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ZKRÁCENÝ ABSTRAKT
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v energetice z pohledu informační bezpečnosti. Práce pojednává o současných pro-
blémech informační bezpečnosti, její definici a i o metodách, které vedou k naplnění
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ÚVOD

Díky velkému rozvoji nových komunikačních technologií, miniaturizaci v řadě oborů in-
formačních technologií a i díky mnohým dalším vědeckým pokrokům, žijeme dnes již v
době digitálního věku [1]. Inteligentní sítě (z angl. Smart Grid), chytrá města (z angl.
Smart City), chytré továrny (z angl. Smart Factory), chytré domácnosti (z angl. Smart
Home) či mnoho dalších celků se stávají běžnou realitou a začínají tvořit jednu komplexní
infrastrukturu, která propojuje celý svět mnohem více, než se vůbec předpokládalo za
možné [2]. Tyto systémy zasahují do různorodých odvětví mj. v dopravě, průmyslu, ban-
kovnictví a spousty dalších, kde se přenáší citlivá soukromá data [3], ale i v oblastech jako
energetika, zdravotnictví a vojenství, kde data mají kritický charakter z pohledu životů
občanů či integrity a bezpečnosti států [4]. Bezpečnost těchto systému je tedy klíčová
[5], kde dnes již existuje celá řada robustních a velmi komplexních nástrojů, které chrání
zmíněné systémy z pohledu informační bezpečnosti. Nicméně často užívané telemetrické
systémy a senzorické sítě se zařízení s limitovaným výpočetním výkonem již z principu
nemohou tyto komplexní nástroje využít a je nutno u nich najít vhodný kompromis mezi
bezpečností, cenou a výkonností, viz Obr. 1.
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Obr. 1: Ukázka hledání vhodného kompromisu bezpečnosti, nákladů a výkonnosti (myšlenka
převzata z [6]).

Obecně je úloha optimalizace dvou ze tří těchto parametrů považována za primitivní
(bezpečnost-výkon, bezpečnost-náklady či náklady-výkon). Nicméně ne-primitivní složitou
úlohou je pak optimalizace všech tří parametrů zároveň (bezpečnost-výkon-náklady) [6]. V
této práci se dále zaměříme právě na hledání efektivního řešení zabezpečení komunikace
u moderních telemetrických systémů v energetice z pohledu všech tří parametrů. Tedy
pro poskytnutí efektivního, ale zároveň komplexní řešení pro informační bezpečnost pro
zařízení s limitovanými zdroji užívané telemetrickými systémy v energetice.
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1 CÍLE DIZERTACE A METODIKA

Hlavním cílem této práce je tedy vytvořit vlastní řešení pro informační bezpečnost, tzv.
hybridní kryptosystém pro zabezpečenou komunikaci v oblasti inteligentních sítích, využí-
vající zařízení s limitovanými zdroji. Zabezpečením se v této souvislosti myslí poskytnutí či
naplnění bezpečnostních principů v rámci informační bezpečnosti. Řešení bude zohledňovat
nejen definované principy, ale i nedostatky v aktuálních oblastech, společně s nejnovějšími
standardy a chystanými změnami legislativy. V rámci hodnocení bude provedena kvali-
tativní a kvantitativní analýza současných možností, na kterou následně naváže návrh
hybridního kryptosystému a výzkum v oblasti nasazení vybraných algoritmů v oblasti
zařízení s limitovanými zdroji i následný vývoj. Další částí výzkumu bude věnována op-
timalizaci vybraných algoritmů i jejich validaci v reálném prostředí. Nakonec proběhne
kritické zhodnocení výsledků a určení směru dalšího výzkumu.

Cíle dizertace tak v návaznosti na výše popsanou metodiku můžeme tedy rozdělit dle
následujících bodů:

• Analýza současného stavu problematiky bezpečnosti inteligentních sítí.
– Stanovení základní principů bezpečnosti pro inteligentní sítě.
– Analýza současných možností pro zabezpečení komunikace senzorových sítí.
– Analýza využívaných komunikačních technologií, jejich bezpečnost, slabiny a nedo-

statky.
– Zhodnocení současného stavu a stanovení požadavků na vlastní hybridní krypto-

systém.

• Návrh hybridního kryptosystému pro efektivní zabezpečení komunikace.
– Teoretická a praktická evaluace jednotlivých možností vyplynutých z provedené

hloubkové analýzy.
– Výběr nejvhodnějších nástrojů pro zajištění bezpečné komunikace a naplnění

stanovených požadavků.
– Samotný návrh vlastního hybridního kryptosystému.

• Vývoj, verifikace a optimalizace navrženého kryptosystému.
– Výzkum a vývoj v oblasti efektivní realizace dílčích částí vlastního kryptosystému

na specifických hardwarových platformách.
– Experimentální měření a evaluace vytvořeného systému i jeho dílčích částí.
– Výzkum v oblasti optimalizace navržených algoritmů a metod vlastního hybridního

kryptosystém.

• Zhodnocení dosažených výsledků a srovnání se současnými dostupnými ře-
šeními.

– Analýza obdobných řešení a posouzení vlastního řešení, jeho dílčích části i dosaže-
ných výsledků vůči současnému stavu.

– Shrnutí a kritické zhodnocení vlastních výsledků i určení dalšího směru výzkumu.
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY

Byla provedena rozsáhlá analýza současného stavu, kdy byly identifikován vývoj informační
bezpečnost a jejího vnímání v průběhu poslední 15 let. Byly identifikovány základní
bezpečnostní principy, které jsou následné využity pro výzkum vlastního hybridního
kryptosystému: (i) důvěrnost, (ii) integrita, (iii) autenticita, (iv) nepopiratelnost a (v)
čerstvost dat. V Tab. 2.1 je pak přehledně uveden stručný popis, jak byla vnímána
informační bezpečnost z pohledu bezpečnostních principů. Tedy jaké bezpečnostní hrozby
byly identifikovány a jaké bezpečnostní principy byly ohroženy.

Tab. 2.1: Shrnutí hlavních vědeckých výzev v rámci inteligentních sítí.
Rok Návaznost na definované principy informační bezpečnosti Zdroj
2003 Článek vyzdvihuj problémy související s kompromitací senzorů ve smyslu autentizace

a nedostatky při případném odcizení dat ve smyslu důvěrnosti.
[7]

2009 Z pohledu informační bezpečnosti je definována jako největší výzva bezpečná komuni-
kace limitovaných zařízení a zajištění principu důvěrnosti.

[8]

2010 Výzvy na úrovni informační bezpečnosti jsou zde definovány převážně k důvěrnosti
ve smyslu ochrany soukromí a citlivých dat.

[9]

2011 Nejdůležitější výzvou je definováno zajištění důvěrnosti a ochrany citlivých dat
i nutnost bezpečné autentizace zařízení. Dále je zde zmíněna netriviálnost a náročnost
případné tříparametrické optimalizace, tedy optimalizace ceny-výkonu-bezpečnosti.

[10]

2013 Hlavními diskutovanými body jsou velké množství zařízení. Z tohoto pohledu pak
velmi obtížná ochrana dat i komunikace z pohledu důvěrnosti a vytvoření silné
autentizace.

[11]

2013 Definice hlavních nedostatků stávajícího zabezpeční na principech zabezpečení v rámci
CIA (důvěrnost, integrita, autentizace) a aditivních procesních principech. Dále
také nutnost přemýšlet o poměru efektivity a ceny zabezpečení a najít optimální řešení.

[12]

2014 Definice bezpečné inteligentní sítě na úrovni důvěrnosti, integrity, autentizace
a nepopiratelnosti, kdy většinu autory definovaných bezpečnostních incidentů lze
řešit pouze principy CIA (a aditivními procesními principy).

[13]

2015 Hlavní výzvy jsou definovány v kontextu velkého množství zařízení s limitovaným
výkonem v rámci telemetrických systémů. Jako obtížné je zde definováno zajištění
důvěrnosti a autentizace.

[14]

2016 Hlavní výzvou v oblasti telemetrických systémů je označeno zajištění důvěrnost
pro citlivá data u velkého počtu měřících zařízení, a také vytvoření autentizačních
mechanismů pro následné zajištění autorizace.

[15]

2016 Jako nejdůležitější pro informační bezpečnosti v rámci inteligentních sítí je zde analy-
zováno zajištění integrity, důvěrnosti a autentizace pro velké množství komuniku-
jících bodů. Jako první však musí být zavedeny efektivní opatření v rámci procesní
bezpečnosti.

[16]

2016 V tomto článku autoři definují pro komunikaci a informace bezpečnostní incidenty pře-
vážně se dotýkající autentizace a důvěrnosti. Autoři dále zmiňují nutnost posuzovat
jednotlivé komunikační technologie, jelikož sami o sobě přináší do inteligentních sítí
své specifické bezpečnostní výzvy, problémy a zranitelnosti.

[17]

Výzvy jsou převážně definovány na úrovni telemetrických systémů využívaných inte-
ligentními sítěmi k získávání dat na přístupové části telemetrických systémů. Stěžejní
je nasazení velkého počtu senzorů, měřících zařízení a dalších prvků do infrastruktury
inteligentních sítí, kdy je nutno zajistit pro všechny prvky jednotlivé bezpečnostní principy.
K naplnění těchto principů lze využít následující kryptografické algoritmy [18]: (i) krypto-
grafické hašovací funkce, (ii) symetrické algoritmy, a (iii) asymetrické algoritmy. Tab. 2.2
následně shrnuje, jaké bezpečnostní principy tyto jednotlivé typy mohou zajišťovat.
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Tab. 2.2: Zajištění bezpečnostních principů jednotlivými kryptografickými algoritmy.
Princip (i) (ii) (iii)
Důvěrnost 7 3 3

Integrita 3 3 3

Autenticita 7 3 3

Nepopiratelnost 7 7 3

Čerstvost - - -

Čerstvost dat jako jediná není zajištěna přímo pomocí kryptografických algoritmů, ale
využívá se tzv. tokenu, což může být identifikátor relace, zprávy, jednorázové heslo, časové
razítko aj. [19]. Dle výše uvedené Tab. 2.2 by teoreticky bylo možné řešit všechny definované
principy algoritmy z oblasti asymetrické kryptografie s aditivními prvky pro zajištění
čerstvosti dat. Nicméně jak ukazují např. práce [20, 21, 22], tak asymetrické algoritmy jsou
velice pomalé i náročné a jsou tedy pro zařízení s limitovanými zdroji nevhodné. V rámci
asymetrických algoritmů dále existují i algoritmy využívající eliptické křivky, které jsou
znatelně rychlejší [23], nicméně je nelze využít např. na zajištění důvěrnosti [24]. Z těchto
důvodů by bylo tedy vhodnější využít pro zabezpečení komunikace symetrické algoritmy.
Největší nedostatek je však pro symetrické algoritmy nutnost bezpečné distribuce tajných
klíčů. Zajištění všech bezpečnostních principů není tedy primitivní úlohou a je nutné najít
vhodnou i efektivní kombinaci všech kryptografických algoritmů. V rámci inteligentních
sítí a internetu věcí je navíc obecně uvažováno různých komunikačních technologií a to jak
kabelových, tak i bezdrátových. V rámci odborné literatury však existuje jasný pohled na
využívané technologie v rámci inteligentních sítí v energetice. Tab. 2.3 popisuje jednotlivé
vědecké práce (tzv. survey), které se věnují shrnutí využívaných komunikačních technologií
v energetických inteligentních sítích1.

Tab. 2.3: Analýza využívaných technologií v rámci inteligentních sítích.
Rok Drátové technologie Bezdrátové technologie Zdroj
2010 PLC, DSL WiMAX, Celulární, ZigBee, WLAN [25]
2011 PLC, optika DSL WiMAX, Celulární, ZigBee, WLAN, [26]
2013 PLC, optika WiMAX, Celulární, ZigBee, WLAN, [27]
2014 PLC, optika, Ethernet, DSL WiMAX, Celulární, ZigBee, WLAN [28]
2014 PLC, optika, Ethernet WiMAX, Celulární, ZigBee Satelit [29]
2015 PLC, optika, Ethernet, WiMAX, Celulární, ZigBee, WLAN, Z-Wave, [30]
2016 PLC WiMAX, Celulární, ZigBee, WLAN [31]
2016 PLC, optika, Ethernet, DSL WiMAX, Celulární, ZigBee, WLAN, Z-Wave, RF

MESH, Satelit
[32]

2016 PLC, optika, Ethernet, DSL WiMAX, Celulární, ZigBee, RF MESH, Satelit [33]
2016 PLC, optika WiMAX, Celulární, ZigBee, LPWAN [34]

1PLC je komunikace po elektrické síti; optika je použití optických vláken pro komunikaci; Ethernet
je standardizovaná technologii dle IEEE 802.3; DSL je vedení digitálních účastnických linek dle ITU
standardizace; celulární značí technologie tzv. druhé generace a vyšší (tzv. 2G+); RF MESH značí rádiovou
síť typu MESH; Satelit tedy značí satelitní komunikaci; a LPWAN je pak bezdrátová nízko-energetická
WAN technologie na dlouhé vzdálenosti; dále pak už jsou jen standardizované bezdrátové komunikační
technologie ZigBee (IEEE 802.15.4), WLAN (802.11) a Z-Wave.
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Rozdělme nyní představované technologie dle jejich funkce v topologii na (publikováno
autorem v [116, 117, 118]):

• Transportní část sítě: optika, Ethernet, DSL, WiMAX, Celulární, Satelit.

• Přístupová část sítě: PLC, Celulární (pouze druhá generace, 2G), IEEE 802.15.4,
IEEE 802.11, Z-Wave, RF MESH, LPWAN.

Technologie IEEE 802.15.4, IEEE 802.11 a Z-Wave jsou spíše technologie pro HAN sítě
v rámci energetických inteligentních sítí, z tohoto důvodu jsou dále uvažovány převážně
technologie PLC, Celulární, LPWAN a RF MESH, které se využívají v rámci telemetrických
systémů. Tab. 2.4 již dále shrnuje provedenou analýzu vybraných komunikačních technologií
a jejich nedostatky.

Tab. 2.4: Analýza využívaných technologií v rámci inteligentních sítích.
Technologie Popis

PLC Obecně je pak největším problémem na úrovni informační bezpečnosti u PLC technologií
následující [35] [36]: (i) autenticita dat a uživatelů během komunikace, (ii) zajištění do-
statečné úrovně důvěrnosti, a (iii) zajištění klíčového managementu resp. distribuce
tajemství (klíče, aj.). Tyto aktuální problémy a nedostatky potvrzují i zkušenosti autora
s technologií PLC, prokázané řadou experimentální testů a výzkumem v oboru převážně
zaměřeném na inteligentní sítě publikované v [119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127].

