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1. Wprowadzenie do kryptografii  

 
 
Ochrona danych – dziedzina wiedzy zajmującą się metodami zabezpieczenia 
danych przed nielegalnym odczytem, dostępem oraz modyfikacją w 
systemach i sieciach komputerowych.  
 
W ujęciu stosowanym w niniejszym wykładzie ochrona danych obejmuje 
również zabezpieczanie przed błędami transmisji danych w kanałach 
komunikacyjnych oraz błędami pamięci – np. pamięci ECC (zastosowanie 
kodów detekcyjnych i korekcyjnych).  
 

Mochnacki W., Kody korekcyjne i kryptografia, Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2000. 
 

Pojęcia związane z ochroną danych.  
 
 Kryptografia – dziedzina wiedzy zajmująca się zabezpieczaniem informacji 

(szyfrowanie, deszyfrowanie); obejmuje metody utajniania danych w 
wyniku ich przekształcenia metodami matematycznymi w szyfry.  
 

 Kryptoanaliza - sztuka łamania szyfrów. 
 

 Kryptologia - dziedzina matematyki, obejmująca kryptografię 
                         i kryptoanalizę.  
 
 Kody detekcyjno-korekcyjne – umożliwiają wykrywanie i korekcję błędów.  

 
Normalizacja pojęcia bezpieczeństwa informacji pojawiła się wraz z polską 
normą PN-ISO/IEC 27001:2007. 
 
Jest to rozwinięcie międzynarodowej normy ISO 27001, która definiuje 
aspekty zarządzania bezpieczeństwem informacji.  
 
Według normy najważniejsze elementy bezpieczeństwa informacji obejmują 
zachowanie: 
 
- poufności, 
 
- integralności, 
 
- dostępności.  
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Podstawowe aspekty ochrony danych (informacji) w ujęciu 
niniejszego wykładu: 
 
- poufność lub prywatność dotyczy ochrony danych przed 
nielegalnym dostępem do nich; 
 
- autentyczność lub integralność jest zabezpieczeniem przed 
bezprawną modyfikacją danych.  
 
Realizacja zadań ochrony danych wymaga identyfikacji oraz 
uwierzytelnienia podmiotu, a także uwierzytelnienia źródła 
pochodzenia informacji.  
 
Istotny jest również problem generowania oraz dystrybucji kluczy 
kryptograficznych.  
 
 
Oprócz metod kryptograficznych ochrony danych stosuje się 
również metody: 
  

 organizacyjne (różne metody administracyjne takie jak podział 
kompetencji personelu, kontrola dostępu i rozliczanie czasu 
pracy; procedury i metody organizacyjne, szkolenie i orientowanie 
się pracowników w zakresie bezpieczeństwa, kontrola); 
 

 techniczne (zabezpieczenia techniczne obejmują środki fizyczne 
oraz identyfikację, uwierzytelnienie i upoważnienie personelu;  
zabezpieczenia fizyczne  - bramy, kraty, systemy monitorowania, 
systemy identyfikacji, itp., umożliwiają odgrodzenie obszarów o 
ograniczonym dostępie oraz kontrolę użytkowników wchodzących 
do tych obszarów lub wychodzących z nich). 

 
 
 
Mochnacki W., Kody korekcyjne i kryptografia, Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2000. 
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Kryptografia: dziedzina wiedzy zajmująca się szyfrowaniem, czyli 
metodami utajniania treści wiadomości. 
 
W wyniku szyfrowania (encryption) tekst jawny (plaintext), 
nazywany też tekstem otwartym (cleartext), zostaje przekształcony 
w tekst zaszyfrowany zwany kryptogramem lub szyfrogramem 
(ciphertext). 
 
Proces odtwarzania treści kryptogramu nazywamy deszyfrowaniem 
(decryption). 
 
 

Tekst jawny

 
 
 
 

Algorytm kryptograficzny (szyfr) - funkcja matematyczna służąca 
do szyfrowania i deszyfrowania wiadomości.  
 

Szyfrowanie tekstu jawnego - algorytm szyfrujący (encryption 
algorithm). 
 

Deszyfrowanie kryptogramów - algorytm deszyfrujący  
                                                      (decryption algorithm).  
 

Szyfrowanie i deszyfrowanie - z udziałem kluczy 

kryptograficznych.    
 

Klucze przyjmują wiele wartości z określonego zbioru  - przestrzeń 

klucza. 
 
Na ogół algorytmy kryptograficzne nie są tajne. Tajność operacji 
szyfrowania zapewnia się poprzez tajne klucze kryptograficzne.  
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System kryptograficzny:  
 
-  algorytm kryptograficzny, 
-  klucze kryptograficzne, 
-  metoda implementacji (sprzęt i oprogramowanie).      

 
 
Przed erą komputerową systemy kryptograficzne działały na 
pojedynczych znakach. Wykorzystywano głównie algorytmy 
kryptograficzne, które dokonywały podstawień lub przestawień 
znaków w oparciu o tajny element (np. klucz, tablicę podstawień). 
Obecnie kryptografię taką określa się mianem kryptografii 
klasycznej.  
 
 

Systemy kryptograficzne z kluczem tajnym (secret-key systems): 
 
 ten sam klucz służy do szyfrowania i deszyfrowania informacji; 

systemy takie nazywane są systemami symetrycznymi, a 
stosowane w nich algorytmy algorytmami symetrycznymi 
(przykłady algorytmów symetrycznych: DES, 3DES, IDEA, AES, 
Blowfish, RC4).   

 
Szyfry symetryczne pod względem techniki szyfrowania dzielą się 
na:  
 
• szyfry strumieniowe (stream ciphers), 
 
• szyfry blokowe (block ciphers). 
 
W szyfrowaniu strumieniowym lub potokowym przetwarzaną 
jednostką jest bit lub znak, a w szyfrowaniu blokowym blok bitów 
lub znaków. Obie te metody szyfrowania mogą być używane 
zarówno w transmisji danych, jak i do przechowywania danych w 
pamięciach. 
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Systemy kryptograficzne z kluczem jawnym lub publicznym  
(public-key systems):   
 
 używają dwóch oddzielnych kluczy do szyfrowania i 

deszyfrowania; system taki nosi nazwę systemu asymetrycznego, 
a stosowane w nich algorytmy algorytmami asymetrycznymi 
(przykłady algorytmów asymetrycznych: RSA, ElGamala, DSA – 
Digital Signature Algorithm);   

  
•  klucz szyfrujący  - klucz jawny, nazywany kluczem publicznym 

(public key); 
 

•  klucz deszyfrujący - klucz tajny, nazywany kluczem 
prywatnym (private key). 

 
 

Kryptoanaliza 
 
Kryptoanaliza - nauka o odtwarzaniu tekstu jawnego, gdy nie znamy 
klucza, a także o odtwarzaniu samego klucza.  
 
Kryptoanaliza zajmuje się również wyszukiwaniem słabych punktów 
kryptogramu, które umożliwią poznanie tekstu jawnego.  
 
Działanie kryptoanalityka nazywa się łamaniem szyfru (attack).  
 
Podczas łamania szyfrów można założyć, że kryptoanalityk zna 
algorytm kryptograficzny, chociaż w rzeczywistości założenie takie 
nie zawsze jest prawdziwe.   
 
Szyfry bazujące na tajnych algorytmach są mało bezpieczne, więc 
odtworzenie algorytmu jest tylko kwestią czasu i pieniędzy.  
 
Kryptoanalitycy przeważnie opierają się w swojej pracy na 
fragmentach kryptogramów i fragmentach tekstów jawnych, które 
zdobywają mniej lub bardziej legalnymi metodami.  
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Techniki łamania szyfrów:  
 
•  Metoda prób i błędów. 
 
Metoda prób i błędów polega na podstawianiu różnych kombinacji 
klucza i poszukiwaniu sensownego tekstu jawnego. Metoda łamania 
klucza w wyniku wypróbowania wszystkich możliwych jego 
kombinacji nazywa się atakiem brutalnym. 
 
•  Analiza statystyczna. 
 
Analiza statystyczna sprowadza się do określenia 
prawdopodobieństwa rozkładu liter w kryptogramie i tekście 
jawnym. Ponieważ rozkład liter jest charakterystyczną cechą 
każdego języka, informacje takie można wykorzystać do łamania 
niektórych szyfrów, np. szyfrów podstawieniowych. 
 
•  Wyszukiwanie prawdopodobnych słów. 
 
Każdy dokument lub program zawiera pewne słowa i zwroty 
pojawiające się w określonych miejscach. W dokumentach takimi 
słowami są np. nazwy miejscowości i zwroty grzecznościowe, a w 
programach słowa kluczowe. Za pomocą prawdopodobnych słów 
można znaleźć fragmenty klucza. 
 
•  Analiza matematyczna. 
 
Metoda ta polega na napisaniu układu równań na podstawie 
znanych algorytmów, rozwiązanie, których da wartości zmiennych, 
reprezentujących fragmenty wiadomości lub klucza. W ten sposób 
można również uzyskać wyrażenia generujące klucze 
kryptograficzne. 
 
W zależności od informacji, jakie posiada kryptoanalityk, wybiera on 
jedną z metod postępowania.  
 
 
Metody łamania szyfrów można podzielić na trzy grupy. 
 



 9 

1. Łamanie szyfru ze znanym kryptogramem (cipher-only attack). 
 
