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B. Blue Midnight Wish, popis a principy
Vlastimil Klíma, nezávislý konzultant - kryptolog, Praha,
(http://cryptography.hyperlink.cz, v.klima@volny.cz)
Připomeňme si v krátkosti, co mají BMW a SHA-2 společné. Jsou založeny na iterativním
principu a kompresní funkci. Zpráva, která se má hašovat, se doplní definovaným způsobem
tzv. paddingem a počtem zpracovávaných bitů původní zprávy a zarovná se na nejbližší
násobek délky bloku buď 512/1024 bitů podle toho, zda se jedná o BMW256/BMW512 nebo
SHA256/SHA512.

Obr.: Iterativní princip hašovací funkce
Potom se tyto funkce shodují v tom, že používají tzv. iterativní výpočet s použitím tzv.
kompresní funkce a průběžné hašovací hodnoty. Průběžná hašovací hodnota se nastaví na
počátku na hodnotu tzv. inicializačního vektoru. Potom se v N krocích vždy ze staré průběžné
hašovací hodnoty a daného bloku zprávy pomocí kompresní funkce vytvoří nová hodnota
průběžné haše. Poslední průběžná hodnota haše (nebo její část) je pak prohlášena za
skutečnou hodnotu haše. Hašování tedy probíhá u BMW i SHA podle stejného následujícího
scénáře.
1. Předzpracování
(a) Doplň zprávu M jednoznačným definovaným způsobem o délku zprávy v bitech a doplněk
(b) Rozděl zprávu na celistvý násobek (N) m-bitových bloků M1, ..., MN.
(c) Nastav počáteční hodnotu průběžné haše H0 = IV.
2. Výpočet haše
For i = 1 to N
{
Hi = f(Mi , Hi-1)
}
3. Závěr
H (M) = definovaných n bitů z hodnoty HN.
Multikolize
Co NISTu vadilo na SHA-2? Především to byla Jouxova práce [17], která ukázala, že funkce
typu SHA-2 a mnoho jiných umožňují nalézt multikolize rychleji, než u náhodného orákula.
A to i přesto, že samotné SHA-2 byly odolné proti (jednoduché) kolizi! To znamená, že nalézt
jednoduchou kolizi k SHA2-n (n je počet bitů výstupní haše, pro jednoduchost uvažujme n =
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256/512) vyžadovalo 2n/2 výpočtů pro narozeninový paradox. V tomto směru byla SHA2-n
velmi kvalitní, stejně kvalitní jako náhodné orákulum (náhodná funkce). To, co vadilo, byl
právě objev Jouxe [17], který ukázal, že konstrukce iterativního typu umožňují nalézt
multikolize poměrně snadno, a to pomocí kolizí jednoduchých, pokud je výsledná haš stejně
široká, jako průběžná haš (tj. n-bitová). U náhodného orákula je k dosažení r = 2k multikolizí
nutno provést zhruba 2n*(r - 1) /r operací, tedy počet operací blízký 2n, zatímco Joux navrhl
metodu, kde postačilo pouze k * 2n/2 operací. Také byla nalezena možnost konstrukce
multivzorů pomocí pevných bodů [18], využívajících stejných slabin iterativní konstrukce.
Muselo se tedy něco změnit na vlastní konstrukci hašovacích funkcí.

Obr.: Multikolize pomocí jednoduchých kolizí
Útok prodloužením zprávy
NISTu také vadil fakt, že funkce typu SHA-2 jsou náchylné na útok prodloužením zprávy.
Pokud útočník zná hodnotu H(M), může spočítat libovolnou hodnotu H(extM), kde extM je
rozšíření zprávy M na zprávu M1, ..., MN, E pro libovolný řetězec E. Útočník prostě vezme
hašovací hodnotu H(M). Ví, že to je průběžná hašovací hodnota po zpracování bloku MN, a
proto jen pokračuje ve zpracování řetězce E, aniž by musel znát zprávu M. Samozřejmě opět
za podmínky, že výsledná haš je stejně široká, jako průběžná haš. Útok vadí například při tzv.
naivním použití haše při autentizaci zprávy M klíčem K, pomocí hodnoty H(K || M). Útočník
může ke zprávě M přidat svůj libovolný doplněk E a dopočítat výše uvedeným způsobem
H(K || M || E), což vypadá, že znal hodnotu K. Proto byla požadována odolnost proti tomuto
útoku.
