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Rozdziaä 1.

Historia kryptografii
DąĪenie do odkrywania tajemnic tkwi gáĊboko w naturze czáowieka, a nadzieja
dotarcia tam, dokąd inni nie dotarli, pociąga umysáy najmniej nawet skáonne
do dociekaĔ. Niektórym udaje siĊ znaleĨü zajĊcie polegające na rozwiązywaniu
tajemnic… Ale wiĊkszoĞü z nas musi zadowoliü siĊ rozwiązywaniem zagadek
uáoĪonych dla rozrywki: powieĞciami kryminalnymi i krzyĪówkami.
Odczytywaniem tajemniczych szyfrów pasjonują siĊ nieliczne jednostki.
John Chadwick
Jeszcze nigdy tak wielu nie zawdziĊczaáo tak wiele tak niewielu.
Winston Churchill
Szyfr Cezara wprowadzono w armii rosyjskiej w roku 1915, kiedy okazaáo siĊ,
Īe sztabowcom nie moĪna powierzyü niczego bardziej skomplikowanego.
Friedrich L. Bauer

1.1. Prolog — Painvin ratuje Francjö
21 marca 1918 roku o godzinie 4:30 rozpocząá siĊ najwiĊkszy ostrzaá artyleryjski I wojny Ğwiatowej. Przez piĊü godzin niemieckie dziaáa pluáy ogniem na pozycje poáączonych siá brytyjskich i francuskich. NastĊpnie 62 dywizje niemieckie zalaáy front na
odcinku 60 kilometrów. DzieĔ po dniu alianci zmuszani byli do wycofywania siĊ i dopiero tydzieĔ póĨniej ofensywa zostaáa zatrzymana. Do tego czasu wojska niemieckie
wbiáy siĊ 60 km poza liniĊ frontu. Sukces ten wynikaá w duĪej mierze z przewagi liczebnej, jaką dysponowaáy — po kapitulacji Rosji przerzucono do Francji dywizje do
tej pory związane walką na froncie wschodnim. RozciągniĊta linia frontu zmuszaáa
obroĔców do znacznego rozproszenia siá, co skwapliwie wykorzystywaá generaá Erich
von Ludendorf. Jego taktyka opieraáa siĊ na koncentrowaniu duĪych siá w jednym
punkcie i atakowaniu z zaskoczenia. Poznanie planów nieprzyjaciela byáo kluczowe
dla skutecznej obrony. DziĊki temu moĪliwe staáoby siĊ zgromadzenie wiĊkszych
siá na zagroĪonym odcinku frontu. Prowadzono wiĊc intensywny nasáuch radiowy
i przechwytywano liczne meldunki przesyáane miĊdzy niemieckimi centrami dowodzenia,
problem polegaá jednak na tym, iĪ w wiĊkszoĞci wyglądaáy one mniej wiĊcej tak:
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XAXXF AGXVF DXGGX FAFFA AGXFD XGAGX AVDFA GAXFX
GAXGX AGXVF FGAXA…
Byá to nowy szyfr stosowany przez niemieckie wojska. Nazwano go ADFGX od stosowanych liter alfabetu tajnego. Ich wybór nie byá przypadkowy. W alfabecie Morse’a
róĪniáy siĊ one w istotny sposób, dziĊki czemu ewentualne znieksztaácenia komunikatów
radiowych byáy minimalne.
Jedynym sukcesem francuskiego wydziaáu szyfrów na tym etapie byáo záamanie innego niemieckiego systemu, tzw. Schlusselheft. Byá to jednak szyfr stosowany gáównie
do komunikacji miĊdzy oddziaáami w okopach, natomiast naprawdĊ istotne informacje
chronione byáy przy uĪyciu ADFGX. Wprowadzenie tego szyfru praktycznie oĞlepiáo
francuskie centrum dowodzenia. Najdobitniej Ğwiadczą o tym sáowa ówczesnego szefa francuskiego wywiadu:
„Z racji mego stanowiska jestem najlepiej poinformowanym czáowiekiem we
Francji, a w tej chwili nie mam pojĊcia, gdzie są Niemcy. Jak nas dopadną za
godzinĊ, nawet siĊ nie zdziwiĊ”1.
OczywiĞcie Bureau du Chiffre nie pozostawaáo bezczynne. Zadanie záamania niemieckiego szyfru powierzono najlepszemu z francuskich kryptoanalityków — Georges’owi
Painvinowi. Jednak nawet on nie byá w stanie przeniknąü spowijającej ów szyfr tajemnicy. Zdoáaá jedynie ustaliü, iĪ system oparty jest na szachownicy szyfrującej i Īe klucze
zmienia siĊ codziennie. Te informacje mogáyby siĊ na coĞ przydaü, gdyby przechwycono wiĊkszą liczbĊ zaszyfrowanych depesz. Ta jednak byáa zbyt skromna i szyfr nadal pozostawaá zagadką.
Sytuacja zmieniáa siĊ dopiero na początku kwietnia, kiedy Niemcy zwiĊkszyli liczbĊ
przekazów radiowych. W rĊce Painvina wpadáa wiĊksza iloĞü materiaáu do badaĔ, co
daáo nadziejĊ na uczynienie pierwszych postĊpów w áamaniu szyfru. Po wstĊpnej analizie francuski kryptoanalityk zauwaĪyá, iĪ niektóre wiadomoĞci pochodzące z tego
samego dnia mają identyczne początki. ZaáoĪyá wiĊc, Īe są to te same nagáówki meldunków zaszyfrowane kluczem dziennym. Pozwoliáo mu to wydobyü pierwsze informacje na temat konstruowania tego klucza. NastĊpnie posegregowaá wiadomoĞci na
segmenty o takich samych początkach i przesuwając je wzglĊdem siebie, próbowaá
znaleĨü kolejne prawidáowoĞci. Ogromnie pomocne okazaáo siĊ przechwycenie 18 wiadomoĞci tego samego dnia. Wszystkie byáy zaszyfrowane tym samym kluczem, dziĊki
czemu Painvin byá w stanie porównaü je ze sobą i wyodrĊbniü stosowane do szyfrowania pary liter (AA, AD, AF itd.). NastĊpnie policzyá czĊstotliwoĞü wystĊpowania poszczególnych par. NajczĊĞciej pojawiaáa siĊ kombinacja DG. NasunĊáo mu to podejrzenie, iĪ odpowiadaáa ona literze e, najczĊĞciej pojawiającej siĊ w jĊzyku niemieckim.
Udaáo mu siĊ równieĪ ustaliü wygląd stosowanej tablicy (patrz rysunek 1.1).

1

Kahn D., àamacze kodów — historia kryptologii, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
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Rysunek 1.1.
Tablica podstawieĔ
szyfru ADFGX
ustalona przez
Painvina

Na niemieckim systemie szyfrowania pojawiáa siĊ pierwsza rysa. Byá to jednak dopiero początek drogi. Teraz naleĪaáo ustaliü wspóárzĊdne pozostaáych liter. RozpoczĊáy
siĊ dáugie dni mozolnej analizy statystycznej przechwyconych kryptogramów. Painvin
porównywaá czĊstotliwoĞü wystĊpowania pojedynczych liter w parach i na tej podstawie dzieliá kryptogramy. Przypisaá kaĪdej literze dwie wspóárzĊdne — górną i boczną
— a nastĊpnie próbowaá je ustaliü. Opieraá siĊ na kaĪdym, najmniejszym nawet strzĊpku informacji, jaki udaáo mu siĊ zdobyü: na czĊstoĞci wystĊpowania czy parzystoĞci
lub nieparzystoĞci sumy wspóárzĊdnych. Mozolnie, litera po literze, zrekonstruowaá
niemiecką tabelĊ podstawieĔ i byá teraz w stanie rekonstruowaü dzienne klucze niemieckich szyfrantów. Przed koĔcem maja doszedá do takiej wprawy, iĪ otrzymane wiadomoĞci byá w stanie odczytaü juĪ po dwóch dniach. I wtedy staáo siĊ to, czego najbardziej siĊ obawiaá. Niemcy zmienili szyfr.
Komunikaty niemieckie przechwycone 1 czerwca zawieraáy dodatkową literĊ — V.
Oznaczaáo to zmianĊ wyglądu tabeli szyfrowania i byü moĪe caáego systemu. Tymczasem niemiecka ofensywa trwaáa. Decydujący atak byá kwestią czasu, a Francuzi stracili wáaĞnie moĪliwoĞü przewidzenia, w którym miejscu nastąpi. Po dáugiej, bezsennej
nocy i kolejnym dniu pracy Painvinowi udaáo siĊ jednak, poprzez porównywanie starych
i nowych kryptogramów, odtworzyü szachownicĊ szyfrowania (patrz rysunek 1.2).
Rysunek 1.2.
Tablica szyfru
ADFGVX

Czym prĊdzej zabraá siĊ do áamania przechwyconych wiadomoĞci i juĪ tego samego
dnia udaáo mu siĊ wysáaü pierwsze cenne informacje do sztabu dowodzenia. Mniej wiĊcej w tym samym czasie pierwsze pociski z niemieckich dziaá dalekosiĊĪnych spadáy
na ParyĪ…
Czasu byáo coraz mniej. Linia frontu byáa zbyt dáuga, by naleĪycie zabezpieczyü wszelkie
moĪliwe punkty ataku. NaleĪaáo wiĊc za wszelką cenĊ zdobyü informacjĊ, gdzie Ludendorf zamierza uderzyü. Francuzi wzmocnili nasáuch radiowy i czekali. Trzeciego czerwca udaáo siĊ przechwyciü depeszĊ z niewielkiego miasteczka Remaugies, opanowanego
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przez wojska niemieckie. Po jej odczytaniu okazaáo siĊ, iĪ zawiera ona rozkaz przysáania duĪej iloĞci amunicji. To mogáo byü to! CiĊĪki ostrzaá artyleryjski przed rozpoczĊciem szturmu byá powszechną praktyką. Zwiad lotniczy istotnie zaobserwowaá
w ciągu kolejnych dni duĪą liczbĊ ciĊĪarówek na drogach prowadzących do Remaugies.
HipotezĊ o ataku potwierdzaáy równieĪ informacje od schwytanych jeĔców i dezerterów. Prawdopodobną datĊ ataku wyznaczono na 7 czerwca.
Nie pozostawaáo juĪ nic innego, jak tylko wzmocniü odpowiedni odcinek frontu i czekaü.
Wzmocniono obie linie obrony i poinformowano oficerów o zbliĪającym siĊ natarciu.
Wreszcie nadszedá decydujący dzieĔ. W nerwowym oczekiwaniu Īoánierze spoglądali
w kierunku niemieckich umocnieĔ. Nic siĊ jednak nie dziaáo. Tak upáynąá 7 czerwca, a po
nim 8. NapiĊcie rosáo. OczywiĞcie moĪliwe byáo pewne opóĨnienie ataku, a informacje
od jeĔców mogáy byü nieĞcisáe, a jednak… w serca obroĔców wkradá siĊ niepokój.
Wreszcie o póánocy 9 czerwca niemieckie dziaáa otworzyáy ogieĔ. Francuskie linie
byáy bombardowane przez 3 godziny z niespotykaną dotąd intensywnoĞcią. ChwilĊ
póĨniej nastąpiá atak.
Do przodu ruszyáo 15 niemieckich dywizji. Kolejnych piĊü dni wypeánionych byáo ciągáą
walką o kaĪde miasteczko i ulicĊ. Niemcy postĊpowali naprzód, by kolejnego dnia
ustĊpowaü przed kontratakiem Francuzów. JeĞli jednak ktokolwiek byá zaskoczony
przebiegiem bitwy, to jedynie generaá von Ludendorf. Po raz pierwszy nie udaáo mu siĊ
skoncentrowanym atakiem przeáamaü linii oporu wroga. Co wiĊcej, wróg odwaĪnie kontratakowaá. W ciągu nastĊpnych tygodni próbowaá jeszcze kolejnych ataków, jednak
wkrótce zabrakáo mu siá. ParyĪ zostaá ocalony. A wraz z nim Francja.
Wkrótce potem w Europie wylądowaáy siáy amerykaĔskie. DziĊki ich wsparciu alianci
byli w stanie przystąpiü do kontrofensywy, zmuszając Niemców do odwrotu i ostatecznie
do poddania siĊ. Niemieccy generaáowie podpisali akt kapitulacji 11 paĨdziernika w miejscowoĞci Compiegne. I wojna Ğwiatowa zostaáa zakoĔczona. A Painvin? CóĪ… Painvin
pojechaá na zasáuĪony urlop. Po latach, zapytany o historiĊ záamania szyfru ADFGVX,
odpowiedziaá:
„OsiągniĊcie to pozostawiáo niezmywalny Ğlad na mej duszy i pozostaáo jednym
z najjaĞniejszych i najwspanialszych wspomnieĔ w caáym moim Īyciu”2.
I trudno mu siĊ chyba dziwiü. Nie kaĪdemu dane jest ocaliü wáasny kraj.
Przytoczona tu historia stanowi niewątpliwie znakomity materiaá na film. Wiele osób
moĪe zadziwiü to, jak wielki wpáyw na losy wojny moĪe mieü jeden czáowiek. OczywiĞcie bez odpowiedniej reakcji ze strony dowództwa, odpowiedniego planowania
i wykorzystywania zdobytej przewagi, a przede wszystkim bez odwagi i poĞwiĊcenia
zwykáych Īoánierzy, którzy oddali Īycie za swój kraj, informacje zdobyte przez Painvina zostaáyby zmarnowane. Z drugiej jednak strony, gdyby nie on, szanse na ocalenie
ParyĪa byáyby nikáe. Upadek stolicy wpáynąáby zaĞ nie tylko na losy Francji, ale i na
wynik caáej wojny.

2

Kahn D., àamacze kodów — historia kryptologii, op.cit.
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Tymczasem z punktu widzenia historii kryptografii przypadek francuskiego kryptoanalityka nie jest niczym niezwykáym. Historia jest peána opowieĞci o jemu podobnych, którzy áamiąc szyfr, decydowali o losach setek, tysiĊcy lub nawet milionów ludzi. Jednak
ich osiągniĊcia czĊsto wychodziáy na jaw dopiero po latach, kiedy tajemnice rządowe
mogáy zostaü bezpiecznie ujawnione. Byli wiĊc szarymi eminencjami historii, wpáywali
na bieg politycznych negocjacji, gry wywiadów czy wreszcie wojen. Wszystko dziĊki znakomitemu opanowaniu sztuki „sekretnego pisma” pozwalającej na odkrywanie cudzych
tajemnic i zabezpieczanie swoich. Historia kryptografii to opowieĞü o tych wáaĞnie ludziach. A zatem posáuchajcie…

1.2. Poczñtek…
Na początku byáo pismo. Wyksztaácone niezaleĪnie w wielu kulturach stanowiáo niezbadaną tajemnicĊ dla tych, którzy nie potrafili czytaü. Szybko jednak zrodziáa siĊ koniecznoĞü ukrycia informacji równieĪ przed tymi, którym umiejĊtnoĞü ta nie byáa obca. Najbardziej oczywistym rozwiązaniem byáo schowanie tajnej wiadomoĞci przed
ludĨmi, którzy mogliby ją odczytaü. Takie zabiegi wkrótce jednak przestaáy wystarczaü. WiadomoĞü mogáa zostaü odnaleziona podczas wnikliwego przeszukania, a wtedy
tajne informacje dostaáyby siĊ w rĊce wroga. A gdyby udaáo siĊ napisaü list dziaáający na
zasadzie „drugiego dna”? Z pozoru zawieraáby on báahe treĞci, jednak jeĞli adresat
wiedziaáby, gdzie i jak szukaü, mógáby dotrzeü do „mniej niewinnych” informacji. Tak
narodziáa siĊ steganografia.

1.2.1. Steganografia
Steganografia to ogóá metod ukrywania tajnych przekazów w wiadomoĞciach, które
nie są tajne. Jej nazwa wywodzi siĊ od greckich sáów: steganos (ukryty) oraz graphein
(pisaü). W przeszáoĞci stosowano wiele wymyĞlnych sposobów osiągniĊcia tego efektu.
Popularny niewidzialny atrament to jeden z najbardziej znanych przykáadów steganografii. Pierwsze zapiski na temat stosowania tej sztuki znaleĨü moĪna juĪ w ksiĊgach
z V w. p.n.e. Przykáadem moĪe byü opisana przez Herodota historia Demaratosa,
Greka, który ostrzegá Spartan przed przygotowywaną przeciw nim ofensywą wojsk
perskich. Nie mógá on wysáaü oficjalnej wiadomoĞci do króla, zeskrobaá wiĊc wosk
z tabliczki i wyryá tekst w drewnie. NastĊpnie ponownie pokryá tabliczkĊ woskiem
i wrĊczyá posáaĔcowi. Czysta tabliczka nie wzbudziáa podejrzeĔ perskich patroli i bezpiecznie dotaráa do celu. Tam co prawda dáugo gáowiono siĊ nad jej znaczeniem,
wkrótce jednak Īona spartaĔskiego wodza Leonidasa wpadáa na pomysá zeskrobania
wosku, co pozwoliáo odkryü tajną wiadomoĞü.
W miarĊ postĊpu technicznego, a takĪe rozwoju samej steganografii, powstawaáy coraz wymyĞlniejsze metody ukrywania wiadomoĞci. Znana jest na przykáad metoda
ukrywania wiadomoĞci w formie kropki w tekĞcie drukowanym, stosowana podczas
II wojny Ğwiatowej. WiadomoĞü byáa fotografowana, a klisza pomniejszana do rozmiarów okoáo milimetra kwadratowego i naklejana zamiast kropki na koĔcu jednego ze
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zdaĔ w liĞcie. Obecnie bardzo popularne jest ukrywanie wiadomoĞci w plikach graficznych. Kolejne przykáady moĪna mnoĪyü, jednak nawet najbardziej wymyĞlne
z nich nie gwarantują, iĪ wiadomoĞü nie zostanie odkryta. KoniecznoĞcią staáo siĊ
zatem wynalezienie takiego sposobu jej zapisywania, który gwarantowaáby tajnoĞü
nawet w przypadku przechwycenia przez osoby trzecie.