 Na podstawie kilku kryptogramów kryptoanalityk stara się 
znaleźć fragmenty tekstu jawnego i klucza, które pozwolą 
odszyfrować inne kryptogramy. W tym przypadku kryptoanalityk 
może wykorzystać metodę prób i błędów, analizę statystyczną lub 
poszukiwać prawdopodobnego słowa. 
 
2. Łamanie szyfru ze znanym tekstem jawnym (known-plaintext 
attack). 
 
Kryptoanalityk dysponuje fragmentami kryptogramów i 
odpowiadających im tekstów jawnych. Stara się on określić klucz i 
algorytm do deszyfrowania kolejnych wiadomości zaszyfrowanych 
tym samym kluczem.  
 
3. Łamanie szyfru z wybranym tekstem jawnym (chosen-plaintext 
attack). 
 
Podczas łamania szyfru z wybranym tekstem jawnym kryptoanalityk 
może zdobyć kryptogram odpowiadający wybranemu fragmentowi 
tekstu jawnego. Sytuacja taka jest dogodniejsza niż w poprzednim 
przypadku, gdyż kryptoanalityk może zdobyć więcej informacji o 
kluczu. Ilość informacji pozwala zwykle zastosować analizą 
matematyczną. Na taki atak są szczególnie narażone bazy danych 
wtedy, gdy użytkownik wprowadza do nich określone informacje. 
Kryptoanalityk może wówczas obserwować zmiany w ich tekście 
zaszyfrowanym. 
 

Poziomy bezpieczeństwa systemów kryptograficznych 
 
Systemy kryptograficzne mogą mieć różne poziomy 
bezpieczeństwa.  
 
Teoretycznie wszystkie szyfry można złamać, jeśli do dyspozycji 
będzie dostatecznie dużo czasu i mocy obliczeniowej. Ponieważ 
złamanie niektórych szyfrów wymaga zbyt dużych nakładów, 
praktycznie nie można ich złamać i są one uważane za bezpieczne.  
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Do określenia szyfrów bezpiecznych stosuje się dwa pojęcia: 
  
- bezpieczeństwa bezwarunkowego, 
 
- bezpieczeństwa obliczeniowego.  
 
Szyfr jest bezwarunkowo bezpieczny, jeśli niezależnie od liczby 
przechwyconych kryptogramów nie ma w nich wystarczających 
informacji, aby jednoznacznie określić tekst jawny.  
 
Szyfr jest bezpieczny obliczeniowo, gdy nie można go złamać 
analitycznie za pomocą dostępnych środków.  
 
Ilość czasu i mocy obliczeniowej potrzebnej do złamania szyfru 
nazywamy nakładem pracy i określamy za pomocą liczby operacji 
komputerowych. Ponieważ moc obliczeniowa komputerów ciągle 
rośnie, więc utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
szyfrów wymaga konstruowania coraz lepszych algorytmów krypto-
graficznych. 
 

Kryteria oceny systemów kryptograficznych 
 
 
Istnieje wiele kryteriów służących do oceny użytkowych właściwości 
systemu kryptograficznego. Pięć najważniejszych to: 
 
1. Stopień tajności 

 
Stopień tajności ocenia się za pomocą złożoności obliczeniowej. 
Podstaw do analizowania złożoności obliczeniowej szyfrów 
dostarcza teoria złożoności. Złożoność obliczeniowa algorytmu 
zależy od ilości pracy i ilości przechwyconego materiału 
potrzebnego do złamania szyfru. W ilości pracy uwzględnia się 
zasoby komputerowe, a ilość zgromadzonego materiału musi dać 
rozwiązanie jednoznaczne. System kryptograficzny jest bezpieczny 
wówczas, gdy wzrost ilości przechwyconego materiału nie ułatwia 
złamania szyfru.   
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2. Rozmiar klucza 
  
Klucze kryptograficzne są transmitowane kanałami transmisyjnymi 
lub przechowywane w pamięciach. Aby nie obciążać kanałów i 
pamięci, rozmiar klucza powinien być jak najmniejszy. Z drugiej 
strony dłuższy klucz zapewnia większy stopień tajności. 
 
3. Złożoność algorytmów szyfrującego i deszyfrującego  
 
Złożoność algorytmów kryptograficznych powoduje przedłużenie 
czasu wykonywania operacji kryptograficznych i z tego względu 
powinny one być możliwie proste. Jednak bardziej złożone 
algorytmy kryptograficzne zapewniają wyższy stopień tajności. 
 
4. Propagacja błędów 
 
W niektórych typach szyfrów nawet pojedyncze błędy transmisyjne 
powodują dużą liczbę błędów na wyjściu deszyfratora. Wywołuje to 
stratę informacji i konieczność jej retransmisji. Dlatego też dąży się 
od ograniczenia propagacji błędów. 
 
5.  Zwiększenie objętości danych 
 
W niektórych systemach kryptograficznych wzrasta objętość danych 
na wyjściu szyfratora w porównaniu z jego wejściem. Ten 
niepożądany efekt powoduje wzrost objętości przesyłanych danych 
oraz jest przyczyną wielu problemów na wyjściu systemu 
kryptograficznego i dlatego powinien być ograniczony. 
 
Wartości parametrów użytkowych systemu kryptograficznego 
powinny wynikać z założonego stopnia bezpieczeństwa systemu. 
Stopień bezpieczeństwa systemu kryptograficznego decyduje o 
tym, jak trudno jest złamać szyfr. 
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Elementarne algorytmy szyfrowania 
 
Szyfry podstawieniowe  
 
W szyfrze podstawieniowym każda litera lub grupa liter tekstu 
jawnego jest zastępowana inną literą lub inną grupą liter.  
 
Szyfry podstawieniowe należą do szyfrów z tajnym kluczem. 
 
Kryptografia klasyczna obejmuje cztery grupy szyfrów 
podstawieniowych: 
 
• monoalfabetowe: szyfry te zawierają takie same znaki w alfabecie  
  jawnym i tajnym; są nazywane również prostymi szyframi  
  podstawieniowym lub endomorficznymi. 
 
• homofoniczne: w szyfrach tych każdemu znakowi tekstu jawnego  
  przyporządkowuje się po kilka znaków kryptogramu. 
 
• wieloalfabetowe: szyfry wieloalfabetowe stanowią kombinacje  
  wielu prostych szyfrów podstawieniowych; zmiana alfabetu może  
  na przykład następować wraz ze zmianą pozycji znaku tekstu  
  jawnego. 
 
• poligramowe: w szyfrach poligramowych szyfruje się grupy  
                         znaków. 
 

Proste szyfry monoalfabetowe 
 
W prostych szyfrach podstawieniowych lub monoalfabetowych 
stosuje się jednoznaczne odwzorowanie, które zastępuje każdy 
znak tekstu jawnego mi odpowiadającym mu znakiem kryptogramu 
f(mi).  
 
W celu zaszyfrowania tekstu jawnego złożonego z ciągu znaków  
m = m1, m2, m3, …, mk przekształcenie f stosujemy do każdego 
znaku, skąd otrzymujemy E(f,m) = f(m1), f(m2), f(m3), …, f(mk).  
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Prosty szyfr monoalfabetowy można zdefiniować za pomocą tabeli 
podstawień (stałe podstawianie liter z tego samego alfabetu), np.  
 

 
 
Na przykład tekstowi jawnemu ALA odpowiada szyfr DOD. 
 
W prostym szyfrze podstawieniowym odwzorowaniu n znaków 
odpowiada permutacja liczb całkowitych: 1,2,...,n. Liczba możliwych 
podstawień wynosi n! = n(n-1)(n-2) … 1.  
 
Kluczem podstawieniowym jest permutacja elementów 
stosowanego alfabetu. Dla alfabetu angielskiego, zawierającego 26 
liter, istnieje 26! różnych podstawień. Jednak szyfry 
monoalfabetowe są dość łatwe do złamania za pomocą analizy 
częstotliwości występowania znaków. 
 

Szyfry przesunięte 
 
Odmianą szyfrów monoalfabetowych są szyfry przesunięte.  
 
W szyfrach tych alfabetem tajnym f(m) jest alfabet przesunięty 
cyklicznie o pewną liczbę pozycji k. 
 
Przykładem takiego szyfru jest szyfr Cezara, w którym k = 3. 
 
Jeśli korzystamy z alfabetu n = 26 literowego, to jego znaki możemy 
zakodować za pomocą liczb w sposób pokazany w tabeli: 
 

 
  
 
 



 14 

 
Liczby odpowiadające znakom informacji m w alfabecie 
przesuniętym oblicza się z zależności 
 
f(m) = (m + k) mod n,  
 
gdzie n jest liczbą znaków. 
 
Jeśli znakiem kryptogramu jest znak c, to przekształcenie 
deszyfrujące ma postać:  
 
f−1(c) = (c − k)  mod n.  
 
Gdy stosujemy szyfr Cezara, dla którego k = 3, tekstowi jawnemu 
KRYPTOGRAFIA odpowiada kryptogram NUBSWRJUDILD. 
 
Można stosować szyfr podstawieniowy z iloczynem, w którym znaki 
tekstu jawnego mnoży się przez klucz k:  
 
f(m) = m k  mod n,  
 
gdzie n jest liczbą znaków. 
 
Ze względu na warunek jednoznacznego deszyfrowania klucz k 
wybiera się w taki sposób, aby k i n były względnie pierwsze, tj. 
NWD(n,k) = 1 (NWD – największy wspólny dzielnik).  
 