Dvojnásobná pumpa
K řešení těchto problémů byly v roce 2005 a 2006 konány dvě speciální konference NISTu
[19], [20] ještě před vypsáním soutěže o nový standard SHA-3. Na nich bylo prezentováno
několik myšlenek, jak zabránit multikolizím a multivzorům novými konstrukcemi. Problém je
v tom, že přirozené a prakticky použitelné hašovací funkce, tj. rychlé a bez zvláštních nároků
na paměť, mají všechny konstrukci iterativního typu, ale právě ony mají uvedené generické
neduhy. Zvláštností jsou například konstrukce typu stromové struktury, vyžadující více
paměti apod. Jednu z elementárních myšlenek navrhl Lucks [16], a to zdvojnásobit šířku
průběžné haše a jako výslednou haš brát pouze polovinu výsledné průběžné haše. V takové
konstrukci n-bitové hašovací funkce (má n bitů výstupu) by bylo potřeba k nalezení k
vnitřních kolizí pro Jouxův útok celkem k * 22n/2 = k * 2n operací, což je nyní velmi
dostačující obrana. Dvojnásobná vnitřní šířka však při výpočtu haše trvá zhruba 4x déle,
protože kvalitní 2n bitový (průběžný) výstup lze obvykle zajistit přibližně se čtyřnásobnou
složitostí. To byla zase rána pro návrháře! Avšak část kandidátů, přihlášených do soutěže o
standard SHA-3 této myšlenky využila. Začalo se jí říkat dvojnásobná pumpa (double pipe).
Dvojnásobná pumpa zabraňuje všem výše uvedeným útokům.
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Konstrukce BMW využívá také dvojnásobné pumpy, ale uvidíme, že BMW má uvnitř a
přechodně dokonce čtyřnásobnou pumpu. Dobře je čtyřnásobná pumpa vidět z obrázku z
originální dokumentace. Je to hodnota (Qa, Qb). Přitom Qa, Qb a Hi jsou dvojnásobně široké
oproti klasické jednoduché pumpě (výsledná haš je polovina hodnoty HN), takže vnitřní stav
BMW je v jednom okamžiku - (Qa, Qb), tj. dokonce čtyřnásobně široký oproti výsledné haši.

Obr.: Dvojnásobná (a lokálně dočasně čtyřnásobná) pumpa u BMW
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Obr.: Základní schéma BMW
Základní struktura
BMW lze představit na různých úrovních podrobnosti. Základem jsou funkce f0, f1, f2. Stará
hodnota průběžné haše H a blok zprávy M vstupuje do funkce f0 a vytváří proměnnou Qa. Qa
a M vstupuje do funkce f1 a vytváří proměnnou Qb. A konečně nyní všechny tři Qb a Qa a M
vstupují do funkce f2 a vytváří novou hodnotu průběžné haše H. Připomeňme, že hodnoty M,
Qa, Qb, H jsou dvojnásobně široké než je finální hašovací hodnota.
Základní princip - míchání
Funkce f0
Funkce f0 má ve skutečnosti jakoby jeden vstup. Na počátku totiž dojde ihned k binárnímu
součtu vstupních hodnot (M ⊕ H) a poté se už pracuje jen s touto hodnotou (ale jen v f0!, M
samotné ještě vstoupí do hry v f2). f0 je vůči tomuto vstupu bijektivní transformace, která má
za cíl rozprostřít malou změnu vstupu do co nejvíce bitů výstupu, hodnoty Qa.
Funkce f1
Funkce f1 je jiná, má dva vstupy a může být chápána jako slabá bloková šifra, u níž je klíč
tvořen vstupem M a otevřený text je tvořen vstupem Qa. Výstupem je "šifrový text" Qb. Tato
funkce sice není konstruována jako bloková šifra, ale míchá bity "otevřeného textu (Qa)" a
"klíče (M)".