Celulární Největším problémem této technologie jsou možné různé kryptoanalytické útoky na
integritu i důvěrnost [37], [38], ale také že i přes používání algoritmů s doporučovanou
délkou parametrů je správa těchto parametrů pod kontrolou operátora sítě, nikoliv
uživatele [39] [40] [41]. Díky tomu, i když technologie poskytuje autentizaci a důvěrnost,
tak z pohledu uživatele tyto principy zajištěny nejsou. Výše popsané nedostatky
jsou potvrzeny i praxí autora s technologiemi i v rámci již nové vize 5. generace.
Výsledky z experimentálních měření s těmito technologiemi byly také autorem úspěšně
publikovány v [128, 129, 130, 131, 132].

LPWAN V rámci LPWAN technologií se jedná o hlavní zástupce, tedy LoRaWAN, SigFox a
NB-IoT. Největším problémem těchto technologií je klíčový management a pokud
uvažujeme operátorskou variantu, pak i tedy zajištění důvěrnosti, autenticity a dal-
ších bezpečnostních principů pro uživatele [42, 43, 44, 45]. V rámci LPWAN technologií
byla autorem také provedena řada evaluačních měření a analytických rešerší vhodnosti
těchto technologií pro inteligentní sítě. Výsledky byly úspěšně publikovány autorem v
[116, 117, 133].

RF MESH Rádiové technologie typu RF MESH (z angl. Radio Frequency MESH) jsou technologie,
které používají rádiové prostředí pro komunikaci a topologii sítě MESH. Většina těchto
technologií je proprietární a tak nelze přímo generalizovat vlastnosti této technologie.
Nicméně jejich vlastnosti jsou si napříč spektrem velice podobné a proto byla pro srovnání
vybrána technologie IQRF. Velkým nedostatkem je pak chybějící infrastruktura pro
distribuci tajných klíčů a zajištění důvěrnosti (využívá se příliš malých parametrů)
[46]. V rámci IQRF technologie byla provedena hloubková analýza vhodnosti této
technologie pro inteligentní sítě, kde mj. byly posuzovány komunikační parametry
technologie, ale i bezpečnost a soulad s dosavadními normami a legislativou. Výsledky
byly úspěšně publikovány autorem v [116, 117].

V této kapitole byly definovány veškeré hlavní současné nedostatky inteligentních
sítí v rámci informační bezpečnosti, kde byly brány v potaz i jednotlivé technologie
zde využívané. Další kapitola se již věnuje konkrétnímu návrhu vlastního hybridního
kryptosystému, řešícího mj. i výše stanovené současné nedostatky.
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3 NÁVRH VLASTNÍHO HYBRIDNÍHO KRYPTOSYSTÉ-
MU

V kapitole 2 byla provedena analýza současných technologií využívaných v inteligentních
sítí. Vytvořený model pro přístupovou část sítě je pak zobrazen na Obr. 3.1 (model byl
společně s analýzou technologií úspěšně publikován v [126]).

Přístupový
bod

..
.

PLC

LPWAN

2G
(příp. jiné) Samota - periodické 

měření spotřeby

Indikátory chybových 
stavů, námrazy, průvěsu, 

aj.
Vzdálené odečty spotřeby, 

...

RF MESH

INTERNET
(SCADA)

Transportní
technologie

Místa s velkým rušením PLC 
- vzdálené měření spotřeby, 

...

Obr. 3.1: Ukázka uvažované přístupové část inteligentní sítě.

Koncový prvek představuje indikátor, senzor či měřící zařízení připojené pomocí různých
periferií např. USB, sériový port RS232/RS485, USB, aj. k výpočetní a komunikační
jednotce opatřené anténou, mikroprocesorem, pamětí a baterií či trvalým napájením.
Výkon mikroprocesoru i paměť bývají v těchto zařízeních omezeny kvůli ceně zařízení,
netechnickým ekonomickým ztrátám či elektrickému odběru (viz Obr. 3.2).

VSTUPNÍ 
ROZHRANÍ

Sériový

PLC

USB

VÝSTUPNÍ 
ROZHRANÍ

Měřící a 
indikační prvky

PLC

Anténa

PAMĚŤBATERIEPROCESOR

LIMITOVANÉ ZDROJE

INTELIGENTNÍ KOMUNIKAČNÍ
JEDNOTKA

Obr. 3.2: Příklad inteligentní komunikační jednotky.
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Pro zajištění informační bezpečnosti nebude uvažováno spojení bod-bod (P2P, z angl.
point-to-point), ale konec-konec (E2E, z angl. End-to-end). Znamená to tedy, že například,
i když v rámci RF MESH, LPWAN či celulární technologie jsou uvažovány komunikační
skoky mezi jednotlivými zařízeními, ve výsledku se však bude jednat o jednu komunikační
cestu z koncového prvku až do konečného serveru, viz Obr. 3.3.
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Transportní
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Transportní
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PŘENOSOVÝ KANÁLPŘENOSOVÝ KANÁL PŘENOSOVÝ KANÁL

Přenosový

kanál

Obr. 3.3: Příklad uvažovaného komunikačního řetězce pro zajištění informační bezpečnosti
(na obrázku případ RF MESH).

V rámci této kapitoly je dále popsána provedená evaluace jednotlivých metod pro
zajištění bezpečnostních principů a následně je představen vlastní návrh kryptosystému.

3.1 Evaluace a výběr řešení k zajišťení důvěrnosti

Z vytvořené analýzy vyplynulo z provedené selekce nejefektivnější řešení důvěrnosti šif-
rování za pomocí blokových algoritmů [24] [47] [18] [48]. Byly shromážděny data variace
experimentálních měření od různých autorů a provedena jejich hloubková analýza. Efek-
tivita jednotlivých blokových algoritmů je znázorněna na Obr. 3.4, z které plyne jako
nejefektivnější algoritmus AES (obzvláště pro malé objemy dat).

DES 3DES IDEA CAST AES RC2 RC4 RC5 BlowFish
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101
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Bloková šifra
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Šif/Deš [µJ/B]

Obr. 3.4: Srovnání jednotlivých blokových algoritmů (data převzata z [49]).
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Algoritmus AES je standardizován [50] a doporučován napříč bezpečnostními standardy
[51, 52, 53, 54] o velikosti klíče 128, 192 a 256 b.. Tabulka 3.1 ukazuje předpokládanou
dobu, do kdy jednotlivé typy AES budou bezpečné.

Tab. 3.1: Bezpečnost jednotlivých typů algoritmu AES (data převzata z [55]).
Algoritmus Rok Vysvětlení
AES-128 > 2030 Dostačující min. 20 let po roce 2030
AES-192 ≫ 2030 Dostačující min. 40 let po roce 2030
AES-256 ≫ 2030 Dostačující v daleké budoucnosti po roce 2030

AES-128 by měl být dostatečný v blízké budoucnosti, nicméně delší klíče nabízí vyšší
bezpečnost. V rámci výběru velikosti klíče byl proveden vlastní test porovnáním časové
náročnosti šifrování jednotlivými velikostmi klíčů pro různé délky souborů dle ČSN EN
50160 [56], viz Obr. 3.5 (testováno pomocí CrypTool 2.0 [57] na PC s procesorem Intel
s frekvencí 1600 MHz a s 1 GB RAM pamětí).
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Velikost datového souboru

Ry
ch
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šif
ro
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ní

[s] AES-128
AES-192
AES-256

Obr. 3.5: Srovnání časové náročnosti šifrování pro jednotlivé velikosti klíčů.

Jak můžeme vidět časová náročnost větších klíčů než je AES-128 je zcela jednoznačně
mnohonásobně vyšší a tak z pohledu zařízení s limitovanými zdroji bude nejefektivnější
využít AES-128. Odborné práce [20, 21, 22, 58, 59, 60, 61, 62, 63] se dnes také zaměřují
převážně na algoritmus AES-128, který by měl být dostačující do blízké budoucnosti (viz
Tab 3.1). Tyto práce většinou řeší optimalizaci AES pro zařízení s limitovanými zdroji. V
rámci výběru módu bylo pak uvažováno nad: ECB, CTR, CFB, OFB, CBC, OCB, CCM,
EAX, a GCM, z kterých byl na základě provedené analýzy a studie současné literatury
[64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71] vybrán jako nejvhodnější mód CBC, resp. AES-128-CBC
(pokud bude zajištěna kvalitní autentizace, jinak je nutno využít mód CCM). Hlavní
nevýhodou však zůstává nutnost distribuce symetrického tajného klíče, kde bylo navrženo
řešení na základě provedené analýzy a vhodnosti pro limitovaná zařízení, pomocí algoritmu
ECDH [72], kde největším problémem je implementace křivek o velikosti 256 b a více, která
v danou dobu nebyla dostupná.
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3.2 Evaluace a výběr řešení k zajištění integrity

V rámci zaručení integrity se dá uvažovat o několika algoritmech [48]: (i) kontrolní součet,
(ii) cyklický redundantní součet (CRC), (iii) haš funkce (popř. kryptografická haš funkce),
(iv) MAC kód (popř. HMAC). Z analýzy těchto řešení vyplynulo jako nejvhodnější řešení
CRC-16, které pro limitovaná zařízení a malé objemy dat se jeví jako ideální řešení
[18, 47, 48, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80]. Prokazuje to i srovnání efektivity uvažovaných
algoritmů zobrazené na Obr. 3.6 (c/B jsou tedy cykly na bajt).

CRC32 MD5 SHA1 SHA2-256 SHA2-512 SHA3-256 SHA3-512
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Obr. 3.6: Srovnání jednotlivých algoritmů pro zajištění integrity (data převzata z [49]).

Nejefektivnějším řešením je v tomto případě tedy použití CRC, které pokud bude využit
např. v padingu a následně šifrován společně s otevřeným textem dostatečně zajistit integritu
dat. Tedy hlavní možností pro zajištění integrity je CRC, kde mnoho prací se i zabývá
využitím CRC pro zajištění integrity z pohledu informační bezpečnosti [81, 82, 83, 84, 85],
nicméně spousta prací poukazuje na nebezpečnost CRC [86, 87, 88, 89, 90], a proto je
nutno vždy zajistit šifrování a nezasílat CRC v otevřeném textu. CRC je nutné, i pokud
by byl pro zajištění důvěrnosti použit mód CCM, protože jak ukazují normy [91, 92], tak
u CCM módu je také nutno použít kontrolní součet, který následně zaručí integritu zprávy.

3.3 Evaluace a výběr řešení k zajištění autentizace

V rámci autentizace byly zvažovány tyto možnosti: (i) asymetrická kryptografie, (ii) asy-
metrická kryptografie nad eliptickými křivkami, (iii) autentizační šifrování (AE), (iv)
autentizační kódy zprávy (MAC). Asymetrické algoritmy jsou obecně nevhodné, stejně
jako algoritmy MAC. Algoritmy s eliptickými křivkami jsou pak vhodnější na elektronický
podpis než obecné zajištění autentizace, z tohoto důvodu bylo hledáno nové netradiční
řešení. V rámci návrhu bylo vycházeno z pramenu [93], kde autoři představují autentizaci
pomocí módu ECB, při užití náhodného tokenu. Navržený algoritmus je tedy zobrazen na
Obr. 3.7.
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Obr. 3.7: Ukázka možného zajištění autentizace pomocí symetrického blokového módu
ECB (návrh převzat z [93]).

Kde tedy jednotlivé symboly znamenají: 𝑅𝑁𝐴1, 𝑅𝑁𝐴2 jsou náhodné proměnné genero-
vané Alicí; 𝑅𝑁𝐵1, 𝑅𝑁𝐵2 jsou náhodné proměnné generované Bobem; ¬𝑅𝑁𝐴2, ¬𝑅𝑁𝐵2 jsou
invertované verze 𝑅𝑁𝐴2, 𝑅𝑁𝐵2; 𝐾𝑆𝐴 je tajný (symetrický) autentizační klíč (pro první
použití uložen v paměti, dále např. dohodnut pomocí ECDH); 𝐴𝐷𝐴, 𝐴𝐷𝐵 jsou adresy Alice
(A) a Boba (B); 𝐾𝑆 je dohodnutý autentizovaný klíč určený pro šifrovanou komunikaci.

Pokud tedy nyní ještě porovnáme mód CCM (CTR+CBC) a ECB+CBC, pak nás
tedy převážně zajímá rychlost CTR a CBC (protože CBC je obsažena v obou variantách),
srovnání jejich efektivity je zobrazeno na Obr. 3.8.
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Obr. 3.8: Srovnání výkonnosti módů CTR a ECB (data převzata z [71]).

Jak můžeme vidět tak rychlost šifrování je téměř stejná, nicméně inicializace u módu
CTR trvá déle než u módu ECB, tedy v rámci efektivity je vhodnější mód ECB. Z těchto
a i dalších výše popsaných důvodů je nejvhodnějším řešením pro autentizaci mód ECB.
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3.4 Evaluace a výběr řešení k zajištění nepopiratelnosti

V rámci nepopiratelnosti byl identifikován nový princip tzv. “odpovědnost” (z angl. accoun-
tability) [94]. Tedy, abychom byli schopni nejen zpoplatnit uživatele naší služby (dodávka
energie, aj.), ale hlavně s jistotou odhalit, zaznamenat i prokázat nežádoucí manipulaci
v jakékoliv podobě [95]. Tu však není možné řešit v oblasti informační bezpečnosti kryp-
tografickými algoritmy či aditivními algoritmy, ale naopak v rámci procesní bezpečnosti
robustními analytickými algoritmy a behaviorálními modely [96] [97]. To však přesahuje
odborné zaměření této práce, a proto zajištění tohoto principu zůstává jako podmínka pro
procesní bezpečnost.

