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Úvod 

Tato práce má za cíl přinést komplexní pohled na kryptologii – kryptografii i kryptoanalýzu. 

Jejím cílem je přinést ucelený pohled na historii kryptografie, přiblížit prapůvodní základy 

před několika tisíci lety a důvody vzniku samotné kryptografie a popsat některé základní a 

jednoduché šifry. Od tohoto úvodu a jednoduchých algoritmů se pak v práci dostaneme až po 

složitější šifry, využívané ve středověku i novověku. Nejdůležitější je v této části práce 

přiblížení právě moderních algoritmů, používaných během posledních několika desítek let. 

Většina uvedených algoritmů v této práci se již nepoužívá, jsou zde uvedeny hlavně pro 

ilustraci a snadnější pochopení vývoje samotné kryptografie, ovšem některé algoritmy jsou 

ještě současně běžně používány především v informatice – jako je algoritmus AES. 

Dalším bodem této části je samotný popis toho, jak jednotlivé šifry fungují a popis jejich 

algoritmu. V další části je rozebrána kryptoanalýza jednotlivých algoritmů, jak se jednotlivé 

typy algoritmů dají prolomit. V této části práce jsou podrobně popsány možnosti 

kryptoanalýzy téměř všech algoritmů představených v předchozí části. V případě algoritmu 

AES ještě nebyl zaznamenán žádný úspěšný kryptoanalytický útok, ačkoliv mnohé pokusy již 

byly. 

Poslední praktická část se věnuje samotnému testování rychlosti 5-ti vybraných algoritmů – 

Trides, Des, AES 128, AES 192, AES 256. V této části je porovnávána rychlost zašifrování a 

dešifrování jednotlivých souborů a to podle typu souboru a podle velikosti souboru. Samotná 

porovnávání probíhají prostřednictvím php skriptu a knihovny, kterou php obsahuje. Na 

základě těchto výsledků je možné porovnat vhodnost a rychlost použití daných algoritmů a 

ověřit předpoklady z teoretické části.  
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1 Historie kryptologie 

Jakýsi způsob proti přečtení či pozměnění komunikace se používal již od pradávna. Používal 

se při komunikaci mezi lidmi, panovníky, kdy bylo nežádoucí, aby si korespondenci mohl 

přečíst jiný člověk. Používali se různé techniky, od těch nejjednodušších jako bylo zalití 

dopisu voskovou pečetí nebo těch složitějších, kdy se sám obsah dopisu šifroval tak, aby jej 

nemohl přečíst nikdo jiný. 

Velký význam měla kryptografie právě během různých válek, kdy bylo potřeba si předávat 

mezi důstojníky zprávy z bojiště a proto se právě používalo šifer, aby se důležitá informace, 

která  by mohla nepříteli poskytnout výhodu, nedostala do nepřátelských rukou. V těchto 

časech bylo právě kryptografie potřeba nejvíce. Avšak největší rozmachu dosáhla 

kryptografie od druhé světové války, kdy se tzv. klasická kryptografie začínala transformovat 

do moderní kryptografie, do které už mohly začít promlouvat složitější přístroje pro šifrování, 

jako byla třeba Enigma nebo počítače. 

1.1 Klasická kryptologie 

První šifry pocházeli už z dob před naším letopočtem. Některé šifry už používali například 

antičtí Řekové. Ve Spartě byla například používána jednoduchá transpoziční šifra. Caesarovu 

šifru zase používali již staří Římané. Některé z těchto algoritmů popisuje právě Julius Caesar 

v Zápiscích o válce galské.
1
  

Ve středověku vymyslel arabský matematik Alkindus jednu z nejzákladnějších technik 

kryptoanalýzy, tedy způsobu luštění šifer, a to frekvenční analýzu. Touto analýzou tak bylo 

možno rozluštit prakticky všechny šifry tehdejší doby až do vymyšlení šifry Leona Albertiho, 

která využívala dvě šifrovací abecedy. Ten je také často nazýván jako „Otec západní 

kryptologie“. Ovšem podle profesora Ibrahima Al-kadiho byly polyafabetické šifry používány 

už Araby 500 let před Albertim.  

1.2 Středověká kryptologie 

V 15. století bylo publikováno egyptskými matematiky mnoho substitučních a transpozičních 

šifer a v tomto období byla publikována šifra s vícenásobnými záměnami jednotlivých 

písmen. Dále se kryptografie v Evropě vyvíjela především díky politice a náboženským 

                                                 
1
 Vondruška, Cesta kryptografie do nového tisíciletí, str. 1 
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revolucím. Hodně se rozšířila také v italských státech, přičemž hodně šifer vycházelo právě 

z polyalfabetické šifry. Kryptografie byla tehdy velice hojně využívaná hlavně tajnými 

agenty, hlavně při válkách, různých převratech a povstáních. Mimo Evropu se kryptografie ve 

středověku nijak nerozvíjela. Prakticky až do 19. století kryptografie nebyla žádnou ucelenou 

vědou a skládala se především z jakýchsi nepsaných pravidel a dohadů. V 19. Století se lidé 

zabývali prolamováním šifer. Edgar Allan Poe například napsal esej o kryptoanalýze, která 

později v první světové válce pomohla rozluštit kryptoanalytikům některé německé kódy a 

šifry. 

Větší rozmach zaznamenala kryptografie v první světové válce, kdy byla hojně využívaná 

právě špiony při přenosu a přepravě důležitých válečných zpráv. Velkou úlohu měla právě 

kryptoanalýza, kdy bylo potřeba luštit šifry zachycené od nepřátelských vojsk. Například 

poměrně velkou úlohu hrál „Pokoj 40“, kde se podařilo rozluštit německou tajnou námořní 

šifru, která nakonec napomohla v několika bitvách během války proti Německu. Například 

několik průniků Němců do Severního moře byly právě odhaleny díky rozluštění tajných šifer. 

Tím kryptoanalýza přispěla k vypuknutí bitev u Dogger Banku a u Jutska, jelikož zde mohli 

Britové nečekaně překvapit německé loďstvo. Velmi důležitou událostí, které rozhodla o 

vstup USA do války, ke které přispěla právě kryptoanalýza, bylo dešifrování 

Zimmermannova telegramu, ve kterém německý ministr zahraničí vyzýval Mexiko vstoupit 

do války s USA.
2
 

V období války bylo však třeba i vymýšlet nové šifry, které by protivník nemohl rozluštit. 

V roce 1917 byla navržena Vernamova šifra, která je jedinou prokazatelně nerozluštitelnou 

šifrou.
3
 Tato šifra je šifrována náhodným klíčem stejně dlouhým jako je původní zpráva, díky 

tomu se nevyskytuje žádné opakování, což bývá slabší stránkou mnoha jiných šifer. Jediný 

problém této šifry bylo právě ono doručení tak dlouhého klíče. I přesto vedla tato šifra 

k rozvoji mechanických strojů na šifrování. Ve 30. letech 20. století se rozšířily na 

kryptografii matematické metody, například i díky práci Mariana Rejewskiho, který částečně 

prolomil šifru německého stroje Enigma.
4
 

Velice hojně byly za druhé světové války využívány mechanické a elektromechanické stroje. 

Právě enigma je jedním z nich a jedním z nejznámějších šifrovacích strojů vůbec. Hrála 

                                                 
2
 Vondruška, Cesta kryptografie do nového tisíciletí, str. 3 

3
 Vondruška, Cesta kryptografie do nového tisíciletí, str. 5 

4
 Singh, Kniha kódů a šifer 
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obrovskou roli ve druhé světové válce, kdy tento stroj hojně využívalo Německo k šifrování 

značné části svých tajných zpráv. Enigma byl elektromechanický stroj s několika rotory. 

Spousta matematiků, kryptologů, ale i šachových velmistrů (mezi nimi například lidé jako 

Max Newman nebo Alan Turing), hlavně z Polska, později i z Francie a Velké Británie 

pracovali na rozluštění enigmy již od 30. let. Díky úspěšnému rozluštění této šifry mohli 

britští agenti číst německé tajné zprávy téměř během celé války. 

Během druhé světové války pronikaly i američtí spolu s britskými kryptology do šifrovacích 

systémů Japonska. Právě jeden z nich, JN-25, přispěl k vítězství USA v bitvě u Midway, 

jelikož Japonské zpravodajské služby neměly o prolomení tohoto systému vůbec tušení. To 

byla pro USA obrovská výhoda, na které pak v bitvách mohly stavět.  

Za války a ještě po válce byly elektromechanické stroje poměrně hojně využívány, ačkoliv 

algoritmy některých z nich již byly prolomené. V tomto období se již začala rozvíjet moderní 

kryptologie. Ta se stala především vědou matematickou. Díky postupnému rozrůstání 

počítačových technologií a také díky tomu, že se počítače postupně začaly stávat běžnou 

součástí lidí, se kryptografie postupně stala běžným nástrojem, běžně používanou. Již není 

využívána pouze k válečným účelům a ke špionáži, již se přesunula do běžného života a je 

využívána převážně k mírovým účelům.  

Tato éra moderní kryptologie byla rozvíjena od Claude Shannona jako otce matematické 

kryptografie. Právě on se velkou měrou podílel ve druhé světové válce na zabezpečení 

komunikace, aby ji nemohl nikdo cizí rozluštit. Také v roce 1949 publikoval článek 

Communication Theory of Secrecy Systems.  

1.3 Moderní kryptologie 

Účelem šifrování je to, aby každou posílanou či každou jinak zapsanou nebo 

zdokumentovanou zprávu mohl přečíst pouze příjemce nebo k tomu oprávněný adresát, žádná 

jiná další osoba. Při odesílání nějaké zprávy nebo komunikace přes nezabezpečený kanál jako 

je například internet, je důležité tuto komunikaci zašifrovat, aby si ji nemohl přečíst někdo 

další. Komunikaci je sice tak možní zachytit někým jiným, ale není ji možné porozumět bez 

příslušného klíče. 

Nezabezpečené informace, které pak dále zabezpečujeme, se nazývají otevřený text, samotný 

proces je pak šifrování. Zabezpečený text tak převádíme na šifrovaný text neboli kryptogram. 

Samotná pravidla, která pak aplikujeme během šifrování, se označují jako šifrovací 
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algoritmus a pomocí šifrovacího klíče tak můžeme zašifrovat otevřený text. Inverzní proces 

k tomuto se pak provádí dešifrovacím algoritmem pomocí dešifrovacího klíče.  

Toho, kdo během přenosu dat tento přenos zachytí, můžeme nazvat odposlouchávačem nebo 

útočníkem. I se znalostí dešifrovacího algoritmu však nemohou danou zprávu přečíst bez 

znalosti dešifrovacího klíče. Vytvářením šifer a šifrovacích systémů se zabývá kryptografie, 

kryptoanalýza se zabývá zkoumáním a luštěním otevřeného textu ze šifrovaného. Obě tyto 

vědy společně tvoří kryptologii. Pro přístup ke komunikaci tedy potřebujeme přístup 

k dešifrovacímu klíči, proto většina kryptoanalytických útoků se právě snaží získat 

dešifrovací klíč. To se děje právě prostřednictvím prolomení nějakého šifrovacího algoritmu, 

což nám značí to, že útočník přišel na způsob, jakým zjistit dešifrovací klíč.  

Zjištění správného dešifrovacího klíče může probíhat buď získáním dostatečného množství 

informací k jeho přímému odhalení nebo naopak vyloučením nesprávných klíčů. Například 

pokud máme otevřený text zašifrovaný nějakým klíčem, pak musíme vybrat takový 

dešifrovací klíč, abychom jeho aplikací na šifrovaný text dostali právě původní otevřený text. 

1.3.1 Rozdělení šifrovacích systémů 

Šifrovací systémy můžeme rozdělit na symetrické a asymetrické. Jako symetrické mohou být 

označovány takové, které mají identický klíč jak šifrovací, tak i dešifrovací.
5
 Jedná se 

prakticky o jednoklíčové šifry. Pokud není možné dešifrovací klíč odvodit z klíče šifrovacího, 

pak se jedná o asymetrickou šifru. Tento rozdíl je patrný hlavně při snaze odposlouchávače 

zjistit otevřený text z kryptogramu. Pokud by totiž byl tento text šifrován symetrickým 

systémem, pak by bylo nutné tajit šifrovací klíč i dešifrovací, v případě asymetrického 

systému stačí tajit pouze dešifrovací klíč. V případě zjišťování otevřeného textu 

z kryptogramu je pak šifrovací klíč nepoužitelný a je nutné znát dešifrovací klíč. Proto pak 

může být šifrovací klíč veřejný a přístup k němu může mít kdokoliv. Proto pak není pro 

odesílatele a příjemce nutné sdílet nějaké tajné informace, každý používá veřejný klíč pro 

šifrování dané zprávy a svůj soukromý dešifrovací klíč pro dešifrování kryptogramu. Proto je 

velice výhodné rozdělení systémů v tomto směru na symetrické a asymetrické, každý může 

mít své speciální využití.  

                                                 
5
 Piper, Murphy, Kryptografie, Str. 17 
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Každý z těchto systémů má však své jisté problémy při distribuci klíčů. Právě symetrický 

systém může fungovat pouze za předpokladu, že odesílatel i příjemce si musí prvně rozeslat 

příslušné tajné klíče, teprve až následně poté může dojít k zahájení komunikace. Při rozesílání 

samotných klíčů už je nutné, aby byla zajištěna jejich maximální bezpečnost a nemohlo dojít 

k jejich odhalení. U asymetrických systémů stačí právě pouze rozeslat šifrovací (někdy také 

veřejné) klíče. Zde ovšem opět vyvstává jiný problém oproti symetrickým systémům, kdy u 

asymetrického systému vzniká otázka, jak zjistit identitu majitele příslušného dešifrovacího 

klíče.  

Hlavní výhodou symetrického šifrování je, že je obecně velmi rychlé a dá se použít pro 

šifrování velkého objemu dat. Toto je velká výhoda oproti asymetrickému šifrování, které je 

poměrně pomalé, avšak jeho zabezpečení je závislé pouze na uchování soukromého klíče. 

Není nutné mít utajený klíč pro šifrování. 

Dříve se myslelo, že zprávy si mohou vyměňovat pouze autority, které si důvěřují a vědí, že 

nedojde cestou ke zneužití klíčů. Ovšem je zde i systém, který byl objeven ve studii Diffieho 

a Hellmana
6
, při kterém si příjemce a odesílatel zprávy nemusí důvěřovat. Zjednodušeně 

řečeno se dá říci, že odesílatel „uzamkne svoji zprávu svým veřejným klíčem“, poté zprávu 

pošle příjemci, který na zprávu použije zprávu „uzamkne pomocí svého klíče“, pošle ji zpět 

odesílateli, který ji „odemkne svým dešifrovacím klíčem“ a pošle zpět příjemci, který již má 

zprávu šifrovanou pouze svým klíčem. Tento postup má ovšem opět nedostatek v té podobě, 

že za příjemce se může vydávat i útočník a může tak přijmout zprávu on. 

