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Introdução

Resultados e Discussão

Com o crescente avanço e uso da tecnologia no
dia-a-dia e a forma como cada vez mais informações
trafegam a todo momento em diferentes meios, surge
também a necessidade de protegê-las contra o
acesso indevido.
A idéia de utilizar um circuito com comportamento
caótico em conjunto com o encriptador se torna cada
vez mais atraente uma vez que, por possuir uma
“semente” dependente de condições inciais físicas e
não digitais, possibilita a criação de um gerador
realmente aleatório de sinais, bits ou códigos.

O circuito pode ser visto na Figura 1.

Figura 1. Circuito TRBG em protoboard.
Os sinais da saída do gerador caótico e do
condicionador em bits podem ser observados na
Figura 2.

Objetivos
O objetivo principal desta pesquisa é encontrar uma
forma de codificar informações utilizando como base
os sinais gerados por um gerador de sinais caóticos,
que possa ser replicada na prática utilizando de
componentes reais, preferencialmente condizendo
com os protocolos de transporte de dados da
atualidade.

Material e Métodos
Inicialmente foi feita uma pesquisa para identificar o
Estado da Arte nos assuntos referentes a criptografia
e circuitos com comportamento caótico.
Foi então decidido utilizar o Circuito de Chua1 como
base para o desenvolvimento de um codificador, por
ser um circuito2 composto por componentes elétricos
e eletrônicos com o comportamento esperado. Após
provar que o circuito era viável de ser estudado na
prática, foram propostas maneiras de utilizá-lo como
um gerador de bits realmente aleatórios (do inglês
True Random Bit Generator - TRBG).
Os bits gerados agora de forma aleatória a uma
taxa possível de se enquadrar nos padrões de
comunicações são lidos em forma de bytes e
convertidos para símbolos no padrão ASCII
(American
Standard
Code
for
Information
Interchange) para embaralhamento de mensagens de
acordo com um algorítmo desenvolvido para essa
finalidade.
A mensagem embaralhada é recebida, e aplicado o
algorítmo contrário é possível receber o conteúdo
original enviado.

Figura 2. Sinais caótico e de bits aleatórios.
Após verificada a viabilidade de utilizar-se o gerador
de
bits
aleatórios
em
conjunto
com
o
microcontrolador Arduino Micro Pro, foi desenvolvido
um algorítmo de embaralhamento de mensagens de
texto baseado em uma equação matemática e
sequenciamento de caracteres e posteriormente a
mensagem original foi devidamente recuperada.

Conclusões
O circuito proposto foi confirmado eficiente no
embaralhamento de mensagens, sendo que os bytes
gerados foram diferentes tanto em posição quanto
em valor em diferentes tentativas, garantindo a
imprevisibilidade na codificação após aplicado o
algorítmo pelo microcontrolador.
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