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HYRJE
Kriptografia është një ide dhe shkencë e vjetër, por përqasjet moderne që hasen tashmë e kanë
origjinën në zhvillimet esenciale në matematikë sidomos në dhjetëvjeçarin e kaluar. Teknikat
konvencionale kriptografike përbëjnë bazën e çdo algoritmi të sotëm kriptografik. Kategoritë e
ndryshme të algoritmave kanë veçoritë e tyre përkatëse; në strukturë internale, në performancë
dhe në implementim. Skemat dhe mekanizmat kriptografike kanë patur një përmirësim të
vazhdueshëm. Problemi i shpërndarjes së çelësit në algoritmat simetrike do të zgjidhej pikërisht
nga Diffie dhe Hellman (dhe Merkle).
Kriptoanaliza është një shkencë e lidhur ngushtë me kriptografinë dhe fillesat i ka në shkrimet e
filozofit dhe matematicienit Al-Kindi. Një algoritëm kriptografik në ditët e sotme nuk mund të
konsiderohet i fuqishëm në qoftë se është i thyeshëm kundrejt sulmeve të caktuara kriptografike
të cilat mund të identifikojnë pika të dobëta në strukturë ose në implementim. Sulmet Side
Channel kanë gjetur mjaft përdorim në ditët e sotme pasi një pjesë e mirë e pajisjeve elektronike
që përdorim bëhen objekt i rrjedhjes së informacionit nëpërmjet rrezatimit elektromagnetik.
Aplikimi i kriptografisë ka erdhur gjithnjë e në rritje; duke kaluar nga përdorimi i kufizuar në
institucionet shtetërore deri në përdorimin e gjerë nga ana e individëve dhe kompanive private.
Standardet e para në lidhje me algoritmat simetrike si DES, TDES, AES kanë evoluar
mjaftueshëm dhe në ditët e sotme kemi një numër realisht të madh të algoritmave kriptografike
që përdoren në varësi të aplikacioneve, shërbimeve dhe sistemeve duke vijuar me algoritmat
asimetrike si RSA dhe kriptografinë e vijave eliptike (ECC, 1985).
Rritja e përdorimit të Internetit ka ndikuar ndjeshëm në natyrën e aplikacioneve dhe në mënyrën
sesi ne komunikojmë. Siguria e të dhënave dikton përdorimin e teknikave të ndryshme
kriptografike. Për këtë arsye analizojmë në detaje teknikat e ndryshme të shifrimit duke vlerësuar
performancën dhe efikasitetin e tyre. Për të kuptuar rëndësinë e aplikimit të teknikave
kriptografike mjafton të njohim panoramën e gjerë të aplikacioneve dhe shërbimeve ku kemi të
dhëna sensitive. Ruajtja e të dhënave është një ndër kërkesat bazë vetjake por edhe operacionale
në garantimin e sigurisë së suksesit në një iniciativë biznesi si bankat apo kompanitë e ndryshme.
Format e reja të shifrimit që diktohen nga vështirësitë kompjutacionale të skemave specifike
konsistojnë në procesim të të dhënave pa patur çelës privat mbi të dhënat, duke përfshirë
shifrimin që ruan formatin, shifrimin simetrik mbi kërkimin, shifrimin funksional dhe shifrimin
homomorfik. Në lidhje me paradigmat e reja në kriptografi ekzistojnë edhe skema të reja
kriptografike aplikimi i të cilave kërkon studim dhe analizim të detajuar. Kriptografia kuantum
dhe programet Turing- complete të shifrimit janë forma realisht të reja dhe që aktualisht kanë një
bazë të mirëfilltë teorike. Ajo që përbën sfidë në lidhje me shumë skema të përkryera shifrimi
lidhet ngushtë me kompjutacionalitetin që është dhe boshti funksional i aplikimit të një algoritmi
kriptografik.
Duke studiuar aplikacionet dhe zhvillimin e praktikave të sigurisë në vendin tonë, vihet re një
rritje në përdorimin e programeve dhe shërbimeve të ndryshëm në Internet si programet e
kontabilitetit, teknologjitë cloud dhe aplikimin e produkteve dhe aplikacioneve kryesisht në
banka.
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Organizimi i materialit
Materiali përbëhet nga 6 kapituj, në të cilët kemi studimin, analizimin, implementimin dhe
aplikimin e teknikave bazë të shifrimit.
Në dy kapitujt e parë janë dhënë koncepte,
përkufizime dhe simulime kompjuterike të algoritmave kriptografike. Në dy kapitujt vijues janë
dhënë bazat e matematikës dhe sulmet kriptoanalitike që përbëjnë bazën dhe konstruktin e një
algoritmi kriptografik. Në dy kapitujt e fundit është dhënë një panoramë e aplikimit të
algoritmave të shifrimit, në përgjithësi dhe në vendin tonë. Më konkretisht:
Në Kapitullin 1, kemi dhënë konceptet bazë të kriptografisë si objektivat dhe primitivat, dhe
nocione mbi teknikat e ndryshme të shifrimit në lidhje me skemat e ndryshme të komunikimit
dhe transmetimit të të dhënave. Më tej janë studiuar kategoritë kriptografike dhe veçoritë e tyre.
Algoritmat simetrike me shifrat bllok dhe mënyrat e operimit; algoritmat asimetrike dhe
funksionet Hash. Së fundmi është dhënë informacion rreth nënshkrimeve, çertifikatave,
protokolleve dhe steganografisë.
Në Kapitullin 2, kemi studiuar kriptosistemet, algoritmat e ndryshme kriptografike duke filluar
me simulimin e transformimeve bazë. Për këtë arsye është analizuar fillimisht rrjeti SP dhe më
pas është kryer një studim krahasues i strukturave dhe kategorive të ndryshme të skemave
kriptografike. Gjithashtu në këtë pjesë është dhënë një panoramë e plotë e përdorimit të
algoritmave kriptografike, çështje të sigurisë që lidhen me dizenjimin e tyre dhe kritere që matin
performancën në një skenar aplikimi.
Në Kapitullin 3, janë dhënë koncepte të algjebrës abstrakte dhe aplikimit të saj në kriptografi.
Algoritmat dhe teoria kompjutacionale janë të lidhura ngushtë me sfidat më të reja në
kriptografinë e sotme siç është dhe shifrimi homomorfik. Dizenjimi efikas i bllokshifrave,
studimi, modifikimi dhe simulimi i kutive S dhe kritereve bazë dhe së fundmi skemat e
funksioneve pseudo të rastit përbëjnë njohuritë bazë në këtë pjesë të punimit.
Në Kapitullin 4, është paraqitur një vështrim rreth rreziqeve, sulmeve dhe koncepteve mbi
vlerësimin e skemave kriptografike në aspektin e nivelit të sigurisë që mundësojnë. Më pas janë
dhënë elemente të sigurisë së informacionit duke vijuar me sulmet më të njohur në skemat
kriptografike, implementimin e sulmeve Side Channel kundrejt algoritmave të caktuar dhe llojet
e kriptoanalizës.
Në Kapitullin 5, kemi studiuar algoritmat kriptografike në përdorim dhe format e reja të
shifrimit të cilat lidhen direkt me ndryshimin e natyrës së aplikacioneve dhe sistemeve. Ekomerci, protokollet e sigurisë, modelet TRUST, sistemet e autentifikimit, çertifikatat, siguria
wireless dhe infrastrukturat me çelës publik janë ndër aplikimet bazë të kriptografisë. Së fundmi
është dhënë informacion rreth aplikacioneve specifike të algoritmave kriptografike dhe formave
të reja të shifrimit.
Në Kapitullin 6, duke marrë shkas nga situatat praktike të aplikimit të teknikave të ndryshme të
shifrimit dhe rasteve jo të pakta kur kemi të bëjmë me cënim të të dhënave; janë analizuar
çështjet e sigurisë në lidhje me kompani të ndryshme që përdorin programe dhe teknologji të
caktuara. Shifrimi dhe përmirësimi i algoritmave specifike në mënyrë individuale na ofron një
mbrojtje sigurisht më të mirë dhe më efikase.
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Kapitulli 1
Konceptet bazë të kriptografisë dhe teknikat e shifrimit
1.1 Një hyrje rreth kriptografisë
Kriptografia merret me studimin e fshehjes së informacionit dhe kjo ka ndodhur vazhdimisht, që
nga antikiteti deri në kohët moderne, sidomos në periudha luftërash. Vetë origjina e fjalës
kriptografi nga greqishtja nënkupton shkrim (ɣraphia) i fshehtë (krúptos). Në vitin 1883
kriptografi Auguste Kerckhoffs do të publikonte “La Cryptographie Militaire”, në të cilën do të
përcaktoheshin kriteret bazë mbi dizenjimin e shifrave ushtarake. Këto kritere më vonë do të
njiheshin si principet e Kerckhoff që konsistonin në faktin se ajo që duhej të mbetej sekret ishte
çelësi dhe jo metoda e shifrimit [1]. Të gjithë kemi dëgjuar histori rreth makinës gjermane
Enigma e cila u përdor për komunikim sekret të informacionit. Gjithashtu gjatë Luftës së dytë
Botërore është përdorur një gjuhë kodesh Amerikano Indiane si Navajo e cila operonte me një
alfabet simbolesh të vetin. Claude Shannon do të bënte një riformulim të ri të kritereve të
Kerckhoff duke dhënë informacion rreth principeve të konfuzionit dhe difuzionit në lidhje me
sigurinë e algoritmave kriptografike në vitin 1949.
Një hyrje rreth historisë në aspektin jo teknik të kriptografisë është publikuar nga Kahn në The
Codebreakers në vitin 1967 [2]. Në këtë libër jepet kriptografia që nga fillimet e veta dhe
përdorimin e kufizuar nga Egjiptianët rreth 4000 vite më parë, deri në shekullin e 20 ku ka
luajtur një rol vendimtar në luftërat botërore. Praktikuesit e këtij arti të veçantë u përkisnin
fushave ushtarake, shërbimeve diplomatike dhe qeveritare në tërësi, ndaj kriptografia përdorej si
mjet për ruajtjen e sekreteve dhe strategjive kombëtare. Një zhvillim të veçantë në kriptografi
pati në vitin 1976 kur Diffie dhe Hellman botuan New Directions in Cryptography [3]. Në këtë
punim u prezantua koncepti i kriptografisë me çelës publik dhe u sigurua një metodë e re për
këmbimin e çelësave e cila bazohej në vështirësinë e problemit të logaritmit diskret. Në ditët e
sotme aftësia për kopjim dhe manipulim të informacionit është rritur jashtëzakonisht. Në këtë
sens ekziston një numër i madh teknikash dhe skemash kriptografike të cilat përdoren gjerësisht
në varësi të skenarit dhe në të njëjtën kohë kërkojnë edhe përmirësim të vazhdueshëm. Kjo është
e mundur tashmë me makinat moderne të cilat zotërojnë fuqi përllogaritëse gjithnjë e në rritje.
Në këtë rast mund të përmendim kompjuterat kuantum, Inteligjencën kompjutacionale ose CI
(Computational Intelligence) me mjete të veçantë si rrjetet neurale artificiale (ANN-Artificial
Neural Networks) të cilat mundësojnë që algoritmat kriptografike të jenë më të fuqishme duke
përdorur përafrimet funksionale jolineare sidomos në rastin e bllokshifrave për të rritur
jolinearitetin e kutive S që është dhe veçori bazike për këto të fundit. Kriptografia DNA dhe
kriptografia kuantum gjithashtu përbëjnë një hapësirë të re kërkimore e cila ka arritjet e veta por
edhe kufizime sidomos në aspektin praktik.
Një fushë tjetër e rëndësishme e lidhur ngushtë me zhvillimin e kriptografisë është kriptoanaliza.
Kriptoanaliza është një art dhe shkencë për thyerjen e kodeve dhe zbulimin e të dhënave të
shifruara dhe një ndër pionerët në këtë fushë do të ishte filozofi Al Kindi i cili krijoi disa metoda
të reja mbi thyerjen e shifrave (shek. IX). Dega e matematikës që përfshin kriptografinë dhe
kriptoanalizën njihet me termin kriptologji.
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Ajo që e dallon kriptografinë moderne ka të bëjë me përdorimin e ekuacioneve të sofistikuar
matematikorë ose algoritmave dhe çelësave për shifrim dhe deshifrim të të dhënave. Algoritmat e
sotme kriptografike bazohen në probleme të vështirë nga ana matematikore – për shembull, në
faktorizimin e numrave të thjeshtë, logaritmet diskret etj.
Ndër përdorimet më të zakonshme të kriptografisë, kemi ruajtjen e fshehtësisë dhe integritetit të
të dhënave si edhe autenticitetin dhe anonimitetin e komunikimeve tona. Në këto vite është rritur
kërkesa për zbatimin e teknikave kriptografike nisur nga interesi në aspektin industrial (shërbime
financiare që kërkojnë transaksione të sigurta elektronike dhe biznese që duhet të ruajnë sekrete
domethënës në kompjutera personalë), dhe në aspektin individual (komunikime të sigurta
wireless).
Të dhënat që janë gjithë kohës në lëvizje në komunikacionet e sotme dixhitale mund të
“survejohen” lehtësisht dhe janë raste tipike ku mund të aplikohet shifrim. Zhvillimi i sistemeve
kompjuterike në aspektin e ndërlidhjeve në rrjetet e sotëm ka rritur varësinë e kompanive dhe
individëve në informacionin që ruhet ose transmetohet. Në të njëjtën kohë, është rritur
ndërgjegjësimi për mbrojtjen e të dhënave dhe komunikacioneve kundrejt ndërhyrjeve të
ndryshme, garantimin e autenticitetit të mesazheve dhe mbrojtjen e sistemeve kundrejt sulmeve
në rrjet.
Algoritmat e shifrimit kanë gjetur përdorim të gjerë në aplikacionet dhe shërbimet e sotme por
gjithnjë është e rëndësishme të vlerësojmë sesa e sigurt është një skemë e caktuar shifrimi. Disa
skema kriptografike shumë të sigurta teorikisht mund të rezultojnë shumë të vështira për tu
implementuar praktikisht. Sulmet brute force implikojnë fuqinë e një algoritmi kriptografik pasi
nga ana përllogaritëse këto lloj sulmesh kërkojnë mjaft procesim.Kjo siç e përmendëm pak më
sipër u ndryshua me kompjuterat kuantum. Edhe pse algoritmat e sotme kriptografike kanë mjaft
ndryshime mund të themi se shifrat përbëjnë bazën e operimit të një algoritmi. Kanë ndryshuar
vetëm mjetet e zbatimit të shifrimit dhe deshifrimit dhe rrethanat aplikative në të cilat operon një
algoritëm kriptografik (internet, telefonat mobile, televizionet dixhitalë ose pikat ATM). Termi
shifër vjen nga fjala “sifr” që në Arabisht do të thotë “zero”. Përdorimi i këtij termi haset edhe në
publikimin e metodave kriptografike në Latinisht në 1553 nga Giovani Battista Bellaso me
titullin “La Cifra” dhe “Novi et singolari modi di cifrare”.
Sipas [4] periudhat kryesore të cilat i dhanë trajtë kriptografisë janë si vijon:
Shifrat Klasike: Algoritmat klasike që u shpikën para kompjuterave, afërsisht deri në vitet 1950.
Shifrat Mekanike: Shifrat që u zhvilluan rreth Luftës së Dytë Botërore, të cilat bazoheshin në
mekanizmat rrotullues të sofistikuar për shifrimin e tekstit.
Shifrat moderne: Algoritmat moderne janë ato që përdoren në teknologjinë e sotme: bllokshifrat,
kriptosistemet me çelës publik etj.
Tashmë ekzistojnë disa kriptosisteme që janë implementuar gjerësisht si AES, Blowfish, RC4
dhe DES. Sidoqoftë ato e kanë origjinën e tyre nga Shifra e Çezarit, Shifra Hill, Shifra Vigenère
Cipher që veprojnë si bazë e botës së kriptologjisë në ditët e sotme.
1.2 Siguria e informacionit dhe objektivat e kriptografisë
Në rastin e një sistemi kompjuterik siguria i referohet mundësimit të një sistemi mbrojtjeje për
burimet e këtij sistemi si CPU, kujtesa, disku, programet dhe më e rëndësishmja të dhënat ose
informacioni i ruajtur në sistem. Siguria e informacionit nuk është e kufizuar thjesht në veprimet
e shifrimit apo deshifrimit me synim ruajtjen e privatësisë: njëkohësisht ajo përfshin ide që
lidhen me autentifikimin dhe integritetin e të dhënave.
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Le të shohim disa përkufizime që i hasim shpesh:
• Një shërbim i sigurisë së informacionit është një metodë që mundëson disa aspekte
specifike të sigurisë. Për shembull, integriteti i të dhënave në transmetim është një objektiv
sigurie dhe metoda që mundëson këtë aspekt është një shërbim i sigurisë së informacionit.
• Thyerja e një shërbimi të sigurisë së informacionit (që shpesh përfshin shumë më tepër se
thjesht shifrim) nënkupton mospërmbushjen e objektivit për të cilin është dedikuar shërbimi.
• Një kundërshtar pasiv është ai që thjesht është në gjendje të lexojë informacion në një linjë
jo të sigurt.
• Një kundërshtar aktiv është ai që mundet gjithashtu të transmetojë, të ndryshojë, ose të
fshijë informacion në një linjë jo të sigurt.
Me kalimin e viteve, një numër i madh protokollesh dhe mekanizmash është përdorur në lidhje
me sigurinë e informacionit sidomos kur ky i fundit ruhet në trajtë dokumentacionesh fizike.
Shpesh objektivat e sigurisë nuk mund të arrihen thjesht nëpërmjet algoritmave matematikorë
dhe protokolleve por mund të kërkojnë teknika proceduriale dhe zbatim rregullash specifike për
të marrë rezultatin e dëshiruar. Një ndër mjetet më të hasur që përdoret në sigurinë e
informacionit janë nënshkrimet, që përbëjnë një bllok ndërtues në shërbime të tjera kriptografikë
si mos-mohimi, autentifikimi i integritetit të të dhënave etj. Realizimi i sigurisë së informacionit
në shoqëri elektronike si kjo e sotmja kërkon një sërë aftësish teknike dhe ligjore. Për këtë arsye
realizimi i objektivave të ndryshëm në lidhje me sigurinë i adresohet objektivave që mund të
realizohen nëpërmjet shkencës së kriptografisë, e cila ofron një sërë teknikash të domosdosshme.
Objektivat bazë të kriptografisë janë [6]:
• Konfidencialiteti: Informacioni në kompjuter transmetohet dhe mund të aksesohet vetëm nga
personat e autorizuar, nga askush tjetër.
• Autentifikimi: Informacioni që merret nga një sistem duhet verifikuar nëse vjen nga një
person i autorizuar apo nga një identitet i rremë.
• Integriteti: Vetëm palët autorizuese kanë të drejtë të modifikojnë informacionin e
transmetuar. Askush midis dërguesit dhe marrësit nuk ka të drejtë të ndryshojë mesazhin e
dhënë.
• Mosmohimi: Bën të mundur që as dërguesi, as marrësi i mesazhit të jenë në gjendje të
mohojnë transmetimin.
• Kontrolli i aksesit: Vetëm palët autorizuese janë në gjendje të aksesojnë tek informacioni i
dhënë.
Kriptografia është e nevojshme në skenarë të ndryshëm që variojnë nga shifrimi i thjeshtë i
dosjeve të vogla deri në përdorimet kompleksë të kartave smart për autentifikimet në Windows.
Kryesisht kriptografia përdoret në skenarët që vijojnë:
 Të dhënat në lëvizje: Kriptografia bëhet e domosdosshme kur komunikohet në hapësira
jo të besueshme. Kjo hapësirë mund të jetë interneti, telefonat mobile, pajisjet ATM,
sistemet intercom wireless, pajisjet Bluetooth, mikrofonët wireless dhe hapësirat e
transportueshme disk. Në ditët e sotme, organizatat investojnë mjaft në lidhje me
sigurinë e komunikacioneve të biznesit si për shembull shkëmbimi i e-mail-eve duke
përdorur teknika ose produkte kriptografikë. Kjo me qëllim që askush tjetër përveç
personit të autorizuar të mos ketë mundësi të lexojë mesazhin.
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Të dhënat në hapësirën ruajtëse: Kriptografia është detyrim në ruajtjen në mënyrë të
sigurtë të të gjithë të dhënave sensitive dhe jetësore për ne. Kjo është një ndër detyrimet
që përmenden në shumicën e akteve zbatues të rregullave që duhet të ketë një organizatë.
Një shembull i thjeshtë për këtë është EFS (Encrypting File System- Sistemi i shifrimit
të dosjeve) që është një sistem shifrimi i përdorur në sistemin e operimit Windows dhe
që mundëson mbrojtjen e sistemit në nivel dosjesh.
 Integriteti i të dhënave: Kriptografia nuk mbron thjesht informacionin, por verifikon
gjithashtu integritetin e të dhënave. Kjo nevojitet për tu siguruar që të dhënat e
transmetuara nuk janë ndryshuar nga një sulmues. Kjo zakonisht realizohet duke
përdorur funksionet hash mbi të dhënat, që do t’i përmendim edhe më vonë në punim.
Në aplikacionet e ndryshme në Web dhe aplikacionet client- server testimi i sigurisë luan një rol
jashtëzakonisht të rëndësishëm. Testimi i sigurisë sipas [7] përmbledh shtatë veçoritë që vijojnë:
Autentifikimi, Autorizimi, Konfidencialiteti, Disponueshmëria, Integriteti, Mos-mohimi dhe
Rezistenca (Earle2005).
Duke patur parasysh gamën e gjerë të aplikacioneve dhe sistemet e sotëm studimi i veçorive të
mësipërme kërkon interes të veçantë. Le ti shohim me radhë si vijon:
1) Autentifikimi: Autentifikimi është një proces i identifikimit të një personi para aksesimit në
sistem. Ky proces e lejon përdoruesin të aksesojë në sistem në qoftë se kontrolli i autentifikimit
mundëson akses. Përveç kombinimit emër_përdoruesi dhe fjalëkalim (username dhe password)
të njohur gjerësisht, autentifikimi mund të implementohet në mënyra të ndryshme si pyetje
përgjigjet në lidhje me një informacion sekret, fjalëkalimet OTP (One Time Password) mbi
SMS, autentifikimi biometrik, autentifikimi bazuar në mjetet Token si RSA Secure ID etj. Është
gjithashtu e mundur që të aplikohet kombinimi i alternativave të mësipërme për kryerjen e
procesit të autentifikimit. Në qoftë se kemi dy persona që komunikojnë, ata duan të sigurohen
rreth identitetit të seicilit prej tyre dhe për integritetin dhe origjinën e informacionit që dërgojnë
dhe marrin. Në qoftë se dy personat (Ana dhe Beni) kërkojnë të sigurohen për identitetin e secilit
prej tyre, ekzistojnë dy mundësi që duhen marrë parasysh:
1. Ana dhe Beni mund të komunikojnë pa humbur kohë, janë aktivë në një komunikim në “kohë
reale”.
2. Ana dhe Beni mund të jenë duke shkëmbyer mesazhe me një diferencë në kohë. Kjo do të
thotë që mesazhet mund të shkojnë gjetkë në rrjet, të ruhen në një hapësirë të dhënë dhe të
përcillen në një kohë të caktuar më vonë.
Në rastin e parë Ana dhe Beni verifikojnë identitetet e tyre në kohë reale duke iu dërguar të
dhëna njëri-tjetrit duke ditur paraprakisht se përgjigjet e duhura mund të vijnë vetëm prej njëritjetrit. Ky tip autentifikimi njihet si autentifikim entitetesh ose më thjesht identifikim. Në rastin e
dytë përdoren teknika të ndryshme të cilat kryejnë autentifikimin e origjinës së mesazhit (data
origin authentication). Kjo formë autentifikimi njihet ndryshe si autentifikim mesazhesh
(message authentication).
Mund të kemi identifikim ose autentifikim të dyanshëm në rastin kur dy persona komunikojnë
me telefon dhe identifikimi në këtë rast kryhet me anë të njohjes së zërit, nuk vërtetohet por
efikase në praktikë.
Mund të kemi identifikim ose autentifikim unilateral kur një person identifikon veten e tij në një
bankë nëpërmjet kodit personal PIN. Për të dy rastet e mësipërm ekzistojnë një numër
mekanizmash dhe protokollesh që mundësojnë format e lartpërmendura të autentifikimit.
Autentifikimi i mesazheve nuk ofron garanci të kohëzgjatjes por është i dobishëm në rastet kur
njëra palë nuk është aktive në komunikim.
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Ky tip autentifikimi në mënyrë implicite mundëson integritetin e të dhënave, pasi në qoftë se
mesazhi ndryshohet gjatë rrugës, do të nënkuptojmë se dikush ka ndërhyrë. Përpjekje të
vazhdueshme i janë dedikuar zhvillimit të një teorie të autentifikimit. Në krye të këtyre
studimeve qëndron Simmons [8], kontributet e të cilit janë përmbledhur nga Massey [9].
2) Autorizimi: Pasi kryhet autentifikimi në radhë vjen autorizimi që përcakton kufizime në lidhje
me aksesin e përdoruesit. Ky proces zakonisht implementohet në listën e kontrollit të aksesit
(Access control), bazuar në rolin e përdoruesit, në grupin e përdoruesit dhe përcaktohen liritë dhe
kufizimet për një grup përdoruesish specifik ose anullimin e privilegjeve për këta të fundit.
3) Konfidencialiteti: Konfidencialiteti realizohet për të kontrolluar në qoftë se përdorues të
paautorizuar dhe përdorues më pak të privilegjuar nuk janë në gjendje të aksesojnë
informacionin. Konfidencialiteti i informacionit ruhet në të gjitha fazat e kalimit të informacionit
si procesimi, ruajtja në hapësirën ruajtëse dhe shfaqja e informacionit. Kontrollohet nëse
informacioni i ruajtur në databazë është në formë të shifruar ose në formë origjinale. Gjithashtu
kontrollohet nëse gjatë aksesimit informacioni shfaqet i shifruar ose jo.
4) Disponueshmëria: Disponueshmëria e një sistemi ka të bëjë me kontrollimin e tij nëse është i
disponueshëm për përdoruesit e autorizuar kurdoherë që ata do të kenë dëshirë me përjashtim të
dritares së mirëmbajtjes dhe veprimit upgrade për programet që rrisin sigurinë. Dalja nga
përdorimi për një sistem duhet të jetë minimalja por kjo mund të ndodhë si pasojë e shkaqeve
natyrore ose problemeve me pjesën harduerike. Në shumicën e kohës, paralel me një faqe
kryesore kemi një faqe rezervë që ekzekutohet. Në qoftë se faqja kryesore bie për një sërë
shkaqesh, të gjitha kërkesat mund të drejtohen drejt faqes rezervë. Një shembull tjetër ka të bëjë
me procesin pasqyrues (mirroring) në lidhje me databazat. Në këtë aspekt kemi dy databaza,
njëra është databaza primare dhe tjetra është databaza dytësore (mirroring database). Në qoftë se
një regjistër i ri shtohet, përditësohet ose fshihet nga sistemi atëherë ky veprim përcillet drejt
databazës kryesore, dhe më pas të dhënat e përditësuara reflektohen në databazën dytësore. Në
këtë mënyrë të dyja databazat pasqyrohen tek njëra tjetra. Në qoftë se vihet re një problem me
funksionimin e databazës kryesore atëherë databaza dytësore del në skenë duke zvogëluar kohën
e mosfunksionimit dhe rritjen e disponueshmërisë së sistemit.
5) Integriteti: Integriteti shërben për tu siguruar nëse informacioni i marrë nuk është ndryshuar
gjatë transmetimit dhe për të kontrolluar nëse informacioni i duhur i paraqitet përdoruesit sikurse
grupeve të përdoruesëve, me privilegjet dhe kufizimet që kanë. Një ndër format më të thjeshta të
integritetit është veprimi checksum mbi paketat IPv4.
6) Mosmohimi: Gjurmimi se cili është duke aksesuar për momentin sistemet dhe cila prej
kërkesave mohohet së bashku me detajet shtesë si Timestamp dhe adresa IP (nga e cila vijnë
edhe kërkesat). Mosmohimi nënkupton konfirmimin e dërguar nga marrësi drejt dërguesit se
shërbimet e kërkuara ose informacioni janë marrë me sukses, si konfirmimi dixhital me
çertifikatat dixhitale të cilat vlerësojnë edhe palët komunikuese në transmetim.
7) Rezistenca: Ky proces ka të bëjë me verifikimin e një sistemi nëse është në gjendje të
përballojë sulme të caktuara. Kjo mund të implementohet duke përdorur shifrimin me OTP (One
Time Password), autentifikimin në dy shtresa, ose mjetet token me çelës RSA. Siguria që
mundësohet në një sistem operimi fokusohet në këto çështje: autentifikim, fjalëkalimet OT (One
Time), rreziqet ndaj programeve dhe sistemit dhe klasifikimet mbi sigurinë kompjuterike.
Kërkimet rreth skemave të reja me çelës publik, përmirësimet e mekanizmave kriptografikë
ekzistues dhe provat e vërtetësisë në lidhje me sigurinë janë gjithnjë në rritje.

5

Produkte të ndryshëm në lidhje me sigurinë zhvillohen paralelisht me algoritmat dhe skemat e
reja kriptografike për përmbushjen e objektivave të sigurisë. Ndër aplikimet më të njohura mund
të përmendim nënshkrimet, autorizimin, kontrollin e vlefshmërisë, çertifikimin, konfirmimin, etj.
1.3 Primitivat kriptografike dhe përdorimi i tyre
Kriptografia iu adresohet objektivave të mësipërm qoftë teorikisht, qoftë praktikisht dhe kjo
është një ndër sfidat e përhershme. Për këtë arsye ekzistojnë një sërë mjetesh dhe primitivash në
përdorim sipas objektivit të specifikuar. Për të patur një ide më të qartë rreth primitivave shohim
figurën e mëposhtme e cila jep në mënyrë të përmbledhur skemat e shifrimit, funksionet hash
dhe skemat e nënshkrimeve dixhitale në trajtë taksonomie që vjen nga klasifikimi i dhënë nga
Bosselaers, Govaerts, and Vandewalle [10].

Figura 1.1 Klasifikimi i primitivave të sigurisë
1.3.1 Vlerësimi i primitivave kriptografike
Primitivat e mësipërme kriptografike duhet të vlerësohen sipas kritereve të ndryshëm si:
1. Niveli i sigurisë: Është i vështirë për t’u matur dhe shpesh jepet duke përdorur termin që
përcakton numrin e operimeve që kërkohen (duke përdorur metodat më të mira aktuale) në
arritjen e objektivit të vendosur. Pra niveli i sigurisë përcaktohet nga një kufi i sipërm mbi punën
e nevojshme për arritjen e objektivit, që njihet si faktori punë ose work factor.
2. Funksionaliteti: Mund të jetë e nevojshme që primitivat të kombinohen për të plotësuar
objektiva të ndryshëm të sigurisë së informacionit. Cilët primitiva janë më së shumti efikasë për
një objektiv të dhënë përcaktohet nga veçoritë bazike të primitivave.
3. Metodat e operimit: Primitivat, kur aplikohen në mënyra të ndryshme me inpute të ndryshëm,
do të shfaqin karakteristika të ndryshme, kështu që, një primitiv mund të ofrojë funksionalitet
mjaft të ndryshëm në varësi të mënyrave operuese dhe përdorimit.
4. Performanca: Kjo i referohet efikasitetit të një primitivi në një modë të caktuar operimi. (Për
shembull, një algoritëm shifrimi mund të renditet sipas numrit të biteve për sekondë që mund të
shifrojë).
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5. Lehtësitë e implementimit: Kjo i referohet vështirësisë të realizimit të një primitivi kriptografik
në një shembull praktik. Këtu mund të përfshihet kompleksiteti i implementimit në një mjedis
softuerik ose harduerik.
Rëndësia relative e kritereve të ndryshëm është kryesisht e varur nga aplikacionet dhe burimet që
disponojmë. Për shembull, në një mjedis ku fuqia përllogaritëse është e kufizuar mund të kemi
një nivel jo shumë të lartë sigurie për një performancë më të mirë të sistemit në tërësi. Zakonisht
tre kriteret bazë të cilët merren parasysh në vlerësimin e kriptosistemeve të rinj kriptografikë
janë: lehtësia e implementimit, niveli i sigurisë dhe efikasiteti. Për të identifikuar një nivel
optimal të sigurisë është e nevojshme të krahasohen me kujdes kostoja e informacionit që do të
mbahet sekret me koston e vetëmbrojtjes që ofrojmë [11] [12].
Në literaturën kriptografike haset shpesh edhe një numër kërkesash në lidhje me sistemet shifra
që njihen me termin “Kerckhoffs desiderata”, e artikuluar që në vitin 1883, e përdorshme edhe
në ditët e sotme. Kryesisht sipas Kerckhoff sistemi duhet të jetë në mos teorikisht, praktikisht i
pathyeshëm dhe ajo që njihet edhe si principi i Kerckhoff ka të bëjë me faktin që transformimet e
shifrimit që përdoren në një sistem mund të njihen nga të gjithë dhe siguria e sistemit varet
vetëm nga mbajtja sekret e çelësave. Pra qëndron shprehja e përdorur gjerësisht në zhargonin
kriptografik: “The key is the key” (Çelësi, është vetë çelësi).
1.4 Shifrimi dhe deshifrimi
Në qoftë se duam të mbajmë një informacion të fshehtë, kemi dy mundësi: të fshehim
ekzistencën e informacionit ose ta bëjmë informacionin të pakuptueshëm. Shifrimi në ditët e
sotme përdoret gjerësisht dhe është një ndër teknikat më të hasura në aplikacione të ndryshëm.
Në skemat e parave elektronike, shifrimi përdoret për të mbrojtur të dhënat simbolike të
transaksioneve si numrat e llogarive dhe sasitë e transaksioneve, nënshkrimet dixhitale mund të
zëvendësojnë nënshkrimet me dorë ose autorizimet me kartë krediti, dhe shifrimi me çelës publik
mund të sigurojë konfidencialitet. Ekziston një numër i madh sistemesh që mbulojnë aplikacione
të tillë, nga transaksionet klasike deri në skemat e ndërlikuara të pagesave bankare. Përpara se të
njihemi me format dhe skemat bazë të shifrimit le të shohim një sërë konceptesh që do të hasim
në vijim.
• Plain Text - Mesazhi origjinal ose fillestar që do të dërgohet njihet me termin tekst i hapur.
• Cipher Text- Mesazhi mbi të cilin është aplikuar shifrim njihet me termin tekst i shifruar.
Në kriptografi mesazhi fillestar “përshëndetje” mund të konvertohet në një formë të tillë të
pakuptueshme “Ajd672#@91uk”.
• Shifrimi - Procesi i konvertimit të një teksti të hapur në tekst të shifruar njihet me termin
shifrim. Kriptografia përdor teknika shifrimi për dërgimin e mesazheve konfidencialë në një linjë
jo të sigurt komunikimi. Procesi i shifrimit kërkon dy gjëra: një algoritëm shifrimi dhe një çelës.
Algoritmi i shifrimit nënkupton teknikën e përdorur dhe shifrimi ndodh në anën e dërguesit.
• Deshifrimi - Një proces i anasjelltë me shifrimin njihet me emrin deshifrim, ku ndodh
konvertimi i tekstit të shifruar në tekst origjinal. Kriptografia përdor teknikat e deshifrimit në
anën e marrësit për të përftuar mesazhin origjinal nga teksti i shifruar.
• Çelësi - Një çelës është një tekst alfanumerik ose mund të jetë një simbol i veçantë.
Përzgjedhja e çelësit në kriptografi është mjaft e rëndësishme pasi ndikon në mënyrë të
drejtpërdrejtë në sigurinë e algoritmit të shifrimit. Për shembull, në qoftë se Ana përdor çelësin 3
për të shifruar tekstin origjinal “President” do të kemi tekstin e shifruar si vijon “Suhvlghqw”.
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Një përcaktim mbi çelësat kriptografikë jepet në ISO/IEC 10116 (2nd ed.), 1977 sipas të cilit
çelësi është: Një sekuencë simbolesh që kontrollon operimin e një transformimi kriptografik
(shifrim~enkriptim, deshifrim~dekriptim).
Në praktikë një çelës është zakonisht një varg bitesh që përdoret nga një algoritëm kriptografik
për të transformuar një tekst origjinal në tekst të shifruar ose edhe anasjelltas. Çelësi është e
vetmja pjesë që duhet mbajtur sekret. Teorikisht, sa më i gjatë të jetë çelësi, aq më e vështirë
bëhet thyerja e shifrës. Algoritmat e shifrimit që përfshihen në kategorinë e bllokshifrave si AES
dhe Blowfish punojnë duke marrë një bllok bitesh me gjatësi fikse të tekstit origjinal dhe e
transformojnë në një tekst të shifruar me të njëjtën gjatësi bitesh (duke përdorur një çelës).
Blowfish përdor një gjatësi të ndryshueshme të çelësit midis 8 dhe 448 bit dhe është në dorën e
palëve komunikuese që të vendosin paraprakisht se çfarë gjatësi të çelësit do të përdorin.
Shumica e shifrave të tjera bllok përdorin gjatësi fikse për çelësin. Për shembull, DES përdor një
çelës 64-bit (edhe pse përdor vetëm 56), TDES ka një çelës 192-bit (por përdor vetëm 168) dhe
IDEA (International Data Encryption Algorithm) përdor një çelës 128-bit.
AES mund të zgjedhë tre vlera për çelësin: 128, 192 ose 256 bit. Algoritmat e shifrimit me çelës
publik si RSA tipikisht kanë gjatësi të çelësit në rendin 1000-2000 e ca bit por edhe më tepër.
Siguria që ofron TDES me gjatësi çelësi 192-bit është ekuivalente me sigurinë që ofron RSA me
gjatësi çelësi 2048-bit, dhe një çelës 128-bit në AES është ekuivalent me një çelës 3072-bit në
RSA [13].
Shifrimi është një bazë e padukshme që shtrihet në pothuajse gjithë botën elektronike në ditët e
sotme. Kalimi i shpejtë në komunikacionet elektronikë ka bërë që shifrimi të jetë thelbësor dhe i
pranishëm kudo. Mund të kemi një çelës të vetëm ose një çift çelësash në realizimin e skemës së
shifrimit. Për këtë le të shohim përkufizimin e një skeme shifrimi.
Përkufizim 1.1: Një skemë shifrimi përbëhet nga një bashkësi transformimesh shifrimi,
{Ee: e  K} dhe nga një bashkësi korresponduese transformimesh deshifrimi {Dd: d K} ku për
çdo e  K ekziston një çelës unik d  K i tillë që Dd = Ee-1, që do të thotë se Dd(Ee(m))=m për të
gjitha vlerat e m  M.
Një skemë shifrimi mund të përdoret për ruajtjen e konfidencialitetit. Dy palë në komunikim,
Ana dhe Beni zgjedhin ose shkëmbejnë në mënyrë të fshehtë një çift çelësash (e, d). Në një
moment të mëvonshëm, në qoftë se Ana kërkon ti dërgojë një mesazh m∈M Benit, ajo gjen c =
Ee(m) dhe ia transmeton Benit. Kur merr c, Beni nga Dd(c) = m dhe në këtë mënyrë përfton
mesazhin origjinal m. Për të dhënë më të qartë skemën e komunikimit bazë midis dy palëve le të
shohim figurën e mëposhtme.

Figura 1.2 Skema bazë e komunikimit
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Ekziston një diferencë e ndjeshme midis linjave të sigurta fizikisht dhe linjave të siguruara. Një
linjë e siguruar mund të sigurohet nga teknika fizike ose kriptografike. Disa linja të caktuara
supozohet të jenë fizikisht të sigurta. Këtu mund të përmendim korrierët e besueshëm, kontakti
personal midis palëve komunikuese, dhe një linjë e dedikuar komunikimi.
1.5 Kriptosistemet
Një sistem kriptografik ose një kriptosistem është një sistem që mundëson dy palë të
komunikojnë në mënyrë të sigurt. Një kriptosistem përmban pesë elementë (Ƥ, C, K, E, D), ku
secili prej tyre përshkruhet si më poshtë:
Ƥ përfaqëson një bashkësi të fundme tekstesh fillestarë të mundshëm,
C - Një bashkësi të fundme tekstesh të shifruar të mundshëm,
K - Një bashkësi të fundme çelësash të mundshëm,
E - Një bashkësi funksionesh shifrimi,
D - Një bashkësi funksionesh korrespondues deshifrimi.
Nga ana matematikore një kriptosistem përkufizohet si më poshtë vijon:
Përkufizim 1.2: Le të jetë Ƥ hapësira e teksteve të hapur, C hapësira e teksteve të shifruar, K
hapësira e çelësave. Le të jetë ek funksioni i shifrimit dhe dk funksioni i deshifrimit. Atëherë për
çdo çelës k є K, ekziston një funksion shifrimi dhe një funksion korrespondues deshifrimi të tillë
që dk (ek(x)) =x për çdo element xє Ƥ. Çdo funksion duhet të jetë injektiv pasi deshifrimi duhet
të bëhet në formë unike.
1.6 Çelësat dhe rëndësia e tyre në një skemë kriptografike
Në disa raste transformimet e shifrimit ose deshifrimit karakterizohen nga çelësat dhe në qoftë
se këto zbulohen nga dikush nuk do të jetë e nevojshme që të dizenjohet një skemë nga e para
por do të mjaftonte thjesht ndërrimi i çelësit. Ndërrimi i shpeshtë i çelësit konsiderohet në fakt
një praktikë e mirëfilltë kriptografike. Një kusht i domosdosshëm, por zakonisht jo i
mjaftueshëm në lidhje me sigurinë e një skeme shifrimi lidhet me faktin që hapësira e çelësit të
jetë e madhe aq sa të bëjë të pamundur një kërkim shterues (exhaustive search) [5].
Ajo që vlen të theksohet është se përmasa e çelësit ndikon mjaft në kriptografi. Pothuajse
shumica e skemave asimetrike lejojnë çelësa 1024 bit dhe më tepër, madje sipas Shamir pohohet
se çelësat 512-bit në RSA “mbrojnë 95% të E-komercit në internet në ditët e sotme” [31] .
Në rastet kur sistemet asimetrike përdoren në këmbimin e çelësave simetrikë, gjatësitë e çelësave
publikë zgjidhen të jenë rezistues kundrejt disa nivelesh specifikë sulmesh. Gjatësia e çelësave
sekret që këmbehen në sistem duhet të jetë e tillë që të ketë një nivel rezistence ndaj një sulmi të
dhënë. Kështu që, tre parametrat — forca e sistemit, forca e çelësit sekret, dhe forca e çelësit
publik duhet të përkojnë me njëri- tjetrin. Kjo është më gjerësisht e shtjelluar në standardin RFC
3766 në lidhje me përcaktimin e forcës së çelësave publik që përdoren në këmbimin e çelësave
simetrikë [32].
Në qoftë se marrim në shqyrtim përmasat e çelësave në kriptografinë e vijave eliptike rezultojnë
të jenë shumë më të vogla krahasuar me çelësat e RSA. Si rrjedhim kemi procesim më të shpejtë,
dhe më pak kërkesë për memorie dhe bandwidth. Disa studime konstatojnë se kriptografia e
vijave eliptike (ECC-Elliptic Curve Cryptography) është më e shpejtë se RSA për nënshkrim dhe
deshifrim, por më e ngadaltë për verifikim nënshkrimesh dhe shifrim. Një çelës ECC 256-bit
është i sigurt sa një çelës 3248-bit në algoritmin RSA [33].
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Po të analizojmë madhësinë e çelësave sipas kategorive të algoritmave çelësat privatë në sistemet
me çelës publik duhet të jenë më të mëdhenj (për shembull, 1024 bit për RSA) se çelësat sekret
në sistemet me çelës simetrik (për shembull, 64 ose 128 bit) sepse ndërkohë që (për algoritma të
sigurt) sulmi më efikas në sistemet simetrikë është kërkimi shterues i çelësave, të gjithë sistemet
e njohur me çelës publik janë subjekt i sulmeve shortcut si faktorizimi që është më efikas se
kërkimi. Si rrjedhojë, për të patur një siguri ekuivalente, çelësat simetrikë kanë gjatësi në bite më
të vogël se çelësat privatë në sistemet me çelës publik.
Përsa i përket algoritmit RSA dhe gjatësisë minimale që duhet të kenë çelësat që nga viti 2011
Instituti Kombëtar i Standarteve dhe Teknologjisë, NIST(National Institute of Standards and
Technology) rekomandoi minimumin e gjatësisë prej 2048 bit. Në lidhje me RSA dhe sigurinë e
këtij algoritmi për aq sa varet në gjatësinë e çelësave kemi tabelën e mëposhtme [34].
Tabela 1.1 Gjatësitë e çelësave për sigurinë e RSA

Gjatësia e çelësit
256 bit
384 bit
512 bit
768 bit
1024 bit
2048 bit

Kush mund të gjejë çelësin?
Kategoritë e mundshme për gjetjen e çelësit
Njerëzit e zakonshëm
Grupet e kërkimit shkencor (universitet) dhe
komunitetet kriptografikë
Qeveritë
I sigurt në një periudhë të shkurtër
I sigurt për të ardhmen e afërt
I sigurt për dekada?

Ndërkohë për të krijuar një ide mbi çelësat dhe përmasat e tyre në ECC, RSA dhe AES le të
shohim tabelën e mëposhtme dhe njëkohësisht kuptojmë sesi ECC ka evoluar në krahasim me
RSA.
Tabela 1.2 Raporti i çelësave ECC/RSA
Përmasa e çelësit,
ECC (bit)
163
256
384
512

Përmasa e çelësit,
RSA
1,024
3,072
7,680
15,360

Raporti
Çelës-përmasë
1:6
1:12
1:20
1:30

Përmasa e çelësit,
AES
n/a
128
192
256

Vendosja, menaxhimi dhe çertifikimi i çelësave
Ekzistojnë metodologji të ndryshme për të mundësuar shpërndarjen e sigurt të çelësave për
qëllime kriptografike.
Vendosja e çelësave (Key establishment) është një proces gjatë së cilit një çelës sekret ndahet dhe
bëhet i disponueshëm në dy ose më tepër palë, për përdorim të mëvonshëm kriptografik. Për këtë
arsye kemi shumë protokolle që mundësojnë caktimin e çelësave.
Menaxhimi i çelësave (Key management) nënkupton grupin e proceseve dhe mekanizmave që
mbështetin caktimin e çelësave dhe mirëmbajtjen e relacioneve me bazë çelësi midis palëve,
duke përfshirë zëvendësimin e çelësave më të vjetër me më të rinj në rast nevoje.
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Arkitektura të thjeshta që bazohen në kriptografinë me çelës simetrik dhe çelës publik i
adresohen konceptit të certifikimit të çelësave. Një çështje kryesore gjatë përdorimit të teknikave
me çelës simetrik është caktimi i çifteve të çelësave sekret. Në një rrjet me n entitete, numri i
𝑛
𝑛(𝑛−1)
këmbimeve të çelësave të sigurt që kërkohen është (2) = 2 . Në praktikë, rrjetet janë shumë
të mëdhenj dhe menaxhimi i çelësave mbetet një çështje kyç. Ka shumë mënyra për ta zgjidhur
këtë problem dhe këto metoda bazohen në teknika me çelës simetrik dhe me çelës publik. Një
rregull që nuk duhet harruar në lidhje me sigurinë e çelësave është se asnjëherë nuk duhet të
mbështetemi në një çelës që mbrohet nga një çelës i dobët [13].
1.7 Klasifikimi i skemave kriptografike
Sistemet kriptografikë zakonisht klasifikohen duke u nisur nga tre këndvështrime të pavarur:
1. Tipi i veprimeve që përdoren për transformimin e tekstit të hapur në tekst të shifruar. Të gjithë
algoritmat e shifrimit bazohen në dy transformime bazë, që janë zëvendësimi (substitution- çdo
element i tekstit fillestar zëvendësohet me një element të tekstit të shifruar) dhe transpozimi ose
përkëmbimi (transposition- elementët në tekstin fillestar rirenditen). Shumica e skemave ose
sistemeve janë sisteme produkt, që përfshijnë faza të shumta zëvendësimi dhe përkëmbimi çka
rrit konsiderueshëm forcën e skemës.
2. Numri i çelësave që përdoren: Në qoftë se dërguesi dhe marrësi përdorin të njëjtin çelës
atëherë sistemi njihet si simetrik, shifrim klasik me një çelës sekret. Në qoftë se dërguesi dhe
marrësi përdorin secili çelësa të ndryshëm atëherë sistemi njihet si asimetrik, me dy çelësa ose
shifrim me çelës publik.
3. Mënyra sesi procesohet teksti origjinal: Një bllokshifër (shifër bllok) proceson një bllok bitesh
input dhe prodhon një bllok bitesh në dalje. Një shifër varg proceson elementët në hyrje në
mënyrë të vazhdueshme, duke prodhuar në dalje një element në një moment të caktuar e me
rradhë.
Sipas Kessler duke marrë parasysh çelësat dhe numrin e tyre në një algoritëm kemi këtë
klasifikim të algoritmave kriptografike [14]:
-

Kriptografia me çelës sekret (Secret Key Cryptography-SKC)

Figura 1.3 Kriptografia me çelës sekret

-

Kriptografia me çelës publik (Public Key Cryptography-PKC)

Figura 1.4 Kriptografia me çelës publik
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-

Funksionet Hash

Figura 1.5 Funksionet Hash
Për të krijuar një ide panoramike mbi algoritmat kriptografike dhe llojet e tyre në përdorim
shohim figurën e mëposhtme:

Figura 1.6 Pamje gjenerale e algoritmave në përdorim
Algoritmat simetrike përdorin të njëjtin çelës në shifrim dhe deshifrim, ndërsa algoritmat
asimetrike përdorin çelësa të ndryshëm dhe çelësi i deshifrimit nuk mund të derivohet nga çelësi
i shifrimit. Në qoftë se shtrojmë pyetjen: Përse ekzistojnë kaq tipe të ndryshëm skemash
kriptografike? Përgjigja konsiston në faktin se tipe të ndryshëm skemash kriptografike kanë
performancë dhe operim optimal në skenarë të ndryshëm aplikativë dhe çdo skemë është
optimizuar për aplikacione specifikë.
Funksionet hash, për shembull, janë përshtatur mirë për ruajtjen e integritetit të të dhënave sepse
çdo ndryshim i bërë në përmbajtjen e një mesazhi do të rezultonte në një vlerë hash të llogaritur
nga ana e marrësit e ndryshme nga vlera hash e vendosur në transmetim nga ana e dërguesit.
Meqënëse nuk ka gjasa rëndom që dy mesazhe të ndryshëm të kenë të njëjtën vlerë hash atëherë
integriteti i të dhënave ruhet në një shkallë të lartë besueshmërie.
Nga ana tjetër kriptografia me çelës sekret është ideale në shifrimin e mesazheve, duke ofruar
privatësi dhe konfidencialitet. Dërguesi mund të gjenerojë një çelës sesioni në bazë të çdo
mesazhi dhe marrësi patjetër që duhet të ketë të njëjtin çelës sesioni për të deshifruar mesazhin.
Këmbimi i çelësave është aplikacion i kriptografisë me çelës publik. Skemat asimetrike mund të
përdoren gjithashtu për mekanizmin e mosmohimit dhe autentifikimin e përdoruesëve. Në qoftë
se marrësi mund të marrë çelësin e sesionit të shifruar me çelësin privat të dërguesit, atëherë
vetëm ky dërgues mund ta ketë dërguar këtë mesazh. Kriptografia me çelës publik mundet,
teorikisht të përdoret për shifrimin e mesazheve edhe pse kjo ndodh rrallë pasi kriptografia me
çelës sekret operon rreth 1000 herë më shpejt se kriptografia me çelës publik.
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1.7.1 Kriptografia me çelës sekret
Në këtë kategori të skemave kriptografike, informacioni shifrohet duke përdorur një çelës sekret
dhe personi që kryen deshifrim duhet ta ketë patjetër këtë çelës. Shifrimi me çelës sekret ka një
histori shumë të gjatë, siç është bërë e qartë edhe nga Kahn [2].
Në rastin e të dhënave konfidenciale që transmetohen pas shifrimit me algoritmat me çelës
sekret, dërguesi dhe marrësi duhet të ndajnë të njëjtin çelës. Kjo skemë shifrimi preferohet
krahasuar me kriptografinë me çelës publik kur kemi një sasi të madhe të dhënash për të shifruar,
pasi kërkon më pak kohë për procesim. Një shembull i kriptografisë me çelës sekret është
shifrimi i gjithë diskut të përdorur nga EFS në sistemin e operimit Windows. Gjithashtu shifrimi
i trafikut midis një serveri dhe një klienti kryhet në këtë formë.
Një ndër çështjet e mëdha në sistemet me çelës sekret konsiston në gjetjen e një metode efikase
për të rënë dakord dhe shkëmbyer çelësat në mënyrë të sigurt. Ky problem njihet si problemi i
shpërndarjes së çelësit (key distribution problem) [14].
Algoritmat me çelës sekret më të përdorur pavarësisht nëse janë bllokshifra apo shifra varg janë:
DES, IDEA, AES, Blowfish, Twofish, Threefish, Serpent, MARS, RC6, RC4 [15]. Algoritmat e
mësipërm kanë veçoritë e tyre përkatëse, mënyra të ndryshme të operimit (sidomos AES),
skalabilitet të caktuar në lidhje me shpejtësinë dhe vlerësime të tjera metrike përsa i përket
sigurisë që ofron secila prej tyre dhe me çfarë kosto.
Punimi i Shannon [16] është konsideruar si punë influencuese për të tjerët në lidhje me studimin
e komunikacioneve të sigurt. Gjithashtu është një burim i shkëlqyer përsa i përket përshkrimit të
shifrave me çelës sekret që janë të mirënjohura historikisht.
Skemat kriptografike me çelës sekret zakonisht kategorizohen si shifra varg dhe bllokshifra, ku
shifrat varg mund të shifrojnë një bit të vetëm në një moment të dhënë, ndërsa bllokshifrat
marrin një numër bitesh (zakonisht 64 bit në shifrat moderne), dhe i shifrojnë ato si një njësi e
vetme. Kështu që diferenca midis bllokshifrave dhe shifrave varg ka të bëjë me madhësinë e
tekstit fillestar që procesohet në çdo veprim shifrimi.
Ajo që është e përbashkët në lidhje më këto shifra ka të bëjë me aplikimin e principeve të
Shannon nëpërmjet përsëritjes së shtresave të zëvendësimit dhe transformimeve lineare
(përkëmbimit) duke rritur mjaftueshëm koston e sulmeve të mundshme dhe cilësitë statistikore të
skemave përkatëse.
1.7.1.1 Shifrat Varg
Shifrat varg operojnë mbi një bit të vetëm (byte ose fjalë kompjuterike) në një moment të caktuar
dhe implementojnë disa forma mekanizmash feedback në mënyrë që çelësi të ndryshojë
vazhdimisht.
Shifrat varg janë të formave të ndryshme por mund të përmendim dy format kryesore: shifrat
varg vetë- sinkronizuese (Self-synchronizing) dhe shifrat sinkron (Synchronous).
Në rastin e parë në vargun çelës çdo bit llogaritet si një funksion i n biteve të mëparshëm në të
dhe procesi i deshifrimit mund të qëndrojë i sinkronizuar me procesin e shifrimit duke ditur
largësinë në brendësi të vargut çelës me n-bit. Një problem në këtë rast përbën përhapja e
gabimeve, një bit i ngatërruar në transmetim do të rezultonte në n bite të përzier në palën
marrëse.

13

Shifrat varg sinkron gjenerojnë varg çelësin në një formë të pavarur nga vargu mesazh por duke
përdorur të njëjtin funksion gjenerimi të varg çelësit tek dërguesi dhe tek marrësi. Ndërkohë që
shifrat varg nuk përhapin gabime në transmetim, janë nga vetë natyra periodike, kështu që
vargçelësi do të përsëritet pas një kohe të caktuar. Shifrat varg përbëjnë një klasë të rëndësishme
të skemave të shifrimit me çelës sekret. Në thelb ato janë bllokshifra me gjatësi të bllokut të
barabartë me 1. Një interes të veçantë në shifrat varg ka pasur edhe përdorimi i numrave të
thjeshtë të mëdhenj.
Komponentët FSR (Feedback Shift Registers) janë mjaft të përdorur në gjeneruesit e varg
çelësave të shifrave varg dhe janë shumë efikasë në implementimet harduerike për krijimin e
sekuencave periodikisht të gjata dhe statistikisht të mira. Janë dy lloje regjistrash FSR: Lineare
(LFSR) dhe Jolineare (NLFSR) që hasen në forma të ndryshme implementimi madje edhe në
përdorim me gjeneruesit stokastikë.
Një metodë e thjeshtë që përdoret në gjenerimin e varg çelësit realizohet nëpërmjet rekursionit
linear duke përdorur një LFSR. Për shembull, përcaktohet xi = xi-3 + xi-4 me vlerë fillestare 4-bit
dhe ky rekursion linear prodhon një sekuencë periodike me periodë pesëmbëdhjetë. Në figurat e
mëposhtme paraqiten llojet e shifrave varg [18].

