
Základní cíle informační bezpečnosti přednáška 1. 
 
• V dnešní době je většina informací vytvářena, udržována, a přenášena v elektronické podobě. 
• Informace mohou být cílem různých útoků, které souvisí s elektronickou povahou dat a proto je přenášená 
data nezbytné chránit. 
• Existuje několik základních cílů, které je potřeba splnit, aby byl systém manipulující s (elektronickými) daty 
považován za důvěryhodný. 
 
Jaké jsou základní cíle? Tyto cíle pomáhá plnit vědní disciplína – kryptografie. 
 
Základní pojmy 
Kryptologie (Cryptology) = vědní obor zahrnující kryptografii a kryptoanalýzu 
Kryptografie (Cryptography) = návrh a konstrukce kryptografických algoritmů a způsoby jejich využívání 
Kryptonalýza (Cryptanalysis) = zabývá se metodami získávání otevřeného textu z textu šifrového bez 
znalosti klíče, zkoumá odolnost a zranitelnost kryptosystémů 
 
Původ z řečtiny : 
• kryptós (skrytý) 
• gráphein (psát) 
• logos (věda) 
• před nástupem počítačů byla kryptografie řazena k lingvistice 
• v současnosti kryptografie úzce využívá matematiku 
• zejména oblasti: modulární aritmetika 

teorie informace 
teorie výpočetní složitosti 
teorie pravděpodobnosti 
statistika 

 
Otevřený text (OT) / Plain text (PT) = informace v čitelné podobě, která bude šifrována 
Šifrový text (ŠT) / Cipher text (CT) = informace, které, která je výsledkem šifrování a je čitelná pouze se 
znalostí nějaké „tajné“ informace 
Šifrování / Encryption = použití šifrovacího algoritmu 
Dešifrování / Decryption = získání otevřeného textu ze šifrového textu pomocí šifrovacího algoritmu a klíče 
Klíč / Key = parametr kryptografického algoritmu (utajovaný), bezpečnost kryptosystému závisí na 
bezpečnosti klíče 
Kryptografický algoritmus (šifrovací algoritmus, kryptosystém, šifra / cryptographic algorithm, encryption 
algorithm, cryptosystem, cipher) = matematický postup, který přetváří otevřený text do takové podoby, kdy 
původní informace se stává nečitelnou a obráceně, postup, který přetváří šifrový text do podoby otevřeného 
čitelného textu. 
Klíč / key = jeden ze vstupů šifrovacího algoritmu 

element, který změní obecný šifrovací algoritmus ve specifický postup šifrování 
Heslo / password =  řetězec znaků sloužící k ověření uživatelovy identity 

heslo může být použito nebo transformováno na klíč 
Passphrase = použití jako heslo, ale skládá se ze sekvence slov 
 
• symetrická šifra / symmetric key cryptosystem = kryptografický algoritmus, který pro šifrování i dešifrování 
používá tentýž klíč (není zcela přesné) 
• asymetrická šifra / public key cryptosystem = kryptografický algoritmus, který používá dva odlišné klíče, 
jeden pro šifrování a jeden pro dešifrování 
• veřejný klíč / public key = jeden z dvojice klíčů asymetrického šifrovacího algoritmu, obvykle slouží k 
šifrování a nemusí být utajován 
• soukromý klíč / private key = druhý z dvojice klíčů asymetrického šifrovacího algoritmu, obvykle slouží k 
dešifrování a musí být vždy utajován 
 
• Šifra se používá k šifrování otevřeného textu 
• Výsledkem šifrování je šifrový text (ŠT) 
• Dešifrováním získáme zpět ze šifrového textu text otevřený. 
• Klíč slouží k jedinečnému nastavení šifrovacího algoritmu. 
• Symetrický kryptosystém používá stejný klíč k šifrování i dešifrování. 
• Asymetrický kryptosystém používá šifrování a dešifrování dva různé klíče - veřejný klíč a soukromý klíč. 
 
 
 
 



Autentizace = proces ověření identity entity (člověk, program, systém). 
• Dvě možné formy • Verifikace - entita se aktivně identifikuje, systém pouze potvrdí shodu 

• Identifikace - systém aktivně vyhledá v databázi odpovídající záznam 
• Může být vzájemná nebo jednostranná. 
Autorizace 
• Oprávnění přístupu k systémovým zdrojům. 
• V průběhu autorizace se určuje k jakým zdrojům má uživatel přístup. 
 
Utajení 
• Informace je dosažitelná pouze autorizovaným 
subjektům. 
• Utajení zajišťují šifrovací (kryptografické) algoritmy 
 
Integrita 
Vlastnost systému zajišťující, že přenášená informace nebyla zničena, ztracena nebo modifikována, resp. 
schopnost detekce takovéto změny. 
 
Nepopiratelnost 
Subjekt nemůže důvěryhodně popřít své minulé požadavky nebo činy. 
Příklad: 
Při placení platební kartou podpisem (nebo také znalostí PINu) stvrzujete, že jste skutečně čerpali danou 
službu/zboží. V budoucnosti pak tento fakt nemůžete popírat. 
 
Prostředky používané k dosažení základních cílů: 

• šifrovací algoritmy 
• hashovací funkce, MAC/HMAC 
• kryptografické protokoly 
• časová razítka (známky) 
• digitální podpisy 



Shannonův model kryptosystému přednáška 2a 

 

 
Kryptoanalýza 
• Věda o hledání slabých míst a/nebo prolamování matematických metod informační bezpečnosti 
• Cílem je získání OT bez znalosti klíče (případně proces získání klíče nebo obojího). 
• Kryptosystém lze prolomit využitím bezpečnostní chyby v: 

• šifrovacím algoritmu 
• komunikačním protokolu využívajícím daný šifrovací algoritmus 
• schématu pro správu klíčů 

 
 
 
 
 
 
  



Kategorie útoků na kryptosystém přednáška 
 

Útok se znalostí Útočník má k dispozici  

Pouze ŠT - ŠT + šifrovací algoritmus Pasivní útočník 

Pouze ŠT a OT 
- ŠT + šifrovací algoritmus 
- jeden nebo více párů ŠT-OT 
svázaných klíčem K 

 

Vybraných OT 

- ŠT + šifrovací algoritmus 
- kryptoanalytikem vybrané OT 
spolu s odpovídajícími 
zašifrovanými ŠT 

Diferenciální kryptoanalýza 

Adaptivních vybraných OT 

- ŠT + šifrovací algoritmus 
- kryptoanalytikem vybrané OT 
spolu s odpovídajícími 
zašifrovanými ŠT 
- kryptoanalytik může OT 
modifikovat na základě výsledků 
předchozího šifrování 

Aktivní útočník - nestojí vně 
systému, ale je jeho součástí 

Vybraných ŠT 

- ŠT 
- algoritmus 
- údajné ŠT zvolené 
kryptoanalytikem a k němu 
příslušející dešifrované OT 

Algoritmy veřejného klíče 

Vybraných OT a ŠT 

- ŠT + šifrovací algoritmus 
- kryptoanalytikem vybrané OT 
spolu s odpovídajícími 
zašifrovanými ŠT 
- údajné ŠT zvolené 
kryptoanalytikem a k němu 
příslušející dešifrované OT 

 

tok se znalostí Útočník má k dispozici 
Kryptoanalýza 
• útok hrubou silou (brute-force ) 
• prohledání celého prostoru klíčů 
• nejjednodušší útok 
• složitost je úměrná množství klíčů 
• předpokládáme, že jsme schopni detekovat nalezení OT 
• vzorec pro odhad pravděpodobnosti úspěchu útoku hrubou silou 
 

 
 
• rubber-hose (pendreková) kryptoanalýza 
• korupční kryptoanalýza 
• social engineering 
 

 



Kryptoanalýza – postranní kanály 
• „alternativní“ způsoby útoků na kryptosystém 
• neútočí se na samotný algoritmus, ale jeho implementaci 
 
Klasické postranní kanály: 
• Timing analysis – útok založený na analýze doby trvání různých mat. operací 
• Power monitoring analysis – viz předchozí případ, ale sleduje se spotřeba 
• Radiation monitoring analysis - sleduje se vyzařování v různých částech spektra, 
• Fault analysis – získávání informací z chybových hlášení… 
• lze realizovat i adaptivní postranní kanály 
 
Nepodmíněná a výpočetní bezpečnost 
Nepodmíněná bezpečnost 

• Šifru nelze prolomit bez ohledu na dostupné množství výpočetního výkonu, protože ŠT neposkytuje 
dostatek informací nutných k jednoznačnému rozpoznání odpovídajícího OT 

Výpočetní bezpečnost 
• Cena za prolomení šifry přesahuje cenu chráněné informace 
• Čas nutný k prolomení šifry přesahuje dobu životnosti chráněné informace 
 

  



Kerchhoffův princip 
Utajení šifrovacího algoritmu nesmí sloužit jako opatření nahrazující nebo garantující kvalitu šifrovacího 
systému. 
Základní předpoklad při konstrukci kryptosystémů: 

• útočník zná celý kryptosystém 
• pouze klíč je tajný 
• kryptografické algoritmy nejsou tajné 

Proč by měl tento předpoklad platit ? 
• utajované algoritmy nikdy nezůstanou navždy tajné 
• praxe ukazuje, že v utajovaných algoritmech jsou po odhalení často nalezeny bezpečnostní chyby 
• je lepší odhalit chyby dříve nežli později… 

 
 

Kategorie šifer 
 
Kódy 
• jedna z metod klasické kryptografie 
• systém pro ukrytí smyslu zprávy, nahrazující slovo nebo skupinu slov jiným znakem nebo skupinou znaků 
• základní princip kódu - nahrazování delších slovních spojení (věty) kratšími (slova). 
• seznam nahrazení obsahuje kódová kniha 
• kódová kniha obsahuje odpovídající si dvojice OT a ŠT 
• Příklad kódu: pošlete banány = ráno zaútočte 
KÓD ≠ ŠIFRA 
 
Šifry - klasické šifry 
• Substituční šifry 
• Monoalfabetické šifry 
• Césarova šifra 
• Affiní šifra 
• Polygrafické šifry 
• Polyalfabetické šifry 
• Playfair 
• Jednorázový heslář (One-Time Pad) 
• Transpoziční šifry (Permutace) 
• Blokové (sloupcové) transpozice 
• Cardanova mřížka 
• Rail Fence 
• Produktové šifry 
• Šifra obsahující jak substituční tak transpoziční část 
32 
Šifry - symetrické algoritmy 
Proudové šifry (Stream ciphers) 
• pracují na principu Vernamovy šifry 
• relativně krátký klíč 
• z klíče je odvozen dlouhý proud klíče (keystream) 
• proud klíče se pak používá jako heslo do Vernamovy šifry 

+ rychlost - malá úroveň difuze 
+ snadnější implementace v HW - náchylné k úmyslným modifikacím 
+ malé šíření chyb  

33 
Blokové šifry (Block ciphers) 
• klíč blokové šifry určuje konkrétní kódovou knihu, podle které se bude šifrovat 
• každý klíč vede k jiné kódové knize 
• používají jak konfuzi, tak difuzi 

+ difuze 
+ imunita vůči narušení - zpoždění 
+ lze je provozovat i jako proudové (CFB,OFB, CCMP) - šíření chyb 

 
Tři základní skupiny podle příslušného „těžkého problému“ na jehož obtížnosti závisí bezpečnost celého 
kryptosystému. 

• Integer Factorization Problem (IFP) 
• Discrete Logaritm Problem (DLP) 
• Elliptic Curves DL Problem (ECDLP) 



Vernamova šifra (One-time Pad) 
• Gilbert Vernam, 1917 
• zaměstnanec AT&T 
• jediný absolutně bezpečný kryptosystém 
• původní verze pracovala s děrnou páskou 
• matematický důkaz provedl C. E. Shannon v roce 1949 
• používal se pro zabezpečení horké linky mezi Moskvou a Washingtonem 
• problém s generováním a distribucí klíče 
 
One-time Pad - požadavky nutné pro správnou funkci 
 
Klíč je minimálně stejně dlouhý jako přenášená zpráva. 
- jiné šifrovací systémy používají kratší klíče, což znamená, že počet možných klíčů je menší než počet 
možných zpráv 
- kratší klíč umožňuje útok hrubou silou 
 
Klíč je dokonale náhodný. 
- nelze použít klasické počítačové generátory pseudonáhodných posloupností 
- nejvhodnější je užití fyzikálních metod, například tepelného šumu nebo ještě lépe kvantových procesů 
(poločas rozpadu atd.) 
48 
Klíč nelze použít opakovaně. 
Tato podmínka je vychází z předchozí, protože opakovaný klíč není náhodný. Dostane-li útočník do ruky dvě 
zprávy zašifrované stejným klíčem, má často velmi snadnou cestu k rozluštění. 
 
Klíč zná pouze odesílatel a příjemce. 
 
Šifrový text neposkytuje žádnou informaci o otevřeném textu. 
Porušení libovolného z těchto požadavků umožní útočníkovi odhalit tajný text. Při dodržení těchto podmínek 
nelze takto zašifrovaný text dešifrovat ani útokem hrubou silou. Jeho výsledkem budou všechny možné 
zprávy dané délky, mezi nimiž nepoznáme tu, která byla odeslána. 
49 
One-time Pad 
Šifrování: Znak otevřeného textu se přičítá na znak hesla pomocí operace XOR 
Dešifrování: Znak šifrového textu se přičítá na znak hesla pomocí operace XOR 
 
Vernamova šifra v praxi = Project VENONA 
• sovětští agenti posílali zprávy z USA do SSSR především o vývoj jaderné bomby,… 
• 1941-1950 poslali tisíce zpráv 
• sovětští agenti do USA dopravili „one-time pad“, který používali jako zdroj hesel 
• opakování hesel ale způsobili možnost rozluštění ze strany amerických kryptoanalytiků 
• v průběhu let 1948-1980 se jich podařilo většinu rozluštit 
  



Teorie složitosti přednáška 2b 
- vztah mezi třídami P a NP a důležitost pro kryptografii 

 
• zabývá se výpočetními úlohami 
• zkoumá jejich řešitelnost a náročnost na zdroje 
• rozlišujeme: 

• teorii vypočitatelnosti (má úloha řešení? ) 
• teorii výpočetní složitosti (pokud má úloha řešení, jaké má nároky na výpočet?) 