Do deszyfrowania stosuje się liczbę odwrotną k-1 liczoną modulo n, 
którą oblicza się z zależności: 
 
k k-1 (mod n) = 1, 
 
czyli  dla danych k i n, liczba k-1 jest rozwiązaniem równania  
 
k k-1 = t n + 1, gdzie k-1 i t są liczbami całkowitymi.  
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Równania modularne (kongruencje) mod n mają nieskończenie 
wiele rozwiązań w liczbach całkowitych, dlatego dla potrzeb 
kryptograficznych przyjmujemy element k-1, będący najmniejszą 
liczbą dodatnią.       
 
Funkcja deszyfrująca dla szyfru, w którym zastosowano iloczyn, 
będzie postaci: 
 
f-1(c) = c k-1 mod n. 
 
Szyfrowanie i deszyfrowanie za pomocą szyfru podstawieniowego z 
iloczynem. 
 
Zaszyfrujmy znak tekstu jawnego S - 18 dla k=7 i n=26. Znak 
kryptogramu obliczamy ze wzoru, podstawiając za m liczbę 18 
odpowiadającą literze S.  
 

f(m) = m k  mod  n = 18⋅7 mod 26 = 22. 
 
Literze S - 18 tekstu jawnego odpowiada litera W - 22 kryptogramu. 
 

Liczba k-1=15, ponieważ 7 ⋅15 (mod 26) = 1.  
 
Znak tekstu jawnego odpowiadający znakowi kryptogramu W - 22 
obliczamy z równania:  
 

f-1(c) = c k-1 mod n = 22⋅15 mod 26 = 18. 
 
W wyniku deszyfrowania otrzymaliśmy literę S - 18. 
 
Liczbę odwrotną k-1 modulo n obliczamy, rozwiązując kongruencję  
 
k k-1 (mod n) = 1, 
  
Każda kongruencja ma nieskończenie wiele rozwiązań. Dla celów 
kryptograficznych potrzebny jest pierwiastek będący najmniejszą 
liczbą dodatnią.  
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Rozwiązanie takie można znaleźć, rozwiązując następujące 
równanie w dziedzinie liczb całkowitych 
 
(*)  k k-1 − t n = 1,  
 
gdzie k i n są wiadome, a szukamy k-1.  
 
Równanie to można rozwiązać, odwracając algorytm Euklidesa. 
 
Algorytm Euklidesa stosuje się do wyznaczania największego 
wspólnego dzielnika NWD. Jeśli d = NWD(a,b), to NWD można 
przedstawić w postaci kombinacji liniowej liczb a i b ze 
współczynnikami całkowitymi, to jest d = u a + v b. Opierając się na 
tym twierdzeniu, można rozwiązać równanie (*).  
 
Ilustruje to przykład: wyznaczenie liczby odwrotnej modulo n. 
 
Przyjmijmy dane z przykładu: k=7 i n=26. Szukamy k-1, stosując 
algorytm Euklidesa. W tym celu należy rozwiązać równanie (*).  
 

k-1 ⋅ 7 − t ⋅ 26 = 1. 
 
Najpierw wyznaczamy NWD(7,26), który jest ostatnią niezerową 
resztą:  
 

26 = 3⋅7 + 5,    7 = 1⋅5 + 2,   5 = 2⋅2 + 1 (ostatnia reszta).  
 
W tym przypadku NWD(7,26) = 1.  
 
Aby przedstawić liczbę 1 jako kombinację liniową liczb k=7 i n=26, 
wykorzystujemy ciąg równości od ostatniej do pierwszej w 
algorytmie Euklidesa.  
 
W każdym kroku zapisujemy liczbę 1 wykorzystując wcześniejsze 
reszty, aż dojdziemy do samych liczb k=7 i n=26: 
 

1 = 5 - 2⋅2 = 5 - 2(7 - 1⋅5) = 3⋅5 - 2⋅7 = 3⋅(26 - 3⋅7) - 2⋅7 =  

= 3 ⋅ 26 - 11 ⋅ 7.  
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W niektórych przypadkach występuje potrzeba zmiany znaków liczb 
w końcowym wyrażeniu. Aby zmienić znaki liczb, dodajemy i 

odejmujemy liczbę równą 7 ⋅ 26: 
 

1 = 3 ⋅ 26 + ( -7 ⋅ 26 + 26 ⋅ 7) - 11⋅ 7 = 15 ⋅ 7 − 4 ⋅ 26 = k-1k − t n =1 .  
 
Porównując pierwsze równanie tego przykładu z otrzymanym 
wynikiem, widzimy, że  
 
k-1 = 15, 
k   = 7, 
t   = 4, 
n  = 26.  
 
Metodę przesunięcia i mnożenia w szyfrach prostych można łączyć, 
w wyniku czego otrzymujemy przekształcenie afiniczne (szyfr 
afiniczny):  
 
f(m) = (m k1 + k2) mod n, 
 
gdzie k1 i n są liczbami względnie pierwszymi.  
 
Kluczem jest tu para liczb k1 i k2. 
 
 
 
Szyfry monoalfabetyczne można łatwo złamać, stosując analizę 
statystyczną. 
 
Jeśli znamy tekst jawny odpowiadający kryptogramowi, to badamy 
rozkład częstości występowania znaków w tekście jawnym i 
kryptogramie. Następnie kojarzymy znaki o zbliżonej częstości.  
 
Jeśli nie znamy tekstu jawnego, to badamy rozkład częstości 
występowania znaków w kryptogramie. Następnie kojarzymy znaki 
o zbliżonej częstości na podstawie tabeli określającej częstość 
występowania wybranych znaków w tekstach jawnych w danym 
języku. Znaki o podobnych częstościach odpowiadają sobie.  
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Względną częstość występowania liter, spacji, liczb oraz kropki i 
przecinka w języku literackim angielskim i polskim oraz programach 
w Pascalu pokazano w tabeli. Kreska w tabeli oznacza, że częstość 
występowania znaku jest mniejsza od 0,0005. 
 
Najłatwiej złamać szyfry oparte na alfabetach przesuniętych, 
ponieważ każda litera kryptogramu znajduje się w stałej odległości 
od odpowiedniej litery tekstu jawnego. W przypadku szyfrów, 
w których korzysta się z przekształceń afinicznych współczynniki k1 
i k2 można wyznaczyć, rozwiązując układ równań: 
 
 
(m1 k1 + k2) mod n = c1, 
 
(m2 k1 + k2) mod n = c2,  (***) 
 
… 
 
(mt k1 + k2) mod n = ct, 
 
gdzie mi są liczbami odpowiadającymi znakom tekstu jawnego, a ci 
liczbami odpowiadającymi znakom kryptogramu. 
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Łamanie szyfru z przekształceniem afinicznym. 
 
Załóżmy, że w tekście jawnym i kryptogramie wykryto zgodne 
prawdopodobieństwa występowania następujących par liter: F - 5 i 
R - 17 oraz J - 9 i T - 19. Jest n = 26 (liczba liter alfabetu).  
 
Podstawiając do wzoru (***) liczby odpowiadające literom,  
otrzymamy: 
 
(5 k1 + k2) mod 26 = 17, 
 
(9 k1 + k2) mod 26 = 19, 
 
Po odjęciu równania pierwszego od drugiego można obliczyć k1: 
 
(4 k1 ) mod 26 = 2, czyli k1 = 7 (najmniejsza wartość; inna: k1 = 33).  
  
Liczbę k2 obliczamy z pierwszego równania: 
 
(35 + k2) mod 26 = 17, k2 = 8.  
 
W praktyce, aby znaleźć k1 i k2, musimy korzystać z więcej niż 
dwóch równań, ponieważ powyższe równania mają rozwiązania 
wielokrotne. Rozwiązania wielokrotne występują w przypadku, gdy 
mi jest podzielnikiem n oraz jeśli prawdopodobieństwa 
występowania kilku liter w tekście są w przybliżeniu równe. 
 

Szyfry podstawieniowe homofoniczne 
 
Szyfr homofoniczny odwzorowuje każdy znak tekstu jawnego mi na 
jeden znak ze zbioru f(mi) tekstu zaszyfrowanego, gdzie zbiory f(mi) 

są rozłączne. Znaki zbioru f(mi) nazywa się homofonami.  
 
Tekst jawny m = m1, m2, …, mk jest zaszyfrowany jako  
 
c = c1, c2, …, ck ,  
 
przy czym ci wybiera się dowolnie ze zbioru homofonów f(mi).  
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Przyjmijmy, że litery alfabetu angielskiego są szyfrowane jako liczby 
dwucyfrowe. 
 
Liczba znaków przydzielonych każdej literze jest proporcjonalna do 
względnej częstości jej występowania w tekście i każda z liczb jest 
przydzielona tylko jednej literze. 
 
Niżej podano fragment tabeli z możliwym przyporządkowaniem 
liczb. 
 

 
 
Na przykład tekst jawny m=ADA może być zaszyfrowany jako 
c = 34 11 41 lub jako 19 28 96 – wybieramy dowolne homofony.  
Szyfry homofoniczne są trudniejsze do złamania niż zwykłe szyfry 
podstawieniowe.  
 
Szyfry homofoniczne ukrywają rozkład znaków dzięki przypisaniu 
literom tekstu jawnego wielu symboli kryptogramu. Im więcej 
symboli zostanie przydzielonych literom, tym silniejszy będzie szyfr.  
 
