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Emlékeztető

Eddig a modern kriptorendszerek közül röviden kitértünk a DES
algoritmusra, mely egy blokktitkosításon alapuló módszer. Azonban a
DES legtöbb változata mára elavulttá vált, így a használata nem
biztonságos (az igazsághoz hozzátartozik, hogy az ún. triple-DES
egyik változata (ún. keying 1) egyelőre "lakossági célra"
biztonságosnak mondható, ám a meet-in-the-middle típusú támadások
az effektív kulcsméretet a 3 × 56 bitről 112 bitre redukálják, emiatt a
használatát ennek sem javasolják).

A DES rendszert a 2000-es évektől fokozatosan felváltja a szintén
blokktitkosításon alapuló AES rendszer.
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Advanced Encryption Standard (2001)

Az AES lépései véges testek feletti mátrixműveletekből állnak. Emiatt
csupán az általános elv kerül ismertetésre.

Blokkméret: 128 bit (4 × 4 byte-os mátrix).

Kulcsméret: 128, 192, 256 bit (a 192 és 256 bites kulcsok elegek
az NSA által tárolt TOP SECRET információk titkosításához). A
kulcs szintén mátrixként tárolódik. A 192 bites kulcs
segítségével történő titkosítás 20%-al több processzoridőt
igényel, míg a 256 bites kulcs felhasználása 40%-al többet.

Körök száma: a DES-hez hasonlóan a titkosítás itt is több
(majdnem) ugyanolyan kör ismétlésével történik. A körök száma
(n) a kulcs méretétől függően 10, 12, vagy 14 (ez indokolja az
extra 20, illetve 40%-nyi CPU időt).
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Az AES főbb lépései

1 Kulcsbővítés: egy kulcsfüggvény (helyettesítések, eltolások)
segítségével a kezdeti kulcsból létrejönnek az adott körökhöz
tartozó kulcsok: körönként 4/6/8 db 4 byte-os kulcsszó a kulcs
méretétől függően.

2 Kezdeti (0.) kör: XOR művelettel a 0. körhöz tartozó kulcs
hozzáadódik a kezdeti szöveghez.

3 Következő n − 1 kör: négy művelet egymás után elvégezve:
1 SubBytes: az éppen aktuális üzenet byte-jainak helyettesítése egy

ún. Rijndael féle S-doboz byte-jaival. Az S-doboz feladata, hogy
a kulcs és a titkosított szöveg közötti kapcsolatot elfedje.

2 ShiftRows: egy egyszerű mátrixon belüli soreltolás.
3 MixColumns: véges test feletti helyettesítéses mátrixműveleteket

hajt végre az üzenetmátrix oszlopain.
4 AddRoundKey: a 0. körben látott művelet.
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Az AES főbb lépései - folyt.

4 Utolsó kör: egy hagyományos kör azzal a különbséggel, hogy itt
nincs MixColumns lépés.

Megjegyzés

Az AddRoundKey művelet kivételével a kör többi lépése nem járul
hozzá a biztonság növeléséhez. A szerepük csupán az, hogy a kulcs és
az üzenet kapcsolatát elfedjék, illetve, hogy biztosítsák, hogy ha
ugyanazon kulcs használata mellett az üzenetben kis változtatást
hajtunk végre (pl. átírunk egy betűt) úgy a titkosított szöveg "teljesen
máshogy" nézzen ki (ún. lavina hatás).
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Dekódolás

Mivel minden körben lényegében mátrixműveletek, illetve egy XOR
művelet történik, így ezeket könnyedén lehet invertálni. Így a
dekódolás majdnem ugyanúgy zajlik, mint a titkosítás. Az AES
különböző változatai azonban kisebb módosításokkal biztosítják,
hogy a visszafejtés művelete ne "szó szerint" a titkosítás megfordítása
legyen.

