Treliça mı́nima em reticulados bidimensionais
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RESUMO

O processo de decodificação em reticulados consiste em dados um reticulado e um vetor no
espaço euclidiano n-dimensional, encontrar o ponto do reticulado mais próximo de tal vetor com
respeito a distância euclidiana [7].
Existem alguns algoritmos eficientes para decodificar reticulados conhecidos, como por
exemplo os reticulados An , Dn , E8 e o reticulado de Leech [7]. Esses algoritmos decorrem
de propriedades especiais destes reticulados. No entanto, não se conhece algoritmo capaz de
decodificar reticulados n-dimensionais quaisquer em tempo polinomial [1], [2], [5].
Este alto grau de complexidade tem motivado a busca por sistemas criptográficos baseados
em reticulados, os quais podem também ser uma alternativa de uso no advento do computador
quântico [5].
Para reticulados que possuem sub-reticulado ortogonal podemos utilizar o método de decodificação por treliça, conhecido como algoritmo de Viterbi [8], [3]. A complexidade de tal
algoritmo está diretamente ligada com a cardinalidade do grupo quociente do reticulado pelo
sub-reticulado ortogonal. Quanto menor for tal cardinalidade maior é a eficiência do algoritmo
[3].
Dados um reticulado Λ e um sub-reticulado ortogonal Λ∗ , temos uma partição do reticulado Λ
em |Λ/Λ∗ | classes distintas. Cada uma das classes é obtida por uma translação do sub-reticulado
Λ∗ por vetores do quociente Λ/Λ∗ , os gluing vectors.
Devido a simplicidade para decodificar reticulados ortogonais (projeções e arredondamentos),
a decodificação por treliças é feita decodificando o vetor recebido em cada uma das classes acima,
pois cada classe consiste de uma translação do sub-reticulado ortogonal. A decodificação termina
comparando o vetor mais próximo dentre todos os candidatos encontrados em cada classe.
Com o intuito de diminuir a complexidade da decodificação por treliças busca-se um subreticulado ortogonal cujo quociente associado tenha cardinalidade mı́nima. Para alguns reticulados clássicos, como por exemplo, Dn , E6 , E7 e E8 já é conhecido o menor sub-reticulado
ortogonal [3],[4]. Para reticulados gerais é muito difı́cil encontrar o menor sub-reticulado ortogonal, pois uma busca exaustiva torna-se impraticável a medida em que a dimensão cresce.
Partimos de reticulados que possuem matriz de Gram com números racionais em todas as
suas entradas, onde é conhecido pelo menos um sub-reticulado ortogonal. Temos analisado o
problema da procura por treliça mı́nima de reticulados a partir de caracterı́sticas da forma
de Smith da matriz de Gram [6]. A forma de Smith pode ser aplicada apenas em matrizes
com determinante não nulo e cujas entradas pertençam a um domı́nio de ideais principais.
No caso estudado, consideramos reticulados com matriz de Gram racional, mas para cada um
destes reticulados sempre existem reticulados equivalentes cuja matriz de Gram possui todas as
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entradas inteiras e que são obtidos deste por uma dilatação. Para reticulados bidimensionais foi
possı́vel encontrar uma forma fechada para essa caracterização.
Sejam Λ um reticulado bidimensional, {v1 , v2 } uma base para Λ e G a matriz de Gram
associada a esta base. A forma de Smith de G resulta em G = P −1 DQ−1 , onde D é uma matriz
diagonal com d11 |d22 e P, Q são matrizes unimodulares. Os sub-reticulados ortogonais de Λ
que possuem os menores vetores em cada direção são caracterizados pela base {w1 , w2 } onde
w1 = av1 + bv2 , w2 = cv1 + dv2 , com a, b, c, d inteiros satisfazendo:
• mdc(a, b) = 1,
• c=

c∗
t ,

d=

d∗
t ,

onde
c∗ = −q11 w(ap12 + bp22 ) + q12 (ap11 + bp21 ),
d∗ = −q21 w(ap12 + bp22 ) + q22 (ap11 + bp21 ),

com d22 = d11 w, qij elementos da matriz Q, pij elementos da matriz P −1 e t = mdc(c∗ , d∗ ).
A partir da forma geral de cada sub-reticulado ortogonal, encontramos uma expressão associada a ele, indicando o número de elementos do quociente do reticulado pelo respectivo
sub-reticulado ortogonal. Variando todos os sub-reticulados ortogonais, obtemos uma forma
quadrática que apresenta em seus coeficientes expressões dadas por elementos obtidos pela decomposição de Smith da matriz de Gram. Assim, dado um reticulado, quando minimizamos a
forma quadrática acima, encontramos o menor subreticulado ortogonal e com isso obtemos a
complexidade em decodificar tal reticulado por treliças.
Nosso objeitvo é buscar caracterı́sticas de sub-reticulados ortogonais de reticulados em dimensões maiores que permitam reduzir significativamente a busca por treliça mı́nima. Para isso
pretendemos utilizar a forma de Smith da matriz de Gram associada a uma matriz geradora na
forma de Hermite.
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