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Abstrakt 
 
Speciální bloková šifra je nové kryptografické primitivum, které bylo navrženo jako 
stavební prvek hašovacích funkcí nové generace SNMAC [Kl06]. Na rozdíl od klasické 
blokové šifry je konstruována s přímým zřetelem na takové vlastnosti, které jsou u 
klasických šifer očekávány v podstatě jen jako vedlejší efekt. Její návrh striktně 
předpokládá, že útočník může útočit ze strany klíče, že zná šifrovací klíč a může s ním 
libovolně manipulovat. Hašovací funkce SNMAC mají veřejně známá návrhová 
kritéria, limitně se blíží náhodnému orákulu, jsou výpočetně odolné proti nalezení 
vzoru a kolize a umožňují návrh pomocí různých instancí speciálních blokových šifer.  
 
V tomto příspěvku prezentujeme rodinu speciálních blokových šifer Double Net DN(n, 
k)-ρ s n bitovým blokem, k bitovým klíčem a počtem rund ρ, principy tvorby jejích 
stavebních prvků a návrhová kritéria. Na bázi DN definujeme rodinu hašovacích funkcí 
HDN(n, k)-ρ s n bitovým hašovacím kódem, která hašuje po blocích o délce k - n bitů.  
 
Jako příklad uvádíme a doporučujeme používat DN(512, 8192)-10 a HDN(512, 8192)-
10. Ukazuje se, že to není jen teoretický koncept, ale jedná se o prakticky použitelné 
funkce, jejichž rychlost je jen 2-3 krát nižší než rychlost SHA-512 a Whirlpool. 
 
Základní myšlenka speciální blokové šifry DN je jednoduchá - oproti klasické blokové 
šifře věnuje zpracování klíče stejnou pozornost jako klasická bloková šifra věnuje 
zpracování otevřeného textu. U DN jedna SP síť zajišťuje míchání klíče a druhá 
míchání otevřeného textu s klíčem. 
 
Když už máme speciální blokovou šifru, můžeme ji použít klasicky k šifrování. Má 
výhodu, že bude připravena na nejrůznější útoky ze strany klíče, které se u klasických 
blokových šifer teprve rozvíjejí. Jsou to útoky postranními kanály, útoky příbuznými 
klíči, pravoúhelníkové útoky a jiné (viz například [Bi93], [Bi03], [Ki04], [Ho05], 
[Ki05], [Bi05], [Bi06]). Tyto útoky budou vznikat stále častěji s rozšiřováním 
kryptografických metod a prostředků. Všechny mají společné to, že původní 
předpoklad o neznalosti klíče protivníkem nebo o nemožnosti s ním manipulovat 
oslabují nejrozmanitějšími způsoby. Obranu proti nim dokládá i vývoj funkcí, které 
zpracovávají klíč, od funkcí typu COPY u DES a TripleDES ke slabě nelineárním 
funkcím u AES a silným nelineárním funkcím u DN. Použití těchto silnějších funkcí 
pro šifrování dat není dnes ještě vidět jako nezbytné, ale v budoucnu pravděpodobně 
bude. U hašovacích funkcí je to nezbytné už dnes. 
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1. Úvod 
U hašovacích funkcí, využívajících blokové šifry v kompresní funkci, má útočník 
možnost manipulace s otevřeným textem i klíčem. Klasické blokové šifry však nejsou 
cíleně konstruovány tak, aby těmto útokům primárně odolávaly – jistá odolnost zde je, 
avšak lze ji v podstatě označit za vedlejší efekt. Nová generace hašovacích funkcí 
SNMAC [Kl06] proto využívá v kompresní funkci speciální blokovou šifru. Jakmile 
bude koncept speciální blokové šifry prozkoumán a přijat v hašovacích funkcích, není 
důvodu proč ho v předstihu nepoužít také jako primitivum pro původní účel šifrování 
dat. Navrhujeme v budoucnu přejít od klasických blokových šifer k více bezpečným a 
univerzálním speciálním blokovým šifrám. 

Klasická bloková šifra je kryptografickým primitivem, které má chránit obsah a 
strukturu otevřeného textu v šifrovém textu, a to s využitím utajeného šifrovacího klíče. 
Ve stavbě klasické blokové šifry se neznalosti klíče útočníkem využívá zásadním 
způsobem k dosažení vysoké rychlosti šifrování. Klíč se prakticky nijak neupravuje. 
Tzv. fáze přípravy klíče (expanze klíče) je u většiny klasických blokových šifer velmi 
jednoduchá. Například u DES je využita pouze funkce "kopíruj". U  AES je použita 
slabě nelineární transformace. U většiny blokových šifer jsou použity slabě nelineární 
nebo jednoduché funkce. Tohoto faktu bylo zásadně využito při útocích na hašovací 
funkce tříd MD a SHA. Slabě nelineární funkce umožnily na mnoha místech přesně 
modifikovat vnitřní stav hašovací funkce podle předem zadaného plánu (diferenční 
cesty). Silně nelineární funkce by toto neumožnily.  

U klasických blokových šifer tato nevýhoda nebyla tolik využita, protože 
útočník zde nemá v realistických scénářích útoků tak velkou možnost manipulace s 
klíčem jako u hašovacích funkcí.  

U klasických blokových šifer se nejprve předpokládalo, že útočník nezná 
otevřený text, později se připustilo, že může znát jeho části, ještě později, že může 
některé části otevřeného textu volit. Nyní se předpokládá jakákoliv manipulovatelnost s 
otevřeným textem i šifrovým textem. Proti těmto možnostem útočníka se konstruovaly 
silně nelineární funkce, zpracovávající otevřený text. 

Avšak také se předpokládalo a stále předpokládá, že útočník nezná šifrovací klíč 
a nemá žádnou možnost s ním manipulovat. Rozvojem technologií a vznikem různých 
forem šifrovacích zařízení (čipové karty, servery SSL, kryptografické moduly, 
knihovny,...) však vznikly útočníkům nové možnosti, které oslabují oba dva původní 
předpoklady - neznalost klíče i nemožnost s ním manipulovat.  

Tyto možnosti ukázaly zejména postranní kanály nejrůznějších typů (chybové, 
napěťově-proudové, elektromagnetické,...), kdy je možná jak manipulace s klíčem, tak 
jeho částečná znalost.  

Klíč je dnes zpracováván lineárně nebo slabě nelineárně a není proti podobným 
útokům chráněn. Vývoj v dalších desítkách let nepochybně ukáže podobný posun i v 
útocích ze strany klíče. Máme-li konstruovat kvalitní blokové šifry do budoucna, bude 
vhodné zesílit funkce, které jsou použity ke zpracování klíče. 

Abychom v budoucnosti předešli útokům na klasické blokové šifry, měli 
bychom v expanzi klíče použít stejně kvalitní funkce jako funkce pro zpracování 
otevřeného textu. Funkce, použité pro zpracování klíče by měly být stejně odolné proti 
diferenciální a lineární kryptoanalýze a dalším útokům, podobně jako funkce, které jsou 
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používány ke zpracování otevřeného textu. Postupem času budou na klíč vedeny 
podobné útoky jako na otevřený text dnes. Než se tyto útoky projeví, může trvat desítky 
let. Je proto otázkou, kdy k těmto obranným opatřením přistoupit. 

Možnosti manipulace s klíčem vyplynuly plně na povrch, když se klasická 
bloková šifra použila v hašovacích funkcích. Protože u kompresní funkce neexistuje 
žádný utajený prvek, útočník má možnost manipulovat se všemi vstupy použité 
blokové šifry, tedy i s jejím klíčem. U hašovacích funkcí musíme k těmto opatřením 
přistoupit neprodleně, neboť tyto možnosti má útočník už dnes. 

Z tohoto důvodu byla navržena speciální bloková šifra pro hašovací funkce a 
koncepce hašovacích funkcí nové generace SNMAC. V tomto příspěvku popisujeme 
první třídu speciálních blokových šifer DN a na nich založených hašovacích funkcí 
HDN.  
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2. Popis rodiny funkcí Double Net 
V této kapitole uvedeme popis rodiny blokových šifer Double Net DN(n, k)-ρ, principy 
tvorby jejích stavebních prvků a návrhová kritéria. 

2.1. Základní schéma DN(n, k)-ρ 
DN(n, k)-ρ, je bloková šifra, která má blok o délce n bitů, šifrovací klíč K o délce k 
bitů a ρ velkých rund, kde ρ** je bezpečnostní parametr.  

DN se skládá ze dvou funkcí, expanze klíče Φ a součinové šifry Π. Základní 
myšlenkou dvojité sítě DN je to, že klíče a, b, ...,z  pro dílčí šifry součinové šifry Π = 
Bz • ... • Bb • Ba jsou samy vytvářeny kvalitní blokovou šifrou Φ. Se zvyšováním počtu 
rund se klíče (a, b, ...) a (...y, z) stávají výpočetně neodlišitelnými nezávislými 
náhodnými veličinami, neboť odpovídají vztahu otevřeného a šifrového textu blokové 
šifry Φ. Potom i blokové šifry (Ba, Bb , ...) a (...By, Bz ) se stávají výpočetně 
neodlišitelnými nezávislými náhodnými blokovými šiframi. Efektivity je přitom 
dosaženo tím, že funkce Φ je kvalitní blokovou šifrou pouze ve sloupcových řezech 
pole klíčů RK, viz obr. 1. Promíchání sloupců pole RK s otevřeným textem zajistí 
funkce Π. Tento proces je tím efektivnější, čím více je sloupců v poli rundovních klíčů.   
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RK[ 1 ] r  x  c

RK[ 0 ] r  x  c
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RK[ 2 ] r  x  c

OT  ( c bajtů ) 

ŠT  ( c bajtů ) 

a

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
...
...
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

b

z

ρ x r malých 
rundovních klíčů  

ρ velkých 
rundovních klíčů 

 ρ x r  
transformations T 1 

 
Obr. 1: Rodina funkcí DN  

                                                 
** Proměnná ρ je v programovém kódu  označována jako rho. 

6 



Označení. Délka bloku a délka klíče jsou zarovnány na bajty, délka klíče je násobkem 
délky bloku a délka bloku je násobkem 32 bitů. Schéma je popsáno na úrovni bajtů. 
Počet bajtů otevřeného textu  označujeme c = n/8. Je to také počet sloupců v poli klíčů. 
Počet bajtů klíče K je k/8. Bajty klíče jsou vepsány do pole o rozměru r řádků a c 
sloupců zleva doprava a shora dolů, kde r = k/n (r x c = k/n x n/8 = k/8). Funkce Φ 
expanduje šifrovací klíč na pole rundovních klíčů. Pracuje v trojrozměrném poli ρ x r x 
c bajtů RK[i][j][t], i = 0, ..., ρ - 1, j = 0, ..., r - 1, t = 0, ..., c - 1, které nazýváme polem 
rundovních klíčů. První index (i) určuje velký rundovní klíč RK[i] jako dvourozměrné 
pole o rozměru r x c. Velký rundovní klíč RK[i] se skládá z r malých rundovních klíčů 
RK[i][j], j = 0, ..., r - 1. Malý rundovní klíč RK[i][j] je jeden řádek velkého rundovního 
klíče a má c bajtů RK[i][j][t], t = 0, ..., c - 1. Vstupem funkce Φ je klíč K, který je 
vepsán do prvního velkého rundovního klíče RK[0] (zleva doprava a shora dolů). 
Funkce Φ vytváří z prvního velkého rundovního klíče RK[0] postupně dalších ρ - 1 
velkých rundovních klíčů RK[i], i = 1, ..., ρ - 1. 

Funkce Π míchá otevřený text s polem rundovních klíčů. Primárně je Π 
součinem ρ x r elementárních transformací T1, Π = Πi = ρ - 1, ..., 0 Πj = r - 1, ..., 0 T1i,j, kde 
každá transformace T1i,j používá jeden malý rundovní klíč RK[i][j], i = 0, ..., ρ - 1, j = 
0, ..., r - 1. Pokud sdružíme několik těchto transformací T1 (například r/2, r nebo 2r) do 
jedné blokové šifry B, můžeme funkci Π chápat jako součin blokových šifer B, z nichž 
každá využívá několik malých rundovních klíčů, tj. Π = Bz • ... • Bb • Ba, kde z ||  ... || b 
|| a = RK = RK[ρ - 1][r - 1] || RK[ρ - 1][r - 2] || ... RK[i][j]... || RK[0][1] || RK[0][0].  

Transformace T1 se skládá ze substituce a permutace na úrovni bajtů, z lineární 
transformace na úrovni bitů (lineární transformace nesmí být převeditelná na úroveň 
bajtů) a přičtení malého rundovního klíče a rundovní konstanty.  
 Z hlediska prokazování vlastností chápeme funkci Π jako součin blokových 
šifer B, z hlediska realizace v HW i SW jako ρ x r malých rund T1. 

2.2. Funkce Φ 
Vstupem funkce Φ je šifrovací klíč K a výstupem je pole rundovních klíčů RK. Funkce 
Φ se skládá ze sloupcové transformace a závěrečné klíčové permutace. Sloupcová 
transformace naplňuje pole RK a závěrečná klíčová permutace provádí permutaci bajtů 
v tomto poli. Sloupcová transformace je systém c nezávislých sloupcových 
transformací Ft, t = 0, ..., c - 1, které pracují ve sloupcích pole RK. Každá sloupcová 
transformace je součinovou blokovou šifrou Ft = fρ-1,t • ... • f2,t • f1,t s délkou bloku r 
bajtů, přičemž její jednotlivé rundy nazýváme dílčí sloupcové transformace (fi,t). 
Sloupec t pole RK se tak postupně naplňuje výsledky dílčích rund blokové šifry Ft. 
Každá z (ρ - 1) x c dílčích sloupcových transformací fi,t , i = 1,..., ρ - 1, t = 0, ..., c - 1 je 
elementární transformací (T2), která se skládá ze substituce na úrovni bajtů (r 
substitučních boxů SubsF), lineární transformace na úrovni bitů (pomocí matice typu 
MDS o rozměru r x r) a přičtení r-bajtové rundovní konstanty (RConstF). Každá 
sloupcová transformace Ft je tak ve skutečnosti blokovou šifrou s konstantním klíčem 
(rundovní klíče jsou konstanty), viz obr. 2. 
 
Zápis šifrovacího klíče do pole RK: 
Klíč K se zapíše do pole bajtů RK[0] o rozměru r x c zleva doprava a shora dolů: 
RK[0][j][t] = K[j*c + t], j = 0, ..., r - 1, t = 0, ..., c - 1. 
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Vytvoření pole RK: 
Bajt RK[i][j][t] označujeme krátce jako RKi,j,t. 
Rundovní klíče RK[0], ..., RK[ρ - 1] se vytváří odděleně po sloupcích (t = 0, ..., c - 1) 
pomocí funkcí Ft = fρ-1,t • ... • f2,t • f1,t postupně takto: RK[0] → RK[1] → ... → RK[ρ - 
1]. Každá funkce fi,t používá r (obecně různých) substitučních boxů SubsFi,j,t, j = 0, ..., r 
- 1, matici MDSi,t typu r x r a r bajtovou rundovní konstantu RConstFi,t = (RConstFi,0,t, 
RConstFi,1,t,  ..., RConstFi,r-1,t). Pro i = 1, ..., ρ - 1 a t = 0, ..., c - 1 máme (RKi,0,t, 
RKi,1,t,..., RKi,r - 1,t) = fi,t(RKi - 1,0,t, RKi - 1,1,t, ..., RKi - 1,r - 1,t) = (MDSi,t • (SubsFi,0,t(RKi - 

1,0,t), SubsFi,1,t(RKi - 1,1,t), ..., SubsFi,r-1,t(RKi - 1,r - 1,t) )T )T ⊕ (RConstFi,0,t, RConstFi,1,t,  ..., 
RConstFi,r-1,t), kde operátor T znamená transpozici řádku na sloupec a naopak. Matice 
MDSi,t je maticí typu MDS (maximum distance separable) a násobení je prováděno v 
tělese GF(28). 
 
Závěrečná klíčová permutace KeyPerm: 
Závěrečná klíčová permutace je permutací na množině INDX = {0, 1, ..., ρ - 1} x {0, 1, 
..., r - 1} x {0, 1, ..., c - 1}, KeyPerm: INDX →  INDX: (i, j, t) →  KeyPerm(i, j, t). 
Permutuje bajty v poli RK, tj. RKi,j,t = RKKeyPerm (i,j,t), i = 0, ..., ρ - 1, j = 0, ..., r - 1, t = 0, 
..., c - 1. Aplikuje se po vytvoření celého pole RK sloupcovou transformací. Tato 
permutace není z bezpečnostního hlediska povinná, jejím cílem je zefektivnit difúzi 
sloupců rundovních klíčů uvnitř funkce Π. Permutace může být velmi jednoduchá, 
například cyklický posun bajtů v rámci malého rundovního klíče. Podrobnosti o 
konstrukci jsou uvedeny dále. 
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RConstF1,j

RConstF2,j

RConstFi,j

 
Obr.2: Sloupcová transformace  

2.3. Funkce Π 
Funkce Π je blokovou šifrou. Otevřený text tvoří c bajtů: indata(0), ..., indata(c - 1). 
Šifrový text tvoří c bajtů: outdata(0), ..., outdata(c - 1). Šifrovacím klíčem je pole RK, 
obsahující ρ x r malých rundovních klíčů RK[i][j], i = 0, 1, ..., ρ - 1, j = 0, 1, ..., r - 1. 
Primárně je Π součinem ρ x r elementárních transformací T1, Π = Πi = ρ - 1, ..., 0 Πj = r - 1, ..., 

0 T1i,j, kde T1i,j, používá malý rundovní klíč RK[i][j], i = 0, ..., ρ - 1, j = 0, ..., r - 1. 
Výstup z jedné transformace T1 je vstupem do další transformace T1. Vstup do funkce 
Π je vstupem do první transformace T1, výstup z poslední transformace T1 je 
výstupem z funkce Π. 

2.3.1. Transformace T1i,j 
Každá transformace T1i,j, i = 0, ..., ρ - 1, j = 0, ..., r - 1, se skládá ze substituce a 
permutace na úrovni bajtů, z lineární transformace na úrovni bitů a (binárního) přičtení 
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malého rundovního klíče a rundovní konstanty. Všechny tyto proměnné mohou být pro 
různé transformace T1i,j různé. Pro každou dvojici (i, j), i = 0, ..., ρ - 1, j = 0, ..., r - 1, 
máme: 

• c substitučních boxů SubsBi,j,t, t = 0, ..., c - 1, převádějících bajt na bajt 
• permutaci na množině {0, 1, ..., c - 1}, kterou nazýváme permutací typu "Small-

Middle-Large" a označujeme SMLPermi,j: {0, 1, ..., c - 1}→{0, 1, ..., c - 1}: t → 
SMLPermi,j(t), 

• lineární transformaci, která je tvořena n/32 = c/4 maticemi MDSi,j,v typu MDS 
(maximum distance separable code) o rozměru 4x4 bajty, v = 0, ..., c/4 - 1, 

• rundovní konstantu RConstBi,j o c bajtech (RConstBi,j,0, ..., RConstBi,j,c-1), 
• malý rundovní klíč RK[i][j] o c bajtech (RKi,j,0, ..., RK i,j,c-1).  

 
Poznámka k lineární transformaci v T1. Lineární transformace může být obecnější, v 
konstrukci DN se využívá možnost realizace lineární úrovně (malými) maticemi typu 4 
x 4. Násobení maticí je prováděno v tělese GF(28). Z použití těchto matic vyplývá 
požadavek, aby otevřený text byl násobkem 32 bitů. Pokud jako stavební prvek 
použijeme jiné lineární matice, nemusí být otevřený text násobkem 32 bitů. 

Tím je popis DN ukončen. V následujícím odstavci uvádíme souhrnně volitelné 
parametry třídy DN a základní pravidla jejich tvorby. 

2.4. Volitelné parametry třídy blokových šifer DN 
Schéma DN je obecným schématem, založeným na použití dvou SP sítí Φ a Π. Jedna 
SP síť expanduje šifrovací klíč na pole rundovních klíčů a druhá síť promíchává 
rundovní klíče s otevřeným textem. Oproti klasickým blokovým šifrám je klíč 
zpracován stejně kvalitně jako otevřený text.  

Parametry DN jsou její stavební prvky, jejich typ, rozměr a obsah. 
DN(n, k)-ρ má volitelné tyto parametry: 
Základní rozměry: 

• n, délka bloku otevřeného textu v bitech (c = n/8), 
• k, délka šifrovacího klíče K v bitech (r = k/n), 
• ρ, počet velkých rund, 

Funkce Φ: 
• S-boxy SubsFi,j,t převádějící bajt na bajt, i = 1, ..., ρ - 1, j = 0, ..., r - 1, t = 0, ..., 

c - 1,  
• matice MDSi,t o rozměru r x r, i = 1, ..., ρ - 1, t = 0, ..., c - 1, 
• konstanty RConstFi,t o r bajtech, i = 1, ..., ρ - 1, t = 0, ..., c - 1, 
• závěrečná klíčová permutace KeyPerm na množině {0, ..., ρ - 1} x {0, ..., r - 1} 

x {0, ..., c - 1}, 
Funkce Π: 

• permutace SMLPermi,j na množině {0, ..., c - 1}, 
• S-boxy SubsBi,j,t převádějící bajt na bajt, i = 0, ..., ρ - 1, j = 0, ..., r - 1, t = 0, ..., 

c - 1, 
• matice MDSi,j,v o rozměru w x w, i = 0, ..., ρ - 1, j = 0, ..., r - 1, v = 0, ..., c/w - 

1, kde w je nějaký dělitel čísla c (každá z matic může mít jiný rozměr, zejména 
se bude využívat w = 4, podrobněji viz následující kapitola),  

• konstanty RConstBi,j o c bajtech, i = 0, ..., ρ - 1, j = 0, ..., r - 1. 
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Poznámka. Uvedené parametry a stavební prvky mohou být voleny s velkou volností. 
Pravidla, která musí tyto stavební prvky splňovat, lze předběžně a stručně shrnout 
takto:  

• funkce Π je kvalitní bloková šifra, 
• všechny sloupcové transformace funkce Φ jsou kvalitní blokové šifry (s 

konstantním klíčem), pokud možno odlišné 
• funkce Φ a Π používají odlišné S-boxy, 
• všechny S-boxy mají dobré lineární a diferenciální charakteristiky a jsou 

generovány nealgebraicky, nejlépe (pseudo) náhodně, 
• matice ve funkci Φ a Π jsou všechny typu MDS (maximum distance separable). 

Podrobně jsou pravidla definována v následující kapitole. 

3. Konstrukce sítě Π 
3.1. Π jako součin blokových šifer B 

Funkci Π konstruujeme jako součin blokových šifer B, z nichž každá využívá několik 
rund T1 (několik malých rundovních klíčů), tj.  Π = Bz • By •... • Bb • Ba. Cílem je, aby 
Π byla kvalitní bloková šifra, odolná proti lineární a diferenciální kryptoanalýze. 
Blokové šifry Bz, ..., Ba je možné konstruovat stejné, eventuelně je možno konstruovat 
stejné By =  ... = Ba (= B) a Bz může obsahovat "zbytkový počet malých rund". 
Blokovou šifru B s délkou bloku c bajtů konstruujeme primárně tak, aby byla co 
nejvíce odolná proti lineární a diferenciální kryptoanalýze. K tomu využijeme důkazů 
odolnosti SP sítí proti lineární a diferenciální kryptoanalýze z Dodatku A. Funkci B 
konstruujeme jako několikanásobně vnořenou SP síť. Vnořenými sítěmi se zabývaly 
práce ([Ho00], [Ka01], [Chu03], [Sa03]), ale zde postačí použít výsledky z [Ho00]. Z 
Vět 1 a 2 obdržíme odhady pravděpodobností maximálního diferenciálu (DPB) a 
lineárního obalu (LPB) blokové šifry B. Bloková šifra B je jednou rundou součinové 
šifry Π, takže odhad DPB a LPB  vypovídá o kvalitě funkce Π = Bz • By •... • Bb • Ba. K 
odhadu DPΠ  a LPΠ  nelze přímo použít součin DPB x DPB x ... x DPB x DPB ani LPB x 
LPB x ... x LPB x LPB, i když dříve se to tak dělalo, ale postačuje, pokud DPB a LPB  
budou malé. Poznamenejme, že podle [NK92] lze k odhadu DPΠ pro Π = B • B • B • B 
použít DPB x DPB. Hodnota DPΠ je pravděpodobně nižší než uvedený (nejlepší 
současný) odhad DPB x DPB, ale zatím chybí důkazové metody.  

3.2. S-boxy v síti Π 
Poznamenejme, že všechny S-boxy v síti Π mohou být různé. Označme pB (qB) 
maximum z hodnot maximální diferenciální pravděpodobnosti p (resp. maximální 
lineární pravděpodobnosti q) přes všechny S-boxy, použité ve funkci B. Čím menší 
jsou hodnoty pB a qB, tím větší odolnost proti lineární a diferenciální kryptoanalýze 
funkce B má. 

3.3. Příklad sítě Π pro n = 512 
Šířka bloku n = 512 bitů, tj. c = 64 bajtů. Ke konstrukci Π použijeme rozklad c = 64 = 
c1 x c2 x c3 = 4 x 4 x 4. Blokovou šifru B konstruujeme jako 3-úrovňovou vnořenou 
SPN síť.  
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XS-box konstruujeme jako SDS z S-boxů o šířce c1 = 4, 
XXS-box konstruujeme jako SDS síť z XS-boxů o šířce c2 = 4, 

XXXS-box konstruujeme jako SDS síť z XXS-boxů o šířce c3 = 4. 
 
XXXS-box je zároveň blokovou šifrou B. Skládá se z 8 základních transformací T1. 
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Obr.3: Bloková šifra B jako XXXS-box 
 
Poznámka. Všechny S-boxy, všechny XS-boxy a všechny XXS-boxy mohou být různé. 
 
Předpokládejme, že u všech boxů XS, XXS a XXXS máme zajištěnu maximalitu 
difúzní úrovně. Potom podle Věty 1 (viz Dodatek A), aplikované na SDS sítě XS, XXS 
a XXXS, platí: 
 
DPXS ≤  (pB)4,  
DPXXS ≤  (DPXS)4 ≤  (pB)4x4, 
DPXXXS ≤  (DPXXS)4 ≤  (pB)4x4x4, 
tedy 
DPB = DPXXXS ≤  (pB)64 a analogicky podle Věty 2 (viz Dodatek A) dostáváme LPB = 
LPXXXS ≤  (qB)64, c.b.d.  
 
Tím je pro vhodná malá pB a qB zajištěna odolnost blokové šifry B proti DC a LC. 

3.4. B jako N-úrovňová vnořená SPN 
Konstrukce obecné sítě Π vychází z délky bloku otevřeného textu v bajtech c. Většinou 
bude c mocnina 2, zejména budou důležité hodnoty c = 8, 16, 32 a 64. Když 
konstruujeme B jako N-úrovňovou vnořenou SPN, vycházíme z rozkladu c = c1 x c2 x 
c3 x ... x cN, kde c1 je šířka první sítě XS, c2 šířka druhé sítě XXS (X2S), ..., cN je šířka 
poslední sítě XX...XS (XNS).  
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X1S-box konstruujeme jako SDS z S-boxů o šířce c1, 
X2S-box konstruujeme jako SDS síť z XS-boxů o šířce c2, 

... atd. 
XNS-box konstruujeme jako SDS síť z XN-1S-boxů o šířce cN. 

