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Ett av de mest klassiska misstagen är att man 
krypterar fl era olika meddelanden med en och 
samma nyckelström. Med hjälp av ett lösenord 
konstruerar man i det fallet en närmast slump-
mässig följd av ettor och nollor som adderas till 
meddelandet som ska skickas. (Vi bortser här 
från de kryptotillämpningar där även själva 
meddelandetexten används för att påverka den 
fortsatta krypteringen.)

Om då två meddelanden har använt samma 
nyckelström tar dessa ut varandra om man 
adderar de båda kryptotexterna. Det kan låta 
svårt, men vare sig värdet i en viss position i 
nyckelströmmen är 0 eller 1 så blir resultatet 
alltid 0 eftersom 0 + 0 och 1 + 1 båda ger värdet 
0. När vi säger ”adderar” är det som synes inte 
vanlig addition vi avser, utan den mate matiska 
operationen xor (exclusive or), ute slutande lo-
gisk eller.

Kvar blir alltså bara de två meddelanden som 
adderats. Att lösa ut dessa kan, om det är språk-
riktiga meddelanden som skickats, nästan jäm-

 A 
ll kryptering pendlar mellan två 
skyddsnivåer: en nivå som är 
det teoretiskt bästa skyddet, vid 
optimal användning, och en be-
tydligt lägre nivå vid sämsta 

möjliga användning. Gör man riktiga misstag 
kan denna lägre nivå sjunka till nästan ingen 
säkerhet alls. Här ska vi titta på några sådana 
misstag ur den moderna kryptohistorien.

Visserligen användes krypton förstås långt 
innan det fanns datorer – under kalla kriget satt 
spioner och krypterade sina meddelanden för 
hand. Men det är först i och med datorernas 
intåg, och främst på senare år, sedan det blev 
möjlig t att skicka meddelanden och köpa tjäns-
ter över Internet, som kryptering har blivit var 
mans angelägenhet. 

De exempel vi går igenom här kan vid första 
anblicken tyckas sakna samband, men i själva 
verket kommer vi att se att identiska misstag har 
återkommit med över femtio års mellanrum.

P E R S P E K T I V

föras med att lösa ett korsord: man kan prova att 
placera ut ord och se var resultatet blir en läslig 
följd av tecken i det andra meddelandet. Givet-
vis fungerar alla statistiska metoder baserade på 
frekvenser av bokstavskombinationer. Och 
även om det som krypterats inte är ett språkrik-
tigt meddelande kan resultatet ändå användas i 
många lägen. 

Att återanvända en nyckelström är alltså ett 
fel av samma storleksordning som att en schack-
spelare blir utsatt för skolmatt efter fyra drag. 
Ändå har det hänt mer än en gång.

Lösenord som lagras 
på ett osäkert sätt
De fl esta operativsystem 
lagrar lösenord krypte-

rade med en hashfunktion. Orsaken till att man 
vill skydda dessa hashvärden är att en angripare 
annars kan hålla på och gissa lösenord tills han 
hittar ett som får samma hashvärde som det han 
vill knäcka. 

Kryptohistorien är full av misstag, men hur mycket lär vi oss av dem egentligen? 
Följ med på en tur bland några riktiga klassiker: Worddokument, WEP, RDP 
och ända tillbaka till ryska spioner under andra världskriget.
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Om vi blickar tillbaka i historien så saknade de 
första datasystemen lösenord helt. Men när 
fl eranvändarsystemen kom började man lägga 
in ett slumpmässigt värde för att användare 
med samma valda lösenord inte skulle se detta 
om de läste lösenordsfi len. I takt med att pro-
gram som Alex Muffets Crack började spridas 
blev det nödvändigt att även gömma själva 
lösenordsdatabaserna. I Unixsystem fl yttades 
då informationen från fi len /etc/passwd till den 
gömda katalogen /etc/shadow. 

Även Windows drabbades av knäcknings-
vågen, med populära program som L0phtcrack. 
Då Microsoft skulle kryptera sin lösenordsda-
tabas 1999 skulle både NTHash och LMHash 
skyddas, och Microsoft kom att använda sam-
ma nyckelström för båda.