Figura 1.7 Shifrat varg vetë-sinkronizuese

Figura 1.8 Shifrat varg sinkron
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1.7.1.2 Bllokshifrat
Idetë më të hershme rreth bllokshifrave janë dhënë nga kriptografi gjerman Horst Feistel [19].
Përkufizim 1.3: Një bllokshifër është një skemë shifrimi që ndan mesazhet origjinalë që do të
transmetohen në vargje (të quajtur blloqe) me gjatësi fikse t mbi një alfabet A, dhe kryen shifrim
mbi një bllok në një moment të caktuar [5]. Bllokshifrat janë një ndër bllokndërtuesit bazë për
sistemet kriptografikë dhe janë përdorur më mirë në implementimet në software [20].
2

Një bllokshifër përdor të njëjtin çelës në çdo bllok gjatë shifrimit. Zakonisht, i njëjti bllok nga
teksti origjinal do të shifrohet gjithnjë në të njëjtin bllok në tekstin e shifruar ndërsa në një shifër
varg i njëjti tekst origjinal mund të shifrohet në tekste të ndryshëm shifrimi. Bllokshifrat janë
ndër teknikat më të njohura të shifrimit me çelës sekret. Dy transformime të rëndësishëm në
bllokshifra janë shifrat e zëvendësimit dhe shifrat e transpozimit. Shifrat produkt thjesht
kombinojnë dy shifrat e mësipërme.
Zakonisht, performanca e një bllokshifre ndryshon me madhësinë e bllokut dhe madhësinë e
çelësit që përdor. Sa më e madhe të jetë madhësia e bllokut, aq më shpejt performon algoritmi,
sepse me një sasi më të madhe të bllokut një grumbull i madh të dhënash do të shifrohen në një
cikël të vetëm ekzekutimi të algoritmit. Me një madhësi më të vogël të bllokut, e njëjta sasi e të
dhënave input do të kërkojë më tepër cikle ekzekutimi të algoritmit, duke rritur kohën e
përgjithshme të ekzekutimit. Gjithashtu, një çelës më i madh rezulton në një algoritëm më të
ngadaltë, sepse zakonisht, të gjithë bitet e çelësit janë të përfshirë në një cikël ekzekutimi të
algoritmit. Me një çelës më të vogël, përfshihet një numër më i vogël bitesh të çelësit, kështu që
zvogëlohet koha e përfundimit të një cikli ekzekutimi.
Sikurse me bllokshifrat, edhe performanca e një shifre varg ndryshon në varësi të madhësisë së
bllokut dhe çelësit, por efekti që jep rritja në madhësinë e bllokut është i kundërt me efektin në
bllokshifra. Sa më e madhe të jetë madhësia e bllokut, aq më i ngadaltë do të jetë algoritmi, sepse
me një madhësi më të madhe blloku, algoritmi do të bëjë më tepër punë për të njëjtën sasi të
dhënash input në një cikël të vetëm ekzekutimi. Me një madhësi më të vogël blloku, e njëjta sasi
e të dhënave input do të shifrohet më me efikasitet, duke zvogëluar kohën e përgjithshme të
shifrimit (duke patur parasysh se parametrat e tjerë mbahen të njëjtë). Ndryshimi i gjatësisë së
çelësit në shifrat varg ka të njëjtin efekt si në rastin e bllokshifrave, siç u shpjegua edhe më lart
[21].
Rrjetet SP (Substitution Permutation) dhe strukturat Feistel janë dy arkitekturat themelore që
përdoren në dizenjimin e bllokshifrave. Shumë algoritma kriptografike në grupin e bllokshifrave
mbështeten në njërin prej konstrukteve të mësipërm.
Në vijim do të shohim në detaje se çfarë ndryshimesh kanë dy arkitekturat (Kapitulli 2). Ajo që
ka rëndësi është krijimi dhe dizenjimi i një algoritmi sa më të sigurt.
Shifrat Feistel u emërtuan sipas emrit të kriptografit Horst Feistel i cili e përshkruante këtë lloj
arkitekture në një punim të hershëm në Maj të vitit 1973. Shifra Feistel kombinonte elementët e
zëvendësimit, përkëmbimit, dhe një funksion zgjerimi të çelësit, cilësi që krijojnë më tepër
mundësi për të pasur “konfuzion dhe difuzion” në një shifër.
Një avantazh që ofronte dizenjimi i këtyre shifrave kishte të bënte me veprimet e shifrimit dhe
deshifrimit të cilët ishin të ngjashëm, në disa raste “të njëjtë” dhe kërkonin thjesht veprime të
çelësit në sens të kundërt. Në qoftë se marrim dy algoritmat DES dhe AES, secili prej tyre ka
arkitekturë të veçantë.
Më saktë, në DES kemi strukturë Feistel dhe në një iteracion të dhënë gjatë operimit funksional
nuk shifrohet një bllok i tërë, 64/2 = 32 bit shifrohen në një raund. AES (Rijndael), nga ana
tjetër, shifron të gjithë 128 bitet në një iteracion dhe arkitektura bazë është një rrjet SP.
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Kur flasim për bllokshifrat duhet të kemi parasysh mënyrat e operimit të tyre funksional.
Mënyrat e operimit të bllokshifrave janë metoda konfigurimi që lejojnë këto shifra të punojnë me
vargje të mëdhenj të dhënash, pa kompromentuar në sigurinë që ofrohet nga vetë shifra. Në një
pjesë të tyre haset ideja e përzierjes të blloqeve të teksteve fillestarë (që janë të njohur) me
blloqet e teksteve të shifruar (që sapo janë krijuar), dhe përdorimi i rezultatit si shifër input. Si
rrjedhim, përdoruesi mënjanon krijimin e blloqeve të njëjtë në dalje (output) të teksteve të
shifruar nga të dhënat e njëjta në hyrje. Këto modifikime njihen si mënyrat e ndryshme të
operimit të bllokshifrave. Bllokshifrat mund të operojnë në një sërë mënyrash dhe këto që vijojnë
janë më të rëndësishmet [22]:
Mënyra ECB e operimit (Electronic Codebook): Është mënyra më e thjeshtë e shifrimit. Çdo
bllok teksti fillestar shifrohet më vete dhe çdo bllok tekst i shifruar deshifrohet më vete. Kështu
që, është e mundur të kryhet shifrim dhe deshifrim duke përdorur disa linja operimi (threads)
njëherësh. Në këtë mënyrë operimi teksti i shifruar që krijohet nuk ka pësuar përzierje. Një
shembull tipik për të treguar dobësi të shifrimit duke përdorur mënyrën ECB është kodimi i një
figure bitmap (.bmp). Edhe një algoritëm i fuqishëm shifrimi që përdor ECB, nuk arrin të
“përziejë” mjaftueshëm përmbajtjen e dosjes.

Figura 1.9 Mënyra e operimit ECB

Figura 1.10 Shifrimi i imazhit bitmap me DES në mënyrat e operimit ECB dhe CBC
Shifrat që përdoren në mënyrën e operimit ECB janë më vulnerabël ndaj sulmeve replay.
Mënyra e operimit CBC (Cipher Block Chaining): Mënyra e shifrimit CBC u shpik nga
IBM në 1976 dhe ka të bëjë me shtimin e veprimit XOR në çdo bllok teksti fillestar tek blloku i
tekstit të shifruar i dhënë paraprakisht. Rezultati më tej shifrohet duke përdorur algoritmin në
formën e zakonshme. Çdo bllok tekst i shifruar që vijon varet në paraardhësin e vet.
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Blloku i parë i tekstit fillestar XOR-ohet me një vektor inicializues të rastit (zakonisht i
referohemi me IV) dhe ky vektor ka të njëjtën madhësi me bllokun e tekstit fillestar. Shifrimi në
modën CBC mund të kryhet duke përdorur vetëm një linjë operimi. Pavarësisht nga ky
disavantazh, kjo është një formë shumë e njohur e përdorimit të bllokshifrave, dhe përdoret në
aplikacione të ndryshëm. Kjo mënyrë operimi kërkon më tepër kohë procesimi se mënyra e
mësipërme ECB dhe ka një natyrë key-chaining (çelës-zinxhir).

Figura 1.11 Mënyra e operimit CBC
Në qoftë se dëmtohet një bit i mesazhit origjinal, të gjithë blloqet e teksteve të shifruar që
nënvijojnë do të dëmtohen dhe nuk do të jetë asnjëherë e mundur të deshifrohet teksti i shifruar
që merret nga ky tekst origjinal. Në qoftë se dëmtohet një bit i tekstit të shifruar, vetëm dy blloqe
tekstesh origjinalë që merren do të dëmtohen. Vektori inicializues IV duhet të krijohet në mënyrë
të rastit nga dërguesi. Gjatë transmetimit, duhet të bashkohet me blloqet e teksteve të shifruar për
të lejuar deshifrimin e mesazhit nga ana e marrësit. Në qoftë se një ndërhyrës mund të
parashikojë se çfarë vektor përdoret, atëherë shifrimi nuk do të ishte rezistues kundrejt sulmeve
me tekst të hapur të përzgjedhur.
Mënyra e operimit CFB (Cipher Feedback): Mënyra CFB është e ngjashme me mënyrën e
përshkruar paraprakisht, CBC.
Diferenca bazë ka të bëjë me faktin që të dhënat e tekstit të shifruar mund të shifrohen nga raundi
paraardhës dhe më pas rezultati i shtohet biteve të tekstit origjinal. Kjo rezulton në faktin që i
njëjti algoritëm shifrimi mund të përdoret gjatë procesit të deshifrimit.

Figura 1.12 Mënyra e operimit CFB
Mënyra e operimit OFB (Output Feedback): Algoritmat që punojnë në mënyrën OFB krijojnë
bite të vargçelësit që janë përdorur për shifrim të të dhënave bllok nënvijuese. Në këtë kontekst,
forma e punës së bllokshifrës bëhet e ngjashme me mënyrën sesi punon një shifër varg.
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Mënyra e operimit CTR (Counter): Përdorimi i mënyrës CTR tek bllokshifrat i bën ato të
ngjajnë në operim me shifrat varg. Në këtë mënyrë, vlerat nënvijuese të një numërori në rritje i
shtohen një vlere specifike që njihet me termin nonce (kjo vlerë është unike: numër që përdoret
një herë) dhe rezultatet shifrohen si zakonisht. Kjo vlerë luan rolin e vektorit inicializues në
CFB. CTR është një ndër mënyrat më të njohura të operimit të bllokshifrave. Shifrimi dhe
deshifrimi mund të performohen duke përdorur disa linja operimi njëherësh. Sikurse në rastin e
CBC, dikush mund të ndryshojë çelësin sekret pas shifrimit të një numri mesazhesh të dërguar.
Mund të vërtetohet që mënyra e operimit CTR zakonisht ofron siguri të mirë dhe çelësi sekret
mund të ndryshohet edhe më rrallë. Për shembull, tek algoritmi AES çelësi sekret mund të
ndryshohet pas afërsisht 264 bllok tekstesh origjinalë.
1.7.2 Kriptografia me çelës publik
Ideja e algoritmave kriptografike asimetrike u publikua për herë të parë në vitin 1976 nga Diffie
dhe Hellmann. Algoritmat asimetrike janë përshtatur mjaft mirë në përdorimet e botës reale
meqënëse risku i shpërndarjes së çelësit sekret zvogëlohet mjaftueshëm. Metodat klasike të
shpërndarjes së çelësit nuk ishin praktike në një rrjet të gjerë publik. Ndër algoritmat asimetrike
më të njohura mund të përmendim RSA, DSA, dhe ElGamal. Kriptografia me çelës publik sjell
edhe një përfitim shumë domethënës– ajo mund të shërbejë edhe për autentifikimin e një burimi
(për shembull, nënshkrimet dixhitale). Realizimi konkret i një skeme shifrimi me çelës publik,
për herë të parë u mundësua nga Merkle dhe Hellman [23]. Nechvatal gjithashtu ka dhënë një
panoramë të gjerë studimi rreth kriptografisë me çelës publik [24].
Funksionet Trapdoor me një kalim u përdorën për herë të parë nga Diffie dhe Hellman [3] dhe
në mënyrë të pavarur nga Merkle [25] si mjete për të përftuar skemat e shifrimit me çelës publik.
Kjo skemë kriptografike përfshin dy çelësa ose një çift çelësash, një çelës publik dhe një çelës
privat. Dy çelësat janë të lidhur nga ana matematikore dhe është e pamundur të llogaritet çelësi
privat ose gjysma publike e çiftit të çelësave kur është dhënë një çelës (privat apo publik) nga ky
çift çelësash. Çelësi publik mendohet të shpërndahet në publik ndërkohë që çelësi korrespondues
privat duhet të ruhet me shumë kujdes dhe idealja do të ishte të ruhej në një pajisje HSM
(Hardware Security Module).
Në qoftë se një pjesë e informacionit është shifruar me një çelës publik, atëherë kjo mund të
deshifrohet vetëm nga çelësi korrespondues privat. Kështu që, në këtë skemë, nuk është e
nevojshme që përdoruesit dërgues dhe marrës të ndajnë të njëjtin çelës. Marrësi e shpërndan
çelësin e vet publik dhe dërguesi shifron të dhënat duke përdorur këtë çelës. Më pas të dhënat
mund të deshifrohen vetëm nga marrësi pasi vetëm ky i fundit e ka çelësin e saktë privat.
Shifrimi asimetrik (një çelës për shifrim dhe një çelës tjetër për deshifrim) zakonisht përdoret për
autentifikim, mosmohim dhe në këmbimin e çelësave.
Përkufizim 1.4: Një metodë shifrimi është një skemë shifrimi me çelës publik në qoftë se për
çdo çift çelësash shifrimi/deshifrimi (e, d), një çelës e (çelësi publik) disponohet publikisht,
ndërkohë që çelësi tjetër d (çelësi privat) mbahet sekret. Që kjo skemë të jetë e sigurt, duhet që
nga ana përllogaritëse të jetë e pamundur të gjendet vlera e d nga e.
Ekzistojnë disa skema të njohura për të cilat mendohet gjerësisht që janë metoda të sigurta
shifrimi me çelës publik, por asnjë nga ana matematikore nuk është vërtetuar të jetë e tillë
pavarësisht nga supozimet klasike rreth tyre.
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Po të marrim sistemet me çelës simetrik i vetmi sistem për të cilin është provuar siguria u përket
metodave OTP (One Time Password) për të cilat do të flasim në kapitullin e dytë ku bëjmë edhe
analizimin më në detaje të algoritmave, kategorive dhe konstrukteve që janë bazë për
operacionalitetin e algoritmave që hasim sot në një sërë aplikacionesh.

Figura 1.13 Skemat asimetrike të komunikimit
Në sistemet me çelës publik autentifikimi përbën një ndër çështjet që duhet trajtuar me një
kujdes të veçantë. Çështja e komunikacioneve sekret tashmë ka ndryshuar rrënjësisht. Një numër
shumë i madh mesazhesh sekret këmbehen çdo ditë dhe komuniteti i përdoruesëve është shumë i
madh, pa patur mundësi këmbimi të çelësave paraprakisht në një mënyrë të sigurt. Funksionet
me një kalim, aq të përdorshëm në skemat me çelës publik na çojnë në një fazë të re të
kriptografisë e cila gjithmonë e më shumë bazohet në tema të vështira të matematikës moderne
[26]. Kemi metoda të tjera, si ato që bazohen në latica ose kode, gjithashtu të disponueshme që
do ti hasim në vijim.
Çdo palë në komunikim ka një çelës privat dhe një çelës publik. Këto mund të përdoren në
format e mëposhtme:
 Çelësat publikë përdoren për shifrim, çelësat privatë përdoren për deshifrim: Për
shembull, për dërgimin e një informacioni të shifruar drejt një pale të caktuar përdoret
çelësi i saj publik dhe më pas të dhënat dërgohen. Meqënëse ajo është e vetmja palë që ka
çelësin privat korrespondues, atëherë vetëm ajo mund të deshifrojë mesazhin.
 Çelësat privatë përdoren për nënshkrim, çelësat publikë përdoren për verifikim: Për
shembull, për të nënshkruar diçka në mënyrë dixhitale, e shifrojmë me çelësin tonë privat
(zakonisht krijohet një hash dhe shifrohet). Çdokush mund të deshifrojë këto të dhëna
(deshifrim i vlerës hash dhe krahasimi i vlerës së tyre hash me vlerën paraprake) dhe
verifikojë se meqënëse është nënshkruar nga çelësi ynë privat atëherë të dhënat na
përkasin neve.
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Sipas [15] algoritmat me çelës publik mund të përdoren në nënshkrimin dixhital të të dhënave
dhe/ose këmbimin e çelësave sekret që mund të përdoren në një algoritëm me çelës simetrik për
shifrim të mëtejshëm të të dhënave. Shumica e algoritmave të kësaj kategorie përdorin
funksionet hash. Ndër algoritmat më të përdorur kemi: RSA, DSA, ECDSA (Elliptic Curve
DSA), ElGamal, kriptosistemin Paillier dhe protokollin Diffie-Hellman (D-H) mbi këmbimin e
çelësave.
Siguria e provueshme (provable security) është një qëllim në vetvete përsa i përket dizenjimit të
kriptosistemeve me çelës publik. Në shumicën e veçorive që lidhen me sigurinë, siguria
kompjutacionale duhet marrë në konsideratë. Një skenar sulmi përshkruan sesi sulmuesit
ndërveprojnë me kriptosistemin, duke u përpjekur ta sulmojnë dhe sistemi mund të quhet i sigurt
në qoftë se sulmuesit me mjete të mira kompjutacionale kanë pak gjasa suksesi në thyerjen e tij.
1.7.3 Funksionet Hash
Funksionet hash janë skema kriptografike me një kalim (one-way) dhe në këtë rast nuk kemi
përdorim të mirëfilltë të një çelësi. Në këtë metodë, një tekst origjinal procesohet nga një
algoritëm hash dhe rezultati është teksti origjinal i shoqëruar me vlerë hash nga ku është e
pamundur të përftohet teksti origjinal. Në ditët e sotme, algoritmat hash përdoren në modulin e
autentifikimit të pothuajse çdo aplikacioni duke përfshirë edhe mekanizmin e autentifikimit të
Windows. Në këto algoritma përdoret një transformim matematikor për të shifruar informacionin
në formë “të pakthyeshme” duke përftuar një gjurmë dixhitale, që përdoret kryesisht për
integritetin e mesazheve.
Në disa raste funksionet hash interpretohen gabim dhe burime të caktuara pohojnë se asnjëherë
dy dosje nuk mund të kenë të njëjtën vlerë hash, çka nuk është e saktë. Le të marrim në
konsideratë një funksion hash që ofron një vlerë hash 128-bit. Në këtë rast kemi 2128 vlera të
mundshme hash. Por ekziston një numër i pafundëm dosjesh të mundshme dhe ∞ >> 2128.
Kështu që, mund të ketë disa dosje madje shumë më tepër— që kanë të njëjtën vlerë hash 128bit.Ekzistojnë disa forma të funksioneve hash që përdoren në një numër të caktuar aplikacionesh
dixhitalë dhe të sigurisë së informacionit, si: Libraritë Hash (bashkësi të vlerave hash
korresponduese të dosjeve të njohura), Rolling Hashes (bashkësi të vlerave hash të llogaritura
mbi inpute me gjatësi fikse), dhe vlerat hash Fuzzy (vlera hash që paraqesin dy inpute të
ngjashëm).
Një funksion hash h që të përdoret në aspektin kriptografik, duhet të zgjidhet i tillë që nga ana
kompjutacionale të jetë e pamundur të gjenden dy inpute të ndryshëm të cilët pas veprimit hash
të rezultojnë në të njëjtën vlerë dy inpute që përkojnë (colliding), x dhe y të tillë që h(x) = h(y))
dhe për një vlerë specifike hash y, të jetë e pamundur nga ana kompjutacionale të gjendet një
input (para-imazh) x ku h(x) = y.
Përdorimet më të zakonshme kriptografike të funksioneve hash hasen në nënshkrimet dixhitale
dhe në ruajtjen e integritetit të të dhënave. Përdorimi i tyre haset edhe në protokolle si kodet
MDC dhe kodet MAC dhe në aplikacione specifikë ku përfshihen mbrojtja ndaj viruseve dhe
shpërndarjes së programeve kompjuterikë.
Për shembull, HashCalc, është një program në Windows që llogarit vlera hash duke përdorur
disa algoritma, duke përfshirë MD5, SHA-1 dhe disa variante, si RIPEMD-160, dhe Tiger [14].
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1.8 Nënshkrimet Dixhitale
Koncepti i nënshkrimeve dixhitale u paraqit nga Diffie dhe Hellman [3] dhe në mënyrë të
pavarur dhe nga Merkle [25].
Realizimi i parë i një skeme të tillë në aspektin praktik u shfaq në punimin e bashkëautorëve
Rivest, Shamir, dhe Adleman [27]. Një primitiv kriptografik si nënshkrimet dixhitale është
thelbësor në autentifikim, autorizim dhe mosmohim. Nënshkrimet dixhitale fokusohen në
identifikimin e një entiteti duke përdorur një sasi informacioni. Procesi i nënshkrimit përfshin
transformimin e mesazhit dhe të një informacioni sekret që mbahet nga një entitet në një etiketë
që emërtohet nënshkrim (signature).
Në përshkrimin e një nënshkrimi kemi elementët M, S, SA dhe VA ku secili prej tyre jepet si
vijon:
• M është bashkësia e mesazheve që mund të nënshkruhen.
• S është një bashkësi elementësh që emërtohen nënshkrime, mundësisht vargje binare me një
gjatësi fikse.
• SA është një transformim nga bashkësia e mesazheve i M tek bashkësia e nënshkrimeve S, dhe
njihet si transformim nënshkrimi për entitetin A. Ky transformim mbahet sekret nga entiteti A,
dhe përdoret në krijimin e nënshkrimeve për mesazhet nga bashkësia M.
• VA është një transformim nga M × S drejt vlerave {true, false}.VA emërtohet si transformim
verifikimi për nënshkrimet e entitetit A. Ky transformim njihet dhe përdoret nga entitete të tjerë
për verifikimin e nënshkrimeve krijuar nga A. Transformimet SA dhe VA mundësojnë një skemë
nënshkrimi dixhitale për entitetin A. Ekzistojnë disa veçori të cilat duhet të plotësohen në
transformimet e mësipërm.
(a) s është një nënshkrim i vlefshëm i A në mesazhin m vetëm në qoftë se VA(m, s) = true.
(b) Nga ana kompjutacionale është e pamundur për një entitet përveç A të gjejë, për çdo m∈M,
një s ∈ S e tillë që VA(m, s) = true. Ajo që mundëson sigurinë e metodës është veçoria e dytë
edhe pse deri tani nuk është vërtetuar nga ana formale që ekzistojnë skema nënshkrimesh të cilat
e plotësojnë këtë veçori.
Një klasë e veçantë e nënshkrimeve dixhitale lidhet me teknikat e shifrimit me çelës publik. Që
nënshkrimet dixhitale të jenë praktike, realizime konkrete të koncepteve të mësipërm duhet të
kenë veçori të caktuara shtesë. Një nënshkrim dixhital duhet:
1. të jetë i lehtë për tu përllogaritur,
2. të jetë i lehtë në verifikim,
3. të ketë një kohëzgjatje përdorimi të përshtatshme.
Mendohet se nënshkrimet dixhitale me rikuperim mesazhi vijnë nga sistemet e shifrimit me çelës
publik. Një trajtim shumë të mirë të këtij subjekti kemi nga Mitchell, Piper, dhe Wild [28]. Ndër
algoritmat më të përdorshme në lidhje me nënshkrimet janë DSA dhe ECDSA.
1.9 Çertifikatat Dixhitale
Në vitin 1979, Kohnfelder [29] sugjeroi idenë e përdorimit të çertifikatave me çelës publik për të
lehtësuar shpërndarjen e çelësave publikë në linja të pasigurta, në mënyrë që autenticiteti i tyre të
mund të verifikohet.
Çertifikatat dixhitale janë dosje që përdoren për vërtetimin e autenticitetit të përdoruesit ose
dërguesit. Këto dosje kanë informacion rreth autoriteteve që kanë lëshuar çertifikatën dhe rreth
atyre që u është dhënë çertifikata. Sot në përdorim ka disa autoritete çertifikimi (CA-Certifying
Authority) si VeriSign, etj.
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Pra, çdo çertifikatë e lëshuar nga një CA i verifikueshëm, mund të konsiderohet e besueshme dhe
çdo informacion (zakonisht çelësat kriptografikë) që ndodhet në çertifikatë mund të
presupozohet se vjen nga një burim i sigurt. Ekzistojnë algoritma kriptografike të ndryshme të
cilat janë pjesë e një çertifikate, si AES, SHA, MD5 etj. Në një çertifikatë të dhënë nga një
website me siguri HTTPS, ekziston një algoritëm si SHA ose MD5 (detaje në kapitullin 5).
1.10 Protokollet dhe Mekanizmat e Sigurisë
Një ndër qëllimet e kriptografisë lidhet me ndërtimin e protokolleve të sigurt dhe efikasë për
veprime të ndryshme. Fatkeqësisht, ekzistojnë disa protokolle siguria e të cilëve edhe pse është e
vërtetuar teorikisht rezultojnë të jenë jo efikasë në praktikë. Si rrjedhojë, shumica e protokolleve
që hasen në praktikë janë heuristikë dhe kanë mangësi të provave që vërtetojnë sigurinë e tyre.
Këto heuristika janë zakonisht të pranueshme dhe mendohet se protokollet janë të sigurt edhe pa
patur provat e sigurisë.
Duke u nisur nga kjo e fundit ekzistojnë dy tipe heuristikash: (1) Paradigma e Fiat-Shamir për
ndërtimin e skemave të nënshkrimit dixhital dhe (2) heuristikat për teknikat turbulluese
(obfuscation) që janë në një sens jo të sigurta.
Përkufizim 1.5: Një protokoll kriptografik është një algoritëm i përcaktuar nga një sekuencë
hapash që specifikojnë saktësisht veprimet që kërkohen nga dy ose më tepër entitete për arritjen
e një objektivi specifik të sigurisë.
Një mekanizëm, është një term që përfshin protokollet, algoritmat dhe teknikat jo kriptografike
për arritjen e objektivave specifikë të sigurisë. Skemat e shifrimit, nënshkrimet dixhitale,
funksionet hash, dhe gjenerimi i numrave të rastit janë ndër primitivat që mund të hasen në
ndërtimin e një protokolli.Ndër praktikat më të njohura në lidhje me protokollet e sigurisë kemi
WEP dhe WPA, gjithashtu versionet e SSH dhe SSL/TLS.
Në ditët e sotme shihen me interes protokollet me siguri të provuar dhe me miratim çelësash (key
agreement) siguria e të cilëve bazohet në principin rreth pasigurisë të Heisenberg nga fizika
kuantike. Siguria e të ashtuquajturës kriptografi kuantike nuk mbështetet mbi supozimet e
kompleksitetit teorik, Brassard [30].
1.11 Primitivat e sigurisë dhe kombinimi i tyre
Dimë paraprakisht që algoritmat simetrike dhe asimetrike kanë një numër veçorish që
mundësojnë përdorimin e tyre në situata të caktuara. Zakonisht, algoritmat asimetrike janë shumë
më të ngadalta se simetriket. Kështu që, në shumë aplikacione preferohet një kombinim i të dy
kategorive. Çelësat asimetrikë përdoren për autentifikim dhe pas kësaj një ose disa çelësa
simetrikë gjenerohen dhe shkëmbehen duke përdorur shifrimin asimetrik.
Në këtë formë shfrytëzohen avantazhet e të dy kategorive. Shembuj tipikë janë kombinimi i
RSA/IDEA në PGP2 ose DSA/Blowfish në GnuPG.
Kombinimi i primitivave ose transformimeve të ndryshme kriptografike është mjaft sfidues dhe
shtimi në çdo raund i një procesi stokastik ose gjeneratori të numrave rastit mund të jetë
thelbësor në sigurinë dhe performancën e një algoritmi kriptografik. Nisur nga kjo, në një
website ose aplikacion tjetër mund të jetë e mundur të përdoret një algoritëm i kombinuar me një
gjenerues vlerash hash për të rritur sigurinë e të dhënave sensitive të përdoruesëve dhe klientëve.
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Figura 1.14 Skemat kriptografike hibride
Në figurën e mësipërme jepet një skemë kriptografike hibride që kombinon disa funksione për të
patur një transmetim të sigurt që përfshin nënshkrimet dixhitale dhe zarfet dixhitale (digital
envelope). Dërguesi i mesazhit është Ana dhe marrësi është Beni. Një zarf dixhital përbëhet nga
një mesazh i shifruar dhe një çelës sesioni i shifruar. Ana përdor kriptografinë simetrike për të
shifruar mesazhin e saj duke përdorur çelësin e sesionit, të gjeneruar në mënyrë rastësore në çdo
sesion. Më pas Ana shifron çelësin e sesionit duke përdorur çelësin publik të Benit. Mesazhi dhe
çelësi i sesionit në formë të shifruar së bashku formojnë një zarf dixhital. Në marrje, Beni
rikuperon çelësin sekret të sesionit duke përdorur çelësin e vet privat dhe më pas deshifron
mesazhin e shifruar.
Nënshkrimi dixhital formohet në dy hapa. Së pari, Ana llogarit vlerën hash të mesazhit të vet, më
pas ajo shifron vlerën hash me çelësin e saj privat. Me marrjen e nënshkrimit dixhital, Beni
rikuperon vlerën hash të llogaritur nga Ana duke deshifruar nënshkrimin dixhital me çelësin
publik të Anës. Më tej Beni mund të aplikojë funksionin hash tek mesazhi origjinal i Anës, të
cilën tashmë e ka deshifruar tashmë.

Figura 1.15 Skema e nënshkrimit dixhital
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Në qoftë se vlera rezultuese hash nuk është e njëjtë me vlerën e ofruar nga Ana, atëherë Beni
nënkupton se mesazhi është modifikuar; në qoftë se vlerat hash janë të njëjta, Beni nënkupton që
mesazhi që ka marrë është i njëjtë me atë që ka dërguar Ana (Figura 1.15). Kjo skemë gjithashtu
mundëson mekanizmin e mosmohimit kur vërteton se Ana e ka dërguar mesazhin, në qoftë se
vlera hash e rikuperuar nga Beni duke përdorur çelësin publik të Anës vërteton se mesazhi nuk
është ndryshuar. Në këtë rast sugjerohet një kriptosistem ku çelësi i sesionit përdoret veç një
herë.
Edhe në qoftë se çelësi i një sesioni mund të kompromentohet, çelësi për sesionin e rradhës nuk
bazohet në çelësin e sesionit të momentit, sikurse ky çelës nuk varet nga çelësi i sesionit
paraprak.
Kjo njihet si Perfect Forward Secrecy, ku mund të humbasim një çelës sesioni si rrjedhojë e një
kompromentimi por nuk i humbasim të gjithë çelësat. Kjo ishte një çështje më vete në lidhje me
vulnerabilitetet e OpenSSL në vitin 2014 e njohur me termin Heartbleed.
1.12 Steganografia dhe Stegoanaliza
Steganografia është ajo degë e privatësisë së informacionit që synon të fshehë ekzistencën e të
dhënave nëpërmjet disa teknikave si boja e padukshme, tekstet e fshehur, etj. Steganografia
studion praktikat e ndryshme që fshehin dosje, imazhe, ose video brenda një dosjeje tjetër e cila
gjithashtu mund të jetë dosje, imazh etj. Një fillesë studimesh rreth teknikave steganografike
është dhënë nga studiuesi Kahn në botimin e tij [2].
Teknikat steganografike nuk bien në sy në momentin që përdoren por një e metë e tyre është se
në qoftë se këto zbulohen duhet të zëvendësohen patjetër me teknika të tjera. Në steganografinë
dixhitale, komunikacionet elektronike mund të përfshijnë kodim steganografik brenda një shtrese
transporti, si një dosje dokument, dosje imazh, program ose protokoll. Dosjet media janë ideale
për transmetim steganografik për shkak të përmasave të mëdha. Për shembull, një dërgues në një
dosje imazh dosido mund të rregullojë ngjyrën e çdo pikseli të 100-të për ti korresponduar një
shkronje të alfabetit, një ndryshim kaq hollë saqë dikush vështirë ta kuptojë edhe në qoftë se
është duke e studiuar imtësisht.
Stegoanaliza ka të bëjë me studimin e dedektimit të mesazheve të fshehur duke përdorur
steganografinë, dhe bën të kundërtën e asaj që realizon steganografia, sikurse teknikat
kriptoanalitike tentojnë të thyejnë skemat dhe mekanizmat kriptografike.
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Kapitulli 2
Algoritmat kriptografike dhe studimi i tyre
Në kriptografi me kalimin e kohës ka patur shumë ndryshime, nga shifrat e thjeshta tek
algoritmat e sotme, që nga llogaritjet e thjeshta deri në përllogaritjet kompjuterike dhe përsa i
përket shpërndarjes së çelësave ka arritje të veçanta falë kompjuterave kuantum.
2.1 Transformimet bazë në një algoritëm kriptografik
Shifrat e zëvendësimit janë bllokshifra që zëvendësojnë simbole (ose grup simbole) me simbole
të tjerë. Ka disa lloje shifrash të zëvendësimit:
Shifrat e thjeshta
Shifrat Homofonike
Shifrat Polialfabetike: Propozuar fillimisht nga Leone Alberti.
Shifrat Poligrafike: Shifra Playfair e krijuar nga Charles Wheatstone në mesin e shek. të XIX.
Shifrat polialfabetike kanë përparësi ndaj shifrave me zëvendësim të thjeshtë sepse frekuencat e
simboleve nuk ruhen. Kriptoanaliza ndaj shifrave polialfabetike nuk është realisht shumë më e
vështirë për tu kryer në krahasim me shifrat e thjeshta. Është faktuar që analiza e frekuencave
mund të bëhet në lidhje me pjesë të ndryshme ku është aplikuar shifra polialfabetike.
Shifrat e Përkëmbimit: Një klasë tjetër e shifrave me çelës simetrik që përkëmben simbolet në
një bllok. Një shifër e thjeshtë transpozimi e ruan numrin e simboleve të një tipi të dhënë brenda
një blloku, dhe në këtë mënyrë kriptoanaliza është e thjeshtë.
Kompozimi i shifrave: Në përshkrimin e shifrave produkt, duhet të jepet paraprakisht koncepti i
kompozimit të funksioneve. Kompozimet janë një mënyrë e përshtatshme në ndërtimin e
funksioneve kompleksë nisur nga funksione më të thjeshtë. Shifrat iterative dhe cascade janë
forma të ndryshme të shifrimit me çelësa të ndryshëm.
Shifrat produkt: Shifrat e zëvendësimit dhe transpozimit të thjeshtë në formë individuale nuk
ofrojnë një nivel shumë të lartë sigurie. Sidoqoftë, kombinimi i këtyre transformimeve mundëson
krijimin e shifrave të fuqishme. Disa nga sistemet më praktikë dhe efikasë me çelës simetrik janë
shifrat produkt. Një shembull i një shifre produkt është një kompozim i t ≥ 2 transformimeve Ek1
Ek2・・・Ekt ku çdo Eki, 1 ≤ i ≤ t, është një shifër zëvendësimi ose një shifër transpozimi.
Kompozimi i një zëvendësimi dhe një transpozimi emërtohet me termin raund.
Shifra OTP (One-Time Pad): Shifra OTP e quajtur ndryshe edhe shifra Vernam e zbuluar në
vitin 1917 nga studiuesi Vernam njihet si një ndër shifrat më të sigurta në literaturën
kriptografike, ndërkohë rezultatet nuk u publikuan nga Vernam deri në vitin 1926 [35].
Për shumë kohë linja e komunikimit Moskë-Washington sigurohej me shifrën OTP, e cila u
zëvendësua më vonë nga një shifër me çelës simetrik e cila kërkonte një çelës më të shkurtër. Ky
ndryshim tregoi se aftësia dhe besimi për të ndërtuar skema shumë të forta shifrimi me çelës
simetrik ekzistonte, Massey (1988) [9]. Edhe pse OTP ishte e sigurt në nivelin kriptografik, ajo
do të ishte jo më e sigurt ndaj sulmeve side-channel.
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Sipas një studimi të kryer nga Marwa Abd El-Wahed etj. (2008) janë analizuar algoritma të
ndryshme të shifrimit të imazheve duke matur cilësinë e shifrimit, kërkesat për memorie, dhe
kohë ekzekutimin e shifrimit [12]. Gjithashtu, analizimi i sigurisë së këtyre skemave është kryer
edhe në aspektin kriptografik, duke shqyrtuar sulmet statistikore dhe diferenciale.
Skema të veçanta kriptografike performojnë në forma të ndryshme dhe transformimet e
mësipërm ndikojnë në operimin e skemës si vijon:
1) Teknikat e përkëmbimit në përdorim japin skema efikase (kohë shifrimi dhe kërkesë për
memorie në vlera minimale) krahasuar me teknikat e zëvendësimit.
2) Teknikat që bazohen në metodologjinë SCAN arrijnë sigurinë më të lartë.
3) Skemat e shifrimit që bazohen në teorinë kaotike kanë akoma nevojë studimi për të arritur një
nivel të arsyeshëm të sigurisë dhe efikasitet në vlera të pranueshme.
4) Ekziston një e metë sigurie në skemat që gjenerojnë çelësa në sekuenca numrash të rastit
krahasuar me teknikat që bazohen në metodologjinë e skanimit.
5) Kur teknika e përkëmbimit kombinohet me teknikën e zëvendësimit në një formë ndërspirale
dhe në mënyrë përsëritëse, çon në teknika me dizenjim kompleks por të sigurta dhe efikase kur
në përdorim kemi një numër çelësash dhe madhësi të ndryshueshme të çelësit.
Përveç veçorive dhe transformimeve të mësipërme strukturat kriptografike bazë që hasen në
ndërtimin e algoritmave të ndryshme janë: kutitë e zëvendësimit (S Box), kutitë e përkëmbimit
(P Box), shifrat Feistel, rrjetet e zëvendësim-përkëmbimeve (SPN) dhe veprimi i thjeshtë XOR.
Këto transformime ndërthurren me veprime matematikore dhe logjike që e bëjnë strukturën e
shifrës akoma edhe më të fuqishme. Këto struktura bazë do t’i shohim në detaje gjatë punimit
dhe gjithashtu një punë krahasuese midis strukturave të ndryshme është kryer në vazhdim të këtij
kapitulli.
2.1.1 Parimet e Shannon: Konfuzioni dhe difuzioni
Dy transformimet bazë: zëvendësimi dhe përkëmbimi kombinuar me veprime të tjera si XOR
dhe funksionet jolinearë janë të pranishëm në algoritma kriptografike të ndryshme. Dy
transformimet lidhen me dy principet e mirënjohur të Shannon: Konfuzioni dhe Difuzioni.
Konfuzioni ka të bëjë me analizimin e ndërvarësisë midis tekstit origjinal dhe atij të shifruar dhe
difuzioni ka të bëjë me matjen e influencës mbi bitet në tekstin e shifruar pas një ndryshim biti në
tekstin origjinal. Transformimet e mësipërm mund të përsëriten në një numër raundesh për të
matur veçoritë e skalabilitetit të një algoritmi kriptografik dhe për të vlerësuar përformancën e
përgjithshme. Publikimi i Shannon mbetet një ndër punimet më të mira qoftë për teorinë qoftë
për praktikën, duke paraqitur mjaft qartë disa nga idetë bazë dhe duke përfshirë tepricën
(redundancy), entropinë dhe distancën e unicitetit në lidhje me teorinë e informacionit.
Modele të ndryshëm siguria e të cilëve mund të ekzaminohet janë marrë në konsideratë nga
Rueppel (1985), Simmons (1992), Preneel (1993) dhe Goldwasser (1990), [36] [8].
Sipas Shannon, një transformim zëvendësimi në një raund rrit konfuzionin në procesin e shifrimit
ndërsa përkëmbimi rrit difuzionin (veçori bazike në operimin e bllokshifrave) [16].
Konfuzioni ka si qëllim të ndërlikojë relacionin midis çelësit dhe tekstit të shifruar sa më shumë
që të jetë e mundur. Difuzioni ose përhapja i referohet rirenditjes së biteve në mesazh në mënyrë
që çdo tepricë në tekstin origjinal të shpërndahet mbi tekstin e shifruar dhe lidhja midis dy
teksteve të bëhet sa më shumë komplekse. Shumica e bllokshifrave moderne aplikojnë një numër
raundesh që të shifrojnë tekstin origjinal ku në çdo raund jepet një kombinim konfuzioni dhe
difuzioni.
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2.1.1.1 Rrjeti i zëvendësim përkëmbimeve
Dy komponentët bazë të një rrjeti zëvendësim përkëmbimesh (SPN) janë πS dhe πP [37] dhe le të
shohim sesi funksionon një rrjet SP duke vijuar me përkufizimin e tij.
Përkufizim 2.1: Le të jenë πS dhe πP funksione të përkëmbimit të tillë që πS :{0, 1}l→{0, 1}l dhe
πP: {1,…, lm}→ {1,…, lm} ku l dhe m janë vlera të plota pozitive, lm është gjatësia e bllokut të
shifrës, m është numri i kutive s në SPN dhe l është numri i biteve hyrës në çdo kuti S. Kështu
që, Ƥ = C = {0, 1}lm. Le të jetë K çelësi fillestar dhe duke përdorur algoritmin e planifikimit të
çelësave, mund të kemi (K1,…,KNr+1) ku Nr është numri i raundeve në SPN dhe Ki ∈{0, 1}lm.

Le të jetë A = (x1, …, xlm) blloku i tekstit fillestar me gjatësi lm, dhe wr gjendja në raundin r:

w= A ,
w0 +K1=u1
πS(u1) = v1
πP (v1) =w1

Procesi përsëritet për Nr raunde, për një numër të caktuar r. Teksti i shifruar B = (y1, …, ylm)
përftohet në raundin e fundit:

B =wNr +KNr+1
Gjatë simulimit të strukturës SP vlerësojmë veçori të skalabilitetit si kohën e ekzekutimit dhe
përdorimin e memories (memory usage) për madhësi të ndryshme të dhënash. Një ndër veçoritë
bazë në algoritmat e shifrimit që ndërtohet duke kombinuar zëvendësimin dhe përkëmbimin në
mënyrë të përsëritur është dhe padallueshmëria (indistinguishability) që mat forcën e një sistemi
kundrejt sulmeve të ndryshme [38].
Përdorimi i memories mund të përkufizohet si numri i funksioneve që kryen algoritmi: sa më i
vogël të jetë përdorimi i memories aq më i madh është efikasiteti.
Shkalla e shifrimit ka të bëjë me kohën e procesimit që nevojitet nga algoritmi për madhësi të
caktuara të të dhënave. Shkalla e shifrimit varet nga shpejtësia e procesorit, kompleksiteti i
algoritmit etj. Veçoritë e kompjuterit në të cilin është kryer ky simulim janë: Intel(R) Core(TM)
i5 CPU 2.67GHz, RAM: 8GB dhe kartë grafike: NVIDIA GeForce 610M.
Tabela 2.1 Rezultatet e simulimit të rrjetit SP
Data Load
(MB)
50
100
150
200
250
300
350
400

Figura 2.1 Simulimi në .NET (SPN)
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Execution
Time
64921.6Sec
122572.8Sec
175912.3Sec
231812.8Sec
290125.1Sec
348221.9Sec
400549.8Sec
457152.6Sec

Memory
Usage
46400 K
47330 K
47801 K
47558 K
49120 K
48990 K
50152 K
55052 K

Page
Memory
28356 K
28551 K
29125 K
29550 K
35140 K
33184 K
38526 K
38894 K

Simulimi është kryer në .NET dhe është vlerësuar performanca e rrjetit SP për madhësi të
ndryshme të dhënash në hyrje duke ndryshuar paraprakisht numrin e raundeve. Siç tregohet edhe
në grafik për të dhëna specifike në hyrje kemi informacion rreth kohës së ekzekutimit dhe
përdorimit të memories pas shifrimit që jepen në tabelën 2.1. Me rritjen e të dhënave në hyrje
(Data Load), shohim një rritje të përdorimit të kujtesës dhe kohës së ekzekutimit të algoritmit
[39], [138]. Edhe pse rezultatet e simulimit tregojnë se rrjeti SP operon mjaft shpejt është
mjaftueshëm vulnerabël kundrejt sulmeve, dhe për efekt përmirësimi u shfaqën në përdorim
shifrat produkt [17]. Gjithashtu në qoftë se duhet të përcaktojmë se cili algoritëm përshtatet më
mirë për çfarë aplikacioni nisemi nga faktorë të ndryshëm dhe në disa raste vendimmarrja bëhet
realisht e vështirë. Një tjetër metodë mbi krahasimin e algoritmave, sipas Eli Biham në vitin
1998, bazohet në “variantet e sigurt minimalë”, (minimal secure variants). Biham tentoi të
normalizojë algoritmat duke përcaktuar numrin minimal të raundeve për të cilin algoritmi
konsiderohej i sigurt, por realisht nuk ka metoda të gatshme për përcaktimin e këtyre vlerave.
Sipas Heys dhe Tavares [40] [41] [42] zëvendësimi i shtresës së përkëmbimit tek rrjetet SP me
një transformacion linear difuziv përmirëson karakteristikat avalanche të shifrës dhe rrit
rezistencën e shifrës ndaj kriptoanalizës diferenciale dhe lineare. Kriptoanaliza lineare [43] dhe
diferenciale [44] janë dy sulmet më të fuqishëm në bllokshifra. Kombinimi i primitivave ose
transformimeve të ndryshëm kriptografikë vlerësohet si shumë sfidues dhe shtimi në çdo raund i
një procesi stokastik ose një gjeneratori të numrave të rastit mund të jetë thelbësor në sigurinë
dhe performancën e një algoritmi. Rrjeti SP është shumë i hasur në algoritma të sotme dhe me
një performancë relativisht të mirë. Për këtë arsye e studiojmë këtë rrjet dhe mendojmë sesi
mund të bëjmë ndryshime në strukturë për të kryer vlerësime dhe për të bërë një sërë supozimesh
rreth sigurisë që ofron. Ajo që vlen të përmendet ka të bëjë me studimin e veçorive të kutive të
zëvendësimit (S-Box) dhe numrin e nevojshëm të raundeve që rrjeti SP të jetë i sigurt (Kapitulli
3).
2.1.2 Shifrat ideale dhe numrat e rastit
Gjenerimi i numrave të rastit është një primitiv i rëndësishëm në shumë mekanizma
kriptografikë. Për shembull, çelësat për shifrim nevojitet të gjenerohen në mënyrë që të jenë të
paparashikueshëm për sulmuesin. Gjenerimi i numrave të rastit paraqet disa çështje sfiduese.
Shpesh në aplikacionet kriptografikë, duhet të performohet një ndër hapat e mëposhtëm:
(i) Në një bashkësi prej n elementesh (si {1, 2, . . . , n}), zgjidhet një element i rastit.
(ii) Në një bashkësi sekuencash (vargje karakteresh) me gjatësi m mbi disa alfabete të fundëm A
me n simbole, zgjidhet një sekuencë e rastit.
(iii) Gjenerohet një sekuencë simbolesh të rastit me gjatësi m mbi një bashkësi prej n simbolesh.
Gjetja e metodave të mira për gjenerimin e sekuencave të rastit është e vështirë. Meqënëse
burimet e vërteta të sekuencave të rastit (në qoftë se ka) vijnë nga mjete fizike, tentojnë të jenë
ose të kushtueshme ose të ngadalta në gjenerim vlerash. Për kapërcimin e këtyre problemeve, ka
metoda që përdoren në ndërtimin e sekuencave pseudo të rastit në një mënyrë deterministike
nisur nga një sekuencë më e shkurtër rastësore e quajtur farë (seed). Një numër algoritmash është
zhvilluar për gjenerimin e sekuencave bit pseudo të rastit të tipeve të ndryshëm, ku disa janë jo të
përshtatshme për qëllime kriptografike. Sipas Knuth1 (1981), “numrat e rastit nuk duhet të
gjenerohen me një metodë të zgjedhur po rastësisht” [45].
1

“Random numbers should not be generated with a method chosen at random”
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2.2 Algoritmat kriptografike dhe analizimi i tyre
Teknikat kriptografike, si shifrimi, nënshkrimet dixhitale, skemat e menaxhimit të çelësave dhe
ndarjes së “sekretit”, janë blloqet e rëndësishëm ndërtues në implementimin e të gjithë
shërbimeve të sigurisë. Është e rëndësishme që algoritma të kategorive të ndryshme të
analizohen me kujdes dhe të specifikohet efikasiteti dhe performanca e tyre në skenare dhe
aplikacione të ndryshme.
2.2.1 Krahasimi i algoritmave simetrike dhe asimetrike
Kërkimi rreth skemave të reja me çelës publik, përmirësimeve mbi mekanizmat ekzistues
kriptografikë, dhe provave të sigurisë rritet me një shpejtësi të konsiderueshme. Realizimi i
objektivave të sigurisë në lidhje me algoritmat kriptografike varet nga përdorimi dhe përshtatja e
tyre në aplikacione të ndryshëm. Në varësi të vendndodhjes së të dhënave (në hapësirën ruajtëse
ose në transmetim) ne mund të përdorim shifrim simetrik ose asimetrik, duke vlerësuar
performancën e përgjithshme në secilin rast.
Algoritmat e shifrimit simetrik janë shumë efikase në procesimin e sasive të mëdha të
informacionit (vlera të larta në data throughput) dhe në aspektin kompjutacional janë më pak
intensive se algoritmat e shifrimit asimetrik. Disa implementime në hardware mund të shifrojnë
në nivel qindra MB për sekondë, ndërsa implementime në software shifrojnë në nivel MB në
sekondë. Gjithashtu algoritmat simetrike nuk konsumojnë shumë fuqi përllogaritëse.
Shpërndarja e çelësit në algoritmat simetrike është një ndër problemet bazë dhe kjo zgjidhet në
algoritmat asimetrike duke përdorur një çift çelësash.
Shifrat simetrike mund të shërbejnë si primitiva në ndërtimin e mekanizmave të ndryshëm
kriptografikë si gjeneruesit e numrave pseudo të rastit, funksionet hash dhe skemat e nënshkrimit
dixhital dhe mund të kompozohen për prodhimin e shifrave të fuqishme.
Një ndër disavantazhet e shifrave simetrike ka të bëjë me menaxhimin e çelësave, që kërkon
ekzistencën e një pale të tretë të besuar (TTP-Trusted Third Party) në rrjet. Megjithatë ekzistojnë
disa arsye si rrjedhojë e të cilave algoritmat simetrike përdoren gjerësisht si:
 Shpejtësia e procesorit, Kujtesa, Fuqia,
 Sulmet Back Door/ Rikuperimi i çelësit,
 Avancimet në Faktorizim,
 Kërkesa për autentifikim, dhe mekanizmin e Mos-mohimit.
Mund të thuhet se shifrat simetrike kanë një shtrirje më të gjerë në aspektin historik krahasuar
me shifrat asimetrike. Niveli i sigurisë së një algoritmi shifrimi varet kryesisht në madhësinë e
hapësirës së çelësit, fshehtësisë së çelësit, gjatësisë së tij, vektorit inicializues dhe mënyrën sesi
të gjitha këto funksionojnë së bashku.
Sidoqoftë, shifrimi me çelës publik bazohet në funksione matematikorë, është intensiv nga ana
komjutacionale dhe jo shumë efikas për pajisjet e vogla mobile [46].
Algoritmat simetrike përdoren më së shumti në shifrimin e trafikut (midis një serveri dhe klienti)
ose në shifrimin e të dhënave në hapësirën ruajtëse. Cikli i jetës së kriptografisë simetrike daton
kryesisht me standardin e shifrimit të të dhënave, DES (Data Encryption Standard, 1977),
adoptuar atëherë nga NBS (National Bureau of Standards) që tashmë njihet si NIST. [47]
Në punimin e Monika Agrawal etj. 2012 jepet një profil i detajuar i algoritmave të njohur të
shifrimit me çelës simetrik si DES, Triple DES, AES, dhe Blowfish [48]. Sipas saj algoritmat me
çelës simetrik performojnë më shpejt se algoritmat me çelës asimetrik si RSA etj. dhe kërkesat
për memorie në algoritmat simetrike janë më të ulëta se në algoritmat asimetrike.
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Algoritmat me çelës asimetrik përdoren zakonisht në nënshkrimin dixhital të të dhënave dhe/ose
shkëmbimin e çelësave sekret që mund të përdoren me një algoritëm me çelës simetrik për të
shifruar më tej të dhënat. Zakonisht këto algoritma nuk përdoren për shifrimin e linjave të
bisedimit ose sepse nuk munden (DSA, Diffie-Hellman) ose sepse ka kufizime mbi shpejtësinë
(RSA). Shumica e algoritmave me çelës asimetrik përdorin funksionet hash për qëllime të
brendshme. Ndër aplikimet më të rëndësishme të kriptografisë me çelës publik mund të
përmendim autentifikimin dhe nënshkrimet dixhitale.
PGP është një paketë soft e zhvilluar fillimisht nga Phil Zimmerman që mundëson shifrim dhe
autentifikim për letrat elektronike dhe aplikacionet mbi hapësirat ruajtëse të dosjeve dhe ishte e
disponueshme në platforma të shumta duke përdorur teknikat ekzistuese të shifrimit. Paketa
mundësonte shifrimin e mesazheve, nënshkrimet dixhitale, kompresimin e të dhënave, dhe
verifikimin në e-mail. PGP përdor algoritmin asimetrik RSA për transportin e çelësit dhe
algoritmin simetrik IDEA për shifrimin në masë të mesazheve.
Aplikacione dhe shërbime të tjera të njohura janë: Stampimi i kohës (Time Stamping),
transaksionet monetare elektronike, komunikacionet e sigurt rrjet (SSL, Kerberos me përdorimin
e RSA, RC2, RC4, IDEA, DES dhe 3-DES), dhe shifrimi i të dhënave në disk.
Zakonisht bllokshifrat me çelës privat janë përdorur gjerësisht për shifrimin e të dhënave dhe të
linjave të komunikimit. Çelësi kombinim në sistemet me çelës publik bazohet në numrat e
thjeshtë, dhe konsiderohet mjaft i sigurt. Një formë e algoritmave asimetrike si për shembull
kriptografia e vijave eliptike (ECC) konsiderohet efikase në kursimin e baterisë sepse konsumon
më pak fuqi në arritjen e një niveli specifik të sigurisë.
Në shqyrtim kemi marrë algoritmat Blowfish dhe RSA si përfaqësues të dy kategorive bazë që
po studiojmë [83]. Blowfish funksionon me njësi 64-bit me gjatësi të ndryshueshme të çelësit
nga 32-bit deri në 448-bit [49]. Çdo bllok 64-bit ndahet në dy fjalë 32-bit dhe çdo bllok shifrohet
duke performuar 16 raunde shifrimi (Fig. 2.2). Në formë bazike algoritmi përbëhet nga dy pjesë:
një pjesë e zgjerimit të çelësit (key-expansion) dhe një pjesë e shifrimit të të dhënave. Zgjerimi i
çelësit konverton një çelës prej më së shumti 448 bit në vargje nënçelësash në total 4168 byte.
Procesi i gjenerimit të nënçelësave kërkon mjaft kohë dhe shton kompleksitet të konsiderueshëm
për një sulm brute-force.
Mund të thuhet se suksesi në thyerjen e skemës së shifrimit në algoritmin Blowfish është një
sfidë në progres. Blowfish është një metodë alternative shifrimi e shpejtë, e sigurt dhe pa pagesë.

Figura 2.2 Paraqitja e një raundi në Blowfish
RSA është një algoritëm i ndryshëm nga algoritmi i mësipërm, operon si një kriptosistem
asimetrik me një çift çelësash, një privat dhe një publik. Fuqia e këtij algoritmi qëndron në
vështirësinë e kryerjes së faktorizimit të numrave të plotë, veçanërisht në rastin e numrave të
thjeshtë të mëdhenj dhe përdoret gjerësisht për transmetimin e sigurtë të të dhënave.

