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Students	  in	  the	  5	  year	  Information	  Technology	  program	  complete	  a	  semester-‐long	  software	  
development	  project	  during	  their	  sixth	  semester	  (third	  year).	  The	  project	  is	  completed	  in	  mid-‐sized	  
groups,	  and	  the	  students	  implement	  a	  mobile	  application	  intended	  to	  be	  used	  in	  a	  multi-‐actor	  
setting,	  currently	  a	  search	  and	  rescue	  scenario.	  In	  parallel	  they	  study	  several	  topics	  relevant	  to	  the	  
technical	  and	  ethical	  considerations	  in	  the	  project.	  The	  project	  culminates	  by	  demonstrating	  a	  
working	  product	  and	  a	  written	  report	  documenting	  the	  results	  of	  the	  practical	  development	  process	  
including	  requirements	  elicitation.	  During	  the	  final	  stage	  of	  the	  semester,	  students	  create	  small	  
groups	  and	  specialise	  in	  one	  topic,	  resulting	  in	  a	  bachelor	  thesis.	  The	  current	  report	  represents	  the	  
results	  obtained	  during	  this	  specialization	  work.	  Hence,	  the	  thesis	  should	  be	  viewed	  as	  part	  of	  a	  
larger	  body	  of	  work	  required	  to	  pass	  the	  semester,	  including	  the	  conditions	  and	  requirements	  for	  a	  
bachelor	  thesis.	  	   	  



Sammanfattning 

Rapporten	  presenterar	  ett	  tillvägagångssätt	  att	  med	  moderna	  medel	  angripa	  en	  av	  äldre	  tidens	  
kryptotekniker,	  bokchiffer,	  där	  nummer	  utifrån	  boktexter	  utgör	  kryptotexten.	  Ett	  speciellt	  fall	  som	  
varit	  olöst	  i	  närmare	  200	  år,	  det	  så	  kallade	  Beale-‐kryptot,	  kommer	  att	  vara	  huvudområdet	  och	  
tillskillnad	  från	  den	  klassiska	  metodiken	  att	  medels	  penna	  och	  papper	  räkna	  och	  lösa,	  tillåta	  datorn	  
att	  snabba	  på	  den	  långdragna	  arbetsprocessen.	  	  
	  
Ett	  inför	  rapporten	  skapat	  datorprogram	  kommer	  att	  användas,	  ett	  program	  som	  dels	  klarar	  av	  att	  
replikera	  den	  gamla	  metodiken,	  dels	  att	  introducera	  nya	  lösningsgångar	  och	  dels	  att	  presentera	  
statistik	  över	  dokument	  som	  undersöks.	  	  Programmet	  kan	  presentera	  de	  lösningarna	  man	  sedan	  vill	  
titta	  närmare	  på	  i	  dekrypterad	  form,	  något	  som	  blir	  intressant	  både	  ur	  ett	  replikerbarhetsperspektiv	  
men	  också	  om	  nya	  intressanta	  dokument	  dyker	  upp	  under	  den	  statistiska	  testningen.	  
Testfallen	  resulterar	  inte	  i	  några	  nya	  intressanta	  nycklar,	  men	  visar	  på	  att	  metoden	  är	  rättvisande	  då	  
ett	  historiskt	  löst	  dokument	  får	  markanta	  utstickande	  resultat.	  	  
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1. Inledning 
I	  århundraden	  har	  människor	  försökt	  hemlighålla	  information	  från	  oönskade	  ögon	  och	  öron.	  
Uråldriga	  tekniker	  att	  gömma	  meddelanden	  på	  olika	  sätt	  har	  genom	  åren	  utvecklats	  till	  vad	  vi	  idag	  
kallar	  kryptering.	  Många	  av	  dessa	  som	  på	  sin	  tid	  ansågs	  olösbara	  klarar	  dagens	  datorer	  av	  att	  lösa,	  
ofta	  på	  kort	  tid.	  Det	  finns	  dock	  undantag.	  Genom	  historien	  har	  en	  rad	  krypton	  skapats	  som	  än	  idag	  
får	  de	  skarpaste	  kryptoteknikerna	  att	  klia	  sig	  i	  huvudet.	  Ett	  av	  dessa	  krypton	  är	  det	  berömda	  Beale-‐
kryptot.	  Historien	  om	  Beale	  berättar	  i	  sann	  “National	  Treasure”-‐anda	  om	  hur	  en	  stor	  skatt	  grävdes	  
ned	  någonstans	  i	  USA	  år	  1819	  och	  1821.	  De	  tre	  krypterade	  dokumenten	  finns	  bevarade	  än	  idag	  
(kopior	  av	  originalen,	  se	  bilaga	  1,	  2	  och	  3),	  men	  två	  av	  dem	  har	  förblivit	  olösta.	  Det	  andra	  
dokumentet,	  det	  lösta,	  beskriver	  vad	  skatten	  innehåller,	  vilket	  i	  dagens	  penningvärde	  är	  värt	  mer	  än	  
63	  miljoner	  amerikanska	  dollar.	  Detta	  var	  ett	  modifierat	  bokchiffer	  som	  löstes	  med	  hjälp	  av	  USA:s	  
självständighetsförklaring	  (eng:	  United	  States	  Declaration	  of	  Independence).	  Genom	  att	  ta	  denna	  
skattjakt	  till	  en	  ny	  nivå	  och	  med	  modern	  teknik	  till	  vår	  hjälp	  hoppas	  vi	  kunna	  utmana	  gamla	  tidens	  
bokchiffer	  och	  finna	  vägar	  som	  kan	  knäcka	  Beale	  och	  hans	  krypton. 

1.1. Motivering 
Eftersom	  kryptering	  är	  en	  så	  stor	  del	  av	  modern	  datoriserad	  säkerhet	  anser	  vi	  det	  vara	  en	  intressant	  
jämförelse	  att	  titta	  på	  historiska	  exempel	  som	  än	  idag	  upprätthåller	  sitt	  syfte	  att	  hemlighålla	  
information.	  Vår	  idé	  är	  att	  försöka	  ta	  fram	  statistiska	  skillnader	  på	  olika	  nycklar	  för	  gamla	  tidens	  
bokchiffer	  (se	  avsnitt	  2.3).	  Vi	  ämnar	  skapa	  en	  algoritm	  som	  applicerar	  bokchiffers	  krypterade	  siffror	  (i	  
vårt	  fall	  Beale:s	  kryptopapper,	  se	  bilaga	  1,	  2	  och	  3)	  på	  olika	  litterära	  verk	  för	  att	  undersöka	  om	  
klartextmeddelandena	  innehåller	  tillräckligt	  många	  riktiga	  ord	  och	  således	  är	  värda	  att	  titta	  närmare	  
på.	  Algoritmen	  implementeras	  sedan	  i	  ett	  egenutvecklat	  datorprogram	  som	  kan	  utföra	  en	  rad	  försök	  i	  
följd	  på	  mycket	  kort	  tid.	  Idag	  finns	  mängder	  av	  litteratur	  datoriserad,	  vilket	  skulle	  kunna	  snabba	  upp	  
processen	  att	  försöka	  dechiffrera	  kryptotexter.	  Syftet	  är	  att	  kunna	  se	  statistiska	  skillnader	  på	  möjliga	  
nycklar	  vars	  sannolikhet	  tillsynes	  är	  lika. 

1.2. Frågeställning 

• Kan	  vi	  ta	  fram	  en	  metod	  som	  underlättar	  dekrypteringen	  av	  bokchiffer?	  
• Är	  det	  möjligt	  att	  statistiskt	  visa	  skillnader	  mellan	  olika	  potentiella	  nycklar?	  
• Kan	  vi	  knäcka	  Beale:s	  olösta	  krypterade	  dokument?	  
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2. Teori 
I	  detta	  avsnitt	  belyser	  vi	  teoretiska	  aspekter	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  algoritmen	  som	  presenteras	  i	  
avsnitt	  3.1.	  Vi	  inleder	  med	  en	  historisk	  genomresa	  hur	  krypteringen	  utvecklats.	  Vi	  tittar	  sedan	  
närmare	  på	  perfekt	  säkerhet	  och	  vad	  som	  gör	  ett	  krypto	  omöjligt	  att	  lösa.	  	  Därefter	  belyser	  vi	  hur	  
bokchiffer	  fungerar,	  hur	  man	  löser	  dessa	  samt	  hur	  de	  förhåller	  sig	  till	  perfekt	  säkerhet.	  Avsnittet	  
avslutas	  med	  ett	  stycke	  om	  tekniker	  för	  hur	  man	  på	  ett	  automatiserat	  sätt	  kan	  analysera	  text,	  dels	  för	  
att	  kunna	  replikera	  den	  manuella	  metoden	  men	  också	  för	  att	  kunna	  bedöma	  olika	  resultat	  gentemot	  
varandra.	  

2.1. Kryptering 
Redan	  år	  400	  f.kr	  finns	  användandet	  av	  hemlig	  skrift	  dokumenterat,	  men	  vid	  denna	  tidpunkt	  använde	  
man	  sig	  främst	  av	  och	  utvecklade	  stenografin	  [1,2].	  Stenografi	  innebär	  att	  man	  gömmer	  meddelandet	  
för	  att	  på	  så	  sätt	  förhindra	  obehöriga	  från	  att	  få	  tag	  i	  det.	  Olika	  klipska	  metoder	  för	  att	  göra	  detta	  
utvecklades,	  exempelvis	  skrev	  man	  meddelanden	  på	  budbärarens	  rakade	  hjässa	  för	  att	  sedan	  låta	  
dennes	  hår	  växa	  ut	  innan	  han	  gav	  sig	  iväg	  att	  leverera	  budskapet.	  Det	  första	  århundradet	  efter	  
Kristus	  användes	  också	  en	  typ	  av	  osynligt	  bläck	  med	  hjälp	  av	  “mjölken”	  från	  växten	  Tithymalus	  som	  
mörknar	  när	  det	  upphettas	  försiktigt.	  Stenografin	  erbjöd	  dock	  ingen	  garanterad	  säkerhet.	  Om	  någon	  
lade	  beslag	  på	  meddelandet,	  exempelvis	  om	  budbäraren	  kroppsvisiterades,	  var	  sannolikheten	  att	  
meddelandet	  kom	  i	  orätta	  händer	  stor.	  På	  grund	  av	  detta	  utvecklades	  parallellt	  med	  stenografin	  
kryptografin,	  vars	  syfte	  var	  att	  dölja	  meddelandets	  innebörd	  snarare	  än	  att	  dölja	  dess	  existens.	   
	  
Kryptografi	  delas	  ofta	  in	  i	  två	  grenar:	  transposition	  och	  substitution.	  Transposition	  innebär	  att	  
budskapets	  bokstäver	  stuvas	  om,	  likt	  ett	  anagram.	  Man	  kan	  exempelvis	  skriva	  bokstäverna	  i	  sitt	  
klartextmeddelande	  matrislikt,	  på	  varannan	  eller	  var	  tredje	  rad,	  vilket	  gör	  att	  meddelandet	  blir	  
oläsligt	  om	  man	  läser	  de	  vågräta	  raderna	  som	  uppstår.	  Världens	  äldsta	  militära	  kryptografiska	  
uppfinning	  är	  en	  typ	  av	  transpositionskrypto,	  en	  så	  kallad	  scytale.	  Denna	  uppfinning	  består	  av	  en	  
pergament-‐	  eller	  läderremsa	  som	  viras	  runt	  en	  trästav.	  Meddelandet	  skrivs	  sedan	  vågrätt	  längs	  
scytalen	  på	  remsan	  som	  när	  den	  vecklas	  ut	  innehåller	  en	  rad	  meningslösa	  bokstäver.	  För	  att	  sedan	  
läsa	  meddelandet	  krävs	  att	  mottagaren	  har	  en	  egen	  scytale	  av	  samma	  diameter.	  Genom	  att	  
budbäraren	  använde	  läderremsan	  som	  ett	  bälte	  blev	  budskapet	  både	  dolt	  och	  gömt.	  Att	  kombinera	  
kryptografi	  och	  stenografi	  på	  detta	  eller	  liknande	  sätt	  har	  ofta	  använts	  genom	  historien.	  
 
Substitution	  innebär	  att	  bokstäverna	  i	  klartextmeddelandet	  ersätts	  av	  andra	  bokstäver	  eller	  
symboler.	  Jämfört	  med	  transposition	  där	  varje	  bokstav	  behåller	  sin	  identitet	  men	  ändrar	  position	  så	  
ändrar	  vid	  substitution	  bokstaven	  sin	  identitet,	  men	  inte	  sin	  position.	  Det	  så	  kallade	  Caesarkryptot	  är	  
det	  första	  dokumenterade	  substitutionschiffret	  använt	  för	  militära	  ändamål.	  Metoden	  gick	  ut	  på	  att	  
man	  använde	  ett	  kryptoalfabet	  där	  man	  skjutit	  klartextalfabetet	  x	  antal	  steg	  i	  någon	  riktning,	  vilket	  
gör	  att	  det	  ofta	  benämns	  vid	  namnet	  Caesarrullning.	  Svagheten	  i	  detta	  krypto	  är	  det	  begränsade	  
antalet	  nycklar.	  Alfabetet	  kan	  endast	  skjutas	  på	  29	  olika	  sätt	  (i	  det	  svenska	  alfabetet).	  Genom	  att	  på	  
ett	  mer	  slumpmässigt	  sätt	  substituera	  bokstäverna	  ökar	  svårigheten	  markant.	  Denna	  typ	  av	  
kryptering	  ansågs	  länge	  på	  sin	  tid	  vara	  omöjlig	  att	  knäcka.	  Det	  var	  först	  då	  man	  insåg	  att	  
frekvensanalys	  av	  bokstäver	  kunde	  användas	  för	  att	  knäcka	  chiffer	  som	  de	  tidiga	  
substitutionsteknikerna	  fann	  motstånd	  i.	  Ett	  kort	  exempel	  på	  frekvensanalys	  återfinns	  i	  avsnitt	  2.4.	  
Den	  äldsta	  beskrivningen	  av	  frekvensanalys	  i	  detta	  ändamål	  är	  från	  800-‐talet	  skrivet	  av	  en	  man	  kallad	  
‘arabernas	  filosof’.	  Denna	  metod	  kan	  idag	  ses	  som	  en	  ganska	  självklar	  metod	  att	  använda	  sig	  av	  i	  
enklare	  fall	  av	  kodknäckning.	  	  
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Nästa	  stora	  genombrott	  inom	  krypteringen	  var	  det	  så	  kallade	  Vigenère-‐kryptot	  som	  såg	  dagens	  ljus	  i	  
mitten	  av	  1500-‐talet.	  Styrkan	  i	  detta	  krypto	  är	  att	  man	  inte	  bara	  använder	  sig	  av	  ett	  kryptoalfabet,	  
utan	  av	  29.	  Varje	  bokstav	  i	  klartextalfabetet	  ersätts	  av	  ett	  unikt	  rullat	  alfabet,	  vilket	  gör	  att	  
traditionell	  frekvensanalys	  ej	  kan	  appliceras	  på	  en	  krypterad	  text.	  Drygt	  300	  år	  senare	  lyckades	  man	  
dock	  överlista	  Vigenère-‐kryptot	  genom	  att	  utnyttja	  de	  upprepningar	  som	  ändå	  förekom	  i	  ett	  
dokument	  krypterat	  enligt	  denna	  metod.	  Förekomsten	  av	  upprepningar	  i	  ett	  krypterat	  dokument	  är	  
riskfyllt	  för	  den	  som	  ämnar	  hålla	  sin	  information	  hemlig,	  då	  det	  ofta	  varit	  det	  som	  metoderna	  fallit	  
på.	  	  
	  
