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Povzetek
Magistrsko delo obravnava časovno zahtevnost za izčrpno iskanje ključa algoritma DES v
sodobnem oblačnem sistemu Microsoft Azure. Namen dela je dokazati, da je s pomočjo
javno dostopnih oblačnih storitev mogoče z grobo silo poiskati ključ. V delu je opisan
algoritem DES, moč oblačnega sistema Microsoft Azure, delo s storitvijo Azure Batch in
omejitve zaradi virtualizacije. S pripravo eksperimenta je prikazan razvoj programa za
iskanje ključa, metode uporabljene za porazdelitev iskanja med več jedri in več
računalniki. Delo je zaključeno z ugotovitvijo: hitrost iskanja lahko preseže prejšnja
tekmovanja.
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Abstract
Master’s thesis addresses time difficulty of exhaustive key search for algorithm DES using
modern cloud computing. The intention of the thesis is to prove that using public cloud
services is possible to execute brute force attack on known algorithm successfully. Thesis
specifies structure of DES, strength of cloud system Microsoft Azure, working steps with
service Azure Batch and defines limitations of virtualization technology. Experimental plan
defines process of development of key searching application with methods for multiple
processors and computers. The thesis concludes with a discovery that key search speed can
exceed speeds from previous competitions.
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1

UVOD

V magistrskem delu bomo obravnavali izčrpno iskanje ključa znanega algoritma ali iskanje
ključa z grobo silo. Za algoritem smo si izbrali algoritem DES, ki ne velja za varnega,
vendar je na tem področju dovolj gradiva za kvalitetno raziskavo.

1.1 Identifikacija in opredelitev problema
Data encryption standard (kratko DES) je algoritem, ki so ga razvili za potrebe ameriške
standardizacije šifrirnih algoritmov leta 1973 in ga od leta 2005 nimajo za varnega [1].
Ameriško podjetje RSA Security je objavilo več tekmovanj za izčrpno iskanje ključa
algoritma DES. Leta 1997 se je zaključilo prvo tekmovanje, kjer so uspešno našli ključ v
96 dnevih. V drugem tekmovanju leta 1998 so algoritem razbili v 39 dnevih. Tretje
tekmovanje istega leta je trajalo zgolj 56 ur. Leta 1999 je potekalo zadnje tekmovanje, kjer
so potrebovali 22 ur in 15 min [2]. Ključ so iskali s pomočjo spleta računalnikov,
podobnega današnjemu oblaku. Že 19 % evropskih podjetij je leta 2014 uporabljalo
oblačne storitve [3]. Zato bomo s pomočjo komercialno dostopnih oblačnih storitev
raziskali, ali se je mogoče približati hitrosti iskanja ključa namensko sestavljenega omrežja
iz leta 1999.

1.2 Namen
Namen magistrskega dela bo dokazati, da je s pomočjo oblačnih storitev, ki so javno
dostopne, mogoče poiskati ključ algoritma DES v doglednem času. To bi posledično
odprlo nova vprašanja glede varnosti sodobnih algoritmov.
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1.3 Omejitve in predpostavke
V magistrskem delu se bomo omejili na metode izčrpnega iskanja, ki so bile sprejemljive
za predhodna tekmovanja DES in se skladajo s pravili, zapisanimi v razpisu. To pomeni,
da ne bomo uporabljali metod, kot je diferencialna kriptoanaliza.
Pri iskanju ključa se bomo omejili na čas enega meseca, kar predstavlja mejo, ki jo bomo
uporabili za prikaz, ali je takšno iskanje praktično izvedljivo. Omejili se bomo na javno
dostopne oblačne storitve.

1.4 Metode dela
Za potrditev ali zavračanje postavljenih hipotez bomo uporabljali raziskovalni metodi
eksperiment in merjenje. Eksperiment bo uporabljen za strukturiran in praktični pregled
izvedljivosti izčrpnega iskanja ključa. Metoda merjenja pa bo uporabljena za izvedbo
meritev hitrosti, s pomočjo katerih bomo definirali, ali so rezultati eksperimenta v skladu s
pričakovanji.

1.5 Raziskovalna vprašanja in hipoteze
Na osnovi identificiranega problema in pregledane literature smo oblikovali naslednja
raziskovalna vprašanja:
RV1: Ali je s pomočjo oblačnih storitev mogoče uspešno izvesti izčrpno iskanje ključa za
algoritem DES?
RV2: Koliko časa bi iskanje ključa teoretično trajalo?
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Na osnovi teh vprašanj smo pripravili hipotezo, ki jo želimo potrditi ali zavreči.
H1: Z uporabo oblačnih storitev je mogoče izvesti izčrpno iskanje ključa algoritma DES
hitreje kot v preteklosti.
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Zgodovina šifrirnega algoritma DES

2

Kriptografija je veda o tehnikah zagotavljanja informacijske varnosti, ki temelji na
zaupnosti, celovitosti ter overjanju podatkov in identitete [4]. Sodobna kriptografija se
ukvarja predvsem z računalniškimi šifrirnimi algoritmi. Sodobni šifrirni algoritmi
potrebujejo za varno šifriranje ključ. Glede na tip ključa se deli na:
-

kriptografijo simetričnega ključa in

-

kriptografijo javnega ključa [5].

Kriptografija simetričnega ključa, v katero spada algoritem DES, temelji na šifriranju in
dešifriranju ključa z enim ključem za razliko od kriptografije javnega ključa, kjer sta
uporabljena dva ključa v paru. Simetrični ključi so praviloma krajši in posledično so tudi
algoritmi hitrejši.
Algoritmi s simetričnimi ključi se delijo na tokovne in bločne. Tokovni šifrirajo celotno
besedilo, bločni algoritmi pa razdelijo besedilo na bloke in šifrirajo vsak blok posebej[6].
Da bi se izognili pomanjkljivosti deljenja besedila na bloke, zmanjšani zaupnosti, poznamo
več načinov šifriranja z bločnimi algoritmi. V raziskavi smo uporabljali način CBC.

2.1 Pravila tekmovanj izčrpnega iskanja
Od leta 1997 naprej se je odvilo več tekmovanj z namenom iskanja ključa znanega
šifrirnega algoritma, uporabljenega za šifriranje besedila. Nas so zanimala tekmovanja,
povezana s šifrirnim algoritmom DES [7].
Cilj tekmovanja je bil poiskati skrito besedilo, šifrirano z znanim šifrirnim algoritmom. Pri
tem so tekmovalci poznali del skritega sporočila, uporabljeni šifrirni algoritem in celotno
šifrirano ali skrito besedilo. Golo besedilo so iz skritega poiskali tako, da so s surovo silo
preizkusili vsak ključ, dokler niso prišli do pravilnega in s tem dešifrirali besedilo.
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Tekmovanje je določalo, da bo krajši kos besedila dodan k ASCII besedilu »The unknown
message is:« v obliki zapisa, kjer je vsak bajt zapisan s primerno številko v šestnajstiškem
načinu. Niz je nato razdeljen v bloke po 8 znakov. Niz blokov je nato primerno bitno
zapolnjen (angl. padding) in šifriran z naključno generiranim ključem znanega šifrirnega
algoritma [7]. V našem primeru je bil za ta algoritem vnaprej določen DES.
Določili so bitno zapolnjevanje tako, da je končno število bajtov deljivo z 8, saj ima vsak
blok 8 mest. Če je manjkal 1 bajt, so dodali bajt v obliki 0x01, če pa sta manjkala dva, pa
so dodali dva bajta v obliki 0x02 in 0x02. Tako program lahko razpozna, koliko mest na
koncu je bilo zapolnjenih. Če je bilo število bajtov že deljivo z 8, so dodali nov blok osmih
bajtov oblike 0x08, saj se tako izognemo napačnemu predvidevanju pravilnih bajtov.
Šifriranje so izvajali v obliki CBC z naključno generiranim ključem in inicializacijskim
vektorjem [7].
Glede na ta pravila so vsi sodelujoči poznali celotno šifrirano besedilo in del odkritega
besedila, natančneje 24 bajtov ali 192 bitov odkritega besedila. Kar pa zaradi bločnega
načina šifriranja pomeni 3 bloke. Na Slika 2.1 je prikazano besedilo »The unknown
message is: Aleks« v heksadecimalnem zapisu in v zadnjih treh bajtih je dodano
zapolnjevanje. Ker je v tem primeru 3 bajte praznega besedila, se doda 0x03, 0x03 in 0x03
ter tako zapolni do polnega bloka. Tekmovalcem so bili znani zgolj prvi trije bloki, torej
sporočilo do črke A.
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Slika 2.1: Golo besedilo prikazano v šestnajstiškem zapisu.

Predstavljena pravila označujejo, da so napadi na algoritem DES bili napadi z grobo silo,
natančneje napadi z znanim golim in prikritim besedilom. Prav ta pravila smo uporabljali
tudi mi, ko smo pripravljali skrito besedilo in program za iskanje ključa.

2.2 Algoritem DES
DES ali Data Encryption Standard je simetrični bločni šifrirni algoritem, ki so ga
uporabljali v preteklosti. Razvili so ga v zgodnjih letih 1970 v podjetju IBM po zasnovi
Horsta Feistela. Javnosti so ga predstavili leta 1975, ko so ga registrirali v zveznem
registru in leta 1977 je bil standardiziran v ZDA. Od takrat je veljal za standardni bločni
šifrirni algoritem in je bil najbolj razširjen algoritem. Od leta 1999 pa ne velja več za
varnega in naj ga po priporočilih ne bi več uporabljali [8]. Kljub temu je idealen primer za
našo raziskavo.
DES je bločni algoritem, ki operira na blokih podatkov dolžine 64 bitov ali 8 bajtov. Po
več operacijah pridela šifrirano besedilo enake dolžine. Za šifriranje uporablja ključ, ki je
dolžine 56 bitov. Ključ je praviloma generiran v dolžini 64 bitov, vendar zadnjih 8 bitov
nikoli ni uporabljeno, zato je efektivna dolžina ključa 56 bitov [8].
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Prvi korak je generiranje 16 pod-ključev, kjer je vsak dolžine 48 bitov. Generiranje podključev se začne s permutacijo ključa. V Tabela 2.1 vidimo, kako se zamenjajo biti iz
originalnega ključa v novi ključ. To pomeni, da je prvi bit novega ključa 57. bit
originalnega ključa in tako naprej po vnaprej pripravljeni Tabela 2.1. Iz te prav tako
vidimo, kje je izgubljenih 8 bitov z originalnega ključa [8].
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Tabela 2.1: Permutacije bitov v ključu [8]

Nato razdelimo dobljeni novi ključ na dve polovici: na levo in desno. Vsaka polovica je
dolga 28 bitov. Tako dobljeni polovici lahko poimenujemo C0 in D0. Te polovice nato
uporabimo za kreiranje novih 16 spremenjenih parov polovic, tako da vzamemo prejšnjo
polovico in jo primerno spremenimo. V tem postopku opazimo, da vsaka prejšnja polovica
vpliva na naslednjo polovico. Končni rezultat tega procesa so polovice C1 do C16 in
polovice D1 do D16. Operacija, ki jo uporabimo za spremembo, je levi bitni premik, kar
pomeni, da vse bite premaknemo za eno mesto v levo, prvi bit pa premaknemo na konec. V
vsaki iteraciji je določeno, koliko levih premikov je treba izvesti, da dobimo novo polovico
ključa, in sicer: v prvih dveh iteracijah uporabimo 1 zamik, nato naslednjih 6 iteracij
izvedemo po 2 zamika, nato ponovno 1 zamik v 9. iteraciji in po 2 zamika v naslednjih 6
iteracijah, čemur sledi še ena iteracija z enim zamikom. Sledi združevanje polovic ključev
po principu CxDx, kjer je x številka iteracije oz. pod-ključa. Da dobimo pravilen pod-ključ,
pa moramo bite zlepljenih polovic pravilno permutirati, kot je prikazano v Tabela 2.2 [8].
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Tabela 2.2: Permutacija bitov zlepljenih polovic [8]

Iz tabele je razvidno, da se iz dolžine 56 bitov, kolikor imata obe zlepljeni polovici skupaj
izgubi 8 bitov in tako nastane nov pod-ključ dolžine 48 bitov. Ta proces ponovimo za vseh
16 zlepljenih polovic in tako pridelamo 16 pod-ključev [8].
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Slika 2.2: Shema generiranja pod-ključev [9]