Důležitá pro kryptografii je bezpečnost navrhovaného systému k danému účelu. Pro určení 

bezpečnosti systému se používají 3 kritéria, která jsou označovány jako nejhorší možné 

podmínky
7
 (dále NMP). První podmínkou je, že kryptoanalytik má detailní poznatky o 

šifrovacím systému, další je, že kryptoanalytik získal dostatečné množství šifrovaného textu a 

poslední podmínkou je disponování větší částí otevřeného textu, který je obsažen 

v kryptogramu. 

Z první NMP vyplývá, že pokud chceme navrhnout bezpečný systém, měli bychom brát 

v potaz to, že útočník může vědět nebo případně zjistit, jaký šifrovací algoritmus jsme použili. 

To znamená, že bychom měli počítat s tím, že útočník tento algoritmus zná a podle toho 

systém navrhovat. Je sice možné systém navrhnout tak, aby bylo nesnadné zjistit všechny 

                                                 
6
 Singh, Kniha kódů a šifer 

7
 Piper, Murphy, Kryptografie, str. 18 
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detaily o šifrovacím algoritmu, ovšem musí se počítat s tím, že to může útočníka pouze 

zpomalit a že i přesto může zjistit, jaký algoritmus jsme použili. Tento algoritmus lze 

zabudovat například i přímo do hardwaru počítače nebo ho maskovat v softwaru. Ovšem, 

ačkoliv je poměrně složité a časově náročné takto se k tomu algoritmu dostat, není to 

nemožné, proto by měl člověk, který navrhuje daný systém počítat i s variantou, že útočník 

zná tento algoritmus. 

Situace v druhé NMP je velmi pravděpodobná. Dá se říci, že právě díky této situaci, kdy 

útočník dokáže odposlouchávat šifrovaný text, se texty šifrují. Dále také může i vyhledávat 

šifrovaný text, který odpovídá požadovanému otevřenému textu. Musíme tedy předpokládat, 

že útočník může k dispozici část otevřeného a k němu odpovídající část šifrovaného textu. 

Proto je třeba systém navrhnout tak, aby nedošlo k jeho prolomení i za těchto znalostí. Tyto 

tři NMP nám dávají předpoklad, že jediný rozdíl mezi příjemcem a útočníkem je znalost 

dešifrovacího klíče. Systém by měl být tedy navržen tak, aby bylo možné získat otevřený text 

pouze za současné znalosti dešifrovacího klíče. I proto je velice důležité utajení tohoto klíče. 

Bezpečnost daného systému by se měla ovšem posuzovat vždy pro danou aplikaci a pro dané 

potřeby. Je důležité rozlišit, jak bezpečný systém je potřebný pro konkrétní využití. Dále 

musíme porovnávat další hlediska kromě bezpečnosti. Čím vyšší bezpečnost systému je 

požadována, tím vyšší jsou i náklady na pořízení takového systému a také tím nižší může být 

výkonnost a rychlost takového systému. Proto je vždy nutné znát konkrétní využití daného 

systému a dobu, po jakou se bude systém využívat, při využití systému pouze na několik 

hodin může být bezpečnost mnohem nižší než při používání několik let.  

Pokud je známý šifrovací algoritmus, častá metoda, jak se může útočník snažit prolomit 

šifrovací systém je tzv. útok hrubou silou, kdy se zkouší všechny dešifrovací klíče, dokud 

není odhalen ten správný. Tento útok lze samozřejmě provádět pouze za předpokladu, že 

útočník může poznat klíč správný nebo klíče nesprávné. Pokud zná útočník například část 

otevřeného a část šifrovaného textu, tak musí najít klíč, který převede tento šifrovaný text na 

otevřený, to však ještě nutně nemusí znamenat, že má správný klíč, když zná jen část textu. 

Bezpečný šifrovací systém by měl odolat útoku hrubou silou delší dobu, než po jakou dobu 

tento systém potřebujeme využívat. Znamená to, že je dobré znát přibližnou dobu, za jakou je 

možné zjistit hrubou silou dešifrovací klíč a tato doba by měla být delší než doba používání 

systému. V praxi je to ovšem velmi obtížné, až téměř nemožné, jelikož nevíme, jaký 

výpočetní výkon může útočník využívat. 
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2 Kryptografické systémy 

2.1 Historické algoritmy  

2.1.1 Caesarova šifra 

Šifry už se rozvíjely od pradávna. Jedny z nejstarších a patrně také z nejjednodušších šifer 

používal Julius Caesar, které také popsal ve svých zápiscích. V těchto zápiscích podrobně 

popisuje, jak poslal zprávu obklíčenému Cicerovi. V této zprávě použil substituční šifru, kde 

nahradil římská písmena řeckými, pro nepřítele nečitelnými. Další substituční šifrou, kterou 

používal právě Caesar, byla dnes nazývaná Caesarova šifra. Její princip spočíval v tom, že 

každé písmeno zprávy nahradil písmenem, které se nachází v abecedě o 3 písmena dále. 

Podobně můžeme postupovat při posunu o libovolný počet písmen (v anglické abecedě o 1 až 

25). V této šifře se tedy provádí posun písmen z otevřené abecedy (otevřeného textu) na 

šifrovou abecedu (šifrový text). Šifra ovšem nemusí být omezená pouze na posun abecedy, 

písmena mohou být i libovolně přeházená. Zde na příkladu je vidět posun písmen, pokud 

posouváme abecedu právě o 3 písmena. Dešifrování pak probíhá opačným posunem. 

Tabulka 1Příklad Ceasarovy šifry 

Otevřená abeceda abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

Šifrová abeceda defghijklmnopqrstuvwxyzabc 

Otevřený text informatika  

Šifrový text lqirupdwlnd 

  

Pokud bychom vzali pak v úvahu pouze Caesarovu šifru, kdy dochází k posunu písmen 

v rámci abecedy, pak se jedná o poměrně slabou šifru s pouze dvaceti šesti možnými klíči, 

která se dá snadno prolomit hrubou silou. A největší slabinou tohoto algoritmu, pokud tedy 

víme, že se jedná o Caesarovu šifru, je to, že se dá klíč odvodit pouze z jedné dvojice písmen 

otevřeného a šifrového textu. Další slabinou je, že pokud víme, že se jedná o tuto šifru a 

máme otevřený text, není těžké vyzkoušením všech dvaceti šesti klíčů (v případě anglické 

abecedy a včetně původního otevřeného textu) zjistit všechny možné potenciální šifrové texty. 

Z tohoto už pak může být poměrně jednoduché odvodit ten správný, ačkoliv nemusíme mít 

úplnou jistotu. V tomto případě musíme z dalších přijetých zpráv neustále ověřovat, zda 

máme správný klíč.  
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Je tedy vidět, že tato šifra je velmi jednoduchá a lehce prolomitelná, avšak pro tehdejší účely, 

kdy ji využíval Julius Caesar a protivníci neměli ani nejmenší tušení, že by se mohlo jednat i 

jakýsi druh šifry, byla dostačující. Samozřejmě s rozvojem šifrování a povědomí o něm je 

potřeba vymýšlet stále důmyslnější algoritmy.  

2.1.2 Jednoduchá substituční šifra 

Caesarova šifra je případ jedné z těch jednodušších substitučních šifer s velmi malým počtem 

klíčů, kde je dáno přesné pořadí po sobě jdoucích písmen v klíči. Jak bylo již ukázáno u 

Caesarovy šifry, malý počet klíčů je velmi omezujícím faktorem této šifry a tím snižuje sílu 

této šifry. Z hlediska bezpečnosti je nutnou avšak nikoliv postačující podmínkou mít velký 

počet klíčů. I přes velký počet klíčů ovšem šifra může být prolomitelná, což je případ 

jednoduché substituční šifry. Tento typ šifry je obdobný jako v předcházejícím případě – 

Caesarovy šifry. Jediný rozdíl je v tom, že písmena abecedy nahrazujeme jinými písmeny 

abecedy, avšak nikoliv již popořadě, ale v náhodném pořadí.  

Tabulka 2Příklad jednoduché substituční šifry 

Otevřená abeceda abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

Šifrová abeceda egdilaomfnhwpzqrskytvjucxb 

Otevřený text informatika  

Šifrový text fzaqkpetfhe 

 

I z výše uvedeného příkladu je vidět, že u této šifry je opět shodný šifrovací a dešifrovací klíč. 

Počet klíčů u této šifry odpovídá počtu různých seřazení všech písmen abecedy, tedy faktoriál 

26, což můžeme zapsat jako 26! = 403 291 461 126 605 635 584 000 000 způsobů ≈ 4*10
26 

způsobů. Z toho teoreticky vyplývá velké bezpečí tohoto systému při útoku hrubou silou, 

jelikož má poměrně velké množství klíčů. 

Problém u této šifry, která byla využívaná hlavně v dobách dávno před příchodem moderní 

výpočetní techniky, byla obtížná zapamatovatelnost klíče při posílání zprávy, tudíž tento klíč 

musel být zaznamenán někde na papíře, což výrazně snižovalo bezpečnost systému – ať už 

tím, že takto mohla zprávu přečíst nepovolaná osoba, pokud se dostala ke klíči nebo tím, že 

při ztrátě tohoto klíče zprávu nemohl přečíst ani příjemce. Tento problém se řešil tím, že klíč 

se stanovoval tak, aby byl snadno zapamatovatelný. Jedním ze způsobů bylo určení nějaké 

snadno zapamatovatelné věty, ze které se odstranila všechna opakující se písmena, která se 
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v této větě vyskytla (při čtení této věty od počátku). Písmena, která v této větě nebyla 

obsažena se psala na konec klíče. Tím se nám sice podstatně snížil počet možných klíčů, 

systém však byl lépe zapamatovatelný a stále těžko prolomitelný hrubou silou. 

Dalším problémem je, že pokud je otevřený text příliš krátký a tudíž neobsahuje všechna 

písmena abecedy, je zde několik různých klíčů, které nám vytvoří stejný šifrovaný text. Záleží 

totiž jen na písmenech, která jsou použitá v otevřeném textu a ostatní písmena klíče nás 

nezajímají. Při šifrování slova AHOJ nám stačí klíč, který převede například A na X, H na Y, 

O na K a J na F. Výsledný šifrový text bude tedy XYKF a použili jsme přitom pouze 4 

písmena z klíče. Zbytek klíče může být naprosto libovolný, což znamená, že máme 22! klíčů, 

které nám dokážou převést tento otevřený text na šifrový. Jinými slovy nám stačí určit pouze 

malou část klíče, abychom získali celý otevřený text.  

2.1.3 Homofonní šifra 

Jeden ze způsobů jak vylepšit předcházející jednoduchou substituční šifru tak, aby bylo ze 

statistik četnosti písmen mnohem hůře odhalitelné, jaká písmena se v textu vyskytují, je právě 

homogenní šifrování. Ta funguje na tom principu, že do šifrovací abecedy se zakóduje jeden 

znak, který se v textu vyskytuje nejčastěji, do více způsobů.  

Pokud budeme kódovat všechny písmena abecedy jako dvouciferná čísla, pak každému 

písmenu abecedy je přiřazeno různé dvojciferné číslo, ovšem některým nejčastěji 

vyskytujícím znakům, se přiřadí dvouciferná čísla dvě. V praxi to pak funguje tak, že při 

kódování otevřeného textu na šifrový text nahradíme některý nejčastěji se vyskytující znak 

jedním nebo i druhým číslem, které je mu přiřazeno. Tato číslo náhodně střídáme a 

kryptogramu to pak vypadá jako dvě různá písmena, tudíž je případný útočník nezahrne do 

svých statistik. Tato šifra je tedy jenom jakýmsi dokonalejším algoritmem šifry substituční. 

2.1.4 Polyalfabetické šifry 

V předcházejícím příkladu u homofonních šifer se jednomu znaku otevřeného textu 

přiřazovalo několik znaků šifrového textu kvůli vyhlazení statistik četnosti písmen, aby bylo 

obtížnější danou šifru rozluštit. Polyalfabetické šifry to dělají přesně naopak – písmeno 

šifrového textu tu vždy neodpovídá stejnému znaku otevřeného textu, ale může se lišit 

například podle předcházejícího, následujícího znaku atd. Tento systém je opět o něco 

bezpečnější než systém předcházející, zde totiž není možné si vytvořit přesnou tabulku znaků 

šifrového textu a jednotlivě k nim rozřadit znaky otevřeného textu. 
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2.1.5 Vigenérovy šifry 

Tato šifra využívá ne jednu šifrovací abecedu, jako tomu bylo v předchozích případech, ale 

rovnou 26 šifrových abeced (podle počtu písmen v anglické abecedě). Tato šifra využívá tzv. 

Vigenérův čtverec, což je tabulka, ve které máme v řádku a ve sloupci znaky anglické 

abecedy, v řádcích pod sebou je pak vždy napsáno všech 26 znaků anglické abecedy, ovšem 

začátek je vždy posunut o jedno písmeno (viz. Tabulka 3). 

Každé písmeno z levého sloupce má svou vlastní řadu, která obsahuje celou abecedu, která je 

posunutá právě podle tohoto písmene. Jedná se vlastně o jakousi Caesarovu šifru, přičemž 

každý řádek tohoto čtverce tvoří Caesarovu šifru s posunem o tolik písmen, jaké je pořadí 

písmene v levém sloupci – 1. To znamená, že například při šifrování podle písmene B máme 

Caesarovu šifru s posunem 1.  

V praxi k šifrování dochází obdobným způsobem jako u jednoduché substituční šifry. Zvolí se 

jakési klíčové slovo nebo klíčová věta, která se opakuje a to tak dlouho, aby počet jejích 

znaků byl stejný jako počet znaků otevřeného textu. Podle znaků v klíčovém slově se pak 

kóduje otevřený text a to tak, že se kóduje vždy podle řádku, kde se v 1. sloupci se nachází 

dané písmeno z klíčového slova (viz. tučně zvýrazněná písmena z Tabulky č. 4 v Tabulce č. 

3).  