3.5 Evaluace a výběr řešení k zajištění čerstvosti

Zajištění čerstvosti je možné za pomocí tzv. časového razítka (z angl. timestamp), nicméně
je v tomto případě zaručit synchronizaci vysílače a přijímače, či dostatečnou toleranci
chyby [98]. Dalšími možnostmi pak jsou použití tzv. čítače pro zprávu, relaci či oboje,
nicméně i v rámci čítače musí být dodržena určitá míra tolerance a synchronizace na obou
stranách [99]. Pro vhodné zvolení nejefektivnější techniky si nejdříve přibližme samotnou
komunikaci v rámci telemetrických systémů a senzorických sítí. Samotná komunikace zde
probíhá periodicky, nikoliv v kontinuálně v reálném čase, rozdělme si ji do dvou skupin
[100]: (i) komunikaci na fixní bázi (FS, z angl. Fixed-Scheduling) a (ii) událostmi řízenou
komunikaci (ED, z angl. Event-Driven). V obou případech se jeví časové razítko jako
ideální varianta. Problémem však je časová synchronizace, která bývá mnohdy mnohem
náročnější na implementaci než pouhý čítač, mj. i díky různým frekvencím interních
hodin mikrokontroléru, uspávacím módům, aj. [101]. Jak ukazuje práce [102], tak časová
synchronizace může být řešena různými způsoby, kdy největší problém tvoří autentizace
jednotlivých stran. Pokud není zaručena autentizace, je nutno vždy využívat odhadů,
které však nejsou přesné, kdy se navíc časová desynchronizace v čase roste [103]. Pokud
uvažujeme navrženou autentizaci pomocí AES-128-ECB, tak jej lze mj. využít i pro časovou
synchronizaci, kde jednorázový náhodný token je možné použít mj. i pro ochranu proti
útoku přehráním [104], jelikož jednoznačně identifikuje danou relaci a každá další relace
využívá jiný opět náhodně vygenerovaný token. Tento způsob ochrany čerstvosti dat, tedy
ušetří případné místo v datové části, kterou by jinak zabralo časové razítko nebo čítač.

3.6 Vlastní návrh hybridního kryptosystémů

Výsledky evaluace z předchozích kapitol jsou přehledně shrnuty v Tab. 3.2, kde tedy před
samotnou instalací zařízení do reálného prostředí do něj bude nahrán prvotní náhodný
symetrický autentizační klíč pro AES-128-ECB. Ten bude využit k dohodnutí a autentizaci
jednorázového náhodného tajného šifrovacího klíče. Následně bude možno šifrovat komuni-
kaci pomoci dohodnutého jednorázového klíče algoritmem AES-128-CBC. Pro zajištění
integrity pak budou před šifrováním doplňovány 2 B kódu pomocí CRC-16. Algoritmus
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ECDH bude následně využíván periodicky vždy, když bude nutno dohodnout nový tajný
autentizační klíč.

Tab. 3.2: Výsledky provedené hloubkové analýzy a evaluace jednotlivých kryptografických
algoritmů.

Princip Zvolený nejvhodnější algoritmus - popis
Důvěrnost Byl vybrán algoritmus AES-128 s módem AES-128-CBC (případně mód AES-

128-CCM, pokud by nebylo možné zajistit efektivním způsobem autentizaci). Řešení
klíčové distribuce bude za pomocí algoritmu ECDH.

Integrita Bude zajištěna pomocí algoritmus CRC-16, kdy jeho výsledek je nutno šifrovat
společně s kontrolovanou zprávou.

Autentizace Bude řešeno netradičním způsobem pomocí módu AES-128-ECB a náhodného
klíče

Nepopiratelnost V rámci nepopiratelnosti byl definován princip tzv. Odpovědnosti, kde její řešení
je identifikováno v rámci procesní bezpečnosti, což bude jedna z podmínek pro
tvořený kryptosystém.

Čerstvost Bude řešena jednorázovým náhodným tokenem v rámci zajištění autentizace
pomocí módu AES-128-ECB.

Vlastní návrh kryptosystému je již zobrazen na Obr. 3.9, kde jeho návrh byl průběžně
úspěšně publikován autorem [134, 135, 136, 137, 138]. Jednotlivé moduly jsou: (i) struktura
velkých čísel (BNS, z angl. Big Number Structure), (ii) aritmetika velkých čísel (BNA,
z angl. Big Number Arithmetic), (iii) náhodný generátor (RNG, z angl. Random Number
Generator), (iv) modul pro cyklický redundantní součet (CRC, z angl. Cyclic Redundancy
Check), (v) struktura pro kryptografii eliptických křivek (ECC, z angl. Elliptic Curve
Cryptography), (vi) struktura pro algoritmus Diffieho-Hellmana založeném na eliptických
křivkách (ECDH, z angl. Elliptic Curve Diffie-Hellman), a (vii) algoritmus Advanced
Encryption Standard (AES) s velikostí klíče 128 a podporou módu pro šifrování CBC (z
angl. Cipher Block Chaining)a autentizaci ECB (z angl. Clectronic Codebook).
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Obr. 3.9: Zjednodušené blokové schéma vlastního kryptosystému.

Další kapitola se již věnuje výzkumu a vývoji dílčích částí, jejich praktické validaci,
experimentálním měřením a výzkumu zaměřeného na optimalizaci jednotlivých bloků.
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4 VÝVOJ, VERIFIKACE A OPTIMALIZACE NAVRŽE-
NÉHO KRYPTOSYSTÉMU

4.1 Výběr komunikační a výpočetní jednotky

V rámci analýzy vyplynul mikrokontrolér (MCU, z angl. Microcontroller Unit) od firmy
Texas Instruments, MSP430F5438A [105], díky jeho vhodnosti pro inteligentní sítě a
telemetrické systémy. S tímto MCU byly provedeny také prvotní měření závislosti taktovací
frekvence na napájecím napětí, viz Obr. 4.1.
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Obr. 4.1: Závislost taktovací frekvence na napájecím napětí vybraného MCU.

Při realizaci uvažovaného kryptosystému bude tedy vhodné snažit se o řešení, které by
bylo možné využít na frekvenci ≤ 8 𝑀𝐻𝑧, aby se omezili netechnické ztráty a zvýšila výdrž
baterie. Dále jak je patrné z Obr. 4.2, tak je možné snížit proudový odběr MCU využitím
paměti RAM namísto paměti Flash, což znamená minimalizovat nároky na paměť.
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Obr. 4.2: Závislost odběru vybraného MCU na taktové frekvenci a typu paměti.

V rámci dalších experimentálních měření bylo na tomto MCU vždy použito frekvence
𝑓𝐶𝑃 𝑈 = 1 MHz a 𝑉𝑐𝑐 = 3000 mV. 𝐼𝑐𝑐 bylo 300 µA pro vybrané 𝑓𝐶𝑃 𝑈 a 𝑉𝑐𝑐. Byl použit
aktivní operační mód.
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4.2 Vývoj modulu reprezentace velkých čísel a funkcí mo-
dulární aritmetiky

4.2.1 Algoritmizace operací modulární aritmetiky

V této kapitole je přiblížena provedená algoritmizace jednotlivých operací do pseudo-funkcí.
V rámci přehlednosti jsou tučně značeny v představených algoritmech logické operace
a symboly značící velká čísla.

I. Operace sčítaní a odčítání

Operace sčítání a odčítání dvou celých čísel o stejné bázi 𝑏. Pokud mají čísla různou
velikost, tak je menší z nich doplněno pomocí padingu nulami “zleva”, tedy od pozice MSB.
Algoritmus 1 popisuje sčítání dvou velkých celých čísel 𝑥 + 𝑦, kde výsledkem je celé velké
číslo 𝑤 o stejné bázi 𝑏.

Algorimus 1 Sčítání velkých čísel
Require: Kladná celá čísla x, y o velikost 𝑛 a bázi 𝑏
Ensure: w = x + y, kde w = (𝑤𝑛, 𝑤𝑛−1, ..., 𝑤0)
1: 𝑐← 0
2: for (𝑖← 0) to 𝑛− 1 do
3: 𝑤𝑖 ← (𝑥𝑖 + 𝑦𝑖 + 𝑐) mod 𝑏
4: if ((𝑥𝑖 + 𝑦𝑖 + 𝑐) < 𝑏) then
5: 𝑐← 0
6: else
7: 𝑐← 1
8: end if
9: 𝑤𝑛 ← 𝑐

10: end for
11: return w

Algoritmus 2 představuje pro dvě velká celá čísla 𝑥, 𝑦 algoritmizovanou operaci odčítání
𝑥 − 𝑦 pro 𝑥 ≥ 𝑦. Čísla 𝑥, 𝑦 mají opět stejnou bázi 𝑏 a výsledek je opět celé velké číslo 𝑤

o stejné bázi 𝑏.

Algorimus 2 Odčítání velkých čísel
Require: Kladna celá čísla x, y o velikosti 𝑛 a bázi 𝑏, x ≥ y
Ensure: w = x− y, kde w = (𝑤𝑛, 𝑤𝑛−1, ..., 𝑤0)
1: 𝑐← 0
2: for (𝑖← 0) to 𝑛− 1 do
3: 𝑤𝑖 ← (𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 + 𝑐) mod 𝑏
4: if ((𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 + 𝑐) ≥ 𝑏) then
5: 𝑐← 0
6: else
7: 𝑐← −1
8: end if
9: 𝑤𝑛 ← 𝑐

10: end for
11: return w

II. Operace násobení

Algoritmus 3 představuje pro dvě celá čísla 𝑥, 𝑦 o velikosti 𝑛 + 1, 𝑡 + 1 a bázi 𝑏 algoritmizo-
vanou operaci násobení 𝑥 · 𝑦, kde výsledkem je celé číslo 𝑤 s maximální velikostí 𝑛 + 𝑡 + 2
o stejné bázi 𝑏.
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Algorimus 3 Násobení velkých čísel
Require: Kladná celá čísla x o velikosti 𝑛 + 1 a y o velikosti 𝑡 + 1, x, y mají bázi 𝑏
Ensure: w = x · y, kde w = (𝑤𝑛+𝑡, 𝑤𝑛+𝑡+1, ..., 𝑤0)𝑏
1: for (𝑖← 0) to (𝑛 + 𝑡 + 1) do
2: 𝑤𝑖 ← 0
3: end for
4: for (𝑖← 0) to (𝑡) do
5: 𝑐← 0
6: for (𝑗 ← 0) to (𝑛) do
7: (𝑢, 𝑣)𝑏 = 𝑤𝑖+𝑗 + 𝑥𝑗 · 𝑦𝑖 + 𝑐, for 𝑤𝑖+𝑗 ← 𝑣 a 𝑐← 𝑢
8: end for
9: 𝑤𝑖+𝑛+1 ← 𝑢

10: end for
11: return w𝑏

III. Operace dělení

Algoritmus 4 představuje pro dvě celá čísla 𝑥, 𝑦 o velikosti 𝑛, 𝑡 a bázi 𝑏, kde 𝑛 ≥ 𝑡 ≥ 1
a 𝑦𝑡 ̸= 0 algoritmizovanou operaci násobení 𝑥/𝑦, kde výsledkem je celé číslo 𝑞 (podíl) a celé
číslo 𝑟 (zbytek) se stejnou bázi 𝑏, tedy (𝑞, 𝑟)𝑏.

Algorimus 4 Dělení velkých čísel
Require: Kladná celá čísla x = (𝑥𝑛, 𝑥𝑛−1, ..., 𝑥0)𝑏, y = (𝑦𝑡, 𝑦𝑡−1, ..., 𝑦0)𝑏 s bází 𝑏, pro 𝑛 ≥ 𝑡 ≥ 1 a 𝑦𝑡 ̸= 0
Ensure: q = ⌊x/y⌋ a zbytek r, kde q = (𝑞𝑛−𝑡, 𝑞𝑛−𝑡−1, ..., 𝑞0)𝑏, r = (𝑟𝑡, 𝑟𝑡−1, ..., 𝑟0)𝑏, x = qy + r a 0 ≤ r ≤ y
1: for {𝑖← 0) to (𝑛− 𝑡) do
2: 𝑞𝑖 ← 0
3: end for
4: while

(︀
x ≥ y𝑏𝑛−𝑡

)︀
do

5: 𝑞𝑛−𝑡 ← 𝑞𝑛−𝑡 + 1 a x← x− y𝑏𝑛−𝑡

6: end while
7: for (𝑖← 𝑛) to (𝑡 + 1) do
8: if (𝑥𝑖 = 𝑦𝑡) then
9: 𝑞𝑖−𝑡−1 ← 𝑏− 1

10: else
11: 𝑞𝑖−𝑡−1 ← ⌊(𝑥𝑖𝑏 + 𝑥𝑖−1)/ 𝑦𝑡⌋
12: end if
13: while

(︀
𝑞𝑖−𝑡−1 (𝑦𝑡𝑏 + 𝑦𝑡−1) >

(︀
𝑥𝑖𝑏

2 + 𝑥𝑖−1𝑏𝑥𝑖−2
)︀)︀

do
14: 𝑞𝑖−𝑡−1 ← 𝑞𝑖−𝑡−1 − 1
15: end while
16: x← x− 𝑞𝑖−𝑡−1y𝑏𝑖−𝑡−1

17: if (x < 0) then
18: x← x + y𝑏𝑖−𝑡−1 a 𝑞𝑖−𝑡−1 ← 𝑞𝑖−𝑡−1 − 1
19: end if
20: end for
21: r← x
22: return (q, r)𝑏

IV. Modulární operace sčítání a odčítání

Modulární sčítání a odčítání jsou nejjednodušší modulární operace. Nechť 𝑥, 𝑦 jsou kladná
celá čísla definovaná jako 𝑥, 𝑦 < 𝑚. Pak platí, že: (i) 𝑥 + 𝑦 < 2𝑚; (ii) pokud je 𝑥 ≥ 𝑦, pak
platí 0 ≤ 𝑥 − 𝑦 < 𝑚; a (iii) pokud je 𝑥 < 𝑦, pak platí 0 ≤ 𝑥 + 𝑚 − 𝑦 < 𝑚. Dále pak pokud
jsou 𝑥, 𝑦 ∈ Z𝑚, pak modulární sčítání (𝑥 + 𝑦 (mod 𝑚)) lze řešit pomocí algoritmu 1, jako
vícenásobné sčítání s aditivním krokem odečtení 𝑚 (pouze a jedině tehdy, když 𝑥 + 𝑦 ≥ 𝑚).
Modulární odečítání (𝑥 − 𝑦 (mod 𝑚)) pak můžeme řešit přesně pomocí algoritmu 2 za
předpokladu, že 𝑥 ≥ 𝑦.
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V. Modulární operace sčítání a odčítání

Modulární násobení je mnohem více používáno než klasické násobení (viz algoritmus 3)
lze řešit pomocí kombinace algoritmů 3 (násobení) a 4 (pro výpočet tzv. “redukce”), tedy
máme opět celá čísla 𝑥, 𝑦 a modulo 𝑚, všechna tato čísla mají bázi 𝑏, pak kombinací
algoritmu 3 a 4 jsme schopni vypočítat modulární násobení 𝑥 · 𝑦 (mod 𝑚), viz algoritmus
5.

