kryptologie pro praxi

Odvozování klíčů
JestliÏe dvû strany sdílejí urãité spoleãné tajemství, které se naz˘vá klíã, je moÏné pomocí moderní kryptografie z nûho odvodit
mnoho dal‰ích klíãÛ pro rÛzné úãely. Ty se
naz˘vají odvozené klíãe a v internetov˘ch,
poãítaãov˘ch a jin˘ch normách jsou jich
stovky. Kryptografie jako vûda je zde proto,
aby fiekla, jak se to dûlá bezpeãnû, a normy
popí‰ou krok za krokem, jak to udûlat
v praxi. Pfied odvozováním klíãÛ v urãité
aplikaci bude nutné se prokousat nûkolika
normami, které se zcela jistû budou zdát
zbyteãnû sloÏité (nestaãilo by tfieba na klíã
naxorovat konstantu nebo to celé zha‰ovat?)
a moÏná i nepochopitelné. UkaÏme si proto,
jak se v nich orientovat, jaké jsou jejich
hlavní principy, aby si jejich uÏivatel mohl
fiíci, Ïe je v souladu s normou pro odvozování klíãÛ. Pro rychlé dobrání se pointy
bude tfieba pracovat se stavebními bloky,
které se na ãtenáfie zaãnou v normách postupnû hrnout. Ale nakonec se ukáÏe, Ïe to
vÛbec není tak hrozné, jak to vypadá.

Postačí dva nástroje
PfiestoÏe kryptografie je bohatá vûda, je relativnû chudá na základní nástroje. Pfii odvozování klíãÛ od nûjakého sdíleného tajemství si lze v pfieváÏné vût‰inû norem vystaãit
s blokovou ‰ifrou a ha‰ovací funkcí. V moderních normách se konkrétnû pouÏívá bloková ‰ifra AES (ve star‰ích normách DES
a TripleDES) a ha‰ovací funkce SHA-256
nebo SHA-512 (ve star‰ích je to MD5
a SHA-1). S jejich pomocí se konstruují
pseudonáhodné funkce – PRF, a z nich se
vytváfiejí funkce pro tvorbu klíãového materiálu (klíãÛ) – KDF. Teì je nutná urãitá míra
trpûlivosti, neboÈ co to je PRF a KDF? Ale
pfiedstavme si, Ïe to jsou funkce stejné jako
AES nebo SHA-256, které mají nûjaké
vstupy a v˘stupy; pak je moÏné jít dále.
Funkce PRF i KDF mají obecnû dlouh˘ binární vstup i v˘stup, ale v praxi má PRF
del‰í vstup a krátk˘ v˘stup a u KDF je to obrácenû. Proã je tomu tak, bude zfiejmé za okamÏik. Vstupem i v˘stupem jsou binární fietûzce.

Zásady derivování klíčů
Pointa nebo zásada tvorby odvozen˘ch klíãÛ
je ta, Ïe by mûly vznikat ve dvou fázích, viz
obr. 1. V první fázi (která se naz˘vá extrakãnû-expanzní) se ze sdíleného tajemství
za pouÏití první derivaãní funkce KDF vytvofií prvotní binární klíãov˘ materiál (tzv.
klíãe pro derivaci klíãÛ). Poté se v druhé fázi
tento materiál opût urãitou funkcí KDF pfietvofií v libovolnû dlouh˘ seznam odvozen˘ch klíãÛ. Tím byl popsán princip zhruba
deseti nejpouÏívanûj‰ích norem, napfi.
SSL/TLS, ANSI, SSH, IKE. Nûkteré z nich
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fázi 1 neaplikují, a proto musely b˘t pfiedmûtem specifického zkoumání, zda takov˘to
postup v daném konkrétním pfiípadû neohroÏuje pouÏití odvozen˘ch klíãÛ. Na‰tûstí
pro osm nejpouÏívanûj‰ích prÛmyslov˘ch
norem (viz uvedené plus tfieba normu pro
Trusted Platform Module) udûlal americk˘
standardizaãní úfiad NIST dobrou v˘jimku
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Obr. 2 KDF vytvořená z PRF v čítačovém módu
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kové ‰ifry, pouÏije-li se HMAC, je KI klíãem konstrukce HMAC. Dal‰í vstupy do
funkce PRF na obrázcích jsou vÏdy chápány jako datové vstupy pro blokovou ‰ifru nebo HMAC. Obsahují ãítaã (i) a poté
dal‰í pevná vstupní data (Fixed Input
Data), která mohou obsahovat dosti libovolnou pfiídavnou informaci, jako je ná-
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Obr. 1 Postup
odvozování klíčů
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Obr. 3 KDF vytvořená z PRF ve zpětnovazebním módu

a práci, kdyÏ posoudil jejich postupy a shledal je v pofiádku, budou-li pouÏity kvalitní
nástroje (viz AES, SHA-256/512). Jsou to
standardy American National Standard
(ANS) X9.42-2001 (RFC 2631) a ANS X9.63-2001 (RFC 3278) fie‰ící dvû oblasti PKC, Internet Key Exchange (IKE) (RFC 2409 a RFC
4306), Secure Shell (SSH): RFC 4253, Transport Layer Security (TLS) versions 1.0: RFC
2246, version 1.1: RFC 4346, The Secure
Real-time Transport Protocol (SRTP, RFC
37110), User-based Security Model (USM)
for Simple Network Management Protocol
(SNMP, RFC 2574) a Trusted Platform Module (TPM).

Píšete vlastní
aplikaci s odvozováním klíčů?
Bude-li uÏivatel sám vytváfiet klíãe ve své
aplikaci, nechÈ si vezme k ruce normy [1]
a [2], které pro tyto úãely vytvofiil NIST.
Dejme tomu, Ïe je k dispozici ha‰ovací
funkce nebo bloková ‰ifra a s její pomocí
vytvofiená funkce PRF (to bude ukázáno
pfií‰tû). Potom lze z PRF vytvofiit KDF
snadno podle obr. 2 nebo obr. 3. Tuto
funkci je pak moÏné pouÏít podle obr. 1
k vytváfiení samotn˘ch klíãÛ pro kryptografické algoritmy ochrany vlastních dat.
Na obrázcích je vÏdy KI vstupní klíã a KO
v˘stupní klíãov˘ materiál. PouÏije-li se
pro PRF bloková ‰ifra, je KI klíãem blo-

vû‰tí (identifikátor typu pouÏití klíãe)
nebo identifikátory komunikujících stran
ãi náhodné fietûzce (nonce), známé obûma
komunikujícím stranám. V˘stupem je fietûzec témûfi libovolné délky (KO), kter˘ se
vytváfií tolika voláními PRF, aÏ je této
délky dosaÏeno.

Použití klíčů
V˘sledek (KO) je moÏné rozdûlit (disjunktnû!) na tolik klíãÛ, které jsou zapotfiebí. Mohou b˘t pouÏity k libovoln˘m
úãelÛm – jako inicializaãní vektory, jako
‰ifrovací klíãe, jako klíãe pro zabezpeãovací kódy, jako autentizaãní nonce apod.
Jedin˘m zákazem je, Ïe KO nelze pouÏít
pfiímo jako proud hesla pro proudovou
‰ifru.
V pfií‰tím pokraãování budou dodefinovány PRF pomocí blokové ‰ifry nebo ha‰ovací funkce (HMAC).
Vlastimil Klíma,
vlastimil.klima@knzsro.cz
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