• úlohy se ve výpočetní teorii označují jako problémy (problém obchodního cestujícího,...) 
• problém je dán množinou zadání, kterých může existovat nekonečně mnoho 
• jedno konkrétní zadání označujeme jako instanci 
 
Teorie složitosti – co můžeme zkoumat 
• výpočet funkce – má vždy jednoznačný výsledek 
• rozhodovací problémy – speciální případ výpočtu funkce, kdy nám stačí odpověď ano/ne 
• optimalizační problémy – hledáme v množině přípustných řešení, takové které splní nějaké kriteriální 
funkce 
• vyhledávací problémy – hledáme libovolný objekt, který splňuje nějakou vlastnost 
 
• výpočty vyžadují nějaké zdroje – nejčastěji čas a paměť 
• rozlišujeme časovou složitost a prostorovou (paměťovou) složitost v závislosti na velikosti vstupu instance 
• časovou složitost – počet kroků zvoleného modelu počítače nutný k vyřešení problému 
• prostorová složitost – počet prvků instance nebo počet bitů nutných k zakódování instance 
• k posouzení složitosti problémů lze přistoupit dvěma způsoby: 

- nejhorší případ 
- průměrný případ 

O – shora neostře omezená složitost – setkáme se s ní nejčastěji 
Ω – zdola neostře omezená složitost 
Θ – z obou stran omezená složitost 
o – shora ostře omezená složitost 
ω – zdola ostře omezená složitost 
 
• přesné vyjádření může být velmi náročné 
• soustředíme se jen na rozhodující člen, který nám nejvíce ovlivňuje funkci vyjadřující složitost 
• ostatní členy se zanedbají 
• v současné době jsou zvládnutelné problémy s polynomiální složitostí 
• problémy vyjádřené exponenciální nebo faktoriálovou složitostí jsou už pro malé velikosti vstupu 
nezvládnutelné 
• i polynomiální složitost může být nezvládnutelná, ale se složitostmi 100 000n nebo n1000 se setkáme 
zřídka ne-li vůbec 
• pro většinu praktických problémů řešitelných v polynomiálně omezeném čase známe algoritmy s 
relativně nízkým stupněm polynomu 
• zjednodušení - zanedbáme rozdíly mezi různými stupni polynomiální složitosti 
 
Příklad pro složitost algoritmu O(g(n)), kde n je velikost vstupu a jeden výpočet trvá 1ms 

 
 
 
 
 



Teorie složitosti - výpočetní modely 
• jsou definovány vstupem, výstupem a množinou dovolených operací 
Realizují se pomocí: 

• Turingova stroje 
• RAM (Random Access Machine) 
• Booleovských obvodů 

časová složitost – délka výpočtu (počtem kroků) 
paměťová složitost - velikost paměti pro vstup délky n v nejhorším případě 
 
Turingův stroj 
Churchova -Turingova teze 
• stroj, který pomocí čtecí hlavy zpracovává potenciálně nekonečnou pásku rozdělenou na buňky 
• sekvenční přístup k paměti (pásce) 
• během jednoho kroku se lze přesunout pouze na sousední buňku 
• na začátku výpočtu je na pásce uložen vstup 
• po ukončení výpočtu je za výstup považován řetězec neprázdných buněk na pásce 
• velikost vstupu – počet obsazených buněk před začátkem výpočtu 
• časová složitost ~ délce výpočtu (počet kroků, které stroj vykoná než se zastaví) 
• paměťová složitost ~ velikosti paměti (počet buněk, které jsou navštíveny během výpočtu) pro vstup délky 
n v nejhorším případě 
• skládá se z : 

• programové jednotky 
• operační paměti 
• vstupní jednotky 
• výstupní jednotky 
• operační paměť se skládá z potenciálně nekonečného množství adresovaných buněk 
• do každé buňky lze uložit libovolně velké číslo 
• ke každé pamětové buňce lze libovolně přistoupit (rozdíl proti T. stroji) 
• na počátku je ve všech buňkách v operační paměti uložena nula 

 
RAM 
• vstupní jednotka se skládá ze: 

• vstupní pásky 
• čtecí hlavy 
• čtecí hlava po přečtení políčka pásky se přesune na další políčko a nevrací se 

• výstupní jednotka se skládá z: 
• výstupní pásky 
• zapisovací hlavy, 
• zapisovací hlava se po zapsaní políčka na pásku přesune na další políčko a opět se nevrací 

 
Booleovské obvody 

• výpočet je prováděn kombinováním Booleovských hodnot (0, 1) za použití Bool. spojek (např. ∧, ∨, ¬) 
• jsou konstruovány na určitou délku vstupu, případně je možné doplnit kratší vstup bezvýznamnými bity 
 
Turingův stroj vs. RAM 
• Turingův stroj lze simulovat pomocí RAM v lineárním čase 
• RAM lze simulovat pomocí Turingova stoje v polynomiálním čase 
• proto jsou problémy řešené v polynomiálním čase pro oba stroje shodné 
 
Algoritmus x Problém 
• algoritmus je konkrétní realizace řešení daného problému 
• dobrý programátor by neměl překročit složitostí algoritmu složitost problému, tzn. že by problém 
s polynomiální složitostí neměl být řešen algoritmem s exponenciální složitostí 
Definice: Problém je určen trojicí(IN, OUT, p), kde IN je množina (přípustných) vstupů, OUT je množina 
výstupů a p je zobrazení (funkce) p: IN → OUT. 
 
Rozhodnutelnost problémů 
Možné stavy: 
1) Problém je rozhodnutelný - algoritmus pro daný problém skončí a vydá výsledek. 
2) Problém je částečně rozhodnutelný - algoritmus pro jednu z odpovědí ANO/NE skončí a pro druhou je 
jeho běh nekonečný. 
3) Problém je nerozhodnutelný. 
 
 



Třída složitosti = množina problémů s podobnou složitostí 
Definice: Třída složitosti je množina problémů, které můžou být vyřešeny abstraktním strojem M, za použití 
O(f(n)) zdrojů R, kde n je velikost vstupu. 
• v současné době je evidováno kolem 450 tříd, jejich seznam je k nalezení na stránce: 
http://qwiki.caltech.edu/wiki/Complexity_Zoo 
 
Převoditelnost problémů 
Problém P1 je polynomiálně převoditelný na problém P2, jestliže existuje Turingův stroj M s polynomiální 
časovou složitostí, který pro libovolný vstup w problému P1 sestrojí vstup w' problému P2, přičemž platí, že 
odpověď na otázku problému P1 pro vstup w je stejná jako odpověď na otázku problému P2 pro vstup w'. 
 
Úplnost problémů 
O problému P1 ve třídě složitosti X řekneme, že je X těžký, jestliže pro každý problém P2 X platí, že problém 
P2 je polynomiálně převeditelný na problém P1. Je-li navíc P1 X, říkáme, že P1 je X-úplný. 
Úplné problémy patří mezi nejtěžší v dané třídě složitosti. 
 
Vztahy mezi třídami složitosti 
• i mezi nejdůležitějšími třídami složitosti jsou pochyby o vztazích mezi nimi 
• většinou víme, která třída je větší a obsahuje méně náročnou třídu 
• přesto je možné, že se někdy obě třídy rovnají 
 
Nejdůležitější třídy složitosti 
• nejdůležitější je třída P - obsahuje problémy, jejichž řešení je nalezitelné v polynomiálním čase a v praxi 
zvládnutelné 
• zajímavá je třída NP, u které nebylo potvrzeno ani vyvráceno, zda je rovna třídě P 
 
Třída P (PTIME) 
• obsahuje zvládnutelné problémy 
• existují pro ní dostatečně rychlé, v praxi použitelné algoritmy 
• třída P obsahuje problémy, které jsou řešeny deterministickými Turingovi stroji v polynomiálním čase a 
za použití neomezeného množství paměti 
 
Třída NP (NPTIME) 
• obsahuje problémy, které jsou řešeny nedeterministickými Turingovi stroji v polynomiálním čase 
• výpočet může větvit do n cest 
• při rozvětvení z nichž se každá možnost ověřuje deterministickým Turingovým strojem, když jedna uspěje, 
pak známe řešení 
• cílem je efektivně najít možnou odpověď, která se dá v polynomiálním čase ověřit 
 
Předpokládané vztahy P a NP k ostatním třídám 
SAT - Boolean satisfiability problem (rozhodoací. problém, pravdivost logické formule s AND, OR, NOT) 

 
 
 
 
 



• 1900 David Hilbert přednáška v Paříži na kongresu matematiků 
• představil 23 v té době nevyřešených matematických problémů - „úkoly“ pro 20. století 
• 22 vyřešeno – zbývá pouze Riemmanova hypotéza = rozložení prvočísel na číselné ose (R. zeta funkce) 
• důležité pro kryptografii 
• 2000 - Clay Mathemathics Institute vyhlásil na počest D. Hilberta sedm problémů 3. tisíciletí 
• 2 problémy mají přímou souvislost s kryptografií 
Krok stranou 
(P = NP)? 
1) Riemmanova hypotéza 
2) vztah mezi třídami P a NP 
Na vyřešení každé otázky byla vypsána odměna ve výši 1 000 000 $ 
• pravděpodobně se nerovnají 
• pro vyřešení jsou důležité ty nejtěžší problémy v NP a to NP-úplné 
• nalezení efektivní řešení NP-úplného problému znamená, že P = NP 
• říká se, že „rovnost by měla fatální dopady na kryptografii veřejného klíče“ 
 
Příklady P problémů 
• test prvočíselnosti, hledání společného dělitele 
Příklad: Výstupní hodnota logického obvodu 

• známe strukturu logického obvodu, hodnoty vstupních proměnných 
• v obvodu je jedna výstupní brána 
• jaká je výstupní hodnota logického obvodu? 

 
Příklady NP úplných problémů 
Příklad 1: problém obchodního cestujícího 

• zadáno n-měst, vzdálenosti mezi nimi, délka požadované trasy 
• lze navštívit všechny města právě jednou, tak aby nebyla překročena délka požadované trasy? 

Příklad 2: problém batohu 
• zadán objem batohu, objemy předmětů různé velikosti, požadované procento zaplnění 
• je možné zaplnit objem batohu z X procent? 

 
Třída co-NP 
• problém X je členem třídy co-NP pouze tehdy, pokud jeho doplněk leží ve třídě NP 
• vztahy k ostatním třídám: 

• P je podmnožinou NP a co-NP, rovnost je málo pravděpodobná 
• NP a co-NP by se rovněž neměly rovnat, což by znamenalo, že NP-úplný nemůže být v co-NP a 
naopak co-NP-úplný nemůže být v NP 

Příklad Co-NP úplného problému: 
Určení, zda-li je daná boolovská formule tautologií (tzn. bez ohledu na vstupní kombinací 
proměnných je výstup pravdivý) . 

 
Třídy PSPACE a NPSPACE 
• podle Savitchova teorému jsou si rovny 
• obsahují množinu problémů, které můžou být vyřešeny deterministickými nebo nedeterministickými 
Turingovi stroji za použití polynomiální velikosti paměti a neomezeného množství času 
• vztahy k ostatním třídám 

• NL* P NP PSPACE = NPSPACE 
*NL – rozhodnutelné problémy řešitelné v logaritmickém prostoru nedeterministickým Turing. strojem 

 
Třídy EXPTIME a EXPSPACE 
• jedná se o prokazatelně nezvládnutelné problémy, neexistuje pro ně polynomiální algoritmus 
• mají exponenciální složitost, např. 2

n
 

• vztahy k ostatním třídám: 
• P NP PSPACE EXPTIME NEXPTIME EXPSPACE 
• P EXPTIME, PSPACE EXPSPACE, NP EXPSPACE, P EXPSPACE 
• pokud P=NP, pak EXPTIME = EXPSPACE 

 
Třída BPP 
• BPP (Bounded error, Probabilistic, Polynomial time) 
• problémy řešitelné v polynomiálním čase na pravděpodobnostních Turingových strojích 
• pravděpodobnost chyby menší než 1/3 
• omezíme ji několikanásobným provedením výpočtu 
Vztahy k ostatním třídám: BPP = co-BPP, vztah BPP a NP nejasný 
 



Třída BQP 
• BQP - Bounded error, Quantum, Polynomial Time 
• problémy řešené v polynomiálním čase kvantovými počítači 
• pravděpodobnost chyby menší než ¼ 
• vztahy k ostatním třídám: 

• BQP BPP P 
• BQP PSPACE 

 

Iterované blokové šifry přednáška 3 a 4 
     - Feistelova šifra 
     - DES - včetně operací v rundě (slide 12) 
     - 3DES 
     - AES (Rijndael) - všechno 
     - finalisté na AES - základní charakteristiky + poznat algoritmus  podle jeho vnitřní struktury 
     - generování rundových klíčů - pouze DES, AES 
 
Iterované blokové šifry 
• otevřený text i šifrový text mají pevnou délku 
• ŠT ze získá z OT pomocí opakované rundové funkce 
• vstupem do rundové funkce je klíč a výstup z předchozí rundy 
• obvykle se implementují softwarově 

 

 
 
 
 
 
 



Feistelova šifra 
• Rozdělíme blok otevřeného textu na levou a pravou část: 

OT = (L0,R0) 
• Pro každou rundu i=1,2,...,n, spočítáme Li= Ri-1 

Ri= Li-1 f(Ri-1,Ki,) 
kde f je rundová funkce a Ki je podklíč 

ŠT = (Ln,Rn) 
• Dešifrování: ŠT = (Ln,Rn) 
• V každé rundě i i=n,n-1,…,1, spočteme Ri-1 = Li 

Li-1 = Ri f(Ri-1,Ki) 
kde f je rundová funkce a Ki je příslušný podklíč 

OT = (L0,R0) 
• Tento „vzorec“ funguje pro jakoukoliv funkci f() 
• Bezpečné šifry jsou, ale pouze pro některé funkcef() 
 
Jak fungují šifry Feistelova typu 
• vstupem do algoritmu je OT a klíč K 
• blok OT je rozdělen na dvě půlky: Li a Ri 
• tyto dvě půlky projdou n koly (rundami) v průběhu kterých se zpracovávají a vzájemně kombinují tak, že 
na konci vznikne blok ŠT 
• í-tá runda má vstupy Li-1 a Ri-1, které jsou odvozeny z předchozího kola (rundy) a dále jedinečný rundový 
klíč Ki , který je generován vlastním algoritmem 
• všechny rundy mají stejnou strukturu, která zahrnuje operace substituce, transpozice a aplikaci podklíče Ki 
 

 
 

 
 
Koncept EFN použit u několika kanditátů na AES, např: 
• CAST-256 
• MARS 
• RC6 
 
 
 