Tabulka 3Vigenérův čtverec 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

A a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

B b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a 

C c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b 

D d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c 

E e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d 

F f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e 

G g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f 

H h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g 

I i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h 

J j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h i 

K k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h i j 

L l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h i j k 

M m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h i j k l 



20 

 

N n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h i j k l m 

O o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h i j k l m n 

P p q r s t u v w x y z a b c d e f g h i j k l m n o 

Q q r s t u v w x y z a b c d e f g h i j k l m n o p 

R r s t u v w x y z a b c d e f g h i j k l m n o p q 

S s t u v w x y z a b c d e f g h i j k l m n o p q r 

T t u v w x y z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s 

U u v w x y z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t 

V v w x y z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u 

W w x y z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v 

X x y z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w 

Y y z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 

Z z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y 

 

Tabulka 4Příklad Vigenérovy šifry 

Otevřený text Informatika 

Klíčové slovo stromstroms 

Šifrový text Agwcdetkwws 

 

Na tomto příkladu (Tabulka č. 4) je vidět několik výhod, které má tento typ šifry. 

V otevřeném textu se nám například vyskytuje dvakrát i, v šifrovém textu je ovšem jednou 

zapsáno jako a a jednou jako w. A naopak v šifrovém textu se nám vyskytuje třikrát písmeno 

w, přičemž v otevřeném textu znamená f, i a k. Z těchto závěrů je tedy patrné, že nemůžeme 

použít statistiku četnosti písmen ani si udělat tabulku, které písmeno co znamená, protože 

pokaždé zašifrované písmeno představuje jiný znak otevřeného textu. Další výhoda této šifry 

je ta, že disponuje extrémně velkým množstvím klíčů. Jako klíč se totiž může zvolit jakékoliv 

slovo, věta jakékoliv délky, což znamená, že je mnohem obtížnější pro kryptoanalytiky tento 

text rozluštit. Této šifře, kdy používáme periodicky opakující se šifrové slovo nebo šifrovou 

větu, říkáme periodická šifra. Tato perioda je právě závislá na délce klíčového slova nebo 

klíčové věty, přičemž čím kratší je délka perioda, tím slabší je šifra a tím jednodušší je tuto 

šifru rozluštit.  
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2.1.6 Transpoziční šifry 

Transpoziční šifry jsou založeny na jiném principu než substituční šifry. U substitučních šifer 

se mění jedno písmeno za jiné. U transpozičních šifer se pouze mění pořadí v jakém se 

zapisují písmena. Jednou z možností je si zvolit nějaké číslo n, což je klíč této šifry. Otevřený 

text si pak zapíšeme do řádků pod sebe, přičemž každý řádek bude mít délku pouze n znaků. 

Výsledný šifrový text získáme tak, že budeme číst zprávu zleva, ale po sloupcích. 

Pro příklad je možné uvést větu bez diakritiky, aby nešla tak snadno dešifrovat: Transpozicni 

sifry meni poradi pismen. Dále si zvolíme délku řádky například 6. Takto zapíšeme na každý 

řádek 6 znaků a dále čteme písmena po jednotlivých sloupcích, tak získáme výslednou šifru. 

Díky tomu, že poslední řádek není úplný, doplníme ho písmeny tak, aby obsahoval také 6 

písmen. Výsledný šifrový text tedy zní: Toseamrzindeaifiinncrppzsnyoifpimrsg. 

Transp 

ozicni 

sifrym 

enipor 

adipis 

menzfg 

Pokud bychom chtěli tento text dešifrovat, musíme zjistit dešifrovací klíč, který získáme tak, 

že počet znaků šifrového textu vydělíme číslem klíče, v tomto případě tedy 36:6=6. 

Dešifrovací klíč je tedy 6. Šifrový text si tedy přepíšeme opět do řádků o délce dešifrovacího 

klíče, v tomto případě o délce 6 a otevřený text získáme tak, že zprávu opět čteme zleva po 

sloupcích. Tato šifra je poměrně snadno prolomitelná, pokud víme, že se jedná o tento typ 

šifry. Jelikož dešifrovací klíč je dělitelem délky šifrového textu, stačí zjistit všechny možné 

dělitele kryptogramu a vyzkoušet je jako možné dešifrovací klíče. 

2.1.7 Skládání šifer 

Jednou z metod, jak zlepšit sílu šifer, mnohdy až mnohonásobně, je metoda skládání slabších 

a jednodušších šifer. Jedná se o poměrně účinnou metodu, kdy kombinují různé typy slabších 

šifer. Můžeme například otevřený text zašifrovat prvně pomocí substituční šifry. Tento 

kryptogram následně použijeme jako otevřený text například v transpoziční šifře a opět tento 

text zašifrujeme. Pokud chceme tento text dešifrovat, použijeme inverzní způsob. Prvně tedy 

rozšifrujeme transpoziční šifru, z této dostaneme kryptogram substituční šifry a ten poté opět 

dešifrujeme.  
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2.2 Moderní algoritmy 

Moderní algoritmy, které se využívají při práci s počítači, nepracují s písmeny, ale s čísly. 

Zprávy a veškerá komunikace na počítači se totiž převádí většinou pomocí ASCII kódovací 

tabulky do binárních čísel pomocí nul a jedniček. Takto převedené zprávy se teprve až poté 

kódují. 

Šifry můžeme rozdělit mezi proudové a blokové, přičemž u proudových šifer se šifruje jeden 

bit po druhém. U blokových šifer se šifrují celé bloky písmen, nejčastěji po 64 bitech, čili 

osmi písmenech (nebo se také po osmi slovech). Je důležité zabývat se tím, do jak velkých 

bloků daný řetězec můžeme rozdělit. Pokud rozdělíme řetězec do bloků po n písmenech, pak 

dostaneme posloupnost dekadických číslic o hodnotě od 0 do 2
n
 – 1.  

Mnozí autoři používají tento termín při šifrování slovo po slovu nebo písmeno po písmeni 

(ovšem za sebou, neseskupují se do bloků jako u blokových), přičemž pravidlo pro šifrování 

zpráv se řídí pozicí písmene či slova podle pořadí v té zprávě. Ovšem v moderních 

algoritmech se používá tento termín při šifrování každého bitu postupně za sebou. U této šifry 

tedy dochází pouze buď ke změně bitu z nuly na jedničku a naopak nebo ponechání jeho 

původní hodnoty. 

Pro útočníka může mít proudová šifra jisté výhody. Pro něj totiž stačí pouze zjistit, jaké 

pozice bitů změnily svojí hodnotu a na těchto pozicích jim původní hodnotu vrátit. Pokud je 

v kryptogramu patrný vzorec algoritmu, není těžké šifru prolomit, proto by měly být polohy 

změněných bitů pro útočníka nepředvídatelné. 

U tohoto typu šifer nám vlastně dochází k tomu, že máme posloupnost operací změny a 

ponechání původního stavu. Tato posloupnost je určována šifrovacím klíčem, jedná se vlastně 

o heslo, které je tvořeno jedničkami (změna stavu) a nulami (ponechání původního stavu). 

Což znamená, že jak otevřený text řetězec, tak i šifrovací klíč máme jako binární řetězec. 

Tímto heslem tedy postupně měníme bity v šifrovaném textu. Pokud máme symetrickou šifru, 

pak nám šifrovací klíč slouží zároveň i jako klíč dešifrovací, jelikož při použití tohoto klíče 

dvakrát dostaneme původní hodnotu. Pokud ho tedy uplatníme na zašifrovaný text, dostaneme 

opět původní zprávu. Tento typ šifry ovšem potřebuje při komunikaci ještě druhý kanál na 

odesílání náhodně vygenerovaného hesla, přes který bude proudit méně dat než přes hlavní 

komunikační kanál. 
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U proudových šifer je problém, pokud útočník podnikne útok na otevřený text. Porovnáním 

otevřeného a šifrovaného textu může velice snadno získat části hesla. Proto je nutné zabránit 

takovým útokům, kde se útočník právě snaží získat tyto heslové posloupnosti. To znamená, že 

by struktura této posloupnosti měla být nepředvídatelná, aby z ní nebylo možné odvodit heslo. 

Tento výsledný řetězec by neměl být rozeznatelný od náhodně vytvořeného řetězce. Tento typ 

šifry má však své jasné výhody. Pokud totiž dojde například ke špatnému příjmu jednoho 

bitu, dojde k poškození pouze tohoto jednoho bitu, jelikož se šifruje každý bit zvlášť. Tyto 

šifry jsou také mnohem rychlejší než šifry blokové. 

U blokových šifer je šifrován celý blok bitů po hromadě, přičemž bloky seskupených bitů 

jsou stejně velké. Tyto typy patří mezi velmi bezpečné, lze zde ověřit identitu konkrétního 

uživatele. Důležité při bezpečnosti je ovšem mít poměrně vysoký počet klíčů, aby byl systém 

těžko prolomitelný. U těchto typů šifer je důležité, na rozdíl od šifer proudových, aby nebylo 

rozeznatelné, která část šifrovaného textu odpovídá dané části otevřeného textu. Šifry by tedy 

měly vytvořit nepředvídatelné změny, což znamená, že i malá změna v otevřeném textu by 

vyvolala velkou změnu v šifrovaném textu, pak je pro útočníka mnohem obtížnější získat klíč. 

2.2.1 Šifra typu DES 

Tento typ šifry byl vyvinut v 70. letech a později byl používán jako standard v organizacích 

USA a později i v civilním sektoru. Tento standard je znám jako FIPS – 46 a byl přijat v roce 

1977.
8
 Tato šifra byla velmi hojně používána, než byla později za standard prohlášena šifra 

AES.  

Jedná se o typ blokové symetrické šifry, kde otevřený text má stejnou délku jako text šifrový. 

Šifra DES užívá klíč o délce 64 bitů, přičemž pouze 56 bitů je přímo užíváno v samotném 

algoritmu. Zbylých 8 bitů je používáno pro kontrolu daného klíče, které jsou nastavovány tak, 

aby součet každého bytu klíče byl 1. Díky rozpisu klíčů vzniká 16 subklíčů, které vstupují 

postupně vždy do jednotlivého kroku, do každého kroku vstoupí jeden z těchto klíčů. 

V jednotlivých krocích se pak posouvají bity klíče o jednu nebo dvě pozice doleva a to 

v závislosti na tom, o kolikátý průchod se jedná. U 1., 2., 9. a 16. průchodu se bity posouvají 

o jednu pozici doleva, u ostatních průchodů o 2.  

                                                 
8
 U.S. Department of commerce / The national institute of standards and technology, Data encryption 

standard (DES) 
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Uživatel, který si pak následně chce takto zašifrovaný text přečíst, musí mít použitý klíč 

k rozšifrování daného textu. Síla zabezpečení textu závisí na síle použitého klíče použitého 

k šifrování a dešifrování dat.  

Původní otevřený text tedy můžeme získat, jelikož DES je symetrická šifra, jen tím, že známe 

původní klíč, jakým byla data šifrována. Pokud tedy člověk zná algoritmus, nemůže si přečíst 

původní zprávu bez klíče. Zde je ale opět možné použít útok hrubou silou. Jak tento typ 

symetrické blokové šifry pracuje, již bylo vysvětleno v předcházející části této práce. 

2.2.1.1 Šifrování pomocí DES algoritmu 

Tento algoritmus je založen na tom, že se permanentně opakuje 16 šifrovacích kroků, kde se 

provádí substituce s následnou permutací. V první fázi šifrování je nutné sestavení tzv. 

počáteční permutace IP, která transponuje všechny bity podle Tabulky č. 5. Dále je sestavena 

inverzní permutace IP
-1
, která je popsána v Tabulce č. 6. 

Tabulka 5Šifrování DES – počáteční permutace 

58 50 42 34 26 18 10 2 

60 52 44 36 28 20 12 4 

62 54 46 38 30 22 14 6 

64 56 48 40 32 24 16 8 

57 49 41 33 25 17 9 1 

59 51 43 35 27 19 11 3 

61 53 45 37 29 21 13 5 

63 55 47 39 31 23 15 7 
 

Tabulka 6Šifrování DES - inverzní permutace 

40 8 48 16 56 24 64 32 

39 7 47 15 55 23 63 31 

38 6 46 14 54 22 62 30 

37 5 45 13 53 21 61 29 

36 4 44 12 52 20 60 28 

35 3 43 11 51 19 59 27 

34 2 42 10 50 18 58 26 

33 1 41 9 49 17 57 25 

Blok o 64 bitech otevřeného textu je nejprve rozdělen na pravou a levou polovinu. Na počátku 

každého kroku se posunou bity klíče a vybere se 48 bitů z 56 bitového klíče. Pravá strana 

otevřeného textu se rozšíří na 48 bitů pomocí expanzivní permutace a tyto bity se sečtou, 

znovu permutují a zkombinují s levou polovinou L. Pravá strana P se v dalším kole nezmění a 

stane se z ní levá polovina L1.  

Tento proces se tedy děje podle následujícího schématu:  
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L1 = R 

R1 = L  f(R,K) 

Přičemž R a L jsou původní strany otevřeného textu, K je 48 bitový klíč, který je vždy 

vybíraný při každém kroku znova a  je logický operátor XOR. Tento operátor značí takovou 

operaci, která nabývá hodnot 1 pouze tehdy, kdy je z původních 2 sčítanců právě jedna 

hodnota 1 a právě jedna hodnota 0. Poslední znak f nám značí funkci, která právě operuje se 

dvěma bloky – 48bitovým klíčem a 32bitovým pravým blokem, který je rozšířen na 48 bitů, 

aby byť jen nepatrná změna otevřeného textu měla mnohem větší dopad do výsledného 

kryptogramu. Toto rozšíření probíhá tak, že každé čtyři bity jsou pomocí permutace rozšířeny 

na 6 bitů. Tato výsledná funkce je pak připojena logickým operátorem XOR k původní levé 

části vstupních dat. 

Tato výsledná funkce vzniklá spojením 48 bitového rozšířeného pravého bloku a 48 bitového 

klíče je rozdělena do osmi šestibitových substitučních boxů, tzv. S-boxů. V těchto vybraných 

S - boxech S1, S2, …, S8 dochází k samotnému šifrovaní dat a k redukci celkového počtu bitů 

opět na 32. Jako vstup do této funkce přichází 6 bitů, ovšem výstup z této funkce jsou pouze 4 

bity. Z každého 6 bitového S-boxu je pak první a poslední bit každého bloku určuje hodnotu 

řádku funkce S a může nabývat hodnoty od 0 do 3, zbývající 4 bity určují hodnotu sloupce, 

přičemž mohou nabývat hodnot od 0 do 15. Výstupem této funkce je tedy Tabulka č. 7 pro S-

box S1. Pro každou z funkcí S1 až S8 je ovšem výstupní funkce rozdílná. Například pro 

vstupní bity 011111 platí, že hodnota řádku se získá jako 01, což je 1. Řádek a hodnota 

sloupce je 1111, což je v desítkové soustavě sloupec 15. Pro tyto bity je výstupní hodnotou 8. 

