kryptologie pro praxi

Rozjímání o Rychlé šifře
Podezíráme matku Pﬁírodu, Ïe do DNA zakódovala tﬁi základní ‰ifry: substituci, transpozici a aditivní ‰ifru. V˘voj v uplynul˘ch
4000 letech, kteTabulka 1 Caesarova šifra
r˘mi pro‰la vûda
o utajování, zaABCDEFGHIJK....XYZ
pﬁíãinil, Ïe tato
DEFGHIJKLMN...ABC
skuteãnost vyplynula na povrch. Lidé od poãítaãÛ (ﬁíkejme
struãnû programátoﬁi) tíhnou k té poslední,
a konkrétnû k její variantû, tzv. Vigenerovû
‰ifﬁe, neboÈ kdyÏ pﬁitlaãíte, aby nûjakou nezávaznou ‰ifru rychle vymysleli, pﬁijdou
právû s touto ‰ifrou.

Vigenerova šifra
U programátorÛ obãas vzniká situace, Ïe
pí‰í nûjakou aplikaci, kde zpoãátku nejde
o utajení, ale jak se dílo ch˘lí ke konci,
ukazuje se, Ïe data leÏí na disku jen tak,
a i kdyÏ se nejedná o primární hrozbu, bylo
by zbyteãné, aby nûkoho dráÏdila. Proto
vznikne dodateãn˘ poÏadavek „nûjak to za‰ifrujte, ale aÈ to v Ïádném pﬁípadû nebrzdí
aplikaci“. TvÛrce se nyní soustﬁedí na ‰ifru.
Zjistí, Ïe standard nechce pouÏít, protoÏe by
to dost zdrÏovalo. A pak, on potﬁebuje z daného místa pﬁeãíst tﬁeba ãtyﬁi bajty a nûkam
jinam uloÏit tﬁeba padesát bajtÛ, kdeÏto AES
pracuje s bloky o 16 bajtech.
(Teì maliãko pﬁeru‰íme tok jeho my‰lenek. Tohle v‰echno vûda o ‰ifrování uÏ vyﬁe‰ila tzv. mody ‰ifrování – tﬁeba ãítaãov˘
modus, modus CFB, proudov˘mi ‰iframi
apod., ale aÏ v posledních tﬁiceti letech, coÏ
matka Pﬁíroda je‰tû nestaãila zakódovat do
na‰ich hlav, zatímco Vigenerovu ‰ifru do nás
pûchuje uÏ 500 let.)
Navíc to musí b˘t nûco, co velmi rychle
naprogramuje. A právû teì (nevíme proã)
mozek dodává informaci, Ïe se na data
mÛÏe naãítat periodicky opakovan˘ tajn˘
klíã. To je rozhodující okamÏik, dál uÏ je
jen milion jeho variant a my budeme rozvíjet pouze jednu. Celé za‰ifrování navrhne
tak, Ïe bude mít v zásadû tvar z = d xor k,
kde d jsou tekoucí vstupní data a k je tekoucí klíã. Klíã má délku D a ﬁeknûme, Ïe
je uloÏen jako pole bajtÛ k[0, ..., D-1], které
se pouÏívá periodicky za sebou. Pﬁesnûji
má potom algoritmus tvar znak[pozice] =
data[pozice] xor k[pozice modulo D]. V˘hoda je, Ïe bajty na 1.,2., ..., D- té pozici se
pokaÏdé zakr˘vají jin˘m bajtem klíãe. Dále
tu máme vynikající vlastnost, Ïe algoritmus pro za‰ifrování je stejn˘ jako algoritmus pro de‰ifrování! (a tak lze zaﬁadit
jen jakoby „driver“ mezi ãtení/zápis
dat). Skuteãnû, aÈ de‰ifrujeme nebo ‰ifrujeme, vÏdy provádíme stejnou operaci – xorujeme na vstupní data odpovídající bajt klíãe. Navíc, tato operace
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X-ﬁádek Tabuly se dal vytvoﬁit nastavením
vnûj‰ího písmene X nad vnitﬁní písmeno A.
Tato ‰ifrovací pomÛcka byla jednoduchá
a pouÏívala se 500 let na
Tabulka 2 Tabula recta
(obr. 1 je v americké verzi
z doby obãanské války).
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Alberti v‰ak poznamenal,
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Ïe bûhem ‰ifrování zpráBCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZA
vy by se mohlo nastavení
CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAB
kotouãÛ mûnit, ãímÏ
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC
objevil polyalfabetickou
.......................................................
