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Samenvatting

In 2000 werd het data-encryptiesysteem ‘Rijndael’ van John Deamen en Vincent Rijmen
door de US Institute of Standards and Technology uitgeroepen tot Advanced Encryption
Standard. Dit data encryptiesysteem is het onderwerp van deze scriptie. Een belangrijk
onderdeel van de AES is de substitutie box (S-box) die het enige niet lineaire element van het
algoritme vormt. Door criteria voor deze S-box op te stellen, onderzoeken we in hoeverre de
keuze van de S-box die in de AES wordt gebruikt uniek is. We concluderen dat er alternatieven
voor de S-box bestaan die beter aan de opgestelde criteria voldoen.
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1 Inleiding

Hoe gemakkelijk gaat het niet? Een druk op de knop en je droomvakantiehuis is gereserveerd.
Na een paar minuten is via iDeal de transactie voldaan en kun je achterover leunen in je stoel,
genietend van het vooruitzicht op een fijne vakantie. Maar wat wordt er gedaan met al die gegevens
die je hebt ingevoerd? Ze gaan het World Wide Web op, maar betekent dat dat binnen de kortste
keren iedereen die informatie tot zijn beschikking heeft?

Het gaat hier om een eeuwenoud probleem, dat met de opkomst van de technologie de laatste
decennia een vogelvlucht heeft genomen. Het uitwisselen van informatie, waarvan je niet wilt
dat een ander die in handen krijgt. Om geheimhouding van informatie te waarborgen, zijn er
verschillende technieken ontwikkeld. Het gebied in de wetenschap dat zich hiermee bezig houdt is
de cryptografie. Deze scriptie valt binnen dat gebied.

Binnen de cryptografie zijn er verschillende data-encryptiesystemen ontworpen. Eén daarvan
is de Data Encryption Standard. Dit systeem werd over heel de wereld gebruikt totdat er in de
jaren 90 het gevaar dreigde dat de DES gekraakt kon worden. Daarom riep de US Institute of
Standards and Technology een wedstrijd uit om een nieuwe standaard te kiezen: de Advanced
Encryption Standard. In 2001 werd deze gewonnen door John Daemen en Vincent Rijmen, twee
wiskundigen uit België. Hun systeem had de naam ’Rijndael’ en met wat aanpassingen is dat de
AES geworden.

In deze scriptie verdiepen we ons in het algoritme dat in de AES gebruikt wordt om data te
versleutelen. Allereerst gaan we in op de definitie en de eigenschappen van het systeem en haar
functies. Voor het definiëren van het algoritme is gebruik gemaakt van [2]. In deze fase zullen we
ontdekken dat er bij de definitie van het algoritme een aantal keuzes gemaakt wordt. Eén van die
keuzes betreft een substitutie box, S-box. Dit vormt de aanleiding voor de hoofdvraag van deze
scriptie:

Vloeien de keuzes die in de definitie van de AES voor de S-box gemaakt zijn voort uit voor-
waarden voor een encryptiealgoritme of bestaan er alternatieve keuzes die het huidige algoritme
minstens evenaren?

Om deze vraag te beantwoorden gaan we na welke eigenschappen er moeten gelden voor een
encryptie-algoritme. Verder worden er criteria opgesteld waarin een indicatie gegeven wordt van
de veiligheid van het algoritme. Uiteindelijk zullen we met behulp van het programma Maple de
criteria nagaan en op zoek gaan naar een antwoord op de hoofdvraag. Deze opbouw is ook te zien
in de paragrafen en subparagrafen.

2 Voorkennis

F8
2 is de ruimte van alle mogelijke bytes. Deze komt overeen met de verzameling van alle polynomen

met coëfficiënten in Z/2Z en graad lager dan 8. We identificeren dus F8
2 met F2[x]/(x8 + 1) en

wel door de bytes (b7, b6, b5, b4, b3, b2, b1, b0) te identificeren met de polynoom b7x
7 + b6x

6 + b5x
5 +

b4x
4 + b3x

3 + b2x
2 + b1x+ b0.

Voor functies die op bytes werken beschouwen we de ring (F2[x]/(x8 + 1),+, ·, 0, 1). Optelling
van elementen in deze ring bestaat uit het optellen van de coëfficiënten van de polynomen in
F2 : c(x) = a(x) + b(x) ⇔ ci ≡ ai + bi (mod 2) voor 0 ≤ i < 8. Voor het definiëren van
de vermenigvuldiging ·, kijken we eerst naar het algebräısch product van twee polynomen uit
F2[x]/(x8 +1): (a0 +a1x+ · · ·+a7x

7)×(b0 +b1x+ · · ·+b7x7) = c0 +c1x+ · · ·+c48x
48 +c49x

49. Per
definitie moet het product van twee elementen uit een ring ook weer een element van de ring zijn.
Daar het algebräısch product een polynoom van graad 49 is, is het algebräısch product geen element
van F8

2[x]/(x8 + 1). Om toch geslotenheid te garanderen, definiëren we de vermenigvuldiging
modulo een polynoom van graad 8. Deze polynoom noemen we de reductie polynoom. Als we deze
noteren als r(x), geldt er het volgende: c(x) = a(x) · b(x)⇔ c(x) ≡ a(x)× b(x) (mod r(x)).
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x8 + 1 is een reducibel polynoom. Daaruit volgt dat de ring F8
2[x]/(x8 + 1) geen lichaam is. Om

toch de ‘inverse’ van een byte te kunnen bepalen, neemt men een irreducibel reductie polynoom
m(x). Het rekenen met de bytes vindt dan plaats in de ring F8

2[x]/(m(x)). Vanwege het irreducibele
karakter van m is dit een lichaam, waardoor elk element een unieke inverse bezit. In het AES
algoritme wordt als irreducibel reductie polynoom de polynoom m(x) = x8 + x4 + x3 + x + 1
gebruikt.

3 Werking van de Advanced Encryption Standard

3.1 Definitie van het algoritme

Het encryptie-algoritme dat in de AES gebruikt wordt, versleutelt de te beveiligen data per 128
bits. Deze worden voorgesteld in een blok met 16 bytes, dat een staat wordt genoemd. Tijdens
het versleutelen werken er een aantal functies op dit blok. We zullen eerst in woorden een globale
schets geven van het algoritme. Daarin komen verschillende stappen naar voren en worden de
functies gëıntroduceerd. Vervolgens zullen de functies tot in detail worden uitgewerkt.

b
0,0

b
0,1

b
0,2

b
0,3

b
1,1

b
1,2

b
1,3

b
1,0

b
2,2

b
2,3

b
2,0

b
2,1

b
3,3

b
3,0

b
3,1

b
3,2

b
0,0

b
0,1

b
0,2

b
0,3

b
1,0

b
1,1

b
1,2

b
1,3

b
2,0

b
2,1

b
2,2

b
2,3

b
3,0

b
3,1

b
3,2

b
3,3

a
0,0

a
0,1

a
0,2

a
0,3

a
1,0

a
1,1

a
1,2

a
1,3

a
2,0

a
2,1

a
2,2

a
2,3

a
3,0

a
3,1

a
3,2

a
3,3

b
0,0

b
0,1

b
0,2

b
0,3

b
1,0

b
1,1

b
1,2

b
1,3

b
2,0

b
2,1

b
2,2

b
2,3

b
3,0

b
3,1

b
3,2

b
3,3

b
0,0

b
0,1

b
0,2

b
0,3

b
1,1

b
1,2

b
1,3

b
1,0

b
2,2

b
2,3

b
2,0

b
2,1

b
3,3

b
3,0

b
3,1

b
3,2

c
0,0

c
0,1

c
0,2

c
0,3

c
1,1

c
1,2

c
1,3

c
1,0

c
2,2

c
2,3

c
2,0

c
2,1

c
3,3

c
3,0

c
3,1

c
3,2

1. S-box

2. Rij- 
   perm.

3. Kolom- 
    verm.

Figuur 1: Rondetransformatie in drie stappen

Allereerst is er de S-box die elke byte afzon-
derlijk afbeeldt op een andere byte (zie stap 1
in figuur 1). In deze scriptie wordt voor deze
S-box de notatie σ gebruikt. Op het blok met
de nieuwe bytes wordt vervolgens per rij een
permutatie toegepast (zie stap 2 in figuur 1).
Deze afbeelding ρ zorgt ervoor dat de bytes in
de ide rij i − 1 plekken op worden geschoven.
Als laatste werkt er een functie µ op het blok
die van een kolom met vier bytes, 4 nieuwe by-
tes creëert die samen een nieuwe kolom vormen
(zie stap 3 in figuur 1).