Megjegyzés

A kutatók (és hackerek) folyamatosan dolgoznak az AES feltörésén. A
jelenlegi legjobb eredmény az, hogy a 128 bites kulcsot sikerülhet O(2126)
idő alatt feltörni (azaz lényegében a 128 helyett csak egy 126 bites kulcsot
kell visszafejteni) és így már "csak" néhány milliárd év szükséges a
feltöréséhez (a jelenlegi szuperszámítógépekkel). Így a legjobb mód a titkos
kulcs megszerzésére, ha a brute-force eljárást a kód helyett közvetlenül azon
az emberen alkalmazzuk aki az üzenetet megírta.
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Az AES használata

Az OpenSSL programcsomag segítségével könnyen titkosíthatjuk a
fájljainkat akár AES-el is

openssl aes-128-cbc -k <jelszó> -in <infile> -out <outfile>

openssl aes-128-cbc -k alma -in uzenet.txt -out uzenet.aes

A dekódoláshoz csupán meg kell adnunk a -d kapcsolót pl. az -in előtt
(-d -in). A 128 természetesen cserélhető 192-re, vagy 256-ra is.

Fontos figyelni arra, hogy ilyenkor a jelszó a "hátunk mögött álló"
személy számára látható lesz. Ha ezt el szeretnénk kerülni,
egyszerűen hagyjuk ki a -k kapcsolót. Ekkor a program bekéri a
jelszót, ám a begépelése közben az nem fog látszani.
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A folyamtitkosító algoritmusok lényege, hogy az információt nem
bontják blokkokra, hanem a titkosítás az információ "egységeinek"
(számok, karakterek, szavak, stb.) továbbításával párhuzamosan
történik. Bár első ránézésre csábító egy blokktitkosítóra is
folyamtitkosítóként gondolni (hiszen az üzenetet/csomagot el tudjuk
küldeni 64 − 128 bites egységekben), ám a folyamtitkosítók lényege,
hogy minden titkosítandó egység más-más kulcs segítségével kerül
kódolásra (ezzel szemben a blokktitkosító algoritmusok esetén egy
adott kulcsot használunk az összes üzenetblokkhoz).

A fentiek miatt nélkülözhetetlen valamiféle (pszeudo) véletlen szám
generátor felhasználása.
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(Pszeudo) véletlen számok használata a titkosítás során

Igen sok algoritmus és protokoll használ a titkosítás (vagy
biztonságos kommunikáció) során véletlen számokat. Néhány példa:

RSA kulcsgenerálás.

Az egy-egy munkamenethez tartozó kulcsok generálása néhány
hálózati protokoll esetén.

Kommunikáló felek hitelesítése (ismétléses támadások kivédése).

És természetesen a folyamtitkosító algoritmusok.

A számítógép által generált véletlen számsorozat viszont (az esetek
túlnyomó többségében) nem ténylegesen véletlen, ezért szokás
pszeudo (=ál, hamis) véletlen számoknak nevezni őket. A diasor
további részében viszont a pszeudo szó használatától eltekintünk.
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Generált véletlen számsorozattal szembeni elvárások

Ahhoz, hogy egy számsorozatot jól tudjunk használni a titkosítás
során az alábbi két feltételnek kell megfelelnie:

1 Egyenletes eloszlás: ha elég hosszú számsorozatot nézünk,
akkor egyrészt ne szerepeljen benne valamelyik szám
szignifikánsan többször (kevesebbszer) a többinél, másrészt ne
forduljon elő az, hogy egy-egy adott szám a sorozat egy
bizonyos részén összpontosul. Ennek vizsgálata statisztikai
tesztekkel könnyen megoldható.

2 Függetlenség: a számsorozat egy részének birtokában ne
tudjunk következtetni a többi részre. Sajnos a függetlenség
vizsgálatára nem áll rendelkezésünkre módszer, ám több olyan
teszt létezik, mely segítségével ezt cáfolni lehet. Így arra
törekszünk, hogy egy számsorozat függetlenségét sikerüljön elég
sokszor "nem megcáfolni".
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A folyamtitkosítók általános működése

