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Анотацiя
У данiй роботi дослiджено питання iснування MDS-матриць над кiльцями лишкiв за модулем, який є парним
числом. Даний результат демонструє границi застосування (0, 1)-матриць над конкретним типом алгебраїчних
структур. Також були сформульованi твердження, якi є достатнiми умовами побудови (0, 1)-матриць з високим
iндексом розгалуження, що дозволяють економити ресурси при побудовi матриць такого типу, та на їх основi був
побудований алгоритм пошуку (0, 1)-матрицi з заданим iндексом розгалуження.
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Вступ

При конструюваннi SP-мереж дуже важливим є
побудова якiсного лiнiйного перетворення, оскiльки
лiнiйне перетворення забезпечує властивiсть пошире-
ння. У роботi Йона Демена [1] була сформульована
характеристика, яка вiдповiдає за якiсть лiнiйного
перетворення, – iндекс розгалуження. У сучасних
SP-мережах використовуються складнi лiнiйнi пере-
творення, якi, як правило, побудованi або над скiн-
ченними полями, або над кiльцями лишкiв. Особли-
вим випадком є (0, 1)-матрицi, якi є ефективними в
реалiзацiї, оскiльки дозволяють дуже швидко вико-
нувати необхiднi операцiї. Тому питання побудови
(0, 1)-матриць з високим iндексом розгалуження по-
требує дослiдження. Iншим пiдходом до побудови
лiнiйного перетворення є використання матриць над
кiльцями лишкiв. Як правило, такi матрицi буду-
ються за модулем 2𝑚, а для таких матриць були
отриманi оцiнки iндексу розгалуження [4]. Але для
кiльцiв лишкiв за iншим модулем навiть не з’ясоване
питання iснування MDS-матриць, тому в данiй робо-
тi були також розглянутi кiльця лишкiв за парним
модулем.

1. Iндекс розгалуження та його оцiнки для
матриць над кiльцями лишкiв

Iндекс розгалуження є мiрою властивостi поширен-
ня лiнiйного перетворення. Як правило, лiнiйне пере-
творення реалiзується множенням на деяку матрицю,
тому визначимо iндекс розгалуження матрицi.

Визначення. Iндексом розгалуження матрицi 𝐴
розмiру 𝑚×𝑚 є величина 𝐵𝑁(𝐴), яка визначається
наступним чином (𝑥 – вектор розмiру 𝑚× 1):

𝐵𝑁(𝐴) = min
𝑥 ̸=0

{𝑤𝑡(𝑥) + 𝑤𝑡(𝐴𝑥)}
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Матриця є невиродженою, якщо для неї iснує оберне-
на матриця. Для iндексу розгалуження невиродже-
них матриць виконується наступна нерiвнiсть:

1 ≤ 𝐵𝑁(𝐴) ≤ 𝑚+ 1

В даному випадку 𝑚 – розмiр матрицi 𝐴.
Цiлком зрозумiло, що найбiльший iнтерес склада-

ють матрицi з максимальним iндексом розгалуження,
оскiльки володiють найкращим поширенням.

Визначення. Матриця 𝐴 розмiру 𝑚×𝑚 називає-
ться MDS-матрицею, якщо 𝐵𝑁(𝐴) = 𝑚+ 1.

Для визначення чи є матриця MDS-матрицею вi-
домий наступний критерiй [3].

Твердження. Матриця є MDS-матрицею тодi i
тiльки тодi, коли всi її пiдматрицi є невиродженими.

Досить ефективним рiшенням є використання ма-
триць над кiльцями лишкiв, оскiльки вони є обчи-
слювально ефективними. Було показано [2], що се-
ред (0, 1)-матриць не iснує MDS-матриць, а також
отримана верхня оцiнка для iндексу розгалуження
(0, 1)-матриць.

Твердження. Для (0, 1)-матрицi 𝐴 розмiру 𝑚×𝑚
виконується нерiвнiсть:

𝐵𝑁(𝐴) ≤ 2𝑚+ 4

3

Аналогiчна оцiнка була отримана для матриць над
кiльцем лишкiв Z2𝑛 .