År	  1882	  dokumenterades	  en	  ny	  metod	  som	  beskrev	  en	  oknäckbar	  krypteringsmetod,	  one-‐time	  pad.	  
Metoden	  föll	  i	  glömska	  men	  återupptäcktes	  år	  1917.	  Metoden	  kan	  delvis	  liknas	  med	  en	  äldre	  
krypteringsmetod	  känd	  som	  bokchiffer	  (dessa	  metoder	  diskuteras	  närmare	  i	  kommande	  avsnitt).	  
	  
Vid	  slutet	  av	  1800-‐talet	  kom	  mekaniseringen	  av	  kryptotekniken.	  Denna	  utveckling	  kom	  att	  spela	  en	  
avgörande	  roll	  i	  både	  första	  och	  andra	  världskriget,	  i	  det	  senare	  där	  krypteringsmaskinen	  Enigma	  höll	  
tyskarnas	  sändningsföljder	  hemliga	  under	  lång	  tid.	  Vidare	  har	  utvecklingen	  gjort	  det	  möjligt	  för	  oss	  
att	  hantera	  exempelvis	  bankärenden	  över	  nätet.	  

2.2. Perfekt säkerhet 

Det	  finns	  metoder	  att	  uppnå	  olösbara	  krypton,	  omöjliga	  för	  de	  som	  inte	  besitter	  den	  korrekta	  
nyckeln.	  Eftersom	  upprepningar	  och	  återanvändande	  kan	  leda	  till	  att	  kryptot	  knäcks	  borde	  
avsaknaden	  av	  dessa	  vara	  det	  som	  eftersträvas.	  
	  
En	  teknik	  för	  att	  uppnå	  perfekt	  säkerhet	  kallas	  för	  one-‐time	  pad	  [1,2,3],	  ett	  engångskrypto	  vars	  
absoluta	  säkerhet	  bevisades	  av	  C.	  E.	  Shannon	  [4].	  Att	  det	  benämns	  som	  ett	  engångskrypto	  kommer	  
sig	  av	  att	  nyckeln	  endast	  får	  användas	  vid	  ett	  tillfälle.	  När	  nyckeln	  är	  använd	  bör	  den	  kasseras	  och	  
aldrig	  mer	  nyttjas	  för	  att	  undvika	  upprepningar	  i	  en	  sändningsföljd	  av	  krypterade	  meddelanden.	  
Skulle	  två	  meddelanden	  vara	  krypterade	  med	  samma	  nyckel	  kan	  säkerheten	  ej	  anses	  perfekt	  längre,	  
eftersom	  det	  finns	  dekrypteringsmetoder	  som	  utnyttjar	  just	  förekomsten	  av	  upprepade	  nycklar	  (se	  
crib	  dragging	  i	  avsnitt	  2.4).	  
	  
Om	  varje	  tecken	  i	  klartextmeddelandet	  krypterats	  med	  ett,	  för	  sin	  position,	  unikt	  tecken	  kommer	  
nyckeln	  att	  vara	  lika	  lång	  som	  meddelandet	  och	  varje	  enskilt	  tecken	  ha	  möjlighet	  att	  vara	  vilket	  annat	  
i	  alfabetet	  som	  helst.	  Nyckeln	  måste	  vara	  helt	  slumpmässig	  för	  att	  tekniken	  skall	  fungera,	  något	  som	  
resulterar	  i	  att	  varje	  tecken	  i	  det	  krypterade	  meddelandet	  har	  samma	  sannolikhet	  att	  vara	  vilket	  
annat	  tecken	  som	  helst	  i	  klartextmeddelandet	  (se	  figur	  1).	  Detta	  medför	  att	  ingenting	  i	  det	  
krypterade	  meddelandet	  avslöjar	  någonting	  om	  klartextmeddelandet,	  dvs.	  att	  alla	  kombinationer	  av	  
tecken	  som	  utgör	  klartextmeddelandet	  är	  lika	  troliga	  sett	  till	  sannolikheten	  för	  dem	  (där	  
sannolikheten	  är	  29  !"##"$%&#"'(  !ä!"# 	  för	  det	  svenska	  alfabetet).	  På	  så	  sätt	  kommer	  
frekvensanalysen	  eller	  sannolikhetsberäkning	  inte	  att	  ge	  några	  utstickande	  resultat.	  
	  

	  
Figur	  1:	  Exempel	  på	  one-‐time	  pad:s	  kryptering	  
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Liksom	  exemplet	  i	  figur	  1	  beskriver	  har	  vi	  ett	  fyrbokstavigt	  klartextmeddelande	  ABCD	  som	  krypteras	  
med	  en	  slumpartad	  nyckel	  KECH	  och	  ger	  det	  krypterade	  meddelandet	  LGFL.	  Man	  översätter	  alltså	  
bokstavens	  position	  i	  alfabetet	  mot	  en	  siffra,	  lägger	  på	  denna	  siffra	  på	  nyckelns	  numeriska	  värde	  och	  
återfår	  en	  summa	  som	  även	  den	  symboliserar	  en	  bokstav	  i	  alfabetet	  (med	  modulooperator	  för	  
alfabetets	  längd	  så	  att	  exempelvis	  A+Ö	  skulle	  återge	  A).	  I	  figur	  1	  illustreras	  hur	  A(1)	  och	  K(11)	  ger	  
L(12),	  dvs.	  11+1=12,	  sedan	  motsvarande	  för	  övriga	  tecken.	  
	  

	  
Figur	  2:	  Illustration	  över	  svårigheten	  att	  utan	  rätt	  nyckel	  finna	  klartextmeddelandet	  

Vid	  dekryptering	  med	  en	  okänd	  nyckel	  är	  det	  omöjligt	  att	  förutse	  vad	  klartextmeddelandet	  kommer	  
att	  vara.	  Dekrypteringen	  gör	  operationen	  baklänges,	  dvs.	  den	  tar	  kryptomeddelandets	  numeriska	  
värden	  för	  dess	  tecken	  och	  subtraherar	  nyckelns	  värden.	  Men	  för	  kryptomeddelanden	  vars	  nyckel	  är	  
okänd	  fås	  samma	  sannolikhet	  för	  alla	  alfabetets	  tecken	  på	  de	  olika	  positionerna.	  I	  figur	  2	  ser	  vi	  
svårigheten	  att	  gissa	  det	  fyrbokstaviga	  klartextmeddelandet	  utifrån	  kryptomeddelandet.	  I	  exemplet	  
är	  det	  707281	  stycken	  möjliga	  utfall	  för	  klartextmeddelandet	  i	  det	  svenska	  alfabetet,	  alla	  vars	  
sannolikhet	  att	  vara	  det	  rätta	  är	  densamma.	  Meddelandena	  är	  också	  ofta	  längre	  än	  just	  fyra	  tecken	  
vilket	  ökar	  svårigheten.	  
	  

	  
Figur	  3:	  Exempel	  på	  one-‐time	  pad:s	  dekryptering	  

I	  likhet	  med	  krypteringen	  är	  det	  enkelt	  att	  med	  rätt	  nyckel	  återfå	  klartextmeddelandet	  för	  en	  
dekryptering.	  Figur	  3	  visar	  hur	  substitutionen	  utav	  nyckeln	  på	  kryptomeddelandet	  genererar	  
klartextmeddelandet,	  dvs.	  L(12)-‐K(11)=A(1).	  

Teoretiskt	  är	  tekniken	  olösbar	  om	  denna	  används	  på	  rätt	  sätt.	  Svårigheten	  i	  realiserandet	  är	  att	  få	  till	  
en	  nyckel	  som	  är	  lika	  lång	  som	  meddelandet	  och	  som	  är	  fullkomligt	  slumpartad	  och	  som	  dessutom	  på	  
något	  sätt	  måste	  delges	  mellan	  de	  kommunicerande	  parterna.	  Finns	  det	  nu	  ett	  säkert	  sätt	  att	  
transportera	  nyckeln	  från	  avsändare	  till	  mottagare	  skulle	  lika	  gärna	  klartextmeddelandet	  kunna	  
sändas	  den	  vägen	  på	  en	  gång.	  Eftersom	  varje	  enskilt	  meddelande	  kräver	  mycket	  arbete	  och	  måste	  
vara	  helt	  skilt	  från	  något	  annat	  riskerar	  den	  mänskliga	  faktorn	  i	  användandet	  att	  nyttja	  samma	  nyckel	  
vid	  något	  annat	  tillfälle,	  en	  handling	  som	  kan	  resultera	  i	  att	  krypteringen	  knäcks.	  
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2.3. Bokchiffer 

Eftersom	  problematiken	  med	  att	  transportera	  one-‐time	  pad:s	  nyckel	  mellan	  kommunikatörer	  gör	  
tekniken	  svår	  att	  realisera	  men	  att	  dess	  teoretiska	  styrka	  är	  önskvärd	  i	  varje	  krypterat	  meddelande	  så	  
togs	  alternativa	  implementationer	  fram.	  Innan	  den	  första	  kända	  dokumentationen	  av	  one-‐time	  pad	  
fanns	  en	  variant	  av	  kryptering	  vars	  egenskaper	  i	  vissa	  fall	  kan	  liknas	  vid	  ett	  one-‐time	  pad:s,	  
bokchiffer,	  där	  nyckeln	  redan	  fanns	  utspridd	  över	  stora	  områden	  (i	  form	  av	  just	  böcker	  och	  
dokument).	  
	  
Bokchiffer	  är	  en	  typ	  av	  substitutionskrypto	  där	  det	  krypterade	  meddelandet	  motsvaras	  av	  siffror	  
[1,2,5].	  Dessa	  siffror	  kan	  motsvara	  antingen	  ord	  eller	  bokstäver	  beroende	  på	  hur	  man	  valt	  att	  
använda	  algoritmen,	  men	  den	  gemensamma	  faktorn	  är	  att	  nyckeln	  är	  en	  viss	  bok.	  I	  ett	  klassiskt	  
bokchiffer	  byts	  orden	  i	  klartextmeddelandet	  ut	  mot	  motsvarande	  ord	  i	  den	  valda	  boken	  och	  
representeras	  då	  med	  det	  nummer	  för	  vilket	  i	  ordningen	  det	  förekommer	  i	  boken.	  Denna	  typ	  av	  
kryptering	  kan	  vara	  svår	  att	  genomföra	  om	  boken	  ifråga	  är	  för	  kort	  och	  innehåller	  för	  få	  olika	  ord.	  Är	  
boken	  väldigt	  lång	  blir	  dock	  processen	  att	  numrera	  alla	  orden	  ett	  mödosamt	  arbete.	  För	  att	  komma	  
runt	  detta	  har	  man	  försökt	  att	  använda	  sig	  av	  lexikon.	  Med	  ett	  lexikon	  har	  man	  fördelen	  att	  alla	  ord	  
man	  kan	  tänkas	  använda	  finns	  tillgängliga,	  men	  det	  finns	  dock	  en	  rad	  nackdelar.	  Vid	  användning	  av	  
lexikon	  har	  man	  traditionellt	  numrerat	  orden	  med	  tre	  olika	  siffror:	  vilken	  sida	  de	  förekommer,	  vilken	  
kolumn	  de	  står	  i	  samt	  på	  vilken	  rad	  de	  förekommer.	  Men	  eftersom	  ett	  lexikon	  är	  skrivet	  i	  
bokstavsordning	  kommer	  detta	  att	  avspeglas	  i	  de	  krypterade	  orden.	  Varje	  ord	  förekommer	  dessutom	  
bara	  en	  gång	  i	  lexikonet,	  vilket	  gör	  att	  man	  kan	  hitta	  logiska	  mönster	  för	  vanliga	  ord	  som	  förekommer	  
flera	  gånger	  med	  samma	  sifferkod	  i	  det	  chiffrerade	  dokumentet.	  	  
	  
För	  att	  göra	  det	  svårare	  för	  kodknäckarna	  kan	  man	  tänka	  sig	  att	  kryptera	  varje	  bokstav	  för	  sig.	  Man	  
kan	  till	  exempel	  låta	  första	  bokstaven	  på	  en	  sida	  krypteras	  enligt	  dess	  sidnummer.	  Är	  första	  ordet	  
“till”	  på	  sidan	  37	  kan	  man	  låta	  bokstaven	  t	  representeras	  av	  37	  i	  sin	  kryptering,	  men	  även	  här	  kan	  
problemet	  bli	  att	  man	  inte	  får	  tillgång	  till	  alla	  bokstäver	  som	  behövs.	  Genom	  att	  använda	  sig	  av	  flera	  
ord	  på	  varje	  sida	  blir	  spektrat	  av	  bokstäver	  betydligt	  större.	  Detta	  kan	  göras	  genom	  att	  koda	  
bokstäverna	  på	  ett	  liknande	  sätt	  som	  i	  ett	  lexikon:	  man	  representerar	  först	  sidan	  med	  en	  siffra,	  
därefter	  raden	  och	  till	  sist	  vilket	  ord	  på	  raden	  man	  avser.	  Dessa	  siffror	  kan	  då	  motsvara	  första	  
bokstaven	  i	  det	  valda	  ordet.	  Med	  denna	  metod	  får	  man	  dessutom	  tillgång	  till	  väldigt	  många	  
siffervarianter	  av	  samma	  bokstav,	  vilket	  gör	  att	  det	  blir	  svårare	  att	  finna	  någon	  logik	  i	  det	  krypterade	  
dokumentet.	  	  

