kryptologie pro praxi
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typu v˘zva-odpovûì, ve v˘plni rÛzn˘ch
formátÛ apod. V podstatû se pouÏívají
tﬁi typy. Jsou to generátory, zaloÏené na
SHA-1, na blokov˘ch ‰ifrách a na standardu ANS X9.31 (dﬁíve ANS X9.17). V roce
2007 byla schválena nová mnoÏina generátorÛ podle SP 800-90, která garantuje
vy‰‰í úroveÀ bezpeãnosti. Proto se bude pﬁecházet na tuto úroveÀ i u RNG. Staré generátory nebudou schvalovány po roce 2010 a od
roku 2015 budou zakázány.
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Závěr
Zmûny, které nepﬁiná‰í Ïádn˘ viditeln˘
v˘sledek, jako je posilování bezpeãnosti,
jsou a budou vÏdy nepopulární. Jednou
v‰ak taková situace nastat musí, jinak
bychom asi dodnes pouÏívali Cézarovu
‰ifru. Pokud budete plánovat nûjaké
zmûny, pamatujte na to, Ïe kryptografie
by mûla b˘t modulárnû pouÏívaná (viz
napﬁ. Souãasná kryptologie v praxi, Information Security Summit 2008, [2])

aby pﬁí‰tí v˘mûna nebyla tak drahá a nároãná.
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