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Resumo: A implementação do algoritmo de Shor em um eventual computador quântico de
grande escala tornará alguns esquemas de assinatura digital, como o RSA e DSA, inseguros.
Componentes da Internet das Coisas (IoT) serão alvos vulneráveis devido às suas limitações,
fazendo-se necessário o estudo de criptossistemas seguros e eficientes para esses dispositivos.
Os esquemas de assinatura digital baseados em funções hash (HBS) são uma possı́vel
alternativa dentre os esquemas resilientes à computação quântica, por oferecerem um bom
nı́vel de segurança a um custo não tão alto. Este trabalho avalia o desempenho das HBS
XMSS e LMS em uma plataforma IoT, medindo-se o tempo para gerar as chaves, assinar uma
mensagem e verificar uma assinatura e a memória ocupada pelas chaves e assinatura. Como
resultado, o LMS apresentou um desempenho superior ao XMSS tanto para tempo como
memória usada, sendo sua aplicação mais viável em plataformas restritivas.

1. Introdução

A descoberta de um algoritmo quântico por Peter Shor que torna viável a solução em tempo polinomial de esquemas
baseados na intratabilidade de fatoração de números inteiros e logaritmos discretos, como o RSA e o DSA [1], faz
com que a segurança destes métodos de assinatura fique condicionada à não existência de um computador quântico de
grande porte.

Algumas classes de algoritmos criptográficos são consideradas resistentes a algoritmos quânticos e recebem a
denominação “algoritmos criptográficos pós-quânticos” [2]. Dentre as alternativas pós-quânticas, uma das opções
mais adequadas para autenticação de entidade no cenário da Internet das Coisas (IoT), são as assinaturas baseadas em
funções hash (hash-based signatures ou HBS), pois não requerem operações caras, como exponenciações, e podem
ser eficientemente implementadas em hardware e em software [3] e, quando comparadas com outras alternativas pós-
quânticas, as HBS são mais rápidas, possuem chaves menores e sua segurança é melhor compreendida [4].

O objetivo deste trabalho é analisar e comparar o desempenho de dois esquemas de assinatura baseada em hash
que foram selecionados após um levantamento da literatura, eXtended Merkle Signature Scheme (XMSS) e Leighton-
Micali Signature (LMS), em ambiente com pouca memória e baixa capacidade de processamento, tipicamente presen-
tes em aplicações de IoT. O restante deste texto está organizado como segue: na Seção 2 são apresentados os conceitos
relacionados e os algoritmos selecionados; na Seção 3 é descrito o método empregado para a condução dos testes
comparativos; na Seção 4, os resultados obtidos e sua análise, seguidos de considerações finais.

2. Assinaturas baseadas em função hash

Criados por Ralph Merkle [5], os esquemas de assinatura digital baseados em funções hash possuem sua segurança
dependente da não inversão e da resistência à colisão da função hash criptográfica usada, ou seja, é computacional-
mente inviável encontrar a entrada que gerou uma hash e também de serem encontradas duas entradas diferentes que
geram um mesmo valor de hash [6, 7].

Esquemas HBS que permitem uma única assinatura são chamadas de One-Time Signature Schemes (OTS). Em
geral, as OTS não são úteis para problemas práticos, pois usam um par de chaves por assinatura. Como para cada
assinatura é necessária a geração de um novo par de chaves, esquemas OTS são usados como primitivas para construção
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de algoritmos que possam assinar mais vezes, chamados de Multi-Time Signatures. Alguns exemplos de OTS são:
Lamport-Diffie (LD-OTS) [8]; Winternitz (W-OTS) [5, 9]; W-OTS+ [10] e Leighton-Micali (LM-OTS) [11].

Para se compreender como funcionam os esquemas Multi-Time Signatures, é necessário, antes, resgatar o trabalho
seminal que deu origem a essa classe de algoritmos. Ralph Merkle propôs a utilização de uma estrutura de dados que
ficou conhecida como árvore de Merkle, ou árvore binária de hashes, para validar uma chave pública, registrada na
raiz da árvore [5]. O Merkle Signature Scheme (MSS) utiliza uma função hash H e um OTS qualquer em sua estrutura.
Porém o MSS é pouco eficiente para ser usado na prática e, por esse motivo, ficou quase 20 anos dormente até que
discussões sobre algoritmos pós-quânticos começaram a ser travadas. Considerado um candidato a assinatura digital
resistente a ataques quânticos, estudos sobre o MSS foram retomados, com o objetivo de se construir um esquema
HBS eficiente [2].

Dois esquemas HBS que aprimoram o MSS e, desde o inı́cio de 2019, estão em processo de padronização pelo
Internet Engineering Task Force (IETF) [12] são o eXtended Merkle Signature Scheme (XMSS) e o Leighton-Micali
Signature (LMS). Esses foram escolhidos para a realização da avaliação e testes comparativos no presente trabalho.