Den nya förstärkta säkerheten utblev därför, 
och kvar blev bara den ursprungliga skydds-
nivån. Efter ett tag släppte Microsoft en patch 
för krypteringen av sin lösenordsdatabas, det 
vill säga syskey-funktionen. 

Men misstaget var inte nytt. Redan 1995 hade 
krypteringen av lokala lösenord i Windows 95 
konstruerats med ett liknande misstag: varje 
rad krypterades med samma nyckelström, och 
de första 20 tecknen i den första raden var känd 
information – alltså var de 20 första tecknen i 
varje följande rad röjda från början.

Kryptering byggs in 
i Offi cedokument
År 2005 var det dags att 
göra samma misstag på 

nytt. Den här gången skulle Microsofts Of fi ce-
program få möjlighet att lagra dokument i 
krypterad form, skyddade med 128-bitarskryp-
tering. 

Tyvärr kom då samma nyckelström att an-
vändas då samma dokument sparades i olika 
versioner. Och eftersom olika versioner av sam-
ma dokument sannolikt innehåller ett antal 
identiska textavsnitt blir krypteringen lättare 
att forcera.

Vad kan då ett företag som använder Word göra 
i denna situation? 

Det fi nns organisationer som kräver att alla 
produkter som används också ska granskas ur 
ett säkerhetsperspektiv. Den enkla bedömning-
en för Offi ceprodukter blir att krypteringen är 
av okänd styrka och att meddelanden som 
skickas externt därför ska krypteras med fri-
stående säkerhetsprodukter. Det är däremot 
nästan omöjligt att försöka ge råd som att man 
ska byta lösenord, byta namn på dokumentet 
eller något liknande för att höja säkerheten, 
eftersom sådana råd kräver mer kunskap om 
tillämpningen.

Okrypterad överföring 
av checksummor
Även kryptering av da-
taöverföring har varit 

föremål för enkla misstag. Ett av de klassiska ex-
emplen är Remote Desktop Protocol för Win-
dows, RDP, där kommunikationen krypterades 
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men inte checksummorna. Eller rättare sagt var 
krypteringen av checksumman oförändrad för 
en terminalsession. Problemet förvärrades gi-
vetvis av att RDP-paket från användaren typiskt 
är korta; varje bokstav eller tangenttryckning 
skickas ju direkt. Man får därmed ett enkelt 
substitutionskrypto där varje tangenttryckning 
ger samma checksumma. 

Frågan är varför ingen reagerade på trafi ken 
om man spelade in den och såg hur den uppre-
pade sig. Varje identisk tangenttryckning gav 
totalt tolv bytes, varav tio var identiska, nämli-
gen typ, längd och en åtta byte lång checksum-
ma. Därefter kom två byte som skiljde sig, näm-
ligen koden för tangenten i fråga och koden för 
händelsetyp. Bristen borde därför ha identifi e-
rats redan i produktutvecklingslabbet.

84 0c c5 db ec cd 6c 7e 31 6c 47 a2

84 0c ef 6a bb 01 21 b0 c3 c6 f6 e5 

84 0c c5 db ec cd 6c 7e 31 6c c1 0a

84 0c ef 6a bb 01 21 b0 c3 c6 fe bd 

En angripare som läser ovanstående fyra rader 
behöver alltså inte fundera över vilka tangenter 
som motsvaras av kryptotexten 47 (näst sist i 
rad 1), f6, c1 samt fe. Han läser istället check-
summorna och ser att samma par tangenttryck-
ningar har skickats två gånger i följd.

Undermålig 
slumpmässighet
När Netscape tagit fram 
Secure Socket Layer, SSL, 

trodde man allmänt att nu äntligen kunde trafi k 
skickas över Internet på ett säkert sätt. Men ty-

värr hade de första varianterna som användes i 
webbläsarna en allvarlig brist i sin slumptalsge-
nerering, så bara en bråkdel av den tänkbara 
mängden kryptonycklar kom att utnyttjas. (Det 
var alltså inte krypteringen det var fel på, utan 
hur den användes.)