Pro každý z osmi S-boxů existuje jiná tabulka, z osmi 6-bitových řádků tedy na výstupu 

dostaneme osm 4-bitových řádků. 

Tabulka 7Výstup pro jeden box S1 v šifře DES 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 14  4  13  1  2  15  11  8  3  10  6  12  5  9  0  7  

1  0  15  7  4  14  2  13  1  10  6  12  11  9  5  3  8  

2  4  1  14  8  13  6  2  11  15  12  9  7  3  10  5  0  

3  15  12  8  2  4  9  1  7  5  11  3  14  10  0  6  13  

Tento algoritmus se používal ještě běžně v 80. letech. Jednou z největších jeho slabin byla 

samotná délka jeho klíče, která efektivně využívala pouhých 56 bitů. V dřívějších dobách toto 

nebyl příliš velký problém, ovšem se vzrůstajícím výkonem bylo jednodušší prolomit tuto 

šifru, až v roce 1998 byl sestrojen počítač Deep Crack, který dokázal prolomit tuto šifru při 
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útoku hrubou silou. Další nevýhodou tohoto systému byla jeho rychlost, protože původně byl 

navržen pro hardware v podobě čipů, proto byl poměrně pomalý při šifrování pomocí různých 

programů. Další velkou nevýhodou bylo to, že struktura S-boxu byla držena v tajnosti. Jak již 

bylo zmiňováno výše, bezpečný algoritmus by měl odolávat i přes to, že známe celý 

algoritmus, ale že neznáme pouze klíč. Bezpečnost tohoto algoritmu zčásti spočívala v tom, 

že neznáme strukturu S-boxu. 

Právě díky poměrně malé délce samotného klíče, pouhých 56 bitů, byl vymyšlen algoritmus 

3DES, který je prakticky totožný s algoritmem DES, ovšem data se šifrují třikrát. Vlastně se 

jedná o to, že šifra DES se zopakuje třikrát, ovšem pokaždé s jiným klíčem. Jedná se tedy o 

systém, který je šifrován třemi 64 bitovými klíči. Další přístup je, že tento algoritmus je 

šifrován sice třemi, ale pouze dvěma rozdílnými klíči. Výhoda tohoto algoritmu je větší délka 

klíče a tudíž těžší útok na tento systém. Tento algoritmus, stejně jako jeho předchůdce DES 

byl navržen především pro hardware, kde může běžet mnohem rychleji než v softwarové 

implementaci. 

2.2.2 AES 

Jelikož šifrovací algoritmus DES (potažmo 3DES) přestal být v polovině devadesátých let 

bezpečný, začalo se uvažovat o jeho nástupci. V roce 1996 započal program nahrazení této již 

zastaralé šifry iniciovaný Národním institutem standardů a technologií. V současnosti je 

šifrovací algoritmus AES nejrozšířenější symetrickou šifrou. 

Algoritmus AES je stejně jako předchozí DES také bloková symetrická šifra. Na rozdíl od 

předchozího standardu DES je ovšem délka vstupního otevřeného textu nikoliv 64 bitů, avšak 

128 bitů. Ten se pak rozdělí do 4 bloků po 32 bitech. Délka klíče je v tomto standardu 

mnohem delší než v algoritmu DES, může být 128, 192 nebo 256 bitů. V tomto případě se 

jedná o 4, 6 nebo 8 bloků dvaatřiceti bitových slov. Počet kol, po který se provádí algoritmus 

šifry AES, je závislý na délce klíče, při délce klíče 4 bloky je počet kol 10, při délce 6 bloků 

se provádí 12 kol a 14 kol je při délce klíče 8 bloků.
9
 

Algoritmus AES využívá pro šifrování i dešifrování (což je pouze inverzní operace 

k šifrování) 4 různé kroky, které jsou založeny na bytové transformaci.  

                                                 
9
 U.S. Department of commerce / The national institute of standards and technology, Announcing the 

advanced encryption standard (AES) 
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1) Bytová substituce využívající substituční tabulky obdobně jako tomu bylo u šifry DES 

2) Posun řádků pole různými způsoby 

3) Promíchání dat uvnitř každého sloupce daného pole různými metodami 

4) Přidání klíče 

Na začátku šifry je 16-ti bytový vstup zkopírován do vstupního pole. Podle délky klíče se pak 

provádí algoritmus v 10-ti, 12-ti nebo 14-ti kolech podle délky klíče. Každý průchod nakonec 

má jistý výstup daného pole, ke kterému se ještě přidá klíč (128, 192 nebo 256-ti bitový) 

pomocí operace XOR. Všechny kola, kterými šifra prochází, jsou identická, až na kolo 

poslední, které je mírně pozměněné – nezahrnuje promíchávání dat uvnitř sloupce. 

2.2.2.1 Bytová substituce 

Tento první krok, nazývaný bytová substituce, je nelineární substituce, která pracuje pomocí 

substituční S-box tabulky, podobně jako u předchozího DES algoritmu. Tento krok používá 

16 tzv. S-boxů, kde v každém bytu je na vstupu i výstupu 8 bitů. Jednotlivé byty jsou 

v různých krocích postupně nahrazovány jinými byty.  

Tabulka, která je použitá při bytové substituci, je prezentována jako tabulka o 256 číslech 

(Tabulka 8), které jsou zapsány v šestnáctkové soustavě. Vstupem do této tabulky jsou vždy 2 

čísla, vyjádřená v šestnáctkové soustavě, kde první číslo vyjadřuje číslo řádku této tabulky a 

druhé číslo vyjadřuje sloupeček tabulky. Číslo, které pak je průnikem daného řádku a sloupce 

je výstupní hodnotou této tabulky.  

Tabulka 8Tabulka S-boxu - bytová substituce u AES algoritmu 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 

0 63 7c 77 7b f2 6b 6f c5 30 01 67 2b fe d7 ab 76 

1 ca 82 c9 7d fa 59 47 f0 ad d4 a2 af 9c a4 72 c0 

2 b7 fd 93 26 36 3f f7 cc 34 a5 e5 f1 71 d8 31 15 

3 04 c7 23 c3 18 96 05 9a 07 12 80 e2 eb 27 b2 75 

4 09 83 2c 1a 1b 6e 5a a0 52 3b d6 b3 29 e3 2f 84 

5 53 d1 00 ed 20 fc b1 5b 6a cb be 39 4a 4c 58 cf 
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6 d0 ef aa fb 43 4d 33 85 45 f9 02 7f 50 3c 9f a8 

7 51 a3 40 8f 92 9d 38 f5 bc b6 da 21 10 ff f3 d2 

8 cd 0c 13 ec 5f 97 44 17 c4 a7 7e 3d 64 5d 19 73 

9 60 81 4f dc 22 2a 90 88 46 ee b8 14 de 5e 0b db 

a e0 32 3a 0a 49 06 24 5c c2 d3 ac 62 91 95 e4 79 

b e7 c8 37 6d 8d d5 4e a9 6c 56 f4 ea 65 7a ae 08 

c ba 78 25 2e 1c a6 b4 c6 e8 dd 74 1f 4b bd 8b 8a 

d 70 3e b5 66 48 03 f6 0e 61 35 57 b9 86 c1 1d 9e 

e e1 f8 98 11 69 d9 8e 94 9b 1e 87 e9 ce 55 28 df 

f  8c  a1  89  0d  bf  e6  42  68  41  99  2d  0f  b0  54  bb  16  

 

2.2.2.2 Řádkový posun 

V této řádkové transformaci dochází k cyklickému posunu posledních tří řádků podle tabulky 

9. První řádek zůstává beze změny, zatímco druhý řádek se posouvá o jedno pole doleva, 

druhý o dvě a třetí řádek o tři pole doleva.  

Tabulka 9Řádkový posun v tabulce 

S0,0 S0,1 S0,2 S0,3 S0,0 S0,1 S0,2 S0,3 

S1,0 S1,1 S1,2 S1,3 S1,1 S1,2 S1,3 S1,0 

S2,0 S2,1 S2,2 S2,3 S2,2 S2,3 S2,0 S2,1 

S3,0 S3,1 S3,2 S3,3 S3,3 S3,0 S3,1 S3,2 

 

2.2.2.3 Promíchání sloupců 

Dalším krokem, který se provádí u AES algoritmu tak, aby rozptýlil jeden byt do ostatních dat 

je promíchání sloupců. V tomto promíchávání sloupců se původní matice vynásobí s 

následující maticí:  
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Pak tedy násobením této matice a původní matice dostaneme transformovanou matici – novou 

tabulku. Tuto získáme následující rovnicí:  

 

                            

                            
                            

                            

   

        
        
        
        

  

                        

                        
                        

                        

  

2.2.2.4 Přidání klíče 

V tomto kroku se smíchá 16 bytová matice, kterou jsme získali v předešlém kroku a 128 

(nebo 192 nebo 256 bitový) klíč pomocí operace XOR. Tyto klíče jsou vygenerovány pomocí 

rozpisu klíčů. 

2.2.2.5 Rozpis klíčů 

U rozpisu klíčů opět záleží na délce klíče. V tomto rozpisu se vygeneruje 11, 13 nebo 15 klíčů 

(záleží zda pro 128, 192 nebo 256 bitový klíč), vždy o jeden klíč více než je počet kol, které 

jsou v algoritmu opakovány. Klíč je vždy tvořen z 44, 52 nebo 60 prvků opět v závislosti na 

jeho délce. První klíč je tvořen prvními čtyřmi prvky, druhý klíč je tvořen dalšími čtyřmi 

prvky. Pro každý následující klíč jsou další čtyři následující prvky. 

První vygenerovaný klíč je vždy doplněn klíčem šifry. Každý z následujících generovaných 

klíčů je připojen k tomu předchozímu klíči pomocí operace XOR. Tato transformace je dále 

následována cyklickým posouváním bytů v daném klíči.  

Další funkcí, která vstupuje do rozpisu klíčů je 4-bytová funkce g. Každé kolo průchodu je 

zaznamenáno jako osmibitové číslo, které je vždy přidáno k funkci g. Tato funkce přidává do 

rozpisu klíčů nelinearitu a asymetrii tak, aby nebylo možné tuto šifru prolomit. Tato asymetrie 

je přidávána rotací vstupních bytů. 

2.2.2.6 Dešifrování 

Dešifrování u AES algoritmu je přesně inverzní proces k šifrování, jelikož se jedná o 

symetrickou šifru. 
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Jako první krok se provádí inverzní řádkový posun. V tomto kroku jsou opět posouvány byty 

v posledních třech řádcích. Opět se posouvají řádky tak, že druhý se posune o jedno pole 

doprava, druhý o dvě a třetí o tři pole doprava. 

Dalším krokem při dešifrování tohoto algoritmu se provádí inverzní bytová substituce podle 

inverzní tabulky AES algoritmu. Jedná se vlastně o inverzní S-box, který je zapsán opět 

v šestnáctkové soustavě. 

Tabulka 10Inverzní tabulka S-boxu AES algoritmu při dešifrování 

 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f  

0  52  09  6a  d5  30  36  a5  38  bf  40  a3  9e  81  f3  d7  fb  

1  7c  e3  39  82  9b  2f  ff  87  34  8e  43  44  c4  de  e9  cb  

2  54  7b  94  32  a6  c2  23  3d  ee  4c  95  0b  42  fa  c3  4e  

3  08  2e  a1  66  28  d9  24  b2  76  5b  a2  49  6d  8b  d1  25  

4  72  f8  f6  64  86  68  98  16  d4  a4  5c  cc  5d  65  b6  92  

5  6c  70  48  50  fd  ed  b9  da  5e  15  46  57  a7  8d  9d  84  

6  90  d8  ab  00  8c  bc  d3  0a  f7  e4  58  05  b8  b3  45  06  

7  d0  2c  1e  8f  ca  3f  0f  02  c1  af  bd  03  01  13  8a  6b  

8  3a  91  11  41  4f  67  dc  ea  97  f2  cf  ce  f0  b4  e6  73  

9  96  ac  74  22  e7  ad  35  85  e2  f9  37  e8  1c  75  df  6e  

a  47  f1  1a  71  1d  29  c5  89  6f  b7  62  0e  aa  18  be  1b  

b  fc  56  3e  4b  c6  d2  79  20  9a  db  c0  fe  78  cd  5a  f4  

c  1f  dd  a8  33  88  07  c7  31  b1  12  10  59  27  80  ec  5f  

d  60  51  7f  a9  19  b5  4a  0d  2d  e5  7a  9f  93  c9  9c  ef  

e  a0  e0  3b  4d  ae  2a  f5  b0  c8  eb  bb  3c  83  53  99  61  
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f  17  2b  04  7e  ba  77  d6  26  e1  69  14  63  55  21  0c  7d  

 

Další krok, který se používá při dešifrování AES algoritmu, je inverzní míchání sloupců.  

 

                            

                            
                            

                            

   

        
        
        
        

  

                        

                        
                        

                        

  

Dalším inverzním krokem je inverzní složení této matice pomocí XOR operace se šifrovacím 

klíčem, který se vytváří stejně jako při šifrování.  

Šifra AES je v současnosti velmi používaná šifra, jak kvůli její bezpečnosti, tak i díky 

mnohem vyšší rychlosti, oproti svému předchůdci – algoritmu DES. Jedním z možností jejích 

použití je například pro bezdrátové WI-Fi sítě, v rámci zabezpečení WPA2 dle standardu 

IEEE 802.11i. Šifře AES nehrozí útok hrubou silou, jako tomu bylo třeba u DES pomocí DES 

Crackeru, jelikož i 128 bitová šifra je se současným výkonem neprolomitelná v reálném čase. 

Tato šifra je velmi bezpečná, jediný úspěšný útok na ni byl zatím proveden postranními 

kanály, což je útok, který neútočí na šifry samotnou, ale spíše se pokouší o zneužití informací, 

které unikají z kryptografického systému během jeho běhu. Samotná šifra je tedy zatím stále 

neprolomitelná. 