2.3.1.	  Svårigheter	  med	  bokchiffer	  
Att	  knäcka	  ett	  bokchiffer	  kan	  vara	  väldigt	  svårt	  om	  man	  inte	  känner	  till	  vilken	  bok	  som	  är	  nyckeln,	  
framförallt	  om	  kryptotexten	  innehåller	  få	  upprepade	  siffror	  vilket	  gör	  det	  svårt	  att	  hitta	  mönster.	  Det	  
kan	  även	  bli	  problem	  om	  man	  känner	  till	  nyckeln	  men	  inte	  har	  precis	  samma	  utgåva	  som	  klartexten	  
är	  krypterad	  enligt.	  Om	  exempelvis	  ett	  nytt	  stycke	  är	  tillagt	  i	  en	  senare	  upplaga	  av	  en	  bok	  kan	  orden	  
bli	  numrerade	  på	  ett	  helt	  annat	  sätt	  än	  i	  ordinarie	  utgåva,	  vilket	  skulle	  ställa	  till	  det	  något	  alldeles	  
väldigt	  för	  kodknäckaren.	  Det	  finns	  andra	  varianter	  som	  gör	  att	  dechiffreringen	  blir	  svårare.	  I	  sista	  
exemplet	  i	  avsnitt	  2.3	  beskrevs	  att	  man	  kunde	  använda	  första	  ordets	  första	  bokstav	  på	  en	  sida	  och	  
koda	  siffrorna	  därefter,	  men	  vad	  är	  det	  som	  säger	  att	  man	  måste	  ta	  första	  bokstaven?	  Man	  kan	  ju	  
lika	  gärna	  ta	  andra	  bokstaven	  i	  första	  ordet,	  eller	  första	  bokstaven	  i	  det	  65:e	  ordet	  på	  varje	  sida.	  Man	  
kan	  dessutom	  välja	  olika	  ord	  i	  ordningen	  på	  varje	  sida,	  så	  att	  eventuella	  mönster	  blir	  ännu	  svårare	  att	  
upptäcka.	  Utöver	  detta	  kan	  antingen	  av	  misstag	  eller	  av	  girighet	  ett	  eller	  flera	  ord	  i	  nyckeltexten	  
förbisetts	  vilket	  gör	  det	  ännu	  svårare	  att	  återskapa	  en	  korrekt	  numrering	  av	  nyckeltexten.	  
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2.4. Lösningsmetoder för bokchiffer 

Ett	  enklare	  bokchiffer	  som	  innehåller	  många	  upprepade	  nummer	  kan	  lösas	  med	  frekvensanalys	  [1].	  
Man	  utgår	  ifrån	  att	  ett	  frekvent	  förekommande	  nummer	  i	  kryptotexten	  motsvaras	  av	  en	  frekvent	  
förekommande	  bokstav	  i	  exempelvis	  det	  engelska	  språket.	  Frekvensanalysen	  blir	  således	  en	  
jämförelse	  mellan	  dessa	  frekvenser	  och	  utifrån	  detta	  görs	  antaganden	  om	  vilka	  nummer	  som	  bör	  
motsvarar	  vilka	  bokstäver.	  På	  samma	  sätt	  kan	  man	  gå	  tillväga	  om	  man	  misstänker	  att	  numren	  
motsvarar	  ord.	  
	  
Vid	  svårare	  bokchiffer	  där	  upprepningar	  saknas	  krävs	  något	  mer	  avancerade	  metoder.	  Har	  man	  
tillgång	  till	  två	  kryptotexter	  som	  man	  misstänker	  är	  krypterade	  med	  samma	  nyckel	  enligt	  samma	  
teknik	  kan	  man	  använda	  sig	  av	  en	  teknik	  kallad	  crib	  dragging	  [6].	  Låt	  oss	  kalla	  de	  två	  kryptotexterna	  
𝑚!och	  𝑚!.	  På	  dessa	  två	  meddelanden	  utförs	  operationen	  exclusive	  or:	  𝑚!⊕𝑚!.	  Ett	  frekvent	  
förekommande	  ord	  i	  det	  språk	  som	  man	  tror	  (eller	  vet)	  att	  klartextmeddelandet	  som	  krypterats	  är	  
skrivet	  på	  väljs	  ut,	  låt	  säga	  engelskans	  ”the”.	  Genom	  att	  utföra	  XOR	  operationen	  med	  ordet	  ”the”	  
längs	  hela	  𝑚!⊕𝑚!	  får	  vi	  ett	  resultat	  som	  motsvarar	  vad	  det	  skulle	  stått	  i	  det	  ena	  meddelandet	  om	  
det	  i	  det	  andra	  meddelandet	  stod	  ”the”	  på	  den	  positionen.	  Om	  resultatet	  inte	  genererar	  något	  
vettigt	  får	  man	  testa	  med	  ett	  nytt	  ord	  och	  utföra	  samma	  process.	  En	  språklig	  analys	  kan	  vara	  en	  god	  
grund	  i	  detta	  fall	  så	  man	  kan	  göra	  välmotiverade	  ordval	  i	  testningen	  och	  på	  så	  sätt	  förhoppningsvis	  
spara	  in	  viss	  tid.	  
	  
Har	  man	  inte	  tillgång	  till	  två	  kryptotexter	  krypterade	  med	  samma	  nyckel	  och	  teknik	  så	  finns	  det	  ändå	  
en	  möjlighet	  att	  tyda	  meddelandet.	  Detta	  kommer	  dock	  kräva	  brute	  force.	  Med	  brute	  force	  menar	  vi	  i	  
detta	  fall	  att	  varje	  tänkbar	  nyckel	  testas	  mot	  kryptot	  på	  varje	  tänkbart	  sätt.	  Naturligtvis	  behöver	  inte	  
alla	  möjliga	  nycklar	  testas	  då	  man	  kan	  oftast	  kan	  utesluta	  ganska	  många	  utifrån	  när	  och	  var	  kryptot	  
skapades,	  men	  antalet	  nycklar	  som	  ändå	  är	  värda	  att	  testas	  tenderar	  att	  vara	  en	  större	  mängd	  om	  
fler	  ledtrådar	  än	  så	  inte	  finns	  att	  tillgå.	  Ska	  alla	  dessa	  potentiella	  nycklar	  testas	  enligt	  varje	  tänkbar	  
bokchiffreringsteknik	  kommer	  antalet	  testfall	  att	  eskalera.	  	  
	  
Sammanfattningsvis	  kan	  enklare	  bokchiffer	  lösas	  på	  ett	  effektivt,	  beprövat	  sätt	  medan	  de	  mer	  
avancerade	  bokchiffrena	  kräver	  mer	  tur,	  tid	  och	  fantasi	  för	  att	  knäcka.	  Ett	  antal	  av	  dessa	  mer	  
avancerade	  krypteringar	  har	  lyckats	  bevara	  hemligheter	  i	  flera	  hundra	  år	  och	  vissa	  av	  dem	  är	  olösta	  
än	  idag	  (exempelvis	  Beale-‐chiffret,	  se	  avsnitt	  4.1).	  Men	  hur	  nära	  perfekt	  säkerhet	  kan	  vi	  komma	  med	  
ett	  bokchiffer?	  	  
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2.5. Bokchiffer som one-time pad 

I	  likhet	  med	  one-‐time	  pad	  kan	  bokchiffer,	  vars	  nyckel	  och	  sätt	  att	  läsa	  och	  numrera	  denna	  är	  hemlig,	  
bli	  så	  slumpartade	  att	  de	  liknar	  dessa	  till	  stor	  del	  [5].	  Om	  man	  kodar	  varje	  bokstav	  i	  
klartextmeddelandet	  separat	  och	  har	  en	  så	  pass	  lång	  nyckel	  att	  inga	  siffror	  behöver	  återanvändas	  får	  
meddelandet	  och	  nyckeln	  samma	  längd	  och	  upprepningar	  i	  kryptotexten	  saknas.	  Förutsatt	  att	  denna	  
nyckel	  endast	  används	  för	  att	  kryptera	  ett	  klartextmeddelande	  får	  varje	  tecken	  således	  en	  jämt	  
fördelad	  sannolikhet	  att	  kunna	  vara	  vilket	  annat	  tecken	  som	  helst,	  vilket	  påminner	  om	  de	  egenskaper	  
som	  anges	  för	  ett	  one-‐time	  pad.	  Man	  kan	  med	  andra	  ord	  uppnå	  nästintill	  perfekt	  säkerhet	  med	  ett	  
bokchiffer,	  så	  länge	  den	  nyckellitteratur	  som	  använts	  förblir	  okänd.	  Om	  nyckellitteraturen	  dessutom	  
finns	  i	  en	  eller	  väldigt	  få	  upplagor	  kan	  säkerheten	  ökas	  ytterligare.	  	  
	  
Dessvärre	  finns	  det	  flera	  saker	  som	  stjälper	  teorin	  om	  att	  använda	  denna	  metod	  i	  jakten	  på	  perfekt	  
säkerhet.	  Sannolikheter	  för	  nycklar	  kommer	  att	  variera	  på	  flera	  olika	  sätt,	  något	  som	  kan	  komma	  att	  
avslöja	  den	  sanna	  nyckeln.	  Vissa	  egenskaper	  för	  kryptot	  kan	  komma	  att	  utesluta	  nycklar	  och	  ge	  andra	  
en	  högre	  trovärdighet.	  Om	  man	  exempelvis	  känner	  till	  tidpunkten,	  den	  geografiska	  platsen	  eller	  
vilket	  språk	  som	  krypteringen	  bör	  vara	  utförd	  på	  kan	  man	  sålla	  bort	  de	  nycklar	  som	  utifrån	  denna	  
vetskap	  ej	  verkar	  relevanta.	  	  
	  
Man	  kan	  dessutom	  genom	  att	  testa	  olika	  nycklar	  påvisa	  att	  alla	  inte	  genererar	  samma	  sannolikhet.	  
Till	  skillnad	  från	  one-‐time	  pad	  där	  alla	  utfall	  av	  dekrypteringen	  är	  lika	  sannolika	  kan	  man	  vid	  
dekryptering	  av	  ett	  bokchiffer	  se	  vissa	  mönster.	  Den	  bokstavsföljd	  som	  erhålls	  efter	  dekrypteringen	  
av	  ett	  bokchiffer	  kommer	  att	  innehålla	  ett	  visst	  antal	  ord,	  antingen	  slumpvis	  sammansatta	  eller	  
faktiska	  delar	  av	  ett	  klartextmeddelande.	  Genom	  att	  se	  till	  antalet	  ord	  som	  erhålls	  samt	  hur	  långa	  
dessa	  ord	  är,	  eftersom	  längre	  ord	  har	  lägre	  sannolikhet	  att	  sammansättas	  av	  en	  slump,	  kan	  man	  
utifrån	  detta	  ge	  nyckeln	  en	  viss	  sannolikhet	  att	  vara	  den	  korrekta	  nyckeln	  även	  om	  det	  som	  erhålls	  
inte	  är	  ett	  perfekt	  klartextmeddelande.	  För	  att	  på	  ett	  smidigt	  sätt	  identifiera	  dessa	  ord	  i	  en	  
bokstavsföljd	  kan	  man	  använda	  sig	  av	  text	  mining	  som	  vi	  tittar	  närmare	  på	  i	  stycke	  2.6.	  
	  
Vi	  har	  funnit	  en	  rapport	  som	  beskriver	  en	  liknande	  metod	  för	  att	  ta	  sig	  an	  ett	  bokchiffer[7].	  Metoden	  
användes	  för	  att	  lösa	  ett	  bokchiffer	  i	  en	  tävling	  anordnad	  av	  Simon	  Singh	  [8],	  avslutad	  i	  oktober	  2000.	  
Tävlingen	  innehöll	  tio	  delmoment	  där	  olika	  kryptotekniker	  skulle	  appliceras	  på	  tio	  olika	  chiffer	  för	  att	  
erhålla	  de	  korrekta	  lösningarna.	  Skribenterna	  vann	  denna	  tävling	  och	  i	  sin	  rapport	  beskriver	  de	  hur	  
de	  gick	  tillväga	  för	  att	  uppnå	  denna	  bedrift.	  Rapporten	  lägger	  litet	  fokus	  på	  hur	  gruppen	  gick	  tillväga	  
för	  att	  lösa	  just	  bokchiffret.	  Detta	  gjordes	  med	  hjälp	  av	  datoriserad	  inläsning	  samt	  sannolikhetsanalys	  
av	  nycklarna	  för	  att	  tillslut	  finna	  det	  korrekta	  klartextmeddelandet.	  Vad	  som	  inte	  beskrivs	  är	  hur	  
deras	  algoritm	  ser	  ut	  och	  vilka	  steg	  som	  krävs	  för	  att	  uppnå	  samma	  resultat.	  
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2.6. Textmining 
Konsten	  att	  utvinna	  information	  i	  texter	  finns	  i	  många	  olika	  utföranden	  [9,10].	  Det	  kan	  handla	  om	  
automatiserade	  metoder	  för	  att	  kontrollera	  om	  recensioner	  beskriver	  något	  positivt	  eller	  något	  
negativt,	  att	  finna	  namn	  eller	  adresser	  i	  långa	  texter	  eller	  att	  kunna	  hitta	  de	  avstånd	  som	  skiljer	  ett	  
ord	  ifrån	  att	  bli	  ett	  annat	  och	  beräkna	  sannolikheter.	  Svårigheten	  är	  att	  hitta	  en	  implementation	  som	  
fungerar,	  då	  texten	  saknar	  skiljetecken	  av	  alla	  slag	  och	  där	  ord	  inte	  finns	  utmarkerade	  med	  
mellanrum	  eller	  indikeras	  med	  stora	  eller	  små	  bokstäver	  på	  ett	  regelbundet	  sätt.	  Hos	  den	  långa	  
svansen	  av	  sammanfogade	  bokstäver	  som	  utgör	  det	  klartextmeddelande	  som	  tillhandahållits	  efter	  
dekryptering,	  finns	  det	  ord	  men	  som	  av	  olika	  anledningar	  kan	  lida	  av	  stavfel	  eller	  inkonsekventa	  
gemener	  och	  versaler.	  
	  

	  
Figur	  4:	  Trädstrukturen	  för	  en	  Trie1 

Metoden	  som	  använts	  i	  vår	  föreslagna	  algoritm	  (se	  avsnitt	  3.1)	  för	  att	  försöka	  lokalisera	  orden	  bygger	  
i	  grunden	  på	  en	  trie	  (kommet	  ur	  engelskans	  retrieval,	  se	  figur1	  )[11,12,13].	  En	  trie	  fungerar	  så	  att	  den	  
matas	  med	  en	  ordlista	  med	  ord	  som	  skall	  kunna	  kännas	  igen.	  Utifrån	  denna	  ordlista	  kommer	  den	  att	  
kunna	  kontrollera	  vissa	  egenskaper	  hos	  de	  tecken	  som	  undersöks.	  Utan	  att	  ge	  den	  något	  kommer	  
trie:en	  att	  tycka	  att	  alla	  ord	  i	  ordlistan	  har	  samma	  möjlighet	  att	  skapas	  utifrån	  den	  givna	  tomma	  
strängen.	  Men	  ges	  den	  t.ex.	  ett	  a	  kommer	  den	  att	  välja	  bort	  alla	  ord	  som	  inte	  börjar	  på	  a	  och	  helt	  
plötsligt	  är	  listan	  av	  möjligheter	  mycket	  kortare.	  Man	  kan	  fråga	  trie:en	  om	  a	  är	  ett	  riktigt	  ord,	  dvs.	  en	  
exakt	  matchning	  mot	  någonting	  som	  ligger	  i	  ordlistan.	  I	  det	  engelska	  språket	  skulle	  svaret	  kunna	  vara	  
ett	  ja.	  Men	  möjligheten	  att	  bygga	  vidare	  strängen	  a	  och	  få	  andra	  ord	  är	  stor,	  dvs.	  a	  är	  ingen	  ändnod	  i	  
den	  givna	  ordlistan.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Källa:	  Booyabazooka,	  Example	  of	  a	  Trie,	  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Trie_example.svg ,	  
2006,(accessed	  	  2014-‐05-‐12)	  
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Ge	  trie:en	  ytterligare	  en	  bokstav,	  säg	  ett	  n,	  och	  den	  skulle	  återigen	  kunna	  svara	  för	  att	  den	  hittat	  ett	  
ord	  men	  begränsa	  antalet	  möjligheter	  till	  alla	  de	  ord	  som	  börjar	  med	  teckenföljden	  an.	  På	  
motsvarande	  kan	  det	  fortgå	  tills	  dess	  att	  man	  hittat	  ett	  ord	  som	  räknas	  som	  en	  ändnod,	  t.ex.	  
antfarm.	  Det	  är	  nu	  svårt	  för	  trie:en	  att	  i	  ordlistan	  hitta	  fler	  ord	  som	  den	  kan	  bygga	  vidare	  på,	  men	  
den	  kan	  fortfarande	  bekräfta	  att	  den	  stött	  på	  ett	  ord	  som	  faktiskt	  finns.	  På	  samma	  sätt	  skulle	  man	  
kunna	  tänka	  sig	  att	  den	  agerar	  mot	  stavfel.	  
	  