Funkce f2
Konečně funkce f2 je opět trochu jiná než předchozí dvě, neboť má tři vstupy - M, Qa a Qb a
jediný výstup - novou hodnotu H. Tato funkce míchá a komprimuje všechny tři vstupy do
výstupu. K tomu využívá určitým způsobem bijekce a různé další principy.
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Obr.: Bezpečná schémata typu PGV [21], konstruovaná pomocí blokové šifry
Z hlediska blokové šifry se ve funkci f2 míchá dohromady otevřený text, šifrový text i klíč.
Proto se také v dokumentaci BMW hovoří o tom, že toto je určité zobecnění všech 12
"bezpečných" schémat z práce PGV [21], zahrnujících klasickou Davies-Meyerovu
konstrukci (schéma PGV číslo 5) nebo Myiaguchi-Preneelovu konstrukci (schéma PGV číslo
7) nebo zbylých 10 z tzv. bezpečných schémat typu PGV. Všechna tato schémata totiž také
míchají otevřený text, klíč a šifrový text blokové šifry nějakým způsobem dohromady.
Protože f2 je složitější funkcí, hovoříme o zobecnění, i když je to pouze v intuitivní rovině.

Obr.: Podrobnější dekompozice BMW
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Obr.: Úplná dekompozice BMW (w je šířka slova, pro BMW256/512 je w = 32/64)
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Podrobnější popis funkcí
Nyní se podíváme na funkce f0, f1, f2 podrobněji. Obrázky platí pro obě základní verze
BMW256/512, které se jen liší počtem bitů slova w = 32/64.
Téměř všechny transformace na obrázku jsou bijekcí, buď jednoho vstupu nebo obou, když
jeden je fixován. Výjimkou je bijektivní lineární matice L, která je rozdělena na dvě části La a
Lb, které nejsou bijekcí. Obě části La a Lb se však (aritmeticky) sčítají, a proto při zanedbání
bitů přenosu dochází při jejich sečtení ke sloučení binárnímu: L = La ⊕ Lb. Tím vzniká
bijektivní lineární obraz L(Qb) vstupu Qb ve dvou částech. Pokud uvažujeme bity přenosu,
tyto bity ovlivňují bity vyšší, ale jen se snižující se pravděpodobností, a proto základní
zobrazení L(Qb) zůstává z pravděpodobnostního hlediska dominantní částí součtu funkcí f3 a
f4.
V celém schématu jsou použité funkce kompozicí dílčích funkcí, přičemž je (až na 1 výjimku)
použito pravidlo, že se střídají aritmetické a binární operace. Tím je výsledná kompozice
nelineární jak vzhledem k binárnímu vyjádření, tak vzhledem k aritmetickému (číselnému,
mod 232 nebo 264) vyjádření.

Funkce f0
Dva vstupy jsou na počátku binárně sečteny A0(M, H) = M ⊕ H. Tato hodnota je pak
bijektivně transformována nejprve čistou aritmetickou kombinací - bijekcí A1 za použití
operací ADD a její výsledek je poté transformován čistou binární lineární kombinací - bijekcí
A2 za použití operací ⊕ na výstup Qa. Hodnota Qa je tak nelineární bijektivní transformací
hodnoty M ⊕ H.