DES – základní informace 
• v 60. letech IBM vyvinula šifru Lucifer 
• pod vedeném Horsta Feistela 
• délka bloku 64-bitů 
• délka klíče 128 bitů 
• v roce 1973 vyhlásil úřad NBS (National Bureau of Standards ) „výběrové řízení“ pro národní šifrovací 
standard – Data Encryption Standard (DES) 
• IBM přihlásila do řízení modifikovaný Lucifer, který byl později schválen a přijat jako DES 
• schválen jako norma FIPS-46 (Federal Information Processing Standards ) pro šifrovaní 
neklasifikovaných informací 
• DES nikdy nebyl určen pro šifrování klasifikovaných informací 
• používal se až do roku 2001, kdy byl standardizován jeho nástupce AES 
• vznik DESu byl „kontroverzní“ 

• NSA ho tajně upravila + zkrátila klíč 
• úpravy nebyly dodnes oficiálně popsány 
• hovořilo se o implementaci „zadních vrátek“ do algoritmu – nepotvrzeno 
• spíše šlo o posílení vůči v té době veřejnosti neznámým kryptoanalytickým metodám - 
diferenciální kryptoanalýze 
• 16.2.2011potvrzeno na konferenci RSA Security Conference technickým ředitelem NSA 

 
DES v číslech 
• šifra Feistela typu 
• délka bloku 64 bitů 
• délka klíče 56 bitů 
• 256 = 72,057,594,037,927,900 
• 16 rund 
• v každé rundě je použito jiných 48 bitů klíče (podklíč, rundový klíč) 
• v každé rundě se s blokem vykonávají stejné jednoduché operace 
• bezpečnost DESu závisí na konstrukci “S-boxu” 
• každý S-box mapuje 6 vstupních bitů na 4 bity výstupní 
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• 8 různých S-boxů 
• 6 vstupů, 4 výstupy – nelineární operace 
• první a poslední bit vstupního řetězce určují řádek 
• vnitřní čtyři bity určují sloupec 
• v průsečíku se nachází výsledek 
Příklad: na vstupu je hodnota 100011 

zvolíme řádek 11 
zvolíme sloupec 0001 
průsečík 12 (1100 binárně) 
 

 
 

 
 
DES - generování klíčů 
• Generování podklíčů, používaných v jednotlivých rundách 
• skládá se z: 

• Počáteční permutace klíče (PC1), která rozdělí klíč (56-bitů) na dvě poloviny (2x28-bitů) 
• následuje 16 kroků ve kterých se : 

• z každé poloviny klíče se vybere 24-bitů 



• pomocí transpozice PC2 se zpřehází a aplikují do rundové funkce f 
• každá polovina se nezávisle na druhé zrotuje o jednu nebo dvě pozice podle plánu rotace 
klíče K (key schedule rotation) 

21 

 
 
DES – rundové klíče (podklíče) 
• Klíč má 56 bitů 0,1,2,…,55 
 

 
 

 
 
 



DES – rundové klíče (podklíče) 
• Pro rundy 1,2,9 a 16 je posun ri =1, v ostatních rundách je ri= 2 
• Z LK jsou v každé rundě vynechány bity 8,17,21,24 
• Z RK jsou v každé rundě vynechány bity 6,9,14,25 
• Kompresní permutace vybírá 48 bitů podklíče Ki z celkem 56 bitů (28 bitů LK a 28 bitů RK) 
• Tento proces se nazývá generování podklíčů (rundových klíčů). 
 
Následující operace nemají žádny význam z hlediska bezpečnosti: 
• počáteční permutace 
• prohození polovin ŠT po poslední rundě 
• konečná permutace (inverze počáteční), která se aplikuje na(R16,L16) a jejímž výstupem je ŠT 
26 
Modifikace DESu 
• N-násobný DES – šifrování s klíčem o délce 56 bitů několikrát za sebou. Typickým zástupcem je 
TripleDES. 
• DES s nezávislými podklíči – pro každou rundu je použit jiný naprosto nezávislý podklíč o délce 48-bitů, 
který není generován z 56-bitového klíče, což při 16 rundách prakticky znamená, že klíč má délku 
48*16=768 bitů. 
• DES-X – varianta DESu od společnosti RSA Data Security, která se stala součástí některých aplikací 
(šifrování pošty v produktu BSAFE, apod.). Tato varianta používá metodu „bílení“ (whitening), kdy ke klíči je 
před každou rundou je přičten mod2 (XOR) další 64 bitový klíč. 
• crypt(3) – varianta DESu implementovaná v UNIXových systémech, používaná pro tvorbu hesel a lehké 
šifrování. 
• GDES (zobecněný DES) – zobecněný DES byl vytvořen v roce 1981 pro urychlení a posílení algoritmu 
klasického DESu. V roce 1990 Eli Biham a A. Shamir prokázali, že GDES je zranitelný pomocí diferenciální 
kryptoanalýzy a že jakákoliv varianta G-DESu, která je rychlejší než klasický DES je také méně bezpečná 
(než DES). 
• DES s alternativními S-boxy – existují řešení umožňují měnit uspořádání či vnitřní řešení S-boxů. 
• RDES – varianta, která nahrazuje výměnu levých a pravých polovin na konci každé rundy klíčově závislou 
výměnou, které jsou pevně určeny a závisí výhradně na klíči. Tato metoda má mnoho slabých klíčů a 
neměla by se používat. 
 

 
 
Potenciálně slabé klíč (demi-semi-weak keys) 
• existuje 240 potencionálně slabých klíčů 
• generují pouze 4 různé rundové podklíče 
Celkem existuje 256 ( 7,21 1016) klíčů, nepoužitelných je 28 (4+12+240). 
 
Bezpečnost DESu 
• bezpečnost DESu závisí především na S-boxech 

• vše ostatní v DESu jsou lineární operace 
• lineární = „lehce“ odstranitelné 

• S-box – substituční tabulka 
• ani po 30 letech nebyla nalezena žádná “zadní vrátka (back-door)” 
• nejefektivnější útokem dnes je útok hrubou silou 
• existuje řada variant DESu (DESX, crypt(3), GDES, RDES, snDES, DES s nezávislými podklíči,…) které 



měly být rychlejší, bezpečnější, ale většinou je jejich bezpečnost nižší… 
• Jednoznačný závěr: návrháři DESu (resp. modifikátoři původního Luciferu) věděli, co dělají 
 

 
 
Prolomení DES 
• Když byl DES standardizován, útok hrubou silou byl technicky nemožný (výkon / cena tehdejších počítačů) 
• 28.1.1997 - RSA Security vypisuje soutěž „DES Challenge“ 
• 18.6.2007 – první prolomení DESu hrubou silou 

• zúčastnilo se 78.000 počítačů 
• ve špičce 14.000 během 24 hodin 
• klíč nalezen za 96 dní (prohledána cca ¼ prostoru klíčů) 

• 1998 - DES cracker - projekt EFF (Electronic Frontier Foundation) 
• útok hrubou silou na DES 
• hrubý výpočetní výkon 9·109 klíčů/s 
• cena $250.000 

• odměna za prolomení ale, pouze $10.000 !!! 
• 29 desek plošných spojů 
• na každé desce 64 čipů 
• celkem 1856 ASIC čipů 
• spočítá 1 DES klíč do 5 dnů 

• 2006 – nový stroj založený na FPGA (Field-Programmable Gate Array) 
• COPACOBANA (COst-optimized PArallerl COdeBreaker) 
• cena 10.000 € 
• průměrná doba nalezení klíče – 7 dní 

• 2008 - COPACOBANA RIVYERA 
• zdokonalená verze 
• průměrná doba nalezení klíče – 24 hodin 

41 
Triple DES (3-DES) 
• Klíč o délce 56 bitů přestal v 90. letech postačovat 
• DES byl široce rozšířen a nešlo ho rychle nahradit něčím zcela novým 

 



Triple DES 
• 3-DES-EDE2 byl standardizován v normách ANSI X9.17 a ISO 8732. 
• Délka klíče 3DESu je 168 bitů (3x 56 bitů), ale díky možnosti tzv. meet-in-the-middle útoku (luštění 
současně z obou stran) je efektivní délka pouze 112 bitů.43 
 
Triple DES (3-DES) 
3DES může pracovat v následujících režimech: 
 
DES-EEE3 používá tři různé klíče, data jsou 3x šifrována, pokaždé jiným klíčem 
DES-EDE3  používá tři různé klíče, data jsou šifrována, dešifrována a opět šifrována (opět pokaždé 

jiným klíčem). 
DES-EEE2  používá pouze dva různé klíče. Data jsou šifrována prvním, poté šifrována druhým a 

opět zašifrována prvním. 
DES-EDE2  používá dva různé klíče. Data jsou zašifrována prvním klíčem, dešifrována druhým a opět 

zašifrována prvním. Tento režim se používá nejčastěji. 
 
• Nejčastější varianta: Triple DES-EDE2 

• C = E(D(E(P,K1),K2),K1) 
• P = D(E(D(C,K1),K2),K1) 

• Proč používat 3DES-EDE se 2 klíči? 
• Zpětná kompatibilita: E(D(E(P,K),K),K) = E(P,K) 
• Klíč délky 112 bitů stačí 

46 
Proč se nepoužívá varianta C = E(E(P,K),K) ? 

• pořád máme jen 56 bitů klíče → prostor klíčů je stejné velký 
Proč se nepoužívá varianta C = E(E(P,K1),K2) ? 
Existují (spíše teoretické ) možnosti útokem se znalostí OT 

• předpočítáme si tabulku E(P,K1) pro všechny klíče K1 (výsledná tabulka bude mít 256 položek) 
• poté se pro každý klíč K2 spočte D(C,K2) dokud není nalezena shoda 
• když je nalezena shoda získáme E(P,K1) = D(C,K2) 
• výsledkem hledání je znalost K1 a K2 

 
IDEA - International Data Encryption Algorithm 
• délka bloku 64 bitů 
• délka klíče 128 bitů 
• 8,5 rund (vstupní transformace se označuje jako půlrunda) 
• publikován v roce 1991 
• implementován v rámci protokolu SSL nebo jako součást PGP 
• patentován, pro nekomerční použití zdarma 
• dvakrát rychlejší než DES, ale výrazně bezpečnější 
 

48 



 
 
• vstupní blok (64 bitů) je rozdělen na čtyři části (4x16bitů) 
• IDEA se skládá se z osmi identických transformací a vstupní transformace (poloviční průchod) 
• Procesy šifrování a dešifrování jsou podobné 
• IDEA odvozuje velkou část své bezpečnosti ze střídání operací z různých grup (modulární sčítání, 
násobení a XOR) 
 
Operace, které pracují s 16bitovými řetězci, jsou: 
• XOR (na obrázku znázorněno modrým kolečkem), 
• sčítání modulo 216 (znázorněno zeleným čtverečkem), 
• násobení modulo 216+1, (znázorněno červeným kolečkem). 
51 
IDEA – generování klíčů 
• v každé rundě je potřeba šest unikátních 16bitových klíčů 
• prvních osm rundových klíčů vznikne z původního šifrovacího klíče K rozdělením na osm 16bitových částí 
• dalších osm rundových klíčů vznikne z původního šifrovacího klíče K, který je zrotován doleva o 25 a 
následně rozdělen na osm (opět po 16bitech) 
• tento krok se opakuje tak dlouho, dokud není vygenerováno všech 52 rundových klíčů 
• po osmi rundách se zbývající čtyři rundové klíče pomocí operace XOR spojí se čtyřmi 16bitovými výstupy a 
výsledkem je 64bitový blok ŠT 
52 
IDEA - bezpečnost 
• odolná vůči diferenciální kryptoanalýze 
• 2007 – úspěšný útok na omezenou verzi (6 rund) 

• úspěšný = jakýkoliv útok se složitostí < 2128 operací 
• složitost útoku 2126,8 a současné znalosti 264 OT ! 

• několik slabých klíčů 
• klíče obsahující hodně nul 
• v praxi se klíče často generují náhodně → malá PRST 
• návrh řešení – XOR každého subklíče s 16bitovou konstantou 

• patentové problémy 
• patentována, ale pro nekomerční účely zdarma 
• v EU vyprší 16.5.2011 
• v USA vyprší 7.1.2012 

 
AES 
 
Wikipedie 
AES (Advanced Encryption Standard) je v kryptografii označení pro symetrickou blokovou šifru, která je 
pod tímto názvem schválena americkým úřadem pro standardizaci NIST. AES je též součástí zabezpečení 
WPA2 podle standardu IEEE 802.11i pro bezdrátové sítě Wi-Fi. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kryptografie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Symetrick%C3%A1_kryptografie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Blokov%C3%A1_%C5%A1ifra
http://cs.wikipedia.org/wiki/NIST
http://cs.wikipedia.org/wiki/WPA2
http://cs.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11i
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bezdr%C3%A1tov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi


Charakteristika 
Šifra AES je nástupcem zastaralého šifrovacího standardu DES, který byl 17. června 1997 prolomen. Šifra 
využívá symetrického klíče, tj. stejný klíč je použit pro šifrování i dešifrování. Délka klíče může být 128, 192 
nebo 256 bitů. Metoda šifruje data postupně v blocích s pevnou délkou 128 bitů. Šifra se vyznačuje vysokou 
rychlostí šifrování. V současné době není veřejně znám žádný případ plného prolomení této metody ochrany 
dat. 
 
Vývoj 
Šifra byla vyvinuta Belgičany Joanem Daemenem a Vincentem Rijmenem a pod původním názvem Rijndael 
zařazena do veřejné soutěže NIST vyhlášené 2. ledna 1997 o federální šifrovací algoritmus AES. Další z 
pětice finalistů druhého kola na AES jsou algoritmy MARS, RC6, Serpent a Twofish které v soutěži vybrány 
nebyly, nicméně není ojedinělé, že jsou jako doplněk k AES implementovány do šifrovacích programu např. 
open source FreeOTFE a TrueCrypt. 
 