30

Për këtë arsye nga Laboratorët e RSA (RSA Labs) u iniciua në 18 Mars 1991, Sfida e
Faktorizimit të RSA (RSA Factoring Challenge, Tabela 2.2) për inkurajimin e kërkimit mbi
teorinë kompjutacionale, mbi vështirësinë praktike të faktorizimit të numrave të plotë pozitivë të
mëdhenj, dhe thyerjen e çelësave të RSA që përdoren në kriptografi [50].
Duke ditur se RSA është një algoritëm relativisht i ngadaltë, përdoret më pak në shifrimin e
drejtpërdrejt të të dhënave. Zakonisht shifrimi dhe deshifrimi i tyre kryhet mjaft shpejt nga
algoritma simetrike dhe çelësat e përdorur në to mund të shifrohen duke përdorur algoritmin
RSA.
Skemat e sigurta padding (një numër praktikash të dallueshme brenda skemës) janë esenciale në
sigurinë e nënshkrimit të mesazheve dhe gjithashtu në shifrimin e tyre. Vlen për t’u përmendur
se përdorimi i çift-çelësave të ndryshëm të RSA në shifrim dhe nënshkrim është potencialisht më
i sigurtë.
Ekzistojnë zgjidhje të ndryshme personale RSA si mjetet RSA SecurID që mundëson një zgjidhje
të integruar identiteti, end-to-end e cila lejon organizatat të konfirmojnë dhe menaxhojnë
identitetet dhe të ofrojnë akses të sigurt dhe konvenient nga një endpoint në një cloud [8]. Në
praktikë, çelësat RSA janë zakonisht 1024 në 4096 bit. Një pajisje teorike hardware si
TWIRL përshkruar nga Shamir dhe Tromer në vitin 2003 vuri në diskutim sigurinë e çelësave
prej 1024 bit dhe tashmë rekomandohet që n të jetë të paktën 2048 bit.
Një kriptosistem konsiderohet i sigurt në qoftë se kostoja e thyerjes së tij e tejkalon vlerën e
kostos së të dhënave në të.
Duke marrë parasysh se fuqia përllogaritëse e kompjuterave rritet në vazhdimësi, thyerja e
kriptosistemeve nëpërmjet sulmeve brute force bëhet akoma më e thjeshtë. Nga një raportim nga
website i RSA vlerësohet se një çelës 512-bit mund të faktorizohet me një kosto të
përballueshme dhe rekomandohet që çelësat 512-bit nuk ofrojnë siguri të mjaftueshme, kështu që
çelësat RSA për përdorim personal preferohet të jenë 768-bit, për përdorim korporatash 1024 bit,
dhe 2048 bit në rastin kur çelësat RSA përdoren si çift çelësash në autoritetet e certifikimit (CA).
Në lidhje me përdorimin e çelësave të duhur duhet patur kujdes sidomos në aplikacionet që
kërkojnë siguri afatgjatë dhe kur kemi të dhëna me vlerë të lartë financiare.
Tabela 2.2 Sfida e Faktorizimit të algoritmit RSA
RSA

RSA576

RSA640

RSA704

RSA768

Vlerat
binare
576
640
704
768
Çmimi
i
ofruar
10,000$ 20,000$ 30,000$ 50,000$
Viti
i
faktorizimit 2003
2005
2012
2009

RSA896

RSA1024

RSA1536

RSA2048

896

1024

1536

2048

75,000$ 100,000$

150,000$

200,000$

----

-------

-----------

------

Një tjetër veçori shumë e rëndësishme në lidhje me algoritmin RSA ka të bëjë me gjenerimin e
numrave realisht të rastit, çka kushton mjaftueshëm. Kur bëhet fjalë për thyerjen e RSA dhe
sigurisë së algoritmave të tjerë kompjuterat kuantum patjetër që bëjnë diferencë me fuqinë
përllogaritëse që kanë. Algoritmi RSA dhe teknologjitë RSA hasen në një numër shumë të madh
produktesh në përdorim në ditët e sotme (Microsoft Windows, Netscape Navigator, Intuit
Quicken, Lotus Notes, PGP etj.).
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Siguria kundrejt performancës në teknika të ndryshme shifrimi
Çështjet e sigurisë dhe metrikat e performancës variojnë sipas algoritmave dhe përdorimit të tyre
në aplikacione specifikë. Sipas Bruce Schneier është vlerësuar se nevojitet një fjalëkalim prej 98karakteresh në anglisht për një çelës 128-bit dhe rekomandohet se duhet përdorur një çelës 256bit për të dhëna që kemi synim ti ruajmë për 20-30 vite.
Ajo që vlen është siguria e sistemit në tërësi: gjatësia e çelësit, ruajtja e çelësit privat,
gjeneratorët e numrave realisht të rastit dhe algoritmi i përshtatshëm dhe i duhur.
Zakonisht metrikat ose vlerat matëse që merren në konsideratë në vlerësimin e algoritmave janë:
shpejtësia e procesimit, sasia e të dhënave në procesim (throughput), konsumimi i energjisë,
madhësitë e paketave dhe llojet e tyre.
Teknikat simetrike janë më efikase në praktikë krahasuar me teknikat asimetrike, shumica e
aplikacioneve mbi sigurinë përdorin kriptografinë simetrike për të siguruar Privatësinë,
Autenticitetin dhe Integritetin e të dhënave sensitive. Megjithëse një pjesë e mirë e aplikacioneve
të kriptografisë me çelës publik funksionojnë në një formë hibride: duke transmetuar një çelës
shifre me teknika asimetrike ndërkohë duke shifruar të dhënat në transmetim me teknika
simetrike me çelësin e lartpërmendur. Gjatë vlerësimit të performancës së algoritmave të
ndryshëm ekzistojnë situata ku duhet të biem në kompromis në lidhje me treguesit dhe metrikat e
vlerësimit si shpejtësia e shifrimit, konsumimi i energjisë, sasia e të dhënave në procesim,
performanca e përgjithshme dhe siguria. Një algoritëm mund të jetë shumë i sigurt por ndoshta
do të na duhet të biem në kompromis me faktin që algoritmi mund të konsumojë shumë energji
dhe raste të tjera si ky.
Sipas Salama etj. (2010) pasi është matur konsumimi i energjisë në lidhje me shifrime të
ndryshme simetrike në pajisje handheld, është treguar se vetëm pas 600 shifrimesh të një skedari
5 MB duke përdorur Triple-DES fuqia e mbetur e baterisë ishte 45% dhe shifrimet e mëtejshme
nuk do të ishin të mundura pasi konsumimi i baterisë shumë shpejt do të merrte fund [11].
Sipas Ruangchaijatupon etj. (2001) ka rezultuar se algoritmi AES është më i shpejtë dhe më
efikas se algoritmat e tjera të shifrimit [46]. Kur merret në konsideratë transmetimi i të dhënave
ekziston një diferencë jo domethënëse përsa i përket performancës së skemave të ndryshme me
çelës simetrik.
Rritja e madhësisë së çelësit me 64-bit në AES çon në rritjen e konsumimit të energjisë me rreth
8% pa patur transferim të dhënash, gjithashtu zvogëlimi i numrit të raundeve çon në kursim të
energjisë. Gjatësia e çelësit dhe mënyra e operimit të AES janë veçori të rëndësishme në lidhje
me sigurinë e përgjithshme të AES.
AES në modën e operimit ECB operon më shpejt sesa në modën CBC e cila është më komplekse
për shkak të formës key-chaining dhe patjetër që kjo e dyta është më e sigurt. R. Chandramouli
(2006) në një punim vetjak investigoi algoritmat e shifrimit dhe konkluzioni bazë që u arrit
konsistonte në faktin se konsumimi i energjisë ndryshonte në mënyrë lineare me numrin e
raundeve të algoritmave të ndryshme kriptografike [51].
Në praktikë, shumica e kolapseve në sistemet kriptografikë nuk derivojnë nga pikat e dobëta të
algoritmave të përdorur sesa nga shfrytëzimi i të metave indirekte në mënyrën sesi algoritmat
implementohen ose nëpërmjet shfrytëzimit të ndërlidhjeve midis implementimit të algoritmave
dhe mjedisit ku këto të fundit operojnë [21].
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Teorikisht, sa më i gjatë të jetë çelësi, aq më e vështirë bëhet thyerja e të dhënave të shifruara.
Gjithashtu gjatësia e çelësit ndikon në kohëzgjatjen e veprimeve të shifrimit dhe deshifrimit,
megjithatë me kompjuterat e sotëm kjo nuk përbën problem. Shpejtësia mund të jetë çështje kyç
në kartat smart.
Në qoftë se marrim në shqyrtim gjatësitë e çelësave në lidhje me algoritma të ndryshme, mund të
themi se një çelës 192-bit në 3DES është ekuivalent në terma sigurie me një çelës 2048-bit të
RSA, dhe një çelës 128-bit i AES është ekuivalent me një çelës 3072-bit i RSA [52].
Një algoritëm mund të performojë shpejt por mund të mos konsiderohet i sigurt, ose është i
sigurt por mund të konsumojë shumë energji gjatë operimit dhe mund të jetë i shtrenjtë. Mënyrat
e ndryshme të shifrimit që hasen në bllokshifra (ECB, CBC, OFB, CFB, CTR, etj.) prodhojnë
rezultate të ndryshme. Të gjitha këto metoda me përjashtim të modës ECB kërkojnë gjenerimin e
një vektori unik inicializues (IV) dhe kalimin tek marrësi bashkë me tekstin e shifruar. Në modën
e operimit ECB, çdo bllok shifrohet në mënyrë të pavarur dhe është më pak i sigurt. Në mënyrat
e tjera të operimit, çdo bllok (128 bit për AES dhe 64 bit për Blowfish dhe DES) shifrohet
pothuajse njëlloj duke përdorur çelësin dhe më pas rezultati kombinohet me rezultatin e shifrimit
të një blloku paraprak në sekuencë. Kjo patjetër që e rrit sigurinë e shifrës, dhe siç pritet mënyra
e operimit CBC kërkon më shumë kohë procesimi se ECB për shkak të natyrës key-chaining
[53].
Kur teknika e përkëmbimit kombinohet me teknikën e zëvendësimit në një mënyrë ndërlidhëse
dhe të përsëritur, rezulton në një teknikë me dizenjo komplekse por të sigurt dhe efektive kur
përdoret numër i ndryshëm çelësash me madhësi të ndryshme [12].
Është fakt i njohur që algoritmi RSA nuk përdoret direkt për shifrimin e të dhënave për shkak të
kufizimeve në lidhje me shpejtësinë e procesimit. Përftimi i çelësit privat duke u nisur nga çelësi
publik në algoritmin RSA kërkon shumë veprime matematikore, çka është në kontrast me
algoritmat e shifrimit simetrik që shihen thjesht si “forma” në lidhje me përzierjen e biteve së
bashku.
Në simulim janë analizuar algoritmat RSA dhe Blowfish në platformën .NET në një laptop në
Windows 10 Pro (64-Bit). Siç tregohet në Tabelën 2.3 dhe Figurën 2.3, duket mjaft qartë
diferenca mbi kohën e shifrimit të dy algoritmave. RSA është mjaft i ngadaltë në krahasim me
Blowfish, por janë të dy algoritma të sigurt dhe mund të përdoren në mënyrë shumë efikase në
varësi të aplikacionit dhe të dhënave.
Tabela 2.3 Rezultatet mbi krahasimin e Blowfish dhe RSA
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Figura 2.3 Shifrimi në RSA dhe Blowfish me çelës 128 bit (majtë) dhe 256 bit (djathtë)
Si rezultat, mund të themi se të gjitha teknikat janë të përdorshme në shifrim në kohë reale. Çdo
teknikë është unike në llojin e vet, dhe mund të jetë e përshtatshme në aplikacione të ndryshme.
Në aplikacionet e sotme, algoritma të ndryshme mund të përdoren bashkë, mund të shifrojmë me
një algoritëm asimetrik një çelës shifrimi të gjeneruar në formë të rastit, ndërkohë që çelësi i
rastit shifron mesazhin aktual duke përdorur një algoritëm simetrik (zarf dixhital).
Sipas metrikave të ndryshme në lidhje me sigurinë algoritmat kriptografike mund të përdoren në
disa raste për të konsumuar energji të ulët si në rastin e kriptografisë lightweight, ose për
shifrimin në masë të të dhënave si algoritmat simetrike (pasi janë më të shpejta) ose në shifrimin
e çelësave si algoritmi RSA etj. Metrikat e sigurisë janë të ndryshme për aplikacione dhe sisteme
të ndryshme, ndaj kombinimi i algoritmave kriptografike si në shifrimin hibrid është një teknikë
mjaft e aplikuar në lidhje me përmirësimin e sigurisë të të dhënave dhe komunikacioneve në
tërësi.
2.2.2 Krahasimi i strukturave SP dhe Feistel
Rrjetat SP dhe strukturat Feistel janë arkitekturat bazë në lidhje me dizenjimin e bllokshifrave.
Rrjetat SP
Një rrjet SP është një seri veprimesh matematikore që përdoren në bllokshifra si për shembull në
AES (Rijndael), Safer, 3-Way etj.
Ky rrjet merr një bllok teksti fillestar dhe çelësin si input, dhe aplikon disa raunde alternuese (që
përbehen nga kuti S dhe kuti P) për të marrë bllokun e shifruar si rezultat. Kutitë S zëvendësojnë
një bllok të caktuar bitesh me një bllok tjetër dhe përfaqësojnë pjesën më të rëndësishme të një
rrjeti SP. Ajo çka është më e rëndësishme në lidhje me kutitë S ka të bëjë me jolinearitetin e tyre
brenda një kriptosistemi, që do të thotë se funksioni ndërmjet biteve të hyrjes dhe biteve në dalje
duhet të jetë jolinear. Një kuti e mirë S duhet të ketë veçori të caktuara të cilat shprehin mënyrën
sesi ndryshojnë bitet në dalje në bazë të ndryshimeve që ndodhin paraprakisht në bitet e hyrjes.
Për shembull efekti avalanche është veçoria sipas së cilës ndryshimi i një biti input do të
ndikonte në ndryshimin e gjysmës së biteve output. Analizimi i veçorive të kutive S mundëson
që ne të zgjedhim një kuti me veçori të mira e cila do të rezultonte e fuqishme kundrejt sulmeve
të ndryshëm (Kapitulli 3).
Një rrjet SP përbëhet zakonisht nga tre shtresa: zëvendësim, përkëmbim dhe mbledhje e çelësit
(XOR) si në figurën 2.4 . Shtresa e parë krijohet nga një numër zëvendësimesh të vogla jolineare
të implementuara për efektin e konfuzionit dhe shtresa e dytë është një transformim linear që bën
difuzimin e karakteristikave kriptografike të shtresës së zëvendësimit.
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Shtresa e tretë shton nën-çelësat e raundeve që gjenerohen nga çelësi origjinal dhe kjo shtresë
varion sipas shifrave.
Një rrjet SP me një çelës k ngjan me një hartë, ku bitet ndryshojnë vendet e tyre, ƒk: {0, 1}N →
{0, 1}N, dhe N është numri i biteve të tekstit fillestar dhe të shifruar. Ndër kutitë S më të
përdorshme janë me 4 ose 8 bite input, sipas kërkesave të memories dhe kjo varion. Përsëritja në
formë iteracionesh e transformimeve të mësipërm dhe krijimi i çelësit përbën një çështje kritike
lidhur me sigurinë e këtij rrjeti.

Figura 2.4 Paraqitja e një raundi në rrjetin SP
Kriteret bazë që matin efikasitetin e përdorimit të kutive S janë: Kriteri i Plotësisë (Completeness
Criteria, Kam dhe Davida, 1979), kriteri Avalanche (Feistel) ose AVAL, kriteri SAC (Strict
Avalanche Criteria) dhe kriteri BIC (Bit Independence Criteria) nga Webster dhe Tavares, 1985.
Këto kritere mund të testohen [54] dhe në këtë mënyrë mund të vlerësojmë një kuti S me
karakteristika të mira kriptografike për të qenë e fuqishme kundrejt sulmeve si kriptoanaliza
lineare dhe ajo diferenciale. Është e mundur që një algoritëm me strukturë SP të mos ketë kuti S,
për shembull algoritmi IDEA dhe konsiderohet mjaft i sigurt kundrejt një sërë sulmesh [38].
Strukturat Feistel
Shifrat Feistel janë struktura simetrike që përdoren në ndërtimin e bllokshifrave, të emërtuara
sipas fizikanit dhe kriptografit gjerman Horst Feistel. Një pjesë e madhe e bllokshifrave përdorin
këtë skemë, duke përfshirë edhe algoritmin DES. Ngjashmëria e madhe midis veprimeve të
shifrimit dhe deshifrimit në strukturën Feistel përbën një avantazh në shifrat e këtij konstrukti.
Një rrjet Feistel është një shifër përsëritëse me një funksion të brendshëm që njihet me termin
funksion raundi (round function) [5] dhe ky i fundit operon me gjysmën e biteve në një raund të
caktuar çka është dhe një tipar dallues i rrjetit Feistel.
Sikurse edhe të tjerë komponentë të DES, natyra përsëritëse e konstruktit Feistel mundëson
implementimin e kriptosistemit më lehtë në pajisje harduerike.
Struktura dhe veçoritë Feistel janë eksploruar në mënyrë të vazhdueshme dhe të gjerë nga
studiues të ndryshëm. Michael Luby dhe Charles Rackoff analizuan strukturat Feistel dhe
vërtetuan se në qoftë se funksioni round është një funksion i sigurt pseudo i rastit në aspektin
kriptografik, me një vlerë Ki të përdorur si seed, atëherë 3 raunde mjaftojnë për ta bërë
bllokshifrën një përkëmbim pseudo të rastit, ndërkohë 4 raunde janë mjaftueshëm për ta bërë një
përkëmbim “të fuqishëm” pseudo të rastit [55]. Për shkak të këtij rezultati të rëndësishëm shifrat
Feistel shpesh janë quajtur bllokshifrat Luby–Rackoff. Edhe pse një rrjet Feistel që përdor kuti S
(si DES) ngjan me rrjetat SP, ekzistojnë disa diferenca që bëjnë njërën ose tjetrën më të
aplikueshme në situata të caktuara.
Për një sasi të dhënë konfuzioni dhe difuzioni, një rrjet SP ofron më tepër paralelizëm të
qëndrueshëm (inherent parallelism) sipas Preneel etj. [56], kështu që — me një CPU të dhënë me
një numër të madh njësish ekzekutimi — mund të përllogaritet më shpejt se një rrjet Feistel,
Ferguson (2008) [57].
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Figura 2.5 Struktura Feistel në një raund
Procesorët me pak njësi ekzekutimi— si shumica e kartave smart— nuk mund të përfitojnë nga
avantazhi i paralelizmit koherent. Gjithashtu shifrat SP kërkojnë kuti S që mund të performojnë
deshifrim (të jenë të kthyeshme), ndërsa funksionet e brendshëm Feistel nuk kanë kufizim të tillë
dhe mund të ndërtohen si funksione me një kalim.
Gjithashtu ka algoritma kriptografike me strukturë Feistel që nuk përmbajnë kuti S, si për
shembull algoritmi TEA (Tiny Encryption Algorithm). Në të njëjtën kohë, ka algoritma
kriptografike që nuk kanë as strukturë SP as strukturë Feistel por një strukturë heterogjene si
AES (Mars).
Siguria dhe Skalabiliteti
Qëllimi principal që udhëheq dizenjimin e një algoritmi kriptografik duhet të jetë siguria
kundrejt sulmeve të paautorizuara. Në botën reale, sidoqoftë, performanca dhe kostoja e
implementimit janë mjaft të rëndësishme. Jo rrallë herë kriptografia paraqet probleme të sigurisë
kur ajo nuk implementohet në formë korrekte. Para aplikimit të një algoritmi të përshtatshëm në
një aplikacion të caktuar duhet të dihen paraprakisht pikat e forta dhe limitet e algoritmit konkret.
Siguria dhe skalabiliteti janë dy parametra të rëndësishëm por jo të vetmit përsa i përket
analizimit të algoritmave të ndryshme.
Skalabiliteti nënkupton shkallën e shifrimit të një algoritmi të dhënë, përdorimin e memories,
performancën Software/ Hardware dhe kohën kompjutacionale [38]. Një madhësi matëse e
afirmuar e fuqisë së një sistemi për ti rezistuar një sulmi ka të bëjë me veçorinë e
padallueshmërisë, Mansoor etj. (2013).
Blowfish është një bllokshifër simetrike që mund të përdoret efektivisht për shifrim dhe ruajtje të
të dhënave. Merr një çelës me gjatësi të ndryshueshme, nga 32 bit në 448 bit, duke e bërë ideal
për ruajtjen e të dhënave dhe duke krijuar një nivel kompromisi (tradeoff) midis shpejtësisë dhe
sigurisë. Algoritmi Blowfish bazohet në rrjetin Feistel, duke përsëritur një funksion të thjeshtë
shifrimi 16 herë. Madhësia e bllokut është 64 bit, dhe çelësi mund të jetë me një gjatësi deri në
448 bit.
Sipas Bruce Schneier, Blowfish është më i shpejtë se shumica e algoritmave të shifrimit kur
implementohet në mikroprocesorët 32-bit me sasi të mëdha të dhënash, mund të implementohet
në procesorët 64-bit me 4 kuti S dhe me të njëjtin algoritëm të përdorur në formë të anasjelltë në
deshifrim [49].
Veçori të rëndësishme në dizenjimin e algoritmit mund të përmendim kutitë S që varen nga
çelësat (key-dependent) dhe skedulimi mjaft kompleks i tyre. Blowfish ngjan me algoritmin
CAST-128, por ky i fundit përdor kuti fikse të zëvendësimit.
Sipas Mansoor etj.(2013) algoritmi TEA është më i mirë nga algoritmat e tjerë ekzistues në
aspektin e performancës së shifrimit (E lartë) dhe përdorimit të memories (Minimum) [38]. Por
siguria e algoritmit është kompromentuar kështu që për momentin është e papërdorshme.
Blowfish është një algoritëm fleksibël dhe gjatësia e çelësit është shumëfish i 32 biteve.
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Katër raunde të Blowfish janë të ekspozuar kundrejt sulmeve diferenciale të rendit të dytë. Pra,
besueshmëria e Blowfish vihet në diskutim si pasojë e numrit të madh të çelësave të dobët, Elbaz
(2000) [58].
Në AES (Rijndael) implementimi i shifrës së anasjelltë është jo i përshtatshëm në një kartë
smart. Siguria e skemës Rijndael varet në natyrën e ndryshueshme të madhësisë së çelësit deri
në 256-bit, duke ofruar rezistencë kundrejt disa sulmeve të caktuar në të ardhmen (si sulmet
collision dhe algoritmat kompjuterike potenciale kuantum) [59]. Ekzistojnë disa pika të dobëta
(flaws) në algoritmat simetrike si çelësat e dobët, transmetimi jo i sigurt i çelësit sekret,
shpejtësia, fleksibiliteti, autentifikimi dhe besueshmëria.
Algoritmi DES është shumë i ngadaltë kur implementohet në software, algoritmi përshtatet më
mirë në implementimet në hardware.
Pas simulimit në .NET të dy algoritmave SPN dhe Blowfish me CPU 2.67 GHz dhe RAM 8 GB
me një numër raundesh të barabartë me 16 marrim rezultate të cilat paraqiten në figurën 2.6.
Duket qartë se koha e duhur për shifrimin e të njëjtës sasi të të dhënave është mjaft e ndryshme
[84].
Rrjeti SP operon shumë më shpejt por është shumë vulnerabël ndaj sulmeve, ndërsa Blowfish siç
pritet operon më ngadalë por është shumë i sigurt.
Sipas Tingyuan etj. (2009) algoritmi Blowfish është i thjeshtë në implementim pasi të gjithë
veprimet që kryhen janë veprimi XOR dhe mbledhja [60].
Për më tepër shpejtësia e shifrimit dhe e deshifrimit e këtij algoritmi është më e madhe krahasuar
me algoritma të tjerë të njohur në ditët e sotme dhe sipas Meyers etj. (2008) algoritmi Blowfish
tregon superioritet mbi algoritmat simetrike si DES, AES, dhe Triple DES [61].
Funksioni F në algoritmin Blowfish mundëson një nivel të lartë sigurie në shifrimin e të dhënave
64 bit. Sipas aplikacioneve specifike ekziston një masë jo fikse në lidhje me sigurinë: nuk ka
siguri të plotë në lidhje me përcaktimin e algoritmit më të sigurt dhe me efikasitetin e tij. Kjo
varet nga disa faktorë dhe është relative.

Figura 2.6 Analizimi krahasues i rrjetit SP dhe Strukturës Feistel
Pas simulimit dhe vlerësimit në tërësi të algoritmave me strukturat e mirënjohura për
kriptografinë simetrike nuk mund të kemi një përcaktim të prerë për të vlerësuar se cila ndër
strukturat e mësipërme është më e mira.
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AES (Rijndael) ka një strukturë SP dhe është standardi i ri i sigurisë pas DES dhe 3-DES dhe
Blowfish gjithashtu është një standard shumë i sigurt dhe ka një strukturë Feistel. Rrjeti SP
operon me të gjitha bitet ndërkohë që struktura Feistel operon me një pjesë të tyre. Të dy
arkitekturat e bllokshifrave përdorin zëvendësim dhe transformim linear për implementimin e
principeve të Shannon dhe janë shembuj zbatimi të shifrave produkt. Bllokshifrat iterative kanë
disa avantazhe: është e mundur që të implementohen në një mënyrë efikase, sepse mund të
ripërdoret i njëjti kod në çdo raund. Për më tepër, është më e lehtë të analizohen në
këndvështrimin e sigurisë pasi studime të ndryshme teorike rreth bllokshifrave iterative janë të
disponueshme.
2.2.3 Performanca e algoritmave në platforma të ndryshme
Ekzistojnë shumë forma implementimi të algoritmave kriptografike në software ose hardware që
kanë efikasitet të caktuar dhe kjo ka të bëjë me karakteristikat e një algoritmi: arkitektura,
skalabiliteti, siguria etj.
Gjithashtu është kryer një punë e gjerë analizuese mbi algoritmat simetrike apo asimetrike dhe
përdorimin e kombinuar të tyre sipas platformave të ndryshme harduerike për të dhëna të
ndryshme.
Rezultatet e marra nga studiuesit Salama dhe Elminaam (2009) identifikuan një performancë më
të mirë të algoritmit Blowfish dhe superioritet në throughput dhe konsumim energjie në
platforma të ndryshme në krahasim me AES, [62].
Ndërkohë sipas Elkilani etj. (2009) [63] pas testimit të algoritmave të ndryshme të shifrimit në
lidhje me aplikacionet videostreaming AES rezultoi të jetë algoritmi më efikas në lidhje me
sigurinë e transmetimeve video në kohë reale.
Sipas autorëve Ramesh dhe Umarani, (2013) [64], pas krahasimit të algoritmave të ndryshme u
konstatua se nuk kishte diferencë domethënëse në performancën e skemave të ndryshme me
çelës simetrik në rastin e transmetimit të të dhënave dhe shifrimit të dosjeve imazh, dhe sistemi i
operimit Windows 7 rezultoi të kishte performancë më të mirë.
Sipas Dixit etj. (2013) [65], algoritmi Blowfish është i përshtatshëm në aplikacione ku çelësi nuk
ndryshon shpesh, si një linjë komunikimi ose një shifrues automatik dosjesh dhe për sisteme të
vogla embedded si pajisjet mobile, kartat smart etj.
Shifrimi në AES është i shpejtë dhe fleksibël dhe mund të realizohet në platforma të ndryshme
sidomos në pajisje të vogla, Naik etj. (2001) [66]. Një vlerësim i rëndësishëm që ka të bëjë me
madhësinë e çelësit është se sa më i madh të jetë çelësi aq më shumë konsumim të kohës dhe të
baterisë do të kemi gjatë operimit të një algoritmi. Efikasiteti në lidhje me energjinë është një
tjetër çështje e rëndësishme në ditët e sotme përsa u përket skemave dhe protokolleve në sigurinë
e informacionit.
Sipas rezultateve në Crypto++ Benchmark (2008) [68], dhe punimit të Nadeem (2006) [21] pas
implementimit dhe testimit të algoritmave të ndryshme me çelës sekret në dy makina të
ndryshme si: P-II 266 MHz dhe P-4 2.4 GHz, algoritmi Blowfish rezultonte të kishte
performancë mjaft të mirë krahasuar me algoritmat AES, DES dhe 3DES. Gjithashtu AES kishte
performancë më të mirë se 3DES dhe DES dhe 3DES kishte një vlerë të throughput sa 1/3 e
DES.
Sipas McKay (2005), në rastin e algoritmit AES rritja e madhësisë së çelësit çonte në ndryshim
të qartë të konsumimit të baterisë dhe kohës. Kalimi nga një çelës 128-bit në 192-bit shkaktonte
rritje në konsumim të fuqisë dhe kohës me një vlerë rreth 8% dhe kalimi në një çelës 256-bit me
rritje në një vlerë rreth 16% [68].
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Edhe në rastin e algoritmit RC6 rritja e madhësisë së çelësit (128-bit, 192-bit, dhe 256-bit) do të
çonte në diferenca të dukshme në lidhje me konsumimin e baterisë dhe kohës.
Sipas rezultateve të marra nga Rizvi (2011), [69] kishte një superioritet të algoritmit Blowfish në
krahasim me AES dhe CAST, në shifrimin e teksteve dhe imazheve, por algoritmi CAST
performonte më shpejt në shifrimin e dosjeve audio. Zakonisht algoritmat performonin më shpejt
në sistemin e operimit Windows XP sesa në sistemet Windows Vista dhe Windows 7. Sipas
Çakiroglu (2010) në punimin e tij algoritmi AES ishte më i mirë në aspektin e kërkesave për
memorie dhe vlerës throughput [70].
Një ide e përgjithshme rreth shifrave varg dhe bllokshifrave është dhënë edhe në punimin [71] ku
autorët pas krahasimit të algoritmave duke përdorur RC4 dhe shifrën Hill, arritën në përfundimin
se shpejtësia e shifrimit dhe deshifrimit të shifrave varg ishte më e madhe në krahasim me
bllokshifrat sepse teknika e shtimit të biteve (bit padding) në bllokshifra shtonte konsumimin e
kohës dhe fuqisë.
Gjithashtu sipas Orner (2010) shifrat varg ishin më të shpejta në krahasim me bllokshifrat [72]
dhe shifrat varg përmbushnin kërkesat e aplikacioneve multimedia me vlerë të lartë throughput,
kompleksitet të ulët H/W në varësi të teknologjisë.
Sipas Singhal (2011), algoritmi RC4 ishte i shpejtë dhe efikas përsa i përket energjisë së
nevojshme në shifrim dhe deshifrim [73]. Ekziston një kontradiktë e pastër në lidhje me sigurinë
që ofrojnë algoritmat, RC4 është më i shpejtë se AES por jo aq i sigurt. AES është kompleks dhe
konsiderohet algoritëm i sigurt, ndërkohë që nga ana tjetër algoritmi RC4 ka disa vulnerabilitete
që e bëjnë jo të sigurt, sidomos gjatë përdorimit në protokollet WEP duke i bërë edhe këta të
fundit jo të sigurt. Në këtë mënyrë evidentojmë disa veçori të algoritmave specifike kriptografike
që ekspozojnë anë të forta dhe të meta gjatë implementimit në skenare të ndryshme.
Vlera throughput e një skeme shifrimi llogaritet si teksti fillestar në total i shifruar (në byte)
pjestuar me kohën e shifrimit. Me rritjen e vlerës throughput, konsumimi i fuqisë zvogëlohet.
Një çelës më i madh rezulton në një algoritëm më të ngadaltë. Me një çelës më të vogël, një
numër më i vogël bitesh përfshihet, duke zvogëluar kohën e kryerjes së një cikli ekzekutimi.
Efekti i një çelësi më të madh në një shifër varg është i njëjtë me atë në bllokshifra: e ngadalëson
shifrimin. Në simulim janë marrë madhësi të ndryshme dosjesh tekst (128, 256, 512 dhe 1024
KB) në gjuhën e programimit Java si gjuhë më e mirë përshtatur në dy sistemet e operimit:
Windows 10 Pro (64-Bit) dhe Linux- Kali 201 [85].
Tabela 2.4 Shpejtësitë e Shifrimit (Mesatarja)
Vlera Mesatare
e kohës së
shifrimit (ms)
AES
Blowfish

Windows

Linux

170.9737
168.5393

161.7978
160.2342

RC4

101.1235

94.0074
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Tabela 2.5 Vlerat Throughput
Throughput
(KB/ms)

Windows

Linux

AES
Blowfish

11.23
11.39

11.86
11.98

RC4

18.98

20.42

Vëmë re se vlerat throughput rriten (nga Windows në Linux), në këtë rast konsumimi i fuqisë
zvogëlohet dhe mund të themi se algoritmat performojnë më mirë në Linux.
Për të përcaktuar se cili algoritëm është më i miri nisemi nga disa kritere: sa i sigurt gjykohet për
momentin një algoritëm në literaturën kriptografike, karakteristikat e performancës së algoritmit,
sa i sigurt është politikisht vendimi në lidhje me përdorimin e një algoritmi të caktuar, dhe
ndërveprimi me një sistem shumë të përdorshëm.
Siç është e dukshme edhe në Tabelën 2.4 algoritmi Blowfish dhe AES shfaqin superioritet në
performancë në platforma të ndryshme sepse tregojnë më tepër qëndrueshmëri. AES është më
efikas se algoritmi RC4 për një madhësi më të vogël pakete ndërsa për paketa më të mëdha RC4
është më i shpejtë dhe efikas. Në simulim gjatësia e çelësit është 128 bit dhe kjo nuk ndryshon.
Nuk na rezulton një diferencë domethënëse në kohën e shifrimit përsa i përket ndryshimit të
tipeve të dosjeve si audio, video, apo tekst dhe ndaj është marrë një vlerë mesatare e shpejtësive
të shifrimit.
RC4 performon më shpejt dhe ka një vlerë më të lartë throughput dhe pse përdorimi i këtij
algoritmi është i limituar si pasojë e vulnerabiliteteve që ka në ditët e sotme. Algoritmi ka një
sërë dobësish në sekuencën e numrave të rastit që përdor sipas Klein (2008) [74]. Gjithashtu RC4
konsiderohet i vjetër dhe jo i sigurt në kontrast me algoritmat AES dhe Blowfish. Performanca e
tyre është e ndryshme në Linux, algoritmat performojnë më shpejt, Blowfish ka një kohë shifrimi
jo shumë më të ulët në krahasim me AES, RC4 performon më shpejt se të dy algoritmat e
mësipërme. Gjithashtu, Blowfish është më efikas në shifrimin e imazheve.
Siç duket edhe në tabelën 2.5 AES (128) paraqet më tepër qëndrueshmëri në platformat e
ndryshme harduerike si në rastin e mësipërm: nga Windows në Linux.
Një tjetër rezultat i rëndësishëm në lidhje me shpejtësinë e shifrimit të një algoritmi ka të bëjë me
faktin se jo gjithmonë shpejtësia e justifikon sigurinë në tërësi të përdorimit të një algoritmi
kriptografik. Një kombinim i algoritmave AES dhe RC4 mund të jetë një zgjidhje mjaft e mirë
për të kursyer energji edhe pse jo gjithnjë duhet të ndodhë kështu.
Perspektiva e përhershme sfiduese për të pasur algoritma kriptografike efikase në përdorim sipas
aplikacioneve dhe sistemeve specifike ka të bëjë me krijimin e algoritmave të reja edhe në formë
të kombinuar për të marrë si rezultat një performancë më të mirë në simulimin e tyre. Shpeshherë
është e nevojshme të përcaktohet se cili algoritëm përshtatet më së miri në çfarë mjedis operimi
sipas çështjeve bazë të sigurisë që shtrohen në një gamë të gjerë aplikacionesh të ditëve të sotme.
Ajo që synohet në të ardhmen ka lidhje me teknikat e reja të shifrimit që konsumojnë më pak
kohë dhe energji dhe për këtë arsye përpiqemi të krijojmë algoritma të fuqishme shifrimi të cilat
performojnë shpejt me një konsumim minimal të energjisë. Një ndër drejtimet në kriptografi e
fokusuar në këtë që sapo thamë është kriptografia lightweight.
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Ruajtja e të dhënave në sistemet e sotëm përbën një tjetër sfidë pasi kemi një sërë shërbimesh
cloud dhe programesh të cilat procesojnë të dhënat tona dhe mundësitë për të aksesuar në to janë
mjaft të larta. Ndaj është e domosdosshme që të njohim mirë skenarin e operimit të të dhënave
dhe të përcaktojmë mbrojtjen më të mirë në aspektin kriptografik.
2.2.4 Algoritmat kriptografike në përdorim
Teknologjitë e sotme që përfshijnë komunikacion (interneti, telefonat mobile, televizionet
dixhitalë ose pikat ATM) bazohen në shifra në ruajtjen e sigurisë dhe privatësisë, si kërkesa
kritike që parashtrohen rëndom. Produkte të ndryshëm janë zhvilluar në lidhje me adresimin e
çështjeve të sigurisë në një shoqëri intensive si kjo e sotmja dhe ekzistojnë disa objektiva të
sigurisë që lidhen ngushtë me sigurinë e informacionit që mund të përmbushen mjaft mirë me
ndihmën e algoritmave dhe skemave kriptografike [5].
Ekzistojnë disa forma teknologjie të sigurisë, por shifrimi është një ndër teknologjitë që duhet të
bëhet e njohur dhe e zakonshme për përdoruesit e kompjuterit. Ndaj tashmë është e
domosdosshme të krahasojmë algoritmat e ndryshme në aspektin e shpejtësive të
shifrim/deshifrimit. Algoritmat më të përdorur në ruajtjen e të dhënave janë: 3DES, RSA,
Blowfish, Twofish and AES [75]. Gjithashtu një trend në lidhje me përdorimin e algoritmave të
shifrimit është prania e tyre në çertifikatat e sigurisë, protokollet e ndryshëm dhe infrastrukturat
me çelës publik.
DES është standardi i parë i shifrimit i rekomanduar nga NIST dhe operon me çelës (56 bit) dhe
bllok të dhënash 64 bit. DES ka një strukturë Feistel, operon me një pjesë të biteve dhe tashmë
nuk konsiderohet algoritëm i sigurt [76].
3DES është një përmirësim i DES, që operon me bllok 64 bit dhe çelës 192 bit (168 bit). Në këtë
algoritëm shifrimi aplikohet tre herë për të rritur nivelin dhe kohën mesatare të sigurisë. Është
fakt i njohur se 3DES është metoda më e ngadaltë ndër bllokshifrat e tjera [77].
AES (Rijndael) është një bllokshifër dhe zakonisht operon me 256 bit nga tre gjatësitë e
mundshme të çelësave 128, 192 ose 256 bit. Shifron bllok të dhënash 128 bit në 10, 12 dhe 14
raunde në varësi të përmasës së çelësit.
Shifrimi në AES është i shpejtë dhe fleksibël, mund të implementohet në platforma të ndryshme
sidomos në pajisjet e vogla, çka përbën një avantazh tashmë [66].
Algoritmi Blowfish i krijuar nga Schneier dhe i njohur që në vitin 1993, nuk rezulton të jetë i
thyeshëm, të paktën jo plotësisht. Ky algoritëm është optimizuar në aplikacione harduerikë, edhe
pse si gjithë shifrat e tjera përdoret shpesh në aplikacionet softuerikë. Është bllokshifër 64 bit dhe
merr një çelës me gjatësi të ndryshueshme, nga 32 në 448 bit: zakonisht 128 bit. Sipas [67], [21]
Blowfish ka një performancë shumë të mirë krahasuar me, AES, DES dhe 3DES.
RSA emërtuar sipas krijuesve të saj (Rivest, Shamir, dhe Adleman) ka disa kufizime
operacionale. Me variantin më të përdorshëm (PKCS#1 v1.5), me një madhësi të çelësit të RSA
1024 bit, ky algoritëm mund të shifrojë një mesazh deri në 117 byte, dhe merr një mesazh të
shifruar me gjatësi 128 byte.
Në çertifikatat që jepen nga site-t e ndryshëm për të ofruar siguri HTTPS, janë të pranishme
algoritmat SHA (versione të caktuar) dhe MD5 gjithashtu.
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Funksionet Hash janë "randomizues" të mirë (output-i i një funksioni hash nuk shfaq struktura të
njohura dhe të pritshme) dhe kjo i bën mjaft të përshtatshëm në ndërtimin e skemave më
komplekse me veçori të mira sigurie dhe për më tepër funksionet hash nuk kanë as çelësa.
SHA është një term i zakonshëm për një familje kriptografike të funksioneve hash. Më pas u
shtuan katër funksione SHA si (SHA-224, SHA-256, SHA-384 dhe SHA-512, të njohur si 'SHA2').
SHA-256 dhe SHA-512 janë funksione relativisht të rinj dhe shumë të njohur. SHA-256 përdoret
nga framework-u DKIM (Domain Keys Identified Mail) në lidhje me nënshkrimet e email-eve
në kontrollimin e fenomeneve spam dhe phishing.
SHA-512 suportohet nga programi TrueCrypt për shifrimin e hapësirës së diskut dhe imazheve
virtuale. Gjithashtu SHA-256 dhe SHA-512 rekomandohen për DNSSEC (Domain Name
System Security Extensions) në lidhje me shërbime të sigurisë që mund ti shtohen protokollit
DNS. Gjithashtu funksionet hash mund të përdoren në teknologjitë SSL/TLS që janë standard
për shifrimin e lidhjeve midis server-ave dhe browser-ave në web.
2.3 Çështje të sigurisë dhe veçori të dizenjimit të algoritmave kriptografike
Ekzistojnë gjithnjë kompromise përsa u përket veçorive të algoritmave kriptografike dhe
përdorimit në situata të botës reale. Një shembull tipik ka të bëjë me numrin e raundeve në çdo
algoritëm – një numër i madh raundesh e bën algoritmin më të ngadaltë por supozohet se ofrohet
një siguri më e madhe [79].
Gjithashtu, ka gjithnjë kompromis në lidhje me sigurinë dhe performancën e algoritmave të
ngjashëm – si në rastin e algoritmave me çelës simetrik. Sipas Eli Biham [80], performanca e
algoritmave mund të matet me minimumin e numrit të raundeve të sigurt për çdo algoritëm – që
është vlerësimi i numrit të raundeve që duhet për kryerjen dhe realizimin e një kërkimi brute
force të çelësit (vështirë të sigurohet realisht).
Ekziston një përfundim [51] sipas të cilit konsumi i fuqisë ndryshon në mënyrë lineare me
numrin e raundeve për disa algoritma të njohura kriptografike. Sidoqoftë, në të gjithë rastet,
performanca dhe kostoja e implementimit përbëjnë çështje realisht kritike.
Një algoritëm shifrimi nuk do të ishte realisht i përdorshëm në qoftë se do të ishte i sigurt
mjaftueshëm por i ngadaltë në performancë: sepse një ndër praktikat e zakonshme ka të bëjë me
futjen e algoritmave të shifrimit në aplikacione të tjera si komerci elektronik, sektori bankar, dhe
aplikacionet e procesimit online të transaksioneve. Përfshirja integrale e algoritmave të shifrimit
në aplikacione të tjera gjithashtu bën jo të mundur një implementim harduerik, dhe kjo bëhet
shkak kryesor në degradimin e performancës të sistemit në tërësi.
Një implementim softuerik i një skeme kriptografike mundëson përfitimet e fleksibilitetit,
shpejtësisë së implementimit, dhe një kosto më të ulët me kalimin e kohës. Shifrimet në nivel
harduerik nuk mund të përditësohen pa zëvendësimin e mikrokontrollorëve, çka realisht
kushtojnë dhe janë të komplikuar [81].
Në rastin e ndryshimit të përmasës së paketës në hyrje, Blowfish kishte performancë më të mirë
se algoritmat e tjera të shifrimit, ndjekur nga RC6 dhe në rastin e ndryshimit të përmasës së
çelësit– rritja e çelësit çonte në ndryshim mjaft të qartë të konsumimit të baterisë dhe kohës [21].
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Teknologji të tilla si CPU dhe memoria janë në rritje dhe gjithashtu kërkesat e tyre për fuqi, por
teknologjia e baterive është duke u rritur në një shkallë shumë më të ulët, duke krijuar atë që
njihet si “battery gap” ose një boshllëk. Për këtë arsye, kapaciteti i baterive luan një rol kryesor
në përdorshmërinë e pajisjeve të ndryshme. Kërkesat gjithnjë e në rritje për shërbimet në pajisjet
wireless ka nxitur kërkimet e karakterit teknik në gjetjen e mënyrave për tejkalimin e këtyre
kufizimeve. Është shpeshherë e vështirë të vendosim kompromisa midis energjisë dhe sigurisë
kur duam të përdorim një algoritëm të caktuar kriptografik [82].
Një tjetër veçori thelbësore rreth sigurisë që mund të ofrojnë bllokshifrat lidhet me natyrën e
kutive të zëvendësimit. Gjatë procesit të dizenjimit duhet marrë parasysh që kutitë S të jenë jolineare, çka realizohet në sajë të kontrollimit të një sërë formulimesh për jolinearitetin (kapitulli
3) [54].
DES, 3DES dhe Blowfish kanë struktura Feistel dhe funksioni kompleks i kutisë së zëvendësimit
luan një rol vendimtar në përftimin e një shifre shumë të sigurt kundrejt sulmeve të ndryshëm.
AES ka një arkitekturë SP dhe kutitë e zëvendësimit janë ndërtuar mbi fushat e zgjeruara dhe
duke përdorur polinomet e pazbërthyeshëm (irreducible) mbi GF (28).
Një tjetër transformim i rëndësishëm aplikuar në fillim të bllokshifrave njihet me termin key
whitening. Dizenjimi i algoritmave të mirë përbën një ndër sfidat e mirënjohura sot sepse duhet
të jetë e sigurt kundrejt një numri të madh rreziqesh, sulmesh kriptoanalitikë dhe
vulnerabilitetesh që hasen aq shpesh në mjediset ku implementohet dhe operon një algoritëm
kriptografik.
Për eksperimentin dhe matjen e vlerave në kompjuter të kohës së shifrimit (në milisekonda) rreth
performancës së algoritmave të ndryshëm kemi një kompjuter me 2.67 GHz C.P.U. Intel Core i5,
8GB RAM në Windows 10 Pro (64-Bit) [89]. Algoritmat janë simuluar për të dhëna me përmasa
të ndryshme të bllokut (128, 256, 512, dhe 1024 KB) me dy gjatësi çelësash, 128 B dhe 256 B
(Figura 2.7).
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Figura 2.7 Vlerat e kohës së shifrimit të algoritmave për çelësat 128 B dhe 256 Byte
Duket mjaft qartë se algoritmi RSA është shumë i ngadaltë (koha e shifrimit (ms) është shumë e
madhe) dhe funksionet hash janë shumë të shpejtë. Ekziston një diferencë relativisht e vogël në
performancën e algoritmave simetrike.
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Ato kanë disa veçori të caktuara që përbëjnë avantazhe ose disavantazhe gjatë implementimit në
skenarë, të dhëna dhe mjedise të ndryshëm. Kjo patjetër që është relative dhe implementimi i
algoritmit varet nga niveli i sigurisë që kërkohet në mjedisin përkatës. Sidoqoftë, një ndër
praktikat më të njohura në ditët e sotme ka të bëjë me kombinimin e primitivave kriptografikë,
duke rezultuar në skema hibride më efikase në ruajtjen e të dhënave sensitive.
Një ndër faktorët që na nxitin të studiojmë me shumë kujdes algoritmat kriptografike dhe
metrikat e tyre në lidhje me performancën dhe sigurinë është njohja e avancuar e sulmeve të
ndryshëm kriptoanalitikë (kapitulli 4).
Në qoftë se një skemë kriptografike është e sigurt kjo nuk do të thotë se sistemi është i sigurt!
Implementimi i sulmeve side channel përbën një rrezik të pranishëm ndaj algoritmave në
përdorim (AES etj.).
Ajo që ka ndryshuar sot në lidhje me të dhënat ka të bëjë me mënyrën sesi ato ruhen dhe
transmetohen sepse kemi shumë zgjidhje që shërbejnë si storage si teknologjitë cloud,
protokollet wireless ose website-t që shoqërojnë pamjen operacionale të kompanive dhe
institucioneve gjithnjë e më shumë. Kjo na nxit drejt studimit të paradigmave të tjera të shifrimit
në kriptografi siç janë shifrimi i predikateve (predicate encryption) dhe shifrimi homomorfik
(homomorphic encryption, kapitulli 5).
2.4 Algoritmat kriptografike dhe paraqitja e tyre operacionale
2.4.1 Algoritmi DES dhe 3DES
Një ndër përdoruesit më të zakonshëm të algoritmit DES është sektori bankar. DES ka shërbyer
si standard përdorimi për bllokshifrat simetrike, të paktën për dy dekada (1977-1997, Stinson
2005). Për shumë vite, DES shihej si sinonim i mbajtjes së të dhënave sekret dhe ishte një
standard i mirëfilltë shtetëror i përcaktuar në FIPS 46-3 (Federal Information Processing
Standard) që në 1977 dhe u përzgjodh në mënyrë shumë të fshehtë nga IBM nën emrin e
projektit Lucifer. Në lidhje me këtë algoritëm u punua në bashkëpunim me NSA (National
Security Agency).
Thjeshtësia e veprimeve në DES do ta bënte mjaft të përdorshëm sidomos në sistemet fikse
(embedded), kartat smart, kartat SIM dhe pajisjet e ndryshme në rrjet si modem-at dhe router-at.
Pas thyerjes së mesazheve të shifruara në DES nga një makinë 220,000 $ nga EFF (Electronic
Frontier Foundation) në vitin 1998 (në 56 orë-1 kompjuter dhe 22 orë-rrjet kompjuterash) do të
pasohej nga një version i zgjeruar i quajtur Triple-DES (TDES).
DES si një bllokshifër e merr mesazhin e tekstit fillestar dhe e ndan në blloqe me 64-bit. Çdo
bllok shifrohet duke përdorur çelësin sekret për të përftuar tekstin e shifruar, nëpërmjet
veprimeve të përkëmbimit dhe zëvendësimit. Ky proces përfshin 16 raunde dhe mund të kryhet
në mënyra të ndryshme operimi, duke shifruar bllok bitet në formë të pavarur ose duke i bërë të
varura nga bllok bitet paraardhës. Deshifrimi është thjesht kryerja e veprimeve të shifrimit në
rend të anasjelltë. Një sulm brute force ndaj DES do të kërkonte 2^56 përpjekje për gjetjen e
çelësit të duhur, pasi 8 bite përdoren në kontrollin e paritetit (parity check) [86].
DES do të dilte zyrtarisht nga përdorimi në Maj 2005, dhe TDES u aprovua për tu përdorur deri
në vitin 2030 për të dhënat sensitive qeveritare. 3DES performon tre iteracione të DES, ku në
secilin prej tyre përdoret një çelës i ri në rritjen e gjatësisë së çelësit në 168 bit. Patjetër që 3DES
është më i ngadaltë se DES dhe në gjasa të hasjes së sulmeve MITM (Meet in the Middle) siguria
efektive e ofruar nga 3DES mundëson vetëm 112 bit [87].
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Përsa u përket veprimeve në DES figura e mëposhtme jep një pamje të përgjithshme të aspektit
funksional dhe DES bazohet në strukturën Feistel.
Gjysma e djathtë në DES zgjerohet nga 32 bit në 48 bit nëpërmjet një funksioni zgjerimi:
f : {0,1}32 x {0,1}48 → {0,1}32 ku është lokalizuar edhe jolineariteti i kriptosistemit dhe gjenden
kutitë S. Më pas kjo i shtohet çelësit të raundit 48 bit. Ky veprim rezulton në 8 vargje 6-bitësh
me qëllim që të shkohet drejt 8 kutive S. Çdo kuti S merr një varg 6-bit dhe nxjerr një varg në
dalje 4-bit, si për shembull πS : {0, 1}6→{0, 1}4.

Figura 2.8 Paraqitja operacionale e një raundi në DES
Hapat bazë në DES janë:
1- Krijohen 16 nënçelësa, ku secili është 48 bit pas transformimeve të përkëmbimit dhe
lëvizjeve rrethore 1 ose dy bit majtas.
2- Kryhet një përkëmbim fillestar mbi bitet e mesazhit që do të shifrohet (IP) dhe IP(x)=L0
R0
3- Për vlerat e n nga 1 në 16 kryhen veprimet:
Ln = Rn-1
Rn = Ln-1 + f (Rn-1, Kn)
4- Pas 16 raundesh përftohet teksti i shifruar duke aplikuar në fund përkëmbimin e anasjelltë
të IP,
y = IP-1 (R16, L16). Ajo që është interesante ka të bëjë me funksionin f (rrjeti Feistel).

Figura 2.9 Veprimet në rrjetin Feistel (f)
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Për llogaritjen e f, çdo bllok Rn-1 zgjerohet nga 32 në 48 bit duke përdorur një tabelë selektimi që
përsërit disa bit nga blloku Rn-1. Më pas kryhet veprimi XOR dhe marrim si rezultat 48 bit ose
tetë grupe me nga gjashtë bit ku secili grup do të përdoret si adresë në tabelat që njihen si kutitë
S (S-Box). Në këto adresa do të kemi vlera me katër bit të cilat do të zëvendësojnë vlerat 6-bit
dhe në fund të transformimit do të marrim 32 bit (tabelat 3.1, 3.2).
Kjo do të jetë seria e biteve që merret si rezultat i rrjetit Feistel në një raund ose cikël të dhënë.
Siç e pamë përdoret vetëm një pjesë e biteve dhe jo të gjitha: çka është karakteristike për
arkitekturat Feistel. DES dhe kutitë S janë mjaft të sigurta, por gjatësia e shkurtër e çelësit të
përdorur në të do të ishte një e metë serioze. Në lidhje me kutitë S do të jepen detaje në kapitullin
3.
2.4.2 Algoritmi AES
AES (Advanced Encryption Standard) ose Rijndael emërtuar sipas krijuesëve të tij (Rijmen dhe
Daemen) do të ishte algoritmi i parë që do të selektohej nga NIST (2001) pas një konkurrimi të
hapur të 15 skemave të ndryshme kriptografike dhe do të pasonte algoritmin DES.
Aktualisht është algoritmi simetrik më i njohur në botë dhe përdoret në mbi 50% të rasteve të
shifrimit të të dhënave në produkte dhe aplikacione të ndryshëm si web browser-at, lidhjet wifi,
programe, pajisje elektronike etj. NSA lejon algoritmin AES për mbajtjen e të dhënave Top
Secret me çelës 192 ose 256 bit dhe beson mjaft në sigurinë që ofron ky algoritëm edhe pse në
ditët e sotme kemi rrjedhje të informacionit si në rastin e Wikileaks.
Rijndael ka një strukturë SP dhe siguria e kësaj skeme varet në ndryshueshmërinë e përmasës së
çelësit deri në 256-bit, për të patur rezistencë kundrejt sulmeve specifikë në të ardhmen (sulmet
collision dhe kompjuterat kuantum) [59].
Specifikimi dhe struktura e AES jepet në [88] nga Vincent Rijmen dhe Joan Daemen. AES
përdoret gjerësisht për mbajtjen e të dhënave top sekret dhe ka disa arsye për këtë: siguria,
shpejtësia dhe fakti që nuk ka sulme praktikë që mund të aplikohen nga një masë e gjerë
njerëzish, përveç rasteve kur kemi aplikim të sulmeve të sotëm side channel (kapitulli 4).
AES, algjebrikisht konsiderohet më i “thjeshtë” se bllokshifrat e tjera dhe kjo i hap rrugë një sërë
punimesh dhe kërkimesh për zgjidhjen e ekuacioneve që shtrihen nën këtë strukturë. Ndryshe
nga algoritmi DES, në AES do të përdoren të gjithë bitet e hyrjes të cilat do të jenë pjesë e
zëvendësimeve dhe përkëmbimeve raund pas raundi.Transformimet në AES janë të ndryshme
përsa i përket veprimeve në shifrim/deshifrim.
Efekti avalanche në AES është i ndryshëm krahasuar me efektin në DES. Mesatarisht, ndryshimi
i një biti në mesazhin origjinal në DES ndikon në 31 pozicione bitesh në tekstin origjinal, ndërsa
në AES kjo do të ndikonte në pozicionet e të gjithë 128 biteve.
Gjatësia e çelësit mund të jetë 128, 192 ose 256 bit. Numri i raundeve në AES varion me
gjatësinë e çelësit:
- 128 bit: 10 raunde
- 192 bit: 12 raunde
- 256 bit: 14 raunde.
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Në secilin rast raundet janë identikë, me përjashtim të raundit të fundit. Çdo raund në AES
përbëhet nga veprimet e mëposhtëm:
- Zëvendësim bazuar në një byte të vetëm (byte level), SubBytes.
- Përkëmbim mbi rreshtat (word level), ShiftRows.
- Përzierje mbi kolonat (word level), MixColumns.
- Veprim XOR (mbledhje) me çelësin e raundit, AddRoundKey.
Çdo raund procesimi në AES përfshin zëvendësime në nivel bytesh ndjekur nga përkëmbime në
nivel fjalësh. Të gjithë veprimet e brendshëm (sidomos kutitë S dhe MixColumn) në AES
bazohen në një sistem të ri numrash që njihet si FF (Finite Fields) ose fushat e fundme rreth të
cilave do të flasim në kapitullin e tretë.
Bllok inputet në AES janë matrica 4x4 të përbëra nga vlera byte-sh (gjithsej 128 bit=4x4x8) dhe
mesazhi origjinal ndahet në blloqe 128 bitësh si në rastin konkret.

Figura 2.10 Bllok inputet në AES
Secila prej fjalëve (w0 etj.) përbëhet nga 4 byte (32 bit) dhe paraqet një kolonë në paraqitjen e
mësipërme. Kur çelësi është 128 bit do të duhen 44 words (10 raunde me 4 words secili dhe 4
words që duhen në fillim për veprimin XOR). Kur çelësi është 192 bit duhen 78 words (matricat
janë 4x6) dhe kur çelësi është 256 bit do të duhen 120 words (matricat janë 4x8).
Në operimin e AES (Figura 2.11) kemi tre shtresa bazë ku secila ka rëndësinë e vet në lidhje me
sigurinë e algoritmit:
− Shtresa e Mbledhjes së çelësit: Një çelës raundi 128-bit, ose nënçelës, i derivuar nga
çelësi kryesor sipas skedulimit të çelësit, XOR-ohet me gjendjen ose matricën në çdo
raund.
− Shtresa e Zëvendësimit të byte-ve (Kutitë S): Çdo element në matricë transformohet në
mënyrë jolineare duke përdorur tabelat lookup me veçori të caktuara matematikore.
Konfuzioni në këtë shtresë mundëson që ndryshimet individuale në bitet në hyrje të
përhapen dhe të ndikojnë në të gjithë bitet e matricës.
− Shtresa e Difuzionit: Ofron difuzion në të gjithë bitet e matricave dhe përbëhet nga dy
nënshtresa të cilat kryejnë veprime lineare (ShiftRows dhe MixColumn).
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Figura 2.11 Bllok diagrama e shifrimit në AES
Transformimi SubBytes në AES zëvendëson vlera të dhëna me të tjera sipas një tabele me vlera
në byte. Qëllimi i transformimit SubBytes është të zvogëlojë korrelacionin midis biteve të hyrjes
me bitet e daljes në nivel bytesh.
Transformimi ShiftRows operon mbi rreshta dhe është një ndër veprimet që shton difuzion në
shifrën AES. Në shifrim rreshti i parë qëndron siç është, rreshti i dytë zhvendoset një byte
majtas, i treti dy byte majtas dhe i katërti tre byte majtas. Në deshifrim zhvendosja kryhet
djathtas. Ky transformim njihet ndryshe si përkëmbim byte-sh.
Transformimi MixColumns zëvendëson çdo byte në një kolonë me një funksion të të gjithë byteve të së njëjtës kolonë dhe nuk aplikohet në raundin e fundit çka e bën skemën e shifrimit dhe
deshifrimit simetrike. Shumëzimet kryhen në aritmetikën e fushave të fundme GF(28) dhe
mbledhjet janë veprime XOR.
Transformimet ShiftRows dhe MixColumns mundësojnë që çdo bit i tekstit të shifruar të varet në
çdo bit të tekstit të hapur pas 10 raundesh procesimi.
Një ndër veprimet e reja në AES është edhe Key whitening që ka të bëjë me shtimin e një
nënçelësi në fillim dhe në fund të AES dhe kjo është një ndër gjërat që haset shpesh në
bllokshifrat moderne.
Përsa i përket difuzionit në AES ajo që vlen të theksohet është se edhe një bit i vetëm në qoftë se
ndryshohet në fillim të algoritmit kur arrijmë në shtresën MixCol do të kemi 32 bit që ndikohen
njëkohësisht (4 byte) dhe kjo jep vlera që nuk korrelojnë me njëra-tjetrën në dalje.
Në dizenjimin e bllokshifrave moderne realizimi i konfuzionit dhe difuzionit shihet si masë
paraprake që duhet marrë gjithnjë parasysh.
Veprimi bazë në shtresën e zëvendësimit është gjetja e vlerave të anasjellta në GF (28) që hasen
në kutitë S në AES. Algoritmi që përdoret në llogaritjen e të anasjelltave multiplikative është
algoritmi i zgjeruar i Euklidit. AES mund të implementohet në software dhe në hardware.
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Në rastin kur duam të kemi një version tonin atëherë do të duhet të realizojmë llojin e dytë të
implementimit dhe të mos përdorim tabelat fikse për operimin e AES.
Për këtë duhet të njohim shumë mirë skemën e brendshme të operimit të AES, veçanërisht kutitë
S dhe veprimet në to (kapitulli i tretë). Një ndër kërkesat bazë në dizenjimin e shifrave simetrike
moderne lidhet me optimizimin e algoritmave për implementim softuerik efikas në procesorët e
sotëm. Kjo është mjaft e qartë nëse shohim performancën e AES në platforma të ndryshme.
Veprimet e brendshme të AES mund të zbërthehen në veprime në 8-bit, çka është kritike sepse
shumë aplikacione kriptografikë ekzekutohen në kartat smart. Për më tepër, mund të
kombinojmë veprime të caktuara për të arritur një performancë të përshtatshme në rastin e
platformave që operojnë në 32-bit.
2.4.3 Algoritmi Blowfish
Algoritmi Blowfish është një bllokshifër simetrike e cila mund të përdoret në mënyrë efikase për
shifrim dhe ruajtje të dhënash. Blowfish u dizenjua nga Bruce Schneier në vitin 1993 si një
algoritëm i shpejtë, dhe duke shërbyer si një alternativë e hasur në shumë raste aplikimi midis
algoritmave ekzistues të shifrimit [90]. Merr një çelës me gjatësi të ndryshueshme, nga 32 bit në
448 bit, duke qënë ideal për sigurinë e të dhënave dhe duke lejuar kompromise midis shpejtësisë
dhe sigurisë që ofron.
Algoritmi Blowfish është një rrjet Feistel, me një funksion të thjeshtë shifrimi që përsëritet 16
herë. Gjatësia e bllokut të të dhënave është 64 bit, dhe çelësi ka një gjatësi deri në 448 bit. Është
mjaft i shpejtë si algoritëm krahasuar me skema të tjera shifrimi, kur implementohet në
mikroprocesorët 32-bitësh me cache (hapësira) të mëdha të dhënash. Blowfish mund të
implementohet edhe në procesorët 64-bitësh dhe përmban 4 kuti S dhe të njëjtin algoritëm [91].
Algoritmi përbëhet nga dy pjesë: pjesa e zgjerimit të çelësit dhe pjesa e shifrimit të të dhënave.
Në pjesën e parë një çelës maksimalisht i përbërë nga 448 bit konvertohet në disa vargje
nënçelësash që në total bëhen 4168 byte. Një ndër veçoritë më të spikatura të dizenjimit të
Blowfish lidhet me kutitë e zëvendësimit që varen nga çelësi dhe skemën jashtëzakonisht
komplekse të krijimit të këtij të fundit.
Vlen të përmendet se ky algoritëm mund të optimizohet edhe në aplikacionet harduerikë, edhe
pse, si gjithë shifrat e tjera, shpesh përdoret në aplikacione softuerikë. Është i përshtatshëm në
aplikacionet ku çelësi nuk ndryshon shpesh, si linjat e komunikimit ose shifruesit automatikë
të dosjeve. Paraqitja grafike e operimit të algoritmit Blowfish jepet në figurën 2.12.

Figura 2.12 Paraqitja operacionale e Blowfish
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Mesazhi 64-bit fillimisht ndahet në dy gjysma me 32-bit secila. Në çdo raund, pjesa e majtë e
bllokut XOR-ohet me nënçelësin e raundit. Më pas aplikohet funksioni F në pjesën e majtë dhe
rezultati XOR-ohet me pjesën e djathtë. Në fund kryhet një ndërrim i gjysmave me njëra tjetrën.
Ekziston vetëm një nënçelës për çdo raund, funksioni F nuk konsumon nënçelësat, por përdor
kutitë S të cilat janë të varura nga çelësi. Pas raundit të fundit, gjysma e djathtë XOR-ohet me
nënçelësin e 17, dhe gjysma e majtë me nënçelësin e 18.