2.2.3 Algoritmus Crypto1 

Crypto1 je proudová šifra často používaná pro zabezpečení čipových karet, v rámci toho bude 

také popisována. Tento algoritmus je implementován přímo na hardwaru kvůli vyšší rychlosti 

takového systému. Oficiálně tento algoritmus nikdy nebyl uveřejněn, avšak i tak se vědcům 

algoritmus podařilo odhalit. Tato šifra má posuvný registr dlouhý 48 bitů a nelineární funkci o 

dvou vrstvách. Tento registr má zpětnou vazbu s generujícím polynomem ve tvaru: x
48

 + x
43

 + 

x
39

 + x
38

 + x
36

 + x
34

 + x
33

 + x
31

 + x
29

 + x
24

 + x
23

 + x
21

 + x
19

 + x
13

 + x
9
 + x

7
 + x

6
 + x

5
 + 1. Po 

každé, když se vygeneruje nový bit klíče pomocí nelineární funkce a přidá se zprava do 

registru. Tím tak nahradí bit, který se z levé části registru vyhodí. Běžně se tento algoritmus 

používá na čipových kartách. Zde je pro účely autentizace zabudován generátor čísel, který je 

tvořen 32bitovým posuvným registrem. Používá se ovšem pouhých 16 bitů, zbývajících 16 

bitů registr nepoužívá. Tento registr je velmi malý, 65536 čísel, které je možné z 16 bitů 
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vygenerovat, je možné vyzkoušet za méně než sekundu. Bezpečnost může být tedy poměrně 

nízká.  

Při komunikaci samotné, kdy vyčkává karta na příkazy terminálu, jsou možné pouze dva 

příkazy a to vypnutí čipu nebo autentizace přístupu k danému sektoru.  Poté terminál zašle 

žádost a klíč do zvoleného bloku, který potřebuje autentizovat. Karta zjistí přístupové bity 

sektoru a buď přístup odmítne nebo načte z generátoru náhodných bitů hodnotu a vyšle ji do 

terminálu. Do registru se nakopíruje klíč, kterým se šifruje – od té chvíle se jedná o 

šifrovanou komunikaci. Dále terminál generuje svou vlastní výzvu a odešle ji kartě, která 

výzvu přijme a dešifrováním bitu po bitu nahrává výzvu do registru šifry. V případě toho, že 

je na obou stranách stejná, jedná se o úspěšnou komunikaci a karta dále odešle svou odpověď 

terminálu. 
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3 Kryptoanalýza 

Kryptoanalýza je stará jako kryptografie sama. Jedná se o rozluštění daného algoritmu a 

pochopení, jak tento algoritmus funguje. Vždy, když byl vymyšlen nějaký nový algoritmus, 

tak okamžitě v návaznosti na to se začaly zkoumat postupy, jak tento algoritmus prolomit a 

zjistit tak otevřený text z námi získaného šifrovaného textu. Prostředkem, jak zjistit otevřený 

text je buď získání klíče nebo nalezení slabiny v daném algoritmu. Existuje velké množství 

kryptoanalytických metod.  

Jedním z nejdůležitějších poznatků, který v 19. století formuloval Auguste Kerckhoffs
10

 je, 

aby jediná ukrytá část šifry byla její dešifrovací klíč. Pro dané šifry by neměla být utajená 

samotná část šifry. Pro kryptoanalýzu bychom tedy měli mít veškeré informace o dané šifře 

kromě daného klíče. Pro bezpečnost daného algoritmu bychom i přes tyto informace neměli 

získat otevřený text. Pokud by se nám to podařilo, není daný algoritmus bezpečný a je tudíž 

překonaný a prolomený.  Tohoto stavu kolikrát stačí dosáhnout alespoň u části šifrovaného 

textu, pak už se podaří často přečíst celý otevřený text a rozluštit daný algoritmus. 

V následující části bude popsáno několik způsobů kryptoanalýzy a budou vysvětleny na 

příkladech šifer z předcházející části. 

3.1 Útok hrubou silou 

Útok hrubou silou nebo-li brute force attack je jakési hádání klíče, kdy se vyzkouší všechny 

možné kombinace klíčů. Nejedná se o útok, který nám rozluští daný algoritmus, ale jedná se 

pouze o uhodnutí daného konkrétního klíče pro jednu konkrétní šifru. Jedná se o 

nejuniverzálnější útok, který lze použít u všech typů šifer, ovšem u těch, kde je poměrně 

vysoký počet kombinací klíče je tento útok prakticky nemožný. I proto se kryptografové snaží 

navrhovat takové kryptografické systémy, u kterých je při současném výpočetním výkonu 

prakticky nemožné v reálném čase vyzkoušet všechny druhy klíčů. Úspěch tohoto systému 

pak závisí na bezpečnosti zvoleného klíče. Často tento útok vychází kvůli málo bezpečnému 

klíči. Jednou z možných obran proti tomuto typu útoku je omezená doba platnosti hesla. 

V tomto případě je tedy vhodné zvolit takovou platnost klíče, aby vyzkoušení všech možných 

klíčů zabralo delší část, než je doba potřebná k vyzkoušení všech klíčů. 
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3.2 Frekvenční kryptoanalýza 

Tato metoda je založena na jednoduché statistické analýze šifrového textu a na znalosti 

statistik běžného textu. Touto metodou se může řešit například jednoduchá substituční šifra. 

Tyto metody jsou založené na jednoduché znalosti statistiky a lingvistiky daného jazyka. Je 

pravda, že důležitým předpokladem, který nám výrazně pomůže v rozluštění této šifry, je 

právě znalost jazyka a to, že víme, že se jedná o jednoduchou substituční šifru. Právě na 

základě daného jazyka a při současné znalosti pouze šifrového textu můžeme o původním 

otevřeném textu říci poměrně hodně. Například víme, jaká jednopísmenná slova se v jazyce 

vyskytují a která jsou právě na začátku věty, stejně tak můžeme zúžit počet možných 

kombinací u dvoupísmenných slov. Zde velmi záleží na jazyku (například v angličtině jsou 

pouze dvě jednopísmenná slova na rozdíl od češtiny, která jich má více). Dále můžeme 

uvozovat od pořadí slov ve větě a hlavně od samotných slov. Víme, že jisté skupiny 

samohlásek a souhlásek se nikdy nevyskytují pohromadě za sebou v jednom slově. Dalším 

poznatkem je, pokud je ve slově například více písmen za sebou. Opět můžeme s jistou 

přesností říci, že v češtině se takto vyskytuje pouze nn, kk a to ještě v málo slovech, zz, … 

S jistou přesností můžeme tedy dospět k několika málo kombinacím, které připadají v úvahu. 

Další podstatnou částí luštění šifer je znalost nějaké konkrétní informace, nějaké části 

otevřeného textu. Pokud se domníváme, že nějaký šifrový text by měl odpovídat nějakému 

konkrétnímu slovu nebo například výběru z několika málo slov, je nález správného klíče opět 

o něco jednodušší. Další velmi důležitou znalostí jazyka je statistika četnosti slov, jak často se 

v textu vyskytují, jakým písmenem často končí atd. V češtině například přídavná jména 

představují 21%
11

 české slovní zásoby, nejčastější jsou slova jako celý, vel(i)ký, nový, starý, 

národní, český, dobrý, malý, možný, živ(ý), ... Další velkou skupinou, která představuje 27% 

české slovní zásoby jsou slovesa jako být, mít, moci, muset, vědět, chtít, jít, říci, vidět, dát 

(se),... Po analýze těchto statistik je opět mnohem jednodušší rozluštit tuto šifru. 

Při analýzách velkých a rozsáhlých textů se dá poměrně úspěšně využít statistiky daného 

jazyka, četnosti písmen s jakou se pravděpodobně vyskytují v daném jazyce (viz. Obrázek č. 

1). Na této tabulce můžeme vidět, s jakou pravděpodobností se nám vyskytne dané písmeno 

v našem textu a při podrobnější analýze a rozsáhlejším textu můžeme přibližně určit některá 

písmena otevřeného textu. Právě tehdy se hodí pracovat i s nejčetnějšími slovy, kdy podle 

statistiky nejčetnějších slov a písmen můžeme postupně odhalovat zbývající písmena daného 
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slova. Vždy také pomůže i informace o jaký text se jedná a která slova by se zde měla 

pravděpodobně vyskytovat nejčastěji. 

Částečnou eleminaci tohoto jevu, kdy je šifra rozluštěna díky statistické znalosti četnosti 

písmen v abecedě můžeme zajistit tím, že budeme šifrovat dvojici písmen jdoucích po sobě 

(tzv. bigramů). Ovšem i tato metoda v dlouhém textu patrně neobstojí, jelikož v delším textu 

se vyskytuje pouze málo dvojic po sobě jdoucích písmen, tudíž bude možné sestavit podobné 

statistiky jako v předchozím případě. Navíc u tohoto typu šifry dochází až k nepřehledně 

velkému nárůstu možných klíčů, v anglickém jazyce až na 676!. 

Obrázek 1Graf četnosti písmen v českém jazyce12 

 

Další šifra, která využívá frekvenční kryptoanalýzy je vigenérova šifra. U této šifry nám stačí 

zjistit klíčové slovo a délku periody k úspěšnému prolomení této šifry. Při útoku hrubou silou 

by bylo potřeba vyzkoušet 26
p 
způsobů, přičemž p je délka periody. Toto číslo je při vyšší 

délce periody poměrně velké a bylo by potřeba vyzkoušet poměrně velký počet klíčů. Pokud 

bychom znali délku periody, je možné si seřadit pod sebou p zpráv, přičemž v těchto zprávách 

bychom seřadili jen každé p-té písmeno původního otevřeného textu. Takto bychom měli 

v řádkách už jen Caesarovy šifry, pro které bychom navíc mohli použít statistiku četnosti 

písmen. Takto se z této šifry stalo několik substitučních šifer. 
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O něco složitější je tato situace, pokud neznáme délku periody klíčového slova. Jedním ze 

způsobů, jak tuto délku zjistit je použít Kasiskiho test, kterou použil prolomitel této šifry 

Babbage.
13

 Jeho metoda byla taková, že vyhledával dlouhé opakující se řetězce v šifrovém 

textu. Když se takové řetězce objevily, značilo to, že jsou to identické pasáže šifrované podle 

stejných šifrových písmen. Z toho vyplynulo, že mezery mezi těmito pasážemi jsou násobky 

periody. I tato šifra tedy, ačkoliv byla mnohem sofistikovanější a bezpečnější než ty předešlé, 

byla prolomena a přestala být používána na šifrování důležitých zpráv. 

3.3 Lineární kryptoanalýza 

Lineární kryptoanalýza obecně využívá znalosti části otevřeného a části šifrovaného textu, 

kdy si ale ovšem útočník nemůže tyto části zvolit. Podstatou této metody je analýza lineárních 

vztahů jednotlivých bitů otevřeného textu, šifrového textu a klíčů, které byly použité 

v jednotlivých kolech. Tato metoda lze poměrně efektivně využít při kryptoanalýze šifry 

DES. Tato metoda ale nemůže využívat naprosto přesné lineární vztahy mezi jednotnými bity, 

jelikož v šifře DES probíhá šifrování spojením nelineárních operací jako jsou funkce f u S-

boxu. Ostatní kroky algoritmu ovlivňovány nelinearitou nejsou. Abychom tedy mohli u 

algoritmu typu DES použít lineární kryptoanalýzu, je potřeba najít podobnou lineární funkci, 

která by byla podobná funkci f v S-boxu. Tímto krokem tedy získáme lineární vztah, který je 

ovšem pouze přibližnou funkcí k té, kterou hledáme a tak platí pouze s jistou 

pravděpodobností.  

Operace, kdy nalézáme lineární chování části šifry, můžeme zapsat jako rovnici: 

 X1 ⊕ X2 ⊕ ... ⊕ Xm ⊕ Y1 ⊕ Y2 ⊕ ... ⊕ Yn = 0, kde Xi je i-tý bit vstupu a Yi je j-tý bit 

výstupu. Tato rovnice nám vyjadřuje celkovou sumu exkluzivních součtů vstupních a 

výstupních bitů. V lineární kryptoanalýze tedy hledáme taková uskupení, která splňují 

předešlou rovnici, které ovšem mají velmi vysokou nebo naopak velmi nízkou 

pravděpodobnost výskytu. Pravděpodobnost u každých dvou náhodně vybraných bitů, že 

exkluzivní součet bude roven 0, je 1/2. Tato pravděpodobnost lze ovšem ovlivnit tím, že 

jednotlivé bity nevybíráme náhodně, ale cíleně. Snažíme se o to, aby byla co největší 

odchylka mezi náhodnou pravděpodobností a pravděpodobností cíleně vybraných bitů, která 

se nazývá odchylka lineární pravděpodobnosti a je uváděna v absolutní hodnotě. Toto je 

důležité pro lepší analýzu dané šifry. Pokud by tato odchylka byla +-1/2 (nebo-li pokud by 

                                                 
13

 Singh, Kniha kódů a šifer 



37 

 

pravděpodobnost takovýchto uskupení byla 0 nebo 1), je takto generovaná šifra velmi slabá a 

patrně dlouho neodolá útokům. 

V tomto typu kryptoanalýzy jsou S-boxy jediným nelineárním prvkem. Musíme nejdříve vždy 

zjistit odchylku lineární pravděpodobnosti. Pro S-box je 6 vstupních bitů a 4 výstupní bity, 

což nám dohromady tvoří 64*16 možností aproximace.  

Nelineárním prvkem šifry jsou S-boxy, zaměříme se tedy na ně. Pro každou lineární 

aproximaci je nejprve nutné spočítat odchylku lineární pravděpodobnosti, kterou si sestavíme 

do tabulky. Řádky této tabulky nám pak dávají exkluzivní součet pro vstup, sloupce pro 

výstup. Z toho je pak možné vyčíst počet transformací, pro daný vstup a výstup a také 

odchylku lineární pravděpodobnosti každé transformace. 

Dalším krokem po získání lineární aproximace jednotlivých S-boxů je aproximace celé šifry 

ve tvaru rovnice, kterou vytvoříme spojením aproximací jednotlivých S-boxů. Tato 

aproximace je sestavena ovšem pouze pro n-1 kol dané šifry. V posledním kole odhalujeme 

subklíč dané šifry pomocí předcházejících kol. Šifra DES má tedy lineární rovnici, která platí 

s pravděpodobností 12/64 :  

X15 ⊕ Y7 ⊕ Y18 ⊕ Y24 ⊕ Y29 = K22. 

Pokud bychom tuto rovnici převedli na 3 rovnice, pro každé kolo šifry DES zvlášť, dostali 

bychom rovnici pro první kolo: 

Op15 ⊕ Y7 ⊕ Y18 ⊕ Y24 ⊕ Y29 ⊕ Ol7 ⊕ Ol18 ⊕ Ol24 ⊕ Ol29 = K122,kde Ol je levá část otevřeného textu a 

pravá část otevřeného textu je označena jako Op. Subklíč je zde značen jako K1. Obdobná 

rovnice je pak i pro druhé kolo, ve kterém se na pravé straně rovnice objevuje subklíč K3 ze 

3. kola.  

Cp15 ⊕ Y7 ⊕ Y18 ⊕ Y24 ⊕ Y29 ⊕ Cl7 ⊕ Cl18 ⊕ Cl24 ⊕ Cl29 = K322. 