1.2.2. Kryptografia
Nazwa kryptografia równieĪ wywodzi siĊ z jĊzyka greckiego (od wyrazów kryptos —
ukryty i graphein — pisaü). Jej celem jest utajnienie znaczenia wiadomoĞci, a nie samego faktu jej istnienia. Podobnie jak w przypadku steganografii data jej powstania
jest trudna do okreĞlenia. Najstarsze znane przykáady przeksztaácenia pisma w formĊ
trudniejszą do odczytania pochodzą ze staroĪytnego Egiptu, z okresu okoáo 1900 roku
p.n.e. Pierwsze tego typu zapisy nie sáuĪyáy jednak ukrywaniu treĞci przed osobami
postronnymi, a jedynie nadaniu napisom formy bardziej ozdobnej lub zagadkowej.
Skrybowie zapisujący na Ğcianach grobowców historie swych zmaráych panów Ğwiadomie zmieniali niektóre hieroglify, nadając napisom bardziej wzniosáą formĊ. CzĊsto
celowo zacierali ich sens, zachĊcając czytającego do rozwiązania zagadki. Ten element tajemnicy byá waĪny z punktu widzenia religii. Skáaniaá on ludzi do odczytywania
epitafium i tym samym do przekazania báogosáawieĔstwa zmaráemu. Nie byáa to kryptografia w Ğcisáym tego sáowa znaczeniu, zawieraáa jednak dwa podstawowe dla tej
nauki elementy — przeksztaácenie tekstu oraz tajemnicĊ.
Na przestrzeni kolejnych 3000 lat rozwój kryptografii byá powolny i dosyü nierówny.
Powstawaáa ona niezaleĪnie w wielu krĊgach kulturowych, przybierając róĪne formy
i stopnie zaawansowania. Zapiski na temat stosowania szyfrów znaleziono na pochodzących z Mezopotamii tabliczkach z pismem klinowym. Ich powstanie datuje siĊ na
1500 rok p.n.e. W II w. p.n.e. grecki historyk Polibiusz opracowaá system szyfrowania
oparty na tablicy przyporządkowującej kaĪdej literze parĊ cyfr (patrz rysunek 1.3).
Rysunek 1.3.
Tablica Polibiusza

W póĨniejszych czasach tablica ta staáa siĊ podstawą wielu systemów szyfrowania.
Przeksztaácenie liter w liczby dawaáo moĪliwoĞü wykonywania dalszych przeksztaáceĔ
za pomocą prostych obliczeĔ lub funkcji matematycznych. MetodĊ Polibiusza uzupeánioną kilkoma dodatkowymi utrudnieniami kryptoanalitycznymi zastosowaáa m.in. niemiecka armia przy opracowywaniu wspomnianego na wstĊpie systemu szyfrującego
ADFGX oraz jego udoskonalonej wersji ADFGVX.
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Pierwsze wzmianki dotyczące stosowania kryptografii w celach politycznych pochodzą
z IV w. p.n.e. z Indii. Wymieniana jest ona jako jeden ze sposobów zdobywania informacji przez przebywających za granicą ambasadorów. Sekretne pismo wspomniane
jest równieĪ w sáynnej Kamasutrze — figuruje tam jako jedna z 64 sztuk, które kobieta
powinna znaü.
Ogólnie stosowane w staroĪytnoĞci metody kryptografii moĪna podzieliü na dwa rodzaje — przestawianie i podstawianie. W pierwszym przypadku nastĊpowaáa zamiana
szyku liter w zdaniach, czyli innymi sáowy, tworzony byá anagram. Przykáadem szyfrowania przestawieniowego jest pierwsze znane urządzenie szyfrujące — spartaĔska
scytale z V w. p.n.e. Miaáa ona ksztaát prĊta o podstawie wielokąta, na który nadawca
nawijaá skórzany pas. WiadomoĞü pisana byáa wzdáuĪ prĊta, po czym odwijano pas, na
którym widaü byáo tylko pozornie bezsensowną sekwencjĊ liter. Potem goniec przenosiá list do adresata, stosując czasem steganograficzne sztuczki, na przykáad opasując
siĊ nim i ukrywając tekst po wewnĊtrznej stronie. Odczytanie wiadomoĞci byáo moĪliwe
przy uĪyciu scytale o takiej samej gruboĞci, jaką miaá prĊt nadawcy.
Druga, bardziej popularna metoda polegaáa na podstawianiu za litery tekstu jawnego
innych liter bądĨ symboli. Za przykáad moĪe tu posáuĪyü szyfr Cezara, najsáynniejszy
algorytm szyfrujący czasów staroĪytnych (jego twórcą byá Juliusz Cezar). Szyfr ten
opieraá siĊ na zastąpieniu kaĪdej litery inną, poáoĪoną o trzy miejsca dalej w alfabecie.
W ten sposób na przykáad wiadomoĞü o treĞci Cesar przeksztaáca siĊ w Fhvdu. Adresat
znający sposób szyfrowania w celu odczytania wiadomoĞci zastĊpowaá kaĪdą literĊ
tekstu tajnego literą poáoĪoną o trzy miejsca wczeĞniej w alfabecie (patrz rysunek 1.4).
Rysunek 1.4.
Szyfr Cezara

Szyfry przyporządkowujące kaĪdej literze alfabetu jawnego dokáadnie jedną literĊ, kombinacjĊ cyfr lub symbol nazywamy szyframi monoalfabetycznymi. W przypadku szyfru Cezara ukáad alfabetu tajnego zawsze pozostawaá ten sam. Znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem byáo dokonywanie w nim okresowych zmian, tak aby znajomoĞü
metody szyfrowania nie wystarczaáa do odczytania wiadomoĞci.
Stanowiáo to jednak utrudnienie równieĪ dla adresata. Musiaá on dodatkowo posiadaü
klucz (ukáad liter lub symboli w alfabecie tajnym). Tak powstaá najwiĊkszy problem
w historii kryptografii — dystrybucja klucza. Raz przechwycony klucz stawaá siĊ bezuĪyteczny, gdyĪ wiadomoĞci szyfrowane za jego pomocą nie byáy juĪ bezpieczne. O ile
w przypadku wymiany wiadomoĞci miĊdzy dwiema osobami nie byáa to z reguáy duĪa przeszkoda (wystarczyáo ustaliü nowy klucz), o tyle w przypadku szyfrowania na
potrzeby wojskowe rodziáo to bardzo wiele problemów. Trzeba byáo dostarczyü nowy
klucz do wszystkich jednostek i to moĪliwie szybko, gdyĪ kaĪda przechwycona przez
wroga wiadomoĞü stawaáa siĊ dla niego áatwa do odczytania.

Kup książkę

Poleć książkę

22

Podstawy kryptografii

1.2.3. Narodziny kryptoanalizy
Kolebką kryptoanalizy byáy paĔstwa arabskie, które najlepiej opanowaáy sztukĊ lingwistyki i statystyki, na nich bowiem opieraáa siĊ technika áamania szyfrów monoalfabetycznych. NajwczeĞniejszy jej opis znajduje siĊ w pracy Al-Kindiego, uczonego z IX
wieku, znanego jako „filozof Arabów” (napisaá on 29 prac z dziedziny medycyny, astronomii, matematyki, lingwistyki i muzyki). Jego najwiĊkszy traktat, O odczytywaniu
zaszyfrowanych listów, zostaá odnaleziony w 1987 roku w Archiwum OttomaĔskim
w Stambule. W pracy tej Al-Kindi zawará szczegóáowe rozwaĪania na temat statystyki
fonetyki i skáadni jĊzyka arabskiego oraz opis opracowanej przez siebie techniki poznawania tajnego pisma. To jeden z pierwszych udokumentowanych przypadków zastosowania ataku kryptoanalitycznego. Pomysá arabskiego uczonego byá nastĊpujący:
„Jeden sposób na odczytanie zaszyfrowanej wiadomoĞci, gdy wiemy, w jakim
jĊzyku zostaáa napisana, polega na znalezieniu innego tekstu w tym jĊzyku,
na tyle dáugiego, by zająá mniej wiĊcej jedną stronĊ, i obliczeniu, ile razy
wystĊpuje w nim kaĪda litera. LiterĊ, która wystĊpuje najczĊĞciej, bĊdziemy
nazywaü »pierwszą«, nastĊpną pod wzglĊdem czĊstoĞci wystĊpowania »drugą«
i tak dalej, aĪ wyczerpiemy listĊ wszystkich liter w próbce jawnego tekstu.
NastĊpnie bierzemy tekst zaszyfrowany i równieĪ klasyfikujemy uĪyte w nim symbole. Znajdujemy najczĊĞciej wystĊpujący symbol i zastĊpujemy go wszĊdzie „pierwszą”
literą z próbki jawnego tekstu. Drugi najczĊĞciej wystĊpujący symbol zastĊpujemy
„drugą” literą, nastĊpny „trzecią” i tak dalej, aĪ wreszcie zastąpimy wszystkie symbole w zaszyfrowanej wiadomoĞci, którą chcemy odczytaü”3.
Opisana powyĪej metoda znana jest jako analiza czĊstoĞci i po dziĞ dzieĔ stanowi podstawową technikĊ kryptoanalityczną. KaĪdy jĊzyk posiada wáasną charakterystykĊ wystĊpowania poszczególnych liter w piĞmie, zawsze jednak pewne znaki pojawiają siĊ
czĊĞciej niĪ inne. Na tej podstawie kryptoanalityk moĪe zidentyfikowaü te litery w kryptogramie. To z kolei pozwala odgadnąü niektóre ze znajdujących siĊ w tajnym piĞmie
wyrazów, dziĊki czemu rozszyfrowuje siĊ kolejne litery itd. Wszystko opiera siĊ tutaj
w duĪej mierze na prawdopodobieĔstwie, gdyĪ najczĊĞciej wystĊpujący w kryptogramie znak wcale nie musi byü literą najczĊĞciej wystĊpującą w danym jĊzyku. Niemniej
jednak znajomoĞü tej metody pozwalaáa znacznie zredukowaü liczbĊ moĪliwych podstawieĔ i osiągnąü rozwiązanie metodą prób i báĊdów.
NaleĪy tu podkreĞliü, Īe jeĞli mamy do czynienia z jedną krótką wiadomoĞcią, analiza czĊstoĞci wystĊpowania znaków moĪe daü faászywe wyniki (w tych kilku konkretnych zdaniach najczĊĞciej pojawiającą siĊ literą moĪe byü na przykáad czternasta pod
wzglĊdem czĊstoĞci wystĊpowania w danym jĊzyku) i utrudniü dekryptaĪ. Stąd teĪ
im dáuĪszy jest zaszyfrowany tekst, tym wiĊksza szansa na záamanie szyfru.
DziĊki wynalazkowi Al-Kindiego monoalfabetyczne systemy szyfrujące przestaáy byü
bezpieczne. Od tej chwili rozpocząá siĊ trwający do dziĞ wyĞcig kryptografów z kryptoanalitykami.
3

Singh S., KsiĊga szyfrów, Albatros, Warszawa 2001, s. 31.
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1.3. Rozwój kryptografii
i kryptoanalizy
Jeszcze wiele lat po odkryciu Al-Kindiego liczni uczeni negowali moĪliwoĞü záamania szyfru podstawieniowego. Szybko jednak metody kryptoanalityczne rozprzestrzeniáy siĊ z Bliskiego Wschodu na EuropĊ. W Ğredniowieczu nie dokonaá siĊ wiĊkszy
postĊp w europejskiej kryptologii. Szyfry znane byáy mnichom i skrybom, a i ci nie
traktowali ich jako odrĊbnej nauki, a jedynie jako rodzaj intelektualnej rozrywki. AĪ
do początków XV wieku uĪywano wyáącznie szyfrów podstawieniowych. Popularne
byáy równieĪ tzw. nomenklatory. Byáo to poáączenie szyfru podstawieniowego z kodem — oprócz klasycznego alfabetu tajnego nomenklator zawieraá listĊ sáów i ich odpowiedników kodowych. Prawdziwy rozkwit technik szyfrowania nastąpiá równolegle
z rozwojem i umacnianiem stosunków dyplomatycznych miĊdzy europejskimi paĔstwami. Ambasadorowie, peániący jednoczeĞnie rolĊ szpiegów na obcych dworach, potrzebowali sposobu na bezpieczne przekazywanie tajnych informacji. Z tych samych
powodów wzrosáo zainteresowanie kryptoanalizą. W związku z dokonanymi w tej dziedzinie postĊpami szyfry monoalfabetyczne nie byáy juĪ bezpieczne, zaczĊto wiĊc opracowywaü nowe metody szyfrowania.

1.3.1. Szyfry homofoniczne
Jedną z najbardziej znanych metod jest szyfrowanie z uĪyciem homofonów. Miaáo ono
zabezpieczyü szyfr przed atakiem z uĪyciem analizy czĊstoĞci. Pierwszy znany przykáad szyfru homofonicznego pochodzi z roku 1401. W szyfrach takich alfabet tekstu
tajnego wzbogacano o pewne dodatkowe symbole, które nastĊpnie przypisywano literom najczĊĞciej wystĊpującym w alfabecie tekstu jawnego. I tak, jeĞli czĊstoĞü wystĊpowania danej litery wynosiáa 7%, przypisywano jej 7 róĪnych symboli. W ten sposób
kaĪdy znak tekstu tajnego pojawiaá siĊ w wiadomoĞci z taką samą czĊstoĞcią. Mogáoby
siĊ wydawaü, Īe od tej chwili tajne wiadomoĞci pozostaną nieodczytane. Nic bardziej
mylnego.
CzĊstoĞü wystĊpowania liter nie jest jedyną charakterystyką jĊzyka. Istnieją równieĪ
liczne powiązania miĊdzy literami, takie jak czĊstoĞü pojawiania siĊ okreĞlonych par
i trójek. Poszczególne wyrazy w jĊzyku równieĪ charakteryzują siĊ okreĞloną czĊstotliwoĞcią wystĊpowania. DziĊki takim prawidáowoĞciom moĪliwa jest kryptoanaliza
szyfrów homofonicznych poprzez wyszukiwanie tzw. czĊĞciowych powtórzeĔ. ZaáóĪmy dla przykáadu, iĪ szyfrowanie opiera siĊ na podstawianiu par cyfr zamiast liter.
Literom o wiĊkszej czĊstoĞci wystĊpowania przypisana jest wiĊksza liczba kombinacji dwucyfrowych. Tak skonstruowany szyfr moĪna záamaü przy odpowiedniej iloĞci
materiaáu do badaĔ. Wystarczy wyszukaü w tekĞcie podobne kombinacje znaków, na
przykáad: 67 55 10 23 i 67 09 10 23. Z duĪą dozą prawdopodobieĔstwa zaáoĪyü moĪna,
iĪ odpowiadają one tym samym wyrazom. DziĊki temu áatwo zidentyfikowaü zestawy
cyfr odpowiadające tej samej literze (w naszym przykáadzie — 55 i 09). Po odtworzeniu odpowiedniej liczby takich powiązaĔ szyfr záamaü moĪna tradycyjną metodą analizy czĊstoĞci. ZaczĊto wiĊc udoskonalaü szyfry homofoniczne, aby uodporniü je na
tego typu kryptoanalizĊ.
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Bardzo wiele usprawnieĔ w szyfrowaniu wprowadziáa wáoska rodzina Argentich. W XVI
i XVII wieku jej czáonkowie pracowali dla kolejnych papieĪy, sáuĪąc im swoją bogatą
wiedzą kryptologiczną. Na początku XVII wieku wprowadzili liczne udoskonalenia
w stosowanych wówczas technikach szyfrowania.
Przede wszystkim stosowali symbole puste w kaĪdym wierszu kryptogramu. Zlikwidowali równieĪ rozdzielanie wyrazów i zapisywanie znaków interpunkcyjnych. Nawet cyfry odpowiadające poszczególnym literom zapisywali razem, mieszając czĊsto
liczby jedno- i dwucyfrowe. DziĊki tym zabiegom problem pojawiaá siĊ juĪ na etapie
podziaáu tekstu tajnego na pojedyncze znaki. OczywiĞcie záamanie szyfru nadal byáo
moĪliwe, jednak zadanie to byáo znacznie trudniejsze niĪ w przypadku zwykáego szyfru homofonicznego.
Symbol pusty — znak alfabetu tajnego nieposiadajñcy odpowiednika w alfabecie
jawnym. Adresat wiadomoĈci podczas dekryptaĔu ignoruje takie znaki, natomiast
dla kryptoanalityka sñ one dodatkowym utrudnieniem.

1.3.2. Szyfry polialfabetyczne
Szyfry polialfabetyczne opisaü moĪna jako poáączenie wielu szyfrów monoalfabetycznych. Mają wiele alfabetów tajnych, z których kaĪdy szyfruje jeden znak tekstu tajnego. UĪywane są cyklicznie, a wiĊc po wyczerpaniu wszystkich powraca siĊ do pierwszego i kontynuuje szyfrowanie. Prawdopodobnie pierwszym zastosowanym szyfrem
polialfabetycznym byá szyfr Albertiego, wáoskiego architekta z XV wieku.

1.3.2.1. Tarcza Albertiego
Urodzony w roku 1404 Leone Battista Alberti byá czáowiekiem niezwykle wszechstronnym — komponowaá, malowaá, pisaá, zajmowaá siĊ aktorstwem, architekturą, prawem.
Kryptografią zainteresowaá siĊ dosyü póĨno, bo dopiero w roku 1466, za namową Leonardo Dato — ówczesnego papieskiego sekretarza.
Alberti napisaá obszerną rozprawĊ o tematyce kryptologicznej. Obejmowaáa ona zarówno zagadnienia kryptoanalizy, jak i metodologii tworzenia nowych szyfrów. Architekt opisaá w niej równieĪ swój wáasny szyfr i stwierdziá, iĪ nikt nie bĊdzie w stanie
go záamaü. Szyfr ten opieraá siĊ na urządzeniu zaprojektowanym przez niego samego.
Skáadaáo siĊ ono z dwóch okrągáych tarcz (patrz rysunek 1.5).
Jedna z nich zawieraáa siĊ wewnątrz drugiej, na obu zaĞ, na osobnych polach, wypisane byáy litery alfabetu. Szyfrowanie polegaáo na zastĊpowaniu liter z maáej tarczy literami znajdującymi siĊ na odpowiadających im polach duĪej. Wszystko to tworzyáoby jedynie prosty szyfr monoalfabetyczny, gdyby nie fakt, iĪ wewnĊtrzna tarcza byáa
ruchoma. Obracając ją, szyfrujący zmieniaá przypisania wszystkich uĪywanych liter,
tym samym wybierając nowy alfabet szyfrowy. OczywiĞcie osoby prowadzące zaszyfrowaną korespondencjĊ przy uĪyciu tarczy Albertiego muszą posiadaü jej identyczne
egzemplarze i ustaliü początkową pozycjĊ wewnĊtrznej tarczy wzglĊdem zewnĊtrznej.
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Rysunek 1.5.
Tarcza Albertiego
ħródáo: Kahn D.,
àamacze kodów
— historia kryptologii,
op.cit.