De functies die tot nu toe gëıntroduceerd
zijn, zijn publiek. Om geheimhouding te waar-
borgen, wordt er gebruik gemaakt van een sleu-
tel s die alleen bekend is bij de verzender en
de ontvanger. De sleutel bestaat over het alge-
meen uit 16 bytes. Met behulp van deze sleutel
wordt de volgende stap in het encryptiealgo-
ritme gedefinieerd: een translatie over de sleu-
tel. De translatie over s op een staat x wordt
gegeven door τs(x) = x+s. In sommige, uiterst
discrete, gevallen wordt er in de AES gebruik
gemaakt van een sleutel van 24 of 32 bytes.

De AES is een zogenaamde ‘iterative block
cipher’. Een block omdat het algoritme werkt
op blokken data van 16 bytes. De term iterative
geeft aan dat er een bepaalde functie meerdere
keren op de te versleutelen data wordt toege-
past. Die functie noemen we de ronde-transformatie en deze bestaat uit de functies σ, ρ, µ en τs.
Elke toepassing van ronde-transformatie wordt een ronde genoemd. De functies σ, ρ en µ zijn in
elke ronde hetzelfde. De transformatie over de sleutel verschilt echter per ronde: elke ronde heeft
zijn eigen sleutel. Voordat de encryptie begint, wordt de geheime sleutel van 16 bytes namelijk
zodanig uitgebreid dat er voor elke ronde een andere sleutel van 16 bytes beschikbaar is.
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De functies die samen de ronde-transformatie vormen, zullen nu gedefinieerd worden. Ook zal
het proces van het uitbreiden van de sleutel worden uitgewerkt. Tenslotte geven we de definitie
van het encryptie-algoritme van de AES.

S-box σ. De afbeelding σ : F8
2 → F8

2 is een samenstelling van twee functies. Allereerst is er
de inverse afbeelding g : F8

2 → F8
2. Voor de vermenigvuldiging in deze afbeelding nemen we

de irreducibele reductie polynoom m(x) = x8 + x4 + x3 + x + 1. Op deze manier kan met het
Euclidisch algoritme voor een element a(x) een unieke inverse b(x) bepaald worden. Wanneer we
in detail bekijken welke stappen er van byte naar byte genomen worden, ziet dat er als volgt uit:

g : F8
2
∼= F2[x]/(m)→ F2[x]/(m) ∼= F8

2

In principe zet g dus een byte om naar byte. Om de functie goed te kunnen definiëren wordt
echter de ring F2[x]/(m) gebruikt. Hierin zijn namelijk de bewerkingen optelling en vermenigvul-
diging gedefinieerd, zodat er gerekend kan worden met de ‘bytes’. Deze tussenstap wordt over het
algemeen weggelaten in de definities van functies. Het definiëren van de inverse afbeelding g gaat
als volgt:

g : F8
2 → F8

2, f 7→
{

0 als f = 0,
(f mod m)−1 als f 6= 0

De tweede operatie bestaat uit een vermenigvuldiging met en vervolgens een translatie over een
polynoom. Er wordt vermenigvuldigd modulo x8 +1, daar er in dit geval geen irreducibel reductie
polynoom vereist is. De afbeelding is als volgt gedefinieerd:

λ : F8
2 → F8

2, f 7→ (x4 + x3 + x2 + x+ 1) · f + (x6 + x5 + x+ 1) mod (x8 + 1)

Uiteindelijk bestaat de S-box uit het toepassen van de functie σ die als volgt is samengesteld:
σ = λ ◦ g.

Rij-permutatie ρ. Zoals hierboven genoemd, worden in de tweede stap de bytes in de ide rij i− 1
plekken naar links verschoven. Dit wordt bewerkstelligd door de functie ρ die van staat naar staat
werkt:

ρ : (F8
2)16 → (F8

2)16,


a1 b1 c1 d1

a2 b2 c2 d2

a3 b3 c3 d3

a4 b4 c4 d4

 7→

a1 b1 c1 d1

b2 c2 d2 a2

c3 d3 a3 b3
d4 a4 b4 c4

 .
Merk op dat Rij-permutatie alleen de rangschikking van de verschillende bytes verandert, de bytes
zelf ondergaan geen verandering.

Kolom-vermenging µ. Om in het blok ook in verticale richting een vermenging tot stand te bren-
gen, worden in Kolom-vermenging om beurten de kolommen vermenigvuldigd met een polynoom.
De functie µ werkt dus op de ruimte (F8

2)4. Om een vermenigvuldiging op een kolom uit te kunnen
voeren, beschouwen we kolommen als elementen van (F2[x]/(m))[y]/(y4 + 1). Dit doen we door
(a(x), b(x), c(x), d(x)) - eerder al gëındentificeerd met ((a1 . . . a8), (b1 . . . b8), (c1 . . . c8), (d1 . . . d8))
- te identificeren met a(x) + b(x) · y + c(x) · y2 + d(x) · y3. Een kolom wordt dus weergegeven als
een polynoom over de variabele y met coëfficiënten in F8

2[x]/(m). De afbeelding µ vermenigvuldigt
deze polynoom met een c(x, y) ∈ F2[x, y]/(m, y4 + 1). Voor deze vermenigvuldiging rekenen we
met de coëfficiënten modulo m = x8 + x4 + x3 + x + 1 en met de machten van y modulo y4 + 1.
Dit alles resulteert in de volgende afbeelding:

µ : (F8
2)4 → (F8

2)4, f 7→ (x+ y + y2 + xy3 + y3) · f mod (m, y4 + 1).

Sleuteluitbreiding. Elke ronde wordt er een translatie over de ronde-sleutel uitgevoerd. Het
AES-algoritme start met het toepassen van de geheime ‘beginsleutel’. Omdat er dan nog geen
ronde is geweest noemen we dit de nulde sleutel: s0. Deze s0 bestaat uit 128 bits en wordt
voorgesteld als een blok van 16 bytes. Dit blok wordt op recursieve wijze uitgebreid met nieuwe
kolommen, tot er voor elke ronde een sleutel van 16 bytes beschikbaar is. Dat betekent dat de
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uit vier kolommen bestaande beginsleutel s0 = (k0, k1, k2, k3) voor een encryptie-algoritme met j
rondes wordt uitgebreid tot de rij (k0, k1, . . . , k4j+2, k4j+3).