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Máme f0(M, H) = A2(A1(A0(M, H))), tj. f0 = A2 • A1 • A0 je kompozicí bijektivních
transformací, kde se střídají binární a aritmetické operace. A0 je podle tabulky 2.2. z originálu
definována jako A0(H, M) = X = M ⊕ H (po slovech), A1 je tamtéž definována jako A1: X→
W, kde
W[ 0]
W[ 1]
W[ 2]
W[ 3]
W[ 4]
W[ 5]
W[ 6]
W[ 7]
W[ 8]
W[ 9]
W[10]
W[11]
W[12]
W[13]
W[14]
W[15]

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

X[5]-X[7]+X[10]+X[13]+X[14]
X[6]-X[8]+X[11]+X[14]-X[15]
X[0]+X[7]+X[ 9]-X[12]+X[15]
X[0]-X[1]+X[ 8]-X[10]+X[13]
X[1]+X[2]+X[ 9]-X[11]-X[14]
X[3]-X[2]+X[10]-X[12]+X[15]
X[4]-X[0]-X[ 3]-X[11]+X[13]
X[1]-X[4]-X[ 5]-X[12]-X[14]
X[2]-X[5]-X[ 6]+X[13]-X[15]
X[0]-X[3]+X[ 6]-X[ 7]+X[14]
X[8]-X[1]-X[ 4]-X[ 7]+X[15]
X[8]-X[0]-X[ 2]-X[ 5]+X[ 9]
X[1]+X[3]-X[ 6]-X[ 9]+X[10]
X[2]+X[4]+X[ 7]+X[10]+X[11]
X[3]-X[5]+X[ 8]-X[11]-X[12]
X[12]-X[4]-X[6]-X[ 9]+X[13]

A2 je definována jako sada lineárních bijekcí, aplikovaných na jednotlivá slova W, viz tabulka
2.2., přičemž tyto lineární bijekce (tzv. xorshifty) jsou definovány (uvádíme je pro jednoduchost jen pro 32bitovou verzi) takto:

("xorshifty" typu r jsou použity později ve funkci f1).
Funkce f1
U funkce f1 hovoříme o slabé šifře, protože oba typy míchání nejsou v žádném případě
dokonalé. Zde je také jediné místo, kde se používá princip měnitelného (laditelného, tunable)
parametru pro možné zesílení nebo urychlení hašovací funkce. Označíme-li E onu blokovou
šifru, můžeme f1 vyjádřit jako f1(M, Qa) = EB(M)(Qa). Klíčem je M. Klíč je expandován
bijektivní transformací B na 16 rundovních klíčů B(M). V každé rundě je použit jeden
rundovní klíč. Rundy jsou dvojího typu, první typ je složitější a je použit na počátku. Počet
těchto rund se označuje expandrounds1 a defaultní hodnota je expandrounds1 = 2 rundy. Poté
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následuje expandrounds2 rund druhého typu, které jsou jednodušší. Je jich expandrounds2 =
16 - expandrounds1, tj. defaultně 14. Máme

Zvláštnosti funkce f1
Funkci f1 lze rozložit na tzv. horní a dolní trojúhelníkové bijekce TU (upper triangle) a TL
(lower triangle), mezi nimiž je vrstva přičtení klíče KA (key addition): f1 = TL • KA • TU.
Přitom TU a TL jsou samy o sobě kombinací binárních a aritmetických kombinací, takže
vytváří nelineární blok. Tento rozklad není přímo vidět v následujících definicích funkcí
expand1 a expand2, ale lze to tak rozložit, viz dodatek.
Zajímavé je, že f1 je bijekce jak při pevném M, tak při pevném Qa. Pro blokové šifry je
obvyklé, že pro pevný klíč je šifrový text bijektivním zobrazením textu otevřeného. Není ale
obvyklé, aby při pevném otevřeném textu byla bloková šifra také bijektivnín zobrazením klíče
na šifrový text. Zde to má velký význam v tom, že oba dva vstupy jsou chápány jako
rovnocenné, a to i jako klíč, i jako otevřený text. V závěrečném zpracování se také oba dva
vstupy kombinují ve funkci f2, dohromady s jejich společně dosaženým výstupem - šifrovým
textem. Další vlastností je, že vstup Qa je bijektivním obrazem M ⊕ H, zatímco vstup klíče je
bijektivním obrazem M. Klíčová myšlenka je, že při analýze nebo útoku na hašovací funkci se
nutně musí jedna z těchto hodnot (M, M ⊕ H) změnit, jinak celá kompresní funkce v daném
kroku proběhne stejně. Při útoku se musí uvažovat různé zprávy, jinak bychom nic
nevyzkoumali. To vede k tomu, že se v některém kroku kompresní funkce liší buď vstup M
nebo vstup průběžné haše H nebo oba dva. Přitom M ⊕ H může být i stejné i různé. V
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každém případě se ale dvojice vstupů (M ⊕ H, M) musí v tomto okamžiku lišit. Důsledkem
je, že jeden nebo oba vstupy funkce f1 se musí změnit (a jejich změny jsou eventuelně ještě
rozprostřeny bijekcemi f0 a B). Funkce f1 pak tyto změny propaguje na svůj výstup. Protože
výstup Qb je funkcí dvou vstupů M a H, nemůže být jejich bijektivním obrazem a nutně
existuje velká množina vnitřních kolizí při zobrazení (M, H) na Qb. Proto se vstupy (M, M ⊕
H) nezapomínají a vstupují do zpracování f2, prostřednictvím svých bijekcí. Proto je také
garantováno, že tyto vstupy se ve funkci f2 mění, i kdyby Qb zůstalo konstantní.