Säg	  att	  trie:en	  matats	  med	  teckensträngen	  antfa	  i	  vilket	  fall	  den	  kan	  besvara	  att	  ordet	  inte	  är	  en	  
exakt	  matchning	  i	  ordlistan	  men	  fortfarande	  har	  möjligheter	  att	  kunna	  bli	  ett	  sådant.	  Matas	  den	  nu	  
med	  ett	  q,	  dvs.	  antfaq	  så	  går	  den	  utanför	  de	  noder	  som	  skulle	  gett	  ord.	  Nu	  står	  den	  i	  en	  
återvändsgränd	  på	  en	  nod	  som	  inte	  är	  ett	  riktigt	  ord	  och	  vars	  enda	  riktning	  skulle	  vara	  att	  ta	  bort	  den	  
senast	  inmatade	  bokstaven	  för	  att	  komma	  på	  banan	  igen. 
 
Genom	  denna	  metod	  skulle	  den	  svåranalyserade	  dekrypterade	  texten	  kunna	  bedömas.	  Men	  det	  finns	  
andra	  problem	  som	  en	  ren	  trie	  inte	  kan	  lösa.	  Texten	  innehåller	  som	  sagt	  stavfel	  och	  dessa	  kan	  
generera	  delsträngar	  som	  motsvarar	  ord	  eller	  gömmer	  dem	  om	  man	  skulle	  varit	  nöjd	  med	  att	  enbart	  
finna	  möjligheterna.	  Till	  exempel	  skulle	  ett	  stavfel	  från	  m	  till	  d	  i	  strängen	  fordingot	  kunna	  ge	  ordet	  
fording	  och	  sedan	  missa	  originalinnebörden	  form	  ingot.	  Värre	  exempel	  där	  längre	  ord	  blir	  nedklippta	  
till	  kortare	  skulle	  kunna	  förekomma.	  För	  att	  lösa	  detta	  kan	  trie:en	  användas	  för	  att	  kolla	  delsträngar	  
där	  förstaindex	  tas	  från	  texten,	  fortsätter	  kontrollera	  så	  långt	  som	  den	  hittar	  möjligheter	  att	  gå	  
vidare	  och	  därefter	  ökar	  förstaindex	  med	  ett.	  
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3. Algoritmen och dess implementation 
I	  detta	  kapitel	  beskrivs	  hur	  vår	  föreslagna	  algoritm	  ser	  ut	  och	  fungerar	  samt	  hur	  vår	  implementation	  
(i	  form	  av	  ett	  program)	  använder	  denna	  i	  en	  trestegsmodell.	  	  

3.1. Algoritmen 

Algoritmen	  består	  av	  17	  steg	  som	  måste	  följas	  i	  nummerordning.	  Avsnittet	  avslutas	  med	  en	  skriftlig	  
förklaring	  av	  algoritmen	  samt	  ett	  illustrativt	  exempel	  av	  ordigenkänningen.	  
	  

1. Välj	  inläsningsmetod	  M	  där	  M	  ∈	  {Början→Slut,  Slut→Början,  Början→Slut→Början}	  
2. Välj	  textstycke	  T	  som	  skall	  vara	  nyckel	  och	  läs	  med	  metoden	  M	  
3. Bestäm	  numreringsmetod	  W	  där	  W={Ord	  för	  ord,	  Bokstav	  för	  bokstav}	  
4. Bestäm	  läsning	  av	  vart	  𝑥:e	  ord/bokstav	  där	  𝑥 ∈ ℕ	  
5. Numrera	  vart	  𝑥:e	  W	  i	  T	  (Numrerat	  T	  benämns	  𝑇!)	  från	  1	  till	  n	  där	  n	  =	  antalet	  räknade	  

ord/tecken	  
6. Välj	  krypterat	  meddelande	  𝐵.	  
7. Om	  W	  =	  Ord	  för	  ord	  välj	  bokstavsindex	  𝑦	  där	  𝑦 ∈ ℕ,	  låt	  annars	  y	  =	  1	  
8. Låt	  q	  vara	  siffran	  på	  den	  k:te	  platsen	  i	  𝐵	  där	  k={1,	  2,	  3,	  …	  ,	  	  n}.	  Hämta	  motsvarande	  ord	  

på	  plats	  q	  i	  𝑇!.	  Kalla	  detta	  ord	  för	  𝑧! 	  
9. Låt	  klartextmeddelandet	  Z	  vara	   det 𝑦: 𝑡𝑒  𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑒𝑡  𝑖  𝑜𝑟𝑑 𝑧!!

!!! ,	  där	  Z	  är	  en	  textsträng	  
10. Mata	  trie	  R	  med	  önskad	  ordlista	  
11. Sätt	  poängräknare	  P	  =	  0	  
12. Sätt	  positionspekare	  𝑝!"#$%$"& = 1	  och	  startpekare	  𝑝!"#$" = 1	  
13. Mata	  R	  med	  det	  𝑝!"#$%$"&:te	  tecknet	  i	  Z	  
14. Låt	  R:s	  prefixlista	  benämnas	  𝑅!"#$%&	  
15. Om	  innehållet	  av	  𝑅!"#$%&	  =	  0	  och	  ordet	  inte	  är	  en	  exakt	  matchning	  i	  ordlistan:	  	  

nollställ	  ordet	  i	  R	  och	  gå	  till	  16.	  
Om	  innehållet	  av	  𝑅!"#$%&	  =	  0	  och	  ordet	  är	  en	  exakt	  matchning	  i	  ordlistan:	  

ge	  P=P+2!"#$%&  !ä!"#,	  nollställ	  ordet	  i	  R	  och	  gå	  till	  16.	  
Om	  innehållet	  av	  𝑅!"#$%&	  >1:	  	  

sätt	  𝑝!"#$%$"& = 𝑝!"#$%$"& + 1  och	  gå	  till	  13.	  
Om	  𝑝!"#$%$"& > 𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛  𝑎𝑣  𝑍:	  	  

gå	  till	  15.	  
Om	  𝑝!!"#! > 𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛  𝑎𝑣  𝑍:	  	  

gå	  till	  17.	  
16. Sätt	  𝑝!"#$" = 𝑝!"#$" + 1	  och	  𝑝!"#$%$"& = 𝑝!"#$"	  och	  gå	  till	  13.	  
17. Lista	  T	  med	  P	  i	  en	  rangordnad	  tabell	  där	  P	  bestämmer	  ordningen.	  Önskas	  fler	  jämförelse,	  

gå	  till	  1.	  
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3.1.1.	  Beskrivning	  av	  algoritmen	  
Här	  följer	  en	  kortfattad	  beskrivning	  av	  den	  ovanstående	  algoritmen:	  
	  
I	  steg	  (1)	  väljer	  vi	  hur	  vi	  skall	  läsa	  nyckeln	  T	  (2),	  om	  vi	  vill	  läsa	  den	  normalt,	  baklänges,	  spegelvänt	  då	  
vi	  nått	  slutet	  eller	  en	  kombination	  av	  dessa.	  I	  steg	  (3)	  och	  (4)	  bestämmer	  vi	  hur	  vi	  skall	  numrera	  
resultatet	  från	  (1)	  och	  (2),	  om	  vi	  vill	  räkna	  vart	  x:e	  tecken	  eller	  ord	  i	  nyckeln.	  
	  
När	  vi	  nu	  i	  (5)	  numrerar	  nyckeln	  𝑇!	  är	  alla	  ovanstående	  steg	  av	  yttersta	  vikt	  för	  att	  kunna	  applicera	  
nyckeln	  på	  något	  av	  de	  krypterade	  dokumenten.	  Då	  vi	  väljer	  vilket	  dokument	  i	  (6)	  och	  vilket	  
bokstavsindex	  y	  (7)	  kommer	  steg	  (8)	  att	  välja	  ut	  det	  ord	  som	  numreringen	  i	  det	  krypterade	  
dokumentet	  pekar	  på	  i	  𝑇!.	  Har	  vi	  valt	  att	  läsa	  bokstav	  för	  bokstav	  låter	  vi	  bokstavsindex	  y	  vara	  1	  (ej	  
nollindexering)	  i	  syfte	  att	  nå	  den	  ämnade	  bokstaven	  i	  𝑇!.	  Detta	  visar	  sig	  sedan	  i	  klartextmeddelandet	  
Z	  (9)	  som	  nu	  är	  en	  textsträng	  bestående	  av	  de	  y:te	  bokstäverna	  i	  vart	  x:e	  ord	  (eller	  vart	  x:e	  tecken).	  
	  
Fram	  till	  steg	  (9)	  är	  allting	  i	  enlighet	  med	  hur	  ett	  normalt	  bokchiffer	  löses,	  dock	  normalt	  ord	  för	  ord	  
med	  x=1	  och	  y=1.	  Nu	  vill	  vi	  dock	  undersöka	  huruvida	  det	  funna	  klartextmeddelandet	  innehåller	  ord.	  
Till	  vår	  hjälp	  använder	  vi	  oss	  av	  en	  trie	  (se	  avsnitt	  2.6).	  
	  
I	  steg	  (10)	  bestämmer	  vi	  vilket	  språk	  vi	  förväntar	  oss	  att	  klartextmeddelandet	  är	  skrivet	  på	  genom	  att	  
mata	  R	  med	  en	  ordlista	  fylld	  av	  ord	  som	  skall	  sökas	  efter.	  Vi	  vill	  poängbedöma	  när	  vi	  hittar	  ord	  och	  
föredömligtvis	  efter	  hur	  långa	  dessa	  är.	  I	  steg	  (11)	  nollställer	  vi	  en	  poängräknare	  för	  detta	  ändamål.	  I	  
steg	  (12)	  sätter	  vi	  pekare	  för	  att	  hålla	  koll	  på	  hur	  vi	  läser	  in	  ord	  ifrån	  Z.	  Som	  sista	  stycket	  i	  avsnitt	  2.6	  
beskriver	  kan	  vi	  ”skugga”	  vissa	  ord	  om	  vi	  sätter	  nästa	  ords	  startpekare	  i	  slutet	  på	  det	  föregående	  
funna	  ordet.	  Därför	  krävs	  det	  två	  stycken	  pekare,	  en	  som	  har	  koll	  på	  nästa	  bokstav	  i	  den	  textsträng	  vi	  
kontrollerar	  och	  en	  som	  ligger	  kvar	  på	  första	  tecknet	  i	  denna	  sträng	  (mer	  om	  detta	  i	  avsnitt	  3.1.2).	  
	  
När	  vi	  sedan	  matar	  in	  textsträngen	  mellan	  𝑝!"#$"	  och	  𝑝!"#$%$"&	  i	  R	  (13)	  kommer	  trie:en	  att	  minnas	  
strängen	  intill	  dess	  vi	  ber	  den	  att	  återställa.	  Det	  är	  nu	  vi	  får	  vissa	  utfall	  beroende	  på	  vilken	  ordlista	  vi	  
matade	  in	  i	  (10)	  och	  hur	  strängen	  mellan	  𝑝!"#$"	  och	  𝑝!"#$%$"&	  ser	  ut.	  I	  (15)	  beskrivs	  en	  rad	  om-‐fall	  som	  
måste	  hanteras.	  I	  korthet	  kan	  vi	  fråga	  R	  vissa	  saker	  om	  den	  inmatade	  strängen,	  som	  om	  det	  är	  början	  
på	  ett	  ord	  eller	  om	  det	  är	  ett	  exakt	  ord	  i	  ordlistan.	  Beroende	  på	  utfallet	  kan	  vi	  öka	  pekarna,	  𝑝!"#$%$"&	  
för	  att	  utöka	  det	  ord	  vi	  kontrollerar	  just	  nu	  eller	  𝑝!"#$"	  om	  vi	  inte	  hittade	  något	  på	  den	  nuvarande	  
och	  vill	  kontrollera	  nästa	  teckensträng	  (16).	  I	  de	  fall	  vi	  funnit	  ord	  får	  de	  poäng	  efter	  2!"#$%&  !ä!"#.	  	  
	  
Slutligen	  i	  steg	  (17)	  kan	  vi	  skriva	  in	  vilket	  dokument	  vi	  testat	  och	  med	  vilka	  inställningar	  i	  en	  tabell	  
som	  vi	  kan	  rangordna	  efter	  poängen.	  På	  så	  sätt	  kan	  vi	  göra	  om	  algoritmen	  på	  olika	  sätt	  med	  början	  
på	  (1)	  och	  jämföra	  tabellen	  i	  (17)	  för	  att	  se	  vilka	  nycklar,	  vilka	  krypterade	  dokument	  och	  på	  vilket	  
läsningssätt	  som	  genererat	  mest	  poäng.	  
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3.1.2.	  Exempel	  på	  ordigenkänning	  
För	  att	  förtydliga	  hur	  pekarna	  förflyttar	  sig	  och	  möjliggör	  för	  trie	  R	  att	  finna	  ord	  kommer	  här	  ett	  kort	  
exempel.	  Säg	  att	  vi	  lyckats	  få	  fram	  klartextmeddelandet	  Z	  men	  på	  grund	  av	  felnumrering	  fått	  ett	  
stavfel.	  Textsträngen	  stavar	  SHIPWRECK	  men	  där	  W	  bytts	  ut	  mot	  X.	  För	  att	  söka	  textsträngen	  
kommer	  pekare	  att	  placeras	  ut	  och	  mata	  trie	  R	  med	  respektive	  bokstav.	  Inledningsvis	  kommer	  
pekarna	  att	  ställas	  på	  Z:s	  förstaindex	  (steg	  12	  i	  algoritmen)	  som	  kan	  ses	  i	  figur	  2.	  