Av en slumpmässighet motsvarande 120 bi-
tar utnyttjade implementationerna bara unge-
fär 30 bitar. Och en stor del av informationen 
som användes var förutsägbar, till exempel 
tiden på dygnet, vilket förenklade forceringen.

Bristerna syntes inte direkt för ögat, eftersom 
alla parametrar som användes direkt adderades 
till en hashfunktion. Vid forcering visade det sig 
dock att den framställda hashen ofta gick att 
söka fram på mindre än en minut. Problemet 
var alltså inte algoritmen, MD5 – problemet var 
att argumenten till varje ny hashberäkning med 
relativt stor sannolikhet gick att gissa. Angripa-
ren var givetvis tvungen att göra om alla MD5-
anrop från början till slut för varje uppsättning 

indata han ville kontrollera i sin brute force-
attack.

Bristfällig 
nyckelmängd
Ett av de mest kända ex-
emplen på dålig säkerhet 

på senare år är protokollet WEP för kryptering i 
WLAN. När det introducerades 1999 använde 
det först 64-bitars kryptering, som består av en 
nyckel på 40 bitar och en initieringsvektor på 24 
bitar. Det är alltså nyckeln som lagras i datorer 
och routrar, medan initieringsvektorn sätts upp 
för varje meddelande. Problemet här är att så 
kallade kollisioner, där nyckelströmmar som 
redan har använts används en gång till, var 
dömda att inträffa, eftersom antalet möjliga 
nyckelströmmar tar slut efter en dag för en en-
het som sänder med en genomsnittsbelastning 
på en megabit per sekund. 

Likaså kan ett meddelande slumpmässigt få 
en redan använd kryptonyckel redan efter fem 
tusen sända meddelanden (den så kallade 
födelsedagsparadoxen, se ovan). Lösningen var 
alltså säkerhetsmässigt oduglig redan på de-
signstadiet. Eftersom initieringsvektorn skickas 
med varje paket i klartext slipper till och med 
angriparen arbetet med att hitta meddelanden 
som använt samma nyckelström.

Flera organ använder 
samma kodblock
Återanvända nyckel-
strömmar i en eller an-

nan form har ställt till med mycket de senaste 
årtiondena. Det fi nns också en intressant histo-
risk parallell. På 30-talet började fl era olika un-
derrättelsetjänster använda kodblock med en-
gångskoder. Under krigsåren fick den ryska 
underrättelsetjänsten brist på sådana block, och 
därför kopierades de och användes parallellt av 
olika organisationer – KGB, GRU, eller helt 
enkelt den ryska handelsdelegationen. 
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SÅ KUNDE WINDOWSLÖSENORDEN 
FORCERAS TROTS EXTRA KRYPTERING 
I ett Windowssystem lagras inte 
själva lösenordet, utan en hash av 
lösenordet. Även om själva hash-
algoritmen är känd, kan man inte räkna 
fram lösenordet utifrån hashen. Vad 
som däremot är möjligt är attacker 
baserade på ordlistor eller sannolika 
förvanskningar av vanliga ord. För att 
skydda sig mot dessa attacker försöker 
man även gömma själva hashvärdena. 
Utan dessa hashvärden har angriparen 
ingen chans att avgöra om ett gissat 
lösenord är rätt eller inte.

Lista över tänkbara lösenord f hash f 
hash stämmer – Träff

I det aktuella fallet hade två olika hash-
värden sparats krypterade med samma 
nyckelström. Angriparen kan alltså inte 
få fram de riktiga hashvärdena, men 
han kan ändå genomföra sin attack:

Hash 1 (LM-hash)
tänkbara lösenord f   
hash 1 XOR hash 2 stämmer – träff
hash 2 (NT-hash)

FÖDELSEDAGSPARADOXEN
I den undermåliga WLAN-krypteringen, WEP, kunde ett meddelande råka 
återanvända en redan använd kryptonyckel redan efter så få som fem tusen 
sända meddelanden. Det beror på vad som brukar kallas födelsedagspara-
doxen. Denna innebär att redan om 23 personer befi nner sig i samma rum är 
det större chans att åtminstone två av dem har samma födelsedag än att alla är 
födda på olika dagar på året – sannolikheten för att det fi nns en kollision är större 
än sannolikheten för att det inte fi nns någon när antalet närvarande är drygt roten 
ur antalet dagar som man kan vara född på. Samma princip gäller i WEP, med 
roten ur antalet möjliga nycklar.
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Och vad var den ryska handelsdelegationen? Jo, 
den hade hand om konvojerna under kriget, 
och när kodblocken användes på det här sättet  
blev det lättare för de allierade att gissa sig till 
innehållet i den trafi ken. 