Матрицi над кiльцями лишкiв можна зустрiти у
таких криптосистемах як Midori [6], SAFER+ [7],
ARIA [5].

При доведеннi оцiнок iндексу розгалуження буде-
мо користуватись формулою включень-виключень
для XOR’у.

Твердження. Нехай 𝑎1, . . . , 𝑎𝑛 – бiнарнi вектори
однакового розмiру. Тодi виконується наступна рiв-
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нiсть:

𝑤𝑡(𝑎1 ⊕ . . .⊕ 𝑎𝑛) =

𝑛∑︁

𝑖=1

𝑤𝑡(𝑎𝑖)−

−2
∑︁

1≤𝑖<𝑗≤𝑛

𝑤𝑡(𝑎𝑖&𝑎𝑗)+. . .+(−2)𝑛−1𝑤𝑡(𝑎1& . . .&𝑎𝑛)

Якщо вiдкинути у формулi включень-виключень
усi доданки, починаючи з другого, то отримаємо
оцiнку для ваги XOR’у векторiв:

𝑤𝑡(

𝑛⨁︁

𝑖=1

𝑎𝑛) ≤
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑤𝑡(𝑎𝑖)

Введемо наступне позначення: нехай для деякого
вектору 𝑥 число 𝑛𝑧(𝑥) – це кiлькiсть нульових коор-
динат цього вектору. Очевидно, що для вектору 𝑥
розмiру 𝑛 виконується 𝑛𝑧(𝑥) = 𝑛− 𝑤𝑡(𝑥). Iнколи ця
функцiя називається антивагою вектору 𝑥.

Нескладно переконатись в тому, що для операцiї
XOR виконується наступна властивiсть: 𝑎⊕ 𝑏 = 𝑎⊕
𝑏, де 𝑎, 𝑏 – деякi бiнарнi вектори, а 𝑎, 𝑏 – вектори,
отриманi з 𝑎 i 𝑏 iнвертуванням нулей та одиниць.
Виходячи з цiєї властивостi, нескладно отримати ще
одну оцiнку для ваги XOR’у сукупностi векторiв:

𝑤𝑡(
2𝑛⨁︁

𝑖=1

𝑎𝑖) = 𝑤𝑡(
2𝑛⨁︁

𝑖=1

𝑎𝑖) ≤
2𝑛∑︁

𝑖=1

𝑤𝑡(𝑎𝑖) =
2𝑛∑︁

𝑖=1

𝑛𝑧(𝑎𝑖)

Якщо 𝑛 = 1, то отримуємо наступну нерiвнiсть:

𝑤𝑡(𝑎1 ⊕ 𝑎2) ≤ 𝑛𝑧(𝑎1) + 𝑛𝑧(𝑎2)

Частковий випадок для двох бiнарних векторiв ду-
же часто використовується на практицi, тому був
видiлений окремо.

2. MDS-матрицi над кiльцем Z2𝑛

Будемо позначати Z2𝑛 – кiльце за модулем 2𝑛.
Виявляється, що для матриць над такою структурою
виконується наступне твердження.

Твердження. Над кiльцем лишкiв Z2𝑛 не iснує
MDS-матриць.

Доведення. Позначимо 𝑀𝑚(Z2𝑛) – множина ма-
триць розмiру 𝑚×𝑚 над кiльцем лишкiв Z2𝑛. Розгля-
немо довiльну матрицю 𝐴 ∈ 𝑀𝑚(Z2𝑛). Припустимо,
що вона має максимально можливий iндекс розгалу-
ження, тобто 𝑚+1. Також припустимо, що у матрицi
𝐴 є хоча б один парний елемент, тобто для деяких
iндексiв 𝑖 та 𝑘 виконується: 𝑎𝑖𝑘 = 2𝑙, де 𝑙 ∈ Z2𝑛−1 .
Побудуємо вектор 𝑥 наступного виду:

𝑥𝑗 =

{︃
2𝑛−1, 𝑗 = 𝑘,

0, iнакше.