Slika 2.2 prikazuje celotni proces generiranja pod-ključev. Vhod v shemo je 64-bitni ključ,
nato sledi PC1, ki predstavlja permutacijsko Tabela 2.1. Rdeče puščice na shemi
prikazujejo levi bitni premik. Okvirček PC2 prikazuje permutacijsko Tabela 2.2. Shema
prikazuje, kako se biti iz prejšnjih pod-ključev navezujejo na naslednje pod-ključe.
Zaključi se z zadnjim pod-ključem 16.
Ko zaključimo generiranje pod-ključev, smo pripravljeni za drugi korak: šifriranje 64bitnega bloka vsebine. Ta korak začnemo z začetno bitno permutacijo, kot je prikazano v
Tabela 2.3. Permutacija poteka podobno kot pri ključih, kar pomeni, da je prvi bit novega
besedila 58. bit izvornega besedila; zadnji bit bloka je 7. bit izvornega besedila [8]. Novo
generirano besedilo uporabljamo v naslednjem koraku.
9
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Tabela 2.3: Uvodna permutacija besedila [8]

Po permutaciji besedilo razdelimo na dve polovici L0 in R0. Vsaka polovica je dolga 32
bitov in izvedemo 16 iteracij algoritma enačbe (2.1) in (2.2) [8].
𝐿𝑛 = 𝑅𝑛−1
(2.1)
L - leva polovica besedila
R - desna polovica besedila
n - število iteracij, ki segajo od 1 do 16
K - pod-ključ
𝑅𝑛 = 𝐿𝑛−1 ⊕ 𝑓 (𝑅𝑛−1 , 𝐾𝑛 )
(2.2)

L0 in R0 sta polovici permutiranega izvornega besedila, ki ju uporabimo pri prvi iteraciji.
Operacija, ki jo uporabljamo, je ekskluzivni ali. Preko funkcije f in 16 iteracij se vse
besedilo premeša, saj za levo polovico naslednje iteracije uporabimo desno polovico
prejšnje.
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Slika 2.3: Funkcija f [10]

Funkcija f ali Feistelova funkcija, ki jo prikazuje diagram na Slika 2.3, deluje po
naslednjem principu. Na začetku je pomembno vedeti, da sta dolžini vhodnih podatkov
različni. Prvi parameter Rn-1 je dolžine 32 bitov in drugi parameter Kn je dolžine 48 bitov.
Da bi izenačili dolžine, saj je potem mogoče izvajati operacije, moramo razširiti prvi
parameter na 48 bitov. To dosežemo tako, da določene bite besedila podvojimo. Ta
postopek se skriva v kvadratu E na shemi na Slika 2.3. Razširitev poteka podobno kot pri
prejšnjih permutacijah, in sicer tako kot prikazuje Tabela 2.4 [8].
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Tabela 2.4: Razširitev 32-bitov na 48 v funkciji f [8]
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Nato sledi operacija XOR med ključem in razširjenim besedilom in tako pridobimo 48bitni rezultat, ki ga uporabljamo v funkciji [8].
Naslednja operacija vključuje S-škatle. Trenutni 48-bitni rezultat lahko razdelimo v 8
skupin po 6 bitov, ki jih lahko poimenujemo od B1 do B8. Za vsako skupino bitov imamo
vnaprej pripravljeno S-škatlo. Vsega skupaj je 8 S-škatel. Smisel teh škatel je iz 6 bitov
pridobiti 4 bite. Vsaka S-škatla je predstavljena v obliki tabele s 4 vrsticami in 16 stolpci;
vsaka celica vsebuje 4 bite podatkov. Vrednosti skupin Bn služijo kot navigacija po
škatlah. Prvi in zadnji bit skupine B n predstavljata vrstico, saj iz dveh bitov lahko
pridobimo število od 0 do 3. Srednji štirje biti služijo za navigacijo po stolpcih, saj lahko iz
štirih bitov pridobimo število od 0 do 15. Celica, ki jo preko vhodnih 6 bitov izberemo,
predstavlja rezultat S-škatle [8].
Operacijo s S-škatlami lahko zapišemo kot: S1(B1) S2(B2) S3(B3) S4(B4) S5(B5) S6(B6)
S7(B7) S8(B8). Rezultate vseh škatel zlepimo in dobimo rezultat dolžine 32 bitov. Vendar to
še ni končni rezultat funkcije. Da dobimo končni rezultat, je treba opraviti permutacijo niza
bitov po Tabela 2.5 [8] podobno kot v prejšnjih korakih. Na shemi na Slika 2.3 je s
kvadratom P prikazana končna permutacija. S tem dobimo končni rezultat funkcije f, ki jo
uporabljamo v 16-ih iteracijah šifriranja polovic blokov besedila.
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Tabela 2.5: Permutacija pred izhodom iz funkcije f [8]
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Ko zaključimo vseh 16 iteracij, dobimo polovici L16 in R16. Ti polovici ponovno zlepimo,
vendar tokrat tako, da je desna polovica na levi strani in leva na desni ter dobimo R16L16.
Preden zaključimo šifriranje bloka, pa moramo opraviti še zaključno permutacijo po
Tabela 2.6. Rezultat te permutacije je šifriran blok besedila in služi kot končni rezultat
šifriranja bloka besedila s pomočjo šifrirnega algoritma DES [8].
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Tabela 2.6: Zaključna permutacija pred izhodom iz algoritma [8]

Če želimo besedilo dešifrirati, sledimo enakemu postopku, le da v procesu 16 iteracij, kjer
se ključi preko funkcije f dodajajo k besedilu, zamenjamo vrstni red ključev [8].Namesto
Kn tako uporabimo K16-n.
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Slika 2.4: Shema šifriranja algoritma DES [11]

Celoten proces šifriranja lahko povzamemo s shemo na Slika 2.4. Da šifriramo poljubno 64
bitov dolgo besedilo preko algoritma DES, moramo na začetku pognati permutacijo, kot jo
prikazuje okvirček IP, nato izvedemo 16 rund računanja na dveh polovicah besedila in
preko funkcije f dodamo k besedilu ključ. Na koncu se zaključni polovici permutirata
preko zadnje permutacije na shemi označene FP.
Ko so razvijalci algoritem razvijali, so imeli v mislih možnost izvajanja šifriranja na strojni
opremi, zato je algoritem prirejen tako, da ga je mogoče implementirati strojno. Strojna
implementacija je veliko hitrejša od programske. Glavni razlogi za hitrost so v
permutacijskih tabelah, ki jih izvajajo počasneje programsko kot strojno [12].
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Ker je bil DES v preteklosti najbolj razširjen šifrirni algoritem, so ga mnogokrat jemali pod
drobnogled. Najboljši napad na šifro je še zmeraj napad s surovo silo, obstajajo pa trije
teoretični napadi, ki so časovno manj zahtevni.

Slika 2.5: Diagram poteka diferencialne kriptoanalize

Diferencialna kriptoanaliza je splet tehnik, kako preko vnosnih podatkov in izhodnih,
šifriranih podatkov ugotoviti, kakšen je ključ. Ta tehnika želi v algoritmu odkriti
nepravilnosti pri šifriranju in tako skozi te nepravilnosti odkriti ključ, s katerim so bili
podatki šifrirani. Pri tej tehniki napadalec potrebuje šifrirano besedilo za njegovo poljubno
golo besedilo. Potek napadalske tehnike je prikazan na Slika 2.5: napadalec kreira enega
ali več parov golih besedil, ki so med seboj podobni. Podobnost največkrat določijo s
pomočjo operacije ekskluzivnega ali. Nato oba para besedil šifrirajo in primerjajo. V
šifriranem besedilu poskušajo poiskati podobnosti iz golega besedila. Podobnosti so deli
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šifrirnega besedila, ki ne predstavljajo naključnega šifriranja, kot bi ga pričakovali od
modernih šifrirnih algoritmov. DES je bil razvit z mislijo o tej težavi in naj bi bil odporen.
Kljub temu pa je težavnost napada preko diferencialne kriptoanalize manjša od surove sile:
da bi našli ključ, potrebujemo 249 izbranih golih besedil [13].
Linearna kriptoanaliza je najboljši teoretični napad na šifrirne algoritme tudi na DES, ob
tem, da je časovna težavnost zanj 239-241. Linearna kriptoanaliza je sestavljena iz dveh
delov. Prvi del zahteva pripravo linearne enačbe, ki povezuje golo besedilo, šifrirano
besedilo, in bite ključa, ki so najverjetneje v ključu. Enačbe, ki jih pripravimo, so različnih
verjetnosti, zato jih pogosto imenujemo tudi linearni približki. V drugem koraku je treba na
teoretične približke dodati dejansko golo besedilo in šifrirano besedilo. Med postopki
reševanja enačb tako pridobimo bite ključa in ponavljamo, dokler ne poznamo celotnega
ključa. Pri iskanju ključa za DES pri linearni kriptoanalizi najprej iščemo bite ključa v
prvih 14 rundah šifriranja na S-škatlah 1 in 5. Tako lahko poiščemo 26 bitov ključa.
Preostalih 30 bitov ključa pa je treba poiskati s surovo silo. Metoda z verjetnostjo 85 %
zmanjša zahtevnost iskanja na 243. Problem linearne kriptoanalize pa je v tem, da za
delovanje potrebujemo vsaj 247 parov znanega golega besedila in pripadajočega šifriranega
besedila, kar pa ni mogoče po pravilih tekmovanj DES [14].
Davisov napad je tehnika, ustvarjena za iskanje ključa za algoritem DES, in ni primerna za
ostale algoritme. Časovna težavnost je 252 s 53 % verjetnostjo za uspeh. Napad izvira iz
leta 1987, ko ga je razvil Donald Davis. Kasneje, leta 1994, pa sta ga Eli Biham in Alex
Biryukov izboljšala. Je napad z znanim golim besedilom in deluje tako, da primerja pare
golih in šifriranih besedil s pomočjo statistične funkcije empirične porazdelitve. Za
delovanje potrebuje 252 znanih parov golih besedil in lahko poišče 24 bitov ključa.
Preostanek pa je treba poiskati s pomočjo grobe sile [15].
Kljub temu da DES ni več v uporabi, smo se odločili, da ga bomo uporabljali kot
algoritem, s katerim smo testirali moč današnjih oblačnih sistemov. To pa zato, ker je DES
preverjeno zlomljiv šifrirni algoritem in je bil v strokovnem svetu dobro preučen in takšne
raziskave predstavljajo odlično odskočno desko za naslednje študije.
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2.3 Tekmovanje DES-I
Januarja leta 1997 je ameriško podjetje RSA Security razpisalo več tekmovanj na temo
iskanja pomanjkljivosti v varnostnih algoritmih. Cilj tekmovanj je bil poiskati skrito
besedilo, ki je bilo šifrirano z neznanim ključem znanega algoritma. Eno izmed tekmovanj
je bilo vezano na šifrirni algoritem DES [16].