När kalla kriget började gick det alltså att 
utnyttja dessa meddelanden mot annan ryska 
spiontrafi k. 1948 upphörde användningen av 
kopierade kodblock i princip helt, då ryssarna 
tack vare sitt eget spionage fått ett visst hum om 
vad som pågick. 

Under åren fram till 1957 bedrev de allierade 
underrättelsetjänsterna operation Venona där 
ryska meddelanden från hela världen samlades 
ihop och matchades mot varandra, men värdet 
av den information man kunde ställa samman 
minskade allteftersom de fl esta spioner som 
skickades ut under krigsåren kallades hem eller 
successivt ersattes under början av femtiotalet. 
Det var dock först 1986 som denna forcering av 
meddelanden blev känd för den stora allmän-
heten.

Det fanns alltså en historisk kunskap om fa-
rorna med att använda samma kod fl era gånger. 
Ryssarnas misstag var dock långt ifrån fullstän-
digt – den text som krypterats var alltid ”kodad” 
och alla viktiga namn skyddades av täcknamn. 
Man kan likna det vid det Microsoft gjorde med 
lösenordsdatabaserna: även efter att krypte-
ringen fallit bort återstod den lägre graden av 
säkerhet.

Hur tänkte programmerarna?
Det är lätt att göra misstag med kryptografi . 
Men nio gånger av tio görs sådana misstag av 
folk som har begränsad kunskap om krypton 
och framför allt begränsad kunskap om prak-
tisk forcering. Resultatet är också lika ofta en 
stor, men inte fullständig skada. 
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 eprint.iacr.org/2005/007.pdf – 
Beskriver hur Word- och Exceldoku-
ment enkelt kunnat forceras trots att de 
skyddats med 128-bitarskryptering. 

 www.bindview.com/Services/
razor/Advisories/1999/adv_WinNT_
syskey.cfm – Beskriver hur Windows 
lösenordsfi l kunde forceras trots att den 
skyddades med SYSKEY och angriparen 
inte hade tillgång till nyckeln.

 www.cs.rockhurst.edu/seminars/
CS2002/WEP/ – Beskriver svagheter-
na i WEP inklusive för små nyckel-
mängder och följande återanvändning 
av nyckelströmmar.

 www.nsa.gov/publications/
publi00039.cfm – Operation Venona. 
(Beskrivningen koncentrerar sig mer 
på spionaget och personerna än på 
återanvändningen av kodböcker.)
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Men hur tänker programmerarna egentligen, 
om man tittar till exempel på problemet med 
Microsofts Offi cedokument? Rent program-
meringstekniskt kan lösningen ha blivit unge-
fär att man först kontrollerar om kryptovek-
torer fi nns initierade och, om så är fallet, använ-
der dessa. Men rent förnuftsmässigt kanske 
programmerarna tänkte att en nyckelström 
bara kan bli identisk om dokumentet har sam-
ma namn och lösenord, och att det i så fall 
ju ändå kommer att skriva över sig självt. Men 
problemet är ju att dokumentet redan kan ha 
kopierats eller skickats till någon annan.

Värdet av fristående kryptoprodukter
Slutligen ställer vi oss kanske frågan hur pro-
grammerarna testade koden. Sannolikt gjorde 
man relativt omfattande acceptanstester. Man 

 ONE-TIME PAD. Sovjet hade brist på krypto-
nycklar, och använde därför samma på fl era stäl-

len. Projekt Venona jobbade fl era år efter andra 
världskriget med att knäcka gamla meddelanden. 
Säkerheten med engångkoder bygger helt på att 

de bara används en gång – har de använts två 
gånger är det enkelt att hitta de meddelanden som 

använt samma nyckel och forcera texten med 
vanliga statistiska metoder.