Het uitbreiden van de sleutel gaat kolom voor kolom, waarbij er gebruik wordt gemaakt van
twee voorschriften. Voor het bepalen van ki met i 6≡ 0 mod 4 worden twee eerder gecreëerde
kolommen opgeteld, waarbij de optelling modulo 2 geschied. Wanneer voor een kolom ki wel geldt
dat i ≡ 0 mod 4, wordt het voorschrift wat ingewikkelder. Er wordt een niet lineaire functie
gebruikt en er wordt getransleerd over een constante die van de ronde afhankelijk is. De functie η
wordt gegeven door:

η : (F8
2)4 → (F8

2)4, (a1, a2, a3, a4) 7→ (σ(a2), σ(a3), σ(a4), σ(a1)).

Een kolom ki met i | 4 bevindt zich in de i
4

de
ronde. Immers, de sleutel van de jde ronde wordt

gegeven door sj = (k4j , k4j+1, k4j+2, k4j+3). De constante waar in de jde ronde over getransleerd
wordt, is xj−1. Dat betekent dat bij de kolom ki met i | 4 de constante xi/4−1 = x(i−4)/4 hoort.
Deze constante en de functie η komen terug in het voorschrift om de sleutel uit te breiden:

ki :=

{
η(ki−1) + ki−4 + x(i−4)/4 mod (m, y4 + 1) als i ≡ 0 mod 4,
ki−1 + ki−4 anders

Uiteindelijk wordt B, een blok data van 128 bits, als volgt door de bijectie αs versleuteld:

αs : (F8
2)16 → (F8

2)16, B 7→ αs(B), (1)

waarbij αs = τs10ρστs9µρστs8µρστs7µρστs6µρστs5µρστs4µρστs3µρστs2µρστs1µρστs0 .

3.2 Eigenschappen van het algoritme

Bij het definiëren van de afbeelding αs werd aangegeven dat het om een bijectieve afbeelding
ging. In deze deelparagraaf zullen we dit bewijzen, door te bewijzen dat de functies σ, ρ, µ en τ
afzonderlijk bijecties zijn. Ook zullen van deze functies andere eigenschappen behandeld worden.

Een belangrijke eigenschap van een encryptie-algortitme is dat hij niet lineair is. Lineariteit
van een functie is vooral bekend als een functie met graad 1. De functies σ, ρ en µ zijn echter
afbeeldingen die op vectoren (bytes) werken. Hun lineariteit bepalen we niet aan de hand van de
graad. Daarom noemen we eerst de definitie van een lineaire afbeelding.

Definitie 3.2.1. Stel R1 en R2 zijn lineaire ruimten over F2. Een afbeelding f : R1 → R2 heet
lineair als ze aan de twee volgende eigenschappen voldoet:

1. ∀x,y ∈ R1 : f(x + y) = f(x) + f(y);

2. ∀x ∈ R1, a ∈ F2 : f(a · x) = a · f(x).

Merk op dat eigenschap 2 volgt uit 1. Om lineariteit van de afbeeldingen te bewijzen, hoeft
slechts de eerste eigenschap te geverifieerd te worden.

S-box De afbeelding σ is samengesteld uit de afbeeldingen λ en g. σ is dus een bijectie als
beide functies λ, g een bijectie zijn. Aangezien g de inverse functie is, is de functie haar eigen
inverse: g ◦ g(f) = (f−1)−1 = f . Het bestaan van een inverse van de functie g impliceert dat g
een bijectieve afbeelding is. De functie λ heeft orde 4 (zie bijlage voor uitwerking), dus λ4(f) = f .
Hieruit volgt logischerwijs dat de inverse λ3 is, aangezien λ ◦ λ3(f) = λ4(f) = f . De afbeelding
λ heeft dus een inverse en is dus bijectief. Hiermee weten we dat σ een inverse heeft, namelijk
σ−1 = g ◦ λ3. De S-box is dus bijectief.

De S-box speelt een belangrijke rol in de veiligheid van het AES algoritme. Dit komt doordat
σ een afbeelding is die niet lineair is. Dit kan met een enkel tegenvoorbeeld aangetoond worden,
daar de afbeelding σ niet aan de eerste voorwaarde uit Definitie 3.2.1 voldoet:

σ(x+ 1) = 1 + x+ x3 + x4 + x5 + x6 6= 1 + x+ x3 = σ(x) + σ(1).
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Verder kunnen we aantonen dat σ geen lineaire combinatie van lineaire afbeeldingen is. Oftewel
dat σ 6= α+ γ voor constantes γ ∈ F8

2 en lineaire afbeeldingen α.

Theorie 3.2.1. σ 6= α+ γ voor elke γ ∈ F8
2 en elke lineaire afbeelding α.

Bewijs. Neem voor tegenspraak aan dat er een γ en α bestaan zodanig dat σ = α + γ. Omdat 0
door een lineaire afbeelding wordt afgebeeld op 0, weten we dat σ(0) = α(0) + γ = γ. Dat geeft
σ = α+ σ(0) oftwel σ + σ(0) = α. Omdat α een lineaire afbeelding is, moet κ := σ + σ(0) lineair
zijn. Er moet dus voor elke a, b ∈ F8

2 gelden dat κ(a+ b) = κ(a) + κ(b).

κ(x+ 1) = σ(x+ 1) + σ(0) = x3 + x4

κ(x) + κ(1) = σ(x) + σ(0) + σ(1) + σ(0) = x3 + x+ 1

Voor a = x en b = 1 geldt dus dat κ(a + b) 6= κ(a) + κ(b) en dit is een tegenspraak. Er bestaan
dus geen γ en α zodanig dat σ = α+ γ.

Om inzicht te krijgen in het krachtige samenspel van λ en g, geven we deze functies weer als een
permutatie op de set F8

2. We schrijven de permutatie als een product van disjuncte cykels. Op die
manier kunnen we gemakkelijk de orde berekenen en wel door het kleinste gemene veelvoud van
de lengte van de cykels te nemen. De permutatie van de afbeelding g is een product van disjuncte
2-cykels. Immers, de inverse van een element wordt door g weer afgebeeld op het element zelf:
g(g(x)) = x. Voor een cykel met x ∈ F8

2 betekent dat het volgende:

(x g(x) g(g(x)) . . . ) =

{
(x g(x)) als x−1 6= x
(x) als x−1 = x

Zoals eerder werd genoemd en zoals in de bijlage wordt uitgewerkt, heeft de afbeelding λ orde 4.
Dat betekent dat de disjuncte cykels die de permutatie λ vormen een lengte hebben die 4 deelt.
De cykels hebben dus lengte 1, 2, of 4. We kunnen bewijzen dat de permutatie van λ slechts uit
4-cykels bestaat.

Theorie 3.2.2. De permutatie van λ bestaat uit het product van 64 disjuncte 4-cykels.