 
Pokud počet malých rund Π není dělitelný počtem rund blokové šifry B, zbytek rund 
označujeme jako část blokové šifry B (Bz), tj. Π = Bz • B •... • B • B. 
V konstrukci předpokládáme, že u všech boxů XS, ..., XNS máme zajištěnu maximalitu 
jejich difúzní úrovně. 

3.5. Odolnost sítě Π proti DC a LC 
Podle úvodu k této kapitole nemáme (z nedostatku důkazových metod) jinou možnost, 
než odolnost sítě Π proti DC a LC měřit čísly DPB a LPB.  

Chápeme-li B jako velký box B: {0, 1}n  → {0, 1}n, n = 8c, pak máme 
definovánu jeho maximální diferenciální a maximální lineární pravděpodobnost (viz 
Dodatek A) jako  
DPB  = max DPB(∆x → ∆y), kde maximum se bere přes všechna ∆x ≠0, ∆x ∈ {0, 1}n, 
∆y ∈ {0, 1}n, 
LPB  = max LPB(Γx → Γy), kde maximum se bere přes všechna Γx, Γy ≠0, Γx ∈ {0, 
1}n, Γy  ∈ {0, 1}n. 
 
Věta 3. Odolnost blokové šifry B proti DC a LC.  
Konstruujeme-li B jako několikanásobně vnořenou SP síť (podle Dodatku A), pak platí  
DPB ≤  (pB)c,  
LPB ≤  (qB)c. 
Důkaz. Vyplývá z induktivního použití Věty 1 na konstrukci boxů X1S, ..., XNS. Máme 
DPB = DPXNS ≤  (DPXN-1S)

cN ≤  (DPXN-2S)
cN-1 x cN≤  ... ≤ (DPS)

c1 x ... x cN-1 x cN =  

(DPS)
c
 = (pB)c. Podobně podle Věty 2 dostáváme LPB ≤  (qB)c.  

 
Důsledek. Současný nejlepší odhad odolnosti Π proti DC. Podle odstavce výše je 
současný nejlepší odhad DPΠ roven DPB x DPB ≤  (pB)c x (pB)c = (pB)2c, pokud Π má 
alespoň čtyři bloky B, i když ve skutečnosti je odhad zcela určitě mnohem menší. Lze 
očekávat, že tyto odhady se zpřesní a zlepší. 
 
Důsledek. Současný nejlepší odhad odolnosti  Π proti LC. U odhad odolnosti Π 
proti LC můžeme vycházet pouze z toho, že máme odhad LPB ≤  (qB)c jako jedné 
"rundy" součinové šifry Π = Bz • B •... • B • B. 
 
Poznámka. Variantní konstrukce pro stejná c. Konstrukce této sítě může mít několik 
variant i pro stejné hodnoty c. Závisí to na rozkladu čísla c i na možnosti realizovat 
difúzní úrovně v různých boxech různě.  
 
Poznámka. Počet rund B. Počet rund blokové šifry B vyplývá z toho, že každá vyšší 
síť SDS zahrnuje dvě rundy, tvořené nižší sítí SDS. Proto počet rund (počet 
substitučních úrovní) je roven dvojnásobku počtu činitelů v rozkladu čísla c, tj. 2N.  
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Závěr. S-boxy SubsBi,j,t převádějící bajt na bajt (i = 0, ..., ρ - 1, j = 0, ..., r - 1, t = 0, ..., 
c - 1) můžeme volit libovolně, různé nebo stejné. Ideální volba jsou náhodné nebo 
pseudonáhodné S-boxy, které mají dostatečnou odolnost proti lineární a diferenciální 
kryptoanalýze. Na velikosti čísel pB (qB) závisí odolnost sítě  Π proti DC a LC a volba 
počtu blokových šifer v součinu Π = Bz • B •... • B • B. S-boxy použité v síti Π by se 
měly odlišovat od S- boxů sítě Φ. S-boxy by neměly mít algebraickou strukturu 
(například S-boxy AES mají algebraickou strukturu), i když není žádný přímý důkaz 
pro tuto vlastnost.  
 

3.6. Maximalita difúzní úrovně sítě Π 
Maximalitu difúzní úrovně v XiS-boxech můžeme zajišťovat velkými maticemi MDS o 
rozměru C x C, kde C = c1 x ... x ci-1 x ci. Například pro síť Π z příkladu máme c = 64 = 
c1 x c2 x c3 = 4 x 4 x 4 a matice X3MDS by byla o rozměru 64 x 64 bajtů. Realizace 
takových matic je náročná na čas i paměť. Místo toho je maximalitu možné zajistit 
jinými způsoby. Třída funkcí DN nepředepisuje způsob zajištění maximality. Jeden ze 
způsobů nyní popíšeme.   

Místo jedné MDS matice typu C x C, kde C = c1 x ... x ci-1 x ci použijeme c1 x ... 
x ci-1 matic MDS typu ci x ci. V případě, že c je mocninu dvojky, rozklad čísla c děláme 
tak, aby téměř všechny činitelé byly rovny 4, až na eventuelně první činitel, který může 
být 2, 4 nebo 8. Použité matice tak mohou být typu 2 x 2, 4 x 4 a 8 x 8.  
XiS-box obsahuje dvě vrstvy, z nichž každá obsahuje ci Xi-1S-boxů. Matice Xi-1MDS 
spojuje první vrstvu ci boxů typu Xi-1S s druhou vrstvou ci boxů typu Xi-1S. Každý Xi-

1S-box má šířku c1 x ... x ci-1 bajtů.  
Matici Xi-1MDS bychom tedy mohli konstruovat jako matici typu (c1 x ... x ci-1 x 

ci) x (c1 x ... x ci-1 x ci). Místo toho ji konstruujeme jako systém c1 x ... x ci-1 matic MDS 
typu ci x ci. Každá z malých matic typu ci x ci vybírá (libovolně) právě jeden bajt z 
každého z ci vstupních  Xi-1S-boxů. Na vstupu této matice je tak ci bajtů. Ty jsou maticí 
transformovány na výstupních ci bajtů, které jsou po jednom vedeny (na libovolné 
místo) do každého z ci výstupních  Xi-1S-boxů. Systém těchto matic vytváří maximální 
difúzní úroveň. (Předesíláme, že výběr pozic vstupních bajtů uvnitř vstupních Xi-1S-
boxů do matic definuje příslušné permutace SMLPerm, viz dále.) 
 
Věta 4. Maximalita difúzní úrovně. Matice Xi-1MDS, konstruovaná výše jako systém 
c1 x ... x ci-1 matic MDS typu ci x ci je maximální difúzní úrovní v XiS-boxu. 
Důkaz. Předpokládejme změnu v k Xi-1S-boxech na vstupu, 1 ≤ k ≤ ci. Poznamenejme, 
že změna v Xi-1S-boxu znamená, že dojde ke změně jednoho nebo několika jeho 
vstupních bajtů. Uvažujme první změněný bajt v prvním změněném Xi-1S-boxu na 
vstupu. Tento bajt je vstupem některé z c1 x ... x ci-1 matic MDS typu ci x ci, dané 
difúzní úrovně. Označíme ji M. Označme s celkový počet změněných bajtů na vstupu 
matice M. Máme 1 ≤ s ≤ k ≤ ci. Protože M je maticí typu MDS o rozměru ci x ci, na 
jejím výstupu dojde ke změně nejméně v ci + 1 - s bajtech. Máme ci + 1 - s ≥ ci + 1 - k. 
Protože všechny bajty na výstupu matice M jdou do různých Xi-1S-boxů na výstupu 
difúzní úrovně, dojde ke změně alespoň ci + 1 - k Xi-1S-boxů na výstupu. Tím je 
maximalita difúzní úrovně Xi-1MDS dokázána. 
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Závěr k MDSi,j,v. Matice MDSi,j,v mohou mít různé rozměry (w x w, kde w je nějaký 
dělitel čísla c) a různý obsah. V síti Π může být použito na různých místech mnoho 
různých (nebo stejných) typů různých (nebo stejných) matic, a to i v jedné difúzní 
úrovni. Musí být pouze dodržena maximalita všech difúzních úrovní.  
Dále, všechny použité matice MDS by měly zajistit difúzi na úrovni bitů (a nikoli bajtů 
jako celku), což například nesplňuje matice MDS, obsahující pouze prvky (hex.) 0x00 a 
(hex.) 0x01. Prvků (hex.) 0x00 a (hex.) 0x01 by matice MDS měly obsahovat zcela 
minimální množství. V binárním vyjádření 8r x 8r by matice MDS neměla být ani příliš 
řídkou ani příliš pravidelnou. Měla by být co nejvíce náhodnou binární maticí o 
rozměru 8r x 8r. Ideální je, pokud všechny matice MDSi,j,v jsou různé a vytvořeny 
náhodně. To je opatření proti algebraickým útokům. Není však striktně zakázáno použít 
všechny matice stejné. 

3.7. Permutace typu Small-Middle-Large 
V tomto odstavci popíšeme tvorbu permutací typu SMLPerm (Small-Middle-Large 
Permutation) a vysvětlíme pojem adjungované bajty. 

3.7.1. SMLPerm a T1 
Pokud maximalitu difúzní úrovně Xi-1MDS (Small - mezi S-boxy, Middle - mezi XS 
boxy, Large - mezi Xi-1S-boxy) zajišťujeme největší možnou maticí typu (c1 x ... x ci-1 x 
ci) x (c1 x ... x ci-1 x ci), odpovídající permutace SMLPerm odpovídá pořadí výběru 
vstupních bajtů do této matice. V dané difúzní úrovni můžeme definovat jednu 
permutaci, v jiné difúzní úrovni můžeme definovat jinou permutaci. Permutaci můžeme 
také zahrnout přímo do matice. Máme tak možnost definovat jednu matici a různé 
permutace nebo různé matice (s permutovanými sloupci originální matice) a identické 
permutace.  

Pokud maximalitu difúzní úrovně Xi-1MDS zajišťujeme pomocí c1 x ... x ci-1 
(stejných) matic MDS typu ci x ci, můžeme na jejich vstupy vést vstupy z ci Xi-1S-boxů 
také v různě permutovaných pořadích.  

Maximalitu dané difúzní úrovně můžeme zajistit i maticemi jiných rozměrů.  
 
Výběry bajtů do všech matic dané difúzní úrovně v celé šíři sítě Π definují permutaci c1 
x ... x cN-1 x cN bajtů na c1 x ... x cN-1 x cN bajtů, kterou označujeme SMLPerm v této 
difúzní úrovni. Je to zároveň permutace v odpovídající transformaci T1. (Předesíláme, 
že výběr pozic u výstupních boxů je ve skutečnosti inverzí výběru vstupních pozic 
permutací SMLPerm v následující transformaci T1). 
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Obr.4: Permutace SMLPerm 
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3.7.2. SMLPerm a různorodost 
Pokud difúzní úroveň Xi-1MDS konstruujeme jako systém c1 x ... x ci-1 matic MDS typu 
ci x ci, můžeme odpovídajícími permutacemi SMLPermi,j zlepšovat difúzi a zvyšovat 
různorodost (nesymetričnost) uvnitř blokové šifry B. Každá z malých matic MDS typu 
ci x ci může libovolně vybírat právě jeden bajt z každého z ci vstupních  Xi-1S-boxů a 
výstup vést po jednom bajtu na libovolné místo do každého výstupního Xi-1S-boxu. To 
zajistí, že každý Xi-1S-box na vstupu ovlivní všechny Xi-1S-boxy na výstupu. O úroveň 
níže, u menších Xi-2S-boxů tomu tak být nemusí.  

Každý z velkých Xi-1S-boxů na vstupu se skládá z ci-1 malých Xi-2S-boxů. 
Vezměme například první malý Xi-2S-box prvního velkého Xi-1S-boxu na vstupu a 
podívejme se na to, kolik ovlivňuje malých Xi-2S-boxů na výstupu. Tento box má c1 x 
... x ci-2 bajtů, které pomocí ci matic MDS ovlivňují c1 x ... x ci-2  x ci bajtů na výstupu. 
Z maximality vyplývá, že do každého z ci výstupních Xi-1S-boxů vede právě c1 x ... x ci-

2 výstupních bajtů. Tyto bajty mohou být rozmístěny v každém Xi-1S-boxu náhodně a 
zasahovat všechny jeho malé Xi-2S-boxy nebo vést v nejhorším případě pouze do 
jediného malého Xi-2S-boxu (má právě c1 x ... x ci-2 bajtů). Malé Xi-2S-boxy, které jsou 
ovlivněny na výstupu, nazýváme adjungované výstupní boxy (k danému malému boxu 
na vstupu). Ostatní vstupní bajty matic MDS, které zpracovávají daný malý box na 
vstupu, čerpají své vstupy také z několika dalších malých boxů na vstupu. Tyto boxy 
nazýváme adjungované vstupní boxy k danému boxu na vstupu. Podobně jako na 
výstupu může být i na vstupu k danému malému boxu adjungován v nejhorším případě 
pouze jeden malý Xi-2S-box z každého velkého Xi-1S-boxu. Tuto situaci docílíme 
systematickou volbou, a sice, že do j-té matice MDS vedeme j-té bajty z každého 
velkého boxu ( j = 0, ..., c1 x ... x ci-2 x ci-1 - 1) a výstup vedeme na j-té pozice každého 
velkého výstupního boxu. Vzájemně jsou tak adjungované pouze vždy k-té malé boxy v 
rámci velkých boxů na vstupu i na výstupu ( k = [j/(c1 x ... x ci-2)], k = 0, ..., ci-1 - 1). 

Systematický výběr permutací SMLPerm nemusí být proto pro difúzi nejlepší 
volbou. Ukážeme, že vhodnou volbou permutací lze dosáhnout rychlejší difúze a 
vyhnout se záměrným strukturálním pravidelnostem. Na následujících dvou obrázcích 
jsou dvě různé volby permutací. Obrázky ukazují, s jakými vstupními a výstupními 
malými boxy je adjungován první malý box v prvním velkém vstupním boxu. 
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Obr.5: Systematická volba permutací 
 
Na obrázku 5 jsou zvoleny permutace SMLPermi,j systematicky. První bajty prvních 
malých boxů jdou na vstup matice MDS a výstupy z ní jdou opět na první bajty prvních 
malých boxů v rámci velkých boxů. Podobně druhé, třetí a čtvrté bajty. Množina 
prvních malých boxů (všech velkých boxů) na vstupu tak prostřednictvím difúzní 
úrovně ovlivňuje pouze množinu prvních malých boxů (všech velkých boxů) na 
výstupu. Při této volbě je množina vstupních adjungovaných boxů minimální (4 boxy) a 
množina výstupních adjungovaných boxů je také minimální (4 boxy). Pokud volíme 
permutace pečlivěji, můžeme docílit toho, že adjungovaných vstupních boxů bude 13 
(maximum) a počet  adjungovaných výstupních boxů bude 16 (maximum), viz příklad 
na obrázku 6.  
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Obr.6: Náhodná volba permutací, adjungované boxy 
 
Závěr k SMLPermi,j. Permutace typu Small-Middle-Large SMLPermi,j na množině {0, 
..., c - 1} můžeme volit libovolně, pouze musí zajišťovat maximalitu odpovídající 
difúzní úrovně. Pravděpodobně je lepší je volit náhodně nebo co nejvíce nepravidelně a 
zajistit dostatečný počet adjungovaných boxů. 

3.8. Konstanty RConstBi,j 
Konstanty RConstBi,j o c bajtech, i = 0, ..., ρ - 1, j = 0, ..., r - 1 mají za cíl odlišit 
jednotlivé transformace T1. Lze je zahrnout do definice S-boxů, neboť způsobují pouze 
jejich posun o konstantu (viz důkaz pro konstanty RConstFi,t ve funkci Φ níže). V 
případě, že v celé funkci Π je použit pouze jeden S-box (to může být vhodné u 
některých HW realizací), rundovní konstanty definují až 256 variant jeho posunu o 
konstantu. V tom případě je ideální náhodná volba konstant RConstBi,j o c bajtech, i = 
0, ..., ρ - 1, j = 0, ..., r - 1. Pokud jsou všechny S-boxy voleny náhodně, je možné tyto 
konstanty volit nulové. 
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4. Konstrukce sítě Φ 
4.1. S-boxy SubsFi,j,t 

U rodiny funkcí DN musí být zaručeno, že S-boxy použité ve funkci Φ a S-boxy 
použité ve funkci Π jsou navzájem různé. Ideální je, pokud se liší náhodně. To je 
opatření proti algebraickým útokům. Cílem je, aby rovnice, které charakterizují funkce 
Φ a Π používaly různé S - boxy.  

Žádný z použitých S-boxů (ve funkci Φ i ve funkci Π) by neměl mít algebraické 
vlastnosti (například jako algebraický S-box AES). To je opatření proti algebraickým 
útokům, zjednodušujícím zápis vztahů ve funkcích Φ a Π. 

Není zakázáno použít pouze jeden S-box ve funkci Φ, ale ideální volbou jsou 
náhodně generované S-boxy, které mají vyhovující odolnost proti diferenciální a 
lineární kryptoanalýze.  

Označme pΦ (qΦ) maximum z hodnot DPS (LPS) přes všechny S-boxy SubsFi,j,t 
(i = 1, ..., ρ - 1, t = 0, ..., c - 1, j = 0, ..., r - 1), použité ve funkci Φ. Počet velkých rund 
DN je závislý na velikosti hodnot pΦ a qΦ. Čím jsou menší, tím méně velkých rund ρ 
může DN mít (viz dále).  

Ideální volba jsou náhodné nebo pseudonáhodné S-boxy, které mají dostatečnou 
odolnost proti lineární a diferenciální kryptoanalýze. Na velikosti čísel pΦ (qΦ) závisí 
odolnost sítě Φ proti DC a LC a volba počtu velkých rund, viz dále. 

4.2. Φ jako systém blokových šifer Ft 
Ve funkci Φ jsou volitelné S-boxy SubsFi,j,t (i = 1, ..., ρ - 1, j = 0, ..., r - 1, t = 0, ..., c - 
1), matice MDSi,t (i = 1, ..., ρ - 1, t = 0, ..., c - 1) a konstanty RConstFi,t (i = 1, ..., ρ - 1, 
t = 0, ..., c - 1). Cílem volby těchto prvků je, aby se všechny sloupcové transformace Ft 
(t = 0, ..., c - 1) co nejvíce lišily (nejlépe náhodně), byly co nejvíce náhodně voleny a 
byly co nejvíce odolné proti diferenciální a lineární kryptoanalýze. Náhodná volba 
těchto prvků způsobí velkou paměťovou náročnost DN. Proto minimálním požadavkem 
je, aby všechny transformace Ft (t = 0, ..., c - 1) byly různé a odolné proti diferenciální a 
lineární kryptoanalýze. 

4.3. Odolnost transformací Ft proti DC a LC  
Každá sloupcová transformace Ft , t = 0, ..., c - 1, je součinovou blokovou šifrou Ft = fρ-

1,t • ... • f2,t • f1,t s délkou bloku r bajtů. Můžeme ji také vyjádřit jako součin ρ/2 SDS 
sítí, které jsou spojeny difúzní úrovní.  
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Obr. 7: Sloupcová transformace jako součinová šifra, jejíž runda je SDS síť 
 
Chápeme-li jednu SDS síť jako jednu rundu blokové šifry Ft, můžeme maximální 
diferenciální pravděpodobnost DPSDS a maximální lineární pravděpodobnost LPSDS 
každé této rundy odhadnout podle Věty 1 a Věty 2 (viz Dodatek A).  
 
Věta 5. Odolnost blokové šifry Ft , t = 0, ..., c - 1, proti DC a LC.  
Spojením dvou následujících rund blokové šifry Ft = fρ-1,t • ... • f2,t • f1,t vzniká SDS síť, 
pro níž platí  
DPSDS ≤  (pΦ)r,  
LPSDS ≤  (qΦ)r. 
Důkaz. Vyplývá přímo z Věty 1 a Věty 2 (Dodatek A).  
 
Z nedostatku důkazových metod nemáme jinou možnost, než odolnost Ft proti DC a LC 
měřit čísly DPSDS a LPSDS.  
 
Důsledek 1. Současný nejlepší odhad odolnosti Ft proti DC. Poznamenejme, že 
podle [NK92] lze k odhadu DPFt pro Ft = SDS • ... •  SDS • SDS použít DPFt ≤ 
(DPSDS)2 ≤ (pΦ)2r pokud jsou použity alespoň 4 sítě SDS, tj. 8 substitučních úrovní (8 
velkých rund). Hodnota DPFt je pravděpodobně nižší než uvedený (nejlepší současný) 
odhad DPSDS x DPSDS ≤ (pΦ)2r, ale zatím chybí důkazové metody. 
 
Důsledek 2. Současný nejlepší odhad odolnosti Ft proti LC. U odhadu odolnosti Ft 
proti LC můžeme vycházet pouze z toho, že máme odhad LPSDS ≤  (qΦ)r jako jedné 
"rundy" součinové šifry Ft = SDS • ... •  SDS • SDS. 

4.3.1. Poznámka k odolnosti transformací Ft proti DC a LC  
Je požadováno, aby všechny transformace Ft (t = 0, ..., c - 1) byly co možná nejvíce 
odolné proti diferenciální a lineární kryptoanalýze. Klasická lineární a diferenciální 
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kryptoanalýza není v případě funkcí Ft přímo využitelná, protože Ft je bloková šifra s 
konstantními rundovními klíči. Opatřeními proti lineární a diferenciální kryptoanalýze 
ve skutečnosti zajišťujeme to, aby mezi vstupy a výstupy funkce Ft (a eventuelně i mezi 
mezivýstupy v jednotlivých rundách) neexistovaly využitelné lineární nebo diferenční 
vztahy. Na tyto vlastnosti má největší vliv volba S-boxů a velikost hodnot pΦ a qΦ. 

4.4. Matice MDSi,t a maximalita difúzní úrovně Ft 
U rodiny funkcí DN musí být zaručeno, že matice MDSi,t (i = 1, ..., ρ - 1, t = 0, ..., c - 
1)  v transformacích Ft (t = 0, ..., c - 1), tj. ve funkci Φ, jsou typu MDS (maximum 
distance separable). Měly by dále zajistit difúzi na úrovni bitů a nikoli bajtů jako celku, 
což například nesplňuje matice MDS, obsahující pouze prvky (hex.) 0x00 a (hex.) 
0x01. Těchto prvků by matice MDS měly obsahovat zcela minimální množství. V 
binárním vyjádření 8r x 8r by matice MDS neměla být ani příliš řídkou ani příliš 
pravidelnou. Měla by být co nejvíce náhodnou binární maticí o rozměru 8r x 8r. Ideální 
je, pokud všechny matice MDSi,t jsou různé a vytvořeny náhodně. To je opatření proti 
algebraickým útokům. Není však striktně zakázáno použít všechny matice stejné. 

4.5. Konstanty RConstFi,t 
Konstanty RConstFi,t (i = 1, ..., ρ - 1, t = 0, ..., c - 1) mají v definici DN pouze 
metodický význam. Lze je zahrnout do definice S-boxů, neboť způsobují pouze jejich 
posun o konstantu (viz poznámka níže). V případě, že v celé funkci Φ je použit pouze 
jeden S-box (to může být vhodné u některých HW realizací), rundovní konstanty 
definují až 256 variant jeho posunu o konstantu. V tom případě je ideální náhodná 
volba konstant RConstFi,t (i = 1, ..., ρ - 1, t = 0, ..., c - 1). Pokud jsou všechny S-boxy 
voleny náhodně, je možné tyto konstanty volit nulové. 
 
Poznámka. Převod rundovních konstant do S-boxů. Rundovní konstantu lze 
triviálně převést na posun S- boxů o konstantu. Označme posunutý S-box jako 
SubsFi,j,t

*(x) =  SubsFi,j,t(x) ⊕  ai,j,t. Posun vypočteme jako (ai,0,t, ai,1,t,  ..., ai,r-1,t)T = 
MDSi,t

-1 •  (RConstFi,0,t, RConstFi,1,t,  ..., RConstFi,r-1,t) )T. Máme  
MDSi,t • (SubsFi,0,t

*(RKi - 1,0,t), SubsFi,1,t
*(RKi - 1,1,t), ..., SubsFi,r-1,t

*(RKi - 1,r - 1,t) )T ⊕ (0, 
0,  ..., 0) T = MDSi,t • (SubsFi,0,t(RKi - 1,0,t) ⊕ ai,0,t, SubsFi,1,t(RKi - 1,1,t) ⊕ ai,1,t, ..., SubsFi,r-

1,t(RKi - 1,r - 1,t) ⊕  ai,r-1,t)T = MDSi,t • (SubsFi,0,t(RKi - 1,0,t), SubsFi,1,t(RKi - 1,1,t), ..., 
SubsFi,r-1,t(RKi - 1,r - 1,t) )T ⊕  MDSi,t • (ai,0,t, ai,1,t,  ..., ai,r-1,t)T = MDSi,t • (SubsFi,0,t(RKi - 

1,0,t), SubsFi,1,t(RKi - 1,1,t), ..., SubsFi,r-1,t(RKi - 1,r - 1,t) )T ⊕ (RConstFi,0,t, RConstFi,1,t,  ..., 
RConstFi,r-1,t) T = (RKi,0,t, RKi,1,t,..., RKi,r - 1,t)T , q.e.d. 
 

4.6. Závěrečná klíčová permutace KeyPerm 
Ve funkci Φ je volitelná závěrečná klíčová permutace KeyPerm. Tato permutace není z 
bezpečnostního hlediska povinná, jejím cílem je zefektivnit difúzi rundovních klíčů 
uvnitř funkce Π. Protože změny v poli RK se šíří zvlášť ve sloupcích, cílem KeyPerm 
je změny v jednom sloupci pole rundovních klíčů promítnout do co největšího počtu 
různých boxů funkce Π. KeyPerm může být velmi jednoduchou permutací, například 
pouze cyklicky posune některé řádky v poli RK například takto: RK: RK[i][j][k] = 
RK[i][j][(k + shift_row_j) mod c], viz obr. 8. Konkrétní definice KeyPerm závisí na 
konkrétní struktuře funkce Π, jak ukazuje obr. 9. Na obr. 9 například vidíme, že 
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KeyPerm nemá smysl u těch rundovních klíčů, které se načítají po aplikaci (největší) 
matice XXXMDS. Tam promíchávání mezi největšími boxy zajišťuje sama matice.   
 

r x c

RK[i] RK[i]

 
Obr. 8: Příklad KeyPerm 
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Obr.9: Příklad difúze s využitím závěrečné klíčové permutace 
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5. Double Net jako zesílený šifrovací algoritmus 
DN byla konstruována pro použití s konstantním otevřeným textem jako náhodné 
orákulum v hašovací funkci ([Kl06]). V tomto případě se nazývá speciální bloková 
šifra. 

Pokud budeme DN uvažovat s proměnným otevřeným textem, může být použita 
jako algoritmus pro šifrování. V tom případě má oproti klasickým blokovým šifrám 
výhodu silného zpracování klíče, což ji činí více odolnou proti budoucím útokům ze 
strany klíče. 