AES 
• volba nového algoritmu AES (konec 90. let) 
• nástupce DESu 
• NIST vyhlásil 2.1.1997 plně veřejnou a otevřenou soutěž s cílem najít silnou šifra pro vládní i komerční 
použití 
•  základní požadavky: 

• bloková symetrická šifra 
• otevřený algoritmus, nechráněný patenty 
• bezpečnost algoritmu je důležitější než jeho rychlost 

• soutěž trvala čtyři roky 
 
AES – hodnotící kritéria 

Bezpečnost  Cena 
Algoritmické & 
implementační 
charakteristiky 

• Skutečná bezpečnost ve 
srovnání s ostatními soutěžícími 
algoritmy 
 
• Kvalita výstupního ŠT - výstup 
musí být nerozeznatelný od 
náhodné permutace stejného 
vstupního bloku 
 
• Bezpečnost algoritmu musí být 
podložena solidními 
matematickými základy 
 
• Jiné bezpečnostní otázky vzešlé 
od (odborné) veřejnosti, včetně 
praktické demonstrace odolnosti 
vůči kryptoanalytickým útokům 

• Licenční požadavky – 
celosvětově dostupný, 
neexklusivní licence, poskytovaný 
zdarma (royalty-free basis) 
 
• Licenční požadavky se musí 
týkat jak HW, tak SW 
implementace; rychlost algoritmů 
pod vybranými platformami 
 
• Pamětové požadavky – týká se 
jak HW tak SW implementace; 
roli hraje např. počet hradel, 
velikost kódu, požadavky na RAM 
 

• Flexibilita – schopnost pracovat 
s delšími klíči bloky dat (klíče v 
rozsahu 128-256bitů po 
32bitových krocích, bloky dat po 
64 bitech ) 
 
• Schopnost bezpečné a efektivní 
implementace v širokém spektru 
prostředí a aplikací (8bitové 
procesory, bankomaty, sítě, 
hlasová a satelitní komunikace, 
HDTV) 
 
• Možnost implementace AES 
jako proudové šifry, generátoru 
MAC, generátoru PRN, … 
 
• HW a SW přiměřenost 
 
• Jednoduchost návrhu 

3 
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Obecné charakteristiky finalistů 
• všech 5 šifer jsou iterované blokové šifry 
• všech 5 finalistů používá whiteningu (bělení) 

• promíchání klíče a vstupních/výstupních dat 
• 4 finalisté (kromě RC6) používají S-boxy (nelineární substituční funkce) 
• 3 finalisté (MARS, Twofish, RC6) používají Feistelovo schéma 
• 2 finalisté (Rijndael, Serpent) používají substitučněpermutační sítě (zpracovávají paralelně vstupní blok 
sérií substitucí a lineárních transformací)53 
 
Srovnání kandidátů na AES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Srovnání AES a ostatních finalistů (DP) 
 
Co a jak se testovalo (a na čem): 
Režim činosti : ECB, CBC 
Funkce: Šifrování, dešifrování, generování klíčů 
Kompilátor/OS/CPU: GCC/Linux/Pentium 3 
Dev-C++/Windows XP/AMD Athlon 
Délka klíče: 128, 192, 256 bitů 
Velikost vstupních dat: malý vstup (1 blok, 16 bloků), velký vstup (8192 a 32768 bloků) 
 
Co se měřilo: 
- počet cyklů CPU 
- čas 
 
Pro korektní srovnání jednotlivých algoritmů bylo nutné omezit vliv ostatních částí OS, cache CPU , které 
mohly ovlivnit výsledek. 
- 200 testů pro každou kombinaci 
- uvažovaly se pouze výsledky medián σ 
 
Zhodnocení: 
 
Velmi malý nebo žádný vliv na výkon algoritmu má: 
• režim činnosti (ECB, CBC) 
• činnosti (šifrování nebo dešifrování) 
• velikost vstupních dat 
• velikost klíče (neplatí pro Rijndael) 
• volba velikosti klíče v závislosti na rychlosti generování rundových klíčů (platí pro Mars, RC6 a Serpent ) 
 
Významný vliv na výkon byl pozorován u : 
• různých velikostí klíčů pro šifrování algoritmem Rijndael 
• volbu velikosti klíče v závislosti na rychlosti generování rundových klíčů (Rijndael a Twofish) 
• různých CPU (Intel / AMD) 
 
Shrnutí 
 
MARS 
+ robustní šifra 
+ díky heterogenní konstrukci je i v případě zásadnějších objevů na poli krypotanalýzy nepravděpodobné, že 
by MARS jako celek byl postižen 
+ rychlá SW implementace 
- horší HW implementace 
- velmi obtížná analýza kvůli složitému návrhu 
 
RC6 
+ jednoduchý návrh 
+ rychlost 
- SPF design 
- bezpečnost (rezerva v počtu neprolomených rund) 
 
Rijndael 
+ rychlý, flexibilní a „elegantní“ návrh 
- možná až moc inovativní algoritmus 
 
Serpent 
+ velmi konzervativní design (počet rund) 
+ bezpečnost (velký počet rund) 
+ rychlost v HW 
- rychlost v SW 
 
Twofish 
+ rychlost 
+ flexibilita (ale na úkor „čitelnosti“ šifry) 
- obtížná analýza 
- složitý design (generování klíčů) 



Lineární a diferenciální kryptoanalýza - základní principy přednáška 3 
 
Diferenciání kryptoanalýza 
• varianta útoku se znalostí vybraných OT 
• jeden z nejdůležitějších pokroků (zveřejněných) v moderní kryptoanalýze 
• znám NSA již v 70.letech v době návrhu DESu 
• publikován v 1990 - Murphy, Biham & Shamir 
• mocný nástroj pro analýzu blokových šifer 
• v současnosti se používá k analýze moderních blokových šifer (s různou mírou úspěchu) 
• DES je odolný vůči DK (na rozdíl od Luciferu) 
• statistický útok na šifry Feistelova typu 
• předpoklad: máme k dispozici dvojice OT a k němu příslušný ŠT 
• rozdíl mezi dP=P1 P2, dC=C1 C2 
• vztah mezi dC a dP může odhalit informace o klíči 
• abychom získali dobré diference dP je potřeba mít k dispozici mnoho párů dC a dP 
• D.K. umožní najít některé bity klíče, zbytek se získá hrubou silou 
34 
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• Změna problému z „ Jaký klíč vygeneruje pár (OT0, ŠT0)?" na „Jaká množina klíčů může vyvolat změnu 
ŠT0 na ŠT1 změnou jednoho bitu v OT0?“ 
• Útok pomocí diferenciální kryptoanalýzy na DES s 8 rundami vyžaduje: 

• 214 = 16,384 vybraných OT, nebo 
• 238 známých párů OT-ŠT 

• Útok na DES se 16 rundami vyžaduje: 
• 247 vybraných OT, nebo 
• přibližně 255.1 známých párů OT-ŠT 

• diferenciální kryptoanalýza není příliš efektivní 
• Návrháři DESu o DK 100% věděli! 
 
Lineární kryptoanalýza 
• statistická metoda (stejně jako DK) 
• analýza vnitřní struktury algoritmu 
• hledáme místa, kde při vzájemném XORu bitů OT a ŠT získáme bity klíče 
• S-boxy nejsou lineární, ale lze je aproximovat lineární funkcí 
• k prolomení DESu potřebujeme 247 známých OT 

- prakticky obtížně realizovatelné 
• DES není optimalizován proti této technice 
 
 



Proudové šifry - synchronní, asynchronní přednáška 6a 

     - algoritmy RC4, A5/1 
     - projekt eStream - obecně, cíle, příklad algoritmů (ty není potřeba znát) 
 
Moderní symetrické šifry 
Blokové – viz. přednáška ĉ.3 a 4 
• Šifrovací schéma rozděluje zprávu OT do řetězců pevné délky t nad abecedou A zvaných bloky. BŠ šifruje 
v jeden okamžik pouze jeden blok OT. 
• šifry bez paměti (neuvažujeme režimy ĉinnosti) 
 
Proudové 
• šifry s pamětí 
• OT je zpracováván po jednotlivých bitech 
• Proudová šifra aplikuje jednoduchou šifrovací transformaci (XOR) v závislosti na použitém proudovém klíĉi. 
Klíĉ je generován náhodně, nebo pomocí algoritmu, který jej generuje z malého inicializaĉního proudového 
klíĉe zvaného jádro/semínko (seed), nebo z jádra a předchozích šifrovaných symbolů. Tento algoritmus se 
nazývá generátor proudového klíĉe. 
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Proudové šifry 
• šifry s pamětí (též stavové šifry) 
• výměna prokazatelné bezpeĉnosti za jednoduchou realizaci (konstrukci) 
• proudové šifry jsou inicializovány krátkým klíĉem (seed) 
• klíĉ je „natažen“ do dlouhého proudu klíĉe (keystream) 
• proud klíĉe se používá stejně jako one-time pad 
• XOR s OT / ŠT 
• proudová šifra je generátor proudu klíĉe 
• obvykle generuje proud klíĉe po bitech, někdy bajtech 
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Posuvné registry 
• Klasické proudové šifry byly založeny na posuvných registrech (shift register) 
• posuvný registr obsahuje 
• množina stavů každý obsahující jeden bit 
• zpětnovazební funkci 
• lineární zpětnovazební registr (LFSR) má lineární zpětnovazební funkci 
• dnes se využívá mnohem širší spektrum metod : 

• LFSR (jednoduchá konstrukce, dobré statistické vlastnosti) 
• S-boxy (vnášejí nelinearitu), 
• Booleovy funkce (nelinearita a zvýšení lineární složitosti), 
• sĉítání mod 2n (nelinearity a rušení asociativity) 

7 
LFSR – Linear Feedback Shift Register 
• jeden ze základních bloků proudových šifer 
• nutno kombinovat s nějakou nelineární ĉásti 
 

 
 
• n-bitový ĉítaĉ vykazující náhodné chování 
• Pokud je polynom C(x) primitivní, má výstupní posloupnost LFSR periodu T = 2L-1. 
• Taková výstupní posloupnost má dobré statistické vlastnosti, ale je předvídatelná. 
 



 
Nelineární kombinování LFSR 

 
 
Kombinaĉní funkce má mít následující vlastnosti: 
1. vyvážená, 
2. silně nelineární, 
3. nekorelující výstup s obsahem LFSR 
 
Synchronní proudová šifra 
• SSC – Synchronous Stream Cipher 
• proud klíĉe (key stream) je generován nezávisle na OT a K 
• SSC šifra vyžaduje, aby odesílatel a příjemce byli synchronizováni při použití proudu klíĉe a operací na 
shodné pozici 
• ztráta/přidání bitu → dešifrování znemožněno a je nutná resynchronizace obou stran 
• resynchronizace spoĉívá ve vkládání speciálních znaĉek do šifrového textu, které reinicializují ztracenou 
synchronizaci 
• kladnou vlastností SSC je nešíření chyb 
• změna bitu ŠT neovlivní dešifrovací proces, pouze bit OT 
• SSC jsou náchylné na útoky typu mazání, vložení ĉi opakování bitů - důsledkem je ztráta synchronizace 
• v praxi je nezbytné tyto situace detekovat a zavést mechanizmy pro zajištění autentizace a integrity dat 
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Binární aditivní proudová šifra 
• BASC – Binary Additive Stream Cipher 
• speciální případ synchronní proudové šifry 
• binární reprezentace OT a ŠT (bity) 
• výstupní funkce je funkce XOR 
• poĉítaĉové aplikace 
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Asynchronní proudové šifry 
• proud klíĉe závisí na OT/ŠT 
• také „proudové šifry s vlastní synchronizací“ nebo „samosynchronizující se šifry“ 
• Self-synchronnizing Stream Cipher 



• proudový klíĉ je generován v závislosti na klíĉi K a pevně daném poĉtu předchozích šifrovaných bitů 

 
• v praxi se nejĉastěji používají v režimu jednobitové zpětné vazby (CFB – viz 4.přednáška) 
• vlastní synchronizace je možná, i když jsou některé bity smazané ĉi vložené, protože dešifrovací mapování 
závisí na pevném poĉtu předchozích zašifrovaných bitů 
• po ztrátě synchronizace se automaticky obnoví správná ĉinnost - ztratí pouze pevný poĉet bitů otevřeného 
textu. 
• pokud stav asynchronního proudu šifry závisí na t předchozích šifrovaných bitech a je-li jeden šifrovaný bit 
modifikován (smazán nebo vložen) během přenosu, potom může být dešifrování maximálně t následujících 
bitů šifrového textu nesprávných, než nastane opět správné dešifrování 
• omezené šíření chyb 
• lepší statistické vlastnosti ŠT (každý znak OT ovlivňuje následující znak ŠT)-> odolnější než synchronní 
šifry 
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Současné proudové šifry 
• vyskytují se v běžných technologiích 
• WiFi – IEEE 802.11 
• Bluetooth – IEEE 802.15 
• GSM – ETSI GSM 09.01 
• HW implementace 
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Proudová šifra RC4 
• autor Ron Rivest 
• 1987 (!) ve firmě RSA Data Security Inc. 
• nemá IV → pro každí spojení se používá nový klíĉ 
• šifra nebyla nikdy oficiálně publikována 
• 09/1994 anonymní hacker uveřejnil zdrojový kód získaný pomocí technologie reverse engineering 
• dostupná verze se oznaĉuje ARCFOUR 
• RC4 je ochranná známka RSA Data Security Inc. 
• volitelná délka klíĉe 8..2048b 
• nejĉastěji128 bitů 
• v jednom kroku algoritmus vygeneruje 1B proudu klíĉe 
• 1997 J. Golic - statistická slabina generátoru klíĉe ARC4 
• rychlý algoritmus 
• základem je tabulka o velikosti 255 bajtů 
• v každém kroku RC4 dojde k 

• prohození prvků v souĉasné tabulce 
• výběru bajtu klíĉe z tabulky 

• poĉáteĉní nastavení (permutace) je dána klíĉem 
• na poĉátku je tabulka prázdná → naplní se klíĉem 
• urĉitý poĉet kroků algoritmu bez výstupu 
• v každý krok RC4 produkuje 8 bitů proudu klíĉe 
• OT se přiĉítá (XOR) na generovaný proud klíĉe 
• efektivní SW implementace na PC 
(žádné LFSR; operace s celými bajty, operace mod 256 = AND 255) 
 
V každém kroku se prohodí prvky tabulky a 
vybere bajt: 
i = (i + 1) mod 256 
j = (j + S[i]) mod 256 
swap(S[i], S[j]) 
t = (S[i] + S[j]) mod 256 
keystreamByte = S[t] 
 
 
 



 
Proudová šifra RC4 - využití 
• bezdrátové sítě IEEE 802.11 
• WEP 
• WPA 
• BitTorrent protokol 
• MPPE - Microsoft Point-to-Point Encryption 
• volitelné zabezpeĉení PPP od Microsoftu 
• SSL - Secure Sockets Layer (jedna z protokolových sad) 
• SSH - Secure shell (jeden z možných algoritmů) 
• RDP - Remote Desktop Protocol 
• Kerberos (jeden z možných algoritmů) 
• SASL - Simple Authentication and Security Layer (jeden z možných algoritmů) 
• framework pro autentizaci spojově orientovaných protokolů, RFC4422 
• virus Gpcode.AK pro MS Windows (06/2008 
• šifroval dokumenty pomocí RC4 a RSA-1024 – klíĉ k dispozici po zaplacení 
• PDF 
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Proudová šifra RC4 - bezpečnost 
• pokud se stejný klíĉ má použít ke generování více proudů, je nutné použít další parametr - nonce (náhodné 
ĉíslo) k jejich rozlišení 
• kryptosystém musí mít mechanismus, jak dlouhodobý klíĉ a nonce bezpeĉně kombinovat 
• dobrý způsob generování proudových klíĉů : 

