Tytuł oryginału: How Software Works: The Magic Behind Encryption, CGI, Search Engines, and Other
Everyday Technologies
Tłumaczenie: Zdzisław Płoski
ISBN: 978-83-283-2593-7
Copyright © 2015 by V. Anton Spraul
Title of English-language original: How Software Works, ISBN 978-1-59327-666-9, published by No Starch
Press.
Polish-language edition copyright © 2016 by Helion S.A.
All rights reserved.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system,
without permission from the Publisher.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej
publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną,
fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje
naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich
właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były
kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane
z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie
ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji
zawartych w książce.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl
WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://helion.pl/user/opinie/jakdzo
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

Spis treĂci
O autorze .................................................................................................................................9
O recenzencie technicznym .....................................................................................................9
PodziÚkowania .......................................................................................................................11
WstÚp .....................................................................................................................................13
1
SZYFROWANIE ......................................................................................... 17
Cel szyfrowania ......................................................................................................................18
Przestawianie — te same dane, róĝny porzÈdek ...................................................................19
Klucze szyfrów ...................................................................................................................20
amanie szyfrów ................................................................................................................22
Podstawianie — zastÚpowanie danych ..................................................................................23
Zmienianie wzorca podstawiania .......................................................................................23
Poszerzanie klucza .............................................................................................................25
Zaawansowany standard szyfrowania ....................................................................................26
Podstawy dwójkowe ..........................................................................................................27
Szyfrowanie AES w ujÚciu ogólnym ...................................................................................29
Poszerzanie klucza w AES ..................................................................................................30
Rundy szyfrowania AES ......................................................................................................31
añcuchowanie bloków .....................................................................................................33
Dlaczego AES jest bezpieczny ............................................................................................33
Moĝliwe ataki na AES .........................................................................................................35
Ograniczenia szyfrowania z kluczem symetrycznym .............................................................36
2
HASA ..................................................................................................... 37
Przeksztaïcanie hasïa w liczbÚ ................................................................................................38
Cechy dobrych funkcji haszowania ....................................................................................38
Funkcja skrótu MD5 ...............................................................................................................39
Kodowanie hasïa ................................................................................................................39
Operacje bitowe ................................................................................................................40

Kup książkę

Poleć książkę

Rundy haszowania MD5 .................................................................................................... 42
Speïnienie kryteriów dobrej funkcji haszowania ............................................................... 43
Podpisy cyfrowe .................................................................................................................... 43
Problem toĝsamoĂci .......................................................................................................... 44
Ataki z wykorzystaniem kolizji .......................................................................................... 44
Hasïa w systemach uwierzytelniania ...................................................................................... 45
Zagroĝenia dotyczÈce tablic haseï ..................................................................................... 45
Haszowanie haseï .............................................................................................................. 46
Ataki sïownikowe .............................................................................................................. 47
Tablice haszowania ............................................................................................................ 48
añcuchowanie haszowania ............................................................................................... 48
Haszowanie iteracyjne ....................................................................................................... 51
Solenie haseï ...................................................................................................................... 52
Czy tablice haseï sÈ bezpieczne ......................................................................................... 53
Usïuga przechowywania haseï ............................................................................................... 54
PrzemyĂlenia koñcowe .......................................................................................................... 55
3
BEZPIECZESTWO W SIECI ...................................................................... 57
Jak kryptografia z kluczem publicznym rozwiÈzuje problem wspólnego klucza ................... 58
Matematyczne narzÚdzia kryptografii z kluczem publicznym ............................................... 59
Funkcje odwracalne ........................................................................................................... 59
Funkcje jednokierunkowe ................................................................................................. 60
Funkcje z bocznym wejĂciem ............................................................................................ 60
Metoda szyfrowania RSA ....................................................................................................... 63
Tworzenie kluczy .............................................................................................................. 63
Szyfrowanie danych za pomocÈ RSA ................................................................................. 65
EfektywnoĂÊ RSA ............................................................................................................... 66
Zastosowanie szyfru RSA w rzeczywistym Ăwiecie ........................................................... 68
Uĝycie RSA do uwierzytelniania ........................................................................................ 71
Bezpieczeñstwo w Sieci — protokóï HTTPS ........................................................................ 73
Wymiana potwierdzeñ ...................................................................................................... 74
Przesyïanie danych protokoïem +7736 ............................................................................75
Czy problem wspólnego klucza zostaï rozwiÈzany? .............................................................. 77
4
FILM CGI .................................................................................................. 79
Oprogramowanie tradycyjnej animacji .................................................................................. 81
Jak dziaïajÈ obrazy cyfrowe ............................................................................................... 81
Sposoby definiowania kolorów .......................................................................................... 83
Jak oprogramowanie wykonuje animacje celuloidowe ...................................................... 84
Od oprogramowania animacji celuloidowej do renderowanej grafiki 2D ......................... 91
Oprogramowanie trójwymiarowej grafiki CGI ..................................................................... 92
Jak opisuje siÚ sceny trójwymiarowe ................................................................................. 92
Kamera wirtualna .............................................................................................................. 93

4

Spis treĂci

Kup książkę

Poleć książkę

OĂwietlenie bezpoĂrednie .................................................................................................93
OĂwietlenie caïego planu ...................................................................................................98
Jak ĂledziÊ Ăwiatïo ...............................................................................................................99
Wygïadzanie krawÚdzi w caïej scenie ..............................................................................103
Èczenie rzeczywistego ze sztucznym .................................................................................104
Ideaï renderowania z jakoĂciÈ filmowÈ .................................................................................105
5
GRAFIKA GIER ....................................................................................... 107
SprzÚt do grafiki tworzonej w czasie rzeczywistym ............................................................108
Dlaczego w grach nie stosuje siÚ Ăledzenia promieni ...........................................................109
Same odcinki i ĝadnych krzywych ........................................................................................110
Rzutowanie bez Ăledzenia promieni .....................................................................................110
Renderowanie trójkÈtów .....................................................................................................112
Algorytm malarza .............................................................................................................113
Buforowanie gïÚbokoĂci ...................................................................................................113
OĂwietlanie w czasie rzeczywistym .....................................................................................115
Cienie ...................................................................................................................................117
¥wiatïo otaczajÈce i jego pochïanianie ..................................................................................118
Nanoszenie tekstur ..............................................................................................................120
Próbkowanie metodÈ najbliĝszego sÈsiada .......................................................................121
Filtrowanie dwuliniowe ....................................................................................................123
Mipmapy ..........................................................................................................................124
Filtrowanie trójliniowe .....................................................................................................125
Odbicia .................................................................................................................................126
Fabrykowanie krzywizn .......................................................................................................128
Oszukiwanie na duĝych odlegïoĂciach .............................................................................129
Odwzorowywanie wypukïoĂci .........................................................................................129
Mozaikowanie ..................................................................................................................130
Wygïadzanie krawÚdzi w czasie rzeczywistym ....................................................................132
Superpróbkowanie ...........................................................................................................132
Wielopróbkowanie ...........................................................................................................134
Poprocesowe wygïadzanie krawÚdzi ...............................................................................135
Budĝet obrazowania .............................................................................................................136
Co jeszcze w zwiÈzku z grafikÈ gier .....................................................................................137
6
KOMPRESJA DANYCH ........................................................................... 139
Kodowanie dïugoĂci serii ......................................................................................................141
Kompresja sïownikowa ........................................................................................................142
Podstawowa metoda .......................................................................................................143
Kod Huffmana ..................................................................................................................144
Reorganizacja danych w celu lepszej kompresji ...................................................................146
Kodowanie z przewidywaniem ........................................................................................146
Kwantyzacja .....................................................................................................................147

Spis treĂci

Kup książkę

5

Poleć książkę

Obrazy w formacie JPEG ..................................................................................................... 148
Inny sposób zapamiÚtywania kolorów ............................................................................. 148
Dyskretna transformacja kosinusowa .............................................................................. 149
DCT w dwóch wymiarach .............................................................................................. 152
Kompresowanie wyników ............................................................................................... 156
JakoĂÊ obrazów JPEG ...................................................................................................... 159
Kompresja wideo wysokiej rozdzielczoĂci .......................................................................... 162
NadmiarowoĂÊ czasowa .................................................................................................. 162
Wideokompresja MPEG-2 ............................................................................................... 163
JakoĂÊ wideo z kompresjÈ czasowÈ ................................................................................. 166
TeraěniejszoĂÊ i przyszïoĂÊ wideokompresji ....................................................................... 168
7
WYSZUKIWANIE .................................................................................... 169
Zdefiniowanie problemu wyszukiwania .............................................................................. 170
PorzÈdkowanie danych ........................................................................................................ 170
Sortowanie przez wybór ................................................................................................. 170
Sortowanie szybkie .......................................................................................................... 171
Wyszukiwanie binarne ......................................................................................................... 175
Indeksowanie ....................................................................................................................... 176
Haszowanie ......................................................................................................................... 178
Przeszukiwanie Sieci ............................................................................................................ 181
Klasyfikacja wyników ....................................................................................................... 182
Efektywne zastosowanie indeksów ................................................................................. 184
Co dalej w zwiÈzku z wyszukiwaniem w Sieci .................................................................... 185
8
WSPÓBIE¿NO¥m ................................................................................... 187
Po co ta wspóïbieĝnoĂÊ? ...................................................................................................... 187
WydajnoĂÊ ....................................................................................................................... 188
¥rodowiska z wieloma uĝytkownikami ............................................................................ 188
WielozadaniowoĂÊ ........................................................................................................... 188
Kiedy wspóïbieĝnoĂÊ zawodzi ............................................................................................. 189
Jak dziaïaÊ wspóïbieĝnie i bezpiecznie ................................................................................. 192
Dane tylko do czytania .................................................................................................... 192
Przetwarzanie transakcyjne ............................................................................................. 193
Semafory .......................................................................................................................... 194
Problem nieskoñczonego oczekiwania ................................................................................ 196
Kolejki uporzÈdkowane ................................................................................................... 196
Gïodzenie wynikajÈce z czekania cyklicznego ................................................................. 196
Kwestie sprawnoĂci semaforów .......................................................................................... 199
Co jeszcze w zwiÈzku ze wspóïbieĝnoĂciÈ .......................................................................... 200

6

Spis treĂci

Kup książkę

Poleć książkę

9
TRASY NA MAPACH ............................................................................. 203
Czym jest mapa w rozumieniu oprogramowania ................................................................203
Wyszukiwanie najpierw najlepszej ...................................................................................205
Ponowne wykorzystanie wczeĂniejszych wyników wyszukiwania ..................................209
Jednoczesne znajdowanie wszystkich najlepszych tras ........................................................211
Algorytm Floyda ...............................................................................................................212
ZapamiÚtywanie kierunków tras ......................................................................................215
PrzyszïoĂÊ wytyczania tras ...................................................................................................218
SKOROWIDZ .......................................................................................... 219

Spis treĂci

Kup książkę

7

Poleć książkę

8

Spis treĂci

Kup książkę

Poleć książkę

1
Szyfrowanie
LICZYMY,

¿E OPROGRAMOWANIE W KA¿DEJ CHWILI OCHRONI

NASZE DANE, LECZ WI}KSZO¥m Z NAS NIE BARDZO SI} ORIENTUJE , NA CZYM TA OCHRONA POLEGA.