Pokud složíme obě předchozí rovnice, dostaneme výslednou aproximaci celé DES šifry: 

Op15 ⊕ Cp15 ⊕ Ol7 ⊕ Ol18 ⊕ Ol24 ⊕ Ol29 ⊕ Cl7 ⊕ Cl18 ⊕ Cl24 ⊕ Cl29 = K122 ⊕ K322. 

Pro získání samotného subklíče můžeme použít dva způsoby. Jeden způsob, ten jednodušší, 

ovšem nalezne pouze jeden bit pro danou aproximaci. V této metodě se počítá počet částí 

otevřeného textu, kdy je rovna nule levá strana výsledné rovnice a poté se počítá odhad 
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exkluzivního součtu pravé strany. Pokud je počet částí otevřeného textu, kde je levá strana 

rovnice rovna nule větší než polovina celkového počtu částí otevřeného textu, pak je pravá 

strana rovnice rovna 0, když pravděpodobnost je menší než ½ a když je pravděpodobnost 

větší než ½, pak je pravá strana rovnice 1. Pokud je počet částí otevřeného textu, kdy je levá 

strana rovnice rovna nule menší, než polovina celkového poštu částí otevřeného textu, pak se 

nám u rovnosti pravé strany prohazují jednička s nulou. 

K získání samotného subklíče můžeme použít lineární aproximaci s tím, že vypustíme 

poslední kolo. Po určení aproximace pak můžeme u takového S-boxu udělat částečné 

dešifrování tím, že zkusíme všechny kombinace části klíče. Toto provedeme pro všechny 

otevřené i šifrové texty a zjišťujeme, zda daná aproximace platí i pro předposlední kolo. 

Pokud platí, tak zvýšíme počítadlo o jedna, pak zjišťujeme, u kterého klíče se počítadlo 

nejvíce liší od poloviny počtu otevřených klíčů. Takový klíč pak označíme jako správný. 

Špatné klíče se blíží přibližně polovině počtu částí otevřeného textu. 

3.4 Diferenciální kryptoanalýza 

Tato metoda je v mnoha ohledech velice podobná předchozí metodě – lineární kryptoanalýze. 

Opět i tato metoda lze použít u kryptoanalýzy šifry typu DES, kterou se v této části budeme 

zabývat. Tato metoda stanovuje pravděpodobnosti různých možných klíčů na základě rozdílů 

v analýze vstupních a výstupních bitů. Předpoklad tohoto algoritmu je, že útočník má přístup 

k algoritmu a tak může jednoduše vygenerovat jak otevřený text tak k němu odpovídající 

šifrový text, z toho pak může provádět analýzu jednotlivých párových bitů. Hlavním rozdílem 

od lineární kryptoanalýzy je, že u diferenciální kryptoanalýzy porovnáváme pouze rozdíly 

mezi vstupními bity a odpovídajícími bity výstupními složenými pomocí XOR operace. 

Obecně se jedná o hledání takových vstupních párových bitů x a x*, u kterých platí, že x  = x 

⊕ x*. Jedná se tedy o útok na otevřený text. Bity otevřeného textu jsou tedy šifrovány 

stejnými klíči, které pak následně hledáme. Pro každý kandidátský klíč pak hledáme 

pravděpodobnost s jakou daný bit nabývá určité hodnoty. Poté zkoušíme dešifrovat párové 

bity y a y* použitím všech možných kandidátských klíčů. Pro každý možný klíč, pro který 

zjistíme hodnoty jeho bitů a vyzkoušíme, zda hodnota výstupních bitů z tohoto klíče složená 

s operací XOR se podobá vstupním XOR bitům. Hledáme pak klíč s největším výskytem 

shodných bitů. Pro každý pár bitů x´ můžeme spočítat výstup z S-boxu. Také si můžeme 

uspořádat rozdělení výstupních XOR bitů.  

(E(C1) ⊕ K) ⊕ (E(C2) ⊕ K) = (E(C1) ⊕ E(C2)) ⊕ (K ⊕ K) = E(C1) ⊕ E(C2) = E(C1 ⊕ C2) 
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Pokud složíme 2 diference se stejným klíčem pomocí operace XOR, tak výsledek bude stejný 

jako bychom tyto diference složili pouze spolu. Můžeme tedy sestavit tabulku pro rozdělení 

diferencí, která nám ukáže počet párů diferencí bitů, která se zachovávají průchodem přes S-

box. To znamená, že jakou dané bity budou mít vstupní diferenci, tak výstupní diference 

zůstane stejná. Na základě této tabulky můžeme stanovit pravděpodobnost, že u daných bitů 

bude stejná vstupní a výstupní diference. Například, pokud budeme mít pár bitů s diferencí X 

a po transformaci získá diferenci Y, pak označujeme diferenci jako X - Y. Podíl takovýchto 

párů bitů k celkovému množství párových bitů nám udává výslednou pravděpodobnost této 

diference. 

Když tedy víme, že přimíchání klíče nám vůbec nezmění diferenci, tak je pak možné si 

sestavit tabulku například pro konkrétní diferenci, kdy se nám diference X mění na Y. Pokud 

tedy máme nějaký pár dvou konkrétních vstupů a konkrétní klíč, tak získáme nějaký 

konkrétní vstup do S-boxu a jeho konkrétní výstup. Známe tedy vstupní a výstupní pár a 

jejich diference. V tabulce diferenčního rozdělení si pak můžeme najít, pro kolik párů existuje 

daná diference. Pro každý pár bitů existují 2 klíče, jelikož páry bitů x a x* mají stejnou 

diferenci jako bity bitů x* a x. Máme tedy pouze 8 možností bitů klíče a pokud bychom 

prozkoumali další páry bitů, dostaneme další tabulky včetně dalších potenciálních klíčů. 

Použitý klíč se ovšem vyskytuje ve všech tabulkách.  Čím více párů bitů se tedy použije, tím 

méně kandidátů na klíč bude. 

Pokud X a Y budeme brát jako 32 bitové hodnoty diferencí, je potřeba předchozí použití 

rozšířit z jednoho bitu na 32 bitů. Výslednou pravděpodobnost, že se nám změní diference X 

na Y, dostaneme jako součin pravděpodobností jednotlivých S-boxů. Tudíž nám dochází 

k jakémusi řetězení jednobitových diferencí a snažíme se dostat 32bitovou diferenci. Z těchto 

diferencí pak opět můžeme zjistit výsledný klíč.  
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4 Porovnání šifer  

V následující kapitole se budu zabývat samotným testováním a porovnáváním šifer, hlavně co 

se týče jejich rychlosti. Bude porovnávána doba a rychlost šifer při šifrování a dešifrování 

souborů. K testování bylo vybráno 5 druhů šifer a to: Trides, Des, AES 128, AES 192, AES 

256. Všechny z těchto druhů šifer byly popsány již v předchozí části práce. Jedná se o šifry, 

které byly nebo ještě jsou poměrně hojně používány v posledních desetiletích.  

K testování souborů byl použit php skript rozšířený o knihovnu Mcrypt. Samotné testování 

probíhalo na lokálním serveru, který běžel na základě XAMPP serveru verze 1.8.1, což je 

webový server, který již obsahuje části jako je Apache i část PHP. Testování probíhalo na 

osobním počítači o konfiguraci: Intel(R) Core(TM)2 DUO CPU T8100 @2.10GHz, 3GB 

RAM, Windows 7 Ultimate 64bit.  

Testovací skript byl naprogramován tak, aby pokaždé došlo právě k 1000 průchodům. Toto 

číslo bylo zvoleno proto, aby byly eliminovány větší výchylky v čase při měření pouze 

jednoho průchodu dané šifry. Kvůli eliminaci větších odchylek bylo prováděno každé měření 

5x a nakonec byly tyto časy zprůměrovány. Odchylky mezi jednotlivými měřeními mohly být 

způsobeny rozdílnými procesy v procesoru, mírně odlišným zatížením procesoru. 

V jednotlivých měřeních byly zkoumány různé typy souborů. Jako zástupce grafického typu 

soborů byl vybrán soubor formátu gif o velikosti 2,27kB. Dalším souborem byl vybrán typ 

php o velikosti 2,92kB. Třetím vybraným souborem byl hubení soubor formátu MIDI 

s příponou MID o velikosti 2,11kB. Posledním testovaným souborem byl opět hudební soubor 

– nekomprimovaný formát wav o velikosti 15,33kB.  

Z jednotlivých pozorování můžeme vyvodit některé závěry a potvrdit tak teoretické informace 

z předchozí části. Původní šifra Des, která byla nahrazena z důvodů bezpečnostních šifrou 

AES, je pomalá. Jedním z důvodu jejího nahrazení byla právě i rychlost, pokud byla tato šifra 

používaná na softwarových aplikacích. Tento algoritmus byl speciálně navržen pro 

hardwarové použití, nikoliv pro softwarové. Při srovnání ve všech typech souborů je ve všech 

případech pomalejší než šifra AES. Rychlost této šifry se pohybuje mezi 10 – 15 MB/s a to 

jak u zašifrování, tak i u dešifrování.  

Úplně nejpomalejším algoritmem, a to podle očekávání byl algoritmus Trides. Jedná se 

prakticky o tu samou šifru jako Des, kde se její algoritmus aplikuje 3x. Tento vícenásobný 
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průchod je potřebný z hlediska vyšší bezpečnosti, ovšem rychlost této šifry byla u všech 

měření téměř 3x nižší, právě kvůli trojnásobnému průchodu. Rychlost u tohoto algoritmu byla 

tedy od 3 – 7 MB/s. Právě u tohoto algoritmu se jako u jediného projevují rozdíly 

v zašifrování a dešifrování souboru. Dešifrování je u tohoto algoritmu prokazatelně rychlejší, 

a to u všech typů souborů. 

Dalšími algoritmy, které byly zahrnuty do měření byly algoritmy typu AES, lišící se pouze 

délkou klíče – 128, 192 a 256 bitů. Všechny tyto typy byly výrazně rychlejší než algoritmy 

Des a Trides. Ačkoliv by měla být nejrychlejší šifra AES 128, ne u všech měření tomu tak 

bylo. Téměř ve všech měřeních nám vyšla jako nejpomalejší AES 256. Je to díky tomu, že má 

nejdelší klíč a tudíž i rychlost by měla být nejnižší. U algoritmů AES 128 a 192 není možné u 

dešifrování jednoznačně rozhodnout, který algoritmus je rychlejší. U zašifrování můžeme říct, 

že AES 128 je celkově nejrychlejším algoritmem, který byl testován. U dešifrování je 

algoritmus AES 128 podobně rychlý jako algoritmus AES 192. 

Pokud bychom měli porovnat rozdíly mezi jednotlivými druhy souborů, tak rozdíly 

v rychlostech zde byly velmi malé. Lze říci, že nejpomalejším souborem – kolem 3kB byl 

hudební formát midi. Zde dosahovaly všechny algoritmy nejnižších rychlostí jak u šifrování 

nebo dešifrování souborů. U tohoto typu souboru byla jinak nejrychlejší algoritmus AES 128 

nejpomalejší u dešifrování a u šifrování byl stejně rychlý jako jinak mnohem pomalejší AES 

256.  

Pokud ovšem srovnáme soubory o velikosti kolem 15kB, tedy řádově větší, než soubory 

kolem 2kB, pak časy u jednotlivých průchodů jsou velmi podobné a druhy jednotlivých 

souborů se v rychlosti liší jen nepatrně. Pokud máme tedy větší soubor, nejsou velké rozdíly 

při jednotlivých průchodech. U větších souborů je také mnohem vyšší rychlost jak u 

dešifrování, tak i u zašifrování, a to pro všechny druhy algoritmů. Jedná se o to, že při 

průchodu řádově většího souboru se může celková průměrná rychlost šifrování a dešifrování 

zvýšit, jelikož některé úkony se v algoritmu tvoří bez ohledu na velikost šifrovaného souboru 

– například generování klíče. 

Tabulka 11Měření rychlosti podle typů šifer - průměrné rychlosti měření – soubor gif – 2,27kB 

Název 

šifry 

Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

Trides 0,59611120223999 0,50555524826050 3,77560308409388 4,45654790203002 

Des 0,19740915298462 0,20993795394897 11,80765395031160 11,09733657837860 
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AES 128 0,07222580909729 0,07032098770142 31,97286214903920 32,71362333988860 

AES 192 0,09677610397339 0,06981563568115 26,35289269303920 32,29496448142900 

AES 256 0,07751460075378 0,07757682800293 28,96300713640860 28,93995849942620 

 

Tabulka 12Měření rychlosti podle typů šifer - průměrné rychlosti měření – soubor gif – 15,95kB 

Název 

šifry 

Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

Trides 3,04276843070982 2,24323720932008 5,14859002509518 6,95446935859948 

Des 1,08704781532286 1,11272587776184 14,36002679565100 14,02673317492060 

AES 128 0,38318181037903 0,39175519943237 40,67572864076960 39,80959411305420 

AES 192 0,45693807601929 0,43703799247742 34,29314162039840 35,67664110300720 

AES 256 0,49105343818664 0,48364582061768 31,77879892891440 32,23096806612540 

 

Tabulka 13Měření rychlosti podle typů šifer - průměrné rychlosti měření – soubor php – 2,92kB 

Název 

šifry 

Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

Trides 0,70000777244568 0,66030354499817 4,25077082497482 4,47555511262072 

Des 0,27263517379761 0,24740595817566 11,50487301723110 12,00222812409320 

AES 128 0,08456335067749 0,08590435981751 34,72351831517940 34,77558353198300 

AES 192 0,08824682235718 0,08452911376953 33,04041357916840 34,15625143648100 

AES 256 0,10068516731262 0,10806102752686 29,00881504735620 27,50932032853000 

 

Tabulka 14Měření rychlosti podle typů šifer - průměrné rychlosti měření – soubor php – 16,08kB 

Název 

šifry 

Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

Trides 3,42127509117126 2,42588582038878 4,67166761471742 6,61327170611956 

Des 1,05826778411868 1,06436405181886 14,85984720499540 14,76316075019280 

AES 128 0,39294242858887 0,39082083702087 40,01986489490740 40,23389414782660 

AES 192 0,43620805740356 0,42795724868775 36,20552502858160 36,82284111594820 

AES 256 0,49478483200073 0,48217186927795 32,03021314208140 32,61860225950400 

 

Tabulka 15Měření rychlosti podle typů šifer - průměrné rychlosti měření – soubor mid – 2,11kB 

Název 

šifry 

Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 
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Trides 0,62123637199402 0,48622694015503 3,36858780599168 4,25760178802818 

Des 0,18986158370972 0,19515757560730 10,92536154374540 10,67152484297880 

AES 128 0,07261981964111 0,07798781394958 28,73109702596440 27,29197986526540 

AES 192 0,07806978225708 0,07107124328613 26,53631364506380 29,72570524724440 

AES 256 0,07296237945557 0,07130961418152 28,69746855449880 29,41946652986960 

 

Tabulka 16Měření rychlosti podle typů šifer - průměrné rychlosti měření – soubor mid – 15,81kB 

Název 

šifry 

Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

Trides 3,35152759552004 2,20480566024780 4,83103235129352 7,03283587668686 

Des 1,04854202270505 1,07234227657320 14,73800143913550 14,40641103140600 

AES 128 0,38293156623840 0,37334780693054 40,36779840423080 41,36455397124720 

AES 192 0,41089658737183 0,41347603797913 37,59406306283220 37,35009553864020 

AES 256 0,46281204223633 0,46758918762207 33,39415052255060 33,03631613130360 

 

Tabulka 17Měření rychlosti podle typů šifer - průměrné rychlosti měření – soubor wav – 15,33kB 

Název 

šifry 

Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

Trides 2,93453578948976 2,02079982757568 5,13404358280276 7,40965387267066 

Des 0,97572712898254 1,06472201347351 15,35088471062560 14,14639280370780 

AES 128 0,36743216514587 0,37392916679382 40,80924481862840 40,14569498707300 

AES 192 0,40609841346741 0,40994796752930 36,89937526264340 36,63897219816220 

AES 256 0,46166238784790 0,48443942070007 32,46994473253020 30,98617928904500 
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Závěr 

Tato práce poskytla ucelený pohled na kryptografii. Přinesla mi seznámení se základem do 

kryptografie, základní přehled jednodušších šifer a dobrý základ pro studium kryptografie 

dále. Jedná se pouze o základní přehled, avšak i tak tato práce poskytuje mnoho poznatků 

právě o šifrování a jeho historii. 

