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Investigação de Entrelaçadores para Aplicação em
Codificação Homofônica Universal

Daniel R. Simões e Valdemar C. da Rocha Jr.

Resumo— Dois esquemas de codificação homofônica universal
são analisados neste artigo, para uma taxa de informação
do usuário igual a 1/2, com o emprego do gerador de
números pseudo-aleatórios de Park-Miller-Carta e de vários
entrelaçadores. A validação de tais esquemas é feita utilizando
a versão 2.1.2 da suite de testes estatı́sticos adotada pelo Na-
tional Institute of Standards and Technology. Os resultados dos
ensaios são apresentados, os quais permitiram identificar desvios
estatı́sticos em alguns esquemas e indicar a melhor escolha para
o perı́odo de cada tipo de entrelaçador em função da aplicação
desejada.

Palavras-Chave— Criptografia, Codificação Homofônica Uni-
versal, Entrelaçamento

Abstract— Two universal homophonic coding schemes are an-
alyzed in this paper, considering a user information rate equal to
1/2, employing the Park-Miller-Carta pseudo-random generator
and various interleavers. Validation tests of the analyzed schemes
are performed using the 2.1.2 version of the statistical test suite
adopted by the National Institute of Standards and Technology.
Test results are presented which allowed identification of statis-
tical deviations in some schemes and indicate the best choice for
the period of each type of interleaver as a function of the desired
application.

Keywords— Cryptography, Universal Homophonic Coding, In-
terleaving

I. INTRODUÇÃO

A criptografia é uma ferramenta que tem como objetivo
garantir o sigilo, a integridade e a autenticidade de dados
e entidades [1], sendo inicialmente utilizada somente para
fins militares e diplomáticos. Devido ao desenvolvimento dos
meios de comunicação, as técnicas de criptografia passaram
a ser mais acessı́veis, sendo disseminadas a várias áreas e
encontrando diversas aplicações. Paralelamente ao avanço de
técnicas de cifragem, desenvolveram-se também os métodos
de criptoanálise. Na prática, os dados a serem protegidos por
meio da criptografia possuem, em geral, um comportamento
estatı́stico muito diferente daquele de sı́mbolos estatistica-
mente independentes e uniformemente distribuı́dos (IID). Tal
comportamento representa uma vulnerabilidade que, caso não
tratada adequadamente, certamente poderá ser explorada por
terceiros.

A excessiva redundância do texto cifrado resultou na quebra
de alguns cripto-sistemas, motivando assim o aparecimento
da codificação homofônica. Essa técnica é utilizada na crip-
tografia para combater ataques que exploram desvios na es-
tatı́stica do texto cifrado, daquela obtida para sı́mbolos IID,
tornando os cripto-sistemas de chave secreta mais resistentes
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à criptoanálise. Isso faz com que um usuário não autorizado,
por meio de um ataque apenas ao texto cifrado, não consiga
obter informação sobre a chave secreta utilizada na cifra e nem
sobre o texto claro analisando apenas o texto cifrado.

A codificação homofônica consiste na substituição de cada
sı́mbolo da mensagem original por um ou mais sı́mbolos, per-
tencentes a um alfabeto maior, de forma a produzir sı́mbolos
IID. Essa técnica reduz a redundância da mensagem a ser
cifrada tendo como custo uma expansão do texto claro. Na sua
forma clássica, esse procedimento necessita do conhecimento
prévio da estatı́stica do texto claro para realizar a codificação.
Günther [2] de modo pioneiro descreveu um algoritmo para
a realização da codificação homofônica, no qual as palavras
representando homofonemas podem ter comprimento variável.