O eXtended Merkle Signature Scheme (XMSS) é um esquema HBS variante do MSS que utiliza o W-OTS+ e
suas vantagens são o menor tamanho das assinaturas geradas e sua caracterı́stica de forward secrecy, o que significa
que mesmo que a chave secreta seja comprometida, as assinaturas realizadas anteriormente ao comprometimento
continuam válidas [13]. Os requisitos de segurança de uma XMSS são satisfeitos através da resistência à segunda
pré-imagem da famı́lia de funções hash usada e da caracterı́stica pseudo-aleatória da famı́lia de funções F usada.

O esquema Leighton-Micali Signature (LMS) pode assinar um número grande e fixo de mensagens. Utilizam-se
dois componentes, uma OTS e uma função hash. A segurança do LMS depende da robustez das funções hash usadas
no LM-OTS e no LMS em si que, para minimizar os riscos, devem ser a mesma função [11].

3. Metodologia

As implementações dos esquemas XMSS e LMS usadas neste trabalho foram adaptadas das codificações oficiais
[14, 15] para que fosse possı́vel realizar as medições de tempo dos processos de geração de chave, assinatura, e
verificação, em uma plataforma de baixo custo e poder computacional, como o Raspberry Pi.

Estas implementações aceitam parâmetros como altura da árvore, parâmetro de Winternitz, entre outros, que foram
combinados de diferentes maneiras para avaliar o desempenho. Ressaltando que parâmetros de Winternitz maiores
implicam assinaturas menores e aumento no tempo de assinatura e verificação, e alturas maiores implicam no aumento
do tempo dos processos e maior nı́vel de segurança, já que são feitas mais chamadas à função hash.

A implementação dos autores do XMSS [14], possui a opção de usar as funções hash SHA-2 ou SHAKE, tanto na
versão de 256 bits quanto a de 512 bits, implementadas pela biblioteca OpenSSL. As alturas aceitas são de 10, 16 e 20
e o parâmetro de Winternitz (w) pode assumir os valores 4, 16 e 256.

O algoritmo LMS implementado [15] também utiliza a função hash SHA-256 da biblioteca OpenSSL. As alturas
aceitas porém são mais abrangentes do que as implementadas no XMSS: 5, 10, 15, 20 e 25; e os valores de w aceitos
são: 1, 2, 4 e 8.

Esta implementação do LMS acompanha algumas opções para acelerar os processos: existe a opção de uso de
dados auxiliares para gerar uma assinatura; opção de dividir os processos em threads, diminuindo assim o tempo de
cada processo. Porém, como a implementação do XMSS não traz nenhuma destas vantagens, não foram usados dados
auxiliares e nem threads, além de usar em ambos os esquemas a função hash SHA-2 256 implementada pela biblioteca
OpenSSL, para que fosse possı́vel uma comparação justa entre os resultados. Árvores de altura maior ou igual a 20
não foram usadas, pois o tempo seria inviável para uso prático, levando algumas horas para gerar as chaves, assinar
uma mensagem e verificá-la.

Os parâmetros para testes do XMSS foram as alturas 10 e 16, cada uma com os parâmetros de Winternitz 4, 16 e
256. Para o LMS foram testadas as alturas 5, 10 e 15 para todos os valores de w (1, 2, 4 e 8). Além disso, a mensagem
utilizada em todos os testes foi uma mesma sequência aleatória de 7 bytes.

Para comparar o desempenho dos esquemas de assinatura XMSS e LMS, foram usados os valores obtidos nos
testes com parâmetros iguais. A altura e o parâmetro de Winternitz coincidentes nas implementações usadas são altura
10 e w igual a 4. Adicionalmente, foram medidos os tamanhos da chave pública e privada e da assinatura gerada em
todos os testes para analisar as necessidade de memória de ambos os esquemas.

A plataforma usada para a realização dos testes foi o Raspberry Pi 3 modelo B, com o sistema operacional Rasp-
bian. Como seriam feitas várias medições e para que outras tarefas ocasionadas pela atividade do usuário não afetas-
sem o desempenho dos processos, as chamadas dos algoritmos com seus parâmetros foram automatizadas e não houve
qualquer interação com o dispositivo enquanto os testes não foram concluı́dos, mantendo assim condições uniformes
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para todas as medições. Além disso, para analisar se o tempo do processo varia consideravelmente, cada teste foi feito
três vezes calculando-se ao final o tempo médio e a sua incerteza, definida como o desvio padrão amostral dividido
pela raiz quadrada do número de amostras.

4. Avaliação do XMSS e LMS

As subseções a seguir apresentam uma descrição dos resultados obtidos nos três processos (gerar as chaves, assinar e
verificar) para o XMSS e o LMS, além de uma comparação entre o desempenho dos dois esquemas.

