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3 Κρυπτογραφία - Καταχωρητές ολίσθησης με γραμμική ανά-

δραση (Linear Feedback Shift Registers, LFSRs)

3.1 Σκοπός

Κατανόηση λειτουργίας των LFSRs.

3.2 Λειτουργία LFSRs σε περιβάλλον bc

Η άσκηση αυτή περιλαμβάνει προσομίωση της συμπεριφοράς διαφόρων LFSRs.

1>Ξεκινήστε το εικονικό μηχάνημα ΒΤ5, ανοίξτε ένα τερματικό, κατεβάστε και αποσυμπιέστε το αρχείο
http://utopia.duth.gr/˜vkatos/documents/lfsr.zip

Το bc script για την προσομίωση του LFSR εκτελείται ως εξής:
bc lfsr.bc

όπου θα πρέπει να δώσετε τις εξής πληροφορίες:

• Το μέγεθος του καταχωρητή του LFSR (σε πλήθος bit)

• Το πλήθος των κύκλων εκτέλεσης

• Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο ανάδρασης (ως ακολουθία bit)

• Η αρχική κατάσταση της μνήμης (σπόρος)

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ένα παράδειγμα ενός 5-bit LFSR με πολυώνυμο ανάδρασης 1 + X +
X2 +X5

(το οποίο αντιστοιχίζεται στην ακολουθία σύνδεσης 10011):

+

11 01 0

initial state: 11001

size: 5

sequence:10011tapping

2 >Επαληθεύστε ότι τα πρώτα 8 bits της ακολουθίας που παράγει το παραπάνω LFSR είναι:

10011001

Αυξήστε τους κύκλους ώστε να επαληθεύσετε πειραματικά ότι το χαρακτηριστικό πολυώνυμο δεν είναι

πρωτεύον.
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3.2.1 ΄Αλλοι LFSRs

3 >Κατασκευάστε ένα 3-bit LFSR με χαρακτηριστικό πολυώνυμο 1 +X +X3
και καταγράψτε όλη την

περιοδική ακολουθία που παράγει.

Ακολουθία:

4 >Ελέγξτε ποια από τα παρακάτω πολυώνυμα είναι πρωτεύοντα:

1 +X +X5

1 +X2 +X5

5 >Σας ζητείται να δημιουργήσετε ψευδοτυχαία ακολουθία μεγέθους 100Κ. Σχεδιάστε και υλοποιήστε
κατάλληλο LFSR.

Σημ.: Χρησιμοποιήστε το lfsrout.bc script για να δημιουργήσετε ακολουθία bits η οποία να μπορεί να
αποθηκευθεί σε αρχείο:

• παράδειγμα 1: για να περάσετε τις παραμέτρους σας στο script, χρησιμοποιήστε την εντολή
echo. Για παράδειγμα, για ένα 7-bit LFSR, με 1000 κύκλους, ακολουθία σύνδεσης 1001010 και
αρχική κατάσταση μνήμης 0111010, πληκτρολογήστε:

echo "7\n 1000\n 1001010\n 0111010\n" | bc lfsrout.bc | grep 0

• παράδειγμα 2: για να αποθηκεύσετε την παραπάνω ακολουθία σε αρχείο, π.χ. bitstream.txt,
πληκτρολογήστε:

echo "7\n 100\n 1001010\n 0111010\n" | bc lfsrout.bc | grep 0 > bitstream.txt

Τασκ 6-Υπολογίστε την πόλωση (bias) του παραπάνω LFSR σας
Με άλλα λόγια, πρέπει να δείτε εάν παράγει ίσο αριθμό 0 και 1.

Σημειώσεις:
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