Na maioria das aplicações práticas, em geral, não se tem
a priori o conhecimento da estatı́stica da fonte, de modo
que procedimentos de codificação homofônica para fontes es-
pecı́ficas tornam-se bastante ineficientes nessa situação. Surge
então a necessidade de se desenvolver sistemas que realizem a
codificação de forma universal, ou seja, que não necessitem do
conhecimento a priori da estatı́stica da fonte para realizar a
codificação. Massey [3] propôs um esquema de codificação
homofônica universal, que utiliza um multiplexador e um
codificador universal de fonte. Esse esquema foi analisado
em [4], considerando o algoritmo LZW como codificador
de fonte. Como uma alternativa mais eficiente ao esquema
em [3], foi proposto um codificador homofônico universal
empregando um sistema de bloco descartável combinado com
um multiplexador e um entrelaçador [5]. Um refinamento desta
técnica foi proposto em [6], na qual o codificador homofônico
universal emprega codificação diferencial e um entrelaçador,
com desempenho semelhante ao do esquema apresentado
em [5]. A referência [7] aborda com detalhes a codificação
homofônica universal e alguns esquemas são investigados.

Neste artigo é analisado o desempenho estatı́stico dos
codificadores universais propostos em [5] e [6], considerando
diferentes entrelaçadores e uma taxa de informação de R =
0, 5 bits por sı́mbolo. Para cada um dos casos, as sequências
de saı́da dos codificadores são analisadas utilizando a suite
de testes estatı́sticos do National Institute of Standards and
Technology (NIST) na versão 2.1.2 [8], [9].

II. MOTIVAÇÃO PARA O USO DA CODIFICAÇÃO
HOMOFÔNICA

Uma cifra de chave secreta é dita não-expansiva quando o
texto claro e o texto cifrado possuem o mesmo alfabeto e existe
uma sequência infinita de inteiros positivos n1, n2, n3, . . .
tal que os primeiros ni sı́mbolos Y1, Y2, . . . , Yni do texto
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XXXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES - SBrT2016, 30 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO, SANTARÉM, PA

cifrado junto com a chave secreta determinam unicamente os
primeiros ni sı́mbolos X1, X2, . . . , Xni do texto claro para
i = 1, 2, 3, . . . [10]. Como exemplo de cifra não-expansiva
pode ser citada a cifra de fluxo aditiva, em que Yi = Xi⊕Z ′

i.
A sequência Z ′

1, Z
′
2, Z

′
3, . . . é uma chave de sessão gerada a

partir da chave secreta Z. Outro exemplo é a cifra de bloco,
em que os blocos de texto claro e de texto cifrado possuem o
mesmo comprimento N . Para o caso da cifra de fluxo aditiva,
tem-se ni = i e para o caso da cifra de bloco, tem-se ni = iN .
As cifras de chave secreta não-expansivas possuem a seguinte
importante propriedade.

Proposição 2.1: Se uma sequência de texto claro Xn,
cifrada por uma cifra de chave secreta não-expansiva, for
completamente aleatória então a sequência de texto cifrado
Y n é também completamente aleatória para qualquer escolha
z da chave Z. Além disso, Y n é estatisticamente independente
da chave secreta Z.

Uma demonstração da Proposição 2.1 encontra-se em [10].
Shannon definiu uma cifra fortemente ideal como aquela cifra
para a qual H(Z|Y n) = H(Z), ou seja, para a qual a entropia
da chave secreta condicionada a n sı́mbolos do texto cifrado
é igual à entropia da chave secreta [11].

Corolário 2.1: Se uma sequência de texto claro Xn, cifrada
por uma cifra de chave secreta não-expansiva, for comple-
tamente aleatória, então o cripto-sistema é fortemente ideal,
independentemente da distribuição de probabilidade da chave
secreta Z.

O Corolário 2.1 implica que um ataque de apenas texto
cifrado não consegue extrair informação alguma sobre a chave
secreta Z, não importando quantos sı́mbolos do texto cifrado
sejam examinados. O objetivo da codificação homofônica é
justamente o de transformar uma sequência de sı́mbolos de
saı́da emitidos por uma fonte de informação não aleatória
em uma sequência completamente aleatória, transformando
qualquer cifra de chave secreta não-expansiva em um cripto-
sistema fortemente ideal.

III. DOIS CODIFICADORES UNIVERSAIS

A seguir descrevemos dois codificadores homofônicos uni-
versais. O primeiro deles denomina-se codificador univer-
sal com Bloco Descartável, Multiplexador e Entrelaçador
(BDME), cujos principais componentes estão ilustrados na
Figura 1. A ideia no codificador universal BDME é formar
na saı́da do multiplexador palavras de comprimento n + 1,
em que cada uma destas palavras consiste de um bit da fonte
aleatória zj , seguido de n bits ui ⊕ zj , sendo que para cada
valor do ı́ndice j o ı́ndice i assume n valores consecutivos.

