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Shrnutí obsahu práce

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část obsahuje dobře sepsaný úvod do problematiky
autentizovaného šifrování a „nízkonákladovýchÿ šifer, tj. šifer s nízkými nároky na paměť, výkon a
implementační složitost. Druhá část práce seznamuje čtenáře s několika jednoduchými útoky na tři
šifry, které byly vyřazeny z prvního kola NIST Lightweight Cryptography Standardization Process.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Téma práce a její zadání je z hlediska nároků kladených na diplomovou práci vhodně
zvolené. Předložená práce splňuje zadání.

Vlastní příspěvek. Práce má kompilační charakter a prezentuje známé útoky na vybrané šifry.
V případě šifry Limdolen si student všiml toho, že ve výpočtu autentizačního kódu nejsou
asociovaná data nijak oddělena od otevřeného textu, což mu umožnilo formulovat původní
útok na podvržení autentizačního kódu obecnějším způsobem. Student ale mohl v této části
práce přeci jenom udělat víc. Mohl například navrhnout nápravu uvedených zranitelností. Mohl
si také všimnout, že ani jeden z uvedených paddingů použitých ve výpočtu autentizačního
kódu Limdolen není prostý, což u obou paddingů vede k dalšímu zjevnému útoku na podvržení
autentizačního kódu.

Matematická úroveň. Matematická úroveň práce není nikterak hluboká, což je ale do jisté míry
dáno zvoleným tématem.

Notace použitá ve vzorci pro výpočet δ′c na str. 39 je dle mého názoru nestandardní. Zejména
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⊕
(. . . ) má zřejmě být

⊕2i
j=1(. . . ). Dalším problémem je, že proměnná i je v rámci tohoto

vzorce patrně použita ve dvou různých významech, jednak jako sumační index a zároveň jako
délka přidaných bloků. V témže vzorci a v několika dalších vzorcích navíc chybí operace ⊕ mezi
jednotlivými sumacemi, čili sumace se mezi sebou násobí, což nedává smysl, když násobení není
na dané množině definované.

Jazyková úroveň. Práce je napsána v anglickém jazyce. Styl je místy neformální a text v nemalé
míře trpí chybným použitím určitých a neurčitých členů (the, a, an) nebo naopak jejich absencí,
použitím českého slovosledu nebo gramatickými chybami. Nicméně tyto skutečnosti většinou
nejsou na újmu srozumitelnosti práce, a není tedy důvod promítat je do výsledné známky.

Práce se zdroji. Použitý citační styl je poněkud neobvyklý a vede k tomu, že například reference
„Group [2017]ÿ na str. 11 je jen obtížně dohledatelná v bibliografii. Eliminační metodou lze
dospět k tomu, že se nejspíš jedná o 6. položku v bibliografii. Větší problém však spatřuji v
tom, že některé netriviální informace jsou konstatovány bez uvedení zdroje. Například na str. 8,
kde se uvádí „diffusion in FNs might be quite slowÿ nebo na str. 9 kde se uvádí „lately several
ciphers were theoretically broken thanks to related-key attacksÿ a podobně první řádek na
str. 12. Zejména pak na str. 15 dole u věty „Let us note here without proof [. . . ]ÿ by rozhodně
neměla chybět reference. Nicméně přímé použití cizích diagramů je citováno řádně.



Celková úprava práce. Čtenář musí vynaložit jisté úsilí k rozluštění významu některých odkazů
jako například „see 1.1ÿ na straně 4 a „see 1.2ÿ na straně 14. V prvním případě mělo jít o
„see Figure 1.1ÿ a ve druhém o „see Section 1.2ÿ. Všechny odkazy na obrázek (algoritmus) 2.8
mají ve skutečnosti odkazovat na obrázek (algoritmus) 2.5. Naopak v posledním odstavci na
str. 27, kde by měl být odkaz na obrázek 2.8, žádný odkaz není. Toto je problematické, protože
jeden obrázek ukazuje autentizační algoritmus z návrhu šifry a druhý ukazuje opravu tohoto
algoritmu navrženou autory útoku. Čtenáři k rozlišení nepomohou ani popisky obrázků, které
jsou bohužel totožné.

Čitelnost práce je ztížena nejednotným značením. Například asociovaná data jsou místy značena
A a jinde AD, přičemž jejich délka v počtu bloků je značena někde a, jinde l nebo u a to dokonce
různě v rámci téhož pododdílu (2.3.3).

K obrázku 2.11 není vysvětleno, jakým způsobem se používají hodnoty σi a Zi, čtenář si toto
musí dovozovat svépomocí.

Závěr

Navzdory shora uvedeným výhradám považuji práci za vyhovující a doporučuji ji uznat jako diplo-
movou práci.

V Praze dne 27. 1. 2021 Andrew Kozlík
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