string aleatória de comprimento b-i; 

 Seja R = (i-1)|(i-1)|…|(i-1) de comprimento i; 

 𝑟 = 𝐿 | 𝑅 ⊕ 𝑢 ; 

 devolva 𝒪 𝑟 𝑦 . 

} 
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Ataque de Padding Oracle de (Vaudenay et al, 

2003) sobre o TLS 

Em um trabalho posterior (Vaudenay et al, 2003), foi 

demonstrado um ataque real sobre o protocolo TLS 

v1.0. 

Baseado no oráculo do modo de padding CBC-PAD; 

Permitiu recuperar a senha utilizada pelo cliente para autenticar-

se (no modo password authentication) ao servidor em um 

protocolo IMAPS (IMAP sobre SSL/TLS). 

Foi o primeiro timing attack bem sucedido sobre um protocolo 

criptográfico realizado através de uma rede. 

 



Protocolo SSL/TLS 

SSL: Secure Sockets Layer, TLS: Transport Layer 

Security (sucessor do SSL). Daqui para frente, assumo 

TLS. 

Protocolo para comunicação segura na Internet; 

Opera na camada de aplicação (modelo TCP/IP), e na 

camada de apresentação (modelo OSI). 

Utiliza um protocolo confiável de camada de transporte 

(TCP, usualmente). 

Provê sigilo, integridade e autenticidade de origem para 

dados provenientes de camadas superiores. 

 



Protocolo SSL/TLS 

Utiliza criptografia assimétrica para estabelecimento de 

chaves, encriptação simétrica para sigilo, e códigos de 

autenticação de mensagem (MACs) para autenticidade 

de origem. 

Um datagrama TLS tem o formato MES|MAC|PAD|LEN, 

onde MES é a mensagem (texto claro) a ser enviado, 

MAC é a tag de autenticação de MES, PAD é o padding 

de MES|MAC, e LEN é o comprimento em bytes de 

PAD. 

Ordem das operações no processo de encriptação é 

MAC-PAD-ENC, a qual é incomum. Ordem mais comum 

e segura (maior garantia de autenticidade) é PAD-ENC-

MAC. 



Ataque de Padding Oracle de (Vaudenay et al, 

2003) sobre o TLS 

A especificação do TLS foi modificada para tentar 

resolver o ataque original de (Vaudenay, 2002) ao CBC-

PAD. 

Consiste em enviar a mesma mensagem de erro 

(decryption_error) quando há erro de padding e quando há 

erro na verificação do MAC. 

Versões anteriores do protocolo SSL enviavam mensagens 

distintas, decryption_error para erro de padding e 

bad_mac_record para erro de verificação do MAC. 

Entretanto, esta modificação não é suficiente, há um  

outro canal secundário além do padding oracle, o canal 

de tempo! 

 



Padding Oracle Attack de (Vaudenay et al, 

2003) sobre o SSL 
Idéia para a realização do Timing Attack 

Há diferença de tempo entre o processamento dos dois tipos de 

criptograma, com padding válido e com padding inválido: 

Um criptograma com padding inválido levará um tempo 𝑡𝑃; 

Já um criptograma com padding válido levará tempo 𝑡𝑃 + 𝑡𝑀𝐴𝐶; 

 

É necessário “esticar” a diferença de tempo, 𝑡𝑀𝐴𝐶, o máximo 

possível, para que seja reduzido o impacto da interferência causada 

por atrasos introduzidos pelo canal físico de comunicação sobre a 

medida de tempo. 

Dado que o tempo de verificação do MAC é linear no comprimento do 

MAC, faz com que o texto cifrado enviado ao oráculo seja o maior 

possível; 

Ao invés de enviar o texto cifrado 𝑟|𝑦 ao oráculo, envia 𝑓|𝑟|𝑦, onde f é 

uma sequência de blocos com valor aleatório, de modo que o total do 

texto cifrado seja de 214 + 2048 bytes. 