Trije razvijalci Rocke Verser, Matt Curtin in Justin Dolske so zasnovali skupino
imenovano DESCHALL, ki je želela najhitreje rešiti DES tekmovanje [2]. Odločili so se,
da problem rešijo distribuirano preko interneta. Zato so za ta namen pripravili programsko
opremo, ki jo je bilo mogoče namestiti na večino takratnih računalnikov. Ob koncu
tekmovanja so imeli na voljo okrog 40 različnih verzij programa za različne računalniške
sisteme. Želeli so zaobseči čim večje število sodelujočih [16].
Zamislili so si arhitekturo strežnik – klient. Strežnik je skrbel za nadzor nad že testiranimi
ključi in za delitev dela klientom. Klient je bil tisti, ki je iskal ključe in je moral delo
zahtevati od strežnika ter mu po opravljenem delu vrniti rezultat. Strežnik, ki so ga
uporabljali, je bil IBM PS/2 s 56 MB rama in povezan na internet s povezavo hitrosti 28,8
kbs. Strežnik je bil zmožen obremenitve 10.000 klientov hkrati; v času več klientov so
uporabljali dodaten strežnik s procesorjem Pentium [16].
Programska oprema na klientih je bila optimizirana za hitro iskanje nepravilnih ključev,
torej v primeru, če je bil ključ nepravilen, ni bilo treba dešifriranja nadaljevati, ampak so
lahko nadaljevali z naslednjim ključem. Program se je pognal le v primeru, če je bil
računalnik v načinu nedejavnosti (ang. idle cycle). Uporabljali so več računalniških
sistemov; 200 MHz Pentium računalniki so dosegali hitrost iskanja 1 milijon ključev na
sekundo. Power PC 604e računalniki s hitrostjo 250 MHz so dosegali hitrost iskanja 1,5
milijona ključev na sekundo. Proti koncu tekmovanja so razvili novo tehniko, imenovano
»bitslicing«, ki je omogočala testiranje 32 oz. 64 ključev hkrati, kar je zelo pohitrilo
iskanje. Koliko ključev hkrati je bilo mogoče testirati, je bilo odvisno od arhitekture
17
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procesorjev, torej ali so bili 64-bitni ali 32-bitni. Hitrost iskanja z novo tehniko je bila na
167 MHz UltraSPARC računalniku kar 2,4 milijone ključev na sekundo [16].
V času iskanja je bilo na strežniku zabeleženih več kot 78.000 unikatnih IP naslovov.
Največ hkratnih iskalcev je bilo 14.000 v času enega dneva [16].
V končni porazdelitvi so tako izračunali, da so največji delež ključev preiskali Intelovi
računalniki, kar 53,8 %, naslednji so bili SPARC sistemi z 21,3 %, nato PowerPC z 8,1 %,
ostalih 16,8 % pa je preiskalo več različnih sistemov [16].
Iskanje se je zaključilo v 96 dnevih, ob tem, da so preiskali 51,8 % vseh možnih ključev,
kar je enakovredno 255 ključev [17].

2.4 Tekmovanji DES-II-1 in DES-II-2
Drugo tekmovanje, imenovano DES-II-1, so uspešno zaključili 23. 2. 1998 ob 2. uri
zjutraj. Tokrat je ključ poiskala organizacija distributed.net. Ključ so našli v času 39 dni.
Največja hitrost iskanja je bila 34.430 milijonov ključev na sekundo. Preiskali so skoraj 90
% vseh ključev [18].
Točnega podatka o številu iskalcev ni bilo mogoče poiskati, so pa nam znani približki
računalniške moči iz tistega časa. Na distributed.net so ocenili, da je bila njihova moč
iskanja enakovredna več kot 22 tisoč računalnikom s procesorjem Intel Pentium II, ki je
imel procesorsko moč 333 MHz. To predstavlja več kot podvojitev moči iz prvega
tekmovanja, in sicer v številu in procesorski moči [18].
V procesu iskanja so uporabljali izboljšano verzijo programa iz prvega tekmovanja,
poimenovano v2; ta verzija je že uporabljala tehniko bitslicing [19].

Julija leta 1998 je bilo naslednje tekmovanje DES-II-2. Zmagovalci so bili iz organizacije
EFF, ki so za to tekmovanje pripravili namenski super računalnik – Deep Crack. Razlika v
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primerjavi s prejšnjimi zmagovalci je v tem, da je tak računalnik imel prirejeno strojno
opremo iskanju ključev, medtem ko so v prejšnjih izzivih uporabljali vsakdanje
računalnike s prirejeno programsko opremo. DES, ki je zasnovan tako, da ga je mogoče
implementirati strojno, se z namensko strojno opremo izvaja hitreje.
Hkrati so pozvali spremembi statusa algoritma DES kot varnega [20]. Povprečna hitrost
iskanja je bila 88.804 milijonov ključev na sekundo; čas reševanje je bil 56,05 ure. Da so
ključ naši so morali preiskati 24,8 % vseh ključev, kar predstavlja 254 ključev [17]. To je
približno pol manj kot v prvem tekmovanju.

2.5 Tekmovanje DES-III
Zadnje tekmovanje v iskanju ključa za algoritem DES je bilo januarja 1999. V tem
tekmovanju so na RSA želeli najti ključ v času 24 ur ali manj, zato so pripravili pravila
nagrad. Do 24ur je bila nagrada 10.000 $, do 48 ur je bila nagrada 5.000$, do 56 ur pa je
bila nagrada 1.000$. Vsak poskus, ki je trajal več kot 56 ur, ni bil nagrajen, kot prikazuje
graf na Slika 2.6 [21]. S tem sistemom so želeli prisiliti tekmovalce, da poiščejo ključ
hitreje kot v 24 urah.

Slika 2.6: Porazdelitev nagrade glede na čas iskanja
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Organizacija distributed.net se je združila z namensko napravo Deep Crack in tako prišla
do rekordnega časa 22 ur in 15 min [22]. Hitrost povezanih računalnikov je presegla hitrost
naprave Deep Crack. Povprečna hitrost iskanja je bila 199.000 milijonov ključev na
sekundo, pri čem je bil delež Deep Cracka 88.804 milijonov ključev na sekundo[17].
Pomembno je omeniti tudi dejstvo, da je bilo v tem tekmovanju preiskano najmanj ključev,
zgolj 22,2% vseh, kar je tudi vplivalo na končni rezultat [17].

2.6 Napredek v hitrosti v tekmovanjih DES
Pozicija ključa v celotnem naboru ključev je bila praviloma naključna; zaradi tekmovanj je
bila polovico časa prek polovice in polovico časa pred polovico ključev. Kot vidimo v
Tabela 2.7, je bil ključ v prvih dveh tekmovanjih v drugi polovici nabora vseh ključev. V
prvem tekmovanju je bilo treba poiskati 51,8 % ključev, v drugem pa kar 88,4 %. V
kasnejših dveh tekmovanjih pa je bilo treba preiskati manj kot 25% ključev, kar je
pripomoglo k nizkemu času iskanja.
Čas iskanja je bil ne glede na količino preiskanih ključev iz tekmovanja v tekmovanje
manjši.

Tekmovanje
DES-I

Povprečna hitrost iskanja (ključ/s)

Čas iskanja

Preiskanih ključev

4.800.000.000 90 dni

51,8%

DES-II-1

18.950.000.000 39 dni

88,4%

DES-II-2

88.804.000.000 56,05 ure

24,8%

DES-III

199.000.000.000 22,25 ure

22,2%

Tabela 2.7: Primerjava hitrosti, časa in odstotka preiskanih ključev med tekmovanji

Hitrost iskanja je narastla iz 4,8 milijarde ključev na sekundo na 18,9 milijarde, kar je
skoraj 4-krat več. Od drugega do tretjega tekmovanja je bilo povečanje hitrosti več kot 4,5kratno. Od tretjega do četrtega tekmovanje pa je bilo povečanje malo več kot 2,2-kratno.

20

Izčrpno iskanje ključa s pomočjo računalništva v oblaku

1,2
1
0,8
0,6

0,4
0,2
0
DES-I

DES-II-1

DES-II-2

DES-III

Slika 2.7: Graf primerjave hitrosti, časa in preiskanih ključev med tekmovanji

Na Slika 2.7 je bolj nazorno prikazana primerjava med naraščanjem hitrosti v primerjavi s
časom in preiskanimi ključi. Modra črta predstavlja hitrost iskanja, oranžna črta pa
predstavlja obratno sorazmerno vrednost – čas iskanja. Siva črta predstavlja delež ključev,
ki jih je bilo treba preiskati.
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3

Oblačna storitev Microsoft Azure

3.1 Primernost oblačnih sistemov za izčrpno iskanje
Sodobne oblačne storitve so namenjene različnim načinom uporabe, bodisi selitvi delovnih
procesov, spletnim aplikacijam ali veliko zmogljivim aplikacijam, kot je procesiranje
velike količine podatkov ali izvajanje časovno zahtevnih matematičnih operacij. Napad z
grobo silo, ki se uporablja pri iskanju ključa za šifrirni algoritem, sodi med zelo zahtevne
procese in to predvsem zaradi števila ključev, ki jih je treba preveriti.
Pri iskanju oblačnih sistemov smo se omejili na tiste, ki ponujajo računanje v oblaku. Prvi
vir, ki smo ga potrebovali, je bila surova računalniška moč. Do te lahko dostopamo preko
virtualnih računalnikov ali pa preko posebej prirejenega vmesnika. V vsakem primeru
imamo opravka z virtualnimi računalniki. Moč v obliki procesorske moči in pomnilnika
pogosto določi ponudnik oblačne storitve glede na izbrani tip [23].
Naslednji vir, ki smo ga potrebovali, je bil shramba za podatke. Tukaj je šlo za manjše
količine, saj smo jo potrebovali zgolj za nalaganje programa, s katerim smo preverjali
ključe in za nalaganje morebitnih delnih rezultatov. Slednje bi bilo odvisno od načina dela,
predlaganega s strani ponudnika oblaka [23].
S temi viri smo se lahko približali infrastrukturi, ki jo je uporabljala organizacija
distributed.net, le da v našem primeru ni šlo za računalnike uporabnikov, ampak strežnike
v oblačnem sistemu. To pa je bila prednost, saj smo lahko zagotovo trdili, kakšna je
njihova moč in koliko časa so na voljo. Tako smo izračunali hitrost iskanja. Ker nismo bili
edini uporabniki oblačnih storitev, bi lahko prišlo do izgube časa pri dodeljevanju virov,
vendar je to zanemarljivo.
Pri iskanju oblačnih sistemov, ki zadostujejo našim potrebam, smo se odločili za Microsoft
Azure. Vsi ponudniki, med katerimi smo se odločali, so ponujali primerljive produkte.
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Prednost v Microsoft Azure pred konkurenti smo videli v tem, ko so objavili storitev Azure
Batch [24], ki je namenjena prav takšnim tipom uporabe, kot smo jo želeli mi: izvajanje
visoko zahtevnih programov z ogromno količino procesorskih jeder.

3.2 Storitev Microsoft Azure Batch
Azure Batch je storitev, ki omogoča uporabo Microsoft Azure virov preko programersko
prijaznega vmesnika za namene poganjanja visoko zahtevnih računskih operacij na
velikem številu jeder virtualnih računalnikov. Število jeder lahko dosega 10 tisoč. Njihov
vmesnik omogoča enostavno nadzorovanje, dodajanje ali spreminjanje virov. Obstaja
spletni vmesnik kot tudi namizni, ki pa omogoča več funkcionalnosti. Batch poenostavi
infrastrukturo povezovanja virtualnih računalnikov med seboj in objavo rezultatov, ki jih
pridelajo posamezni programi [25].

Med opisom storitve navajajo, da je namenjena naslednjim primerom:
-

modeliranju finančnega tveganja,

-

analizi klime in hidrologije,

-

renderiranju slik (3D, 2D),

-

kodiranju videoposnetkov,

-

analizi genetskega zaporedja [25].

Med te visoko zahtevne procese spada tudi iskanje ključa.
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Slika 3.1: Pregled infrastrukture Azure Batch storitve [26]

Azure Batch je, kot vidimo na Slika 3.1, povezava med shrambo podatkov, virtualnimi
računalniki in uporabniškim vnosom. Kot uporabnik smo vnesli parametre: golo besedilo,
šifrirano besedilo ter inicializacijski vektor. Na shrambo smo naložili program za iskanje
ključa in preko Azure Batch pognali proces, ki smo ga izvajali na virtualnih računalnikih.
Hkrati smo imeli pregled in nadzor nad izvajanjem.