Dále jsem se v této práci seznámil s některými základními technikami kryptoanalýzy, ať už 

jednodušších typů šifer nebo i těch novějších typů šifer. V rámci moderních algoritmů jsem se 

seznámil hlavně s kryptoanalýzou dnes již opuštěného algoritmu DES a Trides.  

V rámci praktické části došlo k otestování rychlosti šifer při šifrování i dešifrování. Zde jsem 

použil vlastní php skript s knihovnou pro šifrování a dešifrování souborů. V této části jsem 

zjišťoval rychlost jednotlivých šifer. Podle očekávání, která byla popsána již v teoretické 

části, mi vyšla jako nejrychlejší šifra AES, která je v současné době i hojně používaná.  

V rámci porovnání AES šifry je důležité, jakou bezpečnost daného algoritmu potřebujeme. Již 

128 bitový algoritmus je při použití současné techniky prakticky neprolomitelný. 

Samozřejmě, že čím vyšší délka klíče, tím vyšší i bezpečnost daného algoritmu. V rámci 

testování v praktické části bylo zjištěno, že čím vyšší je délka klíče, tím nižší je rychlost 

daného algoritmu. To znamená, že pokud potřebujeme něco zašifrovat a dešifrovat v co 

nejkratším čase, je vhodné použít šifru AES 128. Opět, pokud nám nejde primárně o rychlost, 

ale především o bezpečnost, je vhodné použít AES 256. Algoritmus AES 192 je vhodným 

kompromisem mezi rychlostí a bezpečností.  

Další poznatkem, který z praktické části plyne, že ačkoliv závěrem je, že algoritmus AES 128 

je rychlejší, než zbývající algoritmy, tak rozdíly mezi jednotlivými algoritmy AES o různých 

délkách klíčů nejsou tak zásadní. V průměru se liší rychlosti mezi jednotlivými délky klíčů 

maximálně o 10% - o 4MB/s. Pokud se šifrují pouze nějaké soubory o menší velikosti, je 

klidně vhodné použít delší klíč, ovšem tam, kde je rychlost velmi důležitá je vhodnější použít 

kratší klíč a tudíž rychlejší šifru. 

V této části bylo zjištěno, že algoritmus typu DES je již zastaralý nejen z hlediska bezpečnosti 

a tudíž lehko prolomitelný, ale také rychlost je naprosto nedostatečná. Zatímco rychlost 

algoritmu DES byla v průměru 3x nižší než algoritmus AES 128, u algoritmu TRIDES byla 
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tato rychlost nižší až 10x., což je již velice výrazný rozdíl. Algoritmus TRIDES tedy sice 

zatím prolomený není, ale jeho rychlost za algoritmem AES výrazně zaostává. 

Je tedy vidět, že šifrování se vyvíjí velmi rychle jak z hlediska bezpečnosti, tak i z hlediska 

jeho rychlosti. V 70. letech byl standardem algoritmus, který je 3x pomalejší než současná 

šifra AES 128. Přitom současný algoritmus AES zatím ještě nebyl prolomen. 

V této části jsem se dověděl několik zajímavých poznatků o těchto šifrách. Jedním 

z důležitých poznatků je, že rychlost šifrování nezávisí ani tolik na typu šifrovaných dat jako 

spíše na velikosti šifrovaného souboru. V rámci mých testování mi vyšly jako rychlejší 

algoritmy, které byly zkoušeny na řádově větších souborech. 
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Přílohy 

Měření rychlosti algoritmů u jednotlivých typů souborů 

Gif – 2,27kB 

Tabulka 1Měření rychlosti šifry Trides – soubor gif – 2,27kB 

Číslo měření Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

1 0,52587890625 0,55670690536499 4,2181696843083  3,984585854035  

2 0,57748603820801 0,48475003242493 3,8412122773468  4,5760625303403 

3 0,52204895019531 0,39888000488281 4,2491158331628  5,5611874067557 

4 0,63847208023071 0,53664708137512 3,4743045602861  4,1335293472142  

5 0,71667003631592 0,55079221725464 3,0952130653654  4,0273743718049 

Průměr 0,59611120223999 0,50555524826050 3,77560308409388 4,45654790203002 

 

Tabulka 2Měření rychlosti šifry Des – soubor gif 

Číslo měření Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

1 0,1618549823761 0,15858483314514 13,705147826753  13,98775920728  

2 0,17907285690308 0,29995799064636 12,38739638337  7,3951904237689  

3 0,15783500671387 0,17170596122742 14,054210825247  12,918866905401  

4 0,29179382324219 0,2017560005188 7,6021021806202  10,994698815683  

5 0,19648909568787 0,21768498420715 11,289412535568  10,19016753976  

Průměr 0,19740915298462 0,20993795394897 11,80765395031160 11,09733657837860 

 

Tabulka 3Měření rychlosti šifry AES 128 – soubor gif 

Číslo 

měření 

Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

1 0,056895017623901 0,06036901473999 38,988413267123  36,744784878715 

2 0,08830189704895 0,093693017959595 25,121164256882  23,675685854388  

3 0,055417060852051 0,055537939071655 40,028222822626  39,941101471175 

4 0,07305908203125 0,078595876693726 30,362364243943  28,223445723559 

5 0,087455987930298 0,063409090042114 25,364146154622  34,983098771606 

Průměr 0,07222580909729 0,07032098770142 31,97286214903920 32,71362333988860 
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Tabulka 4Měření rychlosti šifry AES 192 – soubor gif 

Číslo 

měření 

Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

1 0,13312315940857 0,066174030303955 16,66311459115  33,521404843742 

2 0,14745116233826 0,080944061279297 15,043940141158  27,40468448089 

3 0,061085939407349 0,061194896697998 36,313536003247  36,248879884677  

4 0,081477165222168 0,080258131027222 27,225376016855  27,638900028815  

5 0,060743093490601 0,06050705909729 36,518496712786  36,660953169021 

Průměr 0,09677610397339 0,06981563568115 26,35289269303920 32,29496448142900 

 

Tabulka 5Měření rychlosti šifry AES 256 – soubor gif 

Číslo 

měření 

Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

1 0,080699920654297 0,078974008560181 27,487591585913  28,088310323903  

2 0,074192047119141 0,079401969909668 29,898709445216  27,936919732401  

3 0,070742130279541 0,067779064178467 31,356794758589  32,727605298889  

4 0,093201875686646 0,092118978500366 23,800448688596  24,080232934325  

5 0,068737030029297 0,069610118865967 32,271491203729  31,866724207613  

Průměr 0,07751460075378 0,07757682800293 28,96300713640860 28,93995849942620 

 

Php – 2,92kB 

Tabulka 6Měření rychlosti šifry Trides – soubor php 

Číslo měření Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

1 0,83504700660706 0,66044187545776 3,4193295475927  4,3233189920631  

2 0,76392579078674 0,58091402053833 3,7376678962229  4,915186761501 

3 0,79449200630188 0,7905809879303 3,5938698950678  3,6116488341003  

4 0,62607192993164 0,48484897613525 4,5606595134078  5,8890521458455 

5 0,48050212860107 0,7847318649292 5,9423272725829  3,6385688295937 

Průměr 0,70000777244568 0,66030354499817 4,25077082497482 4,47555511262072 

 

Tabulka 7Měření rychlosti šifry Des – soubor php 

Číslo měření Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 
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1 0,26230406761169 0,25112080574036 10,885461782267  11,370228344491 

2 0,19829392433167 0,20430088043213 14,399336303136  13,975959855292  

3 0,27327179908752 0,25372409820557 10,44857505551  11,253566072415  

4 0,18601489067078 0,19125390052795 15,34985125666  14,92937344252  

5 0,44329118728638 0,33663010597229 6,4411406885825  8,4820129057481  

Průměr 0,27263517379761 0,24740595817566 11,50487301723110 12,00222812409320 

 

Tabulka 8Měření rychlosti šifry AES 128 – soubor php 

Číslo 

měření 

Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

1 0,11278891563416 0,096638917922974 25,315438908747  29,54607692934 

2 0,071760892868042 0,071496963500977 39,789093881131  39,935974389756 

3 0,082263946533203 0,071349859237671 34,709019244146  40,018311652292  

4 0,071012020111084 0,070525884628296 40,208698454906  40,485857332653 

5 0,084990978240967 0,11951017379761 33,595341086967  23,891697355874  

Průměr 0,08456335067749 0,08590435981751 34,72351831517940 34,77558353198300 

 

Tabulka 9Měření rychlosti šifry AES 192 – soubor php 

Číslo 

měření 

Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

1 0,10943293571472 0,10260581970215 26,091787492238  27,82786504322  

2 0,078345060348511 0,079142808914185 36,445193744427  36,077831233111  

3 0,0779709815979 0,078318119049072 36,620045622168  36,457730828945  

4 0,077156066894531 0,077323913574219 37,006822901216  36,926492353231  

5 0,098329067230225 0,085254907608032 29,038218135793  33,491337723898  

Průměr 0,08824682235718 0,08452911376953 33,04041357916840 34,15625143648100 

 

Tabulka 10Měření rychlosti šifry AES 256 – soubor php 

Číslo 

měření 

Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

1 0,12229990959167 0,1459698677063 23,346713115761  19,560892588225 

2 0,090512990951538 0,098423004150391 31,545757943731  29,010503468858 

3 0,087124109268188 0,087464094161987 32,772798795923  32,645406445669  

4 0,086715936660767 0,087001085281372 32,927060621974  32,819141210548  

5 0,11677289009094 0,12144708633423 24,451744759392  23,51065792935  
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Průměr 0,10068516731262 0,10806102752686 29,00881504735620 27,50932032853000 

 

Mid – 2,11kB 

Tabulka 11Měření rychlosti šifry Trides – soubor mid 

Číslo měření Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

1 0,60841202735901 0,46959280967712 3,3982988912031  4,4028909203068 

2 0,6281578540802 0,49913191795349 3,2914750719726  4,1423235894151  

3 0,53695201873779 0,47253012657166 3,850559911906  4,375521901576  

4 0,74889707565308 0,5140368938446 2,7608145166887  4,0222130798919  

5 0,58376288414001 0,47584295272827 3,541790638188  4,3450594489511  

Průměr 0,62123637199402 0,48622694015503 3,36858780599168 4,25760178802818 

 

Tabulka 12Měření rychlosti šifry Des – soubor mid 

Číslo měření Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

1 0,18331408500671 0,19181799888611 11,278816452609  10,778789946591  

2 0,19288301467896 0,22930693626404 10,719274174608  9,0165869016192  

3 0,17810082435608 0,1814329624176 11,608963211956  11,39575681518  

4 0,20990896224976 0,18309998512268 9,849822017169  11,292004838687  

5 0,18510103225708 0,19012999534607 11,169931862385  10,874485712817 

Průměr 0,18986158370972 0,19515757560730 10,92536154374540 10,67152484297880 

 

Tabulka 13Měření rychlosti šifry AES 128 – soubor mid 

Číslo 

měření 

Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

1 0,069605112075806 0,070093870162964 29,704225110894  29,497100290821  

2 0,087415933609009 0,10780119895935 23,652048689619  19,179433419367  

3 0,068338871002197 0,070452928543091 30,254610409093  29,3467704001  

4 0,068506002426147 0,072319984436035 30,180799415317  28,589136655546  

5 0,069233179092407 0,069271087646484 29,863801504899  29,847458560493  

Průměr 0,07261981964111 0,07798781394958 28,73109702596440 27,29197986526540 
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Tabulka 14Měření rychlosti šifry AES 192 – soubor mid 

Číslo 

měření 

Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

1 0,079047918319702 0,083961009979248 26,155855358602  24,625310230067 

2 0,084491968154907 0,065727949142456 24,470561677272  31,45641914808  

3 0,074548959732056 0,056900024414062 27,734336272431  36,33681952266  

4 0,07679295539856 0,082183122634888 26,923900860931  25,158035514837  

5 0,075467109680176 0,06658411026001 27,396914056083  31,051941820578  

Průměr 0,07806978225708 0,07107124328613 26,53631364506380 29,72570524724440 

 

Tabulka 15Měření rychlosti šifry AES 256 – soubor mid 

Číslo 

měření 

Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

1 0,089026927947998 0,089264154434204 23,224051032924  23,162331297192  

2 0,071172952651978 0,070514917373657 29,049882587825  29,320972001041 

3 0,06335711479187 0,0640709400177 32,633523871167  32,269948238586  

4 0,072262048721313 0,06754207611084 28,612057844396  30,611524504751  

5 0,068992853164673 0,065155982971191 29,967827436182  31,732556607778  

Průměr 0,07296237945557 0,07130961418152 28,69746855449880 29,41946652986960 

 