Funkce f2
Funkce f2 používá lineární (binární) bijektivní matici L, která je rozdělena na dvě části La a
Lb, L = La ⊕ Lb, přičemž i La a Lb mají vysokou hodnost (jsou téměř bijektivní). Účelem f2 je
kombinovat vstupy M, a Qa s Qb, což se děje sloučením Qb s M a s (M ⊕ H), přesněji téměř
bijektivních obrazů Qb s bijektivními obrazy M a M ⊕ H. Zde je opět velmi důležité, že
alespoň jeden z výrazů Qb, M a M ⊕ H se musí v daném kroku (viz výše), lišit. Jestliže se
totiž neodlišuje ani M ani Qb, musí se odlišovat H, tedy odlišuje se výraz M ⊕ H, kde M je
sice konstantní, ale H se mění.

Lb
La
f5
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Závěr
V tomto článku jsme uvedli základní popis a některé vlastnosti hašovací funkce Blue
Midnight Wish, kandidáta, který je z hlediska rychlosti na špičce ze všech 51 kandidátů na
funkci SHA-3. Viděli jsme také velký význam bijekcí při jeho návrhu. Z toho důvodu
můžeme nově BMW chápat jako zkratku principu "Bijections Mounted Widely". Čtenářům se
omlouváme, nemohli jsme uvést všechny vlastnosti a principy, spíše jen ukázat, co se skrývá
za nic neříkajícími rovnicemi nebo pár instrukcemi zdrojového kódu. Podrobnější popis,
analýzu a průběžné novinky je možné sledovat na internetu (např. [2]).
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Dodatek: Rozklad funkce f1 na TU, KA a TL.
Původní definici funkce f1 lze vyjádřit následujícími rovnicemi. V nich si už připravíme půdu
pro rozklad, přičemž žlutě vyznačíme výrazy patřící do transformace TU, zelené tvoří transformaci TL a konstanty společně se slovy M tvoří klíč KA.
Připomeňme, že první dvě rovnice jsou jiné (složitější funkce expand1) než zbylé (expand2).