DN jako algoritmus pro šifrování nebude mít obvykle tak dlouhý klíč jako v 
případě hašování, tj. pole r x c může být relativně malé a rozměr c (šířka otevřeného 
textu v bajtech) může být také relativně malý. Klasickým příkladem může být 128 
bitová bloková šifra s 256 bitovým klíčem, tj. c = 16 a r = 2. Principy sloupcové 
transformace lze zachovat i tehdy, když sdružíme několik sousedních sloupců 
dohromady (na obrázku 10 jsou to dva sloupce) a chápeme je jako jeden "silnější" 
sloupec, na nějž aplikujeme sloupcovou transformaci F o délce 2r bajtů, viz obr. 10.  
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Obr. 10: Princip sloupcové transformace, aplikovaný na několik sloupců 
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6. Počet rund DN, varianty a rychlost hašování 
6.1. Počet rund:  6 (10) 

Kvalita substitučních boxů a rozměry pole rundovních klíčů, použitých ve funkci Φ 
určí vztah mezi počtem rund a odhady odolnosti Φ proti DC a LC. Podobné odhady pro 
funkci ∏ zajistíme mnohem snadněji. Pro stanovení odolnosti počtu rund ve funkci Φ 
je také důležité, zda se DN použije pro hašování nebo pro šifrování. U šifrování mají 
odhady větší důležitost, u hašování nejsou metody LC a DC přímo využitelné 
klasickým způsobem, neboť klíč je známou konstantou. Počet rund závisí také na 
velikosti bezpečnostní rezervy. U funkce DN(512, 8182) jsme například stanovili počet 
rund 10 se stávajícími S-boxy. Pokud budou voleny S-boxy kvalitnější, může být počet 
rund snížen na 6. 

6.2. Varianty DN 
Podstatou sítě DN je, že klíče a, b, ..., z dílčích šifer součinové šifry Π = Bz • ... • Bb • 
Ba jsou samy vytvářeny kvalitní blokovou šifrou Φ. Se zvyšováním počtu rund se klíče 
(a, b, ...) a (...y, z) stávají nezávislými (náhodnými veličinami) neboť odpovídají vztahu 
otevřeného a šifrového textu blokové šifry Φ. Potom i blokové šifry (Ba, Bb , ...) a 
(...By, Bz ) se stávají nezávislými (náhodnými) blokovými šiframi. Promíchání sloupců 
pole RK mezi sebou a s otevřeným textem zajistí funkce Π. Odolnost funkce Π = Bz • 
... • Bb • Ba proti DC a LC bude obvykle zajištěna už při součinu několika velkých rund 
B. Proto můžeme v součinu Π = Bz • ... • Bb • Ba vynechat střední část a použít jen 
několik počátečních a několik koncových blokových šifer B, například tři a tři (Π = Bz 
• By • Bx • Bc • Bb • Ba). 

6.3. Rychlost hašování 
Zde srovnáme rychlost hašovacích funkcí HDN(512, 8192) s SHA-256 a SHA-512 a 
Whirlpool. Tyto algoritmy jsou obsaženy ve veřejně dostupné knihovně Crypto++. 
Autorem je Wei Dei a zdrojové kódy i testy rychlosti lze nalézt na 
http://www.eskimo.com/~weidai/benchmarks.html. Všechny algoritmy v knihovně 
Crypto++ byly napsány v C++, kompilovány pomocí Microsoft Visual C++.NET 2003 
(optimalizace celého programu na rychlost) a spuštěny na Pentium 4 (2.1 GHz) pod 
Windows XP SP 1. V následující tabulce uvádíme jejich vzájemné rychlosti a v další 
části tabulky pak rychlosti naší implementace SHA-256, SHA-512 a HDN(512, 8192). 
Uvedené testy vlastní implementace probíhaly na notebooku Acer (Pentium, 1.6 GHz) 
v OS Windows XP SP2, kompilace pod MS Visual C++ 6.0. 
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 knihovna Crypto++ Pentium 4 (2.1 GHz)  
Algoritmus  Testováno megabajtů rychlost v MByte/s   
MD5  1002  216  
SHA-1  256  68   
SHA-256  256  44   
SHA-512  64  11   
Whirlpool  64  12   
    
 Vlastní implementace Pentium, 1.6 GHz  

Algoritmus  Testováno megabajtů rychlost v MByte/s  

Varianta algoritmu 
HDN "tři + tři" 
Π = Bz • By • Bx • 
Bc • Bb • Ba

SHA-256  64 32  
SHA-512  64 17  
HDN(512, 8192)-1 64 136  
HDN(512, 8192)-2 64 35  
HDN(512, 8192)-3 64 20 20.48 
HDN(512, 8192)-4 64 14 15.70 
HDN(512, 8192)-5 64 11 12.78 
HDN(512, 8192)-6 64 9.09 10.75 
HDN(512, 8192)-7 64 7.67 9.28 
HDN(512, 8192)-8 64 6.65 8.15 
HDN(512, 8192)-9 64 5.84 7.30 
HDN(512, 8192)-10 64 5.22 6.57 
Tab.: Porovnání rychlostí hašovacích algoritmů 
 
Údaje v tabulce je třeba brát orientačně, neboť rychlost hašování velmi záleží na 
zvolené metodě a různých optimalizacích. Orientačně lze říci, že rychlost hašování 
HDN(512, 8192)-10 je 3 krát pomalejší než SHA-512 (a Whirlpool) a rychlost 
hašování HDN(512, 8192)-6 je 2 krát pomalejší než SHA-512.  

Protože 10 velkých rund jsme u HDN(512, 8192) zvolili jen pro zajištění 
odolnosti funkce Φ proti DC a LC a u funkce Π byla odolnost zajištěna i s rezervou již 
při 6 velkých rundách, můžeme v tomto případě použít také variantu "tři a tři", tj. Π = 
Bz • By • Bx • Bc • Bb • Ba.  

Výsledky měření ukazují, že HDN(512, 8192) není jen teoretická konstrukce, ale 
zcela prakticky využitelná hašovací funkce, která je jen 2-3 krát pomalejší než SHA-
512 a Whirlpool. 
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7. Závěr 
V tomto příspěvku popisujeme  rodinu speciálních blokových šifer DN a rodinu 
hašovacích funkcí HDN podle koncepce SNMAC [Kl06]. Ukazuje se, že to není jen 
teoretický koncept, ale použitelné funkce, jejichž rychlost je jen 2-3 krát nižší než 
rychlost SHA-512 a Whirlpool. 

U hašovací funkce má útočník možnost manipulovat všemi vstupy, zatímco 
klasická bloková šifra byla konstruována za předpokladu, že obsahuje nějaký prvek, 
který útočník nezná a neovládá (šifrovací klíč). Speciální blokovou šifru jsme museli 
konstruovat za předpokladu, že útočník její šifrovací klíč zná a že má možnost s ním 
libovolně manipulovat.  

Základní myšlenka speciální blokové šifry DN je jednoduchá - oproti klasické 
blokové šifře věnuje zpracování klíče stejnou pozornost jako klasická bloková šifra 
věnovala zpracování otevřeného textu. Jedna SP síť tedy zajišťuje míchání klíče a 
druhá míchání otevřeného textu s klíčem. 

Zároveň uvádíme myšlenku, že i klasické blokové šifry jako primitiva, určená k 
šifrování dat, by se měly v budoucnu konstruovat podobně jako speciální blokové šifry. 
O klíči se předpokládalo, že je neznámý útočníkovi a že s ním útočník nemůže 
manipulovat. Moderní technologie a rostoucí možnosti útočníků však ukazují, že tyto 
předpoklady nebudou stále více odpovídat skutečnosti. Jsou to útoky, které již částečně 
známe - útoky postranními kanály, útoky příbuznými klíči, pravoúhelníkové útoky 
apod. (viz například [Bi93], [Bi03], [Ki04], [Ho05], [Ki05], [Bi05], [Bi06]) a další 
útoky, které budou jistě teprve objeveny v dalších desetiletích. Všechny mají společné 
to, že původní předpoklad o neznalosti klíče protivníkem nebo o nemožnosti s ním 
manipulovat nějakým způsobem oslabují. Tyto útoky budou vznikat stále častěji s 
rozšiřováním kryptografických metod a prostředků, což dokládá vývoj v několika 
posledních desetiletích. Nová generace blokových šifer by proto měla být odolná i proti 
útokům ze strany klíče. Je otázkou dalšího výzkumu, zda speciální blokové šifry jsou 
tím správným východiskem. V každém případě by funkce, zpracovávající klíč měly být 
v moderních blokových šifrách posíleny. 

 
Poděkování. Autor děkuje Tomáši Rosovi za mnoho užitečných 

připomínek k předchozím verzím příspěvku a Martinu Hlaváčovi za užitečné 
připomínky a překlad textu do angličtiny. 
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9. Dodatek A: Teorie SP sítí a jejich odolnost 
proti DC a LC 

V této kapitole uvedeme nejprve výsledky teorie SP sítí, které budeme používat ke 
konstrukci funkcí Φ a Π. Poté uvedeme pravidla tvorby stavebních prvků (parametrů) 
ve funkci Φ a pravidla tvorby stavebních prvků (parametrů) ve funkci Π. Využijeme 
definicí a vět z [Ho00], odkud je převzata většina této kapitoly. 

9.1. DC, LC a SPN 
Nejznámější útoky na blokové šifry jsou diferenciální analýza DC ([BS91a], [BS91b], 
[Bi94]) a lineární kryptoanalýza LC ([Ma93], [Ma94]). 

V diferenciální kryptoanalýze blokové šifry o několika rundách se používají 
diferenciální charakteristiky jednotlivých rund. Jsou to pravděpodobnosti, že nějaké 
konkrétní diference na vstupu dané rundy budou převedeny na nějaké konkrétní 
diference na výstupu této rundy.  

Jako hodnota odolnosti blokové šifry proti DC byla brána maximální hodnota 
součinu diferenciálních charakteristik všech rund. Ukázalo se však, že nemusí být 
nezbytné fixovat hodnoty vstupních a výstupních diferencí ve vnitřních rundách 
blokové šifry a že lepším ukazatelem odolnosti je tzv. diferenciál [LM91]. Je to 
pravděpodobnost, že nějaká diference  na vstupu (celé) blokové šifry se projeví jako 
určitá diference na výstupu (celé) blokové šifry, nezávisle na tom, jaké jsou vnitřní 
diference v jednotlivých rundách.  
Podobně se u odolnosti proti LC přešlo od pojmu lineární charakteristiky k pojmu 
lineární obal [Ny94]. Samozřejmě je mnohem obtížnější vypočítat hodnotu diferenciálu 
a lineárního obalu pro více rund blokové šifry. 
 

Difúzní úroveň

Přičtení rundovního klíče

Substituční úroveň

S1 S2 S3 ... Sn

Difúzní úroveň

 
Obr. A.1: Jedna runda SPN sítě 
 

V [NK92] K. Nyberg a L. R. Knudsen ukázali, že  pravděpodobnost diferenciálu r-
rundovního schématu je omezena číslem 2p2, jestliže maximální pravděpodobnost 
diferenciálu rundovní funkce je p a r ≥ 4. Pokud je rundovní funkce bijektivní, je to 
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pouze p2. V substitučně permutačních sítích provádí difúzní úroveň lavinovitý efekt  ve 
smyslu diferencí i lineárních aproximací, proto byl zaveden pojem větvícího čísla 
[Da95]. Tento pojem je velmi důležitý, neboť mohou existovat šifry s S-boxy odolnými 
proti LC a DC, ale fatálně slabé, pokud mají malou hodnotu větvícího čísla. V [Ho00] 
se dokazuje odolnost SPN proti  DC a LC, pokud má maximální hodnotu větvícího 
čísla. 

V sítích Φ a Π budeme používat vždy maximální difúzní úroveň, tj. maximální 
hodnotu větvícího čísla. Naše důkazy odolnosti Φ a Π proti DC a LC budou založeny 
na dvou hlavních větách z  [Ho00]. Předtím zavedeme označení. 

9.2. Označení 
V tomto příspěvku uvažujeme SPN s mn-bitovou rundovní funkcí, která používá 2n S-
boxů (S1, ..., S2n). Každý S-box je bijekcí na množině {0, 1}m, Si: {0, 1}m → {0, 1}m , i 
= 1, ..., 2n.  
 
Definice 1.  Lineární a diferenciální pravděpodobnost S-boxu 
Diferenciální a lineární pravděpodobnost (bijektivního) S-boxu S: {0, 1}m  → {0, 1}m 
definujeme pro libovolná ∆x, ∆y, Γx, Γy ∈ {0, 1}m jako 
DPS(∆x → ∆y) = #{x ∈ {0, 1}m | S(x) ⊕ S(x ⊕ ∆x)  = ∆y } / 2m,    
LPS(Γx → Γy) = [ #{x ∈ {0, 1}m | Γx • x = Γy • S(x) }/2m-1  -  1 ]2, kde 
Γx • x je parita Γx ⊕ x. 
 
Definice 2. Maximální diferenciální a lineární pravděpodobnost S-boxu 
Maximální diferenciální a lineární pravděpodobnost (bijektivního) S-boxu S: {0, 1}m  
→ {0, 1}m definujeme jako  
DPS  = max DPS(∆x → ∆y), kde maximum se bere přes všechna ∆x ≠0, ∆x ∈ {0, 1}m, 
∆y ∈ {0, 1}m

LPS  = max LPS(Γx → Γy), kde maximum se bere přes všechna Γx, Γy ≠0, Γx ∈ {0, 
1}m, Γy  ∈ {0, 1}m. 
 
S-box se nazývá silný, pokud jsou tato čísla malá. SPN se nazývá silnou, pokud jsou 
tato čísla malá pro všechny S-boxy. Pro SPN označme  
p = max DPS,  
q = max LPS,  
kde maximum se bere přes všechny S-boxy S, použité v SPN. 
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Difúzní úroveň

Substituční úroveň

S1 S2 ... Sn

Difúzní úroveň

Substituční úroveň

Sn+1 Sn+2 ... S2n

 
Obr. A.2: Funkce SDS 
 
Funkce SDS. SDS je funkce se třemi úrovněmi: substitucí (S), difúzní úrovní (D) a 
substitucí (S), viz obrázek A.2. Označme vstupní a výstupní diferenci SDS jako ∆x ∈ 
{0, 1}nm, ∆x  ∆x ≠0, ∈ {0, 1}nm, ∆y =  y ⊕  y* = D(x) ⊕  D(x*), a vstupní a výstupní 
masku SDS jako Γx ∈ {0, 1}nm, Γy  ∈ {0, 1}nm, Γy ≠0 (mezi Γx a Γy existuje lineární 
vztah, detaily viz [RD97]).  
 
Minimální počet diferenciálně a lineárně aktivních S-boxů. Minimální počet 
diferenciálně a lineárně aktivních S-boxů funkce SDS definujeme následovně: 
nd(D) = min (Hw(∆x) + Hw(∆y)), kde minimum se bere přes všechna ∆x ≠0, 
nl(D) = min (Hw(Γx) + Hw(Γy)), kde minimum se bere přes všechna Γy ≠0. 
 
Maximální difúzní úroveň. Difúzní úroveň nazýváme maximální, jestliže minimální 
počet diferenciálně (nebo ekvivalentně lineárně) aktivních boxů je roven n + 1. Je 
známo, že maximální difúzní úroveň lze konstruovat z MDS (maximum distance 
separable) kódu RS typu (2n, n, n + 1) [Ho00]. Je-li generátor tohoto kódu matice ve 
formě [Inxn Bnxn], pak D: GF(2m)n  →  GF(2m)n : x → Bx je maximální difúzní úroveň 
[RD97]. 

9.3. Hlavní věty 
V příspěvku předpokládáme, že rundovní klíče, které jsou xorovány na data v každé 
rundě, jsou nezávislé a stejnoměrně náhodné. Za tohoto předpokladu nemá přičtení 
klíče v rundovní funkci žádný vliv na počet aktivních S-boxů. Věta 1 dává horní odhad 
pro diferenciál funkce SDS jako celku, jestliže difúzní úroveň je maximální. 
 
Věta 1. Horní odhad pro diferenciál funkce SDS [Ho00]. Předpokládejme, že 
rundovní klíče, které jsou xorovány na vstupní data v každé rundě, jsou nezávislé a 
stejnoměrně náhodné. Jestliže difúzní úroveň D je maximální (tj.  nd = n + 1), pak 
pravděpodobnost každého diferenciálu, funkce SDS je omezena hodnotou pn. 
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Důsledek. Věta 1 říká, že DPSDS(∆x → ∆y) ≤  pn pro každé ∆x ∈ {0, 1}nm, ∆x ≠0, ∆y ∈ 
{0, 1}nm. Odtud vyplývá, že  
DPSDS  = max DPSDS(∆x → ∆y) ≤  pn, 
kde maximum se bere přes všechna ∆x ≠0, ∆x ∈ {0, 1}nm, ∆y ∈ {0, 1}nm. 
 
Podobný odhad platí pro lineární obal funkce SDS. 
 
Věta 2. Horní odhad pro lineární obal funkce SDS [Ho00]. Jestliže difúzní úroveň D 
je maximální (tj. nl(D) = n + 1 nebo ekvivalentně nd(D) = n + 1), pak pravděpodobnost 
každého lineárního obalu funkce SDS je omezena hodnotou qn. 
 
Důsledek 1. Věta 2 říká, že LPSDS(Γx → Γy) ≤  qn pro každé Γx ∈ {0, 1}nm, Γy ≠0, Γy  
∈ {0, 1}nm. Odtud vyplývá, že  
LPSDS  = max LPSDS(Γx → Γy) ≤  qn, 
kde maximum se bere přes všechna Γx ∈ {0, 1}nm, Γy ≠0, Γy ∈ {0, 1}nm.  
 
Dále budeme hovořit pouze o diferenciálech, podobná tvrzení platí vzhledem k 
podobnosti vět 1 a 2 i o lineárních obalech. Věty 1 a 2 jsou významné, neboť odhadují 
velikost diferenciálu a lineárního obalu. Tyto odhady bylo dosud obtížné obdržet u 
klasické blokové šifry. Tam se tyto odhady nahrazovaly součiny rundovních 
charakteristik.  
 
Důsledek 2. Síť SDS  můžeme vůči S-boxu chápat jako větší S-box, tzv. "XS"-box. 
Maximální diferenciál (lineární obal) boxu XS je pomocí Věty 1 (2) odhadnut pomocí 
maximálních diferenciálů (lineárních obalů) malých boxů S, z nichž je sestaven jako 
SDS síť. Z XS-boxů lze sestavovat větší XXS-boxy atd. Tento princip využijeme ke 
konstrukci a důkazu vlastností sítí Φ a Π. 

10. Dodatek B: Definice volitelných prvků 
speciální blokové šifry DN(512,8192) 

V této kapitole uvedeme konkrétní volbu volitelných parametrů pro funkci DN(512, 
8192) o počtu velkých rund ρ = 1, ..., 10. Volíme r = 16, c = 64. 

Poměrně velká mohutnost klíče (8192 bitů) je umožněna tím, že funkce F 
provádí zpracování těchto dat (paralelně) po sloupcích. Při použití DN v hašovací 
funkci dostáváme funkci HDN(512, 8192), který má 512 bitový kód a zpracovává 
bloky zpráv o délce 7680 bitů (7680 = 8192 - 512). Popis volitelných prvků HDN(512, 
8192) je uveden v následující kapitole.  

Substituční boxy, které použijeme ve funkci DN, jsou substituční boxy, které 
pochází z algoritmu Whirlpool.  Původní verze blokové šifry W ve Whirlpoolu, zaslaná 
do projektu NESSIE, obsahovala (pseudo) náhodně vygenerovaný S-box 8x8, který 
tudíž neměl žádné speciální algebraické vlastnosti, tento S-box byl pak zaměněn za S-
box generovaný ze dvou malých S-boxů 4x4 z důvodu rychlejší HW realizace. 
Zdroje: 
(a) Poslední verze popisu - odpovídá vybranému algoritmu NESSIE a ISO normě 
ISO/IEC 10118-3 (změněný S-box a změněná matice MDS): 
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Paulo S.L.M. Barreto and Vincent Rijmen: The WHIRLPOOL Hashing Function, 
(Revised on May 24, 2003) 
http://planeta.terra.com.br/informatica/paulobarreto/whirlpool.zip
(b) Předposlední verze popisu (změněný S-box) ze 7.3.2003 
https://www.cosic.esat.kuleuven.be/nessie/updatedPhase2Specs/WHIRLPOOL/Whirlp
ool-tweak2.zip
(c) Originální verze popisu ze září 2000 (původní S-box) 
https://www.cosic.esat.kuleuven.be/nessie/workshop/submissions/whirlpool.zip

10.1. Funkce F: originální S-box algoritmu 
Whirlpool 

Originální S-box algoritmu Whirlpool byl generován (pseudo)náhodně do té doby, než 
splňoval tyto podmínky ( 
https://www.cosic.esat.kuleuven.be/nessie/workshop/submissions/whirlpool.zip, 
September  3, 2000): 
(a) δ ≤ 8*2-8, 
(b) λ ≤ 16 * 2-6, 
(c) ν = 7, 
(d) žádné pevné body, 
(e) v množině hodnot (x xor S(x)) pro všechna x se žádná hodnota neobjevuje více než 
dvakrát. 
Zvolený S-box měl tyto parametry 
(a) δ = 8*2-8 = 2-5, 
(b) λ = 16 * 2-6 = 2-2, 
(c) ν = 7, 
(d) žádné pevné body, 
(e) v množině hodnot (x xor S(x)) pro všechna x se žádná hodnota neobjevuje více než 
dvakrát. Nazýváme ho originální S-box algoritmu Whirlpool. Použijeme ho ve funkci 
F, protože je méně strukturovaný než druhý S-box z algoritmu Whirlpool. 
 
unsigned char SubsF[256] = { 
0x68, 0xd0, 0xeb, 0x2b, 0x48, 0x9d, 0x6a, 0xe4, 
0xe3, 0xa3, 0x56, 0x81, 0x7d, 0xf1, 0x85, 0x9e, 
0x2c, 0x8e, 0x78, 0xca, 0x17, 0xa9, 0x61, 0xd5, 
0x5d, 0x0b, 0x8c, 0x3c, 0x77, 0x51, 0x22, 0x42, 
0x3f, 0x54, 0x41, 0x80, 0xcc, 0x86, 0xb3, 0x18, 
0x2e, 0x57, 0x06, 0x62, 0xf4, 0x36, 0xd1, 0x6b, 
0x1b, 0x65, 0x75, 0x10, 0xda, 0x49, 0x26, 0xf9, 
0xcb, 0x66, 0xe7, 0xba, 0xae, 0x50, 0x52, 0xab, 
0x05, 0xf0, 0x0d, 0x73, 0x3b, 0x04, 0x20, 0xfe, 
0xdd, 0xf5, 0xb4, 0x5f, 0x0a, 0xb5, 0xc0, 0xa0, 
0x71, 0xa5, 0x2d, 0x60, 0x72, 0x93, 0x39, 0x08, 
0x83, 0x21, 0x5c, 0x87, 0xb1, 0xe0, 0x00, 0xc3, 
0x12, 0x91, 0x8a, 0x02, 0x1c, 0xe6, 0x45, 0xc2, 
0xc4, 0xfd, 0xbf, 0x44, 0xa1, 0x4c, 0x33, 0xc5, 
0x84, 0x23, 0x7c, 0xb0, 0x25, 0x15, 0x35, 0x69, 
0xff, 0x94, 0x4d, 0x70, 0xa2, 0xaf, 0xcd, 0xd6, 
0x6c, 0xb7, 0xf8, 0x09, 0xf3, 0x67, 0xa4, 0xea, 
0xec, 0xb6, 0xd4, 0xd2, 0x14, 0x1e, 0xe1, 0x24, 
0x38, 0xc6, 0xdb, 0x4b, 0x7a, 0x3a, 0xde, 0x5e, 
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0xdf, 0x95, 0xfc, 0xaa, 0xd7, 0xce, 0x07, 0x0f, 
0x3d, 0x58, 0x9a, 0x98, 0x9c, 0xf2, 0xa7, 0x11, 
0x7e, 0x8b, 0x43, 0x03, 0xe2, 0xdc, 0xe5, 0xb2, 
0x4e, 0xc7, 0x6d, 0xe9, 0x27, 0x40, 0xd8, 0x37, 
0x92, 0x8f, 0x01, 0x1d, 0x53, 0x3e, 0x59, 0xc1, 
0x4f, 0x32, 0x16, 0xfa, 0x74, 0xfb, 0x63, 0x9f, 
0x34, 0x1a, 0x2a, 0x5a, 0x8d, 0xc9, 0xcf, 0xf6, 
0x90, 0x28, 0x88, 0x9b, 0x31, 0x0e, 0xbd, 0x4a, 
0xe8, 0x96, 0xa6, 0x0c, 0xc8, 0x79, 0xbc, 0xbe, 
0xef, 0x6e, 0x46, 0x97, 0x5b, 0xed, 0x19, 0xd9, 
0xac, 0x99, 0xa8, 0x29, 0x64, 0x1f, 0xad, 0x55, 
0x13, 0xbb, 0xf7, 0x6f, 0xb9, 0x47, 0x2f, 0xee, 
0xb8, 0x7b, 0x89, 0x30, 0xd3, 0x7f, 0x76, 0x82 
}; 
Obr.B.1: Originální S-box algoritmu Whirlpool 
 

10.2. Počet rund ρ 
V definici F volíme z realizačních důvodů všechny S-boxy stejné, a to s parametry p = 
DPS = 2-5 a q = LPS = 2-2. Použijeme originální pseudonáhodný S-box algoritmu 
Whirlpool, který není generován algebraicky. Z tohoto důvodu má bohužel nižší 
odolnost proti lineární kryptoanalýze (q). Abychom tuto odolnost učinili dostatečně 
vysokou i s rezervou, jsme nyní nuceni volit počet rund ρ zbytečně vysoký. Volíme ρ = 
10 místo postačujících 6. Jakmile bude k dispozici veřejně generovaný S-box s lepšími 
vlastnostmi, bude možné ho použít ve funkci DN s nižším počtem rund (doporučujeme 
ρ = 6).  

Deset rund F tvoří pět po sobě zařazených SDS sítí, spojených maticemi MDS 
typu 16x16. Uvnitř SDS sítě je difúzní úroveň zajištěna také maticí MDS typu 16x16. 
Využijeme toho, že pomocí Věty 1 a 2 můžeme odhadnout DPSDS a LPSDS pro jednu 
SDS. Máme pSDS ≤ 2-80 a qSDS ≤  2-32. 

Poměrně nízký odhad LPSDS ≤ 2-32 je způsoben nepříliš vhodnou lineární 
charakteristikou použitého boxu (q = 2-2). S-box ve funkci F je však možné volit s lepší 
charakteristikou, například q = 2-6 jako u AES nebo s očekávaným koeficientem q = 2-4 
pro náhodně generované S-boxy. 

Pro S-box AES máme q = 2-6 a dostali bychom zcela dostatečný odhad LPSDS ≤ 
2-96. Pro koeficient q = 2-4 bychom obdrželi také dostatečně dobrý odhad LPSDS ≤ 2-64. 
V obou těchto případech by z hlediska odolnosti F proti LC postačovaly tři SDS sítě za 
sebou, tj. 6 velkých rund (ρ = 6).  

Odolnost funkce F proti diferenciální kryptoanalýze je pak zajištěna podobným 
způsobem a postačují také tři SDS sítě za sebou, tj. 6 velkých rund (ρ = 6).  

10.3. Rundovní konstanty RConstF 
Ukázali jsme, že různé rundovní konstanty způsobují afinní modifikaci každého S-
boxu. Rundovní konstanty ve funkci F volíme z důvodu efektivní SW a HW realizace 
jako konstanty, které se dají průběžně tvořit: RConstF[i][j] = ((CONSTA * (i+1)) mod 
232 ⊕ ((CONSTB * (j+1)) mod 232), kde CONSTA = 0xfedc1357, CONSTB = 
0x84736251. Tyto konstanty jsou pouze čtyřbajtové (prvních 12 bajtů je nulových) a 
navzájem různé.  
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10.4. Těleso GF(28)  
Těleso GF(28) je uvažováno s ireducibilním polynomem q(x) = x8 + x4 + x3 + x1 + x0. 
Násobení v tomto tělese je v programovém kódu realizováno pomocí tabulek Logtable 
a Alogtable, které jsou stejné jako v algoritmu AES. 