Fig. 1. Diagrama de blocos do codificador universal com Bloco Descartável,
Multiplexador e Entrelaçador.

Nesse esquema, wi é o resultado da operação ou-exclusivo
entre um bit zj proveniente do gerador de sı́mbolos aleatórios
(IID) e um bit ui proveniente da fonte de informação, que é
suposta ser estacionária e ergódica [3]. Fazendo i = (j −
1)n + r, em que j = 1, 2, . . . e 1 ≤ r ≤ n, pode-se
expressar esse resultado por wi = ui⊕zj . O multiplexador tem
como saı́da sucessivos blocos de comprimento n+1, contendo
um bit do gerador de sı́mbolos aleatórios seguido de n bits
obtidos pela operação ou-exclusivo. Dessa forma obtemos a
seguinte expressão para a saı́da vk do multiplexador, em que
j = 1, 2, . . .

vk =

{
zj , k = j(n+ 1)− n

wk−1, k = (j − 1)n+ r, 2 ≤ r ≤ n+ 1,

em que wk−1 = uk−1 ⊕ zj . Finalmente, a saı́da xk do
codificador universal BDME é obtida processando a saı́da vk
do multiplexador utilizando um entrelaçador, sendo expressa
por xk = vπ(k), em que π(.) denota a função de permutação
do entrelaçador.

Conforme é detalhado a seguir, cada entrelaçador exa-
minado opera sobre um determinado número T de sı́mbolos de
entrada, denominado perı́odo do entrelaçador, o qual é variado
podendo assumir diversos valores. Neste artigo são consi-
derados os perı́odos T , T ∈ {64, 256, 1.024, 4.096, 16.384,
65.536, 262.144}.

O segundo codificador homofônico universal considerado
é o codificador com Codificação Diferencial e Entrelaçador
(CDE), cujo diagrama de blocos é ilustrado pela Figura 2.

Fig. 2. Diagrama de blocos do Codificador Universal com Codificação
Diferencial e Entrelaçador.

A saı́da do codificador diferencial é formada por blocos
de n + 1 bits, em que o primeiro bit é oriundo da fonte
de sı́mbolos aleatórios. A Figura 3 ilustra o detalhamento do
codificador diferencial, no qual as chaves S1 e S2 operam de
modo sı́ncrono. Com S1 fechada e S2 aberta o sı́mbolo zj
é carregado no elemento de memória. Em seguida, com S1

aberta e S2 fechada, são carregados n sı́mbolos da fonte de
informação.

Fig. 3. Codificador diferencial.
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A expressão que representa a saı́da vk do codificador
diferencial, considerando j = 1, 2, . . ., é

vk =

{
zj , k = j(n+ 1)− n,

uk−1 ⊕ vk−1, k = (j − 1)n+ r,

em que 2 ≤ r ≤ n + 1. A saı́da xk do codificador universal
CDE é obtida processando a saı́da do codificador diferencial
utilizando um entrelaçador, sendo expressa por xk = vπ(k),
em que π(.) denota a função de permutação do entrelaçador.

A taxa R, tanto do codificador BDME como do codificador
CDE, é dada por R = n

n+1 = 1
1+ 1

n

. Quando n → ∞,
tem-se R → 1. Considerando uma fonte de informação U
previamente comprimida por um codificador de fonte ideal,
a taxa é dada por R = 1

1+ 1
nH(U)

. Quando n = 1, i.e., para

R = 1/2, os codificadores universais BDME e CDE são
equivalentes, conforme o esquema ilustrado na Figura 4, na
qual a abertura e o fechamento das chaves S1 e S2 alternam
a cada sı́mbolo.

Fig. 4. Diagrama de blocos de codificador universal com n = 1.