A klasszikus folyamtitkosító algoritmusok általában byte-onként
dolgozzák fel a bemeneti adatot, ám természetesen lehetőség van akár
bitenkénti, akár nagyobb egységekben történő feldolgozásra is. A
legegyszerűbb verziója az, mikor a véletlen szám generátorunk által
készített 8 bites random egységeket az üzenet byte-jaihoz a XOR
művelettel hozzáadjuk. A kulcs ismeretében a dekódolás egyszerű,
ám annak hiányában szinte lehetetlen.
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Megjegyzés

Amennyiben a véletlen számok generálása megfelelő, úgy a
folyamtitkosítók legalább annyira biztonságosak, mint a
blokktitkosító algoritmusok. A blokktitkosítókkal szemben két nagy
előnnyel rendelkeznek:

1 Gyorsabb implementálhatóság: rendszerint egyszerűbb az
algoritmus.

2 Gyorsabb működés: az egyszerű algoritmusnak köszönhetően a
titkosítás lényegesen gyorsabban zajlik.
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Megjegyzés

Az előnyök mellett azonban hátrányai is vannak:

1 Kulcs újrahasznosítás: a blokktitkosítók esetén ugyanaz a kulcs
felhasználható tetszőleges számú üzenet titkosítására, hisz az
adott körökben szereplő lépések gondoskodnak arról, hogy a
kulcs és a szöveg közötti kapcsolat el legyen fedve. Ezzel
szemben a folyamtitkosítók esetén ha ugyanazt a kulcsot
használjuk fel egy másik szöveg titkosítására, úgy a kód feltörése
rendkívül egyszerűvé válik (ha a kulcs ugyanaz, akkor ha a két
titkosított szöveget XOR-al összeadjuk, úgy az eredmény
megegyezik a két titkosítatlan üzenet XOR-al történő
összekapcsolásával. Innentől ha az egyik üzenetet ismerjük, a
másik is ismertté válik anélkül, hogy bármilyen információval
rendelkeznénk a kulcsról).
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RC4 - Rivest Cipher 4

Ron Rivest (az RSA egyik megalkotója) által tervezett
folyamtitkosításon alapuló algoritmus. Maga az algoritmus igen
egyszerű, mind az implementáció, mind a titkosítás igen gyors.

Az RC4 algoritmus

1 Először a 0, . . . , 255 számok egy permutációját készítjük el.
Ehhez legyen ℓ a kulcs hossza byte-okban megadva (min. 1,
max. 256)
S = [0, 1, . . . , 255];
int j = 0;
for(int i=0;i<256;i++){

j = (j + S[i] + kulcs[i % ℓ]) % ℓ;
S[i] ↔ S[j] csere;

}
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Az RC4 algoritmus

2 Az első lépést követően a kezdeti kulcs többé nem kerül
felhasználásra. Az algoritmus további része az S tömbbel
dolgozik:

int i, j = 0;
while(1){

i = (i + 1) % 256;
j = (j + S[i]) % 256;
S[i] ↔ S[j] csere;
k = S[(S[i] + S[j]) % 256];

}

3 Végül k értékét XOR művelettel hozzáadjuk a titkosítatlan
szöveg éppen aktuálist byte-jához.
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Megjegyzés 1.

Amennyiben az inicializáció kulcs generálása biztonságos, úgy az
RC4 algoritmus is az. Az ún. WEP algoritmus egyik gyengesége épp
az RC4-hez használt kulcs generálásában rejlett. Annak ellenére,
hogy maga a titkosítás igen erős, ám a kezdeti kulcs sebezhetősége
miatt egyre több hálózati protokollban tiltott a használata (2015-től pl.
a TLS sem használhatja, sőt még az Internet Explorer 11-es verziója
sem támogatja).

Megjegyzés 2.

A közhiedelemmel ellentétben az RC2 nem az RC4 elődje.
Hasonlóképp az RC5 és RC6 nem az RC4 fejlettebb verziói. Az
RC2,5,6 mind blokktitkosítók, míg az RC4 folyamtitkosító.
Érdekességképp az RC3-at még a fejlesztése alatt feltörték. Az RC1
pedig sosem jelent meg.



