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Emlékeztető

Szükséges jelölések:

Üzenet (p): a feladó által küldendő, titkosítatlan szöveg.

Titkosított üzenet (s): a fogadó fél által kapott kódolt üzenet.

Titkos kulcs (k): olyan információ (leggyakrabban szám,
karakterlánc) mely segítségével a p titkosításra (szimmetrikus
kulcsú kriptográfia esetén dekódolásra is) kerül.

Titkosító függvény/algoritmus (E(p, k)): olyan (a mi
esetünkben egyelőre kétváltozós) matematikai függvény, mely a
p és k felhasználásával előállítja s-t.

Dekódoló függvény/algoritmus (D(s, k)): olyan (a mi
esetünkben egyelőre kétváltozós) matematikai függvény, mely s
és k felhasználásával visszaállítja p-t.

Megjegyzés: a könnyebb tárgyalás miatt számunkra mind p, mind s
számok sorozatából fog állni.



Emlékeztető

Mivel a titkosításhoz és dekódoláshoz szükséges kulcs megegyezik,
ezért nélkülözhetetlen annak biztonságos továbbítása!



Bevezetés

Szimmetrikus algoritmusok két fő csoportja

1 Blokktitkosítók: az üzenetet valamilyen elv szerint blokkokra
bontják, majd a blokkokat külön-külön titkosítják. A "darabolás"
a modern kriptorendszerekben fix méret szerint történik (pl. DES
esetén 64 bites blokkok), de a több száz éves titkosított
szövegekben találhatunk példát a szavanként történő tagolásra is
(a változó szóhosszak miatt ezt viszont nehéz algoritmizálni).

2 Folyamtitkosítók: az üzenet feldolgozása karakterenként
(számjegyenként) folyamatosan történik. Első ránézésre olyan
mintha blokktitkosításról lenne szó ahol a blokkméret "egy
egység", valójában azonban teljesen másról van szó: a kulcs egy
pszeudo-random generált folyam, így az üzenet egységeit (a
számokat) ennek a folyamnak a folyamatos felhasználásával
titkosítják.



Példa

Egy egyszerű példa blokktitkosításra

Egy igen egyszerű példa ha az üzenetet 2 betűs (számos) blokkokra
bontjuk, majd minden egység első betűjét k1 = 3 egységgel jobbra
toljuk, a második betűt pedig k2 = 2 egységgel balra. Az E(p, k) és
D(s, k) függvények az alábbiak szerint írhatóak le:

E(p, k) = (pi1 + 3 (mod 26), pi2 − 2 (mod 26)), ahol pi jelzi a
titkosítatlan szöveg i-edik blokkját (i1 annak első, i2 a második
betűjét.)

D(s, k) = (si1 − 3 (mod 26), si2 + 2 (mod 26)), ahol si jelzi a
titkosított szöveg i-edik blokkját.

Így például az al | ma szóból dj | py lesz. Figyeljük meg, hogy míg pl.
a múlt órán látott egyszerű titkosításnál az a betű minden esetben
ugyanúgy került titkosításra, addig most az első a-ból d lett, a
másodikból y.



Példa

Egy egyszerű példa a folyamtitkosításra

Az üzenet elküldésekor a titkosítás folyamatosan történik (ahogy a
postára beérkezik egy csomag, már továbbítják is, ahelyett, hogy több
levelet összevárnának). Ehhez szükséges, hogy ahogy az üzenet
"egységeinek" beérkezésével párhuzamosan generálásra kerüljön egy
pszeudo-random kulcsfolyam, melynek számai felhasználódnak a
titkosítás során. Egy precíz példa helyett az alábbi ábra jól szemlélteti
a szituációt.

A kommunikációs csatornán az "apple" szó betűnként halad át



Támadások

A kriptográfiai támadások célja a kulcs megszerzése. A támadások
során feltehető, hogy maga a titkosító algoritmus nyilvános. Két fő
csoport különíthető el:

1 Brute-force támadások: a legegyszerűbb támadástípus, mely
egyszerűen az összes létező kulcs kipróbálásából áll. Ide
tartoznak az ún. szótáralapú támadások, ahol a feltöréshez egy
"gyakran használt kulcsok/jelszavak" listát használnak
(password, 1234, nemtudodmeg, jelszó, titkos,. . . ).

2 Kriptoanalízis: olyan támadások tartoznak ide, melyek a
titkosító algoritmus tulajdonságait felhasználva próbálják
megszerezni a kulcsot (vagy közvetlenül visszafejteni az
üzenetet). A feltörésben segítséget nyújthat ha ismerjük az
üzenet szerkezetét, vagy akár egy-egy titkosított üzenetrész
titkosítatlan megfelelőjét.



