
GBC083 - Segurança da Informação - Trabalho 2 - 1o semestre de 2017

O objetivo deste trabalho é estudar e apresentar aos colegas um algoritmo ou sistema relevante para a área de Segurança
de Informação. O trabalho pode ser feito individualmente ou em duplas e data de entrega e apresentação é 02/08/2017. Os
seguintes aspectos serão considerados para avaliação: 1) Descrição da meta de segurança; 2) Descrição do algoritmo estudado;
3) Qualidade e profundidade de detalhes da apresentação; 4) Apresentação de detalhes da implementação realizada; e 5)
Demonstração do protótipo de implementação. Segue lista de temas que serão atribúıdos em aula:

• Tema 1 - Sistema/App/Site de Eleições on-line

– Dica usar ideias do RSA. Cada voto é um número primo. Uma urna é composta de um conjunto de números
compostos pela multiplicação dos números de cada voto. A contagem de votos é realizada usando o número de
bits dos números compostos. Se forem duas opções para votar, o sistema terá c0 e c1 e cada novo voto v, um
número primo de 1000 bits, na opção i fará ci = ci ∗ v voto. A contagem de número de votos da opção i será
contagemi = (int)(log2 ci/1000).

• Tema 2 - Sistema/App/Site de Cartório Temporal

– O objetivo desse sistema é emitir certificados de que um determinado documento d já existia no tempo t, com
precisão em minutos. Para isso, o sistema do site deverá gerar uma nova chave de assinatura por minuto. Quando
um documento for enviado ao site, a assinatura daquele minuto será aplicada ao documento e seu resultado é
apresentado ao usuário. A parte pública da nova assinatura deverá ser apresentada publicamente a cada minuto
e fornecida sob demanda.

• Tema 3 - Criptografia Homomórfica

– Implementar criptografia homomórfica usando o esquema BGV.

Referência: http://research.ijcaonline.org/volume91/number8/pxc3895081.pdf

• Tema 4 - Esteganografia em textos

– Implementar um algoritmo que esconde uma mensagem texto em uma outra mensagem de texto sem deixar rastros
viśıveis.

http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9780387003115-c10.pdf.

• Tema 4 - Esteganografia em imagens

– Implementar um algoritmo que esconde uma mensagem texto em uma imagem sem deixar rastros viśıveis.

• Tema 6 - Mineração de moedas digitais

– Implementar uma versão simplificada da mineração de moedas digitais Bitcoin. Use como função hash h(x) a
função SHA-3 com 512 bits combinada duas vezes da seguinte forma h(x) = SHA3(SHA3(x)||x) . Nessa versão,
o número de zeros z que precede h(x) indica o valor da moeda digital usando a seguinte fórmula valor = 2z − 1.
O programa deve calcular a taxa de ganhos por segundo.

• Tema 7 - Criptografia Whatsapp

– Fazer uma apresentação explicando como funciona a segurança do Whatsapp

https://www.whatsapp.com/security/WhatsApp-Security-Whitepaper.pdf

• Tema 8 - Ataque rho de Pollard para grupos multiplicativos

– Implementar o algoritmo rô de Pollard para calcular o logaritmo discreto em grupos multiplicativos. Usar esse
algoritmo atacar a troca de chaves de Diffie-Hellman para grupos com ordens definidos por números primos
sorteados aleatoriamente de aproximadamente {10, 20, 30, 40, 50} bits e número gerador 2.

• Tema 9 - WannaCry

– Fazer apresentação sobre como o WannaCry usa criptografia e bitcoin.

Código-fonte: https://github.com/odzhan/wanafork

• Tema 10 - Blockchain

– Fazer apresentação sobre como primitivas criptográficas são utilizadas em Blockchains. Explicar seu uso em
Bitcoin e Ethereum.
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