Очевидно, що 𝑤𝑡(𝑥) = 1. В такому разi 𝑤𝑡(𝐴𝑥)
має дорiвнювати 𝑚, оскiльки iнакше матриця 𝐴
не буде мати iндекс розгалуження 𝑚 + 1, тобто
не буде MDS-матрицею. Позначимо для зручностi
𝐴𝑥 = 𝑦 = (𝑦1, . . . , 𝑦𝑚) i подивимось чому дорiвнює
компонента цього вектору 𝑦𝑖. Перемноживши матри-
цю на вектор отримуємо:

𝑦𝑖 =

𝑚∑︁

𝑗=1

𝑎𝑖𝑗 · 𝑥𝑗 = 𝑎𝑖𝑘 ·𝑥𝑘 = 2𝑙·2𝑛−1 = 2𝑛·𝑙 = 0 mod 2𝑛

Таким чином, якщо хоча б один елемент матрицi 𝐴
парний, то завжди можна пiдiбрати такий вектор
одиничної ваги 𝑥, що вектор 𝐴𝑥 буде мати вагу, мен-
шу за 𝑚, тобто матриця 𝐴 не буде MDS-матрицею.
Тому у всiх наступних мiркуваннях вважаємо, що
всi елементи матрицi 𝐴 є непарними числами.

Тепер розглянемо будь-яку пiдматрицю 𝐴′ розмiру
2× 2 матрицi 𝐴. Нехай ця пiдматриця має вид:

𝐴′ =

(︂
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

)︂

Як було показано ранiше, ця матриця повинна скла-
датись виключно з непарних елементiв. Обчислимо
її визначник: det(𝐴′) = 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐. Зрозумiло, що рi-
зниця двох непарних чисел є числом парним, тому
gcd(det(𝐴′), 2) > 1. Таким чином, матриця 𝐴′ є виро-
дженою, тому, за критерiєм MDS-матриць, матриця
𝐴 не є MDS-матрицею, отже над кiльцем лишкiв Z2𝑛

не iснує MDS-матриць.

3. Необхiднi умови побудови (0, 1)-матриць
з високим iндексом розгалуження

Розглянемо ряд обмежень, якi дозволяють будува-
ти матрицi з високим iндексом розгалуження. Позна-
чимо 𝑀𝑛({0, 1}) – множина (0, 1)-матриць розмiру
𝑚×𝑚.

Твердження 1. Якщо у матрицi 𝐴 ∈ 𝑀𝑛({0, 1})
деякий стовпець має вагу не бiльшу за 𝑛

2 , то така
матриця має iндекс розгалуження 𝐵𝑁(𝐴) ≤ 𝑛

2 + 1.
Доведення. Нехай для деякого стовпця 𝑎𝑖 матрицi

𝐴, де 𝑖 = 1, 𝑛, виконується 𝑤𝑡(𝑎𝑖) ≤ 𝑛
2 . Тодi пiдберемо

такий вектор 𝑥, що 𝑤𝑡(𝑥) = 1 та 𝑥𝑖 = 1, а всi iншi
координати цього вектору покладемо рiвними нулю.
Тодi 𝑤𝑡(𝐴𝑥) буде не перевищувати 𝑛

2 , i, вiдповiдно,
𝑤𝑡(𝑥) + 𝑤𝑡(𝐴𝑥) ≤ 𝑛

2 + 1.
Наслiдок. Доведене твердження iлюструє той

факт, що при пiдборi матрицi потрiбно, щоб усi стов-
пцi мали вагу, бiльшу за 𝑛

2 . Iнакше iндекс розгалуже-
ння цiєї матрицi впаде до 𝑛

2 , що є поганою оцiнкою
для iндексу розгалуження.