Batch storitve smo lahko uporabljali preko dveh vmesnikov, in sicer Batch REST ter Batch
.NET. Prvi ponuja povezavo, ki je neodvisna od platforme, saj deluje preko spletnega
protokola HTTPS in deluje na način REST storitve. Zahteve programer pošlje v obliki
HTTP zahteve na spletni naslov https://{ime-računa}.{št-regije}.batch.azure.com, ker je
potrebno zamenjati spremenljivki ime-računa in št-regije za primerne vrednosti, da dobimo
rezultat v obliki JSON. Drugi programski vmesnik ponuja povezavo preko knjižnic
programskega jezika C#, in sicer pod imensko skupino Microsoft.Azure.Batch [27].
Za uporabo storitve smo potrebovali dostop do treh tipov računov: Microsoft Azure,
Microsoft Storage in Microsoft Azure Batch. Naslednji vir, ki smo ga uporabljali v storitvi,
je virtualni računalnik oz. virtualno vozlišče. To so virtualni računalniki oblačnega sistema

24

Izčrpno iskanje ključa s pomočjo računalništva v oblaku

Azure. Za storitev Batch smo lahko uporabljali vsak tip instance razen A0, ki ne ponuja
samostojnega jedra, ampak deljeno. Prek teh računalnikov smo izvajali programe. Izvajali
smo lahko programe tipa .exe, ukaze .cmd, batch skripte .bat in PowerShell skripte.
Računalnikom lahko določimo tudi strukturo imenikov in okolijske spremenljivke. Na
voljo je bil tudi oddaljen nadzor za vsak računalnik preko protokola RDP [27].
Več virtualnih računalnikov smo morali povezati v bazene. Bazen je skupek virtualnih
računalnikov z enakimi lastnostmi in nam omogoča višji nivo pregleda nad delovno silo.
Preko bazena lahko nadzorujemo število računalnikov, bodisi avtomatično bodisi ročno.
Omogoča nam namestitev aplikacij na vse računalnike hkrati, nadzor stanja oz. zdravja
instance. Vsak računalnik v bazenu je unikatno določen z imenom in IP naslovom. Bazen
omogoča interno komunikacijo med virtualnimi računalniki znotraj njega. Če potrebujemo
takšno funkcionalnost, so omogočena vrata (angl. port) višja od 1100, preko katerih
izvajamo komunikacijo med računalniki, vendar zgolj znotraj bazena. Ko kreiramo bazen,
lahko virtualnim računalnikom določimo tip računalnikov, operacijski sistem. Operacijski
sistem je lahko prirejen s pomočjo lastne slike. Določimo lahko tudi število računalnikov
in pravila spremembe števila in pravila urnika izvedbe opravil. S pomočjo teh pravil lahko
omogočimo izvajanje več opravil hkrati na eni instanci [27].
Opravila so operacije, ki jih dodelimo delu in jih izvajamo na računalnikih v bazenu.
Uporabljajo lahko ukaze komandne vrstice, datoteke iz shrambe, okolijske spremenljivke
in omejitve, kot na primer največji čas izvajanja. Opravila so operacije, ki poženejo
uporabnikov program na virtualnih računalnikih oblaka [27].
Koncept delo je stopnjo višje od opravil, in sicer eno delo vsebuje eno ali več različnih
opravil. Delo je treba povezati z bazenom računalnikov, s čimer določimo, kje se bodo
opravila izvajala. Kot višji sloj nad opravili dela omogočajo lažji nadzor [27].
Na Slika 3.2 vidimo prikaz delovanja storitve Batch iz oči razvijalca programske opreme.
Proces je razdeljen na šest korakov.
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Slika 3.2: Potek dela storitve Azure Batch [28]

V koraku 1 iz Slika 3.2 smo naložili na Azure Storage datoteke, ki so bile potrebne za
izvedbo porazdeljenega programa, tako imenovane vhodne datoteke. K tem datotekam je
treba naložiti tudi program v izvedljivi obliki. Če bi želeli izvesti finančno analizo, potem
bi v tem koraku na shrambo naložili program za izvajanje analize in hkrati tudi finančne
modele, ki jih želimo analizirati. Mi smo na shrambo naložili zgolj program za iskanje, saj
vhodnih datotek nismo imeli. Imeli smo zgolj vhodne parametre za program, ki smo jih
vpisali ob začetku izvajanja [28].
V drugem koraku je treba ustvariti bazen (angl. pool) virtualnih računalnikov oz. vozlišč
(angl. compute node). Ob kreaciji lahko določimo velikost, tip, operacijski sistem. Treba je
določiti tudi lokacijo programa na shrambi, ki ga je treba namestiti na vsak računalnik.
Bazen lahko nastavimo na dinamično spreminjanje števila virtualnih računalnikov v
primerih, ko je delo nepredvidljivo [28].

Ustvarjanje dela (angl. job) je korak 3. Delo je kot nadzornik opravil, ki se izvajajo na
bazenu. Opravila so lahko različna in jih je treba pravilno izvajati. V našem primeru smo
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imeli zgolj en tip opravil, zato je bilo ločevanje na delo in opravila brez dodatne vrednosti
[28].

Naslednji korak je 4. V tem koraku je potrebno na ustvarjeno delo, ki je povezano z
bazenom računalnikov, dodati opravilo. Opravilo avtomatično dodamo urniku poganjanja
in ga, takoj ko je mogoče, poženemo. Opravilo uporabi program, ki je bil naložen na
shrambo, da procesira vhodne datoteke ali pa zgolj požene program. Vmesni korak 4a ni
viden uporabniku, saj je izveden samodejno. Tukaj iz shrambe prenesemo program, če že
ni bil naložen v koraku 2, in vhodne datoteke; nato dodamo na urnik za izvajanje [28].
Med izvajanjem opravila je mogoče nadzorovati proces, ki ga opravljamo na virtualnih
računalnikih; to izvajamo preko HTTPS protokola iz REST programskega vmesnika.
Medtem je treba paziti na količino podatkov, ki jo zahtevamo od bazena, saj lahko gre za
veliko število računalnikov [28].
Ko je delo opravljeno, je na vrsti 6. korak: storitev naloži rezultate oz. izhodne datoteke na
shrambo, kjer je pridobila vhodne in s tem zaključi delovni proces [28]. V našem primeru
je storitev naložila izpise merjenja hitrosti iskanja ključa. Če pa bi izvajali celotno iskanje,
bi v tem koraku storitev sporočila, če je bil virtualni računalnik uspešen.

3.3 Zmogljivosti virtualnih računalnikov Microsoft Azure
Virtualni računalniki v oblačnih storitvah so v večini primerov razdeljeni na več različnih
tipov. V ozadju se uporabljajo množice podobnih računalnikov.
Microsoft Azure ponuja več vrst instanc virtualnih računalnikov; prve so tako imenovane
standardne. Sem spadajo instance A0 do A7, za katere ni podatka o procesorjih [29], ter A8
do A11, ki jih poganja Intel Xeon E5-2670 procesor s hitrostjo 2,6 GHz. Števila jeder za
posamezno virtualno instanco in dosegljiv pomnilnik so prikazana v Tabela 3.1 [30].
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Instanco tipa A0 lahko zanemarimo, saj je v Azure Batch, nismo mogli uporabljati. Četudi
bi jo lahko uporabljali, ne bi bila smiselna, saj uporablja deljeno jedro, torej manj kot eno
jedro, kljub temu pa se šteje kot eno jedro. Torej bi v primeru 20 jeder te instance
uporabljali manj kot 20 dejanskih jeder in bi bila zmogljivost teh jeder zagotovo manjša
kot zmogljivost celotnih jeder A1.

Ime instance

Število jeder

Pomnilnik (v GB)

A0

1

0,75

A1

1

1,75

A2

2

3,5

A3

4

7

A4

8

14

A5

2

14

A6

4

28

A7

8

56

A8

8

56

A9

16

112

A10

8

56

A11

16

112

Tabela 3.1: Microsoft Azure standardne instance [29] [30]

Naslednji sklop instanc, ki jih ponujajo, je optimiziran za računanje in zato naj bi bil 60 %
hitrejši kot serija A0 do A7 in počasnejši od instanc A8 do A11. Ta sklop se imenuje D in
sega od številke D1 do D4 ter od D11 do D14. Poleg hitrejšega procesorja ponujajo tudi
manjšo količino prostora na lokalnem SSD trdem disku [29]. V Tabela 3.2 so prikazana
števila jeder za posamezno instanco ter spomin v GB.

28

Izčrpno iskanje ključa s pomočjo računalništva v oblaku

Ime instance

Število jeder

Pomnilnik (v GB)

D1

1

3,5

D2

2

7

D3

4

14

D4

8

28

D11

2

14

D12

4

28

D13

8

56

D14

16

112

Tabela 3.2: Microsoft Azure instance serije D [29]

Na voljo je bila tudi novejša generacija D serije, tako imenovana D v2. Druga verzija je po
opisu na spletu kar 35 % hitrejša od prve verzije D instanc. Računalniki imajo
standardizirane procesorje Intel Xeon E5-2673 v3 s hitrostjo 2.4 GHz in tehnologijo Intel
Boost 2.0, ki omogoča hitrosti do 3,2 GHz. Kakor prva serija je tudi druga serija
opremljena s SSD diski [29]. Poimenovanje instanc, število jeder in pripadajoč pomnilnik
je prikazan v Tabela 3.3.

Ime instance

Število jeder

Pomnilnik (v GB)

D1 v2

1

3,5

D2 v2

2

7

D3 v2

4

14

D4 v2

8

28

D5 v2

16

56

D11 v2

2

14

D12 v2

4

28

D13 v2

8

56

D14 v2

16

112

D15 v2

20

140

Tabela 3.3: Microsoft Azure instance serije D v2 [29]
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3.4 Virtualizacija
Virtualizacija je uporaba navidezne naprave namesto uporabe dejanske fizične naprave.
Poznamo jo že več let kot razdeljevanje enega fizičnega diska na več virtualnih particij.
Popularnost virtualizacije je narasla po letu 2005 [31].
Pri virtualizaciji shrambe podatkov gre za povezovanje fizičnih diskov preko omrežja v
navidezni disk. Ta pa ima zato veliko večjo kapaciteto, saj obsega več dejanskih naprav.
Pri uporabniku pa deluje kot en sam disk. Pogosto ga uporabljajo v omrežjih pomnilniških
naprav (angl. storage area network) [31].
Virtualizacija omrežij podobno kot pri shrambi združi vire v navidezno omrežje, ki ga
lahko uporabljamo kot pravo omrežje. Takšna virtualizacija omogoča lažji nadzor in
vzdrževanje kompleksnih procesov in sistemov [31].
Obratno kot pri shrambi se virtualizacija strežnikov pogosto uporablja zato, da na enem
računalniku poganjamo več strežnikov, če strežnik ne potrebuje celotne moči računalnika.
Uporabnik dobi dostop do le dela računalnika. Prednost takšne virtualizacije je, da je lahko
na enem računalniku nameščenih več operacijskih sistemov in hkrati so uporabniki ločeni
ter imajo ločene vire [31]. Tak primer virtualizacije je prikazan na Slika 3.3, kjer je na
enem fizičnem strežniku preko virtualizacije pognanih več virtualnih strežnikov s svojimi
operacijskimi sistemi in svojimi aplikacijami.
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Slika 3.3: Virtualni strežniki na fizičnem strežniku [32]

Ko večino naštetih virtualizacij združimo v en sistem, ki omogoča deljenje virov v realnem
času, to imenujemo aplikacijska virtualizacija [31].

3.5 Izguba moči zaradi virtualizacije
Sodobni oblačni sistemi uporabljajo virtualizacijo za lažje deljenje strežnikov med
uporabniki, povečevanje moči na zahtevo. Čeprav ima virtualizacija veliko prednosti in
omogoča sodobne oblačne sisteme in njihovo fleksibilnost, pa prinaša tudi negativne
posledice predvsem v izgubi moči.
Če sodimo po študiji, ki so jo opravljali na Citix XenServer 5.5 opremi za virtualizacijo,
lahko potrdimo, da se moč izgublja. Meritve so bile opravljene na podlagi procesorske
moči, pomnilnika in pretoka podatkov po omrežju. Eksperiment je pokazal, da je izguba
moči procesorja do 5 %, pri spominu in pretoku podatkov skozi omrežje pa 30-40 % [33].
S podrobnejšo analizo rezultatov so ugotovili, da so operacije nad decimalnimi številkami
na virtualnih računalnikih do 20 % bolj zahtevne, kljub temu da je v povprečju padec moči
od 3 % do 5 % [33].
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Pomnilnik predstavlja večji problem, saj je bilo v primeru 256 MB RAMa 97 % izgube
moče. Ko so pomnilnik povečali na 3 GB, pa je izguba padla na 65 %, kar je še vedno
veliko več kot pri procesorju. Na to pa vpliva količina podatkov, ki jih je potrebno
shranjevati v RAM [33].

Ker Microsoftov Azure oblak uporablja tehnologijo Hyper-V za virtualizacijo, nas
zanimajo izgube predvsem za to tehnologijo. Pregled bomo razdelili na več kategorij:
procesor, spomin, omrežje in disk. Pri procesorski moči je izguba moči od 9 % do 12 %.
Primerjava je bila opravljena na enakih operacijskih sistemih; eden na fizični napravi,
drugi na virtualni. Tako je virtualna naprava imela na voljo od 88 % do 91 % moči fizične
naprave [34].