	  

Figur	  5:	  Pekare	  ställs	  på	  förstaindex	  

Steg	  15	  i	  algoritmen	  har	  ett	  flertal	  om-‐fall	  där	  ett	  av	  dem	  beskriver	  hur	  prefixlistan	  har	  för	  många	  
möjligheter	  och	  att	  den	  därför	  måste	  få	  fler	  tecken	  för	  att	  kunna	  komma	  till	  ett	  avgörande.	  I	  detta	  
skede	  har	  R	  enbart	  matats	  med	  S	  och	  kommer	  således	  att	  ha	  alla	  ord	  som	  börjar	  på	  S	  som	  alternativ,	  
en	  lista	  som	  är	  för	  lång.	  Då	  ökas	  positionspekaren	  med	  ett	  steg	  för	  att	  mata	  R	  med	  nästkommande	  
bokstav,	  i	  detta	  fall	  ett	  H	  (se	  figur	  3).	  

	  
Figur	  6:	  Positionspekare	  förflyttas	  

Nu	  är	  R	  matad	  med	  SH	  och	  samtliga	  ord	  som	  börjar	  på	  dessa	  är	  möjliga	  alternativ.	  I	  vår	  algoritm	  
eftersträvas	  dock	  det	  längsta	  möjliga	  ordet	  i	  en	  godtycklig	  delsträng	  för	  Z	  för	  att	  premiera	  de	  långa	  
mot	  de	  korta.	  Så	  på	  motsvarande	  sätt	  ökas	  nu	  positionspekaren,	  matar	  R	  med	  tecken,	  fram	  till	  dess	  
att	  inga	  fler	  möjliga	  alternativ	  uppträder	  i	  prefixlistan.	  Vi	  har	  nu	  nått	  ett	  stavfel	  eller	  alternativt	  slutet	  
på	  ett	  ord.	  I	  figur	  4	  har	  nu	  positionspekaren	  nått	  exemplets	  stavfel	  och	  R	  har	  matats	  med	  SHIPX	  vilket	  
inte	  är	  ett	  riktigt	  ord.	  Då	  kontrollerar	  R	  om	  ordet	  som	  vi	  hade	  innan	  detta	  tecken	  motsvarar	  ett	  ord	  i	  
ordlistan.	  I	  detta	  fall	  har	  vi	  nu	  hittat	  ordet	  SHIP	  och	  kan	  poängbedöma	  detta	  till	  2! = 16	  poäng.	  

	  
Figur	  7:	  Stavfel	  eller	  slutet	  på	  ett	  ord	  
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Efter	  upptäckten	  av	  detta	  ord	  och	  ankomsten	  till	  stavfelet	  är	  det	  nu	  dags	  att	  ändra	  startpekaren.	  
Detta	  görs	  för	  att	  inte	  undgå	  ord	  som	  kan	  döljas	  i	  stavfel	  eller	  andra	  ord.	  Liksom	  figur	  5	  beskriver	  
ökas	  nu	  startpekaren	  med	  ett	  steg.	  

	  
Figur	  8:	  Förflyttning	  av	  startpekaren	  

Utifrån	  vart	  startpekaren	  befinner	  sig	  återställs	  nu	  positionspekaren	  till	  samma	  index	  (se	  figur	  6).	  
Som	  tidigare	  beskrivet	  kan	  det	  i	  stavfel	  eller	  andra	  kombinationer	  av	  ord	  uppträda	  teckenföljder	  som	  
inte	  är	  ämnade	  att	  höra	  samman.	  För	  att	  kunna	  finna	  alla	  dessa	  möjligheter	  tas	  steg	  för	  steg	  för	  att	  
säkerhetsställa	  att	  inget	  missas.	  

	  
Figur	  9:	  Likställande	  av	  start-‐	  och	  positionspekare	  

På	  samma	  sätt	  kommer	  nu	  positionspekaren	  att	  vandra	  vidare	  intill	  dess	  att	  det	  uppträder	  en	  
teckenföljd	  som	  inte	  längre	  är	  ett	  ord.	  I	  exemplet	  kommer	  den	  återigen	  att	  finna	  X:et	  och	  således	  
kommer	  R	  att	  ange	  ordet	  HIP	  vilket	  motsvarar	  poängen	  2! = 8.	  

	  
Figur	  10:	  Repetition	  av	  positionspekarens	  förflyttning	  

Utan	  rättstavningsmöjligheter	  kommer	  det	  ursprungliga	  ordet	  SHIPWRECK	  dock	  aldrig	  att	  finnas.	  
Men	  poängsättningen	  för	  textsträngen	  i	  förhållande	  till	  andra,	  lika	  långa,	  strängar	  vars	  innehåll	  är	  
fullständigt	  slumpartat	  kommer	  poängsättningen	  att	  sticka	  ut.	  Det	  finns	  så	  klart	  slumpartade	  
händelser	  där	  ett	  perfekt	  niobokstavigt	  ord	  uppträder	  men	  sannolikheten	  för	  detta	  är	  låg	  och	  i	  
perspektiv	  kommer	  ändå	  det	  felstavade	  SHIPWRECK:s	  nyckel	  att	  hamna	  högt	  upp	  i	  tabellen	  (se	  steg	  
17	  i	  algoritmen).	  
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3.2. Implementation av algoritmen 

Nu	  kommer	  vi	  till	  det	  stycke	  där	  ett	  program	  skapats	  för	  att	  följa	  algoritmen.	  Här	  nedan	  kommer	  en	  
kortfattad	  beskrivning	  av	  programmet	  och	  en	  trestegsmodell	  som	  används	  för	  att	  uppnå	  algoritmens	  
resultat	  till	  fullo.	  

3.2.1.	  Steg	  I:	  Förbered	  nycklar	  
Programmässigt	  är	  bland	  de	  viktigaste	  stegen	  att	  få	  ordning	  på	  de	  nycklar	  som	  ämnas	  testas.	  I	  
enlighet	  med	  hur	  bokchiffer	  fungerar	  kommer	  algoritmen	  att	  räkna	  och	  numrera	  utifrån	  hur	  
dokumenten	  (läs	  nycklarna)	  som	  matas	  in	  ser	  ut,	  främst	  steg	  (1)	  och	  (2)	  kommer	  att	  påverka	  
implementationen	  här.	  	  
	  
Programmets	  läsning	  gör	  ingen	  skillnad	  på	  om	  texten	  är	  en	  rubrik,	  en	  inledning	  eller	  en	  signatur,	  för	  
implementationen	  räknas	  all	  text.	  Detta	  betyder	  att	  nyckeln	  som	  skall	  undersökas	  måste	  se	  ut	  på	  det	  
sätt	  som	  användaren	  önskar,	  med	  de	  delar	  som	  skall	  räknas	  med	  och	  utan	  de	  som	  inte	  anses	  viktiga.	  
Ett	  ord	  extra	  kan	  förskjuta	  hela	  räkningen	  och	  resultera	  i	  otydbara	  strängar,	  så	  förändringar	  från	  
originalen	  måste	  ske	  med	  aktsamhet.	  
	  
För	  närvarande	  läser	  programmet	  nycklarna	  från	  .txt-‐filer	  och	  gör	  själv	  åtgärder	  för	  blanksteg,	  
enterslag	  och	  skiljetecken	  genom	  att	  exkludera	  dessa	  i	  numreringsprocessen	  (se	  steg	  (5)	  i	  avsnitt	  
3.1).	  När	  filerna	  är	  förberedda	  och	  förslagsvis	  samlade	  på	  samma	  plats	  (programmet	  öppnar	  filerna	  
och	  sparar	  dem	  enligt	  Windows-‐standard	  för	  filimportering)	  är	  det	  dags	  för	  Steg	  II.	  

3.2.2.	  Steg	  II:	  Statistisk	  testning	  av	  flera	  nycklar	  
Programmet	  har	  en	  automatiserad	  testningsdel	  där	  flertalet	  olika	  variabeltilldelningar	  för	  algoritmen	  
sker	  i	  följd	  för	  varje	  inläst	  dokument.	  Dessa	  varianter	  beskrivs	  av	  tabell	  1	  (se	  avsnitt	  4.3)	  och	  innebär	  
att	  varje	  enskild	  fil	  testas	  på	  nio	  olika	  sätt.	  	  
	  
Med	  hjälp	  av	  steg	  (10):s	  trie	  identifieras	  ord	  i	  varje	  klartextmeddelande	  och	  algoritmen	  poängsätter	  
resultatet	  (se	  steg	  (15)	  i	  avsnitt	  3.1).	  Ordlistan	  som	  används	  i	  implementationen	  innehåller	  ungefär	  
23	  000	  engelska	  ord.	  Implementationens	  poängsättning	  bygger	  på	  att	  ord	  bestående	  av	  tre	  tecken	  
eller	  fler	  får	  poäng	  beroende	  på	  dess	  längd.	  Eftersom	  det	  föreligger	  en	  större	  sannolikhet	  att	  kortare	  
ord	  förekommer	  i	  slumpartade	  strängar	  än	  långa	  så	  fungerar	  poängsättningen	  exponentiellt	  mot	  
längden.	  Ett	  ord	  på	  tre	  bokstäver	  ges	  2^0=1	  poäng,	  fyrbokstaviga	  ord	  får	  2^1=2	  poäng	  och	  ett	  ord	  på	  
åtta	  bokstäver	  ger	  2^5=32	  poäng.	  Totalen	  som	  klartextmeddelandet	  uppnår	  rangordnas	  mot	  andra	  
och	  presenteras	  vid	  testningens	  slut	  i	  en	  lista	  (se	  steg	  (17)	  i	  avsnitt	  3.1).	  En	  hög	  förekomst	  av	  ord	  
genererar	  höga	  poäng	  men	  om	  orden	  är	  korta	  kommer	  det	  vara	  en	  anmärkningsvärd	  skillnad	  från	  ett	  
dokument	  med	  fler	  långa	  ord.	  Då	  resultaten	  presenteras	  (se	  avsnitt	  4.4)	  i	  implementationen	  visas	  
poängen	  i	  en	  ordnad	  lista	  där	  det	  framgår	  vilket	  dokument,	  vilket	  testinställning	  (se	  avsnitt	  4.3:	  tabell	  
1)	  och	  vilket	  av	  Beale:s	  papper	  som	  använts.	  
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3.2.3.	  Steg	  III:	  Närmare	  analys	  av	  enskilda	  nycklar	  
När	  man	  från	  Steg	  II	  får	  resultatlistan	  kan	  man	  titta	  närmare	  på	  de	  nycklar	  som	  tycks	  få	  högre	  resultat	  
än	  andra.	  Där	  väljs	  variablerna	  i	  algoritmens	  första	  sju	  steg	  manuellt	  varpå	  inläsning	  av	  nyckel	  och	  
dekryptering	  av	  B	  sker.	  Programmet	  presenterar	  ett	  fönster	  där	  nyckeln	  kan	  manipuleras	  närmare	  
utan	  att	  göra	  ändringar	  i	  originalfilen	  (se	  Figur	  7	  -‐	  Fält	  2)	  och	  till	  vilken	  en	  lista	  med	  varje	  enskilt	  ord	  
samt	  vilket	  nummer	  det	  fått	  anges	  (se	  Figur	  7	  -‐	  Fält	  1).	  Efter	  dekrypteringen	  presenterar	  ytterligare	  
en	  textruta	  (se	  Figur	  7	  -‐	  Fält	  3)	  det	  klartextmeddelandet	  och	  kopplat	  till	  denna	  en	  lista	  (se	  Figur	  7	  -‐	  
Fält	  4)	  som	  i	  ordning	  visar	  vilket	  ord	  tecknet	  kommer	  ifrån	  från	  nyckeln,	  dvs.	  samma	  indexering	  
mellan	  Fält	  1	  och	  Fält	  4	  i	  Figur	  7.	  	  
	  
Kopplingen	  mellan	  Fält	  1	  och	  Fält	  4	  gör	  att	  man	  kan	  finna	  felstavningar	  i	  klartextmeddelandet	  och	  
med	  några	  klick	  kan	  komma	  åt	  var	  i	  nyckeln	  (både	  i	  Fält	  1	  och	  Fält	  2)	  det	  kommer	  ifrån.	  På	  så	  sätt	  kan	  
en	  uppskattning	  göras	  hur	  många	  ord	  fel	  numreringen	  har.	  Under	  samma	  körning	  kan	  nyckeln	  ändras	  
och	  dekrypteras	  om	  för	  att	  se	  om	  det	  blev	  någon	  större	  förbättring	  i	  Fält	  3.	  En	  nyckel	  som	  
dekrypterar	  𝐵	  och	  är	  en	  sann	  nyckel	  borde	  visas	  relativt	  läsbar	  i	  Fält	  3	  men	  sakna	  skiljetecken	  (se	  steg	  
(9)	  i	  avsnitt	  3.1).	  Manuell	  förändring	  kan	  sedan	  ske	  i	  Fält	  3	  för	  att	  göra	  läsningen	  lättare.	  Denna	  
förändring	  kommer	  dock	  att	  upphäva	  kopplingen	  mellan	  Fält	  1	  och	  Fält	  4	  då	  indexeringen	  blir	  
annorlunda	  mellan	  de	  bägge.	  
	  

	  
Figur	  7:	  Programutseende	  för	  Steg	  III	  
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4. Utvärdering av algoritm 
I	  detta	  stycke	  presenteras	  en	  utvärdering	  av	  algoritmen	  som	  föreslogs	  i	  avsnitt	  3.1.	  Vi	  inleder	  med	  en	  
presentation	  av	  de	  chiffrerade	  dokumenten	  vi	  valt	  att	  applicera	  vår	  metod	  på	  och	  övergår	  sedan	  till	  
att	  förklara	  metodiken	  för	  utvärderingen	  och	  presenterar	  slutligen	  resultatet.	  

4.1. Historien om Beale 
År	  1822	  anländer	  ett	  brev	  till	  Robert	  Morriss,	  ägare	  av	  Washington	  Hotel	  i	  Lynchburg	  [1].	  Avsändaren	  
är	  Tomas	  J	  Beale	  som	  vid	  två	  tidigare	  tillfällen	  spenderat	  ett	  par	  månader	  på	  hotellet	  och	  stiftat	  
bekantskap	  med	  ägaren.	  Vid	  det	  andra	  besöket	  lämnades	  ett	  skrin	  i	  Morriss	  förvar	  innehållandes	  
“viktiga	  och	  värdefulla	  papper”.	  Brevet	  beskriver	  att	  Morriss	  ska	  öppna	  skrinet	  om	  han	  inte	  hör	  från	  
Beale	  eller	  någon	  av	  hans	  allierade	  de	  nästkommande	  tio	  åren.	  Han	  förklarar	  att	  skrinet	  innehåller	  ett	  
antal	  dokument	  som	  kan	  tydas	  med	  hjälp	  av	  en	  nyckel	  som	  Beale	  lämnat	  i	  förvar	  hos	  en	  vän	  i	  trakten.	  
 