Szyfr ten nie zamazuje jednak statystycznych właściwości języka, 
co jest widoczne np. w analizie rozkładu znaków.  
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Szyfry podstawieniowe wieloalfabetowe 
 
Szyfry wieloalfabetowe lub polialfabetyczne zostały wprowadzone w 
XVI wieku przez Battistę.  
 
Wieloalfabetowe szyfry podstawieniowe mają wiele 
jednoznakowych kluczy, które zmieniają się w procesie 
szyfrowania. Każdy z kluczy szyfruje tylko jeden znak tekstu 
jawnego.  
 
Po wyczerpaniu się wszystkich kluczy wraca się do klucza 
pierwszego (cykl kluczy). Liczba kluczy jest nazywana okresem 
szyfru.  
 
Najczęściej wieloalfabetowe szyfry podstawieniowe są szyframi 
okresowymi. Szyfr taki ukrywa rozkład znaków tekstu jawnego 
dzięki użyciu wielu podstawień.  
 
Do popularnych szyfrów wieloalfabetowych należą szyfry 
Vigenère’a i Beauforta.  
 

Szyfry Vigenère’a 
 
Szyfr Vigenère’a pochodzi z XVI wieku. Wymaga on przypisania 
znakom tekstu jawnego liczb, np. od 0 do 25 według odpowiedniej 
tabeli.  
 
 
Jeśli kluczem szyfru jest sekwencja znaków k = k1, k2, …, kd, to  
szyfrowanie znaku mi, należącego do jawnego alfabetu 
n-literowego (np. n = 26), określa zależność: 
 
ci = (mi + ki) mod n, 
 
Wyrażenie deszyfrujące ma postać: 
 
mi = (ci - ki) mod n, 
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Tablica podstawień Vigenère’a 

 
 
 
Jeśli okres szyfru Vigenère’a d=1, szyfr staje się prostym szyfrem 
podstawieniowym. 
 
Szyfr Beauforta jest szczególnym przypadkiem szyfru Vigenère’a, w 
którym: 
 
ci = (mi - ki) mod n.   
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Ponieważ n mod n = 0, możemy napisać 
ci = (mi − ki ) mod n = (mi + (n − ki )mod n. 
 
Szyfr Beauforta odpowiada szyfrowi Vigenère’a z kluczem n − ki. 
Jest on odwrotnością szyfru Vigenère’a. 
 
Szyfry Vigenère’a można stosować w postaci złożonej z wieloma 
kluczami ki, li, … , si 
 
ci = (mi + ki + li + … + si ) mod n. 
 
Klucze ki, li, …, si powinny mieć różne okresy.  
 
Okres sumy ki + li + … + si jest równy najmniejszej wspólnej 
wielokrotności okresów poszczególnych kluczy. 
 
Dużym ułatwieniem podczas szyfrowaniu i deszyfrowaniu tekstu jest 
tablica Vigenère’a pokazana na poprzedniej stronie.  
 

Szyfrowanie tekstu szyfrem Vigenère’a. 
 
Załóżmy, że alfabet zawiera n=26 liter, a kluczem szyfru Vigenère’a 
jest ciąg ENTDO o okresie d = 5.  
Do szyfrowania stosujemy tabelę Vigenère’a.  
 
Tekst jawny KRYPTOGRAFIA będzie zaszyfrowany następująco 
m = K R Y P T O G R A F I A 
k = E N T D O E N T D O E N 
c = O E R S H S T K D T MN 
Tablica Vigenère’a może służyć zarówno do szyfrowania, jak i do 
deszyfrowania. 
 
W procesie deszyfrowania szukamy wiersza odpowiadającego 
znakowi klucza, a następnie literę tekstu jawnego odczytujemy w 
nagłówku tej kolumny, w której wystąpi litera kryptogramu. 
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Aby złamać okresowy szyfr podstawieniowy, należy najpierw 
wyznaczyć okres tego szyfru, a następnie wyznaczyć znaki klucza.  
 
Okres wyznacza się, stosując wskaźnik zgodności lub metodę 
Kasiskiego. Algorytmy te opisano w literaturze.  
 
 

Szyfrowanie ciągów binarnych 
 
Bezpieczeństwo szyfrów podstawieniowych wzrasta wraz ze 
wzrostem długości klucza. Jeśli długość klucza jest równa długości 
informacji, a klucz jest losową sekwencją znaków, to takiego szyfru 
nie można złamać.  
 
Szyfr ten nazywamy szyfrem z kluczem jednokrotnym (one time 
pad). Gdy klucz ma redundancję, wówczas może ona być 
wykorzystana do złamania szyfru.  
 
Szyfr z kluczem jednokrotnym został wynaleziony w 1917 r. przez 
Vernama do łączności telegraficznej. Może on być stosowany dla 
ciągów binarnych.  
 
W przypadku ciągów binarnych można zdefiniować dwa klucze: 
klucz 0 i klucz 1. Szyfrowanie dla tak zdefiniowanych kluczy 
realizuje się, dodając modulo 2 kolejne bity tekstu jawnego i klucza: 
 
ci = (mi + ki ) mod 2   dla i = 1, 2, …,  
 
Ponieważ (ki + ki) mod 2 = 0, deszyfrowanie można wykonać za 
pomocą takiej same operacji:  
 
mi = (ci + ki) mod 2  dla  i = 1,2, …  
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W praktyce szyfrator szeregowy dla ciągów binarnych można 
zrealizować za pomocą bramki Ex-OR. Schemat takiego układu 
pokazano poniżej. Układ ten może również służyć do deszfrowania 
kryptogramów. 

 
 
Przykładowe operacje szyfrowania i deszyfrowania: 
 

 
 
Szyfr taki jest mocny, jeśli klucz jest jednokrotny.  
 

Szyfry podstawieniowe poligramowe 
 
Szyfry poligramowe lub wieloliterowe szyfrują jednocześnie większe 
bloki liter. 
 
Złamanie takiego szyfru jest znacznie trudniejsze ze względu na 
ukrycie częstości występowania liter. Typowymi szyframi 
poligramowymi są szyfr Playfaira i szyfr Hilla. 
 
 

Szyfr Playfaira 
 
Szyfr Playfaira został wynaleziony w połowie XIX wieku i był 
stosowany w okresie I wojny światowej. W szyfrze tym należy 
zapisać litery alfabetu w tablicy o rozmiarze 5 x 5 znaków. Do 
utworzenia tablicy stosowane jest słowo-klucz, które zapisujemy w 
początkowych polach tablicy.  
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Na przykład, jeśli użyjmy jako słowa-klucza słowa WAR to 
wpisujemy do tablicy litery alfabetu w kwadracie 5 x 5, zaczynając 
od słowa kluczowego i łącząc litery I oraz J. 
 
Jeśli w słowie kluczu litery zaczynają się powtarzać to je odrzucamy 
przy wpisywaniu do tablicy, np. TATA – wpisujemy TA, MAGDA – 
wpisujemy MAGD.  
 
 

W A R B C 

D E F G H 

I / J K L M N 

O P Q S T 

U V X Y Z 

 
 
W szyfrze tym zastępujemy parę liter tekstu jawnego inną parą liter 
według określonych reguł.  
 
Najpierw dzielimy tekst jawny, który mamy zamiar zaszyfrować na 
digramy, czyli pary liter. Każda z par powinna się składać z dwóch 
różnych od siebie liter. W razie potrzeby możemy w tym celu 
wstawić nieznaczącą literę X. Literę X dodajemy także na końcu 
wtedy, gdy tekst nie kończy się pełnym digramem. 
 

Szyfrowanie pary liter tekstu jawnego m1m2 przeprowadza się 
następująco: 
 
1. Jeśli m1 i m2 znajdują się w tym samym wierszu, to znakami 
kryptogramu c1 i c2 są litery leżące po prawej stronie m1 i m2 , przy 
czym pierwszą kolumnę traktuje się jako położoną na prawo od 
ostatniej. 
 
2. Jeśli m1 i m2 znajdują się w tej samej kolumnie, to znakami 
kryptogramu c1 i c2 są litery leżące poniżej m1 i m2 , przy czym 
pierwszy wiersz traktuje się jako wiersz leżący pod ostatnim 
wierszem. 
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3. Jeśli m1 i m2 znajdują się w różnych wierszach i kolumnach, to 
znakami kryptogramu c1 i c2 są litery leżące w narożnikach 
prostokąta wyznaczonego przez m1 i m2 , przy czym c1 pochodzi z 
wiersza zawierającego m1 , a c2 − z wiersza zawierającego m2. 
 
4. Jeśli m1 = m2 , to do tekstu jawnego między te litery wstawia się 
nieznaczącą literę, np. X, co eliminuje powtórzenia. Podobnie 
dopisuje się nieznaczącą literę na końcu tekstu, jeśli ostatnia litera 
nie ma pary. 
 
Stosując powyższe zasady, po zaszyfrowaniu tekstu jawnego 
KRYPTOGRAFIA otrzymamy kryptogram: LAVSOPFBERKW.  
 
KR – LA, 
YP – VS, 
TO – OP, 
GR – FB, 
AF – ER, 
IA – KW.  
 

Szyfr Hilla 
 
Szyfr Hilla dokonuje przekształcenia liniowego d znaków tekstu 
jawnego m1m2…md w d znaków kryptogramu c1c2…cd.  
 
Kluczem jest macierz współczynników. 
 