Pri spominu gre za fiksne velikosti, ki jih potrebujemo, da lahko uporabljamo napravo
virtualno. V osnovi je izgube 300 MB, nato pa za vsak prvi GB RAMa na vsaki virtualni
napravi novih 32 MB izgube. Vsak naslednji GB RAMa dodeljen virtualni napravi prinese
novih 8 MB izgube. K temu je treba prišteti še izgubo, ki jo prinese poganjanje
operacijskega sistema na fizični napravi, kar je dodatnih 512 MB [34]. Tako je na fizičnem
računalniku, ki poganja virtualno napravo, pri 8 GB dodeljenega RAMA izgube 900 MB,
kar je v odstotkih približno 11 %.
Izguba hitrosti zaradi omrežja je zanemarljiva, saj so izmerili, da gre za izgubo manj kot 1
milisekunde. Glede branja in pisanja podatkov na disk pa gre za izgube od 6 % do 8 %
[34].
Upoštevajoč vse kriterije je celotna izguba zaradi virtualizacije preko programske opreme
Hyper-V približno od 10 % do 25 %[35].
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4

Priprava eksperimenta

Pred začetkom dela smo pripravili plan eksperimenta, ki smo ga želeli izvesti, da bi potrdili
ali ovrgli hipoteze. Skozi eksperiment smo želeli preveriti hitrost iskanja ključev na
oblačni platformi Microsoft Azure preko storitve Azure Batch.
V poskusu smo analizirali izvajanje algoritma za iskanje ključa DES z namenom
primerjave hitrosti med različnimi instancami oblačne storitve Azure Batch. Poskus smo
izvajali v vlogi razvijalca. Kontekst raziskave pa je bil iskanje ključa šifrirnega algoritma
DES po principu surove sile.

4.1 Kontekst in spremenljivke eksperimenta
Eksperiment smo opravljali v on-line okolju, brez osebnih stikov. Okolje je bilo
profesionalno enako, kot bi ga uporabljala podjetja v produkcijski fazi spletnih aplikacij.
Problem ni bil realen, bil je namišljen (angl. toy problem), saj algoritem DES ne velja za
varne šifrirne algoritme. Kontekst je bil specifičen; ni ga bilo mogoče aplicirati na druge
algoritme ali druge metode šifriranja.
Neodvisne spremenljivke so bile vezane na ponudnika oblačnih storitev in so bile v našem
primeru združene v paket; nismo imeli moči spreminjanja ene spremenljivke, ampak vseh
treh hkrati. Neodvisne spremenljivke so bile:

-

hitrost procesorja,

-

število jeder procesorja,

-

velikost spomina.

Hitrost procesorja je bila zvezna spremenljivka, beležili smo jo v enoti GHz in je obsegala
zalogo vrednosti od 0 GHz do 3,3 GHz. Število jeder procesorja je bila diskretna
spremenljivka, ki je lahko obsegala vrednosti 1, 2, 4, 8, 16, 20. Velikost spomina je bila
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zvezna spremenljivka, zapisana v enoti GB in je segala od 0,75 GB do 140 GB. Vse
spremenljivke so bile združene v paket virtualnih računalnikov, kar je predstavljalo novo
diskretno spremenljivko. Paketi z vrednostmi treh neodvisnih spremenljivk so bili
predstavljeni v Tabela 3.1, Tabela 3.2 in Tabela 3.3.
Odvisni spremenljivki v našem primeru sta bili dve:

-

hitrost iskanja,

-

potreben čas za rešitev.

Hitrost iskanja smo izračunali iz kvocienta poiskanih ključev in potrebnega časa za iskanje
ključev. Izražena je bila v enoti ključ na sekundo; spremenljivka je bila zvezna. Potreben
čas za rešitev je prav tako bila zvezna spremenljivka, ki smo jo izračunali s pomočjo
hitrosti in števila vseh ključev oziroma v konkretnem primeru števila ključev do pravilne
rešitve.

4.2 Predmet eksperimenta
Predmet raziskovanja je bil algoritem za iskanje ključa iz šifriranega besedila. Besedilo, ki
ga je algoritem prejel, je bilo šifrirano po algoritmu DES z naključnim ključem ter znanim
inicializacijskim vektorjem. Splošno znani so bili prvi trije bloki – vsak dolžine 64 bitov in
vse skupaj 256 bitov golega besedila. Znana je bila tudi metoda, uporabljena za
zapolnjevanje besedila do polnih blokov.
Poleg šifriranega besedila je bil algoritem zmožen prejeti tudi zaporedno število, ki je
služila kot indeks začetnega ključa. Torej število, ki določi, od katerega ključa dalje je
treba začeti iskanje. Število ključev, ki jih bo algoritem pogledal, je bilo določeno vnaprej,
v našem primeru 230, kar predstavlja približno 1 milijardo ključev.

Algoritem je bil napisan v programskem jeziku C++, ki je zaradi svojih optimizacij pri
kompilaciji kode najprimernejši kandidat za pisanje procesorsko zahtevnega programa.
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Pri pisanju programa smo uporabili princip bitslicing. Ta princip omogoča testiranje več
ključev hkrati. V primeru 32-bitnih procesorjev lahko testiramo 32 ključev hkrati, v
primeru 64-bitnih procesorjev pa 64 ključev hkrati. Ta princip, združen s poznavanjem
delovanja algoritma DES, je omogočil hitro ugotavljanje napačnih ključev.
Algoritem DES je sestavljen iz 16 rund, pri čemer jih ¸je algoritem za iskanje ključa
uporabil v povprečju 11,2 na ključ [36]. To smo dosegli s tem, da smo iskanje lahko
predčasno ustavilo in je algoritem nadaljeval z iskanjem na naslednjem setu ključev, če
smo ugotovili, da trenutni set ključev ni vseboval nobenega pravilnega.
Da smo lahko program pognali na oblačni storitvi Azure Batch, smo morali pripraviti še
program napisan v jeziku C#, ki je uporabljal knjižnice Azure. Ta program je sledil
strukturi Batch storitve, kot je prikazano na Slika 4.1. Preden je ustvaril delo, je na strežnik
naložil pravo verzijo iskalnega programa. Nato je na pripravljen bazen virtualnih
računalnikov dodal oblačno delo. Ob kreiranju nalog je razdeljeval zaporedne številke
ključev, zato da je vsaka skupina ključev preverjena zgolj enkrat. Delo smo nato izvedli na
vsakem od virtualnih računalnikov v bazenu.

Slika 4.1: Struktura storitve Azure Batch [37]
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V program smo vgradili možnost merjenja hitrosti, kar pomeni, da se je iskanje zaključilo
predčasno, preden je bil ključ poiskan. Namen te funkcije je bil določiti hitrost iskanja na
določenem tipu virtualnih računalnikov, saj gre za časovno zahtevne operacije in ni
smiselno zmeraj iskanja uspešno končati. V načinu merjenja hitrosti nismo skrbeli za
deljenje zaporednih številk ključev, saj smo za določitev hitrosti potrebovali zgolj en
pogon programa za iskanje, torej za 230 ključev.

4.3 Načrt eksperimenta
Da bi bili rezultati primerljivi in ponovljivi, smo dobro definirali korake eksperimenta. Prvi
korak je bil priprava okolja, kar smo lahko storili preko programa Batch Explorer ali preko
programa, ki smo ga sami pripravili. Priprava okolja je bila sestavljena iz naslednjih
korakov:
1. Prijava v Azure Batch z veljavnim računom. V našem primeru je bil poskusni
račun.
2. Priprava bazena virtualnih računalnikov enakega tipa v velikosti do 20 jeder. Na
primer 1 instanca tipa D14, kar je 16 jeder, ali 20 instanc tipa D1, kar obsega 20
jeder.
3. Na bazen dodamo program, pripravljen za izvedbo iskanja.
Nato smo pognali iskanje v načinu merjenja hitrosti. Program v načinu merjenja hitrosti
preveri zgolj prvih 230 ključev in nato konča iskanje.
Čas smo merili za vsako instanco posebej in meritev se je začela, tik preden se je začelo
preverjanje prvega ključa. Merjenje časa se zaključi takoj po preverjanju zadnjega ključa.
Na tak način nismo merili časa, ki je bil potreben za vzpostavljanje instanc, prenosov
datotek in prenašanja podatkov; s tem smo se izognili napaki pri kasnejšem računanju časa,
potrebnega za izvedbo iskanja. V primeru večjedrnih procesorjev smo merili čas za vsa
jedra hkrati in končali merjenje, ko se je končalo iskanje na zadnjem jedru.
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Po opravljeni meritvi smo si zapisali izmerjen čas; nato smo izračunali hitrost iskanja in
izračunali hitrost iskanja na eno jedro ter čas, potreben za rešitev problema.
Po tem načrtu smo ponovili eksperiment za vsako izmed ponujenih instanc. Postavili smo
pravilo, da, če se instance ne vzpostavijo, jih štejemo kot neveljavno ponovitev in je ne
beležimo. Eksperiment smo devetkrat uspešno ponovili.

Slika 4.2: Prikaz eksperimenta z notacijo

Na Slika 4.2 smo prikazali eksperiment s preprosto notacijo. X prikazuje, da smo na
pripravljeno okolje delovali z enakim postopkom iskanja ključa. Rezultat, ki smo ga dobili,
pa je bil odvisen od uporabljenih instanc virtualnih računalnikov. Domnevali smo, da bo
rezultat za vsako instanco različen, zato so instance v diagramu označene s številkami od 1
do n.
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5

Programska implementacija izčrpnega iskanja ključev

5.1 Najenostavnejša oblika implementacije izčrpnega iskanja
Najosnovnejša oblika napada z grobo silo na algoritem bi bila, če bi vzeli šifrirano besedilo
in za vsak ključ pognali celoten proces dešifriranja. To pomeni generiranje pod-ključev in
izvajanje vseh 16 rund operacij ter vse permutacije, ko pa je vse zaključeno, bi preverili, ali
je dešifrirano besedilo enako golemu besedilu. Tak proces ni optimiziran in bi trajal veliko
dalje, kot bi želeli.
Napisali smo testno kodo in jo pognali na lokalnem računalniku. Hitrost iskanja je bila
415.203 ključev na sekundo, kar pomeni, da bi en računalnik potreboval 5502 leti za
iskanje celotnega nabora ključev.
V Tabela 5.1 je prikazana hitrost in čas iskanja, potrebnega za izvedbo izčrpnega iskanja
ključa. Če zanemarimo razlike v hitrosti lokalnega računalnika in virtualnih naprav v
oblaku, pa bi z 20 jedri, ki smo jih imeli na voljo, še zmeraj potrebovali več kot 1100 let za
rešitev problema. V primeru maksimalnega števila jeder, 10.000, ki jih Microsoft Azure
ponuja, pa bi bilo treba iskati več kot 2,2 leti.