Figura 2.13 Funksioni F në Blowfish
2.4.4 Algoritmi RSA
Algoritmi RSA emërtuar sipas dizenjuesëve të tij Ron Rivest, Adi Shamir dhe Leonard Adleman
zakonisht nuk përdoret në shifrim të të dhënave për shkak të kufizimeve në shpejtësi. RSA mund
të shërbejë si skemë shifrimi dhe autentifikimi. Forca e këtij algoritmi konsiston në vështirësinë e
faktorizimit të produktit të dy numrave të mëdhenj. Ndryshe nga skema D-H RSA mund të
përdoret në këmbimin e çelësave, nënshkrimet dixhitalë si edhe në shifrimin e të dhënave në
masë të vogël. Në ditët e sotme RSA përdoret kryesisht në shifrimin e çelësit sesion për shifrimin
me çelës sekret (integriteti i mesazhit) ose vlerën hash të mesazhit (nënshkrimet dixhitalë). Në
qoftë se krahasojmë metodat në kriptosistemet me çelës publik si RSA dhe NTRU, shifrimi,
deshifrimi dhe kompleksiteti janë në vlera të larta në NTRU por kjo nuk e pengon algoritmin
RSA të ketë nivel të lartë të sigurisë në aplikacionet e biznesit [94]. Ky kriptosistem përbëhet nga
ndonjë numër n që është prodhim i dy numrave të thjeshtë të mëdhenj (për shembull, 1024 bit
ose edhe më tepër në ditët e sotme) p dhe q.
Për të krijuar një çift çelësash publik/privat në RSA, ndjekim hapat e mëposhtëm:
1. Zgjedhim dy numra të thjeshtë, p dhe q. Që këtu llogaritim vlerën e n, n=pq.
2. Selektojmë një numër të tretë e, që është reciprokisht i thjeshtë ndaj φ (n), ku
φ (n) = (p-1) (q-1) dhe pmp(φ (n), e)=1 [37].
Numri e është eksponenti publik dhe 1< e < (p-1) (q-1) ndërsa çelësi publik është numri
(n, e).
3. Llogaritet një numër i plotë d nga (ed-1) / [(p-1) (q-1)]. Numri d është eksponent privat
dhe çelësi privat është (n, d). Nisur nga vlera e numrit të thjeshtë (e) që ka pmp 1 në
lidhje me φ (n), ne mund të përcaktojmë vlerën e anasjelltë sipas mod φ (n).
Në llogaritjen e vlerës d mund të përdoret algoritmi i zgjeruar i Euklidit:
ed ≡1 (mod φ (n))
Edhe pse këto vlera janë të njohura publikisht, është e pamundur në aspektin kompjutacional të
përcaktohet vlera e d nga n dhe e në qoftë se p dhe q janë aq të mëdhenj sa duhet.
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Për të shifruar një mesazh M, me çelësin publik, krijojmë tekstin e shifruar, C, me ekuacionin:
C = Me mod n
Marrësi deshifron tekstin e shifruar me çelësin privat duke përdorur ekuacionin:
M = Cd mod n
Shembull:
1. Zgjedhim p=3 dhe q=5.
2. Llogaritet vlera e n=pq=15 (e cila shërben si modulus në shifrim dhe deshifrim) dhe vlera
e φ (n) = (p-1) (q-1) = (2) (4) = 8.
3. Vlera e duhet të jetë reciprokisht e thjeshtë ndaj φ (n). Zgjedhim e=11.
4. Vlera d duhet të zgjidhet e tillë që (ed-1)/[(p-1)(q-1)] të jetë numër i plotë. Pra vlera
(11d-1)/[(2)(4)] = (11d-1)/8 duhet të jetë numër i plotë. Llogaritet nga 11d=1(mod 8),
d=3.
5. Le të dërgojmë një mesazh, i cili supozojmë ka vlerën numerike 7 (M=7).
6. Dërguesi shifron mesazhin (M) duke përdorur vlerën e çelësit publik (e,n)=(11,15) dhe
llogarit tekstin e shifruar (C) me formulën:
C = 711 mod 15 = 1977326743 mod 15 = 13.
7. Marrësi deshifron tekstin e shifruar duke përdorur vlerën e çelësit privat (d,n) = (3,15)
dhe llogarit tekstin origjinal me formulën M = 133 mod 15 = 2197 mod 15 = 7 [14].
Në përdorimin e algoritmit RSA preferohet që gjatësia minimale e çelësit të jetë 1024 ose 2048,
madje sa më e madhe aq më mirë. Gjithashtu zgjedhja e numrave të thjeshtë të mëdhenj dhe jo të
afërt me njëri tjetrin është kritike në sigurinë e kriptosistemit. Në praktikë vlera e eksponentit
publik merret 65537 ndërsa vlera e çelësit privat duhet mbajtur sekret. Në lidhje me
kriptosistemin RSA kryhen një sërë veprimesh bazë studimi i të cilave është thelbësor në
modifikimin e tij (Shtojca 3).
Këto veprime janë:
 Gjenerimi i numrave të thjeshtë të mëdhenj dhe testimi i thjeshtësisë duke përdorur testin
probabilitar Rabin-Miller.
 Përdorimi i algoritmit të Eukidit në gjetjen e pjestuesit më të madh të përbashkët dhe në
testimin e vlerave (e dhe φ (n)) nëse janë reciprokisht të thjeshtë.
 Përdorimi i algoritmit të zgjeruar të Euklidit (EEAP) në llogaritjen e vlerave të anasjellta
në shumëzim dhe të çelësave privatë d.
Për të shpejtuar gjenerimin e çelësave është mirë që të kryhet procesim i shumëfishtë paralel. Në
raste specifike mund të përdorim OpenSSL. Modifikimi që kryhet në RSA fokusohet në vlerat e
p dhe q (teorema e Fermait), sikurse në ndërtimin e çelësave privatë dhe publikë.
2.4.5 Skema D-H
Skema Diffie-Hellman funksionon në këtë formë: Ana dhe Beni zgjedhin së bashku një numër të
madh të thjeshtë, N. Gjithashtu duhet të zgjedhin një numër G, ku G<N dhe primitiv në lidhje me
të, pra bashkësia e N-1 vlerave të Gi mod N për i = (1, N-1) jep vlera të ndryshme. Për shembull,
3 është primitiv në lidhje me 7 sepse bashkësia e fuqive të 3 nga 1 në 6, mod 7={3, 2, 6, 4, 5, 1}.

51

Beni...

Ana...

1. Zgjidhet një numër i madh i rastit,
XA < N. (çelësi privat i Anës).
2. Llogaritet YA = GXA mod N.
Ky është çelësi publik i Anës.
3. Këmbehet çelësi publik me Benin.
4. Llogaritet KA = YBXA mod N

1. Zgjidhet një numër i madh i rastit,
XB < N. (çelësi privat i Benit).
2. Llogaritet YB = GXB mod N.
Ky është çelësi publik i Benit.
3. Këmbehet çelësi publik me Anën.
4. Llogaritet KB = YAXB mod N

Në këtë skemë për aq kohë sa vlerat e XA, XB mbahen sekret çelësi (K) nuk kompromentohet.
Ana dhe Beni llogaritin çelësat sekret që janë të barabartë me GXAXB mod N.
Shembull:
Ana dhe Beni zgjedhin N=7 dhe G=3. Le të supozojmë se çelësat privatë XA dhe XB janë
përkatësisht 2 dhe 3. Më tej llogariten çelësat publikë: YA dhe YB (2 dhe 6) dhe këmbehen. Nga
të dy llogaritet vlera e GXAXB mod N=32x3 mod 7. Në qoftë se një i tretë merr informacion nga ky
komunikim midis Anës dhe Benit mund të mësojë vlerat e G, N, YA dhe YB, çka nuk mjafton për
kompromentimin e skemës. Siç është e ditur tashmë, është shumë më e thjeshtë të gjesh
Y = GX sesa vlerën e X = logG Y. Skema D-H bazohet në problemin e logaritmit diskret dhe
mund të përdoret në shpërndarjen e çelësit midis shumë përdoruesish. Algoritmi Diffie-Hellman
përdoret në gjenerimin e çelësave sekret, jo në shifrim dhe deshifrim mesazhesh [14].
2.4.6 Algoritmi DSA
Algoritmi i nënshkrimit dixhital ose DSA është dizenjuar nga NSA si pjesë e standardit të
nënshkrimit dixhital (DSS) për nënshkrim, nuk kryen shifrim dhe është variant i skemës së
nënshkrimit ElGamal. Përpos kësaj implementimet që ofrojnë algoritmat RSA dhe ElGamal
mund të kryejnë shifrim. DSA është e shpejtë në nënshkrim por e ngadaltë në verifikim dhe
kërkon përdorimin e vlerave hash nga SHA në përllogaritjen e nënshkrimeve dixhitalë. RSA në
lidhje me disa të dhëna krijon një vlerë hash dhe më pas e shifron për të nënshkruar mesazhin –
të dhënat dhe vlera hash e shifruar përdoren për verifikimin e nënshkrimit (e shpejtë në verifikim
dhe e ngadaltë në nënshkrim).
DSA ka një proçes të ndryshëm nga RSA, DSA gjeneron një nënshkrim dixhital të përbërë nga
dy numra 160-bit direkt nga çelësi privat dhe një vlerë hash të të dhënave që do të nënshkruhen
[15]. Çelësi publik korrespondues mund të përdoret për verifikimin e nënshkrimit dhe verifikimi
është i ngadaltë. Nënshkrimi mund të përdoret edhe për autentifikim (komunikimi midis një
përdoruesi dhe një server-i, 5.7). Në disa raste DSA përdor skemën D-H për gjenerimin e një
çelësi tjetër për shifrimin e bisedës. Kjo është diçka e mirë sepse ofron siguri PF ku çelësat midis
palëve gjenerohen për çdo bisedë dhe janë të pavarur nga njëri-tjetri. Siguria e algoritmit DSA
bazohet në problemin e logaritmit diskret.
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2.4.7 Kriptografia e Vijave Eliptike (ECC)
Çelësat në ECC (Elliptic Curve Cryptography) janë “më të mirë” se çelësat në RSA dhe DSA
dhe një çelës 256 bit në ECC është po aq i sigurtë sa një çelës 3248 bit në RSA. Zakonisht,
kriptosistemet me çelës publik përdorin probleme të vështirë për tu zgjidhur si bazë të algoritmit.
Në vitin 1985, kriptografia e vijave eliptike u propozua nga kriptografët (pavarësisht nga njëritjetri) Victor Miller (IBM) dhe Neal Koblitz (Universiteti i Washington).
ECC si një kategori e veçantë e kriptografisë me çelës publik bazohet në vështirësinë e zgjidhjes
së problemit të logaritmit diskret mbi vijat eliptike ose ECDLP (Elliptic Curve Discrete
Logarithm Problem) dhe për shkak të uljes së kërkesave procesuese, algoritmat mbi vijat eliptike
shihen me interes për tu përdorur në aplikacionet embedded (kriptografia fiks, paragrafi 5.9).
ECC është sidomos e hasur në aplikacione ku memoria, shtrirja e frekuencave, dhe/ose fuqia
përllogaritëse është e kufizuar (si për shembull, kartat smart) dhe pikërisht në këtë hapësirë ECC
pritet të ketë rritje në përdorim.
Ky problem është i thjeshtë për tu përcaktuar:
Janë dhënë dy pika, P dhe Q, në një vijë eliptike dhe kërkohet të gjendet vlera e plotë n, në qoftë
se ekziston, e tillë që P=nQ.
Vijat eliptike kombinojnë teorinë e numrave dhe gjeometrinë algjebrike. Këto vija mund të
përcaktohen në një fushë çfarëdo numrash (reale, numër i plotë, komplekse) edhe pse më shpesh
hasim ato mbi fushat e fundme për aplikacionet në kriptografi.
ECC mund të përfshihet në shumë standarde të Internetit si çertifikatat X.509, nënshkrimet
XML, TLS, IKE, OpenPGP. Nga tabela 2.2 rikujtojmë se ka një lidhje midis çelësave në RSA
dhe ECC dhe ECC ka tendencën gjithnjë e më shumë të përdoret në aplikacionet që kanë
memorie, bandwidth, dhe/ose fuqi kompjutacionale të limituar (kartat smart dhe pajisjet PDA).
Sipas disa studimeve ECC rezulton më e shpejtë se RSA në nënshkrim dhe deshifrim dhe më e
ngadaltë për verifikim të nënshkrimeve dhe shifrim.
ECC përfshin variante të disa skemave kriptografike që janë dizenjuar fillimisht për numrat
modularë si shifrimi ElGamal, algoritmi i nënshkrimit dixhital, DSA (Digital Signature
Algorithm) ose skema Diffie-Hellman. Supozohet se problemi i logaritmit diskret është shumë
më i vështirë kur aplikohet në pikat e një vije eliptike. Gjithashtu përftohet një nivel sigurie
ekuivalent me çelësa më të shkurtër pikërisht duke përdorur variantet bazuar mbi vijat eliptike.
Përdorimi i çelësave më të shkurtër rezulton në dy përfitime:
 Lehtësi në menaxhimin e çelësave
 Përllogaritje efikase.
Algoritmi ECDSA ofron një variant të algoritmit të nënshkrimit DSA që përdor kriptografinë e
vijave eliptike dhe u propozua nga Scott Vanstone në vitin 1992. Algoritmi ECDH gjithashtu
është një variant i skemës D-H dhe përdoret në këmbimin e çelësave [121].
Ajo që i bashkon algoritmat publikë ka të bëjë me kryerjen e veprimeve kompleksë si veprimi
modular eksponencial (xe mod n) në numra shumë të mëdhenj, zakonisht 1024-2048 bit për RSA
dhe sistemet e logaritmit diskret dhe 160-256 bit për sistemet mbi vijat eliptike.
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Sulmet ndaj algoritmit ECDSA për të rikuperuar çelësin privat kanë ndodhur në Dhjetor 2010, në
programet e PlayStation3 nga Sony dhe në Mars 2011, kur dy kërkues publikuan një punim dhe
treguan se ishte e mundur rigjetja e çelësave privatë TLS të një server-i duke përdorur OpenSSL
në autentifikim me ECDSA mbi një fushë binare nëpërmjet një sulmi kohor. ECDSA mund të
përdoret edhe në autentifikimin e transaksioneve.
2.4.8 SHA (256/512 bit)
Përpara nënshkrimit të mesazheve me algoritmat e nënshkrimit, zakonisht krijohet një vlerë
hash dhe më pas kjo vlerë unike mbi mesazhin nënshkruhet dhe kjo për të rritur efikasitetin e
skemës. Nëse përdoret RSA për nënshkrim, procesi i shifrimit/nënshkrimit përfshin veprimet
modulare eksponenciale të cilat kushtojnë në aspektin kompjutacional dhe kërkojnë kohë,
ndërsa vlera hash është relativisht e vogël dhe nënshkrimi i kësaj vlere është më efikas se
nënshkrimi komplet i të dhënave. Pas sulmit collision ndaj SHA-1 (Secure Hash Algorithm) në
Shkurt të vitit 2017 mendohet se është i sigurt përdorimi i algoritmave SHA-2 dhe SHA-3.
Algoritmat SHA256 ose SHA512 janë pjesë e kategorisë SHA-2 dhe implementohen në shumë
aplikacione dhe protokolle si TLS/SSL, PGP, SSH, S/MIME dhe IPsec.
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Kapitulli 3
Backgroundi matematikor në lidhje me skemat e ndryshme
kriptografike dhe çështjet e sigurisë
Sipas Bruce Schneier, "Puna për dizenjimin e algoritmave është baza e shkencës së kriptografisë
dhe si e tillë është tejet komplekse dhe specifike” [18]. Kriptografia përmbledh fusha të
ndryshme të matematikës si: teoria e numrave, teoria e kompleksitetit, teoria e informacionit,
probabiliteti, algjebra abstrakte dhe analiza formale ndër të tjera. Njohuri të cunguara në secilën
prej këtyre fushave përbëjnë pasiguri sepse mundësitë për të dizenjuar një sistem jo të mirë janë
të shumta. Sistemet e mirë kriptografikë përdorin algoritma dhe protokolle të njohur dhe të
pranuar në literaturën kriptografike. Dizenjimi i një sistemi kriptografik gjithashtu është një art
sepse një dizenjues duhet të qëllojë në shenjë për gjetjen e balancës midis sigurisë dhe
aksesibilitetit, anonimitetit dhe privatësisë. Shkenca në vetvete nuk mund të kryejë prova të
vërtetësisë mbi sigurinë, vetëm eksperienca dhe intuita e lindur si pasojë e kësaj të fundit,
ndihmon një kriptograf në dizenjimin e skemave të sigurta dhe në gjetjen e pikave të dobëta në
sistemet ekzistues.
Funksionet me një kalim, aq të përdorshëm në skemat me çelës publik na çojnë në një fazë të re
të kriptografisë e cila gjithmonë e më shumë bazohet në tema të vështira të matematikës
moderne. Figura e mëposhtme paraqet rolin e matematikës abstrakte mbi kriptografinë me çelës
publik [26].

Figura 3.1 Matematika abstrakte dhe kriptografia eliptike
Ajo që duhet të theksojmë ka të bëjë me faktin se kriptografia me çelës publik nuk eliminon
përdorimin e metodave tradicionale me çelës sekret. Për këtë arsye, përdorimi i një sistemi
kriptografik me çelës publik për krijimin e një çelësi që mund të përdoret më pas në një sistem
kriptografik me çelës simetrik është praktikë mjaft e zakonshme.
3.1 Algjebra abstrakte
Tre strukturat bazë algjebrike grupet, unazat dhe fushat do të jenë objekt studimi në këtë pjesë
duke i paraprirë konceptit të fushave Galua.
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3.1.1 Grupet
Përkufizim 3.1 [96]: Veprim algjebrik dyor (binar) quhet cdo pasqyrim, burimi i të cilit është
prodhim kartezian i dy bashkësive të barabarta me fundin e tij.
Përkufizim 3.2 [96]: Gjysmëgrup quhet cdo cift i radhitur (S,∙ ), ku S është bashkësi jo boshe,
ndërsa ≪∙≫ është shumëzim në S, për të cilin është i vërtetë pohimi:
a)∀ (𝑎, 𝑏, 𝑐) ∈ 𝑆 3 , (𝑎 𝑏)𝑐 = 𝑎(𝑏 𝑐)
Përkufizim 3.3 [96]: Grup quhet cdo cift i radhitur (G,∙ ), ku G është bashkësi, ndërsa ≪∙≫
shumëzim në G, për të cilin janë të vërteta pohimet:
a)∀ (𝑎, 𝑏, 𝑐) ∈ 𝐺 3 , (𝑎 𝑏)𝑐 = 𝑎(𝑏 𝑐)
b) ∃ 𝑒 ∈ 𝐺, ∀𝑎 ∈ 𝐺, 𝑎𝑒 = 𝑎
c) ∀𝑎 ∈ 𝐺, ∃ 𝑏 ∈ 𝐺, 𝑎𝑏 = 𝑒.
Në qoftë se përvec këtyre tri pohimeve është i vërtetë edhe pohimi
d) ∀(𝑎, 𝑏) ∈ 𝐺 2 , 𝑎𝑏 = 𝑏𝑎
atëherë grupi quhet grup ndërrimtar ose grup i Abelit.
Në qoftë se grupi G ka n elemente, atëherë n-ja quhet rend i grupit G dhe G grup i rendit n.
Rendi i grupit G shënohet me simbolin |𝐺|. Kur grupi G ka një numër të fundëm elementesh
quhet grup i fundëm.
3.1.2 Unazat dhe Fushat
Unazat janë sisteme algjebrike dhe një pjesë e tyre haset shpesh në skemat kriptografike. Ndër to
ekzistojnë dy tipe të veçantë si hapësirat e integruara dhe fushat.
Përkufizim 3.4 [96]: Unazë quhet cdo treshe e radhitur (𝐴, +,∙), ku A është një bashkësi, kurse +
dhe ∙ janë përkatësisht mbledhje dhe shumëzim në A të tillë që:
a) (𝐴, +) është grup Abelian,
b) (𝐴,∙) është gjysmëgrup,
c) Shumëzimi ka vetinë e përdasimit në lidhje me mbledhjen.
Thuhet se A është ndërrimtare në qoftë se përvec pohimeve a), b) dhe c) është i vërtetë edhe
pohimi
d)∀ (𝑎, 𝑏) ∈ 𝐴2 , 𝑎𝑏 = 𝑏𝑎.
Përkufizim 3.5 [163]: Le të jetë R një unazë ndërrimtare. Polinom i ndryshores x, mbi unazën R
quajmë shprehjen e formës
f (x)= anxn + … + a2x2 + a1x + a0
ku çdo ai  R dhe n ≥ 0; ak xk , k=0, 1, 2, …, n quhen terma të polinomit f (x). Elementet ai
njihen si koeficientet përpara të panjohurave xi të f (x). Numri natyror n për të cilin an ≠ 0 quhet
shkallë e polinomit f (x).
Përkufizim 3.6 [96]: Polinomi f (x)  F[x] është i pazbërthyshëm në qoftë se ai nuk eshte
polinom konstant dhe për cdo dy polinome p(x), q(x) të F[x] të tilla që
f (x)=p(x)q(x)
të paktën njëri prej tyre është polinom konstant.
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Algoritmi i pjestimit me mbetje
Sido që të jenë polinomet g(x), h(x) nga unaza F[x] po në këtë unazë gjenden polinomet q(x) dhe
r(x) të tilla që
g(x) = h(x) q(x) + r(x), (*)
madje shkalla e r(x) është më e vogël se shkalla e h(x). Polinomet q(x) dhe r(x) për të cilat është i
vërtetë barazimi (*) janë të vetme.
Përkufizim 3.7 [96]: Fushë quhet cdo unazë ndërrimtare, unitare, e ndryshme nga zero, cdo
element jo zero i të cilës ka element te anasjellë.
Fusha quhet e fundme nëse ajo ka një numër të fundëm elementësh.
Në kriptografi jemi të interesuar veçanërisht për fushat me një numër të fundëm elementesh që
njihen me termin fusha te fundme (ff) ose Fusha Galois.
3.1.3 Fushat e fundme dhe aplikimi i tyre në kriptografi
Aritmetika e fushave të fundme dhe aritmetika modulare aplikohet në kodet gabim-gjetës (Kodet
Hamming, BCH, Reed-Solomon, me densitet të ulët të kontrollit të biteve të paritetit) dhe në
kriptosisteme të ndryshme si në AES, kriptografinë e vijave eliptike dhe në shifrimin biometrik.
Si shembuj të fushave të fundme mund të marrim GF (2) me veprimet XOR dhe AND dhe GF
(7) me veprimet + (mbledhja e numrave të plotë, mod 7) dhe · (shumëzimi i numrave të plotë,
mod 7). Fushat e fundme kanë pm elementë, ku p është numër i thjeshtë dhe m numër i plotë
pozitiv. Një shembull mjaft i njohur që ka lidhje me AES është një bashkësi e fundme me 256
elementë që paraqitet si GF (28).
Në kategorinë e fushave të fundme që paraqiten në formën GF (pm) mund të përcaktojme dy tipe
fushash: fushat e thjeshta në qoftë se m=1 dhe kemi GF (p) dhe në qoftë se m>1 kemi fusha në
formën GF (pm) që emërtohen si fusha të zgjeruara (extension fields).
Të dyja llojet e fushave janë të rëndësishme dhe të përdorshme në kriptografi por ka një interes
shumë të veçantë në lidhje me GF (2m). Shembulli më i mirë i zbatimit është AES, i cili bazohet
pikërisht në fushat e zgjeruara të formës GF (28) ku çdo element A ∈ GF (28) paraqitet si vijon:
A (x) = a7 x7 + … + a1 x + a0, ai ∈ GF (2) = {0, 1}.
Gjithsej do të kemi 256 polinome dhe çdo polinom mund të ruhet në formë dixhitale si vektor
tetë bitësh (a7, a6, a5, a4, a3, a2, a1, a0).
Polinomet e pazbërthyeshëm dhe fushat e zgjeruara
Paraqitja e elementëve në GF (2m) nuk ka trajtën e numrave të plotë por të polinomeve si vijon:
am-1 xm-1+ … +a1 x1 + a0 = A (x) ∈ GF (2m)
Shembull:
GF (23) = GF (8)
Janë tetë elementë dhe trajta e përgjithshme e një elementi është si vijon:
A (x) = a2 x2 + a1 x + a0, ku (a2, a1, a0) mund të shihen si vektor me tre bit(0 ose 1) dhe numri i
kombinimeve të mundshëm është 8 (23).
Si rrjedhim, GF (23) = {0, 1, x, x+1, x2, x2 +1, x2 +x, x2 +x+1}.
Një polinom P(x) = pmxm + pm-1xx-1 +…+ p0, ku koeficientët pi janë elemente të një fushe GF (q),
emërtohet si polinom mbi GF (q).
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Një polinom P(x) është i pazbërthyeshëm mbi GF(q), në qoftë se P(x) ka si pjesëtues c GF(q)
ose veten e vet. Për çdo fushë GF (2m) ekzistojnë disa polinome të pazbërthyeshëm.
Mund të themi se një ndër polinomet e pazbërthyeshëm dhe mjaft i përdorur është polinomi i
algoritmit AES, P (x) = x8 + x4 + x3 + x + 1.
P(x) mund të përdoret për ndërtimin e fushave të zgjeruara GF (qm). Çdo element në GF (qm)
mund të paraqitet si polinom i rendit m-1 mbi GF (q), ku ‘+’ është veprimi i mbledhjes së
polinomeve dhe ’·’ është veprimi i shumëzimit të polinomeve modul P(x).
Për shembull, P(x) = x3+x+1 mund të përdoret në ndërtimin e GF (23) dhe njihet si polinom i
thjeshtë dhe i pazbërthyeshëm. Fushat e zgjeruara binare zakonisht përshtaten për implementimet
hardware, pasi çdo element paraqitet si rreshtim binar prej m-bitesh.
3.2 Teoria e numrave
Kriptografia ka përdorur teorinë e numrave në analizimin dhe ndërtimin e mekanizmave praktikë
si shifrimi me çelës publik dhe nënshkrimet dixhitale.
Bashkësia e numrave të plotë ka paraqitjen {…, -2, -1, 0, 1, 2, ...} dhe shënohet me simbolin Z.
Përkufizim 3.8: Në qoftë se kemi dy numra të plotë a dhe b, thuhet se a është kongruent me b
modul n dhe a ≡ b (mod n), në qoftë se n pjestohet me (a - b). Numri n quhet modul i
kongruencës.
Algoritmi i Euklidit, teorema e Fermait dhe teorema CRT (Chinese Remainder Theorem) janë
pjesë e rëndësishme e teorisë së numrave në kriptografi.
Gjenerimi i numrave të thjeshtë është një ndër veprimet bazë në skema të ndryshme
kriptografike. Gjithashtu testimi i tyre në lidhje me të qënit të thjeshtë apo jo mund të realizohet
në teste të ndryshëm ku më i rëndësishëm është testi Miller-Rabin. Në lidhje me aplikacione të
ndryshëm preferohet që të përdoren numra të thjeshtë probable sesa numra të thjeshtë provable
[5].
Funksionet me një kalim
Kriptosistemet me çelës publik varen në ekzistencën e funksioneve matematikorë me një kalim
(one-way). Shembuj të njohur të këtyre funksioneve janë faktorizimi dhe logaritmet.
Përkufizim 3.9: Në një funksion me një kalim 𝑓 për çdo vlerë të 𝑥 në bashkësinë e përcaktimit të
𝑓 , është e lehtë të llogaritet 𝑓(𝑥), por për të gjithë 𝑦 në bashkësinë e vlerave të 𝑓, është e
pamundur që në aspektin kompjutacional të gjendet ndonjë 𝑥 i tillë që 𝑦 = 𝑓(𝑥).
Problemi i faktorizimit të numrave të plotë: Siguria e shumë teknikave kriptografike varet në
vështirësinë e problemit të faktorizimit të numrave të plotë pozitivë. Këtu mund të përmendim
skemën e shifrimit me çelës publik RSA, skemën e nënshkrimit RSA dhe skemën e shifrimit me
çelës publik Rabin. Ekzistojnë disa algoritma për faktorizimin e numrave të plotë pozitivë si
algoritmi Pollard rho, faktorizimi mbi vijat eliptike dhe metoda kuadratike sieve, ku secila
përdoret në raste të ndryshëm. Në mënyrë asimptotike, algoritmi më i shpejtë në faktorizim është
teknika NFS (Number Field Sieve).
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Logaritmet diskret: Skema D-H, algoritmi DSA, ElGamal si skema me çelës publik, varen në
vështirësinë e përllogaritjes së logaritmeve diskretë. Jepen α dhe β dhe kërkohet të gjendet x në
mënyrë që β = αx mod p. Metoda e mësipërme NFS [GOR93] [LEN93] është më e mira në ditët e
sotme për zgjidhjen e problemit të logaritmit diskret.
3.3 Teoria e kompleksitetit dhe problemet kompjutacionalë
Qëllimi kryesor në teorinë e kompleksitetit është sigurimi i mekanizmave për klasifikimin e
problemeve kompjutacionale sipas risorseve që kërkojnë për tu zgjidhur. Klasifikimi nuk varet
nga ndonjë model kompjutacional i caktuar, por mat vështirësinë e natyrshme të problemit.
Risorset e duhura mund të jenë koha, hapësira e memories, bitet random, numri i procesorëve,
etj., por zakonisht fokusohemi tek koha dhe në disa raste tek hapësira.
Një algoritëm është një procedurë e mirë përcaktuar kompjutacionale që merr një input variabël
dhe nxjerr një output. Në këtë rast mund të përdoren modelet formale kompjutacionale si
makinat Turing, makinat me akses random, ose qarqet Boolean. Koha që i duhet një algoritmi
për të marrë rezultat (halt) varet në “masën” e instancës së problemit. Kur krahasojmë
performancën e dy algoritmave duhet të jemi shumë të saktë në lidhje me njësinë e kohës.
Shpeshherë është e vështirë të derivohet koha ekzakte e ekzekutimit të një algoritmi. Në të tilla
raste përdoren përafrime rreth kohës së ekzekutimit dhe jepet koha asimptotike e ekzekutimit, e
cila studion rritjen e kohës së algoritmit me rritjen e përmasës së vlerave input.
Teoria e informacionit na siguron se algoritmat kriptografike (me përjashtim të one-time pads)
mund të thyhen. Në teorinë e kompleksitetit ne verifikojmë nëse një sulm është i realizueshëm
apo jo në kohë polinomiale.
Kriptografia moderne ndjek një përqasje të mirëfilltë shkencore dhe dizenjohen algoritma
kriptografike duke u bazuar në supozimet e vështirësive kompjutacionale, duke realizuar
algoritma të vështirë për tu thyer. Këta lloj sistemesh (që njihen si sisteme të sigurt në aspektin
kompjutacional) nuk janë të pathyeshëm teorikisht por është e pamundur thyerja me mjetet
praktikë. Në praktikë, duke u bazuar në teorinë e kompleksitetit kompjutacional, të gjithë
algoritmat e përdorur për thyerje kriptosistemesh janë me kompleksitet të kohës
superpolinomiale, çka i kalon pritshmëritë. Siguria e shumë kriptosistemeve me çelës publik
bazohet në vështirësinë e problemeve kompjutacionalë.
Në qoftë se në kriptografinë klasike është mbrojtur komunikimi në ditët e sotme i jepet shumë
prioritet teorisë kompjutacionale (Yael Kalai, Korrik 2016). Janë katër sfida kryesore që lidhen
me kompjutacionalitetin në kriptografinë e sotme: FHE (Fully Homomorphic Encryption,
kapitulli 5), Shifrimi Funksional, Teknikat e Turbullimit (Obfuscation) dhe Delegimi i pjesës
kompjutacionale. Në ditët e sotme ne e ruajmë informacionin në forma të ndryshme dhe kryejmë
përllogaritje në forma të ndryshme gjithashtu.
Kemi të bëjmë me big data dhe pajisje të dobëta, ndërkohë që aspekti i memories dhe
kompjutacional ka një shtrirje drejt teknologjisë cloud. Gjetkë ruhen të dhënat dhe në tjetër vend
kryhen përllogaritjet dhe kjo sjell sfida, metoda, teknika dhe mjete të reja matematikore. Sfidat e
mësipërme e kanë origjinën në problemet reale të 10 viteve të fundit dhe për këtë arsye ato kanë
një interes të veçantë studimi sot dhe më tej.
Kriptografia e bazuar në latica është një tjetër fushë e lidhur ngushtë me teorinë kompjutacionale
pasi në zgjidhjen e problemeve të ndryshëm kompjutacionalë mund të themi se laticat janë
shumë të përdorura dhe mjaft efikase. Problemi i studiuar më mirë në latica është problemi i
vektorit më të shkurtër ose SVP (Shortest Vector Problem).
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Ekzistojnë shumë skema kriptografike të cilat janë ndërtuar mbi bazë laticash duke filluar nga
shifrimi i thjeshtë dhe nënshkrimi dixhital deri në objektet e fuqishëm si shifrimi bazuar në
identitet ose IBE (Identity Based Encryption).
Skemat më të avancuara kriptografike mbi laticat, fokusohen në shifrimin e plotë homomorfik
(FHE) dhe shifrimin bazuar në atribute ABE (Attribute Based Encryption). NTRU është
konstrukti i parë kriptografik që përdor unazat polinomiale, ndryshe interpretuar si latica të
strukturuara algjebrikisht. Kjo skemë shifrimi me çelës publik do të ishte vetëm një nga shumë
skema të tjera të propozuara mbi bazën e problemeve në latica.
Në bazën e kërkimeve mbi skemat kriptografike moderne bazuar në latica qëndrojnë dy
probleme me kompleksitet të rastit të mesëm (average-case) si SIS (Short Integer Solution) dhe
LWE (Learning with Errors), të ngjashmet e tyre mbi unaza dhe teknikat analitike që përfshijnë
shpërndarjet e probabilitetit Gausian (diskret). Kriptografia e bazuar në latica besohet se është e
sigurt ndaj kompjuterave kuantum ndaj edhe kërkimet në këtë fushë janë shumë intensive.
Gjithashtu shumë probleme që i përkasin kriptoanalizës mund të formulohen si probleme laticash
[97].
3.4 Dizenjimi efikas i bllokshifrave
Bllokshifrat moderne janë dizenjuar si shifra zëvendësimi sepse karakteristikat e pranishme të
përkëmbimit (duke ruajtur numrin e 1-ve dhe 0-ve) e bëjnë shifrën vulnerabël ndaj sulmeve me
kërkim shterues. Fakti që bllokshifrat përdoren mjaft shpesh në sigurinë kompjuterike, nga
siguria në Internet deri në shifrimin e pajisjeve mobile, kompjuterave dhe llogarive bankare bën
që këto shifra të studiohen me një interes të veçantë.
Është krejtësisht e mundur që një kriptoanalist të dizenjojë algoritma të sigurt por të ngadaltë me
shumë pak përpjekje. Për një bllokshifër, është e mjaftueshme të përcaktohet një funksion raundi
bazuar në veprimet jolineare (duke mënjanuar rrotullimet lineare), një komponent i thjeshtë
miksimi (për përhapjen e ndryshimeve lokale), të mblidhen nënçelësa midis raundeve (gjithashtu
në fillim dhe në fund të shifrës), që derivohen në një mënyrë komplekse nga çelësi kryesor. Në
qoftë se numri i raundeve është 32, ose më mirë akoma 64, thyerja e kësaj shifre të ngadaltë do të
ishte mjaft e vështirë. Sipas Biham, është fakt i njohur se me rritjen e numrit të raundeve, siguria
e një sistemi rritet në mënyrë eksponenciale [44].
Një mënyrë tjetër e një niveli më të lartë për ndërtimin e një bllokshifre të re konsiston në
kombinimin e drejtpërdrejtë të bllokshifrave. Vetëm se çelësat e përdorur nga bllokshifrat
individuale duhet të jenë statistikisht të pavarur, edhe pse dallimi nuk është gjithnjë i dukshëm
[98].
Një shifër kaskadë (cascade) zakonisht është bashkimi i s ≥ 2 bllokshifrave (të quajtura faza),
secila me çelësa të pavarur (statistikisht): teksti origjinal është input në fazën e parë, outputi në
fazën i është input në fazën i +1 dhe outputi i fazës s është i lidhur me tekstin e shifruar [5].
Shifrimi i shumëfishtë ngjan me shifrat cascade, por çelësat mund të jenë të varur nga njëri tjetri.
Pas shpikjes së kriptoanalizës diferenciale nga Biham dhe Shamir, Coppersmith vuri në dukje se
në të ardhmen do të ishte me shumë interes analizimi i kritereve të dizenjimit të kutive S dhe
aplikimi i tyre në dizenjimin e një bllokshifre të re [76].
3.4.1 Bllokshifrat tweakable dhe dizenjimi i tyre
Në këto lloje bllokshifrash kemi komponentin tweak i cili i jep fleksibilitet shifrës dhe çdo
përfshirje e tij rezulton në përkëmbime të ndryshëm. Ekzistojnë tre lloje skemash në dizenjimin e
bllokshifrave tweakable: Të dedikuara, të bazuara në bllokshifra dhe të bazuara në përkëmbim.
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Bllokshifra e parë tweakable e dedikuar ka qenë shifra Hasty Pudding në pranimet e AES (1998).
Mercy është një tjetër bllokshifër e dedikuar për shifrim të të dhënave në disk, skema Skein në
pranimet në SHA-3 etj.

Figura 3.2 Bllokshifrat Tweakable

~
Në mënyrë që skema e mësipërme (Fig. 3.2) të konsiderohet e sigurt duhet që Ek të duket si
përkëmbim i rastit për çdo t dhe vlera të ndryshme në lidhje me tweaks duhet të rezultojnë në
përkëmbime pseudo të pavarur nga njëri-tjetri.
Në qoftë se marrim një bllokshifër E me një çelës k-bit dhe një gjendje n-bit, vlera tweak mund
të kombinohet miks me çelësin ose gjendjen e shifrës. Kombinimi me çelësin funksionon por në
këtë rast duhet të jemi të kujdesshëm me sulmet related-key (në lidhje me çelësin).
Kombinimi i thjeshtë me gjendjen nuk funksionon edhe në qoftë se shtojmë një parametër h.
Veprimi që nevojitet në këtë rast është veprimi i dyanshëm masking dhe për këtë arsye shumica e
bllokshifrave në ditët e sotme ndjekin parimin mask-Ek /P-mask. Bllokshifrat që bazohen në
veçorinë masking janë si më poshtë:
Bazuar në bllokshifra
Tweak (mask), 128 bit

Bazuar në përkëmbim
Tweak (mask), 256-1600 bit

Figura 3.3 Bllokshifrat dhe Masking
Veçori të caktuara në veprimin masking mund të kërkojnë përllogaritjen e logaritmeve diskret
dhe në këtë drejtim është punuar mjaft nga studiuesit Rogaway, Prost dhe Granger. Bllokshifrat
tweakable (beyond masking) ofrojnë në rastin më të mirë siguri “Birthday-bound” 2n/2 (nqs n
është e madhe) dhe madje kemi siguri edhe përtej “birthday-bound” [99]. Bllokshifrat tweakable
janë të thjeshta dhe të aplikueshme në një miriadë aplikacionesh si në shifrimin me autentifikim
(AE), MAC, shifrim etj.

3.5 Kutitë S, veçori të dizenjimit dhe implementimit në algoritmat kriptografike
Është e rëndësishme që pasi të kemi njohur natyrën operacionale të shifrave kriptografike në
përdorim të kryejmë modifikime në to për të patur si rezultat një implementim vetjak të
algoritmit dhe të sigurt. Në vijim do të studiojmë kutitë S në DES, AES, Blowfish dhe do të
njihemi me mënyrat sesi mund ti modifikojmë ato. Në pjesën e fundit do të simulojmë rrjetin SP
si pjesë e pranishme në shumë shifra të ndryshme dhe në pas gjenerimit rastësor të vlerave të
daljes do të shohim testimin e kritereve të kutive S.
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3.5.1 Kutitë S dhe zbatime në algoritmat kriptografike
Në kriptografi, një kuti S (S-Box) është një komponent bazik i algoritmave me çelës simetrik që
kryen zëvendësim. Në bllokshifra, kutitë e zëvendësimit përdoren sidomos për të bërë të
papërcaktuar relacionin midis çelësit dhe tekstit të shifruar, kjo e fundit njihet si veçoria e
Shannon që ka lidhje me konfuzionin. Në përgjithësi, një kuti S merr një numër të caktuar bitesh
në hyrje, m dhe i transformon këto të fundit në një numër bitesh në dalje, n, ku jo
domosdosshmërisht n është e barabartë me m.
Një kuti S mxn mund të implementohet si një tabelë vlerash fikse (lookup table), me 2m fjalë me
n bit secila. Zakonisht përdoren tabela me vlera fikse, si në rastin e algoritmit DES, por në disa
shifra tabelat gjenerohen në mënyrë dinamike nga çelësi, si për shembull në algoritmat e
shifrimit Blowfish dhe Twofish. Një shembull i mirë i një tabele vlerash fikse është një kuti S
(S7) nga DES, që çon vlera të hyrjes 6-bit në vlera të daljes 4-bit. Vargu i biteve 48-bit ndahet në
8 grupe me nga 6 bit secili dhe këto shënohen si vlera të veçanta hyrëse siç duket edhe në tabelën
e mëposhtme [86].
Tabela 3.1 Zëvendësimi me përkëmbim
Input
(6 bit)
011101
010010
110101
011011
001110
110100
110100
111000

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Vlera e
rreshtit
1 (01)
0 (00)
3 (11)
1 (01)
0 (00)
2 (10)
2 (10)
2 (10)

Vlera
e Rezultati në Output
kolonës
kutinë S
(4 bit)
14 (1110)
3
0011
9 (1001)
7
0111
10 (1010)
14
1110
13 (1101)
10
1010
7 (0111)
6
0110
10 (1010)
4
0100
10 (1010)
6
0110
12 (1100)
15
1111

Rresht

Tabela 3.2 S7 në DES

0
1
2
3

Kolonë
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

13
10
14
7

3
14
10
9

12
3
15
5

9
5
6
0

7
12
8
15

5
2
0
14

10
15
5
2

6
8
9
3

1
6
2
12

S7
4
13
1
6

11
0
4
11

2
11
11
13

14
7
13
8

15
4
12
1

0
9
3
4

8
1
7
10

Algoritmi AES gjithashtu ka një strukturë të veçantë të kutive S. Kutitë S në AES (16) janë
identike ndërkohë që në DES (8) ato ishin të ndryshme. Ato janë bijektive dhe kanë një strukturë
të fuqishme algjebrike.
Kutitë S në AES janë i vetmi element jolinear dhe implementimet në software të kutive S
realizohen mbi tabela vlerash fikse që operojnë me byte [108]. Në gjenerimin e kutive S përdoren
të anasjelltat në GF (28) mod (x8 + x4 + x3 + x + 1) në trajtë hekzadecimale dhe në llogaritjen e
tyre mund të përdoren metoda të ndryshme si algoritmi i zgjeruar i Euklidit etj.

62

Veprimi i eksponencialit në AES mund të kryhet nëpërmjet shumëzimit të përsëritur të të njëjtit
numër. Nëpërmjet gjeneratorëve në fushën galua në AES mund të llogaritim të anasjelltat të cilat
shërbejnë në ndërtimin e kutive S. Në lidhje me gjeneratorë të ndryshëm (Shtojca 5) marrim
diagrama të ndryshme eksponenciale dhe logaritmike. Vlerat në diagramën e eksponencialeve
llogariten duke shumëzuar fillimisht 0x01 me gjeneratorin 0xe5 që jep 0xe5. Më tej vlera 0xe5
shumëzohet me veten e saj dhe jep 0x4c. Kjo vazhdon deri në fund të rreshtit ku marrim vlerën
0x36 të cilën e shumëzojmë më pas sërish me gjeneratorin 0xe5 dhe marrim vlerën e parë të
rreshtit të dytë të barabartë me 0x05. Së fundmi merret vlera 0x01. Këto diagrama variojnë sipas
gjeneratorit që përdorim. Një informacion më i detajuar për tabelat log dhe antilog (diagramat e
mësipërme) për të gjithë 128 gjeneratorët e mundshëm gjendet në faqen zyrtare në [161].
Në këtë rast ne mund të ndërtojmë tabela të ndryshme nga tabelat fikse dhe të njohura nga
gjithkush duke siguruar një version më të fuqishëm të algoritmit ndaj sulmeve side channel dhe
më të sigurtë në aspektin kriptografik.
Gjithashtu transformimet afin luajnë një rol të veçantë në llogaritjen e vlerave të kutisë S sepse
në këtë rast “braktisim” rregullat strikte matematikore që përdoren deri në këtë fazë të operimit.
Vërtet, në sajë të tyre ne realizojmë një kuti zëvendësimi perfekt por në të njëjtën kohë duhet të
kujtojmë se punohet shumë në studimin e tyre dhe jo vetëm për qëllime pozitive.
Kjo do të ishte mënyra për modifikimin e AES dhe në këtë aspekt ne krijojmë skemën tonë
kriptografike. Kutitë S në AES gjenerohen duke përcaktuar të anasjelltat multiplikative për një
numër të dhënë në fushën Galua të Rijndael [88]. Më tej të anasjelltat transformohen duke
përdorur transformimin afin (Fig.3.5). Këto transformime në mënyrë grafike mund të paraqiten si
vijon:

Figura 3.4 Transformimet në kutitë S (AES)

Figura 3.5 Transformimi Afin (AES)
Siç e shohim edhe në Figurën 3.5 në fund të transformimit shtohet vlera hekzadecimale 0x63
(c7c6c5c4c3c2c1c0 ≡ 01100011). Ajo që përftohet në fund ka pamjen e mëposhtme dhe është një ndër
kutitë S në AES (Fig. 3.6).
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Figura 3.6 Kuti S në AES
Gjetja e vlerave të anasjellta në GF (28) në shtresën e zëvendësimit të byte-ve mundëson
jolinearitet në shkallë të lartë dhe është pikërisht kjo që kërkohet për një shifër të fuqishme
kundrejt sulmeve të ndryshëm kriptoanalitikë. Për këtë arsye kutitë S dhe aritmetika e tyre shihet
me interes të veçantë nga të gjithë studiuesit në fushën e kriptografisë dhe kriptoanalizës
gjithashtu. Një tjetër algoritëm që mund të përdoret në gjetjen e vlerave të anasjellta është
algoritmi Euklid-Wallis (Shtojca 5) [162].
Është bërë një punë e madhe kërkimore përsa i përket dizenjimit të kutive S me veçori sa më të
mira. Për këtë janë publikuar në vitin 1994 nga Coppersmith, kriteret në dizenjimin e kutive S,
që njëkohësisht do të ishin një parandalim për sulmet e ndryshëm si kriptoanaliza diferenciale.
Modifikime të vogla madje që do të ndikonin në DES dhe dobësimin e tij kundrejt sulmeve u
verifikuan nga Biham dhe Shamir. Një kuti S në të cilën çdo bit i daljes përftohet nga një
funksion Bent i biteve në hyrje dhe ku një kombinacion linear i biteve në dalje është gjithashtu
një funksion Bent i biteve në hyrje, njihet si kuti e përkryer zëvendësimi [100].
3.5.2 Kutitë e Përkëmbimit
Një kuti P (Permutation Box) është një metodë e përzierjes së biteve që përdoret në përkëmbimin
e biteve në hyrje të kutive S, duke krijuar përhapje ose difuzion në transpozim e sipër. Në
bllokshifra, kutitë e zëvendësimit dhe përkëmbimit përdoren për të bërë sa më kompleks
relacionin midis tekstit origjinal dhe atij të shifruar (Veçoritë e Shannon). Kutitë P janë
klasifikuar si kuti kompresimi, zgjerimi ose të thjeshta, duke qënë se numri i biteve në dalje
mund të jetë më i vogël, më i madh, ose i barabartë me numrin e biteve në hyrje (Fig. 3.7).

Figura 3.7 Llojet e përkëmbimit
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Ndër këto lloje vetëm kutitë e thjeshta janë të kthyeshme. Të njëjtën gjë mund të themi edhe për
kutitë S në lidhje me figurën e mësipërme: numri i biteve në hyrje (input) mund të jetë i
barabartë me numrin e biteve në dalje (output) (kutia S në AES), ose mund të jetë i ndryshëm
(kutia S në DES). Dizenjimi i kutive S kur numri është i ndryshëm ka disa vështirësi (si humbja e
informacionit) dhe për këtë arsye bllokshifrat moderne kanë kuti S të thjeshta. Në figurën e
mëposhtme jepet një kuti përkëmbimi 64-bit e cila përhap kutitë S të hyrjes drejt sa më shumë
kutive S në dalje.

Figura 3.8 Një kuti përkëmbimi 64-bit
3.5.3 Një vrojtim rreth përdorimit të kutive S në bllokshifra
Shifrat simetrike janë përdorur gjerësisht për të pasur komunikacione ose hapësira të dhënash të
sigurta. Fakti që ato hasen kudo, tregon qartë se struktura që shtrihet nën këto shifra ka vlerë të
madhe studimi. Bllokshifrat janë forma më e hasur e shifrave simetrike. Në brendësinë e gjithë
bllokshifrave kemi veprimet XOR dhe përkëmbimet të cilat realisht nuk e sigurojnë
jolinearitetin, janë kutitë S që e mundësojnë këtë.
Një kuti S duhet të ketë veçori të caktuara që të jetë e mundur siguria në tërësi e një bllokshifre të
dhënë. AES është një ndër algoritmat simetrike më të përdorura.
Me rritjen e ndërgjegjësimit mbi hasjen e të metave gjatë përdorimit të algoritmave, disa
organizata kanë shprehur interes në modifikimin e implementimit të tyre të AES që të kenë një
version të vetin për përdorim të brendshëm të algoritmit. Është e rëndësishme të njihet struktura
dhe implementimi i një kutie zëvendësimi së bashku me kriteret bazë që duhet të ketë kjo e
fundit për të qenë e përdorshme dhe sigurisht duhet një kuti e zgjedhur mirë.
Kutitë S janë në thelb tabela me vlera paraprake që zëvendësojnë bitet hyrëse me bitet në dalje
(Paar dhe Pelzl, 2010). Kutitë e zëvendësimit ofrojnë një mekanizëm që është më fleksibël ndaj
kriptoanalizës krahasuar me veprimet e thjeshta XOR dhe mekanizmat klasike të zëvendësimit.
Kjo përkon me faktin që kutitë S janë përgjegjëse për jolinearitetin e shifrave (Satoh, Morioka,
Takano dhe Munetoh, 2001).
Shumica, në mos të gjithë bllokshifrat e sotme implementojnë kutitë S, edhe pse implementime
specifike mund të jenë të ndryshme në algoritma të caktuara kriptografike sipas skenarëve të
ndryshëm ku operojnë dhe sipas asaj që kërkohet. Studimi në detaje i dizenjimit të kutive S
përbën një ndër prioritetet bazë për të kuptuar bllokshifrat dhe për ti përmirësuar këto të fundit.
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3.5.4 Fakte të përgjithshëm rreth kutive S
Bërthama e shumë bllokshifrave (Blowfish, AES, DES, Serpent, GOST, etj.) konsiston në kutitë
e zëvendësimit. Veprimi XOR, në veçanti nuk ofron difuzion ose konfuzion në tekstin e shifruar
që merret në fund.
Në fakt, baza e kriptoanalizës diferenciale lidhet me faktin që veprimi XOR mirëmban
karakteristikat që gjenden në tekstin fillestar drejt tekstit të shifruar (Biham dhe Shamir, 1992).
Kështu që, veprimet XOR dhe të transpozimit nuk mundësojnë në vetvete një shifër simetrike
moderne realisht efikase. Realizimi i difuzionit dhe konfuzionit që janë bazë për efikasitetin dhe
fuqinë kriptografike të bllokshifrave të sotme mundësohen pikërisht nga ajo pjesë shumë e
rëndësishme që njihet me termin “kutitë S”.
Sipas Grocholewska dhe Czurylo (2011), “Dizenjimi i kutive S është zakonisht funksioni më i
rëndësishëm në krijimin e një shifre të re”. Për këtë arsye ekzistojnë rregulla specifike të
mirënjohura që përshkruajnë veçoritë që duhet të ekspozojë një kuti S për të qenë efikase në
përdorim dhe e pranueshme. Këto kritere kontribuojnë secila më vete në sigurinë e kutive S.
Karakteristikat janë SAC (Strict Avalanche Criteria), Balanca dhe BIC (Bit Indepedence
Criteria).
Kriteri SAC është një veçori e rëndësishme e një kutie S (Seberry, Zhang dhe Zheng, 1994,
Kishan dhe Palash, 2003). Termi avalanche ka të bëjë me rastin kur një bit i ndryshuar në tekstin
fillestar, çon në ndryshimin e një numri bitesh në tekstin e shifruar rezultues. Kriteri SAC mat
pikërisht këtë fenomen. Sipas këtij të fundit, kërkohet që për çdo bit të ndryshuar në hyrje, në
dalje të kemi ndryshime me një vlerë probabiliteti të barabartë me 0.5. Një madhësi matëse e
kriterit SAC është pesha hamming (weight). Thjesht duke matur hwt(x) e vlerave të hyrjes dhe
daljes dhe më pas duke i krahasuar ato do të kuptojmë nëse kriteri SAC është i përmbushur apo
jo.
Kriteri i balancës gjithashtu është i rëndësishëm në dizenjimin efikas të kutive S (Grocholewska
dhe Czurylo, 2011). Në qoftë se marrim një kuti S me n bite në hyrje dhe m bite në dalje, ku
m<n, themi se kjo kuti është e balancuar në qoftë se çdo vlerë në dalje haset 2 n-m herë. Pra një
kuti S me 6-bit në hyrje dhe 4-bit në dalje do të kërkonte që çdo vlerë në dalje të hasej 4 herë (264
).
Kriteri BIC është kriteri i radhës për një kuti S të dizenjuar mirë (Adams dhe Tavares, 2001) dhe
konsiston në ndryshimin e biteve output në mënyrë të pavarur nga njëri- tjetri. Në lidhje me këto
kritere në vijim do të shohim simulimin dhe testimin e tyre në rrjetin SP (3.5.6.2).
3.5.5 Modifikimi i kutive S në AES dhe Blowfish
3.5.5.1 Kutitë statike dhe dinamike
Modifikimi i kutive S mund të realizohet në sajë të metodologjive të ndryshme në algoritmat
kriptografike. Para se të studiojmë këto metoda le të shohim ndërtimin e kutive S. Kutitë S mund
të ndërtohen në dy mënyra të veçanta: statike dhe dinamike. Në kutitë statike, vlerat e vektorëve
input nuk ndryshohen ndërkohë që në kutitë dinamike vlerat e tyre do të ndryshohen.
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Më poshtë paraqiten pamjet e kutive S në të dy rastet:

Figura 3.9 Kutitë S Statike dhe Dinamike
Veçoritë e kutive në secilin rast janë përcaktuar duke përdorur një metrikë të veçantë siç është
entropia [101], e cila vlerëson sesa të rastit janë të dhënat, shënohet me H (Z) dhe për variablin e
rastit ‘z’ jepet si vijon:
H (Z) = ∑𝑛𝑖=1 𝑃 (Zi) log2 (Zi -1)
Sa më e madhe të jetë entropia aq më i vështirë bëhet hamendësimi i vlerave. Një pjesë e mirë e
algoritmave të shifrimit përdorin kuti statike ose dinamike.
Kutitë në DES janë statike dhe rezistente ndaj kriptoanalizës diferenciale por në qoftë se
përdorim metoda të caktuara për tu dhënë një natyrë dinamike kjo do të rriste padyshim
jolinearitetin e tyre.
Algoritmi Camellia e ka veçorinë Avalanche dhe çdo element i kutive S në të është polinom në
GF (28) duke e bërë këtë algoritëm të fuqishëm ndaj sulmeve diferencialë të rendit të lartë.
Vetëm se sulmi Integral do të realizohej shumë lehtë ndaj Camellias me 128 bit (10/11 raunde)
[102].
Në AES, kutitë statike të zëvendësimit përcaktojnë transformimin SubBytes që ofron jolinearitet
dhe konfuzion në shifër, në sajë të funksioneve të anasjelltë multiplikativë dhe transformimit
afin. Por në të njëjtën kohë vlerat statike mundësojnë kryerjen e sulmeve matematikorë më lehtë
në AES dhe ky algoritëm rezulton jorezistent ndaj sulmeve Timing dhe Cache [103].
Algoritmi Blowfish përdor kuti S dinamike që varen nga çelësi dhe nuk është i rrezikuar nga
metoda të kriptoanalizës lineare dhe diferenciale. Por algoritmi Blowfish rezulton të jetë i dobët
ndaj sulmit Vandenay. Ky sulm ka të bëjë me praninë e çelësave të dobët në shifër dhe kjo për
shkak të hasjeve të vlerave të njëjta në kutitë S në Blowfish, si rrjedhim mund të aplikojmë
shumë lehtë sulm me tekst origjinal të zgjedhur. Në përfundim mund të themi se kutitë dinamike
arrijnë të ofrojnë më shumë difuzion krahasuar me kutitë statike.
Modifikimi i kutive S për ti bërë dinamike mund të realizohet duke përdorur ekuacionet e
hartave kaotike që kanë natyrë rastësore. Një prej tyre është dhe ekuacioni i hartës Logjistike
(Logistic map) që ka formën e mëposhtme:
Xn+1 = r* Xn (1-Xn)
Xn merr vlera nga 0 në 1, r është një numër pozitiv nga 1 në 4 [104]. Në këtë mënyrë mund të
krijohet një kuti S dinamike e varur nga çelësi.
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Për këtë mund të përdoret algoritmi i mëposhtëm dhe mund të aplikohen ndryshime mbi çelësin
e përmendur në ekuacion:
for (i=0; i<=dsize; i++)
{
temp=a;
p=k1*(dsize-i);
k1= k2*(1-k2) + (k3/p) + (k4/p);
k2=temp;
System.out.println(a);
V=afterDecimal(k1);
System.out.println(V);
x=V%MDv;
System.out.println(“” + x);
}
I vetmi problem në lidhje me krijimin e kutive S në këtë mënyrë haset në përsëritjen e vlerave
brenda kutive S (zakonisht nuk janë më shumë se 5% deri në 10%), por kjo zgjidhet duke
zëvendësuar vlerat e shumëfishta me të tjera. Siguria e ofruar nga kutitë dinamike është në
përpjestim me vlerat e DMv (dependent modulo) dhe dsize (madhësia e kutisë S). Rritja e këtyre
vlerave ndikon në rritjen e punës (overhead) që i duhet një sulmuesi me sulm shterues për të
thyer shifrën tonë. Kutitë dinamike shfaqin prioritet krahasuar me kutitë S të përmendura edhe
më sipër në lidhje me operimin e tyre në algoritmat kryesore si AES, Blowfish, etj.
3.5.5.2 Modifikimi i kutive S në AES
Në lidhje me modifikimin dhe realizimin e një kutie S të mirë në AES, apo edhe në një tjetër
algoritëm ekzistojnë edhe metoda të tjera [160]. Përdorimi i një fjale kod e cila gjenerohet në
bazë të çelësit që përdorim në shifrim bën të mundur që vlerat në byte që do të kemi në kutinë
AES të jenë realisht të ndryshme dhe të paparishikueshme.
Dimë paraprakisht se kutitë e zëvendësimit në AES gjenerohen duke përcaktuar vlerat e
anasjellta multiplikative në lidhje me një numër të dhënë në GF (28) dhe më pas duke aplikuar
tranformimin afin (Murphy dhe Robshaw, 2002).
Në transformimin afin, prodhimi i matricave mund të kryhet duke përdorur algoritmin e
mëposhtëm:
1. Vendosim vlerat e anasjellta multiplikative të numrit input në dy variabla të përkohshëm
8-bit: s dhe x.
2. Rrotullojmë vlerën e s një bit në të majtë, në qoftë se vlera e s ka një bit (biti i tetë nga e
djathta) 1, bëjmë bitin e ulët të s 1, në të kundërt biti i ulët i s është 0.
3. Kryejmë XOR midis vlerës së x me vlerën e s, duke vendosur vlerën në x.
4. Për tre iteracione plus, përsëritim hapat 2 dhe 3; këto zbatohen katër herë.
5. Vlera e x do të ketë rezultatin e prodhimit.
Pas prodhimit të matricave kryejmë një veprim XOR me një vektor 8 bit në fund gjë që na
ndihmon të bëjmë akoma edhe më kompleks procesin e përftimit të kutive S.
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Në gjetjen e vlerave të anasjellta kryejmë modifikim duke përdorur polinome të ndryshëm të
pazbërthyeshëm dhe në një matricë vlerash të ndërmjetme gjatë përftimit të kutive S mund të
aplikojmë veprime të tjera në varësi të vlerave (1 deri në 256) që merr fjala_kod në vijim. Një
kriter i rëndësishëm në lidhje me transformimin afin dhe gjeneruesin e matricës që përdoret në të,
është kriteri Avalanche. Metoda e paraqitur në [160], ndihmon në krijimin e kutive dinamike
duke gjeneruar një fjalë kod.
Kuti S Dinamike (çelësi)
Rezultati: Kuti S Dinamike
1.
2.
3.