Algorimus 5 Základní modulární násobení velkých čísel
Require: Kladna celá čísla x, y a modul m
Ensure: x · y mod m
1: i = x · y pomocí 3
2: r = i/m pomocí 4
3: return r

Tento algoritmus však není příliš efektivní a tak bylo využito další optimalizace v kroku
(1) a (2) pomocí mnohem efektivnějších metod násobení. V sekci (IV.) je popsána využitá
metoda Montgomeryho redukce a v sekci (V.) pak Montgomeryho násobení, které jsou v
rámci funkcí modulární aritmetiky využity také ve vlastní knihovně.

VI. Operace Montgomeryho redukce

Mongomeryho redukce je technika umožňující efektivní implementaci modulárního násobení.
Pokud máme velká kladná celá čísla 𝑚, 𝑅 a 𝑇 , kde 𝑅 > 𝑚, 𝑓𝑔𝑐𝑑(𝑚, 𝑅) = 1 a 0 ≤ 𝑇 < 𝑚𝑅.
Funkce 𝑔𝑐𝑑 () je funkce výpočtu největšího společného dělitele (z angl. Greatest comon
divisor). Hlavní myšlenka je v převedení operace dělení, která slouží k získání zbytku, na
mnohem jednodušší operaci bitového posuvu (viz 6). Operace bitového posuvu či obecně
bitové operace jsou nejrychlejší operace na většina hardwarových platforem a také méně
náročné oproti klasickému dělení. V rámc další optimalizace byla Montgomeryho redukce
využitá také pro optimalizaci algoritmu 4.

Algorimus 6 Montgomeryho redukce velkých čísel
Require: Kladná celá čísla m = (𝑚𝑛−1, 𝑚𝑛, ..., 𝑚0) s bází 𝑏, kde 𝑔𝑐𝑑(m, 𝑏) = 1, R = 𝑏𝑛, m’ = −m−1 mod 𝑏

a T = (𝑡2𝑛−1, 𝑡2𝑛, ..., 𝑡0) < mR
Ensure: 𝐴 = TR−1 mod m
1: A← T, for A = (𝑎2𝑛−1, 𝑎2𝑛, ..., 𝑎0)
2: for (𝑖← 0) to (𝑛− 1) do
3: 𝑢𝑖 ← 𝑎1m’ mod 𝑏
4: A← A + 𝑢𝑖m𝑏𝑖

5: end for
6: A← A/𝑏𝑛

7: if (A ≥m) then
8: A← A−m
9: end if

10: return A

VII. Operace Montgomeryho násobení

Montgomeryho násobení je tedy kombinací algoritmu 6 (Montgomeryho redukce) a algo-
ritmu 3 (klasického násobení). Výsledný algoritmus 7 je pak znázorněn níže.
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Algorimus 7 Montgomeryho násobení pro velká čísla
Require: Kladná celá čísla m = (𝑚𝑛−1, 𝑚𝑛, ..., 𝑚0), x = (𝑥𝑛−1, 𝑥𝑛, ..., 𝑥0), y = (𝑦𝑛−1, 𝑦𝑛, ..., 𝑦0) s bází 𝑏, for

0 ≤ x, y < m, R = 𝑏𝑛, 𝑔𝑐𝑑(m, 𝑏) = 1 and m’ = m−1 mod 𝑏
Ensure: 𝐴 = xyR−1 mod m
1: A← 0, for A = (𝑎𝑛, 𝑎𝑛−1, ..., 𝑎0)
2: for (𝑖← 0) to (𝑛− 1) do
3: 𝑢𝑖 ← (𝑎0 + 𝑥𝑖𝑥0) m’ mod 𝑏
4: 𝐴← A + 𝑥𝑖y + 𝑢𝑖m/𝑏
5: end for
6: if (A ≥m) then
7: A← A−𝑚
8: end if
9: return A

4.2.2 Ověření funkcí modulární aritmetiky

V rámci této části jsou již popsány jednotlivé funkce modulární aritmetiky z vlastní
knihovny [139] kryptografických funkcí. Jednotlivé funkce jsou opatřeny identifikátorem #,
který je pak použit v rámci experimentálních měření. První je nutno představit vytvořenou
struktura pro velký čísla bignum_st:

Struct bignum_st {BN_ULONG *d, int top; int dmax; int neg; int flags; } BIGNUM;

Proměnná 𝑑 je ukazatel specifické pozice v paměti, kde je velké číslo uloženo, 𝑡𝑜𝑝

představuje pozici MSB v poli 𝑑 a 𝑑𝑚𝑎𝑥 je maximální velikost pole 𝑑. Dále pak 𝑛𝑒𝑔 je
příznak určující zda je číslo záporné a 𝑓𝑙𝑎𝑔𝑠 slouží pro případné další příznaky. Dále pak
jsou zde funkce sčítání dvou velkých celých čísel dle 𝑟 = 𝑎 + 𝑏 (BN_add, #1) vycházející
z algoritmu 1:

int BN_add {BIGNUM *r, const BIGNUM *a, const BIGNUM *b};

a odčítání dvou velkých celých čísel dle 𝑟 = 𝑎 − 𝑏 (BN_sub, #2) vycházející z algoritmu
2:

int BN_sub {BIGNUM *r, BIGNUM *a, const BIGNUM *b};

Dále byla realizována funkce klasického násobení dvou velkých celých čísel dle 𝑟 = 𝑎 · 𝑏

(BN_mul, #8) vycházející z algoritmu 3:

int BN_sub {BIGNUM *r, BIGNUM *a, const BIGNUM *b};

a dělení dvou velkých celých čísel 𝑟 = 𝑎 /𝑏 (BN_div, #7) vycházející z algoritmu 4.

int BN_sub {BIGNUM *r, BIGNUM *a, const BIGNUM *b};

Tyto funkce byly dále modifikovány pro jejich modulární varianty, k těmto účelům byla
vytvořena pomocná funkce modulárních operací BN_mod, která zajišťuje 𝑟 = 𝑎 (mod 𝑚)
(#6):

int BN_mod {BIGNUM *r, const BIGNUM *a, const BIGNUM *m, BN_CTX *ctx };
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Struktura BN_CTX je pomocná struktura využívána pro vedlejší výpočty. Dále byla
vytvořena funkce modulárního sčítání dvou velkých celých čísel BN_mod_add (#3), která
počítá 𝑟 = 𝑎 + 𝑏 (mod 𝑚), kde výsledek 𝑟 musí splňovat:

(𝑟 ̸= 𝑎) ∧ (𝑟 ̸= 𝑏) ∧ (𝑟 ̸= 𝑚), (4.1)

jedná se o funkci vycházející z 1, která je následně upravena dle kapitoly 4.2.1 sekce
(IV.):

int BN_mod_add {BIGNUM *r, const BIGNUM *a, const BIGNUM *b, const BIGNUM *m, BN_CTX *ctx };

pokud je vznikne chyba, funkce vrací hodnotu 0. Následně byla vytvořena operace
modulárního odečítání dvou velkých celých čísel BN_mod_sub (#4), která počítá 𝑟 = 𝑎 − 𝑏

(mod 𝑚). Výsledek 𝑟 musí splňovat rovnici 4.1. Syntaxe funkce je následující:

int BN_mod_sub {BIGNUM *r, const BIGNUM *a, const BIGNUM *b, const BIGNUM *m, BN_CTX *ctx };

Následuje vytvořená funkce BN_mod_mul (#5), sloužící pro modulární násobení dvou
velkých celých čísel 𝑟 = 𝑎 · 𝑏 (mod 𝑚) vycházející z algoritmu 3. Výsledek 𝑟 musí opět
splňovat rovnici 4.1. Syntaxe je následující:

int BN_mod_mul {BIGNUM *r, const BIGNUM *a, const BIGNUM *b, const BIGNUM *m, BN_CTX *ctx };

Tato funkce, jak již bylo řečeno v kapitole 4.2.1 sekci (VI.), není zcela ideálním
efektivním řešením. Z tohoto důvodu byly dále vytvořeny Montgomeryho funkce, zajišťující
Montgomeryho redukci (BN_from_montgomery), vycházející z algoritmu 6:

int BN_from_montgomery {BIGNUM *ret, const BIGNUM *a, BN_MONT_CTX *mont, BN_CTX *ctx };

Tato funkce není používána samostatné, ale slouží k zajištění Montgomeryho násobení
(BN_mod_mul_montgomery, #10) vycházející z algoritmu 7):

int BN_mod_mul_montgomery {BIGNUM *r, const BIGNUM *a, const BIGNUM *b,
BN_MONT_CTX *mont, BN_CTX *ctx };

Algoritmizace, následná realizace i experimentální měření a validace představených
metod je nyní podána na konferenci ICUMT 2017 [134] (indexováno ve Scopus/Wos, článek
je nyní v recenzním řízení ).

4.2.3 Experimentální validace funkcí modulární aritmetiky

Byly provedeny experimentální měření navržených funkcí sloužících pro algebraické operace
s velkými čísly a modulární aritmetiku s velkými čísly. Vytvořili jsme tři velká čísla 𝑎, 𝑏 a 𝑚,
kde 𝑚 > 𝑎 > 𝑏 s velikostí 128 a 256 b (tyto velikosti vychází z analýzy provedené v kapitole
2). Čísla 𝑎 a 𝑏 reprezentují operandy testovaných funkcí a číslo 𝑚 pak modulo. Tabulka
4.1 pak zobrazuje přehledně jednotlivé výsledky procesorové a paměťové náročnosti (CPU
značí počet cyklů), kde paměť zařízení je tedy 256 kB.
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Tab. 4.1: Výsledky experimentálních měření funkcí pro velká čísla.
# Jméno funkce Flash [B] CPU - 128 b [-] CPU - 256 b [-]
Funkce bez pomocných struktur
1 BN_add 5 686 258 339
2 BN_sub 5 736 335 479

Všechny funkce 5 856 - -
Funkce s pomocnou strukturou BN_CTX
3 BN_mod_add 8 310 869 1 157
4 BN_mod_sub 8 310 4 028 5 183
5 BN_mod_mul 9 552 84 730 274 088
6 BN_mod 4 176 270 338
7 BN_div 4 204 264 332
8 BN_mul 6 748 3 237 9 603

Všechny funkce 9 816 - -
Funkce s pomocnou strukturou BN_CTX a BN_MONT_CTX
9 BN_MONT_CTX_set 11 104 367 994 1 033 268
10 BN_mod_mul_montgomery 8 948 11 000 31 641

Všechny funkce 12 010 - -

Výsledné porovnání všech funkcí je pak názorně zobrazeno na Obr. 4.3. Z výsledků je
patrná rostoucí tendence časové náročnosti jednotlivých funkcí s rostoucí velikostí velkého
čísla. Již přechod ze 128 b na 256 b se projevil u některých funkcí značným nárůstem
počtu cyklů, např. modulární násobení #5 více jak 300% nárůstem. Nicméně u některých
modulárních funkcí lze pozorovat značně rychlejší operace, tedy hlavně u funkce #1. Je to
hlavně díky tomu, že ve funkci není žádná funkce dělení, pokud by byla, odpovídala by
rychlost této funkce přibližně rychlosti funkci #2. Dále díky optimalizované funkci bitového
posuvu je funkce #7 také znatelně rychlejší než ostatní funkce. Funkce #9 je pak funkce
pro inverzní modulo operace 𝑚 a je nejvíce náročná. Pokud porovnáme Montgomeryho
násobení #10 s klasickou implementací modulárního násobení #5, pak Montgomeryho
násobení vykazuje mnohem lepší výsledky. Nicméně funkce Montgomeryho násobení využívá
pomocné struktury #9, která je sice volána pouze jednou, ale je nutno brát toto v potaz.
Celá část funkcí modulární aritmetiky pak zabírá méně než 5 % paměti (12 kB/256 kB), což
tedy ukazuje na velmi efektivní implementaci, která ponechává prostor na implementaci
dalších funkcí uvažovaného kryptosystému či komunikačních i jiných funkcionalit.
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Obr. 4.3: Srovnání časové náročnosti šifrování pro jednotlivé velikosti klíčů.
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4.3 Generátor náhodných čísel

Navržené kryptografické algoritmy využívají náhodných čísel (mj. algoritmus AES-128-ECB
i ECDH) a v rámci navrženého kryptosystému je uvažován i modul pro generování náhod-
ných čísel. Jako první byl vytvořen generátor založený na myšlence dvou protichůdných
oscilátorů o různé frekvenci, vycházející z [140]. Prvotní návrh tohoto generátoru byl
úspěšně publikován autorem v [141, 142], kde je mj. podrobně vysvětlena implementace
a základní funkčnost generátoru. Blokové schéma generátoru je zobrazeno na Obr. 4.4.
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Obr. 4.4: Schéma vlastního generátoru dvou oscilátorů (myšlenka převzata z [140]).

Bloky VLO (frekvence 12 kHz) a DCO (frekvence 1 MHz) jsou oscilátory, ACLK/SMCLK
interní hodiny, Timer_A je časovač a bloky BSCTL1 slouží pro vkládání různého startu
oscilátorů pro zvětšení náhodnosti (viz [142], [141] a [140]). Knihovna s generátorem je
dostupná na [143]. Byla provedena evaluace generátoru z pohledu jeho náhodnosti a srovnání
s klasickou matematickou funkcí rand() knihovny math.lib (s časovým vstupem jako
seed). Prvotní vizuální test je zobrazen na Obr. 4.5.

Obr. 4.5: Jednoduchý vizuální test náhodných generátorů.

Jak je z obrázku patrné, tak matematická funkce rand() není zcela náhodná a objevují
se zde jasné vzory. Oproti tomu námi vytvořený generátor dvou oscilátorů nemá pravidelné
vzory (červené vyznačené příčné čáry), ale vyskytuje se u něj přílišný shluk jedniček a nul
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(červeně znázorněna bíla a černá místa tvořící vertikální čáry). Toto byl také mj. jeden
z důvodů, proč bylo nutno pokračovat ve výzkumu a ověřování daného generátoru. V
rámci dalšího testování byla testována statistická hypotéza 𝐻0, zda je daný generátor
náhodný či nikoliv. Pro testování námi stanovené hypotézy byl vybrán statistická baterie
testů DIEHARD [144] a NIST [145] (v těchto příručkách jsou dále popsány mj. i podrobně
využívané testy a testování pomocí hypotézy a statistické hodnoty 𝑝 či 𝑝−𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒,). Výsledky
testů funkce rand() jsou zobrazeny na Obr. 4.6 (pseudonáhodná funkce rand()) a Obr. 4.7
(vyvinutý vlastní generátor).
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Obr. 4.6: Pravděpodobnostní rozložení pro pseudonáhodný generátor pro rand().
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Obr. 4.7: Pravděpodobnostní rozložení pro vlastní generátor.

