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Resumo - Este trabalho mostra o método do problema da mochila em sistema crip-
tográfico de chaves públicas aplicado aos códigos convolucionais. As mensagens a serem
codificadas faz parte do corpo binário por meio de uma máquina de estado finito que no
caso é o codificador convolucional.
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ABSTRACT - This work shows the method of the backpack problem in the public
key cryptographic system applied to the convolutional codes. The messages to be coded
are part of the binary body by means of a finite state machine which in this case is the
convolutional encoder.
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1 Introdução

A criptografia utilizada desde o ińıcio da escrita é motivada pela necessidade de envio do
conteúdo sem este ser violado, [1]. O código convolucional é um circuito sequencial linear
que possui algumas variáveis básicas como entradas, sáıdas e memórias, esse codificador é
interessante, pois possui a memória cuja a finalidade é armazenar ou atrasar os dados, [3].
Assim, difere do código de bloco que possui apenas entradas e sáıdas. Existe a operação
de convolução que gera a palavra codificada no instante de tempo i, por meio disso é
determinados os pesos de Hamming e a distância livre que são fundamentais na aplicação
do problema da mochila, pois o objetivo é determinar os códigos ótimos de memória
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unitária que no caso são ditos bons códigos convolucionais, isto, é verificado quando é
encontrado a solução do problema e analisado a distância mı́nima caso a distância seja
menor que a distância mı́nima, garante que o código não é ótimo, assim é feito novamente
o problema da mochila com a distância menor do que a estabelecida. Portanto, este
problema pertence a classe não polinomiais completos (NP-Completos).

2 Problema da Mochila

O problema da mochila é definido como um conjunto de objetos cuja a solução de
um determinado problema está contido em um subconjunto deste conjunto de objetos, no
qual este conjunto total denomina-se mochila. A aplicação em códigos convolucionais é
bastante útil na determinação de códigos ótimos de memória unitária e para determinar
os bons códigos de memória unitária deve-se resolver o problema da mochila, [2], que pode
ser caracterizado matematicamente por:

a ∗ d = (m+ 1)φ. (1)

Neste caso, deve-se encontrar os valores da acumulação dos pesos de Hamming, que é
o conjunto solução do problema da mochila. Portanto, resolver a equação (1) para códigos
de memória unitária, onde k assume valores grandes, é determinar os qk posśıveis sub-
conjuntos de soluções que fornecerão os códigos desejados que ajudará a matriz geradora
sem que a distância livre diminua, [4]. A justificativa para a distância mı́nima diminuir é
pelo fato do embaralhamento das colunas das submatrizes geradoras diminuir o poder de
correção do código.

3 Conclusão

O trabalho apresentado mostra a importância do problema da mochila em sistema crip-
tográfico de chave pública aplicado em códigos convolucionais que ajuda na determinação
de códigos ótimos de memória unitária contribuindo ao aumento da privacidade e auten-
ticidade do criptossistema. Para a determinação dos posśıveis valores da acumulação dos
pesos de hamming foi utilizado o problema da mochila, o que não é uma solução trivial
devido a complexidade computacional do criptossistema de chaves públicas. Outra forma
de determinar esses valores é através da programação dinâmica obedecendo a capacidade
máxima da mochila.
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