4.

f_kod= Gjenerues_f_kod (çelësi)
Z=Bin2dec (f_kod) + 1
Case Z of
1-32: Tranformim në rresht
33-64: Tranformim në kolonë
65-96: Përkëmbim rezultatesh paraprake
97-128: Përkëmbim rezultatesh paraprake
129-160: Këmbim i pjesshëm bitesh
161-192: Këmbim i pjesshëm bitesh
193-224: Përkëmbim rezultatesh paraprake
225-256: Përkëmbim rezultatesh paraprake
End Case
Return Kuti S Dinamike

End Kuti S Dinamike

Gjenerimi i fjalës kod
Nga çelësi (128 bit) që do të përdorim për shifrim derivojmë një fjalë_kod me 8 bit dhe me vlerë
në decimal deri në 255. Fjala kod do të ketë këtë paraqitje:
f_kod = C8C7C6C5C4C3C2C1 ku secili prej biteve do ti korrespondojë numrit të 1-ave, në qoftë se
numri është tek do të kemi 1, në të kundërt 0.
Gjenerues_f_kod (çelësi)
C8 → Biti i 128.
C7 → 20 (1, 3, 5, …, 127)
C6 → 21 (4, 5, 8, 9, 12, 13 …)
C5 → 22 (2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 …)
C4 → 23 (10-17, 26-33…)
C3 → 24 (2-17, 34-49…)
C2 → 25 (34-65, 98-127)
C1 → 26 (2-65)
C0 → 27 (Biti i parë)
C8 → C0 XOR C8.
Rezultat: f_kod (C8C7C6C5C4C3C2C1)
Janë tre faktorë që ndikojnë në gjenerimin e kutive S në AES. Faktori i parë ka të bëjë me
selektimin e polinomeve të pazbërthyeshëm, i dyti me modifikimin e vektorit që shtohet në fund
të procesit matematikor në gjenerimin e kutive S dhe faktori i tretë me modifikimin e
transformimit afin [105].
Në rastin e parë, ne mund të zgjedhim një tjetër polinom nga ai që është përdorur në Rijndael (x8
+ x4 + x3 + x + 1) dhe mund të improvizojmë algoritmin duke modifikuar kutisë S. Polinomi i
zgjedhur nga dy kriptografët nuk ka ndonjë veçori të caktuar (Daemen dhe Rijmen, 2003).
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Ekzistojnë 30 polinome të pazbërthyeshëm që mund të gjenerohen nga ana matematikore në GF
(28) dhe ne mund të kryejmë testime për 29 alternativat që mbeten (testi i Rabin mbi
pazbërthyeshmërinë).
Në lidhje me këtë Das, Sanjoy, Subhrapratim dhe Subhash (2013) treguan se mund të krijonin
një kuti S pothuajse të sigurt sa Rijndael duke ndryshuar polinomin e pazbërthyeshëm.
Mënyra e dytë e cila duket dhe më e thjeshtë për tu implementuar ka të bëjë me ndryshimin e
vektorit që shtohet në fund. Ekzistojnë 255 variacione të mundshëm në lidhje me të dhe
përdorimi i tyre mund të ndikojë në rezultatet mbi kriteret që duhet të plotësojë një kuti S.
Mënyra e tretë konsiston në modifikimin e transformimit afin. Është e vështirë në implementim
por realisht e sigurt në qoftë se ndryshojmë vetëm parametrat brenda transformimit ekzistues
(Sinha dhe Arya, 2012).
Sipas [106] zgjedhja e matricës në transformimin afin ose e polinomit të pazbërthyeshëm nuk ka
ndonjë impakt domethënës në sigurinë e shifrës rezultuese. Kjo do të thotë se mund të kryejmë
modifikim në dy ose në tre aspekte që të përftojmë shifrën që na ofron sigurinë e mjaftueshme.
Sipas [107] matrica A mund të shërbejë si gjenerues i kutive S me kusht që ajo të jetë jo
singulare. Duke përdorur polinome të ndryshëm dhe transformimin afin janë gjetur vlera të
ndryshme në lidhje me kutitë S dhe më pas është testuar kriteri avalanche. Në lidhje me AES,
vlera që mat kriterin avalanche duhet të jetë >= 128.
Pas simulimit kuti të caktuara zëvendësimi e plotësojnë kriterin avalanche madje edhe në vlera
maksimale (deri në 100%). Megjithatë kujtojmë se vetëm një pjesë e polinomeve (katër) japin
matrica jo singulare.
Shumica e implementimeve harduerike të kutive S realizohet duke përdorur tabelat fikse (LUT,
look up tables) që bazohen në memorie. Në këto raste ekzistojnë metoda të veçanta të cilat
përdorin tabelat log dhe antilog në lidhje me një gjenerator të caktuar. Implementimi harduerik
mund të realizohet edhe në pajisje të vogla FPGA me memorie të kufizuar.
3.5.5.3 Modifikimi i kutive S në Blowfish
Kutitë S në Blowfish varen nga çelësi dhe skema e përftimit të çelësit është tejet komplekse.
Algoritmi që përdoret në gjenerimin e 18 nënçelësave dhe 4 kutive S në Blowfish jepet në pjesën
e fundit (Shtojca 6) [93].
Ky algoritëm përdor vlera dixhitale të konstantes PI, nënçelësat janë 32 bit dhe një kuti S
përbëhet nga 256 elementë ku secili prej tyre është 32 bit. Në qoftë se shohim me kujdes
procesin e Blowfish, performanca e këtij të fundit mund të përmirësohet duke mënjanuar në fund
veprimin e ndërrimit (swap) të pjesëve të majta dhe të djathta [93].
Një mënyrë e veçantë për modifikimin e algoritmit Blowfish ka të bëjë me algoritmat gjenetikë
dhe operimet bazë në to. Implementimi i algoritmave gjenetikë dhe konceptit të mutacioneve rrit
kompleksitetin e algoritmit dhe cilësinë e tekstit të shifruar.
Në lidhje me studimin e veçorive të kutive S duhet të njohim paraprakisht një aspekt të
rëndësishëm të algjebrës Boolean në lidhje me algoritmat kriptografike, duke filluar me
funksionet Boolean dhe veçoritë e tyre [100].
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3.5.6 Simulimi dhe testimi i kutive S
3.5.6.1 Veçoritë kriptografike të Funksioneve Boolean dhe ndërtimi i kutive S
Përkufizim 3.10: Një funksion Boolean f: Z 2n  Z 2 , i përbërë nga n ndryshore Boolean, për çdo
kombinim të mundshëm vlerash jep një vlerë rezultat [100].
Përkufizim 3.11: Një funksion vektor Boolean S (x): Z 2n  Z 2m , që çon n bit drejt m biteve dhe
ku çdo vlerë hyrëse në S(x) = (f1 (x)… fm (x)) 1xm është një funksion Boolean.
Përkufizim 3.12 [108]: Funksioni Afin f në lidhje me X=(X1, …, Xn) ka këtë formë:

f ( X )  b1  X 1  b2  X 2  ...  bn  X n  c  w. X  c.
Ku b1, b2… bn dhe c janë vlera në Z2. Në qoftë se c=0 atëherë funksioni f(X) është linear.
Përkufizim 3.13 [160]: Pesha Hamming (Hw) e një vektori binar (V) është, numri i 1-ave në atë
vektor.
Përkufizim 3.14: Distanca Hamming midis dy funksioneve f(x) dhe g(x) është funksioni që shpreh
numrin e vendeve ku vlerat hyrëse korresponduese janë të ndryshme [160].
dH = (f(x), g(x)) = # {x ∈ Z 2n | f(x) ≠ g(x)}
Përkufizim 3.15: Një funksion Boolean f: Z 2n  Z 2 , është i balancuar në qoftë se numri i 1-ave
është i barabartë me numrin e 0-ve në tabelën e vlerave të vërtetësisë [160].
Përkufizim 3.16: Një funksion Boolean është i plotë (complete) në qoftë se të gjithë bitet në dalje
varen nga të gjithë bitet input [160].
Përkufizim 3.17: Në qoftë se bitet e daljes në një funksion të dhënë ndryshojnë në mënyrë të
pavarur nga njëri- tjetri atëherë themi se ka vend për mungesë korrelacioni (correlation-immunity).
Përkufizim 3.18: Një funksion Boolean është jolinear në qoftë se distanca hamming midis
funksionit dhe setit të gjithë funksioneve afine është minimale.
Në një bllokshifër kemi praninë e funksioneve linearë dhe jolinearë. Këtë e kemi hasur kur kemi
shqyrtuar trajtën operacionale të rrjetit SP dhe të algoritmave të tjerë. Sërish do të marrim në
shqyrtim rrjetin SP në lidhje me studimin e veçorive të kutive S dhe simulimin e tyre duke marrë
si rezultat një kuti që i afrohet sigurisë perfekte.
Funksionet Boolean dhe kutitë S
Përkufizim 3.19: Kutitë S janë funksione Boolean në trajtën e hartave mxn, f : {0,1}n→{0,1}m.



Për thjeshtësi, po marrim m=1. Më tej funksioni mund të paraqitet si një vektor binar f me



gjatësi 2n ku f është kolona në më të djathtë e tabelës së vërtetësisë që përshkruan funksionin.
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Kur flasim për funksionet Boolean dhe përdorimin e tyre në kriptografi nevojitet një formë e cila
shërben për paraqitjen e këtyre funksioneve si forma AND (prodhimi, ·), XOR (shuma, +) ose
forma normale algjebrike, ANF. Në këtë rast funksioni me n inpute do të kishte këtë trajtë:

Në qoftë se zëvendësojmë vlerat që kanë termat AND me zero, atëherë nga ekuacioni i mësipërm
përftojmë një funksion afin dhe nga ky i fundit në qoftë se konstanten e barazojmë me zero
përftojmë një funksion linear. Pra funksionet jolinearë janë të lidhur ngushtë me veprimin XOR.
Pavarësisht se tabela e vërtetësisë është mënyra më e zakonshme për paraqitjen e funksioneve
Boolean, ekzistojnë edhe të tjera mënyra si forma ANF (Algebraic Normal Form), apo UPF
(Univariate Polynomial Form).
Funksionet Bent
Meqënëse jolineariteti përbën një aspekt të rëndësishëm të kutive S, shumë studime janë
përqëndruar në gjenerimin e kutive S duke përdorur funksionet Boolean me jolinearitet të lartë.
Disa e fillojnë me funksionet e balancuar Boolean dhe më tej rritin jolinearitetin e tyre duke iu
përmbajtur edhe kritereve të tjera, Millan etj. (1999) [109].
Disa të tjerë e fillojnë me një funksion Boolean me jolinearitet të lartë, siç janë funksionet Bent
dhe zvogëlojnë jolinearitetin e tyre duke balancuar këto të fundit, Izbenko etj. (2009) [110].
Përkufizim 3.20: Një funksion Bent, është një funksion Boolean i cili arrin vlerën maksimale të
jolinearitetit. Një funksion Bent mund të paraqitet si f : {0, 1}n → {0, 1}m ku n është një numër
çift [112].
Funksionet Bent janë një formë e veçantë e funksioneve Boolean që mund të marrin vlera
maksimale të jolinearitetit. Këto funksione studiohen me kujdes sepse kutitë S përbëhen nga
funksione Boolean me jolinearitet të lartë dhe këto të fundit analizohen kryesisht në formën e
tyre normale algjebrike. Dihet që funksionet Bent nga natyra nuk janë të balancuar. Kështu që,
ndërtimi i funksioneve Boolean me jolinearitet të lartë siç janë funksionet Bent, është një
problem kërkimi. Të gjesh një funksion Boolean të balancuar dhe me jolinearitet të lartë është
akoma më e vështirë dhe më e vlefshme për ndërtimin e kutive S [Cheung, 2010], [111].
Veçori të funksioneve Bent
Le të jetë f (x) një funksion Bent i n ndryshoreve, atëherë më poshtë janë disa veçori të
rëndësishme të funksioneve Bent [112]:
 f (x) nuk është i balancuar. Përbëhet nga 75% 1-sha dhe 25% 0, ose edhe e kundërta.
 Pesha Hamming e funksionit është 2n-1  2 (n/2)-1
 1+ f është gjithashtu një funksion bent i n ndryshoreve.
 f (x) + f (a  x) është i balancuar  a  Z 2n
 Jolineariteti i funksionit është i barabartë me 2n-1 - 2 (n/2)-1
 Grada ose rendi (në formën ANF) është kufizuar nga n/2 për n ≥ 4
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3.5.6.2 Kriteret e kutive S dhe testimi i tyre në rrjetin SP
Kriteri i plotësisë dhe efekti avalanche u trajtuan për herë të parë nga Kam dhe Davida në 1979
dhe Feistel në 1973 respektivisht [113] [114]. Në qoftë se një transformim kriptografik është i
plotë, atëherë çdo bit i tekstit të shifruar duhet të varet nga të gjithë bitet e tekstit fillestar.
Këto dy kritere mund të kombinohen për të përcaktuar një veçori të re që njihet si kriteri SAC
(Strict Avalanche Criterion). Një ndër metodat alternative për tu siguruar që një transformim
kriptografik e plotëson kriterin SAC ka të bëjë me krijimin e matricave të varësive.
Të gjitha ndryshoret avalanche preferohet që të jenë të pavarura nga njëra-tjetra. Për të vlerësuar
shkallën e pavarësisë midis një çift ndryshoresh avalanche, ne mund të llogaritim koeficientin e
korrelacionit, Konheim (1981) [3]. Për dy variabla A dhe B [115, p.378]

 {A, B}=

Cov{𝐴,𝐵}
σ{𝐴}σ{𝐵}

 {A, B} = Koeficienti i korrelacionit të A dhe B
Cov {A, B} = Kovarianca e A dhe B
= E {AB} ─ E {A} x E {B}
σ2 {A} = E {A2} ─ (E {A}) 2
Në rastin e ndryshoreve binare, mund të thuhet se një koeficient korrelacioni me vlerën 0
nënkupton që ndryshoret janë të pavarura. Në qoftë se vlera e koeficientit është 1, ndryshoret do
të jenë identike dhe në qoftë se vlera e koeficientit është -1 atëherë ndryshoret do të jenë gjithnjë
komplementi i njëra-tjetrës, Webster (1985) [116].
Në qoftë se nuk plotësohen kushtet SAC dhe pavarësia midis ndryshoreve avalanche, një
kriptoanalist mund të marrë informacion rreth veçorive statistikore të funksionit dhe më tej mund
ta përdorë këtë në avantazhin e vet për të sulmuar një sistem.
Rrjeti i zëvendësim përkëmbimeve në të cilin do të analizojmë kutitë S përdor nënçelësa 16 bit,
çdo kuti S ka 4 bit në hyrje dhe 4 në dalje dhe operon në 4 raunde. Në këtë pjesë do të njihemi
paraprakisht me kriteret dhe më pas do të analizohen kutitë S për vlera të ndryshme.
Kutitë S mund të paraqiten në këtë formë:
S: X->Y.
Bitet

e

hyrjes

paraqiten

Y  y1 y2 ...yn , yi  0 ,1.

me

X  x1 x2 ...xn , xi  0 ,1

dhe

bitet

e

daljes

me

Le të shohim me radhë kriteret në rrjetin SP për të përftuar një kuti të mirë zëvendësimi.
1. Kriteri i Plotësisë
n
n
Në vitin 1979, Kam dhe Davida në lidhje me funksionin f : 0,1  0,1 dhanë përkufizimin e

kriterit të plotësisë. Funksioni f për çdo vlerë të X  0 ,1 është i plotë, në qoftë se f(X) dhe f (X
 ei) janë të ndryshëm nga njëri- tjetri. Vektori avalanche në një kuti S përcaktohet si më poshtë:
n

Y ei  f ( X )  f ( X  ei )
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e

e

= a1 i a 2 i ...a n

ei



Ndryshimi i plotë i bitit j në vektorin avalanche jepet si vijon:

  a

W aj

ei

ei
j

tegjithe
x{0 ,1}n

Vlera maksimale në këtë rast është 2n. Duke përdorur mosbarazimin e mëposhtëm,

  2

0 W aj

ei

n

,

që të plotësohet kriteri i plotësisë në një kuti S kemi:
0

1
W ( a eji )1
n
2

Në qoftë se vlera del 0 ose 1 për të gjithë vlerat e i dhe j, kutia S është jo e plotë.
2. Kriteri Avalanche (AVAL)
Kriteri AVAL u përkufizua nga Feistel dhe sipas këtij kriteri, ndryshimet e vogla në bite në tekstin
origjinal shkaktojnë ndryshime të konsiderueshme në bitet e tekstit të shifruar.
Kriteri AVAL plotësohet në qoftë se ndryshimi i një biti të vetëm në hyrje në funksionin
n
n
f : 0 ,1  0 ,1 bëhet shkak për ndryshimin e pothuajse gjysmës së biteve në dalje. Si
përfundim, një kuti S plotëson kriterin AVAL në qoftë se plotësohet ekuacioni i mëposhtëm:

1 n
n
W ( a eji ) 
n 
2
2 j 1
Ekuacioni i mësipërm mund të modifikohet që të vlerësojmë parametrin kAVAL(i) për kriterin
AVAL si vijon:
1 n
1
k AVAL ( i ) 
W ( a eji )  .
n 
2
n.2 j 1
Në qoftë se kAVAL(i) është e ndryshme nga ½, për çdo vlerë të i nënkuptojmë se kriteri AVAL nuk
plotësohet nga një kuti S.
3. Kriteri Strict Avalanche (SAC)
Në vitin 1985, Webster dhe Tavares duke bashkuar kriteret e plotësisë dhe AVAL përkufizuan
kriterin SAC [117].
n
n
Një funksion f : 0 ,1  0 ,1 plotëson kriterin SAC në qoftë se ndryshimi në bitet input (i)
shkakton ndryshim në bitet output me probabilitet ½. Pra një kuti S e gëzon kriterin SAC në qoftë
se plotësohet ekuacioni:
1
1
W ( a eji ) 
n
2
2
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Nga ekuacioni i mësipërm mund të përkufizojmë parametrin kSAC(i, j):
k SAC ( i , j ) 

1
1
W ( a eji ) 
n
2
2

Kriteret AVAL dhe SAC janë shumë të ngjashëm. Në qoftë se një kuti S e plotëson kriterin SAC
atëherë gëzon edhe kriterin AVAL, por në qoftë se një kuti S plotëson kriterin AVAL kjo nuk do
të thotë se gëzon edhe kriterin SAC. Gjithashtu mund të themi se një kuti që plotëson kriterin SAC
gëzon edhe kriterin e plotësisë. Në lidhje me matjen e shkallës së plotësimit të kriterit SAC, mund
të përdoret parametri DSAC(aj):
1
DSAC (a j )  max 2 n1  W (a eji
i i  n 2
Dhe largësia e funksionit f nga SAC jepet si vijon:
DSAC( f )  max DSAC( a j )  max
1i  n

1i  n

1 n1
2  W ( a eji )
2

Trajta e normalizuar e DSAC(f) jepet si më poshtë:
DSAC N ( f )  max DSAC N ( a j )  max
l  j n

1i  n

1
2

2 n1  W ( a eji )

n 1

4. Kriteri i Pavarësisë së Biteve (BIC)
Kriteri i pavarësisë së biteve është dhënë nga Webster dhe Tavares [117]. Një funksion
n
n
f : 0 ,1  0 ,1 për të gjithë vlerat e i , j , k  1,2...n, me kusht që j≠k, plotëson kriterin BIC
në qoftë se ndryshimi në bitet e hyrjes (i) shkakton ndryshim të biteve output (j dhe k) në mënyrë
të pavarur nga njëri- tjetri. Për të matur këtë kriter në lidhje me vektorin avalanche Y e1
llogaritet koeficienti i korrelacionit midis biteve j dhe k.
corr( v , w ))

Evw  E v E w

Ev   Ev Ew   Ew 
2

2

E(v), është vlera mesatare e vlerës avalanche v: E v  

2

2

1
2n

 v(X) .



e

e

Bitet e një vektori avalanche në një kuti S jepen në këtë formë: a1 i a 2 i ...a n
bitin input i dhe ndikimi në bitet j dhe k jepet si vijon:



BIC a j , ak   corr a eji , akei

Për të gjithë vlerat 1≤i, j, k≤n.
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ei

. Ndryshimi në

Më tej, për të përshkruar vlerën e plotësimit të kriterit BIC nga ana e funksionit f përdoret
formulimi i mëposhtëm:



BIC( f )  max BIC a j , a k   max corr a eji , a kei
1i , j ,k  n
j k

1i , j ,k  n
j k



5. Jolineariteti
Në lidhje me një funksion g: Z 2n  Z 2 në qoftë se g ( x)  a.x funksioni është linear dhe në qoftë se
n
n
g( x )  a.x  b funksioni është affin. Për funksionin f : Z 2  Z 2 dhe vektorin z= (a, w, b) masa
e jolinearitetit është si vijon,





NLM f  z   P  Z 2 a. f P   w.P  b
n

Këtu w  Z 2 , a  Z 2 / 0 ,...,0 ,b  Z 2 dhe a. f ( P )   a j c j P 
n

n

n

j1

Vektori a (an ,…, a1) është një vektor i ndryshëm nga zero. Vektori binar z= (a, w, b) përbëhet nga
2n+1 elementë. Si rrjedhojë, meqënëse a  0,...,0 numri i vektorëve z është 2 2 n1  2 n1 . Duke
pasur 2n, P vektorë të mundshëm kemi 0  NLM f z   2 n .
Vlera që mat jolinearitetin e f shënohet me NLMf dhe është si vijon:





NLM f  min NLM f z 
z

Vlera maksimale e NLM f është 2

n 1

.

Testimi i kritereve të kutive S në rrjetin SP
Në lidhje me testimin e kritereve në kutitë S duhet të ndjekim një sërë hapash [54], [118]:
1. Gjejmë vlerat f (x  ei) për vlera të ndryshme të i.
2. Mbledhim bitet e vektorëve avalanche dhe përftojmë matricën e diferencave D siç paraqitet
më poshtë:

 d11 . . 
D  d 21 . . 
 . . d nn  nxn
Çdo element dij llogaritet në këtë mënyrë:
1
dij  n W a eji
2

 

1  i , j  n

Kjo vlerë mund të shprehet edhe në formë tjetër: kSAC i , j   dij
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n

k AVAL ( i )   dij
j 1

Gjithashtu matrica D mund të paraqitet edhe në trajtën e mëposhtme:
e


Y 1


 ----------------- 


e
Y 2


- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1
D


--2n









en


Y



3. Vlerat input në matricën e mësipërme testohen në lidhje me kriteret e plotësisë, AVAL dhe
SAC:
 Në qoftë se vlera input është 0 ose 1, kjo kuti s nuk e plotëson kriterin e plotësisë:
d ij  0 ,1 → Kriteri i plotësisë nuk plotësohet.
 Në qoftë se shuma e n elementëve të çdo rreshti është n/2, kriteri AVAL plotësohet:
n
n
d ij  , i

2
j 1

 Në qoftë se të gjithë vlerat në matricë janë të barabarta me ½, kriteri SAC plotësohet:
n
1
dij  , i, j

2
j 1
4. Vlerat e korrelacionit të biteve j dhe k të vektorëve avalanche janë elementë të matricës B
(matrica e parametrave të pavarësisë së biteve). Kjo matricë paraqitet si më poshtë:
 b1.12 .....b1,1n
b .....b
2.12
2 ,1n
B
 ...............

bn .12 .....bn ,1n

b1,( n 1 )n 
............... b2 ,( n 1 )n 
............... ...............

............... bn ,( n 1 )n   n 
nx 

b1,23 .....b1,2 n

...............

b2 ,23 .....b2 ,2 n
...............
...............

2

Vlerat e elementëve të kësaj matrice llogariten në këtë formë:



bi , jk  BIC a eji , a kei



1i , j ,k  n

Në qoftë se vlera e BIC (f) është e ndryshme nga 1 atëherë kriteri BIC plotësohet. Në qoftë se kjo
vlerë është afër 0, koeficienti i korrelacionit midis biteve të vektorëve avalanche në lidhje me
kutinë s është i vogël, çka është pikërisht ajo që duhet.
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Tabela 3.3 Kutitë S dhe vektorët avalanche
X

Y

f(X  e1)

f(X  e2)

f(X  e3)

f(X  e4)

Y e1

Y e

2

Y e

3

Y e

4

0000

1110

0011

0010

1101

0100

1101

1100

0011

1010

0001

0100

1010

1111

0001

1110

1110

1011

0101

1010

0010

1101

0110

1011

1110

0001

1011

0110

0011

1100

0011

0001

1100

1000

0100

1101

1101

1001

0101

1100

0100

0010

0101

1110

1011

1111

0111

1100

1001

1101

0101

1111

1001

0100

1000

0010

0110

1011

0111

1101

0110

1011

0000

1101

0010

1000

1011

0110

1001

0011

0111

1000

0111

0001

1111

1011

1111

1001

0111

0011

1000

0011

1110

0101

0110

1010

1101

0110

0101

1001

1001

1010

0100

1001

1100

0011

1110

0011

0110

1001

1010

0110

1101

0000

0011

1100

1011

0110

0101

1010

1011

1100

0001

0111

1010

0110

1101

1011

0110

1010

1100

0101

0010

0011

0000

1001

0111

0110

0101

1100

1101

1001

1111

1010

0111

0101

0110

0011

1110

1100

1110

0000

1011

0110

0101

0111

1011

0110

0101

0111

1111

0111

1000

1100

1001

0000

1111

1011

1110

0111

Në tabelën e mësipërme jepen vlerat input dhe output në lidhje me një kuti S në rrjetin SP si edhe
vektorët avalanche (e1=1000 e2=0100 e3=0010 e4=0001).
[

Y e  Y  f x  e
i

Në lidhje me formulën e mësipërme për çdo vlerë të Y (sipas vlerave të e1, e2, e3 dhe e4) mbledhim
bitet e vektorëve avalanche në drejtim vertikal.
e
e
1
W (a1 1 )  12 W ( a2 1 )  12 W ( a3 )  12 W ( a4 1 )  12

e

e

W ( a1 2 )  8 W ( a2 2 )  8 W ( a3 e )  12 W ( a4 2 )  8
e

e

2

e

W ( a1 3 )  4 W ( a2 3 )  12 W ( a3 3 )  8 W ( a4 3 )  12
e

e

e

e

e
e
W ( a1 4 )  12 W ( a2 4 )  8 W ( a3 4 )  8 W ( a4 4 )  8

e
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e

Me elementët e mësipërm krijohet matrica e diferencave D me formulën që vijon:
dij 

 

1
W a eji , j dhe i marrin vlerat 1, 2, 3 dhe 4.
n
2
0 ,75 0 ,75
 0 ,5 0 ,5
D
0 ,25 0 ,75

0 ,75 0 ,5

0 ,75 0 ,75
0 ,75 0 ,5 
0 ,5 0 ,75

0 ,5 0 ,5 

 Vlerat input në matricën D janë të gjitha të ndryshme nga 1 dhe 0, pra kjo kuti
zëvendësimi e plotëson kriterin e plotësisë.
 Në qoftë se mbledhim elementët e rreshtave, gjejmë vlerat 3, 2.25, 2.25 dhe 2.25.
Meqënëse këto vlera janë të ndryshme nga vlera 2 atëherë kjo kuti S nuk e plotëson
kriterin AVAL.
 Meqënëse elementët e matricës nuk janë të gjithë të barabartë me ½ kjo kuti S nuk e
plotëson kriterin SAC.
Pastaj llogariten elementët e matricës BIC e cila paraqitet si më poshtë:

b1,12
b
2 ,12
B
b3 ,12

b3 ,12

b1,13

b1,14

b2 ,13

b2 ,14

b3 ,13

b3 ,14

b3 ,13

b3 ,14

b1,23 b1,24 b1,34 
b2 ,23 b2 ,24 b2 ,34 
b3 ,23 b3 ,24 b3 ,34 

b3 ,23 b3 ,24 b3 ,34 

1 / 3
 0,5
B
1 / 3

 0

1/ 3
3 /3
0
3 /3

0 
0,5
0 1 0 
1/ 3
0 1 / 3 3 / 3

3 / 3 0,5 0 0 
0

1/ 3 0

Në qoftë se shohim me kujdes elementët e matricës BIC një pjesë e tyre janë të barabartë me 1
gjë që nuk është e dëshiruar në lidhje me një kuti S. Këto vlera që pamë deri tani kanë të bëjnë
me një kuti S të vetme. Në simulimin tonë (VB .NET) ne kemi marrë në shqyrtim një numër
shumë të madh të kutive të zëvendësimit të gjeneruara në mënyrë rastësore dhe në fund mund të
përzgjedhim një pjesë të tyre që shfaq plotësim të kritereve të mësipërm. (Shtojca 4)
Testimi i kritereve të kutive S në rrjetin SP është ndër veprimet bazë në lidhje me një skemë
kriptografike (bllokshifër) dhe synimi është që të kemi një kuti S sa më të balancuar. Disa
parashikime rreth sigurisë së kutive S pretendojnë se sa më të mëdha të jenë përmasat e tyre aq
më të sigurta do të jenë ato në përdorim. Të gjithë kriteret që shqyrtuam deri tani analizojnë
lidhjet e mundshme midis tekstit fillestar dhe tekstit të shifruar në përdorimin e rrjetit SP dhe
matin aspekte të ndryshëm kriptografikë në një kuti zëvendësimi.
Gjithashtu plotësimi i kritereve mund të interpretohet brenda një intervali të caktuar
gabueshmërie [118]. Sipas Vergili dhe Yücel, plotësimi i kriterit AVAL ndodh për vlera të vogla
të n ndërsa për n≥6 kjo bëhet shumë e vështirë. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për kriterin SAC
i cili është një formë më e specializuar e kriterit AVAL, madje numri i kutive S që plotësojnë
kriterin e dytë është akoma edhe më i vogël. Për kuti S shumë të mëdha mund të gjenden një
pjesë e tyre që plotëson kriteret e përmendur brenda intervaleve relativë të gabimeve. Në qoftë se
ka një lidhje korrelative midis vlerave të gabimeve relativë për kriteret e mësipërm atëherë
mjafton të analizojmë njërin prej tyre dhe jo të gjithë.
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Korrelimi midis SAC dhe AVAL nuk është më shumë se 25% dhe kjo vlerë ulet deri në afro
12% kur n rritet nga 6 në 12.
Korrelimi midis AVAL dhe BIC është më i vogël se 1% për të gjithë vlerat e n. Korrelimi midis
kritereve SAC dhe BIC është më i vogël se 3% për të gjithë vlerat e n. Pra testimi i kritereve
AVAL dhe SAC në lidhje me një kuti S nuk na jep informacion nëse kjo kuti e plotëson kriterin
BIC apo jo.
Gjithashtu është e mundur të krijohet një skemë e përbërë nga disa rrjete SP të cilët mund të
operojnë paralelisht duke përdorur kutitë më të mira S (4x4, bijektive) të cilat i marrim nga
simulimi ynë. Kriptosistemi që krijohet në këtë rast patjetër që është më rezistues ndaj sulmeve
kriptoanalitikë, kutitë S janë gjeneruar në mënyrë rastësore dhe çelësat që do të përdoren nuk
janë të lidhur me njëri-tjetrin. Plotësimi ose jo i kritereve të caktuara lidhet me sulme specifikë si
për shembull sistemet që nuk plotësojnë kriterin SAC janë të ndjeshëm ndaj sulmeve key
clustering.
3.6 Gjeneruesit e numrave të rastit dhe funksionet e numrave pseudo të rastit
Siguria e shumë sistemeve kriptografikë varet në ekzistencën dhe gjenerimin e vlerave të rastit
ose më saktë pseudo të rastit. Në DES çelësi sekret duhet të jetë i paparashikueshëm, vlerat e
numrave të thjeshtë p dhe q në RSA dhe në skemat e nënshkrimeve dixhitalë gjithashtu duhet të
jenë të rastit, çelësi privat ɑ në algoritmin DSA etj.
Gjeneratorët e biteve të rastit janë pajisje ose algoritma që rezultojnë në sekuenca bitesh output
statistikisht të pavarura. Gjenerimi i vlerave plotësisht të rastit (random) është një procedurë
inefikase në shumë mjedise praktikë dhe kjo është arsyeja pse përdorim termin pseudo të rastit.
Përkufizim 3.21: Një gjenerues bitesh pseudo të rastit (PRBG) është një algoritëm deterministik
të cilit i jepet një vlerë fillestare realisht rastësore me gjatësi k dhe më tej gjeneruesi përfton një
sekuencë binare të rastit me gjatësi l » k.
Ekzistojnë shumë gjenerues të biteve dhe numrave pseudo të rastit (standardi ANSI X9.17, FIPS
186 për gjenerimin e çelësave privatë në DSA etj.) dhe gjithashtu metoda statistikore të cilat
testojnë në qoftë se një sekuencë bitesh është e rastit ose jo [5]. Janë pesë teste bazë që përdoren
në përcaktimin e një sekuence bitesh nëse është rastësore ose jo [5]:
1. Testi i frekuencave (një bit)
2. Testi Seri (dy bit)
3. Testi Poker
4. Testi Runs
5. Testi i Autokorrelacionit
Funksionet pseudo të rastit dhe transformimi i përkëmbimit mund të përdoren si funksione bazë
në ndërtimin e skemave simetrike të thjeshta dhe shumë efikase në kriptografi (Joan Daemen,
2017).

Figura 3.10 Paraqitja e një funksioni të rastit
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Mënyrat bazë të operimit të funksioneve pseudo të rastit janë: SAE (Session Authenticated
Encryption, SAC 2011), SIV (Synthetic Initialization Value, eprint 2016) dhe WBC (Wide Block
Cipher, eprint 2016) [165]. Në mënyrën e tretë të operimit WBC, në shifrimin e tekstit fillestar
përdoret një çelës K dhe një vlerë W që njihet me termin tweak nga ku kemi dhe bllokshifrat
tweakable. Një ndër teknikat më të njohura në përdorim në këto bllokshifra është shifrimi me
autentifikim (Fig. 3.11). Në këto skema të reja synohet një përqasje e algoritmave kriptografike
bazuar në teknika të rifreskimit të çelësit çka rezulton shumë efikase kundrejt sulmeve sidechannel dhe teknikave DPA.

Figura 3.11 Shifrimi me autentifikim
Ndërtimi i funksioneve pseudo të rastit bazohet në transformimin e përkëmbimit. Në konstruktin
sponge, për një përkëmbim kriptografik f në qoftë se f është rastësor atëherë ky funksion ofron
siguri c/2 bit (Keccak Team, Ecrypt 2008). Një konstrukt më eficient do të shfaqej pas katër
vitesh, sërish nga Keccak (donkeySponge, DIAC 2012). Një veçori tjetër në lidhje me
konstruktet e funksioneve pseudo të rastit ka të bëjë me rritjen e vlerave në një sekuencë varg
input dhe në këtë rast mund të përmendim versionet duplex (SAC 2011) dhe MonkeyDuplex,
(DIAC 2012) [165]. Së fundmi në lidhje me konstruktet e funksioneve pseudo të rastit, paraqitet
një konstrukt i konsoliduar i cili është versioni Full-state keyed duplex, FSKD (Mennink,
Reyhanitabar dhe Vizar AC 2015, Bart, Gilles dhe Joan Daemen, eprint 2017).

Figura 3.12 Konstrukti i një funksioni pseudo të rastit (FSKD)
Varianti paralel i konstruktit sponge paraqet një problem në lidhje me hasjen e vlerave të njëjta
me diferencialet e rendit të lartë kur funksioni f ka gradë të vogël (Keccak Team, 2014-2016). Ky
variant do të rishikohet me versionin e ri farfalle që do të rezultojë mjaft i fuqishëm ndaj
kriptoanalizës diferenciale të rendit të lartë (Keccak Team, eprint 2016….).
Varianti më i fundit në lidhje me konstruktet pseudo të rastit është varianti kravatte në të cilin
kemi një funksion që operon si LFSR në rendin 2320 -1, nga ku inspirohet edhe kriptografia
lightweight. Ky variant ka një performancë mjaft të mirë, funksionon për mesazhe shumë të
gjatë, i krahasueshëm me SHA3-256 dhe plotësisht i paralelizueshëm në aspektin e
implementimit [119].
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Kapitulli 4
Rreziqet ndaj skemave kriptografike dhe kriptoanaliza
Ekziston gjithnjë një hapësirë midis sigurisë së një algoritmi dhe sulmeve të mundshëm të njohur
ndaj tij. Dy karakteristikat bazë që dallojnë një algoritëm kriptografik nga një tjetër janë aftësia
për t’u mbrojtur ndaj sulmeve dhe efikasiteti në realizimin e mbrojtjes. Njihen kryesisht dy lloj
sulmesh, sulmet pasivë dhe ata aktivë. Gjatë një sulmi pasiv nuk kemi dëmtim në burimet e
sistemit, por përpjekje për të marrë informacion dhe për ta shfrytëzuar këtë të fundit. Një palë
ose një person i paautorizuar fiton akses në sistem por nuk arrin të modifikojë të dhënat dhe
përmbajtjen e tyre. Në këtë rast vrojtohet shumë mirë komunikimi dhe mjetet që e mundësojnë
atë. Kjo procedurë njihet si analizimi i trafikut.
Gjatë një sulmi aktiv kemi përpjekje për ndryshimin e burimeve të sistemit dhe madje zbatime
efektive nga ana e sulmuesit në operim. Në këtë rast personi i paautorizuar hyn me sukses në
sistem dhe ka aftësinë të modifikojë mesazhet, një data stream ose një dosje. Ekzistojnë sulme të
llojeve të ndryshme si sulmet replay, masquerading, modifikimet e mesazheve dhe sulmet DoS
(Denial of Service) ku kemi mohim shërbimi etj. Në suksesin e një sulmi dhe në punën e një
kriptoanalisti ndikojnë disa faktorë si interesi i përgjithshëm, kapacitetet ekzistues në lidhje me
realizimin e sulmit, siguria vetjake e përdoruesit (ose sistemit) dhe të pasurit fat.
4.1 Përdorimi i duhur dhe i sigurt i një algoritmi
Analizimi i sigurisë së skemave kriptografike kryhet në aspektin kriptografik, ndaj sulmeve
statistikorë dhe diferencialë. Një ndër përkufizimet më të njohura rreth sigurisë ose fuqisë së një
algoritmi kriptografik është: “Një kusht i nevojshëm, por zakonisht jo i mjaftueshëm, në lidhje
me sigurinë e një skeme shifrimi është hapësira e çelësit e cila duhet të jetë e madhe aq sa të
parandalojë një kërkim shterues” [5].
Një çështje tjetër e rëndësishme rreth algoritmave lidhet me mënyrën se si ato përdoren dhe
implementohen. Një përdorim i gabuar i algoritmit është më i dëmshëm se në rastin kur nuk
kemi asnjë algoritëm të përdorur. Gjatë gjithë kohës kemi evoluim të metodave kriptografike për
të ruajtur të dhënat në hapësirën ruajtëse dhe në transmetim. Një pjesë e mirë e skemave që në të
kaluarën kanë qënë shumë të rezervuara në përdorim, sot janë një mjet shumë i zakonshëm. Kjo
është pozitive por në të njëjtën kohë kemi një rritje në zhvillimin e teknikave kriptoanalitike.
Është interesante sepse në ditët e sotme ato çështje të reja që paraqiten në kriptografi nga
kriptoanalistët si metoda sulmesh, shumë shpejt adoptohen nga kriptografët dhe shërbejnë më tej
si metoda mbrojtjeje [26].
4.2 Thyerja e një skeme shifrimi
Supozimi standard që ekziston në kriptologji është se një kriptoanalist e njeh kriptosistemin e
përdorur por nuk njeh çelësin (Principi i Kerckhoff). Praktika konvencionale presupozon se një
kriptoanalist ka informacion të plotë rreth strukturës së kriptosistemit: vetëm çelësi i deshifrimit
është i panjohur.
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Një skemë shifrimi mund të thyhet duke përdorur të gjithë hapësirën e çelësave të mundshëm për
të zbuluar se cili përdoret nga palët komunikuese (duke supozuar se klasa e funksioneve të
shifrimit është informacion jo i fshehtë). Ky veprim njihet si kërkim shterues i hapësirës së
çelësit. Si rrjedhim, madhësia e çelësave duhet të jetë mjaftueshem e madhe për ta bërë këtë
veprim të pamundur në aspektin kompjutacional.
Në dizenjimin e një shifre të re shpesh herë merret parasysh një listë kërkesash, që njihet në
literaturën kriptografike me termin Kerckhoffs’ desiderata [5]. Sipas Kerckhoff:
1. Sistemi, në mos teorikisht, duhet të jetë praktikisht i pathyeshëm;
2. Çelësi duhet të jetë i lehtë për tu mbajtur mend dhe të ndryshohet herë pas here;
3. Kriptogrami duhet të jetë i transmetueshëm me telegraf;
4. Pajisja e shifrimit duhet të jetë e transportueshme dhe operative nga një person i vetëm si dhe
sistemi duhet të jetë i thjeshtë, pa njohuri të thelluara dhe pa shkaktuar lodhje mendore.
Kjo listë kërkesash u artikulua në vitin 1883 dhe në shumicën e rasteve, mbetet e përdorshme
edhe në ditët e sotme. Gjithashtu nga Shannon2 kemi kritere (desiderata) në lidhje me skemat e
shifrimit [16] dhe ky i fundit riformuloi principet e Kerckhoff me shprehjen e tij të njohur –
“Kundërshtari e njeh sistemin”2.
Dizenjimi i një skeme të re shifrimi në ditët e sotme bazohet në dy lloje algoritmash
kriptografike:
 Algoritmat publikë: Në këtë rast, detajet e algoritmit janë të njohura për publikun.
 Algoritmat personalë: Detajet e algoritmit njihen vetëm nga dizenjuesi dhe përdoruesit e
sistemit.
Në rastin e dytë, siguria arrihet nëpërmjet fshehtësisë. Algoritmat privatë mund të mos jenë
algoritmat më të fuqishëm dhe mund të mos jenë investiguar gjerësisht nga kriptoanalistët për
pika të dobëta në operim. Së dyti, këto algoritma mundësojnë komunikim brenda një grupi të
izoluar dhe nuk janë të përshtatshme për komunikimet e sotme ku shumë njerëz komunikojnë me
një numër shumë të madh entitetesh të panjohur [120].
4.3 Rreziqet dhe sulmet ndaj algoritmave kriptografike
Sulmet janë pasivë dhe aktivë. Një sulm pasiv përbën rrezik për konfidencialitetin e të dhënave.
Ndërsa në një sulm aktiv personi i paautorizuar tenton të fshijë, të shtojë, ose në një formë tjetër
edhe të ndryshojë transmetimin në një linjë komunikimi. Në këtë rast rrezikohet integriteti i të
dhënave, gjithashtu autentifikimi dhe konfidencialiteti.
4.3.1 Sulmet ndaj skemave të shifrimit
Objektivi në sulmet që vijojnë sistematikisht ka të bëjë me përftimin e tekstit fillestar nga teksti i
shifruar ose edhe më tej akoma, në përftimin e çelësit të deshifrimit.
Duke patur parasysh aplikimin e principit të Kerckhoff, ekzistojnë katër lloje kryesorë të
sulmeve kriptoanalitikë:
 Sulmet vetëm me tekst të shifruar (COA, Ciphertext-Only Attack)
 Sulmet me tekst origjinal të njohur (KPA, Known-Plaintext Attack )

2

“The Enemy knows the system”, Claude Shannon.
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Sulmet me tekst origjinal të zgjedhur (CPA, Chosen-Plaintext Attack)
Sulmet me tekst origjinal të zgjedhur të përshtatur (adaptive chosen-plaintext attack).

1. Në sulmet me tekst të shifruar kriptoanalisti mundohet të përftojë çelësin e deshifrimit ose
tekstin origjinal thjesht duke vrojtuar tekstin e shifruar. Një skemë shifrimi që rezulton
vulnerabël ndaj këtij sulmi konsiderohet komplet e pasigurt.
Jepen tekstet e shifruar: C1 = Ek(P1), C2 = Ek(P2),...Ci = Ek(Pi)
Përftohen: Ose tekstet fillestarë P1, P2,...Pi, k, ose një algoritëm që inferon në Pi+1 nga
Ci+1 = Ek(Pi+1)
2. Në sulmet me tekst origjinal të njohur kriptoanalisti ka një pjesë të teksteve fillestarë dhe
teksteve të shifruar korrespondues. Puna e tij në këtë rast ka të bëjë me përftimin e çelësit (ose
çelësave) të përdorur në shifrim ose të një algoritmi për deshifrimin e mesazheve të reja të
shifruara me të njëjtin çelës.
Jepen tekste fillestarë-shifruar (korrespondues): P1, C1 = Ek(P1), P2, C2 = Ek(P2),...Pi, Ci = Ek(Pi)
Përftohen: Ose çelësi k, ose një algoritëm që të na çojë tek Pi+1 nga Ci+1 = Ek(Pi+1)
3. Në sulmet me tekst fillestar të zgjedhur kriptoanalisti e zgjedh tekstin fillestar dhe më tej
tekstin e dhënë korrespondues të shifruar. Ky sulm është më i fuqishëm se sulmi me tekst
fillestar të njohur, sepse kriptoanalisti mund të zgjedhë blloqe specifikë të tekstit fillestar për
shifrim, që mund të ketë më shumë informacion rreth çelësit.
Jepen tekste fillestarë-shifruar (korrespondues): P1, C1 = Ek(P1), P2, C2 = Ek(P2),...Pi, Ci = Ek(Pi),
ku kriptoanalisti zgjedh tekstet fillestarë P1, P2,... ,Pi
Përftohen: Ose çelësi k, ose një algoritëm që na çon në Pi+1 nga Ci+1 = Ek(Pi+1)
4. Në sulmet me tekst origjinal të zgjedhur të përshtatur është një sulm me tekst fillestar të
zgjedhur ku zgjedhja e tekstit fillestar mund të varet në tekstet e shifruar që merren në kërkesat
paraprake. Në qoftë se në një sulm me tekst fillestar të zgjedhur kriptoanalisti mund të zgjedhë
një bllok të madh teksti fillestar për të shifruar, në një sulm me tekst fillestar të zgjedhur
adaptues kriptoanalisti mund të zgjedhë një bllok më të vogël të tekstit fillestar dhe më tej të
zgjedhë një tjetër duke u bazuar në rezultatet e të parit, e kështu me radhë.
Ekzistojnë edhe tre tipe të tjerë sulmesh kriptoanalitikë në këtë kontekst:
Në sulmet me tekst të shifruar të zgjedhur, kriptoanalisti selekton tekstin e shifruar dhe më pas
jepet teksti fillestar korrespondues. Një mënyrë realizimi e këtij sulmi është nëpërmjet aksesit në
pajisjen e përdorur për deshifrim (por jo në çelësin e deshifrimit i cili mund të jetë fshehur mjaft
mirë në pajisje). Kriptoanalisti mund të zgjedhë tekste të ndryshëm të shifruar për të deshifruar
dhe ka akses në tekstin fillestar të deshifruar.
Jepen: C1, P1 = Dk(C1), C2, P2 = Dk(C2),...Ci, Pi = Dk(Ci)
Përftohet: Çelësi k.
Ky sulm është kryesisht i aplikueshëm në algoritmat me çelës publik. Gjithashtu një sulm me
tekst të shifruar të zgjedhur mund të jetë efikas edhe ndaj algoritmave simetrikë.
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(Në disa raste sulmet me tekst fillestar të zgjedhur dhe tekst të shifruar të zgjedhur mund të
përmblidhen në një kategori sulmi e njohur si sulm me tekst të zgjedhur - chosen-text attack.)
Sulmet me çelës të përzgjedhur: Në këtë sulm kriptoanalisti nuk mund të zgjedhë çelësin, ai
thjesht ka pak informacion rreth relacionit midis çelësave të ndryshëm. Është sulm realisht i
vështirë dhe jo shumë praktik.
Kriptoanaliza Rubber-hose: Në këtë lloj sulmi kriptoanalisti kërcënon, dërgon email-e bosh ose
“torturon” dikë deri sa t’i marrë çelësin.
4.3.2 Sulmet në protokollet kriptografikë
Ekzistojnë sulme të tjerë ndaj të cilëve kriptografia moderne është vulnerabël dhe zakonisht këto
sulme njihen si sulme implementimi që përbëhen nga sulmet e protokolleve, sulmet backdoor
dhe sulmet me komponent nga jashtë. Deri sa të provohet se një protokoll mundëson shërbimin
siç duhet, lista e sulmeve të mundshëm ndaj protokolleve nuk mund të thuhet se është e plotë.
Le të shohim një pjesë të sulmeve që hasen në protokolle të ndryshëm:
1. Sulmi me çelës të njohur: Në këtë sulm një kundërshtar siguron disa çelësa të përdorur
paraprakisht dhe më tej e përdor këtë informacion për të përcaktuar çelësat e rinj.
2. Sulmi replay: Në këtë sulm kundërshtari regjistron një sesion komunikimi dhe bën replay të të
gjithë sesionit, ose të një pjese në një tjetër moment.
3. Sulmi impersonation: Këtu një person “vjedh” identitetin e një prej palëve legjitime në rrjet.
4. Sulmi fjalorik (dictionary): Ky lloj sulmi praktikohet ndaj fjalëkalimeve dhe zakonisht një
fjalëkalim ruhet në një dosje kompjuterike si imazh i një funksioni hash. Kur një përdorues logon
dhe vendos një fjalëkalim, llogaritet vlera hash dhe krahasohen imazhet. Një kundërshtar merr
një listë të fjalëkalimeve të mundshëm, krijon vlerat hash dhe më pas krahason këto me listën e
fjalëkalimeve realë të shifruar duke shpresuar në gjetjen e vlerave të ngjashme.
5. Sulmi me kërkim forward: Ky sulm ngjan me sulmin dictionary dhe përdoret në deshifrimin e
mesazheve.
6. Sulmi interleaving: Në këtë sulm kemi disa forma të impersonizimit në një protokoll
autentifikimi.
4.3.3 Vulnerabilitetet
Në performancën e protokolleve dhe algoritmave të ndryshme mund të hasim lloje të ndryshëm
vulnerabilitetesh. Një vulnerabilitet në librarinë OpenSSL është zbuluar në vitin 2014. I njohur
si Heartbleed, ky vulnerabilitet u shfaq në OpenSSL që në 2011 me të metat që rezultuan në
implementim, të cilat lejuan një sulmues të jashtëm të merrte 64 KB bllok informacion nga RAM
në server. Heartbleed gjithashtu ndikoi në disa versione të sistemeve të operimit Android.
Në tetor të vitit 2014, u gjet një tjetër vulnerabilitet i njohur si Poodle (Padding Oracle On
Downgraded Legacy Encryption), një sulm man-in-the-middle që rezultoi në tjetër problem në
lidhje me SSL. Në mars të vitit 2015, u shfaq sulmi Bar Mitzvah, i cili nxirrte në pah një
vulnerabilitet 13 vjeçar në algoritmin e shifrimit Rivest Cipher 4 (RC4).
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Gjithashtu vulnerabiliteti FREAK (Factoring Attack on RSA-EXPORT Keys) ka ndikuar në
shumë implementime të SSL/TLS, duke përfshirë sistemet e operimit Android dhe browserin
Chrome për muaj me radhë. Në Mars të vitit 2016, u shfaq sulmi DROWN (Decrypting RSA
with Obsolete and Weakened Encryption) në SSL. Ky sulm zbërthente komunikacionet e
shifruar dhe merrte informacion nga Web serverat, serverat e email-eve, ose sesionet VPN. Për
vetë faktin që SSLv2 nuk është hequr ose çaktivizuar mbi 1/3 e siteve HTTPS janë vulnerabël
ndaj sulmit DROWN.
4.3.4 Klasifikimi i sulmeve në kriptosisteme
Bazuar në metodologjitë e përdorura, sulmet në kriptosisteme janë kategorizuar si vijon [120]:
 Sulmet vetëm me tekst të shifruar (COA) –Kriptosistemet modernë zakonisht janë të
mbrojtur ndaj sulmeve vetëm me tekst të shifruar.


Sulmet me tekst fillestar të njohur (KPA) –Shembulli më i mirë në këtë kategori është
kriptoanaliza lineare ndaj bllokshifrave.



Sulmet me tekst fillestar të përzgjedhur (CPA) – Në këtë kategori kemi kriptoanalizën
diferenciale aplikuar ndaj bllokshifrave dhe funksioneve hash. Një kriptosistem i njohur
publik, si RSA gjithashtu është vulnerabël ndaj sulmeve me tekst fillestar të përzgjedhur.



Sulmet Dictionary−Në zbatimin më të thjeshtë të këtij sulmi, sulmuesi ndërton një
fjalor tekstesh të shifruar dhe tekstesh fillestarë korrespondues të marrë gjatë një
periudhe kohe.



Sulmi Brute Force (BFA) – Në këtë metodë, sulmuesi përpiqet të përcaktojë çelësin
duke provuar të gjithë çelësat e mundshëm. Në qoftë se çelësi është 8 bit, atëherë numri i
çelësave të mundshëm është 28 = 256. Sulmuesi njeh tekstin e shifruar dhe algoritmin
dhe provon një nga një të gjithë 256 çelësat për deshifrim. Kuptohet që koha e
përfundimit të sulmit është shumë e madhe në qoftë se çelësi është i gjatë.



Sulmi Birthday – Ky sulm është një variant i teknikës brute-force. Përdoret kundër
funksioneve hash. Kur studentët në një klasë pyeten për datëlindjet e tyre, përgjigja
është një ndër 365 data të mundshme. Le të supozojmë se datëlindja e studentit të parë
është 3 Gusht. Atëherë për të gjetur studentin tjetër datëlindja e të cilit është 3 Gusht, na
duhet të pyesim rreth 25 studentë (1.25*√365).
Në mënyrë të ngjashme, në qoftë se funksioni hash prodhon vlera hash 64 bit, vlerat e
mundshme hash janë 1.8x1019. Duke vlerësuar në mënyrë të përsëritur funksionin për
inpute të ndryshëm, i njëjti output pritet të merret pas rreth 5.1x109 inputesh të rastit.
Në qoftë se sulmuesi arrin të gjejë dy inpute të ndryshëm që rezultojnë në të njëjtën
vlerë hash, kemi të bëjmë me një përplasje (collision) dhe ky funksion hash është thyer.



Sulmi Man in the Middle (MITM, MiTM) – Shënjestra e këtij sulmi janë më së shumti
kriptosistemet me çelës publik ku këmbimi i çelësit ndodh para komunikimit.
o Një host A kërkon të komunikojë me një host B dhe kërkon çelësin publik të B.
o Një sulmues e “kap” këtë kërkesë dhe dërgon çelësin e vet publik në vend të
çelësit të B.
o Kështu që, çdo gjë që host A dërgon drejt host B, mund të lexohet nga sulmuesi.
o Për mirëmbajtjen e komunikimit, sulmuesi ri-shifron të dhënat (pas leximit) me
çelësin e vet publik dhe i dërgon drejt B.
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Sulmuesi dërgon çelësin e vet publik sikur të ishte çelës i A dhe B e merr si të
ishte nga A (realisht çelësi është i sulmuesit).

Sulmet Side Channel (SCA) – Ky lloj sulmi nuk është kundër skemave specifike të
kriptosistemeve ose algoritmave. Përkundrazi, në këtë rast kërkohen dobësitë në
implementimin fizik të kriptosistemeve. Realizim të sulmeve side channel do të shohim
në lidhje me algoritmat AES dhe ECDSA.
 Sulmet Kohorë (Timing) – Këto sulme nxjerrin në pah faktin se përllogaritje të
ndryshme marrin kohë të ndryshme ekzekutimi në procesor. Duke dhënë vlera në lidhje
me kohën e proceseve, është e mundur të kuptohet se çfarë përllogaritje kryen procesori
në një moment të dhënë. Për shembull, në qoftë se shifrimi merr më tepër kohë, atëherë
nënkuptojmë se çelësi sekret është i gjatë.




Sulmet e Analizimit të fuqisë: Këto sulme janë të ngjashëm me sulmet kohorë (timing)
vetëm se në këtë rast përdoret konsumimi i fuqisë për të marrë informacion rreth
përllogaritjeve që kryhen.



Sulmet e analizimit Fault – Në këto sulme, gabimet përçohen në kriptosistem dhe
sulmuesi studion output-et në lidhje me informacionin që i duhet.