Generátor založený na funkci rand(), má většinu výsledků v rozsahu 0,0–0,1, což
znamená zamítnutí hypotézy 𝐻0. Navržený generátor má pouze mírně zvýšené hodnoty
v intervalu 0,1 a vykazuje anomálie v oblasti 0,6 a 0,8. Generátor tedy není ideální, což
však bylo potvrzeno již vizuálním testem. Výsledky jsou však mnohonásobně lepší oproti
velmi nevyrovnanému generátoru rand(). Výsledky byly úspěšně publikovány autorem v
[146]. Následně proběhla optimalizace práce s pamětí a Timeru A. Výsledky vizuálního
testu jsou zobrazeny na Obr. 4.8.
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Obr. 4.8: Jednoduchý vizuální test optimalizovaného generátoru dvou oscilátorů.

Již z vizuálního testu je patrné značné zlepšení rozložení “1” a “0”, kde výsledný vizuální
efekt vypadá náhodně. Dále byl také proveden statistický test pro získání porovnatelných
výsledků, které jsou zobrazeny na Obr.4.9
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Obr. 4.9: Histogram rozložení výsledků pravděpodobnostní funkce pro optimalizovaný
generátor dvou oscilátorů.

Jak můžeme vidět, tak proběhlo vyrovnání jednotlivých statistických testů, kdy gene-
rátor se nyní velice blíží ideálním hodnotám. Výzkum v této oblasti pokračoval návrhem
dalšího generátoru založeném na bázi šumu. Vlastní myšlenka zde spočítá v návrhu a využití
specifických hardwarových prvků MCU, které jsou většinou obsaženy také v jiných MCU
využívaných v oblasti inteligentních sítí či telemetrických systémů. V rámci telemetrických
systému je často využíváno analogových měřících zařízení [147]. Z tohoto důvodu jednotky
MCU většinou obsahují převodníky analogového signálu na digitální signál (ADC, z angl.
Analogue-to-Digital Converter). Převod analogového signálu na digitální signál však bývá
vždy doprovázen jistou ztrátou užitečného signálu, zapříčiněn citlivostí převodník, ale také
parazitními šumy [148]. Pokud nevyužijeme prvků pro odstranění parazitního šumu u ADC
převodníku, pak výsledný signál, výstupu ADC, obsahuje i náhodnou složku šumu. Vlastní
návrh generátoru pak spočívá ve využití tohoto signálu ke generování náhodné bitové
posloupnosti. Blokové schéma generátoru je zobrazeno na Obr. 4.10.
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Obr. 4.10: Blokové schéma vlastního generátor kvantizačního šumu.

Popis generátoru viz autorem publikovaný článek v [149]. Prvotní vizuální test generá-
toru je na Obr. 4.11.

Obr. 4.11: Jednoduchý vizuální test generátoru kvantizačního šumu.

Výsledek je srovnatelný s optimalizovaným generátorem dvou oscilátorů. Opět zde
nejsou žádné znatelné vzory či velké shluky. Dále byl také proveden statistický monobitový
test, kde jeho výsledky jsou zobrazeny na Obr. 4.12.
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Obr. 4.12: Histogram pravděpodobnosti pro generátor kvantizačního šumu.
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Druhý generátor založený na kvantizačním šumu vykazuje oproti optimalizovanému
generátoru méně kvalitní výsledky. Idea, návrh a prvotní ověření generátoru kvantizačního
šumu byly úspěšně prezentovány na mezinárodní vědecké konferenci TSP 2016 [149]. V
rámci ověření generátorů byly provedeny další sady testů tedy blokový frekvenční test a test
shluků jednotlivých bitů. Generována posloupnost byla 1011 b, velikost bloku u blokového
testu byla 100 b. Výsledky jednotlivých generátorů jsou pak na Obr. 4.13 (optimalizovaný
generátor dvou oscilátorů) a 4.14 (generátor kvantizačního šumu).
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Obr. 4.13: Rozsáhlé pravděpodobnostní testy pro optimalizovaný generátor dvou oscilátorů.
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Obr. 4.14: Rozsáhlé pravděpodobnostní testy pro generátor kvantizačního šumu.

V tomto testu se jeví jako mnohem ideálnější generátor kvantizačního šumu, kde
křivka hladin histogramu více odpovídá hladině ideálního generátoru. V neposlední řádě
parametrizace obou generátorů shrnuje Tab. 4.2.

Tab. 4.2: Shrnutí parametrizace jednotlivých vlastních generátorů.
Typ generátoru Rychlost [kB/s] Gen. 128 b [ms] Flash [B] RAM [B]
Opt. G. dvou oscilátorů 1,75 73,142 4608 1628
G. kvantizačního šumu 19,175 6,675 4312 1774
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Všimnout si můžeme mnohonásobně vyšší rychlosti kvantizačního generátoru oproti
generátoru dvou oscilátorů. Je to převážně dáno tím, že generátor není zpožďován periodou
VLO, jako u generátoru dvou oscilátorů. Dále pak tento generátoru pracuje více s pamětí
RAM, aby se dosáhlo nejvyšších úspor elektrické energie, viz 4.2. Výzkum v této oblasti
pokračuje, nicméně v nynější fázi je zvolen generátor ADC pro generování náhodných
parametrů ostatních bloků, jako vhodnější oproti generátoru dvou oscilátorů z pohledu
rychlosti i náhodnosti. Energetická spotřeba je pak přímo úměrná rychlosti generování
a velikosti generované posloupnosti (v AM módu byl pro oba generátory teoretický odběr
𝐼𝑐𝑐 = 300𝜇𝐴 a 𝑉𝑐𝑐 = 3𝑉 ). Z tohoto pohledu je tedy rychlejší generátor kvantizačního šumu
a efektivnější i z pohledu energetické náročnosti.

4.4 Modul pro autentizaci a šifrování

V rámci implementace algoritmu AES BC/ECB byly uvažovány tedy dvě knihovny [150]
(v textu značeno jako metoda A) a [151] (v textu značeno jako metoda B). Obě tyto
knihovny byly implementovány do navrženého kryptosystému. V rámci ověření těchto
knihoven a výběru nejlepší z nich bylo provedeno první srovnávací měření na vybraném
MCU. Výsledky prvotního měření jsou v Tab. 4.3, tabulka je rozdělena dle jednotlivých
operací prováděných v rámci algoritmu AES (více o jednotlivých operací viz standardizace
AES [50]) a dle šifrování a dešifrování. Výsledky uvedené v tabulce jsou vždy mediánem
z 10 měření (byl využit klíč o velikosti 128 b). Pro přehlednost zavádíme opět identifikátor
jednotlivých operací #. V neposlední řadě měření jsou prováděny pro AES-128 v módu
CBC, který je z vybraných dvou módů nejnáročnější.

Tab. 4.3: Prvotní porovnání různých knihoven symetrického blokového algoritmu AES-128.
AES - Metoda A AES - Metoda B

Šifrování Dešifrování Šifrování Dešifrování
Bajtová substituce (#1) Cykly 448 448 368 375
Prohození řádků (#2) Cykly 70 70 80 80
Kombinace sloupců (#3) Cykly 838 16259 999 1568
Přidání podklíče (#4) Cykly 495 486 338 333
Celá runda Cykly 1851 17263 1806 2384
Poslední runda Cykly 1004 1003 817 815
Cyklů celkem Cykly 19035 157743 17520 26161
FLASH paměť celkem B 7586 2226
RAM paměť celkem B 2034 160

Prvotní měření ukázalo velké rozdíly v efektivitě, kde metoda B tedy byla značně
rychlejší. Metoda A měla zanedbatelně efektivnější operaci prohození řádků, což se však ve
výsledné náročnosti téměř neprojevilo (i díky mnohem pomalejším ostatním metodám).
Výsledky experimentálního měření a validace knihoven symetrické kryptografie byly úspěšně
publikovány autorem v [152, 153]. Obr. 4.15 již ukazuje grafické srovnání jednotlivých
operací.
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Obr. 4.15: Srovnání vybraných šifrovacích algoritmů - metoda A, metoda B.

Jak můžeme vidět operace dešifrování u metody A vykazuje značně velký rozdíl u operace
prohození řádků oproti šifrování a obecně se zde jedná o nejnáročnější funkci. Byla provedena
analýza kódu jednotlivých implementací, aby bylo jasné, jaký je důvod těchto anomálií.
V rámci metody A je se využívá tzv. před-počítacího makra pro násobení, což by mělo
ve výsledku zefektivnit výslednou rundu. Dále se využívá struktur čtyř unsigned_char
pro jednotlivé proměnné a dvou rozměrné pole pro matici stavu S 4x4. Naproti tomu
metoda B využívá před-počítací funkci násobení v konečném poli, dále třech unsigned_char
struktur a pouze jednorozměrného pole pro matici stavu S 4x4 (tedy transformace do 1x16).
Srovnání počtu jednotlivých operací je v Tab. 4.4.

Tab. 4.4: Počet jednotlivých operací v rámci vybraných metod AES.
Operace Metoda A Metoda B
cyklus for 1 1
operace násobení 60 0
operace sčítání 0 20
bitové posuvy 384 10
logické AND 240 0
logické XOR 76 30
bitové operace celkem 700 40

Jak můžeme vidět tak z analýzy jednotlivých implementací jednoznačně plyne, proč
je operace inverzního kombinace sloupců (tedy kombinace sloupců při dešifrování) tak
markantně pomalejší. Operace násobení jsou mnohokrát pomalejší než operace sčítání, kde
metoda B využívá převážně sčítacích operací. Dále v rámci metody A je použito nadměrné
množství bitových operacích a také dvourozměrné pole, což jsou další faktory zpomalující
chod dané knihovny. Následně byla provedena implementace vlastních aritmetických i mo-
dulárních funkcí představených v kapitole 4.2, zakomponována vlastní struktura velkých
čísel a provedena softwarová optimalizace. Následně proběhlo další měření stejných funkcí
obou knihoven, kde výsledky jsou zobrazeny v následující Tab. 4.5.
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Tab. 4.5: Výsledky experimentálního měření optimalizovaných knihoven symetrického
blokového algoritmu AES-128.

AES - Metoda A AES - Metoda B
Šifrování Dešifrování Šifrování Dešifrování

Bajtová substituce (#1) Cykly 124 124 111 111
Prohození řádků (#2) Cykly 56 56 48 50
Kombinace sloupců (#3) Cykly 591 1980 344 574
Přidání podklíče (#4) Cykly 99 99 105 91
Celá runda Cykly 870 2259 659 869
Poslední runda Cykly 279 279 410 283
Cyklů celkem Cykly 8561 20912 6460 9357
FLASH paměť celkem B 5284 2628
RAM paměť celkem B 2034 160

Srovnání neoptimalizované a optimalizované (značeno jako opt.) verze je graficky
znázorněno na Obr. 4.16, kde je zobrazeno srovnání náročnosti pro celkový proces šifrování,
celkový proces dešifrování a inverzní kombinace sloupců (#3).
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Obr. 4.16: Srovnání vybraných šifrovacích algoritmů - metoda A, metoda B.

Jak můžeme vidět, provedená optimalizace znatelně snížila výpočetní náročnost jednot-
livých metod, kdy metoda A je nyní téměř srovnatelná s metodou B. U metody A došlo
ke snížení výpočetní náročnosti o více než 80 % a povedlo se snížit i jednotlivé paměťové
nároky, díky předchozí špatné práci s pamětí (neoptimalizované datové typy, aj.) a zahrnutí
vlastních metod pro reprezentaci velkých čísel (Flash nároky o více než 30 % a RAM
nároky zůstaly stejné). U metody B došlo k nárůstů o 400 B pro FLASH paměť cca 20 %
(RAM paměťové nároky zůstaly stejné), ale snížení výpočetní náročnosti o více než 60 %.
Vzhledem k velikosti Flash paměti 256 kB se jedná o nárůst 0,16 % za cenu snížení výpočetní
náročnosti o více než 60 %, což lze považovat za efektivní. Softwarová analýza a optimalizace
obou knihoven byla úspěšně publikována autorem v rámci konference CSOC 2017 [136]
(indexováno ve Scopus a WoS).
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4.5 Modul pro dohodu symetrického tajného klíče

Nejprve byl vytvořen vlastní návrh vycházející z klasického algoritmu Diffieho Hellmana
(návrh úspěšně publikován autorem v [154]). Dále byla již vytvořena knihovna, obsahující
funkce algebraických a modulárních operací s eliptickými křivkami i algoritmu ECDH.
Knihovnu je dostupná z [139] (kde je mj. i popis samotné knihovny a jejích funkcí). Jako
první bylo implementováno celkem 34 eliptických křivek nad polem řádu 2 (F2𝑚) standardů
NIST [106], SECG [107] a ANSI [108] o velikosti 113 b až 571 b. V době implementace se
jednalo o jedinečnou softwarovou implementaci takto velkých křivek na limitovaném MCU.
Nicméně jak potvrdil teoretický rozbor tak eliptické křivky nad polem o řádu 2 jsou velice
pomalé, pokud se nejedná o hardwarovou implementaci či není k dispozici hardwarová
akcelerace. Pro křivky, které by byly nutné použít v kombinaci s AES-128 (tj. křivky s F2256

a více), je čas více než 10 m, což je velký problém z pohledu spotřeby, ale i v rámci samotné
komunikace (více viz výsledky publikované autorem v [135]). Z důvodu malé efektivity
eliptických křivek o řádu 2, byla hledána alternativa v podobě jiných křivek. Z teoretického
rozboru pak vyplynula možnost křivek nad polem prvočíselného řádu F𝑝. Tyto křivky
jsou mnohem složitější na implementaci, nicméně nabízejí velkou variaci optimalizace
a tak mohou být v softwarové implementaci mnohem rychlejší než eliptické křivky F2𝑚 .
V rámci implementace se pak povedlo implementovat 27 eliptických křivek nad polem
prvočíselného řádu F𝑝 o velikosti 112 b až 521 b. standardů NIST [106], SECG [107] a ANSI
[108]. V době implementace se jednalo opět o velice jedinečnou softwarovou implementaci,
kde implementaci eliptických křivek nad polem F256 se v danou dobu věnovalo pouze
velice omezené množství vědeckých prací. Křivky o velikosti 112 b až 256 b byly úspěšně
ověřeny v rámci algoritmu ECDH, křivky o velikosti nad 256 b se bohužel dále nepodařilo
dostatečně optimalizovat, tak aby je bylo možné využít pro algoritmus ECDH. Problémem
byla nedostatečná paměť při modulárních operacích a příliš dlouhá doba výpočtu, kdy
i následně ve většině případů přetékala paměť. Nicméně s úspěšně implementovanými
křivkami byly provedeny experimentální testy a ověřena jejich efektivnost vůči předchozím
křivkám F2𝑚 . Výsledky srovnání časové náročnosti jednotlivých typů vybraných křivek
jsou zobrazeny na Obr. 4.17.
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Obr. 4.17: Srovnání jednotlivých typů křivek nad polem řádu 2 a prvočíselného řádu.
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Časová náročnost z několika minut klesla na pouhých několik sekund, což v uvážení
četnosti využití algoritmu ECDH je již reálně využitelné i v systémech s omezeným
přístupem k elektrické energii. Z pohledu paměťové náročnosti pak křivky nad polem
prvočíselného řádu vykazovaly také lepší výsledky cca o 100–200 B, viz Obr. 4.18.
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Obr. 4.18: Srovnání jednotlivých typů křivek nad polem řádu 2 a prvočíselného řádu.