Твердження 2. Якщо у матрицi 𝐴 ∈ 𝑀𝑛({0, 1}) два
стопця мають вагу не меншу за 3𝑛

4 , то така матриця
має iндекс розгалуження 𝐵𝑁(𝐴) ≤ 𝑛

2 + 2.
Доведення. Нехай деякi два стовпця 𝑎𝑖 та 𝑎𝑗 ма-

трицi 𝐴, де 𝑖, 𝑗 = 1, 𝑛, мають вагу, яка не менша
за 3𝑛

4 . Побудуємо такий вектор 𝑥, що 𝑤𝑡(𝑥) = 2 та
𝑥𝑖 = 𝑥𝑗 = 1, а всi iншi координати цього вектору
дорiвнюють нулю. Будемо шукати вагу вектору 𝐴𝑥 i
скористаємось введеним ранiше позначенням 𝑛𝑧(𝑥) –
кiлькiсть нульових елементiв вектору 𝑥. Тодi вико-
нується наступна нерiвнiсть: 𝑤𝑡(𝐴𝑥) = 𝑤𝑡(𝑎𝑖 ⊕ 𝑎𝑗) ≤
𝑛𝑧(𝑎𝑖) + 𝑛𝑧(𝑎𝑗) =

𝑛
2 . Тодi 𝑤𝑡(𝑥) + 𝑤𝑡(𝐴𝑥) ≤ 𝑛

2 + 2.
Наслiдок. Доведений факт демонструє, що всi

стовпцi, можливо за вийнятком одного, повиннi мати
вагу, меншу за 3𝑛

4 . Таким чином, як дуже мала вага
стовпця, так i дуже велика, погано впливають на
iндекс розгалжуження.

Насправдi, твердження 1 та 2 можна узагальнити,
оскiльки формула для оцiнки ваги вектору 𝐴𝑥 буде
працювати у випадку бiльшої кiлькостi векторiв.

Теоретичнi та прикладнi проблеми криптографiчного захисту iнформацiї
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Твердження 3. Якщо у матрицi 𝐴 ∈ 𝑀𝑛({0, 1})
деякi 𝑘 стовпцiв, де 𝑘 – парне число, мають вагу
не меншу за 2𝑘−1

2𝑘 · 𝑛, то така матриця має iндекс
розгалуження 𝐵𝑁(𝐴) ≤ 𝑛

2 + 𝑘.
Доведення. Нехай деякi 𝑘 стовпцiв, де 𝑘 – парне

число, 𝑎𝑖1 , . . . , 𝑎𝑖𝑘 , 𝑖1, . . . , 𝑖𝑘 = 1, 𝑛 матрицi 𝐴 мають
вагу, яка не менша за 2𝑘−1

2𝑘 · 𝑛. Побудуємо такий ве-
ктор 𝑥, що 𝑤𝑡(𝑥) = 𝑘 та 𝑥𝑖1 = . . . = 𝑥𝑖𝑘 = 1, а всi iншi
координати цього вектору покладемо рiвними нулю.
Тодi для ваги вектору 𝐴𝑥 виконується нерiвнiсть:

𝑤𝑡(𝐴𝑥) ≤
𝑘∑︁

𝑙=1

𝑛𝑧(𝑎𝑖𝑙) ≤ 𝑘 · 1

2𝑘
· 𝑛 =

𝑛

2

Тодi очевидно, що 𝑤𝑡(𝑥) + 𝑤𝑡(𝐴𝑥) ≤ 𝑛
2 + 𝑘.

Зауваження. Доведена нерiвнiсть є iнформатив-
ною лише в тому разi, коли 𝑘 значно менше нiж 𝑛

2 .
Якщо 𝑘 = 𝑛

2 + 1, то отримаємо теоретичну оцiнку,
яка не надає корисної iнформацiї.

При пiдстановцi у доведене твердження 𝑘 = 4,
маємо, що при побудовi матрицi потрiбно обирати
вагу стовпцiв таким чином, щоб усi, за виключенням
можливо трьох, мали вагу, яка не перевищує 7𝑛

8 .
Здається, що це твердження є слабшим попереднього,
але є сенс його розглядати, оскiльки твердження
включають лише необхiднi умови побудови матриць
з високим iндексом розгалуження.

