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V tomto ãlánku bude pfiedstaven velice
pûkn˘ program CipherCAD v˘zkumníkÛ
z Brna, jehoÏ vznik inicioval Národní bez-
peãnostní úfiad [1]. Je to grafick˘ programo-
vací nástroj, kter˘ mÛÏe b˘t vyuÏit k mode-
lování a zkoumání kryptografick˘ch funk-
cí, protokolÛ apod. Po pfieãtení ãlánku ãte-
náfie jistû napadne, Ïe by se mohl hodit
i k modelování a zkoumání chování jak˘ch-
koliv jin˘ch funkcí.

Modelování
Abychom pfiedstavili jeho schopnosti, uká -
Ïeme si ho v akci na modelu ha‰ovacího algo-
ritmu Skein-512-512, kandidáta na standard

ha‰ovací funkce SHA-3 [2]. Jeho jádrem je
tweakovatelná bloková ‰ifra Threefish-512
s klíãem o 512 bitech a tweakem o 128 bitech.
Three fish vyuÏívá operace XOR, ADD (sãítá-
ní dvou 64bitov˘ch ãísel modulo 264) a ROT
(rotace o konstantní poãet bitÛ) se 64bitov˘mi
slovy. Z tûchto operací je sestavena nová ma-
lá funkce nazvaná MIX, viz obr. 1. Sestavo-
vání provádíme pomocí kontextového menu
a spojovacích ãar – prostû kreslíme schéma.
Pokud nakreslíme nûjakou malou funk-

ci, kterou budeme dále hojnû pouÏívat,

CipherCAD – kryptoanalýza s radostí

Obr. 1  Pomocí spojů 
a komponent vzniká

logická struktura MIX Obr. 2  Iterátor, zapouzdření a vznik nové funkce MIX

Obr. 3  Čtyři ze 72 rund blokové šifry Threefish-512

Obr. 4  Vkládání klíče v Threefish-512 Obr. 5  Jeden blok UBI (Threefish se závěrečným přixorováním vstupních dat)
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mÛÏeme ji tzv. zapouzdfiit, tj. z ní vytvofiit
stavební ãásteãku, reprezentovanou ma-
l˘m obdélníãkem. Zapouzdfiení této struk-
tury do tzv. iterátoru (koleãko vlevo v rohu

struktury), sbalení do obdélníku a oznaãe-
ní nové funkce jako MIX je vidût na obr. 2.
MIX je novû vzniklá funkce, která má dva

64bitové vstupy a dva 64bitové v˘stupy,
a odteì ji mÛÏeme pouÏívat jako nov˘ sta-
vební blok.
Pomocí MIX a dal‰ích nov˘ch staveb-

ních blokÛ (permutace a key injection), vy-
tvofiíme vût‰í stavební blok, tvofien˘ 4 vrst-
vami (rundami) blokové ‰ifry Threefish.
Ta má 72 rund, z nichÏ kaÏdá se skládá ze
ãtyfi funkcí MIX a jedné permutace osmi
64bitov˘ch slov, viz obr. 3.
VÏdy po ãtyfiech rundách je na data pfii-

ãten pfiíslu‰n˘ podklíã, jak ukazují obr. 3
a obr. 4 (key injection).
Na obr. 5 je znázornûn cel˘ algoritmus

Threefish s pfiídavn˘m závûreãn˘m pfiixo-
rováním otevfieného textu. Hlavní ãástí
Threefish je iterátor, kter˘ obsahuje osm
rund a je volán devûtkrát, coÏ dává 72 rund
Threefish. V˘stup z jedné iterace je veden
na vstup dal‰í iterace pomocí pamûÈové
komponenty „zpûtná vazba D“. Pokud
funkci na obr. 5 opût sbalíme, dostaneme
blok UBI. Pomocí UBI je pak uÏ definová-

no ha‰ování dat tak, jak ukazuje obr. 6.
Zde se (pro jednoduchost obrázku) ha‰uje
zpráva o ãtyfiech bitech. Ov‰em tímto zfie-
tûzením mÛÏeme pomocí UBI zpracovat

zprávu libovolné délky. Pokud budete
chtít vûdût v‰echny detaily definic, staãí
nahlédnout do [2].

V CipherCADu je moÏné zobrazit libo-
volnou hodnotu pfiímo ve schématu, jak je
to vidût u vstupÛ a v˘stupÛ blokÛ UBI na
obr. 6.

Kryptoanalýza v CipherCADu
Po vytvofiení modelu algoritmu lze za po-
moci CipherCADu provádût rÛzná zkou-
mání algoritmu. Jeden ze základních testÛ
u blokov˘ch ‰ifer je test lavinovitosti, kte-
r˘ testuje zda zmûna jednoho bitu na vstu-
pu vede ke zmûnû kaÏdého bitu na v˘stupu
s pravdûpodobností 0.5. Aby bylo moÏno
otestovat vliv kaÏdého jednotlivého bitu na
vstupu blokové ‰ifry, postupujeme s mûní-
cím se bitem od nejménû v˘znamného
aÏ po nejvíce v˘znamn˘ bit vstupního blo-
ku (metoda kráãejícího bitu). Nyní pro
kaÏdou vstupní pozici vypoãítáme, kolik
se zmûnilo bitÛ v˘stupního bloku. V˘sle-
dek zobrazíme v grafu, kde na ose x je po-
zice vstupní jednobitové diference a na ose
y je poãet bitov˘ch zmûn na v˘stupu. Na

obr. 7 je test lavinovitosti pro celou bloko-
vou ‰ifru Threefish-512 se 72 rundami.
Z v˘sledkÛ je vidût, Ïe nedochází k v˘znam-
n˘m odchylkám od pfiedpokládan˘ch pa-

rametrÛ a z histogramu je patrné, Ïe se
zmûní vÏdy kolem poloviny v˘stupních
bitÛ.

Závěr
V pfiíspûvku jsme uvedli nûkteré moÏnosti
aplikace CipherCAD pro kryptoanal˘zu. Uka-
zuje se, Ïe je to velmi dobr˘ a názorn˘ nástroj
pro kryptoanalytické zkoumání i srovnávací
anal˘zy. Pokud byste se chtûli seznámit s dal-
‰ími ukázkami kryptoanal˘zy, jsou souãás-
tí pfiíspûvku autorÛ na konferenci SPI kona-
né 10. aÏ 12. kvûtna 2011 v Brnû (http://spi.
unob.cz) a budou k dispozici v archivu [3]. 
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Obr. 6  Zobrazení průběžných hodnot UBI při hašování zprávy „1000“ o délce 4 bit

Obr. 7  Test lavinovitosti metodou kráčejícího bitu pro blokovou šifru Threefish-512