Bewijs. De functie λ beeld elementen uit F2[x]/(x8 + 1) af op andere elementen uit deze ring.
Aangezien deze ring uit 256 elementen bestaat en er bewezen moet worden dat λ een product is
van 64 disjuncte 4-cykels, moeten we bewijzen dat er geen 1- of 2-cykels bestaan. Dus dat er geen
elementen x ∈ F8

2 bestaan zodat λ(x) = x of λ2(x) = x. Voor a = x4 + x3 + x2 + x + 1, b =
x6 + x5 + x+ 1 en c ∈ F2[x]/(x8 + 1) is een cykel van de volgende vorm:

(c λ(c) λ(λ(c) . . . ) = (c a · c+ b a · (a · c+ b) + b . . . )

Om te bewijzen dat er geen 1-cykel voorkomt nemen we voor tegenspraak aan dat er een c
bestaat zodat ac+ b = c. Uitwerken geeft:

ac+ b = c

(a+ 1) · c = b

(x4 + x3 + x2 + x) · c = x6 + x5 + x+ 1

(x+ 1)(x3 + x) · c = (x+ 1)(x5 + 1)

(x+ 1)(x+ 1)2x · c = (x+ 1)(x+ 1)(x4 + x3 + x2 + x+ 1)

(x+ 1)3x · c = (x+ 1)2(x4 + x3 + x2 + x+ 1)

Omdat de vermenigvuldiging voor de afbeelding λ modulo x8 + 1 gaat, moet gelden

(x+ 1)2((x+ 1)x · c− (x4 + x3 + x2 + x+ 1)) ≡ 0 mod x8 + 1. (2)
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Zoals eerder aangetoond geldt x8 + 1 = (x+ 1)8 en omdat x+ 1 - x4 + x3 + x2 + x+ 1 weten we
dat (x + 1)8 - (x + 1)2((x + 1)x · c − (x4 + x3 + x2 + x + 1)). Omdat dit in tegenspraak is met
het gegeven uit (2), kunnen we concluderen dat er geen c bestaat zodat ac+ b = c. Er komen dus
geen 1-cykels voor in de schrijfwijze van λ als permutatie van disjuncte cykels. Voor de 2-cykel
gaan we op dezelfde manier te werk. We nemen voor tegenspraak aan dat een c bestaat zodat
a(ac+ b) + b = c. Uitwerken geeft:

a2 · c+ ab = c

(a2 + 1) · c = (a+ 1)b

(a+ 1)2 · c = (a+ 1)b

((x+ 1)3x)2 · c = x(x+ 1)3(x+ 1)2(x4 + x3 + x2 + x+ 1)

(x+ 1)6x2 · c = (x+ 1)5(x5 + x4 + x3 + x2 + x)

Omdat x+1 - x5+x4+x3+x2+x komen met dezelfde redenering als hierboven op een tegenspraak.
Er bestaat dus geen c zodat a(ac+b)+b = c. Er komen dus ook geen 2-cykels voor in de schrijfwijze
van λ als permutatie van disjuncte cykels. Omdat λ orde 4 heeft, moeten alle elementen van
F2[x]/(x8 + 1) deel uitmaken van een 4-cykel. Omdat de cykels disjunct zijn en er 256 elementen
in de permutatie voorkomen, bestaat de permutatie uit een vermenigvuldiging van 256

4 = 64
4-cykels.

De afbeeldingen g en λ zijn dus twee permutaties van respectievelijk disjuncte 2- en disjuncte
4-cykels. Bij vermenigvuldiging van deze permutaties blijven er slechts 5 cykels over. Deze hebben
lengtes 59, 81, 87, 27 en 2 (zie bijlage voor uitwerking). Het kleinste gemene veelvoud hiervan is
277 182. De afbeelding σ is dus een samenstelling van een functie van orde 2 en een functie van
orde 4, maar heeft zelf orde 277 182.

Rij-permutatie In deze stap worden in elke rij de bytes een x aantal stappen doorgeschoven.
Omdat een rij uit 4 bytes bestaat, zullen na het 4 keer toepassen van Rij-permutatie de bytes weer
op hun oorspronkelijke plek staan. Bij de eerste en de derde rij zal dat na 2 keer toepassen al
het geval zijn, maar voor de tweede en de vierde rij zijn de bytes na 4 keer toepassen van ρ voor
het eerst weer op hun beginpositie. Dit betekent dat ρ orde 4 heeft en dat de inverse ρ3 is. De
Rij-permutatie is dus eveneens bijectief.

We kunnen bewijzen dat Rij-permutatie een lineaire afbeelding is. Hiertoe verifiëren we de eerste
voorwaarde uit definitie 3.2.1:

ρ(A) + ρ(B) = ρ



a11 a12 a13 a14

a21 a22 a23 a24

a31 a32 a33 a34

a41 a42 a43 a44


+ ρ



b11 b12 b13 b14

b21 b22 b23 b24

b31 b32 b33 b34

b41 b42 b43 b44




=


a11 a12 a13 a14

a22 a23 a24 a21

a33 a34 a31 a32

a44 a41 a42 a43

+


b11 b12 b13 b14

b22 b23 b24 b21

b33 b34 b31 b32

b44 b41 b42 b43



=


a11 + b11 a12 + b12 a13 + b13 a14 + b14

a22 + b22 a23 + b23 a24 + b24 a21 + b21

a33 + b33 a34 + b34 a31 + b31 a32 + b32

a44 + b44 a41 + b41 a42 + b42 a43 + b43


= ρ(A+B)

Kolom-vermenging De afbeelding µ is ook een bijectie. Dat volgt uit het feit dat er een d(x, y) ∈
F2[x, y]/(m, y4 + 1) bestaat zodat c · d ≡ 1 mod (y4 + 1) [3]. Deze d(x, y) wordt gegeven door
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x3 +x2 +x+x3y+ y+x3y2 +x2y2 + y2 +x3y3 +xy3 + y3 en daarmee is de inverse van µ bekend:

µ−1 : f 7→ d(x, y) · f.

Omdat µ een afbeelding is, hangt de lineariteit niet af van de graad van c(x, y). We gaan na
of µ aan definitie 3.2.1 voldoet. Omdat de bewerkingen + en · distrubutief zijn, geldt µ(f + g) =
c(x, y) · (f + g) = c(x, y) · f + c(x, y) · g = µ(f) + µ(g). Dus µ is een lineaire afbeelding.

Sleuteluitbreiding De functie τs(x) = x+s telt elke ronde de sleutel bij de staat op. Graad(x+s) =
1, dus het gaat hier om een lineaire component van het algoritme. Voor een optelling in een ring
waarin de coëfficiënten van een polynoom modulo 2 worden genomen, geldt dat de inverse van
optelling weer optelling is. Dus τ−1

s = τs. De afbeelding τs is dus bijectief.

De functies σ, ρ, µ en τs zijn allemaal bijecties. De samenstelling αs is dan ook een bijectie en
de inverse van αs bestaat dus.

4 Criteria voor de S-box

De definitie van het algoritme dat in de deelparagraaf 3.1 gegeven is, berust op een algemeen
principe. Er wordt een reductie polynoom gekozen om de inverse van een byte te kunnen berekenen.
Voor de functie λ worden twee polynomen gebruikt, voor optelling en vermenigvuldiging. In deze
paragraaf verdiepen we ons in het algoritme en bekijken we de keuze van de polynomen kritisch.
We beperken ons tot het geval dat data per 128 bits wordt versleuteld en dat de sleutel uit 16
bytes bestaat. Allereerst definiëren we een aantal criteria voor de S-box. Daarna leggen we uit
hoe deze criteria gebruikt kunnen worden om uit alle σa,b een gelijke of een meerdere van de in de
AES gebruikte σAES te vinden.

4.1 Definitie van de criteria

Zoals in de vorige paragraaf al beschreven, is het van essentieel belang dat de encryptiefunctie
bijectief is. Deze bewering is equivalent met het stellen dat de afzonderlijke functies bijectief
moeten zijn. Hieruit volgt de eis dat de S-box een bijectie moet zijn. We bekijken daarom naar
de meest algemene vorm van λ: λa,b(f) = a · f + b met a, b ∈ F2[x]/(x8 + 1). Hiermee is de S-box
ook afhankelijk van a en b: σa,b = g ◦λa,b. We beweren dat de S-box bijectief is precies dan als de
polynoom a uit een oneven aantal termen bestaat.