Kriptoanalízis

A kriptoanalízis és a lingvisztika

Az üzenet nyelvének ismeretében a nyelvészet tudománya is segíthet
a titkosítás feltörésében:

A magyar nyelv leggyakoribb betűje az e, így ha az algoritmus
az ugyanolyan betűket ugyanúgy titkosítja az ehhez hasonló
információk felhasználhatóak.

Ha tudjuk, hogy levélről van szó, úgy az első néhány szó
valószínűleg a megszólítás (Kedves, Tisztelt,. . . )

A magyar nyelvben az y rendszerint gy, ly, ny, ty-ként fordul elő.

A gyakran előforduló kis szótagszámú részletek általában
névelők.



Kriptoanalízis

A kriptográfiai algoritmusok tervezése során a rendszer készítőinek az
alábbi típusú támadásokra kell felkészülniük:

A támadó csak a titkosított szöveget ismeri (ideális eset).

A támadó ismeri a titkosított szöveget és néhány
titkosítatlan-titkosított üzenetpárt.
A támadó ismeri a titkosított szöveget és néhány általa
választott titkosítatlan-titkosított üzenetpárt.

A támadó titkosítatlan szöveget választ és megkapja annak a
titkosított változatát és/vagy
A támadó titkosított szöveget választ és megkapja annak a
titkosítatlan párját.



Kriptorendszerek biztonsága

Egy kriptorendszert feltétel nélkül biztonságosnak nevezünk
amennyiben a (tetszőleges számú) titkosított üzenetből a kulcs
hiányában bizonyíthatóan lehetetlen visszanyerni az eredeti
szöveget.

Az egyetlen feltétel nélkül biztonságos kriptorendszer az ún. OTP
(One Time Pad), mely során az üzenet betűit egy, az üzenettel
megegyező hosszú (vagy annál hosszabb) kulcs azonos helyen
szereplő számaival toljuk el (első betűt az első számmal,
másodikat a másodikkal, stb.) moduláris aritmetikát használva
(pl. angol abc esetén mod 26), majd a titkosításhoz használt
kulcsot soha többet nem használjuk fel (csak az adott üzenet
dekódolásához). Ha a kulcs átadása a küldő és fogadó fél között
biztonságos akkor az OTP matematikailag bizonyíthatóan
feltörhetetlen.



Kriptorendszerek biztonsága

Egy kriptorendszert számítástechnikailag biztonságosnak
nevezünk ha az alábbi feltételek közül valamelyik teljesül:

A kódolt információ feltörésének "költsége" (hardver-,
szoftverszükségletek, a munkán dolgozó emberek fizetése, . . . )
meghaladja az információ értékét.

A kódolt információ feltöréséhez szükséges idő nagyobb, mint az
információ hasznos élettartama (pl. ha 1 hét feltörni azt az
üzenetet, hogy "Holnap támadunk", akkor a kriptorendszer ellátta
a feladatát).



Szimmetrikus kriptorendszerek - monoalfabetikus kr.

Affin kriptorendszer

Egy monoalfabetikus1 kriptorendszer, mely az alábbiak szerint írható
le:

E(p,k): si = k1 · pi + k2 (mod n), ahol si a titkosított, pi a
titkosítatlan üzenet i-edik karaktere (számként), k = (k1, k2) a
kulcs, n pedig az abc hossza.

D(s,k): pi = k−1
1 · (si − k2) (mod n).

Megjegyzés

Az előző órán tanultak alapján a kriptorendszer csak akkor
működőképes, ha k−1

1 létezik, azaz ha (n, k1) = 1.

A k1 = 1, k2 = 3 esetet Caesar-titkosításnak nevezzük.
1Olyan titkosítás, mely során ugyanannak a betűnek mindig ugyanaz a titkosított

párja. Szokás helyettesítő titkosításnak is nevezni.



Szimmetrikus kriptorendszerek - monoalfabetikus kr.

Permutációs kriptorendszer

Az affin kriptorendszer (egyik) gyengesége, hogy egyetlen
titkosítatlan-titkosított betűpárból kiszámolható k1 és k2. Ezt
kivédhetjük ha ún. permutációs kriptorendszert használunk, melynek
lényege, hogy előre elkészítjük a felhasznált abc egy permutációját,
majd az eredeti üzenet betűit megfeleltetjük az így kapott permutáció
azonos helyen szereplő betűinek. Ilyen módon ha csupán az angol abc
kisebetűivel dolgozunk már úgy is 26! különböző helyettesítés
fordulhat elő.