Nesse caso, i.e., com n = 1 e R = 1/2, as 2-uplas na
entrada do entrelaçador são os pares (zi, ui⊕zi), i = 1, 2, . . ..
O elemento ui ⊕ zi associa-se ao texto cifrado da cifra de
blocos descartáveis (one-time pad) [11], em que ui representa
um sı́mbolo do texto claro e zi representa um sı́mbolo da chave
secreta. Essa cifra possui a seguinte importante propriedade;

Propriedade 3.1 (Cifra de blocos descartáveis): Se Z for
completamente aleatória, ou seja, se os valores assumidos
pela variável aleatória Z obedecerem a uma distribuição de
probabilidade uniforme, então a variável aleatória definida por
U ⊕ Z também é completamente aleatória e não depende da
distribuição de probabilidade de U .

Além disso, nota-se que P (Z = zi, V = ui⊕ zi) = P (Z =
zi)P (V = ui ⊕ zi|Z = zi) implica

P (Z = zi, V = ui ⊕ zi) = P (Z = zi)P (U = ui). (1)

Decorre de (1) que, em geral, Z e U ⊕ Z não satisfazem à
condição requerida para a independência estatı́stica, ou seja,
que P (Z = zi, V = ui ⊕ zi) = P (Z = zi)P (V = ui ⊕ zi),
exceto para o caso em que a fonte U já é completamente
aleatória, e que naturalmente não necessitaria de codificação
homofônica. Assim, os pares (zi, ui⊕zi) de sı́mbolos binários
em que tanto ui ⊕ zi quanto zi são completamente aleatórios,
não são necessariamente estatisticamente independentes. Para
tentar ocultar esta possı́vel eventual dependência estatı́stica
entre os pares (zi, ui ⊕ zi) utilizamos um entrelaçador.

IV. DETALHES DA IMPLEMENTAÇÃO DO CODIFICADOR
HOMOFÔNICO

O codificador homofônico ilustrado pela Figura 4 foi im-
plementando considerando o gerador pseudo-aleatório de Park-
Miller-Carta como gerador de sı́mbolos pseudo-aleatórios [12],
[13]. As cinco sementes S utilizadas para o gerador foram
S ∈ {12.345, 54.321, 112.358, 19.872.008, 26.011.982}. Co-
mo fontes de informação, são consideradas um arquivo de
texto que é uma compilação de e-books de Agatha Christie
com 27.110.784 bytes e quatro imagens no formato bitmap:
“Platão” com 22.548.502 bytes, “Cana51” com 21.784.734
bytes, “SC06” com 23.476.598 bytes (Figura 5) e uma imagem
toda branca (3000 × 3000 pixels) com 27.000.054 bytes,
utilizada como referência na análise, pois possui a entropia
mais baixa possı́vel (pior caso para realizar a codificação
homofônica). Por outro lado, R = 1/2 representa a situação
mais favorável para os entrelaçadores, em comparação com
taxas 1/(n+ 1), para n > 1.

Fig. 5. Imagens de Platão (2322 × 3236 pixels), Cana 51 (2338 × 3105
pixels) e SC06 (2409× 3248 pixels).

Os entrelaçadores considerados na análise são o
entrelaçador de Berrou-Glavieux [14], [15], o Co-Primo, o
JPL [16], o LRTB, o Takeshita-Costello [17] e o e Welch-
Costas [18]. Detalhes sobre esses entrelaçadores podem ser
encontrados em [19].

V. A SUITE DE TESTES ESTATÍSTICOS DO NIST
A fim de testar a qualidade estatı́stica da sequência pro-

duzida na saı́da do esquema da Figura 4, foi empregada a
suite de testes estatı́sticos do NIST. Essa suite consiste em 188
testes estatı́sticos em que cada um deles verifica a hipótese de
que uma sequência binária longa arbitrária é aleatória sob um
determinado aspecto. A finalidade desses testes é identificar
possı́veis desvios estatı́sticos da aleatoriedade ideal que podem
afetar uma dada sequência binária.