Dodatkowo wáoski architekt umieĞciá na zewnĊtrznej tarczy cyfry od 1 do 4, co umoĪliwiaáo wstawianie do wiadomoĞci sáów kodowych (na przykáad nazwy wáasne mogáy
byü zastĊpowane kombinacjami cyfr). W poáączeniu z wynalezieniem szyfru polialfabetycznego i dokonaniem pierwszego na Zachodzie opisu kryptoanalizy stanowiáo to
niebywaáe osiągniĊcie, zwáaszcza jak na czáowieka, który kryptografią zajmowaá siĊ
raptem kilka lat. OsiągniĊcia Albertiego zyskaáy mu miano ojca kryptologii Zachodu.
Szyfrowanie z uĪyciem wielu alfabetów stanowiáo wielki przeáom, jednak stosowanie
w tym celu urządzenia szyfrującego powodowaáo pewne niedogodnoĞci. Póá wieku
póĨniej zupeánie inny sposób wykorzystania techniki szyfrowania polialfabetycznego
zaproponowaá niemiecki uczony Johannes Trithemius.

1.3.2.2. Tabula recta
Trithemius urodziá siĊ 2 lutego 1462 roku w Trittenheim w Niemczech. W wieku 17 lat
rozpocząá studia na uniwersytecie w Heidelbergu, gdzie szybko zdobyá uznanie dziĊki swemu niebywaáemu intelektowi. Mając lat dwadzieĞcia, przez przypadek trafiá do
opactwa benedyktynów. ĩycie mnichów zafascynowaáo go do tego stopnia, iĪ postanowiá rozpocząü nowicjat. Niecaáe dwa lata póĨniej wybrany zostaá opatem.
Oprócz sprawowania swego nowego stanowiska Trithemius zajmowaá siĊ pisaniem
ksiąĪek. Pierwsza z nich zostaáa opublikowana, kiedy miaá 24 lata. Pisaá opowieĞci,
sáowniki, biografie, kroniki oraz kazania. Prowadziá teĪ bogatą korespondencjĊ z innymi uczonymi. W roku 1499 rozpocząá pisanie ksiąĪki pt. Steganographia. Opisywaáa ona znane metody szyfrowania. Tak naprawdĊ jednak w ksiąĪce tej wiĊcej byáo
okultyzmu i czarnej magii niĪ kryptografii. Trithemius nie ukrywaá swej fascynacji
praktykami magicznymi i lubiá uchodziü za cudotwórcĊ. Ze zrozumiaáych wzglĊdów
koĞcielni zwierzchnicy zdecydowanie potĊpiali postĊpowanie opata i ostatecznie nie
ukoĔczyá on swojej ksiąĪki.
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W roku 1508 Trithemius powróciá do tematyki kryptologicznej, tym razem traktując
temat bardziej naukowo. Jego kolejna ksiąĪka — Poligraphia — skupiaáa siĊ wyáącznie
na zagadnieniach czysto kryptograficznych. Ukazaáa siĊ ona dopiero w roku 1518, dwa
lata po Ğmierci uczonego. Byáa to pierwsza ksiąĪka na temat kryptologii wydana drukiem.
Jej tytuá brzmiaá: SzeĞü ksiąg o poligrafii przez Johannesa Trithemiusa, opata w Wurzburgu,
poprzednio w Spanheim, dla cesarza Maksymiliana. KsiąĪka zawieraáa gáównie kolumny
sáów uĪywanych przez Trithemiusa w jego systemach kryptograficznych. W ksiĊdze
piątej znajdowaá siĊ jednak opis nowego systemu szyfrowania polialfabetycznego.
Opieraá siĊ on na specjalnej tabeli nazwanej przez Trithemiusa tabula recta. Przedstawia ją rysunek 1.6.
Rysunek 1.6.
Tabela Trithemiusa

Na samej górze tabeli umieszczono alfabet tekstu tajnego. Kolejne linijki to tajne alfabety utworzone przez przenoszenie kolejnych liter z początku alfabetu na jego koniec.
W ten sposób Trithemius uzyskaá 26 alfabetów szyfrowych.
Szyfrowanie tą metodą przebiega nastĊpująco: dla pierwszej litery tekstu jawnego uĪywa siĊ pierwszej linijki tabeli, dla drugiej litery — drugiej linijki itd. Pozwala to na
zabezpieczenie tekstu przed atakiem przez analizĊ czĊstoĞci. Jednak podobnie jak
w przypadku szyfru Cezara nie chroni to przed odszyfrowaniem w przypadku, gdy
kryptoanalityk zna stosowany algorytm. Próbą rozwiązania tego problemu byá opublikowany w 1586 roku szyfr Vigenere’a.
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1.3.2.3. Le chiffre indechiffrable
Blaise de Vigenere urodziá siĊ 5 kwietnia 1523 roku we Francji. W wieku 23 lat rozpocząá karierĊ dyplomatyczną na dworze w Wormancji. PodróĪowaá po caáej Europie
i rok póĨniej zostaá przyjĊty na sáuĪbĊ u ksiĊcia de Nevers. W roku 1549 podczas misji dyplomatycznej w Rzymie Vigenere po raz pierwszy zetknąá siĊ z kryptografią.
Ogromnie zafascynowany sztuką „tajnego pisma” oddaá siĊ studiowaniu ksiąĪek najwiĊkszych kryptologów oraz wáasnym badaniom. Miaá równieĪ moĪliwoĞü wspóápracy z najwybitniejszymi ekspertami kurii papieskiej, co pozwoliáo mu znacznie pogáĊbiü wiedzĊ. DziĊki niej i bogatemu doĞwiadczeniu zostaá sekretarzem samego króla.
W koĔcu w wieku 47 lat postanowiá opuĞciü dwór i zająü siĊ pisaniem ksiąĪek.
W roku 1586 Vigenere opublikowaá Traktat o szyfrach. Podobnie jak w dziele Trithemiusa, tak i tutaj znajdują siĊ liczne dygresje na tematy zupeánie niezwiązane z kryptografią, za to jak najbardziej związane z czarną magią. Autor zachowaá mimo to naukową solidnoĞü w tych fragmentach ksiąĪki, które w ogóle miaáy coĞ z nauką wspólnego.
Opisaá równieĪ wáasny szyfr polialfabetyczny.
System opracowany przez Vigenere’a polegaá na szyfrowaniu kolejnych liter wiadomoĞci za pomocą róĪnych wierszy tablicy Trithemiusa. RóĪnica polegaáa na sposobie
wyboru kolejnego wiersza szyfrującego. Dla pierwszej litery mógá to byü wiersz 17.,
dla drugiej — 5., dla trzeciej — 13. itd. W ten sposób znajomoĞü samego systemu przestawaáa wystarczaü do odszyfrowania wiadomoĞci. Trzeba byáo jeszcze znaü kombinacjĊ wierszy zastosowaną w danym przypadku. Nadawca i odbiorca mogli sobie uáatwiü
zapamiĊtanie tej kombinacji, ustalając specjalne sáowo klucz. Jego litery stanowiáy
jednoczeĞnie pierwsze litery kolejno stosowanych wierszy szyfrowania. Dla przykáadu:
sáowo kluczowe sekret oznaczaáo, iĪ do zaszyfrowania pierwszej litery wiadomoĞci
zastosowano 19. wiersz tabeli, dla drugiej — 5., dla trzeciej — 11. itd. ZnajomoĞü sáowa klucza wystarczaáa adresatowi do odszyfrowania wiadomoĞci. Odszukiwaá on kolejne litery szyfrogramu w odpowiadających im linijkach tabeli, po czym odczytywaá
literĊ tekstu jawnego z linijki znajdującej siĊ na samej górze.
Vigenere stworzyá równieĪ dwa systemy szyfrowania oparte na koncepcji autoklucza.
W pierwszym przypadku kluczem stawaá siĊ odszyfrowywany tekst jawny. Konieczna
byáa jedynie znajomoĞü pojedynczej litery, stanowiącej tzw. klucz pierwotny. DziĊki
niej adresat odczytywaá pierwszą literĊ tekstu jawnego, którą wykorzystywaá do odczytania drugiej itd.
Drugi system z autokluczem równieĪ wykorzystywaá klucz pierwotny. Tutaj jednak po
zaszyfrowaniu pierwszej litery tekstu jawnego jej odpowiednik w kryptogramie stawaá
siĊ kolejną literą klucza. Obie metody byáy znacznie bardziej innowacyjne i báyskotliwe niĪ opracowany przez Vigenere’a szyfr polialfabetyczny, jednak z niewiadomych
przyczyn ulegáy zapomnieniu, a z nazwiskiem francuskiego uczonego kojarzony jest
gáównie szyfr oparty na tabeli Trithemiusa. Warto równieĪ zaznaczyü, iĪ koncepcja autoklucza zostaáa pierwotnie opisana przez wáoskiego matematyka Girolamo Cardano,
jednak opracowany przez niego system byá peáen niedoskonaáoĞci i dopiero udoskonalenia wprowadzone przez Vigenere’a pozwalaáy na wykorzystanie tej metody przy
szyfrowaniu wiadomoĞci.
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Szyfr Vigenere’a przez bardzo dáugi czas uchodziá za niemoĪliwy do záamania. Zyskaá
nawet przydomek le chiffre indechiffrable (pol. szyfr nieodszyfrowywalny). Zostaá záamany dopiero w XIX wieku przez brytyjskiego uczonego Charlesa Babbage’a.

1.3.2.4. Zäamanie szyfru „nie do zäamania”
Charles Babbage urodziá siĊ w roku 1792. Pochodziá z bogatej rodziny (jego ojciec byá
bankierem), co pozwoliáo mu na rozwijanie róĪnorodnych zainteresowaĔ, w tym tych
dotyczących kryptografii. JuĪ jako dziecko zdradzaá wyjątkowy talent w tej dziedzinie,
przez co nieraz wpadaá w káopoty — áamaá szyfry swoich szkolnych kolegów, a ci
w rewanĪu spuszczali mu lanie. Wraz z upáywem lat rozwijaá swoje umiejĊtnoĞci, aĪ
staá siĊ znany w caáej Anglii. CzĊsto pomagaá w przygotowywaniu materiaáu dowodowego w prowadzonych sprawach sądowych poprzez odszyfrowywanie korespondencji z nimi związanej. W roku 1854 zainteresowaá siĊ problemem kryptoanalizy szyfru
Vigenere’a. Nie przejmując siĊ opiniami, jakoby szyfr ten byá nie do záamania, rozpocząá poszukiwanie punktu zaczepienia, który pozwoliáby na skuteczną kryptoanalizĊ.
Jeszcze w tym samym roku dokonaá przeáomowego odkrycia.
Babbage zauwaĪyá mianowicie, Īe jeĞli pozna siĊ dáugoĞü uĪytego sáowa klucza, rozszyfrowanie tekstu bĊdzie o wiele áatwiejsze, gdyĪ bĊdzie wtedy wiadomo, które litery zaszyfrowane są przy uĪyciu takich samych podstawieĔ. Na przykáad: jeĞli sáowo
kluczowe ma 5 liter, to co piąta litera tekstu jest szyfrowana przy uĪyciu identycznego
alfabetu. Wystarczy zatem podzieliü tekst na grupy liter szyfrowane tą samą literą klucza i dokonaü kryptoanalizy opartej na analizie czĊstoĞci. Grupy te nie są bowiem niczym innym jak prostym szyfrem podstawieniowym.
OczywiĞcie kryptoanalityk nie zna dáugoĞci klucza, informacjĊ tĊ moĪna jednak zdobyü podczas badania kryptogramu. Przy dáuĪszych tekstach czĊsto zdarzają siĊ bowiem
powtórzenia wyrazów lub ich fragmentów szyfrowane tym samym fragmentem klucza.
W takiej sytuacji w kryptogramie wystąpią powtarzające siĊ kombinacje liter. Analizując odlegáoĞci miĊdzy nimi, ustaliü moĪna najbardziej prawdopodobną dáugoĞü klucza. Z reguáy jest nią jeden ze wspólnych dzielników tych odlegáoĞci. JeĞli zatem udaáo
nam siĊ wyodrĊbniü cztery takie przypadki, a odstĊpy wynoszą 8, 16, 20 i 23 litery, to
moĪemy z duĪą dozą prawdopodobieĔstwa przyjąü, iĪ dáugoĞü klucza wynosi cztery.
Czasem powtórzenie moĪe byü dzieáem przypadku, a nie synchronizacji klucza i tekstu, dlatego teĪ ostatnią wartoĞü (23) moĪna zignorowaü. Zawsze jednak warto odszukaü jak najwiĊcej powtórzeĔ, gdyĪ dziĊki temu uzyskujemy wiĊkszą iloĞü materiaáu
do analizy, a co za tym idzie — wiĊkszą pewnoĞü co do wyznaczonej dáugoĞci klucza.
Technika zastosowana przez Babbage’a zostaáa rozwiniĊta i usystematyzowana przez
pruskiego wojskowego, Friedricha W. Kasickiego. W swojej ksiąĪce Die Geheimschriften und die Dechiffrir-kunst (Tajne pisma i sztuka deszyfracji) szczegóáowo opisaá on
metodykĊ áamania polialfabetów, począwszy od wyznaczania okresu klucza, a na analizie wyodrĊbnionych szyfrów monoalfabetycznych skoĔczywszy. KsiąĪka staáa siĊ
znana dopiero po jego Ğmierci w roku 1881 roku, a opracowaną metodĊ ochrzczono
mianem analizy Kasickiego.
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1.3.3. Szyfry digraficzne
Szyfr digraficzny opiera siĊ na szyfrowaniu par znaków. Tekst jawny dzielony jest na
pary znaków, a nastĊpnie przeksztaácany w kryptogram wedáug ustalonego wzoru. KaĪdy symbol w kryptogramie jest wiĊc zaleĪny od dwóch liter tekstu jawnego, co utrudnia záamanie szyfru. Szyfry digraficzne zaliczyü moĪna do szerszej grupy szyfrów
wieloliterowych (operujących na grupach liter).
Pierwszy znany szyfr digraficzny pochodzi z dzieáa De Furtivis Literarum Notis autorstwa Giovanniego Battisty Porty — wáoskiego uczonego z XVI wieku. Zawieraáo ono
opis znanych ówczeĞnie szyfrów, lingwistycznych aspektów kryptografii, technik kryptoanalitycznych oraz autorskie propozycje technik szyfrowania. Autor umieĞciá w nim
równieĪ liczne cenne wskazówki dotyczące zarówno szyfrowania, jak i áamania szyfrów. To Porta jako pierwszy wpadá na pomysá kryptoanalizy opartej na prawdopodobieĔstwie wystĊpowania sáów w tekĞcie. Mówiąc najogólniej, kryptoanalityk znający przeznaczenie danej wiadomoĞci moĪe spróbowaü odszukaü w tekĞcie wyraz
czĊsto wystĊpujący w tekstach o takim charakterze. Na przykáad dla meldunku wojskowego mogą to byü wyrazy atak, wróg, dowódca itp.
Co ciekawe, Porta nie podzielaá powszechnej opinii, jakoby szyfry polialfabetyczne
byáy nie do záamania. PrzypuĞciá wiele ataków na znane wówczas polialfabety i byá
bardzo blisko sukcesu. W jednym przypadku udaáo mu siĊ na podstawie wystĊpujących powtórzeĔ okreĞliü dáugoĞü klucza, jednak nie zrobiá z tej informacji Īadnego
uĪytku. W rezultacie szyfry polialfabetyczne uznawane byáy za bezpieczne przez kolejnych 300 lat.
Pierwszym w historii literowym szyfrem digraficznym byá szyfr Playfaira, nazwany
tak od nazwiska angielskiego uczonego epoki wiktoriaĔskiej. Nazwa ta przylgnĊáa do
tego szyfru, mimo iĪ tak naprawdĊ jego autorem byá inny uczony, Charles Wheatstone.
Obaj panowie byli jednak do siebie áudząco podobni, przez co notorycznie ich ze sobą
mylono.
Szyfr Playfaira opieraá siĊ na tablicy o wymiarach 5x5, w którą wpisywano kolejne litery alfabetu. MoĪna teĪ ją byáo wypeániü w oparciu o sáowo klucz. W takim przypadku wpisywano je w tablicy (ignorując powtarzające siĊ litery), a pozostaáe litery wstawiano w puste miejsca w porządku alfabetycznym. Rysunek 1.7 przedstawia tablicĊ
utworzoną w oparciu o sáowo Playfair.
Rysunek 1.7.
Tablica szyfru
Playfaira
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Szyfrowanie rozpoczynano od podzielenia tekstu jawnego na pary znaków (i oraz j
traktowano jak ten sam znak, natomiast pary takich samych liter naleĪaáo oddzieliü
literą x). NastĊpnie przeksztaácano wiadomoĞü w kryptogram w oparciu o nastĊpujące
zasady:
 JeĞli obie litery znajdowaáy siĊ w tym samym rzĊdzie, byáy zastĊpowane

literami znajdującymi siĊ bezpoĞrednio po ich prawej stronie. Obowiązywaáa
tutaj zasada cyklicznoĞci, tzn. ostatnia litera w rzĊdzie byáa zastĊpowana
pierwszą po lewej.
 JeĞli obie litery znajdowaáy siĊ w tej samej kolumnie, zastĊpowano je literami

znajdującymi siĊ pod spodem. Tutaj równieĪ obowiązywaáa zasada cyklicznoĞci.
 Litery znajdujące siĊ w innych kolumnach i wierszach byáy zastĊpowane

literami z tego samego wiersza, ale znajdującymi siĊ w kolumnie drugiej
litery tekstu jawnego.
Byü moĪe brzmi to nieco zawile. àatwiej bĊdzie zrozumieü to na przykáadzie. Zaszyfrujemy wiadomoĞü o treĞci: tekst jawny w oparciu o tablicĊ zamieszczoną na rysunku
1.7. Po podziale na pary znaków otrzymujemy: TE KS TJ AW NY. Litery T i E znajdują siĊ w róĪnych kolumnach i wierszach, dokonujemy zatem podstawienia zgodnie
z trzecią z wymienionych powyĪej zasad — T zamienia siĊ w N, a E w M. Kolejna para liter znajduje siĊ w tej samej kolumnie, zastosowanie ma zatem zasada druga. W rezultacie otrzymujemy wynik SX. W przypadku trzeciej pary ponownie wykorzystujemy zasadĊ trzecią, przez co TJ zamienia siĊ w ND. Czwarta para liter szyfrowana jest
z uĪyciem zasady drugiej (AW przechodzi w BA), natomiast piąta — z uĪyciem zasady trzeciej (NY przechodzi w SP).
Szyfry digraficzne są trudniejsze do záamania za pomocą analizy czĊstoĞci. Liczba
digrafów jest zawsze o wiele wiĊksza niĪ liczba liter alfabetu jawnego (na przykáad
dla 26 liter mamy 676 digrafów) i mają one bardziej równomiernie rozáoĪoną czĊstoĞü
wystĊpowania. Z tego wzglĊdu szyfr Playfaira przez wiele lat uwaĪany byá za wyjątkowo bezpieczny — wykorzystywano go zarówno podczas pierwszej, jak i drugiej
wojny Ğwiatowej.