	  
Figur	  11:	  The	  Beale	  Papers2 

 
År	  1845	  öppnar	  Morriss	  tillslut	  skrinet	  efter	  att	  ha	  väntat	  på	  besked	  från	  Beale	  i	  23	  år.	  Han	  finner	  tre	  
chiffrerade	  dokument	  samt	  ett	  fjärde	  dokument	  i	  klartext	  som	  beskriver	  skrinets	  syfte.	  Beale	  och	  29	  
andra	  män	  hade	  bedrivit	  gruvdrift	  i	  närheten	  av	  Santa	  Fe	  under	  en	  längre	  tid.	  Beale:s	  uppgift	  i	  
Lynchburg	  var	  att	  gömma	  fyndigheterna	  på	  ett	  säkert	  ställe	  samt	  att	  vid	  det	  andra	  besöket	  
överlämna	  skrinet.	  De	  tre	  chiffrerade	  dokumenten	  sades	  beskriva	  skattens	  placering,	  vad	  skatten	  
innehöll	  respektive	  vilka	  som	  skulle	  erhålla	  varsin	  andel	  av	  skatten. 
	  
Då	  Morriss	  själv	  inte	  lyckades	  lösa	  dokumenten,	  till	  följd	  av	  att	  han	  aldrig	  erhöll	  den	  korrekta	  nyckeln,	  
anförtrodde	  han	  hemligheten	  till	  en	  vän	  vars	  namn	  är	  okänt.	  Det	  man	  vet	  om	  denne	  man	  är	  att	  det	  
var	  han	  som	  år	  1885	  valde	  att	  anonymt	  publicera	  den	  lilla	  skriften	  som	  berättar	  historien	  om	  Beale.	  
Det	  är	  även	  han	  som	  lyckats	  dechiffrera	  dokument	  nummer	  två:	  det	  som	  sammanfattar	  skattens	  
innehåll.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Källa:	  Cover	  of	  the	  Beale	  Papers,	  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Beale_Papers.gif	  ,	  1885,	  
(accessed	  2014-‐04-‐04)	  
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4.2. Lösning av dokument 2 
Dokument	  två	  visade	  sig	  vara	  en	  variant	  av	  ett	  bokchiffer	  (se	  avsnitt	  2.3).	  Nyckeln	  till	  att	  dekryptera	  
detta	  dokument	  var	  USA:s	  självständighetsförklaring	  (eng:	  United	  States	  Declaration	  of	  
Independence).	  Genom	  att	  numrera	  orden	  i	  löpande	  ordning	  genom	  texten	  och	  välja	  första	  
bokstaven	  i	  respektive	  ord	  erhålls	  följande	  klartextmeddelande	  [1]:	  
 
“I	  have	  deposited	  in	  the	  county	  of	  Bedford,	  about	  four	  miles	  from	  Buford’s,	  in	  an	  excavation	  or	  vault,	  
six	  feet	  below	  the	  surface	  of	  the	  ground,	  the	  following	  articles,	  belonging	  jointly	  to	  the	  parties	  whose	  
names	  are	  given	  in	  number	  “3,”	  herewith:	  	  
The	  first	  deposit	  consisted	  of	  one	  thousand	  and	  fourteen	  pounds	  of	  gold,	  and	  three	  thousand	  eight	  
hundred	  and	  twelve	  pounds	  of	  silver,	  deposited	  November,	  1819.	  The	  second	  was	  made	  December,	  
1821,	  and	  consisted	  of	  nineteen	  hundred	  and	  seven	  pounds	  of	  gold,	  and	  twelve	  hundred	  and	  eighty-‐
eight	  pounds	  of	  silver;	  also	  jewels,	  obtained	  in	  St.	  Louis	  in	  exchange	  for	  silver	  to	  save	  transportation,	  
and	  valued	  at	  $13,000.	  
The	  above	  is	  securely	  packed	  in	  iron	  pots,	  with	  iron	  covers.	  The	  vault	  is	  roughly	  lined	  with	  stone,	  and	  
the	  vessels	  rest	  on	  solid	  stone,	  and	  are	  covered	  with	  others.	  Paper	  number	  “1″₺	  describes	  the	  exact	  
locality	  of	  the	  vault	  so	  that	  no	  difficulty	  will	  be	  had	  in	  finding	  it.”	  
	  
Dechiffreringen	  av	  dokumentet	  gick	  dock	  inte	  helt	  smärtfritt	  eftersom	  lösningen	  troligtvis	  är	  gjord	  
med	  en	  annan	  version	  av	  självständighetsförklaringen	  än	  den	  Beale	  själv	  hade.	  För	  att	  få	  ihop	  
klartexten	  har	  också	  en	  hel	  del	  antaganden	  gjorts	  där	  riktiga	  ord	  ej	  uppstått.	  Man	  har	  exempelvis	  
behövt	  bortse	  från	  vissa	  ord	  i	  boken,	  behövt	  lägga	  till	  andra	  och	  byta	  ut	  en	  del	  bokstäver	  ur	  
klartextmeddelandet	  som	  man	  har	  fått	  fram.	  Dessa	  “fel”	  skulle	  kunna	  vara	  slarvfel	  från	  Beale:s	  håll,	  
men	  kan	  lika	  gärna	  vara	  medvetna	  handlingar	  för	  att	  förvilla	  den	  som	  ej	  var	  menad	  informationen.	  
	  
Naturligtvis	  har	  även	  de	  två	  andra	  dokumenten	  försökt	  lösas.	  Man	  har	  bland	  annat	  försök	  använda	  
sig	  av	  samma	  bok	  i	  dessa	  fall,	  men	  utan	  större	  framgång.	  Det	  första	  dokumentet	  innehåller	  till	  att	  
börja	  med	  högre	  siffror	  än	  vad	  US	  Declaration	  of	  Independence	  innehåller	  ord.	  Beale	  har	  alltså	  
troligtvis	  använt	  sig	  av	  en	  längre	  text	  som	  nyckel	  för	  detta	  stycke.	  Man	  har	  dessutom	  försökt	  med	  alla	  
möjliga	  knep	  med	  denna	  nyckel,	  bland	  annat	  att	  baklängesnumrera	  den	  och	  att	  numrera	  vartannat	  
ord,	  men	  man	  har	  inte	  lyckats	  få	  fram	  någonting	  som	  liknar	  engelska.	  Det	  man	  dock	  har	  fått	  fram	  
med	  hjälp	  av	  denna	  är	  en	  underlig	  bokstavsföljd	  som	  uppträder	  ett	  antal	  gånger:	  
abfdefghiijklmmnohpp.	  Denna	  bokstavsföljd	  liknar	  inget	  engelskt	  ord,	  men	  verkar	  heller	  inte	  totalt	  
slumpmässig.	  Enligt	  American	  Cryptogram	  Assosiation	  är	  sannolikheten	  att	  en	  sådan	  bokstavsföljd	  
skulle	  uppträda	  fler	  än	  en	  gång	  i	  en	  kryptotext	  mindre	  än	  en	  på	  hundra	  miljoner	  miljoner	  [1].	  Denna	  
sekvens	  av	  bokstäver	  skulle	  med	  andra	  ord	  kunna	  vara	  en	  ledtråd	  att	  man	  ändå	  på	  något	  sätt	  är	  på	  
rätt	  spår.	  
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4.3. Metod 

Två	  testningar	  utfördes	  med	  hjälp	  av	  trestegsmodellen	  (se	  avsnitt	  3.2).	  Testning	  I	  gjordes	  på	  följande	  
nycklar	  [14,15,16,17,18,19]: 

1. US	  Declaration	  of	  Independence	  
2. Articles	  of	  Confederation	  
3. King	  James	  Bible	  
4. Bill	  of	  Rights	  and	  the	  Amendments	  
5. Magna	  Carta	  
6. The	  Star	  Sprangled	  Banner	  
7. US	  Constitution	  
8. Virginia	  Charter	  
9. Virginia	  Declaration	  of	  Rights	  
10. Frankenstein	  
11. Ivanhoe	  
12. The	  Gold-‐bug	  

	  
US	  Declaration	  of	  Independence	  testades	  för	  att	  dels	  ge	  en	  indikation	  om	  hur	  väl	  algoritmen	  
fungerade	  och	  dels	  för	  att	  se	  om	  vår	  implementation	  utav	  den	  skulle	  kunna	  återskapa	  lösningen	  och	  
ge	  denna	  höga	  poäng.	  De	  åtta	  påföljande	  nycklarna	  är	  också	  de	  något	  högtravande	  med	  
anknytningar	  till	  USA,	  historiska	  dokument	  som	  är	  skrivna	  under	  en	  för	  studien	  intressant	  tidsperiod.	  
Nyckel	  tio	  och	  elva	  är	  skönlitterära	  texter	  skrivna	  ungefär	  när	  Beale	  skrev	  sitt	  brev,	  vilket	  gör	  att	  de	  
skulle	  kunnat	  cirkulera	  på	  ett	  hotell	  i	  Virginia	  just	  då.	  Den	  sista	  nyckeln,	  The	  Gold-‐bug,	  har	  det	  
förekommit	  konspirationsteorier	  kring	  i	  samband	  med	  Beale,	  därför	  har	  även	  denna	  inkluderats.	  	  
	  
Enligt	  Steg	  I	  (se	  avsnitt	  3.2.1)	  förbereddes	  nycklarna	  på	  olika	  sätt.	  De	  av	  dessa	  nycklar	  som	  innehöll	  
exempelvis	  inledningsstycken	  eller	  rubriker	  testades	  även	  med	  dessa	  uteslutna,	  så	  totalt	  testades	  19	  
olika	  textfiler.	  Dessa	  19	  textfiler	  testades	  allihop	  mot	  varje	  Beale-‐dokument	  (𝐵!, 𝐵!  och  𝐵!)	  på	  nio	  
olika	  vis,	  vilket	  då	  gav	  oss	  513	  olika	  testfall.	  De	  inställningarna	  som	  testades	  visas	  i	  tabell	  1.	  
	  
Inställning	  #	   W	   	  x	  	   	  y	  	   M	  

1	   Ord	  för	  ord	   1	   1	   𝐵ö𝑟𝑗𝑎𝑛 → 𝑆𝑙𝑢𝑡	  
2	   Ord	  för	  ord	   2	   1	   𝐵ö𝑟𝑗𝑎𝑛 → 𝑆𝑙𝑢𝑡	  

3	   Ord	  för	  ord	   1	   1	   𝑆𝑙𝑢𝑡 → 𝐵ö𝑟𝑗𝑎𝑛	  

4	   Ord	  för	  ord	   2	   1	   𝑆𝑙𝑢𝑡 → 𝐵ö𝑟𝑗𝑎𝑛	  

5	   Ord	  för	  ord	   1	   2	   𝐵ö𝑟𝑗𝑎𝑛 → 𝑆𝑙𝑢𝑡	  
6	   Ord	  för	  ord	   2	   2	   𝐵ö𝑟𝑗𝑎𝑛 → 𝑆𝑙𝑢𝑡	  
7	   Ord	  för	  ord	   1	   3	   𝐵ö𝑟𝑗𝑎𝑛 → 𝑆𝑙𝑢𝑡	  

8	   Ord	  för	  ord	   2	   3	   𝐵ö𝑟𝑗𝑎𝑛 → 𝑆𝑙𝑢𝑡	  

9	   Bokstav	  för	  bokstav	   1	   1	   𝐵ö𝑟𝑗𝑎𝑛 → 𝑆𝑙𝑢𝑡	  
Tabell	  1.	  Testningsinställningar	  
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Testning	  II	  utfördes	  på	  följande	  nycklar	  [14,15,16,17,18,19]: 
1. Connecticut	  Colony	  Charter	  of	  1662	  
2. Declaration	  of	  the	  Causes	  and	  Necessity	  of	  Taking	  Up	  Arms	  
3. First	  Inaugural	  Address	  of	  President	  George	  Washington	  
4. First	  Inaugural	  Address	  of	  President	  Thomas	  Jefferson	  
5. Second	  Inaugural	  Address	  of	  President	  Thomas	  Jefferson	  	  
6. Inaugural	  Address	  of	  President	  John	  Adams	  
7. Memorial	  and	  Remonstrance	  
8. First	  Inaugural	  Address	  of	  President	  James	  Monroe	  	  
9. Second	  Inaugural	  Address	  of	  President	  James	  Monroe	  
10. The	  1754	  Albany	  Plan	  of	  Union	  
11. The	  Farewell	  Address	  of	  President	  George	  Washington	  
12. The	  Northwest	  Ordinance	  	  

	  
Samtliga	  av	  dessa	  nycklar	  valdes	  eftersom	  de	  är	  skrivna	  före	  1822	  och	  har	  historisk	  anknytning	  till	  
USA.	  Även	  denna	  gång	  gjordes	  kopior	  med	  redigeringar	  på	  några	  av	  nycklarna,	  så	  totalt	  testades	  16	  
olika	  textfiler	  vilket	  gav	  oss	  432	  nya	  testfall	  (testningen	  utfördes	  även	  här	  med	  inställningar	  enligt	  
tabell	  1).	  	  

4.3.1.	  Avgränsningar	  
• Då	  historien	  säger	  att	  de	  krypterade	  meddelandena	  överlämnats	  1822	  har	  vi	  endast	  berört	  

texter	  (nycklar)	  utgivna	  före	  och	  under	  detta	  årtal.	  Undantaget	  är	  ’the	  Gold-‐bug’	  utgiven	  år	  
1843.	  

• Vi	  använder	  endast	  texter	  (nycklar)	  skrivna	  på	  engelska.	  Eftersom	  så	  stora	  delar	  av	  USA	  under	  
1820-‐talet	  hade	  spansk	  tillhörighet	  och	  Beale	  befunnit	  sig	  kring	  den	  spansk-‐engelska	  gränsen	  
är	  det	  inte	  omöjligt	  att	  han	  talade	  andra	  språk.	  Detta	  kommer	  dock	  inte	  att	  tas	  i	  beaktning.	  

• Vi	  begränsar	  antalet	  variabelinställningar	  till	  de	  som	  anges	  i	  tabell	  1	  trots	  att	  flertalet	  andra	  
möjligheter	  existerar.	  
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4.4. Resultat 

Vid	  testning	  I	  tog	  det	  drygt	  två	  minuter	  för	  programmet	  att	  läsa	  in	  nycklarna,	  utföra	  alla	  operationer,	  
genomföra	  ordidentifieringen	  och	  presentera	  hela	  resultatet	  i	  en	  sorterad	  lista.	  Vid	  testning	  II	  tog	  
motsvarande	  procedur	  mindre	  än	  en	  minut.	  Eftersom	  resultatlistorna	  är	  så	  pass	  långa	  samt	  att	  de	  
testfall	  som	  genererat	  låga	  poäng	  inte	  är	  av	  något	  större	  intresse	  har	  vi	  valt	  att	  bara	  visa	  fem	  i	  topp	  
för	  varje	  Beale-‐dokument	  i	  respektive	  testning.	  Dessa	  presenteras	  i	  tabell	  2-‐6.	  I	  tabellerna	  kan	  vi	  se	  
vilka	  nycklar	  som	  genererat	  högst	  resultat.	  Vi	  kan	  se	  hur	  hög	  poäng	  dessa	  givits,	  vilket	  Beale-‐
dokument	  de	  körts	  emot	  samt	  vilken	  av	  inställningarna	  från	  tabell	  1	  som	  genererat	  detta	  resultat.	  
	  