Theorie 4.1.1. De afbeelding σa,b is bijectief ⇐⇒ het aantal termen van a is oneven.

Bewijs. (⇐). Dat σa,b bijectief is impliceert dat λa,b bijectief is. De inverse, λa,b moet dus
bestaan. Deze functie zal van de vorm λ−1

a,b = (a mod (x8 + 1)−1 · (f + b) zijn. Daarvoor moet a ∈
F2[x]/(x8+1) een inverse element moet hebben. Aangezien F2[x]/(x8+1) geen lichaam is, is dit niet
vanzelfsprekend. Wel is bekend dat a ∈ (F2[x]/(x8 + 1))∗ ⇔ ∃d ∈ F2[x]/(x∗+ 1) : a ·d = d ·a = 1
mod (x8 + 1). Het bijectief zijn van λa,b heeft dus tot gevolg dat a ∈ (F2[x]/(x8 + 1))∗. Dat a
mod (x8 +1) een eenheid is, betekent dat er een d mod (x8) bestaat zodat a ·d ≡ 1 mod (x8 +1)
oftewel a · d+ k · (x8 + 1) = 1. Hieruit volgt dat voor a ∈ F2[x] geldt dat gcd(a, x8 + 1) = 1. Merk
op dat door het rekenen van de coëfficiënten in F2 geldt dat (x+ 1)8 = ((x+ 1)2)4 = (x2 + 1)4 =
((x2 + 1)2)2 = (x4 + 1)2 = x8 + 1. Dus x + 1 | x8 + 1 en x + 1 - a omdat gcd(a, x8 + 1) = 1.
Dat betekent dat a geen nulpunt heeft in x = −1 = 1 mod 2, dus a(1) 6= 0. Vanwege het feit
dat coëfficiënten worden opgeteld modulo 2, kunnen we concluderen dat het aantal termen van a
oneven moet zijn.
(⇒). Het aantal termen van a is oneven. Omdat er in F2 wordt gerekend, geeft het evalueren
van a in x = 1 dat a(1) 6= 0. a heeft dus geen nulpunt in x = 1 = −1 waaruit volgt x + 1 - a.
De ontbinding van x8 + 1 in irreducibele factoren is (x + 1)8. a en x8 + 1 hebben dus geen
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gemeenschappelijke irreducibele factoren, dus gcd(a, x8+1) = 1. Er bestaan dan δ, γ ∈ F2[x]/(x8+
1) zodanig dat δ · a+ γ · (x8 + 1) = 1. Voor deze δ geldt dus a · δ = δ · a = 1 mod (x8 + 1). Dit
heeft tot gevolg dat de functie λa,b een inverse heeft, namelijk λ−1

a,b(f) = δ · (f + b). Het hebben
van een inverse maakt λ tot een bijectieve functie en omdat ook g een bijectieve functie is, is hun
samenstelling σa,b bijectief.

De eis dat het algoritme een bijectie is, wordt dus voldaan voor alle a’s met een oneven aantal
termen. Om de implementatie van het algoritme zo eenvoudig mogelijk te houden, is het wenselijk
om het aantal termen van a en zijn inverse niet te hoog op te laten lopen.

Zoals in de vorige sectie werd genoemd, zit de kracht van de S-box mede in het combineren
van twee ‘eenvoudige’ functies met lage orde tot een ‘complexe’ functie met hoge orde. We willen
dit effect behouden als we een andere keuze voor a en b maken. De orde van λa,b moet dus niet
te groot worden, terwijl we toch een hoge orde van σa,b eisen. We richten ons eerst op de orde
van λa,b. In het bewijs van theorie 4.1 bleek dat λa,b bijectief is precies dan als a een eenheid
is. Daarom onderzoeken we welke ordes er voorkomen bij de elementen uit S := {λa,b | b ∈
F2[x]/(x8 + 1), a ∈ (F2[x]/(x8 + 1))∗}. Daarvoor richten we ons eerst op de orde die voor kan
komen voor de verschillende keuzes van a.

Theorie 4.1.2. Voor alle a ∈ (F2[x]/(x8 + 1))∗ geldt ord(a) ∈ {1, 2, 4, 8}.

Bewijs. In het bewijs maken we gebruik van isomorfie van ringen. Ten eerste merken we op dat
F2[x] ∼= F2[x+ 1]. Met het eerdere gegeven dat x8 + 1 = (x+ 1)8 kunnen we hieruit afleiden dat
F2[x]/(x8 + 1) ∼= F2[x + 1]/(x8 + 1) ∼= F2[y]/y8. Voor ā ∈ (F2[y]/y8)∗ geldt dat er een b̄ bestaat
zodat ā · b̄ ≡ 1 mod y8. Dat betekent dat ā0 · b̄0 = 1 oftewel ā0 = 1. Over de eenheden in F2[y]/y8

weten we nu dat de contante term 1. Als we deze eenheden verheffen tot de 8ste macht, komt er
1 uit. Dit komt doordat er voor de coëfficiënten modulo 2 wordt gerekend:

(1 + ā1y
1 + ā2y

2 + · · ·+ ā7y
7)8 = (((1 + ā1y

1 + ā2y
2 + · · ·+ ā7y

7)2)2)2

= (( 1 + ā 2
1 y

2·1 + ā 2
2 y

2·2 + · · ·+ ā 2
7 y

2·7)2)2

= ( 1 + ā 4
1 y

2·2·1 + ā 4
2 y

2·2·2 + · · ·+ ā 4
7 y

2·2·7)2

= 1 + ā 8
1 y

2·2·2·1 + ā 8
2 y

2·2·2·2 + · · ·+ ā 8
7 y

2·2·2·7

= 1 + ā 8
1 y

8·1 + ā 8
2 y

8·2 + · · ·+ ā 8
7 y

8·7

= 1 mod y8

Voor ā ∈ (F2[y]/y8)∗ geldt dus dat ā8 ≡ 1. Dit heeft tot gevolg dat de orde van ā een deler
is van 8. Vanwege isomorfie geldt dit ook voor de elementen van (F2[x]/(x8 + 1))∗. Hiermee
weten we dat voor alle a ∈ (F2[x]/(x8 + 1))∗ de orde van de elementen 8 moet delen, dus dat
ord(a) ∈ {1, 2, 4, 8}.

Voor de keuze b = 0 is de orde van λa,b gelijk aan de orde van a. Voor de gevallen dat b 6= 0
kunnen we bewijzen dat de orde van λa,b maximaal 16 is.

Theorie 4.1.3. ord(λa,b) ∈ {1, 2, 4, 8, 16}.

Bewijs. Definieer de functie φ : H → (F2[x]/(x8 + 1))∗, λa,b 7→ λa,b(1) + λa,b(0). Uitwerken geeft

φ(λa,b) = a. Voor λ
ord(a)
a,b hebben we

φ(λ
ord(a)
a,b ) = aord(a) = 1.

λ
ord(a)
a,b ziet er dus als volgt uit:f 7→ 1 · f + β met β ∈ F2[x]/(x8 + 1). De orde van λ

ord(a)
a,b is 1

als β = 0 en anders 2. λa,b heeft dus een orde die gelijk is aan 1 of 2 keer de orde van a. Omdat
ord(a) ∈ {1, 2, 4, 8} weten we dat ord(λa,b) ∈ {1, 2, 4, 8, 16}.
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Met een aantal voorbeelden laten we zien dat elk van de ordes uit Theorie 4.1 voorkomt:
ord(λ1,0) = 1, ord(λ1,x) = 2, ord(λx2,1+x4) = 4, ord(λx3,x+x2) = 8 en ord(λx,x) = 16. We
kunnen met Theorie 4.1 concluderen dat de orde van λa,b geen buitensporige waarden aanneemt.
We stellen geen maximum aan de orde van λa,b omdat deze altijd relatief klein zal zijn ten op-
zichte van ord(σa,b) > ord(σAES) = 277 182. Voor ord(σa,b eisen we dus dat deze groter is dan
ord(σAES) = 277182.