substituci. V roce 1518
WXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
J. Trithemius vydal první
XYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
Obr. 1 Šifrovací disk
ti‰tûnou
kryptologickou
YZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
knihu, Polygraphiae, která obsahuje
ZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
tabulku 2. Navrhoval, aby se ‰ifrovalo poZjednodušení
stupnû první písmeno A-abecedou, druhé
KdyÏ je klíã del‰í, na kaÏdé pozici se ‰ifruje B-abecedou atd. „Ná‰“ VigenerÛv systém vyjin˘m bajtem klíãe. To je dobré pro zakrytí nalezl G. Belaso v roce 1553 a popsal ho
otevﬁeného textu, ale ‰patné pro „driver“, v knize La Cifra. Zvolil tajn˘ krátk˘ klíã (nakterému se musí ﬁíci, na jaké pozici je dan˘ pﬁíklad KLIC), pomocí nûhoÏ vybíral ﬁádky
znak. Kdyby v‰echny znaky klíãe byly stejné Tabuly, kter˘mi ‰ifroval: K-ﬁádek, L-ﬁádek,
(tj. D = 1), ‰ifrovali bychom na kaÏdé pozici I-ﬁádek, C-ﬁádek a poté od K-ﬁádku zase dostejnû, a to tak, Ïe znak d bychom zamûnili kola. G. Porta v roce 1563 v knize De Furviza znak d xor k a nepotﬁebovali bychom tis Literarum Notis popsal obecn˘ princip
udávat pozici znaku. PouÏívali bychom tedy polyafabetické substituce. Navrhl, aby Tajednu substituci jako Caesar (tabulka 1), bula recta obsahovala zpﬁeházené abecedy
dal‰í z metod, kterou nám Pﬁíroda nûkam ‰i- a BelasÛv klíã byl co nejdel‰í. Koneãnû
B. Vigenere v roce 1585 v knize Pojednání
kovnû zakódovala.
o ‰ifrách popsal tzv. autoklíã, ale z nûjakého
Polyalfabetická substituce
dÛvodu se právû BelasÛv systém zaãal naz˘Zvolíme-li kvalitnûj‰í klíã o více znacích vat Vigenerov˘m (?!). ZÛstal 300 let nelu‰ti(D >1), máme k ‰ifrování více ‰ifrov˘ch abe- teln˘m! Jeho rozlu‰tûní popsal aÏ v roce
ced, a to na kaÏdou z D pozic jednu. Na‰i 1863 F. Kasiski. V roce 1917 G. Vernam poupﬁedchÛdci, kteﬁí nemûli poãítaãe, pouÏívali Ïil VigenerÛv systém s binární abecedou
abecedu o 26 znacích a místo binární ope- a prodlouÏil délku Belasova klíãe do nekorace xor pouÏívali pﬁiãítání, pﬁesnûji posun neãna. Tím vznikla teoreticky i prakticky nev abecedû (kdyÏ byl klíã A, posun byl o nu- rozlu‰titelná ‰ifra za pﬁedpokladu, Ïe klíã je
la, B o jednu pozici atd.). Dnes bychom jed- náhodn˘ a je pouÏit jen k ‰ifrování jedné
nodu‰e ﬁekli pﬁiãítání modulo 26, takÏe ope- zprávy. DÛkaz, Ïe tuto ‰ifru nelze rozlu‰tit,
race by mûla tvar (d + k) mod 26, ale dﬁíve se podal aÏ v roce 1949 C. E. Shannon. Je to
tato operace vyjadﬁovala tabulkou, latinsky jedna z mála ‰ifer, kde nezáleÏí na tom, jak je
Tabula recta (tabulka 2) (dále jen „Tabula“). útoãník chytr˘ a kolik má poãítaãÛ, vãetnû
V záhlaví Tabuly je abeceda otevﬁená, kvantov˘ch. Zprávu bez klíãe nikdy nerozv prvním ﬁádku je první ‰ifrová abeceda lu‰tí. V tom je velk˘ rozdíl od Vigenerovy
(oznaãme ji pracovnû A-abeceda), v dru- ‰ifry, jejíÏ lu‰tûní je ‰kolní úlohou.
A propos, kde dne‰ní programátoﬁi berou
hém ﬁádku je druhá ‰ifrová abeceda atd.,
aÏ v 26. ﬁádku je Z-abeceda. Na této tabulce klíã k oné Vigenerovû ‰ifﬁe, kterou pouÏívají? Vrátíme-li se k na‰í aplikaci, bude muset
si ukáÏeme v˘voj ‰ifrování.
klíã asi zadat její uÏivatel. Pak se ale zjistí, Ïe
je to neprÛchodná komplikace, takÏe nakoJak vznikla Vigenerova šifra
Caesar (50 let pﬁ. n. l.) proslul svojí ‰ifrou, nec program pouÏije nûjakou „tajnou konkdy písmena posouval o tﬁi místa v abecedû, stantu“. O kvalitû takového ‰ifrování nelze
tedy pouÏíval D-ﬁádek. Pozdûji se zaãala samozﬁejmû ani hovoﬁit, nicménû pÛvodní
pouÏívat nikoli posunutá abeceda, ale zpﬁe- úãel to splÀuje.
házená (zamíchan˘ ﬁádek). V roce 1400 je uÏ
známa frekvenãní anal˘za a lu‰tûní takové
Vlastimil Klíma, Tomá‰ Rosa,
substituce. Pro posun se pouÏívaly i mechav.klima@volny.cz, tomas.rosa@rb.cz
nické pomÛcky, jednou z nich byl ‰ifrovací
disk, kter˘ vynalezl L. Alberti v roce 1467. LITERATURA
Sestával ze dvou koleãek, na jejichÏ obvodu [1] E-archivy http://cryptography.hyperlink.cz, http://
byla otevﬁená a ‰ifrová abeceda. Jak˘koliv
crypto.hyperlink.cz
opravdu nic nezdrÏí, takÏe úloha je úspû‰nû vyﬁe‰ena. Zb˘vá je‰tû klíã, ale
o tom aÏ pozdûji.
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