Nyckel Inställning nr Beale-dokument Poäng 
Bill of Rights and the Amendments I 8 B1 70 
Bill of Rights and the Amendments II 7 B1 67 
Bill of Rights and the Amendments II 8 B1 67 
Virginia Charter (first) II 3 B1 65 
Bill of Rights and the Amendments I 7 B1 64 

Tabell	  2.	  Resultat	  –	  fem	  i	  topp,	  testning	  I,	  B1.	  
	  
Nyckel Inställning nr Beale-dokument Poäng 
Declaration of Independence 1 B2 2488 
Bill of Rights and the Amendments II 7 B2 97 
Declaration of Independence 8 B2 97 
Bill of Rights and the Amendments I 7 B2 96 
Articles of Confederation 1 B2 96 

Tabell	  3.	  Resultat	  -‐	  fem	  i	  topp,	  testning	  I,	  B2.	  
	  
Nyckel Inställning nr Beale-dokument Poäng 
Bill of Rights and the Amendments I 7 B3 74 
Virginia Charter (first) II 7 B3 74 
Bill of Rights and the Amendments II 7 B3 74 
Declaration of Independence 8 B3 73 
US Constitution 8 B3 71 

Tabell	  4.	  Resultat	  –	  fem	  i	  topp,	  testning	  I,	  B3.	  
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Nyckel Inställning nr Beale-dokument Poäng 
First Inaugural Address of President James Monroe 7 B1 68 
Second Inaugural Address of President James Monroe 1 B1 66 
The Farewell Address of President George Washington 7 B1 64 
Connecticut Colony Charter of 1662 7 B1 59 
Connecticut Colony Charter of 1662 3 B1 57 

Tabell	  5.	  Resultat	  –	  fem	  i	  topp,	  testning	  II,	  B1.	  
	  

Nyckel Inställning nr Beale-dokument Poäng 
The First Inaugural Address of President James Monroe 7 B2 101 
The Northwest Ordinance I 8 B2 96 
The Northwest Ordinance II 8 B2 94 
The Farewell Address of President George Washington 7 B2 90 
The Northwest Ordinance I 3 B2 90 

Tabell	  6.	  Resultat	  –	  fem	  i	  topp,	  testning	  II,	  B2.	  
	  
Nyckel Inställning nr Beale-dokument Poäng 
Connecticut Colony Charter of 1662 8 B3 89 
The 1754 Albany Plan of Union 7 B3 81 
The Northwest Ordinance I 3 B3 75 
Connecticut Colony Charter of 1662 3 B3 75 
First Inaugural Address of President Thomas Jefferson 7 B3 74 

Tabell	  7.	  Resultat	  –	  fem	  i	  topp,	  testning	  II,	  B3.	  
	  
När	  vi	  studerat	  resultatet	  har	  vi	  gjort	  följande	  iakttagelser:	  

• Av	  alla	  testfallen	  genererade	  endast	  ett	  av	  dem	  tillräckligt	  mycket	  poäng	  för	  att	  sticka	  ut	  ur	  
mängden.	  Detta	  testfall	  är	  US	  Declaration	  of	  Independence	  testat	  mot	  det	  andra	  Beale-‐
dokumentet	  med	  inställning	  nummer	  1,	  precis	  på	  det	  sättet	  som	  det	  löstes	  på	  för	  hand.	  

• Under	  båda	  testningarna	  återfinns	  de	  högsta	  poängen	  (se	  bilaga	  5	  och	  6)	  ifrån	  Beale:s	  andra	  
papper	  (B2)	  alla	  gånger	  utom	  en.	  	  
	  

Vi	  valde	  att	  titta	  närmare	  på	  de	  två	  testfallen	  som	  i	  första	  testningen	  genererade	  högst	  antal	  poäng	  
(se	  tabell	  3).	  Den	  dekrypterade	  strängen	  (klartextmeddelandet	  Z)	  som	  programmet	  genererade	  var	  
följande	  för	  nummer	  ett	  på	  listan:	  
	  
”ihaiedeposotedinthecopnttolBedoortaboupfourmilesfrombulordsinanepcaiationoriaultsipfestbelowt
hesurlacsofthhgtoundthsfotlowingarticissbeaongingjoiotlttothepartfeswhoslnamfsategiietinnumbert
hrffhttewiththofirstdepositcottistcdoftenhptdredandloprteenpouetrofgoldatdtsirtteightsuodtedandtw
eiiepoundsofsilierdepositednoieighteennineteenthesecondWatabdsdecfighteentwenttonlbntaonsisttd
ohninetffnhuedredandseienpoundsoogoldbtdtweliehundtedatdeightteightofsilieraisotewelsobtainedi
nsttouitinepchangetosbistransportationatdialuelaathirteetrhousanddollarstheaboieissecutfltpackhdi
nitonpotswitswrotcoierstheiaultisrougsltlinedwttsstoneandtheiesselrrestonsolidstoneandarecoisrfdwi
ahothttspapernuaberonedescrialrthcopaatlocalittootstiarlttothatnodifoiculttwillcesadttfindingit”	  
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Jämfört	  med	  det	  klartextmeddelandet	  som	  presenterades	  i	  avsnitt	  4.2	  ses	  att	  de	  båda	  texterna	  liknar	  
varandra.	  De	  som	  uppenbarligen	  skiljer	  dem	  åt	  är	  att	  vår	  sträng	  inte	  innehåller	  skiljetecken	  samt	  att	  
en	  stor	  del	  av	  strängen	  inte	  direkt	  kan	  identifieras	  som	  riktiga	  engelska	  ord.	  Som	  vi	  nämnde	  i	  samma	  
avsnitt	  (4.2)	  har	  en	  rad	  modifieringar	  och	  antaganden	  gjorts	  av	  dels	  nyckeltexten	  och	  dels	  
klartextmeddelandet	  för	  att	  man	  skulle	  kunna	  erhålla	  det	  läsliga	  meddelandet,	  vilket	  innebär	  att	  vårt	  
resultat	  inte	  är	  så	  avlägset	  det	  riktiga	  meddelandet.	  	  	  
	  
Antalet	  riktiga	  ord	  som	  programmet	  hittade	  var	  120	  stycken	  (tre	  tecken	  långa	  eller	  längre).	  Av	  dessa	  
hittades	  bland	  annat	  orden	  nineteenth	  och	  transportation	  (fetmarkerade	  i	  textsträngen	  ovan)	  som	  är	  
bidragande	  faktorer	  till	  den	  höga	  poängen	  eftersom	  de	  är	  så	  pass	  långa	  och	  därmed	  genererar	  
mycket	  poäng	  enligt	  vår	  implementation	  av	  algoritmen.	  	  
	  
Nummer	  två	  i	  tabell	  3	  genererade	  följande	  klartextmeddelande:	  
	  
”rofsoolreeeenetlgfauatlefwldtoroerdfAueagreaaansaeenmtlatdetfeeoweasfktoldesiuerfrwapvemleef
ootsdelanvgagfvoigafoksvadiagdtlgaternivomteAlntegagaefrfgaeeoeereonseaaowfapaeciontspotffa
prauoeeaffrindrreiscarrofoafwtteueofreguodrgplotooeadcfolotcklaeeadnrtaesdeenooertuefprgoorue
oinoafoevoisororlesoreresleopfeeartolgsptneoaoeftltiollosneaodlonrmreevftfaaoeenafevnlkfgfweerre
lttefrovefafaoaflstnfeooylotasnffetlesgrneeneoogdaespaueoiooeooatgfifnanoearoaesaeaitdspetatdm
ertlpotfsergttfalnwoeefgneAoesvocaforatrcitaleooseatpfadoftcetpoeeadtdlodoeraceeenfrosoaoeafria
effyucvealtigeeggeftirscaoegsptoeoasauairptguorefatfoovmorteAltffeoopstfoarteoteelogetetkwfnafo
atauasvtadvedogrfriefaeleftrtneoltopofctnwteoucwareawoeatefarorrsatcrmoeeeeevftrrtueaefvaeenp
rcomoatlotlgte”	  
	  
Här	  hittades	  81	  ord,	  men	  dessa	  var	  betydligt	  kortare	  än	  i	  resultatet	  ovan	  vilket	  medfört	  att	  detta	  
resultat	  endast	  får	  97	  poäng.	  Vi	  ser	  här	  en	  tydlig	  skillnad	  mellan	  en	  sannolik	  nyckel	  och	  en	  nyckel	  som	  
är	  värd	  att	  sållas	  bort.	   	  
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5. Diskussion 
Här	  i	  diskussionsdelen	  väljer	  vi	  att	  inledningsvis	  diskutera	  resultatet	  och	  värdera	  de	  utfall	  vi	  fått.	  
Därefter	  diskutera	  algoritmen	  och	  om	  där	  finns	  förbättringspotential.	  Slutligen	  diskuteras	  
implementationen	  av	  algoritmen.	  

5.1. Diskussion kring resultatet 
I	  resultatet	  misslyckades	  vi	  med	  att	  knäcka	  kryptotexterna	  som	  vi	  hade	  för	  avsikt	  att	  göra,	  men	  vi	  
lyckades	  skapa	  en	  lämplig	  algoritm	  för	  detta	  ändamål.	  Vi	  lyckades	  skapa	  en	  algoritm	  som	  kan	  sålla	  ut	  
nycklar	  som	  inte	  är	  intressanta	  och	  lyfta	  fram	  nycklar	  som	  skulle	  kunna	  vara	  äkta.	  I	  och	  med	  att	  det	  
redan	  knäckta	  kryptots	  nyckel	  får	  så	  pass	  mycket	  högre	  poäng	  än	  övriga,	  trots	  att	  väldigt	  stor	  del	  av	  
klartextmeddelandet	  innehåller	  felstavade	  ord	  eller	  slumpade	  bokstavsföljder,	  vågar	  vi	  säga	  att	  vår	  
algoritm	  faktiskt	  fungerar	  som	  den	  ska	  och	  kan	  med	  fördel	  användas	  för	  att	  försöka	  knäcka	  
bokchiffer.	  	  
 
Intressant	  var	  dock	  att	  i	  nitton	  fall	  utav	  tjugo	  (sett	  till	  båda	  testningarnas	  tio	  i	  topp,	  se	  bilaga	  5	  och	  6)	  
så	  var	  ursprunget	  från	  de	  högsta	  resultaten	  ifrån	  Beale:s	  andra	  papper	  (B2).	  Mest	  troligt	  är	  att	  detta	  
är	  ett	  sammanträffande	  men	  att	  B2	  genererar	  en	  riktig	  text	  medels	  rätt	  nyckel	  är	  sedan	  länge	  
bekräftat.	  Kanske	  kan	  det	  vara	  så	  att	  uppbyggnaden	  av	  detta	  dokument	  även	  gör	  att	  andra	  nycklar	  
lättare	  genererar	  ord	  på	  grund	  av	  dess	  sifferspridning	  eller	  av	  andra	  anledningar.	  Poängsättningen	  
visar	  dock	  att	  det	  handlar	  om	  få	  och	  kortare	  ord	  då	  det	  sällan	  rör	  sig	  om	  mer	  än	  hundra	  poäng	  i	  
slutändan.	  	  
 
För	  att	  kunna	  lösa	  de	  valda	  kryptotexterna	  skulle	  en	  möjlighet	  vara	  att	  göra	  en	  mycket	  stor	  testning	  
innehållande	  all	  litteratur	  som	  det	  möjligt	  går	  att	  nå.	  Skulle	  det	  visa	  sig	  att	  tidsangivelserna	  i	  historien	  
är	  fel	  missar	  vi	  i	  dagsläget	  relevant	  litteratur	  på	  grund	  av	  våra	  avgränsningar.	  Kanske	  behöver	  vi	  inte	  
alls	  tillgång	  till	  mer	  litteratur.	  Kanske	  sitter	  vi	  redan	  på	  precis	  de	  nycklarna	  som	  behövs,	  men	  vi	  har	  
inte	  applicerat	  alla	  tänkbara	  variabelkombinationer	  på	  dessa	  och	  missar	  därför	  lösningen.	  Kanske	  
sitter	  vi	  på	  precis	  rätt	  litteratur,	  tilldelar	  variablerna	  på	  precis	  rätt	  sätt	  men	  har	  tagit	  med	  något	  
stycke	  av	  en	  text	  som	  uteslöts	  vid	  krypteringen,	  vilket	  gör	  att	  vår	  numrering	  för	  	  𝑇!	  blir	  helt	  fel.	  Om	  
det	  är	  så	  att	  nyckeln	  som	  använts	  inte	  finns	  tillgänglig	  för	  allmänheten	  eller	  att	  historien	  helt	  enkelt	  
är	  en	  bluff	  så	  är	  möjligheten	  att	  knäcka	  Beale:s	  krypto	  väldigt	  liten.	  
	  
De	  två	  olösta	  dokumenten	  förblir	  så	  även	  efter	  vår	  studie,	  men	  det	  finns	  hopp	  inför	  framtiden	  om	  ett	  
komplett	  datoriserat	  verktyg	  som	  kan	  överlista	  Beale	  och	  hans	  motsvarigheter	  en	  gång	  för	  alla.	  	  
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5.2. Diskussion kring algoritmen 
Den	  algoritm	  som	  vi	  föreslagit	  går	  naturligtvis	  att	  utvecklas	  och	  modifieras	  på	  flera	  olika	  sätt,	  men	  
redan	  i	  det	  skick	  den	  är	  i	  idag	  kan	  den	  användas	  till	  mer	  än	  bara	  våra	  undersökningar.	  I	  våra	  testfall	  
försökte	  vi	  lösa	  Beale:s	  krypterade	  dokument	  men	  det	  finns	  ingenting	  som	  begränsar	  algoritmen	  till	  
dessa.	  Andra	  olösta	  bokchiffer	  kan	  även	  de	  finna	  sina	  potentiella	  nycklar	  genom	  samma	  algoritm.	  	  
	  