10.5. Matice MDS 16 x 16 
Z důvodu snadné SW a HW realizace volíme ve funkci F pouze jednu matici MDS 16 x 
16.  
Matice MDS typu 16x16 byla zvolena na základě [PD05] a [Ro06] následujícím 
postupem. 

Budeme pracovat v tělese GF(28) s ireducibilním polynomem q(x) = x8 + x4 + x3 
+ x1 + x0.  
Základem je matice G Vandermondova typu 16x32, G = (gi,j)i = 0...15, j = 0..31, kde volíme 
32 různých prvků a0, a1, a2, ..., a31, přičemž a0 = 1. Volíme a1 = 12, a2 = 13,  ..., a31 = 42, 
tj. aj = (j + 11) pro všechna j = 1, ..., 31. Definujeme gi,j = aj

i, kde i = 0, ...,15, j = 0, ..., 
31. Máme 

G =  

15151515

2222

4241...13121
......1
...)(...1

424113121
424113121
11......111

i
ja

 
Označíme levou polovinu matice G jako G1 a pravou jako G2, tj. G = (G1, G2). Matici 
G = (G1, G2) upravujeme elementárními úpravami na tvar G = ( I , F ), kde I je 
identická matice typu 16x16 a F je matice typu 16x16. F je výsledná matice MDS typu 
16x16. 
 
Elementární úpravy jsou prováděny na řádcích matice G a jedná se o tyto úpravy: 

• výměna řádků, 
• násobení nebo dělení řádku nenulovým prvkem tělesa, 
• přičtení nenulového násobku nějakého řádku k jinému řádku. 

 
Jako výslednou matici MDS použijeme transponovanou F (hexadecimálně):  
 
4A 7B BA CF 84 8D B7 C6 72 9F 24 B2 7A 40 B1 CD, 
70 70 A8 4F 79 8B BB 60 A1 38 99 99 F5 AA FA F3, 
91 09 E8 D7 B2 DC 10 C0 69 CF D2 6F 6F 56 5B 61, 
17 99 94 CF B4 4D 92 62 6E 9A 62 EA 0D 6B 29 EE, 
54 1B A9 49 F4 28 21 65 E4 D3 54 50 C9 CF B1 B2, 
80 4A 39 F2 62 16 72 B6 8C 06 57 5A D0 22 AE 6B, 
2B 34 BF B4 3C 3C 9E E8 0E 9D CB 66 48 B1 91 35, 
11 DF E7 64 B2 64 AE 66 33 9F 47 85 80 7C 61 A1, 
5A 3A CD 6F 58 A3 D3 2C 73 AC 22 A9 EE EC EC 7D, 
0C 2C 83 77 1B 4C AC 79 A9 83 C8 E8 A7 87 D0 AD, 
8D A2 42 DD 5D 4D B7 B7 71 93 93 E6 CE 72 EF 65, 
E6 A7 61 CA 05 70 B8 D4 11 86 E2 6D 61 93 11 09, 
FA D3 BD D0 E8 11 5B 61 F8 EC 6A 86 D0 36 4A D2, 

35 



08 F5 C5 15 D8 E2 55 EC 30 63 74 7E 2A C2 6C 72, 
F4 6B C4 AB 68 40 09 C0 96 62 C6 86 6E 9F 7E 2B, 
34 F0 19 66 6A 6D 73 08 22 16 11 9B 33 F4 5D E2. 
 

10.6. Závěrečná permutace 
U DN(512, 8192) je závěrečná permutace tvořena pouze cyklickým posunem v rámci 
řádků pole RK: 
 
v řádku  0 jde o cyklický posun doprava o  0 pozic 
v řádku  1 jde o cyklický posun doprava o  0 pozic 
v řádku  2 jde o cyklický posun doprava o 16 pozic 
v řádku  3 jde o cyklický posun doprava o 32 pozic 
v řádku  4 jde o cyklický posun doprava o 32 pozic 
v řádku  5 jde o cyklický posun doprava o 32 pozic 
v řádku  6 jde o cyklický posun doprava o 16 pozic 
v řádku  7 jde o cyklický posun doprava o  0 pozic 
 
v řádku  8 jde o cyklický posun doprava o  0 pozic 
v řádku  9 jde o cyklický posun doprava o  0 pozic 
v řádku 10 jde o cyklický posun doprava o 16 pozic 
v řádku 11 jde o cyklický posun doprava o 32 pozic 
v řádku 12 jde o cyklický posun doprava o 32 pozic 
v řádku 13 jde o cyklický posun doprava o 32 pozic 
v řádku 14 jde o cyklický posun doprava o 16 pozic 
v řádku 15 jde o cyklický posun doprava o  0 pozic 
 
a toto se dále se periodicky opakuje až do řádku číslo 159. 

10.7. Funkce B: Generovaný S-box algoritmu 
Whirlpool 

Generovaný S-box aktualizovaného algoritmu Whirlpool je S-box generovaný ze dvou 
malých S-boxů 4x4 z důvodu rychlejší HW realizace. Je popsán ve zprávě pro NESSIE 
7.3.2003 a pozdějších (24.5.2003, kde je též upravena matice MDS), a je součástí 
výsledného vybraného algoritmu Whirlpool v projektu NESSIE a zároveň je převzat do 
normy ISO. Tento S-box má charakteristiky p = 2-5 a q = 14*2-6 a použijeme ho ve 
funkci B. 
 
unsigned char SubsB[256] = { 
0x18,0x23,0xc6,0xE8,0x87,0xB8,0x01,0x4F, 
0x36,0xA6,0xd2,0xF5,0x79,0x6F,0x91,0x52, 
0x60,0xBc,0x9B,0x8E,0xA3,0x0c,0x7B,0x35, 
0x1d,0xE0,0xd7,0xc2,0x2E,0x4B,0xFE,0x57, 
0x15,0x77,0x37,0xE5,0x9F,0xF0,0x4A,0xdA, 
0x58,0xc9,0x29,0x0A,0xB1,0xA0,0x6B,0x85, 
0xBd,0x5d,0x10,0xF4,0xcB,0x3E,0x05,0x67, 
0xE4,0x27,0x41,0x8B,0xA7,0x7d,0x95,0xd8, 
0xFB,0xEE,0x7c,0x66,0xdd,0x17,0x47,0x9E, 
0xcA,0x2d,0xBF,0x07,0xAd,0x5A,0x83,0x33, 
0x63,0x02,0xAA,0x71,0xc8,0x19,0x49,0xd9, 
0xF2,0xE3,0x5B,0x88,0x9A,0x26,0x32,0xB0, 
0xE9,0x0F,0xd5,0x80,0xBE,0xcd,0x34,0x48, 
0xFF,0x7A,0x90,0x5F,0x20,0x68,0x1A,0xAE, 
0xB4,0x54,0x93,0x22,0x64,0xF1,0x73,0x12, 
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0x40,0x08,0xc3,0xEc,0xdB,0xA1,0x8d,0x3d, 
0x97,0x00,0xcF,0x2B,0x76,0x82,0xd6,0x1B, 
0xB5,0xAF,0x6A,0x50,0x45,0xF3,0x30,0xEF, 
0x3F,0x55,0xA2,0xEA,0x65,0xBA,0x2F,0xc0, 
0xdE,0x1c,0xFd,0x4d,0x92,0x75,0x06,0x8A, 
0xB2,0xE6,0x0E,0x1F,0x62,0xd4,0xA8,0x96, 
0xF9,0xc5,0x25,0x59,0x84,0x72,0x39,0x4c, 
0x5E,0x78,0x38,0x8c,0xd1,0xA5,0xE2,0x61, 
0xB3,0x21,0x9c,0x1E,0x43,0xc7,0xFc,0x04, 
0x51,0x99,0x6d,0x0d,0xFA,0xdF,0x7E,0x24, 
0x3B,0xAB,0xcE,0x11,0x8F,0x4E,0xB7,0xEB, 
0x3c,0x81,0x94,0xF7,0xB9,0x13,0x2c,0xd3, 
0xE7,0x6E,0xc4,0x03,0x56,0x44,0x7F,0xA9, 
0x2A,0xBB,0xc1,0x53,0xdc,0x0B,0x9d,0x6c, 
0x31,0x74,0xF6,0x46,0xAc,0x89,0x14,0xE1, 
0x16,0x3A,0x69,0x09,0x70,0xB6,0xd0,0xEd, 
0xcc,0x42,0x98,0xA4,0x28,0x5c,0xF8,0x86 
}; 
Obr.B.2: Generovaný S-box aktualizovaného algoritmu Whirlpool 
 

10.8. Permutace SMLPerm 
Rodina funkcí DN používá pro každou z transformací T1 obecně jinou dílčí permutaci 
SMLPerm, která je permutací na množině čísel 0, ... c -1.  DN(512, 8192) používá 
pouze čtyři různé permutace na množině čísel 0, ..., 63 (dekadicky):  
  
23,14,49,32,41, 8,50,18,46,16,15,57,55,27,43, 2, 
60, 7,22,42,38,26,53,12, 9,62,37,28, 0,36,51,20, 
17,39, 4,56,59, 3,47,31, 6,25,45,48,24,58,11,33, 
29,13,40,61, 1,19,63,34,52,35, 5,30,44,54,10,21, 
 
17,42,57, 6,62, 8,24,12, 3,21,55,51,44,34,39,31, 
36, 2,25,58, 7,47,53,14,49, 9,16,30,33,60,22,40, 
41,37,50,15, 1,45,19,63,35,10,59,52,27,20, 4,28, 
13,56,23,46,48,32,26,18,61,43,29,54, 5,11, 0,38, 
 
10,15, 4, 1, 5, 0,14,11, 2, 8, 7,13, 6, 9, 3,12, 
26,31,20,17,21,16,30,27,18,24,23,29,22,25,19,28, 
42,47,36,33,37,32,46,43,34,40,39,45,38,41,35,44, 
58,63,52,49,53,48,62,59,50,56,55,61,54,57,51,60, 
 
10, 5,12, 2, 7, 9, 0,15, 1,11, 4,14, 8, 3,13, 6,  
26,21,28,18,23,25,16,31,17,27,20,30,24,19,29,22, 
42,37,44,34,39,41,32,47,33,43,36,46,40,35,45,38, 
58,53,60,50,55,57,48,63,49,59,52,62,56,51,61,54. 
 
Tento blok čtyř permutací se opakuje ještě třikrát v rámci každé velké rundy a každá 
velká runda používá tutéž sadu SMLPerm. Jejich hodnoty jsou odvozeny tak, aby 
příslušné matice MDS (XMDS, XXMDS, XXXMDS) realizovaly maximální difúzní 
úroveň a jinak nepravidelně (ručně).  
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10.9. Matice MDS 4x4 
Pro DN byla z důvodu snadné realizace zvolena jedna matice MDS typu 4x4, a to 
matice z algoritmu AES.  
 

 

  
 

M 

 

10.10. Rundovní konstanty RConstB 
Rundovní konstanty ve funkci B volíme z důvodu efektivní SW a HW realizace jako 
konstanty, které se dají průběžně tvořit, přičemž jejich prvních 60 bajtů je nulových. 
Poslední 4 bajty jsou jako 32bitová čísla tvořena vzorcem RConstB[i][j] = 
(CONSTC*(16*i + j + 1)) mod 232, kde CONSTC = 0x24687531. Nejnižší bajt 
32bitového čísla je 61. bajtem konstanty, nejvyšší 64. bajtem. Hodnoty volitelných 
prvků jsou také vidět také v přiloženém programu. 
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11. Dodatek C: Popis volitelných prvků HDN(512, 
8192) 

Při použití DN(512, 8192) v hašovací funkci podle konstrukce SNMAC [Kl06] 
dostáváme funkci HDN(512, 8192), která má 512 bitový kód a zpracovává bloky zpráv 
o délce 7680 bitů.  
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Obr. C.1: Definice HDN(512, 8192) jako SNMAC, založená na speciální blokové šifře 
DN(512, 8192) 
 
Definice. Hašovací funkce HDN(512, 8192) je hašovací funkce typu SNMAC, 
založená na speciální blokové šifře DN(512, 8192). Má n bitový hašovací kód (n = 
512), K bitový klíč (K = 8192) a zpracovává bloky dat o délce K - n bitů (7680). 
Používá kompresní funkci f a závěrečnou úpravu g, kde  
f: {0, 1}K → {0, 1}n : X → EX(Const0), 
g: {0, 1}n → {0, 1}n : X → EX || NULL(Const1), 
a E je DN(512, 8192). 
Const0 a Const1 jsou různé konstanty a NULL je řetězec K - n nulových bitů. 
 
Hašování zprávy m má tři kroky. 
 
Krok 1. Doplnění 
Zprávu m, kterou hašujeme, nejprve doplníme bitem 1, nejmenším (i nulovým) počtem 
bitů 0 a 128bitovým číslem Č (které vyjadřuje délku m v bitech) tak, aby její délka byla 
L násobkem čísla K - n, kde L je přirozené číslo. Orientace bitů a bajtů je stejná jako u 
standardu SHA-512, tj. jako poslední bajt posledního bloku mL se ukládá nejnižší bajt 
čísla Č. Tuto doplněnou zprávu rozdělíme na L bloků o délce K - n bitů, m = m1 ||  ... || 
mL-1 ||  mL. Doplnění je stejné jako u hašovací funkce SHA-512.  
 
Krok 2. Iterace 
hi = f(hi-1 || mi), i = 1, ..., L,  
kde h0 je konstantní inicializační hodnota (IV). 
 
Krok 3. Závěrečná úprava  
SNMAC(m) = g(hL). 
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Const0, Const1 a h0 (IV) 
U rodiny hašovacích funkcí bychom mohli konstanty Const0, Const1 a h0 (IV) volit 
jakkoliv náhodně a odlišné. Z důvodu snadné realizace volíme konstanty tak, aby se 
daly vytvářet za chodu schématu. Hodnoty (dekadicky): 
 
Const0: 
128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143, 
144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159, 
160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175, 
176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191, 
 
Const1: 
0,   2,  4,  6,  8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,  
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62,  
64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94,  
96, 98,100,102,104,106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126. 
 
IV: 
 0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,  
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,  
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 
  
Hodnoty volitelných prvků jsou také vidět také v přiloženém programu. 
 

12. Dodatek D: Zdrojové kódy DN(512, 8192) a 
HDN(512, 8192) 
12.1. Modul dn.h 

/*======= Nový modul ===========================================*/ 
/* Toto je modul dn.h*/ 
#ifndef __TRANS_H__ 
#define __TRANS_H__ 
 
#include <stdio.h> 
#include <memory.h> 
 
 
#define MAXRHO 10 //pocet velkych rund 
#define c 64 // pocet sloupcu 
#define r 16 // pocet radku 
 
unsigned char mul(unsigned char a, unsigned char b); 
unsigned char Inv(unsigned char a); 
 
void Copy64(unsigned char* in,unsigned char* out); 
 
void Init_MDS4x4_tables(void); 
void Init_MDS16x16_tables(void); 
 
int Check_Matrix(void); 
int Check_Const(void); 
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void ExpandRK(unsigned char RK[MAXRHO][r][c],int rho,int print); 
void DN(unsigned char RK[MAXRHO][r][c], 
   int rho, 
   unsigned char indata[c], 
   unsigned char outdata[c], 
   int print); 
 
#endif 
/*============================================================*/ 

12.2. Modul dn_constants.h 
/*======= Nový modul ===========================================*/ 
//modul dn_constants.h 
 
// Tabulky pro nasobeni v telese GF(2^8). 
// Teleso je uvažováno s ireducibilním polynomem q(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x^1 
+ x^0  
// Násobení je realizováno pomocí funkce mul a tabulek Logtable a Alogtable. 
// Priklad  
// Logtable[26] = 8 nebot 26 = (0x1A = x^4 + x^3 + x^1 + x^0 =) x^8 ,  
// Alogtable[8] = 26 nebot Alogtable[8] = x^8 mod q(x) = x^4 + x^3 + x^1 + x^0 
=  
// 0x1A = 26 
// Logtable je logaritmus 
// Alogtable je mocnina 
 
// Tabulky Logtable a Alogtable pochazi z originální dokumentace AES. 
unsigned char Logtable[256] = { 
  0,   0,  25,   1,  50,   2,  26, 198,  75, 199,  27, 104,  51, 238, 223,   3,  
100,   4, 224,  14,  52, 141, 129, 239,  76, 113,   8, 200, 248, 105,  28, 193,  
125, 194,  29, 181, 249, 185,  39, 106,  77, 228, 166, 114, 154, 201,   9, 120,  
101,  47, 138,   5,  33,  15, 225,  36,  18, 240, 130,  69,  53, 147, 218, 142,  
150, 143, 219, 189,  54, 208, 206, 148,  19,  92, 210, 241,  64,  70, 131,  56,  
102, 221, 253,  48, 191,   6, 139,  98, 179,  37, 226, 152,  34, 136, 145,  16,  
126, 110,  72, 195, 163, 182,  30,  66,  58, 107,  40,  84, 250, 133,  61, 186,  
 43, 121,  10,  21, 155, 159,  94, 202,  78, 212, 172, 229, 243, 115, 167,  87,  
175,  88, 168,  80, 244, 234, 214, 116,  79, 174, 233, 213, 231, 230, 173, 232,  
 44, 215, 117, 122, 235,  22,  11, 245,  89, 203,  95, 176, 156, 169,  81, 160,  
127,  12, 246, 111,  23, 196,  73, 236, 216,  67,  31,  45, 164, 118, 123, 183,  
204, 187,  62,  90, 251,  96, 177, 134,  59,  82, 161, 108, 170,  85,  41, 157,  
151, 178, 135, 144,  97, 190, 220, 252, 188, 149, 207, 205,  55,  63,  91, 209,  
 83,  57, 132,  60,  65, 162, 109,  71,  20,  42, 158,  93,  86, 242, 211, 171,  
 68,  17, 146, 217,  35,  32,  46, 137, 180, 124, 184,  38, 119, 153, 227, 165,  
103,  74, 237, 222, 197,  49, 254,  24,  13,  99, 140, 128, 192, 247, 112,   7  
}; 
 
unsigned char Alogtable[256] = { 
  1,   3,   5,  15,  17,  51,  85, 255,  26,  46, 114, 150, 161, 248,  19,  53,  
 95, 225,  56,  72, 216, 115, 149, 164, 247,   2,   6,  10,  30,  34, 102, 170,  
229,  52,  92, 228,  55,  89, 235,  38, 106, 190, 217, 112, 144, 171, 230,  49,  
 83, 245,   4,  12,  20,  60,  68, 204,  79, 209, 104, 184, 211, 110, 178, 205,  
 76, 212, 103, 169, 224,  59,  77, 215,  98, 166, 241,   8,  24,  40, 120, 136,  
131, 158, 185, 208, 107, 189, 220, 127, 129, 152, 179, 206,  73, 219, 118, 154,  
181, 196,  87, 249,  16,  48,  80, 240,  11,  29,  39, 105, 187, 214,  97, 163,  
254,  25,  43, 125, 135, 146, 173, 236,  47, 113, 147, 174, 233,  32,  96, 160,  
251,  22,  58,  78, 210, 109, 183, 194,  93, 231,  50,  86, 250,  21,  63,  65,  
195,  94, 226,  61,  71, 201,  64, 192,  91, 237,  44, 116, 156, 191, 218, 117,  
159, 186, 213, 100, 172, 239,  42, 126, 130, 157, 188, 223, 122, 142, 137, 128,  
155, 182, 193,  88, 232,  35, 101, 175, 234,  37, 111, 177, 200,  67, 197,  84,  
252,  31,  33,  99, 165, 244,   7,   9,  27,  45, 119, 153, 176, 203,  70, 202,  
 69, 207,  74, 222, 121, 139, 134, 145, 168, 227,  62,  66, 198,  81, 243,  14,  
 18,  54,  90, 238,  41, 123, 141, 140, 143, 138, 133, 148, 167, 242,  13,  23,  
 57,  75, 221, 124, 132, 151, 162, 253,  28,  36, 108, 180, 199,  82, 246,   1  
}; 
 
// S box Whirlpool, generovany S-box, popis Whirlpool z 23.5.2003 
// Pouzit ve funkci B 
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unsigned char SubsB[256] = { 
0x18,0x23,0xc6,0xE8,0x87,0xB8,0x01,0x4F, 
0x36,0xA6,0xd2,0xF5,0x79,0x6F,0x91,0x52, 
0x60,0xBc,0x9B,0x8E,0xA3,0x0c,0x7B,0x35, 
0x1d,0xE0,0xd7,0xc2,0x2E,0x4B,0xFE,0x57, 
0x15,0x77,0x37,0xE5,0x9F,0xF0,0x4A,0xdA, 
0x58,0xc9,0x29,0x0A,0xB1,0xA0,0x6B,0x85, 
0xBd,0x5d,0x10,0xF4,0xcB,0x3E,0x05,0x67, 
0xE4,0x27,0x41,0x8B,0xA7,0x7d,0x95,0xd8, 
0xFB,0xEE,0x7c,0x66,0xdd,0x17,0x47,0x9E, 
0xcA,0x2d,0xBF,0x07,0xAd,0x5A,0x83,0x33, 
0x63,0x02,0xAA,0x71,0xc8,0x19,0x49,0xd9, 
0xF2,0xE3,0x5B,0x88,0x9A,0x26,0x32,0xB0, 
0xE9,0x0F,0xd5,0x80,0xBE,0xcd,0x34,0x48, 
0xFF,0x7A,0x90,0x5F,0x20,0x68,0x1A,0xAE, 
0xB4,0x54,0x93,0x22,0x64,0xF1,0x73,0x12, 
0x40,0x08,0xc3,0xEc,0xdB,0xA1,0x8d,0x3d, 
0x97,0x00,0xcF,0x2B,0x76,0x82,0xd6,0x1B, 
0xB5,0xAF,0x6A,0x50,0x45,0xF3,0x30,0xEF, 
0x3F,0x55,0xA2,0xEA,0x65,0xBA,0x2F,0xc0, 
0xdE,0x1c,0xFd,0x4d,0x92,0x75,0x06,0x8A, 
0xB2,0xE6,0x0E,0x1F,0x62,0xd4,0xA8,0x96, 
0xF9,0xc5,0x25,0x59,0x84,0x72,0x39,0x4c, 
0x5E,0x78,0x38,0x8c,0xd1,0xA5,0xE2,0x61, 
0xB3,0x21,0x9c,0x1E,0x43,0xc7,0xFc,0x04, 
0x51,0x99,0x6d,0x0d,0xFA,0xdF,0x7E,0x24, 
0x3B,0xAB,0xcE,0x11,0x8F,0x4E,0xB7,0xEB, 
0x3c,0x81,0x94,0xF7,0xB9,0x13,0x2c,0xd3, 
0xE7,0x6E,0xc4,0x03,0x56,0x44,0x7F,0xA9, 
0x2A,0xBB,0xc1,0x53,0xdc,0x0B,0x9d,0x6c, 
0x31,0x74,0xF6,0x46,0xAc,0x89,0x14,0xE1, 
0x16,0x3A,0x69,0x09,0x70,0xB6,0xd0,0xEd, 
0xcc,0x42,0x98,0xA4,0x28,0x5c,0xF8,0x86 
}; 
// S box Whirlpool, originalni pseudonahodny S-box, popis Whirlpool z 3.9.2000 
//  
// Pouzit ve funkci F 
unsigned char SubsF[256] = { 
0x68, 0xd0, 0xeb, 0x2b, 0x48, 0x9d, 0x6a, 0xe4, 
0xe3, 0xa3, 0x56, 0x81, 0x7d, 0xf1, 0x85, 0x9e, 
0x2c, 0x8e, 0x78, 0xca, 0x17, 0xa9, 0x61, 0xd5, 
0x5d, 0x0b, 0x8c, 0x3c, 0x77, 0x51, 0x22, 0x42, 
0x3f, 0x54, 0x41, 0x80, 0xcc, 0x86, 0xb3, 0x18, 
0x2e, 0x57, 0x06, 0x62, 0xf4, 0x36, 0xd1, 0x6b, 
0x1b, 0x65, 0x75, 0x10, 0xda, 0x49, 0x26, 0xf9, 
0xcb, 0x66, 0xe7, 0xba, 0xae, 0x50, 0x52, 0xab, 
0x05, 0xf0, 0x0d, 0x73, 0x3b, 0x04, 0x20, 0xfe, 
0xdd, 0xf5, 0xb4, 0x5f, 0x0a, 0xb5, 0xc0, 0xa0, 
0x71, 0xa5, 0x2d, 0x60, 0x72, 0x93, 0x39, 0x08, 
0x83, 0x21, 0x5c, 0x87, 0xb1, 0xe0, 0x00, 0xc3, 
0x12, 0x91, 0x8a, 0x02, 0x1c, 0xe6, 0x45, 0xc2, 
0xc4, 0xfd, 0xbf, 0x44, 0xa1, 0x4c, 0x33, 0xc5, 
0x84, 0x23, 0x7c, 0xb0, 0x25, 0x15, 0x35, 0x69, 
0xff, 0x94, 0x4d, 0x70, 0xa2, 0xaf, 0xcd, 0xd6, 
0x6c, 0xb7, 0xf8, 0x09, 0xf3, 0x67, 0xa4, 0xea, 
0xec, 0xb6, 0xd4, 0xd2, 0x14, 0x1e, 0xe1, 0x24, 
0x38, 0xc6, 0xdb, 0x4b, 0x7a, 0x3a, 0xde, 0x5e, 
0xdf, 0x95, 0xfc, 0xaa, 0xd7, 0xce, 0x07, 0x0f, 
0x3d, 0x58, 0x9a, 0x98, 0x9c, 0xf2, 0xa7, 0x11, 
0x7e, 0x8b, 0x43, 0x03, 0xe2, 0xdc, 0xe5, 0xb2, 
0x4e, 0xc7, 0x6d, 0xe9, 0x27, 0x40, 0xd8, 0x37, 
0x92, 0x8f, 0x01, 0x1d, 0x53, 0x3e, 0x59, 0xc1, 
0x4f, 0x32, 0x16, 0xfa, 0x74, 0xfb, 0x63, 0x9f, 
0x34, 0x1a, 0x2a, 0x5a, 0x8d, 0xc9, 0xcf, 0xf6, 
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0x90, 0x28, 0x88, 0x9b, 0x31, 0x0e, 0xbd, 0x4a, 
0xe8, 0x96, 0xa6, 0x0c, 0xc8, 0x79, 0xbc, 0xbe, 
0xef, 0x6e, 0x46, 0x97, 0x5b, 0xed, 0x19, 0xd9, 
0xac, 0x99, 0xa8, 0x29, 0x64, 0x1f, 0xad, 0x55, 
0x13, 0xbb, 0xf7, 0x6f, 0xb9, 0x47, 0x2f, 0xee, 
0xb8, 0x7b, 0x89, 0x30, 0xd3, 0x7f, 0x76, 0x82 
}; 
 
// MDS matice typu 4x4, pouzita ve funkci B 
unsigned char MDS4x4[4][4] =  
{ 
0x02, 0x03, 0x01, 0x01,  
0x01, 0x02, 0x03, 0x01,  
0x01, 0x01, 0x02, 0x03,  
0x03, 0x01, 0x01, 0x02 
}; 
 