DLACZEGO IKONA
„kïódki” w rogu Twojej przeglÈdarki oznacza, ĝe moĝesz bezpiecznie wprowadziÊ numer swojej karty kredytowej? Jak to siÚ
dzieje, ĝe opatrzenie Twojego telefonu hasïem rzeczywiĂcie chroni
zawarte w nim dane? Co w istocie zapobiega logowaniu siÚ kogoĂ innego na Twoich
kontach online?
Bezpieczeñstwo komputerowe (ang. computer security) jest naukÈ o ochronie
danych. W pewnym sensie bezpieczeñstwo komputerowe reprezentuje technologiÚ rozwiÈzujÈcÈ problem spowodowany przez niÈ samÈ. Jeszcze nie tak dawno
wiÚkszoĂÊ danych nie byïa przechowywana cyfrowo. MieliĂmy w biurach szafy
z kartotekami, a pod ïóĝkami przechowywaliĂmy pudeïka po butach peïne fotografii. OczywiĂcie w tamtych czasach nie byïo ïatwo podzieliÊ siÚ fotografiami
z przyjacióïmi na Ăwiecie, nie mówiÈc juĝ o sprawdzeniu stanu konta na komórce,
lecz nikt nie mógï ukraĂÊ Twoich prywatnych danych bez fizycznego ich zagarniÚcia. DziĂ nie tylko moĝna CiÚ zdalnie obrabowaÊ, lecz moĝesz nawet nie wiedzieÊ,
ĝe do tej kradzieĝy doszïo — przynajmniej do czasu otrzymania z banku zapytania,
dlaczego wydajesz tysiÈce dolarów na karty podarunkowe1.

1

Ang. gift cards, rodzaj bonu towarowego o ksztaïcie typowej karty bankomatowej — przyp. tïum.
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W pierwszych trzech rozdziaïach omówimy wiÚkszoĂÊ waĝnych koncepcji leĝÈcych u podstaw bezpieczeñstwa komputerowego. W tym rozdziale opowiemy
o szyfrowaniu. Z natury rzeczy szyfrowanie umoĝliwia zamykanie danych w ten
sposób, aby tylko nam wolno je byïo otworzyÊ. Omówione w nastÚpnych dwóch
rozdziaïach dodatkowe metody sÈ potrzebne do zapewnienia peïnego repertuaru Ărodków bezpieczeñstwa, na którym opieramy swoje zaufanie, lecz szyfrowanie jest podstawÈ bezpieczeñstwa komputerowego.

Cel szyfrowania
PomyĂl o pliku w swoim komputerze. Moĝe on zawieraÊ tekst, fotografiÚ, arkusz
elektroniczny, nagranie děwiÚkowe lub wideo. Chcesz mieÊ dostÚp do tego pliku,
a jednoczeĂnie trzymaÊ go w sekrecie przed innymi. Tak przedstawia siÚ podstawowy problem bezpieczeñstwa komputerowego. W celu zachowania pliku
w tajemnicy moĝesz siÚ posïuĝyÊ szyfrowaniem (ang. encryption), aby nadaÊ plikowi nowy format, nieczytelny dopóty, dopóki plik nie zostanie przywrócony do
pierwotnej postaci za pomocÈ deszyfrowania (ang. decryption). Plik pierwotny jest
zwany tekstem jawnym (ang. plaintext, nawet jeĂli nie zawiera tekstu), a plik zaszyfrowany to kryptogram (ang. ciphertext)2.
AtakujÈcy (ang. attacker) to ktoĂ, kto próbuje odszyfrowaÊ kryptogram, nie
bÚdÈc do tego upowaĝnionym. Celem szyfrowania jest utworzenie kryptogramu
ïatwego do odszyfrowania przez upowaĝnionych uĝytkowników, a jednoczeĂnie
praktycznie niemoĝliwego do odszyfrowania przez intruzów. Owo „praktycznie”
przyprawia o ból gïowy specjalistów od bezpieczeñstwa. Tak jak ĝaden zamek nie
jest nie do pokonania, nie ma szyfru absolutnie niemoĝliwego do odszyfrowania.
MajÈc do dyspozycji dostatecznie duĝo czasu i mocy obliczeniowej, teoretycznie
moĝna zïamaÊ kaĝdy schemat szyfrowania. Celem bezpieczeñstwa komputerowego
jest utrudnienie roboty wïamywaczowi w takim stopniu, ĝeby udane ataki byïy
w praktyce niemoĝliwe, gdyĝ wymagaïyby mocy obliczeniowych dla niego niedostÚpnych.
Zamiast skakaÊ na gïówkÚ w odmÚty szyfrowania opartego na oprogramowaniu, rozpocznÚ ten rozdziaï od prostych przykïadów z czasów przedkomputerowych, gdy w grÚ wchodziïy kody i zainteresowani nimi szpiedzy. Mimo ĝe siïa
szyfrowania z biegiem lat niepomiernie wzrosïa, u podstaw kaĝdego szyfrowania
leĝÈ te same klasyczne sposoby. Póěniej zobaczymy, jak te pomysïy sÈ wplecione
w nowoczesny schemat szyfrowania cyfrowego.

2

Tu i wielu innych miejscach stosujemy terminy zgodne z ksiÈĝkÈ Kryptografia Douglasa R. Stinsona (WNT,
Warszawa 2005, przekï. W. Bartol); kryptografia w obu jÚzykach ma ich w nadmiarze — przyp. tïum.
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Przestawianie — te same dane, róĝny porzÈdek
Jeden z najprostszych sposobów szyfrowania danych nazywa siÚ przestawianiem
(transpozycjÈ, ang. transposition) i polega po prostu na „zmienianiu pozycji”. Przestawianie jest rodzajem szyfrowania, którego moi koledzy i ja uĝywaliĂmy, przekazujÈc sobie liĂciki w czasach szkolnych. Poniewaĝ te liĂciki przechodziïy przez
niepewne rÚce, trzeba siÚ byïo postaraÊ, aby byïy niezrozumiaïe dla wszystkich
prócz nas.
Aby zapewniÊ naszym wiadomoĂciom tajemnicÚ, zmienialiĂmy w nich kolejnoĂÊ
liter, uĝywajÈc prostego, ïatwego do odwrócenia schematu. PrzypuĂÊmy, ĝe chciaïem siÚ podzieliÊ jakĝe istotnym doniesieniem, ĝe KA¥KA LUBI KEITHA (imiona
zostaïy zmienione, gdyĝ moi rówieĂnicy niczego tu nie zawinili). ¿eby zaszyfrowaÊ tÚ wiadomoĂÊ, skopiowaïem kaĝdÈ co trzeciÈ literÚ tekstu jawnego (pomijajÈc spacje). W rezultacie po pierwszym przejĂciu przez wiadomoĂÊ skopiowaïem piÚÊ liter, co uwidacznia rysunek 1.1.

Rysunek 1.1. Pierwszy etap transpozycji przykïadowej wiadomoĂci
Po dotarciu do koñca wiadomoĂci wróciïem do poczÈtku i kontynuowaïem
wybieranie kaĝdej co trzeciej litery z pozostaïych. W drugim etapie otrzymaïem
stan przedstawiony na rysunku 1.2.

Rysunek 1.2. Drugi etap transpozycji
W ostatnim etapie skopiowaïem pozostaïe litery, co pokazano na rysunku 1.3.
Wynikowy kryptogram ma postaÊ KKUKTAABEH¥LIIA. Moi koledzy mogli
odczytaÊ tÚ wiadomoĂÊ, odwracajÈc proces transpozycji. Pierwszy krok jest pokazany na rysunku 1.4. Przywrócenie wszystkich liter na ich pierwotne pozycje
odkrywa tekst jawny.
Szyfrowanie
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Rysunek 1.3. Ostatni etap transpozycji

Rysunek 1.4. Pierwszy etap odwracania transpozycji w celu odszyfrowania
Ta elementarna metoda przestawieñ byïa zabawna w uĝyciu, lecz jest ona
okropnie sïabym szyfrowaniem. NajwiÚkszym problemem jest przeciek — jeden
z moich kolegów wypaplaï zasadÚ szyfrowania komuĂ spoza naszej paczki. OdtÈd
wysyïanie zaszyfrowanych wiadomoĂci przestaïo byÊ bezpieczne; wystarczyïo tylko
wiÚcej popracowaÊ. Przecieków nie da siÚ, niestety, uniknÈÊ — i nie dotyczy to
tylko dzieci w wieku szkolnym. Kaĝda metoda jest podatna na przecieki, a im wiÚcej ludzi korzysta z danej metody, tym wiÚksze prawdopodobieñstwo, ĝe zostanie wyjawiona.
Z tego powodu wszystkie dobre systemy szyfrowania speïniajÈ reguïÚ okreĂlonÈ
przez jednego z pierwszych kryptografów, Duñczyka Auguste’a Kerckhoffsa, znanÈ
jako zasada Kerckhoffsa: bezpieczeñstwo danych nie powinno zaleĝeÊ od utrzymywania metody szyfrowania w tajemnicy.

Klucze szyfrów
Rodzi to oczywiste pytanie: w jaki sposób, jeĂli metoda szyfrowania nie jest tajemnicÈ, moĝemy bezpiecznie szyfrowaÊ dane? Odpowiedě polega na nastÚpujÈcej
ogólnej i powszechnie znanej metodzie szyfrowania, w której jednak szyfrowanie poszczególnych wiadomoĂci zmienia siÚ przez zastosowanie klucza szyfru
(ang. cipher key), czyli po prostu — klucza. Aby zrozumieÊ, czym jest klucz, przyjrzyjmy siÚ ogólniejszej metodzie transpozycji.
W tej metodzie nadawcy i odbiorcy, zanim zacznÈ przesyïaÊ jakiekolwiek
komunikaty, wchodzÈ w posiadanie wspólnej tajnej liczby. Powiedzmy, ĝe moi
koledzy i ja umówiliĂmy siÚ, ĝe bÚdzie to 374. Liczby tej uĝyjemy do zmiany
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wzorca przestawiania w naszych kryptogramach, Dla wiadomoĂci KA¥KA LUBI
KEITHA wzorzec ten pokazano na rysunku 1.5. Cyfry naszej tajnej liczby wskazujÈ, którÈ literÚ naleĝy skopiowaÊ z tekstu jawnego do kryptogramu. Poniewaĝ
pierwszÈ cyfrÈ jest 3, trzecia litera tekstu jawnego, czyli ¥, staje siÚ pierwszÈ literÈ
kryptogramu. NastÚpnÈ cyfrÈ jest 7, wiÚc nastÚpnÈ literÈ bÚdzie siódma litera po ¥,
czyli K. Dalej wybieramy czwartÈ literÚ, rozpoczynajÈc odliczanie od nastÚpnej
po K. Pierwszymi trzema literami kryptogramu bÚdÈ ¥KH.

Rysunek 1.5. Pierwszy etap transpozycji z uĝyciem klucza 374
Na rysunku 1.6 pokazano, jak wyglÈda przekopiowanie dwóch nastÚpnych liter
do kryptogramu. ZaczynajÈc od miejsca, w którym przebywaliĂmy (to jest od pozycji
zaznaczonej na rysunku jedynkÈ w kóïku), odliczamy trzy pozycje, przy czym po
dojĂciu do koñca tekstu jawnego wracamy na jego poczÈtek, gdzie wybieramy A
jako czwartÈ literÚ kryptogramu. NastÚpnie wybieramy literÚ z siódmej pozycji
po A, przeskakujÈc litery juĝ skopiowane — bÚdzie niÈ E. Kontynuujemy to postÚpowanie, aĝ wszystkie litery z tekstu jawnego zostanÈ przestawione.