Ett	  moment	  som	  skulle	  kunna	  ha	  stärkt	  algoritmen	  avsevärt	  skulle	  ha	  varit	  att	  använda	  sig	  av	  
Levenshtein-‐avstånd	  för	  att	  finna	  felstavade	  ord	  som	  uppträtt	  på	  grund	  av	  förskjutningar	  eller	  
förändringar	  i	  originaltexten	  (läs	  nyckeln).	  Studerar	  vi	  klartextmeddelandet	  i	  resultatet	  (se	  avsnitt	  
4.4)	  kan	  vi	  se	  hur	  flera	  ord	  har	  korta	  avstånd	  till	  vad	  de	  faktiskt	  ämnades	  vara.	  Exempelvis	  så	  inleds	  
klartextmeddelandet	  med	  ”ihaiedeposoted…”	  där	  vi	  kan	  se	  att	  både	  have	  och	  deposited	  ligger	  på	  
avstånd	  ett	  (ett	  teckens	  förändring)	  ifrån	  sin	  felstavade	  version.	  Har	  något	  av	  de	  olösta	  papperna	  fått	  
en	  stor	  förskjutning,	  dvs.	  en	  högre	  densitet	  av	  felstavningar,	  i	  modernare	  versioner	  skulle	  denna	  
lösning	  kunna	  ge	  avsevärt	  mycket	  högre	  poäng	  och	  på	  så	  vis	  indikera	  möjliga	  nycklar	  annorlunda	  än	  
vad	  som	  sker	  nu.	  
 
Ytterligare	  möjlighet	  för	  vidare	  utveckling	  skulle	  kunna	  vara	  att	  identifiera	  intressanta	  bokstavsföljder	  
som	  inte	  är	  riktiga	  ord	  men	  ändå	  kan	  vara	  intressanta.	  Exempelvis	  skulle	  den	  tidigare	  nämnda	  
bokstavsföljden	  abfdefghiijklmmnohpp	  inte	  ge	  några	  poäng	  alls	  i	  vårt	  program.	  Huruvida	  en	  sådan	  
osannolik	  bokstavsföljd	  som	  är	  långt	  ifrån	  ett	  riktigt	  ord	  är	  värd	  att	  undersöka	  närmare	  kan	  dock	  
diskuteras	  närmare.	  En	  lösning	  skulle	  då	  kunna	  vara	  att	  introducera	  dessa	  i	  ordlistan	  som	  trie:en	  R	  
matas	  med.	  

5.3. Diskussion kring implementationen 

Programmet	  klarar	  av	  att	  läsa	  in	  texter	  (läs:	  nycklar)	  på	  alla	  språk	  som	  använder	  det	  moderna	  latinska	  
alfabetet.	  En	  modifiering	  här	  skulle	  då	  kunna	  vara	  att	  tillåta	  olika	  typer	  av	  specialtecken	  som	  endast	  
används	  i	  vissa	  språk,	  så	  som	  å,	  ä	  och	  ö,	  eller	  att	  kunna	  läsa	  in	  flera	  typer	  av	  alfabet.	  Programmet	  
klarar	  dock	  i	  dagsläget	  inte	  av	  att	  finna	  ord	  i	  den	  returnerade	  strängen	  om	  klartextmeddelandet	  är	  
skrivet	  på	  något	  annat	  språk	  än	  engelska.	  Detta	  löses	  dock	  enkelt	  genom	  att	  lägga	  till	  fler	  ordlistor	  
länkade	  till	  programmet	  och	  dess	  trie	  (se	  avsnitt	  2.6).	  
	  
Ordlistan	  som	  används	  i	  implementationens	  trie	  är	  från	  modern	  tid	  då	  en	  tidsenlig	  sådan	  varit	  svår	  
att	  få	  tag	  på	  i	  lämpligt	  format.	  Denna	  ordlista	  innehåller	  inga	  namn,	  vare	  sig	  person-‐	  eller	  ortsnamn,	  
vilket	  skulle	  kunna	  vara	  önskvärt.	  Möjligheten	  att	  lägga	  till	  dessa	  i	  ordlistan	  finns	  men	  är	  ingenting	  
implementationen	  nyttjar	  idag.	  
	  
Med	  större	  testningar,	  dvs.	  testningar	  där	  fler	  nycklar	  går	  igenom	  algoritmen,	  sätts	  också	  högre	  krav	  
på	  den	  hårdvara	  på	  vilken	  implementationen	  körs.	  Beräknings-‐	  och	  minneskapacitet	  hos	  datorn	  har	  
redan	  nu	  visat	  sig	  påverka	  tidsåtgången	  för	  algoritmens	  utförande.	  Inför	  större	  testningar	  borde	  
därför	  datorns	  prestanda	  utvärderas	  om	  den	  är	  tillräcklig	  för	  försöket.	  
	  
I	  övrigt	  finns	  problemet	  med	  att	  finna	  lämplig	  bevarad	  litteratur	  från	  rätt	  tidsperiod	  öppet	  för	  
allmänheten	  på	  internet.	  Vi	  har	  funnit	  flera	  webbplatser	  innehållandes	  litteratur,	  men	  mycket	  av	  
innehållet	  på	  dessa	  har	  känts	  något	  irrelevant	  för	  vårt	  projekt.	  De	  flesta	  nycklar	  vi	  ansett	  värda	  att	  
undersöka	  har	  haft	  någon	  typ	  av	  historisk	  anknytning,	  likt	  US	  Declaration	  of	  Independence,	  ty	  att	  
söka	  igenom	  all	  typ	  av	  litteratur	  från	  denna	  tidsperiod	  skulle	  göra	  de	  inledande	  stegen	  i	  algoritmen	  
till	  ett	  mycket	  tidskrävande	  arbete.	  
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5.4. Arbetet i ett vidare sammanhang 

Arbetet	  som	  gjort	  berör	  inte	  särskilt	  många	  etiskt	  känsliga	  punkter	  utöver	  det	  faktum	  att	  knäckandet	  
av	  krypton	  oavsett	  typ	  leder	  till	  att	  information	  som	  man	  försökt	  hemlighålla	  blir	  läsbar.	  Det	  är	  med	  
en	  medvetenhet	  om	  detta	  som	  vi	  valt	  att	  fortsätta	  studien.	  
	  
Då	  vi	  valt	  att	  just	  utmana	  bokchiffer	  som	  hör	  till	  en	  av	  de	  äldre	  krypteringsteknikerna	  tar	  sig	  vår	  
algoritm	  inte	  an	  något	  av	  de	  kända	  krypteringssystemen	  som	  i	  dagsläget	  används	  för	  att	  hemlighålla	  
information.	  I	  Beale:s	  fall	  skulle	  dekrypteringen	  av	  hans	  papper	  troligtvis	  inte	  påverka	  någon	  nu	  
levande	  människa	  i	  negativ	  bemärkelse.	  Vi	  beskriver	  mest	  om	  Beale:s	  krypton	  men	  också	  andra	  av	  
liknande	  slag.	  Det	  är	  dock	  inte	  sagt	  att	  chiffreringstekniken	  inte	  används	  för	  att	  hemlighålla	  andra	  
typer	  av	  information.	  Kryptering	  användes	  förr	  som	  känt	  var	  inom	  militära	  sammanhang	  och	  skulle	  
algoritmen	  i	  ett	  värstafallsscenario	  öppna	  upp	  för	  läsandet	  av	  sådan	  information	  i	  dagsläget	  skulle	  
konsekvenserna	  kunna	  bli	  ödesdigra.	  I	  militära	  sammanhang	  handlar	  det	  i	  slutändan	  om	  liv,	  i	  
affärsvärlden	  kommer	  det	  till	  pengar.	  Våra	  antaganden	  kring	  detta	  är	  att	  sådan	  typ	  av	  information	  
inte	  är	  av	  detta,	  relativt	  enkla	  slag.	  Det	  kan	  naturligtvis	  vara	  så	  att	  bokchiffer	  än	  idag	  används	  för	  att	  
kryptera	  meddelanden	  i	  mindre	  skala,	  men	  vi	  är	  långt	  ifrån	  att	  utmana	  större	  sammanhang	  så	  som	  
säkerheten	  över	  nätet	  eller	  andra	  typer	  av	  kommunikationssystem.	  
	  
Det	  finns	  dock	  forskning	  på	  hur	  den	  gamla	  kryptotekniken	  kan	  komma	  att	  användas	  för	  att	  uppnå	  
perfekt	  säkerhet	  [20,21].	  Om	  modifieringar	  i	  den	  normala	  lösningsmetodiken	  sker	  påstår	  vissa	  att	  
styrkan	  hos	  ett	  one-‐time	  pad	  kan	  återfinnas	  i	  bokchiffer	  och	  nyttjas	  inom	  datakryptering.	  Fördelar	  att	  
kunna	  använda	  metodiken	  hos	  bokchiffer	  kan	  tillsammans	  med	  datorfunktioner	  för	  slump	  och	  
hashning,	  för	  översättning	  mellan	  siffror	  och	  bokstäver	  och	  dess	  stora	  beräkningskapacitet	  komma	  
att	  utveckla	  datakommunikationssäkerheten	  ytterligare.	  Vår	  algoritm	  är	  dock	  inget	  hot	  mot	  en	  så	  
pass	  avancerad	  version	  av	  det	  traditionella	  bokchiffret.	  
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6. Slutsatser 
Att	  söka	  statistiska	  skillnader	  i	  klartextmeddelandena	  har	  i	  vårt	  fall	  visat	  sig	  både	  möjligt	  och	  
förtjänstfullt.	  Trots	  svårigheterna	  som	  bokchiffer	  medför	  lyckas	  algoritmen	  undersöka	  och	  premiera	  
mer	  sannolika	  nycklar.	  Pivotelementet	  vars	  nyckel	  var	  känd	  (B2	  och	  Declaration	  of	  Independence)	  har	  
påvisats	  få	  signifikanta	  skillnader	  i	  bedömningen	  i	  förhållande	  till	  de	  mindre	  sannolika	  och	  okända	  
nycklarna.	  Syftet	  var	  att	  algoritmen	  skulle	  klara	  av	  att	  peka	  ut	  de	  nycklar	  och	  dess	  metoder	  som	  
skilde	  sig	  från	  övriga.	  Tillsammans	  med	  datorns	  beräkningskraft	  öppnades	  möjligheten	  att	  använda	  
denna	  brute	  force-‐metod	  under	  testningen	  då	  tidsaspekten	  ej	  längre	  var	  ett	  problem.	  Det	  var	  möjligt	  
att	  återskapa	  det	  arbetssätt	  och	  det	  resultat	  som	  tidigare	  uppnåtts	  för	  hand,	  något	  som	  återigen	  
bevisades	  av	  pivotelementet.	  Att	  själv	  studera	  och	  komma	  på	  nya	  lösningar	  för	  hur	  ett	  meddelande	  
kan	  krypteras	  genom	  en	  bok	  eller	  text	  ger	  insikt	  om	  hur	  svårt	  det	  skulle	  kunna	  bli	  för	  de	  som	  försöker	  
knäcka	  kryptot.	  
	  
Tillvägagångssättet	  som	  algoritmen	  beskriver	  skulle	  kunna	  nyttjas	  på	  vilket	  bokchiffer	  som	  helst	  men	  
mycket	  av	  framgångsfaktorn	  ligger	  hos	  den	  som	  använder	  metoden	  och	  dennes	  fantasi.	  Lärdomar	  
som	  kan	  dras	  är	  hur	  varianter	  och	  kombinationer	  av	  olika	  sätt	  att	  numrera	  och	  läsa	  en	  nyckel	  
försvårar	  för	  den	  som	  försöker	  lösa	  kryptot.	  Om	  sedan	  både	  nyckel,	  inläsnings-‐	  och	  numreringsmetod	  
är	  okänd	  blir	  det	  ett	  betungande	  arbete	  för	  kodknäckaren.	  Men	  då	  vi	  hittat	  ett	  dokument	  som	  
beskriver	  motsvarande	  problem	  där	  de	  dessutom	  använder	  en	  liknande	  lösning	  (se	  avsnitt	  2.5)	  
styrker	  det	  valet	  av	  metod	  att	  ta	  sig	  an	  bokchiffer	  av	  detta	  slag	  i	  förhållande	  till	  alternativa	  
lösningsgångar	  (se	  avsnitt	  2.4).	  Algoritmen	  får	  styrkor	  som	  sträcker	  sig	  bortom	  språkbarriären	  då	  
flera	  av	  orden	  normalt	  är	  låneord,	  något	  som	  denna	  likartade	  lösning	  visat	  på.	  
 
I	  framtiden	  skulle	  det	  vara	  intressant	  att	  göra	  större	  testningar	  med	  fler	  nycklar	  som	  testas	  mot	  fler	  
kombinationer	  av	  algoritmens	  variabler,	  samt	  tillåta	  att	  fler	  läsnings-‐	  och	  skrivningsmetoder	  (se	  
mängderna	  för	  exempelvis	  M	  och	  W	  i	  avsnitt	  3.1)	  lades	  till	  i	  algoritmen.	  Fler	  nycklar	  skulle	  kunna	  
hittas	  och	  modifieras	  i	  olika	  led	  för	  att	  testas.	  Skulle	  data	  för	  de	  olika	  variabelinställningarna	  och	  
resultatet	  efter	  varje	  körning	  sparas	  skulle	  en	  större	  testning	  kunna	  effektiviseras. 
 
För	  att	  avsluta	  denna	  rapport	  vill	  vi	  citera	  Morriss	  okände	  vän,	  han	  som	  publicerade	  the	  Beale	  Papers	  
och	  på	  sätt	  och	  vis	  la	  grunden	  för	  vår	  studie	  [1]:	   
 
“Before	  giving	  the	  papers	  to	  the	  public,	  I	  would	  say	  a	  word	  to	  those	  who	  may	  take	  an	  interest	  in	  
them,	  and	  give	  them	  a	  little	  advice,	  acquired	  by	  bitter	  experience.	  It	  is,	  to	  devote	  only	  such	  time	  as	  
can	  be	  spared	  from	  your	  legitimate	  business	  to	  the	  task,	  and	  if	  you	  can	  spare	  no	  time,	  let	  the	  matter	  
alone.	  Should	  you	  disregard	  my	  advice,	  do	  not	  hold	  me	  responsible	  that	  the	  poverty	  you	  have	  courted	  
is	  more	  easily	  found	  than	  accomplishment	  of	  your	  wishes,	  and	  I	  would	  avoid	  the	  sight	  of	  another	  
reduced	  to	  my	  condition.	  Nor	  is	  it	  necessary	  to	  devote	  the	  time	  that	  I	  did	  to	  this	  matter,	  as	  accident	  
alone,	  without	  the	  promised	  key,	  will	  ever	  develop	  the	  mystery.	  If	  revealed	  by	  accident,	  a	  few	  hours	  
devoted	  to	  the	  subject	  may	  accomplish	  results	  which	  were	  denied	  to	  years	  of	  patient	  toil.	  Again,	  
never,	  as	  I	  have	  done,	  sacrifice	  your	  own	  and	  your	  family's	  interests	  to	  what	  may	  prove	  an	  illusion;	  
but,	  as	  I	  have	  already	  said,	  when	  your	  day's	  work	  is	  done,	  and	  you	  are	  comfortably	  seated	  by	  your	  
good	  fire,	  a	  short	  time	  devoted	  to	  the	  subject	  can	  injure	  no	  one,	  and	  may	  bring	  its	  reward.” 
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