
Bezpieczeństwo danych i
przykłady kryptoanalizy
prostych szyfrów

Błędy szyfrowania

Typy ataku 
kryptoanalitycznego

� Kryptoanalityk dysponuje pewnymi 
danymi, które stara się wykorzystać 
do złamania szyfru. Znając algorytm 
kryptograficzny, a nie znając klucza, 
próbuje na podstawie tych danych 
znaleźć klucz (lub odczytać 
wiadomość bez wyznaczania klucza).

� atak siłowy (zwany metodą brute
force) polegający na przejrzeniu listy 
wszystkich możliwych kluczy.

� Metoda ta jest niewydajna, a w 
przypadku współczesnych 
kryptosystemów, na ogół zawodna.

� Doświadczony kryptoanalityk próbuje 
przede wszystkim innych metod 
kryptoanalitycznych, dobranych pod 
kątem użytego algorytmu. Jeżeli nawet te 
metody nie przyniosą rezultatu w postaci 
odszyfrowania kryptogramu, to na ogół 
pozwalają na redukcję liczby możliwych 
kluczy i, w konsekwencji, umożliwią 
skuteczny atak siłowy.



� Atak tylko z tekstem 
zaszyfrowanym. 

� Jest to najtrudniejsza sytuacja. 

� Atak ze znanym tekstem jawnym. 

� Kryptoanalityk dysponuje parą 

tekst jawny – tekst tajny.

� Atak z wybranym tekstem jawnym. 

� Kryptoanalitykowi udało się 

spowodować, aby został 
zaszyfrowany wybrany przez niego 
tekst jawny i teraz dysponuje

parą takich tekstów.

� Atak z wybranym tekstem tajnym. 

� Kryptoanalitykowi udało się uzyskać 
dostęp do aparatury deszyfrującej i 
przy jej pomocy odszyfrować 
wybrany przez siebie tekst tajny.

Analiza częstości

� Analiza częstości jest jedną z najczęściej 
stosowanych (w wielu odmianach) metod
kryptoanalitycznych. Dzięki niej można 
złamać w krótkim czasie szyfry 
monoalfabetyczne. 
Pewne jej modyfikacje są 
wykorzystywane również do łamania 
szyfrów polialfabetycznych (np. szyfru 
Vigenere’a z krótkim kluczem) oraz 
szyfrów monoalfabetycznych z 
homofonami.

� częstotliwość występowania spacji 
jest co najmniej dwukrotnie większa 
od częstotliwości występowania 
najczęstszej samogłoski. Podczas 
szyfrowania należy więc opuszczać 
znaki spacji, aby podział tekstu na 
pojedyncze słowa nie ułatwił procesu 
łamania szyfru.

� Najczęściej wnioskujemy 3 lub 4 
znaki i dokonujemy ich zastąpienia 
w tekście zaszyfrowanym. Czytając 
taki zmodyfikowany tekst 
zaszyfrowany próbujemy znaleźć 
słowa, gdzie brakuje niewielu liter i 
na podstawie dedukcji odkrywamy 
kolejne odpowiedniki znaków.

Cele kryptoanalizy



Postępowanie 
kryptoanalityka

� Informacje o tekście jawnym

� Przestrzeń możliwych kluczy

� Poszukiwanie niedozwolonych znaków lub 
bigramów

� Atak słownikowy

� Analiza statystyczna

� Nie istnieje ogólna definicja jak 
kryptoanalityk powinien postępować 



Kryptoanaliza szyfrów 
przestawieniowych

Tekst jawny:

PRZEKAZPIENIEDZY
TAKUZGODNILISMYJ
UTRO

Szyfr:
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Łamanie z tekstem jawnym

Załóżmy, że tekst jawny zawiera słowo 
PIENIEDZY.

Gdyby długość bloku, czyli liczba kolumn była 
równa 3 to w szyfrogramie musiałby istnieć 
ciąg II (w tabeli oba te znaki leżałyby jeden 
nad drugim). 

PIE
NIE
DZY
Tak nie jest, więc 3 nie jest długością bloku.

Poprzez kolejne takie próby 
wyznaczamy rzeczywistą długość 
bloku, czyli w tym przykładzie 6 
(ponieważ w krytpogramie istnieją 
ciągi: PD, IZ, EY)

PZEKNYRPDPDUIJZIZIZZLUEEYYGGITKNJOSR
AIADMO

Po znalezieniu długości można 
wnioskować o ewentualnych 
przestawieniach (transformacjach) 
kolumn, tu takowych nie ma.