4.4 Modele për vlerësimin e sigurisë
Siguria e primitivave dhe protokolleve kriptografikë mund të vlerësohet nën modele të
ndryshëm. Metrikat vlerësuese më të hasura të sigurisë janë të tipit kompjutacional, të
realizueshme dhe ndonjëherë janë rezultat i metodologjive ad hoc, edhe pse në rastin e fundit kjo
shpesh është e rrezikshme [5].
Niveli i besueshmërisë në lidhje me sigurinë që ofron një primitiv ose një protokoll bazuar në
sigurinë kompjutacionale ose ad hoc, rritet me kohën dhe investigimin e skemës kriptografike.
Edhe pse, ndonjëherë koha nuk mjafton në qoftë se nuk përdoren metodat e duhura analizuese në
lidhje me një skemë të caktuar kriptografike. Modelet më të njohur në lidhje me vlerësimin e
sigurisë së skemave kriptografike janë si më poshtë:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Siguri e pakushtëzuar
Siguri e bazuar teorikisht në kompleksitet
Siguri e provueshme
Siguri kompjutacionale
Siguri ad hoc

Shifra one-time pad është një shembull i algoritmave që ofrojnë siguri të pakushtëzuar. Skemat e
shifrimit me çelës publik nuk mund të ofrojnë siguri të pakushtëzuar, pasi kur jepet një tekst i
shifruar C, teksti fillestar në parim mund të përftohet duke shifruar të gjithë tekstet e mundshëm
fillestarë deri sa të marrim tekstin e shifruar C.
Në lidhje me sigurinë kompjutacionale ekzistojnë disa terma që vlerësojnë një skemë të caktuar
kriptografike. Faktori punë Wd është minimum i punës (që matet zakonisht me cikle të orës,
clock cycles) që duhet për llogaritjen e çelësit privat d kur jepet çelësi publik e, ose, në rastin e
skemave me çelës simetrik, për përcaktimin e çelësit sekret k.
Në qoftë se duam të vlerësojmë punën Wd (n) që duhet në një sulm COA kur jepen n tekste të
shifruar vlerësojmë kohën. Në qoftë se Wd zgjat t vite, për vlera mjaftueshëm të mëdha të t, kemi
të bëjmë me një sistem të sigurt.
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Algoritmat që përdoren në përllogaritjen e vlerave të çelësave privatë d nga çelësat publikë e dhe
teknologjia ndryshojnë me kalimin e kohës. Kështu që llogaritja e Wd mund të rezultojë në vlera
të ndryshme.
Në lidhje me sigurinë e një kriptosistemi ekzistojnë koncepte të teorisë së informacionit të cilat
do ti shohim në vijim të kapitullit. Principi i Kerckhoffs dhe parimi i Shannon janë ndër
supozimet më të njohura në kriptoanalizë.
Realisht, algoritmat më të sigurta kriptografike janë ato algoritma që duke qënë të njohura për
publikun dhe vazhdimisht objekt kriptoanalize, vazhdojnë të rezistojnë dhe të cilësohen si të
pathyeshme.
4.5 Elemente të teorisë së informacionit
Në botimet e Claude Shannon janë dhënë shumë elementë të teorisë moderne që i paraprijnë
teorisë së informacionit [121][16].
Teoria e informacionit është një degë e matematikës së zbatuar që përfshin vlerësimin e sasisë së
informacionit. Kjo pjesë përdoret kryesisht në kriptografi në vërtetimin e limiteve më të ulëta
mbi madhësinë e çelësit sekret që duhet në arritjen e një niveli të caktuar sigurie në sistemet e
fshehtë dhe të autentifikimit.
Sasi e informacionit: Kjo njësi në një mesazh [18] përkufizohet si numri minimal i biteve të
nevojshëm për kodimin e të gjithë kuptimeve të mundshëm të tij.
Entropia: Në mënyrë formale, sasia e informacionit në një mesazh M matet me entropinë e
mesazhit dhe shënohet me H(M).
Shkalla e gjuhës: Në lidhje me një gjuhë të dhënë, shkalla e gjuhës përcaktohet si në [18]:
r = H (M)/N
Ku N është gjatësia e mesazhit. Shkalla e gjuhës angleze merr vlera midis 1.0 bit/shkronjë dhe
1.5 bit/shkronjë, për vlera të mëdha të N. Vlera absolute e gjuhës përcakton numrin maksimal të
biteve që mund të kodohen në çdo karakter, duke i konsideruar ato të barazmundshme.
Në qoftë se janë L karaktere në një gjuhë, shkalla absolute e saj është:
R = log2L
Kjo njihet si entropia maksimale e karaktereve individualë. Vlera për gjuhën angleze është
log226, ose rreth 4.7 bit/shkronjë.
Tepricë e një gjuhe: Teprica e një gjuhe shënohet me D dhe llogaritet si vijon:
D = R – r.
Meqënëse shkalla e gjuhës angleze është 1.3, teprica e gjuhës është 3.4 bit/shkronjë. Kjo do të
thotë që çdo karakter në anglisht mbart 3.4 bit informacion të tepërt [37].
Për një mesazh të dhënë me gjatësi n, numri i çelësave të ndryshëm që dëshifrojnë një mesazh të
shifruar në disa tekste fillestarë me kuptim në të njëjtën gjuhë me tekstin origjinal, jepet me
formulën e mëposhtme:
2H(K) - nD - 1
88

Distanca e Unicitetit: Distanca e unicitetit (U) është një përafrim i sasisë së tekstit të shifruar të
tillë që shuma e informacionit real (entropisë) në tekstin fillestar korrespondues plus entropinë e
çelësit të shifrimit të jetë e barabartë me numrin e biteve të tekstit të shifruar të përdorur [37].
Për shumicën e kriptosistemeve simetrike, distanca e unicitetit përcaktohet si entropia e
kriptosistemit pjestuar me tepricën e gjuhës [18]:
U = H(K)/D
4.5.1 Siguria e një kriptosistemi bazuar në teorinë e informacionit
Qëllimi kryesor i një kriptoanalisti është gjetja e tekstit fillestar ose çelësit por edhe mund të
mjaftohet me informacion probabilitar rreth tekstit fillestar. Kriptoanalistët përdorin tepricën
natyrore të gjuhës që të marrin numrin e teksteve fillestarë të mundshëm. Sa më e “bollshme” të
jetë një gjuhë pra sa më e madhe të jetë teprica aq më e lehtë bëhet kriptoanaliza. Kur teprica i
afrohet zeros sistemi bëhet i pathyeshëm.
Entropia e një kriptosistemi është një vlerë matëse e hapësirës së çelësave, K dhe përafërsisht
jepet si më poshtë:
H(K) = log2K
Në përgjithësi, sa më e madhe të jetë entropia aq më e vështirë bëhet thyerja e një kriptosistemi.
Për shembull, entropia ose pacaktueshmëria në rastin e algoritmit DES është 56 bit (nga 64).
Distanca e unicitetit garanton pasiguri në qoftë se është shumë e vogël dhe në qoftë se është e
madhe nuk garanton siguri.
Fshehtësi ideale: Sipas Shannon, një kriptosistem me distancë të unicitetit drejt infinite ka një
siguri ose fshehtësi ideale.
Fshehtësi perfekte: Një kriptosistem është perfekt në qoftë se teksti i shifruar nuk ofron
informacion rreth tekstit fillestar (përveç gjatësisë së tij).
Një model matematikor në lidhje me kriptosistemet e sigurtë është dhënë nga Shannon [121].
Beker dhe Piper në studimin e tyre kanë dhënë një trajtim shumë të mirë, duke përfshirë edhe
kriptoanalizën e disa shifrave klasike të Luftës së Dytë Botërore [122].
Kriptografia moderne ka një tjetër përqasje në lidhje me sigurinë perfekte dhe kjo shtrihet në
sensin e kompleksitetit kompjutacional. Në këtë përqasje teksti i shifruar ekspozon informacion
rreth tekstit fillestar për aq kohë sa informacioni nuk mund të përllogaritet në mënyrë efikase.
Efikasiteti nënkupton përllogaritje në kohë polinomiale dhe një ndër veçoritë e shifrimit në lidhje
me definimin e privatësisë ka të bëjë me padallueshmërinë e shifrimeve sipas Goldwasser dhe
Micali [123].
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4.6 Rregulla mbi dizenjimin dhe përdorimin e algoritmave kriptografike
Me kalimin e viteve, algoritmat kriptografike janë krijuar në bazë të konstrukteve standard dhe
kombinimit të tyre në nivele të ndryshëm.
Konstruktet bazë mbi të cilat kryhet dhe bazohet kriptoanaliza në algoritma të ndryshme
kriptografike janë si vijon:
 Kutitë e Zëvendësimit
 Kutitë e Përkëmbimit
 Shifrat Feistel
 Rrjetet SP
 Veprimi XOR
Një ndër avantazhet e shifrave Feistel krahasuar me rrjetet SP është se funksioni F mund edhe të
mos jetë i kthyeshëm (invertible).
Ekzistojnë disa çështje që duhen shqyrtuar në lidhje me dizenjimin dhe përdorimin e duhur të
algoritmave kriptografike. Le ti shohim me radhë:
 Një algoritëm standard shifrimi duhet të jetë i përshtatshëm për aplikacione të ndryshëm
por jo me të njëjtin efikasitet.
 Një algoritëm duhet të jetë i implementueshëm në platforma të ndryshme, në procesorë të
përmasave të ndryshme dhe në pajisje të dedikuara.
 Kodimi i algoritmit duhet të jetë i thjeshtë që të mos bëhen gabime gjatë implementimit.
 Algoritmi duhet të lehtësojë menaxhimin e çelësave për implementimet softuerikë.
Implementimet softuerike në DES zakonisht përdorin teknika jo të fuqishme në lidhje me
menaxhimin e çelësave.
 Algoritmi duhet të jetë lehtësisht i modifikueshëm për nivele të ndryshëm të sigurisë,
qoftë kur kërkesat janë minimale apo maksimale.
 Veprimet duhet të manipulojnë të dhënat në trajtë blloqesh (në byte) dhe realizimi i tyre
duhet të jetë efikas në mikroprocesorë.
 Rekomandohet të përdoren nënçelësa që janë vlera hash të funksioneve me një kalim mbi
çelësin. Kjo mundëson përdorimin e frazave të gjata për çelësin duke mos
kompromentuar sigurinë e skemës.
 Në aplikacionet ku çelësi ka përmasa të vogla, kompromisi midis kompleksitetit të sulmit
brute-force dhe diferencial bën që një numër i madh iteracionesh në skemë të mos jetë i
nevojshëm.
 Gjatësia e çelësit preferohet të jetë e ndryshueshme.
 Sa më i thjeshtë të jetë algoritmi në dizenjim aq më lehtë bëhet analizimi i tij dhe si
rrjedhim rritet besueshmëria e skemës.
 Në qoftë se është e mundur, të përdoren kuti të mëdha S dhe që varen nga çelësi duke
fituar më shumë rezistencë ndaj kriptoanalizës diferenciale dhe lineare.
 Përkëmbimet duhet të varen nga çelësi.
 Rekomandohet të kombinohen veprime nga grupe algjebrikë të ndryshëm. Shifra IDEA,
kombinon veprimet XOR mod 216, mbledhje mod 216 dhe shumëzim mod 216+1 [7].
 Efektet avalanche, SAC dhe BIC janë kritere bazë në sigurinë e disa algoritmave
kriptografike.
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4.7 Sulmet më të njohur në algoritmat kriptografike
Një ndër mënyrat që përdoren në rritjen e sigurisë së bllokshifrave ka të bëjë me shifrimin e
dyfishtë (ose të shumëfishtë), çka do të thotë se kemi dy çelësa dhe teksti i shifruar përftohet pas
aplikimit të dy funksioneve të shifrimit me këta çelësa. Në këtë formë operojnë shifrat iterative.
Në qoftë se shifrimi ndodh me funksione të ndryshëm atëherë kemi të bëjmë me shifra cascade.
Një ndër sulmet më të njohur plaintext është edhe sulmi meet-in-the-middle (MITM) dhe
zakonisht një shifër e cila nga ana matematikore modelohet si një shifër cascade është mjaft
vulnerabël ndaj një sulmi të tillë. Sulmi MITM është një teknikë klasike kriptoanalitike kundrejt
bllokshifrave që bazohen në kryerjen e veprimeve të shumtë të shifrimit në sekuencë dhe është
një lloj sulmi gjenerik i sulmeve tradeoff në lidhje me kohën dhe hapësirën që u duhet. Në qoftë
se ka një ngjashmëri të tekstit të shifruar të ndërmjetëm, ka shumë gjasa që çelësi i përdorur në
shifrimin e tekstit origjinal dhe çelësi i përdorur në deshifrimin e tekstit të shifruar të jenë çelësat
e përdorur nga bllokshifra. Sulmi MITM është arsyeja kryesore përse DES me dy çelësa nuk
përdoret dhe pse TDES (168 bit) mund të thyhet me sulm brute force duke marrë 256 hapësirë
dhe 2112 operime. Shifrimi i aplikuar disa herë rresht (n) me një numër të caktuar çelësash ku
gjatësia e çelësit është (k) mendohet se kërkon 2n-k atentativa për gjetjen e kombinimit të
çelësave, ndërsa numri i shifrimeve dhe deshifrimeve në këtë sulm është 2k+1 me kompleksitet O
(2k) përsa i përket memories. Në vitin 2011, Bo Zhu dhe Guang Gong investiguan sulmet
Multidimensionalë MITM dhe prezantuan sulme të reja ndaj bllokshifrave GOST, KTANTAN
dhe Hummingbird-2.
Sulmet me tekst të shifruar të njohur përbëjnë gjithnjë rrezik kundrejt kriptosistemeve me çelës
publik. Një ndër sulmet më të zakonshëm ndaj një shifre varg është sulmi me kompleksitet
linear, kjo është edhe arsyeja pse çdo shifër varg analizohet nëse është vulnerabël apo jo ndaj
sulmeve të tillë. Kriptosistemet që janë të sigurt ndaj sulmit me tekst fillestar të njohur mund të
përdoren për prodhimin e funksioneve me një kalim (Diffie-Hellman). Në kriptoanalizë, analiza
e frekuencave ka të bëjë me studimin e frekuencave të shkronjave ose grup shkronjave në një
tekst të shifruar. Kjo metodë ka ndihmuar në thyerjen e shifrave klasike. Shpjegimi i parë
konkret që njihet mbi analizimin e frekuencave (rreth çdo lloji mbi kriptoanalizën) është dhënë
nga Al-Kindi3, në dorëshkrimin e tij. Analizimi i frekuencave bazohet në faktin sesa herë
shkronja të caktuara ose kombinime shkronjash hasen në një tekst të një gjuhe të caktuar. Në
qoftë se marrim në shqyrtim gjuhën angleze, shkronjat E, T, A dhe O hasen më shpesh dhe
shkronjat Z, Q dhe X hasen rrallë. Fraza "ETAOIN SHRDLU” paraqet 12 shkronjat më të
shpeshta në tekstin e gjuhës angleze [124]. Kjo lloj teknike mund të përdoret në sulmet me tekst
të shifruar.

Figura 4.1 Frekuencat e shkronjave për gjuhën angleze
3

“A Manuscript on Deciphering Cryptographic Messages”, Al Kindi.
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Figura 4.2 Frekuencat e shkronjave për gjuhën shqipe
Një sulm tjetër mjaft i hasur është edhe sulmi “Man in the Middle” ose MITM (MiTM) ku një
sulmues në mënyrë të fshehtë vëzhgon ose alteron komunikimin midis dy palëve (zakonisht
klient/server) të cilat vazhdojnë të besojnë se janë duke komunikuar direkt me njëra-tjetrën,
ndërkohë që çdo informacion i tyre kalon më parë tek sulmuesi dhe më pas ai menaxhon në favor
të tij gjithë komunikimin.
Një shembull i sulmeve MiTM është edhe përgjimi (eavesdropping), ku sulmuesi krijon lidhje të
pavarura me viktimat dhe dërgon mesazhe duke i bërë viktimat të besojnë se janë duke folur me
njëra tjetrën, kur në fakt e gjithë biseda është e kontrolluar nga ana e sulmuesit (simulim të
sulmit MiTM në kapitullin 6).
Shifrimi me çelës publik përdoret zakonisht ndaj sulmit MiTM, pas përcaktimit të një çelësi të
përbashkët dhe pas shifrimit të të dhënave sigurohemi se një i tretë nuk mund të marrë
informacion rreth tyre.
Algoritmat AES, Blowfish, Clefia, RSA dhe algoritmat në kriptografinë e vijave eliptike janë
vulnerabël ndaj sulmeve të caktuara dhe sulmet cache janë ndër sulmet më të fuqishëm në ditët e
sotme. Në vijim do të shohim implementimin e sulmeve side channel.
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4.8 Implementimi i sulmeve side channel në AES dhe ECDSA
4.8.1 Sulmet side-channel
Ndryshe nga kriptoanaliza e cila synon të gjejë pika të dobëta
në algoritëm ose të kryejë sulm shterues, sulmet side-channel
në kriptografi bazohen në informacionin që merret nga
implementimi fizik i një kriptosistemi. Për shembull,
informacioni kohor, konsumimi i fuqisë, “rrjedhjet” ose
rrezatimi elektromagnetik, drita, temperatura, madje edhe
tingujt mund të ofrojnë informacion shtesë, që mund të
përdoret për thyerjen e sistemit. Një pjesë e mirë e këtyre
sulmeve bazohet në metoda statistikore të zbatuara fillimisht
nga Paul Kocher.
Në lidhje me këto sulme janë zhvilluar dhe forma të reja
shifrimi si shifrimi whitenoise (zhurmë e bardhë) (2015).
Rritja e aplikacioneve në Web 2.0 dhe shërbimeve SaaS ka
ndikuar në shtimin e sulmeve side channel në web, edhe në
rastin kur transmetimi midis web browser-it dhe server-it
është i shifruar (me HTTPS ose WiFi), sipas studiuesëve të
Microsoft Research dhe universitetit Indiana.

Figura 4.3 Transformimet
në AES

Sulmet side-channel në përgjithësi realizohen duke kombinuar pajisje të ndryshme harduerike
me teknika softuerike dhe vlerësohet i gjithë operimi i një transformimi kriptografik. Ndër
teknikat më të njohura në analizimin e fuqisë janë SPA, CPA dhe DPA ku pas ekzekutimit të një
veprimi kriptografik jepet pamja e gjurmëve të sinjaleve në procesim e sipër. Sulmuesi mbledh
informacion në lidhje me “rrjedhjet” rreth çelësit të sesionit gjatë veprimeve kriptografike me
inpute të ndryshëm në mënyrë të vazhdueshme.
4.8.2 Implementimi i SCA në AES
Në implementimin e sulmeve ndaj algoritmave dhe kontrollin e fjalëkalimeve kemi përdorur
pajisjen e mëposhtme (Fig. 4.4) e cila është mjet i nevojshëm për testimin e produkteve të
ndryshëm dhe pamja e përgjithshme e pajisjeve gjatë sulmit është si në Fig. 4.5 ku kryhet edhe
analizimi i fuqisë.
Aplikimi i një sulmi side channel çon në thyerjen e sistemit ku implementohet një algoritëm
kriptografik edhe pse ky i fundit mund të jetë i fortë. Shfrytëzimi i efekteve anësore mund të
ndodhë në dy mënyra: pasive dhe aktive.

Figura 4.4 RHme2 board (aka Arduino Nano v3
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Figura 4.5 Analizimi i fuqisë
Në rastin kur kjo është pasive analizohet “sjellja” e pajisjeve, në lidhje me kohën, konsumimin e
fuqisë dhe emetimin elektromagnetik. Kjo ndodh zakonisht në teknikat e analizimit SCA (Side
Channel Analysis). Kur shfrytëzimi ndodh në mënyrë aktive ndryshohet “sjellja” e pajisjeve në
lidhje me ngecjet e orës, fuqinë ose pulset elektromagnetikë. Këto teknika njihen me termin FI
(Fault Injection). Sulmet side-channel studiojnë sjellje fizike të proceseve kriptografikë.
Përsa i përket sulmit në AES është një sulm që kryen analizimin e fuqisë gjatë operimit të
algoritmit. Rradha e kryerjes së veprimeve në SCA fillon me përftimin e “gjurmëve” (statike ose
elastike), procesimin e sinjaleve (përmirësim të raportit sinjal-në-zhurmë për analizë më të mirë),
konfirmim të kriptos (korrelim të vlerave I/O dhe teknika të tjera) dhe së fundmi kryerjen e
sulmit.
Gjurmët (traces) lidhen ngushtë me fuqinë e konsumuar gjatë operimit funksional të një
algoritmi. Pas analizimit të fuqisë jepet një profil që pasqyron punën e bërë dhe analizimi i
mëtejshëm i profileve të fuqisë jep informacion rreth proceseve dhe të dhënave. Gjurmët
elektromagnetike ose të fuqisë vijnë nga “rrjedhjet” e sinjaleve që jepen nga operimi i njësive
bus, regjistër, ALU (Arithmetic Logic Unit) etj.
Nëpërmjet analizimit të fuqisë ne mund të njohim rutinat ose instruksionet nga një gjurmë e
dhënë, mund të bëjmë analizë statistikore në rigjetjen e informacionit, të detektojmë vlera të
dhënash, të detektojmë veprime që varen nga çelësi duke ditur se këto kanë fuqi të ndryshme në
procesim. Rrjedhje të informacionit mund të kemi në nivel fizik, në nivel të ciklit clock (profilet
e instruksioneve dhe të dhënave) dhe në nivel të proceseve (varësitë midis të dhënave/sinjaleve).
Një ndër metodologjitë më të njohura në lidhje me dedektimin e humbjeve të informacionit është
vlerësimi i humbjeve mbi vektorët test ose TVLA (Test Vector Leakage Assessment). Në lidhje
me këtë metodë aplikohet testi statistikor T i Welch i cili vë në dukje diferencat në shpërndarjen
e sinjaleve dhe detekton praninë e rrjedhjeve të informacionit.
Më tej në procesimin e sinjaleve kryhet zvogëlimi i zhurmës që i bën më të dukshme veprimet
dhe gjithashtu aplikohet kompresim për të zvogëluar punën që duhet në aspekt kompjutacional
dhe hapësinor. Përsa i përket analizimit të fuqisë përdoret metoda e analizimit të fuqisë së
korrelimit ose CPA (Correlation Power Analysis). Kjo në rastin e AES mund të aplikohet në
raundin e parë ose të fundit. Në qoftë se dihet vlera input në kutinë S, atëherë dihet edhe çelësi.
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Gjithashtu në sajë të konfuzionit në AES vlera input nuk derivon nga vlera output dhe një bit i
vetëm i vlerës output varet nga të gjithë bitet input. Merret një nënçelës 8 bit dhe llogaritet vlera
e daljes të kutisë S. Më pas shohim nëse ka një korrelacion midis vlerave që merren me vlerat
reale dhe kryhet një numër hipotezash (H0 … H256) në lidhje me të gjitha gjurmët e përftuara.
Në të gjithë hipotezat e dhëna në lidhje me çelësin vlerësojmë nëse ka ose jo korrelacion midis
tyre. Në qoftë se hasim një hipotezë të një çelësi të duhur atëherë vëmë re strong peaks në
pamjen grafike të fuqisë dhe gjurmëve të sinjaleve, në të kundërt nuk kemi korrelacion. Në rastin
konkret vetëm njëra prej tyre (H56) tregon vlera të larta (strong peaks) dhe të dhënat korrelojnë
me fuqinë. Sulmi kryhet më pas në formë të njëjtë edhe për kutitë e tjera S.
Në AES mund të kryejmë sulm edhe në trajtë backwards duke përdorur të dhënat output. Më
poshtë jepen profilet e një gjurme (trace48MHz) në lidhje me AES (Fig. 4.6 a dhe b).

Figura 4.6.a Gjurmë nga AES në PulseView GUI

Figura 4.6.b Gjurmë nga AES në PulseView GUI
Pasi përdorim PulseView në lidhje me gjurmët e marra nga performimi i AES, ekzekutojmë
skriptin në Python duke përdorur mjete si Jlsca dhe metodat e analizimit të fuqisë korreluese
CPA. Në skript vendosim parametrat dhe vlera që merren nga PulseView pasi kemi parë
ekzekutimin e algoritmit. Kemi në këtë rast 1900 gjurmë, vlera e voltazhit në lidhje me vlerën
Trigger është 0.4 V, numri i mostrave (samples) në një pjesë të profilit është 3000 dhe madhësia
e bllokut në AES është 16 (Fig. 4.7).
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Figura 4.7 Vendosja e vlerave për ekzekutim (SCA)

Figura 4.8 Ekzekutimi i skriptit në Python (SCA)

Figura 4.9 Përftimi i çelësit pas sulmit side channel në AES
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Pasi shohim gjurmët e analizimit të fuqisë në pulseview dhe editimit të skriptit në lidhje me
sulmin SCA (chompchomp.py) në dosjen output në rastin konkret përftohet në fund çelësi i
përdorur në algoritmin AES (Fig. 4.8 dhe Fig. 4.9).
Siç e pamë, AES është vulnerabël ndaj sulmeve të tillë dhe për këtë arsye ajo që duhet të kemi
parasysh është se siguria nuk varet vetëm nga forca e algoritmit në vetvete por edhe në
implementimin kriptografik të tij [125]. Një tjetër teknikë në lidhje me analizimin e fuqisë është
edhe DPA (Differential Power Analysis) e cila ka natyrë statistikore dhe në lidhje me hipoteza të
ndryshme rreth çelësit gjen rastet ku kemi korrelim ose jo. Në nivelin harduerik algoritmat
kriptografike implementohen duke përdorur gjysëmpërcjellësit dhe portat logjike. Ekzistojnë
edhe platforma të tjera harduerike dhe softuerike që realizojnë një sulm side-channel kundrejt
AES-128 që ekzekutohet në një pajisje FPGA dhe një Board Spartan 6 LX9 në programin e
analizimit të gjurmëve të procesimit ChipWhisperer Capture (Fig. 4.10). Në implementimin e një
sulmi DPA, ne vëzhgojmë m veprime shifrimi dhe marrim pamjet e T gjurmësh në lidhje me
fuqinë me një numër të caktuar mostrash (k). Edhe pse sulmet side-channel kërkojnë shumë punë
për tu realizuar përbëjnë një rrezik konkret për algoritmat kriptografike.

Figura 4.10 Sulm në AES (FPGA)
4.8.3 Implementimi i sulmit side-channel në ECDSA
Nënshkrimet dixhitalë mundësojnë autentifikim, integritet dhe mosmohim dhe gjithashtu dimë
paraprakisht se veprimet bazë në lidhje me nënshkrimet janë nënshkrimi dhe verifikimi. Ndër
veprimet bazë në lidhje me vijat eliptike mund të përmendim mbledhjen (add) dhe dyfishimin
(double) dhe veprimi i shumëzimit pikësor (point multiplication) është thjesht një sekuencë
veprimesh mbledhje dhe dyfishim. Një ndër problemet më të vështirë në kriptografi është gjetja e
vlerës së shumëzuesit kur janë të njohura vlerat input dhe output. Algoritmi ECDSA është një
variant i DSA që përdor kriptografinë e vijave eliptike dhe parametrat e këtyre të fundit duhet të
njihen paraprakisht (Vija eliptike, G, n).
Algoritmi ECDSA
Zgjidhet një vijë eliptike: y2 = x3 – a x2 + b dhe parametrat (koeficientët a+b, pika bazë G, vlera e
thjeshtë e fushës p, rendi n, ko-faktori h) [125].
Gjenerohet një çift çelësash
- Zgjidhet një vlerë e rastit për çelësin privat dA : 0 < dA < n
- Llogaritet çelësi publik QA : QA= dA · G
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Nënshkrimi në ECDSA
1. Llogaritet e = HASH (m), ku m është mesazhi dhe HASH është një funksion hash si
SHA2 etj.
2. Le të shënojmë me z bitet më të majtë në (Ln) të e, ku Ln është gjatësia në bit e rendit të
grupit n.
3. Selektohet një vlerë e plotë e rastit e sigurt k nga [1, n-1]
4. Llogaritet (në vijë eliptike) pika R=k · G
5. Llogaritet r = Rx mod n. Në qoftë se r = 0 kthehemi në hapin e 3.
6. Llogaritet s = k -1 (z + r dA) mod n. Në qoftë se s = 0 kthehemi në hapin e 3.
7. Nënshkrimi është çifti (r, s).
Një kusht kritik në këtë skemë është se vlera e k përveç se duhet mbajtur sekret duhet të jetë e
ndryshme për nënshkrime të ndryshëm, pra nuk duhet të jetë statike. Në të kundërt, nga
ekuacioni 6 më sipër mund të përftohet vlera e çelësit privat dA. Kjo ka ndodhur realisht në
përftimin e çelësit nga konsolli i lojës PlayStation 3 (2010). Gjithashtu gjenerimi i vlerave të k
nga një gjenerues jo real i numrave të rastit krijon hapësirë për përftimin e çelësave privatë si në
sulmin ndaj Android Bitcoin Wallet (Gusht, 2013).
Verifikimi në ECDSA
1. Llogaritet e = HASH (m), ku m është mesazhi, pasi kemi kontrolluar vlerat e r dhe s nëse
janë numra të plotë në [1, n-1].
2. Le të shënojmë me z bitet më të majtë në (Ln) të e, ku Ln është gjatësia në bit të rendit të
grupit n.
3. Llogaritet w = s-1 mod n
4. Llogaritet u1 = z w mod n, u2 = r w mod n
5. Llogaritet (në vijë eliptike) pika P = u1· G + u2· QA
6. Kontrollohet nëse Px = r mod n? Nëse kjo është e vërtetë nënshkrimi është i vlefshëm.
Shuma e prodhimeve skalare u1· G + u2· QA llogaritet më shpejt sesa prodhimet skalare të
llogaritura më vete (Adi Shamir).
Në qoftë se nënshkrimi është kryer në formë korrekte atëherë edhe verifikimi do të jetë i mundur.
Kodi në lidhje me përftimin e çelësit privat është si vijon [125]:
def perftoj_celes (m1, s1, r1, m2, s2, r2):
assert (r1 == r2)
n=6277101735386680763835789423176059013767194773182842284081
r=r1
z1=string_to_number(sha1(m1))
z2=string_to_number(sha1(m2))
sdiff_inv=inverse_mod(((s1-s2) % n), n)
k = ( ((z1-z2) %n) * sdiff_inv) % n
r_inv=inverse_mod(r,n)
da = (((((s1*k) % n) – z1) % n) * r_inv) % n
celes_perftuar_ec= SigningKey.from_secret_exponent (da)
return celes_perftuar_ec.to_pem()

98

Pajisja RHme përmban disa dosje që mund të lexohen duke përdorur “tokens”, që në rastin
konkret është një nënshkrim ECDSA mbi një dosje të dhënë. Në figurën 4.11 jepet incializimi i
pajisjes arduino.

Figura 4.11 Inicializimi i Arduino për sulmin në ECDSA
Ne do të përdorim modulin në Python në lidhje me shembujt mbi vlerat token dhe mesazhet
[125]. Më pas merret çelësi në formatin pyecdsa, gjenerohet nënshkrimi, merret rendi për vijën
eliptike dhe plotësohet skripti në fund për dosjen ku do të bëhen veprimet në ECDSA (Fig. 4.12).

Figura 4.12 Veprimet në ECDSA
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Së fundmi në figurën 4.13 jepen vlerat e nënshkrimeve r, s si dhe fjalëkalimi i përdorur në sfidën
e mësipërme ndaj ECDSA [125].

Figura 4.13 Rikuperimi i vlerave pas sulmit në ECDSA

Sulmet kohorë (Timing)
Këta sulme janë një formë e sulmeve side channel. Në këto sulme “shfrytëzohet” variacioni i
kohës në lidhje me veprime të kryera si përherë dhe në këto hapësira kohore mund të
rikuperohen të dhëna private. Edhe në këto sulme problemet rezultojnë nga implementimi dhe
për disa algoritma është i vështirë implementimi në kohë konstante. Disa algoritma thjesht nuk
mund të jenë konstante ose në raste të tjera janë pajisjet harduerike që mund të ndikojnë në
kohën e ekzekutimit. Një ndër shembujt më praktikë në lidhje me këto sulme është verifikimi i
fjalëkalimeve naive ku një sulmues përdor një skript të vetin për të kryer sulmin. Mendohet se
vendosja e fjalëkalimit në Linux dhe implementimet e RSA në OpenSSL pas sulmit CacheBleed
nuk janë plotësisht të sigurt.
4.9 Kriptoanaliza lineare dhe diferenciale
Kriptoanaliza është shkenca e rikuperimit të tekstit fillestar të një mesazhi pa patur akses në
çelësin e përdorur. Kriptoanaliza është e suksesshme nëse rikuperon tekstin fillestar ose çelësin,
gjithashtu nëse arrin të gjejë pika të dobëta të kriptosistemeve.
Kriptoanaliza studion algoritma të ndryshëm në aspektin e sigurisë ndaj sulmeve të fortë siç janë
kriptoanaliza lineare dhe diferenciale. Teknikat e kriptoanalizës lineare dhe diferenciale janë
mjaft të fuqishme në sulmet ndaj kutive S dhe pas shpikjes së kriptoanalizës diferenciale nga
Biham dhe Shamir, Coppersmith bëri të njohur kriteret e përdorura në dizenjimin e kutive S,
analizimi dhe aplikimi i të cilave do të kishte një rëndësi shumë të madhe në dizenjimin e
bllokshifrave [76].
Kriptoanaliza diferenciale edhe pse u bë e njohur publikisht nga Eli Biham dhe Adi Shamir në
1980, vetëm në vitin 1992 ata vunë re se algoritmi DES ishte mjaft rezistent ndaj kriptoanalizës
diferenciale.
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Fakti që veprimi XOR mirëmban karakteristikat e pranishme të tekstit fillestar në tekstin e
shifruar përbën bazën e kriptoanalizës diferenciale (Biham dhe Shamir, 1992). Kështu që,
veprimet XOR dhe të përkëmbimit, nuk mund të ofrojnë një shifër simetrike realisht efikase në
ditët e sotme. Siç e dimë paraprakisht, kutitë S nëpërmjet difuzionit dhe konfuzionit që ofrojnë
janë bërthama në arritjen e efikasitetit të bllokshifrave moderne.
Një bllokshifër konsiderohet e fortë ndaj sulmeve linearë dhe diferencialë nëse kutitë S
gjenerohen në formë rastësore [54].
Sipas Coron etj. në punimin e tyre në Journal of Cryptology (2014), një rrjet Feistel me 14
raunde që përdor funksione të raundeve me çelësa të pavarur dhe të rastit do të ishte i
padallueshëm nga një shifër ideale, ndërkohë që sipas Aishwarya Thiruvengadam etj. 10 raunde
do të mjaftonin.
Në shifrat e ngjashme me DES (Feistel) sulmet related-keys shfrytëzojnë gjysmën e bllokut të
tekstit të shifruar që vjen nga output-i i raundit paraardhës.
Teknikat standarde të kriptoanalizës diferenciale dhe lineare mund të përshtaten për përdorim
ndaj skemës Rijndael, për mënyrën se si funksionon shumëzimi i matricave dhe për shkak se të
gjithë koeficientët e matricës Mix Column (1-255) kanë vlerat reciproke, që mund të zhvillohen
për sulmin Square. Një sulm i njohur meet-in-the-middle ndaj AES i njohur me termin sulm
biclique është në formën e një sulmi teorik. Nëpërmjet sulmeve kriptanalitike njohim sistemin,
funksionimin e tij në tërësi dhe mundohemi të gjejmë më pas çelësin sekret.
Njohja e modeleve statistikore të biteve është forma më e zakonshme dhe efikase në kriptanalizë.
Ekzistojnë disa teknika kompjutacionale dhe algjebrike që mund të përdoren në kriptanalizën e
shifrës (AES).
Metodat klasike të kriptanalizës lineare dhe diferenciale bazohen në qasje statistikore ku:
sulmuesi tenton të ndërtojë karakteristika probabilitare drejt sa më shumë raundeve që të jetë e
mundur, për të dalluar një shifër nga një përkëmbim rastësor. Në ditët e sotme ka shumë shifra të
dizenjuara me një strukturë mjaft të lartë algjebrike, që tentojnë të jenë mjaft të ndjeshme
kundrejt sulmeve algjebrike [163].
Square Attack (SPN)
Sulmi Square është një formë e veçantë e kriptoanalizës e paraqitur nga Lars Knudsen që shpesh
njihet edhe me termin kriptoanalizë integrale dhe është zakonisht e aplikueshme ndaj
bllokshifrave që bazohen në rrjetet SP. Është një sulm i aplikuar fillimisht në algoritmin Square
(nga ku ka marrë dhe emrin) dhe i hasur edhe në bllokshifra të tjera si Crypton, Rijndael dhe
Shark. Më pas këto sulme u përgjithësuan edhe për bllokshifra me strukturë Feistel si në Twofish
etj.
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Kapitulli 5
Algoritmat kriptografike në përdorim dhe format e reja të
shifrimit

Në ditët e sotme ekzistojnë forma të shumta komunikimi me anë të kompjuterit dhe 95% e këtyre
komunikimeve nuk janë të sigurta kundrejt personave “përgjues”. Interneti sa vjen dhe po bëhet i
domosdosshëm për bizneset dhe institucionet dhe shifrimi po haset në forma nga më të
ndryshmet gjatë veprimeve të ndryshme si shitblerje online, dërgim e-mail-esh, transaksione
monetare, siguri në komunikim wireless dhe dërgim të dhënash sensitive. Aksesimi dhe
autentifikimi në sisteme të ndryshëm vetëm me një username dhe një fjalëkalim shpesh
zëvendësohen me sisteme autentifikimi që kërkojnë shifrim të të dhënave të cilat mund të jenë në
hapësirën ruajtëse ose në transmetim.
Një algoritëm, idealisht duhet të funksionojë në disa aplikacione dhe në një aplikacion të dhënë
duhet të funksionojnë disa algoritma. Siç përcaktohet edhe në RFC (Request for Comments)
2828, një sistem kriptografik është “një grup algoritmash kriptografike bashkë me proceset e
menaxhimit të çelësave që suportojnë përdorimin e një algoritmi brenda kontekstit të një
aplikacioni”. Ky përcaktim lidhet ngushtë me gjithë mekanizmin që ofron nivelin e duhur të
sigurisë që përbëhet nga protokollet e rrjetit dhe algoritmat e shifrimit të të dhënave.
Kriptosistemet mund të jenë simetrike, asimetrike ose hibride: në rastin e kriptosistemeve hibride
algoritmat asimetrike bëjnë këmbimin e çelësave midis marrësit dhe dërguesit ndërsa algoritmat
simetrike kryejnë shifrimin e të dhënave. Ndryshimi i web-it dhe shtimi i shërbimeve të reja që
ndikojnë në organizimin e të dhënave gjithashtu kërkojnë skema të reja efikase shifrimi.
Ndër aplikimet më të hasura të shifrimit kemi: logimet në rrjet dhe fjalëkalimet, transaksionet e
sigurta të web-it, pikat ATM, DVD, pajisjet e komunikimit, çertifikimi i programeve, veprimet
bankare online dhe komunikacionet e sigurtë.
Në komunikacionet e sigurtë mund të përmendim shkëmbimin e sigurt të e-mail-eve (S/MIME,
PGP), komercin elektronik, rrjetet VP (Virtual Private Networks), programet si FolderLock për
ruajtjen e të dhënave në hapësirën ruajtëse të kompjuterit, votimin elektronik, shërbimet cloud
dhe siguria e të dhënave në to [126].
Një sasi e madhe e të dhënave sensitive si rekordet mjekësore dhe ligjore, transaksionet
financiare, shërbimet e kartave të kreditit dhe të tjera të ngjashme me to këmbehen në mënyrë të
vazhdueshme midis kompjuterave nëpërmjet komunikimeve publikë.
Key agreement është një protokoll ku dy ose më shumë palë bien dakord mbi një çelës sekret
duke komunikuar në një linjë komunikimi të hapur. Në një skemë të tillë, vlera e çelësit
përcaktohet si funksion i inputeve që ofrohen nga të gjithë palët komunikuese.
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Aplikacionet e para të ndarjes së sekretit ruanin çelësat kriptografikë dhe ofronin ndarje të
aksesit midis risorseve strategjike. Kriptografia threshold dhe skemat e votimit elektronik janë
ndër aplikacionet më të njohur të skemave të ndarjes së sekretit.
Në këtë kapitull do të njihemi me aplikimin e algoritmave kriptografike, format e reja të shifrimit
dhe perspektivën e përdorimit në të ardhmen.
5.1 Përdorimi i algoritmave kriptografike dhe standardizimi
Para se një algoritëm të bëhet një standard kriptografik janë shumë faktorë që ndikojnë për mirë
ose jo. Ajo që është e dukshme në biznese dhe organizata në lidhje me sigurinë dhe
implementimin e një platforme apo thjesht shtimin e një pakete, lidhet me një stepje ose mungesë
aftësie për të kryer ndryshime.
Kur një skemë kriptografike publikohet në rrethin akademik dhe analizohet, thjesht është në
fillim të përdorimit dhe kërkon kohë deri sa të bëhet e pranueshme dhe e përdorshme nga të
gjithë. Ka një diferencë të dukshme midis një skeme të hartuar mirë teorikisht dhe një skeme që
shërben si një zgjidhje kriptografike dhe standardizimi është një urë e domosdosshme midis
teorisë dhe praktikës.
Skemat dhe modulet kriptografikë specifikohen në ISO/IEC duke plotësuar kërkesa të caktuara
në lidhje me sigurinë. Ato ofrojnë nivele të ndryshëm të sigurisë përsa i përket mbrojtjes së të
dhënave dhe mund të përdoren në sisteme të ndryshëm. Në kategorinë e bllokshifrave kemi AES
si një ndër algoritmat standard me 128 bit dhe TDEA me 64 bit që shërbejnë për ruajtjen e
konfidencialitetit të të dhënave në hapësirën ruajtëse ose në transmetim. Gjithashtu në lidhje me
teknikat kriptografike me çelës publik specifikohen skema të tjera që mund të bazohen në
problemet e vështirë mbi latica. Shifrimi, autentifikimi dhe format e reja të skemave
kriptografike (lightweight, wide block ciphers, etj.) janë të realizueshëm me standardet e
ndryshëm në përdorim [127].
5.2 Skemat kriptografike dhe komunikacionet e sigurt në E-commerce
Në dhjetëvjeçarin e kaluar, është shënuar një rritje e shpejtë në akumulimin dhe komunikimin e
të dhënave dixhitale në shtet, industri dhe organizata të sektorit privat.
Tashmë është e zakonshme kryerja e transaksioneve dhe transfertave në sasi shumë të mëdha të
vlerave monetare, porositë ose shitjet e garancive, të dhënat ligjore që transmetohen midis
agjencive të prokurimit, rezervimet dhe blerjet e biletave ajrore online, si edhe rekordet
mjekësore të pacientëve të transmetuara midis qendrave të ndryshme të trajtimit mjekësor.
Në komercin elektronik ka polica të ndryshme që specifikojnë sigurinë ose mund të përdoren
edhe teknika të ndryshme shifrimi. Disa sugjerojnë krijimin e infrastrukturave me çelës publik,
PKI (Public Key Infrastructure) të cilat mund të kenë implikim të madh në rritjen e e-komercit.
Skema PGP gjithashtu ofron shërbime të konfidencialitetit dhe autentifikimit të nevojshëm në ekomerc.
Paketat softuerike të e-komercit gjithashtu duhet të funksionojnë me protokollin SET ose
teknologjitë SSL për shifrimin e të dhënave në transmetim. Protokollet SSL mundësojnë
transmetimin e të dhënave të shifruara në Internet mbi protokollin bazë TCP/IP.
Aktualisht tek ne ka një rritje të përdorimit të Internetit në operimin e shumë bizneseve dhe në
kryerjen e veprimeve online nga konsumatorët, por ekzistojnë disa vështirësi që i shohim në
vijim.
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Problemet bazë që ndikojnë në transaksionet e komercit në Internet, ose në një rrjet publik midis
klientëve dhe vendorëve janë si më poshtë:
- Ata duhet të jenë të sigurtë se janë duke komunikuar me personin e duhur;
- Ajo që dërgohet duhet të jetë e pandryshuar dhe korrekte;
- Të vërtetojnë dërgimin e mesazhit (klientët);
- Të ruhet anonimiteti (një i tretë duhet të mos marrë informacion);
- Të garantohet dërgesa.
Si përfundim në gjithë këtë botë komerciale ku vazhdimisht vendosim të dhëna jo rrallëherë
sensitive, ato ekspozohen gjithnjë e më shumë ndaj përdorimit dhe aksesit të paautorizuar. Për
këtë arsye ekzistojnë skema dhe shërbime të ndryshëm që mundësojnë kryerjen e të gjithë
veprimeve në mënyrë të sigurt dhe ajo që është kryesore pa cënuar parimet bazë të ruajtjes së
privatësisë. E-komerci është një ndër aplikacionet ku teknikat kriptografike përdoren gjerësisht
dhe kanë interes studimi.
Skema e derivimit të çelësave unikë në transaksione
Skema e menaxhimit të çelësave DUKPT (Derived Unique Key per Transaction) përdoret për
verfifikimin e kartave të debitit dhe kreditit në sistemet pikë-shitje POS, pajisjet ATM
(Automated Teller Machine) dhe aplikacione të tjerë financiarë. Në këtë skemë, derivohet një
çelës unik për çdo transaksion bazuar në një çelës fiks dhe të njohur midis palëve dhe çelësi që
derivohet nuk përcjell informacion në lidhje me çelësat e tjerë.
Kështu që, në qoftë se një nga çelësat e derivuar kompromentohet transaksionet e kaluara dhe ato
që pasojnë nuk rrezikohen. Kjo skemë specifikohet në standardet ANSI (American National
Standards Institute, ANSI X9.24) dhe mund të merret në faqen zyrtare të ANSI X9.24.
5.2.1 Protokolli SET
SET (Secure Electronic Transaction) është një protokoll komunikimi për sigurinë e
transaksioneve të kartave të kreditit, zhvilluar nga MasterCard dhe VISA, në kooperim me IBM,
Microsoft, RSA dhe kompani të tjera. Në kryerjen e transaksioneve të kartave bankare dhe
blerjeve në formë të sigurtë kemi edhe dy protokolle të tjerë si SEPP (Secure Electronic Payment
Protocol) dhe STT (Secure Transaction Technology). Këto dy protokolle u zhvilluan nga
CyberCash, GTE, IBM, MasterCard, Netscape, Microsoft and Visa International. Suportojnë
DES dhe RC4 për shifrim dhe RSA për nënshkrime, këmbim çelësash dhe shifrim me çelës
publik të numrave të kartave bankare. Protokolli SET do të zëvendësohej më vonë nga SSL dhe
TLS.
Shërbimi SGC
Shërbimi SGC (Server Gated Cryptography) është prodhuar nga Microsoft si zgjerim i SSL
ofronte shifrim të fuqishëm për veprimet e ndryshme bankare dhe financiare online duke
përdorur RC2 (me çelës 128-bit), RC4 (me çelës 128-bit), DES (56-bit), ose 3DES (168-bit).
Përdorimi i SGC kërkonte një server Windows NT duke punuar me IIS 4.0 (Internet Information
Server) me një çertifikatë të vlefshme SGC.
Kjo ishte e mundur në versionet Windows 32-bit me Internet Explorer (IE) 4.0 dhe suportonte
Mac, Unix, versione 16-bit Windows të IE, por nuk u materializua asnjëherë dhe u bë jo
praktike, kur browser-at filluan të punojnë me shifrim 128-bit.
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5.3 Protokollet e transaksioneve të sigurtë për www
Protokollet luajnë një rol kryesor në kriptografi dhe janë thelbësorë në realizimin e objektivave
dhe synimeve kriptografikë. Protokollet dhe mekanizmat mund të dështojnë për një sërë arsyesh,
duke përfshirë:
1. Pikat e dobëta në primitivat kriptografikë që mund të kapen nga protokolli ose mekanizmi,
2. Specifikat e garancisë mbi sigurinë që nuk janë të qarta sa duhet dhe
3. Vëzhgimin e disa principeve të aplikueshëm në një klasë primitivash si shifrimi.
Në dizenjimin e protokolleve dhe mekanizmave kriptografikë, ndiqen dy hapat e mëposhtëm:
1. Identifikohen të gjithë supozimet në dizenjimin e protokollit ose mekanizmit dhe
2. Për çdo supozim, përcaktohen efektet në objektivat e sigurisë në qoftë se supozimi i bërë
është cënuar.
5.3.1 Protokollet SSL/TLS
SSL (Secure Socket Layer) suporton shifrimin e të dhënave, autentifikimin e server-ave, ruajtjen
e integritetit të të dhënave dhe autentifikimin e klientëve për lidhjet në TCP/IP. Protokolli SSL u
zhvillua nga Netscape për të ofruar një komunikim të sigurtë (të pavarur në aplikacione) në
Internet për protokolle siç është HTTP. Por kjo nuk do të thotë se SSL nuk aplikohet në
protokollet e tjerë si FTP (File Transfer Protocol), IMAPv4 (Internet Message Access Protocol)
etj.
SSL përdor algoritmin RSA dhe çertifikatat X.509 gjatë një lidhjeje për autentifikimin e serverit
dhe paraprakisht klienti dhe server bien dakord në lidhje me një skemë shifrimi. Versioni SSL
v2.0 (1995) suportonte RC2 dhe RC4 me çelësa 40-bit dhe ishte versioni i parë publik. SSL v3.0
(1996) përdorte DES, RC4 me 128 bit dhe 3DES me 168 bit, së bashku me funksionet hash MD5
or SHA-1.
SSL v3 u pasua nga protokolli TLS (Transport Layer Security) (1999) që suportonte skema
kriptografike shtesë, si skema D-H dhe nënshkrimet dixhitalë DSS. Zakonisht versionet që
suportohen në browserat dhe serverat e sotëm janë SSL v3 dhe TLS v1.0.
Në vitin 2011 në TLS v1.0, u vërtetua praktikisht një vulnerabilitet mbi shifrat në CBC teoria e
së cilës u dha që në vitin 2002. Ndërkohë, në vitin 2006 u përcaktua TLS v1.1 (RFC 4346) duke
shtuar mbrojtje ndaj vulnerabilitetit të konstatuar në TLS v1.0 dhe në vitin 2008 kemi TLS v1.2
(RFC 5246). Një ndër bllokshifrat më të përdorura në TLS është versioni GCM i algoritmit AES.
Sulmi DROWN (kapitulli 4) në SSLv2 në Mars të vitit 2016, do të thyente komunikimet e
shifruar duke marrë kështu informacion nga Web serverat, nga serverat e e-mailit ose sesionet
VPN. Puna me dizenjimin e protokolleve të sigurtë siç e shohim është në vazhdim e sipër.
Protokollet SSL, SSH përdorin algoritmat SHA dhe RSA për qëllime të ndryshëm.
SSL përdor RSA (shifrim) ose DH (me RSA, nënshkrimet DSA ose ECDSA) për miratimin e
çelësave dhe AES ose 3DES për shifrimin e të dhënave. Algoritmi SHA përdoret për ruajtjen e
integritetit dhe RSA për konfidencialitetin e të dhënave [78].
Në SSL/TLS, funksionet hash janë përdorur për një sërë arsyesh:
- Si pjesë e shifrimit asimetrik dhe/ose nënshkrimeve dixhitalë,
- Si pjesë e mekanizmit HMAC që lejon klientin dhe serverin të verifikojnë nëse në të
dhënat në transit, nuk ka ndodhur ndonjë ndryshim,
- Si një konstrukt ndërtues në funksionin e derivimit të çelësit (KDF-Key Derivation
Function), që “zgjeron” një çelës të dhënë sesioni në disa çelësa simetrikë që përdoren në
shifrimin simetrik dhe kontrollin e integritetit në të dyja anët e transmetimit.
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KDF bazohet në veçoritë e funksioneve hash: të rastit dhe të pakthyeshëm (non-invertibility). Në
SSL/TLS deri në TLS 1.1 KDF ndërtohet mbi dy funksione hash, MD5 dhe SHA-1, për të
realizuar një funksion sa më të fuqishëm por më vonë u gjetën pika të dobëta në MD5 dhe SHA1. TLS 1.2 kaloi në një tjetër KDF që përdorte një funksion të vetëm hash, zakonisht SHA-256
për të cilin nuk janë evidentuar pika të dobëta. Algoritmi RSA suportohet nga të gjithë versionet
e SSL/TLS.
5.4 Modelet TRUST
Përdorimi i sigurtë i kriptografisë kërkon besueshmëri. Ndërkohë që kriptografia simetrike
mundëson konfidencialitetin e mesazheve dhe kodet hash mundësojnë integritetin, asnjë prej
veprimeve të mësipërm nuk funksionon në qoftë se nuk ka besueshmëri.
Ekzistojnë disa modele trust të përdorur nga skema të ndryshme kriptografike. Le të shohim tre
prej tyre:
- PGP që ofron një hapësirë ku përdoruesit kanë çelësat e vet të besueshëm publikë.
- Kerberos, një skemë e shpërndarjes së çelësit sekret duke përdorur një palë të tretë të
besueshme.
- Çertifikatat, që mundësojnë një grup palësh të treta të autentifikojnë njëra tjetrën dhe si
rrjedhim përdoruesit e tyre.
Meqënëse komerci elektronik e ndryshon mënyrën sesi ne bëjmë biznes, Interneti ndryshon
mënyrën e komunikimit.
5.4.1 PGP
PGP (Pretty Good Privacy) ofron shërbim në lidhje me konfidencialitetin dhe autentifikimin në
e-mail-et elektronikë dhe aplikacionet e hapësirave ruajtëse. Operimi në PGP përbëhet nga pesë
shërbime: autentifikimi, konfidencialiteti, kompresimi, përputhshmëria në e-mail-e dhe
segmentimi, ku dy të parët janë të lidhur ngushtë me e-komercin. Në autentifikim përdoren
nënshkrimet dixhitalë dhe skema e tyre në këtë rast përdor algoritmat SHA dhe RSA.
PGP është një skemë private e përdorur gjerësisht për sigurinë e e-mail-eve dhe bazohet në
metodat me çelës publik. Mirëmbajtja e të gjithë çelësave të njohur publikë dhe të besueshëm
është një ndër veprimet bazë në PGP. Në versionet e mëvonshëm legalë për përdorim komercial
dhe jo komercial kemi Viacrypt PGP dhe MIT PGP. Nuk mund të përcaktojmë se cili model
besueshmërie është më i mirë se tjetri apo jo, kjo varet nga aplikacioni.
Algoritmi IDEA, njihet si bllokshifra më e mirë që përdoret në programin PGP. Ky algoritëm
është i veçantë sepse në pamje të parë të krijon idenë e një funksioni të pakthyeshëm hash,
ndërkohë që është bllokshifër dhe në të njëjtën kohë mënjanon përdorimin e kutive S me vlera të
gatshme.
5.4.2 Sistemet e autentifikimit (Kerberos)
Kerberos është një skemë autentifikimi që përdoret në Internet. E krijuar në projektin e MIT
Athena, Kerberos emërtohet sipas mitologjisë Greke (qënia mitologjike që ruan hyrjen e Hadit).
Kerberos përdor një arkitekturë klient/server dhe mundëson autentifikim përdorues-në-server më
tepër sesa host-në-host. Në këtë model, siguria dhe autentifikimi bazohen në teknologjinë me
çelës sekret ku çdo host në rrjet ka çelësin e vet sekret.
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Figura 5.1 Sistemi i autentifikimit Kerberos
Thjesht do të ishte e pamenaxhueshme në qoftë se çdo host do të duhej të dinte çelësat e të gjithë
të tjerëve, kështu që një pjesë e sigurtë në rrjet që njihet si KDC ose qendra e shpërndarjes së
çelësit (Key Distribution Center) njeh të gjithë çelësat ose një pjesë të tyre. Në këtë mënyrë, në
qoftë se shtohet një nyje (node) e re online, konfigurohen vetëm qendra KDC dhe nyja e re me
çelësin e nyjës. Versioni 4 i Kerberos përdor DES për gjenerimin e çelësave dhe shifrimin e
mesazheve, ndërkohë V5 lejon përdorimin e skemave të tjera (megjithatë DES mbetet algoritmi
më i përdorur).
5.4.3 Çertifikatat dhe autoritetet e sigurisë
Çertifikatat dhe koleksioni i autoriteteve të çertifikatave formojnë një infrastrukturë me çelës
publik, PKI. Këto janë të domosdosshme për përdorim të gjerë në aplikacionet e e-komercit ku
relacioni klient-vendor është mjaft fluid dhe dinamik.
Në lidhje me transaksionet elektronikë, çertifikatat janë dokumente dixhitalë. Ndër funksionet
specifikë të çertifikatave kemi:
− Vendosja e identitetit: Shoqërojmë, ose, vendosim, një çelës publik në një individ,
organizatë, korporatë ose entitet tjetër;
− Caktimi i autoritetit: Përcaktohen veprimet që duhet të kryejë ose jo mbajtësi i
çertifikatës;
− Ruajtja e konfidencialitetit të informacionit: Shifrohet çelësi simetrik i sesionit për
konfidencialitetin e të dhënave (kjo është opsionale).
Në mënyrë tipike, një çertifikatë përmban një çelës publik, një emër, një datë skadimi, emrin e
autoritetit që ka lëshuar çertifikatën, një numër serial, polica në lidhje me lëshimin e çertifikatës
dhe përdorimin e saj, nënshkrimin dixhital të lëshuesit të çertifikatës dhe ndoshta edhe ndonjë
informacion shtesë sipas rastit.
Formati më i pranuar gjerësisht në lidhje me çertifikatat është përcaktuar në sektorin e
standardizimit të telekomunikacioneve ndërkombëtarë (ITU-T) si çertifikatat X.509.
Autoritetet e çertifikatave (CA) janë mbajtësit e çelësave publikë dhe mund të jenë një agjenci
çfarëdo që lëshon çertifikata. Një kompani lëshon çertifikata tek punonjësit e vet, një universitet
tek studentët, një biznes tek klientët, një shërbim në Internet tek përdoruesit dhe një qeveri tek
mbështetësit e saj. Një veçori bazë në autoritetet e çertifikatave lidhet me policat dhe procedurat
e identifikimit të cilat variojnë sipas autoritetit. Verifikimi i identitetit dhe çështje të tjera përsa i
përket mënyrës sesi një autoritet çertifikimi mbron çelësat publikë, rigjen çelësat e
kompromentuar dhe mbron çelësat privatë realizohen nga policat dhe deklarimet e praktikave të
çertifikatave, CPS (Certification Practise Statement).
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Në e-komercin e sotëm, klientët mund të marrin çertifikata personale për të vërtetuar identitetin e
tyre në një faqe Web-i por zakonisht janë faqet e vendorëve që realisht duhet të kenë çertifikata
që të autentifikohen tek klientët.

Figura 5.2 Çertifikatë VeriSign në Mozilla Firefox
Në figurën e mësipërme jepet një çertifikatë e shkurtuar në browserin Mozilla dhe e lëshuar nga
kompania VeriSign. Kur browseri bën një lidhje të sigurtë me një faqe Web-i, web server dërgon
çertifikatën e vet me çelës publik drejt browserit. Ky i fundit kontrollon nënshkrimin e
çertifikatës me çelësin publik që ka ruajtur, në qoftë se përputhen çertifikata konsiderohet e
vlefshme dhe faqja e Web-it e verifikuar nga kjo çertifikatë konsiderohet “e besueshme”.
5.5 IPSec dhe wireless security
Protokolli suitë IPsec përdoret për të mundësuar privatësi dhe shërbime të autentifikimit në
shtresën IP. Veçori bazë në IPsec është koncepti i asocimit në lidhje me sigurinë, SA (security
association) dhe protokolli default për menaxhimin e çelësave është IKE (Internet Key
Exchange, RFC 2409). Një ndër punimet interesantë në lidhje me sigurinë wireless me titull
“Wireless Network Security Still has no Clothes”, trajton konceptet bazë të sigurisë, rrjetat
wireless dhe sigurinë në to.
Siguria në wireless demonstrohet me aplikimin e standardeve të sigurisë si 802.11 WEP dhe
802.11i WPA, WPA2 dhe janë vlerësuar gjashtë algoritmat më të zakonshëm në lidhje me
konsumimin e fuqisë për pajisjet wireless: AES (Rijndael), DES, 3DES, RC2, Blowfish dhe RC6
[128] ku Blowfish dhe RC6 rezultojnë të shpejtë dhe efikasë.
Ajo që është e rëndësishme në komunikimet wired/wireless lidhet me shpejtësinë dhe sigurinë e
algoritmave që përdoren. AES është një ndër algoritmat simetrikë që mund të modifikohet me
metoda që konsumojnë pak fuqi dhe mund të përdoret në rrjetat sensor wireless.
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Kombinimi i algoritmave të ndryshme gjithashtu është një mënyrë efikase në realizimin e një
objektivi të caktuar. Sipas [129], një kombinim i algoritmave DSA, RSA dhe MD5 mund të
shërbejë si link hibrid në lidhje me pajisjet wireless.
Protokollet WEP dhe WPA përdoren në pajisjet router wireless dhe zakonisht në këto protokolle
përdoret algoritmi RC4 duke u vlerësuar si algoritëm i shpejtë dhe i thjeshtë. Konsumimi i
baterisë në kohë të shkurtër dhe ngarkimi i procesorit janë dy çështje delikate në komunikacionet
dhe pajisjet wireless.
Në disa raste aplikimi i shifrimit që haset në protokollet e sigurisë WEP dhe WPA në UDP dhe
TCP WLAN e ngadalëson trafikun dhe kjo sepse veprimet e shifrimit që performohen nga
protokollet rritin sasinë e të dhënave që transmetohen duke zvogëluar shkallën e të dhënave që
dërgohen dhe merren [82].
Në lidhje me sigurinë e komunikacioneve IP, sidomos për IPsec, mund të përdoret skema e
menaxhimit të çelësit SKIP që përcakton një infrastrukturë me çelës publik midis disa host-eve
në Internet. SKIP mund të përdorë DES, 3DES, IDEA, RC2, RC5, MD5 dhe SHA-1. Realisht në
IPSec u adoptua skema IKE në vend të SKIP.
5.6 Infrastrukturat me çelës publik dhe siguria në HTTPS
Infrastrukturat me çelës publik janë sisteme menaxhimi të çelësave për suportimin e kriptografisë
me çelës publik. Paraqitja bazike e një infrastrukure me çelës publik është si në Fig.5.3. Një PKI
është një set pajisjesh hardware, programesh, njerëzish, policash dhe procedurash që përdoren në
krijimin, menaxhimin, shpërndarjen, përdorimin, ruajtjen dhe thirrjen e çertifikatave dixhitale.
Komunikimi në SSL realizohet nëpërmjet një infrastrukture të tillë e cila në bazë ka një skemë
hibride të shifrimit.