Rysunek 1.6. Drugi etap transpozycji z uĝyciem klucza 374
Tajna liczba 374 staïa siÚ zatem naszym kluczem szyfrowania. Gdyby ktoĂ przechwyciï tÚ wiadomoĂÊ, nie zdoïaïby jej zdeszyfrowaÊ bez tego klucza — nawet
gdyby wiedziaï, ĝe uĝywamy metody przestawieñ. Klucz moĝna regularnie zmieniaÊ, aby ustrzec siÚ przed ujawnieniem szyfrowania w wyniku niedyskrecji lub
zdrady.
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amanie szyfrów
AtakujÈcy, nawet nie majÈc klucza, mogÈ próbowaÊ odtworzyÊ jawnÈ postaÊ tekstu
innymi sposobami. Moĝna zaatakowaÊ zaszyfrowane dane metodÈ siïowÈ (ang.
brute force), próbujÈc uĝyÊ do kryptogramu metody szyfrowania wszystkimi moĝliwymi sposobami. W przypadku wiadomoĂci zaszyfrowanej za pomocÈ przestawiania atak siïowy polegaïby na sprawdzeniu wszystkich permutacji kryptogramu.
Poniewaĝ atak siïowy jest prawie zawsze moĝliwy, liczba prób, którÈ atakujÈcy
bÚdzie musiaï wykonaÊ, aby znaleěÊ tekst jawny, jest dobrym wskaěnikiem odpornoĂci szyfrowania. W naszym przykïadzie wiadomoĂÊ KA¥KA LUBI KEITHA ma
okoïo 40 miliardów permutacji.
Jest to wielka liczba, wiÚc zamiast dziaïania siïowego sprytny atakujÈcy mógïby
do szybszego odtworzenia tekstu jawnego posïuĝyÊ siÚ odrobinÈ zdrowego rozsÈdku. Gdyby atakujÈcy zaïoĝyï, ĝe tekst jawny jest po polsku, wiÚkszoĂÊ permutacji moĝna by wykluczyÊ jeszcze przed testowaniem. Na przykïad atakujÈcy
mógïby zaïoĝyÊ, ĝe tekst jawny nie zaczyna siÚ od grupy liter HT, poniewaĝ ĝadne
polskie sïowo nie zaczyna siÚ od tej grupy liter3. To zaoszczÚdziïoby atakujÈcemu
sprawdzania miliarda permutacji.
AtakujÈcy, który ma jakiĂ pomysï odnoĂnie do sïów w wiadomoĂci, moĝe byÊ
jeszcze sprytniejszy w dochodzeniu do tekstu jawnego. W naszym przykïadzie
atakujÈcy mógïby zgadnÈÊ, ĝe wiadomoĂÊ zawiera imiÚ kogoĂ z klasy. Moĝna by
sprawdziÊ, jakie imiona da siÚ utworzyÊ z liter kryptogramu, a potem ustaliÊ, jakie
sïowa moĝna utworzyÊ z pozostaïych liter.
OdgadniÚte informacje dotyczÈce zawartoĂci tekstu jawnego zwÈ siÚ kryptoanalitycznymi ĂciÈgami lub krybami4. Najmocniejszym krybem jest atak ze znanym tekstem jawnym (ang. known-plaintext attack). Aby go dokonaÊ, atakujÈcy
musi mieÊ dostÚp do tekstu jawnego A, odpowiadajÈcego A kryptogramu i kryptogramu B, w którym uĝyto tego samego klucza szyfrowania co w kryptogramie A.
OkolicznoĂci te, choÊ wyglÈdajÈ na maïo prawdopodobne, zdarzajÈ siÚ. Ludzie
czÚsto zostawiajÈ bez nadzoru dokumenty, co do których zakïadajÈ, ĝe straciïy
status poufnoĂci, nie uĂwiadamiajÈc sobie, ĝe mogÈ pomóc w atakach na inne
dokumenty. Ataki ze znanym tekstem jawnym sÈ silne; odkrycie wzorca transpozycji jest ïatwe, gdy masz przed oczami zarówno tekst jawny, jak i kryptogram.
NajlepszÈ obronÈ przed atakami ze znanym tekstem jawnym sÈ dobre praktyki bezpieczeñstwa, takie jak regularne zmienianie haseï. Niemniej nawet przestrzeganie najlepszych zasad bezpieczeñstwa nie zapobiegnie temu, ĝe atakujÈcy
zawsze bÚdÈ mieli pewne wyobraĝenie o zawartoĂci tekstu jawnego (to dlatego
wïaĂnie sÈ tak zainteresowani jego odczytaniem). W wielu przypadkach znajÈ

3

W oryginale jest oczywiĂcie mowa o jÚzyku angielskim, ale równieĝ w jÚzyku polskim ĝadne sïowo nie
zaczyna siÚ od „ht” — przyp. tïum.

4

Punktami zaczepienia, wskazówkami, ĂciÈgami (ang. crib — dosï. ïóĝeczko, ĝïóbek, oszalowanie, ĂciÈga,
bryk); nazwa uĝywana przez kryptologów z czasów Enigmy, zostawiamy jÈ w transkrypcji fonetycznej,
bez przypisania — przyp. tïum.
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oni wiÚkszoĂÊ tekstu jawnego i mogÈ mieÊ dostÚp do znanych par tekst jawny –
kryptogram. Dobry system kryptograficzny powinien sprawiaÊ, ĝe kryby i znane
teksty jawne stanÈ siÚ dla atakujÈcych bezuĝyteczne.

Podstawianie — zastÚpowanie danych
Drugi podstawowy sposób szyfrowania jest odporniejszy na kryby. Zamiast przesuwania danych w metodach podstawieniowych (ang. substitution methods)
poszczególne fragmenty danych sÈ systematycznie zastÚpowane innymi. W przypadku komunikatów tekstowych najprostszÈ postaciÈ podstawiania jest zamiana
kaĝdego wystÈpienia jednej litery na innÈ. Na przykïad kaĝde A staje siÚ D, kaĝde
B — H itd. Klucz tego typu szyfrowania wyglÈda tak, jak w tabeli 1.1.
Tabela 1.1. Klucz szyfrowania podstawieniowego
Oryginaï

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M N

O

P

Q

R

S

T

U

V W X

Y

ZastÈpienie

M N

B

V

C

X

Z

L

K

F

H

G

J

S

A

P

O

I

U

Y

T

W Q

D

R

E

Z

ChoÊ prosty szyfr podstawieniowy, jak zwÈ tÚ metodÚ, jest ulepszeniem transpozycji, równieĝ przysparza problemów. Podstawieñ jest niezbyt wiele, wiÚc atakujÈcy moĝe niekiedy odszyfrowaÊ kryptogram metodÈ siïowÈ.
Proste podstawienie jest równieĝ podatne na analizÚ frekwencyjnÈ (ang. frequency analysis), w której atakujÈcy wykorzystuje wiedzÚ o czÚstoĂci wystÚpowania
liter lub ich kombinacji w danym jÚzyku. UjmujÈc ogólnie: znajomoĂÊ czÚstoĂci
wystÚpowania w tekĂcie jawnym jednostek danych daje atakujÈcemu przewagÚ.
Na przykïad litera E wystÚpuje w tekstach angielskich najczÚĂciej, a TH jest najpopularniejszÈ w tym jÚzyku parÈ liter. Dlatego litera najczÚĂciej wystÚpujÈca
w dïugim kryptogramie bÚdzie prawdopodobnie reprezentowaïa literÚ E, a najczÚĂciej wystÚpujÈca para liter bÚdzie odpowiadaïa TH.
Siïa analizy frekwencyjnej polega na tym, ĝe szyfr podstawieniowy staje siÚ
coraz bardziej podatny na zïamanie wraz ze zwiÚkszaniem objÚtoĂci tekstu. Ataki
sÈ równieĝ ïatwiejsze po zgromadzeniu zbioru kryptogramów zaszyfrowanych tym
samym kluczem; unikanie takiego ponownego uĝycia klucza (ang. key reuse) jest
waĝnym zaleceniem z punktu widzenia bezpieczeñstwa.

Zmienianie wzorca podstawiania
Aby uodporniÊ szyfrowanie na analizÚ frekwencyjnÈ, moĝemy zmieniaÊ wzorzec
podstawiania w trakcie szyfrowania. Tak wiÚc pierwsze E w tekĂcie jawnym mogïoby
byÊ zastÈpione przez A, lecz drugie E w tekĂcie jawnym moĝna by juĝ zastÈpiÊ
przez T. Ten sposób jest okreĂlany jako podstawianie wieloalfabetowe (ang.
polyalphabetic substitution). W jednej z metod podstawiania wieloalfabetowego
korzysta siÚ z siatki alfabetów zwanej tabula recta, pokazanej na rysunku 1.7. W tej
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Rysunek 1.7. Tabula recta (zacieniowane pierwsza kolumna i pierwszy
wiersz zawierajÈ etykiety)
tabeli kaĝdy wiersz i kolumna sÈ poetykietowane literÈ alfabetu, która rozpoczyna
dany wiersz lub kolumnÚ. Kaĝde oczko w siatce jest lokalizowane za pomocÈ dwóch
liter, na przykïad w wierszu D i kolumnie H wystÚpuje litera K.
Z zastosowaniem tabuli recty klucz ma postaÊ tekstowÈ: zamiast liczb, których
uĝywaliĂmy w przykïadzie z przestawianiem, do zmiany szyfrowania sÈ tutaj uĝywane litery. Litery tekstu jawnego identyfikujÈ wiersze w tabuli rekcie, a litery
klucza wskazujÈ kolumny. Zaïóĝmy na przykïad, ĝe tekst jawny ma postaÊ SECRET,
a naszym kluczem szyfrowania jest sïowo TOUGH. Poniewaĝ pierwszÈ literÈ
tekstu jawnego jest S, a pierwszÈ literÈ klucza jest T, pierwsza litera kryptogramu
znajduje siÚ w tabuli rekcie w wierszu S i kolumnie T — jest niÈ litera L. NastÚpnie
posïugujemy siÚ kolumnÈ O tabeli do zaszyfrowania drugiej litery tekstu jawnego,
to jest E (w wyniku otrzymujemy S) itd., jak pokazano na rysunku 1.8. Poniewaĝ
tekst jawny jest dïuĝszy niĝ klucz, musimy ponownie uĝyÊ pierwszej litery klucza.
Deszyfrowanie polega na odwróceniu tego postÚpowania, co pokazano na
rysunku 1.9. Litery klucza wskazujÈ kolumny przeglÈdane w celu znalezienia odpowiedniej litery w kryptogramie. Wiersz z odnalezionÈ literÈ kryptogramu wskazuje literÚ tekstu jawnego. W naszym przykïadzie pierwszÈ literÈ klucza jest T,
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Rysunek 1.8. Szyfrowanie z uĝyciem tabuli recty i klucza szyfru TOUGH

Rysunek 1.9. Deszyfrowanie z uĝyciem tabuli recty i klucza szyfru TOUGH
a pierwszÈ literÈ kryptogramu jest L. PrzeglÈdamy kolumnÚ T tabuli recty w poszukiwaniu L; poniewaĝ L wystÚpuje w wierszu S, literÈ tekstu jawnego jest S. Proces powtarza siÚ dla kaĝdej litery kryptogramu.
Podstawianie wieloalfabetowe jest efektywniejsze niĝ proste podstawianie,
gdyĝ w trakcie szyfrowania komunikatu zmienia siÚ w nim wzorzec podstawiania.
W naszym przykïadzie dwa wystÈpienia E w tekĂcie jawnym przybraïy postaci
róĝnych liter, a dwa wystÈpienia L w kryptogramie reprezentujÈ róĝne litery tekstu
jawnego.