 

 



Padding Oracle Attack de (Vaudenay et al, 

2003) sobre o SSL 
Dificuldades para a realização do Timing Attack 

Erros de padding e de MAC são fatais, isto é, as sessão é 

imediatamente abortada; 

Mensagens de erro também são enviadas pelo canal encriptado 

Como isto foi tratado?  

Serão realizadas medidas 𝑇1, 𝑇2, … , 𝑇𝑛 do tempo de resposta do 

servidor para diversos textos cifrados; 
Deve-se descartar valores muito altos; 

Deve-se classificar cada valor medido não descartado em {VALID, INVALID}. 

Para classificar, deve-se obter um valor de tempo 𝑇∗ que separe, com alta 

probabilidade, uma resposta do servidor referente a erro de padding 

(INVALID) de uma mensagem de erro de verificação de MAC (VALID); 
Foi elaborado um algoritmo do tipo Sequential Distinguisher para computar este valor. Este 

algoritmo foi obtido a partir da teoria de teste de hipótese com sequential distinguishers. 

 



Padding Oracle Attack de (Vaudenay et al, 

2003) sobre o SSL 
Implementação do Timing Attack 

Configuração:  
Cliente e Servidor IMAPS (IMAP sobre TLS), usando autenticação via senha; 

Rede com três hops entre cliente e servidor; 

Objetivo: descobrir a senha contida no texto cifrado enviado pelo cliente 

para o servidor no momento da autenticação; 

O valor numérico para 𝑇∗ foi obtido através da análise da distribuição dos 

tempos para diversas criptogramas de teste, segundo o algoritmo 

elaborado. 

Para maiores detalhes, consulte (Vaudenay et al, 2003). 

 

 



Padding Oracle Attack de (Vaudenay et al, 

2003) sobre o SSL 
Condições necessárias para o ataque: 

A informação-alvo (a senha) é repetidamente encriptada em um lugar previsível 

Cifra de bloco em modo CBC; 

Atacante posicionado no meio do caminho entre cliente e servidor, capaz de realizar 

ataques ativos (captura, modificação, descarte e injeção de pacotes); 

Atacante foi capaz de distinguir com alta precisão, através do canal de tempo, entre os dois 

tipos de erro. 

 

Não está claro se a última condição pode ser satisfeita quando o caminho 

entre cliente e servidor tem muita variação na latência da comunicação. 

A idéia geral sobre ataques de padding oracle pode ser aplicada a outros 

modos de operação, e em certos protocolos que utilizam cifras de fluxo 

(Black, 2002). 

 



Padding Oracle Attack de (Vaudenay et al, 

2003) sobre o SSL 

Uma contramedida ao ataque de Vaudenay ao TLS v1.0 

foi implementada pela biblioteca OpenSSL: 

Mantém o mesmo tempo, 𝑡𝑃 + 𝑡𝑀𝐴𝐶, para processar 

criptogramas de ambos os tipos: 

Realiza a verificação do MAC mesmo quando já foi constatado que 

a mensagem contém um padding inválido 

 



Ataque de Padding Oracle em outros Modos de 

Operação e de Padding (Black, 2002) 

Estendeu o ataque de Vaudenay ao modo CBC com 

CBC-PAD. 

Outros modos de operação potencialmente vulneráveis, 

quando utilizados com padding do texto claro: 

OFB 

CFB 

CTR 

Outros modos de padding vulneráveis: 

ESP-PAD 

XY-PAD 

OZ-PAD 

BOZ-PAD 

PAIR-PAD 
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É uma suíte de protocolos para assegurar (sigilo, integridade e 

autenticidade) comunicações no protocolo IP. 

É um protocolo da camada 3 (Rede) do modelo TCP/IP e OSI. 

Os requisitos de segurança são contemplados por meio do 

emprego de protocolos criptográficos de autenticação mútua, 

acordo/transporte de chaves, encriptação simétrica e 

autenticação. 