// MDS matice typu 16x16, pouzita v expanzi klice 
unsigned char MDS16x16[r][r] =  
{ 
0x4A,0x7B,0xBA,0xCF,0x84,0x8D,0xB7,0xC6,0x72,0x9F,0x24,0xB2,0x7A,0x40,0xB1,0xCD, 
0x70,0x70,0xA8,0x4F,0x79,0x8B,0xBB,0x60,0xA1,0x38,0x99,0x99,0xF5,0xAA,0xFA,0xF3, 
0x91,0x09,0xE8,0xD7,0xB2,0xDC,0x10,0xC0,0x69,0xCF,0xD2,0x6F,0x6F,0x56,0x5B,0x61, 
0x17,0x99,0x94,0xCF,0xB4,0x4D,0x92,0x62,0x6E,0x9A,0x62,0xEA,0x0D,0x6B,0x29,0xEE, 
0x54,0x1B,0xA9,0x49,0xF4,0x28,0x21,0x65,0xE4,0xD3,0x54,0x50,0xC9,0xCF,0xB1,0xB2, 
0x80,0x4A,0x39,0xF2,0x62,0x16,0x72,0xB6,0x8C,0x06,0x57,0x5A,0xD0,0x22,0xAE,0x6B, 
0x2B,0x34,0xBF,0xB4,0x3C,0x3C,0x9E,0xE8,0x0E,0x9D,0xCB,0x66,0x48,0xB1,0x91,0x35, 
0x11,0xDF,0xE7,0x64,0xB2,0x64,0xAE,0x66,0x33,0x9F,0x47,0x85,0x80,0x7C,0x61,0xA1, 
0x5A,0x3A,0xCD,0x6F,0x58,0xA3,0xD3,0x2C,0x73,0xAC,0x22,0xA9,0xEE,0xEC,0xEC,0x7D, 
0x0C,0x2C,0x83,0x77,0x1B,0x4C,0xAC,0x79,0xA9,0x83,0xC8,0xE8,0xA7,0x87,0xD0,0xAD, 
0x8D,0xA2,0x42,0xDD,0x5D,0x4D,0xB7,0xB7,0x71,0x93,0x93,0xE6,0xCE,0x72,0xEF,0x65, 
0xE6,0xA7,0x61,0xCA,0x05,0x70,0xB8,0xD4,0x11,0x86,0xE2,0x6D,0x61,0x93,0x11,0x09, 
0xFA,0xD3,0xBD,0xD0,0xE8,0x11,0x5B,0x61,0xF8,0xEC,0x6A,0x86,0xD0,0x36,0x4A,0xD2, 
0x08,0xF5,0xC5,0x15,0xD8,0xE2,0x55,0xEC,0x30,0x63,0x74,0x7E,0x2A,0xC2,0x6C,0x72, 
0xF4,0x6B,0xC4,0xAB,0x68,0x40,0x09,0xC0,0x96,0x62,0xC6,0x86,0x6E,0x9F,0x7E,0x2B, 
0x34,0xF0,0x19,0x66,0x6A,0x6D,0x73,0x08,0x22,0x16,0x11,0x9B,0x33,0xF4,0x5D,0xE2 
}; 
 
unsigned char SMLPerm[r][c] =  
{ 
23,14,49,32,41, 8,50,18,46,16,15,57,55,27,43, 2, 
60, 7,22,42,38,26,53,12, 9,62,37,28, 0,36,51,20, 
17,39, 4,56,59, 3,47,31, 6,25,45,48,24,58,11,33, 
29,13,40,61, 1,19,63,34,52,35, 5,30,44,54,10,21, 
 
17,42,57, 6,62, 8,24,12, 3,21,55,51,44,34,39,31, 
36, 2,25,58, 7,47,53,14,49, 9,16,30,33,60,22,40, 
41,37,50,15, 1,45,19,63,35,10,59,52,27,20, 4,28, 
13,56,23,46,48,32,26,18,61,43,29,54, 5,11, 0,38, 
 
10,15, 4, 1, 5, 0,14,11, 2, 8, 7,13, 6, 9, 3,12, 
26,31,20,17,21,16,30,27,18,24,23,29,22,25,19,28, 
42,47,36,33,37,32,46,43,34,40,39,45,38,41,35,44, 
58,63,52,49,53,48,62,59,50,56,55,61,54,57,51,60, 
 
10, 5,12, 2, 7, 9, 0,15, 1,11, 4,14, 8, 3,13, 6,  
26,21,28,18,23,25,16,31,17,27,20,30,24,19,29,22, 
42,37,44,34,39,41,32,47,33,43,36,46,40,35,45,38, 
58,53,60,50,55,57,48,63,49,59,52,62,56,51,61,54, 
 
 
 
23,14,49,32,41, 8,50,18,46,16,15,57,55,27,43, 2, 
60, 7,22,42,38,26,53,12, 9,62,37,28, 0,36,51,20, 
17,39, 4,56,59, 3,47,31, 6,25,45,48,24,58,11,33, 
29,13,40,61, 1,19,63,34,52,35, 5,30,44,54,10,21, 

43 



 
17,42,57, 6,62, 8,24,12, 3,21,55,51,44,34,39,31, 
36, 2,25,58, 7,47,53,14,49, 9,16,30,33,60,22,40, 
41,37,50,15, 1,45,19,63,35,10,59,52,27,20, 4,28, 
13,56,23,46,48,32,26,18,61,43,29,54, 5,11, 0,38, 
 
10,15, 4, 1, 5, 0,14,11, 2, 8, 7,13, 6, 9, 3,12, 
26,31,20,17,21,16,30,27,18,24,23,29,22,25,19,28, 
42,47,36,33,37,32,46,43,34,40,39,45,38,41,35,44, 
58,63,52,49,53,48,62,59,50,56,55,61,54,57,51,60, 
 
10, 5,12, 2, 7, 9, 0,15, 1,11, 4,14, 8, 3,13, 6,  
26,21,28,18,23,25,16,31,17,27,20,30,24,19,29,22, 
42,37,44,34,39,41,32,47,33,43,36,46,40,35,45,38, 
58,53,60,50,55,57,48,63,49,59,52,62,56,51,61,54, 
 
 
23,14,49,32,41, 8,50,18,46,16,15,57,55,27,43, 2, 
60, 7,22,42,38,26,53,12, 9,62,37,28, 0,36,51,20, 
17,39, 4,56,59, 3,47,31, 6,25,45,48,24,58,11,33, 
29,13,40,61, 1,19,63,34,52,35, 5,30,44,54,10,21, 
 
17,42,57, 6,62, 8,24,12, 3,21,55,51,44,34,39,31, 
36, 2,25,58, 7,47,53,14,49, 9,16,30,33,60,22,40, 
41,37,50,15, 1,45,19,63,35,10,59,52,27,20, 4,28, 
13,56,23,46,48,32,26,18,61,43,29,54, 5,11, 0,38, 
 
10,15, 4, 1, 5, 0,14,11, 2, 8, 7,13, 6, 9, 3,12, 
26,31,20,17,21,16,30,27,18,24,23,29,22,25,19,28, 
42,47,36,33,37,32,46,43,34,40,39,45,38,41,35,44, 
58,63,52,49,53,48,62,59,50,56,55,61,54,57,51,60, 
 
10, 5,12, 2, 7, 9, 0,15, 1,11, 4,14, 8, 3,13, 6,  
26,21,28,18,23,25,16,31,17,27,20,30,24,19,29,22, 
42,37,44,34,39,41,32,47,33,43,36,46,40,35,45,38, 
58,53,60,50,55,57,48,63,49,59,52,62,56,51,61,54, 
 
 
23,14,49,32,41, 8,50,18,46,16,15,57,55,27,43, 2, 
60, 7,22,42,38,26,53,12, 9,62,37,28, 0,36,51,20, 
17,39, 4,56,59, 3,47,31, 6,25,45,48,24,58,11,33, 
29,13,40,61, 1,19,63,34,52,35, 5,30,44,54,10,21, 
 
17,42,57, 6,62, 8,24,12, 3,21,55,51,44,34,39,31, 
36, 2,25,58, 7,47,53,14,49, 9,16,30,33,60,22,40, 
41,37,50,15, 1,45,19,63,35,10,59,52,27,20, 4,28, 
13,56,23,46,48,32,26,18,61,43,29,54, 5,11, 0,38, 
 
10,15, 4, 1, 5, 0,14,11, 2, 8, 7,13, 6, 9, 3,12, 
26,31,20,17,21,16,30,27,18,24,23,29,22,25,19,28, 
42,47,36,33,37,32,46,43,34,40,39,45,38,41,35,44, 
58,63,52,49,53,48,62,59,50,56,55,61,54,57,51,60, 
 
10, 5,12, 2, 7, 9, 0,15, 1,11, 4,14, 8, 3,13, 6,  
26,21,28,18,23,25,16,31,17,27,20,30,24,19,29,22, 
42,37,44,34,39,41,32,47,33,43,36,46,40,35,45,38, 
58,53,60,50,55,57,48,63,49,59,52,62,56,51,61,54 
}; 
//IV 
unsigned char IV_HDN[c] =  
{ 
 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15, 
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31, 
32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 
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48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 
}; 
 
//CONST0 
unsigned char CONST0[c] =  
{ 
128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143, 
144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159, 
160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175, 
176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191 
}; 
 
//CONST1 
unsigned char CONST1[c] =  
{ 
 0,  2,  4,  6,  8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,  
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62,  
64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94,  
96, 98,100,102,104,106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126 
}; 
/* 
/*============================================================*/ 
//tabulky 8 na 32 pro MDS4x4_multiply a MDS16x16_multiply se vytvari dynamicky 
unsigned long N[4][256], T[4][16][256]; 
 
// Pole diverzifikacnich konstant pro F 
unsigned long RConstF[9][64] = 
{ 
0x7AAF7106, 0xF63AD7F5, 0x738635A4, 0xEF119A13,  
0x689CF8C2, 0xE4685EB1, 0x61FBA360, 0xDD4701DF,  
0x56D2678E, 0xD25DC47D, 0x4E292A2C, 0xCBB4889B,  
0x4707ED4A, 0xC0937339, 0x3C1ED1E8, 0xB9EA3647,  
0x35759436, 0xAEC0FAE5, 0x2A4C5F54, 0xA7DFBD03,  
0x23AB03F2, 0x9F3661A1, 0x1881C610, 0x940D24CF,  
0x11988ABE, 0x8D6BEF6D, 0x06F74DDC, 0x8242D38B,  
0xFFCE307A, 0x7B599629, 0xF724F498, 0x70B05977,  
0xEC03BF26, 0x698F1D95, 0xE51A6244, 0x5EE5C033,  
0xDA7126E2, 0x57FC8B51, 0xD34FE900, 0x4CDB4FFF,  
0xC8A6ADAE, 0x4432321D, 0xC1BD90CC, 0x3D08F6BB,  
0xB6945B6A, 0x3267B9D9, 0xAFF31F88, 0x2B7E7C67,  
0xA4C9C2D6, 0x20552085, 0x9C208574, 0x19B3EB23,  
0x953F4992, 0x0E8AAE41, 0x8A160C30, 0x07E192EF,  
0x836CF75E, 0xFCF8550D, 0x784BBBFC, 0xF5D719AB,  
0x71A27E1A, 0xED2DDCC9, 0x66B922B8, 0xE2048717,  
 
0x79CB44FF, 0xF55EE20C, 0x70E2005D, 0xEC75AFEA,  
0x6BF8CD3B, 0xE70C6B48, 0x629F9699, 0xDE233426,  
0x55B65277, 0xD139F184, 0x4D4D1FD5, 0xC8D0BD62,  
0x4463D8B3, 0xC3F746C0, 0x3F7AE411, 0xBA8E03BE,  
0x3611A1CF, 0xADA4CF1C, 0x29286AAD, 0xA4BB88FA,  
0x20CF360B, 0x9C525458, 0x1BE5F3E9, 0x97691136,  
0x12FCBF47, 0x8E0FDA94, 0x05937825, 0x8126E672,  
0xFCAA0583, 0x783DA3D0, 0xF440C161, 0x73D46C8E,  
0xEF678ADF, 0x6AEB286C, 0xE67E57BD, 0x5D81F5CA,  
0xD915131B, 0x5498BEA8, 0xD02BDCF9, 0x4FBF7A06,  
0xCBC29857, 0x475607E4, 0xC2D9A535, 0x3E6CC342,  
0xB5F06E93, 0x31038C20, 0xAC972A71, 0x281A499E,  
0xA7ADF72F, 0x2331157C, 0x9F44B08D, 0x1AD7DEDA,  
0x965B7C6B, 0x0DEE9BB8, 0x897239C9, 0x0485A716,  
0x8008C2A7, 0xFF9C60F4, 0x7B2F8E05, 0xF6B32C52,  
0x72C64BE3, 0xEE49E930, 0x65DD1741, 0xE160B2EE,  
 
0x78E75854, 0xF472FEA7, 0x71CE1CF6, 0xED59B341,  
0x6AD4D190, 0xE62077E3, 0x63B38A32, 0xDF0F288D,  
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0x549A4EDC, 0xD015ED2F, 0x4C61037E, 0xC9FCA1C9,  
0x454FC418, 0xC2DB5A6B, 0x3E56F8BA, 0xBBA21F15,  
0x373DBD64, 0xAC88D3B7, 0x28047606, 0xA5979451,  
0x21E32AA0, 0x9D7E48F3, 0x1AC9EF42, 0x96450D9D,  
0x13D0A3EC, 0x8F23C63F, 0x04BF648E, 0x800AFAD9,  
0xFD861928, 0x7911BF7B, 0xF56CDDCA, 0x72F87025,  
0xEE4B9674, 0x6BC734C7, 0xE7524B16, 0x5CADE961,  
0xD8390FB0, 0x55B4A203, 0xD107C052, 0x4E9366AD,  
0xCAEE84FC, 0x467A1B4F, 0xC3F5B99E, 0x3F40DFE9,  
0xB4DC7238, 0x302F908B, 0xADBB36DA, 0x29365535,  
0xA681EB84, 0x221D09D7, 0x9E68AC26, 0x1BFBC271,  
0x977760C0, 0x0CC28713, 0x885E2562, 0x05A9BBBD,  
0x8124DE0C, 0xFEB07C5F, 0x7A0392AE, 0xF79F30F9,  
0x73EA5748, 0xEF65F59B, 0x64F10BEA, 0xE04CAE45,  
 
0x7F032F0D, 0xF39689FE, 0x762A6BAF, 0xEABDC418,  
0x6D30A6C9, 0xE1C400BA, 0x6457FD6B, 0xD8EB5FD4,  
0x537E3985, 0xD7F19A76, 0x4B857427, 0xCE18D690,  
0x42ABB341, 0xC53F2D32, 0x39B28FE3, 0xBC46684C,  
0x30D9CA3D, 0xAB6CA4EE, 0x2FE0015F, 0xA273E308,  
0x26075DF9, 0x9A9A3FAA, 0x1D2D981B, 0x91A17AC4,  
0x1434D4B5, 0x88C7B166, 0x035B13D7, 0x87EE8D80,  
0xFA626E71, 0x7EF5C822, 0xF288AA93, 0x751C077C,  
0xE9AFE12D, 0x6C23439E, 0xE0B63C4F, 0x5B499E38,  
0xDFDD78E9, 0x5250D55A, 0xD6E3B70B, 0x497711F4,  
0xCD0AF3A5, 0x419E6C16, 0xC411CEC7, 0x38A4A8B0,  
0xB3380561, 0x37CBE7D2, 0xAA5F4183, 0x2ED2226C,  
0xA1659CDD, 0x25F97E8E, 0x998CDB7F, 0x1C1FB528,  
0x90931799, 0x0B26F04A, 0x8FBA523B, 0x024DCCE4,  
0x86C0A955, 0xF9540B06, 0x7DE7E5F7, 0xF07B47A0,  
0x740E2011, 0xE88182C2, 0x63157CB3, 0xE7A8D91C,  
 
0x7E3F02E2, 0xF2AAA411, 0x77164640, 0xEB81E9F7,  
0x6C0C8B26, 0xE0F82D55, 0x656BD084, 0xD9D7723B,  
0x5242146A, 0xD6CDB799, 0x4AB959C8, 0xCF24FB7F,  
0x43979EAE, 0xC40300DD, 0x388EA20C, 0xBD7A45A3,  
0x31E5E7D2, 0xAA508901, 0x2EDC2CB0, 0xA34FCEE7,  
0x273B7016, 0x9BA61245, 0x1C11B5F4, 0x909D572B,  
0x1508F95A, 0x89FB9C89, 0x02673E38, 0x86D2A06F,  
0xFB5E439E, 0x7FC9E5CD, 0xF3B4877C, 0x74202A93,  
0xE893CCC2, 0x6D1F6E71, 0xE18A11A0, 0x5A75B3D7,  
0xDEE15506, 0x536CF8B5, 0xD7DF9AE4, 0x484B3C1B,  
0xCC36DE4A, 0x40A241F9, 0xC52DE328, 0x3998855F,  
0xB204288E, 0x36F7CA3D, 0xAB636C6C, 0x2FEE0F83,  
0xA059B132, 0x24C55361, 0x98B0F690, 0x1D2398C7,  
0x91AF3A76, 0x0A1ADDA5, 0x8E867FD4, 0x0371E10B,  
0x87FC84BA, 0xF86826E9, 0x7CDBC818, 0xF1476A4F,  
0x75320DFE, 0xE9BDAF2D, 0x6229515C, 0xE694F4F3,  
 
0x7D5B165B, 0xF1CEB0A8, 0x747252F9, 0xE8E5FD4E,  
0x6F689F9F, 0xE39C39EC, 0x660FC43D, 0xDAB36682,  
0x512600D3, 0xD5A9A320, 0x49DD4D71, 0xCC40EFC6,  
0x40F38A17, 0xC7671464, 0x3BEAB6B5, 0xBE1E511A,  
0x3281F36B, 0xA9349DB8, 0x2DB83809, 0xA02BDA5E,  
0x245F64AF, 0x98C206FC, 0x1F75A14D, 0x93F94392,  
0x166CEDE3, 0x8A9F8830, 0x01032A81, 0x85B6B4D6,  
0xF83A5727, 0x7CADF174, 0xF0D093C5, 0x77443E2A,  
0xEBF7D87B, 0x6E7B7AC8, 0xE2EE0519, 0x5911A76E,  
0xDD8541BF, 0x5008EC0C, 0xD4BB8E5D, 0x4B2F28A2,  
0xCF52CAF3, 0x43C65540, 0xC649F791, 0x3AFC91E6,  
0xB1603C37, 0x3593DE84, 0xA80778D5, 0x2C8A1B3A,  
0xA33DA58B, 0x27A147D8, 0x9BD4E229, 0x1E478C7E,  
0x92CB2ECF, 0x097EC91C, 0x8DE26B6D, 0x0015F5B2,  
0x84989003, 0xFB0C3250, 0x7FBFDCA1, 0xF2237EF6,  
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0x76561947, 0xEAD9BB94, 0x614D45E5, 0xE5F0E04A,  
 
0x7C77E530, 0xF0E243C3, 0x755EA192, 0xE9C90E25,  
0x6E446CF4, 0xE2B0CA87, 0x67233756, 0xDB9F95E9,  
0x500AF3B8, 0xD485504B, 0x48F1BE1A, 0xCD6C1CAD,  
0x41DF797C, 0xC64BE70F, 0x3AC645DE, 0xBF32A271,  
0x33AD0000, 0xA8186ED3, 0x2C94CB62, 0xA1072935,  
0x257397C4, 0x99EEF597, 0x1E595226, 0x92D5B0F9,  
0x17401E88, 0x8BB37B5B, 0x002FD9EA, 0x849A47BD,  
0xF916A44C, 0x7D81021F, 0xF1FC60AE, 0x7668CD41,  
0xEADB2B10, 0x6F5789A3, 0xE3C2F672, 0x583D5405,  
0xDCA9B2D4, 0x51241F67, 0xD5977D36, 0x4A03DBC9,  
0xCE7E3998, 0x42EAA62B, 0xC76504FA, 0x3BD0628D,  
0xB04CCF5C, 0x34BF2DEF, 0xA92B8BBE, 0x2DA6E851,  
0xA21156E0, 0x268DB4B3, 0x9AF81142, 0x1F6B7F15,  
0x93E7DDA4, 0x08523A77, 0x8CCE9806, 0x013906D9,  
0x85B46368, 0xFA20C13B, 0x7E932FCA, 0xF30F8D9D,  
0x777AEA2C, 0xEBF548FF, 0x6061B68E, 0xE4DC1321,  
 
0x7293F8E9, 0xFE065E1A, 0x7BBABC4B, 0xE72D13FC,  
0x60A0712D, 0xEC54D75E, 0x69C72A8F, 0xD57B8830,  
0x5EEEEE61, 0xDA614D92, 0x4615A3C3, 0xC3880174,  
0x4F3B64A5, 0xC8AFFAD6, 0x34225807, 0xB1D6BFA8,  
0x3D491DD9, 0xA6FC730A, 0x2270D6BB, 0xAFE334EC,  
0x2B978A1D, 0x970AE84E, 0x10BD4FFF, 0x9C31AD20,  
0x19A40351, 0x85576682, 0x0ECBC433, 0x8A7E5A64,  
0xF7F2B995, 0x73651FC6, 0xFF187D77, 0x788CD098,  
0xE43F36C9, 0x61B3947A, 0xED26EBAB, 0x56D949DC,  
0xD24DAF0D, 0x5FC002BE, 0xDB7360EF, 0x44E7C610,  
0xC09A2441, 0x4C0EBBF2, 0xC9811923, 0x35347F54,  
0xBEA8D285, 0x3A5B3036, 0xA7CF9667, 0x2342F588,  
0xACF54B39, 0x2869A96A, 0x941C0C9B, 0x118F62CC,  
0x9D03C07D, 0x06B627AE, 0x822A85DF, 0x0FDD1B00,  
0x8B507EB1, 0xF4C4DCE2, 0x70773213, 0xFDEB9044,  
0x799EF7F5, 0xE5115526, 0x6E85AB57, 0xEA380EF8,  
 
0x71CFCC5E, 0xFD5A6AAD, 0x78E688FC, 0xE471274B,  
0x63FC459A, 0xEF08E3E9, 0x6A9B1E38, 0xD627BC87,  
0x5DB2DAD6, 0xD93D7925, 0x45499774, 0xC0D435C3,  
0x4C675012, 0xCBF3CE61, 0x377E6CB0, 0xB28A8B1F,  
0x3E15296E, 0xA5A047BD, 0x212CE20C, 0xACBF005B,  
0x28CBBEAA, 0x9456DCF9, 0x13E17B48, 0x9F6D9997,  
0x1AF837E6, 0x860B5235, 0x0D97F084, 0x89226ED3,  
0xF4AE8D22, 0x70392B71, 0xFC4449C0, 0x7BD0E42F,  
0xE763027E, 0x62EFA0CD, 0xEE7ADF1C, 0x55857D6B,  
0xD1119BBA, 0x5C9C3609, 0xD82F5458, 0x47BBF2A7,  
0xC3C610F6, 0x4F528F45, 0xCADD2D94, 0x36684BE3,  
0xBDF4E632, 0x39070481, 0xA493A2D0, 0x201EC13F,  
0xAFA97F8E, 0x2B359DDD, 0x9740382C, 0x12D3567B,  
0x9E5FF4CA, 0x05EA1319, 0x8176B168, 0x0C812FB7,  
0x880C4A06, 0xF798E855, 0x732B06A4, 0xFEB7A4F3,  
0x7AC2C342, 0xE64D6191, 0x6DD99FE0, 0xE9643A4F 
};  
// Pole diverzifikacnich konstant pro B 
unsigned long RConstB[10][16] = 
{ 
0x24687531, 0x48D0EA62, 0x6D395F93, 0x91A1D4C4,  
0xB60A49F5, 0xDA72BF26, 0xFEDB3457, 0x2343A988,  
0x47AC1EB9, 0x6C1493EA, 0x907D091B, 0xB4E57E4C,  
0xD94DF37D, 0xFDB668AE, 0x221EDDDF, 0x46875310,  
 
0x6AEFC841, 0x8F583D72, 0xB3C0B2A3, 0xD82927D4,  
0xFC919D05, 0x20FA1236, 0x45628767, 0x69CAFC98,  
0x8E3371C9, 0xB29BE6FA, 0xD7045C2B, 0xFB6CD15C,  
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0x1FD5468D, 0x443DBBBE, 0x68A630EF, 0x8D0EA620,  
 
0xB1771B51, 0xD5DF9082, 0xFA4805B3, 0x1EB07AE4,  
0x4318F015, 0x67816546, 0x8BE9DA77, 0xB0524FA8,  
0xD4BAC4D9, 0xF9233A0A, 0x1D8BAF3B, 0x41F4246C,  
0x665C999D, 0x8AC50ECE, 0xAF2D83FF, 0xD395F930,  
 
0xF7FE6E61, 0x1C66E392, 0x40CF58C3, 0x6537CDF4,  
0x89A04325, 0xAE08B856, 0xD2712D87, 0xF6D9A2B8,  
0x1B4217E9, 0x3FAA8D1A, 0x6413024B, 0x887B777C,  
0xACE3ECAD, 0xD14C61DE, 0xF5B4D70F, 0x1A1D4C40,  
 
0x3E85C171, 0x62EE36A2, 0x8756ABD3, 0xABBF2104,  
0xD0279635, 0xF4900B66, 0x18F88097, 0x3D60F5C8,  
0x61C96AF9, 0x8631E02A, 0xAA9A555B, 0xCF02CA8C,  
0xF36B3FBD, 0x17D3B4EE, 0x3C3C2A1F, 0x60A49F50,  
 
0x850D1481, 0xA97589B2, 0xCDDDFEE3, 0xF2467414,  
0x16AEE945, 0x3B175E76, 0x5F7FD3A7, 0x83E848D8,  
0xA850BE09, 0xCCB9333A, 0xF121A86B, 0x158A1D9C,  
0x39F292CD, 0x5E5B07FE, 0x82C37D2F, 0xA72BF260,  
 
0xCB946791, 0xEFFCDCC2, 0x146551F3, 0x38CDC724,  
0x5D363C55, 0x819EB186, 0xA60726B7, 0xCA6F9BE8,  
0xEED81119, 0x1340864A, 0x37A8FB7B, 0x5C1170AC,  
0x8079E5DD, 0xA4E25B0E, 0xC94AD03F, 0xEDB34570,  
 
0x121BBAA1, 0x36842FD2, 0x5AECA503, 0x7F551A34,  
0xA3BD8F65, 0xC8260496, 0xEC8E79C7, 0x10F6EEF8,  
0x355F6429, 0x59C7D95A, 0x7E304E8B, 0xA298C3BC,  
0xC70138ED, 0xEB69AE1E, 0x0FD2234F, 0x343A9880,  
 
0x58A30DB1, 0x7D0B82E2, 0xA173F813, 0xC5DC6D44,  
0xEA44E275, 0x0EAD57A6, 0x3315CCD7, 0x577E4208,  
0x7BE6B739, 0xA04F2C6A, 0xC4B7A19B, 0xE92016CC,  
0x0D888BFD, 0x31F1012E, 0x5659765F, 0x7AC1EB90,  
 
0x9F2A60C1, 0xC392D5F2, 0xE7FB4B23, 0x0C63C054,  
0x30CC3585, 0x5534AAB6, 0x799D1FE7, 0x9E059518,  
0xC26E0A49, 0xE6D67F7A, 0x0B3EF4AB, 0x2FA769DC,  
0x540FDF0D, 0x7878543E, 0x9CE0C96F, 0xC1493EA0 
}; 
/*============================================================*/ 