Naprava

Hitrost (ključ/sekundo)

Čas iskanja

Lokalni računalnik, 4 jedra

415.203

5502 leti

20 jeder instance D2

8.304.060

1100 let

10.000 jeder instance D2

41.52.030.000

2,2 leti

Tabela 5.1: Čas iskanja najosnovnejše oblike grobe sile

Po teh izračunih smo ugotovili, da tako primitiven način iskanja ključa ne bo zadostoval
našim merilom, saj se izvaja počasneje, kot so izvajali iskanje v preteklosti.
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5.2 Pohitritev implementacije izčrpnega iskanja ključa
Po izračunih preprostega programa smo se zavedali, da je treba paziti na vsako pridobitev
hitrosti, saj so rezultati sicer hitro izven merila dosegljivega. Da bi se približali
najhitrejšemu možnemu programu, smo se odločili, da izberemo programski jezik C oz.
C++, kajti ta je po merilih hitrejši od ostalih sodobnih programskih jezikov.
Za osnovo programa smo uporabili program za iskanje ključev iz predhodnih tekmovanj.
Program je bil napisan v programskem jeziku C leta 1997 in nadgrajen v naslednjih letih.
Originalni avtor programa je bil Matthew Kwan. S pomočjo njegove kode smo pripravili
svoj program, ki smo ga napisali v jeziku C++.
V program smo vstopili preko metode main (), ki prejme več parametrov v obliki niza
znakov. Niz znakov »-s« pomeni, da je program zagnan na način merjenja hitrosti; če tega
parametra ni, potem se zažene način iskanja ključa. Da pa smo lahko iskali porazdeljeno po
več računalnikih, smo vgradili drug niz znakov »-k št.«, kjer št. pomeni zaporedno številko
ključa, s katerim začnemo iskanje. Ta parameter je služil za določanje, s katerim ključem
se iskanje začne, tako da enega ključa nismo iskali večkrat.
Preden smo začeli iskanje ključa ali testiranje hitrosti, smov main () metodi izvedli metodo
set_bitlength (). Metodi preverimo arhitekturo procesorja, na katerem izvajamo program.
Pomembno je vedeti, ali lahko v programu uporabljamo 64-bitov dolge spremenljivke ali
pa zgolj 32, kar posledično pomeni, ali lahko preverimo 64 ključev naenkrat ali pa zgolj
32. V programu smo uporabljali spremenljivke tipa »unsigned __int64«, ki lahko na 64bitnem

računalniku

dosežejo

maksimalno

vrednost

»0xffffffffffffffff«

ali

18446744073709551615, kar je krajše napisano 264-1. Na 32-bitni napravi bi ta
spremenljivka lahko dosegla največjo vrednost 0xffffffff ali 4294967295, kar je 232-1.

Naslednji korak v prvi main () metodi je izgraditi podatke. Za to smo pripravili metodo, ki
vsebuje začetne statične podatke, kot so IV, golo besedilo in skrito besedilo. Podatki se v
program vnesejo v 3 ločena polja po 8 mest, vsako mesto pa zasede podatek v šestnajstiški
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obliki. Pred zaključkom metode je bilo potrebno podatke pretvoriti v obliko, primerno za
iskanje ključa z metodo bitslicing. Izvesti je bilo treba združevanje IV-ja in golega besedila
preko operacije ekskluzivnega ali pretvoriti iz šestnajstiškega zapisa v obliko bitov. Ob
izhodu iz metode pridobimo tri nova polja dolžine 64 tipa »unsigned __int64«, ki vsebujejo
golo besedilo, šifrirano besedilo in ključ, od katerega se začne iskanje. Vsako mesto polja
zaseda primerna najmanjša ali največja vrednost spremenljivke, kar predstavlja bitni zapis
z 0 ali 1. V primeru iskanja hitrosti smo polje z začetnim ključem izpolnili z vrednostmi 0,
kar predstavlja prvi ključ v iskanju.

Slika 5.1: Pretvorba črke T v bitni zapis

Na primeru, iz Slika 5.1 vidimo, da smo v tem koraku iz črke »T« dobili šestnajstiško
vrednost »0x54«, nato smo to vrednost z operacijo ekskluzivnega pridružili IV-ju (v našem
primeru prva vrednost IV-ja: »0xa9«) in dobili novo vrednost: »0xfd«. Nato pa se ta
vrednost spremeni v bitni zapis, ki je za naš primer: 1111 1101. V programu bi enice
zamenjali z največjim možnim številom spremenljivke.

Po pripravljenih podatkih se v main () metodi program razcepi na dve veji. Prva sledi
metodi search_speed (), ki je izvedena, če poženemo program v načinu merjenja hitrosti.
Druga pa je izvedena, če ta način ni vklopljen in požene metodo keysearch (). Metodi sta
podobni, le da smo v primeru merjenja hitrosti morali paziti na merjenje časa in druge
manjše optimizacije, ker gre za malo število preiskanih ključev. V diagramu na Slika 5.2
vidimo opisano delovanje metode main ().
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Slika 5.2: Diagram prikaza delovanja metode main ()

Podrobneje si poglejmo metodo keysearch () za iskanje dejanskega ključa. Metoda vsebuje
ukaze #pragma, ki povedo prevajalniku, kako je treba prevesti kodo, in sicer smo te ukaze
uporabili za enostavnejšo implementacijo večnitnosti. Za večnitnost smo uporabljali
knjižnico OpenMP za C++.
Metodo začnemo z ukazom »#pragma omp parallel num_threads(cpu)«, ki definira, da bo
naslednjih par vrstic priprave za večnitni program. Tukaj smo določili, da želimo toliko
niti, kolikor je jeder procesorja, saj tako dobimo optimalno hitrost iskanja. Vrstice,
označene s to oznako, se izvedejo na vsaki niti posebej in generirajo drugačne rezultate.
V naslednjih vrsticah smo pripravili ključ. Tega pridobimo iz zaporedne številke, ki jo
vpišemo ob poganjanju programa kot poseben parameter. Zaporedni številki nato
prištejemo količnik števila pregledanih ključev na instanco in števila jeder, ki ga
pomnožimo z zaporedno številko niti in številom bitov, kot prikazuje izsek iz kode.
Rezultat enačbe s praznim poljem v enačbi spremenljivka »key«, v katerega bo metoda
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vpisala trenutni ključ, posredujemo metodi build_key (), ki pripravi ključ v obliki bitnega
zapisa.

build_key(key, from + (keysPerInstance / cpu)*thread_num*bitlength);
Spremenljivka »bitlength« predstavlja arhitekturo procesorja in lahko zavzame vrednosti
32 ali 64. Enačbo pomnožimo s to spremenljivko, ker v iskanju ključa slednje izvajamo za
32 oziroma 64 ključev hkrati. Spremenljivka »thread_num« predstavlja zaporedno
vrednost niti in obsega vrednosti od 0 do n-1, pri čemer je n število vseh niti. S to
spremenljivko pomnožimo zato, da dobimo odsek ključev, ki jih bo nit pregledala. Če smo
na zadnji niti 4 jedrnega procesorja, bi bila vrednost te spremenljivke 3 in bi nas postavila
na prvi ključ 4. četrtine odseka ključev. Konstanta »keysPerInstance« pove, koliko ključev
bomo v enem iskanju preiskali. V našem primeru je bila nastavljena na 2 30. Spremenljivka
»cpu« predstavlja število jeder procesorja. Količnik teh dveh spremenljivk je namenjen
premiku na prvi ključ vsakega odseka preiskanih ključev. Metoda build_key ()iz zaporedne
številke pridobi trenutni ključ, ki ga podobno kot pri pripravi podatkov pretvori v bitni
zapis.
Ko zaključimo s pripravo ključev za vsako nit posebej, začnemo izvajanje glavne »for«
zanke. Zanko označimo z »#pragma omp for«, kar samo določi to zanko kot večnitno.
Glavna znaka izvajamo od prvega ključa, ki ga izračunamo v pripravi, in izvajamo, vse
dokler ne izvede nitnega deleža ključev ki jih program lahko izračuna v eni iteraciji pogona
programa. V vsaki ponovitvi zanke izvedemo metodo deseval (), v kateri preverimo
trenutni set ključev. Metoda vrne kot rezultat vrednost 0, če ključa ni našla, in vrednost
ključa, če je ključ najden. Nato v zanki preverimo, ali je ključ najden. Najdeni ključ
pomeni uspešni zaključek programa. Če pa ključa ne najdemo, kar se zgodi v večini
primerov, pa se trenutni ključ poveča na naslednji set ključev. Na Slika 5.3 je diagram, ki
povzema proces metode keysearch().
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Slika 5.3: Diagram metode iskanja ključa

Če želimo testirati hitrost iskanja, celotno funkcijo izvedemo malo drugače. Razlike od
metode keysearch () so manjše. Ob vstopu v funkcijo search_speed (), ustvarimo polje za
prazni ključ, saj se iskanje zmeraj začne s prvim ključem v načinu merjenja hitrosti. Nato
enkrat zaženemo metodo deseval (): zgolj zato, da se v spomin naložijo spremenljivke in
da z nalaganjem ne kvarimo merjenja hitrosti. Po klicu te funkcije zaženemo beleženje
časa.
Ko so spremenljivke v spominu, sledi v metodi deljenje na več niti z enakim ukazom kot v
keysearch (), in sicer »#pragma omp parallel num_threads(cpu)«. V pripravi večnitne
zanke za razliko od metode iskanja nismo nastavili ključa, prav tako se nismo utrujali z
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deljenjem intervala ključev, saj se v vsaki niti požene iskanje od prvega ključa, kajti namen
merjenja hitrosti ni poiskati ključ. Po direktivi »#pragma omp for«, sledi zanka, ki je enaka
zanki v metodi keysearch (), saj želimo meriti hitrost enakega delovanja. Ob zaključku
zanke, ko se program vrne iz več niti na glavno nit, zaključimo merjenje časa. Ta čas
uporabimo za računanje hitrosti vsakega jedra posebej in vseh jeder skupaj. Opisan
postopek je prikazan na diagramu na Slika 5.4.

Slika 5.4: Diagram poteka metode za merjenje hitrosti
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Osrčje iskalnega programa je funkcija deseval (). V tej metodi uporabljajo vnaprej
pripravljene S-škatle kot metode poimenovane s1 do s8. Ključ hitrosti te metode je v tem,
da je mogoče hitreje ugotoviti, ali je set ključev napačen. Do prvega preverjanja moramo
pognati vsako S-škatlo 14-krat za v našem primeru 64 ključev. V tem trenutku preverimo
4-bitni rezultat in, če rezultat ni enak 0, nadaljujemo z iskanjem novih bitov ključa.
Nadaljevanje se v 64-bitnem iskanju zgodi zgolj v 1,6 % primerov [36], kar pomeni, da
lahko v 98,4 % že na tem mestu prekličemo iskanje in nadaljujemo z novim ključem. V
metodi na tem mestu vrnemo vrednost 0, ki pomeni, da glavno zanko zaženemo za nov set
ključev. Če pa je delni rezultat drugačen od 0, pa nadaljujemo z računanjem. Sledi 16
novih preverjanj; pred vsakim preverjanjem podatke poženemo skozi eno izmed osmih Sškatel. Pri vsakem preverjanju lahko prekličemo iskanje in nadaljujemo z novim setom
ključev, če se zgodi, da ni pravilen. Teh 16 preverjanj pomeni zadnji 2 rundi algoritma
DES, kjer v vsaki rundi preverimo 8 S-škatel. Če v preverjanju rezultat nikoli ni 0, potem
smo zagotovo našli pravilen ključ. Rezultat vrnemo iz metode v nadaljnje računanje, ki ga
izvedemo v metodi keysearch ().

5.3 Nastavitve prevajanja in generiranja programske kode
Ker je hitrost ključnega pomena v našem programu, smo pazili na vsako spremembo tudi
pri nastavitvah prevajanja programa. Program je napisan v jeziku C++, pisali smo ga s
pomočjo orodja Microsoft Visual Studio.
Najprej je bilo treba spremeniti način prevajanja iz razhroščevanja v produkcijski način.
Nato je bilo potrebno nastaviti okolje kot 64-bitno, saj vemo, da je koda veliko hitrejša, če
lahko izvajamo dvakrat toliko ključev hkrati. Sledile so nastavitve prevajalnika. Najprej
smo nastavili, da želimo hitrejšo kodo in ne manjše. Omogočili smo podporo Open MP,
kar je omogočilo našo večnitnost.
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5.4 Implementacija pogona iskanja na storitvi Azure Batch
Drugi program, ki smo ga napisali za namene eksperimenta magistrske naloge, je bil veliko
preprostejši. Napisali smo ga v jeziku C# in uporablja knjižnice Microsoft Azure Batch in
Microsoft Azure Storage storitve. Namen programa je pogon iskalnega programa na več
enakih instancah oblačnega sistema. Za lažji nadzor nad funkcionalnostmi programa smo
pripravili okenski uporabniški vmesnik. Ta je bil preprost: okno, na katerega smo pripojili
več gumbov in statusno vrstico, ki je sporočala, ali se je želena akcija izvedla. Koraki so si
sledili zaporedno, saj je vsak naslednji korak za izvedbo potreboval prejšnjega.