Poszerzanie klucza
ChoÊ podstawianie wieloalfabetowe jest znacznym ulepszeniem prostego szyfru
podstawieniowego, skutkuje tylko wówczas, gdy klucz nie jest zbyt czÚsto powtarzany. W przeciwnym razie wystÚpujÈ w nim te same problemy co w prostym
podstawianiu. Na przykïad w przypadku klucza o dïugoĂci 5 kaĝda litera tekstu
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jawnego byïaby reprezentowana tylko przez piÚÊ róĝnych liter w kryptogramie,
co wystawiaïoby dïugie kryptogramy na niebezpieczeñstwo analizy frekwencyjnej i kryby. AtakujÈcy musiaïby siÚ wiÚcej napracowaÊ, lecz majÈc do czynienia
z dostatecznie duĝÈ iloĂciÈ tekstu zaszyfrowanego, nadal mógïby zïamaÊ szyfr.
W celu maksymalizacji efektywnoĂci musimy uĝywaÊ kluczy szyfrowania tak
dïugich jak tekst jawny. TÚ technikÚ nazywa siÚ podkïadkÈ jednorazowÈ (ang.
one-time pad). W wiÚkszoĂci sytuacji nie jest to jednak rozwiÈzanie praktyczne.
Zamiast tego metoda zwana poszerzaniem klucza (ang. key expansion) umoĝliwia osiÈganie efektu uĝycia dïuĝszych kluczy za pomocÈ krótkich kluczy. Jedno
z odzwierciedleñ tego pomysïu czÚsto pojawia siÚ w powieĂciach szpiegowskich.
Zamiast wspóïuĝytkowania superdïugiego klucza dwóch szpiegów chcÈcych wymieniaÊ meldunki uzgadnia ksiÈĝkÚ kodowÈ (ang. code book) sïuĝÈcÈ jako magazyn
dïugich kluczy. Aby uniknÈÊ podejrzeñ, ksiÈĝka kodowa jest zwykïym egzemplarzem jakiejĂ literatury, na przykïad specjalnym wydaniem sztuk Szekspira.
Zaïóĝmy, ĝe wedïug tego schematu ma byÊ przesïany 50-literowy komunikat.
Oprócz kryptogramu nadawca doïÈcza równieĝ nierozwiniÚty klucz. Z uĝyciem
dzieï Szekspira jako ksiÈĝki kodowej nierozwiniÚty klucz moĝe przyjÈÊ postaÊ
2.2.4.9. Pierwsza dwójka wskazuje drugÈ sztukÚ Szekspira w ukïadzie alfabetycznym (As You Like It5). Druga dwójka oznacza akt II tej sztuki. Czwórka oznacza
czwartÈ scenÚ tego aktu. DziewiÈtka symbolizuje dziewiÈte zdanie tej sceny
w okreĂlonym wydaniu: „When I was at home, I was in a better place, but
travelers must be content”6. Liczba liter w tym zdaniu przekracza liczbÚ liter
w tekĂcie jawnym, moĝna wiÚc jej uĝyÊ do szyfrowania i deszyfrowania za pomocÈ
tabuli recty — jak poprzednio. W ten sposób stosunkowo krótki klucz moĝe byÊ
poszerzony tak, aby pasowaï do konkretnego komunikatu.
Zauwaĝmy, ĝe tego schematu nie kwalifikujemy jako podkïadki jednorazowej,
gdyĝ ksiÈĝka kodowa jest skoñczona, dlatego zdañ kluczy trzeba bÚdzie w koñcu
uĝyÊ powtórnie. Oznacza to jednak, ĝe nasi szpiedzy muszÈ pamiÚtaÊ tylko krótkie
klucze cyfrowe, bezpieczniej szyfrujÈc swoje meldunki dïuĝszymi kluczami. Jak
siÚ przekonamy, pomysï poszerzania klucza jest waĝny w szyfrowaniu komputerowym, poniewaĝ wymagane klucze szyfrowania sÈ wielkie, lecz muszÈ byÊ pamiÚtane w mniejszych postaciach.

Zaawansowany standard szyfrowania
Skoro zobaczyliĂmy juĝ z osobna, jak dziaïa transpozycja, podstawianie i poszerzanie klucza, przyjrzyjmy siÚ, jak ze starannego poïÈczenia wszystkich tych trzech
technik uzyskuje siÚ bezpieczne szyfrowanie cyfrowe.

5

Czyli Jak wam siÚ podoba — przyp. tïum.

6

Z ang.: „[...] kiedym byï w domu, lepiej mi byïo; ale podróĝny musi przestaÊ na maïym” (przekï. L. Urlich.
W. Szekspir, Dzieïa dramatyczne, tom II, Komedie. PIW, Warszawa 1958) — przyp. tïum.
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Zaawansowany standard szyfrowania (AES, ang. Advanced Encryption Standard) jest standardem otwartym, co oznacza, ĝe jego specyfikacja moĝe byÊ urzeczywistniona przez kaĝdego bez opïacania licencji. Czy sobie z tego zdajesz sprawÚ,
czy nie, wiÚkszoĂÊ Twoich danych jest chroniona z uĝyciem AES. JeĂli w domu
lub w pracy masz bezpiecznÈ sieÊ bezprzewodowÈ, jeĂli kiedykolwiek zdarzyïo
Ci siÚ zabezpieczaÊ hasïem plik w archiwum .zip lub jeĂli uĝywasz karty kredytowej w sklepie albo pobierasz pieniÈdze z bankomatu — prawdopodobnie polegasz (przynajmniej czÚĂciowo) na AES.

Podstawy dwójkowe
Jak dotÈd uciekaïem siÚ do przykïadów szyfrowania tekstów w trosce o ich prostotÚ. Jednakĝe dane szyfrowane przez komputery sÈ przedstawiane w postaci
liczb dwójkowych. JeĂli wczeĂniej nie miaïeĂ z nimi do czynienia, tutaj przedstawiam maïy wstÚp.

System dziesiÚtny a system dwójkowy
System liczbowy, do którego wszyscy nawykliĂmy
od dziecka, jest nazywany dziesiÚtnym (ang. decimal, „deci” z ïaciny znaczy „dziesiÚÊ”), gdyĝ
uĝywa siÚ w nim dziesiÚciu cyfr, od 0 do 9.
Kaĝda cyfra w zapisie liczby reprezentuje liczbÚ
jednostek 10-krotnie wiÚkszÈ niĝ cyfra sÈsiadujÈca z niÈ z prawej strony. Jednostki i wielkoĂci
okreĂlane liczbÈ 23 065 pokazano na rysunku 1.10.
Na przykïad dwójka na piÈtej pozycji po lewej
oznacza, ĝe mamy dwie „dziesiÈtki tysiÚcy”,
a szóstka oznacza szeĂÊ „dziesiÈtek”.
W dwójkowym (binarnym, ang. binary) systemie liczbowym istniejÈ tylko dwie cyfry: 0 i 1,
nazywane bitami od angielskiego binary digits
(cyfry dwójkowe). Kaĝdy bit w liczbie dwójkowej
reprezentuje wielkoĂÊ dwa razy wiÚkszÈ niĝ bit
po prawej. Jednostki i wielkoĂci w liczbie dwójkowej 110101 pokazano na rysunku 1.11. Jak
widaÊ, mamy tu po jednej z nastÚpujÈcych wielkoĂci: 32, 16, 4 i 1. Wobec tego liczba dwójkowa
reprezentuje sumÚ tych czterech wartoĂci, co daje
dziesiÚtnie liczbÚ 53.
Liczby dwójkowe sÈ zazwyczaj zapisywane
z uĝyciem staïej liczby bitów. NajpopularniejszÈ
dïugoĂciÈ liczby dwójkowej jest osiem bitów okreĂlanych jako bajt (ang. byte). ChoÊ dziesiÚtnÈ
liczbÚ 53 moĝna zapisaÊ dwójkowo w postaci

Rysunek 1.10. Kaĝda cyfra
w zapisie pozycyjnym liczby
dziesiÚtnej 23 065 reprezentuje
innÈ liczbÚ jednoĂci

Rysunek 1.11. Kaĝda cyfra
w zapisie pozycyjnym liczby
dwójkowej 110101 reprezentuje
innÈ liczbÚ jednoĂci
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110101, zapisanie jej w postaci bajta wymaga oĂmiu bitów, toteĝ poczÈtkowe bity
wypeïnia siÚ zerami — otrzymujemy wiÚc zapis 00110101. Bajt o najmniejszej
wartoĂci, 00000000, reprezentuje dziesiÚtne 0; najwiÚkszy moĝliwy bajt, 11111111,
przedstawia liczbÚ 255.

Operacje na bitach
Oprócz zwykïych operacji matematycznych, jak dodawanie i mnoĝenie, oprogramowanie uĝywa pewnych operacji charakterystycznych dla liczb dwójkowych.
Nazywa siÚ je operacjami bitowymi (ang. bitwise operations), poniewaĝ sÈ wykonywane z osobna na kaĝdym bicie, a nie na liczbie dwójkowej traktowanej jako
caïoĂÊ.
W szyfrowaniu powszechnie uĝywa siÚ operacji bitowej zwanej alternatywÈ
wykluczajÈcÈ (ang. exclusive-or, XOR). Podczas wykonywania na dwóch liczbach
dwójkowych operacji XOR jedynki drugiej liczby przeïÈczajÈ7 wartoĂci odpowiednich bitów pierwszej liczby, jak pokazano na rysunku 1.12.

Rysunek 1.12. Operacja alternatywy wykluczajÈcej (XOR). Bity 1 w drugim
bajcie wskazujÈ, które bity sÈ „przeïÈczane” w pierwszym bajcie, co pokazano
w zacieniowanych kolumnach
PamiÚtamy, ĝe szyfrowanie musi byÊ odwracalne. XOR zmienia wzorce bitowe
w sposób niemoĝliwy do przewidzenia bez znajomoĂci uĝytych liczb dwójkowych,
lecz jest to ïatwe do odwrócenia. XOR-owanie wyniku za pomocÈ drugiej liczby
przeïÈcza te same bity do ich pierwotnego stanu, jak pokazano na rysunku 1.13.

Zamiana danych na postaÊ dwójkowÈ
Komputery uĝywajÈ liczb dwójkowych do reprezentowania wszelkich danych. Plik
z tekstem jawnym mógïby byÊ wiadomoĂciÈ tekstowÈ, arkuszem kalkulacyjnym,
obrazem, wideoplikiem lub czymkolwiek innym, lecz koniec koñców kaĝdy plik
jest ciÈgiem bajtów. WiÚkszoĂÊ danych komputerowych od poczÈtku ma postaÊ
numerycznÈ, moĝe wiÚc byÊ bezpoĂrednio zamieniona na liczby dwójkowe. Jednak w pewnych przypadkach trzeba zastosowaÊ specjalny system kodowania do
zamiany danych nienumerycznych na postaÊ dwójkowÈ.

7

To znaczy zmieniajÈ na przeciwne — przyp. tïum.

28

Rozdziaï 1

Kup książkę

Poleć książkę

Rysunek 1.13. JeĂli potraktujemy dwukrotnie bajt operacjÈ XOR
z uĝyciem tego samego bajta, otrzymamy to, co mieliĂmy na poczÈtku
Aby zobaczyÊ, jak komunikat tekstowy staje siÚ ciÈgiem bajtów, rozwaĝmy
wiadomoĂÊ:
Send more money!