 WORDKRYPTO. 
Ingen kryptering är 
starkare än kon-
struktörens förstå-
else av hur skyd-
det ska fungera! 
Om användaren 
sparar sitt doku-
ment fl era gånger 
användes i detta 
fall samma nyckel-
ström, och de 
krypterade doku-
menten kunde 
därigenom for-
ceras gentemot 
varandra.

BRA KRYPTON, DÅLIG KRYPTERING

provar då att man kan byta lösenord och spara 
dokument ett stort antal gånger, att tidigare 
lösenord inte kan användas för att öppna en 
annan version, och att ett kortare lösenord inte 
trunkeras med ett längre som använts i samma 
session. Andra exempel på typiska kontroller 
kan vara att byta lösenord fl era gånger i rad – 
något en vanlig användare aldrig skulle göra 
under normalt bruk av programmet.

Slutsatsen måste bli att korrekt användning 
av kryptering kräver mer än enbart program-
meringskunskaper, och att man bör iaktta för-
siktighet med alla applikationer som inte har 
kryptering som sin huvuduppgift. 
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men inte checksummorna. Eller rättare sagt var 
krypteringen av checksumman oförändrad för 
en terminalsession. Problemet förvärrades gi-
vetvis av att RDP-paket från användaren typiskt 
är korta; varje bokstav eller tangenttryckning 
skickas ju direkt. Man får därmed ett enkelt 
substitutionskrypto där varje tangenttryckning 
ger samma checksumma. 

Frågan är varför ingen reagerade på trafi ken 
om man spelade in den och såg hur den uppre-
pade sig. Varje identisk tangenttryckning gav 
totalt tolv bytes, varav tio var identiska, nämli-
gen typ, längd och en åtta byte lång checksum-
ma. Därefter kom två byte som skiljde sig, näm-
ligen koden för tangenten i fråga och koden för 
händelsetyp. Bristen borde därför ha identifi e-
rats redan i produktutvecklingslabbet.

84 0c c5 db ec cd 6c 7e 31 6c 47 a2

84 0c ef 6a bb 01 21 b0 c3 c6 f6 e5 

84 0c c5 db ec cd 6c 7e 31 6c c1 0a

84 0c ef 6a bb 01 21 b0 c3 c6 fe bd 

En angripare som läser ovanstående fyra rader 
behöver alltså inte fundera över vilka tangenter 
som motsvaras av kryptotexten 47 (näst sist i 
rad 1), f6, c1 samt fe. Han läser istället check-
summorna och ser att samma par tangenttryck-
ningar har skickats två gånger i följd.

Undermålig 
slumpmässighet
När Netscape tagit fram 
Secure Socket Layer, SSL, 

trodde man allmänt att nu äntligen kunde trafi k 
skickas över Internet på ett säkert sätt. Men ty-

värr hade de första varianterna som användes i 
webbläsarna en allvarlig brist i sin slumptalsge-
nerering, så bara en bråkdel av den tänkbara 
mängden kryptonycklar kom att utnyttjas. (Det 
var alltså inte krypteringen det var fel på, utan 
hur den användes.)

Av en slumpmässighet motsvarande 120 bi-
tar utnyttjade implementationerna bara unge-
fär 30 bitar. Och en stor del av informationen 
som användes var förutsägbar, till exempel 
tiden på dygnet, vilket förenklade forceringen.

Bristerna syntes inte direkt för ögat, eftersom 
alla parametrar som användes direkt adderades 
till en hashfunktion. Vid forcering visade det sig 
dock att den framställda hashen ofta gick att 
söka fram på mindre än en minut. Problemet 
var alltså inte algoritmen, MD5 – problemet var 
att argumenten till varje ny hashberäkning med 
relativt stor sannolikhet gick att gissa. Angripa-
ren var givetvis tvungen att göra om alla MD5-
anrop från början till slut för varje uppsättning 

indata han ville kontrollera i sin brute force-
attack.