1.3.4. Prawdziwy „szyfr nie do zäamania”
Mimo iĪ zmagania na arenie kryptografii i kryptoanalizy trwają nieprzerwanie, tak
naprawdĊ od niemal stu lat znany jest szyfr, który przy prawidáowym wykorzystaniu
jest niemoĪliwy do záamania. W tym przypadku twierdzenie to nie jest jedynie poboĪnym
Īyczeniem twórców, ale udowodnionym matematycznie faktem. Mowa tu o opracowanym przez Gilberta Vernama i Josepha Mauborgne’a szyfrze z kluczem jednorazowym (ang. one-time pad).
Rozwiązanie opracowane przez Vernama i Mauborgne’a polega na szyfrowaniu kaĪdego tekstu jawnego z wykorzystaniem generowanego losowo klucza o tej samej dáugoĞci. Po wykorzystaniu klucz jest niszczony, a do zaszyfrowania kolejnego komunikatu naleĪy wygenerowaü nastĊpny losowy klucz. W rezultacie kryptoanalityk nie ma
Īadnego punktu zaczepienia — nie ma tu prawidáowoĞci związanych z cyklicznym
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powtarzaniem siĊ klucza, a jeĞli nawet poszczególne znaki zaszyfrowane są z uĪyciem
tego samego alfabetu szyfrowego, ich rozmieszczenie ma charakter losowy. Co za
tym idzie, sam szyfrogram ma rozkáad statystyczny ciągu losowego. PoniewaĪ klucz
ma taką samą dáugoĞü jak tekst jawny, a jego generowanie nie opiera siĊ na Īadnych
sformalizowanych zasadach, po przechwyceniu kryptogramu moĪemy dopasowaü do niego wiele róĪnych kluczy, uzyskując róĪne sensowne teksty jawne, z których kaĪdy jest
tak samo prawdopodobny. Przykáadowo: dla trzynastoliterowego tekstu tajnego moĪemy
dobraü róĪne klucze, deszyfrując go jako „ATAKWPOàUDNIE”, „WIĉZIEēUCIEKà” tudzieĪ „VALARDOHAERIS” i tylko od kontekstu zaleĪy, którą z tych
wiadomoĞci uznamy za najbardziej prawdopodobną. GdybyĞmy mieli wiĊcej wiadomoĞci zaszyfrowanych tym samym kluczem, mielibyĞmy równieĪ potencjalny punkt
zaczepienia, ale niepowtarzalnoĞü klucza jest podstawową zasadą omawianego systemu.
Byü moĪe zastanawiacie siĊ teraz, dlaczego w ogóle przez ostatnie sto lat poszukiwano nowych szyfrów i metod ukrywania informacji. PrzecieĪ mamy juĪ idealny system, odporny na wszelkie ataki! Niestety o ile w teorii mamy 100-procentowe bezpieczeĔstwo, o tyle w praktyce nie jest juĪ tak róĪowo. Owszem, sam szyfr rzeczywiĞcie
jest nie do záamania, ale jego implementacja stanowi nie lada wyzwanie. Podstawowe
problemy to:
 LosowoĞü klucza — nawet obecnie w erze komputerów generowanie ciągów

losowych stanowi niezwykle trudne i záoĪone zagadnienie. WiĊcej informacji
na ten temat znaleĨü moĪna w kolejnych rozdziaáach, tu wystarczy powiedzieü,
Īe tworzenie naprawdĊ pozbawionych prawidáowoĞci sekwencji znaków
stanowi spore wyzwanie dla twórców oprogramowania i wciąĪ poszukuje siĊ
nowych sposobów na uzyskanie tego efektu.
 JednorazowoĞü klucza — dla kaĪdej wiadomoĞci musimy wygenerowaü

co najmniej tak samo dáugi klucz, co podwaja iloĞü wymaganej pamiĊci
i przesyáanych danych (oprócz szyfrogramów adresat musi teĪ w jakiĞ sposób
wejĞü w posiadanie kolejnych partii klucza). Przy zakrojonych na szeroką
skalĊ operacjach, w których udziaá biorą dziesiątki lub setki tysiĊcy ludzi,
byáby to czĊsto ogromny problem techniczny. Intensywnie wykorzystywany
kryptosystem moĪe wymagaü milionów kluczy na sekundĊ, co niebagatelnie
zwiĊkszyáoby koszt caáego przedsiĊwziĊcia.
 Dystrybucja klucza — jak dostarczymy adresatowi jego kopie kluczy? Przy

komunikacji pomiĊdzy dwoma osobami nie wydaje siĊ to aĪ tak trudne, choü
i tutaj trzeba ustaliü jakiĞ bezpieczny kanaá, który od tego momentu bĊdzie
wąskim gardáem caáego przedsiĊwziĊcia. Co jednak, jeĞli komunikacja
odbywa siĊ miĊdzy tysiącami osób na caáym Ğwiecie? Parafrazując sáynne
pytanie z „Rejsu” — jaką metodą zaszyfrujemy jednorazowe klucze
szyfrujące?
OczywiĞcie nie oznacza to, Īe system z kluczem jednorazowym jest nieprzydatny
w praktyce. Z powodzeniem moĪna go wykorzystywaü w komunikacji o niskim natĊĪeniu, której bezpieczeĔstwo ma krytyczne znaczenie (tajne informacje wymieniane na
wysokim szczeblu).
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1.3.5. Kamienie milowe kryptografii
Ogromny wpáyw na rozwój kryptografii miaáo wynalezienie telegrafu. UmoĪliwiáo ono
komunikacjĊ na niespotykaną dotąd skalĊ i wywoáaáo dyskusjĊ na temat poufnoĞci
przekazywanych informacji. W obawie przed nieuczciwymi telegrafistami wiele osób
opracowywaáo wáasne szyfry „nie do záamania”. Powstawaáy teĪ liczne ksiąĪki kodowe speániające podwójne funkcje — oprócz ochrony tajnych informacji pozwalaáy one
zmniejszyü koszt wysyáanych wiadomoĞci. W ksiąĪkach takich pojedyncze sáowa kodowe odpowiadaáy bowiem caáym zdaniom w tekĞcie jawnym, przez co telegram stawaá siĊ krótszy.
Telegraf zmieniá równieĪ oblicze wojny, która teraz mogáa byü prowadzona na znacznie wiĊkszym obszarze. Dowódca mógá kontrolowaü wiele rozproszonych oddziaáów
i reagowaü znacznie szybciej na zachodzące na polu walki zmiany. Tutaj szyfrowanie
byáo jeszcze istotniejsze, gdyĪ przechwycenie meldunków przez wroga mogáo kosztowaü Īycie wielu ludzi. Powstawaáy zatem liczne szyfry polowe, nieraz oparte na pomysáach kryptologów amatorów. Wbrew pozorom opracowanie dobrego szyfru polowego nie byáo prostym zadaniem. Musiaá on bowiem byü nie tylko trudny do záamania,
ale równieĪ prosty w implementacji. Podczas bitwy nie byáo czasu na przeprowadzanie wielu skomplikowanych obliczeĔ i przeksztaáceĔ, a nieodáączny w takiej sytuacji
stres mógá byü przyczyną báĊdów w szyfrowaniu. Dobry szyfr polowy musiaá zatem
byü prosty i skuteczny zarazem.
Kolejny rozkwit rozmaitych metod i technologii kryptograficznych przyniosáa I wojna
Ğwiatowa. Oprócz telegrafu w powszechnym uĪyciu byáo juĪ takĪe radio, co zwiĊkszaáo potencjaá komunikacyjny, wymuszając jednoczeĞnie wiĊkszą dbaáoĞü o ochronĊ
przekazywanych informacji. W tym ostatnim wypadku do podsáuchania przekazu nie
trzeba juĪ byáo uzyskiwaü dostĊpu do linii telegraficznej — wystarczyáo prowadziü
nasáuch na odpowiedniej czĊstotliwoĞci. NaleĪaáo zatem liczyü siĊ z faktem, iĪ kaĪda
wysáana w ten sposób informacja trafia w rĊce wroga i moĪe byü odczytana, jeĞli chroniący ją szyfr nie jest wystarczająco silny. Po obu stronach frontu pracowaáy wiĊc caáe
sztaby ludzi prowadzących regularną kryptograficzną wojnĊ. Warto wspomnieü choüby brytyjski Pokój 40, którego czáonkowie, áamiąc niemieckie szyfry, otworzyli swoim
wojskom drogĊ do wielu spektakularnych zwyciĊstw, czy przytoczoną we wstĊpie historiĊ záamania szyfru ADFGX.
Byá to równieĪ okres wprowadzania licznych ksiąĪek kodowych w komunikacji miĊdzy
oddziaáami na froncie. Taki sposób zabezpieczania áącznoĞci miaá jednak tĊ wadĊ, iĪ
przechwycenie jednej z nich kompromitowaáo caáy system. W związku z tym w razie
groĨby pojmania w pierwszej kolejnoĞci niszczono posiadane egzemplarze ksiąĪek kodowych. Czasem jednak któraĞ z nich wpadaáa w rĊce wroga, co powodowaáo koniecznoĞü opracowania i wysáania do wszystkich oddziaáów nowych egzemplarzy. Tymczasem w przypadku dobrego systemu szyfrowania jedynym ryzykiem byáa utrata klucza.
Powstawaáy zatem kolejne szyfry i kody, a kryptografia stawaáa siĊ coraz bardziej popularna, jednak z naukowego punktu widzenia nie dokonano wówczas Īadnego istotnego przeáomu. Prawdziwie rewolucyjne zmiany przynieĞü miaáa dopiero kolejna wojna.
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1.4. Kryptografia II wojny Ĉwiatowej
Niewiele osób zdaje sobie sprawĊ, Īe to wáaĞnie potrzeby kryptoanalityków okresu II
wojny Ğwiatowej doprowadziáy do zaprojektowania i skonstruowania pierwszego komputera. Przyczyna byáa doĞü pragmatyczna — áamanie szyfrów staáo siĊ bardzo skomplikowane obliczeniowo i konieczne staáo siĊ odciąĪenie kryptoanalityków z wykonywania Īmudnych przeliczeĔ. Istnienie takiej maszyny przez dáugie lata objĊte byáo
tajemnicą wojskową, a oficjalnie za pierwszy komputer jeszcze do niedawna uznawano ENIAC. DuĪy wpáyw na jej powstanie miaá wkáad polskich naukowców, ale — jak
mawia pewien znany historyk — nie uprzedzajmy faktów.

1.4.1. Enigma i Colossus
Wszystko zaczĊáo siĊ od zastosowania przez niemiecką armiĊ nowej wirnikowej maszyny szyfrującej — sáynnej Enigmy (patrz rysunek 1.8).
Rysunek 1.8.
Enigma

Wywiad aliantów znaá schemat zarówno cywilnej, jak i wojskowej wersji niemieckiej
maszyny jeszcze przed wojną, jednak naukowcy uznali, Īe zastosowany w niej algorytm szyfrujący uniemoĪliwia záamanie szyfru. Istotnie, byá on wyjątkowo trudny do
kryptoanalizy, jednak gáównym powodem niewielkiego zainteresowania Enigmą byá
panujący w krajach byáej koalicji po zakoĔczeniu I wojny Ğwiatowej brak poczucia zagroĪenia ze strony Niemiec. Tymczasem Polska, która niedawno odzyskaáa niepodlegáoĞü,
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obawiaáa siĊ znacznego pogorszenia stosunków z Niemcami, zwáaszcza po dojĞciu
do wáadzy Adolfa Hitlera. ZaáoĪono wiĊc biuro szyfrów i podjĊto kroki w celu poznania systemu szyfrowania zachodnich sąsiadów.

1.4.1.1. Jak dziaäaäa Enigma?
Enigma byáa jedną z popularnych wówczas maszyn wirnikowych. Pierwszą taką maszynĊ skonstruowaá amerykaĔski wynalazca Eduard Hugo Hebern. Jego wynalazek stanowiáy dwie poáączone elektryczne maszyny do pisania. NaciĞniĊcie klawisza w jednej
z nich powodowaáo uruchomienie czcionki w drugiej. Poáączenia byáy zmodyfikowane, a wiĊc wstukiwane litery ulegaáy zamianie na inne, w rezultacie dając prosty szyfr
monoalfabetyczny. Kable przebiegaáy przez wirniki, które moĪna byáo obracaü, zmieniając tym samym schemat poáączeĔ. W swojej pierwszej maszynie Hebern zamontowaá
piĊü walców, kaĪdy o 26 moĪliwych ustawieniach. MoĪna je byáo obracaü wzglĊdem
siebie, co dawaáo áącznie 265 moĪliwych schematów poáączeĔ. Odpowiada to szyfrowi Vigenere’a z kluczem o dáugoĞci okoáo 12 000 000 znaków.
Równolegle do Heberna podobną maszynĊ wynalazá holenderski uczony Hugo Aleksander Koch, a takĪe niemiecki inĪynier Artur Scherbius. Ten drugi zaproponowaá
swój wynalazek armii niemieckiej juĪ w 1918 roku, jednak wówczas nie spotkaá siĊ
on z wiĊkszym zainteresowaniem. Sytuacja zmieniáa siĊ po dojĞciu do wáadzy Hitlera.
W ramach powszechnej modernizacji armii postanowiono wyposaĪyü niemieckie oddziaáy w maszyny szyfrujące. Wybór padá na maszynĊ Scherbiusa.
Enigma oprócz ukáadu wirników wyposaĪona byáa w tzw. walec odwracający. DziĊki
niemu moĪliwe byáo wykorzystanie maszyny zarówno do szyfrowania, jak i do deszyfrowania wiadomoĞci. Co ciekawe, o ile z praktycznego punktu widzenia byáa to niewątpliwa zaleta, o tyle kryptograficznie stanowiáo to powaĪną wadĊ. Taka konstrukcja powoduje bowiem powstanie negatywnego wzorca, czyli innymi sáowy, zbioru
zasad ograniczających liczbĊ moĪliwych kryptogramów. W tym przypadku Īadna litera tekstu jawnego nie mogáa zostaü zaszyfrowana jako ona sama (czyli A w A, B
w B itd.). Wiedza o tym okazaáa siĊ bardzo cenna dla polskich, a póĨniej angielskich
kryptoanalityków.
Wirniki Enigmy miaáy zdefiniowany ukáad poáączeĔ, jednak moĪna je byáo wkáadaü
do urządzenia w róĪnej kolejnoĞci. Dodatkowo byáo ich wiĊcej niĪ przeznaczonych na
nie w maszynie gniazd (na początku wojny wirników byáo osiem). KaĪdy z nich moĪna byáo ustawiü na 26 sposobów. Podczas szyfrowania pierwszy z wirników obracaá
siĊ o jedną pozycjĊ z kaĪdą szyfrowaną literą. Jego peány obrót powodowaá przesuniĊcie o jedną pozycjĊ drugiego wirnika, ten z kolei musiaá wykonaü peány obrót, zanim
o jedną pozycjĊ przesunąá siĊ wirnik trzeci itd. Reasumując, o rodzaju zastosowanego
przypisania decydowaáy nastĊpujące czynniki:
 wybór wirników szyfrujących,
 kolejnoĞü wirników w maszynie,
 początkowe pozycje wirników.
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Na rysunku 1.8 widaü EnigmĊ z czterema gniazdami wirników. Po naciĞniĊciu klawisza odpowiadającego literze tekstu jawnego na znajdującym siĊ powyĪej panelu podĞwietlana byáa litera tekstu tajnego. Szyfrowanie oparte byáo na systemie kluczy dziennych determinujących ustawienie wirników. CzĊsto juĪ pierwsza litera wiadomoĞci
powodowaáa przesuniĊcie nie tylko pierwszego, ale równieĪ drugiego, a nawet trzeciego
wirnika. Szyfrant zapisywaá tekst tajny, po czym przekazywaá go radiotelegrafiĞcie.
Dla uzyskania dodatkowego bezpieczeĔstwa korzystano równieĪ z osobnych kluczy
dla poszczególnych depesz. Klucz taki byá szyfrowany kluczem dziennym na początku wiadomoĞci. Dla pewnoĞci powtarzano go dwa razy. Odbiorca deszyfrowaá klucz
depeszy, po czym zmieniaá zgodnie z nim ustawienia maszyny i odczytywaá przekaz.
Wiedza na temat zasad stosowania kluczy dla poszczególnych wiadomoĞci byáa kolejnym uáatwieniem dla polskich kryptoanalityków. Wiedzieli bowiem, iĪ na początku
kaĪdego kryptogramu znajduje siĊ powtórzona dwukrotnie kombinacja liter, co pozwalaáo
uzyskaü cenne informacje na temat klucza dziennego oraz ustawienia wirników.
Równie cenne okazaáo siĊ lenistwo niemieckich szyfrantów, którzy wielokrotnie powtarzali ten sam klucz.
Nie bez znaczenia byáa równieĪ niemiecka pedantycznoĞü i sformalizowany charakter
nadawanych depesz. Komunikaty zaczynaáy siĊ i koĔczyáy w identyczny sposób, zawieraáy równieĪ liczne powtórzenia samej treĞci. Innymi sáowy, niemieccy szyfranci
byli bardzo przewidywalni. Dawaáo to dodatkowe informacje na temat zawartych w depeszy wyrazów i zwrotów.

1.4.1.2. Cyklometr i Bomby
W roku 1927 polskie sáuĪby celne przechwyciáy jeden z egzemplarzy Enigmy wysáany do niemieckiej firmy w charakterze zaopatrzenia. Polacy zakupili póĨniej kolejne
cywilne egzemplarze maszyny. Pomogáy one w poznaniu zasad dziaáania ich wojskowych odpowiedników. Rozpracowywaniem niemieckiego szyfru zajmowali siĊ trzej
naukowcy — Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy RóĪycki. Dodatkową pomocą byáy dla nich dane udostĊpnione przez francuski wywiad. We Francji uznano EnigmĊ za niemoĪliwą do záamania, materiaáy te nie miaáy zatem dla francuskich naukowców wiĊkszej wartoĞci.
Niemcy ciągle doskonalili EnigmĊ (na przykáad dodając kolejne wirniki), przez co áamanie szyfru stawaáo siĊ coraz trudniejsze. Przede wszystkim rosáa liczba koniecznych
obliczeĔ. W koĔcu polscy matematycy postanowili zaprojektowaü specjalną maszynĊ,
której zadanie polegaáoby wyáącznie na wyszukiwaniu typowych permutacji wystĊpujących podczas szyfrowania za pomocą niemieckiej maszyny. Nie byáa to wiĊc maszyna szyfrująca ani deszyfrująca, a jedynie narzĊdzie wspomagające obliczenia wykonywane podczas áamania szyfru. Urządzeniu nadano nazwĊ Cyklometr.
Szyfranci armii niemieckiej ustawicznie zwiĊkszali záoĪonoĞü algorytmu szyfrującego
uĪywanego w Enigmie i wkrótce Cyklometr nie byá juĪ w stanie wykonywaü odpowiedniej liczby obliczeĔ. Dlatego skonstruowano nowe urządzenia obliczeniowe mające wspomagaü kryptoanalizĊ szyfrów Enigmy. Urządzenia te nazwano Bombami.
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Polski wywiad udostĊpniá Anglikom wyniki badaĔ nad Enigmą w roku 1939. Jeszcze
przed rozpoczĊciem wojny polscy naukowcy (wraz z ich Bombami) zostali przewiezieni do Anglii. Tam badania byáy kontynuowane w sáynnym Bletchley Park. Niestety,
z niejasnych przyczyn polscy kryptoanalitycy nie zostali dopuszczeni do prac prowadzonych w tym miejscu. Powierzano im mniej istotne zadania, a z istnienia wielkiego
oĞrodka kryptoanalitycznego nawet nie zdawali sobie sprawy.