Q[16] =
s1(Q[ 0])+s2(Q[ 1])+s3(Q[ 2])+s0(Q[ 3])+s1(Q[ 4])+s2(Q[ 5])+s3(Q[ 6])+
s0(Q[ 7])+s1(Q[ 8])+s2(Q[ 9])+s3(Q[10])+s0(Q[11])+s1(Q[12])+s2(Q[13])+
s3(Q[14])+s0(Q[15])+K[0]
Q[17]=
s1(Q[ 1])+s2(Q[ 2])+s3(Q[ 3])+s0(Q[ 4])+s1(Q[ 5])+s2(Q[ 6])+s3(Q[ 7])+
s0(Q[ 8])+s1(Q[ 9])+s2(Q[10])+s3(Q[11])+s0(Q[12])+s1(Q[13])+s2(Q[14])+
s3(Q[15])+ K[1] + s0(Q[16])
Q[18]=
Q[ 2]+r1(Q[ 3])+Q[ 4]+r2(Q[ 5])+Q[ 6]+r3(Q[ 7])+Q[ 8]+r4(Q[ 9])+
Q[10]+r5(Q[11])+Q[12]+r6(Q[13])+Q[14]+r7(Q[15])+ K[2] +s5(Q[16])+s4(Q[15])
Q[19]=
Q[ 3]+r1(Q[ 4])+Q[ 5]+r2(Q[ 6])+Q[ 7]+r3(Q[ 8])+Q[ 9]+r4(Q[10])+
Q[11]+r5(Q[12])+Q[13]+r6(Q[14])+Q[15] + K[3] +r7(Q[16])+s5(Q[17])+s4(Q[18])
Q[20]=
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Q[ 4]+r1(Q[ 5])+Q[ 6]+r2(Q[ 7])+Q[ 8]+r3(Q[ 9])+Q[10]+r4(Q[11])+
Q[12]+r5(Q[13])+Q[14]+r6(Q[15])+ K[4] +Q[14]+r7(Q[13])+s5(Q[12])+s4(Q[11])
Q[21]=
Q[ 5]+r1(Q[ 6])+Q[ 7]+r2(Q[ 8])+Q[ 9]+r3(Q[10])+Q[11]+r4(Q[12)+
Q[13]+r5(Q[14])+Q[15] + K[5] +r6(Q[16])+Q[17]+r7(Q[18])+s5(Q[19])+s4(Q[20])
Q[22]=
Q[ 6]+r1(Q[ 7])+Q[ 8]+r2(Q[ 9])+Q[10]+r3(Q[11])+Q[12]+r4(Q[13])+
Q[14]+r5(Q[15]) + K[6] +Q[16]+r6(Q[17])+Q[18]+r7(Q[19])+s5(Q[20])+s4(Q[21])
Q[23]=
Q[ 7]+r1(Q[ 8])+Q[ 9]+r2(Q[10])+Q[11]+r3(Q[12])+Q[13]+r4(Q[14])+
Q[15] + K[7] +r5(Q[16])+Q[17]+r6(Q[18])+Q[19]+r7(Q[20])+s5(Q[21])+s4(Q[22])
Q[24]=
Q[ 8]+r1(Q[ 9])+Q[10]+r2(Q[11])+Q[12]+r3(Q[13])+Q[14]+r4(Q[15]) + K[8]+
Q[16]+r5(Q[17])+Q[18]+r6(Q[19])+Q[20]+r7(Q[21])+s5(Q[22])+s4(Q[23])
Q[25]=
Q[ 9]+r1(Q[10])+Q[11]+r2(Q[12])+Q[13]+r3(Q[14])+Q[15] + K[9] +r4(Q[16])+
Q[17]+r5(Q[18])+Q[19]+r6(Q[20])+Q[21]+r7(Q[22])+s5(Q[23])+s4(Q[24])
Q[26]=
Q[10]+r1(Q[11])+Q[12]+r2(Q[13])+Q[14]+r3(Q[15]) + K[10]+Q[16]+r4(Q[17])+
Q[18]+r5(Q[19])+Q[20]+r6(Q[21])+Q[22]+r7(Q[23])+s5(Q[24])+s4(Q[25])
Q[27]=
Q[11]+r1(Q[12])+Q[13]+r2(Q[14])+Q[15] + K[11]+r3(Q[16])+Q[17]+r4(Q[18])+
Q[19]+r5(Q[20])+Q[21]+r6(Q[22])+Q[23]+r7(Q[24])+s5(Q[25])+s4(Q[26])
Q[28]=
Q[12]+r1(Q[13])+Q[14]+r2(Q[15]) + K[12]+Q[16]+r3(Q[17])+Q[18]+r4(Q[19])+
Q[20]+r5(Q[21])+Q[22]+r6(Q[23])+Q[24]+r7(Q[25])+s5(Q[26])+s4(Q[27])
Q[29]=
Q[13]+r1(Q[14])+Q[15] + K[13]+r2(Q[16])+Q[17]+r3(Q[18])+Q[19]+r4(Q[20])+
Q[21]+r5(Q[22])+Q[23]+r6(Q[24])+Q[25]+r7(Q[26])+s5(Q[27])+s4(Q[28])
Q[30]=
Q[14]+r1(Q[15]) + K[14]+Q[16]+r2(Q[17])+Q[18]+r3(Q[19])+Q[20]+r4(Q[21])+
Q[22]+r5(Q[23])+Q[24]+r6(Q[25])+Q[26]+r7(Q[27])+s5(Q[28])+s4(Q[29])
Q[31]=
Q[15] + K[15]+r1(Q[16])+Q[17]+r2(Q[18])+Q[19]+r3(Q[20])+Q[21]+r4(Q[22])+
Q[23]+r5(Q[24])+Q[25]+r6(Q[26])+Q[27]+r7(Q[28])+s5(Q[29])+s4(Q[30]),

kde "klíč" K je definován jako
K = (K0], ..., K[15]) = B(M) + C, kde C je tvořena násobením const5 (pro m = 512 je const5
= 0x05555555 a pro m = 512 je const5 = 0x0555555555555555) a
K[i] = (i+16)*const5 + M[i mod 16]+M[(i + 3)mod 16]-M[(i + 10)mod 16] pro i = 0, ..., 15.
