
Az az adott eljárások működésének részletes magyarázata
Ebben a pontban az adott eljárásokat részletesen magyarázzuk, nem kód szinten, hanem valamilyen 
elfogadott leírási móddal.

GaloisMult GF(28) szorzás:

Az összes paraméter, visszaadott érték és belső 
változó 8-bites előjeltelen.

op1 az első operandus, 

op2 a második operandus,

aa belső munkaváltozó,

bb belső munkaváltozó,

r az eredmény változó,

t MSB átmeneti tároló.

msb(bb) a bb változó legnagyobb helyiértékű 
bitje.

bb=2*bb a bb változó balra shiftelése.

aa=aa/2 az aa változó jobbra shiftelése (egész 
értékekre vonatkoztatva).

ExpansionKey Rijndael-féle szubkulcs-előállító algoritmus

A w0-w3 szavak (32-bites 
szószélesség) az eredeti kulcs, 
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amit az alagoritmushoz megadunk 
(Rcon tömb). 

A további 10 kulcsot ebből 
generáljuk az ábrán látható módon.

A g függvény egy sbox 
helyettesítés.

Megjegyzés: 11 emelet van ebből 
jön ki a 176 bájtos kiterjesztett 
kulcs (roundkey).

AddRoundKey a kibővített kulcs és adatmátrix kizáró vagy kapcsolata

A kibővített kulcs (roundkey) aktuális 32-bites 
szavaiból álló 4x4-es mátrix elemeivel hozza 
kizáró vagy kapcsolatba az adatmátrix elemeit 
és az eredmény az adatmátrixban lesz. A 
műveletek index helyesen hajtódnak végre.

SubBytes az adatmátrix minden egyes bájtját helyettesíti.

Az adatmátrix minden bájtján egy nemlineáris helyettesítési kódolás hajt végre a Rijndael 
helyettesítő tábla szerint (sbox) úgy, hogy a bájt értékét index változónak tekinti és az adott 
helyen található tábla elemet adja vissza.

ShiftRows az adatmátrix bájtjait a sorindexnek megfelelően shifterli
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Az első sor (0. index)  marad változatlan,

a második sor (1. index) egy helyet shiftel 
balra,

a harmadik sor (2. index) két helyet shiftel 
balra,

a neyedik sor (3. index) három helyet shiftel 

w0 g

w0 g

w0 g

w0 w1 w2 w3

w4 w5 w6 w7

w8 w9 w10 w11

w12 w13 w14 w15

n+1.  
kulcsmátrix

n-1.  
kulcsmátrix

n.  
kulcsmátrix

Kiinduló 
adatmátrix

Végső 
adatmátrix

Kibővitett kulcs tömb



balra.

MixColumn az adatmátrix egy oszlopának kombinálása

b0n=(a0n∘2)⊕(a1n∘3)⊕(a2n ∘1)⊕(a3n∘1)

b1n=(a0n∘1)⊕(a1n∘2)⊕(a2n∘3)⊕(a3n∘1)

b2n=(a0n∘1)⊕(a1n∘1)⊕(a2n∘2)⊕(a3n ∘3)

b3n=(a0n∘3)⊕(a1n∘1)⊕(a2n ∘1)⊕(a3n∘2)

majd
ai n=bi n  visszamásolás az eredeti mátrixba.

Az adatmátrix kiválasztott oszlopán végez 
műveleteket.

' ∘ '   GF256 szorzás,

'⊕' kizáró vagy kapcsolat.

MixColumns az adatmátrix összes oszlopának kombinálása

Sorra elvégzi a MixColumn műveletet az 
adatmátrix minden oszlopára (n az oszlop 
index)

InvShiftRows az adatmátrix bájtjait a sorindexnek megfelelően visszashifterli a ShiftRows 
inverze
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a00 a01 a02 a03
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a00 a01 a02 a03
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)
Az első sor (0. index)  marad változatlan,

a második sor (1. index) egy helyet shiftel 
jobbra,

a harmadik sor (2. index) két helyet shiftel 
jobbra,

a neyedik sor (3. index) három helyet shiftel 
jobbra.
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InvMixColumn az adatmátrix egy oszlopának kombinálása visszafelé

b0n=(a0n∘14)⊕(a1n∘11)⊕(a2n∘13)⊕(a3n∘9)

b1n=(a0n∘9)⊕(a1n∘14)⊕(a2n∘11)⊕(a3n∘13)

b2n=(a0n∘13)⊕(a1n∘9)⊕(a2n∘14)⊕(a3n∘11)

b3n=(a0n∘11)⊕(a1n ∘13)⊕(a2n∘9)⊕(a3n ∘14)

majd
ai n=bi n  visszamásolás az eredeti mátrixba.

Az adatmátrix kiválasztott oszlopán végez 
műveleteket.

' ∘ '   GF256 szorzás,

'⊕' kizáró vagy kapcsolat.

InvMixColumns az adatmátrix egy oszlopának kombinálása visszafelé

Sorra elvégzi az  InvMixColumn műveletet 
az adatmátrix minden oszlopára (n az oszlop 
index)

Encrition az aktuális adatmátrix titkosítása

11 lépésben történik a titkosítás. Elsőként a 0. 
generált kulccsal egy elemről – elemre  
történő kizáró vagy kapcsolat lesz 
végrehajtva.

Ezután egy kilenc lépéses ciklusban egy kód 
helyettesítés, sor eltolás, oszlop kombinálás, 
majd az aktuális sorszámú generált kulccsal 
egy elemről – elemre történő kizáró vagy 
kapcsolat képzés lesz végrehajtva. A ciklus 
változó a az aktuális sorszám és ez 1-9 között 
folyamatosan növekszik.

A ciklusból való kilépés után egy kód 
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helyettesítés, egy sor eltolás, majd a majd a 
10. sorszámú generált kulccsal egy elemről – 
elemre történő kizáró vagy kapcsolat képzés 
lesz végrehajtva.

Az titkosított adat ott keletkezik, ahol a 
beolvasása megtörtént.

Decription a titkosított adatmátrix visszaállítása
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11 lépésben történik a titkosított adat 
dekódolása. Elsőként a 10. generált kulccsal 
egy elemről – elemre  történő kizáró vagy 
kapcsolat lesz végrehajtva.

Ezután egy kilenc lépéses ciklusban sor 
visszatolás, egy inverz kód helyettesítés, majd
az aktuális sorszámú generált kulccsal egy 
elemről – elemre történő kizáró vagy 
kapcsolat képzés lesz végrehajtva, végül a 
ciklusban egy inverz oszlop kombinálás lesz 
végrehajtva. A ciklus változó a az aktuális 
sorszám és ez 9-1 között folyamatosan 
csökken.

A ciklusból való kilépés után egy sor 
visszatolás, egy inverz kód helyettesítés,majd 
a majd a 0. sorszámú generált kulccsal egy 
elemről – elemre történő kizáró vagy 
kapcsolat képzés lesz végrehajtva.
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