Dla d = 2, wyrażenie szyfrujące ma postać: 
 

 
 
Deszyfrowanie wykonuje się, używając macierzy odwrotnej K−1, 
przy czym K−1K mod n = I, gdzie I jest macierzą jednostkową. 
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Szyfry przestawieniowe 
 
Szyfr przestawieniowy lub permutacyjny (transposition cipher) 
zmienia kolejność znaków w tekście.  
 
Przekształcenia to można wykonać za pomocą figur 
geometrycznych lub odpowiednich narzędzi (np. spartańska 
scytela) w sposób pokazany poniżej.  
 

 
 
Figurą geometryczną tradycyjnie jest macierz dwuwymiarowa.  
 
Wtedy tekst jawny zapisujemy np. w wierszach o określonej liczbie 
pozycji, a następnie odczytujemy go w kolumnach.  
 
Deszyfrowanie odbywa się dzięki zapisaniu kryptogramu w 
kolumnach i odczytaniu go w wierszach.  
Klucz tego szyfru składa się z macierzy oraz ścieżek 
zapisu i odczytu. 
 
Np.  
 
tekst jawny: POLITECHNIKA 
szyfrogram: PICIOTHKLENA 
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Można również odczytywać kolumnami, ale według ich określonej 
permutacji, np.: 3, 1, 2. Wówczas otrzyumamy: 
 
tekst jawny: POLITECHNIKA, permutacja kolumn 3, 1, 2;  
szyfrogram: LENAPICIOTHK . 
 
Do permutowania znaków można używać odpowiednich 
przedmiotów, np.  
 
spartańska scytela z V wieku p. n. e.  

 
 
 
 
W szyfrach przestawieniowych można stosować różne figury 
geometryczne oraz przestawiać kolumny macierzy.  
 
Szyfry te nie zmieniają częstości występowania liter.  
 
Szyfry przestawieniowe mogą być łamane metodą anagramową 
opartą na badaniu częstości występowania digramów i trigramów w 
tekście zaszyfrowanym. 
 
Szyfry przestawieniowe można opisać za pomocą permutacji. Wiele 
szyfrów przestawieniowych permutuje znaki tekstu jawnego z 
pewnym okresem p. Szyfry takie nazywamy permutacyjnymi.  
 
Szyfry przestawieniowe są najczęściej wykorzystywane jako 
elementy składowe szyfrów złożonych. 
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Szyfry kaskadowe 
 
Szyfry kaskadowe stanowią połączenie podstawowych metod 
szyfrowania, jakimi są: 
 

 pojedyncze podstawienie, 
 

 pojedyncze przestawienie.  
 
W ten sposób otrzymujemy szyfr złożony nazywany szyfrem 
kaskadowym lub produktowym (product cipher).  
 
Szyfry kaskadowe są połączeniem szyfrów podstawieniowych lub 
podstawieniowych i przestawieniowych. Szyfry takie mają lepsze 
właściwości kryptograficzne niż samo podstawienie lub 
przestawienie.  
 
Szyfry kaskadowe są realizowane w szyfrujących maszynach 
rotorowych i algorytmach komputerowych.  
 
Ich przykładami są: szyfr maszyny rotorowej Enigma oraz algorytmy 
komputerowe Lucifer i DES.  
 
Charakterystykę teoretyczną szyfrów kaskadowych podał Shannon.   
 
Szyfry kaskadowe własności:  
 
- umożliwiają zmniejszenie nadmiarowości tekstu jawnego i 
zwiększenie bezpieczeństwa szyfru;  
w tym celu stosuje się dwie podstawowe techniki: mieszania 
(confusion) i rozproszenia (diffusion); 
 
- mieszanie zmniejsza związek między tekstem jawnym a 
kryptogramem i jest realizowane w wyniku podstawienia; 
podstawienia, nawet złożone, nie są dostatecznie skutecznym 
zabezpieczeniem; przykładem jest algorytm Enigmy, który został 
złamany bez zastosowania komputerów; 
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- rozproszenie rozprzestrzenia nadmiarowość tekstu jawnego po 
całym kryptogramie; rozproszenie realizuje się za pomocą 
przestawienia. 
 
W szyfrach strumieniowych używa się wyłącznie techniki mieszania.  
 
W szyfrach blokowych są stosowane obie techniki: mieszania i 
rozproszenia. Użycie wyłącznie rozproszenia jest mało skuteczne, 
gdyż szyfr taki można łatwo złamać. 
 
 

Maszyny rotorowe 
 
W latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku wynaleziono wiele 
urządzeń mechanicznych i elektromechanicznych do szyfrowania 
tekstów. Głównym elementem tych maszyn był wirnik, zwany 
rotorem, do wykonywania podstawień.  
 
Maszyna rotorowa miała kilka rotorów i realizowała szyfr Vigenère’a 
z bardzo długim okresem. Klucz szyfrujący był określony sposobem 
okablowania rotorów i ich położeniem. Ze zmianą położenia rotorów 
następowała zmiana klucza. 
 

 
 
Maszyny rotorowe stosowano w okresie II wojny światowej.  
 
Najbardziej znaną maszyną elektromechaniczną z tego okresu jest 
niemiecka Enigma. Schemat blokowy Enigmy przedstawia rysunek.  
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Litery tekstu jawnego wprowadzano z klawiatury, a znaki 
kryptogramu podświetlano na płycie wyjściowej. Struktura połączeń 
maszyny umożliwiała szyfrowanie i deszyfrowanie dokumentów.  
 
Elementami szyfrującymi w maszynie były obracający się rotor i 
łącznica. W Enigmie rotor miał od czterech do ośmiu wirników. 
Łącznica umożliwiała zamianę 12 liter spośród 26 liter alfabetu, co 
zwiększało ogólną liczbę kluczy. Każdy z wirników miał 26 pozycji, 
a okres dla maszyny z n rotorami jest równy 26n.  
 
Na przykład maszyna z czterema wirnikami ma okres 264 = 456976. 
Całkowita liczba możliwych do uzyskania kluczy wynosiła około 

2 ⋅1020. 
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Pomimo złożoności Enigmy jej metody szyfrowania zostały złamane 
przez polskich kryptografów (Rejewski, Różycki, Zygalski) w końcu 
1932 r. W czasie II wojny światowej wiedza ta została przekazana 
Brytyjczykom i Francuzom.  
 
Metody szyfrowania stosowane w Enigmie można zrealizować 
programowo. Rozwiązanie takie zaimplementowano w systemie 
operacyjnym Unix do szyfrowania plików. 
 

Algorytm Lucifer 
 
Algorytm Lucifer zaprojektowano na początku lat siedemdziesiątych 
w IBM. Szyfr składa się z wykonywanych na przemian podstawień i 
permutacji. Urządzenia realizujące te operacje nazwano skrzynkami 
podstawień S i skrzynkami permutacji P. 
 
Schemat blokowy algorytmu Lucifer pokazano na rysunku. 
Skrzynka permutacji ma 128 wejść i tyle samo wyjść. Zmienia ona 
kolejność bitów.  
 

 
 
 

 



 34 

Na kolejnym rysunku pokazano uproszczoną skrzynkę permutacji o 
ośmiu wejściach. 
 

 
 
Skrzynka podstawień zawiera dwa układy zamieniające liczbę n-
bitową na liczbę 2n-bitową i odwrotnie.  
 
Między tymi układami zmienia się połączenia. Układ taki wykonuje 
przekształcenia nieliniowe, w wyniku czego liczby jedynek i zer są 
różne na wejściu i wyjściu skrzynki podstawień.  
 
W algorytmie ustalono dwa sposoby połączeń, oznaczone przez 0 i 
1, które mogą być wybierane kluczem zewnętrznym. Całkowita 
liczba skrzynek S w układzie wynosi 512. Skrzynkami tymi steruje 
się za pomocą klucza 128 bitowego. Do zamiany ciągu klucza 128-
bitowego na ciąg sterujący 512-bitowy służy specjalny algorytm.  
 
Metody stosowane w szyfrze Lucifer umożliwiły skonstruowanie 
algorytmu szyfrowania symetrycznego DES. 
 
 

Standard szyfrowania symetrycznego DES 
 
W 1977 r. Narodowe Biuro Normalizacji w USA (National Bureau of 
Standards) wprowadziło oficjalnie normę kryptograficzną Data 
Encryption Standard do szyfrowania informacji nieutajnianych przez 
agendy rządowe.  
 
DES szyfruje 64-bitowe bloki danych przy użyciu klucza o długości 
56 bitów. Do szyfrowania i deszyfrowania używa się takiego 
samego algorytmu. 
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Opis algorytmu 
 
Podstawą działania algorytmu DES oraz innych algorytmów 

symetrycznych jest struktura nazywana siecią Feistela, która 
została opublikowana przez pracownika IBM Horsta Feistela.  
 
Sieć (schemat) Feistela pozwala na szyfrowanie i deszyfrowanie 
informacji tym samym algorytmem, mimo iż sama funkcja szyfrująca 

f nie jest odwracalna. Sieć Feistela generuje z tekstu jawnego 
szyfrogram, a z szyfrogramu tekst jawny. Jej zastosowanie 
znacznie uprościło konstruowanie algorytmów szyfrujących, gdyż 

nie trzeba się troszczyć o odwracalność funkcji szyfrującej f. 
 
Źródło: https://pl.wikipedia.org  
 

Tekst jawny dzieli się na dwa równe bloki Li oraz Ri. Funkcja f jest 
właściwym algorytmem szyfrującym. Jako wynik otrzymuje się 
szyfrogram, który jest wykorzystywany w kolejnej rundzie. Numer 

kolejnej rundy oznaczany jest indeksem i, to oznacza iż wynik 
szyfrowania jest ponownie i-krotnie szyfrowany, co polepsza jakość 
szyfrowania. 
 