1.4.1.3. Bletchley Park
Centrum kryptoanalityczne w Bletchley Park powstaáo w wyniku poszerzenia personelu utworzonego w czasie I wojny Ğwiatowej Pokoju 40. Początkowo zatrudniano tam
gáównie filologów i lingwistów, jednak po spektakularnym sukcesie trzech polskich
matematyków postanowiono poszerzyü profil wyksztaácenia pracowników. Nowo zatrudnionych kierowano do Rządowej Szkoáy Kodów i Szyfrów (GC&CS), a ta znajdowaáa
siĊ wáaĞnie w ulokowanym w Buckinghamshire Bletchley Park. Znajdujący siĊ tam
niewielki paáacyk staá siĊ brytyjskim centrum áamania szyfrów. W miarĊ przybywania
nowego personelu w otaczających go ogrodach dobudowywano kolejne baraki i poszerzano specjalizacjĊ poszczególnych dziaáów. Wkrótce podziaá ten w naturalny sposób
wiązaá siĊ z przynaleĪnoĞcią do okreĞlonego baraku. Na przykáad barak 8 specjalizowaá siĊ w kryptoanalizie depesz niemieckiej marynarki wojennej.
Po opanowaniu polskich metod kryptoanalitycznych specjaliĞci z Bletchley Park szybko zaczĊli opracowywaü wáasne techniki kryptoanalityczne. Jednym z najwybitniejszych pracowników centrum byá Alan Turing. Opierając siĊ na analizie archiwalnych
kryptogramów, doszedá on do wniosku, iĪ czĊsto moĪliwe jest przewidzenie fragmentów depesz na podstawie ogólnych informacji na ich temat. JeĞli kryptoanalityk wie,
iĪ w tekĞcie musi siĊ pojawiü dany wyraz, moĪe z duĪym prawdopodobieĔstwem ustaliü jego pozycjĊ, korzystając z zasady negatywnego wzorca. Jak pamiĊtamy, Īadna litera nie mogáa zostaü przeksztaácona w wyniku szyfrowania w nią samą, co eliminuje
bardzo wiele potencjalnych pozycji wyrazu w tekĞcie. Kryptoanalityk przesuwaá pasek z wyrazem lub zwrotem pod treĞcią kryptogramu, analizując powstające w pionie
pary liter. PozycjĊ moĪna byáo odrzuciü, jeĞli dawaáa siĊ wyróĪniü chociaĪ jedna para
identycznych liter. Spójrzmy na rysunek 1.9.
Kryptoanalityk zakáada w tym przypadku, iĪ gdzieĞ w kryptogramie znajduje siĊ sáowo „angriff” (niem. atak). Przykáada zatem pasek z tym wyrazem pod kryptogramem.
W pozycji początkowej pojawia siĊ para liter F. MoĪna ją zatem odrzuciü, gdyĪ jak
pamiĊtamy, Īadna litera nie mogáa zostaü zaszyfrowana jako ona sama. Po pierwszym
przesuniĊciu pojawia siĊ z kolei para liter G. Oznacza to, iĪ równieĪ na tej pozycji
nie moĪe siĊ znajdowaü szukane sáowo. Kolejne przesuniĊcie daje aĪ dwie pary takich
samych liter (A i I). Dopiero za czwartym razem udaje siĊ znaleĨü miejsce, gdzie (teoretycznie) mógáby siĊ znajdowaü poszukiwany wyraz. Kolejne dwa przesuniĊcia równieĪ nie dadzą pozytywnego wyniku ze wzglĊdu na znajdującą siĊ na pozycji jedenastej
w kryptogramie literĊ F, jednak przesuniĊcie szóste ujawni nastĊpną moĪliwą pozycjĊ
wyrazu w kryptogramie (nie pojawią siĊ Īadne pary takich samych liter).
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Rysunek 1.9.
Kryptoanaliza
Enigmy oparta
na negatywnym
wzorcu

Turing udoskonaliá równieĪ Bomby, przystosowując je do zmieniającej siĊ struktury
niemieckiego szyfru i wprowadzając wáasne poprawki dotyczące zarówno efektywnoĞci dziaáania, jak i zastosowanych algorytmów. Na dobrą sprawĊ skonstruowaá on wiĊc
zupeánie nowe urządzenia, choü oparte na pomyĞle polskiego kryptoanalityka. Maszyny wykorzystywano do poszukiwania ustawieĔ wirników, które przeksztaácaáyby podany wyraz w okreĞlony kryptogram. Ogólnie wiĊc metodyka áamania Enigmy opieraáa siĊ na wyszukiwaniu prawdopodobnych wyrazów w tekĞcie, aby nastĊpnie ustaliü
wartoĞci klucza na podstawie tak uzyskanej relacji „tekst jawny — kryptogram”.
DziĊki przeprowadzonej przez Turinga analizie niemieckiego szyfru oraz udoskonalonym przez niego Bombom moĪliwe byáo dalsze odczytywanie niemieckich przekazów
radiowych mimo rosnącej záoĪonoĞci stosowanych szyfrów. Warto wspomnieü, iĪ tak
naprawdĊ w niemieckiej armii funkcjonowaáo kilka róĪnych kryptosystemów — inny
szyfr miaáa na przykáad marynarka, a nieco inny — siáy lądowe. Stosowane byáy inne
wirniki i modele Enigmy, a i sami szyfranci cechowali siĊ róĪnym stopniem profesjonalizmu. Tym niemniej z wiĊkszym lub mniejszym trudem pracownicy Bletchley
Park dzieĔ w dzieĔ odkrywali przed alianckim dowództwem zamiary i sekrety niemieckiej armii.

1.4.1.4. Colossus
W Bletchley Park nie zajmowano siĊ jedynie Enigmą. Byá to co prawda najpopularniejszy, ale nie jedyny szyfr niemiecki. Do wymiany wiadomoĞci miĊdzy najwyĪszymi rangą wojskowymi Trzeciej Rzeszy uĪywano tzw. przystawki szyfrującej. Byáo to
urządzenie opracowane w firmie Lorenz. Wykorzystywaáo ono kod opracowany przez
francuskiego wynalazcĊ J.M.E. Baudota. W kodzie tym kaĪdy znak reprezentowany
byá w systemie dwójkowym z wykorzystaniem taĞmy perforowanej. Jedynce odpowiadaáa dziura w taĞmie, a zeru — jej brak. Przystawka odczytywaáa jednoczeĞnie dwie
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taĞmy (jedna zawieraáa tekst jawny, a druga klucz), wykonując na odczytanych wartoĞciach operacjĊ dodawania bez przenoszenia reszt (innymi sáowy, dodawania modulo
2 — patrz rozdziaá 2.). Wynik zapisywany byá na trzeciej taĞmie.
Ten system szyfrowania byá o wiele bardziej wyszukany niĪ stosowany w Enigmie,
jednak i tutaj Anglicy odnieĞli sukces. Po raz kolejny trzeba byáo wykorzystaü maszyny do przeprowadzania niezbĊdnych obliczeĔ. W tym wypadku Bomby juĪ nie wystarczaáy. NaleĪaáo skonstruowaü nowe urządzenie, operujące na podobnej zasadzie
jak niemiecka przystawka. Tak powstaá Colossus.
Colossus opieraá siĊ na teoretycznym modelu opracowanym przez Alana Turinga. W odróĪnieniu od Bomb, które byáy urządzeniami elektromechanicznymi, byá urządzeniem
elektronicznym. Zawieraá póátora tysiąca lamp (dwa i póá tysiąca w póĨniejszych modelach) i potrafiá zapamiĊtywaü dane do dalszego przetwarzania. Czyniáo to z niego
pierwsze urządzenie, które moĪna nazwaü komputerem. Pierwszy model Colossusa
oddano do uĪytku w roku 1943, a wiĊc trzy lata przed sáynnym komputerem ENIAC.
PoniewaĪ jednak jego istnienie owiane byáo tajemnicą wojskową, Ğwiat dowiedziaá siĊ
o nim dopiero w roku 1975, po odtajnieniu dotyczących projektu akt.
Wkáad alianckich kryptoanalityków w przebieg II wojny Ğwiatowej byá ogromny. Niemcy nie wierzyli, iĪ moĪna záamaü szyfr Enigmy, a tymczasem kaĪdego dnia juĪ po kilku
godzinach od zmiany klucza pracownicy Bletchley Park odczytywali pierwsze kryptogramy i przesyáali je do dowództwa. MoĪliwoĞü poznania zamiarów wroga byáa ogromnym atutem, o niczym jednak nie przesądzaáa. Podobnie jak w caáej historii tajemnego
pisma z odczytanego szyfru naleĪaáo jeszcze zrobiü odpowiedni uĪytek. Wiedzy tak
zdobytej nie moĪna byáo teĪ naduĪywaü, by nie wzbudziü u Niemców podejrzeĔ, Īe
ich system zostaá skompromitowany.
Przesadą byáoby twierdziü, iĪ to kryptoanalitycy wygrali wojnĊ z Trzecią Rzeszą. Niemniej jednak gdyby nie ludzie tacy jak Rejewski czy Turing, z pewnoĞcią potrwaáaby
ona kilka lat dáuĪej. Hitler zdąĪyáby uĪyü pocisków V1 i V2, zginĊáyby równieĪ kolejne setki tysiĊcy ludzi. Bardzo moĪliwe, iĪ II wojna Ğwiatowa zakoĔczyáaby siĊ dopiero po zrzuceniu bomb atomowych na Niemcy.

1.5. Era komputerów
Zastosowanie komputerów zasadniczo zmieniáo dotychczasowe sposoby szyfrowania.
Po pierwsze, proces szyfrowania przebiegaá teraz szybciej i mógá siĊ opieraü na
znacznie bardziej skomplikowanym algorytmie. NaleĪy pamiĊtaü, Īe mechaniczne
maszyny szyfrujące ograniczaáy záoĪonoĞü algorytmu poprzez samą swoją konstrukcjĊ.
W przypadku komputerów ograniczenie to znikaáo, poniewaĪ moĪna byáo zasymulowaü dowolnie skomplikowane urządzenie. Innymi sáowy, teraz moĪna byáo szyfrowaü wiadomoĞci przy uĪyciu „wirtualnych” szyfratorów, których fizyczna konstrukcja byáaby niemoĪliwa do wykonania.
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Ostatnia, najwaĪniejsza zmiana, jaka nastąpiáa dziĊki zastosowaniu komputerów, dotyczyáa poziomu szyfrowania. Do tej pory odbywaáo siĊ ono na poziomie liter. Oparte
na elektronicznych przeáącznikach maszyny operowaáy jedynie na liczbach dwójkowych. Spowodowaáo to przejĞcie z szyfrowania liter i znaków na szyfrowanie ciągów
zer i jedynek, które w systemie komputerowym sáuĪą do zapisu danych. WczeĞniej
naleĪaáo ustaliü reguáy konwersji znanych nam znaków na system binarny. Stąd teĪ
w latach szeĞüdziesiątych opracowano kod ASCII.
Liczby w kodzie ASCII moĪna z áatwoĞcią przedstawiü w postaci binarnej, co umoĪliwia ich zapis w komputerze. Po zapisaniu wiadomoĞci w postaci dwójkowej moĪna
przejĞü do szyfrowania, które zasadniczo nie róĪni siĊ od procesu szyfrowania w erze
przedkomputerowej. Nadal podstawową metodą jest przestawianie elementów zapisanej wiadomoĞci wedáug okreĞlonego klucza i algorytmu, tak by dla osoby postronnej
nie miaáy one wiĊkszego sensu — z tą róĪnicą, Īe tutaj podstawowym elementem, na
którym dokonuje siĊ operacji szyfrowania, jest pojedynczy bit, a nie znak, jak to miaáo miejsce wczeĞniej. Jak wiadomo, aby zapisaü jeden znak, potrzeba jednego bajta,
czyli oĞmiu bitów.
ASCII (skrót od ang. American Standard Code for Information Interchange) jest zestawem kodów, standardowo z zakresu 0 – 127 (dziesiötnie), przyporzñdkowanych
przez ANSI (Amerykaþski Instytut ds. Standardów) poszczególnym znakom alfanumerycznym (litery alfabetu angielskiego i cyfry), znakom pisarskim oraz sterujñcym
(typu nowa linia). Na przykäad litera „a” jest zakodowana przy uĔyciu liczby 97. PoniewaĔ ASCII jest standardem 7-bitowym, a wiökszoĈè komputerów operuje na wielkoĈciach 8-bitowych (bajtach), pojawiä siö równieĔ rozszerzony kod ASCII. Dziöki niemu
moĔliwe staäo siö wprowadzenie znaków narodowych do stosowanego na danym
komputerze alfabetu. W zwiñzku z tym obecnie wykorzystywane w ramach kodu ASCII
znaki mogñ siö róĔniè w zaleĔnoĈci od komputera. Aby uniknñè tego typu zróĔnicowania, opracowano standard UNICODE skäadajñcy siö z 65 536 znaków, dziöki czemu moĔliwe jest definiowanie znaków w wielu róĔnych jözykach.

1.5.1. DES
Kryptologia komputerowa najszybciej rozwijaáa siĊ w Stanach Zjednoczonych. Powstaáo tam wiele systemów kryptograficznych, jednak ze wzglĊdu na specyfikĊ amerykaĔskiego prawa wkrótce pojawiáa siĊ koniecznoĞü ustalenia powszechnie obowiązującego standardu szyfrowania. W 1973 roku z propozycją takiego uniwersalnego
systemu o nazwie Demon wystąpiá Horst Feistel, niemiecki emigrant, który przybyá
do USA w 1934 roku. Nazwa wywodziáa siĊ od sáowa Demonstration, a jej skrócona
forma spowodowana byáa ograniczoną dáugoĞcią nazw plików w uĪywanym przez
twórcĊ standardu systemie. PóĨniej Demon zostaá „przechrzczony” na Lucyfera (ang.
Lucipher), co stanowiáo swoistą grĊ sáów (angielskie sáowo cipher oznacza szyfr). Lucyfer byá szyfrem blokowym, a wiĊc jako dane wejĞciowe przyjmowaá bloki danych
o ustalonej dáugoĞci, zaĞ na wyjĞciu podawaá bloki kryptogramu o takiej samej dáugoĞci.
Innymi sáowy, podstawową jednostką przetwarzania nie byáy tu pojedyncze bity czy
bajty, a caáe bloki danych (patrz podrozdziaá 3.2). Feistel utworzyá kilka wersji tego
szyfru; najbardziej znana opieraáa siĊ na kluczu 128-bitowym, niezwykle odpornym na
ataki metodą peánego przeglądu (sprawdzania wszystkich kluczy po kolei — patrz
podrozdziaá 3.1).
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Aby Lucyfer zostaá przyjĊty jako standard, musiaá najpierw zostaü przedáoĪony Narodowej Agencji BezpieczeĔstwa (NSA). Organizacja ta staraáa siĊ caáy czas kontrolowaü pojawiające siĊ na rynku narzĊdzia kryptograficzne. Jej gáównym celem byáo ograniczanie tych zabezpieczeĔ w taki sposób, aby mogáy byü záamane przez rządowych
kryptoanalityków, gdyby zachodziáo podejrzenie, Īe zabezpieczone nimi dane mogą
stanowiü zagroĪenie dla bezpieczeĔstwa paĔstwa. Podobnie byáo w przypadku kryptosystemu Feistela.
PrzestrzeĔ kluczy systemu Feistela zostaáa przez NSA bardzo ograniczona — dáugoĞü
klucza zmniejszono ze 128 do 56 bitów. KaĪdy kolejny bit dáugoĞci klucza powoduje
podwojenie tej przestrzeni, a tym samym podwojenie bezpieczeĔstwa systemu, przynajmniej w odniesieniu do ataku wyczerpującego (patrz podrozdziaá 3.1). Wynika z tego,
Īe skrócenie klucza o jeden bit implikuje 50-procentowy spadek bezpieczeĔstwa szyfru (w tym kontekĞcie moĪna sobie wyobraziü, jak drastyczny spadek bezpieczeĔstwa
powoduje redukcja klucza ze 128 do 56 bitów). System ten nadal byá wystarczająco bezpieczny dla sektora prywatnego, jednak ograniczenie wprowadzone przez NSA spotkaáo siĊ ze zdecydowanym sprzeciwem pozarządowych Ğrodowisk kryptograficznych, które zdawaáy sobie sprawĊ z moĪliwoĞci záamania tego szyfru przez agencjĊ.
Ostatecznie jednak pomimo licznych protestów 23 listopada 1976 roku 56-bitowa wersja szyfru Lucyfer Feistela zostaáa oficjalnie przyjĊta jako standard szyfrowania danych
DES (skrót od ang. Data Encryption Standard).