Implementace křivek nad polem prvočíselného řádu, společně s porovnáním obou typů
křivek byla autorem úspěšně publikována v [137]. Díky výsledkům experimentálního měření
se dále výzkum zabýval různorodostí křivek a studováním jejich parametrů. Byly provedeny
další experimentální testy rozsáhlé skupiny implementovaných eliptických křivek F𝑝. Bylo
zjištěno, že typ eliptické křivky má markantní vliv na efektivnost jednotlivých algoritmů.
Výsledky experimentálních měření jsou zobrazeny v Tab. 4.6 (měřen byl opět proces
ECDH).

Tab. 4.6: Výsledky experimentálního měření eliptických křivek nad polem prvočíselného
řádu, dle jejich typu.

Křivka Velikost [b] CPU [-] Rozdíl [%] Standard
secp112r1 112 139276 0,00% SECG

wtls8 112 154206 10,72% WTLS
wtls6 112 155225 11,45% WTLS

secp112r2 112 161508 15,96% SECG
secp128r1 128 171116 0,00% SECG
secp128r2 128 183768 7,39% SECG

wtls7 160 184404 0,00% WTLS
secp160r1 160 184673 0,15% SECG
secp160r2 160 197593 7,15% SECG
secp160k1 160 213400 15,72% SECG

wtls9 160 277533 50,50% WTLS

V tabulce rozdíl v % (tedy poměř vůči nejrychlejší křivce daného řádu 𝑝, značena jako
0,00 %). Správnou volbou křivky jsme v dané kategorii schopni získat 7–50 % procent výkonu.
To může mít ve výsledku nezanedbatelný dopad na výslednou efektivitu uvažovaného systém.
Pokud následně srovnáme nejpomalejší křivku daného řádu s nejrychlejší křivkou řádu
vyššího, dostaneme velice zajímavé výsledky, viz Tab. 4.7 (SL znamená nejpomalejší a FA
nejrychlejší).

29



Tab. 4.7: Srovnání nejpomalejší křivky s nejrychlejší křivkou vyššího řádu.
Curves Variances [%]

112𝑆𝐿 : 128𝐹 𝐴 5,61 %
128𝑆𝐿 : 160𝐹 𝐴 0,34 %
160𝑆𝐿 : 192𝐹 𝐴 12,72 %
192𝑆𝐿 : 224𝐹 𝐴 4,62 %

Díky volbě vhodné křivky tak můžeme získat nejen mnohem rychlejší či efektivnější
řešení, ale také bezpečnější. Systém výběru křivek byl autorem úspěšně publikován v [155].
Dále proběhl výzkum parametrizace křivek na MCU (vlastní implementace) a platformě
RaspBerry Pi 2B (OpenSSL [109]). Prvním předpokladem bylo podstatné zrychlení křivek
díky nulovým doménovým parametrům, což bylo potvrzeno i experimentálními výsledky (viz
Tab. 4.6 a dále publikované výsledky autorem v [138]). Měření křivek o řádu charakteristiky
2 potvrdili prvotní předpoklady, nicméně křivky o prvočíselném řádu vykazovaly anomálie.
Jednalo se o ty nejpomalejší křivky, tedy naprosto opačné výsledky vůči křivkám nad polem
řádu 2. V rámci křivek F2𝑚 byl výkonnostní rozdíl v řádu jednotek procent. Nicméně pro
F𝑝 mají nulový či malý doménový parametr význam ve zpomalení až o 50 %. Tyto výsledky
byly autorem úspěšně publikovány v [138] (článek je momentálně v tisku). V neposlední
řadě uvádíme srovnání s ostatními optimalizacemi v Tab. 4.8.

Tab. 4.8: Srovnání výsledků s vybranými pracemi.
Popis Zrychlení [%] Práve
Práce se věnuje využití eliptických křivek v rámci zabezpečení senzorických
sítí. Autoři prezentují novou operaci rychlejšího násobení.

32–48 % [110]

Práce zaměřena na algoritmus double-and-add pro násobení bodů na křivce
a aplikaci Fibonačiho sekvence.

ca. 18 % [111]

Autoři se soustředí na novou mnohem efektivnější formu Montgomeryho
modulárního násobení.

4–38 % [112]

Nová křivka Curve25519, která je velice efektivní na specifickém hardwaru.
Chybí porovnání křivky na různorodém hardwaru.

- % [113]

Autoři implementují jejich vlastní návrh ECDSA na limitovaném procesoru
a dosahují velkého zrychlení díky využití FPGA akcelerace.

50 % [114]

Práce se soustředí na modifikování tradičního GCD., chybí zde hlubší popis
hardwarové specifikace a postupu měření.

>50 % [115]

Představené práce se zabývají problematikou nových algoritmů či křivek a změny stáva-
jících operací na křivkách dosahují horších či stejných výsledků než autorem představované
řešení. Tedy i přesto, že se jedná o velmi komplexní a složitá řešení, která pro implementaci,
optimalizaci i následný vývoj zaberou mnohonásobně více času. Navíc žádná dosavadní
práce nepřináší tak komplexní a rozsáhlé testy jednotlivých dostupných křivek a jejich
parametrů, jako jsou představeny v této práci autorem. Byla dále prokázána souvislost
parametrizace křivek a vlivu doménových parametrů na efektivnost operací nad křivkou.
Dále byl také představen efektivní způsob, jak je možné jednoduchým způsobem bez
většího zásahu do HW či SW zefektivnit vlastní systém pouhým výběrem správných křivek.
Výsledky přinesly také možnost nového směru výzkumu v parametrizaci křivek, kde autor
s výzkumem v této oblasti stále pokračuje.
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5 ZÁVĚR

Hlavní cíle této práce jsou definovány v kapitole 1. Hlavním cílem bylo navázat na nově
vzniklé výzvy a vytvořit hybridní systém, který nepřinese pouze částečné řešení, ale kom-
plexní řešení informační bezpečnosti ve specifické části inteligentních sítí. Nejprve byl
proveden rozbor aktuální problematiky (viz kapitola 2), kde byly specifikovány dnešní mož-
nosti pro zajištění informační bezpečnosti, rozděleny kryptografické algoritmy a představena
možná řešení. Na základě analýz byl následně vytvořen vlastní komunikační model. Přínos
autora v kapitole 2 je nejen komplexní analýza dnešních možností zabezpe-
čení, ale také vytvořený celkový přehled nedostatků dnešních progresivních
technologií v dané oblasti a model inteligentní sítě v energetice.

V kapitole 3 byla provedena kritická analýza aktuálních možností a vybráno jedno
řešení z pohledu bezpečnosti, robustnosti, efektivnosti, ceny a dalších parametrů. Ná-
sledně je vytvořeném vlastní model kryptosystému na základě představených a získaných
znalostí. Přínosem kapitoly 3 je samotná kritická rešerše dnešních algoritmů a
vytvoření návrhu vlastního modelu hybridního kryptosystému, řešícího kom-
plexním způsobem problematiku informační bezpečnosti v inteligentních sítí
v energetice.

Kapitola 4 navazuje vývojem navrženého modelu a výzkumem v oblasti jeho dílčích částí.
Všechny vytvořené funkce jsou experimentálně validovány, kde výsledky testů prokázaly
efektivnost navrženého řešení. Většina výsledků byla publikována v řadě vědeckých časopisů
i konferencích. Byly vytvořeny dva vlastní generátory, jeden založený na známém jevu
dvou oscilátorů a druhý zcela vlastního návrhu, kde i po optimalizaci byl vlastní navržený
generátor značně rychlejší. Výzkum dále pokračoval v oblasti autentizace a šifrování. Byly
vybrány dvě (v dané době jediné) knihovny, které jsou srovnány pomocí experimentálních
testů. Následně byly zanalyzovány vnitřní funkce a provedena optimalizace, kde došlo ke
značnému zrychlení u obou knihoven (více než 60 %). Jako poslední a asi nejvýznamnější
část je výzkumu eliptických křivek a modulu pro dohodu symetrického klíče. V rámci
této části probíhal výzkumu v oblasti parametrizace křivek a efektivního výpočtu bodů.
Vývoj skončil úspěšnou implementací více než 60 eliptických křivek různých standardů. V
té době byly jedinečné implementace, na takto limitovaném hardwaru, křivek nad 256 b,
což se úspěšně povedlo implementovat. Hlavním přínosem kapitoly 4 jsou vlastní,
v danou dobu jedinečné, výsledky výzkumu a vývoje, které byly uznány i
vědeckou komunitou a publikovány v renomovaných časopisech.

Z pohledu splnění stanovených cílů na dizertaci jsou všechny cíle splněny, je představen
funkční kryptosystém, jeho dílčí části a to i s řešením pro velká čísla a náhodným generáto-
rem. Takto komplexní řešení v dané době nebylo dostupné na uvažovaném limitovaném
zařízení, a pokud ano, většinou se jednalo pouze o řešení jednoho principu, které neře-
šilo další aspekty zabezpečení. Velkou výhodou daného řešení je hardwarová nezávislost
(knihovny jsou řešeny v jazyce C a měly by být jednoduše převeditelné). Všechny výsledky
byly pravidelně publikovány a recenzovány a diskutovány vědeckou i odbornou komunitou.

31



LITERATURA

Publikace jiných autorů
[1] Naser Al-Falahy and Omar Y Alani. Technologies for 5g networks: challenges and opportunities. IT

Professional, 19(1):12–20, 2017.
[2] Andrea Zanella, Nicola Bui, Angelo Castellani, Lorenzo Vangelista, and Michele Zorzi. Internet of

things for smart cities. IEEE Internet of Things journal, 1(1):22–32, 2014.
[3] Ala Al-Fuqaha, Mohsen Guizani, Mehdi Mohammadi, Mohammed Aledhari, and Moussa Ayyash. In-

ternet of things: A survey on enabling technologies, protocols, and applications. IEEE Communications
Surveys & Tutorials, 17(4):2347–2376, 2015.

[4] Jayavardhana Gubbi, Rajkumar Buyya, Slaven Marusic, and Marimuthu Palaniswami. Internet of
things (iot): A vision, architectural elements, and future directions. Future generation computer
systems, 29(7):1645–1660, 2013.

[5] Himanshu Khurana, Mark Hadley, Ning Lu, and Deborah A Frincke. Smart-grid security issues.
IEEE Security & Privacy, 8(1), 2010.

[6] Thomas Eisenbarth and Sandeep Kumar. A survey of lightweight-cryptography implementations.
IEEE Design & Test of Computers, 24(6), 2007.

[7] Haowen Chan and Adrian Perrig. Security and privacy in sensor networks. computer, 36(10):103–105,
2003.

[8] Patrick McDaniel and Stephen McLaughlin. Security and privacy challenges in the smart grid. IEEE
Security & Privacy, 7(3), 2009.

[9] Himanshu Khurana, Mark Hadley, Ning Lu, and Deborah A Frincke. Smart-grid security issues.
IEEE Security & Privacy, 8(1), 2010.

[10] Soma Shekara Sreenadh Reddy Depuru, Lingfeng Wang, and Vijay Devabhaktuni. Smart meters
for power grid: Challenges, issues, advantages and status. Renewable and sustainable energy reviews,
15(6):2736–2742, 2011.

[11] Ye Yan, Yi Qian, Hamid Sharif, and David Tipper. A survey on smart grid communication in-
frastructures: Motivations, requirements and challenges. IEEE communications surveys & tutorials,
15(1):5–20, 2013.

[12] Wenye Wang and Zhuo Lu. Cyber security in the smart grid: Survey and challenges. Computer
Networks, 57(5):1344–1371, 2013.

[13] Nikos Komninos, Eleni Philippou, and Andreas Pitsillides. Survey in smart grid and smart home
security: Issues, challenges and countermeasures. IEEE Communications Surveys & Tutorials,
16(4):1933–1954, 2014.

[14] Anzar Mahmood, Nadeem Javaid, and Sohail Razzaq. A review of wireless communications for smart
grid. Renewable and sustainable energy reviews, 41:248–260, 2015.

[15] Damminda Alahakoon and Xinghuo Yu. Smart electricity meter data intelligence for future energy
systems: A survey. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 12(1):425–436, 2016.

[16] Yasin Kabalci. A survey on smart metering and smart grid communication. Renewable and Sustainable
Energy Reviews, 57:302–318, 2016.

[17] Ilhami Colak, Seref Sagiroglu, Gianluca Fulli, Mehmet Yesilbudak, and Catalin-Felix Covrig. A
survey on the critical issues in smart grid technologies. Renewable and Sustainable Energy Reviews,
54:396–405, 2016.

[18] William Stallings. Cryptography and network security: principles and practices. Pearson Education
India, 2006.

[19] Charles E Perkins. Authentication, authorization, and accounting (aaa) registration keys for mobile
ipv4. 2005.

[20] Prerna Mahajan and Abhishek Sachdeva. A study of encryption algorithms aes, des and rsa for
security. Global Journal of Computer Science and Technology, 2013.

[21] B Padmavathi and S Ranjitha Kumari. A survey on performance analysis of des, aes and rsa algorithm
along with lsb substitution. International Journal of Science and Research (IJSR), India.

[22] Gurpreet Singh. A study of encryption algorithms (rsa, des, 3des and aes) for information security.
International Journal of Computer Applications, 67(19), 2013.

32



[23] Rounak Sinha, Hemant Kumar Srivastava, and Sumita Gupta. Performance based comparison study
of rsa and elliptic curve cryptography. International Journal of Scientific & Engineering Research,
4(5):720–725, 2013.

[24] Vivek Kapoor, Vivek Sonny Abraham, and Ramesh Singh. Elliptic curve cryptography. Ubiquity,
2008(May):7, 2008.