4.1. Resultados para o XMSS

Os tempos utilizados nos processos de geração de chave e assinatura de uma mensagem apresentaram comportamentos
semelhantes: a altura de 16 utilizou mais tempo nesses processos, sendo o menor tempo no caso onde w é 256; para
a altura de 10, o tempo cresceu conforme w aumentou. Para o processo de verificação, os tempos de ambas as alturas
foram similares e, conforme w aumentou os tempos utilizados também aumentaram.

Comparando-se com os resultados para o LMS, descritos em 4.2, os aumentos para os processos de gerar chaves e
assinatura não foram proporcionais para a altura 16, pois o maior tempo ocorreu para o w intermediário, em todos os
outros casos o tempo cresceu conforme w aumentou, o que é proporcional ao comportamento apresentado pelo LMS.

4.2. Resultados para o LMS

O tempo gasto, para todos os processos, aumentaram conforme w aumentou, independente da altura. O tempo para
gerar chaves foi semelhante para as alturas 5 e 10, porém para altura 15 foi consideravelmente maior. No processo
de assinatura, para w igual a 1, 2 e 4 o tempo gasto foi semelhante para todas as alturas, porém para w igual a 8, os
tempos se distanciaram, sendo a altura de 15 com maior tempo usado. Por fim, o processo de verificação apresentou,
considerando as incertezas, tempos semelhantes independentemente da altura da árvore.

4.3. Comparação entre XMSS e LMS

A Tabela 1 apresenta os valores médios e as incertezas obtidas para altura 10 e w igual a 4.

Tabela 1: Tempo gasto nos processos para altura 10 e Winternitz 4.

XMSS LMS
Gerar chaves 5,35 ± 0,07 s 1,46 ± 0,02 s

Assinar 5,28 ± 0,03 s 6,7 ± 0,1 ms
Verificar 3,19 ± 0,06 ms 0,84 ± 0,04 ms

Comparando-se os valores é visı́vel a diferença de desempenho entre os algoritmos: o LMS apresenta um tempo
consideravelmente menor para todos os processos. Além disso, a possibilidade de usar dados auxiliares e de dividir o
processo em threads, caso a plataforma suporte, é uma vantagem que coloca esta implementação do LMS ainda mais
à frente do XMSS em questão de velocidade e viabilidade de uso em dispositivos restritivos do cenário IoT.

4.4. Tamanho de chave e assinatura

O tamanho das chaves públicas e privadas para ambos os esquemas permaneceram constantes para todos os testes. A
chave pública para o XMSS ocupou 68 bytes da memória e para o LMS 60 bytes, já a chave privada para ocupa 136
bytes para o XMSS e 61 bytes para o LMS. As Tabelas 2 e 3 apresentam os tamanhos das assinaturas geradas para
cada combinação dos parâmetros.

Tabela 2: Tamanho, em bytes
das assinaturas do XMSS.

Altura
w 10 16
4 4619 4811

16 2507 2699
256 1451 1643

Tabela 3: Tamanho, em bytes,
das assinaturas do LMS.

Altura
w 5 10 15
1 8688 8848 9008
2 4464 4624 4784
4 2352 2512 2672
8 1296 1456 1616
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É possı́vel observar nas Tabelas 2 e 3 que, conforme o parâmetro de Winternitz cresce, o tamanho da assinatura
diminui, o que deve ser considerado caso a memória seja um limitante no cenário de aplicação. Comparando os
tamanhos entre os esquemas, pode-se notar que o LMS apresenta as menores assinaturas para os mesmos valores de
altura e w.

5. Considerações Finais

Após a implementação dos esquemas de assinatura eXtended Merkle Signature Scheme (XMSS) e Leighton-Micali
Signature (LMS) em uma plataforma IoT, foi possı́vel observar o desempenho de cada solução. Foi possı́vel observar
que o desempenho do LMS foi superior ao XMSS para uma seleção de parâmetros idênticos e intermediários dentro
do espaço de testes, mostrando-se adequado para aplicações onde o processamento e armazenamento são balanceados,
resultando em um tempo consideravelmente menor, sendo assim o esquema mais viável para usos em dispositivos
restritivos. Quando comparados os tamanhos das chaves e da assinatura o LMS ainda apresenta desempenho superior,
ocupando metade da memória usada pelo XMSS para armazenar a chave privada e a assinatura, significando menor
consumo de memória ou tráfego no canal de comunicação.

Como trabalhos futuros, pretende-se estudar o desempenho destas HBS para entradas de diferentes tamanhos,
analisando os tempos dos processos e a memória ocupada pelas chaves e assinatura, buscando entender se o compor-
tamento apresentado neste trabalho se mantém para todos os casos.
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