• hash z klíĉe a nonce 
• v praxi ĉasto používaný způsob (špatný): 

• pouhé spojení klíĉe a nonce 
• vzhledem ke způsobu inicializace RC4 to způsobuje vážné bezpeĉnostní problémy 
• viz přednáška o zabezpeĉení bezdrátových sítí (WEP) 

• 1995 – Andrew Roos experimentálně zjistil, že 
• existuje korelace mezi prvním bajtem proudu klíĉe a prvními třemi bajty klíĉe 
• několik prvních bajtů permutace je lineární kombinací vybraných bajtů klíĉe 
• v 2007 potvrzeno (obě tvrzení) 
• problém je v KSA (Key Scheduling Algorithm) 
• nalezen pravděpodobnostní algoritmus 

• zjistí poĉáteĉní klíĉ pouze ze znalosti „permutovaného pole“ po KSA 
• konstatní PRST úspěchu v ĉase sqrt(x), kde x je doba nutná k prolomení pomocí brute-
force 

• 2001 – Fluhrer, Mantin, Shamir (FMS útok) 
• prvních několik bajtů proudu klíĉe má velmi Nenáhodný charakter -> prolomení WEPu 

• 2005 - Andreas Klein 
• další korelace mezi proudem klíĉe a klíĉem 
• výsledek - urychlení útoků na WEP 
• výrazně snížen poĉet zachycených paketů nutných k prolomení WEPu 

• FMS ~ 107 rámců 
• Klein ~ 40.000 rámců …PRST úspěchu 50% 
• Klein ~ 85.000 rámců …PRST úspěchu 95% 
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Proudová šifra A5 
• 1987 USA 
• algoritmus utajován 
• 1994 – únik informací o obecné struktuře (LFSR) 
• 1990 – rekonstrukce algoritmu (reverse engineering) 
• A5/1 klíĉ délky 64 bitů + ĉíslo TDMA rámce (veřejně známé) 

• 10 bitů vždy nastaveno na log.0 
• efektivní délka klíĉe 54bitů 

• 1997 – teoretický útok J. Golić 
• na stejné konferenci, kde popsal útok na RC4  

• 1999 - A5/2 vyvinuta pro oblast Asie a východní Evropy 
• výrazně slabší 
• kryptoanalýza uveřejněná ve stejném měsíci, kdy byla publikována ukázala vážné slabiny 

• od 2006 GSMA zákaz podpory A5/2 v mobilních telefonech 
• v doporuĉeních 3GPP je A5/2 dodnes jako volitelný algoritmus 
• šifrování na rádiovém rozhraní sítě mezi MS a BTS 

• šifrovací algoritmus A5 je uložen v MS 



• je stejný pro všechny operátory (proĉ ?) 
• klíĉ generován pomocí A8 uloženým na SIM kartě 

• specifikace A5 nebyla nikdy oficiálně publikována 
• vstup do A5: 

relaĉní klíĉ Kc = A8(RAND, Ki) délky 64 bitů 
ĉíslo TDMA rámce (22 bitů) 

• výstup: 114 bitů 
• šifra produkuje vždy 228 bitů proudu klíĉe 

• 114 bitů se používá pro šifrování komunikace od telefonu k základové stanici 
• 114 bitů pro šifrování komunikace v opaĉném směru 

• více viz přednáška o zabezpeĉení GMS/UMTS sítí 

 
 
• algoritmus A5/1 je založen na kombinaci tří lineárních registrů se zpětnou vazbou (LFSR) a nepravidelného 
taktování 
• A5/1 obsahuje of 3 LFSR 
• X: 19 bitů (x0,x1, …,x17,x18) 
• Y: 22 bitů (y0,y1, …,y20,y21) 
• Z: 23 bitů (z0,z1, …,z21,z22) 
• klíĉem je poĉáteĉní hodnota registrů 
• každá buňka obsahuje jeden bit (srovnej s RC4) 
• v každém kroku se každý registr posune nebo zůstane stát 
• registr se posune pokud hodnota jeho „hodinového bitu“ (oranžový) souhlasí s většinovou hodnotou všech 
„hodinových bitů“ 
• proud klíĉe vzniká XORem výstupu tří registrů 
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Proudová šifra A5 – inicializace v GSM 
1) všechny jsou registry vynulovány 
2) v 64 krocích je namixován 64bitový tajný klíĉ Ki podle následujícího principu: 

Pro 0<i<64, je í-tý bit klíĉe přidán do každého registru pomocí operace XOR : R[i]=R[i] XOR K[i] 
3) Po naĉtení klíĉe se do systému přiĉte 22 bitů ĉísla TDMA rámce a poté je systém provozován 100 
hodinovým taktů s odpojeným výstupem 
 
Nyní je systém připraven vyprodukovat 228 bitů výstupního proudu klíĉe. 
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Varianty A5 
Existuje několik verzí algoritmu A5, které poskytují různou úroveň zabezpeĉení: 
• A5/0 – neposkytuje žádné zabezpeĉení 
• A5/1  – původní algoritmus A5 používaný v Evropě 

– prvních deset bitů klíĉe je nulových 
– efektivní délka klíĉe – 54 bitů (horší než DES!) 

• A5/2 – kryptograficky oslabená varianta algoritmu vytvořená pro export (Ĉína…) 
• A5/3 – silný šifrovací algoritmus vytvořený jako souĉást 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 
základem je japonská bloková šifra KASUMI ( ) 
 
Projekt eSTREAM 
• od 2004 
• hledání nových proudových algoritmů 

• rychlejší než AES 



• bezpeĉnější než AES 
• projekt organizovaný evropským konsorciem výzkumných organizací ECRYPT (European Network of 
Excellence for Cryptology) 
37 
3 fáze výběrového řízení 
1. fáze do 02/2006 - rámcová analýza všech kandidátů 

• vytvoření dvou profilů 
• Profil 1 

• SW implementace 
• vysoká propustnost 
• přijaty pouze algoritmy efektivnější než AES128 -CTR 

• Profil 2 
• HW implementace 
• omezené zdroje 
• poĉet hradel, množství paměti 

• 
2. fáze od 06/2006 -09/2007 
• podrobné testy kandidátů přijatých z fáze 1 
• pro oba profily byly dodateĉně přijaty nové algoritmy 
• kandidáti fáze 2 byly každých šest měsíců reklasifikováni 
 
3. fáze 
• celkem osm kandidátů v Profile1 a Profile2 
• 08/2008 - z kandidátů byly vybrány algoritmy: 

Profil 1  Profil 2 
HC-128  Grain v1 
Salsa 20/12  MICKEY v2 
SOSEMANUK  Trivium 
Rabbit   F-FCSR (později vyřazen) 

 
• každých 6 měsíců revize 
 
E-stream Profile 2 - Grain 39 
• IV …64 bitů 
• K … 80 bitů 
• vnitřní struktura 

• 80bitový LFSR 
• 80bitový NLFSR 

• vnitřní stav celkem 160 bitů 
• perioda 280-1 
• 4 bity LFSR a 1 bit NLFSR vstupují do nelineární Booleovy funkce h(x) (5 vstupů, 1 výstup), výstup je dále 
znovu zkombinován se 7 bity NLFSR a tvoří výstup z generátoru klíĉe 
• 10/2006 – útok typu „related key“ – pro pár (K,IV) s PRST 1:22 existuje pár (K’,IV’), který generuje proud 
klíĉe posunutý o jeden bit vůĉi proudu z (K,IV) 
 
• Inicializace algoritmu 

• naplnění NFSR bity klíĉ 
• naplnění LFSR bity IV 

• zbytek LFSR je naplněn log.1 
• 160 taktů probíhá inicializace s výstupem zapojeným zpět do obou registrů 
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E-stream Profile 2 - Trivium 
• synchronní proudová šifra 
• IV … 80 bitů 
• K … 80 bitů 
• 3 FSR různé délky 
• vnitřní stav celkem 288 bitů 
• nejjednodušší návrh ze všech algoritmů v E-stream projektu 
• 9/2010 – nejlepší útok na odhalení vnitřního stavu šifry vyžaduje 289.5 kroků 
 

 



 
E-stream Profile 2 – MICKEY v2 
• IV … 0-80 bitů 
• K … 80 bitů 
• pro daný pár (K,IV) lze vygenerovat max. 240 bitů 
• dva registry R,S o velikosti 100b 

• R - lineární 
• S - nelineární 
• změna obsahu R/S na základě aktuálních v 
registrech a pomocných bitů (feedback_bit, 
control_bit) 

43 
E-stream Profile 1 - Rabbit 
• K …128 bitů 
• IV … 64 bitů 
• SW implementace 
• RFC 4503 
• s (K,IV) lze zašifrovat 2

64
 128bitových bloků 

• vnitřní stav …513b 
• osm 32bitových registrů x 
• osm 32bitových ĉítaĉů c 
• jeden „carry“ bit 

4 
E-stream Profile 1 - SOSEMANUK 
• K …128 bitů 
• IV …128 bitů 
• SOSEMANUK = „snow snake“ v jazyce 
kmene Cree 
• LFSR 

• deset 32bitových ĉísel 
• operace v F2

32
 

• modifikovaný Serpent 
• bez přiĉítání klíĉů 
• bez lineárních transformací 

• FSM - 64b paměti 
• realizováno registry R1,R2 
• v každém kroku FSM 

vezme data z LSFR, 
aktualizuje R1,R2 a 
vygeneruje 32b výstupu 
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E-stream Profile 1 – HC128 
• K …128 bitů 
• IV …128 bitů 
• pro (K,IV) lze vygenerovat 264b proudu klíĉe 
• dvě tabulky P,Q – každá obsahuje 512 32bitových prvků 
• operace v mod 232 a mod512 
• šest nelineárních funkcí 

• dvě funkce realizují stejné operace jako v SHA-256 
• dvě funkce realizují jiné nelineární operace podobného typu jako v SHA-x (ale ne stejné) 
• dvě funkce používají tabulku P reps. Q jako S-box 
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E-stream Profile 1 – Salsa20/12 
• K…256 bitů 
• nonce … 64bitů 
• ĉíslo bloku … 64 bitů 
• výstup…512 bitů 
• Salsa 20/12 používá 12 rund z 20 
• jádrem Salsa 20 je hashovací funkce s 64B vstupem/výstupem 
• hashovací funkce je použita v CTR režimu, kdy se chová jako proudová šifra 
47 
 
 
  



Režimy činnosti blokových šifer přednáška 5b 

     - obecné informace 
     - ECB, CBC,OFB,CFB, CTR, XTS - nejenom poznat, ale i umět nakreslit 
 
Co to je „režim činnosti“? 
Režim činnosti blokové šifry (block cipher mode of operation), zkráceně režim činnosti je algoritmus 
využívající symetrické blokové šifry tak, aby zajistil některé cíle informační bezpečnosti např. utajení nebo 
autentizaci. 
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Režimy činnosti pro zajištění utajení 
• FIPS 81 - ECB, CBC, CFB a OFB 

• vydán v 70.letech (DES) 
• definice základních režimů 

• NIST SP800-38A 
• SP800-38A obsahuje všechny režimy z FIPS 81 a 

• režim CTR 
• rozšíření CBC o „cipher-text stealing“ (CTS) 

• pro aplikace, s různými délkami zpráv, které jsou nesoudělné s velikostí bloku 
• nezvětšuje velikost ŠT 
• nevýhoda - složitější 
• změna proti CBC pouze v posledních dvou blocích 
• poslední dva bloky se odesílají v opačném pořadí 

4 
Režimy činnosti pro zajištění autentizace 
• NIST SP800-38B 
• slouží pouze k autentizaci zpráv 
• CMAC (viz. přednáška o autentizačních protokolech) 
• OMAC - One Key CBC-MAC 
• XCBC 
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Kombinované režimy činnosti 
• utajení + autentizace 
• CCM (Counter CBC-MAC) 

• AES-CCM (viz. 802.11i) 
• RFC 3610 
• NIST SP800-38C 

• GCM (Galois Counter Mode) 
• AES-GCM 
• vysoká propustnost u HW implementace 
• NIST SP800-38D 

 

 
Režim ECB 6 
• Zapisujeme: C=E(P,K) 
• OT: P0,P1,…,Pm,… ŠT: C0,C1,…,Cm,… 
• Obvyklý způsob použití blokové šifry: 

Šifrování  Dešifrování 
C0=E(P0,K),  P0=D(C0,K), 
C1=E(P1,K),  P1=D(C1,K), 
C2=E(P2,K),…  P2=D(C2,K),… 

• Pro daný klíč K, to je elektronická verze kódové knihy. 



• Pro každý klíč K existuje jiná kódová kniha! 
Špatné vlastnosti ECB 
• Pro blok délky 64 bitů má ECB velikost 264 položek. 
• Nechť Pi=Pj 
• Pak Ci=Cj a útočník ví, že Pi=Pj . 
• To dává útočníkovi určitou informaci , přestože nezná Pi nebo Pj . 
• Je možné realizovat útok typu „cut-and-paste”. 
• Tabulku šifer je možné začít konstruovat i bez znalosti klíče. 
• Ve většině situací mají části zprávy tendenci se opakovat. (začátky zpráv obsahují záhlaví, která mohou 
být velice podobné, podobně i konce zpráv) 
CB 
Zprávy mohou mít parametry, které mohou nabývat pouze několika hodnot. 
Útočník může modifikovat obsah zprávy bez toho, aby byla modifikace zachycena na přijímači straně 
bez znalosti klíče. (dokonce bez znalosti algoritmu). 
 
Výhody ECB: 
Kazdy blok je šifrován nezávisle. 
Jednotlivé bloky je možné šifrovat v libovolném pořadí. 
Možnost paralelizace při šifrování i dešifrování. 
 
ECB – příklad zneužití 
• Phantasy Star Online: Blue Burst 
• online MMORPG hra používající algoritmus Blowfish v režimu ECB. 
• Hráči mohli ilegálně zvyšovat zkušenost opakovaným posíláním paketu obsahujícím zprávu "monster 
killed" zašifrovanou pomocí algoritmu Blowfish v režimu ECB. 
 