[25] Bora A Akyol, Harold Kirkham, Samuel L Clements, and Mark D Hadley. A survey of wireless
communications for the electric power system. Technical report, Pacific Northwest National Laboratory
(PNNL), Richland, WA (US), 2010.

[26] Vehbi C Gungor, Dilan Sahin, Taskin Kocak, Salih Ergut, Concettina Buccella, Carlo Cecati, and
Gerhard P Hancke. Smart grid technologies: Communication technologies and standards. IEEE
transactions on Industrial informatics, 7(4):529–539, 2011.

[27] Ahmad Usman and Sajjad Haider Shami. Evolution of communication technologies for smart grid
applications. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 19:191–199, 2013.

[28] Islam Safak Bayram and Ioannis Papapanagiotou. A survey on communication technologies and
requirements for internet of electric vehicles. EURASIP Journal on Wireless Communications and
Networking, 2014(1):223, 2014.

[29] Ramyar Rashed Mohassel, Alan Fung, Farah Mohammadi, and Kaamran Raahemifar. A survey
on advanced metering infrastructure. International Journal of Electrical Power & Energy Systems,
63:473–484, 2014.

[30] Aziz Naamane and NK Msirdi. Towards a smart grid communication. Energy Procedia, 83:428–433,
2015.

[31] D Baimel, S Tapuchi, and N Baimel. Smart grid communication technologies-overview, research
challenges and opportunities. In Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion
(SPEEDAM), 2016 International Symposium on, pages 116–120. IEEE, 2016.

[32] Michael Emmanuel and Ramesh Rayudu. Communication technologies for smart grid applications: A
survey. Journal of Network and Computer Applications, 74:133–148, 2016.

[33] Fahad Khan, Atiq ur Rehman, Muhammad Arif, Muhammad Aftab, and Baber Khan Jadoon. A
survey of communication technologies for smart grid connectivity. In Computing, Electronic and
Electrical Engineering (ICE Cube), 2016 International Conference on, pages 256–261. IEEE, 2016.

[34] Nikoleta Andreadou, Miguel Olariaga Guardiola, and Gianluca Fulli. Telecommunication technologies
for smart grid projects with focus on smart metering applications. Energies, 9(5):375, 2016.

[35] Lutz Lampe. Power Line Communications: Principles, Standards and Applications from Multimedia
to Smart Grid. John Wiley & Sons, 2016.

[36] Xavier Carcelle. Power line communications in practice. Artech House, 2009.
[37] DP Upadhyay, Priyanka Sharma, and Sharada Valiveti. Randomness analysis of a5/1 stream cipher

for secure mobile communication. International Journal Of Computer Science & Communication,
3:95–100, 2014.

[38] Shahzad Khan, Shahzad Shahid Peracha, and Zain Ul Abideen Tariq. Evaluation of cryptanalytic
algorithm for a5/2 stream cipher. International Journal of Computer Science and Information
Security, 12(4):8, 2014.

[39] Ahmad Usman and Sajjad Haider Shami. Evolution of communication technologies for smart grid
applications. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 19:191–199, 2013.

[40] Orr Dunkelman, Nathan Keller, and Adi Shamir. A practical-time related-key attack on the kasumi
cryptosystem used in gsm and 3g telephony. Journal of cryptology, 27(4):824–849, 2014.

[41] Adrian Dabrowski, Nicola Pianta, Thomas Klepp, Martin Mulazzani, and Edgar Weippl. Imsi-catch
me if you can: Imsi-catcher-catchers. In Proceedings of the 30th annual computer security applications
Conference, pages 246–255. ACM, 2014.

[42] LoRa Alliance. Lorawan™ specification. LoRa Alliance, 2015.
[43] Juan Carlos Zuniga and Benoit Ponsard. Sigfox system description. LPWAN@ IETF97, Nov. 14th,

2016.
[44] GSM ETSI. 03.20:"digital cellular telecommunications system (phase 2+). Security related network

functions, 1992.
[45] TS GPP. 23.401: General packet radio service (gprs) enhancements for evolved universal terrestrial

radio access network (e-utran) access. V12, 5, 2014.

33



[46] Petra Seflova, Vladimir Sulc, Jiri Pos, and Rostislav Spinar. Iqrf wireless technology utilizing iqmesh
protocol. In Telecommunications and Signal Processing (TSP), 2012 35th International Conference
on, pages 101–104. IEEE, 2012.

[47] Fred Piper. Cryptography. Wiley Online Library, 2002.
[48] Alfred J Menezes, Paul C Van Oorschot, and Scott A Vanstone. Handbook of applied cryptography.

CRC press, 1996.
[49] Nachiketh R Potlapally, Srivaths Ravi, Anand Raghunathan, and Niraj K Jha. Analyzing the energy

consumption of security protocols. pages 30–35, 2003.
[50] NIST-FIPS Standard. Announcing the advanced encryption standard (aes). Federal Information

Processing Standards Publication, 197:1–51, 2001.
[51] Guildelines for smart grid cybersecurity. Technical report, NIST, 2014. Volume 1 - Smart Grid

Cybersecurity Strategy, Architecture, and High-Level Requirements.
[52] Lisa J Carnahan and Miles E Smid. Security requirements for cryptographic modules. Federal Inf.

Process. Stds.(NIST FIPS)-140-2, 2002.
[53] Mehdi Ayat, Reza Ebrahimi Atani, and Sattar Mirzakuchaki. On design of puf-based random number

generators. Int. J. Netw. Secur. Appl, 3(3):30–40, 2011.
[54] Vláda ČR. Zákon o kybernetické bezpečnosti (č. 181/2014)-Komentář. 2015.
[55] Damien Giry and Philippe Bulens. Cryptographic key length recommendation, 2009.
[56] EN ČSN. 50160. Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě, 2000.
[57] Bernhard Esslinger. Cryptool 2. 2008.
[58] Selva Kumar Podila Sushma. An efficient vlsi implementation of low power aes – ctr. IOSR Journal

of VLSI and Signal Processing (IOSR-JVSP), 2014.
[59] Lane Westlund. Random number generation using the msp430. App. Report. SLAA338, 2006.
[60] Pritamkumar N Khose and Vrushali G Raut. Hardware implementation of aes encryption and decryp-

tion for low area & power consumption. IJRET: International Journal of Research in Engineering
and Technology eISSN, pages 2319–1163, 2014.

[61] J Hall. C implementation of cryptographic algorithms. Texas Instruments, 2013.
[62] Razvi Doomun, Jayramsingh Doma, and Sundeep Tengur. Aes-cbc software execution optimization.

In Information Technology, 2008. ITSim 2008. International Symposium on, volume 1, pages 1–8.
IEEE, 2008.

[63] Daniel J Bernstein and Peter Schwabe. New aes software speed records. In International Conference
on Cryptology in India, pages 322–336. Springer, 2008.

[64] Bruce Schneier. Applied cryptography: protocols, algorithms, and source code in C. john wiley & sons,
2007.

[65] Dobre Blazhevski, Adrijan Bozhinovski, Biljana Stojchevska, and Veno Pachovski. Modes of operation
of the aes algorithm. 2013.

[66] Phillip Rogaway. Evaluation of some blockcipher modes of operation. Cryptography Research and
Evaluation Committees (CRYPTREC) for the Government of Japan, 2011.

[67] Helger Lipmaa. Idea: A cipher for multimedia architectures? In Selected areas in cryptography,
volume 98, pages 248–263. Springer, 1998.

[68] Abdelrahman Altigani, Muawia Abdelmagid, and Bazara Barry. Evaluating aes performance using
nist recommended block cipher modes of operation. 2015.

[69] Chi-Wu Huang, TU Ying-Hao, Shih-Hao Liu, and Hsing-Chang Yeh. The platform built based on
the mode operations of aes and the image applications. International Journal of Modern Education
and Computer Science (IJMECS), 3(4):1, 2011.

[70] William Stallings. Cryptography and network security: principles and practices. Pearson Education
India, 2006.

[71] Wei Dai. Crypto++: benchmarks.
[72] Elaine Baker. Suite b cryptography, 2006.
[73] Xiaoyun Wang, Yiqun Lisa Yin, and Hongbo Yu. Finding collisions in the full sha-1. In Crypto,

volume 3621, pages 17–36. Springer, 2005.
[74] Xiaoyun Wang, Andrew C Yao, and Frances Yao. Cryptanalysis on sha-1. In Cryptographic Hash

Workshop hosted by NIST, 2005.
[75] Marc Stevens. On collisions for md5, 2007.

34



[76] Marc Stevens, Arjen K Lenstra, and Benne De Weger. Chosen-prefix collisions for md5 and applications.
International Journal of Applied Cryptography, 2(4):322–359, 2012.

[77] David Molnar, Marc Stevens, Arjen Lenstra, Benne de Weger, Alexander Sotirov, Jacob Appel-
baum, Dag Arne Osvik, Day Day, and Room Saal. Md5 considered harmful today. In Procee-
dings of 25th Chaos Computer Congress, January, Berlin, Germany. http://dewy. fem. tu-imenau.
de/CCC/25C3/video_h264_720x756/25c3-3023-en-making_ the_theoretical_possible. mp4. torrent
(accessed August 2009), 2009.

[78] Florian Mendel, Tomislav Nad, and Martin Schläffer. Improving local collisions: new attacks on
reduced sha-256. In Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic
Techniques, pages 262–278. Springer, 2013.

[79] Maria Eichlseder, Florian Mendel, and Martin Schläffer. Branching heuristics in differential collision
search with applications to sha-512. In International Workshop on Fast Software Encryption, pages
473–488. Springer, 2014.

[80] Christoph Dobraunig, Maria Eichlseder, and Florian Mendel. Analysis of sha-512/224 and sha-512/256.
In International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security,
pages 612–630. Springer, 2014.

[81] Hung-Yu Chien. Sasi: A new ultralightweight rfid authentication protocol providing strong authenti-
cation and strong integrity. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 4(4):337–340,
2007.

[82] Pedro Peris-Lopez, Julio Cesar Hernandez-Castro, Juan M Estévez-Tapiador, and Arturo Ribagorda.
Lmap: A real lightweight mutual authentication protocol for low-cost rfid tags. In Proc. of 2nd
Workshop on RFID Security, page 06, 2006.

[83] Pedro Peris-Lopez, Julio Cesar Hernandez-Castro, Juan M Estevez-Tapiador, and Arturo Ribagorda.
Emap: An efficient mutual-authentication protocol for low-cost rfid tags. In OTM Confederated
International Conferences: On the Move to Meaningful Internet Systems, pages 352–361. Springer,
2006.

[84] Pedro Peris-Lopez, Julio Cesar Hernandez-Castro, Juan M Estevez-Tapiador, and Arturo Ribagorda.
Mˆ 2ap: A minimalist mutual-authentication protocol for low-cost rfid tags. UIC, 6:912–923, 2006.

[85] Hung-Yu Chien and Chen-Wei Huang. Security of ultra-lightweight rfid authentication protocols and
its improvements. ACM SIGOPS Operating Systems Review, 41(4):83–86, 2007.

[86] Hung-Yu Chien and Chen-Wei Huang. Security of ultra-lightweight rfid authentication protocols and
its improvements. ACM SIGOPS Operating Systems Review, 41(4):83–86, 2007.

[87] Donald Welch and Scott Lathrop. Wireless security threat taxonomy. In Information Assurance
Workshop, 2003. IEEE Systems, Man and Cybernetics Society, pages 76–83. IEEE, 2003.

[88] Donald Welch and Scott Lathrop. Wireless security threat taxonomy. In Information Assurance
Workshop, 2003. IEEE Systems, Man and Cybernetics Society, pages 76–83. IEEE, 2003.

[89] Nikita Borisov. (in) security of the wep algorithm. http://www. isaac. cs. berkeley. edu/isaac/wepfaq.
html, 2001.

[90] Donald Welch and Scott Lathrop. Wireless security threat taxonomy. In Information Assurance
Workshop, 2003. IEEE Systems, Man and Cybernetics Society, pages 76–83. IEEE, 2003.

[91] David McGrew. An interface and algorithms for authenticated encryption. Technical report, 2008.
[92] Russell Housley. Using advanced encryption standard (aes) counter mode with ipsec encapsulating

security payload (esp). Technical report, 2004.
[93] Petr Mlynek, Martin Koutny, and Jiri Misurec. The communication unit for remote data acquisition

via the internet. In WSEAS International Conference. Proceedings. Mathematics and Computers in
Science and Engineering, number 7. World Scientific and Engineering Academy and Society, 2008.

[94] Lili Qiu, Yin Zhang, Feng Wang, Mi Kyung, and Han Ratul Mahajan. Trusted computer system
evaluation criteria. In National Computer Security Center. Citeseer, 1985.

[95] Aydan R Yumerefendi and Jeffrey S Chase. The role of accountability in dependable distributed
systems. In Proceedings of HotDep, volume 5, pages 3–3, 2005.

[96] Gwan-Hwan Hwang, Kuh-Yih Huang, and Yu-Cheng Hsiao. A framework for cryptography based
accountability and service invocation control for service composition in a multicloud architecture. In
Trustcom/BigDataSE/ISPA, 2015 IEEE, volume 1, pages 1116–1121. IEEE, 2015.

35



[97] Ralf Küsters, Tomasz Truderung, and Andreas Vogt. Accountability: definition and relationship to
verifiability. In Proceedings of the 17th ACM conference on Computer and communications security,
pages 526–535. ACM, 2010.

[98] Dorothy E Denning and Giovanni Maria Sacco. Timestamps in key distribution protocols. Communi-
cations of the ACM, 24(8):533–536, 1981.

[99] Sreekanth Malladi, Jim Alves-Foss, and Robert B Heckendorn. On preventing replay attacks on
security protocols. Technical report, IDAHO UNIV MOSCOW DEPT OF COMPUTER SCIENCE,
2002.

[100] Obada Al-Khatib, Wibowo Hardjawana, and Branka Vucetic. Queuing analysis for smart grid
communications in wireless access networks. In Smart Grid Communications (SmartGridComm),
2014 IEEE International Conference on, pages 374–379. IEEE, 2014.

[101] Soumyadip Sengupta, Swagatam Das, Md Nasir, Athanasios V Vasilakos, and Witold Pedrycz. An
evolutionary multiobjective sleep-scheduling scheme for differentiated coverage in wireless sensor
networks. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews),
42(6):1093–1102, 2012.

[102] Michael Roche. Time synchronization in wireless networks. CSE574S: Advanced Topics in Networking:
Wireless and Mobile Networking (Spring 2006), Washington University in St. Louis, 23, 2006.