Bristfällig 
nyckelmängd
Ett av de mest kända ex-
emplen på dålig säkerhet 

på senare år är protokollet WEP för kryptering i 
WLAN. När det introducerades 1999 använde 
det först 64-bitars kryptering, som består av en 
nyckel på 40 bitar och en initieringsvektor på 24 
bitar. Det är alltså nyckeln som lagras i datorer 
och routrar, medan initieringsvektorn sätts upp 
för varje meddelande. Problemet här är att så 
kallade kollisioner, där nyckelströmmar som 
redan har använts används en gång till, var 
dömda att inträffa, eftersom antalet möjliga 
nyckelströmmar tar slut efter en dag för en en-
het som sänder med en genomsnittsbelastning 
på en megabit per sekund. 

Likaså kan ett meddelande slumpmässigt få 
en redan använd kryptonyckel redan efter fem 
tusen sända meddelanden (den så kallade 
födelsedagsparadoxen, se ovan). Lösningen var 
alltså säkerhetsmässigt oduglig redan på de-
signstadiet. Eftersom initieringsvektorn skickas 
med varje paket i klartext slipper till och med 
angriparen arbetet med att hitta meddelanden 
som använt samma nyckelström.

Flera organ använder 
samma kodblock
Återanvända nyckel-
strömmar i en eller an-

nan form har ställt till med mycket de senaste 
årtiondena. Det fi nns också en intressant histo-
risk parallell. På 30-talet började fl era olika un-
derrättelsetjänster använda kodblock med en-
gångskoder. Under krigsåren fick den ryska 
underrättelsetjänsten brist på sådana block, och 
därför kopierades de och användes parallellt av 
olika organisationer – KGB, GRU, eller helt 
enkelt den ryska handelsdelegationen. 

P E R S P E K T I V

SÅ KUNDE WINDOWSLÖSENORDEN 
FORCERAS TROTS EXTRA KRYPTERING 
I ett Windowssystem lagras inte 
själva lösenordet, utan en hash av 
lösenordet. Även om själva hash-
algoritmen är känd, kan man inte räkna 
fram lösenordet utifrån hashen. Vad 
som däremot är möjligt är attacker 
baserade på ordlistor eller sannolika 
förvanskningar av vanliga ord. För att 
skydda sig mot dessa attacker försöker 
man även gömma själva hashvärdena. 
Utan dessa hashvärden har angriparen 
ingen chans att avgöra om ett gissat 
lösenord är rätt eller inte.

Lista över tänkbara lösenord f hash f 
hash stämmer – Träff

I det aktuella fallet hade två olika hash-
värden sparats krypterade med samma 
nyckelström. Angriparen kan alltså inte 
få fram de riktiga hashvärdena, men 
han kan ändå genomföra sin attack:

Hash 1 (LM-hash)
tänkbara lösenord f   
hash 1 XOR hash 2 stämmer – träff
hash 2 (NT-hash)

FÖDELSEDAGSPARADOXEN
I den undermåliga WLAN-krypteringen, WEP, kunde ett meddelande råka 
återanvända en redan använd kryptonyckel redan efter så få som fem tusen 
sända meddelanden. Det beror på vad som brukar kallas födelsedagspara-
doxen. Denna innebär att redan om 23 personer befi nner sig i samma rum är 
det större chans att åtminstone två av dem har samma födelsedag än att alla är 
födda på olika dagar på året – sannolikheten för att det fi nns en kollision är större 
än sannolikheten för att det inte fi nns någon när antalet närvarande är drygt roten 
ur antalet dagar som man kan vara född på. Samma princip gäller i WEP, med 
roten ur antalet möjliga nycklar.

MISSTAG

004

MISSTAG

005

MISSTAG
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Och vad var den ryska handelsdelegationen? Jo, 
den hade hand om konvojerna under kriget, 
och när kodblocken användes på det här sättet  
blev det lättare för de allierade att gissa sig till 
innehållet i den trafi ken. 

När kalla kriget började gick det alltså att 
utnyttja dessa meddelanden mot annan ryska 
spiontrafi k. 1948 upphörde användningen av 
kopierade kodblock i princip helt, då ryssarna 
tack vare sitt eget spionage fått ett visst hum om 
vad som pågick. 