12.3. Modul dn.c 
/*======= Nový modul ===========================================*/ 
/*  
modul dn.c 
Toto je neoptimalizovana implementace transformace DN. 
 */ 
#include "dn.h" 
#include "dn_constants.h" 
 
/*============================================================*/ 
/* pomocna kopirovaci funkce*/ 
void Copy64(unsigned char* in,unsigned char* out) 
{ 
 int i; 
 for(i=0;i<c;i++) out[i] = in[i]; 
} 
/*============================================================*/ 
/* Násobí dva prvky GF(2^8) pomocí předpřipravených tabulek,  
   Teleso GF(2^8) je uvažováno s ireducibilním polynomem x^8 + x^4 + x^3 + x^1 
+ x^0  
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   Násobení je realizováno pomocí  
   funkce mul a tabulek Logtable a Alogtable z originální dokumentace AES. 
*/ 
unsigned char mul(unsigned char a, unsigned char b)  
{ 
 if (a && b)  
  return Alogtable[(Logtable[a] + Logtable[b])%255]; 
 else  
  return 0; 
} 
/*============================================================*/ 
/* Inverze prvku GF(2^8) v telese GF(2^8) 
 s ireducibilním polynomem x^8 + x^4 + x^3 + x^1 + x^0  
*/ 
unsigned char Inv(unsigned char a)  
{ 
 if (a)  
  return Alogtable[255 - Logtable[a]]; 
 else  
  return 0; 
} 
/*============================================================*/ 
/* Definice a tisk konstant*/ 
int Check_Const()  
{   
 unsigned char i, j; 
 unsigned long CONSTA = 0xfedc1357, CONSTB = 0x84736251, CONSTC = 
0x24687531; 
 int flag = 0; 
 
 // Vytvarime pole diverzifikacnich konstant pro F 
 for(i = 0; i <  9; i++) for(j = 0; j < 64; j++) 
   if ( RConstF[i][j] != ( (CONSTA * (i+1)) ^ (CONSTB * 
(j+1)) )) flag = -1; 
 // Vytvarime pole diverzifikacnich konstant pro B 
 for(i = 0; i <  10; i++) for(j = 0; j < 16; j++) 
   if (RConstB[i][j] != CONSTC*(16*i+j+1) ) flag = -1; 
 return(flag); 
} 
/*============================================================*/ 
/* Definice matice G 16x32*/ 
int Check_Matrix()  
{   
 unsigned char i, j, k, i1,j1, inv, t, flag,nasobek, a[32]; 
 unsigned char TF[16][16], 
F[16][16],G[16][32],G1[16][16],G2[16][16],Temp[16][16]; 
 
 a[0] = 1; // pevne 
 for(j = 1; j < 32; j++) a[j] = j + 11; // libovolne ruzne prvky a ruzne 
od a[0],  
 //12..42 
 
 for(j = 0; j < 32; j++) G[0][j] = 1; //nulta mocnina 
 for(j = 0; j < 32; j++)  
  for(i = 1; i < 16; i++) // prvni, druha az patnacta mocnina 
   G[i][j] = mul(G[i-1][j],a[j]); 
 
 for(i = 0; i < 16; i++) for(j = 0; j < 16; j++) 
 { 
  G1[i][j]=G[i][j]; 
  G2[i][j]=G[i][j+16]; 
 } 
 
 //prevod (G1,G2) na tvar (I, F)  
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 for(i = 0; i < 16; i++) 
 { 
  if(G[i][i] == 0) flag = 0;  
   else flag = 1; 
 
  if(flag != 1) 
  { 
   for(i1 = i+1; i1 < 16; i1++)  
   { 
   if( (flag == 0) && (G[i1][i] != 0) )//vymen radek i a i1 
    { 
     flag=1; 
     for(j1 = 0; j1 < 32; j1++)  

   {t = G[i1][j1];  
        G[i1][j1] = G[i][j1]; G[i][j1] = t;} 

    } 
   }  
  } 
  if(flag == 0) return(-1); 
  
  inv = Inv(G[i][i]);  
  for(j = 0; j < 32; j++) G[i][j] = mul(G[i][j],inv); 
  if(G[i][i] != 1) return(-1); 
  for(i1 = 0; i1 < 16; i1++)  
  { 
   nasobek = G[i1][i]; 
   if( (i1 != i) && (nasobek != 0)) 
   { 
    for(j1 = 0; j1 < 32; j1++)  
    G[i1][j1] = G[i1][j1] ^ mul(nasobek,G[i][j1]); 
   } 
  } 
 
 } 
 for(i = 0; i < 16; i++) for(j = 0; j < 16; j++) F[i][j]=G[i][j+16]; 
  
 //kontrola F 
 // je-li puvodni G = (G1,G2) pak musi platit G2 = G1 * F  
 for(i = 0; i < 16; i++) for(j = 0; j < 16; j++) 
 { 
  Temp[i][j]=G2[i][j]; 
  for(k = 0; k < 16; k++) Temp[i][j] ^= mul(G1[i][k],F[k][j]); 
 } 
  
 flag = 0; 
 for(i = 0; i < 16; i++)  
 { 
  for(j = 0; j < 16; j++)  
  { 
   if(Temp[i][j] != 0) flag = 1; 
  } 
 } 
 if (flag == 1) return(-1);  
 
 // Použije se transponovana matice F 
 for(i = 0; i < 16; i++) for(j = 0; j < 16; j++) TF[i][j] = F[j][i]; 
 
 //kontrola matice Mr 
 for(i = 0; i < 16; i++)  
 { 
  for(j = 0; j < 16; j++)  
  { 
   if(TF[i][j] != MDS16x16[i][j]) flag = 1; 
  } 
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 } 
 if (flag == 1) return(-1);  
 return(0); 
 
} 
/*============================================================*/ 
/* Pripravi tabulky pro funkci MDS4x4_multiply*/ 
void Init_MDS4x4_tables(void) 
{ 
 unsigned long j,x; 
 for(j = 0; j < 4; j++) for(x = 0; x < 256; x++) 
  { 
  N[j][x] =   mul(MDS4x4[0][j],SubsB[(unsigned char)(x)]) ^ 
   ( mul(MDS4x4[1][j],SubsB[(unsigned char)(x)]) <<  8) ^ 
   ( mul(MDS4x4[2][j],SubsB[(unsigned char)(x)]) << 16) ^ 
   ( mul(MDS4x4[3][j],SubsB[(unsigned char)(x)]) << 24); 
  } 
 
} 
 
/*============================================================*/ 
/* Pripravi tabulky pro funkci MDS16x16_multiply*/ 
void Init_MDS16x16_tables(void) 
{ 
 unsigned long i,j,x; 
 //memset(T, 0,sizeof(T)); 
 for(i = 0; i < 4; i++) for(j = 0; j < r; j++)  
 { 
  for(x = 0; x < 256; x++) 
  { 
  T[i][j][x] = mul(MDS16x16[4*i+0][j],SubsF[(unsigned char)(x)]) ^ 
  ( mul(MDS16x16[4*i+1][j],SubsF[(unsigned char)(x)]) <<  8) ^ 
  ( mul(MDS16x16[4*i+2][j],SubsF[(unsigned char)(x)]) << 16) ^ 
  ( mul(MDS16x16[4*i+3][j],SubsF[(unsigned char)(x)]) << 24); 
  } 
 } 
} 
 
/*============================================================*/ 
/* Funkce ExpandRK vytvari pole rundovnich klicu RK[1..rho][0..r-1][0..c-1]  
 ze vstupniho pole RK[0][0..r-1][0..c-1].  
 Rundovni konstanty jsou RConstF; 
*/ 
void ExpandRK(unsigned char RK[MAXRHO][r][c],int rho,int print) 
{ 
 unsigned char i,j,x,m, temp[c]; 
 unsigned long templong; 
 int k; 
 
 //tvorba RK 
 for(i=1;i<rho;i++) 
 { 
  for(j=0;j<c;j++) 
  { 
 templong = 0; for(m = 0;m < r; m++) templong ^= T[0][m][RK[i-1][m][j]]; 
 RK[i][4*0+0][j] = (unsigned char)( templong       ) & 0xFF; 
 RK[i][4*0+1][j] = (unsigned char)( templong >>   8) & 0xFF; 
 RK[i][4*0+2][j] = (unsigned char)( templong >>  16) & 0xFF; 
 RK[i][4*0+3][j] = (unsigned char)( templong >>  24) & 0xFF; 
 
 templong = 0; for(m = 0;m < r; m++) templong ^= T[1][m][RK[i-1][m][j]]; 
 RK[i][4*1+0][j] = (unsigned char)( templong       ) & 0xFF; 
 RK[i][4*1+1][j] = (unsigned char)( templong >>   8) & 0xFF; 
 RK[i][4*1+2][j] = (unsigned char)( templong >>  16) & 0xFF; 
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 RK[i][4*1+3][j] = (unsigned char)( templong >>  24) & 0xFF; 
 
 templong = 0; for(m = 0;m < r; m++) templong ^= T[2][m][RK[i-1][m][j]]; 
 RK[i][4*2+0][j] = (unsigned char)( templong       ) & 0xFF; 
 RK[i][4*2+1][j] = (unsigned char)( templong >>   8) & 0xFF; 
 RK[i][4*2+2][j] = (unsigned char)( templong >>  16) & 0xFF; 
 RK[i][4*2+3][j] = (unsigned char)( templong >>  24) & 0xFF; 
 
 templong = RConstF[i-1][j];  
 for(m = 0;m < r; m++) templong ^= T[3][m][RK[i-1][m][j]]; 
 RK[i][4*3+0][j] = (unsigned char)( templong       ) & 0xFF; 
 RK[i][4*3+1][j] = (unsigned char)( templong >>   8) & 0xFF; 
 RK[i][4*3+2][j] = (unsigned char)( templong >>  16) & 0xFF; 
 RK[i][4*3+3][j] = (unsigned char)( templong >>  24) & 0xFF; 
   
  } 
 } 
 
  //Final permutation 
  for(i=0;i<rho;i++) 
  { 
 x=2;  
 for(k=48;  k<c; k++) temp[k-48]  = RK[i][x][k]; 
 for(k=c-1;k>=16;k--) RK[i][x][k] = RK[i][x][k-16]; 
 for(k=15;  k>= 0;k--) RK[i][x][k] = temp[k]; 
 x=3;  
 for(k=0;k<32;k++)  
 {temp[k] = RK[i][x][k];RK[i][x][k]= RK[i][x][k+32];RK[i][x][k+32]= 
temp[k];} 
 x=4;  
 for(k=0;k<32;k++)  
 {temp[k] = RK[i][x][k];RK[i][x][k]= RK[i][x][k+32];RK[i][x][k+32]= 
temp[k];} 
 x=5;  
 for(k=0;k<32;k++)  
 {temp[k] = RK[i][x][k];RK[i][x][k]= RK[i][x][k+32];RK[i][x][k+32]= 
temp[k];} 
 x=6;  
 for(k=48;  k<c; k++) temp[k-48]  = RK[i][x][k]; 
 for(k=c-1;k>=16;k--) RK[i][x][k] = RK[i][x][k-16]; 
 for(k=15;  k>= 0;k--) RK[i][x][k] = temp[k]; 
 
 x=10;  
 for(k=48;  k<c; k++) temp[k-48]  = RK[i][x][k]; 
 for(k=c-1;k>=16;k--) RK[i][x][k] = RK[i][x][k-16]; 
 for(k=15;  k>= 0;k--) RK[i][x][k] = temp[k]; 
 x=11;  
 for(k=0;k<32;k++)  
 {temp[k] = RK[i][x][k];RK[i][x][k]= RK[i][x][k+32];RK[i][x][k+32]= 
temp[k];} 
 x=12;  
 for(k=0;k<32;k++)  
 {temp[k] = RK[i][x][k];RK[i][x][k]= RK[i][x][k+32];RK[i][x][k+32]= 
temp[k];} 
 x=13;  
 for(k=0;k<32;k++)  
 {temp[k] = RK[i][x][k];RK[i][x][k]= RK[i][x][k+32];RK[i][x][k+32]= 
temp[k];} 
 x=14;  
 for(k=48;  k<c; k++) temp[k-48]  = RK[i][x][k]; 
 for(k=c-1;k>=16;k--) RK[i][x][k] = RK[i][x][k-16]; 
 for(k=15;  k>= 0;k--) RK[i][x][k] = temp[k]; 
  } 
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} 
/*============================================================*/ 
/* Funkce DN. 
Funkce DN se sklada z rho velkych rund, cislovanych 0..rho-1. 
V kazde velke runde se za sebou (iterativne) provede r (=16) malych rund 
(transformaci T1),  
pricemz vysledek predchozi transformace T1 je vstupem nasledujici.  
V i-te (i = 0 ... rho-1) velke runde je potreba r rundovnich klicu o c 
bajtech,  
jsou to RK[i][0..r-1][0..c-1]. 
 
RK[0][0..r-1][0..c-1] je vstupem funkce DN.  
Zbyvajici RK:  
RK[   1][0..r-1][0..c-1] 
RK[   2][0..r-1][0..c-1] 
.... 
RK[rho-1][0..r-1][0..c-1] 
se vytvori expanzni funkci ExpandRK z RK[   0][0..r-1][0..c-1]. 
Vstupem prvni male rundy je c bajtu pole indata. 
Vystupem funkce DN je c bajtu vystupu z posledni male rundy posledni velke 
rundy,  
ktere jsou ulozeny do pole outdata. 
 */ 
void DN(unsigned char RK[MAXRHO][r][c], 
   int rho, 
   unsigned char indata[c], 
   unsigned char outdata[c], 
   int print) 
{ 
unsigned char tempdata[64],tempdata2[64]; 
 
int i,j; 
unsigned char k; 
unsigned long temp; 
 
ExpandRK(RK,rho,print); 
 
Copy64(indata,tempdata); 
for(i=0;i<rho;i++) 
{ 
  for(j=0;j<r;j+=2) 
  { 
    for(k=0;k<c;k+=4)  
    { 
 temp  = N[0][tempdata[SMLPerm[j][k+0]]]; 
 temp ^= N[1][tempdata[SMLPerm[j][k+1]]]; 
 temp ^= N[2][tempdata[SMLPerm[j][k+2]]]; 
 temp ^= N[3][tempdata[SMLPerm[j][k+3]]]; 
 if (k==60) temp = temp ^ RConstB[i][j]; 
 tempdata2[k+0] = RK[i][j][k+0] ^ (unsigned char)( temp       ) & 0xFF; 
 tempdata2[k+1] = RK[i][j][k+1] ^ (unsigned char)( temp >>   8) & 0xFF; 
 tempdata2[k+2] = RK[i][j][k+2] ^ (unsigned char)( temp >>  16) & 0xFF; 
 tempdata2[k+3] = RK[i][j][k+3] ^ (unsigned char)( temp >>  24) & 0xFF; 
    } 
 
    for(k=0;k<c;k+=4)  
    { 
 temp  = N[0][tempdata2[SMLPerm[j+1][k+0]]]; 
 temp ^= N[1][tempdata2[SMLPerm[j+1][k+1]]]; 
 temp ^= N[2][tempdata2[SMLPerm[j+1][k+2]]]; 
 temp ^= N[3][tempdata2[SMLPerm[j+1][k+3]]]; 
 if (k==60) temp = temp ^ RConstB[i][j+1]; 
 tempdata[k+0] = RK[i][j+1][k+0] ^ (unsigned char)( temp       ) & 0xFF; 
 tempdata[k+1] = RK[i][j+1][k+1] ^ (unsigned char)( temp >>   8) & 0xFF; 
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 tempdata[k+2] = RK[i][j+1][k+2] ^ (unsigned char)( temp >>  16) & 0xFF; 
 tempdata[k+3] = RK[i][j+1][k+3] ^ (unsigned char)( temp >>  24) & 0xFF; 
    } 
  }  
} 
Copy64(tempdata,outdata); 
} 
/*============================================================*/ 

12.4. Modul hdn.h 
 
/*======= Nový modul ===========================================*/ 
// Modul hdn.h 
#ifndef __HDN_H__ 
#define __HDN_H__ 1 
 
#ifdef __cplusplus 
extern "C" { 
#endif 
 
#include "dn.h" 
 
extern unsigned char SMLPerm[r][c]; // definice permutace 
extern unsigned char IV_HDN[c]; // definice inicializacni hodnoty HDN 
extern unsigned char CONST0[c]; // definice konstanty prvniho orakula f 
extern unsigned char CONST1[c]; // definice konstanty druheho orakula g 
 
typedef struct  
{ 
 // vstupne-vystupni pole, vystup se uklada do rk[0][0][0..63] 
 unsigned char rk[MAXRHO][r][c]; 
    unsigned long hbits, lbits; 
    unsigned long mlen; 
 int rho; // hodnoty 1 az MAXRHO 
} HDN_CTX; 
 
int Init_HDN(HDN_CTX *ctx,int rho); 
int Update_HDN( HDN_CTX* ctx, unsigned char* vdata, unsigned long data_len ); 
int Final_HDN( HDN_CTX* ctx ); 
int Final_HDN_2( HDN_CTX* ctx ); 
 
#ifdef __cplusplus 
} 
#endif //#ifdef __cplusplus 
#endif //#ifndef __HDN_H__ 
/*============================================================*/ 

12.5. Modul hdn.c 
/*======= Nový modul ===========================================*/ 
/* 
Modul hdn.c 
Toto je neoptimalizovana implementace funkce HDN. 
*/ 
 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <string.h> 
#include <stdlib.h> 
 
#include "hdn.h" 
#include "dn.h" 
/*============================================================*/ 
// zavede kontext a vyplni inicializacni konstantu 
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int Init_HDN( HDN_CTX* ctx, int rho ) 
{ 
 int i; 
  
 ctx->rho    = rho; 
 ctx->lbits = 0; 
 ctx->hbits = 0; 
 ctx->mlen  = 0; 
 //inicializacni konstanta 
 for(i=0;i<c;i++) ctx->rk[0][0][i] = IV_HDN[i]; 
 return 0; 
} 
/*============================================================*/ 
// hasovani jednoho plneho bloku dat 
static void Process_One_Block_HDN( HDN_CTX* ctx ) 
{ 
/*  
Vstupem teto funkce je  
a) naplneni ctx->rk[0][0] inicializacni hodnotou  
  nebo prubeznou hasovaci hodnotou (64 bajtu), 
b) naplneni ctx->rk[0][1..r-1] 960 bajty, ktere maji byt zpracovany hasovanim. 
Cele pole RK je pote zpracovano funkci DN, jejiz 64 bajtovy vystup je jakozto  
prubezna hasovaci hodnota zkopirovan do ctx->rk[0][0], cimz prepise puvodni 
hodnotu. 
*/ 
unsigned char outdata[c]; 
DN(ctx->rk,ctx->rho,CONST0,outdata,0); 
Copy64(outdata,ctx->rk[0][0]); 
} 
/*============================================================*/ 
// cte data ze vstupu "vdata" a zpracuje (zhasuje) celistve nasobky bloku 960 
bajtu 
// prubeznou hodnotu hase uklada do kontextu 
// pokud je dat mene nez 960, ulozi je do kontextu pro pozdejsi zpracovani 
// takto zpracuje vsech data_len bajtu 
int Update_HDN( HDN_CTX* ctx, unsigned char* vdata, unsigned long data_len ) 
{ 
   unsigned char* data = vdata; 
   unsigned long use, low_bits; 
    
   /* prevadi data_len na bity a pricita k 64bitovemu cislu (hbits 32b, lbits 
32b) 
   poznamenejme, ze definice pocita s hodnotou 128 bitovou,  
   tento program vsak pocita pouze 64 bitu, hornich 64 bitu se uvazuje 
nulovych 
   */ 
   ctx->hbits += data_len >> 29; 
   low_bits = data_len << 3; 
   ctx->lbits += low_bits; 
   if ( ctx->lbits < low_bits ) { ctx->hbits++; } 
 
   /* prvni blok */ 
   /* ctx->mlen obsahuje pocet ulozenych a jeste nezpracovanych bajtu ve 
strukture ctx 
   */ 
   use = 960 - ctx->mlen; if (use > data_len) use = data_len; 
   /* 960 - ctx->mlen je pocet bajtu, ktere jeste schazi k doplneni,  
      aby se mohlo zacit hasovat 
   data_len je pocet bajtu, ktere se nabizi k hasovani 
      pokud je data_len vetsi nebo rovno 960 - ctx->mlen, 
      tak se zkopiruje jen 960 - ctx->mlen a zhasuje se to 
      pokud data_len je mensi nez 960 - ctx->mlen tak se jen data zkopiruji do 
struktury 
      a nehasuje se 
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   */ 
   memcpy( ctx->rk[0][1] + ctx->mlen, data, use ); 
   ctx->mlen += use; 
   data_len -= use; 
   data += use; 
 
   while ( ctx->mlen == 960 ) 
   { 
      Process_One_Block_HDN( ctx ); 
      use = 960; if (use > data_len) use = data_len; 
      memcpy( ctx->rk[0][1], data, use ); 
      ctx->mlen = use; 
      data_len -= use; 
      data += use; 
   } 
   return 0; 
} 
/*============================================================*/ 
/* Funkce zpracovava (orakulem f) posledni blok dat,  
 ktery doplnuje 16 bajty delky zpravy.  
 Muze se stat, ze po doplneni jsou to dva bloky. 
*/ 
int Final_HDN( HDN_CTX* ctx ) 
{ 
 // tento program doplnuje z 16 bajtu delky zpravy hornich 8 bajtu vzdy 
nulovych 
 // ve skutecnosti mohou byt teoreticky nenulove, u tohoto programu se 
to nepredpoklada 
   if ( ctx->mlen < 960-16 ) 
   { 
    // je to pole bajtu, takze nasledujici zapis je korektni, 
      ctx->rk[0][1][ ctx->mlen ] = 0x80; ctx->mlen++; 
      memset( ctx->rk[0][1] + ctx->mlen, 0x00, 960-8 - ctx->mlen ); 
   } 
   else 
   { 
 // je to pole bajtu, takze nasledujici zapis je korektni, 
 // v pripade, ze by rk bylo predelano na pole longu, nebylo by to 
korektni 
      ctx->rk[0][1][ ctx->mlen ] = 0x80;  
      ctx->mlen++; 
      memset( ctx->rk[0][1] + ctx->mlen, 0x00, 960 - ctx->mlen ); 
      Process_One_Block_HDN( ctx ); 
      memset( ctx->rk[0][1], 0x00, 960-8 ); 
   } 
  // kopiruje se 8 bajtu (hbits, lbits), ktere jsou ve strukture ctx za sebou 
   // je to pole bajtu, takze nasledujici zapis je korektni, 
   //i kdyz pole ma v tretim rozmeru jen 64 bajtu 
   ctx->rk[0][r-1][56] = (unsigned char)((ctx->hbits >> 24) & 0xFF); 
   ctx->rk[0][r-1][57] = (unsigned char)((ctx->hbits >> 16) & 0xFF); 
   ctx->rk[0][r-1][58] = (unsigned char)((ctx->hbits >> 8) & 0xFF); 
   ctx->rk[0][r-1][59] = (unsigned char)(ctx->hbits & 0xFF); 
 
   ctx->rk[0][r-1][60] = (unsigned char)((ctx->lbits >> 24) & 0xFF); 
   ctx->rk[0][r-1][61] = (unsigned char)((ctx->lbits >> 16) & 0xFF); 
   ctx->rk[0][r-1][62] = (unsigned char)((ctx->lbits >> 8) & 0xFF); 
   ctx->rk[0][r-1][63] = (unsigned char)(ctx->lbits & 0xFF); 
   Process_One_Block_HDN( ctx ); 
   return 0; 
} 
/*============================================================*/ 
/*  
Funkce realizuje zaverecnou upravu orakulem g.  
Vstupem teto funkce je  
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a) naplneni ctx->rk[0][0] poslecni prubeznou hasovaci hodnotou (64 bajtu), 
 
Funkce doplni pole rk[0][1..r-1] 960 nulovymi bajty 
 
Cele pole RK je pote zpracovano funkci DN s odlisnou vstupni konstantou 
CONST1. 
Vystup teto funkce je jakozto vysledna hasovaci hodnota zkopirovan do ctx-
>rk[0][0]. 
*/ 
int Final_HDN_2( HDN_CTX* ctx ) 
{ 
 unsigned char outdata[c]; 
 // doplneni dat nulovymi bajty podle definice doplnku orakula g 
 memset( ctx->rk[0][1], 0x00, 960); 
 DN(ctx->rk,ctx->rho,CONST1,outdata,0); 
 Copy64(outdata,ctx->rk[0][0]); 
 return 0; 
} 
/*============================================================*/ 
 

12.6. Modul main_test_definice_DN_a_HDN.c 
/*======= Nový modul ===========================================*/ 
/* 
Modul main_test_definice_DN_a_HDN.c 
 
Toto je neoptimalizovana implementace testu podle definice funkce DN a HDN 
pro pocty rund rho = 1...MAXRHO (10). 
 