Šíření chyb 
• Reakce jednotlivých módů na chyby při přenosu dat 
• Chyby mohou být dvojího druhu: 

• záměna bitu za jiný 
• vložení nebo ztráta bitu 

• Všechny blokové šifry obecně reagují na chybu tak, že jednobitová chyby zašifrovaného textu po 
dešifrovaní zničí minimálně jeden celý blok otevřeného textu. 
• Módy které mezi sebou spojují jednotlivé bloky mohou mít důsledky na šíření takovéto chyby. 
• ECB reaguje na změnu bitu ztrátou celého bloku a na vložení nebo ztrátu bitu ztrátou bloku v němž se 
chyba vyskytla a všech následujících. 
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Zarovnání OT (padding) 
Většinou zprávy nekončí přesně na hranicích bloku. Poslední blok je kratší. Je potřeba ho doplnit. 
Nejjednodušší ( a nejhloupější): 
• doplnit poslední blok pravidelnou strukturou - nulami, jedničkami, nebo alternaci 0,1 do konce bloku. 
Složitější způsob vyplňování: 
• pokud je vyžadováno, aby ŠT byl stejně dlouhý jako OT 
• poslední kompletní blok se po zašifrování se zašifruje ještě jednou. Pak se z něj vezme prvních n bitů a 
provede XOR s n-bity krátkého bloku. 
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Doporučené vyplňování OT podle B. Schneiera 
• nechť OT je otevřený text a l(OT) je délka OT [B], a b je velikost bloku v [B] 
• doporučený způsob doplňování č.1 

• za OT připojit jeden byte s hodnotou 128 (10000000)b, 
• a poté za OT+1 přidat tolik nulových bajtů, až celková délka OT+výplně bude násobkem b 

• doporučený způsob doplňování č.2 
• určit počet požadovaných výplňových bajtů n, kde 1 ≤ n ≥ b a n+l(P) je násobek b 
• vyplnit OT n bajty, kde každý bude obsahovat hodnotu n 

• lze použít libovolný jiný způsob, ale musí být reversibilní 
 
CBC – Cipher Block Chaining 
• CBC používá zpětnou vazbu, při níž je výsledek šifrovaní předchozího bloku zařazen do šifrovaní 
současného bloku. 
• U CBC je OT nejprve XORován se ŠT předchozího bloku a teprve pak je zašifrován pro výstup. Blok ŠT je 
jednak odeslán a jednak zaznamenán pro použití na dalším bloku. 
• Dešifrovaní je analogické. Zašifrovaný text je jednak dešifrován a jednak zaznamenán v registru. Poté co je 
následující blok dešifrován je provedeno na něm XOR s uloženým blokem. 
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Režim CBC 
• bloky jsou „zřetězeny“ dohromady 
• na začátku CBC je nutné použít inicializační vektor (IV) 
• stejné bloky OT se šifrují na různé bloky ŠT 
• cut-and-paste is stále možný, ale je složitější a zůstanou po něm „artefakty“ 
• pokud je během přenosu blok C1 změněn na G , pak 

 
• dojde tedy k automatické obnově OT ! 

Šifrování   Dešifrování 
C0 = E(IV P0,K),  P0 = IV D(C0,K), 
C1 = E(C0 P1,K),  P1 = C0 D(C1,K), 
C2 = E(C1 P2,K),…  P2 = C1 D(C2,K),… 

 
CBC - inicializační vektor (IV) 
• Identické bloky OT se šifrují na různé ŠT pokud je předchozí blok OTi-1 různý od OTi 
• v prvním bloku je nutné přidat náhodná data nazývaná inicializační vektor (IV). 
• IV zajistí aby dvě zprávy (OT1 a OT2) byly zašifrovány pokaždé jinak i pokud OT1=OT2 
• IV není třeba držet v tajnosti ale musí být změněn v každé zprávě 

• stejný IV a zároveň stejný OT = stejná situace jako u ECB 
 
CBC - šíření chyb 
• změna jednoho bitu ŠT způsobí změnu jednoho bloku OT plus jednoho bitu v následujícím bloku OT ve 
stejné pozici v jaké se chyba vyskytla v ŠT. 
• další bloky již nejsou ovlivněny 
• CBC je samoobnovující (self-recovering) pro 1 bitovou změnu 
• ztráta nebo vložení bitu vede ke ztrátě všech následujících bloků 
 
Vlastnosti při niž se malá chyba v ŠT rozšíří na velkou chybu v OT, se říká rozšíření chyby (error-
extension). 
 
CBC - shrnutí 
• vstup šifrovače (IV) - náhodný text 
• šifrování neparalelizovatelné 
• dešifrování paralelizovatelné, v libovolném pořadí 
• snadná softwarové implementace 
• vhodné pro šifrování souborů 
• bezpečnější než ECB 
• nejpoužívanější „klasický“ režim 
 
 
 
 
 
 



26 
Režim PCBC 

 
 
PCBC - info 
• PCBC – Propagating CBC (nebo Plaintext CBC) 
• používaný u protokolu Kerberos v4 
• není standardizován ani příliš rozšířen 
• hlavním rozdílem oproti CBC je schopnost rozšíření (propagace) jednobitové chyby v bloku ŠT 
• toto umožňuje zjistit chyby vnesené do komunikačního řetězce během přenosu a odmítnutí celého OT (i 
v případě modifikace pouze jednoho bitu) 
• chyba se rozšíří na všechny následující bloky OT 
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Další režimy – CFB,OFB,CTR 
• v režimech ECB, CBC a PCBC lze šifrovat pouze celé bloky 
• v režimech CFB, OFB, CTR je možné šifrovat data i po menších částech, protože tyto transformují 
blokovou šifru na proudovou tím, že šifrovací transformaci Ek používají ke generování proudu klíče 
29 
CFB – Ciphertext Feedback Mode 
• používá pouze šifrovací transformaci -> efektivní HW implementace 
• není nutné přenášet celý blok ŠT do vstupního bloku, stačí pouze část n bitů → označuje se jako n-bitový 
CFB režim 
• vstupní blok má nejvýše 2N možných stavů, kde N je délka vstupního bloku v bitech. Po nejvýše 2N blocích 
se tak začne proud klíče opakovat. 
• vstup algoritmu = náhodný text (IV) 
• šifrování neparalelizovatelné 
• dešifrování paralelizovatelné, v libovolném pořadí 
• šifrování znakových terminálů (8-bitový CFB) 
• nejčastější varianta 8-bitový CFB, ale lze i jiné (1-bitový, 16 bitový…) 
 

 
 



 
Šifrování: 
• zvolí se náhodný IV (stejně jako u CBC) 
• IV je zašifrován a jeho nejlevější byte je použit pro XOR s prvním bytem OT, získáme první byte ŠT . 
• byte ŠT je odeslán komunikačním kanálem a po příchodu dalšího bytu OT se pokračuje v šifrování (druhý 
byte zašifrovaného IV XOR druhý byte OT) 
 
Dešifrování: 
• zvolí se náhodný IV (stejně jako u CBC) 
• IV je zašifrován a jeho nejlevější byte je použit pro XOR s prvním bytem ŠT, získáme první byte OT 
• pro inicializační vektor platí totéž, co CBC 
 
Režim CFB – šíření chyb 
• CFB režim je samosynchronizující 
• k obnovení správného OT stačí pouze dva po sobě jdoucí nenarušené bloky ŠT, resp. neporušené 
příslušné n bitové části ve dvou po sobě jdoucích blocích ŠT 
Šíření chyb u 8bitového CFB: 

• jednobitová chyba v ŠT způsobí nejprve jednobitovou chybu v bloku OT 
• chybný blok ŠT vstoupí do blokové šifry a následujících 8 bytů bude dešifrováno chybně 
• další byty již budou dešifrovány dobře. 
• CFB je samosynchronizující po 8B 

 
Režim OFB (Output Feedback Mode) 
• používá pouze šifrovací transformaci -> efektivní HW implementace 
• z výstupního bloku není nutné přenášet celý blok do vstupního bloku, stačí pouze část, nějakých n bitů. 
• vstup algoritmu = náhodný text 
• šifrování a dešifrování neparalelizovatelné 
• vhodný pro vysokorychlostní systémy s nepřípustným šířením chyb 
• 1-bitová chyba v šifře ovlivní jeden bit po dekódování 
• OFB je čistě synchronní proudová šifra, proud klíče není ovlivňován ani otevřeným ani šifrovým textem 
• vstupní blok má nejvýše 2N možných stavů, kde N je délka vstupního bloku v bitech. Po nejvýše 2N blocích 
se tak začne proud klíče opakovat 
 
 

 
 
Režim CTR (Counter - čítač) 
• používá blokovou šifru jako proudovou, podobný OFB 
• v proudu klíče se nemusí používat celý výstupní blok, ale jenom nějaká jeho část 
• CTR se používá v případě potřeby náhodného přístupu (mohu šifrovat/dešifrovat libovolný blok bez ohledu 
na ostatní) 
• při šifrování dvou různých zpráv se stejným klíčem se nesmí vygenerovat stejná část proudu klíče 
 

Šifrování   Dešifrování 
C0=P0 E(IV,K),  P0=C0 E(IV,K), 
C1=P1 E(IV+1,K),  P1=C1 E(IV+1,K), 
C2=P2 E(IV+2,K),…  P2=C2 E(IV+2,K),… 
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Solení (salting) IV 
• podobné jako bílení klíčů u blokových šifer 
• lze použít tam, kde se posílá IV 

• CBC, OFB, CFB a CTR 
• zajistí utajení IV - není nutné 
• IV se pošle v otevřeném tvaru, ale nepoužije se k šifrování, ale je použit k vygenerování jiného IV’ 
• IV’ je použit v algoritmu • hodnota IV’ se nepřenáší komunikačním kanálem 
 
Útok na CFB, OFB a CTR 
• změna ŠT v CFB režimu z ŠT na ŠT X se do OT projeví jako OT X 
• analogická změna se stane u OFB/CTR, když proud klíče O změním na O d 
• útok funguje i na synchronní proudové šifry 

 
 
Speciální režimy činnosti 
• CBC (nejpoužívanější režim) má několik bezpečnostních problémů, kvůli kterým se je jeho použití někdy 
nevhodné 

• typicky šifrování disků 
• např. pokud je IV generován předvídatelně, může útočník vygenerovat soubor se speciálním obsahem, 
který vyruší vliv IV 
 
• po uložení tohoto souboru na 
disk je na něm čitelný „otisk“, 
tj. lze detekovat, že na disku 
je tento soubor přítomen (i 
když je zašifrován!) 
 
• aby to nebylo možné, je 
nutné generovat IV 
nepředvídatelně – pomocí 
nějakého šifrovacího algoritmu 
nebo hashovací funkce 
 
 
 
  



Asymetrické algoritmy přednáška 6b, 7a, 7b 

     - rozdělení (IFP,DLP,ECDLP) 
     - RSA, DSA, DH 
     - ECC principy, EC over Fp, EC over F2m 
     - ECDH, ECDSDA 
     - srovnání IFP x DLP x ECDLP 
     - doporučené délky klíčů, suite B 
 
Šifrovací algoritmy – rozdělení 
symetrické  
• blokové (DES, 3DES, IDEA, RC6, Blowfish, CAST, AES - Rijndael….)  
• proudové (Enigma, SEAL, RC4, A5,…)  
 
asymetrické  
• IFP (RSA, Rabin-Williams, Lucas,…)  
• DLP (DSA, Diffie-Hellman, El-Gamal, …)  
• ECDLP (ECDSA, PSEC,…) 
 
Symetriské a asymetrické šifry - srovnání 
 
Symetrické algoritmy 
• dnes velmi rychlé algoritmy hodící se k šifrování velkých objemů dat  
• malé (relativně) délky klíčů (128-bit, 256-bit)  
• obě dvě strany musí znát stejný tajný klíč  
• problém distribuce/změny klíčů v případě velkého množství komunikujících stran  
• nelze prokázat totožnost autora zašifrovaných dat (data mohla zašifrovat kterákoliv strana vlastnící klíč)  
Výhody symetrických algoritmů 
• rychlost  
• bezpečnost – u dobře navržených a implementovaných algoritmů je jediným možným útokem útok hrubou 
silou  
• délky klíčů 
Nevýhody symetrických algoritmů  
• distribuce klíčů  
• lze použít pouze k šifrování  
 
Asymetrické algoritmy 
• pomalé (100-1000x)  
• velké délky klíčů (512-bit, 1024-bit, 2048-bit)  
• různé klíče pro šifrování a dešifrování - klíče spolu vzájemně souvisejí  
Výhody asymetrických algoritmů 
• řeší problém s distribucí klíčů  
• možnost realizovat i jiné činnosti než šifrování 
Nevýhody asymetrických algoritmů  
• rychlost  
• délky klíčů  
• obecně náchylné na „choosen-plaintext attack“  
 
Hybridní systémy  
• využívají kladné vlastnosti obou předchozích skupin.  
• zpráva je zašifrována symetrickým algoritmem s náhodně vygenerovaným klíčem a tento klíč je zašifrován 
asymetrickým algoritmem  
• příklad - PGP  
 
Použití veřejných kryptosystémů 
Tři možné oblasti použití:  

• šifrování /dešifrování  
• digitální podpisy  
• výměna klíčů  

Některé algoritmy patří do všech třech kategorií, jiné pouze do jedné.  
 
 
 
 
 



 
 
 
Šifrování s asymetrickým algoritmem 
1) Vygeneruji pár klíčů – veřejný (šifrovací) soukromý (dešifrovací).  

• Veřejný klíč může být volně dostupný.  
• Lze ho zveřejnit např. na Internetu.  
• Není žádný důvod ho tajit.  
• Soukromý (dešifrovací) klíčje potřeba uchovávat v tajnosti. 

2) Pokud mi někdo chce poslat tajnou zprávu, zašifruje ji mým veřejným klíčem. 
3) Pouze já (jakožto držitel tajného klíče) mohu dešifrovat zprávu svým soukromým (privátní) klíčem.  
 
Certifikáty  
Je potřeba vyřešit otázku :  
„Jak poznám, že veřejný klíč, který někde získám (např. na Internetu) patří skutečně osobě, která to o 
sobě tvrdí?“  
Řešením jsou tzv. certifikáty a certifikační autority (CA).  
Detailní informace viz. přednáška o elektronickém podpisu. 
Nezaměňovat podepisování a šifrování !  
• Od roku 1976 bylo představeno mnoho kryptosystémů veřejného klíče  
• Mnoho z nich není bezpečných, nebo jsou velmi nepraktické (např.: vyžadují příliš velké klíče, nebo ŠT je 
výrazně větší než OT)  
• Pouze několik málo algoritmů je současně jak bezpečných tak i praktických.  
• Některé algoritmy lze použít jen šifrování, některé jen k podepisování a některé k obojímu.  
• Pouze tři algoritmy je možné použít jak pro šifrování, tak pro podepisování: RSA, ElGamal, a Rabinův. 
 