Composto pelos protocolos: 

AH (Authentication Headers): provê integridade, autenticação de origem 

dos dados e proteção contra ataques de replay; 

ESP (Encapsulating Security Payload):  provê confidencialidade. 

SA (Security Associations): provê configurações e algoritmos de 

suporte e administração dos protocolos AH e ESP. 

IPsec – Internet Protocol Security 



IPsec - ESP 

Mensagens deste protocolo são chamadas de pacotes ESP 

Cada pacote é padded usando o esquema ESP-PAD 

ESP-PAD: 

Sejam p > 0 o número de bytes que devem ser preenchidos. 

Acrescenta os bytes 01 02..p ao bloco. 

ESP-PAD é muito parecido com o CBC-PAD 

o IPsec também suporta o modo CBC 

(Vaudenay, 2002) mostrou que um padding oracle para este esquema 

de padding também leva a ataques de recuperação de texto claro. 

Logo, ESP-PAD é potencialmente vulnerável. 



Recomendações para evitar padding oracles 

Realizar verificação de autenticidade do texto claro (ou ao menos 

de integridade), mesmo quando há somente o requisito de sigilo. 

Uso de esquemas de encriptação autenticada padronizados 

em ISO/IEC 19772:2009 (Authenticated encryption): 
GCM, CCM, OCB, EAX, Encrypt-then-MAC e KeyWrap. 

Esquema genérico Encrypt-the-MAC foi demonstrado 

semanticamente seguro se Encrypt é semanticamente seguro e 

MAC é strongly unforgeable (Bellare,2000), (Katz,2000), 

(Krawczky,2001). 

Avaliações de desempenho dos esquemas de encriptação 

autenticada mostram mínima redução de desempenho em 

comparação com os modos clássicos (Rogaway,2001), e em 

alguns casos podem ser paralelizados, reduzindo ainda mais 

o custo de processamento. 



Recomendações para evitar padding oracles 

Modos CBC com técnica de “ciphertext stealing” (NIST - 

Addendum to SP 800-38A): não há padding algum. 

Padding do texto cifrado, ao invés do texto claro. 

ABYT-PAD (Arbitrary-Tail Padding), e a sua variante 

orientada a bit, ABIT-PAD (Black, 2002). 
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Considerações Finais 

Não inventar algoritmos criptográficos: 

Utilize algoritmos consagrados, com implementações 

padronizadas, e criados por grupos de pesquisa reconhecidos. 

 

Use algoritmos com boa reputação: 

Quanto mais testado um algoritmo é, maior é a confiança na sua 

resistência a ataques; 

Algoritmos proprietários não são conhecidos pela comunidade 

acadêmica e nunca foram testados publicamente, por isso, não 

é sabido se são frágeis ou robustos a ataques; 

Algoritmos de domínio público passam por testes e ataques o 

tempo todo. Se apesar disto, o algoritmo ainda se mantém 

robusto, a confiança nele é justificada. 



Considerações Finais 

Não implementar soluções próprias de criptografia: 

Não use criptografia doméstica! 

 

Use soluções de boa reputação: 

Padrões; 

Implementações consagradas; 

Grupos de pesquisa reconhecidos. 

 

Evite segurança por obscuridade: 

“Um sistema criptográfico deve ser seguro mesmo que tudo no 

sistema, exceto a chave, seja de conhecimento público.” 

(Princípio de Kerckhoff); 

Segredos no código fonte: todo binário pode ser revertido. 



Considerações Finais 

Mantenha uma lista de soluções “homologadas”: 

Testadas em seu ambiente; 

Conhecidas pelos seus usuários; 

Etc. 

 

Tomar cuidado com a gestão de chaves: 

Restringir o acesso às chaves criptográficas ao menor número 

necessário de responsáveis pela proteção; 

Armazenar chaves criptográficas de forma segura no menor 

número possível de locais e formatos; 

Geração de chaves criptográficas robustas; 

Distribuição segura da chave criptográfica; 

Prevenção contra a substituição não autorizada de chaves 

criptográficas. 



Obrigado! 