[103] Tie Qiu, Xize Liu, Min Han, Huansheng Ning, and Dapeng Wu. A secure time synchronization
protocol against fake timestamps for large scale internet of things. IEEE Internet of Things Journal,
2017.

[104] Sreekanth Malladi, Jim Alves-Foss, and Robert B Heckendorn. On preventing replay attacks on
security protocols. Technical report, IDAHO UNIV MOSCOW DEPT OF COMPUTER SCIENCE,
2002.

[105] Texas Instruments. Msp430 datasheet. 2013-05)[2013-12-15] http://www. ti. com, 2001.
[106] NIST. Recommended elliptic curves for federal government use, 1999.
[107] SECG. Sec 2: Recommended elliptic curve domain parameters, 2010. (Version 2.0).
[108] ANSI. Public key cryptography for the financial services industry: The elliptic curve digital signature

algorithm, 2005. X9.62-2005.
[109] OpenSSL. Open source project that provides a robust, commercial-grade, and full-featured toolkit

for the transport layer security (tls) and secure sockets layer (ssl). 2013-05)[2013-12-15] http://www.
OpenSSL. com, 2017. Cryptography and SSL/TLS Toolkit.

[110] Ravi Kishore Kodali, Srikrishna Karanam, Kashyapkumar Patel, and Harpreet Singh Budwal. Fast
elliptic curve point multiplication for wsns. In TENCON Spring Conference, 2013 IEEE, pages
194–198. IEEE, 2013.

[111] Shuanggen Liu, Guanglu Qi, and Xu An Wang. Fast and secure elliptic curve scalar multiplication
algorithm based on a kind of deformed fibonacci-type series. In P2P, Parallel, Grid, Cloud and
Internet Computing (3PGCIC), 2015 10th International Conference on, pages 398–402. IEEE, 2015.

[112] Maryam Mohammadi and Amir Sabbagh Molahosseini. Efficient design of elliptic curve point
multiplication based on fast montgomery modular multiplication. In Computer and Knowledge
Engineering (ICCKE), 2013 3th International eConference on, pages 424–429. IEEE, 2013.

[113] Daniel J Bernstein. Curve25519: new diffie-hellman speed records. In International Workshop on
Public Key Cryptography, pages 207–228. Springer, 2006.

[114] Zhe Liu, Johann Großschädl, Zhi Hu, Kimmo Järvinen, Husen Wang, and Ingrid Verbauwhede. Elliptic
curve cryptography with efficiently computable endomorphisms and its hardware implementations
for the internet of things. IEEE Transactions on Computers, 66(5):773–785, 2017.

[115] Kai Liao, Xiaoxin Cui, Nan Liao, Tian Wang, Xiao Zhang, Ying Huang, and Dunshan Yu. High-speed
constant-time division module for elliptic curve cryptography based on gf (2 m). In Circuits and
Systems (ISCAS), 2014 IEEE International Symposium on, pages 818–821. IEEE, 2014.

Vybrané publikace autora citované v práci
[116] Petr Mlynek, Fujdiak Radek, Ondřej Krajsa, K. Zeman, Pospichal L., P. Kubicek, and J. Babka.

Nové progresivní komunikační technologie a kybernetická bezpečnost chytrých sítí v energetice. In
ČK CIRED, pages 1–11, 2016. ISBN: 978-80-87373-37- 8.

36



[117] Petr Mlynek, Fujdiak Radek, Pavel Mašek, Jiři Hošek, Jiři Pařizek, and Juan Zamphiropolos.
Komunikační technologie pro konkrétní oblasti smart grid a provoz mřížové sítě. In ČK CIRED,
pages 1–11, 2016. ISBN: 978-80-87373-37- 8.

[118] Petr Mlynek, Fujdiak Radek, Pavel Šilhavý, Jiři Mišurec, Jiři Franěk, Juan Zamphiropolos, and Jiři
Pařizek. Role plc v smart metering rollouts – porovnání a metodika hodnocení pilotních plc realizací.
In ČK CIRED, pages 1–19, 2015. ISBN: 978-80-905014-4- 7.

[119] Petr Mlynek, Jiri Misurec, Martin Koutny, and Radek Fujdiak. Transfer function of power line
channel—influence of topology parameters and power line topology estimation. In Innovative Smart
Grid Technologies Conference Europe (ISGT-Europe), 2014 IEEE PES, pages 1–5. IEEE, 2014.

[120] Petr Mlynek, Martin Koutny, Jiri Misurec, and Radek Fujdiak. Evaluation of load impedances,
discontinuity and impedance mismatch in plc networks by experimental measurements with coupling
circuits. In Telecommunications and Signal Processing (TSP), 2015 38th International Conference
on, pages 657–661. IEEE, 2015.

[121] P Mlynek, J Misurec, Z Kolka, J Slacik, and R Fujdiak. Narrowband power line communication for
smart metering and street lighting control. IFAC-PapersOnLine, 48(4):215–219, 2015.

[122] Jan Slacik, Petr Mlynek, Fujdiak Radek, and Katerina Dobesova. Experimental measurements of
multi- carrier power line communication systems. In Proc. 40th Int. Conf. Telecommunications and
Signal Processing, pages 91–96, 2017. ISBN: 978-1-5090-3981- 4.

[123] Petr Mlynek, Radek Fujdiak, Jiri Misurec, and Jan Slacik. Experimental measurements of noise
influence on narrowband power line communication. In Ultra Modern Telecommunications and Control
Systems and Workshops (ICUMT), 2016 8th International Congress on, pages 94–100. IEEE, 2016.

[124] Petr Mlynek, Radek Fujdiak, and Jiri Misurec. Power line topology prediction using time domain re-
flectometry. In Telecommunications and Signal Processing (TSP), 2016 39th International Conference
on, pages 199–202. IEEE, 2016.

[125] P Mlynek, J Misurec, M Koutny, R Fujdiak, and T Jedlicka. Analysis and experimental evaluation
of power line transmission parameters for power line communication. Measurement Science Review,
15(2):64–71, 2015.

[126] Petr Mlynek, Jiri Misurec, Radek Fujdiak, Zdenek Kolka, and Ladislav Pospichal. Heterogeneous
networks for smart metering–power line and radio communication. Elektronika ir Elektrotechnika,
21(2):85–92, 2015.

[127] Petr Mlynek, Zeynep Hasirci, Jiri Misurec, and Radek Fujdiak. Analysis of channel transfer functions
in power line communication system for smart metering and home area network. Advances in
Electrical and Computer Engineering, 16(4):51–56, 2016.

[128] Ammar Muthanna, Pavel Masek, Jiri Hosek, Radek Fujdiak, Oshdi Hussein, Alexander Paramonov,
and Andrey Koucheryavy. Analytical evaluation of d2d connectivity potential in 5g wireless systems.
In International Conference on Next Generation Wired/Wireless Networking, pages 395–403. Springer,
2016.

[129] Pavel Masek, Krystof Zeman, Zenon Kuder, Jiri Hosek, Sergey Andreev, Radek Fujdiak, and Franz
Kropfl. Wireless m-bus: an attractive m2m technology for 5g-grade home automation. In Internet
of Things. IoT Infrastructures: Second International Summit, IoT 360° 2015, Rome, Italy, October
27-29, 2015. Revised Selected Papers, Part I, pages 144–156. Springer, 2016.

[130] Pavel Masek, Radek Fujdiak, Krystof Zeman, Jiri Hosek, and Ammar Muthanna. Remote networking
technology for iot: Cloud-based access for alljoyn-enabled devices. In FRUCT, pages 200–205, 2016.

[131] Pavel Masek, Jan Masek, Petr Frantik, Radek Fujdiak, Aleksandr Ometov, Jiri Hosek, Sergey Andreev,
Petr Mlynek, and Jiri Misurec. A harmonized perspective on transportation management in smart
cities: the novel iot-driven environment for road traffic modeling. Sensors, 16(11):1872, 2016.

[132] Radek Fujdiak and Pavel Mašek. In- depth analysis of smart city in modern age. In Proceedings of
the 22th Conference Student EEICT, volume 2014, 2014.

[133] Radek Fujdiak, Pavel Masek, Petr Mlynek, Jiri Misurec, and Ekaterina Olshannikova. Using genetic
algorithm for advanced municipal waste collection in smart city. In Communication Systems, Networks
and Digital Signal Processing (CSNDSP), 2016 10th International Symposium on, pages 1–6. IEEE,
2016.

37



[134] Fujdiak Radek, Pavel Masek, Jiri Hosek, Petr Mlynek, and Jiri Misurec. Efficiency evaluation of
different types of cryptography curves on low-power devices. In Ultra Modern Telecommunications
and Control Systems and Workshops (ICUMT), 2015 7th International Congress on, pages 269–274.
IEEE, 2015.

[135] Ondrej Raso, Petr Mlynek, Radek Fujdiak, Ladislav Pospichal, and Pavel Kubicek. Implementation
of elliptic curve diffie hellman in ultra-low power microcontroller. In Telecommunications and Signal
Processing (TSP), 2015 38th International Conference on, pages 662–666. IEEE, 2015.

[136] Radek Fujdiak, Petr Mlynek, Jiri Misurec, and Janko Slacik. Software optimization of advanced
encryption standard for ultra-low-power msp430. In Computer Science On-line Conference, pages
469–478. Springer, 2017.

[137] RADEK Fujdiak, JIRI Misurec, PETR Mlynek, and JG Leonard. Cryptograph key distribution with
elliptic curve diffie-hellman algorithm in low-power devices for power grids. Rev. Roum. Sci. Tech.
Serie Électrotechn. et Énerg, 61(1):84–88, 2016.

[138] RADEK Fujdiak, Petr Dzurenda, Petr Mlynek, Jiri Misurec, Orgon Milost, and Sergey Bezzeteev.
Anomalous behaviour of cryptographic elliptic curves over finite field. Elektronika IR Elektrotechnika,
XX(X):XX–XX, 2017. (v tisku).

[139] Radek Fujdiak, Jiři Mišurec, Petr Mlynek, and Rášo Ondřej. Knihovna pro využití eliptických křivek
v nízkovýkonovém zařízení. http://www.utko.feec.vutbr.cz/~fujdiak/EC/cz.html. Software.

[140] Random number generation using the msp430 (msp430 applications). Technical report, 2006. Apli-
cation Report (SLAA338).

[141] Radek Fujdiak, P Mlynek, J Misurec, and O Raso. Random number generator in msp430 x5xx
families. Elektrorevue, 4(1):70–74, 2013.

[142] Radek Fujdiak, J Misurec, P Mlynek, and O Raso. Cryptography in ultra-low power microcontroller
msp430. IJETT, 6(8):398–404, 2013.

[143] Radek Fujdiak, Jiři Mišurec, Petr Mlynek, and Rášo Ondřej. Knihovna pro generování náhodných
čísel na msp430. http://www.utko.feec.vutbr.cz/~fujdiak/RNG/cz.html, 2014. Software.

[144] Robert G Brown, Dirk Eddelbuettel, and David Bauer. Dieharder: A random number test suite.
Open Source software library, under development, 2013.

[145] Rourab Paul, Hemanta DEy, Amlan Chakrabrti, and Ranjan Ghosh. Nist statistical test suite. arXiv
preprint arXiv:1609.01389, 2016.

[146] Radek Fujdiak, Jiri Misurec, Petr Mlynek, and Ondrej Raso. Analysis of random number generator
from texas instrument in msp430 x5xx families. In Telecommunications and Signal Processing (TSP),
2015 38th International Conference on, pages 653–656. IEEE, 2015.

[147] John G Webster and Halit Eren. Measurement, instrumentation, and sensors handbook: spatial,
mechanical, thermal, and radiation measurement, volume 1. CRC press, 2014.

[148] Robert H Walden. Analog-to-digital converter survey and analysis. IEEE Journal on selected areas
in communications, 17(4):539–550, 1999.

[149] Radek Fujdiak, Petr Mlynek, Jiri Misurec, and Pavel Masek. Design of low-power random number
generator using signal quantization error in smart grid. In Telecommunications and Signal Processing
(TSP), 2016 39th International Conference on, pages 7–10. IEEE, 2016.

[150] Petr Mlynek, Martin Koutny, Jiri Misurec, and Ondrej Raso. Autentizační a šifrovací dll knihovna.
http://www.utko.feec.vutbr.cz/~mlynek/dll.html, 2013. Software.

[151] Texas, Instruments. Advanced encryption standard. Software, 2009.
[152] Radek Fujdiak. Measurement of symmetric cipher on low power devices for power grids. In Proceedings

of the 21th Conference Student EEICT, volume 2015, 2015.
[153] Radek Fujdiak and Petr Mlynek. Advanced encryption standard v nízko-výkonovych zařízeních.

Elektrorevue, 17(2):37–44, 2015.
[154] Radek Fujdiak. Asymmetric-key algorithm in network with limited sources. In Proceedings of the

21th Conference Student EEICT, volume 2013, 2013.
[155] Radek Fujdiak, Pavel Masek, Jiri Hosek, Petr Mlynek, and Jiri Misurec. Efficiency evaluation of

different types of cryptography curves on low-power devices. In Ultra Modern Telecommunications and
Control Systems and Workshops (ICUMT), 2017 7th International Congress on, pages XXX–XXX.
IEEE, 2017. (v recenzním řizení).

38

http://www.utko.feec.vutbr.cz/~fujdiak/EC/cz.html
http://www.utko.feec.vutbr.cz/~fujdiak/RNG/cz.html
http://www.utko.feec.vutbr.cz/~mlynek/dll.html

	Úvod
	Cíle dizertace a metodika
	Analýza současného stavu problematiky
	Návrh vlastního hybridního kryptosystému
	Evaluace a výběr řešení k zajišťení důvěrnosti
	Evaluace a výběr řešení k zajištění integrity
	Evaluace a výběr řešení k zajištění autentizace
	Evaluace a výběr řešení k zajištění nepopiratelnosti
	Evaluace a výběr řešení k zajištění čerstvosti
	Vlastní návrh hybridního kryptosystémů

	Vývoj, verifikace a optimalizace navrženého kryptosystému
	Výběr komunikační a výpočetní jednotky
	Vývoj modulu reprezentace velkých čísel a funkcí modulární aritmetiky
	Algoritmizace operací modulární aritmetiky
	Ověření funkcí modulární aritmetiky
	Experimentální validace funkcí modulární aritmetiky

	Generátor náhodných čísel
	Modul pro autentizaci a šifrování
	Modul pro dohodu symetrického tajného klíče

	Závěr
	Literatura