Łamanie ze znajomością 
wyłącznie szyfrogramu 

Każdy język ma określoną strukturę, 
występujące po sobie litery zależą 
od siebie w określony sposób.

Dostatecznie długie kryptogramy 
można przetestować pod kątem 
występowania po sobie określonych 
par liter (rozrzuconych po operacji 
szyfrowania po całym szyfrogramie)

Łamanie ze znajomością 
wyłącznie szyfrogramu 

Długość grupy znajdujemy przez 
wyznaczenie koincydencji znaków.

Cóż to takiego? 

(William Friedman w 1920 roku)

Indeks koincydencji określa 
prawdopodobieństwo wystąpienia w 
szyfrogramie dwóch jednakowych 
liter, można go wyliczyć ze wzoru:

� F z indeksem a jest liczbą wystąpień 
litery a alfabetu A w tekście o 
długości n 
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Inna definicja IC

IC= liczba zgadzających się znaków/

liczba wszystkich znaków w 
tekście

Np.:

Oto_pierwszy_tekst IC=2/18

A_tutaj mamy_drugi

Pierwszy_tekst
Oto_pierwszy_t IC=1/14

Obliczamy IC dla różnych wartości 
przesunięć szyfrogramu.

Wartość IC dla tekstu przesuniętego o 
wielokrotność okresu T klucza będzie 
wyraźnie większa od IC obliczonych dla 
innych przesunięć

IC jest takie samo dla szyfrogramu jak i 
tekstu jawnego



� Zgodnie ze wzorem obliczamy liczbę 
wystąpień wszystkich znaków, 
zliczamy długość tekstu i 
podstawiamy do wzoru, otrzymując 
wartość indeksu koincydencji (IC). 
Następnie korzystając z tabeli  
określamy długość zastosowanego 
hasła.

� Przykładowo, gdy otrzymamy wartość indeksu 
zbliżoną do 0,06 możemy przypuszczać, że 
długość hasła (ilość zastosowanych alfabetów) 
wynosi 1 czyli zastosowano prosty szyfr 
monoalfabetyczny.

� W literaturze możemy znaleźć również inną 
postać tej metody. Polega ona na zliczaniu ilości

znaków pokrywających się w obu tekstach. 
Teksty przesuwamy względem siebie o kolejne 
pozycje i zliczamy liczbę pokrywających się 
znaków. Po przesunięciu tekstów o wielokrotną 
długość klucza, uzyskujemy największą liczbę 
pokrywających się znaków. Dla dłuższych 
tekstów ilość pokrywających się znaków powinna 
wynosić w przypadku języka angielskiego około 
6,5-6,9%.

� wykres przedstawiający ilości 
pokrywających się znaków w 
stosunku do przesunięcia tekstów 
względem siebie. Dwa zdania z 
pewnego artykułu zostały 
zaszyfrowane algorytmem Vigenera
z kluczem KOD. 

� wartości największe są dla 
przesunięcia będącego 
wielokrotnością liczby 3.

Test Kasiskiego

sugeruje długość klucza na podstawie 
analizy powtórzeń znaków w 
kryptogramie.

W każdym języku mamy często 
powtarzające się powtórzenia kilku 
znaków, np. –enie, -anie, ówki.

Jeśli dwa takie same ciągi znaków 
znajdują się w tekście jawnym w 
odstępie wynoszącym wielokrotność 
okresu klucza, to na odpowiednich 
miejscach w kryptogramie 
uzyskujemy identyczne grupy 
znaków.

� Chcąc skorzystać z metody Kasiskiego w 
pierwszej kolejności wyszukujemy w tekście 
zaszyfrowanym powtarzające się ciągi znaków a 
następnie analizujemy odstępy między takimi 
samymi ciągami. 