Využití asymetrických kryptosystémů  
• PGP – Pretty Good Privacy  
• GPG – implementace OpenPGP  
• SSH – Secure Shell  
• SSL/TLS – Secure Socket Layer/Transport Layer Security  
• IKE (Internet Key Exchange) – součást Ipsec  
• ESP – Encapsulated Secure Payload – součást Ipsec  
• … 
 
ElGamal  
Obecná definice problému  
• mějme dánu konečnou cyklickou grupu G řádu r, její generátor α a prvky α

a
, α

b
 pro neznámé hodnoty a, b  

• cílem je najít prvek β = α
ab

  
• ab je diskrétní logaritmus o základu α z β 
• bezpečnost závisí na obtížnosti výpočtu diskrétního logaritmu v konečném poli GF  
• není chráněn patenty  
• existují dva různé (!) algoritmy podobného jména  



• ElGamal signature scheme  
• varianta DSA  
• ElGamal encryption scheme  
• založeno na DH protokolu  
• používáno v PGP 
 
ElGamal - podepisování  
Generování klíčů:  
Veřejný klíč: trojice čísel (p,q,y)  

p: prvočíslo (může být sdíleno mezi skupinou uživatelů)  
g: náhodně zvolené číslo g < p (může být sdíleno mezi skupinou uživatelů)  
y: y ≡ gx mod p  

Soukromý klíč: náhodně zvolené číslo x, x < p 28 
 
Podepisování:  
1) vygenerujeme náhodné k  

- toto číslo je nutné držet v tajnosti  
- gcd(k,p-1)=1  

2) spočteme a ≡ gk mod p  
3) pomocí rozšířeného Euklidova algoritmu vyřešíme rovnici M ≡ (xa + kb) mod (p-1) pro číslo b.  
b ≡ (M - xa)k-1 mod (p-1)  
4) podpisem jsou čísla a a b  
 
Ověření podpisu:  
Podpis je platný, pokud yaab mod p = gM mod p  
 
Příprava klíčů  
Strana A vygeneruje multiplikativní cyklickou grupu G, řádu q s generátorem g; náhodné číslo x {0,..q-1} a  
spočítá h = gx  
Veřejný klíč - {G,q,g,h}  
Soukromý klíč - x  
 
Šifrování  
1) strana B si zvolí náhodné číslo y {0,..q-1}  
2) spočítá: c1=gy  
3) spočítá sdílené tajemství s=gy  
4) převede zprávu m na m’, která leží v G  
5) spočítá c2= m’  s  
6) ŠT je (c1;c2)  
 
Dešifrování  
1) strana A spočítá s=c1x  
2) spočítá m’ = c2  s-1 
 
ElGamal – bezpečnost, efektivita  
• bezpečnost závisí na vlastnostech podložní grupy G způsobu doplňování bloků OT.  
• ElGamal není odolný proti útokům se znalostí ŠT  

• má vlasnost označovanou jako „poddajnost / tvárnost“ (malleability)  
• pro daný ŠT (c1;c2) lze bez znalosti původního OT1 sestrojit dvojici (c1;2c2) patřící OT2, kde 
OT2=2OT1  

• toto se týká i jiných asym. kryptosystémů  
• proto je nutné použít vhodné výplňové schema (padding)  
• není příliš efektivní – ŠT je dvakrát větší než OT  
• šifrování potřebuje dvě umocňování – lze předpočítat  
• dešifrování vyžaduje pouze jedno umocňování 
 
DH protokol = Diffie-Helmannův protokol  
 objevil ho M.J. Williamson (GCHQ) a nezávisle Whitfield Diffie a Martin Hellman (1976) a navíc ještě 
nezávisle na nich Ralph Merkle  
• zcela první kryptosystém veřejného klíče  
• nelze použít k šifrování / podepisování  
• vhodný pouze pro „výměnu klíčů“  
• používá se k ustanovení sdíleného (symetrického) klíče  
• bezpečnost závisí na obtížnosti řešení diskrétního logaritmu 



Nechť p je prvočíslo a g je generátor  
• pro každé x „je prvkem“ {1,2,…,p-1} existuje n takové, že x = gn mod p  

1. Alice vygeneruje tajné náhodné číslo a  
2. Bob vygeneruje tajné náhodné číslo b  
3. Alice odešle Bobovi g

a
 mod p  

4. Bob pošle Alici g
b
 mod p  

5. Oba si spočítají sdílenou tajnou hodnotu  
(gb mod p)a mod p = (ga mod p)b mod p = gab mod p  

6. Takto získané číslo lze použít jako sdílený tajný klíč Diffie-Helmannův protokol 
 
• Bob a Alice použijí gab mod p jako symetrický klíč  
• Útočník může zjistit ga mod p a gb mod p  
 
Poznámka: ga gb mod p = ga+b mod p „není rovno“ gab mod p  
• Systém je prolomen, pokud útočník zjistí hodnotu a nebo b  
• Systém je také možné prolomit vyřešením diskrétního logaritmu 
  

 
 
 
DH Protokol a útok Man-in-the-middle 

 
 
• Padouch sdílí tajemství „gax mod p“ s Alicí  
• Padouch sdílí tajemství „gbx mod p“ s Bobem  
• Alice ani Bob nemají ani potuchy, že nekomunikují přímo ale prostřednictvím Padoucha  
 
Jak zabránit útoku MiM ?  
• Šifrovat DH výměnu pomocí sdíleného tajemství  
• Šifrovat DH výměnu pomocí veřejného klíče  
• Podepsat DH výměnu pomocí soukromého klíče  
• Jinak ?  
 
V případě použití protokolu DH je nutné počítat s možností MitM útok. 
 
 
 
 
 
 



RSA 
Pojmenován po svých třech vynálezcích: Ron Rivest Adi Shamir Leonard Adleman  

• 1976 Rivest, Shamir a Adleman způsobili doslova revoluci v kryptografii  
• zřejmě nejznámější kryptosystém veřejného klíče  
• pomocí RSA je možné jak šifrovat, tak i podepisovat  
• v roce 1997 vyšlo najevo, že v již roce 1973 objevil Clifford Cocks (GCHQ - Government 
Communications Headquarters) možnost konstrukce kryptosystémů veřejného klíče na stejném 
principu  

• založen na umocňování celých čísel modulo prvočíslo  
• používá velká prvočísla (více než 100 dekadických míst ~1024 bitů)  
• dvě prvočísla p a q, které mají x a y dekadických čísel je možné podle vynásobit s obtížností O(log2 x · 
log2 y) bitových operací  
• opačná úloha tj. pro dané n = p·q najít prvočíselné dělitele je výrazně těžší.  
• toto tvrzení však dodnes nebylo dokázáno (tj. je možné, že k vyřešení IFP není nutné provádět faktorizaci)  
• složitost při šifrování je O((log n)

3
)  

• faktorizace pokusným dělením zabírá operací O(e
log n.log.log n

) 
• nejefektivnější faktorizační metoda (Brent-Pollardova ρ- metoda) vyžaduje  

 
RSA – generování klíčových párů 
Nechť p a q jsou velká a náhodně zvolená prvočísla  
• Číslo N = pq nazveme modul  
• Zvolíme e, které je relativním prvočíslem k φ(N)=(p-1)(q-1)  
• Nalezneme d takové, že ed = 1 mod φ(N)  
• Veřejný klíč je dvojice (N,e)  
• Soukromý klíč je dvojice (N,d)  
 
RSA – šifrování a dešifrování 

 
N, e jsou veřejně známé. 
 
Pokud útočník je schopný najít rozklad N, pak je jednoduché najít d, protože ed = 1 mod (p-1)(q-1) 
Rozklad modulu je cesta k prolomení RSA. Není jisté, zda-li je faktorizace jediná možnost jak prolomit RSA.  
 

 
 



 
  
• před šifrováním je potřeba upravit text – formátovací pravidla - PKCS#1  
• jinak hrozí, že pro vybrané vstupní texty M bude zašifrovaný text lehce prolomitelný  
• bezpečnost RSA závisí na obtížnosti rozkladu modulu N  
 
Na stejném zařízení je  
• při HW implementaci :  

– RSA cca 1000x pomalejší nežli DES.  
• při SW implementaci :  

– RSA cca 100x pomalejší nežli DES.  
  
RSA - SW urychlení  
Veřejný klíč :  
• RSA šifrování je výrazně rychlejší, když si zvolíte vhodnou hodnotu e.  
• nejčastější volby jsou 3, 17, a 65537 (216 + 1).  
• na druhou stranu toto snižuje bezpečnost (když tu samou zprávu pošlu více lidem, lze využít CRT a získat 
tak soukromý klíč)  
• Pro útok pomocí CRT je potřeba minimálně e identických textů zašifrovaných stejným klíčem  
• Obrana - přidávání různého množství náhodných dat různým příjemcům  
 
Soukromý klíč :  
• Operace se soukromým klíčem je možné urychlit pomocí CRT (čínská věta o zbytcích)  
• Dopředu si vypočtu a uložím p, q, d mod (p-1), d mod (q-1), a q-1 mod p  
• pokud je soukromý klíč malý do cca ¼ n a současně e < n, pak je možné ho získat → volte velké soukromé 
klíče 
 
Efektivita RSA  
 
RSA s velkými moduly je neefektivní  
• Se vzrůstající délkou modulu roste bezpečnost pomalu, ale výpočetní nároky rychle.  

• složitost RSA-1024 je srovnatelná se symetrickou šifrou s klíčem délky 80bitů  
• složitost RSA-2048 přibližně odpovídá klíči délky 112 bitů (3-DES)  
• složitost RSA-3072 přibližně odpovídá klíči délky 128 bitů (např. AES-128)  
• složitost RSA-7680 přibližně odpovídá klíči délky 192 bitů (např. AES-192)  
• složitost RSA-15,380 přibližně odpovídá klíči délky 256 bitů (např. AES-256)  

• Výkon RSA s velkými moduly je velmi nízký  
• Čas nutný k podepisování roste s třetí mocninou délky klíče  

• K výpočtu podpisu pomocí RSA-2048 je potřebuje přibližně 8x delší čas než s RSA-1024  
• Např. – 60ms pro RSA-1024 se změní na 480 ms pro RSA-2048  
• RSA-15,360 by zabrala 3375-ta násobek trvání RSA- 1024 (~ 200 sekund)  

• Existuje řešení pro bezpečné délky klíčů a rozumné výpočetní nároky – algoritmy ze skupiny “Suite B”  
 
 



RSA - faktorizace 
Německý tým faktorizoval RSA-640 - MathWorld Headline News 
- tři měsíce byly získávány potřebné vztahy  
- 45 dní zabralo řešení vzniklé soustavy  
- výpočet prováděl cluster 80 počítačů (AMD Opteron 2,2 GHz )  
 
Metody faktorizace prvočíselných modulů 
• Pokusné dělení (Trial Division)  
• Metoda řetězových zlomků (Continued Fraction Method)  
• Metoda p-1  
• Metoda p+1  
• Pollardova ρ metoda  
• Kvadratické síto (Quadratic Sieve)  
• Síto číselného pole (Number Field Sieve)  
• Zobecněné síto číselného pole (General NFS)  
• Metoda eliptických křivek  
 
EC 
 
• Eliptická křivka (EC) je množina bodů, která vyhovuje rovnici eliptické funkce. 
• Eliptické křivky jsou speciální podtřídou kubických křivek. 
• Zkoumáním vlastností eliptických křivek se nejvíce zabýval přední německý matematik 19. století Karl 
Theodor Wilhelm Weierstrass 
• Název eliptické vznikl proto, že kubické rovinné funkce se v minulosti používaly k výpočtu obvodu elipsy 
(eliptický integrál). 
• V roce 1985 přišli Victor Miller a Neal Koblitz na možnost použití eliptických křivek v rámci kryptosystému 
veřejného klíče (ECC). 
 
EC nad konečnými poli 
14 
• Výpočty nad množinou reálných čísel jsou pomalé a díky zaokrouhlovacím chybám i nepřesné. 
• Kryptografické aplikace vyžadují rychlé a přesné výpočty, proto se v praxi používají grupy na eliptických 
křivkách nad konečnými poli typu FP a F2

m
. 

• Konečný počet prvků grupy je nutnou vlastností grup používaných v kryptografii. 
• Eliptickou křivku nad podložním polem FP je možné definovat jako množinu bodů (x,y) vyhovujících rovnici  

y2 mod p = x3 + ax + b mod p (p je prvočíslo) 
 
• Prvky pole Fp jsou čísla zbytkové tř. mod p. Počítá se s nimi stejně jako s EC nad R, pouze přibude mod p. 
• Aby bylo možné na eliptické křivce nad FP vytvořit grupu, je nutné aby člen x3 + ax + b byl nerozložitelný 
nebo, což je ekvivalentní, aby 4a3 + 27b2 se nerovná 0 
• Grupa na EC nad FP, obsahuje 

• body odpovídající eliptické 
• speciální bod - „bod v nekonečnu“ 

• EC nad FP je tvořena konečným počtem bodů 
• #E(FP) řád křivky – celkový počet bodů tvořících EC + O 
• n - řád bodu – nejmenší číslo n, pro které platí n . P = O 
• generátor - prvek EC, jehož mocninami lze vyjádřit libovolný prvek EC 
• kofaktor – podíl řádu EC a prvočíselného dělitele 
 



 
 

 
19 
Nechť P = (xP,yP) ; 2P = R, kde 
Pozn.: a je jeden z parametrů, které určují eliptickou křivku 
a s je směrnice přímky protínající P a Q. 
p 
y 
x a 
s 
p 
p mod 
2 
3 2 
x s x p r p 2 mod 2 
y y s x x p r p p r ( )mod 
ECC 
EC nad konečným polem typu Fp – zdvojení bodu P 
20 
EC nad konečným polem typu Fp – násobení bodu 
• realizováno dvěma základními operacemi 
• zdvojení bodu 
• sčítání bodů 
• skalární násobení bodu P 
• lze urychlit pomocí zdvojování – DAA („double and add“) 
Příklad: Dány souřadnice bodu P, k =23. Určete Q 
21 
kkrát  
Q k P P P P... P 



P,Q E k Z 
Q=k P=23 P=2 (2 (2 (2 P)+P)+P)+P 
EC nad konečným polem typu Fp 
Příklad: Mějme křivku E nad polem Fp a bod P ležící na ní. 
Provádějme opakované sčítání bodu P k bodu P. 
2P=P+P 
3P=2P+P 
… 
• Libovolný bod Q vzniklý z takovéhoto výpočtu lze vyjádřit jako 
Q=nP , kde n udává počet sčítání. 
• Protože EC má konečný počet bodů, musí se po určitém 
počtu kroků tato posloupnost zacyklit. 
• Existuje takové n, pro které nP=O 
• Nejmenší n, pro které platí nP = O, se nazývá řád bodu P. 
• V praxi vybíráme takový bod, jehož řád je roven největšímu 
prvočíslu v rozkladu čísla #E (pro n řádově 2256, dostaneme 
velmi dlouhou posloupnost, než se „zacyklí“) nebo jeho 
násobku (tzv. kofaktor) 
22 
• uvažujme EC nad polem F23 a bod P=(9,5) 
Spočítejte souřadnice bodu Z(xz,yz) = 5P 
1) 5P=2*2P+P 
2) výpočet 2P 
s=(3*92 +1)/2*5 mod 23 ≡ 244*7 mod 23 ≡ 6 mod 23 
xr=62-2*9 mod 23 ≡ 18 mod 23 
yr=-5+6(9-18) mod 23 ≡ 10 mod 23 
• 2P=(18,10) 
3) Výpočet 4P 
s=(3*182 +1)/2*10 mod 23 ≡ 973*15 mod 23 ≡ 13 mod 23 
xr=132-2*18 mod 23 ≡ 18 mod 23 
yr=-10+13(18-18) mod 23 ≡ 13 mod 23 
• 4P=(18,13) 
4) Výpočet 5P 
s=(5-13)/(9-18)mod 23 ≡ -8/-9 mod 23 ≡ 15/14mod23 ≡ 6 mod 23 
xr=62-9-18 mod 23 ≡ 9 mod 23 
yr=-5+6(9-9) mod 23 ≡ 18 mod 23 
• 5P=(9,18) 
23 
EC nad konečným polem typu Fp – PŘÍKLAD 
p 
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x x 
y y 
s 
p q 
p q mod 
x s x x p r p q mod 2 
y y s x x p r p p r ( ) mod 
• Prvky pole F2 
m jsou polynomy o stupni menším než m. 
• Prvky pole typu F2 
m jsou binární řetězce (vektory) 
délky m. 
• Číslo m se nazývá řád pole. 