Nyní definujeme horní trojúhelníkovou transformaci P = TU(Qa):
P = (P[0], ..., P[15]) = TU(Qa) = TU (Q[0], ..., Q[15]), kde
P[ 0] =
s1(Q[ 0])+s2(Q[ 1])+s3(Q[ 2])+s0(Q[ 3])+s1(Q[ 4])+s2(Q[ 5])+s3(Q[ 6])+
s0(Q[ 7])+s1(Q[ 8])+s2(Q[ 9])+s3(Q[10])+s0(Q[11])+s1(Q[12])+s2(Q[13])+
s3(Q[14])+s0(Q[15])
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P[ 1]=
s1(Q[ 1])+s2(Q[ 2])+s3(Q[ 3])+s0(Q[ 4])+s1(Q[ 5])+s2(Q[ 6])+s3(Q[ 7])+
s0(Q[ 8])+s1(Q[ 9])+s2(Q[10])+s3(Q[11])+s0(Q[12])+s1(Q[13])+s2(Q[14])+
s3(Q[15])
P[02]=
Q[ 2]+r1(Q[ 3])+Q[ 4]+r2(Q[ 5])+Q[ 6]+r3(Q[ 7])+Q[ 8]+r4(Q[ 9])+
Q[10]+r5(Q[11])+Q[12]+r6(Q[13])+Q[14]+r7(Q[15])
P[03]=
Q[ 3]+r1(Q[ 4])+Q[ 5]+r2(Q[ 6])+Q[ 7]+r3(Q[ 8])+Q[ 9]+r4(Q[10])+
Q[11]+r5(Q[12])+Q[13]+r6(Q[14])+Q[15]
P[ 4]=
Q[ 4]+r1(Q[ 5])+Q[ 6]+r2(Q[ 7])+Q[ 8]+r3(Q[ 9])+Q[10]+r4(Q[11])+
Q[12]+r5(Q[13])+Q[14]+r6(Q[15])
P[ 5]=
Q[ 5]+r1(Q[ 6])+Q[ 7]+r2(Q[ 8])+Q[ 9]+r3(Q[10])+Q[11]+r4(Q[12)+
Q[13]+r5(Q[14])+Q[15]
P[ 6]=
Q[ 6]+r1(Q[ 7])+Q[ 8]+r2(Q[ 9])+Q[10]+r3(Q[11])+Q[12]+r4(Q[13])+
Q[14]+r5(Q[15])
P[ 7]=
Q[ 7]+r1(Q[ 8])+Q[ 9]+r2(Q[10])+Q[11]+r3(Q[12])+Q[13]+r4(Q[14])+
Q[15]
P[ 8]=
Q[ 8]+r1(Q[ 9])+Q[10]+r2(Q[11])+Q[12]+r3(Q[13])+Q[14]+r4(Q[15])
P[ 9]=
Q[ 9]+r1(Q[10])+Q[11]+r2(Q[12])+Q[13]+r3(Q[14])+Q[15]
P[10]=
Q[10]+r1(Q[11])+Q[12]+r2(Q[13])+Q[14]+r3(Q[15])
P[11]=
Q[11]+r1(Q[12])+Q[13]+r2(Q[14])+Q[15]
P[12]=
Q[12]+r1(Q[13])+Q[14]+r2(Q[15])
P[13]=
Q[13]+r1(Q[14])+Q[15]
P[14]=
Q[14]+r1(Q[15])
P[15]=
Q[15]

Definujeme přičtení klíče jako transformaci KA:
R = KA(P, K) = P + K = (R[0], ..., R[15]), kde R[i] =K[i] + P[i], i = 0,...,15
Definujeme dolní trojúhelníkovou transformaci Qb = (Q[16], ..., Q[31]) = Qb = TL(R).