Megjegyzés

Sajnos mind az affin, mind a permutációs kriptorendszer érzékeny a
lingvisztikai alapú (pl. gyakoriságvizsgálat) támadásokkal szemben



Szimmetrikus kriptorendszerek - monoalfabetikus kr.

A monoalfabetikus kriptorendszerek feltörése nehezíthető, ha egy-egy
betű helyett betűpárokat (betűhármasokat, stb.) titkosítunk.
(Természetesen ez nem nevezhető a klasszikus értelemben vett
monoalfabetikus titkosításnak, hiszen itt egy betű titkosított párja nem
mindig ugyanaz, ám egy adott "betűblokk" képe mégis ugyanaz.)
Azonban elméleti szinten az ilyen titkosítás is érzékeny a
lingvisztikai támadásokkal szemben (book, look, ny, ly, gy, th, . . . ),
így a biztonság fokozása főként az egy csoportba eső betűk számának
növelésével lehetséges, ám ez érzékennyé teszi az üzenetet a
matematikai alapú támadásokkal szemben.

Ezen gyengeség kivédése úgy lehetséges, ha olyan kriptorendszert
készítünk, amelyben az eredeti üzenet egy-egy betűje (betűblokkja) a
titkosítás során több különböző betűvé (betűblokká) is átalakulhat.



Szimmetrikus kriptorendszerek - polialfabetikus kr.

A korábban említett probléma elleni védekezésként megszülettek az
ún. polialfabetikus kriptorendszerek. Valójában ezek monoalfabetikus
helyettesítésések egymásutániságából állnak, azonban egy kulcs(szó)
dönti el azt, hogy egy-egy betűre a titkosítási folyamatban melyik
monoalfabetikus szabály vonatkozzon. A legismertebb polialfabetikus
kriptorendszer az ún. Vigenère titkosítás.

Vigenère algoritmusa

Az alapgondolat csupán annyi, hogy a feladó és a címzett választanak
egy kulcsszót (legyen ez most apple), majd a titkosítás során ezt az
eredeti üzenet felé másolják annyiszor ismételve, hogy az üzenet
minden betűje fölött az apple szó valamelyik betűje szerepeljen. Ezt
követően az eredeti szöveg megfelelő betűit annyival tolják el
amennyi a felette szereplő betű "értéke".



Szimmetrikus kriptorendszerek - polialfabetikus kr.



Szimmetrikus kriptorendszerek - polialfabetikus kr.

Vigenère algoritmusa - példa

A fenti táblázat segítségével gyorsan el lehet készíteni az üzenet
titkosítását. Legyen a kulcsszavunk az apple, míg az üzenet i love
cryptography. Először elkészítjük az alábbi megfeleltetést:

a - p p l e - a p p l e a p p l e a p
i - l o v e - c r y p t o g r a p h y

Vigenère algoritmusa - példa

Ezt követően a fenti táblázatban megkeressük az alma szó éppen
soron következő betűjének a sorát és az alatta szereplő üzenetbeli betű
oszlopát. Ezen sor és oszlop metszéspontja lesz a titkosított betűnk.



Szimmetrikus kriptorendszerek - polialfabetikus kr.

a - p p l e - a p p l e a p p l e a p
i - l o v e - c r y p t o g r a p h y
i - a d g i - c g n a x o v g l t h n

Megjegyzés

Jelölje ℓ a kulcsszó hosszát, n pedig a felhasznált abc-ét. Ekkor a
rendszer a következőképpen írható le:

E(p,k): si = pi + ki (mod ℓ) (mod n).

D(s,k): pi = si − ki (mod ℓ) (mod n).

Nagy gyengeség, hogy ha valaki rájön a kulcsszó hosszára (ℓ), akkor
lényegében fel tudja bontani a titkosított szöveget ℓ darab
monoalfabetikus titkosításra, ami innentől kezdve már könnyen
feltörhető. A kulcs hosszának megállapítása pedig a titkosított
szövegben előforduló ismétlődő részek közötti távolság segítségével
viszonylag egyszerű.



Szimmetrikus kriptorendszerek - blokktitkosítók

Ahogy korábban már szó volt róla a (szimmetrikus) kriptorendszerek
két fő ága az ún. blokktitkosító algoritmusok, illetve a
folyamtitkosítók. Az alapgondolat az előadás korábbi diáiból már
ismert, így innentől csak a két legelterjedtebb blokktitkosító
algoritmussal foglalkozunk.