 
 
Algorytmy zbudowane na bazie sieci Feistela: 
- DES;  - 3DES;  - Twofish;  - FEAL.  
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Na rysunku poniżej pokazano schemat blokowy algorytmu DES.  
 
Li = Ri-1,  Ki – klucz wejściowy po i-tej modyfikacji; K1, K2, … 
 
Ri = Li-1 + f(Ri-1, Ki).  
 
 

 
 
 
W algorytmie DES 64-bitowy blok wejściowy jest poddany 
permutacji początkowej IP zgodnie z tabelą poniżej.  
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Permutacja początkowa IP 
 

 
 
Permutacja IP z ciągu bitów t1 , t2 , t3 , …, t64 tworzy ciąg t58 , t50 , t42, 
…, t7 . Podobnie będą zapisane pozostałe permutacje algorytmu 
DES.  
 
Po wykonaniu permutacji początkowej blok wejściowy jest dzielony 
na dwa bloki: lewy L0 i prawy R0. Dalsze operacje są wykonywane 
oddzielnie na każdym z tych bloków. Blok R0 jest przesuwany na 
lewo, a blok L0 przekształcany z zastosowaniem funkcji szyfrującej 
f(x) i umieszczany z prawej strony.  
 
Funkcja szyfrująca składa się z podstawień i permutacji, a jej 
parametrami są blok R0 i klucz K1. Operacje te powtarza się 
szesnaście razy. Każdy z tych cykli można opisać zależnościami: 
 
Li = Ri-1,  Ki – klucz wejściowy po i-tej modyfikacji; K1, K2, … 
 
Ri = Li-1 + f(Ri-1, Ki).  
 
Po ostatniej iteracji nie zmienia się pozycji części lewej i prawej, 
lecz łączy się je razem i wykonuje permutację końcową IP−1. 
 
Permutacja końcowa IP−1 
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Obliczanie funkcji szyfrującej f 
 
Funkcja szyfrująca f (Ri−1, Ki ) realizuje szereg operacji opisanych 
poniżej.  
 
Danymi wejściowymi funkcji f są: 32-bitowy blok Ri−1 i 48-bitowy 
klucz Ki . Na bloku 32-bitowym Ri−1 wykonuje się permutację 
rozszerzającą E. 
 
Permutacja rozszerzająca E 
 

 
 
W wyniku tej permutacji tworzy się ciąg 48-bitowy. Następnie ciąg 
ten jest dodawany modulo 2 do klucza Ki za pomocą bramki Ex-OR, 
a blok wyjściowy dzieli się na osiem ciągów 6-bitowych. Każdy z 
tych ciągów zostaje poddany operacji podstawienia w następujący 
sposób. Pierwszy i ostatni bit ciągu 6-bitowego określa numer 
wiersza tablicy podstawienia Si od 0 do 3, a cztery bity środkowe – 
numer jej kolumny od 0 do 15. Opisane etapy pokazano na rysunku.  
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Tablice podstawień dla kolejnych iteracji S1 do S8 pokazano w tabeli 
poniżej. Na przykład, jeśli na wejściu elementu S1 będzie ciąg 
binarny 110010, to liczba dziesiętna odpowiadająca ciągowi 
wyjściowemu będzie w 2 wierszu i 9 kolumnie. Liczba ta wynosi 12, 
co odpowiada ciągowi binarnemu 1100. 
 
Tablice podstawień funkcji f 
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Opisany wyżej proces podstawień jest procesem nieliniowym i 
stanowi krytyczny etap w algorytmie. Zapewnia on w znacznym 
stopniu bezpieczeństwo szyfru, gdyż jest trudny do 
przeanalizowania. 
 
Wyniki podstawień zrealizowanych z wykorzystaniem bloków Si 
łączymy razem w jeden ciąg 32-bitowy. Na ciągu tym wykonuje się 
permutację P według tabeli poniżej.  
 
Permutacja P 
 

 
 
Uzyskany w ten sposób ciąg binarny jest dodawany modulo 2 do 
Li−1 za pomocą bramki Ex-OR, w rezultacie czego powstaje blok 
Ri = Li-1 + f(Ri-1, Ki).  
 

Generowanie kluczy 
 
Kolejnym zagadnieniem jest sposób tworzenia kluczy Ki. Klucz 
pierwotny 64-bitowy K wprowadzony do systemu kryptograficznego 
służy do generowania 16 kluczy wtórnych Ki zawierających po 48 
bitów i używanych w procesie szyfrowania i deszyfrowania. 
 
Klucz pierwotny K po odrzuceniu ośmiu bitów parzystości (8, 16, 24, 
32, 48, 56, 64, 72) jest poddany permutacji PC-1, pokazanej w 
tabeli PC-1.  
 
Otrzymany 56-bitowy blok klucza dzieli się na dwa bloki 28-bitowe 
C0 i D0. Bloki te są oddzielnie przesuwane cyklicznie w lewo, w 
wyniku czego powstają ciągi C1 i D1. Liczbę przesunięć w lewo 
bloków klucza dla kolejnych cykli podano w tabeli przesunięć.  
 
Na schemacie generatora klucza przesunięcia są realizowane w 
blokach LSi. Po przesunięciu bloków kluczy w lewo łączy się je 
razem za pomocą operatora konkatenacji i poddaje permutacji PC-2 
pokazanej w tabeli PC-2.  
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Schemat generatora klucza 
 

 
 
 
Permutacja klucza PC-1 
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Permutacja klucza PC-2 

 
 
Permutacja PC-2 jest permutacją z kompresją. Wybiera ona 48 
bitów z ciągu 56-bitowego. Otrzymany w ten sposób 48-bitowy klucz 
jest wykorzystywany w procesie szyfrowania lub deszyfrowania. Do 
deszyfrowania używa się kluczy w odwrotnej kolejności. 
 
Tabela przesunięć kluczy w lewo 

 
 
 

Deszyfrowanie w algorytmie DES 
 
Proces deszyfrowania przebiega według tego samego algorytmu, 
ale w pierwszej iteracji używa się klucza K16, w drugiej K15 itd.  
 
Wynika to z faktu, że permutacja końcowa IP−1 jest odwróceniem 
permutacji początkowej IP, a proces szyfrowania przebiega w 
kolejności odwrotnej: 
 
Ri-1 = Li,     Ki – klucz wejściowy po i-tej modyfikacji; K16, K15, … 
 
Li-1 = Ri + f(Li, Ki).  
 
W algorytmie DES stosuje się klucz 56-bitowy. Liczba kluczy 
możliwych do wygenerowania wynosi 256. Jednak połowę tych 
kluczy stanowią klucze komplementarne, które zawierają zera w 
miejscu jedynek i odwrotnie.  
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Ponieważ w wyniku szyfrowania komplementarnego tekstu jawnego 
za pomocą klucza komplementarnego otrzyma się również 
szyfrogram komplementarny, więc podczas brutalnego ataku na 

szyfr wystarczy przetestować tylko 255 = 3,6 ⋅1016 kluczy. 
 
Najprostszym sposobem zwiększenia rozmiaru klucza oraz mocy 
szyfru jest dwukrotne szyfrowanie z dwoma niezależnymi kluczami 
lub szyfrowanie trzykrotne jak to ma miejsce w algorytmie 3DES.  
 
 

Algorytm 3DES 
 
Jest stosowany w praktyce w wielu zastosowaniach, np. 
szyfrowanie transmisji w tunelach VPN, szyfrowanie plików na 
dyskach.  
 
W algorytmie tym wykorzystywane są dwa klucze S1 i S2, każdy 
będący zwykłym kluczem DES-a 56-bitowym.  
 
Szyfrowanie tekstu jawnego składa się z następujących etapów: 
 

 tekst jawny M jest szyfrowany kluczem S1, tj.  C1 = ES1(M); 
 

 wynik kroku 1 jest deszyfrowany kluczem S2, tj. C2 = DS2(C1); 
 

 wynik kroku 2 jest ponownie szyfrowany kluczem S1, tj. 
C3 = ES1(C2).  

 
Deszyfrowanie jest realizowane w sposób odwrotny, tj.:  
 

 kryptogram deszyfrowany jest kluczem S1, tj. C2 = DS1(C3). 
 

 wynik kroku 1 jest szyfrowany kluczem S2, tj. C1 = ES2(C2). 
 

 wynik kroku 2 jest ponownie deszyfrowany kluczem S1, tj.  
M = DS1(C1).  
 

Ostatecznie otrzymujemy:  M = DS1( ES2( DS1(C3) ) ).  
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Tryby pracy algorytmu DES 
 
Algorytm DES standardowo jest przeznaczony do szyfrowania 
krótkich bloków tekstu złożonych z 8 znaków ASCII (ciąg 64-
bitowy). Aby był on użyteczny w praktyce trzeba rozszerzyć jego 
działanie na teksty o dowolnej długości.  
 

Tryb elektronicznej książki kodowej (ECB - Electronic Codebook) 
 
W trybie ECB tekst jawny M jest dzielony na bloki o równej długości 
q, a następnie każdy z tych bloków M1, M2, …, Mn jest oddzielnie 
szyfrowany za pomocą tego samego klucza K, tj.  
 
EK(M) = EK(M1) EK(M2) … EK(Mn).  
 