Prva izmed metod je pripravila shrambo podatkov in se nanjo povezala. V tem koraku smo
se morali povezati z računom oblačne shrambe, saj ta je drugačen od računa Azure Batch.
Nato smo pripravili klienta za zbirko binarnih podatkov (angl. BLOB) in preko njega
ustvarili oziroma se povezali s kontejnerjem binarnih podatkov, ker je že obstajal. Preko
tega smo dodelili pravice za dostop do podatkov. V naslednjem koraku smo, če shramba še
ni bila pripravljena, naložili datoteke, potrebne za iskanje ključa, torej datoteko
»KeySearch.exe«.
Ko smo zaključili s kreacijo shrambe in nalaganjem datotek, je bilo potrebno izvesti
povezavo preko računa Azure Batch; hkrati smo ustvarili objekt razreda Batch klient, ki je
služil za upravljanje z Batch metodami.
V naslednjem koraku smo ustvarili bazen virtualnih računalnikov. Ta korak se je v
različnih delih eksperimenta najbolj spreminjal, saj smo tukaj določili tip instanc, ki smo
jih želeli testirati. Izbira instanc je potekala poimensko z vnaprej določenimi
identifikatorji;te smo pridobili prek programerskega vmesnika knjižnic oblaka.
Da smo program lahko pognali, smo morali ustvariti še delo, ki je bilo vezano na bazen.
Delo je za nas predstavljalo zgolj en dodaten sloj, ki ga moramo upoštevati in nismo
uporabljali vseh funkcionalnosti, saj smo imeli zgolj en tip opravil. V naslednjem koraku
smo delu dodali opravilo. V nastavitvah opravila smo določili, da je treba zagnati program
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za iskanje ključa s parametrom za merjenje hitrosti. Določili smo, kje je datoteka programa
in nato opravilo dodali na delo ter ga pripravili za zagon.
Teh šest metod nam je pomagalo pri izvedbi eksperimenta. Med izvajanjem smo beležili
status storitve, predvsem status vsakega opravila, da bi ugotovili rezultate merjenj hitrosti.

47

Izčrpno iskanje ključa s pomočjo računalništva v oblaku

6

Izvedba eksperimenta

Eksperiment smo se odločili izvesti na Microsoft Azure Batch storitvi s pomočjo
poskusnega računa. Račun je imel na voljo 30 dni uporabe in 200 $ za porabo storitev.
Hkrati smo bili omejeni na uporabo največ 20 jeder virtualnih računalnikov hkrati.
Omejitve niso bile problem, saj je to predstavljalo javno dostopne oblačne storitve in
večina podobnih storitev ima podobne omejitve.
Izvedba eksperimenta je potekala v skladu z načrtom. Pripravili smo okolje: najprej za
najmanjše instance 20 jeder A1. Instance A0 smo preskočili, saj v Azure Batch niso
dovoljene, ker ena instanca šteje za eno jedro, hitrost procesorja pa je omejena na manj kot
eno jedro. Te instance niso zamišljene za zahtevno procesiranje. Po opravljenih meritvah z
A1 smo nadaljevali po drugih A instancah, nato po D in nato po D v2 instancah. Vsi tipi
instanc niso bili uspešno vzpostavljeni, prav tako vsi tipi instanc niso bili na voljo za
izbiro. Domnevamo, da zato, ker je storitev šele pred kratkim prišla v uporabo javnosti in
še ni ponujala vseh zmogljivosti Microsoftovega oblaka.

Rezultate smo dobili za instance tipa: A1, A2, A3, A4, A5, A6, D1v2, D2v2 in D11v2.
Po pridobljenih meritvah je bilo treba izračunati hitrost iskanja ključa na sekundo časa. To
smo storili po (6.1).

𝑣𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎 =

𝑛 ∗ 1000
230 ∗ 1000
=
𝑡
𝑡
(6.1)

vtesta – hitrost (ključi/s)
n – število preiskanih ključev, v našem primeru 230, t – čas (ms)
Po izračunani hitrosti smo to normalizirali na 1 jedro, tako da smo vtesta delili s številom
jeder za trenutno instanco. Takšna hitrost služi za primerjanje med hitrostjo različnih
instanc, saj največje število jeder ni pri vseh instancah enako.
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Iz izračunane hitrosti na jedro smo lahko izračunali teoretični čas iskanja ključa.
Spremenljivka v tem računu je bilo število jeder, ki smo jo omejili na 20 za testni račun.
Enačba (6.2) prikazuje izračun teoretičnega časa.

𝑡=

𝑣 ∗ 𝑛𝑗𝑒𝑑𝑒𝑟
𝑣 ∗ 20
=
𝑛𝑘𝑙𝑗𝑢č𝑒𝑣
256
(6.2)

t – čas (v sekundah)
v – hitrost (ključi/s)
njeder – število jeder
nključev – število ključev
V realnem primeru bi bilo število jeder veliko večje od 20 in število ključev ne bi bilo 2 56,
saj se zelo redko zgodi, da je ključ, ki ga iščemo, zadnji. V našem primeru bi bilo za rešitev
treba poiskati 34 % vseh ključev. V tekmovanjih DES v preteklosti se je odstotek
preiskanih ključev gibal od 53,8 do 22,2 % vseh ključev.
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7

Rezultati

Eksperimentalni program smo pognali na 9 različnih instancah. V Tabela 7.1 so prikazane
hitrosti iskanja po instancah in tudi števila jeder, ki jih imajo določene instance. Tabelo
smo uredili po velikosti od najvišje hitrosti na jedro do najnižje.

Instanca

Število jeder

Hitrost

Hitrost na jedro

D2v2

2

36.616.485,60

18.308.242,80

D1v2

1

17.724.361,60

17.724.361,60

D11v2

2

33.172.943,20

16.586.471,60

A1

1

14.573.834,40

14.573.834,40

A5

2

27.506.451,10

13.753.225,55

A3

4

52.123.389,50

13.030.847,38

A2

2

22.510.310,80

11.255.155,40

A6

4

41.688.997,70

10.422.249,43

A4

8

82.671.837,40

10.333.979,68

Tabela 7.1: Hitrosti iskanja po instancah

Instance tipa D verzija 2 so bile hitrejše od vseh instanc tipa A, kar smo pričakovali, saj
ponujajo boljše procesorje. Zanimivo pa je bilo, da so bili procesorji z manj jedri hitrejši
od procesorjev z več.
Najhitrejša instanca je bila D2v2, ki ima 2 jedra s procesorjem Intel Xeon E5-2673 v3 in
deluje s hitrostjo 2.4 GHz ter ima pomnilnik velikosti 7 GB. Hitrost iskanja na eno jedro je
bila 18,3 milijonov ključev na sekundo. Ker pa je minimalno število jeder 2, to pomeni, da
računa najmanj 36,6 milijonov ključev na sekundo.
Druga najhitrejša instanca D1v2 uporablja enak tip procesorjev, le da je v virtualizaciji
omejena na eno jedro, hitrost iskanja pa je bila manjša za približno 500 tisoč ključev na
sekundo in je bila tako ekvivalentna 17,7 milijonov ključev na sekundo. Tretja najhitrejša
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instanca D11v2, ki ima prav tako kot najhitrejši dve 2 jedri, pa je bila od prve počasnejša
za kar 1,7 milijona ključev na sekundo na eno jedro. Domnevamo, da gre pri teh
odstopanjih za izgube pri virtualizaciji.
Če primerjamo instance tipa A proti instancam tipa Dv2, je bila povprečna hitrost tipa A
12.228.215,30 ključev na sekundo in povprečna hitrost tipa Dv2 17.539.692,00 ključev na
sekundo. To pomeni, da so bile instance tipa Dv2 v povprečju hitrejše od tipa A za kar 43,4
%. Razlika v hitrosti med najhitrejšima instancama tipa A in D pa je bila 25,6 %.
Za prve tri najhitrejše instance smo izračunali čas, potreben za izračun naključnega ključa.
Po pravilih tekmovanj DES smo generirali naključen ključ; za lažje teoretično računanje
smo ključ tudi analizirali. Ugotovili smo, da bi s pomočjo izčrpnega iskanja prišli do
našega ključa tako, da bi bilo treba preiskati 34,26 % vseh ključev. Ključ je torej dlje kot
zadnja dva ključa tekmovanj in bližje kot prva dva ključa. Glede na ta ključ smo izračunali
čas, potreben za iskanje. Ta izračun je bil zgolj teoretičen, saj bi pri dejanskem iskanju
ključa lahko prišlo do zamikov zaradi delitve ključev, ustvarjanja novih instanc, prenosa
podatkov in podobno. Zato je treba imeti v mislih, da so ti izračuni najkrajši možni časi
glede na rezultate testov hitrosti.
Število jeder smo uravnavali tako, da smo se približali rezultatom tekmovanj DES v
preteklosti. Velikost jeder smo nastavili tudi na 10000 [38], kar je omejitev števila jeder za
en račun na Microsoft Azure. Izračunali smo tudi število jeder, ki bi jih potrebovali, da bi
izboljšali čas zadnjega tekmovanja.
Tabela 7.2 prikazuje izračune za instance tipa D2v2, Tabela 7.3 za instance tipa D1v2 in
Tabela 7.4 izračune za instance tipa D11v2; to so tri instance, ki so imele najvišje hitrosti v
času iskanja ključa.
Število jeder

Skupna hitrost (ključ/s)

Potreben čas

20

366.164.856,00

26,01 meseca

400

7.323.297.120,00

39 dni
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6.700

122.665.226.760,00

56 ur

10.000

183.082.428.000,00

37,45 ure

17.000

311.240.127.600,00

22 ur

Tabela 7.2: Izračuni instanc tipa D2v2

Kot razberemo iz Tabela 7.2, bi s številom jeder, ki so nam na voljo v času testiranja,
uspeli rešiti problem v 26 mesecih, kar je več kot 2 leti. Da se približamo času 39 dni,
potrebujemo kar 20-krat toliko jeder, torej 400 jeder. Za zmanjšanje časa na 56 ur je treba
povečati število jeder na 6700. Najhitreje bi lahko z enim računom Microsoft Azure
dosegli najden ključ v času 37,45 ure. Ta rezultat pa ni manjši od najhitrejšega iskanja v
tekmovanjih DES.
Število jeder

Skupna hitrost (ključ/s)

Potreben čas

20

354.487.232,00

26,87 meseca

413

7.320.161.340,80

39 dni

6.900

122.298.095.040,00

56 ur

10.000

177.243.616.000,00

38,7 ur

17.600

311.948.764.160,00

22 ur

Tabela 7.3: Izračuni instanc tipa D1v2

Druga najhitrejša instanca v tem eksperimentu je bila D1v2, ki je za razliko od najhitrejše
D2v2 imela zgolj 1 jedro. Razlika v hitrosti je majhna, vendar se pri velikem številu
instanc drastično poveča. Izračuni iz Tabela 7.3 prikazujejo, da v primeru 20 jeder nanese
kar 0,87 meseca, kar je okrog 26 dni razlike. Pri iskanju v času 39 dni bi potrebovali 13
jeder več in pri iskanju do 56 ur, kar 200 jeder več. Da bi pa ključ našli hitreje kot v 22
urah, bi potrebovali 600 jeder več kot pri najhitrejši instanci. Pri največji omejitvi jeder na
en račun razlika nanese nekaj več kot eno uro; tako bi pri 10 tisoč jedrih poiskali ključ v
času 38,7 ur.
Število jeder

Skupna hitrost (ključ/s)
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20

331.729.432,00

28,71 meseca

441

7.314.633.975,60

39 dni

7,380

122.408.160.408,00

56 ur

10.000

165.864.716.000,00

41,3 ure

18.800

311.825.666.080,00

22 ur

Tabela 7.4: Izračuni instanc tipa D11v2

Pri tretji instanci D11v2 izračuni iz Tabela 7.4 pa so razlike že zelo velike. Za iskanje
ključa z 20 jedri bi potrebovali 28,7 mesecev, kar je 2,7 meseca več kot pri najhitrejši
instanci. Za iskanje v času 39 dni bi potrebovali 441 jeder, kar je 41 jeder več kot pri
instancah D2v2. Ob največji omejitvi jeder na en račun pa bi potrebovali 41,3 ure, kar
nanese približno 4 ure več kot pri najhitrejših instancah.
Izračuni v Tabela 7.5, ki temeljijo na hitrostih instance D2v2, kažejo primer, da bi bilo
treba preiskati vse ključe, da bi našli pravega, če bi bil iskani ključ zadnji. To bi bil
najslabši možni scenarij.
Število jeder

Skupna hitrost (ključ/s)

Potreben čas

20

366.164.856,00

75,9 mesecev

1168

21.384.027.590,40

39 dni

19.523

357.431.824.184,40

56 ur

10.000

183.082.428.000,00

4,5 dneva

49.695

909.828.125.946,00

22 ur

Tabela 7.5: Trajanje iskanja instance D2v2 v primeru iskanja vseh ključev

Rezultati iz Tabela 7.5 predstavljajo največji čas iskanja z znanim številom jeder, kajti
preiskati ne moremo več ključev, kot bi jih bilo preiskanih v tem primeru. Če bi iskali z
omejenim številom jeder, ki smo jih imeli v primeru testnega računa, potem bi iskanje
trajalo nekaj manj kot 6 let in 4 mesece, kar je približno trikrat več kot v primeru našega
naključnega ključa.