Data Encryption Standard

Az algoritmust Horst Feisel fejlesztette ki a 70-es években és egészen
a 2000-es évek elejéig használatban volt. A mai számítógépek
azonban a rövid kulcsméret miatt hamar fel tudják törni, ezért
manapság már alig fordul elő valahol. A biztonságosabb változata a
triple-DES, mely (egyelőre) biztonságos, ám néhány év múlva ez is
könnyen feltörhető lesz.



Szimmetrikus kriptorendszerek - DES

A DES működése

A pontos algoritmus igen bonyolult, így jelen esetben csupán az
alapokra térünk ki.

A bemenet és kimenet mérete egyaránt 64 bit (blokkméret). A
bemenetet az elején kétfelé váják, majd külön-külön dolgozzák
fel. Ha a blokk ennél rövidebb, akkor ún. padding segítségével
kiegészítésre kerül.

A kulcs hossza 56 bit (valójában 64 bites, de 8 bitet nem
használnak belőle).

A titkosítás első és utolsó lépése egy kezdeti (és végső)
permutáció, melyek egymás inverzei. Ennek kriptográfiai
jelentősége nincs, szimplán a bemenet átrendezése a könnyebb
számolás miatt.



Szimmetrikus kriptorendszerek - DES

DES - folyt.

A titkosítás 16 lépcsőben (ún. körökben) zajlik. Minden körben
ugyanaz történik (permutációk és helyettesítések), csak más
bemenettel és más alkulcs felhasználásával.

Az alkulcsok előállítása az előző alkulcs biteinek eltolásával
(shift) és permutációkkal történik.

A titkosítás és dekódolás lépései ugyanazok, csak ellentétes
irányban.

Megjegyzés

Egy-egy körön belül az előző körből nyert kettévágott üzenet jobb felére
egy, az adott körhöz tartozó alkulcsot is felhasználó, ún. "kör-függvényt"
alkalmaznak, majd az így nyert kimenetet XOR művelettel a bal oldalhoz
adják (helyettesítés). Végül a két oldalt megcserélik (permutáció) és
kezdődik a következő kör.



Szimmetrikus kriptorendszerek - DES

William Stallings: Cryptography and Network Security, Principles and
Practice, 6. edition, 2014.



Szimmetrikus kriptorendszerek - DES

Titkosítás DES segítségével (de inkább ne)

Linuxon az OpenSSL programcsomaggal lehetőségünk nyílik
különböző algoritmusokat (köztük DES-t is) felhasználni a fájljaink
védelmére. A DES-el történő titkosítást az alábbi parancs segítségével
tehetjük meg:

openssl des-ecb -in <infile> -K <8 byte-os kulcs> -out <outfile>
openssl des-ecb -in uzenet.txt -K 0001020304050607 -out titok.enc

Az ECB-nél az ugyanolyan üzenetblokkok titkosított képe megegyezik, így
ha mindenképp szeretnénk átélni a 70-es évek nosztalgiáját, de valamilyen
szintű biztonság azért mégis elvárt, úgy mindenképp kerüljük el ennek a
használatát.



Szimmetrikus kriptorendszerek - DES

Titkosítás DES segítségével - folyt.

Az ECB-nél látott gyengeség kivédéséhez lehetőségünk van CBC-t
használni, ahol egy blokk a titkosítás után XOR művelettel a
következő, még nem titkosított blokkhoz adódik. Az első blokkhoz az
ún. (64 bites) inicializációs vektor kerül hozzáadásra.

openssl des-cbc -in <if> -K <kulcs> -iv <inicializációs vektor> -out <of>

Lehetőségünk van hexadecimális kulcs helyett jelszót is megadni:
openssl des-cbc -in <infile> -k <jelszó> -out <outfile>

A jelszóval történő titkosítás esetén a program magától generál egy véletlen
byte-sorozatot (salt) aminek köszönhetően két egyező jelszó is másféle
kulcsot eredményez. A salt az -S paraméterrel általunk is megadható.

Ha "lakossági célokra" biztonságos DES algoritmust szeretnénk, akkor az
ún. triple-DES-t kell használnunk, melynek szintaxisa hasonló a
korábbiakhoz, a kulcshossz azonban lehet kétszerese a hagyományosnak
(des-ede-cbc), vagy akár háromszorosa is (des-ede3-cbc).



Köszönöm a figyelmet!


