
kryptologie pro praxi

15ST 9/2010

Nejprve varování na zaãátku: pfiestoÏe zde
bude popsán postup hledání kolizí pro
dnes nejmodernûj‰í funkce SHA-256
a SHA-512 pofiizování digitálních otiskÛ
(ha‰í), je to pouze teoretick˘ v˘sledek, 
kter˘ neznamená pro praxi Ïádné bezpeã-
nostní riziko. Je to první v˘sledek na svû-
tû, kter˘ sniÏuje poÏadovanou vysokou
bezpeãnost tûchto funkcí a má docela zají-
mavou, aÏ tajuplnou pointu. Na poãátku 
je ale tfieba ãtenáfie varovat
pfied tím, Ïe ãlánek mÛÏe b˘t
zau jat˘, neboÈ jeho autor je 
také spoluautorem uvedeného
útoku. 

Princip
Princip moderních ha‰ovacích
funkcí je stejn˘, je to tzv. Merk-
leova-Damgardova konstrukce
(M-D), která byla navrÏena
v roce 1989. Zajímavé je, Ïe do-
konce i pfied jejím formálním
návrhem byly známy poznatky
(v Merklovû disertaãní práci
z roku 1979), které fiíkají, Ïe
kdyÏ má útoãník k dispozici 2k

rÛzn˘ch cílov˘ch ha‰í, mÛÏe
nalézt (druhé) vzory tûchto ha‰í
po provedení asi 2n−k volání
ha‰ovací funkce, namísto oãe-
kávan˘ch 2n volání. UvaÏuje-li
se totiÏ n-bitov˘ ha‰ovací kód
(digitální otisk), nemûl by b˘t
nikdo schopen najít jeho vzor
(jestliÏe má k dispozici jen digitální otisk)
ani jeho druh˘ vzor (pokud má k dispozici
jednu zprávu a její digitální otisk a hledá
druhou zprávu se stejn˘m otiskem) dfiíve
neÏ za 2n volání ha‰ovací funkce. 

M-D konstrukce
Tato konstrukce pouÏívá kompresní funk-
ci f a inicializaãní hodnotu H0. Pfii ha‰o -
vání zprávy M je tato pfiedepsan˘m zpÛso-
bem doplnûna a poté rozdûlena na celistvé
bloky mi (i = 1, ..., n) pevné délky. Napfií-
klad u SHA-256 je to 512 bitÛ.
Ha‰ování pak probíhá postupnû po jed-

notliv˘ch blocích mi v cyklu podle i od 1 do
n. Kompresní funkce f v i-tém kroku zpra -
cuje vÏdy dan˘ kontext Hi-1 (prÛbûÏnou ha‰)
a blok zprávy mi na nov˘ kontext Hi. Název
kompresní funkce je vhodn˘, neboÈ funkce f
zpracovává ‰ir‰í vstup (Hi-1, mi) na mnohem
krat‰í Hi, tedy blok zprávy mi se sice funkãnû
promítne do Hi, ale souãasnû se ztrácí infor-
mace (‰ífika kontextu H0, H1, ..., Hi, ... zÛ-
stává stále stejná). Kontextem je u SHA-256
také 256 bitÛ. Má-li kontext stejnou délku,
jako je délka celého digitálního otisku (pfií-
pad SHA-256 i SHA-512), takové ha‰ovací

(kompresní) funkce se novû naz˘vají „úzké“.
Takzvané ‰iroké kompresní funkce (napfi.
BMW-256) mají délku H dvakrát vût‰í, neÏ je
ha‰ovací kód; a na konci celého procesu po-
lovinu prÛbûÏné ha‰e zahazují. 

Generické útoky
Úzké ha‰ovací funkce umoÏÀují útok pro-
dlouÏením zprávy, coÏ je první generick˘
útok na úzké ha‰ovací funkce typu M-D.