Figura 5.3 Infrastrukturë me çelës publik (PKI)
HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) është një formë e infrastrukturave me çelës
publik, që mundëson integritet, konfidencialitet dhe autentifikim. SHA ose MD5 janë thjesht dy
algoritma të ndryshëm hash që mundësojnë integritetin e lidhjeve https.
HTTPS zakonisht përdoret për të mbrojtur të dhënat konfidenciale gjatë transaksioneve bankare
online dhe formularëve të porosive në blerjet që bëjmë. HTTPS përdor SSL ose TLS për
shifrimin e komunikacioneve dhe këto protokolle përdorin një infrastrukturë me çelës publik ku
çdo gjë që shifrohet me çelësin publik mund të deshifrohet vetëm me çelësin privat dhe
anasjelltas. Në rastin e një faqe web-i çelësat privatë ruhen në web server.
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Kur kemi një lidhje https në një faqe web-i fillimisht ajo dërgon çertifikatën e vet (zakonisht në
SSL) drejt browser-it tonë dhe më tej gjenerohen vlera të fshehta për të vendosur një lidhje të
sigurtë midis nesh (browser-it) dhe faqes. Në SSL përdoret shifrim simetrik dhe asimetrik.
Arsyet janë të njohura tashmë: çelësat simetrikë nuk kërkojnë fuqi të madhe kompjutacionale por
ekziston problemi i shpërndarjes së çelësit çka zgjidhet në shifrimin asimetrik. Ndër algoritmat
asimetrikë më të përdorur janë RSA dhe ECC, ndërsa në algoritmat simetrike kemi kryesisht
përdorimin e bllokshifrave si AES, Blowfish dhe Twofish [130].
Përdorimi i https në faqe të ndryshme web-i është në vlera mjaft të konsiderueshme, sipas
kompanisë Mozilla që nga Janari i vitit 2017 më shumë se gjysma e trafikut në web është e
shifruar.
Përgjithësisht siguria në https është diçka që haset rrallë në faqet e ndryshme në vendin tonë. Pas
një navigimi rastësor në Google në lidhje me 100 faqe të ndryshme të njohura tashmë, vetëm një
pjesë e vogël e tyre ofron lidhje të sigurta, kryesisht bankat (Fig. 5.4). Një pjesë e mirë e tyre ka
pamjen e thjeshtë të dy faqeve të fundit në figurë.

Figura 5.4 Siguria në HTTPS
Përsa i përket kufizimeve dhe sigurisë mund të thuhet se autoritetet e çertifikatave shihen si pikë
e dobët që lejon sulmet Man-in-the-Middle (MiTM). Në këtë rast disa web server-a ofrojnë
forward secrecy e cila mundëson që komunikacionet e shifruar dhe të regjistruar më parë të mos
rigjenden. Nga autoriteti çertifikues Let’s Encrypt në 28 Qershor 2017 numri i çertifikatave të
lëshuara arriti në 100 milion dhe që në Prill të vitit 2016 çertifikatat SSL/TLS për faqet e web-it
ofrohen pa pagesë.
Siguria perfekt ose PFS (Perfect Forward Secrecy) është një veçori e rëndësishme në lidhje me
sigurinë, Google që në vitin 2011 e suporton këtë dhe skemat kriptografike që e mundësojnë janë
skema D-H dhe ECDH që në vitin 2013.
Gjithashtu HTTPS është vulnerabël ndaj sulmeve të ndryshëm që lidhen me analizimin e trafikut
dhe këta të fundit janë një tip i sulmeve side-channel që bazohet në variacionet e kohës dhe
sasisë së trafikut.
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5.7 Aplikacione specifikë të skemave kriptografike
Rëndësia e shifrimit të të dhënave rritet kur të dhënat janë pjesë e aplikacioneve dhe globalizimit
të komunikacioneve. Shifrimi i e-mail-eve, mbrojtja e fjalëkalimeve, ruajtja e të dhënave dhe
shifrimi i tyre në hapësira të ndryshme në kompjuter, kriptografia e vijave eliptike, nënshkrimet
dixhitalë mbi produkte të ndryshëm, shifrimi i programeve dhe skemat e ndryshme elektronike
janë ndër aplikacionet më të hasur në lidhje me algoritmat dhe skemat kriptografike [126].
PEM dhe SMIME
PEM (Privacy Enhanced Mail) është një standard IETF (Internet Engineering Task Force) për
postën elektronike në Internet, duke përdorur për shifrim (DES), autentifikim dhe menaxhim
çelësash (DES, RSA) por nuk ka përdorim të gjerë.
SMIME (SMIME) është një skemë standard IETF në lidhje me sigurinë e e-mail-eve që përpos
veprimeve që kryente PEM aplikon nënshkrimet dixhitalë dhe ka aftësinë të shifrojë mesazhet
MIME në Internet. Në bashkëpunim me kriptosistemin e parë hibrid PGP, kryhet shifrimi i
mesazheve dhe në varësi të versionit, përdoren SHA (tashmë SHA512) ose MD5 për llogaritjen e
vlerës hash të mesazhit, CAST, 3DES ose IDEA për shifrim dhe RSA ose DSS/D-H për
këmbimin e çelësave dhe nënshkrimet dixhitalë. Shërbime të tjerë në sigurinë e e-mail-eve janë
CounterMail, ProtonMail, Tutanota etj.
Mbrojtja e fjalëkalimeve
Pothuajse të gjithë kompjuterat modernë me shumë përdorues dhe sistemet e operimit në rrjet
përdorin fjalëkalime për mbrojtjen dhe autentifikimin e përdoruesëve në aksesimin e risorseve
kompiuterike dhe/ose të rrjetit. Fjalëkalimet zakonisht nuk ruhen në trajtë origjinale në një host
ose server por shifrohen duke përdorur një lloj skeme hash.
UNIX/LINUX, për shembull, përdorin një hash në funksionin crypt (). Çdo fjalëkalim ruhet si
një varg karakteresh 13 byte, ku dy të parët përfaqësojnë vlerën e kripës (salt) dhe në qoftë se dy
persona kanë të njëjtin fjalëkalim shifrimi i tyre do të japë vlera të ndryshme (4096 shifrime të
ndryshëm). Pjesa tjetër (11 byte) përfaqëson vlerën hash të fjalëkalimit, e llogaritur duke
përdorur DES.
Në ditët e sotme ka formate të ndryshëm në lidhje me ruajtjen e fjalëkalimeve dhe gjithashtu
ekzistojnë sulme të ndryshëm si sulmi dictionary që synon të kompromentojë përdorimin e tyre.
Një ndër metodat e autentifikimit që përdor fjalëkalimet për modifikimin e të dhënave sekret
midis një klienti dhe një serveri duke mos lejuar lëvizjen e fjalëkalimit në rrjet përbën bazën e
protokollit CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol).
Programet e shifrimit
TrueCrypt është një program kriptografik open source dhe funksional në shumë platforma që
përdoret në shifrimin e dosjeve, particioneve ose gjithë diskut në një sistem kompjuterik (krijuar
në vitin 2004). TrueCrypt përdor disa skema shifrimi, duke përfshirë AES, Serpent dhe Twofish.
Një ndër veçoritë më interesante në TrueCrypt njihet me termin plausible deniability që ka lidhje
me volumet e fshehur ose sistemet e fshehur te operimit. Në rastin e krijimit të volumeve të
fshehtë përdoret një fjalëkalim i dytë dhe ekzistojnë shumë metoda që detektojnë këto pjesë
brenda volumit standard që krijohet në TrueCrypt.
Në këtë sens kemi përqasje me një formë të re shifrimi që haset në disa skema dhe njihet me
termin “honey encryption” [14].
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EFS (Encrypting File System) është një program që shifron dosje, direktori ose edhe volume të
mëdha informacioni. EFS suporton disa skema shifrimi me çelës sekret si DES, DESX dhe AES,
gjithashtu shifrimin me çelës publik RSA. Ekzistojnë dhe shumë programe të tjerë që ruajnë të
dhëna brenda tyre si FolderLock etj.
Autentifikimi dhe nënshkrimet dixhitale
Autentifikimi dhe nënshkrimet dixhitalë janë ndër aplikacionet më të rëndësishme në
kriptografinë me çelës publik [34]. Nënshkrimet dixhitalë zakonisht përdorin kriptosistemet me
çelës publik bashkë me ndonjë funksion hash. Disa variante të algoritmit RSA përdorin
funksionet hash pasi këta të fundit vlerësohen si të rastit dhe rritin sigurinë e skemës
kriptografike. Funksionet hash nuk përfshijnë çelësa sekretë dhe kur përdoren në detektimin e
mesazheve nëse janë modifikuar ose jo, emërtohen si kode të detektimit të modifikimeve ose
MDC (Modification Detection Codes). Në lidhje me këtë ka disa funksione hash që kanë një
çelës sekret dhe kryejnë autentifikimin e origjinës së të dhënave si dhe integritetin e tyre. Këto
janë emërtuar kode të autentifikimit të mesazheve ose MAC (Message Authentication Codes).
Ndër algoritmat më të përdorur në nënshkrimet dixhitalë mund të përmendim DSA. Në
llogaritjen e nënshkrimeve duhen edhe vlerat hash SHA. Në nënshkrim DSA është e shpejtë, por
në verifikim e ngadaltë, pra të kundërtën e asaj që bën RSA. Nënshkrimi mund të përdoret për
nënshkrimin e të dhënave por edhe për autentifikim.Në qoftë se jemi duke përdorur SSH
nënshkruajmë të dhënat me çelës privat dhe i dërgojmë në server. Më tej serveri verifikon
nënshkrimin dhe na autentifikon. Në këtë rast edhe pse DSA është i ngadaltë, verifikimi ndodh
në një server çka nuk përbën problem. Nënshkrimi në DSA, që ndodh zakonisht në një
kompjuter më të ngadaltë, telefon ose tablet është një proces më i shpejtë dhe më pak intensiv në
procesor. DSA dhe së fundmi ECDSA operojnë me numra të rastit dhe preferohet që gjeneruesi i
vlerave të rastit të jetë realisht i fuqishëm [15].
Kriptografia e vijave eliptike
ECC mund të përfshihet në shumë standarde të Internetit, duke përfshirë çertifikatat X.509 dhe
listën e revokimit të çertifikatave (CRL), IKE, TLS, nënshkrimet XML dhe protokollet dhe
aplikacionet që bazohen në sintaksën e mesazheve kriptografikë, CMS (Cryptographic Message
Syntax). Kemi një set parametrash të hapësirave të vijave eliptike mbi fushat e thjeshta të
fundme për përdorim në OpenPGP.
ECC është kryesisht e përdorshme në aplikacionet ku vlerat matëse në lidhje me memorien,
bandwidth dhe/ose fuqinë përllogaritëse janë të limituara (kartat smart)
Stampimi i kohës
Është një teknikë që siguron ekzistencën ose dërgesën e një dokumenti ose komunikacioni
elektronik në një kohë të caktuar. Stampimi i kohës përdor modelet e shifrimit që njihen si
skemat e nënshkrimit të verbër (blind signature scheme).
Këto skema provojnë se një marrës realisht ka marrë një dokument specifik. Aplikime të
mundshme mund të përmendim aplikacionet mbi patentat, arkivat e të drejtave copyright dhe
kontratat. Stampimi i kohës është një aplikacion kritik sepse bën të mundur kalimin e sigurt të
informacionit sensitiv sidomos kur kemi të bëjmë me dokumente elektronikë ligjorë [34].
Paraja elektronike
Definimi i parasë elektronike (ose digital cash) është një term akoma në evoluim. Përfshin
transaksionet që ndërmerren elektronikisht me një transfertë të pastër fondesh nga një palë në një
tjetër, që mund të jetë gjendje debiti ose krediti, anonime ose e identifikuar.
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Aplikacionet anonimë (cash) nuk zbulojnë identitetin e klientit dhe bazohen në skemat e
nënshkrimit të verbër. Skemat e identifikimit (kartat e debitit ose kreditit) zbulojnë identitetin e
klientit dhe bazohen në forma më të përgjithshme të skemave të nënshkrimit. Ka edhe raste kur
pagesat bazohen në përqasje hibride të aplikacioneve, nuk njihet identiteti por njihet banka nga
ku është kryer transaksioni (transaksionet e kartave të kreditit CyberCash).
Shifrimi është përdorur në skemat e parave elektronike për të mbrojtur të dhënat klasike të
transaksioneve si numrat e llogarive dhe sasitë e transaksioneve, nënshkrimet dixhitalë
zëvendësojnë firmat me shkrim ose autorizimet e kartave të kreditit dhe shifrimi me çelës publik
mundëson konfidencialitetin [34].
5.8 Perspektiva e sotme mbi algoritmat kriptografike
Algoritmat kriptografike siç e dimë paraprakisht janë simetrike (DES, Blowfish, AES, RC4, etj.)
dhe të shpejta, asimetrike dhe me kosto kompjutacionale (D-H, ElGamal, RSA), algoritma të
nënshkrimit (ElGamal, RSA, DSA) për nënshkrim dhe autentifikim dhe algoritmat hash (MD5,
Haval, SHA) për kompresim dhe nënshkrim. Në praktikë shumë sisteme ofrojnë siguri duke
kombinuar algoritmat e mësipërm, algoritmat simetrikë për shifrim të dhënash, algoritmat
asimetrikë për këmbim të çelësave dhe për autentifikim funksionet hash. Në qoftë se duam të
krijojmë një ide rreth realizimit të objektivave të sigurisë nga primitivat kriptografikë le të
shohim tabelën e mëposhtme:
Tabela 5.1 Realizimi i objektivave nga primitivat kriptografike
Shërbimet e
Primitivave
Konfidencialiteti
Integriteti
Autentifikimi
Mosmohimi

Shifrimi
Po
Jo
Jo
Jo

Funksionet Hash
Jo
Ndonjëherë
Jo
Jo

MAC
Jo
Po
Po
Ndonjëherë

Nënshkrimet
Dixhitalë
Jo
Po
Po
Po

Implementimet e DES që bazohen në hardware janë me kosto të ulët, fleksibël dhe shihen si
zgjidhje efikase shifrimi. Një ndër trendet e sotëm në lidhje me dizenjimin e shifrave moderne
me çelës simetrik ka të bëjë me optimizimin e tyre për implementim softuerik efiçent në
procesorët modernë. Varianti me dy çelësa i 3DES (k1 dhe k3 janë të njëjtë) është
jashtëzakonisht i përdorur në industrinë e pagesave elektronike.
Blowfish përdoret kryesisht në aplikacionet softuerikë por mund të optimizohet edhe në
aplikacione harduerikë. Blowfish gjendet në kategoritë softuerike duke filluar me platformat e ekomercit për pagesa të sigurta në mjetet e menaxhimit të fjalëkalimeve, ku përdoret për
mbrojtjen e fjalëkalimeve dhe është një ndër metodat më fleksibël të shifrimit që ekzistojnë.
AES duke qënë më tepër efiçent në versionin 128 bit, mund të përdorë çelësa 192 dhe 256 bit për
qëllime shifrimi në sasi të mëdha të dhënash. Akoma, nga ekspertët e fushës, besohet se AES
është standardi de facto për shifrimin e të dhënave në sektorin privat [75]. Një ndër aplikimet më
të veçanta të algoritmit RSA lidhet me kriptografinë vizuale që mundëson transmetimin e sigurtë
të pamjeve mjekësore në largësi nëpërmjet një programi të simuluar. Gjithashtu RSA është një
ndër skemat bazë në programet PGP dhe GPG. Twofish njihet si një ndër bllokshifrat më të
shpejta dhe është ideal për përdorim në hardware dhe software.
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Si Blowfish edhe ky algoritëm është pa pagesë dhe përdoret në programe të ndryshëm shifrimi si
PhotoEncrypt, GPG dhe në TrueCrypt. RC6 ka një madhësi blloku 128 bit dhe suporton çelësa
me 128, 192 dhe 256 bit. Disa e konsiderojnë RC6 si një standard të ngjashëm me AES [131].
Në ditët e sotme RC6 përdoret për konfidencialitetin e komunikimeve në rrjet. Shifrat varg janë
më efiçente në procesim në kohë reale.
Testet statististikore përdoren zakonisht në kriptografi, në testimin e vlerave të rastit dhe në
dizenjimin e bllok/varg shifrave për vlerësimin e veçorive: SAC, korrelacionit,
parashikueshmërisë dhe balancës. Në qoftë se një algoritëm nuk kalon në teste të caktuar, nuk
mund të përdoret në aplikacione kriptografikë sepse sulmuesit mund të jenë në gjendje të
parashikojnë sjelljen e tij [132].
Siguria me shpenzim të vogël të energjisë (Low-Energy Security) shtron çështje në lidhje me
limitet dhe mundësitë në IoT. Në përdorimin e algoritmave AES, RC5 or SHA1 sipas
kriptografisë konvencionale duhen tabelat e gatshme për implementim efikas. Në aspektin e
energjisë janë bërë përpjekje të konsiderueshme për zhvillimin e algoritmave kriptografike
lightweight të përshtatshme në pajisje me risorse të limituara IoT si pajisjet RFID [133].
5.9 E ardhmja mbi përdorimin e algoritmave kriptografike
Sulmet kibernetikë janë duke u zhvilluar në mënyrë konstante dhe ekspertët në lidhje me sigurinë
e skemave janë duke punuar me metoda dhe forma të reja të shifrimit. Një ndër përqasjet e reja
në përdorim është metoda honey encryption e cila duke ofruar në mënyrë të vazhdueshme të
dhëna të rreme për çdo hamendësim të pasaktë në lidhje me kodin çelës, ngadalëson punën e një
sulmuesi dhe e bën më të vështirë gjetjen e çelësit korrekt.
Ekzistojnë metoda të reja si shpërndarja e çelësave kuantum (quantum key distribution), që
pretendohet se kanë një aftësi shumë të mirë funksionimi tani dhe në të ardhmen [95].
Inteligjenca Kompjutacionale (Computational Intelligence)
Për të zgjidhur disa nga kufizimet në metodat kriptografike tradicionale, janë dizenjuar disa
mjete të reja duke përdorur një metodologji relativisht të re që njihet me termin CI ose
inteligjencë kompjutacionale. Kjo metodologji përfshin teknika kompjuterike që shfaqin aftësi të
të mësuarit dhe/ose të përshtaturit me situata të reja, në mënyrë që sistemi të perceptohet se
zotëron një ose disa veçori të arsyetimit si përgjithësimi, zbulimi, asocimi dhe abstragimi.
Duke përdorur mjete të CI si për shembull rrjetat neurale artificiale ose ANN (Artificial Neural
Networks) algoritmat kriptografike mund të bëhen më të fuqishme duke shfrytëzuar përafrimet
funksionalë jolinearë dhe veçoritë e të mësuarit në ANN [134]. Rrjetat neurale mund të përdoren
edhe në bllokshifra për rritjen e jolinearitetit si veçori bazë dhe shumë e rëndësishme e kutive S.
Kriptografia DNA
Është një drejtim i ri dhe premtues në kërkimet kriptografike në zhvillim paralel me progresin e
teknologjisë DNA. Kriptografia DNA mund të përdoret për ruajtje dhe transmetim të
informacionit, gjithashtu edhe për kryerje përllogaritjesh. Shumë algoritma të bazuara në DNA
janë në propozim për shifrim, autentifikim etj. Vështirësitë më të mëdha në kriptografinë DNA
lidhen me mungesën e një baze teorike, kërkesat për laboratore të teknologjisë së lartë dhe
kufizimet në aspektin kompjutacional [135]. Rezultatet që janë marrë në kriptografinë DNA
mund të krahasohen me rezultatet e marra në kriptografinë moderne në lidhje me Triple DES etj.
Sipas [136] ekzistojnë metoda të hibridizimit dhe indeksimit në DNA që performohen dhe
krahasohen me algoritmin TDES. Këto teknika mundësojnë konfidencialitetin e të dhënave më
shumë se metodat moderne, me përdorimin e çelësave OTP dhe përmasën e tyre.
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Gjithashtu besohet se në kriptografinë DNA, çelësi mund të gjenerohet për një gjatësi të madhe
të të dhënave në krahasim me metodat moderne ku çelësi gjenerohet vetëm për një gjatësi të
vogël të të dhënave. Kështu që, metodat DNA mundësojnë konfidencialitet për një hapësirë më
të gjerë të dhënash në një kohë më të shkurtër.Përsa i përket kriptografisë kuantum është një
përqasje me vlerë por e vështirë për tu vënë në praktikë dhe për këtë arsye jo e përdorshme në
aplikacione në kohë reale [136].
Kriptografia Lightweight (LWC)
Kriptografia lightweight është një teknologji që mundëson komunikim të sigurtë dhe efikas midis
objekteve smart të lidhur në rrjet. Në një mjedis të ditëve të sotme që njihet ndryshe si IoT
(Internet of Things) ose rrjeti i objekteve smart ekzistojnë shumë pajisje të dedikuara dhe të
limituara përsa i përket madhësisë dhe energjisë. Për këtë arsye këto lloj pajisjesh programohen
duke përdorur mikro kontrollorët (MCU) që kryejnë veprime specifike dhe dizenjohen me një
kosto relativisht të ulët. Implementimi i funksioneve të duhur kriptografikë është një ndër gjërat
më të vështira për shkak të limitimeve në risorse që kanë këto pajisje.
LWC është një algoritëm ose një protokoll i hartuar për implementim në pajisje dhe hapësira me
risorse të limituara duke përfshirë produktet RFID, sensorët, kartat smart pa kontakt, pajisjet
mjekësore e kështu me radhë. Në implementimet harduerikë të LWC, madhësia e chip-it dhe/ose
konsumimi i energjisë janë veçoritë që vlerësohen dhe analizohen. Në implementimet softuerikë
të aplikacioneve lightweight preferohet kod më i shkurtër dhe/ose sasi RAM më e vogël.
Kriptografia lightweight është mjaft e hasur sot duke marrë parasysh natyrën e pajisjeve që
përdorim dhe ofron siguri që përshtatet me këto të fundit. Ndër bllokshifrat që konsiderohen në
LWC kemi algoritmat CLEFIA dhe PRESENT. Ndër shifrat varg mund të përmendim Grain v1,
Trivium etj që kanë veçori lightweight. Në lidhje me funksionet hash, SHA-3 pritet që të jetë me
funksion të përgjithshëm dhe puna në lidhje me përshtatjen e tyre në LWC sapo ka nisur.
Ekziston mundësia e ndërtimit të funksioneve hash lightweight duke u bazuar në bllokshifrat
lightweight. Aplikimi i algoritmave simetrikë (bllokshifrave) lightweight mundëson konsumim
më të ulët të energjisë në pajisjet fundore.
Kriptografia Embedded
Një pjesë e mirë e aplikacioneve në sistemet IT në të ardhmen do të realizohen si sisteme fiksë
(embedded) që bazohen në mekanizmat e ndryshëm të sigurisë. Këtu mund të përmendim
sigurinë në telefonat wireless, teknologjitë kompjuterike wireless, pay-TV, skemat për mbrojtjen
e produkteve audio/video të konsumatorëve dhe kinematë dixhitale. Në të gjithë këto raste
komunikimi është wireless çka shkakton shumë vulnerabilitet dhe në këto sisteme aplikohen
algoritmat simetrike dhe asimetrike. Procesimi i të dhënave në kohë reale është një ndër kërkesat
primare në sistemet e sotëm. Realizimi i mekanizmave kriptografikë në sistemet fiks shihet si një
mundësi premtuese në lidhje me mbrojtjen e sistemeve të e-komercit që ka një vlerë të
paçmueshme në zhvillimin e bizneseve në ditët e sotme.
Procesorët embedded janë një pjesë integrale e pajisjeve të komunikimit dhe në qoftë se
kombinojmë fleksibilitetin e tyre për t’u programuar me shpejtësinë e moderuar në kryerjen e
veprimeve matematikorë, mund të themi se janë një platformë shumë e mirë për implementimin
e algoritmave kriptografike. Algoritmat që preferohen të përdoren në këto aplikacione janë
algoritmat mbi vijat eliptike pasi vihet re një reduktim i fuqisë procesuese në to dhe ekzistojnë
shumë implementime të algoritmave ECC në mikrokontrollorë të ndryshëm në lidhje me kartat
smart mbi fusha të ndryshme GF, të thjeshta GF (2k), të përbëra GF ((2n)m) dhe fusha të
zgjeruara optimale (OEF-Optimal Extension Fields).
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Një ndër rezultatet e marrë në lidhje me implementimin e ECC në sisteme constrained dhe
embedded është se këto algoritma arrijnë të kenë një performancë të pranueshme dhe me një
kosto relativisht të ulët. Në lidhje me teknologjinë kuantum mund të themi se drejtime
specifike të kriptografisë janë të thyeshëm ose jo (Fig. 5.5).
Tipet e Kriptografisë
Të thyeshëm
Të sigurt
Ndaj teknologjisë kuantum
Shifrimi RSA
Këmbimi i çelësave
D-H
Kriptografia ECC

Kriptografia në Latica
Kriptografia në kode
Kriptografia Multivariate

Figura 5.5 Tipet e kriptografisë dhe teknologjia kuantum
5.9.1 Format e reja të shifrimit
Shifrimi si një ndër veprimet bazë në operimin e algoritmave të ndryshme kriptografike varet nga
faktorë të ndryshëm: natyra operacionale e algoritmit, risorset ekzistentë në sistemin ku përdoret
algoritmi dhe të dhënat dhe lëvizja tyre. Meqënëse sistemet e sotëm janë të ndryshëm dhe
teknologjia dhe pajisjet në përdorim kanë evoluar, kemi forma të reja shifrimi duke marrë
parasysh edhe përqasjet e reja në kriptografi dhe skemat e avancuara me bazë laticat dhe vijat
eliptike. Kriptografia moderne dhe teoria e kompjutacionalitetit diktojnë krijimin e skemave
kriptografike efikase dhe të sigurta me këto katër forma shifrimi: FHE, Shifrim Funksional,
shifrim duke u bazuar në obfuscation dhe duke deleguar veprimet kompjutacionale (Yael Kalai,
2016).
Shifrimi Funksional
Shifrimi bazuar në identitet, IBE (Identity Based Encryption) dhe shifrimi bazuar në atribute,
ABE (Attribute Based Encryption) janë lloje të shifrimit funksional (FE) i cili është një koncept
më i gjerë dhe përfshin edhe lloje të tjerë shifrimi si shifrimi searchable etj. dhe haset në disa
aplikacione të veçantë ku veçanërisht mund të përmendim teknologjinë cloud.
Në kriptografinë tradicionale me çelës publik, një mesazh shifrohet për një marrës specifik duke
përdorur çelësin publik të marrësit. IBE e ka ndryshuar këtë qasje klasike duke lejuar që çelësi
publik të jetë një varg karakteresh arbitrar, për shembull, adresa e e-mail-it e marrësit. Ndërsa
ABE shkon edhe më tej duke e përcaktuar identitetin jo atomik por si një set atributesh.
Çështja bazë është se, dikush mund të deshifrojë një tekst të shifruar në qoftë se ka një çelës që
përkon me atributet. Një ndër përfitimet e ABE është se atributet janë publikë dhe në qoftë se i
kemi këto atribute, ne mund të marrim çelësin privat të shoqëruar me to. Kështu që, çdokush
mund të shifrojë të dhëna me atributet, por vetëm ai që i ka ato mund të kryejë deshifrim. Kur
kemi ABE simetrike, personi që i posedon atributet mund të kryejë shifrim.
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Shifrimi me autentifikim
Shifrimi mundëson që të dhënat të jenë sekret dhe autentifimi mundëson që të dhënat të mos
manipulohen. Skemat e shifrimit me autentifikim janë në evoluim dhe konkursi CAESAR
(Competition for Authenticated Encryption: Security, Applicability, and Robustness) mundëson
paraqitjen e skemave të reja dhe shërben si një portfolio në lidhje me skemat e shifrimit me
autentifikim që në 15 Mars në vitin 2014 ku pati 57 skema kandidat dhe në 15 Dhjetor 2017
pritet të kemi shpalljen e portofolit final. Paraqitja e përgjithshme e një skeme shifrimi me
autentifikim është si më poshtë:

Figura 5.6 Skemat e shifrimit me autentifikim
Mesazhi M shifrohet në tekstin e shifruar C, etiketa T autentifikon të dhënat shoqëruese A dhe
mesazhin M ndërsa vlera N e bën skemën të rastit. Këto lloj skemash janë bazë për bllokshifrat
tweakable (kapitulli 3) [99].
Shifrimi homomorfik
Një ndër format më të reja të shifrimit është shifrimi homomorfik që haset kryesisht në
teknologjitë cloud dhe një tjetër aplikacion që bazohet në këtë formë shifrimi ka të bëjë me një
kategori të skemave të votimit elektronik. Skema e parë e plotë homomorfike është propozuar
nga Craig Gentry (2009) duke zgjidhur një ndër çështjet e vështira në kriptografi. Një skemë e
tillë lejon që të përllogariten në mënyrë arbitrare funksione mbi të dhënat e shifruara pa çelësin e
deshifrimit [137]. Janë dhënë shifrimet E(m1), … , E(mt) të m1, … , mt dhe përllogaritet në
mënyrë efikase një tekst i shifruar kompakt që shifron f(m1, … , mt) për çdo funksion të
përllogaritshëm efikasisht f. Ky problem është paraqitur nga Rivest etj. në vitin 1978.
Paraprakisht skemat SWHE (Somewhat Homomorphic Encryption) janë skema që funksionojnë
vetëm për disa funksione (para vitit 2009). Sipas Gentry, një skemë FHE mund të ndërtohet duke
aplikuar shifrim bootstrappable mbi një skemë SWHE duke supozuar se funksioni f është
funksioni deshifrues i skemës. Ndërtimi i një skeme të tillë bazohet në teknika rekursive selfembedding dhe përdorimin e problemeve të vështira mbi laticat ideale.
FHE aplikohet në disa aplikacione. Së pari mundëson kryerjen e pyetësorëve (queries) në formë
private në një motor kërkimi ku përdoruesi bën një kërkesë të shifruar dhe motori i kërkimit
përllogarit një përgjigje të shifruar pa parë se çfarë ka realisht në brendësinë e kërkesës.
Gjithashtu mundëson kërkim mbi të dhëna të shifruara- një përdorues ruan të dhëna të shifruara
në një server dosjesh remote dhe kërkon nga serveri më vonë të gjejë dosjet (që kur deshifrohen)
plotësojnë një sërë detyrimesh Boolean, edhe pse vetë serveri nuk mund të deshifrojë të dhënat
(shërbimi cloud). Më gjerësisht, shifrimi FH rrit efikasitetin e përllogaritjeve të sigurta midis
shumë palësh.
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Kapitulli 6
Përmirësimi dhe përdorimi efikas i algoritmave
kriptografike në programet Alpha dhe teknologjitë Cloud

Një kompani në ditët e sotme duhet të ketë informacion rreth teknikave të ndryshme që përdoren
për të patur shërbime të sigurta për klientët nëpërmjet Internetit. Sipas një studimi të kryer nga
Media Research Net dhe Nielsen, “më shumë se 2 në çdo 5 persona në Amerikën e Veriut
tashmë janë përdorues të Internetit dhe Web është bërë një pjesë integrale e jetës së përditshme”.
Policat e sigurisë në një kompani përcaktojnë mënyrën sesi kompania mbledh, përdor, mbron të
dhënat dhe trajtojnë zgjidhjet e ndryshme për konsumatorët në ushtrimin e të drejtës në qoftë se
të dhënat e tyre janë keqpërdorur. Në këtë sens, konsumatorët përcaktojnë se deri ku duhet të jetë
i përdorshëm informacioni edhe nga vetë kompania [139].
Shifrimi dhe algoritmat kriptografike luajnë një rol shumë të rëndësishëm në lidhje me veprimet
që kryejmë dhe të dhënat që përfshihen në aktivitetet bazë dhe niveli i mbrojtjes së një skeme
kriptografike varet direkt në aplikacionin ku kjo e fundit implementohet. Ndaj është esenciale
njohja paraprakisht e strukturës operacionale në një biznes dhe më pas implementimi i masave
dhe teknikave të ndryshme të sigurisë në përputhje me kërkesat dhe infrastrukturën.
6.1 Çështjet kryesore të sigurisë në funksionimin e një sistemi
Kompanitë dhe bizneset në ditët e sotme kryejnë transaksione dhe veprime të tjera të përditshme
nëpërmjet Web-it dhe faciliteteve që ofron Interneti. Siguria e informacionit është një çështje
kritike dhe një kërkesë me prioritet të lartë për të mbrojtur të dhënat sensitive dhe
komunikacionet pasi një cënim i tyre qoftë edhe minimal çon në vlera të mëdha humbjeje
monetare dhe në aspektin profesional gjithashtu. Përdorimi i programeve të ndryshëm dhe
shërbimeve që janë të lidhura ngushtë me përdorimin e Internetit shtron sfida të reja në lidhje me
sigurinë e sistemit. Ekzistojnë shumë forma të teknologjisë që mundësojnë siguri dhe mbrojtje të
sistemit dhe të dhënave tona por shifrimi është një ndër format më të zakonshme që haset në
shumë produkte dhe aplikacione. Shifrimi dhe performanca e algoritmave kriptografike varion
sipas platformave të implementimit, pajisjeve softuerike dhe harduerike ose skenarëve të
aplikacioneve. Për këtë arsye ne duhet të njihemi me programet dhe shërbimet bazë si dhe
përdorimin e tyre, siç është Kontabiliteti Alpha dhe shërbimet Cloud që po përdoren gjithnjë e
më tepër në biznese dhe kompani të ndryshme në vendin tonë.
Në skemën që do të përdorim mund të aplikojmë shifrim në disa nivele ose shifrim hibrid duke
kombinuar algoritmat në mënyrën më efikase; duke rezultuar në një skemë të shpejtë dhe që
konsumon më pak energji.
Procesi i implementimit të një standardi kriptografik fokusohet në shumë pika kyç ku përfshihen
përdorimi, integriteti, transparenca dhe pranimi i këtij standardi në shkallë globale, por ajo që
është më e rëndësishme është siguria e ofruar.
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Një ndër format e reja të shifrimit ka të bëjë me ruajtjen e formatit (FPE, Format Preserving
Encryption) dhe në këtë rast formati i ri përshtat të dhënat në sistemin e ri.
Sistemet Heartland Payments përdorën këtë formë shifrimi pas një sulmi në vitin 2009, në të
cilin u kompromentuan më shumë se 130 milion numra kartash krediti dhe debiti [140].
Gjatë gjithë kohës që ne përdorim algoritma kriptografike bazohemi në supozime rreth sigurisë
që ato ofrojnë. Algoritmat dhe skemat kriptografike janë vazhdimisht objekt i kriptoanalizës që
identifikon pika të dobëta në strukturë ose në implementim.
Ekziston një mospërputhje midis efikasitetit dhe kostos së mbrojtjes që ofron shifrimi bazuar në
software në krahasim me shifrimin e bazuar në hardware. Zgjidhjet që ofrojnë shifrim të bazuar
në software përdorin një mekanizëm hapësire të çelësave në formë të shpërndarë: çelësat ruhen
në aplikacion dhe në server-at e databazave ku ndodhen edhe të dhënat që do të shifrohen.
Në kompanitë e mëdha, kompleksiteti i menaxhimit të çelësave e rrit riskun e mosruajtjes ose
humbjes së çelësit në trajtë eksponenciale, kështu që në këtë qasje kemi shumë vulnerabilitete që
lindin si shkak i konfigurimeve jokorrekte të aplikacioneve dhe server-ave të databazave.
Algoritmat RSA, AES, 3DES dhe Blowfish përdoren zakonisht në këto raste.
Zakonisht shifrimi i bazuar në software mundëson një alternativë implementimi: ofron shifrim në
shtresën e databazave edhe pse mund të modifikohet sipas kërkesave të infrastrukturës ose
objektivave të sigurisë. Të gjithë veprimet kriptografike performohen në procesorin e server-it të
aplikacionit ose databazës çka nuk ndikon në vlerat metrike të algoritmit. Për më tej, mund të
shtojmë një nivel shtesë të sigurisë me një modul harduerik kriptografik. Në përgjithësi, zgjidhjet
e bazuara në SW kërkojnë një investim fillestar më të vogël se zgjidhjet e bazuara në HW por kjo
nuk do të thotë se kostoja e përgjithshme nuk ndryshon sidomos në mjediset e sipërmarrjeve
komplekse.
Në rastin kur kemi të bëjmë me sipërmarrje të vogla, objektivat e sigurisë dhe rreziqet bazë në
lidhje me sigurinë e të dhënave specifikohen më lehtë, çka është një avantazh dhe mund të bëhet
një prioritet për bizneset në vendin tonë.
6.2 Të dhënat në një biznes dhe sulmet SQL në një sistem
Web-i ka evoluar nga një sistem që ofronte dikur faqe statike në një platformë që suporton
aplikacionet e shpërndarë, që iu referohemi si aplikacione web-i, duke u shndërruar në një
teknologji bazë për ofrimin e të dhënave dhe shërbimeve kudo ku ndodhemi. Meqënëse, web
aplikacionet përdoren gjithnjë e më tepër në ofrimin e shërbimeve bazë, janë kthyer në një
shënjestër për sulmet e sigurisë.
Të dhënat tona private që ndodhen në databaza janë objekt i sulmeve të ndryshëm siç është për
shembull sulmi i vendosjes së skripteve në SQL ose SQLIA (SQL Injection Attack) dhe sipas
OWASP Top 10 2013 ky sulm është një ndër sulmet më të hasur në aplikacionet e web-it.
SQLIA konsiderohet sulm mjaft efikas në cënimin e konfidencialitetit, integritetit dhe
disponueshmërisë së informacionit. Mënyra më e mirë për të kuptuar nëse një aplikacion është
vulnerabël ndaj injektimeve është verifikimi i ndarjes së të dhënave jo të besueshme nga
komandat ose pyetësorët. Në thirrjet SQL, kjo nënkupton përdorimin e variablave bind në
deklarimet e gatshme dhe procedurat ruajtëse, dhe mënjanimin e pyetësorëve dinamikë.
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Injektimet SQL janë sulme në të cilat një sulmues ndryshon strukturën origjinale të pyetësorit në
SQL duke injektuar kod SQL në fushat input të formularit web për të fituar akses të paautorizuar
në databazë. Injektimet në SQL mundësojnë sulmuesin të krijojë, lexojë, modifikojë ose të fshijë
të dhëna që ruhen brenda databazës në back-end dhe përdoruesi dashakeq injekton komanda në
SQL në deklarimet SQL nëpërmjet input-eve në faqet e web-it online. Ky lloj sulmi ndaj Card
Systems në Qershor 2005 nxorri jashtë operimi shumë kompani të procesimit të pagesave me
kartë krediti dhe një numër shumë të madh të kartave të pashifruara të kreditit u vodhën ose u
ekspozuan. Teknikat në detektimin dhe parandalimin e këtyre sulmeve janë statike, dinamike dhe
hibride.
Ekzistojnë sulme të ndryshëm ndaj të dhënave që janë në hapësirën ruajtëse ose në transmetim
dhe mekanizmat efikasë të sigurisë përbëjnë aspektin bazë të mbarëvajtjes së një biznesi.
Sulmi MiTM është një sulm rrjeti shumë i pranishëm në komunikacionet midis dy palëve, më së
shumti në situatat klient/server. Në këtë sulm, një palë e tretë pretendon se është pala server me
të cilën klienti do të kontaktojë, dhe kur klienti arrin të lidhet i dërgon kërkesën e tij server-it
aktual, më pas merret përgjigja e kthyer nga server-i dhe i dërgohet klientit.
Në sistemin që kemi marrë nën shqyrtim ekzistojnë disa vulnerabilitete në aspektin funksional
midis kompjuterave në një rrjet lokal që përdorin programin Alpha dhe sulmi MiTM është i
suksesshëm. Qëllimi ynë kryesor është të identifikojmë aksesin e paautorizuar në të dhënat tona
(në databazë ose në transmetim) dhe më pas ta parandalojmë atë duke përdorur metoda dhe
primitiva kriptografike, në skenarë të veçantë operimi ose në formë të kombinuar.
Ekziston një luhatje e vazhdueshme midis implementimit me kosto më të ulët kundrejt nivelit të
lartë të sigurisë që kërkohet, siç ndodh me kriptografinë asimetrike (RSA dhe ECC) ku gjatësia e
madhe e çelësit rrit nivelin e sigurisë. Por në një kontekst tjetër, sa më i madh çelësi aq më i lartë
kompleksiteti.
6.3 Implementimi i sulmit MiTM dhe Kontabiliteti Alpha
a. Analizimi i programit Alpha
Shifrimi në disa nivele dhe shifrimi hibrid janë ndër praktikat më të zakonshme në biznese dhe
kompani të ndryshme. Ekziston një numër i madh aplikacionesh dhe shërbimesh që përdoren
gjerësisht nga sistemet e sotëm dhe kjo si shkak i ndryshimeve që ka pësuar web-i dhe efekteve
mbi veprimet tona të përditshme. Një pjesë e mirë e transaksioneve elektronikë (e-commerce, ebanking, e-voting, e-learning, e-health) dhe aplikacioneve në Internet janë të ekspozuar ndaj
sulmeve të ndryshëm dhe shfaqin probleme në lidhje me sigurinë. Në këtë pjesë jemi duke
simuluar një sulm MiTM ndaj një rrjeti kompjuterik që përdor programin “Kontabiliteti Alpha”
dhe janë disa vulnerabilitete të pranishme.
Kompjuterat janë pjesë e një rrjeti LAN dhe operojnë me programin Alpha që është mjaft i
nevojshëm siç dihet për llogaritarët dhe ekonomistët. Vulnerabilitetet që kemi hasur ndodhin
zakonisht gjatë ekzekutimit të pyetësorëve të ndryshëm.
Programi dhe SQL serveri operojnë së bashku dhe të dhënat janë të kapshme gjatë lidhjes dhe në
hapësirën ruajtëse. Deklarimet në SQL mund të ekzekutohen me një varg karakteresh të një
lidhjeje të shifruar por ne bëjmë fillimisht ekzekutimin pa kryer shifrim për të kuptuar më qartë
vulnerabilitetet.
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Nga kompjuteri klient le të ekzekutojmë skriptin në .NET për ekzekutimin e disa pyetësorëve të
tillë si:
("SELECT pike_shitje, ref, nr_dok, date_in, date_out, kursi, klienti_kodi, klienti_emertimi,
klienti_detyrimi, menyre_pag, zbritje, monedha_baze, shuma, totali FROM a_reg_shitje WHERE
ref_id>0 and ref_active=true", con)).
Pas sulmit MitM vazhdojmë me përdorimin e algoritmave kriptografike. Sulmet ndaj databazave
mund të parandalohen duke aplikuar teknikat kriptografike në një qasje të integruar hibride.
Ekzistojnë shumë mjete që na ndihmojnë në parandalimin e sulmeve dhe shifrimin e lidhjeve të
komunikimit të të dhënave ose hapësirave ruajtëse dhe zakonisht protokollet përfshijnë disa
forma endpoint autentifikimi.
b. Simulimi i sulmit MiTM dhe Shifrimi
Ndër format më të hasura të sulmeve MiTM mund të përmendim teknikën ARP cache poisoning,
DNS spoofing, sulmin në sesionet HTTP, etj. dhe duke u nisur nga praktika reale rezulton se
shumica e sistemeve viktimë janë në Windows.
Sulmi ARP cache poisoning lejon një sulmues në të njëjtin subnet të zbulojë të gjithë trafikun e
rrjetit midis viktimave dhe njëkohësisht të përfitojë nga natyra e pasigurt e protokollit ARP. Ky
lloj sulmi përbën një kërcënim real në rrjetat e sotëm dhe për më tepër shumë i vështirë në
dedektim dhe mbrojtje [141]. Në simulim kemi tre pajisje laptop për të kryer sulmin MiTM dhe
disa mjete si Ettercap, në versionet Windows dhe Linux.
Sistemet e dedektimit të ndërhyrjeve ose IDS (Intrusion Detection Systems) mund të jenë një
mënyrë shumë e mirë ndaj sulmeve ARP cache poisoning dhe DNS spoofing. Pajisjet tona janë:
një kompjuter klient, një server dhe një sulmues përkatësisht me këto vlera të adresave IP:
IP_klientit: 192.168.1.4, IP_serverit: 192.168.1.2, dhe IP_sulmuesit: 192.168.1.3.
Pas konfigurimeve bazë ekzekutojmë skriptin
sqlinject.sh (-o [original SQL query] –i [new SQL query] –s [MSSQL IP_serverit] –c [SQL
IP_klientit])
që krijon një filtër ettercap e cila identifikon një varg karakteresh (string) SQL dhe e zëvendëson
me një tjetër. Pas kompilimit në ettercap me filtrën e ngarkuar ekzekutohet dhe në këtë rast
ettercap kryen një sulm ARP spoofing ndaj adresave të specifikuara IP automatikisht siç duket
edhe në figurën 6.1. Pas ekzekutimit të sulmit MiTM duhet të përdorim një lidhje të shifruar dhe
në këtë rast përdorim algoritmin asimetrik RSA.