Under åren fram till 1957 bedrev de allierade 
underrättelsetjänsterna operation Venona där 
ryska meddelanden från hela världen samlades 
ihop och matchades mot varandra, men värdet 
av den information man kunde ställa samman 
minskade allteftersom de fl esta spioner som 
skickades ut under krigsåren kallades hem eller 
successivt ersattes under början av femtiotalet. 
Det var dock först 1986 som denna forcering av 
meddelanden blev känd för den stora allmän-
heten.

Det fanns alltså en historisk kunskap om fa-
rorna med att använda samma kod fl era gånger. 
Ryssarnas misstag var dock långt ifrån fullstän-
digt – den text som krypterats var alltid ”kodad” 
och alla viktiga namn skyddades av täcknamn. 
Man kan likna det vid det Microsoft gjorde med 
lösenordsdatabaserna: även efter att krypte-
ringen fallit bort återstod den lägre graden av 
säkerhet.

Hur tänkte programmerarna?
Det är lätt att göra misstag med kryptografi . 
Men nio gånger av tio görs sådana misstag av 
folk som har begränsad kunskap om krypton 
och framför allt begränsad kunskap om prak-
tisk forcering. Resultatet är också lika ofta en 
stor, men inte fullständig skada. 

P E R S P E K T I V

 eprint.iacr.org/2005/007.pdf – 
Beskriver hur Word- och Exceldoku-
ment enkelt kunnat forceras trots att de 
skyddats med 128-bitarskryptering. 

 www.bindview.com/Services/
razor/Advisories/1999/adv_WinNT_
syskey.cfm – Beskriver hur Windows 
lösenordsfi l kunde forceras trots att den 
skyddades med SYSKEY och angriparen 
inte hade tillgång till nyckeln.

 www.cs.rockhurst.edu/seminars/
CS2002/WEP/ – Beskriver svagheter-
na i WEP inklusive för små nyckel-
mängder och följande återanvändning 
av nyckelströmmar.

 www.nsa.gov/publications/
publi00039.cfm – Operation Venona. 
(Beskrivningen koncentrerar sig mer 
på spionaget och personerna än på 
återanvändningen av kodböcker.)
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Men hur tänker programmerarna egentligen, 
om man tittar till exempel på problemet med 
Microsofts Offi cedokument? Rent program-
meringstekniskt kan lösningen ha blivit unge-
fär att man först kontrollerar om kryptovek-
torer fi nns initierade och, om så är fallet, använ-
der dessa. Men rent förnuftsmässigt kanske 
programmerarna tänkte att en nyckelström 
bara kan bli identisk om dokumentet har sam-
ma namn och lösenord, och att det i så fall 
ju ändå kommer att skriva över sig självt. Men 
problemet är ju att dokumentet redan kan ha 
kopierats eller skickats till någon annan.

Värdet av fristående kryptoprodukter
Slutligen ställer vi oss kanske frågan hur pro-
grammerarna testade koden. Sannolikt gjorde 
man relativt omfattande acceptanstester. Man 
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de bara används en gång – har de använts två 
gånger är det enkelt att hitta de meddelanden som 

använt samma nyckel och forcera texten med 
vanliga statistiska metoder.
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Om användaren 
sparar sitt doku-
ment fl era gånger 
användes i detta 
fall samma nyckel-
ström, och de 
krypterade doku-
menten kunde 
därigenom for-
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BRA KRYPTON, DÅLIG KRYPTERING

provar då att man kan byta lösenord och spara 
dokument ett stort antal gånger, att tidigare 
lösenord inte kan användas för att öppna en 
annan version, och att ett kortare lösenord inte 
trunkeras med ett längre som använts i samma 
session. Andra exempel på typiska kontroller 
kan vara att byta lösenord fl era gånger i rad – 
något en vanlig användare aldrig skulle göra 
under normalt bruk av programmet.

Slutsatsen måste bli att korrekt användning 
av kryptering kräver mer än enbart program-
meringskunskaper, och att man bör iaktta för-
siktighet med alla applikationer som inte har 
kryptering som sin huvuduppgift. 


