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Klíãe hrají v moderní poãítaãové a interne-
tové kryptografii zásadní roli. V˘vojáfii
aplikací ãasto stojí pfied problémem, jak je
vytváfiet. Nejlépe je generovat v‰echny ná-
hodnû, ov‰em takov˘to postup s sebou ne-
se problémy jejich pfienosu. Proto se vy-
tváfií klíãové hierarchie, kdy se niÏ‰í klíãe
mohou odvozovat od klíãÛ vy‰‰ích atd. aÏ
ke klíãi, kter˘ je v‰eho pÛvodcem (master
key input, KI). 

Nejbezpečnější KDF pro náhodné klíče
Je‰tû upozornûme na to, Ïe podstatn˘ roz-
díl je v tom, zda vstupní master klíã KI je
heslo (password), nebo náhodn˘ binární fie -
tûzec. Pro kaÏd˘ z nich platí jiné postupy!
V minulém ãísle Sdûlovací techniky zaãa-
ly b˘t rozplétány normy t˘kající se  odvo-
zování klíãÛ od náhodného klíãe. Byla po-
psána dvû schémata KDF (key derivation
function), která umí ze vstupního klíãe KI
(key input) generovat libovolné mnoÏství
odvozen˘ch klíãÛ. Tato schémata za sta-
vební blok vyuÏívala pseudonáhodnou
funkci (PRF), která bude charakterizována
právû nyní. Je‰tû ale uveìme poslední (nej -
sloÏitûj‰í a nejbezpeãnûj‰í) schéma KDF
pro pfiipomenutí, jak je v nûm PRF pouÏita
[1] – viz obr. 1. Vstup KI je vÏdy klíã pro
PRF. Ostatní vstupy jsou „datové“.

PfiipomeÀme krátce, Ïe i je ãítaã, KO je
(nekoneãn˘) v˘stupní klíãov˘ materiál,
z nûhoÏ je moÏné odebírat binární fietûzce
jako klíãe, a „A(0) = Fixed Input Data“ je
urãitá nepfiíli‰ dlouhá konstanta vztahující
se ke kontextu vyuÏití klíãÛ (návû‰tí, iden-
tifikátory, nonce atd.). Je zfiejmé, Ïe první
linie pouÏití pseudonáhodné funkce vy-
tváfií posloupnost blokÛ A(i), i = 1, 2, …,
která se pouÏije v druhé linii ke generování
klíãového materiálu (KO). Jako PRF se po -
uÏívají dvû funkce – první je zaloÏena na
blokové ‰iffie a druhá na ha‰ovací funkci.

PRF na bázi blokové šifry
Tuto funkci definuje norma [2] a je to tzv.
modus CMAC blokové ‰ifry. Pfiipomíná
mnohem známûj‰í modus CBC, kter˘ je urãen
pro ‰ifrování. Av‰ak CMAC jako PRF mÛÏe
mít kromû klíãového vstupu je‰tû dost dlou -
h˘ datov˘ vstup, zatímco v˘stup musí mít pe-
vnou stanovenou délku, a to buì celou délku
bloku pouÏité blokové ‰ifry (Tlen = b bitÛ)
nebo men‰í (Tlen ≤ b). CMAC sice jakoby
‰ifruje v módu CBC, ale jako v˘stup pouÏi-
je jen poslední blok nebo jeho ãást. Dal‰í
zmûna je v tom, Ïe na poslední datov˘
blok je‰tû pfied ‰ifrováním naãte trochu
pozmûnûn˘ klíã pouÏité blokové ‰ifry. Po-
stup CMAC pfiesnûji ukazuje obr. 2.