53

Izčrpno iskanje ključa s pomočjo računalništva v oblaku

Najpomembnejša razlika je v primeru, ko želimo iskati v času manj kot 56 ur, saj tukaj
število jeder že presega omejeno število jeder oblačnega sistema. Potrebovali bi 19.523
jeder, kar je skoraj dvakrat toliko, kot jih lahko pridobimo na en račun. Da bi presegli čas
zadnjega tekmovanja, bi potrebovali petkrat toliko jeder, kot jih je dovoljenih na en račun.
Potrebovali bi 49.695 jeder.
Ob poganjanju kode na oblačnem sistemu Microsoft Azure smo pognali program tudi na
lokalnem računalniku v svoji lasti. Procesor v lokalnem računalniku je bil štiri jedrni Intel
Core i5-3570k, ki je deloval s hitrostjo 3,4 GHz. Pomnilnik je obsegal 16 GB. Torej je
hitrost procesorja za 1 GHz večja kot v primeru oblačnih sistemov, kar v odstotkih pomeni,
da je 42 % hitrejši, zato bi pričakovali tudi toliko boljše rezultate.
Hitrost iskanja ključa na lokalnem računalniku je bila približno 120 milijonov ključev na
sekundo, kar nanese 30 milijonov ključev na sekundo na eno jedro. V primerjavi z
instancami tipa D2v2 pomeni približno 64 % hitrejše iskanje. Izguba v hitrosti je 22 %, kar
lahko pripišemo izgubi zaradi virtualizacije.

7.1 Interpretacija rezultatov
Kot smo domnevali, so bile instance z višjimi hitrostmi procesorjev in več pomnilnika
hitrejše. Presenetilo pa je, da niso bile instance z več jedri hitrejše, ampak tiste, ki so jih
imele manj.
Pri pregledu rezultatov in izračunov je treba imeti v mislih, da so te vrednosti zgolj
teoretične. Čeprav so bile hitrosti izmerjene na instancah, nismo imeli popolnega nadzora
nad njimi, kot bi jih imeli v primeru, če bi bil oblačni sistem v nadzorovanem laboratoriju.

Ob zunanjih dejavnikih, ki so vplivali na izmerjeno hitrost, pa moramo opozoriti tudi na
izračunane vrednosti. Pri teh nismo upoštevali časa, ki bi bil potreben za razdeljevanje
ključev in sporočanje rezultatov. Ta čas bi lahko minimalizirali s tem, da bi povečali
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število ključev, ki jih instanca preišče v enem iskalnem ciklu. Ob kreiranju bazena instanc
je potrebnega tudi nekaj časa, da se te poženejo in sinhronizirajo. Tega problema nismo
imeli v času eksperimenta, saj nismo potrebovali dinamičnega dodeljevanja novih instanc,
v reševanju celotnega problema takšne velikosti, kot je iskanje ključa, pa bi zagotovo bilo
treba misliti tudi na to.
V preteklosti so uporabljali računalnike prostovoljcev za izvajanje iskanja ključev, mi pa
smo uporabljali virtualne instance računalnikov na oblačnih storitvah. Iz rezultatov je
mogoče ugotoviti, da je zaradi takšne virtualizacije okrog 22 % slabša zmogljivost teh
instanc.
Optimizacija bi bila lahko tudi na nivoju programske opreme. Naš program je uporabljal Sškatle, napisane leta 1998, ki so bile v tistem času najhitrejše, leta 2011 pa so napisali Sškatle, ki so hitrejše za 17 % [39]. Teh posodobitev nismo uspeli vključiti v program; sami
nismo imeli dovolj časa za optimizacijo teh kompleksnih sistemov. S tem bi lahko bil čas
iskanja manjši.
Na spremembo rezultatov bi prav tako lahko vplivalo, če bi za eksperiment vzeli drugega
ponudnika oblačnih storitev. Naši testi so nastali izključno na oblačni storitvi Microsoft
Azure Batch.
Pri izračunih smo se omejili na največje število jeder, ki jih ponuja Microsoft za en račun.
Če bi program za razdeljevanje ključev priredili, bi lahko število računov povečali in s tem
povečali tudi največje število jeder. Z dvema računoma bi se povečalo število jeder na 20
tisoč, kar bi razpolovilo čas. Ta bi bil manjši od časa iskanja vseh tekmovanj DES v
preteklosti.

7.2 Pregled raziskovalnih vprašanj in hipotez
V pripravi magistrske naloge smo pripravili hipotezo H1.
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H1: Z uporabo oblačnih storitev je mogoče izvesti izčrpno iskanje ključa algoritma DES
hitreje kot v preteklosti.
Po pregledu rezultatov lahko varno zavržemo hipotezo. Z uporabo javno dostopnih
oblačnih storitev s finančnimi omejitvami smo lahko pridobili zgolj 20 jeder za uporabo v
časovnem obdobju 1 meseca. Po izračunih bi z 20 jedri najhitrejših instanc poiskali ključ v
času več kot 2 let, kar pa je veliko več kot čas, ki so ga potrebovali v preteklosti. Prvo
tekmovanje, ki je zahtevalo največ časa, je trajalo 96 dni, kar je manj kot bi potrebovali za
izračun ključa mi. Najhitrejše, zadnje tekmovanje pa je za uspešen rezultat trajalo približno
22 ur in 15 min. Hitrost iskanja z 20 jedri je premajhna in zato je ta čas večji od časa vseh
tekmovanj DES v preteklosti.
Če ne bi bili omejeni na 20 jeder, pa bi hipotezo H1 morda lahko potrdili. S povečanjem
jeder na 400, bi zmanjšali čas iskanja na manj kot 39 dni, kar bi pomenilo, da je iskanje
hitrejše od prvih dveh tekmovanj. Če bi število jeder povečali na več kot 6.700, bi čas
zmanjšali na manj kot 56 ur, kar je hitreje od treh tekmovanj. Če bi povečali število jeder
na 17.000, bi ključ poiskali v manj kot 22 urah, kar bi pomenilo, da je čas iskanja manjši
od vseh tekmovanj v preteklosti. Pod temi pogoji bi hipotezo lahko potrdili.
Raziskovalna vprašanja so bila naslednja:
RV1: Ali je s pomočjo oblačnih storitev mogoče uspešno izvesti izčrpno iskanje ključa za
algoritem DES?
Iskanje je mogoče uspešno izvesti. Tehnologija je primerna zahtevnemu računanju in čas,
ki ga potrebujemo za izvedbo uspešnega iskanja, je dovolj kratek, da je to izvedljivo. V
primeru večjega števila jeder, vsaj 400, pa je iskanje izvedljivo v času krajšim od enega
meseca. Če ne uporabljamo poizkusnega računa, ki je omejen na 30 dni, je tudi v primeru
uporabe zgolj 20 jeder mogoče uspešno izvesti iskanje. To iskanje bi trajalo več kot 2 leti.
RV2: Koliko časa bi iskanje ključa teoretično trajalo?
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Časovna zahtevnost iskanja je odvisna od števila zakupljenih jeder oblačnega sistema in
števila ključev, ki jih moramo preiskati, da najdemo pravilnega.
V najbolj pesimističnih pogojih, ko je treba preiskati vse ključe, se čas iskanja giblje od 76
mesecev, v primeru 20 jeder, do 4,5 dneva, ko uporabljamo največ dovoljenih jeder.
Če moramo preiskati 34 % vseh ključev, kot je predstavljal naš naključni ključ, pa se čas
iskanja giblje od 26,01 meseca v primeru 20 jeder in do 37,45 ure, če uporabljamo vsa
dovoljena jedra. V preteklih tekmovanjih je bilo v najboljšem primeru treba preiskati zgolj
22 % vseh ključev, kar pomeni, da bi čas, ki je zahtevan za iskanje, bil še manjši, če bi bil
iskan ključ enak ključu zadnjega tekmovanja.
Zmanjšanje časa bi lahko dosegli tudi z deljenjem dela na več Microsoft Azure računov:
tako bi obšli omejitev števila jeder.
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8

Sklep

V magistrskem delu smo izvedli raziskavo izčrpnega iskanja ključa z uporabo oblačnih
storitev. Pregledali smo področje šifrirnih algoritmov in podrobneje algoritem DES.
Ugotovili smo, da je najhitrejši napad nanj diferencialna kriptoanaliza, vendar je ne
moremo izvesti, saj zahteva veliko več vhodnih in izhodnih podatkov, kot jih imamo na
voljo. Na voljo smo imeli zgolj tri 8-bitne bloke znanih parov golega in šifriranega
besedila. Po analizi preteklih tekmovanj smo potrdili domnevo, da so izčrpno iskanje v
preteklosti izvajali s pomočjo omrežja podobnega današnjemu, zadnje tekmovanje pa je
uporabljalo kombinacijo omrežja iskalcev in namenske naprave.
Uporabljali smo oblačne storitve Microsoft Azure. Po pregledu specifikacij in opravljenem
eksperimentu sklepamo, da so najhitrejše instance oblačnega sistema instance tipa D
verzije 2. Za namene izvedbe visoko zahtevne programske kode pa ponudnik ponuja
storitev Azure Batch, ki omogoča minimalen nadzorni vložek za izvedbo programske kode
na veliki količini do 10.000, virtualnih računalnikov. Ker oblačni sistem izvajajo na
virtualnih računalnikih, pa smo zaznali padec hitrosti iskanja v primerjavi s fizičnimi
napravami. Po specifikacijah naj bi bila izguba moči 15-20 %, izračuni pa so prikazali
izgubo v dejanskem okolju za okrog 22 %.
Za uspešno izvedbo izčrpnega iskanja moramo uporabljati vse pohitritve, ki so na voljo, saj
smo izračunali, da bi v najosnovnejši obliki za iskanje potrebovali več kot 1100 let na
oblačnem sistemu z 20 jedri. Ob zaključku raziskave smo ugotovili, da je s pomočjo
oblačnega računalništva mogoče izvesti izčrpno iskanje ključa, vendar to ni mogoče brez
finančnega vložka. Od tega pa je odvisno, kako hitro želimo pridobiti ključ. Čas, potreben
za pravi ključ, je odvisen od tega, koliko ključev moramo preiskati; v najbolj črnem
scenariju lahko z maksimalnimi obremenitvami, to je 10.000 jeder, na en račun
preračunamo ključ v času 4,5 dneva. Za manjše čase pa moramo uporabiti več računov ali
pa se posvetovati s pomočjo Microsoft Azure storitve.
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Program za iskanje ključev, ki smo ga uporabljali v času raziskave, ni najhitrejši način
iskanja ključa algoritma DES. Za boljše čase bi morali uporabiti modernejše S-škatle, ki jih
v času raziskave nismo pridobili, prav tako pa nismo imeli časa optimizirati trenutnih.
Druga možna izboljšave bi bila uporaba kriptoanalize za določitev prvih nekaj bitov ključa,
ki pa je nismo smeli uporabiti, saj smo sledili pravilom iz tekmovanj.

Eksperiment smo izvajali v okolju Microsoft Azure Batch v evropski regiji, zato so vsi
rezultati vezani na računalnike v oblačnem sistemu Microsofta. Za prihodnje raziskave bi
bilo smiselno preveriti hitrosti računalnikov drugih oblačnih sistemov in tudi drugih regij.
V prihodnjih raziskavah bi bilo smiselno preveriti hitrosti oblačnega iskanja ključa za
druge algoritme, predvsem tiste, ki so še zmeraj v uporabi.
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