8

Ta wiadomoĂÊ skïada siÚ z 16 znaków, liczÈc litery, spacje i wykrzyknik. Kaĝdy
znak moĝemy wyraziÊ za pomocÈ bajta, korzystajÈc na przykïad z systemu o nazwie
American Standard Code for Information Interchange9, znanego równieĝ pod
postaciÈ skrótu ASCII (wym. „aski”), W systemie ASCII duĝa litera A jest reprezentowana liczbÈ 65, B ma przypisanÈ wartoĂÊ 66 itd. aĝ do 90 dla Z. W tabeli 1.2
pokazano garĂÊ wybranych pozycji z tabeli (kodu) ASCII.

Szyfrowanie AES w ujÚciu ogólnym
Zanim przyjrzymy siÚ szczegóïom szyfrowania AES, omówimy ten proces
pobieĝnie.
Klucze szyfrowania w AES sÈ liczbami dwójkowymi. DïugoĂÊ klucza moĝe siÚ
zmieniaÊ, lecz omówimy najprostszÈ wersjÚ AES, w której jest stosowany klucz
128-bitowy. Za pomocÈ matematycznego poszerzania klucza AES przeksztaïca
pierwotny 128-bitowy klucz w jedenaĂcie kluczy 128-bitowych.
Tekst jawny jest dzielony w AES na bloki po 16 bajtów w siatce 4u4; siatkÚ
dla przykïadowego komunikatu Send more money! przedstawiono na rysunku 1.14.
Grube linie oddzielajÈ szesnaĂcie bajtów, a cienkie linie oddzielajÈ bity w bajtach.
Dane tekstu jawnego sÈ dzielone na tyle 16-bajtowych bloków, ile trzeba. JeĂli
ostatni blok nie jest peïny, jego resztÚ uzupeïnia siÚ losowymi liczbami dwójkowymi.

8

Z ang. przyĂlijcie wiÚcej pieniÚdzy! — przyp. tïum.

9

Z ang. standardowy amerykañski kod wymiany informacji — przyp. tïum.
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Tabela 1.2. Wybrane pozycje z tabeli ASCII
Znak

Liczba dziesiÚtna

Bajt dwójkowy

(spacja)

32

01000000

!

33

01000001

,

44

00101100

.

46

00101110

A

65

01000001

B

66

01000010

C

67

01000011

D

68

01000100

E

69

01000101

a

97

01100001

b

98

01100010

c

99

01100011

d

100

01100100

e

101

01100101

Rysunek 1.14. Przykïadowy komunikat „Send more money!” przeksztaïcony na siatkÚ
bajtów, gotowy do szyfrowania metodÈ AES
AES poddaje nastÚpnie kaĝdy 16-bajtowy blok 10 rundom (ang. rounds) szyfrowania. W jednej rundzie bajty sÈ przestawiane wewnÈtrz bloku i podstawiane
z uĝyciem tabeli. Potem za pomocÈ operacji XOR bajty bloku sÈ ïÈczone ze sobÈ
i z jednym ze 128-bitowych kluczy.
Tak wyglÈda szyfr AES w najwiÚkszym skrócie. Przyjrzyjmy siÚ teraz jego
kilku krokom bardziej szczegóïowo.

Poszerzanie klucza w AES
Poszerzanie klucza w systemie szyfrowania cyfrowego róĝni siÚ nieco od omówionego przez nas wczeĂniej z „ksiÈĝkÈ kodowÈ”. Zamiast po prostu zaglÈdaÊ po
dïuĝszy klucz do ksiÈĝki, AES poszerza klucz za pomocÈ tych samych narzÚdzi,
których póěniej uĝyje do samego szyfrowania: operacji XOR, transpozycji i prostego podstawiania.
Rysunek 1.15 przedstawia kilka pierwszych faz procesu poszerzania klucza.
Kaĝdy blok na rysunku ma 32 bity, a jeden wiersz na tym rysunku przedstawia
jeden klucz 128-bitowy. Oryginalny 128-bitowy klucz skïada siÚ z pierwszych czte-
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Rysunek 1.15. Proces poszerzania klucza w AES
rech bloków zacieniowanych na rysunku. Kaĝdy inny blok jest wynikiem operacji
XOR na dwu poprzednich blokach; operacja XOR jest przedstawiona za pomocÈ
znaku plus w kóïku. Na przykïad blok 6 powstaje z wykonania XOR na blokach 2 i 5.
Jak widaÊ na rysunku, po prawej stronie, co czwarty blok jest poddawany zabiegowi oznaczonemu etykietÈ „dodatkowe znieksztaïcanie”. Ten proces obejmuje
przestawianie bajtów w bloku i podstawianie w kaĝdym bajcie wartoĂci zgodnie
z tablicÈ o nazwie S-boks (ang. S-box).
Tablica S-boks, uĝywana zarówno w poszerzaniu klucza, jak i póěniej, w samym
szyfrowaniu, jest starannie zaprojektowana z myĂlÈ o wzmocnieniu róĝnic w tekĂcie jawnym. Oznacza to, ĝe dwa podobne do siebie bajty tekstu jawnego bÚdÈ
miaïy z reguïy zupeïnie róĝne podstawienia w S-boksie. Pierwszych osiem pozycji tej tabeli pokazano w tabeli 1.3.
Tabela 1.3. WyjÈtki z tablicy S-boks
Oryginalny wzorzec bitowy

ZastÚpujÈcy wzorzec bitowy

00000000

01100011

00000001

01111100

00000010

01110111

00000011

01111011

00000100

11110010

00000101

01101111

00000110

01101111

00000111

11000101

00001000

00110000

00001001

00000001

Rundy szyfrowania AES
Kiedy AES utworzy wszystkie potrzebne klucze, moĝna rozpoczÈÊ faktyczne szyfrowanie. Przypomnijmy, ĝe binarny tekst jawny jest pamiÚtany w siatce 16 bajtów,
czyli na 128 bitach, to znaczy ma takÈ samÈ dïugoĂÊ jak pierwotny klucz. Nie jest
to przypadek. Pierwszy krok rzeczywistego szyfrowania polega na wykonaniu XOR

Szyfrowanie

Kup książkę

31

Poleć książkę

128-bitowej siatki danych z pierwotnym 128-bitowym kluczem. Teraz robota rusza
na dobre, jako ĝe siatka danych jest poddawana 10 rundom cyfrowego znieksztaïcania. Kaĝda runda skïada siÚ z czterech kroków.
1. Podstawianie

Kaĝdy z 16 bajtów w siatce jest zastÚpowany z uĝyciem tej samej tablicy S-boks,
która byïa uĝyta do poszerzania klucza.
2. Transpozycja wiersza

NastÚpnie bajty sÈ przesuwane na róĝne pozycje w obrÚbie swojego wiersza
w siatce.
3. Kombinacja kolumn

Dalej dla kaĝdego bajta w siatce jest obliczany nowy bajt na podstawie
kombinacji wszystkich czterech bajtów w danej kolumnie. W tym obliczeniu
znów wystÚpuje operacja XOR, a takĝe binarna odmiana przestawiania.
Aby daÊ posmak tego procesu, na rysunku 1.16 ukazujemy obliczenie skrajnego
lewego bajta w najniĝszym wierszu. Cztery bajty skrajnej lewej kolumny
sÈ XOR-owane razem po uprzednim przestawieniu bitów w górnym i dolnym
bajcie kolumny. Ten rodzaj przestawienia nosi nazwÚ rotacji bitowej
(ang. bitwise rotation)10: bity sÈ przesuwane o jednÈ pozycjÚ w lewo,
a „wypadajÈcy” skrajny bit z lewej trafia na skrajnÈ pozycjÚ po prawej stronie.

Rysunek 1.16. Jedna czÚĂÊ kroku znieksztaïcania kolumnowego w rundzie AES

10

Inna nazwa: przesuwanie cykliczne — przyp. tïum.
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Kaĝdy bajt w nowej siatce jest obliczany podobnie, przez kombinacjÚ bajtów
w kolumnie za pomocÈ XOR; jedyna róĝnica dotyczy wyboru bajtów, których
bity sÈ rotowane przed wykonaniem XOR.
4. Wykonanie XOR z kluczem szyfru

Na koniec siatka powstaïa w poprzednim kroku jest XOR-owana z kluczem
tej rundy. Dlatego wïaĂnie trzeba poszerzyÊ klucz, aby w kaĝdej rundzie
operacja XOR byïa wykonywana z innym kluczem.
Podczas deszyfrowania AES sÈ wykonywane te same kroki, co podczas szyfrowania, tylko w odwrotnej kolejnoĂci. Poniewaĝ jedynymi operacjami w szyfrowaniu sÈ XOR-y, proste podstawianie z S-boksu i przestawienia bitów i bajtów,
wszystko jest odwracalne, jeĂli klucz jest znany.

añcuchowanie bloków
Szyfrowanie AES moĝna by stosowaÊ z osobna do kaĝdego 16-bajtowego bloku
pliku, lecz naraĝaïoby to kryptogram na niebezpieczeñstwa. Jak powiedzieliĂmy, im
czÚĂciej jest uĝywany klucz szyfrowania, tym wiÚksza moĝliwoĂÊ, ĝe atakujÈcy
odkryjÈ i wykorzystajÈ wzorce. Pliki komputerowe sÈ niejednokrotnie olbrzymie,
wiÚc uĝywanie tego samego klucza do szyfrowania milionów bloków jest formÈ
ponownego uĝytkowania klucza na wielkÈ skalÚ, co sprawia, ĝe kryptogram moĝe
byÊ poddany analizie frekwencyjnej i podobnym zabiegom.
Z tego powodu systemy szyfrowania blokowego, takie jak AES, sÈ modyfikowane, aby z identycznych bloków w tekĂcie jawnym powstawaïy inne bloki
w kryptogramie. Jedna z takich modyfikacji zwie siÚ ïañcuchowaniem bloków
(ang. block chaining).
Podczas ïañcuchowania bloków pierwszy blok tekstu jawnego jest przed zaszyfrowaniem XOR-owany z losowÈ 128-bitowÈ liczbÈ. Ta losowa liczba nazywa siÚ
zmiennÈ poczÈtkowÈ (ang. starting variable) i jest przechowywana wraz z kryptogramem. Poniewaĝ kaĝdemu szyfrowaniu jest przyporzÈdkowana losowa zmienna
poczÈtkowa, dwa pliki zaczynajÈce siÚ tymi samymi danymi bÚdÈ miaïy inne kryptogramy po zaszyfrowaniu — nawet wówczas, gdy do szyfrowania uĝyje siÚ tego
samego klucza.
Kaĝdy nastÚpny blok tekstu jawnego jest przed szyfrowaniem XOR-owany
z poprzednim blokiem kryptogramu, „ïañcuchujÈc” szyfrowanie, jak pokazano na
rysunku 1.17. añcuchowanie zapewnia, ĝe dublowane bloki w tekĂcie jawnym
bÚdÈ siÚ róĝniïy w kryptogramie. To oznacza, ĝe dowolnej dïugoĂci pliki moĝna
szyfrowaÊ bez obawy o analizÚ frekwencyjnÈ.