De term S-box die voor σ wordt gebruikt, is een algemeen begrip in de cryptografie. Het gaat dan
om substitutie boxen die niet lineair zijn. Voor zulke S-boxen zijn bepaalde criteria gedefinieerd.
Eén daarvan is het Bit Independence Criterion van Webster en Towares [4]. In hun criterium
maken zij gebruik van de correlatiecoëfficiënt. Deze coëfficiënt neemt waarden aan tussen −1 en 1
en geeft een indicatie van de lineariteit van een functie. Om de correlatiecoëfficiënt als criterium
voor σa,b te gebruiken, definiëren we deze voor x ∈ F8

2:

cc(x) =

∑
(xi − x̄)(yi − ȳ)

‖~x− x̄ ·~1‖ · ‖~y − ȳ ·~1‖
met y = σa,b(x). (3)

In (3) beschouwen we x ∈ F8
2 en y = σ(x) ∈ F8

2 als vectoren. Deze vectoren worden genoteerd
met ~x respectievelijk ~y. De vectoren bestaan uit 8 elementen (bits). Met xi respectievelijk yi
worden het i-de element van ~x en het i-de element van ~y bedoeld. De notatie x̄ en ȳ staan voor
de gemiddelde waarde van de elementen uit de vector: x̄ = 1

8

∑
xi en ȳ = 1

8

∑
yi. Met ~1 wordt

een vector van 8 elementen aangeduid die slechts uit 1-en bestaat. Verder moet de kanttekening
gemaakt worden dat met de definitie van cc(x) in (3) niet voor elke x ∈ F8

2 berekend kan worden.
Voor x = 0, x = 1, x = σ−1(0) en x = σ−1(1) wordt de noemer namelijk gelijk aan nul en is cc(x)
niet dus goed gedefinieerd.

Om de correlatiecoëfficiënt als criterium voor de S-box te gebruiken, wordt cc(x) berekend voor
alle x ∈ F8

2 waarvoor cc(x) goed gedefinieerd is. Van deze uitkomsten wordt het maximum ccmax

genomen en op basis van dit maximum wordt bepaald in welke mate σa,b lineair is. Als cc(x) de
waarde 1 of −1 aanneemt, is er sprake van lineaire relatie tussen x en σ(x). In het geval cc(x) = 0
is er geen samenhang tussen x en σ(x). In het beste geval is de correlatiecoëfficiënt dus 0 en in
het slechtste geval heeft het een absolute waarde van 1.

Een ander criterium dat veelvoudig voor S-boxen wordt ingezet is het Avalanche Criterium. In
de definitie van dit criterium wordt gebruik gemaakt van de Hamming afstand (H) tussen twee
vectoren. De hamming afstand tussen twee bytes wordt gegeven door het aantal posities waarop
de bytes verschillend zijn. Het berekenen van de hamming afstand tussen x̄ en ȳ kan door de
1-norm van de verschilvector te nemen. In [1] wordt het Avalanche effect als volgt gedefinieerd:

Definitie 4.1.1. De afbeelding F heeft het ‘avalanche effect’ als

gem
x,y|H(x,y)=1

H(σa,b(x), σa,b(y)) = n
2 .

Voor het avalanche effect wordt gekeken naar de invloed die een minimale verandering in de
input heeft op de verandering van de output. Als deze verandering maximaal is, veranderen de
helft van de bits: n

2 . Als voor een afbeelding geldt dat na het veranderen van één bit in de input
er in de output gemiddeld genomen 4 bits veranderen, heeft deze afbeelding een avalanche effect.
Om het avalanche effect als criterium gebruiken, bepalen we v = gem

x,y|H(x,y)=1

H(σa,b(x), σa,b(y)).

Hoe dichter v bij de waarde 4 ligt, hoe beter de afbeelding aan het criterium voldoet. Voor de
afbeelding σa,b hangt de waarde van v alleen maar af van de gekozen waarde voor a.

Theorie 4.1.4. Of de afbeelding σa,b het avalanche effect heeft, is niet afhankelijk van de keuze
van b in σa,b.

Bewijs. We willen aantonen dat v = gem
x,y|H(x,y)=1

H(σa,b(x), σa,b(y)) niet afhankelijk is van b. Om

een uitdrukking voor het gemiddelde te krijgen, bekijken we eerst de situatie voor een gekozen
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y ∈ F8
2. Voor deze vaste y zijn er dan 8 mogelijkheden voor x ∈ F8

2 zodanig dat H(x, y) = 1. We
hebben dan v = 1

8

∑
x|H(x,y)=1

H(σa,b(x), σa,b(y)). Er zijn 256 mogelijkheden voor het kiezen van

y ∈ F8
2, dus

v =
1

256
·
∑
y∈F8

2

1

8

 ∑
x|H(x,y)=1

H(σa,b(x), σa,b(y))


=

1

1024

∑
x,y|H(x,y)=1

H(σa,b(x), σa,b(y))

=
1

1024

∑
x,y|H(x,y)=1

‖σa,b(x)− σa,b(y)‖1

=
1

1024

∑
x,y|H(x,y)=1

‖a · 1

x
+ b− (a · 1

y
+ b)‖1

=
1

1024

∑
x,y|H(x,y)=1

‖a · 1

x
+ b− a · 1

y
− b)‖1

=
1

1024

∑
x,y|H(x,y)=1

‖a · 1

x
− a · 1

y
)‖1.

In bovenstaande uitwerking worden de inversen modulo m van x respectievelijk y genoteerd als
1
x respectievelijk 1

y . We zien dat gem
x,y|H(x,y)=1

H(σa,b(x), σa,b(y)) inderdaad niet afhankelijk is van

b.

Als een afbeelding een avalanche effect heeft, betekent dat dat er een minieme samenhang bestaat
tussen de input en de output van het encryptie-algoritme. Daardoor zijn de oorspronkelijke en
de versleutelde tekst vrijwel onafhankelijk van elkaar. Wanneer er dus een aanval wordt gedaan
op de versleutelde tekst, is het onwaarschijnlijker om de oorspronkelijke tekst uit de versleutelde
tekst te bepalen.

Het laatste criterium dat we handhaven is ook gebaseerd op de hamming afstand tussen twee
vectoren. En wel tussen de input x en de output σ(x). De gemiddelde afstand tussen input en
output geeft een beeld van de samenhang tussen de input en de output van de afbeelding σ.

4.2 Toepassing van de criteria

We beschrijven nu de werkwijze om te onderzoeken welke σa,b het best aan de zojuist gedefinieerde
criteria voldoet. Hiertoe beschouwen we de verzameling S = {σa,b|a, b ∈ F2[x]/(x8+1)}. Allereerst
gaan we op zoek naar een geschikte keuze voor a. Dit doen we door het criteria van de bijectie
toe te passen. Hierdoor vallen de elementen uit F2[x]/(x8 + 1) met een even aantal termen af. Uit
de eenheden die overblijven, maken we een selectie door voor elk element de inverse te berekenen.
Om eenvoudige implementatie te waarborgen, kijken we allereerst naar de paren van inversen die
beide 3 termen hebben. Omdat het criterium van het avalanche effect alleen afhankelijk is van
de keuze van a, verifiëren we voor de tot nu toe geselecteerde waarden van a de waarde van v
voor σa,b. De a-waarden waarvoor de v van σa,b minder afwijkt van 4 dan de v van σAES worden
geselecteerd om mee door te gaan. Voordat we voor deze waarden op zoek gaan naar een geschikte
b, bepalen we de orde van σa,0. De a-waarden met de hoogste orde zullen dan als eerste onderzocht
worden op bijpassende b-waarden. Op deze manier hopen we een voorselectie te maken voor een
krachtige a.