Aszimmetrikus
kriptorendszerek
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Bevezetés

A már látott szimmetrikus titkosító algoritmusokkal szemben az ún.
aszimmetrikus algoritmusok lényege, hogy az információ
titkosításához használt kulcs teljesen más, mint ami a visszafejtéshez
szükséges. Ez több előnnyel rendelkezik a szimmetrikus
kriptorendszerekkel szemben:

1 A titkosításhoz használandó kulcsot nem szükséges védenünk,
hisz annak ismeretében a visszafejtés nem lehetséges.

2 Könnyen alkalmazható különböző hitelesítési algoritmusokban,
hisz a privát kulcs rendszerint egyetlen ember tulajdonában van,
így ha pl. elküldjük azt a titkosított üzenetet a címzettnek, hogy
"Ha Bob vagy, írd vissza, hogy hello!", úgy meggyőződhetünk
arról, hogy a válasz ténylegesen tőle érkezik-e (más nem tudja
dekódolni az üzenetünket).
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Bevezetés

Természetesen az aszimmetrikus algoritmusok több hátránnyal is
rendelkeznek a szimmetrikus rendszerekkel szemben:

1 A titkosítás rendszerint lassabb.

2 Minden egyes, a kommunikációban résztvevő félnek szükséges
egy-egy privát kulcsot generálnia. Így pl. egy 5 fős beszélgetés
titkosításához minden félnek rendelkeznie kell 1 − 1 privát és 4
ún. publikus kulccsal.

Ezen problémák miatt az aszimmetrikus rendszereket főként
(felhasználó)hitelesítési algoritmusok során, illetve a szimmetrikus
titkosítás kulcsának a biztonságos továbbításához szokták
felhasználni.
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Az ilyen típusú titkosító algoritmusok három nagy csoportba
oszthatóak:

1 Prímfaktorizáción alapuló algoritmusok: azon a feltevésen
alapulnak, hogy míg két nagyon nagy prímet könnyű
összeszorozni, addig egy hatalmas számról megmondani, hogy
melyik két prím szorzata már igen nehéz.

2 Diszkrét logaritmuson alapuló algoritmusok: az ilyen
titkosítás alapja az, hogy ha tekintünk egy nagy p prímet és a
modulo p maradékosztály elemeit, akkor az ax ≡ k (mod p)
kongruenciát csupán a, k és p ismeretében nehéz megoldani.

3 Elliptikus görbe alapú titkosítás: viszonylag ritkán használt
titkosítási mód annak ellenére, hogy kisebb kulcsok használata
mellett érhető el ugyanaz a biztonság, mint a fenti két esetben.
Az elve annyi, hogy véges test feletti ún. elliptikus görbéken
lévő egész pontok megkeresése matematikailag igen nagy
erőforrást igénylő feladat.
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Példa

A prímfaktorizáció és a diszkrét logaritmus használhatóságának
bemutatása az alábbi két példával jól szemléltethető:

1 Bob felteszi az általa kezelt levelezőlistára az alábbi számot:
n = 11398009713181119007003139865768053573233826 . . .
. . . 1500714121611891. Bárki aki titkosított üzenetet szeretne
neki írni felhasználhatja ezt a "Bob titkosítás" nevű
algoritmusban. Bob a megkapott levelek tartalmát könnyedén
visszafejti azzal az egyszerűen ellenőrizhető ténnyel, hogy
n = 123704460845915294158263842213 × . . .
. . .× 921390355306453757822356042807.

Ha valaki csak n-et ismeri, akkor annak a két prímfaktorát szinte
lehetetlen meghatároznia (természetesen ilyen "kis" számok
esetében még igen könnyű).
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Példa

2 John megosztja néhány ismerősével az alábbi információt:
a = 23
k = 87451309362976211764331237294
p = 576128777048823391460081496583

Ezt követően azt mondja, hogy aki szeretne neki titkos üzenetet
írni az felhasználhatja hozzá John algoritmusát és a tényt, hogy

ax ≡ k (mod p)

Amint az üzenetek beérkeznek, John egyszerűen dekódolja őket
annak a titkos információnak a birtokában, hogy x = 15687235.



Köszönöm a figyelmet!