� Przykładowo w tekście znaleźliśmy 7 wystąpień 
trójki fad a odstępy między nimi wynoszą 
odpowiednio 24, 12, 20, 16, 35, 44 i 92. 
Możemy zauważyć, że sześć z siedmiu wartości, 
reprezentujących długość odstępu, podzielnych 
jest przez 4 -- zatem możemy przyjąć, że 
długość klucza wynosi 4 lub 2. Wartość 35 mogła 
być związana z przypadkowym zaszyfrowaniem 
innego tekstu z innymi przesunięciami i w ten 
sposób otrzymaliśmy ten sam tekst 
zaszyfrowany.

wg metody Kasiskiego

szukamy powtórzeń bloków co 
najmniej trzech liter w szyfrogramie 
i obliczamy odstępy między nimi.

Jeśli np. otrzymamy odstępy: 24, 54, 
18, 29, 66, to możemy 
przypuszczać, że okres klucza 
wynosi prawdopodobnie 6 
(ewentualnie 2 lub 3). Wartość 29 
można uznać za błąd w pomiarach. 



Kryptoanaliza szyfrów 
monoalfabetycznych

Jedno podstawienie litera tekstu 
jawnego – litera szyfrogramu.

Rozkład częstości występowania liter 
zostaje zachowany

Kryptoanaliza szyfrów 
homofonicznych

litera tekstu jawnego – zastępowana jest jedną z 
kilku możliwych liter

Szyfry te mogą być znacznie trudniejsze do 
złamania niż zwykłe szyfry podstawieniowe, 
zwłaszcza gdy liczba homofonów przydzielona 
danej literze jest proporcjonalna do częstości jej 
występowania. Rozkład częstości liter w 
szyfrogramie może być niemal jednostajny.

Ten sposób szyfrowania nie zaciera jednak 
regularności struktury języka.

Szyfr Vigenere’a

Szyfry polialfabetyczne rozkład częstości 
występowania znaków ukrywają za pomocą 
wielu podstawień.

� Siła tego algorytmu polega na tym, że do 
kodowania kolejnych liter wybieramy różne alfabety 
szyfrowe 

� dzięki temu nawet jeśli jakaś litera występuje w 
tekście jawnym często, to jest ona kodowana na 
różne litery i nie możemy już zastosować 
klasycznego podejścia z użyciem tablicy częstości. 

� Jeśli w tekście jawnym występują pary 
powtarzających się liter (takie jak ss, ee), to 
obydwie litery są kodowane inaczej i też nie 
możemy tego wykorzystać. 

� Trudno zaatakować ten szyfr stosując sprawdzenie 
wszystkich możliwości, gdyż liczba możliwych kluczy 
wynosi 26^k, gdzie k jest długością klucza.

Kryptoanaliza szyfru 
Vigenere’a

� To samo słowo szyfrowane jest przy pomocy 
innego fragmentu klucza

(bond) � NTAG
(bond) � ENTA
Jednak gdy występuje bardzo często, to zwiększa 

się prawdopodobieństwo zakodowania kilka razy 
przy pomocy tego samego fragmentu klucza, a 
tym samym uzyskamy powtarzające się ciągi 
znaków w szyfrogramie.

Regularności w tekście zaszyfrowanym właśnie 
poszukuje kryptoanalityk.

� Znajdując powtarzające się 
kilkuliterowe fragmenty w tekście 
zaszyfrowanym możemy obliczyć 
odległości między nimi. Odległości te 
są wielokrotnościami długości 
klucza. Obliczając ich wspólne 
dzielniki możemy odgadnąć jaką 
długość ma klucz.

� Znając długość klucza możemy 
zastosować metodę częstości 
występowania poszczególnych liter 
dla znaków szyfrogramu powstałych 
poprzez przesunięcie o taką samą 
ilość miejsc 

� przykładowo dla hasła o długości 3 
te same przesunięcie będą miały 
znaki 1,4,7,...; 2,5,8,...; 3,6,9,....

� Zakładając długość klucza - k

Budujemy tablicę częstości liter 
występujących w tekście zaszyfrowanym 
na tych samych pozycjach modulo-k i 
porównujemy ze znaną tablicą częstości 
liter próbując odgadnąć kolejną literę 
klucza.

Nie zawsze otrzymana tabela częstości liter 
musi być całkowicie zgodna ze znaną 
statystyką.



� Można dokonać wstępnej analizy 
częściowo odczytanego tekstu poszukując 
najczęstszych związków liter np. the

� Czasem należy wykonać wiele prób zanim 
znajdzie się właściwą literę klucza.

� Można podzielić odszyfrowany tekst na 
fragmenty, tak by stanowiły one słowa 
należy dysponować zbiorem słów