AniÏ je známa zpráva, jejíÏ digitální otisk
je k dispozici, je moÏné vytvofiit její doda-
tek a vytvofiit otisk takto vytvofiené zprávy,
aniÏ by byla celá známa. Na obr. 1 je vi -
dût, Ïe po zha‰ování pÛvodní neznámé
zprávy vzniká prÛbûÏná ha‰, která je zná-
ma, neboÈ je to právû digitální otisk. TudíÏ
lze klidnû pokraãovat v ha‰ování dodatku.
Prostû se pfiidávají bloky a poãítají se ná-
sledné prÛbûÏné ha‰ovací hodnoty. Je‰tû
k pojmu generick˘ útok – je to takov˘ 
útok, kter˘ platí pro jak˘koliv vnitfiek
kompresní funkce, tj. nezáleÏí na konkrétní
definici. Druh˘ generick˘ útok publikoval
v roce 2004 Joux. Ukázal, Ïe útoãník mÛÏe
nalézt multikolize mnohem rychleji, neÏ
by bylo oãekáváno: tedy, Ïe r zpráv se stej-
nou ha‰í mÛÏe b˘t nalezeno po ln2r × 2n/2

voláních ha‰ovací funkce namísto oãeká-
van˘ch 2n(r−1)/r volání. Klasické kolize
tvofií pfiípad r = 2, tj. zde jde o nalezení
dvou rÛzn˘ch zpráv, které mají stejn˘ di-
gitální otisk. Ná‰ útok je tfietí generick˘ ú-
tok na M-D konstrukci s úzkou kompresní
funkcí, kter˘ umí vytvofiit dvû zprávy se
stejnou ha‰í rychleji neÏ za 2n/2 volání ha-
‰ovací funkce. Pro n = 256 (tj. pro kolize

SHA-256) jsou konkrétnû zapotfiebí 2111

volání místo 2128. U SHA-512 je to 2239 vo-
lání místo 2256.

Pointa útoku
Dosud se poÏadovalo, aby kompresní
funkce (f) byly co nejvíce statisticky i teo-
reticky nerozli‰itelné od náhodn˘ch funk-
cí. JenÏe to právû implikuje postupné ztrá-
cení entropie v˘stupu. UkaÏme si to na

hracích kostkách. Hod kostkou
je moÏné povaÏovat za náhod-
n˘ jev, takÏe ideální kompres-
ní funkce na obrázku mÛÏe b˘t
nahrazena hodem kostky. Vza-
li jsme si pár kostek a s kaÏdou
jsme si ‰estkrát hodili. Tím
nám vznikla tabulka hodnot
pfiíslu‰né náhodné kompresní
funkce, a to na ãíslo hodu 1 aÏ
6 máme odpovûì, která náhod-
nû padla. Hodnota bloku zprávy
vlastnû urãuje celou kompres-
ní funkci, tedy podle hodnoty
bloku zprávy (náhodnû) vybe-
reme kostku z klobouku. Pak si
sestavíme tabulku hodnot této
kompresní funkce (‰estkrát si
hodíme kostkou) a máme ur -
ãenou náhodnou kompresní
funkci. Po zpracování ‰esti
pevn˘ch blokÛ se u kostek 
ukazuje, Ïe v˘sledek ha‰ování
je jenom jeden moÏn˘ (6) na-
místo ‰esti moÏn˘ch v˘sledkÛ,

a to nezávisle na tom, co bylo na poãátku
za vstupní hodnotu odpovídající prÛbûÏné
ha‰ovací hodnotû úvodní ãásti zprávy.
Takto docházíme k paradoxu, Ïe aÈ je 
úvodní ãást zprávy jak chce bohatá, pfiipo-
jením ‰esti konstatních blokÛ za zprávu,
dotlaãíme její ha‰ovací hodnotu do kon-
stanty, coÏ je jistû nepfiípustné (neboÈ na-
stává kolize).
AÈ je úvodní ãást zprávy jaká chce, pfii-

dání urãitého poãtu konstantních blokÛ
(u SHA-256 je to 2 TB dat) degeneruje en-
tropii prÛbûÏné ha‰ovací hodnoty, a tím
i celého digitálního otisku u úzk˘ch ha‰o-
vacích funkcí. U ‰irok˘ch ha‰ovacích
funkcí toto nemá Ïádn˘ praktick˘ dopad.
Podrobnosti lze nalézt v [1].
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Kolize SHA-2 a „cinknuté“ kostky

Obr. 1  M-D iterativní hašovací funkce

Tabulka 1  Ztráta entropie
Kostka 1 Kostka 2 Kostka 3 Kostka 4 Kostka 5 Kostka 6
hod co hod co hod co hod co hod co hod co
číslo padlo číslo padlo číslo padlo číslo padlo číslo padlo číslo padlo
1 5 1 6 1 2 1 4 1 3 1 1
2 2 2 4 2 1 2 3 2 6 2 6
3 2 3 5 3 5 3 4 3 1 3 3
4 3 4 2 4 1 4 5 4 2 4 6
5 1 5 4 5 4 5 1 5 2 5 5
6 4 6 1 6 3 6 6 6 5 6 2