*/ 
 
#include <windows.h> 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <conio.h> 
#include <basetsd.h> 
#include  <time.h> 
 
#include "hdn.h" 
#include "dn.h" 
 
extern unsigned char SubsB[256]; 
extern unsigned char SubsF[256]; 
extern unsigned char SMLPerm[r][c]; 
extern unsigned char MDS4x4[4][4]; 
extern unsigned char MDS16x16[r][r]; 
extern unsigned char IV_HDN[c]; 
extern unsigned char CONST0[c]; 
extern unsigned char CONST1[c]; 
extern unsigned long RConstB[10][16]; 
extern unsigned long RConstF[9][64]; 
 
unsigned char rk[MAXRHO][r][c]; 
/*=========================================================*/ 
// Funkce pro mereni casu 
FILETIME cre, ex, krn, usr, usr2; 
void StartTimer() 
{ 
 HANDLE hThread;  
 hThread = GetCurrentThread(); 
 GetThreadTimes( hThread, &cre, &ex, &krn, &usr ); 
} 
double StopTimer() 
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{ 
 double delta; 
 __int64 i,i2,res; 
 HANDLE hThread;  
 hThread = GetCurrentThread(); 
 GetThreadTimes( hThread, &cre, &ex, &krn, &usr2 ); 
 i = usr.dwHighDateTime; 
 i = i <<32; 
 i+= usr.dwLowDateTime; 
 
 i2 = usr2.dwHighDateTime; 
 i2 = i2 <<32; 
 i2+= usr2.dwLowDateTime; 
 
 res = i2 - i; 
 res/=1000; 
 delta = (double)res; 
 delta/=10000; 
 return delta; 
} 
/*============================================================*/ 
// testovaci hodnoty pro pocet rund 1 az MAXRHO (10)  
// vstupni konstanta je CONST0  
// 1kByte klic je naplnen pomoci retezce abc:  
// "abc", 0x80, 1004 nulovych bajtu, 16 bajtu delky 
 
unsigned char DN_abc_CONST0[MAXRHO][c] =  
{ 
0x8F,0xB3,0xE2,0x25, 0xC5,0x62,0x3E,0xD9, 0xAC,0x62,0x0F,0x5E, 0x03,0x41,0x82,0x20,  
0xBB,0xC1,0x63,0xB1, 0x70,0x06,0x44,0xDA, 0x5A,0x87,0x38,0x64, 0x81,0x59,0xD9,0x8A,  
0x88,0xCC,0x73,0x0E, 0x6B,0x5C,0xCE,0x44, 0x63,0x53,0xED,0x1B, 0x35,0xC0,0x0C,0x6D,  
0xFE,0x51,0xE1,0x15, 0x75,0xD4,0xA7,0x3B, 0x05,0xF3,0x85,0xF0, 0x02,0x21,0x7C,0x95, 
  
0x8B,0x96,0x50,0x0D, 0xBF,0x8C,0xD9,0x5D, 0x21,0x58,0x7F,0x56, 0x2A,0xA2,0x8A,0x0C,  
0x6D,0xF7,0x69,0x71, 0x25,0x0A,0x40,0x1D, 0x1C,0xF8,0x97,0x3A, 0xDB,0x1F,0x93,0x3B,  
0x9F,0x1E,0x9F,0xAD, 0x06,0xC5,0xC8,0x34, 0x63,0xD2,0x9E,0xF3, 0xF1,0xDD,0x9E,0x91,  
0x75,0x7E,0xC3,0x09, 0x79,0x93,0x96,0xD4, 0x45,0x8E,0xB5,0x74, 0x46,0xAC,0x46,0x80, 
  
0x12,0x64,0xDE,0xED, 0xCC,0x85,0x8F,0xC4, 0x7C,0x7E,0xC5,0x4B, 0xCF,0xF9,0x49,0x3D,  
0x10,0x61,0x02,0x30, 0xDA,0xD0,0x76,0x8B, 0x55,0xE8,0x50,0xE7, 0x46,0x82,0xBB,0x15,  
0xA3,0x05,0xF2,0xAB, 0xFF,0x87,0xB3,0x82, 0x02,0x23,0x40,0x31, 0x23,0x07,0x83,0xAD,  
0x57,0xA4,0xB6,0x96, 0x8D,0x20,0x8B,0x63, 0x29,0xD5,0xC0,0x77, 0x56,0x47,0xB8,0x55, 
  
0x03,0xFA,0x91,0xBB, 0x43,0x1F,0xC2,0x48, 0xF6,0xBC,0x36,0x12, 0xCE,0x44,0xB5,0x44,  
0x31,0xC3,0xB5,0x1D, 0x5E,0x70,0x09,0xF8, 0x55,0x2C,0x93,0xF9, 0xC9,0x92,0x46,0xF8,  
0x49,0x5F,0xC2,0x3F, 0x72,0x60,0xB4,0xE5, 0x6B,0x02,0x8D,0x49, 0x9F,0x7E,0xDA,0x85,  
0xFC,0xBC,0x4F,0x15, 0x48,0xCD,0x67,0x60, 0x29,0x05,0xF3,0x14, 0x48,0xFA,0x51,0xC1, 
  
0x6E,0x82,0x49,0xBA, 0x28,0xC0,0x1A,0x7B, 0x73,0x3D,0x66,0xAC, 0x22,0x04,0x4F,0x84,  
0x5C,0xBB,0x12,0x5F, 0x91,0x2F,0xAF,0x6B, 0xCC,0x70,0xDE,0x30, 0xAE,0xD4,0x37,0x36,  
0xBB,0x55,0xBC,0x43, 0x8B,0x29,0xDC,0xAA, 0x45,0x11,0xCC,0xA1, 0xA1,0x00,0xC8,0xBD,  
0x79,0x74,0x52,0x5C, 0xE4,0xD8,0xFF,0x4F, 0x51,0xE2,0x7A,0x70, 0xFE,0x1B,0xC4,0x5C, 
  
0xD5,0x82,0xEF,0xC3, 0x90,0x1F,0x6F,0xAA, 0xC2,0x2D,0x84,0x06, 0x13,0x5A,0xC8,0x17,  
0xE1,0xFB,0xB4,0x46, 0x04,0x78,0xA0,0xEF, 0xA0,0xDD,0xBE,0xEF, 0x3B,0x95,0x51,0x14,  
0x9C,0x86,0x6E,0x85, 0x1C,0xCD,0x12,0xEA, 0xAB,0x24,0x93,0x67, 0x78,0x9A,0x34,0x6F,  
0xAE,0x5B,0x25,0xD9, 0xC7,0x56,0xA4,0xE4, 0x46,0x7A,0x0D,0x00, 0x85,0x7B,0x6F,0xC9, 
  
0xE9,0x31,0xCF,0xC2, 0xA2,0xF5,0x1F,0xE6, 0x36,0x63,0x11,0x6B, 0xBD,0xE5,0x57,0xAB,  
0x76,0x7C,0x97,0xBF, 0xEC,0x73,0x78,0xF3, 0x3A,0x92,0xA7,0x62, 0xA4,0xCE,0x2A,0x61,  
0x38,0x3F,0x28,0x1F, 0x17,0x1C,0x2B,0xD6, 0x9C,0x49,0x7F,0x20, 0x17,0x33,0xCE,0x4A,  
0x4B,0x54,0x17,0x26, 0x54,0x9D,0xB1,0xCA, 0x58,0x66,0x38,0x88, 0x82,0x0A,0xC2,0xEA, 
  
0xC7,0x82,0x98,0x97, 0xEC,0x28,0xC9,0x25, 0xE1,0xCB,0x62,0x42, 0x0E,0x36,0xAE,0x10,  
0xAC,0x2B,0xF3,0x88, 0x77,0xA7,0x73,0x1D, 0x7A,0x37,0x94,0xC8, 0x26,0x18,0x2D,0x9D,  
0xB4,0xBF,0x4A,0xE5, 0x02,0xC6,0x56,0x8E, 0x3A,0xE2,0x9A,0x44, 0xC6,0xA6,0x16,0x34,  
0x17,0x77,0x7D,0x7A, 0xDE,0xE0,0xA2,0xBA, 0xC5,0xF7,0xE2,0xB2, 0x31,0x81,0x20,0xFB, 
  
0x48,0x23,0x84,0xB2, 0x41,0xDC,0x1C,0x6B, 0xC5,0xAE,0x55,0x8D, 0x48,0xC1,0x29,0xFD,  
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0x89,0x6F,0x47,0xE6, 0x8A,0x88,0x83,0x96, 0x63,0x33,0xF1,0x71, 0xD7,0xEF,0x85,0xA0,  
0xC4,0x25,0x81,0x3A, 0xEA,0xC8,0x80,0x23, 0x6E,0x17,0xA2,0x0C, 0x60,0xFE,0xF0,0xD6,  
0x90,0xCA,0x3A,0x42, 0x38,0x04,0xFF,0xFA, 0xDE,0x05,0x28,0xAD, 0x83,0x8C,0xBA,0x3F, 
  
0x69,0x9E,0xDA,0xC8, 0x3A,0x7D,0x6D,0x93, 0xBC,0x22,0xE3,0x42, 0xB9,0x57,0xC4,0x43,  
0x3F,0x74,0x8E,0xD1, 0x67,0xC8,0x27,0x4B, 0x5F,0x38,0x60,0x13, 0x79,0x64,0x33,0xEB,  
0xF9,0x26,0x65,0x5A, 0x04,0x1E,0x3F,0x50, 0xEB,0xB2,0x3C,0x7F, 0x0E,0x51,0x1D,0x7C,  
0x74,0x5A,0x99,0x98, 0x92,0xED,0x75,0xB1, 0xC1,0x7E,0x87,0xB4, 0x66,0x58,0xD5,0x54 
}; 
/*============================================================*/ 
// testovaci hodnoty pro pocet rund 1 az MAXRHO (10) 
unsigned char DN_abc_CONST1[MAXRHO][c] =  
{ 
0xD9,0x9F,0xFD,0xFD, 0x2A,0x6E,0x89,0x07, 0xA3,0x05,0x10,0xC9, 0x87,0x29,0x4A,0x86,  
0x99,0x40,0xEF,0x84, 0xF0,0x1B,0x1B,0x4D, 0xE7,0x73,0x63,0x1D, 0x24,0x12,0x78,0x84,  
0xEE,0xCB,0xCB,0xBE, 0x9D,0xC5,0x2D,0x98, 0x1A,0xC9,0xD4,0x36, 0x77,0x14,0x3C,0x85,  
0xD6,0x67,0xF3,0x8F, 0x9A,0xB8,0xD0,0x38, 0x21,0xDE,0x9D,0xB2, 0xEC,0x65,0x1A,0xBE, 
  
0xB1,0xB5,0x3A,0x8C, 0x25,0x07,0xF5,0xAC, 0x4B,0xA0,0x04,0xBC, 0x51,0x88,0xE5,0xA7,  
0x4B,0x03,0x71,0xE4, 0x6B,0xB7,0x77,0xB7, 0x99,0xC5,0x50,0xBC, 0x9B,0xF4,0xC5,0x27,  
0xDA,0xFC,0x33,0x15, 0x84,0xCC,0x80,0x69, 0x15,0x3A,0x52,0x05, 0x17,0xCA,0xAD,0x86,  
0xCB,0x43,0xEC,0xA2, 0x47,0x17,0x23,0x5A, 0x03,0x55,0xC4,0x96, 0xE7,0xD5,0x80,0x0C, 
  
0xD0,0xA0,0x17,0xE5, 0xF1,0x3D,0x84,0xCC, 0x59,0x9D,0xFA,0x39, 0xA0,0x98,0x90,0xD2,  
0x5D,0x3E,0x82,0xBE, 0xE5,0xD4,0xDF,0x24, 0x73,0x27,0xE3,0xE2, 0x37,0x43,0x92,0x85,  
0x45,0xC2,0x55,0xC4, 0x0D,0x92,0xBC,0x72, 0xC7,0xD6,0xC1,0x16, 0xFD,0x13,0xA6,0xE7,  
0x49,0x79,0xFD,0xFC, 0x72,0x74,0x3D,0xF7, 0x7B,0x91,0x16,0x19, 0xC7,0xC9,0x66,0x2D, 
  
0x50,0x4A,0x88,0x2A, 0x17,0xAD,0x8C,0xE1, 0xF2,0x63,0xA3,0xBA, 0x6C,0x36,0xC7,0x6A,  
0xDC,0x4E,0xA5,0x30, 0xAB,0x85,0xDC,0xDD, 0xE0,0x26,0xFB,0xC8, 0x37,0x17,0x1C,0xFD,  
0x6C,0x5A,0x99,0xA3, 0x78,0x95,0xAA,0xF1, 0x26,0xCE,0xB4,0x0F, 0x9C,0x95,0xB2,0xB9,  
0xBB,0x2D,0x6E,0x57, 0x58,0xD3,0x1C,0xD4, 0x7C,0x9E,0xEE,0x9A, 0x83,0xBE,0x07,0xB7, 
  
0xF9,0x3A,0x44,0xFA, 0xCC,0x23,0x6F,0xCA, 0xF3,0xA3,0x90,0xD6, 0x47,0xFC,0x14,0xDB,  
0x94,0xAA,0xC9,0xE5, 0xE3,0x0E,0x51,0xA0, 0xBB,0xF2,0xF1,0x54, 0xB7,0x11,0xD1,0xB8,  
0x32,0xE1,0x5F,0x78, 0x4A,0x62,0x68,0x6E, 0xDA,0xFF,0x3E,0x1B, 0x59,0xAA,0xF5,0x61,  
0x2D,0x64,0x0E,0xFB, 0x48,0x57,0x3A,0x95, 0xC9,0xA2,0xCF,0x69, 0xB9,0xA9,0x58,0x38, 
  
0x33,0xF7,0x01,0xF0, 0xF5,0x27,0x5F,0xEB, 0xF6,0x80,0xD9,0x68, 0x63,0x87,0x88,0xE2,  
0x6B,0x7B,0x29,0xB3, 0x76,0x6A,0x06,0x28, 0x9F,0x28,0x59,0x8A, 0x60,0xD2,0x91,0xAA,  
0xD4,0xE8,0x0B,0x52, 0x5B,0xB3,0xF8,0x3E, 0x57,0x10,0x95,0x51, 0x37,0x26,0x58,0x70,  
0xF8,0x11,0x90,0xD8, 0x7A,0x9B,0xD1,0x46, 0xAD,0x0A,0xEA,0x0A, 0xD2,0xE2,0x2D,0x20, 
  
0x06,0xF8,0x9B,0xD9, 0x78,0xF9,0x88,0x6E, 0x7F,0xDD,0xC5,0x15, 0xA7,0x03,0xC7,0x48,  
0x03,0xC8,0x0D,0x0C, 0x05,0xBA,0x49,0x13, 0x24,0x34,0xE3,0x16, 0xED,0x03,0xB2,0xDC,  
0x5F,0xAC,0x20,0x24, 0x2E,0xC9,0xF8,0x3E, 0x72,0xB3,0x6A,0xFE, 0xA1,0xDF,0xAB,0xC7,  
0xAE,0x90,0xE3,0x6B, 0xA3,0xEA,0x1B,0x14, 0x60,0xCE,0xEE,0xBB, 0xBF,0xF9,0xD1,0x60, 
  
0xE0,0xAD,0xD3,0x17, 0x03,0x8A,0x22,0x16, 0x30,0x77,0xFA,0x38, 0xDC,0x5E,0xAD,0x8C,  
0x8A,0xB1,0xD2,0x76, 0x2E,0x7C,0xAD,0xBA, 0xC8,0x21,0x14,0xC8, 0xF2,0x85,0x7E,0xCF,  
0x88,0xAD,0x58,0x14, 0xF4,0xA3,0x0C,0xA6, 0x83,0x4C,0x8B,0xFB, 0x27,0xB0,0x1A,0xCE,  
0x5E,0x17,0xC0,0xB6, 0xBC,0x57,0x7A,0x18, 0xB9,0xF7,0x50,0xFF, 0x1C,0x43,0x04,0xE4, 
  
0xD7,0x5C,0xA2,0xAA, 0xE3,0x4A,0xEA,0x2F, 0x2A,0xE2,0x35,0xC4, 0xE3,0x39,0x24,0x6B,  
0x84,0x45,0xA3,0xC1, 0xEE,0xD0,0xC2,0x42, 0xE7,0xE2,0xF3,0x7B, 0xBC,0xC9,0x19,0x52,  
0x84,0xCC,0x57,0x7D, 0x8B,0x20,0x73,0x17, 0x6C,0x1B,0x5A,0x89, 0x31,0xDC,0xBB,0xFC,  
0x2D,0xF4,0xF3,0x2D, 0xBF,0xF8,0x1A,0xFB, 0x47,0xE1,0xF0,0x20, 0xD4,0x30,0x0A,0x44, 
  
0xB4,0x04,0xF6,0xF0, 0x41,0x8B,0xC3,0x10, 0x4E,0x82,0x61,0x2F, 0x4C,0x82,0x08,0x02,  
0x38,0xA4,0xE7,0xAA, 0x55,0x14,0x9E,0xB4, 0x15,0x59,0x64,0x99, 0x85,0xFC,0x5F,0x56,  
0x20,0xD2,0xDE,0x41, 0x0F,0x95,0x10,0x19, 0x70,0x5B,0x4A,0x1B, 0x95,0x59,0xBA,0xE2,  
0x86,0x92,0xC4,0x4B, 0x4E,0xAB,0x11,0x61, 0x2E,0x0E,0xEE,0xAE, 0x70,0x70,0xC6,0xFA 
}; 
/*============================================================*/ 
// testovaci hodnoty pro pocet rund 1 az MAXRHO (10) 
unsigned char DN_mega[MAXRHO][c]= 
{ 
0x18,0xD3,0x64,0xE2, 0x0B,0xAB,0x2D,0x78, 0xE9,0x40,0x25,0x30, 0xB5,0xC5,0x39,0x7F,  
0xF6,0x5A,0x12,0xC8, 0x8B,0x1D,0x55,0x1F, 0xC5,0x38,0x21,0x0C, 0x88,0x71,0x49,0x15,  
0x1F,0x9E,0x5A,0xB5, 0xD0,0xFD,0x85,0x36, 0x41,0x33,0xB9,0x68, 0x8A,0x8C,0x61,0xE8,  
0x9B,0x3B,0xE7,0xF8, 0xA8,0x3F,0xCD,0x8D, 0xB7,0xEA,0x71,0x74, 0x90,0x91,0x51,0xE2, 
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0x3A,0x72,0x44,0x05, 0xFB,0xF0,0xD2,0x4D, 0x85,0x80,0x91,0xD3, 0x7F,0x99,0xC9,0xB7,  
0x59,0x36,0xA6,0x74, 0x1A,0x20,0x86,0x3D, 0x51,0x30,0x32,0xE4, 0x2D,0xB8,0xF4,0x13,  
0xF6,0x21,0x8F,0x93, 0x0A,0x37,0xC8,0x8F, 0x97,0x38,0x61,0xB9, 0xB6,0xBF,0x3F,0x1D,  
0xE7,0xA7,0xFF,0xAF, 0x97,0x95,0xE7,0x15, 0x59,0x59,0xE3,0xBF, 0xA1,0x7E,0x67,0xEB, 
  
0x85,0x13,0xB2,0x60, 0xD5,0xAE,0x42,0xFF, 0xE0,0x9B,0xE3,0x7E, 0x43,0x1C,0x5B,0xC1,  
0x01,0xC3,0xD8,0x6F, 0x4F,0x99,0x6C,0x2B, 0x23,0xD3,0x99,0xE2, 0x00,0xD6,0x10,0x25,  
0xFD,0x24,0x36,0x64, 0x42,0x00,0x0A,0x50, 0x83,0x5E,0xE4,0x47, 0xC7,0x84,0xF4,0x83,  
0xFF,0xAC,0x36,0x7A, 0x54,0x34,0x6C,0x35, 0x75,0x74,0x02,0x0B, 0x74,0x00,0x09,0x30, 
  
0x40,0xC2,0x9F,0x25, 0xE9,0x3A,0x1B,0x8A, 0xEE,0xE9,0x13,0x6F, 0x6B,0x6A,0x8B,0xF5,  
0x19,0xE5,0xB6,0xB7, 0x83,0x96,0xF1,0xBF, 0x43,0x91,0xA8,0xBE, 0xD1,0x15,0xB3,0xCB,  
0xCE,0x66,0xFA,0xE4, 0x64,0x84,0xD0,0x20, 0x32,0xFC,0xD4,0x51, 0xC6,0xAC,0xCE,0x69,  
0x2E,0x20,0xA4,0x75, 0x49,0x79,0x35,0xE9, 0x47,0xC5,0xEE,0x03, 0x5A,0xC8,0xD9,0xDA, 
  
0x47,0xA3,0xBD,0x8C, 0x8E,0xA2,0x13,0x03, 0x07,0xBA,0xBB,0x5C, 0xD8,0x91,0x8A,0x1F,  
0xD6,0xC6,0x4D,0x23, 0x31,0x19,0xBB,0x07, 0x40,0x95,0xEE,0x36, 0xC2,0xA7,0xD7,0x5F,  
0x20,0x04,0x09,0x20, 0xF5,0x20,0x9C,0x58, 0xC8,0x14,0xE7,0x49, 0xA1,0x23,0x2B,0x57,  
0x49,0xEE,0x0A,0xE6, 0xD8,0xC8,0x54,0xFF, 0xA3,0x26,0x08,0x70, 0x20,0x60,0xAB,0xB9, 
  
0xF0,0xD1,0x41,0xDE, 0xBA,0x3C,0xA3,0x3E, 0xBB,0x0F,0x44,0x5B, 0xA7,0x0B,0x32,0xFB,  
0xB2,0x97,0xB6,0x7B, 0xD4,0x64,0xDD,0xC9, 0x16,0x98,0x21,0x72, 0xB1,0xE4,0xFB,0xEE,  
0xD1,0x21,0xBF,0x18, 0x1B,0x5F,0xF5,0x36, 0xBF,0xFF,0xD6,0x94, 0x09,0x03,0x67,0xEE,  
0x0B,0x67,0x36,0x02, 0xBC,0x45,0x05,0xF3, 0x85,0xA5,0x4A,0x2B, 0x75,0xEB,0x07,0xE9, 
  
0x28,0xF3,0xF8,0xA2, 0xDA,0x05,0xE5,0x19, 0x9D,0x06,0xA6,0x35, 0xB3,0xA5,0xA4,0x50,  
0x16,0x12,0x2E,0xD4, 0x81,0x66,0x0E,0x91, 0x70,0xD4,0x08,0xA0, 0x13,0x30,0xBE,0xFA,  
0xA1,0x70,0xDA,0x7E, 0xE9,0x8D,0xD2,0xC4, 0x61,0x81,0x99,0xD1, 0x2A,0xE5,0x91,0xE6,  
0x24,0xD9,0x3D,0xC3, 0x70,0x61,0x3F,0xF7, 0xB3,0xBB,0x46,0xE4, 0x0B,0x90,0x71,0x53, 
  
0x06,0x19,0x4B,0xFB, 0x19,0x37,0xB9,0x24, 0xF6,0xBB,0x9F,0xD1, 0xFA,0xE9,0xE8,0x66,  
0x6E,0x38,0x4A,0x25, 0xC0,0x19,0xAC,0x78, 0x10,0x2F,0x7A,0x16, 0x5F,0x80,0x8C,0x71,  
0x51,0xBC,0x84,0xEC, 0xD5,0xAD,0x55,0x00, 0x7A,0x22,0x3B,0x09, 0xFD,0x7A,0xE3,0x9D,  
0x32,0x79,0xC4,0xC9, 0xD0,0xCB,0xB2,0xA5, 0xEA,0x53,0x5E,0x25, 0x7E,0x68,0x33,0xAE, 
  
0x00,0x34,0xC0,0x75, 0x17,0xF3,0x75,0xAA, 0x4E,0x66,0x31,0xA9, 0x25,0x29,0xAD,0x10,  
0x7C,0xE8,0x79,0xEB, 0xD9,0x7C,0x1E,0x97, 0xF7,0x72,0x6A,0x11, 0x06,0xC3,0xC2,0x05,  
0x5C,0xAA,0x19,0x64, 0x99,0x72,0x9C,0xD9, 0xD0,0xBE,0xB5,0x1C, 0xD5,0x0B,0xB7,0x11,  
0x18,0x81,0x3A,0xD8, 0xC3,0x52,0x79,0x90, 0x47,0x05,0x20,0x24, 0x13,0x15,0x58,0x99, 
  
0xB7,0x83,0x89,0xA5, 0xB9,0x58,0x68,0x46, 0xCD,0x4B,0x47,0xB2, 0x47,0xD0,0x0F,0xD3,  
0xD6,0x4D,0x04,0x5E, 0xEA,0x14,0x79,0x62, 0x79,0xCC,0xC6,0xFA, 0xE3,0x03,0xDA,0x20,  
0x38,0x47,0xF9,0x40, 0x16,0x6F,0x68,0x57, 0xF4,0xB6,0x3B,0x48, 0x63,0x94,0x64,0x10,  
0xB7,0xE2,0xF5,0xE6, 0xED,0x2B,0x03,0x9F, 0x3A,0x75,0x9C,0x9F, 0xAA,0xCF,0x87,0x15 
}; 
/*============================================================*/ 
// testovaci hodnoty pro pocet rund 1 az MAXRHO (10) 
unsigned char HDN_abc[MAXRHO][c] =  
{ 
0xD9,0x9F,0xFD,0xFD, 0x2A,0x6E,0x89,0x07, 0xA3,0x05,0x10,0xC9, 0x87,0x29,0x4A,0x86,  
0x99,0x40,0xEF,0x84, 0xF0,0x1B,0x1B,0x4D, 0xE7,0x73,0x63,0x1D, 0x24,0x12,0x78,0x84,  
0xEE,0xCB,0xCB,0xBE, 0x9D,0xC5,0x2D,0x98, 0x1A,0xC9,0xD4,0x36, 0x77,0x14,0x3C,0x85,  
0xD6,0x67,0xF3,0x8F, 0x9A,0xB8,0xD0,0x38, 0x21,0xDE,0x9D,0xB2, 0xEC,0x65,0x1A,0xBE, 
  
0xB1,0xB5,0x3A,0x8C, 0x25,0x07,0xF5,0xAC, 0x4B,0xA0,0x04,0xBC, 0x51,0x88,0xE5,0xA7,  
0x4B,0x03,0x71,0xE4, 0x6B,0xB7,0x77,0xB7, 0x99,0xC5,0x50,0xBC, 0x9B,0xF4,0xC5,0x27,  
0xDA,0xFC,0x33,0x15, 0x84,0xCC,0x80,0x69, 0x15,0x3A,0x52,0x05, 0x17,0xCA,0xAD,0x86,  
0xCB,0x43,0xEC,0xA2, 0x47,0x17,0x23,0x5A, 0x03,0x55,0xC4,0x96, 0xE7,0xD5,0x80,0x0C, 
  
0xD0,0xA0,0x17,0xE5, 0xF1,0x3D,0x84,0xCC, 0x59,0x9D,0xFA,0x39, 0xA0,0x98,0x90,0xD2,  
0x5D,0x3E,0x82,0xBE, 0xE5,0xD4,0xDF,0x24, 0x73,0x27,0xE3,0xE2, 0x37,0x43,0x92,0x85,  
0x45,0xC2,0x55,0xC4, 0x0D,0x92,0xBC,0x72, 0xC7,0xD6,0xC1,0x16, 0xFD,0x13,0xA6,0xE7,  
0x49,0x79,0xFD,0xFC, 0x72,0x74,0x3D,0xF7, 0x7B,0x91,0x16,0x19, 0xC7,0xC9,0x66,0x2D, 
  
0x50,0x4A,0x88,0x2A, 0x17,0xAD,0x8C,0xE1, 0xF2,0x63,0xA3,0xBA, 0x6C,0x36,0xC7,0x6A,  
0xDC,0x4E,0xA5,0x30, 0xAB,0x85,0xDC,0xDD, 0xE0,0x26,0xFB,0xC8, 0x37,0x17,0x1C,0xFD,  
0x6C,0x5A,0x99,0xA3, 0x78,0x95,0xAA,0xF1, 0x26,0xCE,0xB4,0x0F, 0x9C,0x95,0xB2,0xB9,  
0xBB,0x2D,0x6E,0x57, 0x58,0xD3,0x1C,0xD4, 0x7C,0x9E,0xEE,0x9A, 0x83,0xBE,0x07,0xB7, 
  
0xF9,0x3A,0x44,0xFA, 0xCC,0x23,0x6F,0xCA, 0xF3,0xA3,0x90,0xD6, 0x47,0xFC,0x14,0xDB,  
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0x94,0xAA,0xC9,0xE5, 0xE3,0x0E,0x51,0xA0, 0xBB,0xF2,0xF1,0x54, 0xB7,0x11,0xD1,0xB8,  
0x32,0xE1,0x5F,0x78, 0x4A,0x62,0x68,0x6E, 0xDA,0xFF,0x3E,0x1B, 0x59,0xAA,0xF5,0x61,  
0x2D,0x64,0x0E,0xFB, 0x48,0x57,0x3A,0x95, 0xC9,0xA2,0xCF,0x69, 0xB9,0xA9,0x58,0x38, 
  
0x33,0xF7,0x01,0xF0, 0xF5,0x27,0x5F,0xEB, 0xF6,0x80,0xD9,0x68, 0x63,0x87,0x88,0xE2,  
0x6B,0x7B,0x29,0xB3, 0x76,0x6A,0x06,0x28, 0x9F,0x28,0x59,0x8A, 0x60,0xD2,0x91,0xAA,  
0xD4,0xE8,0x0B,0x52, 0x5B,0xB3,0xF8,0x3E, 0x57,0x10,0x95,0x51, 0x37,0x26,0x58,0x70,  
0xF8,0x11,0x90,0xD8, 0x7A,0x9B,0xD1,0x46, 0xAD,0x0A,0xEA,0x0A, 0xD2,0xE2,0x2D,0x20, 
  
