Prolomení šifry zkrátilo druhou světovou válku
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Luštění šifer se většinou skládá z dlouhé řady pokusů a omylů, což je ostatně postup, na který se zaměřují i nové technologie, tedy především počítače. Klasickým příkladem postupu pokus-omyl je zkoušení všech hodnot šifrovacího klíče.
Pokud byste se v 16. století snažili ručně vyzkoušet všechny možné klíče pro Vigenerovu šifru s rozumně dlouhým klíčovým slovem - řekněme složeným ze šesti písmen - bylo by to zcela neúnosné. Ovšem máte-li po ruce počítač, který dokáže vyzkoušet 10 000 šestipísmenných slov za minutu, pak s tímto úkolem budete hotovi za necelý den.
Za omyl zaplatila životem
Mnoho tvůrců šifer hovoří o svých algoritmech jako o neprolomitelných, což pak nezřídka mívá takřka tragické následky. Dva příklady ukazují, jaké dopady může mít nepodložená víra v neprolomitelnost šifry. Jeden pochází ze 16. století, druhý pak z druhé světové války.
V 16. století používala skotská královna Marie k zajištění svých tajných dopisů obdobu jednoduché substituční šifry. Korespondence obsahovala mimo jiné plány na útěk z vězení a na zavraždění anglické královny Alžběty. Marie se pak chtěla sama ujmout anglického trůnu. Dopisy byly zachyceny, rozluštěny a nakonec použity jako důkaz před soudem. Marie v těchto šifrovaných zprávách se svými komplici otevřeně probírala své plány, neboť věřila, že je nemůže přečíst nikdo nepovolaný. Byl to omyl, který stál královnu Marii život.
Německá armáda používala během 2. světové války k zašifrování většiny důležitých i nepříliš podstatných zpráv o pohybech vojsk zařízení zvané Enigma. Použitý šifrovací mechanismus byl velice propracovaný a složitý. Základní verze stroje Enigma měla 1020 možných klíčů, což je více, než mají některé moderní algoritmy. To uživatele vedlo k přesvědčení, že je tato šifra neprolomitelná.
Nyní je již dobře známo, že Spojencům se několikrát podařilo Enigmu prolomit, především díky chybám při správě klíčů a při nesprávném použití. Středisko luštění zpráv Enigmy se nacházelo v Bletchley Parku, kde je nyní muzeum věnované celé záležitosti. Odhaduje se, že práce toho střediska zkrátila 2. světovou válku o dva roky.
Knihu Freda Pipera a Seana Murphyho nazvanou Kryptografie vydalo nakladatelství Dokořán. Text upravila redakce Lidových novin.