Dlaczego AES jest bezpieczny
Jak widzieliĂmy, choÊ AES skïada siÚ z wielu kroków, kaĝdy z nich jest transpozycjÈ
lub prostym podstawieniem. Dlaczego AES jest uwaĝany za doĂÊ silny, ĝeby chroniÊ dane Ăwiata? PamiÚtajmy: atakujÈcy uĝywajÈ metody siïowej lub krybów, lub
wykorzystujÈ wzorce w kryptogramie. AES ma ĂwietnÈ obronÚ przed wszystkimi
tymi metodami ataku.
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Rysunek 1.17. Szyfrowanie AES z ïañcuchowaniem bloków
W AES dziaïanie siïowe oznacza poddawanie kryptogramu procesowi deszyfrowania dla kaĝdego moĝliwego klucza, aĝ do wytworzenia tekstu jawnego. Klucze
w AES majÈ 128, 192 lub 256 bitów. Nawet najmniejszy klucz pozwala utworzyÊ
okoïo 300 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 moĝliwych kluczy,
a w ataku siïowym, aby móc oczekiwaÊ trafienia na wïaĂciwy, naleĝaïoby uwzglÚdniÊ okoïo poïowy z nich. AtakujÈcy z komputerem mogÈcym wypróbowywaÊ milion
kluczy na sekundÚ zdoïaïby wypróbowaÊ dziennie 1 000 000 u 60 (sekund) u 60
(minut) u 24 (godziny) = 86 400 000 000 kluczy. Przez rok atakujÈcy zdoïaïby
wypróbowaÊ 31 536 000 000 000 kluczy. Mimo ĝe jest to liczba ogromna, nie stanowi nawet miliardowej czÚĂci jednej miliardowej liczby moĝliwych kombinacji.
AtakujÈcy mógïby zaopatrzyÊ siÚ w wiÚkszÈ moc obliczeniowÈ, lecz nawet wówczas
wypróbowanie tak wielu kluczy nie wydaje siÚ osiÈgalne, przy czym dotyczy to
zaledwie wersji 128-bitowej.
AES utrudnia równieĝ uĝywanie krybów lub znajdowanie wzorców przydatnych do wykorzystania. W kaĝdej rundzie szyfrowania AES rotuje bajty w kaĝdym
wierszu siatki i tworzy kombinacje bajtów w kaĝdej kolumnie. Po wielu takich
rundach bajty sÈ starannie wymieszane, toteĝ finalna wartoĂÊ kaĝdego z nich
w siatce kryptogramu zaleĝy od poczÈtkowych wartoĂci wszystkich bajtów w siatce
tekstu jawnego. Ta cecha szyfrowania jest nazywana dyfuzjÈ (przenikaniem).
Ponadto przekazywanie bajtów runda po rundzie za poĂrednictwem S-boksu
wzmacnia efekt dyfuzji, a ïañcuchowanie bloków przenosi efekty dyfuzji kaĝdego
bloku do bloku nastÚpnego. Wszystko razem wytwarza w szyfrowaniu AES efekt
lawiny (ang. avalanche property), w którym maïe zmiany w tekĂcie jawnym powodujÈ wszechogarniajÈce zmiany w kryptogramie.
AES krzyĝuje atakujÈcym szyki niezaleĝnie od tego, ile wiedzÈ o ogólnym
wyglÈdzie tekstu jawnego. Na przykïad jakaĂ firma mogïaby wysyïaÊ klientom
e-maile, wykorzystujÈc wspólny szablon, w którym zmieniajÈ siÚ tylko numery kont
klientów i niezapïacone naleĝnoĂci. DziÚki dyfuzji, lawinowoĂci i ïañcuchowaniu
bloków zaszyfrowane teksty tych listeli bÚdÈ siÚ bardzo róĝniïy. Dyfuzja i lawinowoĂÊ redukuje równieĝ liczbÚ wzorców, które moĝna by wykorzystaÊ do analizy
frekwencyjnej. Nawet ogromny plik z tekstem jawnym, skïadajÈcy siÚ z wielokrotnie powtórzonego tego samego, 16-bajtowego bloku, zostanie w wyniku zaszyfrowania przez AES z ïañcuchowaniem bloków przeobraĝony w wyglÈdajÈcÈ losowo
gmatwaninÚ bitów.
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Moĝliwe ataki na AES
Szyfr AES okazuje siÚ odporny na konwencjonalne ataki, lecz czy skrywa jakieĂ
sïaboĂci, które umoĝliwiaïyby drogÚ na skróty w dÈĝeniu do znalezienia wïaĂciwego
klucza szyfrowania? Nie ma jasnej odpowiedzi, poniewaĝ udowodnienie wady jest
trudne. Stwierdzenie, ĝe nie sÈ znane drogi na skróty, czyli moĝliwoĂci krakerskie
(ang. cracks, szybkie zïamanie szyfru), to jedno. Czym innym jest udowodnienie,
ĝe nie mogÈ istnieÊ. Kryptografia jest naukÈ, a nauka (poznanie) zawsze przesuwa
swoje granice. Po prostu nie znamy kryptografii i jej metod matematycznych
w takim stopniu, aby przesÈdzaÊ, co jest niemoĝliwe.
CzÚĂÊ utrudnieñ w analizie podatnoĂci na ataki otwartego standardu, takiego
jak AES, wynika stÈd, ĝe programiĂci implementujÈcy standard, to jest kodujÈcy go,
mogÈ mimowolnie wprowadziÊ jakieĂ braki w jego bezpieczeñstwie. Na przykïad
niektóre implementacje AES sÈ podatne na atak z pomiarem czasu (ang. timing
attack), w którym atakujÈcy ustala informacje dotyczÈce szyfrowanych danych,
mierzÈc czas szyfrowania. AtakujÈcy musi mieÊ jednak dostÚp do okreĂlonego
komputera, na którym jest wykonywane szyfrowanie, nie jest to wiÚc w istocie
niedostatek szyfrowania, niemniej w razie naruszenia bezpieczeñstwa robi siÚ
nieprzyjemnie.
Najlepiej rozeznana sïaboĂÊ AES jest okreĂlana jako atak z powiÈzanym kluczem (ang. related-key attack). Gdy dwa klucze sÈ matematycznie powiÈzane
w pewien sposób, atakujÈcy moĝe czasami wykorzystaÊ wiedzÚ zgromadzonÈ na
podstawie komunikatów szyfrowanych jednym kluczem, aby ujawniÊ komunikat
zaszyfrowany drugim kluczem. Badacze odkryli sposób odtworzenia klucza szyfrowania AES dla pewnego kryptogramu w krótszym czasie niĝ atak siïowy, lecz
metoda ta wymaga kryptogramów otrzymanych przez szyfrowanie tego samego
tekstu jawnego kluczami powiÈzanymi z kluczem oryginalnym w bardzo specyficzny sposób.
ChoÊ ten skrót kwalifikuje siÚ jako zïamanie szyfru (ang. crack), moĝe nie mieÊ
praktycznego znaczenia dla atakujÈcych. Przede wszystkim, mimo ĝe znacznie
zmniejsza iloĂÊ pracy potrzebnej do odtworzenia pierwotnego klucza, moĝe siÚ
nie nadawaÊ do ĝadnego z istniejÈcych komputerów lub sieci komputerowych.
Po drugie, nieïatwo jest uzyskaÊ owe inne kryptogramy zaszyfrowane kluczami
powiÈzanymi; wymaga to spenetrowania implementacji lub uĝycia danego szyfru.
Dlatego takie zïamanie szyfru jest obecnie traktowane jako teoretyczna, a nie
praktyczna sïaboĂÊ systemu.
ByÊ moĝe najbardziej niepokojÈcym aspektem takiego zïamania szyfru jest
to, ĝe uwaĝa siÚ, iĝ zadziaïa ono tylko dla rzekomo silniejszej, 256-bitowej wersji
AES, a nie dla prostszej wersji 128-bitowej opisanej w tym rozdziale. W tym
przejawia siÚ byÊ moĝe najwiÚksza sïaboĂÊ wspóïczesnych metod kryptograficznych — ich zïoĝonoĂÊ. Wady mogÈ latami zostawaÊ niewykryte mimo wysiïków
doĂwiadczonych analityków. Maïe zmiany w projekcie mogÈ mieÊ wielki wpïyw
na bezpieczeñstwo, a rozwiÈzania wprowadzane z zamiarem jego zwiÚkszenia mogÈ
wywoïaÊ odwrotne skutki.
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Ograniczenia szyfrowania
z kluczem symetrycznym
Rzeczywiste ograniczenie metody szyfrowania takiej jak AES nie ma natomiast
nic wspólnego z potencjalnymi, ukrytymi wadami.
Wszystkie metody szyfrowania przedstawione w tym rozdziale, ïÈcznie z AES,
sÈ okreĂlane jako metody z kluczem symetrycznym (ang. symmetric key). Oznacza
to, ĝe klucz, który szyfruje komunikat lub plik, jest taki sam jak klucz uĝywany
do jego odszyfrowania. JeĂli chcesz uĝyÊ AES do zaszyfrowania pliku na twardym
dysku w swoim komputerze lub listy kontaktów w swoim telefonie, nie stwarza
to problemu — tylko Ty zamykasz i otwierasz dane. Co bÚdzie jednak, gdy potrzebujesz bezpiecznego przesyïania danych podczas wprowadzania numeru karty
kredytowej w sklepie internetowym? Moĝesz zaszyfrowaÊ dane szyfrem AES
i wysïaÊ je na witrynÚ, lecz oprogramowanie witryny nie zdoïa ich zdeszyfrowaÊ
bez klucza.
Na tym wïaĂnie polega problem dzielonego (wspólnego) klucza (ang. shared
key problem) i jest on jednym z najistotniejszych problemów kryptografii. Bez
bezpiecznego sposobu przekazywania kluczy szyfrowanie z kluczem symetrycznym, z samej swojej natury, nadaje siÚ tylko do zamykania wïasnych, prywatnych
danych. Szyfrowanie danych w celu ich przesyïania wymaga innego podejĂcia —
uĝycia róĝnych kluczy do szyfrowania i do deszyfrowania. Jak to siÚ robi, zobaczysz
w rozdziale 3.
WczeĂniej jednak musimy zajÈÊ siÚ innym problemem. AES wymaga jako
klucza olbrzymiej liczby dwójkowej, a przecieĝ nie moĝna oczekiwaÊ, ĝe uĝytkownicy zapamiÚtajÈ ïañcuch 128 bitów. Zamiast tego zapamiÚtujemy hasïa. Jak siÚ
okazuje, z bezpiecznym przechowywaniem i uĝytkowaniem haseï teĝ jest niemaïo
kïopotu. Temu zagadnieniu poĂwiÚcimy uwagÚ w nastÚpnym rozdziale.
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anti-aliasing, Patrz: model rastrowanie wygïadzanie
krawÚdzi
ASCII, 29, 38
asymmetric-key, Patrz: klucz asymetryczny
atak
czïowiek poĂrodku, 74, 77
kolizyjny, 44
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siïowy, 63
sïownikowy, 47
z pomiarem czasu, 35
z powiÈzanym kluczem, 35
z wykorzystaniem konfliktu, Patrz: atak
kolizyjny
ze znanym tekstem jawnym, 22
atakujÈcy, 18, 22
attacker, Patrz: atakujÈcy
authentication, Patrz: uwierzytelnienie
avalanche property, Patrz: efekt lawiny