1.5.2. Narodziny kryptografii asymetrycznej
Jedną z osób, które dąĪyáy do przeáamania kryptograficznego monopolu NSA, byá Whit
Diffie. Diffiemu marzyá siĊ system kryptograficzny wolny od problemu dystrybucji
klucza. Jego koncepcja opieraáa siĊ na zaáoĪeniu dotąd uwaĪanym za technicznie niemoĪliwe do zrealizowania — klucz szyfrujący miaá byü powszechnie dostĊpny. Jedną
z niepodwaĪalnych zasad kryptografii byáa zasada tajnoĞci tego klucza i uĪywania go
zarówno do szyfrowania, jak i deszyfrowania wiadomoĞci. Diffie zaprojektowaá natomiast system oparty na dwóch kluczach szyfrujących. Para takich kluczy miaáa byü
tworzona dla kaĪdego uĪytkownika jego systemu. Jeden z nich (klucz publiczny) miaá
sáuĪyü do szyfrowania wiadomoĞci wysyáanych do uĪytkownika i miaá byü powszechnie dostĊpny. Drugi (klucz tajny) miaá byü wykorzystywany do dekryptaĪu wiadomoĞci zaszyfrowanych przy uĪyciu pierwszego klucza. Za pomocą drugiego klucza moĪna
byáo równieĪ szyfrowaü wiadomoĞci. W takim przypadku dekryptaĪ miaá umoĪliwiaü
klucz publiczny. DziĊki takiej kombinacji moĪliwe stawaáo siĊ uwierzytelnianie nadawcy wiadomoĞci elektronicznej, poniewaĪ tylko osoba posiadająca klucz tajny mogáa
zaszyfrowaü dokument tak, aby daáo siĊ go odczytaü przy uĪyciu klucza publicznego.
Zaszyfrowanie wiadomoĞci kluczem prywatnym stanowiáo wiĊc jednoczeĞnie formĊ
elektronicznego podpisu.
Sama teoria kluczy nie wystarczaáa i konieczne staáo siĊ opracowanie odpowiednich
podstaw matematycznych, moĪliwych do zaimplementowania w jĊzykach programowania. Problem ten rozwiązaá wspóápracownik Whita Diffiego — Marty Hellman. Hellman
i Diffie wspólnie opracowali system matematyczny oparty na funkcji jednokierunkowej
bazującej na tzw. logarytmowaniu dyskretnym (patrz rozdziaá 2.). System ten znany
jest obecnie jako algorytm Diffiego-Hellmana.
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System Diffiego i Hellmana nie tylko rozwiązaá problem dystrybucji klucza, ale równieĪ zapoczątkowaá technologiĊ elektronicznego uwierzytelniania uĪytkowników. Jego
metoda rodzi bowiem jeszcze jedną istotną implikacjĊ, którą jest niemoĪliwoĞü wyparcia siĊ swojego cyfrowego podpisu. Skoro wiadomo, Īe technicznie niemoĪliwe jest,
aby osoba nieznająca tajnego klucza wygenerowaáa poprawny podpis, jego wáaĞciciel
nie moĪe siĊ wyprzeü swojego udziaáu w poĞwiadczonej nim transakcji. Ta wáaĞciwoĞü
staáa siĊ podstawą technologii podpisu elektronicznego.

1.5.3. RSA
Idea kryptosystemu z kluczem publicznym zostaáa rozwiniĊta przez trzech naukowców z uniwersytetu w Stanford — Rona Rivesta, Adi Shamira i Leonarda Adlemana.
Podobnie jak Diffie i Hellman poĞwiĊcili oni duĪo czasu na znalezienie matematycznego wzoru, który pozwalaáby zrealizowaü ideĊ szyfrowania przy uĪyciu pary kluczy
w praktyce. Przeáomowego odkrycia podczas tych badaĔ dokonaá Rivest. Polegaáo ono
na zastąpieniu algorytmu Diffiego-Hellmana jego wáasnym systemem obliczeĔ.
Koncepcja Rivesta opiera siĊ na problemie rozkáadu duĪych liczb na czynniki pierwsze. Klucz publiczny generowany jest przez pomnoĪenie przez siebie dwóch duĪych,
losowo wybranych liczb pierwszych. NastĊpnie wybierana jest kolejna duĪa liczba
o okreĞlonych wáaĞciwoĞciach — stanowi ona klucz szyfrujący. Klucz publiczny tworzony jest na podstawie klucza szyfrowania oraz wspomnianego iloczynu liczb pierwszych. Klucz prywatny moĪna áatwo obliczyü, jeĞli zna siĊ liczby pierwsze tworzące
iloczyn zastosowany przy tworzeniu klucza publicznego. Są one znane wáaĞcicielowi
pary kluczy, natomiast kryptoanalityk moĪe je uzyskaü jedynie dziĊki rozwiązaniu problemu faktoryzacji duĪych liczb. Matematyczne szczegóáy tej metody opisane zostaáy
w rozdziale 2.
Algorytm opracowany przez Rivesta i jego wspóápracowników zostaá wkrótce opatentowany pod nazwą RSA (od pierwszych liter nazwisk wynalazców). Agencja BezpieczeĔstwa Narodowego próbowaáa zapobiec upowszechnieniu siĊ tego standardu
szyfrowania. ZaczĊto wywieraü naciski na NIST (skrót od ang. National Institute of
Standards and Technology), aby przyjąá jako obowiązujący w USA standard program
DSA (skrót od ang. Digital Signature Algorithm — patrz dodatek B).
W wielu miejscach DSA powielaá rozwiązania z RSA, jednak byá systemem znacznie
sáabszym: „Pod wzglĊdem czysto technicznym byáo jasne, Īe DSA byá gorszy od RSA.
Algorytm ten byá, jak to wyáoĪyá jeden z obserwatorów, »dziwacznym standardem«,
o wiele wolniejszym od systemu RSA, jeĞli chodzi o weryfikowanie podpisów (chociaĪ szybszym w podpisywaniu wiadomoĞci), trudniejszym do wdroĪenia i bardziej
skomplikowanym. I nie umoĪliwiaá szyfrowania. System opracowany przez rząd oferowaá jednak pewną korzyĞü w porównaniu z RSA […]. Byá bezpáatny”4.
Brak moĪliwoĞci szyfrowania byá powaĪną wadą techniczną systemu DSA, jednak poprzez rozprowadzanie go w charakterze darmowego oprogramowania NSA ustanowiáa
silną konkurencjĊ dla standardu RSA (tym bardziej Īe DSA staá siĊ ustawowo ustalonym standardem).
4

Levy S., Rewolucja w kryptografii, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

Kup książkę

Poleć książkę

42

Podstawy kryptografii

1.5.4. PGP
DziaáalnoĞü NSA zmierzająca do ograniczenia dostĊpu do kryptografii powodowaáa
konflikt miĊdzy rządem a kryptoanalitykami sektora publicznego. Ci drudzy szukali sposobu na wprowadzenie kryptografii do powszechnego uĪytku. Zdawali sobie sprawĊ,
Īe upowszechnienie komputerów, a zwáaszcza internetu, znacznie ograniczy prywatnoĞü zwykáych uĪytkowników, jeĞli nie zagwarantuje siĊ im odpowiednich zabezpieczeĔ. Z tego powodu Phil Zimmerman, programista z Florydy, rozpocząá projektowanie wáasnego systemu kryptograficznego. Nadaá mu nazwĊ PGP (skrót od ang. Pretty
Good Privacy — caákiem niezáa prywatnoĞü). Początkowo miaá to byü kolejny komercyjny pakiet szyfrujący. Zamiary Zimmermana zmieniá projekt opracowanej w Komisji Prawnej Senatu ustawy nr 266 z 24 stycznia 1991 roku. Zgodnie z nią dostawcy
usáug komunikacji elektronicznej, a takĪe wytwórcy sprzĊtu komunikacyjnego powinni zapewniü rządowi moĪliwoĞü uzyskania jawnej treĞci komunikacji miĊdzy uĪytkownikami, jeĞli uzyska on do tego upowaĪnienie prawne.
Zimmerman zdaá sobie sprawĊ, Īe po wejĞciu ustawy w Īycie nie bĊdzie juĪ mógá wprowadziü na rynek swojego programu. Postanowiá wiĊc udostĊpniü go jak najwiĊkszej
liczbie osób, zanim posáugiwanie siĊ nim przestanie byü prawnie dozwolone. W tym
celu postanowiá wykorzystaü internet. Skontaktowaá siĊ ze swoim przyjacielem, Kellym Goenem, powierzając mu zadanie umieszczenia PGP 1.0 na powszechnie dostĊpnych sieciowych witrynach znajdujących siĊ w USA. Wyznaczonego dnia Goen przy
uĪyciu telefonów publicznych, laptopa i telefonu komórkowego wprowadziá PGP do
internetowych serwerów plików. Mógá go stamtąd Ğciągnąü kaĪdy, kto miaá dostĊp do
internetu, nie tylko w USA.
Phil Zimmerman zagwarantowaá prywatnoĞü kaĪdemu, kto miaá dostĊp do jego programu. Ustawa 266 ostatecznie nie zostaáa wprowadzona w Īycie ze wzglĊdu na protesty Ğrodowisk walczących o swobody obywatelskie. Byáa ona takĪe niemoĪliwa do
wyegzekwowania ze wzglĊdu na powszechną dostĊpnoĞü pakietu PGP. Sam Zimmerman natomiast zostaá pozwany do sądu przez RSA Data Security z powodu naruszenia praw patentowych algorytmu RSA (Zimmerman uĪyá go w swoim programie, nie
wiedząc, Īe RSA jest objĊty ochroną patentową). Firma domagaáa siĊ od niego wycofania PGP. Ostatecznie doszáo do ugody, w myĞl której autor PGP 1.0 zaprzestaá dalszej dystrybucji swojego programu, a firma nie wniosáa oskarĪenia.
W 1993 roku Zimmerman zostaá oskarĪony o záamanie prawa przez rząd USA. Zdaniem FBI, udostĊpniając publicznie silny system kryptograficzny, Zimmerman dostarczyá wrogim paĔstwom oraz terrorystom narzĊdzie do walki z USA. Dochodzenie
umorzono po trzech latach. Zresztą wydanie wyroku skazującego i tak nic by juĪ nie
zmieniáo. Wycofanie PGP z powszechnego obiegu byáo niemoĪliwe, tak jak niemoĪliwe jest peáne kontrolowanie przepáywu informacji w internecie.
Prawne restrykcje wobec twórców kryptograficznego oprogramowania byáy doĞü czĊstym Ğrodkiem stosowanym przez rząd USA w celu ograniczenia dostĊpu do kryptografii. Eksport oprogramowania z zakresu tzw. silnej kryptografii (opartej na wiĊkszej
niĪ ustalona dáugoĞci klucza) byá prawnie zakazany i traktowany na równi z nielegalnym eksportem broni. Sytuacja ta zmieniáa siĊ dopiero na początku obecnego stulecia,
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kiedy okazaáo siĊ, Īe z uwagi na gwaátowny rozwój internetu niemoĪliwa jest dalsza
kontrola nad rozprzestrzenianiem siĊ oprogramowania, a tego typu ograniczenia osáabiają tylko gospodarkĊ USA. Firmy amerykaĔskie traciáy zagranicznych klientów, gdyĪ
nie byáy w stanie zagwarantowaü im takiego samego bezpieczeĔstwa danych jak firmy
spoza USA, nieobjĊte ograniczeniami co do dáugoĞci klucza.
NaleĪy zauwaĪyü, Īe posuniĊcie Zimmermana oprócz niewątpliwych korzyĞci dla zwykáych uĪytkowników sieci komputerowych mogáo równieĪ spowodowaü znaczne szkody. Teraz bowiem kaĪdy mógá zaszyfrowaü swoje komunikaty w ten sposób, Īe nikt
nie byáby w stanie ich odczytaü. Innymi sáowy, PGP umoĪliwia szyfrowanie korespondencji równieĪ terrorystom, miáoĞnikom dzieciĊcej pornografii i kaĪdemu, kto wykorzystuje komputer do dziaáalnoĞci przestĊpczej. Zimmerman zdawaá sobie z tego sprawĊ, uznaá jednak, Īe upowszechnienie pakietu bĊdzie „mniejszym záem”.
Wkrótce po udostĊpnieniu PGP program zostaá poddany szczegóáowej analizie przez
grono specjalistów od kryptografii. Okazaáo siĊ, Īe posiada on pewne wady ograniczające jego bezpieczeĔstwo. Postanowiono wiĊc stworzyü nową wersjĊ programu —
PGP 2.0. Zastosowane w niej rozwiązania byáy stosowane takĪe w póĨniejszych wersjach. W roku 2010 PGP zostaáo przejĊte za ponad 300 milionów dolarów przez firmĊ
Symantec i zintegrowane z oprogramowaniem szyfrującym firmy.