Poznamenejme, že tento výpočet je na rozdíl od předchozího "zpětnovazební", tj. nově počítané Q se používají ihned dále v následujícím vztahu.
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Q[16]=
R[0]
Q[17]=
R[1] + s0(Q[16])
Q[18]=
R[2] +s5(Q[16])+s4(Q[15])
Q[19]=
R[3] +r7(Q[16])+s5(Q[17])+s4(Q[18])
Q[20]=
R[4] +Q[14]+r7(Q[13])+s5(Q[12])+s4(Q[11])
Q[21]=
R[5] +r6(Q[16])+Q[17]+r7(Q[18])+s5(Q[19])+s4(Q[20])
Q[22]=
R[6] +Q[16]+r6(Q[17])+Q[18]+r7(Q[19])+s5(Q[20])+s4(Q[21])
Q[23]=
R[7] +r5(Q[16])+Q[17]+r6(Q[18])+Q[19]+r7(Q[20])+s5(Q[21])+s4(Q[22])
Q[24]=
R[8]+
Q[16]+r5(Q[17])+Q[18]+r6(Q[19])+Q[20]+r7(Q[21])+s5(Q[22])+s4(Q[23])
Q[25]=
R[9]+r4(Q[16])+Q[17]+r5(Q[18])+Q[19]+r6(Q[20])+Q[21]+r7(Q[22])+s5(Q[23])+s4
(Q[24])
Q[26]=
R[10]+Q[16]+r4(Q[17])+Q[18]+r5(Q[19])+Q[20]+r6(Q[21])+Q[22]+r7(Q[23])+s5(Q[
24])+s4(Q[25])
Q[27]=
R[11]+r3(Q[16])+Q[17]+r4(Q[18])+Q[19]+r5(Q[20])+Q[21]+r6(Q[22])+Q[23]+r7(Q[
24])+s5(Q[25])+s4(Q[26])
Q[28]=
R[12]+Q[16]+r3(Q[17])+Q[18]+r4(Q[19])+Q[20]+r5(Q[21])+Q[22]+r6(Q[23])+Q[24]
+r7(Q[25])+s5(Q[26])+s4(Q[27])
Q[29]=
R[13]+r2(Q[16])+Q[17]+r3(Q[18])+Q[19]+r4(Q[20])+Q[21]+r5(Q[22])+Q[23]+r6(Q[
24])+Q[25]+r7(Q[26])+s5(Q[27])+s4(Q[28])
Q[30]=
R[14]+Q[16]+r2(Q[17])+Q[18]+r3(Q[19])+Q[20]+r4(Q[21])+Q[22]+r5(Q[23])+Q[24]
+r6(Q[25])+Q[26]+r7(Q[27])+s5(Q[28])+s4(Q[29])
Q[31]=
R[15]+r1(Q[16])+Q[17]+r2(Q[18])+Q[19]+r3(Q[20])+Q[21]+r4(Q[22])+Q[23]+r5(Q[
24])+Q[25]+r6(Q[26])+Q[27]+r7(Q[28])+s5(Q[29])+s4(Q[30])

Vidíme, že
f1 = TL • KA • TU, kde TU, KA a TL jsou bijektivní transformace.Tím máme popsán rozklad
funkce f1: Qb = f 1(M, Qa) = TL(TU(Qa) + B(M) + C).
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