Cada um dos testes da suite verifica uma hipótese nula
especı́fica, sobre a aleatoriedade da sequência testada. É
definido um nı́vel de significância α para o teste, que é a
probabilidade da sequência ser aleatória e possuir propriedades
de não aleatoriedade. Tipicamente escolhe-se 0, 001 ≤ α ≤
0, 01. Uma estatı́stica é calculada e comparada com um valor
crı́tico, que depende de suas distribuições de referência. Essa
estatı́stica é utilizada para calcular um valor P (denotado por P-
value), que indica a força da evidência contra a hipótese nula.
Baseado nessa estatı́stica, aceita-se ou rejeita-se a hipótese
nula. Se P-value≥ α, a hipótese nula é aceita, enquanto que
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se P-value< α, a hipótese nula é rejeitada, ou seja, ela é
aparentemente não-aleatória.

Neste trabalho, considerou-se os parâmetros padrão do
próprio software do NIST. Além disso, considerou-se a
metodologia que foi usada para testar os cripto-sistemas
finalistas da competição para a escolha do algoritmo para
representar o Advanced Encryption Standard (AES) [20]. O
grau de significância α foi fixado em 0,01. Define-se como
sequência de entrada ε o arquivo resultante da codificação
homofônica universal a ser testado. A sequência de entrada é
formada por m subsequências: ε = ε1ε2 . . . εm. Considerou-
se m ≥ 300 subsequências de entrada, com comprimento
n = 220 = 1.048.576 bits cada uma.

Para cada teste estatı́stico e cada sequência testada, duas
avaliações são realizadas: uma de proporção e outra de
uniformidade. É calculada a proporção de subsequências
aprovadas no teste estatı́stico. Se a proporção calculada estiver
fora de um intervalo de confiança, então existe uma evidência
de não aleatoriedade na sequência testada e a sequência conse-
quentemente é reprovada no teste. Para avaliar a uniformidade
dos P-values no intervalo [0, 1], aplica-se um teste χ2 para
determinar um P-valueT , que representa uma conclusão geral
para todas as sequências testadas. Se P-valueT < 0, 0001,
então os P-values das subsequências não são considerados
uniformemente distribuı́dos e a sequência consequentemente
é reprovada no teste. Uma sequência é considerada aprovada
em um determinado teste estatı́stico se ela for aprovada tanto
no teste de proporção quanto no teste de uniformidade dos
P-values.

Para medir o desempenho de uma sequência nos 188 testes
estatı́sticos do NIST, define-se como figura de mérito um
ı́ndice aqui denominado Índice NIST.

Definição 5.1 (Índice NIST): Sejam na o número de testes
nos quais a sequência foi aprovada na suite do NIST e nt o
número total de testes dessa suite. Definimos o ı́ndice NIST
como IN =

na

nt
, em que 0 ≤ IN ≤ 1.

Obter IN = 1 significa que uma sequência foi aprovada em
todos os 188 testes estatı́sticos do NIST, enquanto que obter
IN = 0 significa que a sequência foi reprovada em todos os
testes. Para a aplicação de codificação homofônica, definimos
como satisfatória uma sequência que obtém IN ≥ 0, 95 (limite
de tolerância).

VI. ENSAIOS REALIZADOS

O primeiro ensaio teve como objetivo avaliar a qualidade
estatı́stica da saı́da do codificador homofônico, para cada uma
das fontes, variando-se o entrelaçador. Foram considerados os
perı́odos 64, 256, 1.024, 4.096.16.384, 65.536 e 262.144 bits
para cada entrelaçador. No caso dos entrelaçadores Berrou-
Glavieux, JPL e LRTB, considerou-se a versão quadrada. A
Figura 6 ilustra dois gráficos do ı́ndice NIST médio (con-
siderando as cinco sementes do gerador de Park-Miller-Carta)
para a imagem branca, considerando em cada gráfico três
entrelaçadores distintos.

Observando os dois gráficos da Figura 6, constata-se que
em nenhum dos perı́odos considerados obteve-se IN ≥ 0, 95
para essa fonte, quando os entrelaçadores JPL e LRTB foram

Fig. 6. Índice NIST do primeiro ensaio para a imagem branca.

utilizados. Para os demais entrelaçadores, IN ≥ 0, 95 foi
obtido para T = 65.536 e T = 262.144, o que sugere uma in-
fluência do perı́odo do entrelaçador no desempenho estatı́stico
do sistema. Observou-se também que houve reprovações
persistentes em alguns testes, para todos os perı́odos, es-
pecificamente no Discrete Fourier Transform (Spectral) Test
quando o entrelaçador Co-Primo e as versões quadradas
dos entrelaçadores de Berrou-Glavieux, JPL e LRTB foram
utilizadas. Isso sugere uma fraqueza introduzida por esses
entrelaçadores, que geram padrões repetitivos próximos entre
si na sequência de saı́da. Não foram observadas reprovações
persistentes relativas aos entrelaçadores Takeshita-Costello e
Welch-Costas.

