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Posudek vedoucího diplomové práce: 

Jedno-průchodová schémata autentizovaného šifrování 

Motivace zadání tématu diplomové práce:  

Dokazatelně bezpečná jedno-průchodová schémata autentizovaného šifrování mají značný 

praktický význam.  

Ten je dán především tím, že výpočetní náročnost zpracování jednoho bloku otevřeného 

textu je v průměru jen o málo větší než jedno volání blokové šifry a dále tím, že jak šifrování, 

tak dešifrování bývá u tohoto typu schémat obvykle paralelizovatelné. 

 V důkazech bezpečnosti kryptografických schémat se poměrně běžně nacházejí chyby, 

které často umožňují útoky na tato schémata. Někdy se takové chyby a útoky nacházejí až 

po létech od jejich publikace a i během jejich komerčního používání. Jedním z důvodů bývá 

skutečnost, že důkazy bezpečnosti kryptografických schémat bývají často komplikované, 

těžkopádné a málo přehledné. (Jiným zdrojem zpětně objevovaných bezpečnostních slabin 

kryptografických schémat a jejich implementací bývá podcenění reálných možností 

útočníka). 

Hlavní motivací pro zadání diplomové práce byla snaha získat takovou formulaci způsobu 

konstrukce a důkazu bezpečnosti tohoto typu schémat, která by: 

 Zahrnovala co nejvíc případů již publikovaných schémat 

 Byla natolik přehledná a průhledná, aby umožnila konstrukci vlastních dokazatelně 

bezpečných jedno-průchodových schémat a kontrolu jejich dokazatelné bezpečnosti 

s vysokou garancí správnosti. 

Jsem přesvědčen, že diplomant ve své práci tato očekávání splnil. 

 

Struktura a hodnocení textu diplomové práce  

První kapitola práce je věnována základním informacím o schématech autentizovaného 

šifrování (AE) a autentizovaného šifrování s připojenými daty (AEAD) a jejich dokazatelné 

bezpečnosti. Podstatnou částí této kapitoly je komentovaný popis dostatečně obecné 

„kostry“ jedno-průchodových schémat. 

Druhá kapitola se zabývá systémy masek, které se používají převážně k zabílení vstupů 

do a výstupů z blokové šifry a tím umožňují za určitých podmínek jedno-průchodovost a 

paralelizovatelnost schématu. Autor důkladně rozebírá různé typy bezpečnostních 

požadavků kladených na systémy masek, souvislosti mezi nimi a dále popisuje řadu metod, 

jak s velmi nízkou výpočetní náročností (2 volání blokové šifry) vygenerovat systém masek 

splňující dané bezpečnostní požadavky. Autor rovněž ukázal, že v dalším textu postačí, 

bude-li pracovat pouze s požadavky -Granger PM. 
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Ve třetí kapitole autor upřesňuje konstrukci jedno-průchodových schémat autentizovaného 

šifrování (s připojenými daty), pro které pak formuluje a dokazuje bezpečnostní tvrzení 

zajišťující ochranu důvěrnosti a autentičnosti za předpokladu, že použitý systém masek 

splňuje -Granger PM. Hlavní myšlenky jeho důkazu jsou převzaty z důkazu bezpečnosti 

OCB. 

Důkaz těchto tvrzení je poměrně náročný – na některých místech hloubkou abstrakce, 

na jiných místech nutností pečlivého hlídání detailů. V jistém smyslu jde o jediný důkaz 

pro obě tvrzení, protože až do určitého místa provádí autor úvahy pro obě tvrzení současně. 

Je to umožněno metodou důkazu založenou na „střídání her“ (game hopping). Vzhledem 

k náročnosti a rozsáhlosti důkazu jsou přechody mezi po sobě jdoucími hrami dobře 

popsány, analyzovány a komentovány. Výpočty související s konkrétní bezpečností jsou 

přehledné a snadno kontrolovatelné.    

Ve čtvrté kapitole se autor věnuje nejdůležitějším publikovaným jedno-průchodovým 

schématům autentizovaného šifrování (s připojenými daty) a ukazuje, zda tato schémata 

splňují předpoklady obou tvrzení dokazovaných ve třetí kapitole. V některých případech 

za tímto účelem zformuloval a dokázal pomocná tvrzení. 

Úvod a závěr – Obě tyto části práce jsou velmi dobře a výstižně napsány. 

 

Nečekané nové výsledky diplomanta  

Vzhledem k velké důkladnosti, se kterou diplomant zkoumal výsledky uvedené v odborné 

literatuře, získal dva nové nečekané výsledky: 

1. Oprava a vyjasnění bezpečnostních požadavků na systémy masek – Diplomant 

zkoumal dva typy bezpečnostních požadavků na systémy masek: Sarkarovy a 

Grangerovy. Sarkarovy bezpečnostní požadavky obsahují 3 podmínky a diplomant 

ukázal (lemma 2.3.), že: 

 Třetí Sarkarův požadavek je chybný (nepřesný vzorec). 

 Pokud chybu v tomto (Sarkarově třetím) požadavku opravíme (a získáme tak 

přesný vzorec), lze ho odvodit z  předchozích dvou Sarkarových požadavků. 

V důsledku toho lze Sarkarovy systémy masek a požadavky na ně kladené chápat 

jako zvláštní případy podstatně obecnějších Grangerových systémů masek včetně 

bezpečnostních požadavků, jak diplomant ukázal v Tvrzení 2.9. 

2. Útok na schéma OPP – Diplomant si v kapitole 4 všiml, že jeden detail v popisu 

schématu OPP (publikovaného v r. 2016 Grangerem a spol.) nesplňuje podmínky 

platnosti diplomantem dokazovaných hlavních tvrzení (věty 3.5 a věty 3.6), a 

prozkoumal, zda (a jaké) má tato drobná odchylka bezpečnostní důsledky. Ukázalo 

se, že díky tomuto detailu není schéma OPP bezpečné a lze na něj zkonstruovat 

falzifikační útok s nízkou výpočetní náročností. 
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O jaký detail jde? Důkaz jednoho z hlavních tvrzení diplomové práce (věty 3.6) 

vyžaduje, aby maska zakrývající XOR bloků otevřeného textu závisela na jejich počtu 

m (viz řádek 12 algoritmu 4). Ale v případě OPP závisí tato maska na počtu bloků 

hlavičky, ale již nikoliv na počtu bloků otevřeného textu (řádky 21, 22 Algoritmu 24 

práce a tabulka na str. 14 v podkapitole „4.1. Specification of OPP“ článku citovaného 

jako [9]). Tato skutečnost umožnila diplomantovi zkonstruovat falzifikační útok se 

zanedbatelnou výpočetní náročností vyžadující jeden dotaz na šifrovací orákulum a 

malý počet pokusů o falzifikaci. 

 

V práci jsem nalezl několik drobných nepřesností a gramatických chyb (interpunkce), 

ale vzhledem ke značnému rozsahu práce je to přirozené. 

 

Celkové hodnocení  

Diplomant vykonal velké množství vysoce kvalifikované práce, během níž získal nové 

nečekané výsledky, které dokumentují jeho důkladnost a vhled. Výslednou práci 

považuji z hlediska motivace, s níž byla zadána, za velmi užitečnou. 

 

Známku navrhuji:  Výborně 

 

 

RNDr. Bohuslav RUDOLF   

NÚKIB, Praha, dne 19. 1. 2018  

 

 

 

 