Voor deze overgebleven a-waarden onderzoeken we voor welke b-waarde σa,b beter uit de criteria
komt dan de voor de S-box gebruikte σ. Daarvoor bepalen we eerst de waarden van b zodanig
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dat {x ∈ F8
2| cc(x) = 1} = ∅. Voor deze b’s bepalen we de orde van σa,b en het gemiddelde van

H(x, σ(x)). Als laatste vergelijken we de verkregen resultaten met σAES .

Kort samengevat worden er dus de volgende stappen gezet om afbeeldingen σa,b te bepalen die
beter aan de criteria voldoen dan σAES :

1. Bijectie;

2. Avalanche effect;

3. Orde van σa,0;

4. Correlatiecoëfficiënt;

5. Orde van σa,b;

6. gem(H(x, σ(x)).

5 Resultaten uit Maple

In tabel 1 zijn de resultaten te zien voor het toepassen van de eerste drie criteria. De waarden
voor a zijn allereerst gerangschikt op de mate waarin ze het avalanche effect benaderen en daarna
op de grootte van de orde van σa,b. Voor de twee beste waarden zijn in de tabellen 2 en 3 de
waarden voor b te zien die aan critrium 4 voldoen. Voor deze waarden zijn de laatste twee criteria
geverifieerd, zoals in de tabellen is te zien. In deze tabel zijn de waarden van b gerangschikt op
grootte van ord(σa,b. Als laatste worden in 4 de combinaties van a en b gegeven waarvoor σa,b op
alle criteria beter voldoet dan σAES . In de bovenste rij staan de a en b die in σAES gebruikt zijn.

Tabel 1

a a−1 v ord(σa,0)
1 + x4 + x7 x+ x2 + x6 2031/512 504 780
x2 + x3 + x7 x3 + x6 + x7 2031/512 89 250
1 + x+ x5 1 + x+ x5 2031/512 16 380
1 + x3 + x4 1 + x3 + x7 2031/512 10 920
x+ x4 + x5 x+ x4 + x5 2031/512 1 260
1 + x2 + x6 1 + x2 + x6 2077/512 14 616
x2 + x4 + x6 x2 + x4 + x6 2077/512 6 580
x+ x3 + x7 x+ x5 + x7 2077/512 3 852
x+ x3 + x5 x3 + x5 + x7 2077/512 1 128
1 + x2 + x4 1 + x4 + x6 2077/512 486
x3 + x4 + x7 x3 + x4 + x7 2107/512 45 448
1 + x4 + x5 x2 + x3 + x7 2107/512 19 698
x+ x2 + x5 x+ x5 + x6 2107/512 18 480
1 + x+ x4 x2 + x6 + x7 2107/512 2 016
1 + x3 + x7 1 + x3 + x7 2107/512 1 530

14



Tabel 2

b ord(σa,b) gem(H(x, σa,b(x)))
x+ x2 + x3 + x6 + x7 60 459 672 131/32
x2 + x3 + x5 + x7 4 398 030 123/32

x2 + x3 + x4 + x5 + x6 2 236 500 125/32
1 + x7 1 821 312 131/32

1 + x+ x4 + x6 1 067 430 245/64
1 + x+ x3 + x5 451 878 65/16

1 + x3 + x4 + x6 + x7 434 720 259/64
x2 + x3 + x4 + x6 362 520 263/64

1 + x2 + x4 + x6 + x7 340 800 245/64
1 + x+ x3 + x4 + x5 + x6 321 552 4

x+ x3 + x4 + x6 312 858 259/64
x2 + x5 + x6 + x7 245 920 4

x2 + x7 212 040 4
1 + x+ x3 + x4 46 410 4
1 + x+ x5 + x7 44 730 267/64

1 + x2 + x3 + x4 + x5 42 720 63/16
x2 + x4 + x6 + x7 14 916 125/32

1 + x4 + x5 10 440 65/16
1 + x2 + x5 + x7 6 768 63/16

1 + x+ x7 4 944 4
x+ x2 + x5 2 760 131/32
x+ x6 + x7 2 448 65/16

1 + x+ x2 + x3 + x4 + x6 500 267/64
x+ x2 + x3 + x4 + x5 + x6 256 255/64
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Tabel 3

b ord(σa,b) gem(H(x, σa,b(x)))
1 + x2 + x3 + x6 34 215 390 4
1 + x+ x5 + x7 30 815 928 131/32
1 + x3 + x4 + x5 25 675 650 65/16
x+ x2 + x3 + x6 23 286 120 65/16
1 + x4 + x5 + x7 7 776 216 63/16

1 + x4 + x5 + x6 + x7 5 711 200 245/64
1 + x3 + x6 5 218 884 259/64

1 + x2 3 579 408 263/64
1 + x+ x2 + x3 + x5 3 021 480 267/64

1 + x4 2 795 310 4
x2 + x3 + x4 + x6 2 234 106 125/32

x7 1 016 736 255/64
x+ x3 + x6 + x7 995 400 131/32
x+ x2 + x5 + x7 745 550 4
x+ x4 + x5 + x7 684 250 4
x+ x2 + x3 589 992 267/64

x+ x2 + x6 + x7 491 036 63/16
x2 + x5 378 420 123/32

1 + x+ x4 + x5 312 156 65/16
1 + x2 + x4 + x6 + x7 127 530 245/64

x+ x7 126 420 131/32
1 + x2 + x4 + x5 92 070 125/32

x+ x3 + x4 + x6 + x7 85 020 259/64
x+ x2 + x3 + x5 + x6 + x7 78 008 4

x4 + x6 + x7 28 728 245/64
x+ x2 + x4 + x5 + x7 27 720 249/64

1 + x3 + x4 + x6 19 800 4
1 + x+ x2 + x3 + x4 + x5 + x6 14 250 257/64

1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 10 440 125/32
1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x7 10 038 4

x+ x3 + x5 8 058 267/64
1 + x2 + x5 7 854 253/64

x2 + x5 + x6 + x7 5 040 121/32
1 + x+ x3 + x5 + x6 + x7 2 892 131/32
x3 + x4 + x5 + x6 + x7 4940 249/64

x+ x6 840 4
1 + x+ x3 + x4 256 135/32

Tabel 4: Vergelijking met σa,b

a b v ord(σa,b) gem(H(x, σ(x)))
1 + x+ x2 + x3 + x4 1 + x+ x5 + x6 2068/512 277 182 511/128 ≈ 3,992

1 + x4 + x7 1 + x+ x3 + x4 + x5 + x6 2031/512 321 552 4
x2 + x3 + x7 1 + x2 + x3 + x6 2031/512 34 215 390 4
x2 + x3 + x7 1 + x4 2031/512 2 795 310 4
x2 + x3 + x7 x+ x2 + x5 + x7 2031/512 745 550 4
x2 + x3 + x7 x+ x4 + x5 + x7 2031/512 684 250 4
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6 Conclusie

Uit de resultaten blijkt dat op basis van de in sectie 4 opgestelde criteria, er keuzes voor σa,b
mogelijk zijn die beter zijn dan σAES . De S-box σx2+x3+x7,1+x2+x3+x6 voldoet op alle criteria
minstens zo goed als σAES . De orde is zelfs meer dan 123 maal zo groot als de orde van σAES .
De S-box in het AES-algoritme is dus niet uniek in zijn eigenschappen.