Definice CMAC se mírnû li‰í pro bloko-
vé ‰ifry s blokem délky b = 128 a b = 64 bitÛ,

pro jiné zatím nejsou specifikovány hod-
noty, které jsou uvedeny v tabulce 1. Také
je nutné vypofiádat se s tím, Ïe datov˘
vstup nemusí b˘t zarovnán na bloky. Tak
tedy, jsou-li data zarovnána na bloky pfies-
nû, nic se nedoplÀuje a je zde vstupní po -
sloupnost b-bitov˘ch blokÛ D(1), …,

D(n). JestliÏe datÛm chybí alespoÀ jeden
bit do plného posledního bloku, doplní
se jeden jedniãkov˘ bit a poté potfiebn˘

poãet (0 aÏ b – 2) nulov˘ch bitÛ do plné-
ho bloku. Tím je hotova také vstupní po-
sloupnost b-bitov˘ch blokÛ D(1), …,
D(n). Z obrázku je zfiejmé, Ïe na poslední
blok se pfiiãítá hodnota klíãe K1 nebo K2.
Tyto klíãe vznikají z klíãe KI jednodu-
chou úpravou KI. UkaÏme jejich definici
pro blok délky b = 128 (v [2] je podobná
definice pro b = 64). DÛleÏité je, Ïe K1 se
pouÏije tehdy, kdyÏ se poslední blok ne-
doplÀuje, a K2, kdyÏ se doplÀuje.

Nejprve se vytvofií základ klíãe, L = EK
(00…0). Je to v˘sledek za‰ifrování nulového
bloku danou blokovou ‰ifrou s klíãem K.
V˘sledkem je 128bitov˘ blok, jehoÏ bity se
oznaãí od nejv˘znamnûj‰ího k nejménû
v˘znamnému takto: L = (L127, L126, …,
L0). Hodnoty K1 a K2 se li‰í podle toho, ja-

ké hodnoty mají dva nejv˘znam-
nûj‰í bity L127 a L126 (viz tabul-
ka 1). V podstatû jde o to, Ïe bity L
se posunou a na pár bitÛ se naxo-
ruje jedniãka.

PRF na bázi hašovací funkce
Tuto funkci definuje norma [3];
je to znám˘ kód HMAC, tj.
PRF(KI, D) = HMAC(KI, D). KaÏ-
d˘ HMAC má vstupní klíã KI
a data D a v˘stupem je h-bitov˘
v˘stup pouÏité ha‰ovací funkce
(H). Je-li KI stejnû dlouhé jako
ini cializaãní vektor (B bajtÛ) ha-
‰ovací funkce H, jednodu‰e
HMAC(KI, D) = H(KI xor opad,
H(KI xor ipad, D)), kde ipad (resp.
opad) je konstantní fietûzec B bajtÛ
s hodnotou 0×36 (resp. 0×5c). Jest -
liÏe je KI krat‰í neÏ B bajtÛ, doplní
se nulov˘mi bajty. KdyÏ je del‰í neÏ
B bajtÛ, vezme se místo KI hod-
nota H(KI), která se popfi. doplní

nulov˘mi bajty do B bajtÛ.
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Odvozování klíčů (2) – KDF a PRF

Obr. 1  KDF vytvořená z PRF ve dvojitém iteračním modu

Obr. 2  PRF vytvořená z blokové šifry v modu CMAC

Tabulka 1  Definice pomocných klíčů pro modus CMAC
bit: 127 126 125 124 … 8 7 6 5 4 3 2 1 0
L 0 0 L125 L124 … L8 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 L0
K1 0 L125 L124 … L8 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 L0 0
K2 L125 L124 … … L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 L0 0 0
L 0 1 L125 L124 … L8 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 L0
K1 1 L125 L124 … L8 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 L0 0
K2 L125 L124 … … L7 L6 ¬L5 L4 L3 L2 L1 ¬L0 1 1
L 1 0 L125 L124 … L8 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 L0
K1 0 L125 L124 … L8 L7 ¬L6 L5 L4 L3 L2 ¬L1 ¬L0 1
K2 L125 L124 … … L7 ¬L6 L5 L4 L3 L2 ¬L1 ¬L0 1 0
L 1 1 L125 L124 … L8 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 L0
K1 1 L125 L124 … L8 L7 ¬L6 L5 L4 L3 L2 ¬L1 ¬L0 1
K2 L125 L124 … … L7 ¬L6 ¬L5 L4 L3 L2 ¬L1 L0 0 1