0x06,0xF8,0x9B,0xD9, 0x78,0xF9,0x88,0x6E, 0x7F,0xDD,0xC5,0x15, 0xA7,0x03,0xC7,0x48,  
0x03,0xC8,0x0D,0x0C, 0x05,0xBA,0x49,0x13, 0x24,0x34,0xE3,0x16, 0xED,0x03,0xB2,0xDC,  
0x5F,0xAC,0x20,0x24, 0x2E,0xC9,0xF8,0x3E, 0x72,0xB3,0x6A,0xFE, 0xA1,0xDF,0xAB,0xC7,  
0xAE,0x90,0xE3,0x6B, 0xA3,0xEA,0x1B,0x14, 0x60,0xCE,0xEE,0xBB, 0xBF,0xF9,0xD1,0x60, 
  
0xE0,0xAD,0xD3,0x17, 0x03,0x8A,0x22,0x16, 0x30,0x77,0xFA,0x38, 0xDC,0x5E,0xAD,0x8C,  
0x8A,0xB1,0xD2,0x76, 0x2E,0x7C,0xAD,0xBA, 0xC8,0x21,0x14,0xC8, 0xF2,0x85,0x7E,0xCF,  
0x88,0xAD,0x58,0x14, 0xF4,0xA3,0x0C,0xA6, 0x83,0x4C,0x8B,0xFB, 0x27,0xB0,0x1A,0xCE,  
0x5E,0x17,0xC0,0xB6, 0xBC,0x57,0x7A,0x18, 0xB9,0xF7,0x50,0xFF, 0x1C,0x43,0x04,0xE4, 
  
0xD7,0x5C,0xA2,0xAA, 0xE3,0x4A,0xEA,0x2F, 0x2A,0xE2,0x35,0xC4, 0xE3,0x39,0x24,0x6B,  
0x84,0x45,0xA3,0xC1, 0xEE,0xD0,0xC2,0x42, 0xE7,0xE2,0xF3,0x7B, 0xBC,0xC9,0x19,0x52,  
0x84,0xCC,0x57,0x7D, 0x8B,0x20,0x73,0x17, 0x6C,0x1B,0x5A,0x89, 0x31,0xDC,0xBB,0xFC,  
0x2D,0xF4,0xF3,0x2D, 0xBF,0xF8,0x1A,0xFB, 0x47,0xE1,0xF0,0x20, 0xD4,0x30,0x0A,0x44, 
  
0xB4,0x04,0xF6,0xF0, 0x41,0x8B,0xC3,0x10, 0x4E,0x82,0x61,0x2F, 0x4C,0x82,0x08,0x02,  
0x38,0xA4,0xE7,0xAA, 0x55,0x14,0x9E,0xB4, 0x15,0x59,0x64,0x99, 0x85,0xFC,0x5F,0x56,  
0x20,0xD2,0xDE,0x41, 0x0F,0x95,0x10,0x19, 0x70,0x5B,0x4A,0x1B, 0x95,0x59,0xBA,0xE2,  
0x86,0x92,0xC4,0x4B, 0x4E,0xAB,0x11,0x61, 0x2E,0x0E,0xEE,0xAE, 0x70,0x70,0xC6,0xFA 
}; 
/*============================================================*/ 
// testovaci hodnoty pro pocet rund 1 az MAXRHO (10) 
unsigned char HDN_mega[MAXRHO][c]= 
{ 
0x24,0x3D,0xC5,0x89, 0xD6,0xA7,0x43,0x09, 0x25,0x1E,0x1D,0xF0, 0xBB,0xF3,0x93,0x89,  
0xCD,0xDE,0x0E,0x0A, 0x29,0x07,0xAF,0x35, 0x70,0x96,0x1D,0xAB, 0x5C,0x83,0x3C,0xB5,  
0x1F,0x5F,0x6A,0x66, 0x53,0x55,0xFE,0x15, 0xA4,0x92,0xBF,0x62, 0xC8,0xC3,0xCB,0x24,  
0x37,0x8D,0x5C,0x62, 0x10,0x50,0x91,0xC1, 0xE0,0x31,0xB5,0x85, 0x4D,0x33,0x62,0x0E, 
  
0xD2,0x18,0x4B,0x7A, 0x0E,0xC7,0xAD,0xB6, 0x72,0x51,0x81,0x50, 0xD7,0x96,0x16,0xA0,  
0x35,0x07,0x2B,0xE4, 0x95,0x1E,0x32,0x62, 0xEE,0x84,0x38,0x49, 0x4A,0x6A,0x57,0x87,  
0x05,0x94,0x1E,0x9E, 0xCB,0xAB,0x68,0x47, 0xE2,0x80,0x17,0xCC, 0xA5,0x10,0x53,0x69,  
0xB9,0x44,0x83,0xCB, 0x59,0x35,0x1B,0x50, 0x32,0x30,0x1E,0xC2, 0x3A,0xBB,0x6B,0x03, 
  
0x11,0x73,0x1A,0xB9, 0xFA,0x98,0xA6,0x58, 0x99,0xA2,0x9C,0x83, 0xE9,0xEA,0xF2,0x82,  
0xF1,0x90,0x39,0x99, 0xC5,0x19,0x26,0x5D, 0xE9,0x59,0x23,0x47, 0xCB,0xEF,0x34,0xFC,  
0x5A,0x4C,0xDD,0xDA, 0x10,0x61,0xDE,0x19, 0x96,0x9F,0x43,0x24, 0x5F,0x90,0x4E,0x0D,  
0xB3,0x11,0xB2,0xA8, 0xAA,0x49,0x36,0x17, 0xC9,0x0B,0xFB,0x57, 0x72,0xFE,0x2A,0x43, 
  
0xCF,0x7B,0x80,0x43, 0x5B,0xE0,0x49,0x25, 0x41,0xAA,0xB4,0xF0, 0x65,0x10,0x44,0x10,  
0xE8,0xF0,0x1A,0x56, 0x67,0xD7,0x53,0xB2, 0xB3,0x1A,0x36,0x12, 0xE7,0x0A,0xD7,0x7B,  
0x39,0xF7,0x7F,0x61, 0x28,0xCC,0xC6,0xA7, 0x3E,0xD1,0x17,0xEF, 0x09,0x6A,0xAC,0x92,  
0x58,0x45,0x0B,0xBA, 0xB3,0x1B,0x6F,0x04, 0xF3,0x7F,0x78,0x73, 0xDA,0x32,0x98,0x95, 
  
0xE9,0x04,0x84,0xD3, 0x93,0x8A,0x2D,0x15, 0x65,0xE6,0x20,0xE8, 0xDB,0x20,0x77,0xC8,  
0x27,0x7F,0x01,0xFC, 0x5E,0x7C,0xF8,0xD1, 0xFE,0x8A,0x3B,0x26, 0x55,0x02,0xB7,0xB9,  
0xBB,0x4F,0x2B,0xA1, 0xBC,0xE0,0xD1,0xAB, 0x57,0x7C,0x5D,0x8A, 0x9D,0xDF,0x74,0x7A,  
0x81,0x9A,0x43,0x45, 0x82,0x77,0xC3,0xDF, 0x13,0xDE,0xAA,0x40, 0xF3,0x1B,0x6F,0x64, 
  
0x6B,0x2E,0x4A,0x15, 0x41,0x96,0xC7,0x59, 0xF4,0x46,0x07,0x25, 0x0F,0xBF,0x4C,0x59,  
0x51,0x5C,0x8F,0x8F, 0x78,0x6F,0xBA,0x83, 0x86,0xBF,0x9F,0x61, 0x3D,0xEB,0xA3,0x98,  
0xFB,0x20,0x46,0x31, 0xAA,0x1B,0x4C,0x3A, 0x42,0x30,0x07,0x7C, 0x30,0xED,0xCD,0x01,  
0x1C,0x2A,0xA8,0x7E, 0x71,0xEA,0x10,0x10, 0xCF,0xEF,0x7E,0xE6, 0x31,0xCD,0x99,0x90, 
  
0x5B,0xE6,0x45,0xA4, 0x1B,0xCC,0xF6,0x75, 0xCD,0xFD,0xB8,0x4D, 0x53,0xC3,0x37,0x60,  
0x43,0x1A,0x4B,0xD8, 0xAA,0x03,0xD1,0xA1, 0x3B,0x9F,0x99,0x6C, 0x96,0xF6,0x41,0x67,  
0x8B,0x57,0xD1,0x27, 0x5A,0x1E,0xC2,0x77, 0x3F,0xC5,0x3F,0xA0, 0x59,0x15,0xEC,0xB2,  
0x83,0xE7,0xAA,0xBE, 0x3B,0x65,0xB0,0x69, 0xB5,0x4F,0xB3,0x51, 0x19,0xC1,0x5F,0xD0, 
  
0xB8,0xAD,0x7C,0x8C, 0x01,0xAF,0xFB,0xAE, 0xD8,0xB9,0xA4,0x1E, 0x5E,0xFC,0x23,0x10,  
0x57,0xA3,0xAC,0x28, 0x08,0xAE,0x5A,0x41, 0x67,0x7A,0x5F,0xF5, 0x2F,0x32,0x5E,0xC7,  
0xFF,0x0A,0xDA,0xA9, 0x1A,0xB9,0x84,0x55, 0x5E,0x33,0xF5,0x6D, 0x3B,0x27,0x06,0x22,  
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0x76,0x47,0x84,0xBF, 0x32,0x76,0x0A,0x7A, 0x5F,0xEF,0xB7,0xAD, 0xE3,0x3C,0xBC,0x19, 
  
0x8C,0x2F,0xE1,0x95, 0xBD,0x87,0xB9,0xD6, 0xB4,0x28,0xCF,0xEF, 0x8F,0x87,0x18,0x2B,  
0xA9,0xF3,0x09,0x55, 0xA7,0x57,0xD7,0xC1, 0x83,0xA5,0xAF,0x6B, 0x7D,0x79,0x2B,0x5E,  
0x88,0x05,0xCB,0x5A, 0x6C,0xB1,0x7F,0xDB, 0xB3,0x65,0x9E,0xAA, 0x1B,0xE2,0xA0,0xB8,  
0x6F,0xE9,0xA3,0x73, 0x72,0x32,0xE6,0xD0, 0xFC,0xF1,0x6A,0x67, 0x0E,0x3A,0xDF,0x94, 
  
0x37,0x55,0x09,0xFC, 0xAB,0xB8,0x78,0x36, 0x50,0x0F,0x32,0xD6, 0xD6,0x15,0x00,0x76,  
0x26,0x9E,0x93,0xF5, 0xAA,0xF1,0xE6,0xBB, 0x34,0xD0,0x34,0x44, 0xE0,0xDF,0x4C,0x8B,  
0x11,0x6B,0x35,0xF8, 0xE3,0xED,0x65,0x05, 0x46,0x4C,0xB0,0xE3, 0x4B,0x64,0x92,0x8A,  
0xE9,0xED,0xB9,0x98, 0x65,0xA4,0xD5,0x25, 0x89,0x23,0x6A,0x9A, 0x48,0xA7,0x76,0x01 
}; 
/*============================================================*/ 
// Tento test zasifruje konstantu CONST0 transformaci DN o rho rundach 
// s klicem RK takovym, ktery odpovida naplneni pole RK pri hasovani retezce 
"abc"   
// a porovna vysledek s ulozenym testovacim vektorem 
int test_abc_DN_CONST0(int rho) 
{ 
 unsigned char indata[c]; 
 unsigned char outdata[c];  
 int i,j,x; 
 for(i=0;i<MAXRHO;i++) for(j=0;j<r;j++) for(x=0;x<c;x++) rk[i][j][x] 
= 0x00;  
 // inicializacni hodnota 
 for(x=0;x<c;x++) rk[0][0][x] = IV_HDN[x];  
 // vyplneni pole RK jako pri hasovani retezce abc 
 rk[0][1][0] = 'a'; 
 rk[0][1][1] = 'b'; 
 rk[0][1][2] = 'c'; 
 rk[0][1][3] = 0x80; 
 // doplneni delky 
 rk[0][r-1][63] = 0x18; 
 // orakulum f 
 for(x=0;x<c;x++) indata[x] = CONST0[x];  
 DN(rk,rho,indata,outdata,0); 
 if ( memcmp( outdata, DN_abc_CONST0[rho-1], 64 ) == 0 )  
  return 0; 
 else  
  return -1; 
} 
/*============================================================*/ 
/*   
   Test zasifruje konstantu CONST1 transformaci DN o rho rundach. 
   Klic RK je definovan jako vysledek prvniho orakula, doplnene nulami,  
   tj.konstanta DN_abc_CONST0[rho-1], doplnena nulami.  
  
   Porovna se vysledek s ulozenym testovacim vektorem. 
    
   Tato funkce testuje presne ten stav, ktery vznikne pred zaverecnou operaci  
   pri hasovani retezce "abc".  
  
   Timto zpusobem se tedy soucasne testuje zaverecna operace HDN. 
*/ 
int test_abc_DN_CONST1(int rho) 
{ 
 unsigned char indata[c]; 
 unsigned char outdata[c];  
 int i,j,x; 
 // zde je realizovano doplneni nulami u orakula g 
 for(i=0;i<MAXRHO;i++) for(j=0;j<r;j++) for(x=0;x<c;x++) rk[i][j][x] = 
0x00;  
 // inicializacni hodnota neni IV_HDN ale DN_abc_CONST0[rho-1][0..63] 
 for(x=0;x<c;x++) rk[0][0][x] = DN_abc_CONST0[rho-1][x];  
 // orakulum g, vstup DN je CONST1 
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 for(x=0;x<c;x++) indata[x] = CONST1[x];  
 DN(rk,rho,indata,outdata,0); 
 if ( memcmp( outdata, DN_abc_CONST1[rho-1], 64 ) == 0 )  
  return 0; 
 else  
  return -1; 
} 
/*============================================================*/ 
/*   
Toto je megatest na DN. 
Na počátku se naplni vstup DN i rundovní klíč RK[0][0..15][0..63] nulami. 
 
Blok operací pro i = 0: 
 
 S definovane naplnenym polem RK provedeme operaci zašifrování.  
 Výsledkem (64 bajtů) přepíšeme vstup SBŠ. 
 S tímto nastavením provedeme operaci zašifrování.  
 Výsledkem (64 bajtů) přepíšeme část rundovniho klíče  
 na místě RK[0][j][0..63] pro j = 0.  
 S tímto nastavením provedeme operaci zašifrování.  
 Výsledkem (64 bajtů) přepíšeme rundovní klíč  
 na místě RK[0][j][0..63] pro j = 1. 
 atd až  
 S tímto nastavením provedeme operaci zašifrování.  
 Výsledkem (64 bajtů) přepíšeme rundovní klíč  
 na místě RK[0][j][0..63] pro j = 15.  
 
Nyní zopakujeme uvedený blok operací pro i=1..99,  
tj. provedeme celkem 100*17 = 1700 operací zašifrování.  
Výsledek poslední operace zašifrování je testovací hodnotou. 
  
 Na zaver se porovna vysledek s ulozenym testovacim vektorem. 
*/ 
int test_mega_DN(int rho) 
{ 
 unsigned char indata[c]; 
 unsigned char outdata[c];  
 int i,j,x; 
 
 // RK[0] a vstup pro prvni sifrovani 
 for(j=0;j<r;j++) for(x=0;x<c;x++) rk[0][j][x] = 0;  
 for(x=0;x<c;x++) indata[x] = 0;   
 
 // stokrat za sebou s prepisem vstupu i klice mezihodnotami 
 for(i=0;i<100;i++) 
 { 
  DN(rk,rho,indata,outdata,0); 
  for(x=0;x<c;x++) indata[x] = outdata[x]; 
  
  for(j=0;j<r;j++) 
  { 
   DN(rk,rho,indata,outdata,0);  
   for(x=0;x<c;x++) rk[0][j][x] = outdata[x]; 
  } 
 
 } 
  
 if ( memcmp( outdata, DN_mega[rho-1], 64 ) == 0 )  
  return 0; 
 else  
  return -1; 
} 
/*============================================================*/ 
// Zde se porovna prubezny a zaverecny vysledek hasovani retezce "abc"  
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int test_abc_HDN(int rho) 
{ 
 HDN_CTX ctx; 
 Init_HDN (&ctx,rho); 
 Update_HDN(&ctx, "abc", 3); 
 Final_HDN(&ctx); 
 
 // Nasledujici kontrola jen potvrzuje, ze mezivysledek musi byt 
DN_abc_CONST0 
 if ( memcmp( ctx.rk[0][0], DN_abc_CONST0[rho-1], 64 ) != 0 ) return -1; 
 Final_HDN_2(&ctx);  
 // Kontrola testu 
 if ( memcmp( ctx.rk[0][0], HDN_abc[rho-1], 64 ) != 0 ) return -1; 
 // Nasledujici kontrola jen potvrzuje, ze musi byt HDN_abc ==  
DN_abc_CONST1 
 if ( memcmp( ctx.rk[0][0], DN_abc_CONST1[rho-1], 64 ) != 0 ) return -1; 
 return 0; 
} 
/*============================================================*/ 
/* Test HDN pro stonásobné řetězené volání. 
Funkce vypočte 64 bajtů výsledku HDN("abc") a uloží ho za řetězec "abc".  
Vznikne 3+64 bajtový vstup, který je zhašován.  
Výsledek se připojí za původní vstup a zhašuje se, což se opakuje celkem 
stokrát. 
Výstup je testovací hodnota. 
*/ 
int test_mega_HDN(int rho) 
{ 
 unsigned char *data; 
 int actual_len; 
 unsigned char* actual_ptr; 
 HDN_CTX ctx; 
 int i,x; 
 
 data = malloc(65000); 
 
 actual_ptr = data; 
 actual_len = 0; 
 
 data[0] = 'a'; data[1] = 'b'; data[2] = 'c'; 
 actual_ptr+=3; 
 actual_len+=3; 
 
 for(i=0;i<100;i++) 
 { 
  Init_HDN (&ctx,rho); 
  Update_HDN(&ctx, data, actual_len); 
  Final_HDN(&ctx); 
  Final_HDN_2(&ctx); 
 
  // prubezna kontrola na hash "abc" 
  if(i == 0)  
   if ( memcmp( ctx.rk[0][0], HDN_abc[rho-1], 64 ) != 0 ) 
return -1; 
   
  for(x=0;x<c;x++) 
  { 
   *actual_ptr = ctx.rk[0][0][x]; 
   actual_ptr++; 
   actual_len++; 
  } 
 } 
 free(data); 
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 if ( memcmp( ctx.rk[0][0], HDN_mega[rho-1], 64 ) == 0 ) return 0; 
 else return -1; 
   
} 
/*=========================================================*/ 
int test_rychlosti_HDN(unsigned long M, int rho) 
{  
 // hasuje se M megabajtu, presneji M milionu bajtu 
 unsigned char buff[10000]; 
 unsigned long i; 
 HDN_CTX ctx; 
 memset(buff, 'a', 10000);  
 Init_HDN (&ctx, rho); 
 for (i = 0; i< 100*M; i++) Update_HDN(&ctx, buff,10000L); 
 Final_HDN(&ctx); 
 Final_HDN_2(&ctx); 
 return 0; 
} 
/*=========================================================*/ 
int main( void ) 
{ 
 int i,j,rho, print = 0; 
 
 double   cas1, dt, speed; 
 unsigned long delka; 
  
 //inicializace tabulek 
 Init_MDS4x4_tables(); 
 Init_MDS16x16_tables(); 
  
 // kontrola konstant 
 if ( Check_Const() == 0 )  
  printf("Kontrola konstant: OK\n"); 
 else 
  printf("Kontrola konstant: Failed\n");  
 //kontrola matice 
 if ( Check_Matrix() == 0 )  
  printf("Kontrola matice: OK\n"); 
 else 
  printf("Kontrola matice: Failed\n");  
 
 // test DN se vstupni konstantou CONST0 
 for(i=1;i<MAXRHO+1;i++) 
 { 
  if ( test_abc_DN_CONST0(i) == 0 )  
   printf("test_abc_DN_CONST0(%d) OK\n",i); 
  else 
   printf("test_abc_DN_CONST0(%d) Failed\n",i); 
 } 
 
 // test DN se vstupni konstatnou CONST1 
 for(i=1;i<MAXRHO+1;i++) 
 { 
  if ( test_abc_DN_CONST1(i) == 0 ) 
  printf("test_abc_DN_CONST1(%d) OK\n",i); 
  else 
   printf("test_abc_DN_CONST1(%d) Failed\n",i); 
 } 
 
 // magatest DN s promennym vstupem i klicem podle definice DN 
 for(i=1;i<MAXRHO+1;i++) 
 { 
  if ( test_mega_DN(i) == 0 ) 
  printf("test_mega_DN(%d) OK\n",i); 
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  else 
   printf("test_mega_DN(%d) Failed\n",i); 
 } 
  
 // megatest HDN podle definice na retezec "abc" retezovite stokrat za 
sebou 
 for(i=1;i<MAXRHO+1;i++) 
 { 
  if ( test_mega_HDN(i) == 0 ) 
   printf("test_mega_HDN(%d) OK\n",i); 
  else 
   printf("test_mega_HDN(%d) Failed\n",i); 
 } 
 // test HDN podle definice na retezec "abc" 
 for(i=1;i<MAXRHO+1;i++) 
 { 
  if ( test_abc_HDN(i) == 0 ) 
   printf("test_abc_HDN(%d) OK\n",i); 
  else 
   printf("test_abc_HDN(%d) Failed\n",i); 
 } 
 
//test rychlosti, reprezentativni rychlost se obdrzi uz pri 10 MB, 1 MB neni 
vzdy stabilni 
 printf( "\ntest rychlosti - cekejte." ); 
 delka = 10;dt = 1.0*(double)(delka); 
 for(rho = 1; rho <MAXRHO+1; rho++) 
 { 
  StartTimer(); 
  j = test_rychlosti_HDN(delka, rho ); 
  cas1 = StopTimer();speed = dt/cas1; 
  printf("\n Objem dat: %4.0f MB. Rychlost HDN-%d: %f 
MByte/s",dt,rho,speed); 
 } 
 printf( "\nKonec testu. Stiskni ENTER pro ukonceni programu.\n" ); 
 getch(); 
 return 0; 
} 
/*============================================================*/ 
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13.      Dodatek E: Testovací hodnoty DN(512, 
8192) a HDN(512, 8192) 

Testovací příklady jsou definovány vždy pro počet rund ρ = 1 až 10 z důvodů testování 
správnosti implementace. Příslušné testovací hodnoty jsou vždy uvedeny jako pole o 
deseti položkách. Proměnná ρ je v programovém kódu označována jako rho a její 
maximální hodnota jako MAXRHO.  

Základním testem pro HDN je výsledek hašování řetězce "abc". Při něm se volá 
jednou transformace DN se vstupní konstantou CONST0 a v rámci závěrečné úpravy 
DN se vstupní konstantou CONST1. Jejím výsledkem je hašovací hodnota HDN. 

Transformace DN se vstupní konstantou CONST0 i CONST1 se testuje s 
takovými hodnotami vstupního pole klíče, které vznikají v HDN právě při hašování 
řetězce "abc". Testovací příklady pro DN jsou tak testovacími příklady mezivýsledků 
HDN při hašování řetězce "abc". 
Celkem tak máme testovací řetězce  

• řetězec DN_abc_CONST0, který vznikne po prvním volání transformace DN 
při hašování řetězce "abc", 

• řetězec DN_abc_CONST1, který vznikne voláním DN s konstantou CONST1 v 
rámci závěrečné úpravy při hašování řetězce abc, 

• řetězec HDN_abc jako výsledek hašování řetězce "abc" . 
DN_abc_CONST1 a HDN_abc musí být shodné. Řetězce DN_abc_CONST0 a 
DN_abc_CONST1 se porovnají s obdrženými řetězci.  
 

Navíc jsou definovány tzv. megatesty pro obě funkce DN i HDN, v rámci nichž se tyto 
funkce volají mnohokrát s různými daty. Budou popsány dále.  

13.1. Testovací hodnoty DN 
13.1.1. DN_abc_CONST0 

Otevřený text: CONST0 
Klíč:  
rk[0][0] = IV,  
rk[0][1][0] = 0x61; // 'a'; 
rk[0][1][1] = 0x62; // 'b'; 
rk[0][1][2] = 0x63; // 'c'; 
rk[0][1][3] = 0x80; 
všechny ostatní bajty rk[0][][] jsou 0x00 až na poslední bajt (doplnění délky řetězce 
"abc", tj. 24 bitů = 0x18, ): rk[0][15][63] = 0x18; 
Šifrový text: viz pole DN_abc_CONST0[MAXRHO][c], kde je uložen výsledek (64 
bajtů šifrového textu) pro počet rund 1 až 10. 

13.1.2. DN_abc_CONST1 
Otevřený text: CONST1 
Klíč:  
rk[0][0] = DN_abc_CONST0,  
všechny ostatní bajty rk[0][][] jsou 0x00  
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Šifrový text: viz pole DN_abc_CONST1[MAXRHO][c], kde je uložen výsledek (64 
bajtů šifrového textu) pro počet rund 1 až 10. 

13.1.3. Megatest DN 
Tento megatest naplní na počátku otevřený text i rundovní klíč RK[0][0..15][0..63] 
nulami. 
Následuje blok operací pro i = 0: 

• S tímto nastavením provedeme operaci zašifrování. Výsledkem (64 bajtů) 
přepíšeme otevřený text SBŠ. 

• S tímto nastavením provedeme operaci zašifrování. Výsledkem (64 bajtů) 
přepíšeme rundovní klíč RK[0][0].  

• S tímto nastavením provedeme operaci zašifrování. Výsledkem (64 bajtů) 
přepíšeme rundovní klíč RK[0][1]. 

• atd až  
• S tímto nastavením provedeme operaci zašifrování. Výsledkem (64 bajtů) 

přepíšeme rundovní klíč RK na místě RK[0][15].  
 
Nyní zopakujeme uvedený blok operací pro i =1, ..., 99, tj. provedeme celkem 100*17 
= 1700 operací zašifrování. Výsledek poslední operace zašifrování je testovací 
hodnotou. Testovací hodnoty jsou uloženy v poli DN_mega[MAXRHO][c] , kde je 
uložen výsledek (64 bajtů šifrového textu) pro počet rund 1 až 10. 

13.2. Testovací hodnoty HDN 
13.2.1. Testovací hodnota HDN("abc") 

Testovací hodnoty pro počet rund 1 až 10 jsou uloženy v poli HDN_abc. Musí být 
totožné s polem DN_abc_CONST1. Navíc je v programu kontrolováno, zda se při 
kompresi prvního bloku obdrží jako mezivýsledek pole DN_abc_CONST0. 

13.2.2. Megatest HDN 
V tomto testu se provede výpočet hodnoty pro stonásobné řetězené volání HDN. 
Funkce vypočte 64 bajtů výsledku HDN("abc") a uloží ho za řetězec "abc". Vznikne 3 
+ 64 bajtový vstup, který je zhašován. Výsledek se připojí za původní vstup 3 + 64 
bajtů a zhašuje se tak 3 + 64 + 64 bajtů. To se opakuje celkem stokrát. Výstupem je 
tedy 
HDN("abc" || HDN("abc") || HDN("abc" || HDN("abc")) ||  ......))))))...),  
přičemž HDN se volá celkem stokrát, viz též program. Testovací hodnota je uvedena v 
poli  HDN_mega pro počet rund 1 až 10. 

13.3. Testovací program pro DN a HDN 
Testovací modul main_test_definice_DN_a_HDN.c provede výpočet všech testovacích 
hodnot, uvedených výše pro funkce DN a HDN a na závěr test rychlosti, a to pro 
všechny hodnoty počtu rund 1 až 10.  
 
 
 
Poznámka. Zdrojové kódy různých implementací DN a HDN jsou k dispozici na 
stránce http://cryptography.hyperlink.cz . 
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