B
bajt, 27
best-first search, Patrz: algorytm wyszukiwanie
najpierw najlepszej
bezpieczeñstwo komputerowe, 17
bezwïadnoĂÊ widzenia, 81
B-Frame, Patrz: klatka dwukierunkowa
bidirectional frame, Patrz: klatka dwukierunkowa
bilinear filtering, Patrz: filtrowanie dwuliniowe
bit, 27, 28
bitmapa, 83, 84, 107, 120
rozdzielczoĂÊ, 83, 118
bitwise operations, Patrz: operacja bitowa
bitwise rotation, Patrz: rotacja bitowa
block chaining, Patrz: ïañcuchowanie bloków
bufor
gïÚbokoĂci, 113, 114, 117
wyĂwietlania, 83, 117
bump mapping, Patrz: renderowanie
odwzorowywanie wypukïoĂci
byte, Patrz: bajt
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C
cel animation, Patrz: animacja celuloidowa
central processing unit, Patrz: CPU
certyfikat, 74, 75
CGI, 79
chain merging, Patrz: ïañcuch haszowania
zlewanie siÚ
cieniowanie pikseli, 115
cipher key, Patrz: klucz
ciphertext, Patrz: kryptogram
clear reflection, Patrz: odbicie czyste
code book, Patrz: ksiÈĝka kodowa
collision, Patrz: funkcja haszowania kolizja
collision attack, Patrz: atak kolizyjny
composite number, Patrz: liczba zïoĝona
concurrency, Patrz: wspóïbieĝnoĂÊ
coprime number, Patrz: liczba wzglÚdnie pierwsza
CPU, 108
cut scene, Patrz: przerywnik

D
dane
analogowe, 139
cyfrowe, 140
kompresja, Patrz: kompresja
kwantowanie, Patrz: kwantyzacja
nienumeryczne, 28
obrazowe, 141
porzÈdkowanie, 170
sortowanie, 170, 178, 180
liczba osiowa, 171
przez wybór, 170
szybkie, 171, 175
uporzÈdkowane, 175
zbiór, Patrz: zbiór danych
dynamiczny, 179
statyczny, 179
DCT, 149, 150, 153
deadlock, Patrz: wspóïbieĝnoĂÊ semafor
zakleszczenie
decryption, Patrz: deszyfrowanie
deflate, Patrz: deflacja
depth buffering, Patrz: rzutowanie buforowanie
gïÚbokoĂci
deszyfrowanie, 18, 24, 33
dictionary, Patrz: sïownik
dictionary attack, Patrz: atak sïownikowy
dictionary compression, Patrz: kompresja
sïownikowa
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diffuse reflection, Patrz: odbicie rozproszone
digital composition, Patrz: skïadanie cyfrowe
digital image, Patrz: obraz cyfrowy
directed graph, Patrz: graf skierowany
discrete cosine transform, Patrz: DCT
display buffer, Patrz: bufor wyĂwietlania
distant impostor, Patrz: renderowanie oszukiwanie
w odlegïoĂci
driver, Patrz: moduï sterujÈcy
drukarka optyczna, 105
dyfuzja, 34

E
efekt lawiny, 34
ekran
ciekïokrystaliczny, Patrz: ekran LCD
LCD, 82, 83
encryption, Patrz: szyfrowanie
environment mapping, Patrz: rendererowanie
odwzorowanie otoczenia
exclusive-or, Patrz: XOR

F
factor, Patrz: liczba zïoĝona czynnik
fast approximate anti-aliasing, Patrz: FXAA
film
animowany, 81
klatka, Patrz: klatka
filtr rozblokowujÈcy, 167
filtrowanie
dwuliniowe, 123, 124
trójliniowe, 125, 126
format
H.264, 168
JPEG, 148, 152, 158
jakoĂÊ, 159, 160, 162
MPEG-2, 163, 166
MPEG-4, 168
TGA, 141, 142
zip, 146
frame, Patrz: klatka
frequency analysis, Patrz: analiza frekwencyjna
full-screen anti-aliasing, Patrz: renderer
peïnoekranowe wygïadzanie krawÚdzi
function, Patrz: funkcja
funkcja
haszowania, 38, 43, 179
kolizja, 38, 44, 180, 181
MD5, Patrz: MD5
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nieodwracalnoĂÊ, 38
tablica, 179, 180, 181
jednokierunkowa, 60, 61
odwracalna, 59
redukcji, 48
skrótu, Patrz: funkcja haszowania
z bocznym wejĂciem, 61, 63
FXAA, 135, 136

G
geographic information system, Patrz: GIS
GIS, 218
global illumination model, Patrz: oĂwietlenie
model globalny
Google Maps, 203
GOP, 163
gra online dla wielu graczy, Patrz: MMO
graf skierowany, 204
grafika
2D, 91
3D, 92, 107
bitmapowa, 107
dwuwymiarowa, Patrz: grafika 2D
trójwymiarowa, Patrz: grafika 3D
group of pictures, Patrz: GOP

H
handshaking, Patrz: wymiana potwierdzeñ
hash chain, Patrz: ïañcuch haszowania
hash chaining, Patrz: haszowanie ïañcuchowanie
hash code, Patrz: kod haszowania
hash function, Patrz: funkcja haszowania
hash value, Patrz: wartoĂÊ haszowania
hashing, Patrz: haszowanie
hasïo, 37, 45
haszowanie, 38
solenie, 52, 53, 54
usïuga przechowywania, 54
hasz, 38
haszowanie, 38, 179
iteracyjne, 51, 53, 54
ïañcuchowanie, 48, 51
zlewanie siÚ, 51
runda, 42
tablica, 179, 180, 181
zatrzaskowe, 77
height map, Patrz: mapa wysokoĂci
Huffmana kodowanie, Patrz: kod Huffmana

I
ID, 73
IDCT, 152
I-Frame, Patrz: klatka wewnÚtrznie kodowana
I-klatka, Patrz: klatka wewnÚtrznie kodowana
inbound link, Patrz: wyszukiwarka sieciowa
doprowadzenie
inclusive-OR, Patrz: OR
indeksowanie, 177, 178
obrazów, 185
intracoded frame, Patrz: klatka wewnÚtrznie
kodowana
inverse discrete cosine transform, Patrz: IDCT
invertible function, Patrz: funkcja odwracalna
issuer, Patrz: certyfikat wystawca
iterative hashing, Patrz: haszowanie iteracyjne

J
jednostka
centralna, Patrz: CPU
cieniowania pikseli, 115, 116, 120

K
kamera, 93
obiektyw, Patrz: obiektyw
kanaï alfa, 90
kÈt
padania Ăwiatïa, 96
reflektancji, Patrz: kÈt widzenia
widzenia, 96
Kerckhoffs Auguste, 20
Kerckhoffsa zasada, Patrz: zasada Kerckhoffsa
key expansion, Patrz: klucz poszerzanie
key size, Patrz: klucz rozmiar
keyed hashing, Patrz: haszowanie zatrzaskowe
keyframe, Patrz: klatka kluczowa
klatka, 81
dwukierunkowa, 163, 164
kluczowa, 81
poĂrednia, 81
generowanie, Patrz: twining
przewidywana, 163, 164
wewnÚtrznie kodowana, 163, 164
klient, 73
klucz, 20
AES, 29, 30
asymetryczny, 58
dzielony, 36, 57, 58
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klucz
jawny, Patrz: klucz publiczny
MAC, 77
poszerzanie, 26
prywatny, 58, 71
publiczny, 58, 63, 64, 71, 77
rekordu, Patrz: rekord klucz
rozmiar, 38
symetryczny, 36, 71
wspólny, Patrz: klucz dzielony
known-plaintext attack, Patrz: atak ze znanym
tekstem jawnym
kod
ASCII, Patrz: ASCII
haszowania, 38, 44, Patrz teĝ: hasz
Huffmana, 144, 146, 147, 156, 158, 159
predykcyjny, 147
prognozujÈcy, Patrz: kod predykcyjny
przedrostkowy, 145
uwierzytelniajÈcy komunikatu, Patrz: MAC
kodowanie dïugoĂci serii, 141
kolor
luminancja, 148, 159
mieszanie
addytywne, 82, 99
subtraktywne, 82, 99
róĝnica
czerwona, 148
niebieska, 148
system RGB, Patrz: RGB
kompresja
bezstratna, 140, 141
czasowa, 162, 164
jakoĂÊ, 166, 167
MPEG-2, 163
deflacja, 146
H.264, 168
JPEG, Patrz: format JPEG
MPEG-2, 166
MPEG-4, 168
sïownikowa, 142, 143, 146
okno przesuwne, 146
stratna, 141, 148
wideo, 148, 162
nadmiarowoĂÊ czasowa, 162, 164, 166, 167
komunikat
kod uwierzytelniajÈcy, Patrz: MAC
uwierzytelniony, 71
zabezpieczony, 71
koniunkcja, 42, Patrz teĝ: AND
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kosztu minimalizacja, 203, 205
kryb, 22, 33, 34, 76
kryptoanalityczna ĂciÈga, Patrz: kryb
kryptografia, 35
z kluczem publicznym, 57, 58, 59, 71, Patrz teĝ:
RSA
kryptogram, 18
ksiÈĝka kodowa, 26
kwantyzacja, 147, 156

L
lawinowoĂÊ, 39
liczba
dwójkowa, 27, 28, Patrz teĝ: system dwójkowy
pierwsza, 61
wzglÚdnie pierwsza, 61
zïoĝona, 61
czynnik, 61
lighting model, Patrz: oĂwietlenie model
linia
krzywa, 84
prosta, 84
local coordinate, Patrz: wspóïrzÚdna lokalna
lossless compression, Patrz: kompresja bezstratna
lossy compression, Patrz: kompresja stratna


ïañcuch haszowania, 48, Patrz teĝ: haszowanie
ïañcuchowanie
zlewanie siÚ, 51
ïañcuchowanie bloków, 33, 34, 76

M
MAC, 76
MAC key, Patrz: klucz MAC
makroblok, 164
man-in-the-middle, Patrz: atak czïowiek poĂrodku
mapa, 203, 218
bitowa, Patrz: bitmapa
cieni, 117, 118
witryny, Patrz: witryna mapa
wysokoĂci, 129, 131
massively multiplayer online game, Patrz: MMO
master secret, Patrz: tajemnica gïówna
MD5, 39, 40, 42, 43, 77
podatnoĂÊ na ataki, 44, 45
message authentication code, Patrz: MAC
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metoda
najbliĝszego sÈsiada, 122
odwzorowywania wypukïoĂci, Patrz:
renderowanie odwzorowywanie wypukïoĂci
podstawieniowa, 23
siïowa, 33, 34
metoda siïowa, 22
mipmapa, 125
MMO, 191
model, 84
3D, 92
wygïadzanie, 128, 129, 130, 132, 133, 134,
135, 136
animowanie, 85
interpolacja, 85, 86
rastrowanie, 87, 88
poziom alfa, 89
schodkowanie, 88
wygïadzanie krawÚdzi, 89, 103
skalowanie, 87
translacja, 87
model oĂwietlenia, Patrz: oĂwietlenie model
moduï sterujÈcy, 188
mozaikowanie, 130, 131
MSAA, 134
multisample anti-aliasing, Patrz: MSAA
multitasking, Patrz: wielozadaniowoĂÊ

N
nagrobek, 181
nearest-neighbor sampling, Patrz: próbkowanie
metodÈ najbliĝszego sÈsiada
negacja, 41
nieprzezroczystoĂÊ, 89
normalna, 115
odchylanie, 116, 130
NOT, 41