На основi вищенаведених тверджень можна сфор-
мулювати алгоритм побудови матриць з високим
iндексом розгалуження. Перевага такого алгоритму
над звичайним випадковим пошуком полягає в то-
му, що вiн є бiльш економним по вiдношенню до
використаних ресурсiв. Слiд зауважити, що на вхiд
цього алгоритму подається число 𝑏 – iндекс розга-
луження, який бажаємо отримати, тобто алгоритм
має повернути першу знайдену матрицю з iндексом
розгалуження, який перевищує задане на початку
𝑏. Очевидно, що 𝑏 ≤ 2𝑛+4

3 , де 𝑛 – розмiр шуканої
матрицi, але з огляду на те, що у багатьох випад-
ках, частина з яких наведена у твердженнях, iндекс
розгалуження падає нижче 𝑛

2 , то можлива ситуацiя,
що алгоритм не знайде потрiбної матрицi. Оскiльки
поки не вiдома нижня оцiнка iндексу розгалуження
(0, 1)-матриць, то невiдомо якого iндексу розгалуже-
ння можна гарантовано досягти. Тому встановимо
деяке порогове значення 𝑁 , яке буде обмежувати
обсяг перебору.

Алгоритм. Побудова матрицi заданого розмiру з
заданим iндексом розгалуження.
Вхiд. Числа 𝑛 та 𝑏 такi, що 1 ≤ 𝑏 ≤ 2𝑛+4

3 , а також
число 𝑁 .
Вихiд. (0, 1)-матриця розмiру 𝑛× 𝑛 з iндексом розга-
луження 𝑏 або символ «∅» (у тому випадку, коли не
вдалось знайти жодну матрицю з потрiбним iндексом
розгалуження).
1) Iнiцiалiзуємо змiнну 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡, покладаючи її зна-

чення рiвне нулю: 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 := 0.
2) Якщо 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 > 𝑁 , то подаємо на вихiд символ

«∅», iнакше виконуємо наступнi дiї. Генеруємо
випадковим та незалежним чином 𝑛 − 1 (0, 1)-
векторiв 𝑎1, . . . , 𝑎𝑛−1 таких, що 𝑛

2 ≤ 𝑤𝑡(𝑎𝑖) ≤ 3𝑛
4 ,

𝑖 = 1, 𝑛− 1. Генеруємо ще один (0, 1)-вектор 𝑎𝑛

випадковим i незалежним по вiдношенню до усiх
ранiше згенерованих векторiв чином, такий, що
𝑛
2 ≤ 𝑤𝑡(𝑎𝑛) ≤ 𝑛+ 1.

3) Шукаємо усi можливi попарнi XOR’и мiж згене-
рованими 𝑛 векторами. Якщо хоча б для однiєї
пари векторiв (𝑎𝑖, 𝑎𝑗) виконується 𝑤𝑡(𝑎𝑖 ⊕ 𝑎𝑗) <
𝑏 − 2, то збiльшуємо 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 := 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 + 1 i по-
вертаємось до пункту 2). Проводимо такий ж
пошук для усiх трiйок, четвiрок i т.д., включа-
ючи значення 𝑛. Таким чином, якщо поточний
крок дорiвнює 𝑡, тобто розглядаємо усi вибiрки
без повторення розмiру 𝑡, то умова переривання
алгоритму буде: 𝑤𝑡(𝑎𝑖1 ⊕ . . .⊕ 𝑎𝑖𝑡) < 𝑏− 𝑡.

4) Якщо пункт 3) був виконаний успiшно, то ма-
триця з потрiбним iндексом розгалуження або
навiть бiльше потрiбного, була знайдена. Подає-
мо цю (0, 1)-матрицю на вихiд.

Слiд вiдзначити, що можна використовувати такий
самий алгоритм для послiдовного перебору i пошуку
потрiбної (0, 1)-матрицi.

Висновки

В данiй роботi було дослiджено питання iснування
MDS-матриць над кiльцем лишкiв Z2𝑛. Таким чином
розширено клас алгебраїчних структур, для яких це
питання з’ясовано. Також були сформульованi до-
статнi твердження для побудови матриць з високим
iндексом розгалуження. Вони були застосованi для
побудови алгоритму, який дозволяє значно швидше
виконувати пошук (0, 1)-матриць з заданим iндексом
розгалуження.
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