W szyfrach blokowych następuje propagacja błędów transmisyjnych 
o zakresie jednego bloku, ale błędy te nie mają wpływu na inne 
bloki. W szczególności, uszkodzenie lub utrata pojedynczych 
bloków nie ma wpływu na możliwość deszyfrowania pozostałych 
części kryptogramu.  
 
Tryb ECB jest najłatwiejszy do implementacji. Brak związków 
między blokami ułatwia szyfrowanie w bazach danych i transmisji 
pracującej w trybie datagramowym. W trybie datagramowym pakiety 
wiadomości są przekazywane niezależnie, a stacja odbiorcza 
układa je w odpowiedniej kolejności. 
 
Słabą stroną ECB jest możliwość zgromadzenia przez 
kryptoanalityka takiej ilości materiałów, która umożliwia złamanie 
szyfru, gdy nie znamy klucza. W tym celu kryptoanalitycy 
wykorzystują powtarzające się fragmenty dokumentów, np. w 
poczcie elektronicznej.  
 
Szyfry blokowe można uodpornić na kryptoanalizę, stosując 

technikę wiązania bloków.   
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Tryb  wiązania bloków zaszyfrowanych (CBC) 
 
W trybie wiązanie bloków wykorzystano technikę sprzężenia 
zwrotnego, w której blok poprzedni służy do modyfikacji szyfrowania 
bloku następnego.  
 
W ten sposób każdy blok szyfrogramu zależy nie tylko od 
bieżącego bloku tekstu jawnego, ale również od wszystkich 
poprzednich bloków. Istnieją różne tryby wiązania bloków, lecz 
najczęściej korzysta się z wiązania bloków zaszyfrowanych (Cipher 

Block Chaining − CBC) i jego modyfikacji. 
 

 
 
Schemat szyfrowania z wiązaniem bloków zaszyfrowanych 
pokazano na rysunku.  
 
Grube linie oznaczają połączenia dla bloków wiadomości. W 
układzie sprzężenia zwrotnego znajdują się rejestry przesuwne 
umożliwiające zapamiętanie bloku kryptogramu. 
 
Kolejny blok wiadomości Mi jest sumowany modulo dwa z 
poprzednim blokiem kryptogramu Ci, a następnie szyfrowany za 
pomocą klucza K w szyfratorze. Szyfrowanie wyraża zależność: 
 
Ci = EK( Mi + Ci-1). 
 
Deszyfrowanie wykonuje się obliczając: 
 
DK( Ci ) + Ci-1 = DK( EK( Mi + Ci-1) ) + Ci-1 = (Mi + Ci-1) + Ci-1 = Mi.  
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W celu rozpoczęcia pracy systemu stosuje się wektor początkowy, 
który jest zwykle ciągiem losowym. 
 
Ponieważ każdy zaszyfrowany blok ma powiązanie z blokiem 
poprzednim, dlatego jeden błąd transmisyjny wpływa najwyżej na 
dwa bloki wyjściowe.  
 
System ten jest wrażliwy na błędy synchronizacji, gdyż przesunięcie 
szyfrogramu nawet o jeden bit powoduje błędną pracę systemu.  
 
Jednocześnie każdy zaszyfrowany blok zależy od wszystkich 
poprzednich bloków zaszyfrowanych, więc cechy statystyczne 
tekstu jawnego rozprzestrzeniają się na cały zaszyfrowany tekst, co 
znacznie utrudnia kryptoanalizę. 
 
Tryb wiązania bloków zaszyfrowanych opracowano w IBM i 
zastosowano w Systemie Ochrony Informacji (Information 
Protection System − IPS). System ten pracuje z algorytmem DES.  
 
Tryb wiązania bloków zaszyfrowanych jest najlepszy do szyfrowania 
plików. Do szyfrowania baz danych wygodniejszy jest tryb 
bezpośredniego szyfrowania bloków.  
 

Algorytmy asymetryczne – z kluczem publicznym 
 
Algorytmy z kluczem jawnym lub publicznym są nazywane 
algorytmami asymetrycznymi w odróżnieniu od algorytmów 
symetrycznych z kluczem tajnym.  
 
Pierwsze algorytmy z kluczem jawnym opublikowano w tym samym 
czasie, kiedy dyskutowano o algorytmie DES (1977) jako o 
proponowanym standardzie. Od 1976 r. zaproponowano wiele 
algorytmów z kluczem jawnym. Tylko kilka z nich jest bezpiecznych 
i praktycznych. 
 
Większość algorytmów z kluczem jawnym bazuje na jednym z 
trzech problemów trudnych obliczeniowo, którymi są: 
• problem plecakowy, 
• problem logarytmu dyskretnego, 
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• problem faktoryzacji (rozkładu liczby na czynniki pierwsze).  
Siła dowolnego algorytmu z kluczem jawnym zależy od złożoności 
obliczeniowej problemu, na którym on bazuje. 
 
Pierwszy algorytm kryptograficzny z kluczem jawnym lub 
publicznym opracowali Merkle i Hellman w 1978 r. Zaproponowali 
oni szyfr, którego bezpieczeństwo opiera się na problemie plecaka, 
będącego problemem NP-zupełnym.  
 
Pojęcie NP pochodzi z teorii złożoności obliczeniowej. Teoria ta 
umożliwia analizowanie złożoności obliczeniowej algorytmów 
kryptograficznych. Zwykle algorytmy klasyfikuje się w zależności 
od ich złożoności czasowej lub przestrzennej wyrażonej jako 
funkcja argumentu n. 
 
Algorytm jest liniowy, jeśli jego złożoność rośnie liniowo ze 
wzrostem n. Podobnie algorytmy mogą być kwadratowe, 
sześcienne, wykładnicze itd. Algorytmy z kluczem jawnym zwykle 
mają złożoność wykładniczą. 
 
Trudność obliczenia logarytmu dyskretnego wykorzystano, między 
innymi, w algorytmie ElGamala, a problem faktoryzacji w algorytmie 
RSA.  
 
Z bezpiecznych i praktycznych algorytmów z kluczem jawnym 
niektóre nadają się do szyfrowania danych, inne zaś do podpisów 
cyfrowych.  
 
Tylko dwa algorytmy, tj. RSA i ElGamala, są odpowiednie zarówno 
do szyfrowania danych, jak i podpisów cyfrowych.  
 
Do podpisów cyfrowych preferowany jest algorytm DSA (Digital 
Signature Algorithm). 
 
Wszystkie algorytmy z kluczem jawnym są w realizacji algorytmami 
wolnymi w porównaniu z algorytmami symetrycznymi. 
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Algorytm Merklego–Hellmana 
 
W algorytmie z kluczem jawnym Merklego–Hellmana wykorzystano 
problem plecaka. Problem plecakowy, zwany też problemem 
upakowania, jest następujący. Mamy nieuporządkowany zbiór 
przedmiotów, każdy o innej wadze. Z tego zbioru należy wybrać 
podzbiór o zadanej z góry łącznej wadze.  
 
Na podstawie tego problemu opracowano schemat szyfrowania 
wiadomości z użyciem klucza jawnego oraz deszyfrowania 
wiadomości z użyciem klucza tajnego.   
 
Szyfr Merklego–Hellmana został złamany cztery lata po jego 
opublikowaniu. Okazało się, że na podstawie klucza jawnego 
można znaleźć klucz zbliżony do tajnego i umożliwiający 
zdeszyfrowanie zaszyfrowanych wiadomości.  
 
Oprócz szyfru Merklego-Hellmana opracowano inne szyfry 
plecakowe, które zostały również złamane. 
 
Obecnie bezpieczną odmianą szyfru plecakowego jest algorytm 
Chora–Rivesta. Jednak realizacja tego algorytmu wymaga tylu 
obliczeń, że jest on mało przydatny w praktyce. 
 
 

Algorytm ElGamala 
 
Algorytm ElGamala może być używany zarówno do szyfrowania 
danych, jak i podpisów cyfrowych.  
 
Moc algorytmu wynika z trudności obliczania logarytmów 
dyskretnych. Problem ten można sformułować w następujący 
sposób. 
 
Jeśli p jest liczbą pierwszą, a liczby g i m są liczbami całkowitymi, to 
należy znaleźć takie x, że:  
 
gx = m  mod  p. 
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Schemat blokowy algorytmu ElGamala, zastosowanego do 
podpisywania dokumentów, pokazano na rysunku.  
 
Algorytm ElGamala do podpisów cyfrowych 
 

 
 
Aby wygenerować parę kluczy, jawny i tajny, losujemy liczbę 
pierwszą p oraz dwie liczby g i x mniejsze od p (g < p i x < p).  
 
Następnie obliczamy:     y = gx  mod  p. 
 

Klucz publiczny stanowią liczby: p, g i y.  
 

Klucz tajny stanowi tajna liczba x, oraz jawne liczby p i g.  
 
Liczby p i g mogą być wykorzystywane przez grupę użytkowników. 
 

W celu podpisania wiadomości m ∈ {0, p−1} nadawca losuje liczbę 
k względnie pierwszą z liczbą p−1, tj. NWD(k, p-1) = 1 i oblicza:  
 
a = gk  mod  p. 
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Następnie oblicza on liczbę b z następującego równania: 
 
m = (x a + k b) mod ( p − 1). 
 
Do rozwiązana równania stosuje się rozszerzony algorytm 
Euklidesa. 
 
Podpis stanowi para liczb a i b.  
 