O
obiektyw, 93
obliczanie osïoniÚcia obszaru ekranu, Patrz: SSAO
obraz
cyfrowy, 81
generowany komputerowo, 79
grupa, Patrz: GOP
przenikanie, 105
strumieniowanie, 140
odbicie
czyste, 126
rozproszone, 95, 96

zwierciadlane, 95, 97, 100, 102
okluzja dookolna, 119
one-time pad, Patrz: podkïadka jednorazowa
one-way function, Patrz: funkcja jednokierunkowa
operacja bitowa, 28
optical printer, Patrz: drukarka optyczna
OR, 41
osïoniÚcie otoczenia, Patrz: okluzja dookolna
oĂwietlenie, 93
bezpoĂrednie, 98
lustrzane, 130
model, 94
globalny, 99
odlegïoĂÊ, 95, 96
otaczajÈce, 119
poĂrednie, 99, 118
rozproszone, 96, 130

P
painter’s algorithm, Patrz: algorytm malarza
pamiÚÊ
adres, 177
bufor dzielony, 189
dzielona, 189
przydziaï
staïy, 176, 177
zmienny, 176, 177
persistence of vision, Patrz: bezwïadnoĂÊ widzenia
piksel, 82
cieniowanie, Patrz: cieniowanie pikseli
surowy, 141
tekstury, Patrz: teksel
pivot, Patrz: dane sortowanie liczba osiowa
pixel shader, Patrz: jednostka cieniowania pikseli
pixel shading, Patrz: cieniowanie pikseli
P-klatka, Patrz: klatka przewidywana
plaintext, Patrz: tekst jawny
plik, 28
format, Patrz: format
podpis, Patrz: podpis cyfrowy
szyfrowanie, Patrz: szyfrowanie
podkïadka jednorazowa, 26
podpiksel, 133
podpis cyfrowy, 43, 75
wiarygodnoĂÊ, 44
podstawianie, Patrz teĝ: metoda podstawieniowa
proste, 23, 30
wieloalfabetowe, 23, 24, 25
pole widzenia, 111
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polyalphabetic substitution, Patrz: podstawianie
wieloalfabetowe
post-process anti-aliasing, Patrz: wygïadzanie
krawÚdzi poprocesowe
poziom alfa, 89
praca w tle, 189
precomputed hash table, Patrz: tablica haszowania
z góry obliczona
predicted frame, Patrz: klatka przewidywana
predictive encoding, Patrz: kod predykcyjny
prefix code, Patrz: kod przedrostkowy
premaster secret, Patrz: tajemnica poboczna
prime number, Patrz: liczba pierwsza
private-key, Patrz: klucz prywatny
problem
dzielonego klucza, 36
wspólnego klucza, 77
procesor, 108, 188
graficzny, 109
operacja test-and-set, 195
wielordzeniowy, 200
program praca w tle, 189
projection, Patrz: rzutowanie
protokóï
HTPPS, 73
HTTP, 73
HTTPS, 74, 77
próbkowanie, 120
filtrowanie
dwuliniowe, 123, 124
trójliniowe, 125, 126
metodÈ najbliĝszego sÈsiada, 122
przenikanie, Patrz: dyfuzja
przerywnik, 108
przetwarzanie
transakcyjne, 193
przezroczystoĂÊ, 89
public-key, Patrz: klucz publiczny
public-key cryptography, Patrz: kryptografia
z kluczem publicznym
punkt obrony pojedynczy, 45

Q
quantization, Patrz: kwantyzacja
quicksort, Patrz: dane sortowanie szybkie

R
race condition, Patrz: wspóïbieĝnoĂÊ wyĂcig
ray tracing, Patrz: Ăledzenie promieni
reduction function, Patrz: funkcja redukcji

224

rekord, 170, 176
adres, 177
dïugoĂÊ, 176, 177
klucz, 170
usuwanie, 181
related-key attack, Patrz: atak z powiÈzanym
kluczem
renderer, 91, 95, 99
peïnoekranowe wygïadzanie krawÚdzi, 103
Ăledzenie promieni, Patrz: Ăledzenie promieni
renderowanie, 91
bez Ăledzenia promieni, 105, 110
cieniowanie, 115, 117
mozaikowanie, Patrz: mozaikowanie
o jakoĂci filmowej, 92, 93, 94, 105
odwzorowanie
otoczenia, 126, 127
wypukïoĂci, 129, 130, 131
oszukiwanie w odlegïoĂci, 129, 130, 131
trójkÈta, 112
w czasie rzeczywistym, 92, 103, 107, 108,
109, 115
bez Ăledzenia promieni, 110, 112
sprzÚt, 108
RGB, 83, 140
robot, 182
rotacja bitowa, 32
rozdzielczoĂÊ, 83, 118
ultrawysoka, Patrz: UHD
RSA, 63, 66, 67, 68
podatnoĂÊ na ataki, 77
uwierzytelnienie, Patrz: uwierzytelnienie RSA
zastosowania, 68, 69
run, Patrz: seria
run-length encoding, Patrz: kodowanie dïugoĂci
serii
rzutowanie, 93, 111
buforowanie gïÚbokoĂci, 113, 114
w Ăledzeniu promieni, Patrz: Ăledzenie
promieni rzutowanie

S
sampling, Patrz: próbkowanie
S-box, Patrz: tablica S-boks
scena, 93
screen coordinate, Patrz: wspóïrzÚdna ekranowa
screen space ambient occlusion, Patrz: SSAO
search, Patrz: wyszukiwanie
selection sort, Patrz: dane sortowanie przez wybór
sequential search, Patrz: wyszukiwanie liniowe

Skorowidz

Kup książkę

Poleć książkę

seria, 141
serwer, 73
uwierzytelnienie, Patrz: uwierzytelnienie
serwera
sesja, 74, 75
session, Patrz: sesja
shadow map, Patrz: mapa cieni
shared buffer, Patrz: pamiÚÊ bufor dzielony
shared key, Patrz: klucz dzielony
shared key problem, Patrz: problem dzielonego
klucza
SieÊ
gïÚboka, 182
wyszukiwarka, Patrz: wyszukiwarki sieciowa
signature, Patrz: podpis cyfrowy
single point of defence, Patrz: punkt obrony
pojedynczy
sitemap, Patrz: witryna mapa
skïadanie cyfrowe, 104
sliding window, Patrz: kompresja sïownikowa
okno przesuwne
sïownik, 47, 170
sïowo kluczowe, Patrz: witryna sïowo kluczowe
Sony PlayStation, 108
sorting, Patrz: dane sortowanie
specular reflection, Patrz: odbicie zwierciadlane
Spielberg Steven, 79
spin lock, Patrz: wirujÈca blokada
spooling drukowania, 189
SSAA, 132, 133
SSAO, 119
starting variable, Patrz: zmienna poczÈtkowa
starvation, Patrz: wspóïbieĝnoĂÊ semafor
gïodzenie
subpixel, Patrz: podpiksel
substitution method, Patrz: metoda
podstawieniowa
superpróbkowanie, Patrz: SSAA
supersampling anti-aliasing, Patrz: SSAA
symmetric key, Patrz: klucz symetryczny
system
dwójkowy, 27
dziesiÚtny, 27
informacji geograficznej, Patrz: GIS
liczbowy, 27
uwierzytelniania, Patrz: uwierzytelnienie
szyfr
klucz, Patrz: klucz
ïamanie, 18, 22, 35, Patrz teĝ: atak

analiza frekwencyjna, Patrz: analiza
frekwencyjna
metoda siïowa, Patrz: metoda siïowa
podstawieniowy, 23
wskaěnik odpornoĂci, 22
szyfrowanie, 18
AES, Patrz: AES
cyfrowe, 29, 30
dyfuzja, Patrz: dyfuzja
odwracanie, Patrz: deszyfrowanie
przestawianie, 19
RSA, Patrz: RSA
standard zaawansowany, Patrz: AES
z kluczem publicznym, 77, Patrz teĝ: klucz
publiczny
z kluczem symetrycznym, 36

¥
Ăledzenie promieni, 100, 101, 109
cienie, 102, 117, Patrz teĝ: mapa cieni
deformacje, 101
ostroĂÊ, 101
pomijanie, 105
rzutowanie, 110, 112
symulowanie obiektywów, 101
Ăwiatïo, Patrz: oĂwietlenie

T
tablica
haszowania z góry obliczona, 48
S-boks, 31, 34
tabula recta, 23
tajemnica
gïówna, 75, 76
poboczna, 75
teksel, 120
tekst jawny, 18, 23
tekstura, 120
mipmapa, Patrz: mipmapa
piksel, Patrz: teksel
teksturowanie, 120
temporal compression, Patrz: kompresja czasowa
temporal redundancy, Patrz: kompresja wideo
nadmiarowoĂÊ czasowa
tessellation, Patrz: mozaikowanie
texture, Patrz: tekstura
texture mapping, Patrz: teksturowanie
timing attack, Patrz: atak z pomiarem czasu
tocjent, 63, 64

Skorowidz

Kup książkę

225

Poleć książkę

tombstone, Patrz: nagrobek
Toon Boom, 91
Toonz, 91
totient, Patrz: tocjent
toĝsamoĂci weryfikowanie, 73, 74, 75
transformacja kosinusowa dyskretna, Patrz:
DCT
odwrotna, Patrz: IDCT
transpozycja, 19, 30
trapdoor function, Patrz: funkcja z bocznym
wejĂciem
twining, 81
automatyczny, 85, 86

U
UHD, 168
ukïad wspóïrzÚdnych, 83
ultra high definition, Patrz: UHD
usïuga przechowywania haseï, Patrz: hasïo usïuga
przechowywania
uwierzytelnienie, 37, 45, 47, 71
identyfikator, Patrz: ID
RSA, 71
serwera, 74

V
VR, 137

W
wartoĂÊ haszowania, 38
Web search engine, Patrz: wyszukiwarka sieciowa
wektor, 150
weryfikowanie toĝsamoĂci, Patrz: toĝsamoĂÊ
weryfikowanie
wideoedytor, 141
wideokompresja, Patrz: kompresja wideo
wielopróbkowanie, Patrz: MSAA
wielozadaniowoĂÊ, 188, 189, 192, 200
wirtualna rzeczywistoĂÊ, Patrz: VR
wirujÈca blokada, 196
witryna
mapa, 182
sïowo kluczowe, 182, 184
synonim, 184
wyszukiwarka, Patrz: wyszukiwarka witryny
world coordinate, Patrz: wspóïrzÚdna Ăwiata
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wspóïbieĝnoĂÊ, 187, 188, 189, 200
semafor, 194
czekanie cykliczne, 198
dziaïanie, 195, 196, 199
gïodzenie, 196, 200
zakleszczenie, 198
ziarnistoĂÊ, 200
wyĂcig, 192
zapobieganie, 192, 193, 194, 196
wspóïrzÚdna
ekranowa, 83, 111
lokalna, 84, 92
Ăwiata, 93, 111
ukïad, Patrz: ukïad wspóïrzÚdnych
wygïadzanie krawÚdzi, 89
budĝet, 136
peïnoekranowe, 103
poprocesowe, 135
superpróbkowaniem, Patrz: SSAA
szybkie przybliĝanie, Patrz: FXAA
wielopróbkowaniem, Patrz: MSAA
wymiana potwierdzeñ, 74
wyszukiwanie, 169, 178
binarne, 175, 176, 177
liniowe, 170, 176, 177
wyszukiwarka
sieciowa, 169, 181, 182
doprowadzenie, 183
odsyïacz poĂredni, 184
rozpoznawanie obrazów, 185
sïowo kluczowe, Patrz: witryna sïowo
kluczowe
witryny, 182

X
XOR, 28, 30

Z
zakupy w sieci, 73
zasada Kerckhoffsa, 20, 45, 51
zbiór danych, 170
zmienna poczÈtkowa, 33
znajdowanie najkrótszej Ăcieĝki, 203
znaków kodowanie, 29
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