1.5.5. Ujawniona tajemnica
Wart wspomnienia jest fakt, Īe technika szyfrowania asymetrycznego zostaáa opracowana juĪ w 1969 roku przez Jamesa Ellisa, pracownika angielskiego GCHQ (skrót
od ang. Government Communication Headquarters — gáównej rządowej kwatery áącznoĞci), jednak nie mógá on jej upowszechniü ze wzglĊdu na obowiązującą go tajemnicĊ
paĔstwową. Efekty jego pracy zostaáy ujawnione dopiero niedawno, dlatego teĪ informacje o nich moĪna znaleĨü jedynie w najnowszych opracowaniach z dziedziny
kryptografii.
Pomysá Ellisa byá bardzo podobny do systemu Whita Diffiego. RównieĪ opieraá siĊ on
na idei pary kluczy szyfrujących. Podobnie jak Diffie, równieĪ Ellis stworzyá teoretyczne fundamenty systemu szyfrowania asymetrycznego i takĪe nie byá w stanie
samodzielnie opracowaü wzoru matematycznego, na podstawie którego taki system
mógáby funkcjonowaü. Przez kilka nastĊpnych lat wielu matematyków GCHQ zmagaáo siĊ z tym problemem, jednak Īaden nie znalazá rozwiązania. Sytuacja zmieniáa
siĊ, kiedy zadanie to powierzono nowo zatrudnionemu matematykowi, Cliffordowi
Cocksowi.
Klucz publiczny opracowany przez Cocksa opieraá siĊ, podobnie jak w systemie RSA,
na iloczynie dwóch duĪych liczb pierwszych. Iloczyn ten miaá byü dostĊpny dla kaĪdego, kto chciaá wysáaü zaszyfrowaną wiadomoĞü do odbiorcy. Cocks opracowaá nastĊpnie formuáĊ matematyczną, dziĊki której wiadomoĞü zaszyfrowana przy uĪyciu
klucza publicznego mogáa byü odszyfrowana jedynie pod warunkiem znajomoĞci oryginalnych liczb pierwszych. Formuáa zastosowana przez angielskiego matematyka
byáa niemal identyczna z tą, którą zastosowaá Ron Rivest. Innymi sáowy, Ellis i Cocks
opracowali system, który trzy lata póĨniej zostaá ponownie odkryty przez trzech matematyków z MIT i wprowadzony do powszechnego uĪytku jako RSA.
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1.5.6. Upowszechnienie kryptografii
Spopularyzowanie kryptografii asymetrycznej doprowadziáo do przeáamania kryptologicznego monopolu NSA. Kryptografia cieszyáa siĊ coraz wiĊkszym zainteresowaniem w sektorze publicznym, co utrudniaáo wszelkie próby ograniczania dostĊpu do
opartych na niej zabezpieczeĔ. Mimo to agencja nadal staraáa siĊ kontrolowaü rozwój
badaĔ nad nowymi technologiami z tego zakresu. Naukowcy, którzy nie pracowali dla
NSA, zobowiązani byli przedstawiaü swoje artykuáy przed ich publikacją specjalnie
w tym celu utworzonej komisji. Jej zadaniem byáo wyáawianie treĞci potencjalnie niebezpiecznych dla bezpieczeĔstwa narodowego. Na tym etapie byáa to juĪ jednak walka skazana na niepowodzenie.
Na początku lat osiemdziesiątych zainaugurowano seriĊ konwentów o nazwie Crypto,
które odtąd odbywaáy siĊ corocznie. Spotykali siĊ na nich kryptolodzy z caáego Ğwiata
w celu wymiany doĞwiadczeĔ i wyznaczania nowych kierunków badaĔ. O ile jednak
w tym przypadku NSA mogáa siĊ jeszcze pokusiü o próby wpáywania na prezentowane treĞci, o tyle prĊĪnie rozwijający siĊ internet stanowiá medium, którego nawet agencja nie mogáa sobie podporządkowaü. Raz zamieszczony w sieci artykuá lub program
byá Ğciągany i kopiowany przez niezliczone rzesze uĪytkowników, co uniemoĪliwiaáo
jego wycofanie, nawet gdyby udaáo siĊ przekonaü do tego samego autora. Najlepszym
przykáadem jest tu PGP. Solą w oku NSA byáa w tamtym czasie grupa ludzi okreĞlających
siĊ jako Szyfropunki. Pisali oni programy, artykuáy i opracowania z dziedziny kryptografii, a nastĊpnie udostĊpniali je w sieci. OczywiĞcie nikt tu nie pytaá NSA o zgodĊ. Grupka ta doskonale odzwierciedlaáa nastroje panujące w amerykaĔskim spoáeczeĔstwie, coraz bardziej wzburzonym rządowymi próbami kontrolowania przepáywu informacji i ingerowania w prywatnoĞü obywateli. Wkrótce wiĊc kryptograficzni anarchiĞci stali siĊ ulubieĔcami mediów i symbolem walki o swobody obywatelskie.
Kolejnym etapem kryptograficznych zmagaĔ byáo zapoczątkowanie przez NSA w 1993
roku projektu EES (skrót od ang. Escrowed Encryption Standard) opartego na chipach
Capstone i Clipper. Miaáy to byü powszechnie dostĊpne urządzenia umoĪliwiające szyfrowany przekaz danych. Capstone sáuĪyü miaá posiadaczom komputerów przenoĞnych,
natomiast Clipper byá przeznaczony do montowania w telefonach i faksach. KaĪde
z urządzeĔ miaáo na trwaáe zaimplementowany klucz szyfrowania, do którego sáuĪby
rządowe mogáy uzyskaü dostĊp, gdyby zachodziáo podejrzenie, iĪ wáaĞciciel chipu prowadzi dziaáalnoĞü niezgodną z prawem. Tak przynajmniej wyglądaáo to w teorii, nie
da siĊ jednak ukryü, Īe deponowanie kluczy dawaáo organizacjom rządowym ogromne pole do naduĪyü. W rezultacie nie trzeba byáo dáugo czekaü na protesty Ğrodowisk
liberalnych. Byáy one tym bardziej uzasadnione, iĪ zastosowany w obu chipach algorytm Skipjack opracowany zostaá w NSA i dane na jego temat byáy tajne. W rezultacie agencja miaáa monopol na produkcjĊ obu urządzeĔ, a to budziáo uzasadnione poniekąd podejrzenia co do prawdziwych intencji rządu. Ostatecznie NSA zdecydowaáa
siĊ upubliczniü algorytm, jednak to jedynie pogorszyáo sprawĊ. Jego kryptoanaliza
przeprowadzona w Ğrodowiskach prywatnych wykazaáa bowiem, iĪ po pierwsze, nie
jest on tak mocny jak AES, a po drugie, moĪliwe jest wykorzystanie go bez deponowania kluczy. Znacznie osáabiáo to rozwój nowej technologii i ostatecznie udaremniáo
jej upowszechnienie na wiĊkszą skalĊ.
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Obecnie kaĪdy moĪe bez przeszkód korzystaü z dobrodziejstw kryptografii. Nie jest
ona domeną tylko i wyáącznie organizacji rządowych, choü z caáą pewnoĞcią dysponują one pod tym wzglĊdem znacznie wiĊkszym potencjaáem z uwagi na to, Īe skupiają
najlepszych fachowców i inwestują w badania nad nowymi technologiami. Trudno
powiedzieü, jakie dokáadnie są moĪliwoĞci agencji takich jak NSA w odniesieniu do
kryptografii, z pewnoĞcią jednak moĪliwoĞci „zwykáego Ğmiertelnika” zwiĊkszyáy siĊ
w ciągu ostatniego póáwiecza niepomiernie.
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eksportowanie na serwer, 206
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okres waĪnoĞci, 130
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wyĞwietlanie, 160
Īądanie podpisania, 159
certyfikat X.509, 203, 204
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Cipher Spec Protocol, 154
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cyfrowe znaki wodne, 145
cykl Īycia klucza, 129
rozprowadzanie klucza, 129
uĪytkowanie aktywne, 129
uĪytkowanie pasywne, 129
wycofanie, 130
zmĊczenie, 129
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czĊstoĞü wystĊpowania liter w jĊzyku polskim, 76
czĊĞciowe powtórzenia, 23
czynnik zaciemniający, 120
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denaturacja, 140
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denial-of-service attack, 93
DES, 39, 236, 263
bezpieczeĔstwo, 266
deszyfrowanie, 268
klucz szyfrowania, 263
matematyczna postaü szyfrowania, 268
modyfikacje, 269
operacje przeksztaácania klucza, 263
P-bloki, 267
permutacja koĔcowa, 268
permutacja początkowa, 263
permutacja rozszerzona, 265
permutacja z kompresją, 265
permutacja zwykáa, 267
podziaá tekstu na bloki, 263
pojedyncza runda algorytmu, 264
S-bloki, 266
skrócenie klucza algorytmu, 83
szyfrowanie bloków, 263
wydáuĪenie ciągu, 265
z S-blokami zaleĪnymi od klucza, 270
des_decrypt(), 236
des_encrypt(), 236
designated confirmer signatures, 120
DESX, 270
wydáuĪenie efektywnej dáugoĞci klucza, 271
deszyfrowanie, 50, 262
algorytm RSA, 287
DES, 268
z wykorzystaniem nukleotydów, 141
Diffie Whit, 40
Digital Signature Algorithm, 248
Digital Signature Standard, 72
dáugoĞü klucza, 28
DNA, 138
denaturacja, 140
nukleotyd, 138
pierĞcieĔ, 138
podwójna helisa, 138
polimeraza DNA, 140
primer, 140
reakcja áaĔcuchowa polimerazy, 140
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dummies, 141
D-Wave
One, 136
Two, 136
dwójkowy system liczbowy, 53
dysk z Fajstos, 306
dyski szyfrowane, 212
dyski wirtualne, 186
dynamiczne, 214
obsáuga, 215
tworzenie, 212
ukryte, 215
dystrybucja klucza, 21, 31
dziaáanie dwuargumentowe, 60
dzielenie próbne, 66
dzielenie sekretów, 121
schemat progowy, 143
secret sharing, 121
secret splitting, 121
dziesiĊtny system liczbowy, 53
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lawinowy, 246, 248
superpozycji, 135
eksperymenty szczelinowe, 131
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elektroniczne uwierzytelnianie uĪytkowników, 41
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element odwrotny, 60
element przeciwny, 60
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Elliptic Curve Method, 66
Ellis James, 43
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Feistel Horst, 39
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administrator, 199
administrator grupy, 199
biaáa lista, 200
czarna lista, 199
edycja uĪytkowników, 199
lista uĪytkowników, 198
mechanizm chroniących katalogów, 200
ochrona plików, 199
role uĪytkowników, 198
szyfrowanie indywidualnych plików, 200
tworzenie chronionego katalogu, 198
uĪytkownik, 199
zmiana lokalizacji katalogu, 200
filtr polaryzacyjny, 133
Finish, 156
fizyka kwantowa w kryptografii, 131
forwardowanie portów, 163
PuTTY, 169
FoxServ, 231
fraza kluczowa, 152
funkcja
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aes_decrypt(), 236, 237
aes_encrypt(), 236
bcrypt, 239
crypt(), 239
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mcrypt_create_iv(), 233
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mcrypt_generic(), 233
mcrypt_generic_deinit(), 233
mcrypt_generic_init(), 233
mcrypt_module_close(), 234
mcrypt_module_open(), 233, 235
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mdecrypt_generic(), 233
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PBKDF2, 238
pseudolosowa PRF, 156
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róĪnowartoĞciowa, 61
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SHA2(), 236
sprzĊĪenia zwrotnego, 108
wyprowadzania klucza, 238
wzajemnie jednoznaczna, 62
zapadkowa, 51
funkcje mieszające, 99
SHA-3, 256
funkcje skrótu, 118, 238, 257
GOST, 257
HAVAL, 257
jednokierunkowe, 243
MD2, 257
MD4, 257
MD5, 243
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RIPE — MD160, 257
SHA-1, 246
SHA-2, 249
SHA-3, 254
Snefru, 257
funkcje szyfrujące w PHP, 231
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bezpieczeĔstwo, 108, 110
Bluma-Micaliego, 110
kongurencyjne, 107
oparte na rejestrze przesuwającym ze
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oparte na teorii záoĪonoĞci, 109
RSA, 109
generatory strumienia klucza, 107
generowanie
ciągów pseudolosowych, 107
kluczy, 271
liczb pierwszych, 67
podkluczy, 261
skrótu hasáa, 238
strumienia klucza szyfrującego, 102, 103
wektora inicjującego, 105
GIMPS, 56
GNFS, 66
GNU Privacy Assistant, 203
GnuPG, 203
formaty zaszyfrowanych plików, 209
GpgEX, 208
GpgOL, 208
Kleopatra, 203
konfigurowanie serwera, 211
obsáuga certyfikatów, 205
obsáuga serwerów, 211
odczytywanie zaszyfrowanej wiadomoĞci, 208
podpis elektroniczny wiadomoĞci, 207
podprogramy, 203
prowadzenie korespondencji, 206
spakowanie pliku do archiwum, 208
sprawdzenie poprawnoĞci podpisu pliku, 210
szyfrowanie plików, 208
szyfrowanie wiadomoĞci, 207
tworzenie certyfikatu, 203
OpenPGP, 205
X.059, 204
usuwanie oryginalnego pliku, 208
weryfikacja podpisu elektronicznego
wiadomoĞci, 208
wysyáanie wiadomoĞci w postaci plików, 208
wyszukiwanie certyfikatów na serwerze, 211
GnuPG for Outlook, 203
GOST, 257
GPG, 203
GPG Explorer eXtension, 203
GPG4win, 203
GpgEX, 203, 208
GpgOL, 203, 208
group signatures, 120
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abelowa, 60
addytywna, 60
multiplikatywna, 60
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metody wyboru bezpiecznych haseá, 151
uwierzytelnianie klienta, 165
HAVAL, 257
HC-256/128, 112
Hebern Eduard Hugo, 34
heksadecymalny system liczbowy, 53
Helix, 111
Hellman Marty, 40
Hello Extensions, 155
hierarchia certyfikacji, 162
hieroglify, 292
tajemnica hieroglifów, 297
zapis fonetyczny, 297
historia kryptografii, 15
homofony, 23, 50
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IDEA, 165, 259
deszyfrowanie, 261
efekt dyfuzji, 261
generowanie podkluczy, 261
deszyfrujących, 262
operacje pojedynczego cyklu, 259
pojedyncza runda algorytmu, 260
pojedyncza runda dekryptaĪu, 262
przeksztaácenia MA, 261
przeksztaácenia początkowe, 259
schemat dekryptaĪu, 261
idealne kryptosystemy, 241
identyfikator
certyfikatu, 230
wersji certyfikatu, 228
wystawcy, 229
iloczyn kartezjaĔski, 49
implementacja
kryptosystemu, 148
protokoáu TLS, 157
informacja podprogowa, 125
informatyka molekularna, 139
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infrastruktura klucza publicznego, 127
cykl Īycia klucza, 129
zaufanie, 128
záoĪonoĞü, 128
injekcja, 61
internetowe magazyny kluczy, 202
IP, 263
IP Spoofing, 93
ISAAC, 112
IV, 99
jako licznik, 105
izomorfizm ciaá, 62
izomorfizmy, 61
funkcja róĪnowartoĞciowa, 61
przeksztaácenia izomorficzne, 62
surjekcja, 62
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jednokierunkowe funkcje skrótu, 118, 243
jednorazowoĞü klucza, 31
jednorazowy IV, 106
jĊzyk fleksyjny, 302
jĊzyk mitów, 298
paáac króla Minosa, 299
wojna trojaĔska, 298
jĊzyk starosáowiaĔski, 306
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kanaáy podprogowe, 125
kartusz, 295
Ramzesa, 297
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KEA, 114
Kerberos, 116
Key Exchange Algorithm, 114
klatka Faradaya, 94
Kleopatra, 203
kleptografia, 97
klient scp, 166
klucz
cykl Īycia, 129
rozdzielanie kluczy, 129
zmĊczenie klucza, 129
klucz 56-bitowy, 83
klucz jednorazowy, 30
dystrybucja, 31
losowoĞü, 31
klucz pierwotny, 27
klucz prywatny, 41
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wáaĞciciela certyfikatu, 229
klucz rozszerzony, 272
klucz szyfrujący
tworzenie, 114
ustalenie, 70
klucz tajny, 40
known-plaintext attack, 90
Kober Alice, 301
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kod MAC, 52, 99
kodowanie informacji genetycznej, 138
kodowanie obrazu, 143
w skali szaroĞci, 144
za pomocą póákoli, 144
kolizja, 96
kompaktowanie, 189
komputer kwantowy, 135
komputery DNA, 139
koncepcja
autoklucza, 27
udziaáów, 142
kongruencja, 52
generatory kongruencyjne, 107
wzór, 107
koniunkcja logiczna AND, 73
konkatenacja, 103
algorytm SHA-1, 248
konstrukcja gąbkowa, 254, 256
krok szyfrowania, 50
kryptoanaliza, 22
Enigmy, 37
inskrypcji, 291
kodu, 292
liniowa, 92
operacje XOR i AND, 92
oparta na prawdopodobieĔstwie, 29
rozwój, 23
róĪnicowa, 91
atak metodą kluczy powiązanych, 91
charakterystyki, 91
szyfrów homofonicznych, 23
szyfrów polialfabetycznych, 73
znalezisk, 291
kryptografia, 20
alternatywna, 131
asymertyczna, 40
liczby pierwsze, 54
DNA, 138
informacja ukryta w DNA, 140
informatyka molekularna, 139
szyforwanie z wykorzystaniem nukleotydów, 141
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jako gwarancja bezpieczeĔstwa, 151
konstrukcja bezpiecznego systemu, 147
krzywych eliptycznych, 65
kwantowa, 132
matematyczne podstawy, 47
molekularna, 141
klucz szyfrowania, 141
stoper, 141
oparta na kodach, 138
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początki, 20
podstawowe pojĊcia, 48
postkwantowa, 137
radio, 32
rozwój, 23
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upowszechnienie, 44
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wielu zmiennych wykorzystująca równania
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wizualna, 142
kodowanie obrazu, 143
schemat progowy, 143
udziaáy, 142
zegar, 116
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plików, 198
kryptosystem, 50
hybrydowy, 289
implementacja, 148
miara entropii, 86
monoalfabetyczny, 51
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kwant, 131
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libmcrypt, 232
liczba e, 59
liczba informacji, 83
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liczby pierwsze, 54
generowanie, 67
liczby Fermata, 57
maáe twierdzenie Fermata, 57
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z adaptacyjnie wybranym tekstem jawnym, 91
z szyfrogramami, 90
z wybranym szyfrogramem, 90
z wybranym tekstem jawnym, 90
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permutacji koĔcowej, 268
permutacji początkowej, 264
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maáe twierdzenie Fermata, 57
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maszyna wirnikowa, 34
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operacje dla cyklu pierwszego, 245
pĊtla gáówna, 244
pojedyncza operacja matematyczna, 245
przeksztaácenia początkowe, 243
staáa addytywna, 246
tekst jawny, 243
wykorzystywane funkcje, 244
zmienne áaĔcuchowe, 243
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mdecrypt_generic(), 233
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Message Authentication Code, 99
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szyfry homofoniczne, 23
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Microsoft Outlook Express, 226
mieszanie, 87
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mocne liczby pierwsze, 67
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podpisywanie i szyfrowanie wiadomoĞci, 227
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baza przed zaszyfrowaniem, 237
bcrypt, 238
klucz do szyfrowania kluczy, 241
menedĪer kluczy, 241
ochrona hasáa dostĊpu, 238
wzbogacanie o sól, 238
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projekt struktury systemu, 240
przechowywanie wycofanych kluczy, 241
przeszukiwanie zaszyfrowanych danych, 240
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algorytm AES, 237
funkcja SHA2, 238
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udoskonalenia, 240
zarządzanie kluczami, 241
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najmniejsza wspólna wielokrotnoĞü, 58
najwiĊkszy wspólny dzielnik, 58
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NTRUEncrypt, 137
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cyfrowych, 220
obsáuga serwerów, 211
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odwrotna inĪynieria oprogramowania, 148
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OFBNLF, 104
one-time pad, 30, 72
OpenPGP
domyĞlny serwer, 211
GnuPG, 203
OpenSSL, 162
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generowanie, 170
tworzenie, 173
paradoks urodzin, 95
Password Based Key Deriviation Function, 238
PBC, 104
pbkdf2, 238
P-bloki, 267
PCBC, 104
PCR, 140
permutacja, 50
koĔcowa, 268
początkowa, 263
rozszerzona, 265
tekstu w czasie szyfrowania, 87
z kompresją, 265
zwykáa, 267
Personal Home Page, 231
pĊtla algorytmu
SHA-1, 248
z rodziny SHA-2, 252
pĊtla gáówna
MD5, 244
SHA-1, 247
PFB, 104
PGP, 42, 169
funkcje skrótu, 243
generator liczb losowych, 111
moduáy, 173
Secure Viewer, 94
system hybrydowy, 150
PGP Disk, 186
bezpieczeĔstwo, 189
czyszczenie wolnej przestrzeni dyskowej, 193,
195
harmonogram, 195
liczba przejĞü, 193
warianty harmonogramu, 196
dodatkowi uĪytkownicy, 187
dyski typu Dynamic, 189
ekran powitalny, 192
hasáo podczas uruchamiania systemu, 190
klucz prywatny na tokenie, 190
modyfikowanie partycji, 193
ochrona dwupoziomowa, 191