Figura 6.1 Ettercap Sniffing dhe filtrimi td.query
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Për shifrimin e databazave kemi përdorur një çelës master, një çertifikatë dhe një algoritëm
simetrik si 3-DES, AES, ose Blowfish. RSA ka disa disavantazhe kur kemi të bëjmë me sasi të
mëdha të dhënash që do të transmetohen kështu që në këtë rast RSA përshtatet më mirë kur
përdoret e kombinuar me një algoritëm simetrik si AES etj. [142]. Ky është një kriptosistem
hibrid që mund të përdoret në skenarë aplikacionesh të ndryshëm.
Mbrojtja e të dhënave sensitive dhe komunikacioneve të klientëve në një kompani të caktuar
është një çështje kritike që lidhet ngushtë me reputacionin dhe integritetin e biznesit.
Ekzistojnë gjithashtu shumë programe dhe shërbime cloud që po bëhen pjesë e zakonshme e
kryerjes së veprimeve të përditshme në biznese dhe kompani relativisht të mëdha në vendin tonë.
Në të njëjtën kohë ka dhe shumë të meta, vulnerabilitete dhe sulme që hasen dhe shpesh nuk janë
të identifikuara. Një ndër praktikat që mund të kryhet shpesh tek ne është mbrojtja dhe siguria e
pajisjeve kompjuterike dhe sistemeve të brendshëm. Përsa i përket shërbimeve cloud dhe
çështjeve bazë në lidhje me sigurinë do të shohim në vijim zgjidhjet cloud, paradigmat e reja të
shifrimit dhe do të propozojmë një skemë shifrimi efikase në to.
6.4 Teknologjitë cloud dhe çështjet e sigurisë
6.4.1 Teknologjitë Cloud
Siguria e të dhënave nuk kërkohet vetëm kur ato janë në hapësirën ruajtëse por edhe kur janë në
transmetim. Për këtë ekzistojnë protokolle dhe teknika kriptografike që shërbejnë si zgjidhje për
të ofruar siguri por përdorimi dhe implementimi i tyre nuk është i lehtë. Autentifikimi dhe
infrastrukturat me çelës publik janë mjaft të integruara në zgjidhjet që ofrohen në aspektin e
sigurisë në sistemet e sotëm dhe teknologjitë cloud.
Teknologjia Cloud ka një sërë përfitimesh në lidhje me teknologjinë e informacionit. Ekzistojnë
disa kërkesa në lidhje me sigurinë e të dhënave në hapësirat ruajtëse në cloud dhe kriptografia
përdoret konsiderueshëm në mbrojtjen e tyre. Algoritmat e ndryshme kriptografike përmbushin
kërkesat në lidhje me konfidencialitetin, autentifikimin, disponueshmërinë dhe integritetin e të
dhënave që të shpërndahen në mënyrë sa më sigurt dhe të jenë të aksesueshme vetëm nga
personat që posedojnë çelësin sekret të skemës.
Teknologjitë cloud ofrojnë shumë risorse kompjutacionale në Internet në një formë transparente
dhe të lehtë, që mundësojnë mbrojtje dhe menaxhim më efikas të të dhënave. Rritja
eksponenciale e vëllimit të të dhënave çon padyshim në probleme të shumta që lidhen me
menaxhimin dhe kontrollimin e tyre në mënyrë efikase.
Frost dhe Sullivan e përkufizojnë teknologjinë cloud si një ambient IT fleksibël dhe të matshëm,
ku teknikat e virtualizimit mundësohen nga ofruesit e shërbimeve për krijimin dhe shpërndarjen e
risorseve kur duhen, në një rrjet privat ose publik dhe me një çmim që bazohet në përdorimin e
tyre [143]. Kjo teknologji është një paradigmë në evoluim e sipër dhe çështjet e ndryshme në
lidhje me sigurinë janë me shumë interes sidomos kur bëhet fjalë për forma të reja të shifrimit.
Një cloud, sipas NIST është një model që mundëson akses në rrjet kur kërkohet dhe me një
numër të madh risorsesh kompjutacionale, me tre modele shërbimesh, katër modele praktikë dhe
disa karakteristika [144].
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Modelet e shërbimeve janë:
Programet si shërbime ose SaaS (Software as a Service), ku shërbimi që ofrohet tek përdoruesi
është në formën e një aplikacioni që ekzekutohet në një infrastrukturë cloud (Salesforce.com,
Google apps, Zoho Office);
Platformat si shërbime ose PaaS (Platform as a Service), ku përdoruesi mund të zbatojë
aplikacionet e veta në infrastrukturën e ofruesit të shërbimit;
Infrastrukturat si shërbime ose IaaS (Infrastructure as a Service), ku përdoruesi ka akses vetë në
risorset kompjutacionale, në formën e makinave virtuale, hapësirave ruajtëse, rrjetave etj.
Gjithashtu ka shërbime të tjera në përdorim në ditët e sotme si për shembull teknikat utility (ose
distributed computing), web shërbimet në cloud (Google Maps, shërbimet e procesimit të kartave
të kreditit, dhe shërbimi postar në USA etj.), menaxhimi i shërbimeve të ofruara (backup,
hapësirat ruajtëse, menaxhimi i rrjetit, skanimi i email-it nga malware-t dhe viruset), dhe
platformat e komercit mbi shërbimet (kombinimi i veçorive të Saas dhe MSP, faqet e agjencive
të udhëtimit). Duke përdorur teknikat utility, kompanitë mund të marrin hapësirën e duhur
ruajtëse ose kohën e përllogaritjes mbi bazën e nevojshmërisë.
Modelet e zbatuar cloud janë privat, komunitet, publik dhe hibrid, duke iu referuar vendndodhjes
së infrastrukturës së modelit cloud; cili ka akses në të dhe cili është përgjegjës për menaxhimin e
vet.
Në një cloud tipik, përdoruesit e fundëm lidhen nëpërmjet një portali nga shfletuesi (browser) i
tyre ose direkt me menaxherin e cloud nëpërmjet një ndërfaqeje command line. Një cloud ofron
tre lloje bazë të risorseve: një koleksion të imazheve VM (Virtual Machine), një set
kompjuterash server ku mund të ekzekutohen imazhet VM, dhe sipas rastit një hapësirë ruajtëse
për të dhënat e përdoruesit që ruhen për një kohë të gjatë.
Avantazhet kryesore të teknologjisë cloud janë reduktimi i kostos IT dhe rritja e fleksibilitetit,
skalabiliteti dhe mundësia e pagesës së risorseve për aq sa përdoren. Aplikacionet e llojeve të
ndryshëm dhe eksperienca e klientëve janë kthyer në një faktor bazë në suksesin që arrin të ketë
një sipërmarrje.
Teknologjitë cloud mundësojnë që përdoruesit e thjeshtë të internetit dhe kompanitë e ndryshme
të menaxhojnë dosje, informacion dhe aplikacione pa instaluar ndonjë program në kompjuterat e
tyre. Gjithashtu kjo teknologji përfshin transferimin, ruajtjen dhe procesimin e informacionit në
infrastrukturat e provider-ave, çka nuk është e përfshirë në policën e kontrollit të klientëve.
Shërbimet cloud mundësojnë që individët dhe kompanitë të përdorin programe dhe pajisje
harduerike të menaxhuara nga palë të treta në distancë. Këtu mund të përmendim hapësirat
ruajtëse online, faqet e rrjeteve sociale, webmail dhe aplikacionet online të bizneseve.
Një infrastrukturë cloud është koleksion i pjesëve harduerike dhe softuerike që mundësojnë pesë
karakteristika themelore të teknologjisë cloud: vetëshërbim kur kërkohet, akses në rrjet të gjerë,
mbledhje risorsesh, elasticitet i shpejtë dhe shërbim në vlerësim [144]. Faktorë të tjerë kyç që
mundësojnë zhvillimin e teknologjive cloud janë teknologjitë e virtualizimit, zhvillimin e vlerave
universale bandwidth me shpejtësi të mëdha, dhe standardet në lidhje me ndëroperimin e
universal të programeve, thekson një ndër personat e parë njohës të teknologjive cloud në UK,
Jamie Turner.
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Figura 6.2 Teknologjitë Cloud
Kur duam të ndërtojmë një model cloud ne fokusohemi në përfitimet ekonomike dhe në
përdorimin ortak që mundëson cilësi të lartë dhe shërbime më të shpejta kundrejt një kostoje më
të ulët për përdoruesit. Gjatë adoptimit të teknologjive cloud ndër sfidat më të mëdha në
ristrukturimin e infrastrukturës IT dhe transformimin e biznesit lidhen me prakticitetin,
reduktimin e kostos dhe rritjen e biznesit.
Përpara zhvillimit të një strategjie cloud ne duhet të kuptojmë dhe analizojmë nevojat afatgjata të
biznesit tonë dhe të dimë paraprakisht se ku do të ruhen të dhënat në mënyrë që të mos cënohet
konfidencialiteti dhe integriteti i tyre.
6.4.2 Zgjidhjet cloud dhe aplikimi i tyre
Shërbimet e ofruara në cloud, – SaaS, IaaS dhe PaaS [143], në aspektin e marketingut ofrojnë
disa vlera fitimprurëse tek klientët, si kursimet në kosto, inovacionet në biznes me një risk më të
vogël, fokusimi në kompetencat bazë, efikasitet në rritje, kontroll mbi automatizimin dhe
standardizimin e produkteve dhe proceseve si dhe përshtatja me trended sociale dhe Big Data.
Ekzistojnë disa zgjidhje cloud në varësi të modeleve të ndryshëm cloud. Tregu global në lidhje
me teknologjitë cloud arriti afërsisht në US$86 bilion në vitin 2016 nga një vlerë e pritshme
US$36 bilion në 2013, duke pasur një shkallë rritjeje të përbërë vjetore prej 33.4%.
Ndërkohë që shërbimi SaaS vazhdon të jetë shërbimi cloud më popullor, IaaS është adoptuar
gjithnjë e më shumë dhe në periudhën 2013-2016 rritja ka qënë afërsisht në vlerën 40% [143].
Ne mund të përdorim një cloud për të mbrojtur këmbimin e email-eve në një kompani me një
zgjidhje host SaaS që kryen menaxhimin e vazhdimësisë, arkivimit dhe sigurisë së email-eve
[145].
Një disavantazh në SaaS ka të bëjë me ruajtjen e të dhënave të përdoruesëve në pajisjet server të
providerave të shërbimeve cloud, çka bëhet shkak për aksesin e paautorizuar të të dhënave.
Për këtë arsye, përdoruesit gjithnjë e më shumë po adoptojnë si palë të treta sistemet inteligjentë
të menaxhimit të çelësit për të ruajtur të dhënat e tyre [146].
Modelet private cloud ofrojnë performancë të lartë në një ambient të sigurt dhe janë idealë në
qoftë se kërkohet niveli më i lartë i sigurisë, si për shembull SOX, GLBA, HIPAA, dhe PCI etj.
Modelet publikë ofrojnë performancë të lartë, siguri dhe disponueshmëri. Me një cloud publik,
risorset IT—aplikacionet, përllogaritjet, hapësirat ruajtëse, dhe rrjetat—janë ofruar si një
shërbim, duke mundësuar një kapacitet infrastrukture kur kërkohet, në një platformë që ndahet
mes disa palësh.
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Gjithashtu ekzistojnë raste të kompozimit të modeleve cloud hibridë. Për shembull, një
organizatë mund të ruajë të dhënat sensitive të klientit në një aplikacion cloud privat, dhe ta
ndërlidhë me një aplikacion inteligjent biznesi ofruar si një cloud publik Saas.
Kjo zgjeron mundësitë e sipërmarrjeve në ofrimin e shërbimeve specifike të bizneseve nëpërmjet
shtimit nga jashtë të shërbimeve publikë cloud që ekzistojnë.
Zakonisht nga bizneset preferohet adoptimi i modeleve publikë dhe CIA konsiderohet si kritike
në sigurinë e të dhënave. Sipas Dr. Curran, principi bazë në një cloud publik është shifrimi i të
dhënave dhe aplikimi i tij në formën e duhur. Një kompani duhet të ketë një strategji të vetën; që
përfshin autentifikim të sigurtë endpoint, verifikim të integritetit dhe shifrim të të dhënave në
lëvizje. Më shumë se asnjëherë tjetër, mangësitë në lidhje me sigurinë ndikojnë jashtëzakonisht
në reputacionin publik të një kompanie [147].
6.4.3 Çështjet e sigurisë në cloud
Në vitet e fundit, teknologjitë cloud janë një ndër segmentet që po zhvillohen më shpejt në
industrinë e IT. Sipas organizatës jofitimprurëse CSA (Cloud Security Alliance), tre rreziqet
kryesore në cloud janë “Ndërfaqet e pasigurta dhe API”, “Humbja dhe rrjedhja e të dhënave”,
dhe “Kolapset harduerike” [146].
Gjithnjë e më tepër kemi informacion që ruhet në cloud, ndaj le të shohim disa ndër çështjet bazë
rreth sigurisë:
1. Çdo sistem i cënuar, paraprakisht është vlerësuar si i pagabueshëm:
Ofruesit e shërbimeve SaaS dhe PaaS shpesh theksojnë fuqinë e këtyre sistemeve duke
pretenduar se siguria në cloud është më e mirë se në sipërmarrje të tjera. Google është detyruar të
bëjë një falje publike kur shërbimi i vet pati kolaps në Europë, ndërkohë që Salesforce.com bën
kujdes në lidhje me sulmet phishing që nga viti 2007 ku një ndër anëtarët e stafit u fut në kurth
dhe bëri të njohur fjalëkalimet [148].
2. Të kuptojmë risqet e teknologjive cloud:
Përdoruesit e shërbimeve cloud duhet të jenë vigjilentë në njohjen e risqeve që shkaktojnë
humbjet e të dhënave. “Infrastruktura cloud i mëshon idesë se risorset hardware dhe aplikacionet
duhet të ndahen midis disa përdoruesish dhe të jenë pronë e përbashkët e tyre”, thekson analisti i
monitorimit të të dhënave Vuk Trifković. Kompanitë nga ana e tyre, duhet të jenë gjithashtu
vigjilente; për shembull në caktimin e fjalëkalimeve, në ruajtjen dhe ndërrimin e tyre.
3. Si e arrijnë sigurinë kompanitë që ofrojnë cloud:
Kompanitë duhet të jenë në dijeni në qoftë se ndryshimet në software mund të ndikojnë në
veçoritë në lidhje me sigurinë. Google është një ndër kompanitë që investon shumë për hapësirën
cloud dhe është e bindur se një reputacion rreth të qënit i sigurt është çelësi i suksesit.
4. Të njohim etikat ligjore mbi ruajtjen dhe aksesimin e të dhënave:
Etikat dhe përdorimi në formë ligjore i të dhënave janë një tjetër çështje e rëndësishme; të dhënat
që mund të konsiderohen të sigurta në një vend mund të mos jenë të tilla në një vend tjetër.
5. Praktikat më të mira për kompanitë në cloud:
Përdorimi i sistemeve të monitorimit, të qënit vigjilent në kryerjen e përditësimeve, dhe
kontrollimi i vazhdueshëm për të kuptuar nëse stafi nuk ndryshon papritur privilegjet në lidhje
me aksesin që zotëron. Gjithashtu zhvillimi i policave të mira rreth fjalëkalimeve: krijimit,
ruajtjes dhe ndryshimit përbën një çështje ku duhet treguar kujdes [149].
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6.5 Implementimi i kriptografisë në teknologjitë cloud
Sot ekzistojnë shumë algoritma dhe teknika kriptografike në përdorim por duhet të zgjedhim
mbrojtjen e duhur në varësi të aplikacionit. Në ditët e sotme, përdoruesit individualë zotërojnë
shumë pak kontroll mbi mënyrën sesi të dhënat merren, shpërndahen dhe përdoren [14]. Në qoftë
se zotërojmë një biznes, veprimi i radhës është krijimi i një faqeje web-i dhe sfida më e madhe
është mbrojtja e të dhënave. Aplikacionet gjithnjë e më tepër, po zhvendosen drejt modeleve
cloud sepse në këtë mënyrë bëhen më të disponueshëm nëpërmjet web-it dhe si rrjedhim
kërkojnë më shumë procesim të dhënash.
Veçoritë kyç në aspektin e sigurisë dhe zgjidhjet që ofrohen në sistemet cloud përfshijnë
menaxhimin e autentifikimit ID, kontrollin e aksesit, shifrimin dhe menaxhimin e çelësave.
Disa nga përfitimet e teknologjisë cloud janë: Improvizimi i sigurisë (57%), Aksesimi i të
dhënave në çdo kohë dhe kudo (58%), Reduktimet në kosto (73%), Shpejtësia në dhëniepërgjigje (65%), Aksesi Multi-Përdorues dhe mostransferimi i dosjeve. Një ndër avantazhet
kritikë në modelet cloud është përshtatja e tyre lehtësisht ndaj ndryshimit të kërkesave në biznes.
Arsyeja bazë pse sot hezitojmë të përdorim teknologjinë cloud është siguria dhe rreth 62% e
përdoruesëve mendojnë se ruajtja e të dhënave në pajisje server jashtë biznesit përbën një risk
domethënës. Gjithashtu mangësitë në edukim janë një arsye e rëndësishme pse një pjesë e mirë
nuk di azgjë (71%) dhe një pjesë e njeh shumë pak (26%) se çfarë është realisht teknologjia
cloud [146].
Algoritma të ndryshme si Blowfish, Twofish, AES dhe RSA mund të përdoren në sigurinë e të
dhënave në cloud. Algoritmat hash përdoren në mundësimin e integritetit të dosjeve dhe në
shifrimin e fjalëkalimeve (algoritmat MD dhe standardet SHA) [149]. Shifrimi dhe paradigmat e
reja në evoluim si shifrimi i predikateve dhe i skemave homomorfike gjithashtu përbëjnë
interesin më të madh studimor në sistemet cloud.
Përpos zhvillimit të teknologjive cloud dhe formave të ndryshme të shifrimit vazhdimisht hasim
rreziqe dhe vulnerabilitete të ndryshme në aplikacionet që përdorim. Në raste të simulimit të
teknologjive cloud ne mësojmë si të ndërtojmë një skemë kriptografike për monitorimin e të
dhënave, serverit, rrjetit, vendndodhjes së të dhënave dhe veçoritë e aplikacioneve si dhe
mbrojtjen e tyre në të gjithë aspektin operacional.
Sepse teknologjitë cloud nuk përfaqësojnë një paradigmë të thjeshtë shpërndarjeje të risorseve
dhe aplikacioneve por edhe një paradigmë të mirëfilltë biznesi. Zgjidhjet e ndryshme cloud
mendohet se e kanë potencialin për të reduktuar koston e infrastrukturës dhe për të rritur
zhvillimin e aplikacioneve sepse ofrojnë një mënyrë të përshtatshme të aksesimit të shërbimeve
në formë të pavaruar nga pajisjet hardware dhe vendodhja fizike. Teknologjitë cloud lehtësojnë
kapacitetin e informacionit që ruhet në një kompjuter personal, pajisje mobile etj. me supozimin
se sidoqoftë informacioni është i aksesueshëm shpejt dhe lehtë nëpërmjet internetit.
Gjithashtu ne nuk jemi të detyruar të shkarkojmë ose instalojmë programe të dedikuara në
kompjuterin tonë, duke krijuar më shumë hapësirë në memorien onboard dhe duke reduktuar
koston e energjisë.
Megjithëse ekzistojnë shumë avantazhe në lidhje me teknologjitë cloud, kompanitë dhe
organizatat shtetërore ndryshe nga individët nuk janë plotësisht dakord që të delegojnë sigurinë e
të dhënave të tyre në modelet publike cloud.
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Ekzistojnë tre shqetësime kryesore që pengojnë adoptimin në masë të gjerë të tekonologjive cloud
nga bizneset dhe organizatat qeveritare [150]:
- Aksesimi në të dhënat e ruajtura ose të procesuara në cloud
Për momentin shumica e ofruesëve të shërbimeve cloud përdorin forma të caktuara shifrimi për
të parandaluar përdorimin e paautorizuar dhe ekzekutimin e proceseve me efekt negativ mbi të
dhënat. Një ndër problemet kryesore lidhet me një kompromis që duhet të bëjmë midis të
dhënave realisht të sigurta dhe ngarkesës kompjutacionale. Për shembull, përdorimi i shifrimit
asimetrik kërkon adoptimin e një platforme shtesë në pajisjet me fuqi të limituar
kompjutacionale, si pajisjet mobile. Meqënëse, shërbimet cloud bazohen në praktikat pay-asyou-go, ne duhet të mënjanojmë aq sa mundemi shifrimin dhe deshifrimin për të ulur koston.
- Mënjanimi i të dhënave dhe hapësirat ruajtëse
Shumica e ofruesëve të shërbimeve cloud përdorin SSL për mbrojtjen e të dhënave në
transmetim, por ndërkohë që janë në hapësirën ruajtëse ato e ndajnë atë me kompanitë e tjera. Në
këtë situatë ne nuk jemi të sigurtë nëse të dhënat e një kompanie nuk do të ngatërrohen me të
dhënat e një kompanie tjetër. Për këtë arsye po bëhet kërkim rreth mënyrave të ndarjes së të
dhënave kur janë në një hapësirë ruajtëse të përbashkët.
- Disponueshmëria e të dhënave dhe krijimi i backup-eve
Teknikat mirroring zbatohen mbi të dhënat në server-a të ndryshëm për të evituar humbjen e tyre
dhe për të rritur disponueshmërinë edhe kur hasim bllokim të ofruesëve të teknologjive cloud.
6.5.1 Zgjidhjet e propozuara në shërbimet cloud
Ekzistojnë zgjidhje të ndryshme në lidhje me risqet e mësipërme të sigurisë. Një ndër propozimet
është dhënë nga Seny Kamara dhe Kristin Lauter i kërkimeve kriptografike në Microsoft [151].
Ata propozuan një shërbim virtual private storage në modelin publik cloud që mund të
realizojë synimet e mëposhtme:
Konfidencialiteti (ofruesi i shërbimit cloud nuk merr informacion rreth të dhënave të klientit);
Integriteti dhe mosmohimi (modifikimi i paautorizuar i të dhënave mund të detektohet nga klienti
dhe aksesi në këto të dhëna regjistrohet);
Disponueshmëria (të dhënat janë të aksesueshme nga çdo makinë në çdo kohë);
Ndarja e të dhënave (klientët mund të ndajnë të dhënat e tyre me palë të treta të besueshme).
Kjo arkitekturë bazohet në tre komponentë kryesorë: procesorin e të dhënave, verifikuesin e të
dhënave dhe gjeneruesin token. Ekzistojnë dy versione të arkitekturës të propozuar; një për
konsumatorët dhe një për sipërmarrjet.
Versioni për konsumatorët mund të përdorë një aplikacion lokal që ka komponentët e sipërm.
Përpara ngarkimit të të dhënave në cloud, përdoruesi përdor procesorin e të dhënave për të
shifruar dhe koduar dokumentet me metadatat e tyre (etiketat, koha, përmasa etj.), dhe më pas i
dërgon në cloud.
Sa herë që përdoruesi duhet të shkarkojë një dokument, përdor komponentin TG (Token
Generator) për të gjeneruar një token dhe një çelës deshifrimi. Vlera e gjeneruar token dërgohet
tek ofruesi i hapësirës ruajtëse që të selektojë dosjen e shifruar që do të shkarkohet.
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Më pas, thirret komponenti DV që kryen verifikimin e integritetit të të dhënave duke përdorur
një çelës master. Dokumenti më tej deshifrohet duke përdorur çelësin e deshifrimit.
Diferenca e vetme në zgjidhjet për sipërmarrjet është shtimi i një komponenti si gjeneruesi i
kredencialeve ose CG (Credential Generator) që gjeneron tokens për çdo përdorues që përfshihet
në ruajtje/rigjetje të dokumenteve drejt/nga një cloud. Për përgatitjen e të dhënave në cloud,
procesori i të dhënave fillon me indeksimin dhe shifrimin e tyre me një skemë simetrike, si AES,
nën një çelës unik. Më pas shifron indeksin duke përdorur një skemë shifrimi searchable dhe
çelësin unik me një skemë shifrimi bazuar në atribute nën një policë të përshtatshme. Së fundmi,
të dhënat e shifruara dhe indeksi kodohen në formë të tillë që verifikuesi i të dhënave të mund të
verifikojë më vonë integritetin e tyre duke kryer evidentim në hapësirën ruajtëse.
Disavantazhi kryesor në teknikën e shifrimit me kërkim (searchable) është shpejtësia
jashtëzakonisht e vogël, dhe e papranueshme (dhjetëra sekonda në kërkimin e një fjale të vetme).
Teknologjitë që përdoren në ekzekutimin e shifrimit me kërkim janë shumë të ngadalta për shkak
të ngarkesës së madhe kompjutacionale që përfshihet. Procesori i të dhënave mund të
implementohet duke përdorur SSE (Symmetric Searchable Encryption) ose ASE (Asymmetric
Searchable Encryption).
Disavantazhi kryesor në SSE lidhet me kompromiset që bëhen në zgjidhjet e njohura midis
efikasitetit dhe funksionalitetit. Në disa zgjidhje koha e kërkimit për server-in është optimale, por
përditësimet ndaj indeksit janë shumë inefikase. Në zgjidhje të tjera, përditësimet ndaj indeksit
janë shumë efikase ndërkohë që koha e kërkimit për server-in është shumë e ngadaltë.
Disavantazhi kryesor në ASE konsiston shpeshherë në mosgarantimin e sigurisë. Kur përdoret
ASE, një sulmues mund të ndërtojë një sulm dictionary kundrejt vlerave token të gjeneruara për
kërkimin dhe të zbulojë fjalën kyç e cila kërkohet nga klienti.
Në punimin e tyre, Mowbray dhe Pearson [152] i adresohen privatësisë së të dhënave dhe
rrjedhjes së tyre duke paraqitur një sistem që redukton sasinë e informacionit që dërgohet në
cloud. Ky sistem përveç komponentit service-side ka edhe një komponent client-side sepse ka
një arkitekturë e cila ofron një model besimi me në qëndër përdoruesin që i ndihmon këta të
fundit të kontrollojnë informacionin e tyre sensitiv. Veçoria bazë e menaxhuesit të propozuar të
privatësisë ka të bëjë me teknikat turbulluese (obfuscation) dhe deturbulluese (deobfuscation)
për reduktimin e informacionit sensitiv në cloud.
Teknikat Turbulluese: Në këtë rast, disa ose të gjitha fushat në një strukturë të dhënash
konfuzohen (obfuscation) automatikisht përpara dërgimit në cloud për procesim; dhe merret një
rezultat i cili kthehet sërish në formën origjinale në kthim. Ky proces realizohet duke përdorur
një çelës të zgjedhur nga përdoruesi dhe ofruesi i shërbimit cloud nuk ka informacion rreth
çelësit. Meqënëse vlerat e çelësave që përdoren në këtë transformim janë të ndryshme, të dhënat
janë më të mbrojtura kundrejt sulmeve të ndryshëm. Një veçori tjetër e rëndësishme, e cila mat
fuqinë e teknikës obfuscation është moduli Personae që mundëson përdoruesin të zgjedhë midis
alternativave të shumta personae në ndërveprim me shërbimet cloud [150]. Kjo zgjidhje nuk
është realisht e përshtatshme në të gjitha rastet e aplikacioneve cloud.
Siç theksohet edhe nga Mowbray dhe Pearson, në përgjithësi, sa më shumë të aplikohet teknika
turbulluese në një strukturë të dhënash, aq më i vogël është numri i aplikacioneve që mund të
ekzekutohen duke përdorur këto të dhëna si input dhe aq më i ngadaltë është ky proces
transformimi.
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Ndërkohë që ruajtja e të dhënave në transmetim mund të realizohet mjaft lehtë nëpërmjet
teknikave ekzistuese të shifrimit, në rastin kur të dhënat ndodhen në hapësirën ruajtëse kërkohen
funksione ekstra të menaxhimit të çelësave (duke përdorur teknikat ekzistuese).
Në një mjedis ku kemi teknologjitë cloud, të dhënat posedohen nga klientët ndërsa risorset fizike
(HW&SW) zotërohen nga ofruesi i shërbimit; dhe në këto sisteme praktikat e menaxhimit të
çelësave duhet të përmirësohen akoma në përputhje me kërkesat bazë të shifrimit të të dhënave
në hapësirën ruajtëse.
Një ndër sistemet më të njohur të shifrimit në fazë eksperimentale, “Mylar” shifron të dhënat në
browser përpara se të arrijnë në server. Përpara se ne të kuptojmë se çfarë ndodh, të dhënat tona
shifrohen duke përdorur fjalëkalimin tonë në browser para se të shkojnë në server, thekson
Raluca Popa (MIT) që është dhe dizenjuesja i sistemit Mylar [153].
6.5.2 Skemat e shifrimit dhe aplikimi i tyre
Nuk mund të pretendojmë se një algoritëm shifrimi shumë i sigurtë me një performancë të
ngadaltë të jetë zgjidhja optimale. Gjithmonë duhet të arrihet një balancë midis sigurisë dhe
performancës së algoritmave të shifrimit. Le të shohim disa raste aplikimi të algoritmave të
shifrimit në aspektin e sigurisë dhe të konsumit të risorseve që kemi.
Sipas autorëve në punimin [154] problemet kryesore që asociojnë teknologjitë cloud janë
privatësia e të dhënave, siguria dhe aksesueshmëria. Ata propozuan eliminimin dhe reduktimin e
çështjeve që ndikonin në privatësinë e të dhënave duke përdorur algoritmat e shifrimit për të
rritur sigurinë në cloud. Në këtë rast u përdorën AES, DES, RSA dhe Blowfish për rritjen e
performancës në cloud dhe u kryen vlerësime për të përcaktuar algoritmin më të “mirë”.
Në [155] autorët analizuan dhe përcaktuan një algoritëm shifrimi që rezultonte efikas pasi
kërkonte më pak hapësirë se algoritmat e tjerë; DES, TDES, AES, Blowfish dhe Twofish.
Pas analizimit TDES rezultoi të ishte algoritmi më i përshtatshëm sepse kërkonte më pak
hapësirë. Në krahasim me DES, TDES kërkon pothuajse dyfish hapësirë por njëkohësisht
konsiderohet i sigurtë sepse DES siç e dimë paraprakisht është i thyeshëm pas 2^56 tentativash
brute force.
Në punimin [156] autorët propozuan një model hibrid që bazohej në kombinimin e dy
algoritmave të përmirësuar AES dhe Blowfish për ruajtjen e konfidencialitetit të të dhënave,
MD5 për integritetin e tyre, ECDHA për këmbimin e çelësave dhe ECDSA për nënshkrimet
dixhitale. Në këtë rast AES përmirësohet duke modifikuar kolonat në kutitë S, dhe më pas AES
dhe Blowfish në mënyrë të kombinuar përdoren dhe vlerësohen në tërësi në lidhje me kohën e
shifrim/deshifrimit, vlerave throughput dhe përdorimit të memories në formate të ndryshëm të të
dhënave.
Në punimin [157] autorët kanë analizuar teknikat e ndryshme kriptografike (AES, DES, TDES
dhe Blowfish) në lidhje me sigurinë optimale që mund të ofronin. Sipas tyre Blowfish është më
efikas në aspektin e shpejtësisë ndjekur nga AES dhe TDES rezultoi të jetë më pak efikas. Siç e
dimë Blowfish nuk është i përshtatshëm për kartat smart pasi kërkon shumë memorie: dhe shumë
mirë mund të përdorim një algoritëm tjetër si Twofish. Dizenjimi me kujdes i kutive S është një
masë paraprake që vlen të ndërmerret për të gjithë algoritmat e mësipërm.
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Algoritmat simetrike përdoren zakonisht në shifrimin e sasive të mëdha të të dhënave dhe kanë
një shpejtësi të madhe procesimi. Algoritmat asimetrike kanë një kosto të lartë kompjutacionale
dhe shpejtësi të vogël krahasuar me simetriket.
Algoritmat e nënshkrimit përdoren për nënshkrim dhe autentifikim të dhënash të përdoruesëve
(RSA, D-H). Algoritmat Hash kompresojnë të dhënat për nënshkrim në masa standarde fikse
(MD5, SHA). Algoritmi RSA përshtatet më së miri kur kemi të dhëna që janë në lëvizje drejt/nga
Web dhe mjediset Cloud dhe çelësi privat njihet vetëm nga përdoruesi, si në rastin e kompanisë
Google e cila përdor çertifikatat me RSA 2048-bit. Skema D-H përdoret në këmbimin e çelësave
kriptografikë duke caktuar fillimisht një çelës ortak sekret që përdoret për komunikimin e
ndërmjetëm dhe jo për shifrim/deshifrim. Ky çelës shifron komunikimin e mëtejshëm me një
shifër simetrike por është vulnerabël ndaj sulmit MiTM.
Është e ditur se një algoritëm shumë eficient kërkon shumë fuqi kompjutacionale dhe memorie
që të ekzekutohet në cloud; dhe kjo mund të mos jetë e mundur në çdo rrethanë aplikacioni dhe
sistemi. Kjo është një arsye përse në sistemet cloud po studiohen paradigma të reja shifrimi si
shifrimi konvergjent i predikateve dhe ai homomorfik.
6.6 Shifrimi homomorfik në cloud
Një ndër format më të reja të shifrimit është shifrimi homomorfik që haset kryesisht në
teknologjitë cloud dhe një tjetër aplikacion që bazohet në këtë formë shifrimi ka të bëjë me një
kategori të skemave të votimit elektronik.
Shifrimi i pjesshëm homomorfik është zbatuar në sistemin e votimit Helios ku të gjithë votat u
ruajtën në formë publike në cloud dhe algoritmi RSA është pjesërisht homomorfik në lidhje me
veprimin e shumëzimit.
Skema e parë e plotë homomorfike është propozuar nga Gentry (2009) duke zgjidhur një ndër
çështjet diskutim në kriptografi. Studimet teorike mbi shifrimin homomorfik ofrojnë një zgjidhje
në lidhje me teknikat përllogaritëse në të dhënat e shifruara, por mjaft të shtrenjtë për tu
praktikuar [158].
Sipas Gentry, një skemë FHE mund të ndërtohet duke aplikuar shifrim përsëritës
(bootstrappable) mbi një skemë SWHE duke supozuar se funksioni f është funksioni deshifrues
i skemës. Ndërtimi i një skeme të tillë bazohet në teknika rekursive self-embedding dhe
përdorimin e problemeve të vështira mbi laticat ideale.
Gjithashtu teknologjia e shifrimit split-key, është e ndërtuar enkas për shifrimin me çelës
homomorfik.
FHE aplikohet në disa aplikacione. Së pari mundëson kryerjen e pyetësorëve (queries) në formë
private në një motor kërkimi dhe ekzaktësisht në Shërbimet Web Amazon- ku përdoruesi bën një
kërkesë të shifruar dhe motori i kërkimit përllogarit një përgjigje të shifruar pa parë se çfarë ka
realisht në brendësinë e kërkesës.
Gjithashtu mundëson kërkim mbi të dhëna të shifruara- një përdorues ruan të dhëna të shifruara
në një server dosjesh remote dhe kërkon nga serveri më vonë të gjejë dosjet (që kur deshifrohen)
plotësojnë një sërë detyrimesh Boolean, edhe pse vetë serveri nuk mund të deshifrojë të dhënat
(shërbimi cloud). Më gjerësisht, shifrimi FH rrit efikasitetin e përllogaritjeve të sigurta midis
shumë palësh. Sipas Gentry implementimi i shifrimit homomorfik kërkon afërsisht 10 vjet ndërsa
sipas Bruce Schneier bazuar në ligjet e Moore kjo mund të realizohej në 40 vjet.
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Një përdorues në shifrimin homomorfik kërkon procesimin e të dhënave edhe në qoftë se janë të
shifruara nga ana e serverit në cloud. Një paraqitje skematike e shifrimit homomorfik në
teknologjitë cloud jepet në figurën 6.3.

Figura 6.3 Shifrimi Homomorfik në Teknologjitë Cloud
Skema e parë e plotë homomorfike e shifrimit lejon procesimin e të dhënave pa u deshifruar
[137]. Një ndër zgjidhjet praktike që ofrohen në limitimin e të dhënave që duhet të deshifrohen
për procesim lidhet me përdorimin e shifrimit të predikateve (PE) që është një paradigmë
përgjithësuese e shifrimit bazuar në identitet (IBE). Në këtë formë shifrimi, çelësat sekret u
korrespondojnë predikateve dhe teksti i shifruar atributeve. Shifrimi i predikateve përdoret për
kërkim mbi të dhënat e shifruara duke vlerësuar shifrim të atributeve të veçanta.
Një ndër arsyet kryesore përse aplikojmë shifrim në të dhënat në sistemet cloud ka të bëjë me
sfidat bazë si privatësia, skalabiliteti, integriteti dhe mundësia e kompromentimit të komplet
sistemit. Në shumë shërbime cloud, serverat, aplikacionet dhe ofruesit e tyre nuk kanë një proces
të përcaktuar në lidhje me mbrojtjen e të dhënave kundrejt rreziqeve dhe sulmeve të ndryshëm
[159].
Një skemë është homomorfike në qoftë se suporton veprimet Boolean AND dhe XOR dhe në
rastet kur këto veprime performohen në një numër të pafundëm herësh, bëhet fjalë për një skemë
të plotë homomorfike. Mund të aplikohen dy forma të enkriptimit homomorfik: forma simetrike
dhe ajo publike.
Një shifrim homomorfik simetrik mund të ndërtohet si vijon:
1. Zgjidhet një çelës sekret p, numër i plotë tek.
2. Shifrohet një bit m={0,1}:
a. Zgjidhet një numër i plotë i vogël r, dhe një i madh q.
b. Teksti i shifruar: c=m+2r+pq
3. Deshifrohet c:
a. m=(c mod p) mod 2= LSB(c) XOR LSB([c/p]), ku ([c/p] është vlera më e afërt e plotë
e c/p [164].
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Enkriptimi homomorfik mund të implementohet duke përdorur veprime të thjeshta aritmetikore.
Në të gjithë skemat SFHE dhe FHE, portat XOR (mbledhja) janë jashtëzakonisht më të lira në
krahasim me portat AND (shumëzimi). Për më tepër, portat XOR nuk rritin nivelin e zhurmës
sikurse portat AND. Kështu që, parametrat në skemat SFHE duhet të zgjidhen të tillë që zhurma
rezultat të jetë e vogël sa të lejojë deshifrimin, ndaj kompleksiteti në tërësi varet në portat AND.
Për këtë arsye, zgjidhjet hibride që mund të ofrohen nuk është e thënë të ngjasojnë me njëratjetrën dhe ne mund të kryejmë modifikim dhe përmirësim të algoritmave në mënyrë të
vazhdueshme.
6.7 Skemat hibride të shifrimit dhe vlerësimi i performancës së tyre në cloud
Çdo dokument dhe mesazh shifrohet me një çelës unik para se të dalë nga një pajisje e caktuar
dhe nuk deshifrohet deri sa të arrijë në destinacion. Meqënëse të dhënat në cloud nuk deshifrohen
edhe në qoftë se sistemi kompromentohet ato mund të konsiderohen të sigurta. Ekzistojnë tre
forma shifrimi në teknologjitë cloud: shifrimi i të dhënave në një hapësirë ruajtëse, shifrimi i tyre
në tranzit dhe shifrimi i të dhënave në përdorim.
Me rritjen e sulmeve shterues, DDoS dhe Malware ofruesit e teknologjive cloud po fokusohen
gjithnjë e më shumë në ruajtjen e të dhënave dhe në selektimin e duhur të algoritmave të
shifrimit në funksion të rritjes së performancës së përgjithshme. Duke zgjedhur skemën e duhur
kriptografike, siguria e të dhënave mund të arrihet duke patur njëkohësisht një performancë të
mirë të sistemit cloud.
Platforma cloud kërkon një rrjet të sigurtë dhe në këtë rast mund të përdoren mjetet e
monitorimit të rrjetit. Hapësirat në sistemet cloud përmbajnë një set të gjerë databazash dhe
meqënëse sasia e të dhënave është shumë e madhe preferohet përdorimi i algoritmave simetrike.
Në sistemet cloud, të dhënat e përdoruesve fillimisht shifrohen dhe më pas ruhen në një hapësirë
të caktuar. Një sulmues i jashtëm mund të aksesojë në këto të dhëna por përftimi i të dhënave
origjinale është realisht i pamundur. Është e rëndësishme që të shqyrtojmë algoritmat e ndryshme
kriptografike që mund të përdoren në aplikacionet cloud dhe shërbimet që kërkojnë shifrim të të
dhënave dhe linjave të komunikimit.
Në platformat cloud open source SeaFile (Windows) dhe ownCloud (Linux) kemi implementuar
një sistem cloud me server në kompjuterin tonë dhe nëpërmjet komponentëve si
FileSystemWatcher dhe skripteve në Java dhe .NET kemi vëzhguar lëvizjen e dosjeve nga
hapësira e krijuar nga sistemi cloud (blerina_space) në destinacione të tjera. Ajo që është e
rëndësishme ka të bëjë me ruajtjen e të dhënave në trajtë të shifruar dhe shifrimi ndodh
automatikisht sapo vihet re një ndryshim në direktorinë e vrojtuar nga ne.

Figura 6.4 Dedektimi i ndryshimeve në direktoritë Cloud
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Figura 6.5 FileSystemWatcher dhe Shifrimi në Cloud (AES)

Figura 6.6 FileSystemWatcher dhe Shifrimi në Cloud (Blowfish)
Shifrimi i të dhënave është kryer me AES dhe Blowfish. Ndërsa RSA përdoret në shifrimin e
çelësit simetrik që duhet për shifrimin me algoritmat simetrike. Në lidhje me AES dhe Blowfish
janë kryer modifikime në vlera (kapitulli 3) dhe si rezultat kemi marrë perfomanca që shfaqen në
Fig.6.5 dhe 6.6. Në aspektin kompjutacional dhe në konsumimin e memories dhe fuqisë
algoritmat ndryshojnë nga njëri-tjetri dhe na rezulton se Blowfish me kohë shifrimi 1182 ms
është më i shpejtë se AES (2613 ms). Në lidhje me autentifikimin dhe integritetin e dosjeve kemi
përdorur algoritmat ECDSA dhe SHA512.
RSA është mjaft i përdorur në sistemet cloud dhe duke qënë se nga natyra është algoritëm
deterministik përpara shifrimit në mesazhin origjinal aplikohet teknika padding që shton
randomness në qoftë se kemi tekste të njëjtë në shifrim. Kjo teknikë shton dukshëm efikasitetin e
RSA kundrejt sulmeve Side Channel dhe sulmit Weiner.
Në skemën e shifrimit në sistemin tonë cloud algoritmat simetrike (AES, Blowfish) kombinohen
me RSA, ECDSA dhe SHA512 duke rezultuar në një skemë efikase të mbrojtjes së të dhënave.
Dokumentet kur lëvizin nga sistemi cloud drejt një përdoruesi (A) fillimisht kthehen në formë
digest dhe më pas shifrohen me çelësin privat të A duke përdorur RSA. Sipas skemës RSA,
përdoruesi A shifron të dhëna me çelësin publik të përdoruesit B, përdoruesi B i deshifron të
dhënat me çelësin e vet privat dhe kryen verifikimin e nënshkrimit me çelësin publik të A. Kjo
është skema bazike e përdorimit të algoritmit RSA në sistemet cloud.
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Modifikimet që mund të kryhen në përdorimin e RSA lidhen me uljen e kompleksitetit që
karakterizon veprimet e shifrimit dhe deshifrimit. Një ndër çështjet bazë që karakterizojnë
sigurinë e RSA ka të bëjë me gjatësinë e madhe të çelësit dhe harxhimin në vlera të larta të
energjisë dhe memories gjatë kryerjes së deshifrimit. Kjo është një ndër arsyet bazë përse ne
kombinojmë kriptografinë e vijave eliptike me algoritmin në përdorim.
Në simulimin e skemës së mësipërme mund të modifikojmë RSA duke përdorur teoremën e
Fermait, aφ(n) = 1 mod (n) dhe duke matur kohën e shifrimit për vlera të ndryshme të çelësave e
dhe d (Shtojca). Rritja e vlerës së çelësit çon në rritjen e sigurisë por njëkohësisht rrit koston
kompjutacionale.
Të dhënat në cloud shifrohen dhe janë të sigurta në server; njëkohësisht me aplikimin e
algoritmave digest dhe nënshkrimit dixhital ato ruajnë integritetin dhe autenticitetin e tyre.
Kontrolli i aksesit dhe ruajtja e të dhënave në formë të shifruar janë ndër synimet bazë në
aplikimin e teknikave kriptografike në cloud. Një ndër praktikat bazë është shifrimi i të dhënave
në formë lokale përpara dërgimit të tyre në cloud. Autentifikimi gjithashtu është një ndër
procedurat që duhet të pajisë të gjithë përdoruesit me fjalëkalime për të aksesuar në të dhënat që
gjenden në hapësirën ruajtëse. Dërgimi i të dhënave në cloud në aplikacionet që ruajnë
privatësinë dhe mbështeten në skemat FHE kërkon shifrimin hibrid dhe në disa raste ne mund të
dërgojmë të dhënat e shifruara paraprakisht me një algoritëm simetrik sëbashku me një çelës
simetrik në FHE në cloud. Më pas sistemi cloud deshifron të dhënat e shifruara nën skemën
FHE.
Ekzekutimi i algoritmave në tërësi kërkon fuqi kompjutacionale por duke patur parasysh natyrën
e një algoritmi dhe çështjet bazë që kufizojnë nivelin e sigurisë që ofrohet nga një algoritëm
kriptografik mund të përcaktojmë siç duhet skemën më efikase të shifrimit. Gjithashtu çështja e
sulmeve të ndryshme në shërbimet cloud si sulmet side-channel, MiTM dhe sulmet e
autentifikimit parashtron gjithnjë kërkesa të reja në përdorimin e skemave të ndryshme
kriptografike.
Ajo që vlen të theksojmë është se të gjithë algoritmat kriptografike mund të përdoren për shifrim
në aplikacione reale. Teknikat konvencionale dhe publike të shifrimit përbëjnë bazën e njohurive
praktike që duhet të zbatojmë në aplikimin e një skeme kriptografike të sigurt, të shpejtë dhe me
koston që dëshirojmë.
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PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
Në këtë punim janë trajtuar algoritmat dhe teknikat e ndryshme kriptografike që ofrojnë sigurinë
e të dhënave në aspekte të ndryshme të operimit funksional. Fillimisht është dhënë struktura e
tyre operacionale duke shqyrtuar veçoritë përkatëse që janë bazë për një skemë kriptografike të
fuqishme. Në kapitullin e dytë është vijuar me analizimin e transformimeve kryesore dhe
simulimin e algoritmave të ndryshme kriptografike sipas kategorisë dhe në rrethana të ndryshme
përdorimi. Për këtë kemi përdorur CrypTool dhe gjuhë të ndryshme programimi si Java dhe
.NET.
Algoritma të caktuara kanë performanca të ndryshme në varësi të mënyrës sesi aplikohen dhe ku
aplikohen por dimë gjithashtu se një algoritëm simetrik është më i shpejtë se një algoritëm
asimetrik.
Niveli i sigurisë është subjektiv: një algoritëm mund të jetë shumë i sigurt por nuk është efikas,
ose mund të jetë më pak i sigurt por njëkohësisht është më shumë efikas. Kjo varion sipas asaj që
ne kërkojmë dhe mund të shpenzojmë.
Në kapitullin e tretë janë shqyrtuar bazat matematikore në lidhje me skemat e veçanta
kriptografike duke ditur tashmë se një pjesë e konsiderueshme e algoritmave janë të fuqishme
sepse bazohen në probleme të vështira të matematikës dhe në koncepte të reja që lidhen me
teorinë e kompjutacionalitetit.
Një pjesë e mirë e sulmeve kriptografike varen pikërisht në aftësitë kompjutacionale të sistemeve
kompjuterike. Një numër i caktuar i sulmeve synon të gjejë mangësi në strukturën operacionale
të një algoritmi kriptografik ndërsa një pjesë tjetër dedekton pika të dobëta në implementimin e
këtij të fundit. Simulimi i sulmeve SCA përbën një situatë ku kemi dedektim të rrjedhjeve të
informacionit. Algoritma të fuqishme shifrimi si AES, RSA dhe ECDSA edhe pse konsiderohen
perfekte në strukturë janë deri diku të thyeshme në implementim (është i mundur përftimi i
çelësit të përdorur në shifrim).
Përdorimi i algoritmave kriptografike në aplikacionet e përditshëm na shtyn të njohim dhe të
fokusohemi në teknikat e sotme të shifrimit dhe madje të identifikojmë rastet e mundshme të
cënimit të mbrojtjes së të dhënave dhe komunikimeve. Për këtë arsye ne jemi përpjekur të japim
një panoramë të gjerë të përdorimit të algoritmave duke shqyrtuar paralelisht mundësitë e
aplikimit në vendin tonë. Përdorimi i programeve të ndryshme aplikative dhe shërbimeve të reja
cloud janë rastet ku kemi identifikuar pika të dobëta në funksionim në aspektin e sigurisë. Në
këtë mënyrë jemi përpjekur të përcaktojmë pika dhe çështje që rezultojnë kritike në mbrojtjen e
të dhënave.
Në të ardhmen, do të fokusohemi në thellimin e njohurive në lidhje me:
- Shifrimin funksional dhe homomorfik dhe rastet e aplikimit në skema të caktuara (skemat
e votimit elektronik);
- Skemat e autentifikimit dhe bllokshifrat e sotme moderne;
- Aplikimin e kriptografisë në vijat eliptike dhe laticat.
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SHTOJCA

1) Rrjeti SP dhe simulimi i transformimeve
‘Funksioni i zëvendësimit
Public Function zevendesim(ByVal txt As String) As String
Dim cipher As String = ""
Dim txt_binary = txt
For i As Integer = 0 To 3
Dim curr_hex = binaryToDec(txt_binary.Substring(i * 4, 4))
Dim sub_hex = sub_box(curr_hex)
cipher = cipher + hexToBinary(sub_hex)
Next
Return cipher
End Function
‘Funksioni i përkëmbimit
Public Function perkembim(ByVal txt As String) As String
Dim cipher As String = ""
Dim txt_binary = txt
For i As Integer = 0 To txt_binary.Length - 1
cipher = cipher + txt_binary.Substring(perm_array(i) - 1, 1)
Next
Return cipher
End Function
'Funksioni per gjenerimin e 5 çelësave
Public Function gjenero_celesat(ByVal t As String) As Array
Dim text_binary As String = ""
For i = 0 To t.Length - 1
text_binary = text_binary + hexToBinary(t.Substring(i, 1).ToUpper)
Next
Dim keys(4) As String
For i = 0 To 4
keys(i) = text_binary.Substring(i * 4, 16)
Next
Return keys
End Function
2) Blowfish vs. RSA
secretKey = new SecretKeySpec(key.getBytes(), ALGORITHM);
TRANSFORMATION = {‘blowfish’, ‘rsa’}
Cipher cipher = Cipher.getInstance(TRANSFORMATION);
cipher.init(cipherMode, secretKey);
System.out.println ("Duke krijuar celesin...");
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System.out.println ("Krijimi i celesit perfundoi.");
FileInputStream inputStream = new FileInputStream(inputFile);
byte[] inputBytes = new byte[(int) inputFile.length()];
inputStream.read(inputBytes);
/*String inputplain = "a";
for (int i=0; i<15; i++){
inputplain+="a";
}
byte[] inputBytes = inputplain.getBytes();*/
byte[] outputBytes = cipher.doFinal(inputBytes);

3) Shifrimi në RSA dhe modifikimi
// Algoritmi i Euklidit në përcaktimin e pjestuesit më të madh të përbashkët
def gcd(a, b):
while b != 0:
a, b = b, a % b
return a
// Algoritmi i Euklidit në gjetjen e vlerave të anasjellta në lidhje me shumëzimin
def

multiplicative_inverse(e,phi):
d = 0
x1 = 0
x2 = 1
y1 = 1
temp_phi = phi
while e > 0:
temp1 = temp_phi/e
temp2 = temp_phi - temp1 * e
temp_phi = e
e = temp2
x = x2- temp1* x1
y = d - temp1 * y1
x2 = x1
x1 = x
d = y1
y1 = y
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if temp_phi == 1:
return d + phi

// Testimi i numrave nëse janë të thjeshtë ose jo
def
is_prime(num):
if num == 2:
return True
if num < 2 or num % 2 == 0:
return False
for n in xrange(3, int(num**0.5)+2, 2):
if num % n == 0:
return False
return True

// Algoritmi i Euklidit në verifikimin e vlerave (e dhe φ(n)) nëse janë reciprokisht të thjeshtë
g=
gcd(e,
phi)
while g != 1:
e = random.randrange(1, phi)
g = gcd(e, phi)
// Algoritmi i Euklidit në gjenerimin e çelësave privatë
d = multiplicative_inverse(e, phi)

// Gjenerimi i çelësave dhe veprimet në RSA
public static void generateKeys() throws Exception {
KeyPairGenerator kpg = KeyPairGenerator.getInstance("RSA");
kpg.initialize(512);
KeyPair kp = kpg.genKeyPair();
PublicKey publicKey = kp.getPublic();
PrivateKey privateKey = kp.getPrivate();
System.out.println("keys created");
KeyFactory fact = KeyFactory.getInstance("RSA");
RSAPublicKeySpec pub = fact.getKeySpec(publicKey, RSAPublicKeySpec.class);
RSAPrivateKeySpec priv = fact.getKeySpec(privateKey,RSAPrivateKeySpec.class);
saveToFile("public.key", pub.getModulus(), pub.getPublicExponent());
saveToFile("private.key", priv.getModulus(), priv.getPrivateExponent());
System.out.println("keys saved");
}
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// Shifrimi
public static void rsaEncrypt(String file_loc, String file_des)
throws Exception {
byte[] data = new byte[32];
int i;
System.out.println("fillo shifrimin");
Key pubKey = readKeyFromFile("public.key");
Cipher cipher = Cipher.getInstance("RSA");
cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, pubKey);
FileInputStream fileIn = new FileInputStream(file_loc);
FileOutputStream fileOut = new FileOutputStream(file_des);
CipherOutputStream cipherOut = new CipherOutputStream(fileOut, cipher);
// lexim të dhënash nga skedari dhe shifrim
while ((i = fileIn.read(data)) != -1) {
cipherOut.write(data, 0, i); }
// mbyllje e dosjes së shifruar
cipherOut.close();
fileIn.close();
System.out.println("u krijua skedar i shifruar"); }
4) Simulimi i Kutive S në rrjetin SP
‘Gjenerimi i vlerave unike në kutitë S
Sub generateSBox()
sBox = {"0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "A", "B", "C", "D", "E", "F"}
RandomizeArray(sBox)
For i = 0 To 15
Console.Write(sBox(i) & ",")
Next
End Sub
Private Sub RandomizeArray(ByVal items() As String)
Dim max_index As Integer = items.Length - 1
Dim rnd As New Random
For i As Integer = 0 To max_index - 1
Dim j As Integer = rnd.Next(i, max_index + 1)
Dim temp As String = items(i)
items(i) = items(j)
items(j) = temp
Next i
End Sub
‘Gjenerimi random i kutive S
F…7….3… 5… 2…9….C….6…1…A…8…B…4....E…0…D…
3... 8... C... D... 5... A... 4... 1... B... 0... 7... 2... 9... F... 6... E…
E... 0... 3... B... A... 4... 1... 8... 5... C... 6... 9... D... 7... 2... F...
B... 5... A... D... 7... 0... 1... 3... 9... F... 8... 6... E... 4... 2... C…
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3... 2... B... 4... C... F... A... 5... 1... 0... E... 7... 8... 6... 9... D…
7... 4... 3... 6... B... 0... C... 9... E... 8... 1... D... 2... A... 5... F...
D... F... 5... B... E... 7... 4... 9... 0... 6... A... 3... C... 2... 1... 8…
8….D…F…A…7….B…C…0…E…1…4….5….3….2….6…9…
D... 8... 4... 3... 9... B... E... 1... 6... 0... 2... A... 7... 5... F... C...
9... 6... E... 2... F... 5... B... 4... 7... C... 0... D... 1... 3... 8... A…
E... 2... 1... 7... 5... F... D... 3... 4... C... B... A... 6... 8... 9... 0...
9... F... C... 6... A... 0... B... E... 8... 3... 1... 5... 4... 2... D... 7...
F... A... 0... B... D... 9... 4... E... 8... 3... 7... 6... 2... 5... C... 1…
A... 8... B... 0... 6... D... 2... 5... 9... 3... C... 7... 4... E... F... 1...
0... 3... D... F... 9... 2... C... 5... 4... A... B... 8... 7... 1... 6... E...
3... 6... 5... 4... 7... 2... F... 0... B... C... E... A... 8... 1... D... 9...
F... 4... 0... 3... D... A... C... E... 6... 8... 1... 7... 9... 5... B... 2...
4... E... 0... 8... F... A... 1... 6... C... B... 3... 5... 9... 7... 2... D...
5... 8... 2... D... B... E... 0... 3... 7... A... F... 6... 4... 9... 1... C...
0…6…C….B…4….8….2….3….E….A…5…9…D…1…F…7…
6... 1... F... 4... 7... 8... D... B... E... 9... C... A... 0... 5... 2... 3...
1... E... B... 3... C... 4... 2... A... F... 9... 6... 5... 8... 7... D... 0...
7…A…D…8….F…C….2…1…4…3…0….E….9…6….5…B…
A...C... 5... 0... D... F... 2... 4... 9... 3... 7... 8... 1... 6... E... B...
8... 3... C... 2... A... 6... 1... 9... 0... E... D... 5... 4... F... B... 7...
B... 6... 3... E... 9... 4... F... 0... A... 5... 8... 1... 2... C... 7... D...
8... C... A... 4... 6... 2... 1... 7... 9... D... 5... E... F... B... 0... 3...
C... E... 2... 5... 3... D... 1... A...B... F... 4... 7... 0... 8... 9... 6...
9... 5... 0... 8... E... 4... B... F... A...C... 1... 6... D... 2... 3... 7...
D…8…E…A…0…7….2….9…C…6…B….F…5…3…4….1…
3….0…1…F….2…6….5….9…B…D…4….7…E…8…A…C…
E... 1... D... 0... 8... B... 2... 7... C... 6... 3... 9... 5... A...F... 4...
1... 3... 5... 0... 7... E... 6... A...F... 8... B... C... 2... D... 4... 9...
E... A...B... 5... 4... F... D... 3... 6... C... 2... 7... 1... 8... 9... 0...
2... C... 3... 7... F... 8... 4... 9... 6... E... 0... A... 1... 5... D... B...
F... 3... A... 9... C... 1... 4... D... E... B... 0... 7... 5... 2... 8... 6...
3... 5... 2... B... 0... C... F... 7... 8... D... 1... 4... E... A... 6... 9...
0... B... 8... E... 2... D... C... 6... F... A... 7... 4... 1... 5... 3... 9...
4... E... 1... F... 7... 5... 2... 3... 9... C... 0... 6... 8... D... A...B...
9... 0... 3... 8... 1... 5... 6... F... 4... C... E... B... 2... A... 7... D...
4... 7... D... 1... E... A... 0... 2... 5... B... C... 9... 6... F... 3... 8...
A... 3... F... C... 5... 0... 6... E... 4... B... 9... 7... 8... D... 1... 2...
5... 1... B... 2... A...E... 0... C... 3... 4... 9... 6... D... 7... F... 8...
9... 3... 1... D... 0... 6... 5... F... 2... 8... 4... A...E... B... 7... C...
6... 9... A...F... 0... 8... D... 2... C... 1... 4... B... 3... 5... E... 7...
7... 3... 8... 6... E... C... D... 9... 1... F... A... 4... 2... B... 5... 0...
A... 5... E... 8... C... F... 1... 4... 6... B... D... 7... 2... 9... 3... 0...
0... 1... 3... E... F... 4... 7... C... 5... A... 6... 8... 2... B... D... 9...
B... E... D... C... 8... 9... F... A... 4... 7... 0... 6... 3... 5... 2... 1...
1... 9... F... 5... B... 0... 6... 4... 8... 3... 2... C... 7... D... E... A...
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Këto kuti zëvendësimi e plotësojnë kriterin e plotësisë në përgjithësi dhe i testojmë në lidhje me
kriteret e tjera gjithashtu (AVAL, SAC dhe BIC).
// Një pjesë e kodit në lidhje me testimin e kritereve në kutitë S për rrjetin SP
Function testCompletness() As Array
Dim fx(3, 15) As String
Dim dx(3, 15) As String
Dim x1, x2 As String
Dim e() As String = {"1000", "0100", "0010", "0001"}
Dim matrica(3, 3) As Double
Dim b As String
For i = 0 To 15
x1 = Convert.ToString(i, 2).PadLeft(4, "0")
x2 = Convert.ToString(Convert.ToInt16(sBox(i), 16), 2).PadLeft(4, "0")
For j = 0 To 3
fx(j, i) = sBox(Convert.ToInt16(xorString(e(j), x2), 2))
dx(j, i) = xorString(Convert.ToString(Convert.ToInt16(fx(j, i), 16), 2).PadLeft(4,
"0"), x2)
'Console.WriteLine(fx(j, i))
Next
Next
For i = 0 To 3
For j = 0 To 15
x1 = Convert.ToString(Convert.ToInt16(fx(i, j), 16), 2).PadLeft(4, "0")
For k = 0 To 3
b = x1.Substring(k, 1)
If b = "1" Then
matrica(i, k) = matrica(i, k) + 1
End If
Next
Next
Next
For i = 0 To 3
For j = 0 To 3
'Console.WriteLine(matrica(i, j))
'MessageBox.Show(matrica(i, j))
matrica(i, j) = matrica(i, j) / 16
'Console.WriteLine(matrica(i, j))
Next
Next
Dim matrica_check(3) As Double
For i = 0 To 3
For j = 0 To 3
matrica_check(i) += matrica(i, j)
Next
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Next
Dim check As Boolean
check = True
For i = 0 To 3
If matrica_check(i) <> 2 Then
check = False
End If
Next
If check Then
Console.WriteLine("Plotëson AVAL")
Else
Console.WriteLine("NOT plotëson AVAL")
End If
Return matrica
End Function

5) Algoritmi AES dhe modifikimi
Gjeneratorët e fushës Galua në Rijndael në trajtë hekzadecimale
03
1f
47
64
86
a5
c1
e6

05
21
48
65
87
a6
c4
e7

06
22
49
68
88
a7
c8
e9

09
23
4b
69
8a
a9
c9
ea

0b
27
4c
6d
8e
aa
ce
eb

0e
28
4e
6e
8f
ac
cf
ee

11
2a
4f
70
90
ad
d0
f0

12
2c
52
71
93
b2
d6
f1

13
30
54
76
95
b4
d7
f4

14
31
56
77
96
b7
da
f5

17
3c
57
79
98
b8
dc
f6

18
3e
58
7a
99
b9
dd
f8

19
3f
59
7b
9b
ba
de
fb

1a
41
5a
7e
9d
be
e2
fd

1c
45
5b
81
a0
bf
e3
fe

Diagrama e eksponencialit e përftuar nga gjeneratori 0xe5.

151

1e
46
5f
84
a4
c0
e5
ff

Diagrama korresponduese logaritmike në lidhje me gjeneratorin 0xe5.

// Kodi që shumëzon tabelat log dhe antilog
unsigned char gmul(unsigned char a, unsigned char b) {
int s;
int q;
int z = 0;
s = ltable[a] + ltable[b];
s %= 255;
s = atable[s];
q = s;
if(a == 0) {
s = z;
} else {
s = q;
} if(b == 0) {
s = z;
} else {
q = z;
}
return s;
}

// Llogaritja e vlerave të anasjellta
unsigned char gmul_inverse(unsigned char in) {
/* 0 is self inverting */
if(in == 0)
return 0;
else
return atable[(255 - ltable[in])];
}

// Llogaritja e kutisë S
unsigned char sbox(unsigned char in) {
unsigned char c, s, x;
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s = x = gmul_inverse(in);
for(c = 0; c < 4; c++) {
/* One bit circular rotate to the left */
s = (s << 1) | (s >> 7);
/* xor with x */
x ^= s;
}
x ^= 99; /* 0x63 */
return x;
}

// Modifikimi i AES (Algoritmi Euclid-Wallis, EEAP)
Kodi në Java për polinomet në EEAP. Janë dy polinome f(x) dhe G(x) mbi fushën e fundme
M(x) dhe primeNumber.
package polynomial;
import java.io.BufferedReader; import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader; import java.io.IOException;
class PolyFunction { private int degree; private int coeff[];
PolyFunction(int deg, int coef) {
this.coeff = new int [deg+1];
this.coeff[deg] = coef;
this.degree = deg;
}
int getDegree() {
int d = 0;
for (int i = 0; i < coeff.length; i++)
if (coeff[i] != 0) d = i;
return d;
}
void checkMode(int primeNumber) {
for (int i = 0; i <= getDegree(); i++) {
coeff[i] %= primeNumber;
if (coeff[i] < 0)
coeff[i] += primeNumber;
}
}
PolyFunction addition(PolyFunction gx,int primeNumber) {
return fPlusG;
}
PolyFunction minus(PolyFunction gx, int primeNumber) {
return fMinusg; }
PolyFunction multiple(PolyFunction gx) {
return fMulg;
}
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PolyFunction[] EEAP(PolyFunction gx,int primeNumber) {
PolyFunction fx = this;
PolyFunction []qr = new PolyFunction[2];
if ((gx.getDegree() == 0) && gx.coeff[0] == 0) {
int [] temp = EEA(primeNumber,fx.coeff[fx.getDegree()]);
int divResult = (1 * temp[1]);
divResult %= primeNumber;
if (divResult < 0)
divResult += primeNumber;
qr[0] = new PolyFunction(0, divResult);
qr[1] = new PolyFunction(0, 0);
return qr;
}
else {
PolyFunction []R = new PolyFunction[2];
qr = fx.PLDA(gx,primeNumber);
PolyFunction q = qr[0];
PolyFunction r = qr[1];
R = gx.EEAP(r,primeNumber);
PolyFunction ux = R[1];
ux.checkMode(primeNumber);
PolyFunction vx = R[0].minus(q.multiple(R[1]), primeNumber);
vx.checkMode(primeNumber);
return new PolyFunction[]{ux,vx};
}
}
public class GF2 {private PolyFunction fx; private PolyFunction gx; private PolyFunction mx;
private int primeNumber;
GF2 (String file) {
}
void dmas() {
System.out.println("Addition is: " + fx.addition(gx, primeNumber));
System.out.println("Subtraction is: " + fx.minus(gx, primeNumber));
PolyFunction fMulg = fx.multiple(gx);
if (fMulg.getDegree() >= mx.getDegree()) {
fMulg = fMulg.PLDA(mx,primeNumber)[1];
fMulg.checkMode(primeNumber);
}
PolyFunction fDivg = mx.EEAP(gx,primeNumber)[1];
fDivg = fx.multiple(fDivg);
if (fDivg.getDegree() >= mx.getDegree()) {
fDivg = fDivg.PLDA(mx,primeNumber)[1];
fDivg.checkMode(primeNumber);
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}
System.out.println("Division is: " + fDivg);
}
public static void main(String[] args) {
String file = "src\\polynomial\\myinput.txt";
GF2 obj = new GF2(file);
obj.dmas();
}
6) Modifikimi i Blowfish
Klasa për Blowfish gjendet në javax.crypto.Cipher. Në kodin e mëposhtëm jepet algoritmi për
ndërtimin e 18 nënçelësave dhe 4 kutive S.
Inputi:
K: Çelësi - 32 bit ose më shumë
PI: Paraqitja binare e vlerës "pi"
= 3.1415927... - 3.0
= 2/16 + 4*/16**2 + 3/16**3 + 15/16**4 + ...
= 0x243f6a8885a308d313198a2e03707344...
Outputi:
P1, P2, ..., P18: 18 32-bit nën-çelësa
S1[], S2[], S3[], S4[]: 4 kuti S, 32-bit (rreshtime me 256-elemente)
// Algoritmi për gjenerimin e çelësit në Blowfish:
(P1, P2, ..., P18, S1[], S2[], S3[], S4[]) = PI
K' = (K, K, K, ...), 18*32 bit
(P1, P2, ..., P18) = (P1, P2, ..., P18) XOR K'
T = (0x000000, 0x000000), teksti fillestar
T = Blowfish(T),
(P1, P2) = T, update
T = Blowfish(T),
(P3, P4) = T
......
T = Blowfish(T)
(P17, P18) = T
T = Blowfish(T)
(S1[0], S1[1]) = T
T = Blowfish(T)
(S1[2], S1[3]) = T
......
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T = Blowfish(T)
(S1[254], S1[255]) = T
T = Blowfish(T)
(S2[0], S2[1]) = T
......
T = Blowfish(T)
(S4[254], S4[255]) = T
7) Frekuencat e karaktereve në gjuhën shqipe
dim alb_alphabet={a,b,c,ç,d,e,ë,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,x,y,z}
dim freq(26) as Integer
dim i as integer
text = ""
for each ch as char in alb_alphabet
freq(i)=CountCharacter(text,ch)
i+=1
next
Public Function CountCharacter(ByVal value As String, ByVal ch As Char) As Integer
Return value.Count(Function(c As Char) c = ch)
End Function
8) Analizimi i algoritmave dhe CrypTool
Analizimi i metrikave të ndryshme në lidhje me shifrimin dhe deshifrimin e teksteve dhe
dokumenteve të ndryshëm për algoritmat kriptografike në .NET.
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Skemat hibride të shifrimit në CrypTool ().
Në CrypTool kam analizuar dhe njohur funksionimin e shifrave të thjeshta, algoritmave
kriptografike, skemave hibride (që kërkojnë përdorimin e disa algoritmave, RSA-AES ECCAES) dhe mekanizmave të nënshkrimit.
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9) Aplikimi i algoritmave kriptografike në cloud
case "blowfish": useBlowfish(); break;
case "aes": useAes(); break;
case "rc4": useRC4(); break;
case "rsa": useRSA(); break;
case "ECDSA": useECDSA(); break;
m_Watcher.Changed += new FileSystemEventHandler(OnChanged);
m_Watcher.Created += new FileSystemEventHandler(OnChanged);
m_Watcher.Deleted += new FileSystemEventHandler(OnChanged);
m_Watcher.Renamed += new RenamedEventHandler(OnRenamed);
m_Watcher.EnableRaisingEvents = true;
if (!m_bDirty)
{
if (e.ChangeType == WatcherChangeTypes.Created)
{
Process.Start("cmd", "/k java net/codejava/crypto/CryptoUtilsTest aes \"" +
e.FullPath + "\"");
}
}
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Përmbledhje

Çështjet e sigurisë së informacionit janë kritike për individët, institucionet dhe kompanitë në të
gjithë botën. Në ditët e sotme është e vështirë të konsiderojmë plotësisht të sigurt një sistem
kompjuterik pa teknologjinë e shifrimit. Shifrat dhe algoritmat kriptografike janë mekanizmat
bazë për mbrojtjen e të dhënave dhe komunikimeve. Teknologjitë kriptografike janë duke
avancuar: teknika të reja sulmesh, dizenjime dhe implementime algoritmash që studiohen
gjerësisht. Ndaj është e rëndësishme të analizojmë strukturën e tyre, efiçensën dhe metrikat e
skalabilitetit në varësi të asaj që na duhet.
Ne jemi të interesuar në analizimin e algoritmave kriptografike, veçoritë e forta kriptografike dhe
sulmeve kriptoanalitike. Më tej kemi studiuar skenaret e aplikimit dhe kemi dedektuar
përmbushjen ose jo të objektivave kriptografike. Interes të veçantë përbën studimi i kutive S si
pjesë kryesore jolineare e bllokshifrave moderne. Gjithashtu propozojmë skema hibride më
efikase dhe me një performancë më të mirë në rastet e hasur të shifrimit në shërbimet cloud.
Në fund njihemi me paradigmat e reja të shifrimit që janë domethënëse në sistemet dhe
teknologjitë e reja si dhe kanë qasje me teorinë e kompjutacionalitetit. Ekziston një kontradiktë e
përhershme midis efiçensës dhe fuqisë kompjutacionale. Për këtë arsye, ne duhet të zgjidhim
probleme të reja të vështira për të ofruar skema më të mira kriptografike.
Fjalët kyç: Algoritëm, shifrim, skalabilitet, kuti S, sulm, kompjutacionalitet, Cloud.

Abstract
Information security issues are critical according to individuals, institutions and companies
worldwide. A secure computing environment nowadays would not be complete without
consideration of encryption technology. Ciphers and cryptographic algorithms are the basic
mechanisms to protect data and communications. Cryptographic technologies are advancing:
new techniques on attack, design and implementation are extensively studied. It is important to
study and to analyze their structure, efficiency and scalability metrics according to our basic
needs.
We realize an entire analysis of several cryptographic algorithms, their strong properties and
cryptanalytic attacks against them. Then we study their application scenarios and try to detect if
the main cryptographic goals are satisfied or not. Modern block ciphers are very useful and for
this reason we have studied the properties of S boxes as the main nonlinear part. We also propose
to use hybrid schemes to obtain more efficiency and a better performance according to our
studied encryption scenarios and new services such as clouds.
We conclude with new paradigms of encryption that make sense in nowadays new systems,
technologies and computational theory. There is a constant contradiction between efficiency and
computational power. For this reason we try to solve new hard problems that are responsible for
better cryptographic schemes.
Keywords: Algorithm, encryption, scalability, S-Box, attack, computationality, Cloud.
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