• Koeficienty polynomů jsou v F2 , to znamená, že nabývají 
hodnot 0 nebo 1. Prvky pole je také možno popsat 
vektorovém ve tvaru. 
• Protože při výpočtech v F2 
m pracujeme s binárními 
řetězci, je pole tohoto typu velmi vhodné k počítačovému 
zpracování. 
• Eliptická křivka vytvořená nad polem typu F2 
m je určena 
výběrem dvou parametrů a, b z množiny F2 
m (b 0) 
ECC 
EC nad konečným polem typu F2 
m 
24 
Kvůli tomu, že prvky pole mají binární formu, rovnice 
EC má tvar: 
Eliptickou křivku tvoří body (x,y) vyhovující rovnici eliptické 
křivky nad F2 
m, kde x a y jsou prvky F2 
m. 
Grupa na eliptické křivce nad podložním polem F2 
m 
obsahuje body odpovídající eliptické křivce a speciální bod 
O – „bod v nekonečnu“. 
Eliptická křivka nad F2 
m je tvořena konečným počtem bodů. 
y xy x ax b 2 3 2 
ECC 
EC nad konečným polem typu F2 
m 
25 
Sčítání na EC nad konečným polem typu F2 
m 
Příklad: Mějme dva polynomy A = x3+x2+1 and B = x2+x. 
Součet polynomů A+B =x3+2x2+x+1. Protože 
koeficienty jsou v mod 2, výsledek je A+B= x3+x+1. 
• Tentýž příklad s použitím vektorů pro zápis polynomů: 
A = 11012 B = 01102 A + B = 10112 
• Protože koeficienty prvků pole jsou v F2, sčítání prvků a, b 
v poli F2 
m (a+b=c mod 2 ) lze zjednodušit na a b=c 
Závěr: Sčítání v poli F2 
m se realizuje operací XOR. 
26 
Odčítání na EC nad konečným polem typu F2 
m 
• Protože sčítání se realizuje operací XOR platí, že : 
všechny prvky pole F2 
m jsou svojí vlastní aditivní inverzí 
protože: 
(am-1am-2am-3…a1a0) + (am-1am-2am-3…a1a0) = (000…00) 
• Rovnice vyjadřuje tzv. aditivní identitu. 
• Odčítání se definováno jako přičítání aditivní inverze. 
• Protože platí aditivní identita jsou operace sčítání a odčítání 
nad F2 
m ekvivalentní. 
Závěr: Sčítání i odčítání se realizuje operací XOR 
27 
• Při násobení polynomů stupně nižšího než m může 
vzniknout polynom stupně vyššího než m 
• Redukční (nedělitelný) polynom f(x) stupně m pomocí 
operace mod f(x) zajistí, že výsledek operací bude ležet v 
F2 



m 
• V kryptografii se využívají: 
• trinomiály ve tvaru xm + xk + 1, 1 ≤ k ≤ m-1 
• pentomiály ve xm+ xa+ xb+ xc+1, kde 1 ≤ c < b < a ≤ m - 1 
• Redukční polynom f(x) je každý polynom, který odpovídá 
triominálnímu nebo pentominálnímu tvaru a pro který platí, 
že je nad polem F2 
m nerozložitelný, tj. nelze ho vyjádřit jako 
součin dvou polynomů o stupni nižším než m 
28 
EC nad konečným polem typu F2 
m 
Pravidla pro aritmetické operace v F2 
m mohou být definovány 
dvěma způsoby. 
Můžeme vyjít z reprezentace 
• polynomiální bází 
není tak efektivní jako ONB 
• optimální normální bází (ONB) 
velmi efektivní 
nevhodné pro pochopení principů… 
Hlavní rozdíl spočívá v definici násobení mezi prvky pole. 
ECC 
EC nad konečným polem typu F2 
m 
29 
Ukázka eliptické křivky nad polem F2 
4 s polynomiální 
reprezentací popsaná rovnicí 
Pro jednodušší zápis jsou 
souřadnice bodů zapisovány 
s využitím generátoru. 
2 3 4 2 0 y xy y g x g 
ECC 
EC nad konečným polem typu F2 
m - PŘÍKLAD 
30 
• Grupy na eliptických křivkách nad F2 
m mají konečný 
počet bodů a aritmetické operace s nimi nevykazují žádné 
zaokrouhlovací chyby. 
• Tyto vlastnosti spojené s binární povahou pole vedou 
k tomu, že početní operace mohou být velmi efektivně 
implementovány počítačem. 
ECC 
EC nad konečným polem typu F2 
m 
31 
Doménové parametry pro EC 
• kromě parametrů a,b se komunikující strany musí 
dohodnout na dalších parametrech 
• doménové (systémové) parametry 
• různé pro Fp a F2 
m 
• volba parametrů popsána v doporučení: 
Standards for Efficient Cryptography, SEC 2: Recommended Elliptic 
Curve Domain Parameters, Version 1.0, September 2000, 
http://www.secg.org/download/aid-386/sec2_final.pdf 
32 
Doménové parametry pro EC nad poli typu Fp 
• p – prvočíslo definující podložní pole Fp 
• a,b – parametry definující konkrétní eliptickou křivku ve 
tvaru 
• g – generátor; bod (xg,yg) ležící na EC 



• n – řád křivky 
• h – kofaktor 
… počet bodů EC sestrojené nad polem Fp 
33 
2 3 y mod p = x + ax + b mod p 
p #E(F ) 
h 
n 
p #E(F ) 
• SW implementace …spíše křivky nad poli typu Fp 
• p = 2192 -264 
-1 
• p = 2192 -264 
-1 
• p = 2224 -296 
-1 
• p = 2256 -2224 +2192 +296 
-1 
• p = 2384 -2128 –296 +232 
-1 
• p = 2521 
-1 
• HW implementace …spíše křivky nad poli typu F2 
m 
• m = 163 
• m = 233 
• m = 283 
• m = 409 
• m = 571 
ECC 
Typické hodnoty pro EC typu Fp a F2 
m 
34 
Doménové parametry pro EC nad poli typu F2 
m 
• m – řád pole, celé číslo definující konečné binární pole F2 
m 
• f(x) – nedělitelný polynom stupně m 
• a, b – parametry definující konkrétní EC ve tvaru 
• g – generátor v poli F2 
m ;bod (xg,yg) ležící na EC 
• n – řád křivky (při násobení se násobí číslem <0;n-1> 
• h - kofaktor 
35 
m 2 
#E(F ) 
h 
n 
2 3 2 y + xy = x + ax + b 
Praktické kryptografické algoritmy využívající EC jsou 
postaveny na nemožnosti řešení ECDLP problému 
Definice ECDLP: Mějme eliptickou křivku E řádu n 
definovanou nad polem Fp a bod Q ležící na E. 
Určete celé číslo k takové, že Q=k ·P, 0 ≤ k ≤ n-1 
Číslo k je diskrétní logaritmus Q o základu P na křivce E. 
V kryptosystémech je Q veřejný klíč a k soukromý klíč. 
Velikost k musí zabránit výpočtu diskrétního logaritmu 
postupným násobením. 
ECC 
Problém diskrétního logaritmu na EC 
36 
Problém diskrétního logaritmu na EC 
• ECDLP je efektivně neřešitelný 
• Pro danou velikost pole (typicky pole F2 



160 ….. 2160 prvků) 
je nesmírně obtížné zjistit k ze znalosti dvojice k·P a P. 
• O problému ECDLP se předpokládá, že je odolný vůči 
útokům typu NFS (Number Field Sieve). 
• Dnes neefektivnějším známým útokem je Pollardova 
ρ-metoda se složitostí přibližně kroků, kde n je 
počet prvků pole. 
37 
n 
O 
2 
3úrovňový model k rozlišení různých typů kryptografických 
technik: 
• kryptografická primitiva 
• základní matematické operace 
• stavební prvek pro schémata 
• samo o sobě nedokáže zajistit bezpečnost 
• kryptografická schémata 
• kombinuje kryptografická primitiva a další doplňkové operace 
• schéma může zajistit bezpečnost (v k. protokolu) 
• kryptografické protokoly 
• při správné aplikace protokoly mohou dosáhnout požadované 
bezpečnosti 
• posloupnost kroků (pravidel) pro komunikaci dvou nebo více 
stran s nějakým (bezpečnostním) cílem 
IEEE P1363 
38 
• SVDP – Secret Value Derivation Primitive 
• odvození tajné hodnoty ve schématech pro výměnu klíčů 
(např. DLSVDP-DH) 
• SP/VP – Signature/Verification Primitive 
• generování/ověření podpisu ve schématech řešících eln. 
podpis (např. ECSP-DSA, IFSP-RSA1) 
• EP/DP – Encryption/Decryption Primitive 
• šifrování/dešifrování v šifrovacích schématech (např. 
IFDP-RSA) 
IEEE P1363 - primitiva 
39 
• KAS – Key Agreement Scheme 
• komunikující strany vytvoří sdílený tajný klíč s využitím svých 
klíčových párů 
• SSA – Signature Scheme with Appendix 
• jedna strana podepíše zprávu, druhá ji může ověřit 
• podpis není součástí zprávy 
• SSR – Signature Scheme with Message Recovery 
• jedna strana podepíše zprávu, druhá ji může ověřit 
• zpráva je odkryta pouze v případě verifikace podpisu 
• podpis není oddělen od zprávy 
• ES – Encryption Scheme 
• jedna ze stran zašifruje zprávu veřejným klíčem příjemce 
• lze využít k dohodě na tajném klíči pro symetrické kryptosystémy 
IEEE P1363 - schémata 
40 
Algoritmy využívající EC 
• vybrané algoritmy využívající EC 
• ECDSA 
• ECDH 
• ECIES 
• ECMQV 
41 
ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) 
ECDSA slouží k podepisování a ověřování podpisu 
- nelze jej použít k šifrování 
- analogický k DSA 



- standardizován v normách FIPS 186-2, 
ANSI X9.62, IEEE P1363 a ISO/IEC 15946-2 
- první standardizovaný algoritmus využívající 
EC 
3 základní kroky 
- generování klíče 
- generování podpisu 
- ověření podpisu 
42 
ECDH (Elliptic Curve Diffie-Hellman) 
• algoritmus analogický s klasickým Diffieellmanovým 
algoritmem 
• umožňuje komunikujícím stranám získat sdílenou tajnou 
informaci použitelnou např. jako klíč pro klasickou 
symetrickou šifru 
43 
• Veřejný klíč: G (bod na eliptické křivce) 
• Tajný klíč: pro Alici číslo a, pro Boba číslo b 
Alice, a Bob, b 
a·G 
b·G 
• Alice spočítá a ·(b · G) 
• Bob spočítá b ·(a · G) 
• K = a ·(b · G)= b ·(a · G) je možné použít jako klíč pro 
symetrickou šifru; K – souřadnice jiného bodu na křivce 
• potencionální útočník může zachytit pouze G,aG, bG 
ECDH 
ECDH (Elliptic Curve Diffie-Hellman) 
44 
 
 
 
Hashovací funkce 
     - obecné informace (rozdělení, vlastnosti, Merkle-Damgardova struktura) 
     - MD5,SHA-1, SHA-2, RIPMED-160, Whirlpool (NE strukturu S-boxu) 
     - útoky na hashovací funkce - principy 
     - CMAC,HMAC 
 
Autentizace 
     - rozdělení 
     - principy jednotlivých technik 
     - princip funkce bezpečnostních tokenů 
     - AAA 
     - PAP,CHAP, MSCHAPv2 
     - TACACS+, RADIUS, Kerberos 
     - EAP, EAP-TLS, EAP-PEAPv0 
 
VPN 
     - obecně 
     - IPsec - režimy, protokoly (AH,ESP), 
     - autentizace a dojednání klíčů (ISAKMP, IKE), funkce SPD, SAD, SPI... 
     - DH grupy, PFS, 
     - SSL VPN 
 
SSL/TLS 
     - SSLv3 / TLSv1 
     - dojednání klíčů 
     - DTLS 
     - X.509 certifikát 
         struktura, princip, 
 
Certifikační autorita 
     - certifikační cesta, validace cert. cesty 
     - životní cyklus certifikátu 



     - kvalifikovaný certifikát 
     - CRL, OCSP 
     - PKI 
 
Elektronický podpis - princip 
 
Zabezpečení v bezdrátových sítích - pouze v 802.11 
     - WEP,WPA,WPA2 
     - 802.11i, 802.1x 
 
Zabezpečení v mobilních sítích - pouze v GSM 