Liczba k musi być utrzymywana w tajemnicy, gdyż stanowi ona 
razem z liczbą x prywatny klucz podpisującego dokument. 
 
Odbiorca dokumentu weryfikuje podpis, sprawdzając równość: 
 
ya ab  mod  p = gm  mod  p.  
 
P r z y k ł a d.  
 
Algorytm ElGamala do podpisów cyfrowych. 
 
Zakładamy p = 11, g = 2 oraz x = 8. Obliczamy liczbę y z równania:  
 
y = gx mod p = 28 mod 11 = 3. 
 
Kluczem jawnym są liczby: p = 11, g = 2 i y = 3. 
 
Klucz tajny stanowi liczba x = 8.  
 
Aby podpisać wiadomość m = 5, wybieramy liczbę k = 9 i  
sprawdzamy, że NWD(k, p −1) = NWD(9,10) = 1. 
 
Obliczamy liczbę a z równania:  a = gk mod p = 29 mod 11 = 6,  
a następnie liczbę b z równania: 
 
m = (a x + b k) mod (p −1); 
 

5 = (6 ⋅ 8 + 9b ) mod 10,  b = 3. 
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Liczbę b można znaleźć numerycznie, rozwiązując równanie: 
 

 8 ⋅ 6 + 9 b − 10 x = 5  w dziedzinie liczb całkowitych. 
 
Podpis wiadomości m = 5 stanowią liczby a = 6 oraz b = 3.  
 
Aby sprawdzić podpis, potwierdzamy, że jest spełnione równanie: 
 
ya ab mod p = gm mod p, 
 
36 63 mod 11 = 25 mod 11 = 10.  
 
729 * 216  mod 11 = 10.  
 
 
Algorytm ElGamala do szyfrowania wiadomości 
 
Algorytm ElGamala można stosować również do szyfrowania 
wiadomości m wyrażonych w postaci liczb należących do zbioru  
{0, p − 1}.  
 
Algorytm szyfrowania jest podobny do algorytmu podpisywania. 
Różnica polega na tym, że zamiast podpisywania i weryfikacji 
podpisu stosuje się operacje szyfrowania kluczem publicznym y i 
deszyfrowania kluczem prywatnym x.  
 
Kryptogram złożony z liczb a i b obliczamy z zależności: 
 
a = gk mod p , 
 
b = m yk mod p.  
 
Do wyznaczenia postaci jawnej wiadomości m z kryptogramu 
stosuje się wyrażenie:  
 
 m = b a-x  mod p.  
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Odwrotność liczby a-x modulo p obliczamy z rozszerzonego 
algorytmu Euklidesa.  
 
Poprawność algorytmu wynika z przekształcenia:  
 
b a-x = ( myk ) a-x = (m gxk ) g-kx = m  mod p.  
 
 

Algorytm RSA 
 

Algorytm Rivesta, Shamira i Adelmana, zwany algorytmem RSA, 
pojawił się wkrótce po opublikowaniu algorytmu Merklego–
Hellmana.  
 
Algorytm ten nadaje się do szyfrowania danych i podpisów 
cyfrowych. Jest on algorytmem wykładniczym z kluczem 
publicznym. Bezpieczeństwo szyfru RSA opiera się na trudności 
faktoryzacji dużych liczb. Schemat blokowy algorytmu pokazano na 
rysunku.  
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Klucze tajny i jawny szyfru RSA są funkcjami pary dużych liczb 
pierwszych.  
 
W celu wygenerowania kluczy odbiorca kryptogramu losuje dwie 
liczby pierwsze p i q oraz liczbę e. Iloczyn n = p q oraz e stanowią 

publiczny klucz szyfrujący.  
 
Liczba e musi być względnie pierwsza z funkcją Eulera 
 
 ϕ(n) = ϕ(pq) = ϕ(p) ϕ(q) = (p-1)(q-1).    
 
Spełnione są więc zależności: 
 

 
 

Kluczem tajnym, służącym do deszyfracji kryptogramu, jest liczba 
d.  
 
Liczba d spełnia zależność:  
 

 
 
Po obliczeniu kluczy liczby p i q należy wymazać z systemu, aby nie 
zostały ujawnione. 
 
Aby przeprowadzić szyfrowanie, bloki tekstu jawnego przedstawia 
się w postaci liczb z zakresu od 0 do n −1.  
 
Elementy kryptogramu ci odpowiadające wiadomości mi oblicza się 
z zależności:  
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Mając kryptogram ci, możemy obliczyć wiadomość mi z równania: 

 

Wiadomość można również zaszyfrować za pomocą liczby d, a 
rozszyfrować za pomocą liczby e. Jest to wtedy rodzaj podpisu 
cyfrowego tajnym kluczem podmiotu.  
 
Obliczenia można wykonywać stosując zasady arytmetyki (redukcji) 
modularnej lub stosując poniższy algorytm numeryczny.  
 

 
 
Funkcje szyfrująca i deszyfrująca są wzajemnie odwrotne, co 
zapewnia poprawność operacji deszyfrowania.  
 
Na bezpieczeństwo szyfru wpływa dobór liczb pierwszych p i q.  
 
Powinny to być liczby o długości powyżej stu cyfr. W celu lepszego 
zabezpieczenia n przed rozkładem na czynniki pierwsze zaleca się, 
aby: 
– liczby p i q różniły się o kilka cyfr, 
– zarówno p − 1, jak i q − 1 miały duże czynniki pierwsze, 
– wartość NWD( p − 1, q − 1) była niewielka. 
 
W realizacji praktycznej algorytmu występuje problem wyboru 
algorytmu generowania liczb pierwszych i realizacji funkcji 
szyfrującej.  
 
Do generowania dużych liczb pierwszych nie nadaje się klasyczna 
metoda sita Eratostenesa. Również nie powinno się używać 
powszechnie znanych liczb pierwszych, takich jak np. liczby 
pierwsze Mersenna lub Fermata. 
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W kryptografii poszukuje się liczb pierwszych w ten sposób, że za 
pomocą generatora losowego losuje się liczby nieparzyste, a 
następnie poddaje się je testom pierwszości.  
 
Jeśli wylosowana liczba przechodzi pomyślnie te testy, to jest 
bardzo prawdopodobne, że jest ona liczbą pierwszą. 
 
Znanych jest kilka testów pierwszości. Jeden z tych testów opiera 
się na małym twierdzeniu Fermata, które mówi, że liczba pierwsza p 
spełnia zależność  
 

  
 
dla a całkowitych niepodzielnych przez p.  
 
Na przykład dla p = 5 i a = 4, otrzymamy 44 mod 5  = 256 mod 5 = 
1.  
 
Jeśli ustalonego p i pewnej liczby (np. 100) wylosowanych wartości 
liczby a twierdzenie Fermata jest spełnione, to mamy prawo 
przypuszczać z dużym prawdopodobieństwem, że liczba p jest 
liczbą pierwszą.  
 
P r z y k ł a d obliczeń RSA.  
 
Stosując algorytm RSA, wykonać szyfrowanie i deszyfrowanie 
informacji mi = 3. 
 
Przyjąć, że wygenerowane elementy klucza tajnego wynoszą:  
 
p = 5, q = 7 i e = 11.  
 
Dla przyjętych wyżej wartości p, q i e ze wzorów otrzymamy:  
 
n = p q = 35   i ϕ(n) = (p −1)(q −1) = 24. 
 
Obliczamy d, wykorzystując algorytm Euklidesa. 
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Najpierw wyznaczamy NWD(11, 24). 
 

 
 
Aby znaleźć d, należy rozwiązać równanie: 
 

 
 
W celu przedstawienia liczby 1 jako kombinacji liniowej liczb 11 i 24 
wykorzystujemy ciąg równości od ostatniej do pierwszej w 
algorytmie Euklidesa.  
 
W każdym kroku zapisujemy liczbą 1 za pomocą wcześniejszych 
reszt, aż dojdziemy do samych liczb 11 i 24: 

 
 
Szukana liczba d wynosi 11. 
 
Szyfrowanie informacji przeprowadzamy według wzoru:  
 

 
 
Deszyfrowanie kryptogramu odbywa się według wzoru:  
 

 
 
W 1994 r. szyfr RSA został złamany. Odczytano wtedy zdanie 
zaszyfrowane przez twórców RSA siedemnaście lat wcześniej.  
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Pracowało nad tym 600 osób na pięciu kontynentach, przez osiem 
miesięcy, za pomocą sieci Internet. Mimo to algorytm RSA jest 
obecnie uważany za algorytm bezpieczny. 
Algorytm RSA jest około 1000 razy wolniejszy od algorytmu DES w 
realizacji sprzętowej, a około 100 razy wolniejszy w realizacji 
programowej. 
 
Algorytm RSA jest standardem do podpisów cyfrowych 
Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO (International 
Standards Organisation), ISO/IEC 9796. 
 
Opracowano też inne algorytmy asymetryczne, które są bardziej 
odporne na złamanie przez komputery kwantowe niż RSA. Jest to 
algorytm NTRU, wykorzystujący algebrę kraty.  
 
NTRU – asymetryczny kryptosystem z kluczem publicznym i 
prywatnym. Ma dwie cechy dające mu przewagę nad algorytmem 
RSA i ECC – krzywe eliptyczne (dla których może stanowić 
rozwiązanie alternatywne): szybkość i odporność na obliczenia 
kwantowe. Istnieją dwa algorytmy NTRU: NTRUEncrypt i 
NTRUSign. Dostępna jest otwarta implementacja NTRU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


