Criptoanálise
Há mais de 2000 anos que várias organizações tentam manter secretas as suas
comunicações. Lado a lado com estes esforços estão os esforços dos
"quebradores de códigos", que tentam achar padrões em mensagens
aparentemente sem sentido quebrando o código. Isto é a criptologia: por um
lado a criptografia, por outro a criptoanálise.
No presente artigo vamos abordar algumas das técnicas disponíveis ao
criptoanalista, nomeadamente o estudo da frequência relativa das letras ou
grupos de letras numa dada língua natural e os algoritmos de factorização de
números primos.
1. Introdução.
A capacidade de comunicar está na base da definição de qualquer sociedade humana, a necessidade de
esconder a informação que um dado grupo troca entre si dos outros grupos vem logo a seguir, concomitante
com esta vem a necessidade de descobrir os segredos que os outros pretendem guardar. Os sistemas
criptográficos surgiram então como forma de garantir a confidencialidade da informação, a criptoanálise
surgiu como forma de "quebrar" essa mesma confidencialidade.
U m sistema criptográfico é um conjunto de técnicas que permitem tornar incompreensível uma dada
mensagem, de modo que só o verdadeiro destinatário da mesma a consiga decifrar, obtendo dessa forma o texto
original [4,6,7].
A criptoanálise, pelo seu lado, desenvolve as técnicas capazes de "quebrar" as diferentes cifras de forma a
conseguir recuperar o texto original, mesmo que parcialmente, a partir do texto cifrado.
É importante notar que a criptoanálise não é o mesmo que a decifração de uma mensagem cifrada. Neste
último caso está-se perante um processo "normal" de, dado um texto cifrado, obter o texto original, isto é, o
decifrador pertence ao mesmo grupo que o cifrador e tem a informação necessária para, por um processo
simétrico ao da cifração, obter a mensagem original a partir da mensagem cifrada. No caso da criptoanálise
está-se perante um elemento de um grupo contrário que ou não tem nenhum conhecimento sobre o processo de
cifração ou tem um conhecimento parcial do mesmo.
No presente artigo vamos abordar algumas das técnicas disponíveis ao criptoanalista, nomeadamente o
estudo da frequência relativa das letras ou grupos de letras numa dada língua natural e os algoritmos de
factorização de números primos. A cada método de criptografia estão associados um ou mais métodos de
criptoanálise. No caso presente trata-se dos sistemas de substituição monoalfabéticos e o método RSA [1,4,6,7].

Caderno_2
quarta-feira, 6 d e M a i o d e 2 0 0 9 12:54:46

2. Criptoanálise
Como já foi dito, o criptoanalista tenta obter o texto original a partir do texto cifrado, não tendo para tal o
conhecimento do processo exacto usado para a cifração, em particular não tendo conhecimento da chave
secreta necessária para a decifração.
Quais são então os objectos e as técnicas do criptoanalista? Para já o(s) texto(s) cifrado(s), eventualmente o
conhecimento do tipo de cifração usada, e também o conhecimento, mesmo que parcelar, do(s) texto(s)
original(is). As histórias de espionagem estão cheias de casos em que uma dada informação é "entregue" ao
inimigo só para provocar uma mensagem cifrada cujo texto original se poderia adivinhar, ou então de golpes de
sorte que resultam na obtenção de informações importantes sobre o processo de cifração usada pelo inimigo.
Estes são alguns dos objectos que o criptoanalista tem ao seu dispor; vejamos agora algumas das técnicas de
que ele se pode socorrer. No que se segue vamos assumir que temos o conhecimento do tipo de cifração usado e
de um, ou mais, textos cifrados.
2.1 Sistemas de substituição monoalfabéticos
Os sistemas de substituição monoalfabéticos são caracterizados por serem sistemas em que cada letra do
texto original é substituída por uma outra letra no texto cifrado, sendo que ambos os textos usam o mesmo
alfabeto de base. U m exemplo de um sistema desse tipo é a designada Cifra de Júlio César. Neste sistema, cada
letra é substituída por uma outra três posições mais à direita no alfabeto romano. Este é um sistema de
substituição monoalfabético aditivo [6, 7] muito simples de quebrar. A designação "aditivo" advém do modo
como é feita a substituição, neste caso preciso, pela adição (deslocação para a direita) de três posições à posição
original da letra no alfabeto. Considerando que o alfabeto tem 26 caracteres distintos, existem somente 25 cifras
distintas. Como tal um "ataque directo" por tentativa e erro é possível, permitindo "quebrar" a cifra
rapidamente.
Nem todos os sistemas de substituição monoalfabéticos são assim tão fáceis de quebrar. No entanto, a sua
própria essência vai permitir um outro tipo de "ataque", sendo este aplicável a todos os sistemas deste tipo que
possamos inventar.
Como foi dito atrás, cada letra do alfabeto é substituída por uma outra. Quer isto dizer que, num dado texto,
todos os "a" são substituídos por, por exemplo, "t", isto é, pode dizer-se que todos os "a" continuam no texto
cifrado, só que mascarados de "t". Será que isso é importante? Será que desse facto podemos extrair alguma
informação que nos permita decifrar o texto cifrado?
A resposta a estas duas questões é afirmativa em ambos os casos. Para uma dada língua natural pode
verificar-se que cada letra tem uma frequência própria, por exemplo para o Português temos (não se têm em
conta os caracteres acentuados) [6,7]:
A
F
K
P
U
Z

12,71%
1,34%
0,00%
3,07%
3,44%
0,37%

B
G
L
Q
V

0,81%
1,32%
3,23%
1,41%
1,36%

C
H
M
R
W

4,16%
0,74%
4,48%
6,47%
0,02%

D
I
N
S
X

5,52%
7,18%
5,24%
7,99%
0,28%

E
J
O
T
Y

11,99%
0,21%
11,32%
5,31%
0,02%

E possível, dados estes valores, agrupar as letras em grupos bem definidos, das mais frequentes para as
menos frequentes:
l.°A,E,0
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