Motivado pelo mau desempenho dos entrelaçadores de
Berrou-Glavieux, JPL e LRTB, que foram considerados em
suas formas quadradas (N = M ), realizou-se um segundo
ensaio com valores de N ̸= M , para os perı́odos considerados
no primeiro ensaio. A Figura 7 mostra dois gráficos do ı́ndice
NIST para a imagem branca, considerando os perı́odos T =
65.536 e T = 262.144 para esses entrelaçadores. O eixo das
abscissas representa o parâmetro N dos entrelaçadores, que
foi variado em potências de 2. Esses resultados foram obtidos
considerando a semente S = 12.345 do gerador de Park-
Miller-Carta.

Observando os gráficos da Figura 7, constata-se que em ne-
nhum valor de N considerado obteve-se IN ≥ 0, 95 para essa
fonte quando o entrelaçador LRTB foi utilizado. No caso do
entrelaçador JPL, considerando um perı́odo T = 2k, k = 16 e
k = 18, tem-se IN ≥ 0, 95 quando N ∈ [2, 2k−15]. Entretanto,
nesse intervalo ainda ocorrem reprovações persistentes no
Discrete Fourier Transform (Spectral) Test. Assim, conclui-
se que os entrelaçadores LRTB e JPL não são adequados para
utilização no esquema da Figura 4. No caso do entrelaçador
de Berrou-Glavieux tem-se IN ≥ 0, 95 quando N ∈ [1, 2k−7].
Nesse intervalo, só não ocorrem reprovações persistentes no
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Fig. 7. Índice NIST do segundo ensaio para a imagem branca.

Discrete Fourier Transform (Spectral) Test quando N = 1 e
N = 2. Assim, somente nesses casos considera-se satisfatória
a utilização desse entrelaçador.

No caso dos entrelaçadores Co-Primo, Takeshita-Costello
e Welch-Costas, testou-se, para cada perı́odo considerado,
apenas uma configuração de parâmetros. Convém realizar mais
ensaios com outras configurações para verificar se o mau
desempenho do entrelaçador Co-Primo e os bons desempenhos
dos entrelaçadores de Takeshita-Costello e Welch-Costas se
mantêm. Resultados semelhantes foram encontrados quando
as outras fontes de informação foram testadas, de modo que
o caso da imagem branca pode ser considerado como uma
boa representação do desempenho do sistema para todos os
entrelaçadores.

VII. COMENTÁRIOS FINAIS

Neste artigo apresentamos os resultados de ensaios es-
tatı́sticos envolvendo alguns entrelaçadores aplicados nos co-
dificadores universais BDME e CDE na configuração em
que a taxa é R = 0, 5. Uma figura de mérito, deno-
tada por ı́ndice NIST, é definida e utilizada para avaliar
o desempenho estatı́stico desses esquemas variando-se os
entrelaçadores e os seus respectivos perı́odos. Constatou-se
a influência do perı́odo nesse desempenho: obtém-se resul-
tados satisfatórios para perı́odos maiores ou iguais a T =
65.536. Constatou-se também fraquezas estatı́sticas presentes
em alguns entrelaçadores, identificadas pelas reprovações per-
sistentes em um teste especı́fico do NIST, desqualificando-
os para a aplicação. Essa metodologia pode inclusive ser
adotada para medir o grau de aleatoriedade das permutações
dos entrelaçadores em outras aplicações e contextos. É su-
gerido como trabalho futuro uma investigação de diversas
configurações de parâmetros envolvendo os entrelaçadores Co-
Primo, Takeshita-Costello e Welch-Costas para verificar se os

seus respectivos desempenhos estatı́sticos, aqui encontrados,
serão mantidos.
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