7 Discussie

In deze scriptie is vooral ingegaan op de S-box. Hoewel dit vanwege het niet lineair zijn een
belangrijke stap is in het algoritme, zouden ook andere functies onder de loep genomen kunnen
worden. Verder waren sommige gehanteerde criteria erg beperkend. We hebben bijvoorbeeld alleen
naar a waarden gekeken waarvoor het aantal termen van a en van a−1 beide nul was. Dit was
voldoende om te kunnen concluderen dat er keuzes voor σa,b mogelijk zijn die minstens even goed
aan de door ons gestelde criteria voldoen. Er kunnen echter door een efficiëntere implementatie
meerdere mogelijkheden behandeld worden. Door nog andere criteria toe te voegen zou dit nieuwe
inzichten kunnen geven.
Als laatste is het aspect van het toevoegen van de sleutel onderbelicht. In een vervolgonderzoek
zou men in kunnen gaan op het gebruiken van een sleutel van een andere grootte en het proces
van sleuteluitbreiding kan verder onderzocht worden.
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A Bijlage

Om de orde van een afbeelding te bepalen, schrijven we de afbeelding als een permutatie van
disjuncte cykels. We zullen dit illustreren voor een bijectieve afbeelding h : R→ R, waarbij R een
eindig aantal elementen bevat. Voor ‘startgetal’ x ∈ R ziet een cykel er als volgt uit:

(x h(x) h2(x) h3(x) . . . hl(x)) (4)

Zodra er voor een l geldt dat hl(x) = x, wordt de cykel afgesloten bij hl−1(x) en heeft de cykel
lengte l. Voor het maken van de permutatie van disjuncte cykels gaan we als volgt te werk:

1. Maak een cykel voor een x ∈ R;

2. Maak een cykel voor een y ∈ R die niet in de cykel van x voorkwam;

3. Maak een cykel voor een z ∈ R die niet in de cykel van x of y voorkwam;

4. . . .

Dit herhalen we totdat alle elementen uit R in een cykel voorkomen. Omdat de afbeelding h
bijectief is, bezit elk element van R een unieke inverse. Dat betekent dat elk element in slechts
één van de gecreërde cykels voorkomt, dus de cykels zijn disjunct. Door het product te nemen van
de cykels hebben we de permutatie van h gevonden. De orde van de afbeelding h is dan gelijk aan
het kleinste gemene veelvoud van de lengtes van de disjuncte cykels.

Voor het bepalen van de orde van de afbeeldingen λ en σ is deze procedure gëımplementeerd in
Maple. Om bij te houden welke elementen van F2[x]/(x8 +1) in een cykel zijn geplaatst, maken we
gebruik van een 0-vector van 256 elementen. Deze noemen we B. Het ide element correspondeert
met het getal i− 1 uit het 10-tallig stelsel. Dit getal kunnen we in het tweetallig stelsel schrijven
als een verzameling van acht 0-en en 1-en: een byte. Zoals gewoonlijk in de AES, identifeceren we
deze byte met een polynoom met graad < 8. Elk polynoom uit F2[x]/(x8 + 1) correspondeert dus
met een element uit de vector van 256 elementen. Zodra een polynoom in een cykel voorkomt,
zetten we het bijbehorende element uit B van een 0 om in een 1. In het programma lambda zien
we dat als volgt:

• We beginnen de procedure met het definiëren van B. In de whileloop met B[i] 6= 0 bepalen
we het eerste element van B dat 0 is.

• Dit getal zetten we met de functie h om naar een polynoom, zodat er met de functie λ
gëıtereerd kan worden. Dit ’eerste’ element van een cykel, wordt opgeslagen in de matrix q
met het commando extend.

• We bepalen de hele cykel in de whileloop met λ(a, b, p) 6= q[j, 1]. Elk element wordt op-
geslagen in B met het commando Fill en met de variable n wordt de lengte van de cykel
bepaald.

• De lengtes van de cykel worden met het commando extend opgeslagen in de matrix r. Deze
wordt met q samengevoegd tot de matrix A. In deze matrix is te zien welke lengtes van de
cykels er voorkomen en door welk element elke cykel wordt ’voortgebracht’.

• De orde wordt bepaald in de for-loop. Daarin wordt het kleinste gemene veelvoud (lcd) van
de lengtes van de cykels bepaald.
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 Figuur 2: Maple-code om orde van λa,b te berekenen
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Figuur 3: Maple-code om de grootte van het avalanche effect te berekenen

Ook het berekenen van het avalanche effect wordt met behulp van Maple gedaan (Figuur 3).
Voor het avalanche effect berekenen we gem

y,a|H(y,z)=1

H(σa,b(y), σa,b(z)). Het bepalen van alle y en

z met H(y, z) = 1 doen we door de polynomen y en z op te tellen modulo 2. Door dan x = 1 te
substitueren, krijgen we het aantal termen dat verschillend was, dus de hamming afstand tussen
y en z. Op dezelfde manier bepalen we dan de afstand tussen σa,b(y) en σa,b(y). Deze slaan we
met het commando Fill op in de vector H zodat we daar uiteindelijk het gemiddelde over kunnen
nemen.

De correlatie-coëfficiënt voor een byte x ∈ F8
2 wordt berekend met cc(x) =

∑
(xi−x̄)(yi−ȳ)

‖~x−x̄·~1‖·‖~y−ȳ·~1‖ voor

y = σa,b(x). In het gëımplementeerde programma (Figuur 4), wordt als input een getal g gegeven.
Deze wordt met de functie byte omgezet naar een vector die we xnew hebben genoemd. Voor
het bepalen van y = σ(x) zetten we het getal g eerst om in een polynoom zodat we met σa,b de
polynoomvorm van y kunnen bepalen. Deze polynoomvorm zetten we met de functies byte en subs
om in de vector ynew. De x̄ en ȳ worden respectievelijk weergegeven met xgem en ygem. xunit
en yunit geven respectievelijk de vectoren x̄ ·~1 en ȳ ·~1 uit de formule weer. Om te voorkomen dat
er een deling door 0 voorkomt, berekent de procedure in die gevallen niet de correlatiecoëfficiënt.
Bij het criterium waarin de correlatiecoëfficiënt wordt gebruikt, wordt voor een vaste a gekeken
voor elke waarde van b gekeken wat de maximale cc-waarde is. Dit gebeurt in de for loop. In deze
loop wordt met de variabele n bijgehouden hoe vaak de absolute waarde van de cc gelijk is aan 1.
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Figuur 4: Maple-code om de correlatiecoëfficiënt te berekenen
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Figuur 5: Maple-code om de orde van σa,b en het gemiddelde van H(x, σ(x)) te berekenen

Het programma dat de orde van σ en gemH(x, σ(x)) berekent, is grotendeels hetzelfde als het
programma om de orde van λ te berekenen (Figuur 5). Voor het berekenen van gemH(x, σ(x))
wordt de vector H gedefinieerd. Tijdens het berekenen van de orde wordt voor elke x ∈ F8

2 σ(x)
berekend. Met het commando Fill wordt de hamming afstand tussen deze twee bytes opgeslagen
in de vector H. Voor gemH(x, σ(x)) hoeft dan op het eind alleen het gemiddelde van de elementen
van H genomen te worden.
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