Poleć książkę

320
PGP Disk
odzyskiwanie hasáa, 192
opcje przyáączania i odáączania dysków, 188
para kluczy szyfrowania, 190
ponowne zaszyfrowanie dysku, 189
rozmiar dysku, 186
sposób zabezpieczania dostĊpu do dysku, 191
statystyka wybranego dysku, 194
szyfrowanie caáego dysku lub partycji, 189
tworzenie dysków wirtualnych, 186
uwierzytelnianie z wykorzystaniem platformy
TPM, 191
wielokrotne nadpisania na wybranym
obszarze, 193
wybór algorytmu szyfrowania, 187
wybór napĊdu, 193
wybór systemu plików dla tworzonego dysku, 187
wyĞwietlenie wáaĞciwoĞci dysku wirtualnego,
187
wznowienie szyfrowania, 192
zabezpieczenie dostĊpu do dysku, 190
zatrzymanie szyfrowania, 192
PGP Keys, 173
All keys, 173
Email this Key, 173
importowanie otrzymanego klucza
publicznego, 177
lista dodatkowych kluczy deszyfrowania, 175
lista kluczy gáównych, 177
lista kluczy odwoáujących, 175
maksymalna gáĊbia zaufania do klucza, 176
My Private Keys, 173
ograniczenie domeny, 176
opcja podpisywania klucza, 175
operacje na kluczach, 173
przypisanie stopnia zaufania do klucza, 174
rekonstruowanie klucza, 177
Search for Keys, 173
Signature Type, 175
tworzenie dodatkowych podkluczy, 174
wycofanie záoĪonego podpisu, 176
wyĞwietlanie wáaĞciwoĞci klucza, 174
zapasowa kopia klucza, 177
PGP Messaging, 177
adnotacje, 178
definiowanie komentarza, 179
definiowanie parametrów konta pocztowego, 180
dodawanie nowej usáugi, 182
gáówne okno moduáu, 180
konfigurowanie polityk dla definiowanej
usáugi, 181
konfigurowanie zaawansowanych ustawieĔ
serwera pocztowego, 180
okreĞlanie wykorzystywanego protokoáu, 181
polityka zabezpieczeĔ, 178
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przyciski do podpisywania w MS Outlook, 179
przyciski do szyfrowania w MS Outlook, 179
Service, 178
szyfrowanie w miarĊ moĪliwoĞci, 178
usáuga, 178
ustawienia dotyczące adnotacji, 178
zmiana zabezpieczenia wiadomoĞci
przesyáanych na serwer pocztowy IMAP, 179
PGP NetShare, 199
PGP Shredder, 200
ustawienia, 201
usuwanie plików, 201
PGP Viewer, 196
dodatkowe ustawienia moduáu, 198
konfiguracja podstawowych ustawieĔ, 198
konfigurowanie opcji wyĞwietlania tekstu, 198
Preferences, 198
Show Remote Images, 198
Text Encoding, 198
View Message Source, 198
wspóápraca z klientami pocztowymi, 196
wyĞwietlanie wiadomoĞci, 197
PGP Zip, 182
edytowanie archiwum, 185
opcje tworzenia archiwum, 183
rozpakowanie zaszyfrowanego archiwum, 185
ustawienia zapamiĊtywania hasáa, 184
usuwanie pliku lub katalogu, 185
wybranie klucza publicznego odbiorcy, 184
PHP, 231
funkcje szyfrujące, 231
biblioteka mcrypt, 232
dostĊpne algorytmy, 232
wskazówki, 235
wywoáywanie, 233
serwer, 231
szyfrowanie zmiennej algorytmem AES, 234
wpisywanie zaszyfrowanych zmiennych
do bazy danych, 235
pierĞcieĔ, 60, 138
przemienny, 61
piksel, 142
PIN, 52
pismo demotyczne, 293
pismo hieratyczne, 292
pismo hieroglificzne A, 300
pismo hieroglificzne B, 300
pismo klinowe, 305
pismo koptyjskie, 293
pismo linearne, 299
odczytanie, 301, 305
sylabariusz, 301
sylaby áączące, 302
zapis staroĪytnej greki, 305
pismo linearne A, 300
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pismo linearne B, 300
pismo tocharyjskie, 305
PKI, 127
cykl Īycia klucza, 129
model teoretyczny, 127
rozprowadzanie klucza, 129
ĞcieĪka certyfikacji, 128
uĪytkowanie aktywne klucza, 129
uĪytkowanie pasywne klucza, 129
w praktyce, 128
zaufanie, 128
záoĪonoĞü, 128
zmĊczenie klucza, 129
Plaintext Block Chaining, 104
Plaintext Feedback, 104
plan zamkniĊcia, 149
platforma TPM, 191
pliki dokumentacji serwerów, 158
pliki identyfikujące, 164
Plink, 166
podciaáo, 61
podklucze, 174
podpis cyfrowy, 41, 117
algorytm DSA, 284
algorytm rozpraszający, 246
algorytm SHA-1, 248
automatyczne podpisywanie wszystkich
wysyáanych wiadomoĞci, 228
centra certyfikacji, 222
certyfikat cyfrowy, 221
jądro protokoáu kanaáu podprogowego, 125
jednokierunkowe funkcje skrótu, 118
konfiguracja programu pocztowego, 224
niepodrabialny, 119
niezaprzeczalny, 118
podpisy grupowe, 120
podpisy poĞrednie, 120
podpisy Ğlepe, 119
podpisy z wyznaczonym potwierdzającym, 120
popularne algorytmy i schematy, 286
potwierdzanie toĪsamoĞci innych
uĪytkowników, 228
skaner antywirusowy, 228
skáadanie i weryfikacja, 220
struktura certyfikatu, 228
uzyskiwanie certyfikatu, 222
warianty, 120
wymagania techniczne, 220
podpis elektroniczny, 41, 117
podstawianie, 21
podwójna helisa, 138
Pokój 40, 32
polaryzacja, 132
polimeraza DNA, 140
poáączenie w trybie szyfrowanym, 160
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port 11371, 211
port 389, 211
Porta Giovanni Battista, 29
Post-quantum Cryptography, 137
potrójny DES, 269
poufnoĞü przekazywana, 163
poziom szyfrowania, 39
prawdopodobieĔstwo, 73
rozkáad, 73
wystąpienia pary liter, 75
zdarzenia, 74
prawdopodobnie bezpieczny, 149
pre-master-secret, 155
Pretty Good Privacy, 42
PRF, 156
primer, 140
procedura uwierzytelniania, 126
proces certyfikacji, 207
program pocztowy
dane o zaimportowanych certyfikatach, 228
informacje o certyfikacie, 229
konfiguracja, 224
Microsoft Outlook, 224
Microsoft Outlook Express, 226
Mozilla Thunderbird, 227
wirusy, 228
projekt
EES, 44
GIMPS, 56
propagacja, 104
Propagating Cipher Block Chaining, 104
protokoáy kryptograficzne, 113
dowody z wiedzą zerową, 124
dzielenie sekretów, 121
kanaáy podprogowe, 125
podpis cyfrowy, 117
uwierzytelniające, 126
wymiany kluczy, 114
znakowanie czasowe, 123
protokoáy uwierzytelniające, 126
protokoáy wymiany kluczy, 114
DASS, 117
Denning-Sacco, 117
Diffiego-Hellmana, 114
KEA, 114
Kerberos, 116
Needhama-Schroedera, 117
Neumana-Stubblebine’a, 117
Otwaya-Reesa, 116
wide-mouth frog, 115
Yahaloma, 117
protokóá
alarmowy, 154, 156
arbitraĪowy, 124
bezpieczeĔstwa, 154
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protokóá
bezpiecznego uwierzytelnienia
rozproszonego, 117
Bluetooth, 112
DASS, 117
Denning-Sacco, 117
Diffiego-Hellmana, 114
dowodu z wiedzą zerową, 125
dystrybucyjny, 124
Fiata-Shamira, 126
Guillou-Quisquartera, 126
hkp, 211
http, 211
HTTPS, 159
KEA, 114
Kerberos, 116
ldap, 211
áączący, 124
MTI, 71
Needhama-Schroedera, 117
Neumana-Stubblebine’a, 117
okreĞlania formatu pakietów, 154
okreĞlania pakietów, 156
Otwaya-Reesa, 116
podpisu cyfrowego, 117
grupowy, 120
klasyczny, 118
niepodrabialny, 119
niezaprzeczalny, 118
poĞredni, 120
Ğlepe podpisy, 119
z wyznaczonym potwierdzającym, 120
pokerowy, 126
poáączenia, 163
rzucanie monetą, 126
Schnorra, 126
secret sharing, 121
secret splitting, 121
SSH, 125, 162
SSH1, 165
SSH2, 165
SSL, 154
STS, 71
TLS, 154
ujawnianie tajemnic, 126
uwierzytelniania uĪytkownika, 163
uzgadniania, 154, 155
warstwy transportowej, 163
wide-mouth frog, 115
wspóádzielenia sekretów z oszukującymi, 123
wszystko albo nic, 126
wykorzystujący podpis cyfrowy, 125
Yahaloma, 117
zmiany specyfikacji szyfru, 154
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znakowanie czasowe, 123
zobowiązania bitowe, 126
proxy signatures, 120
próba czasu, 241
przeglądanie poczty, 196
przejĞcie, 194
przeksztaácenia
ByteSub, 273
izomorficzne, 61, 62
MA, 261
PHT, 279
przestawianie, 21
przestrzeĔ tekstu, 48
przestrzeĔ zdarzeĔ elementarnych, 73
przyrost, 108
przystawka szyfrująca, 37
PSCP, 166
Pseudo-Hadamard Transforms, 275
PSFTP, 166
Public Key Infrastructure, 127
pusty ciąg, 233
PuTTY, 166
forwardowanie portów, 169
gáówne okno programu, 168
pierwsze poáączenie z serwerem, 168
tryb poáączenia, 168
PuTTY link, 166
PuTTYgen, 166
klucz publiczny, 167
PuTTYtel, 166

Q
Quadratic Sieve, 66
quantum annealing, 136
quantum entanglement, 132
qubit, 135
QuickStego, 146

R
Rabbit, 112
Rambutan, 111
raport z póáwiecza, 303
RAW, 168
RC4, 111, 165
RC4+, 111
RC4A, 111
rcp, 166
reakcja áaĔcuchowa polimerazy, 140
Record Protocol, 154
redukcja modularna, 52
rejestr przeniesienia, 109
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rejestr przesuwający, 101, 108
FCSR, 109
LSFR, 108
z przeniesieniem w sprzĊĪeniu zwrotnym, 109
Rejewski Marian, 35
relacja, 49
jednoznaczna, 50
system szyfrowania, 50
Remote copy, 166
Remote Shell, 162
Request Hello, 155
Require Encryption
PGP, 172
Revokers, 175
Rijndael, 271, 274
RIPE — MD160, 257
Rivest Ron, 41, 243
Rlogin, 166, 168
RNA, 138
rodzaje szyfrowania, 98
szyfry blokowe, 98, 113
szyfry strumieniowe, 107, 113
ROR, 277
ROTLn(x), 249
ROTRn(x), 249
rounds, 239
rozdzielanie
kluczy, 129
sekretu, 121
rozkáad prawdopodobieĔstwa, 73
rozkáadanie na czynniki pierwsze, 54
rozpraszanie, 87
rozszerzenie ciaáa, 61
rozszerzony klucz, 238
RóĪycki Jerzy, 35
RSA, 41, 43, 63, 125, 287
algorytm szyfrowania, 58
bezpieczeĔstwo kryptosystemu, 65
chiĔskie twierdzenie o resztach, 70
generator, 109
generowanie pary kluczy, 287
implementowanie algorytmu, 64
klucze publiczne, 64
obliczanie wartoĞci tajnego klucza, 65
odwrócenie dziaáania funkcji szyfrującej, 64
proces szyfrowania, 63
standard ASCII, 63
szyfrowanie i deszyfrowanie, 287
RSA-232, 65
RSH, 162
rtrim(), 236
runda zerowa, 272
rząd grupy, 60
rząd záoĪonoĞci, 82
rzucanie monetą, 126
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S, ć
S-bloki, 87, 92, 266
AES, 272
struktura, 267
schemat progowy, 143
Scherbius Artur, 34
Schliemann Heinrich, 298
Scp, 166
scytale, 21
SEAL, 112
secret sharing, 121
algorytm Asmutha-Blooma, 123
algorytm Karnina-Greene’a-Hellmana, 122
algorytm wektorowy, 122
algorytm wielomianu interpolacyjnego
Lagrange’a, 122
secret splitting, 121
Secure copy, 166
Secure Hash Algorithm, 246
Secure Shell, 162
Secure Socket Layer, 154
Secure Viewer, 94
sejf na klucze, 241
sekwencja zaczepów, 108
sekwencjonowanie, 140
Server Certificate, 155
Server Hello, 155
Server Hello Done, 155
Server Key Exchange Message, 155
serwery
instrukcje, 158
obsáuga, 211
sesja SSH, 163
ustanawianie bezpiecznego poáączenia, 164
uwierzytelnianie klienta, 164
uwierzytelnianie serwera, 164
SHA(), 236
SHA-1, 246
bezpieczeĔstwo, 249
blok danych, 247
efekt lawinowy, 248
funkcje cykli, 247
obliczenia koĔcowe, 248
operacje w cyklu, 247
pĊtla algorytmu, 248
pĊtla gáówna, 247
przeksztaácenia początkowe, 246
staáa Kt, 247
wykorzystanie, 248
zmienna addytywna, 248
zmienne, 246
SHA-2, 96, 249
dane wejĞciowe kolejnego cyklu, 252
dodatkowe róĪnice miĊdzy algorytmami, 253
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SHA-2
dziaáania, 249
operacje w cyklu, 251
pĊtla algorytmu, 252
początkowe wartoĞci skrótu, 250
poĞrednia wartoĞü skrótu, 253
przeksztaácenia początkowe, 250
ROTLn(x), 249
ROTRn(x), 249
rundy algorytmów, 251
SHRn(x), 249
SHA2(), 236, 239
SHA-224, 249, 250, 251, 253
SHA-256, 249, 250, 251, 253
SHA-3, 254
ciągi, 254
funkcja mieszająca, 256
funkcja rundy, 254
ogólny opis, 254
stan funkcji, 254
struktura przebiegu algorytmu, 256
tablica stanu, 254
zakres permutacji, 254
SHA-384, 249, 250, 251, 253
SHA-512, 249, 251, 253
Shamir Adi, 41
Shannon Claude Elmwood, 83
shares, 142
ShiftRow, 272
Shred Free Space, 200
SHRn(x), 249
sieü zaufania, 202
siáa szyfrowania, 221
sito Atkina, 55
sito Atkina-Bernsteina, 55
sito Eratostenesa, 55
sito kwadratowe, 66
sito Sundarama, 55
Skipjack, 115
sáownik tekstu jawnego, 48
sáownik tekstu zaszyfrowanego, 48
sáowo klucz, 28
sáowo puste, 48
Snefru, 257
SNFS, 66
SOBER-128, 112
socjotechnika, 97
bezpieczeĔstwo systemu kryptograficznego, 152
sól kryptograficzna, 238, 239
Specialized Number Field Sieve, 66
spin, 132
splątanie kwantowe, 132
sponge, 254
Spoofing, 163
sposoby uĪytkowania systemu, 241
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sprawdzanie certyfikatu, 160
SSH, 162, 168
forwardowanie portów, 163
klient, 166
podprotokoáy, 163
protokóá poáączenia, 163
protokóá uwierzytelniania uĪytkownika, 163
protokóá warstwy transportowej, 163
PuTTY, 166
sesja, 163
SSH1 a SSH2, 165
tunelowanie poáączenia, 163
wykorzystywane algorytmy, 165
SSL, 154
funkcje skrótu, 243
staáa addytywna, 246
staáa Eulera, 59
standard
DSS, 166, 284
podpisów cyfrowych, 72
szyfrowania danych, 40
UNICODE, 39
X.509, 130, 203, 220
starter, 140
Station-to-Station, 71
steganografia, 19
kanaá podprogowy, 125
oprogramowanie, 146
wspóáczesna, 144
znaki wodne, 145
Steganography Studio, 147
Steganos Security Suite, 146
Stegdetect, 147
Stego Suite, 147
stegoanaliza
analiza sygnaturowa, 147
programy, 146
StegoMagic, 146
StegoVideo, 146
StegSpy, 147
stoper, 141
string, 233
struktura DNA, 138
STS, 71
subkeys, 174
subliminal channel, 125
subpiksel, 142
sumowanie modulo 2, 72
superpozycja, 135
stanów, 132
surjekcja, 62
Symantec Encryption Desktop, 169
analiza szczegóáowych ustawieĔ, 172
dodanie klucza publicznego do katalogu
globalnego, 171
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File Share Encryption, 198
generowanie pary kluczy szyfrujących, 170
hasáo chroniące klucz prywatny, 171
konfigurowanie ustawieĔ szyfrowania
komunikacji, 172
konfigurowanie ustawieĔ wysyáania
wiadomoĞci, 172
kreator tworzenia kluczy, 170
PGP Disk, 186
PGP Keys, 173
PGP Messaging, 177
PGP Shredder, 200
PGP Viewer, 196
PGP Zip, 182
szyfrowanie caáego dysku, 189
Web of Trust, 201
zaawansowane ustawienia generowania
kluczy, 171
Symantec Encryption Management Server, 170
symbol pusty, 24
SYN flood, 93
system deszyfrowania, 50
system kryptograficzny, 50
bezpieczeĔstwo, 147
ElGamala, 72
Masseya-Omury, 72
moĪliwoĞci techniczne Ğrodowiska, 150
oparty na moduáach, 149
uĪytkowanie, 150
wydajnoĞü, 150
záoĪonoĞü, 149
zbiór znaków, 48
system liczbowy
dwójkowy, 53
dziesiĊtny, 53
heksadecymalny, 53
szesnastkowy, 53
system podpisu elektronicznego oparty
na skrótach, 137
system szyfrowania, 50
system zabezpieczania informacji, 242
szesnastkowy system liczbowy, 53
szyfr nie do záamania, 30
szyfrogram
zbiór znaków, 49
Szyfropunki, 44
szyfrowanie, 50, 262
algorytm RSA, 287
caáego dysku lub partycji, 189
danych
w MySQL, 236
w pamiĊciach masowych, 105
w telefonii komórkowej GSM, 111
funkcyjne, 50
jednokierunkowa funkcja zapadkowa, 52
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monoalfabetyczne, 51
pojedyncze szyfrowanie, 51
niefunkcyjne, 50
plików, 208
polialfabetyczne, 51
rodzaje, 98
tryby, 98
w trybie CBC, 100
w trybie CFB, 101
w trybie OFB, 103
z kluczem jednorazowym, 72
z wykorzystaniem nukleotydów, 141
z zastosowaniem RSA, 125
szyfry
ADFGX, 16, 20
Albertiego, 24
blokowe, 39, 87, 98
BC, 104
Blowfish, 282
CBC, 99
CBCC, 104
CFB, 101
CTR, 103
DES, 263
dáugoĞü wiadomoĞci, 106
dopeánianie, 106
ECB, 98
LRW, 105
OFB, 102
OFBNLF, 104
PBC, 104
PCBC, 104
PFB, 104
tryby, 98
w bibliotece mcrypt, 232
wektor inicjujący, 105
wybór trybu, 106
wykorzystanie, 113
XTS-AES, 105
Cezara, 21, 48, 50, 51, 53
digraficzne, 29
faraonów, 294
homofoniczne, 23
szyfrowanie niefunkcyjne, 50
monoalfabetyczne, 21
Playfaira, 29
podstawieniowe, 23
polialfabetyczne, 24
rozkáad czĊstoĞci, 75
testy zgodnoĞci, 73
polowe, 32
RSA, 63
strumieniowe, 107
algorytmy, 111
generatory ciągów rzeczywiĞcie losowych, 110
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szyfry
generowanie ciągów pseudolosowych, 107
wykorzystanie, 113
Vigenere’a, 26, 72
wieloliterowe, 29
z kluczem jednorazowym, 30
ĞcieĪka certyfikacji, 128, 162
ĞcieĪka Hamiltona, 139
ĞcieĪki zaufania, 202
Ğlepe podpisy cyfrowe, 119
Ğwiadek záoĪonoĞci, 68
ĞwiĊte rysunki, 292

T
tabela Trithemiusa, 26
tablica Polibiusza, 20
tablica stanu, 254
tablica szyfru Playfaira, 29
tablica Trithemiusa, 27, 51
tablica Vigenere’a, 77
tabula recta, 25
tajny klucz deszyfrujący, 64
tarcza Albertiego, 24
technika
IP Spoofing, 93
szyfrowania asymetrycznego, 43
wydáuĪenia efektywnej dáugoĞci klucza, 271
techniki biometryczne, 142
tekst jawny
przestrzeĔ, 48
sáownik, 48
zbiór znaków, 48, 49
zmniejszenie nadmiarowoĞci, 87
tekst kodowany, 48
tekst tajny
przestrzeĔ, 48
telegraf, 32
Telnet, 166, 168
teoria informacji, 83
entropia, 83
mieszanie, 87
nadmiarowoĞü jĊzyka, 85
odlegáoĞü jednostkowa, 86
rozpraszanie, 87
zawartoĞü informacyjna jĊzyka, 85
teoria záoĪonoĞci, 82
test
AKS, 69
Baillie-PSW, 69
Chi, 73, 80
Fermata, 69
Fi, 73, 78
Kappa, 73, 74
Lehmana, 68
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Rabina-Millera, 68
Solovaya-Strassena, 69
testy pierwszoĞci, 67
testy zgodnoĞci, 73
polialfabetycznoĞci, 79
TLS, 154
biblioteka OpenSSL, 162
Certificate Request, 155
Certificate Verify, 156
Client Certificate, 155
Client Hello, 155
Client Key Exchange Message, 155
Finish, 156
Hello Extensions, 155
ikona káódki, 160
implementacja protokoáu, 157
pobranie certyfikatu testowego, 157
lokalizacja, 154
nawiązywanie poáączenia, 155
podprotokoáy, 154
protokóá alarmowy, 156
protokóá okreĞlania pakietów, 156
przesyáanie danych, 156
przezroczystoĞü, 154
Request Hello, 155
Server Certificate, 155
Server Hello, 155
Server Hello Done, 155
Server Key Exchange Message, 155
sprawdzanie certyfikatu, 160
struktura, 154
wyznaczanie kluczy, 156
tocjent Eulera, 57
TPM, 191
transkryptor, 139
Transport Layer Security, 154
Triple DES, 269
Trithemius Johannes, 25
trojaczki Kober, 302
TrueCrypt, 146, 212
automatyczne odáączanie dysków, 219
automatyczne przyáączanie zaszyfrowanych
dysków, 217
dane losowe do wygenerowania kluczy, 215
dyski ukryte, 215
ochrona, 216
przyáączanie, 216
dyski wirtualne
dodatkowe opcje, 214
kreator, 213
narzĊdzia powiązane, 217
obsáuga, 215
przyáączanie, 215
tworzenie ukrytych dysków wirtualnych, 215
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wektor inicjujący, 99, 105
jako licznik, 105
jednorazowy, 106
losowy, 105
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podpisy elektroniczne, 220
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wzglĊdnie bezpieczny, 149
wzór kongruencyjny, 107

X
XEX, 105
Xiao Steganography, 146
XOR, 72
XPD/KPD, 111
XTS-AES, 105

Y
Young Thomas, 295

Z
zabezpieczanie poáączeĔ internetowych, 154
protokóá SSH, 162
protokóá TLS, 154
zabezpieczenie komunikacji serwer-klient, 177
zakres permutacji, 254
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