Wav – 15,33kB 

Tabulka 16Měření rychlosti šifry Trides – soubor wav 

Číslo měření Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

1 2,8626608848572 2,0619459152222 5,2283401086211  7,258660186568  

2 2,8070869445801 1,9739038944244 5,3318493574194  7,5824181531613  

3 3,0799391269684 2,0803129673004 4,8595001734375  7,1945735843305 

4 2,6119239330292 1,994350194931 5,7302452542413  7,5046823570508  

5 3,3110680580139 1,9934861660004 4,5202830202945  7,5079350822427  

Průměr 2,93453578948976 2,02079982757568 5,13404358280276 7,40965387267066 

 

Tabulka 17Měření rychlosti šifry Des – soubor wav 

Číslo měření Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 
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1 1,0257978439331 1,0916249752045 14,590559738645  13,710720312969 

2 0,95490789413452 0,95350909233093 15,673726035373  15,696719456646  

3 0,95109391212463 1,021183013916 15,736579249304  14,65649596372 

4 0,96519184112549 1,0451200008392 15,506725278808  14,320809772716  

5 0,98164415359497 1,2121729850769 15,246833250998  12,347218512488  

Průměr 0,97572712898254 1,06472201347351 15,35088471062560 14,14639280370780 

 

Tabulka 18Měření rychlosti šifry AES 128 – soubor wav 

Číslo 

měření 

Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

1 0,36013889312744 0,39728093147278 41,558868001472  37,673503901118 

2 0,36027002334595 0,35505104064941 41,543741504432  42,154403193141  

3 0,35106205940247 0,40026593208313 42,633387234025  37,392552106011 

4 0,39796185493469 0,36346888542175 37,609043520354  41,178118188336  

5 0,36772799491882 0,35357904434204 40,701183832859  42,329897546759  

Průměr 0,36743216514587 0,37392916679382 40,80924481862840 40,14569498707300 

 

Tabulka 19Měření rychlosti šifry AES 192 – soubor wav 

Číslo 

měření 

Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

1 0,40950703620911 0,45665001869202 36,548736403242  32,775570150089 

2 0,3900408744812 0,38839793205261 38,372810904979  38,535129789652 

3 0,42459106445312 0,39352488517761 35,250305469705  38,033083257046  

4 0,41638803482056 0,41575789451599 35,944752178409  35,999231569863 

5 0,38996505737305 0,39540910720825 38,380271356882  37,851846224161 

Průměr 0,40609841346741 0,40994796752930 36,89937526264340 36,63897219816220 

 

Tabulka 20Měření rychlosti šifry AES 256 – soubor wav 

Číslo 

měření 

Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

1 0,46165299415588 0,4934389591217 32,420378316935  30,331947741459  

2 0,43508291244507 0,45565605163574 34,400258648561  32,847066702945  

3 0,47088408470154 0,51892495155334 31,784817554762  28,842252963319  

4 0,45153999328613 0,45252895355225 33,146487452321  33,074048862935  

5 0,48915195465088 0,50164818763733 30,597781690072  29,835580174567 
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Průměr 0,46166238784790 0,48443942070007 32,46994473253020 30,98617928904500 

 

Mid – 15,81kB 

Tabulka 21Měření rychlosti šifry Trides – soubor mid – 15,81kB 

Číslo měření Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

1 2,1625828742981 2,084233045578 7,1409278178894  7,4093673153924  

2 3,8647830486298 2,0930559635162 3,995786571006  7,3781344000106  

3 3,8957381248474 2,4796690940857 3,964036521621  6,2277858938515  

4 3,5621819496155 2,1464631557465 4,3352216209038  7,1945554547364 

5 3,2723519802094 2,2206070423126 4,7191892250474  6,9543363194434 

Průměr 3,35152759552004 2,20480566024780 4,83103235129352 7,03283587668686 

 

Tabulka 22Měření rychlosti šifry Des – soubor mid – 15,81kB 

Číslo měření Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

1 1,0402760505676 1,0622689723969 14,844952161631  14,537606394284  

2 1,0166230201721 1,0525588989258 15,190338895682  14,671718819087 

3 1,0445449352264 1,1073451042175 14,784283265151  13,945831472726  

4 1,0927240848541 1,0671961307526 14,132431434078  14,470487439527  

5 1.0411400794983 1.061115026474 14.832632524346  14.553415812875 

Průměr 1,04854202270505 1,07234227657320 14,73800143913550 14,40641103140600 

 

Tabulka 23Měření rychlosti šifry AES 128 – soubor mid – 15,81kB 

Číslo 

měření 

Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

1 0,37077188491821 0,37378406524658 41,65053725412  41,314891782181  

2 0,37445402145386 0,37472796440125 41,240973045523  41,210824044695 

3 0,40220904350281 0,373379945755 38,395079511579  41,359608037705 

4 0,37512397766113 0,36930918693542 41,167318340596  41,815499727243  

5 0,39209890365601 0,37553787231445 39,385083869336  41,121946264412  

Průměr 0,38293156623840 0,37334780693054 40,36779840423080 41,36455397124720 
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Tabulka 24Měření rychlosti šifry AES 192 – soubor mid – 15,81kB 

Číslo 

měření 

Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

1 0,40564799308777 0,41085886955261 38,06957872025  37,586746569162 

2 0,40562295913696 0,4136700630188 38,071928271575  37,331316878168  

3 0,42444491386414 0,41794013977051 36,383633543809  36,949904390725  

4 0,41069293022156 0,41270208358765 37,601933389103  37,418876278309  

5 0,40807414054871 0,41220903396606 37,843241389424  37,463633576837  

Průměr 0,41089658737183 0,41347603797913 37,59406306283220 37,35009553864020 

 

Tabulka 25Měření rychlosti šifry AES 256 – soubor mid – 15,81kB 

Číslo 

měření 

Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

1 0,47886300086975 0,47037601470947 32,248990165283  32,830858127629  

2 0,47789287567139 0,46213793754578 32,31445579487  33,416101451391  

3 0,4579222202301 0,46300601959229 33,72373631008  33,353450175799  

4 0,44756412506104 0,46016001701355 34,504213677672  33,559734950009 

5 0,45181798934937 0,48226594924927 34,179356664848  32,02143595169  

Průměr 0,46281204223633 0,46758918762207 33,39415052255060 33,03631613130360 

 

Php – 16,08kB 

Tabulka 26Měření rychlosti šifry Trides – soubor php – 16,08kB 

Číslo měření Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

1 4,0203318595886 3,0628969669342 3,9061837471966  5,1272227364477 

2 3,739982843399 2,5071971416473 4,1989911787908  6,2636298946733  

3 3,0187349319458 2,4101700782776 5,2022305112225  6,5157870433296  

4 2,8135409355164 1,9989709854126 5,5816337235483  7,8561195149215  

5 3,5137848854065 2,1501939296722 4,4692989128289  7,3035993412257  

Průměr 3,42127509117126 2,42588582038878 4,67166761471742 6,61327170611956 

 

Tabulka 27Měření rychlosti šifry Des – soubor php – 16,08kB 

Číslo měření Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 
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1 1,1255481243134 1,1005921363831 13,952450925048  14,268823526099  

2 1,0583739280701 1,0313541889191 14,838002478857  15,226733101963 

3 1,0564389228821 1,0844218730927 14,865180208827  14,481591858227 

4 1,0020859241486 1,0414261817932 15,671465479974  15,079470098611  

5 1,0488920211792 1,0640258789062 14,972136932271  14,759185166064  

Průměr 1,05826778411868 1,06436405181886 14,85984720499540 14,76316075019280 

 

Tabulka 28Měření rychlosti šifry AES 128 – soubor php – 16,08kB 

Číslo 

měření 

Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

1 0,38700389862061 0,37890696525574 40,578803015256  41,445938998937  

2 0,38426113128662 0,39939522743225 40,868445152596  39,319836316586  

3 0,37677717208862 0,37910413742065 41,680218791408  41,424382954798 

4 0,39753389358521 0,38199687004089 39,503939718528  41,110690165028 

5 0,41913604736328 0,41470098495483 37,467917796749  37,868622303784  

Průměr 0,39294242858887 0,39082083702087 40,01986489490740 40,23389414782660 

 

Tabulka 29Měření rychlosti šifry AES 192 – soubor php – 16,08kB 

Číslo 

měření 

Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

1 0,41674304008484 0,41676783561707 37,683064761117  37,680822813522  

2 0,50500917434692 0,41423916816711 31,096771635031  37,910840343148 

3 0,41988801956177 0,47977995872498 37,400816971753  32,731994495968  

4 0,42497706413269 0,40838122367859 36,952947096831  38,454644968255 

5 0,4144229888916 0,42061805725098 37,894024678176  37,335902958848 

Průměr 0,43620805740356 0,42795724868775 36,20552502858160 36,82284111594820 

 

Tabulka 30Měření rychlosti šifry AES 256 – soubor php – 16,08kB 

Číslo 

měření 

Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

1 0,47509002685547 0,47192811965942 33,055113937467  33,276582415972  

2 0,46685695648193 0,46563506126404 33,638044266498  33,726315466087  

3 0,48529601097107 0,50361895561218 32,359950655349  31,182612952231  

4 0,45366716384888 0,46343111991882 34,61602738675  33,886707847787  

5 0,59301400184631 0,5062460899353 26,481929464343  31,020792615443  
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Průměr 0,49478483200073 0,48217186927795 32,03021314208140 32,61860225950400 

 

Gif – 15,95kB 

Tabulka 31Měření rychlosti šifry Trides – soubor gif – 15,95kB 

Číslo měření Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

1 2,6648790836334 2,273885011673 5,8436227025225  6,8484324548762 

2 3,0010890960693 2,2796020507812 5,1889655435401  6,8312571956411 

3 3,3557488918304 2,3722739219666 4,6405581628914  6,5643970404937  

4 2,9974219799042 2,0893821716309 5,195313845365  7,4531831103175  

5 3,1947031021118 2,2010428905487 4,8744898711569  7,0750769916689  

Průměr 3,04276843070982 2,24323720932008 5,14859002509518 6,95446935859948 

 

Tabulka 32Měření rychlosti šifry Des – soubor gif – 15,95kB 

Číslo měření Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

1 1,0333580970764 1,1396281719208 15,069846509797  13,664586657551  

2 1,1012628078461 1,1506209373474 14,140628196693  13,534038367577  

3 1,1405720710754 1,1600060462952 13,653278304381  13,424540296435 

4 1,143177986145 1,0196690559387 13,622155168602  15,272158963637  

5 1,0168681144714 1,0937051773071 15,314225798782  14,238341589403 

Průměr 1,08704781532286 1,11272587776184 14,36002679565100 14,02673317492060 

 

Tabulka 33Měření rychlosti šifry AES 128 – soubor gif – 15,95kB 

Číslo 

měření 

Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

1 0,37077188491821 0,42081785202026 42,000347237851  37,005435577024 

2 0,37021899223328 0,37897109985352 42,063071423373  41,091650309527  

3 0,40003705024719 0,38945913314819 38,92776407329  39,985062840142  

4 0,38630604743958 0,3787407875061 40,311426693452  41,116638150167  

5 0,38857507705688 0,39078712463379 40,076033775882  39,849183688411  

Průměr 0,38318181037903 0,39175519943237 40,67572864076960 39,80959411305420 
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Tabulka 34Měření rychlosti šifry AES 192 – soubor gif – 15,95kB 

Číslo 

měření 

Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

1 0,5320520401001 0,44034385681152 29,26884353205  35,364517232866  

2 0,44861602783203 0,41968011856079 34,712419856805  37,105755607391  

3 0,43018412590027 0,43165302276611 36,199726989015  36,076540858688  

4 0,43876910209656 0,42803907394409 35,491441485255  36,381136350724  

5 0,43506908416748 0,46547389030457 35,793276238867  33,455255465367  

Průměr 0,45693807601929 0,43703799247742 34,29314162039840 35,67664110300720 

 

Tabulka 35Měření rychlosti šifry AES 256 – soubor gif – 15,95kB 

Číslo 

měření 

Čas potřebný k 

zašifrování (s) 

Čas potřebný k 

dešifrování (s) 

Rychlost šifrování 

(MB/s) 

Rychlost 

dešifrování (MB/s) 

1 0,47357201576233 0,48543500900269 32,883167489384  32,079573215354  

2 0,47069215774536 0,46399211883545 33,084358123133  33,562095734907  

3 0,47413396835327 0,48860812187195 32,84419373428  31,871242444633  

4 0,52403116226196 0,50883984565735 29,716835627445  30,604026090921  

5 0,5128378868103 0,47135400772095 30,36543967033  33,037902844812  

Průměr 0,49105343818664 0,48364582061768 31,77879892891440 32,23096806612540 

 

Php skript 

Zde je přiložen php skript, který byl použit pro testování rychlostí jednotlivých algoritmů.  

<?php 

$cipher = array (MCRYPT_3DES, MCRYPT_DES, MCRYPT_RIJNDAEL_128, 

MCRYPT_RIJNDAEL_192, MCRYPT_RIJNDAEL_256); 

$mode = MCRYPT_MODE_CBC; 

$repetitions = 1000; 

echo ('<Table><tr><td>Nazev sifry</td><td>Encryption length (s) </td><td> decryption 

length (s)</td><td> Encryption speed (MB/s)</td><td> 

Decryption speed: (MB/s)</td><td> Size (kB/s)</td></tr> ');    
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foreach($cipher as $hodnota) 

{ 

$file = 'pokus.php'; 

$data = file_get_contents($file); 

$td = mcrypt_module_open($hodnota, '', $mode, ''); 

$iv = mcrypt_create_iv(mcrypt_enc_get_iv_size($td), MCRYPT_RAND); 

$key = substr(uniqid(), 0, 8) ; // just a random key generated 

mcrypt_generic_init($td, $key, $iv); 

$startTime = microtime(TRUE); 

// the encryption in repeated to eliminate variation in times 

for($i=0; $i<$repetitions;$i++) 

{ 

 $encrypted = mcrypt_generic($td, $data); 

} 

$encryptTime = microtime(TRUE) - $startTime; 

$startTime = microtime(TRUE); 

// the decryption in repeated to eliminate variation in times 

for($i=0; $i<$repetitions;$i++) 

{ 

 $decrypted = mdecrypt_generic($td, $encrypted); 

} 

$decryptTime = microtime(TRUE) - $startTime; 

$size =(filesize($file))/1024; 
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$sizeD =$size/$decryptTime/1024*$repetitions; 

$sizeE =$size/$encryptTime/1024*$repetitions; 

mcrypt_generic_deinit($td); 

echo '<tr><td>', $hodnota,'</td><td>', $encryptTime, '</td><td>', $decryptTime, 

'</td><td>', $sizeE,' </td><td>', $sizeD,' </td><td> ', $size, ' </td></tr> '; 

} 

echo ('</Table> ');  

?> 


