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Aszimmetrikus titkosítás - RSA

A Rivest-Shamir-Adleman titkosítás

Talán a legismertebb és legelterjedtebb titkosítási forma. A biztonsága
két feltevésen alapul:

1 A "nagy számok" prímtényezőkre való felbontása nehéz.

2 A "nagy modulusban" történő gyökvonás matematikailag nehéz.

A fenti két feltevés érdekessége, hogy eddig nem sikerült bizonyítani
azt, hogy nem létezik gyors algoritmus ezekre a problémákra, így ha
valaki netán találna egyet, úgy az RSA egyik napról a másikra
feltörhetővé válna (ám aggódni azért nem kell, elég valószínű, hogy
mostanában nem lesznek ilyen algoritmusok).
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Az RSA algoritmus

Maga az algoritmus viszonylag egyszerű, a titkosítás akár még kézzel
is megoldható, természetesen kisebb prímek felhasználásával.

1 Első lépésben választunk két elég nagy prímet: p, q. Ezek a titkos
kulcs részét képezik. (Mivel egyre fejlettebb prímfaktorizációs
algoritmusok léteznek, így a prímek választásánál nem elég
annyi feltétel, hogy "nagyok" legyenek, ám ebbe bővebben nem
megyünk bele.)

2 Elkészítjük az n = p · q számot, mely a publikus kulcs részét
képezi, így nem szükséges titokban tartani. A kulcs hossza az n
bináris számrendszerbeli jegyeinek a száma. Ahhoz, hogy
biztonságos legyen az üzenetünk legalább 1024 bites kulcs
szükséges (tehát n-nek legalább 21024 nagyságúnak kell lennie).
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Az 1024-bites kulcs

Hogy éreztessük, hogy mégis milyen hosszúnak kell lennie n-nek
ahhoz, hogy elfogadható biztonságú legyen a titkosítás, álljon itt 21024

decimális alakja:

179769313486231590772930519078902473361797697894230657273

430081157732675805500963132708477322407536021120113879871

393357658789768814416622492847430639474124377767893424865

485276302219601246094119453082952085005768838150682342462

881473913110540827237163350510684586298239947245938479716

304835356329624224137216
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Az RSA algoritmus

3 Kiszámoljuk az ún. Carmichael-féle λ függvény értékét n esetén.
Bővebb matematikai ismeretek hiányában "fogadjuk el", hogy ez
nem más, mint a legkisebb közös többszöröse p − 1-nek és
q − 1-nek. Így λ(n) = lkkt(p − 1, q − 1). Ez szintén a titkos
kulcs részét képezi.

4 Választunk (szinte) tetszőlegesen egy olyan e számot, mely
λ(n)-nél kisebb és hozzá relatív prím (azaz (e, λ(n)) = 1). Ez a
szám a publikus kulcs része, így szabadon terjeszthető.

5 Meghatározzuk d ≡ e−1 (mod λ(n)) értékét. Ez a titkos kulcs
része.
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Megjegyzés

A kommunikációban résztvevő két fél közül a titkos kulccsal csupán a
küldő rendelkezik, így azt nem küldi el a társának. Ebből
megjegyezhető, hogy a privát kulcs részei a páratlan lépésekben
kapott számok (1, 3, 5). A publikus kulcsot viszont megosztjuk a
beszélgetésben résztvevő párunkkal, így ennek a részei a páros
lépésben nyert számok (2, 4).

Titkosítás

A titkosításhoz az üzenetet általában blokkokra vágják úgy, hogy a
blokkok (bináris) mérete kisebb legyen, mint n. A legegyszerűbb eset
ha karakterenként dolgozzák fel a szöveget, ám ez szükségtelenül sok
erőforrást igényel és kriptográfiailag nem biztonságos.
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Titkosítás, dekódolás - folytatás

Amint az üzenetet megfelelően feldarabolták (a továbbiakban m jelöli
az éppen titkosítandó blokkot) a küldő fél kiszámolja me (mod n)
értékét, majd az immár titkosított üzenetet (s) elküldi a titkos kulccsal
rendelkező fogadónak.

A dekódolás a titkos kulcs birtokában igen egyszerű, csupán sd

(mod n) értékét kell kiszámolni. Mivel d e-nek az inverze, így
könnyen látható, hogy ez miért megfelelő:

s ≡ me (mod n)

sd ≡ (me)d =(me)e−1
= me·e−1

= m (mod n)
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Példa

Legyen az üzenetünk apple grows on trees és kezeljük ezt szavanként.
A szavakat alakítsuk át számsorozatokká úgy, hogy minden karaktert
átváltunk az ascii kódjára:

097112112108101 103114111119115 111110 116114101101115

(Mivel az ascii kódtábla 0 − 255-ig terjed, így minden karaktert 3
számjeggyel ábrázolunk. Így pl. az a-nál 97 helyett 097-t írunk. Ez
indokolja a sorozat elején lévő 0-t, melynek természetesen a
számolásban nincs szerepe).

Válasszunk most két nagy prímet. Legyenek

p = 642414237259349, q = 602661834025549. Így

n = 387158542430843443333805107601.
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Példa - folytatás

Számoljuk ki λ(n) = lkkt(p − 1, q − 1) értékét (természetesen
nem kézzel): λ(n) = 96789635607710549564433455676.

Válasszunk most egy e számot úgy, hogy (e, λ(n)) = 1. Az
Euklideszi algoritmussal könnyen ellenőrizhető a relatív
prímség. Legyen e = 1234567.

Számoljuk ki d ≡ e−1 (mod λ(n)) értékét.
d = 95306314001270491149005956819.

Így a titkosításhoz minden rendelkezésünkre áll.
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apple grows on trees
097112112108101 103114111119115 111110 116114101101115

apple −→ 34101125659421027403240645634
grows −→ 103920205581167595951427512883
on −→ 344483921139261694665272381338
trees −→ 162868077742672278864663256814

Megjegyzés

Természetesen a fenti számolásokat szinte lehetetlen kézzel
elvégezni, így az ingyenes SAGE matematikai programcsomagot
használtuk hozzá. Gyakorláshoz hasznosak lehetnek az alábbiak:

Legkisebb közös többszörös: lcm(a, b)

Legnagyobb közös osztó: gcd(a, b)

a (mod b): mod(a, b)

a−1 (mod b): mod(a−1, b)
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Az RSA implementációi

Az algoritmussal igen sok programcsomagban, függvénykönyvtárban
találkozhatunk. Néhány elterjedtebb:

Java-ban a crypto és security függvénykönyvtárakban
szerepelnek a titkosításhoz szükséges függvények. Alternatív
módon használhatjuk a Bouncy Castle, vagy a cryptlib API-ját,
mely a kész algoritmust implementálta.

C#-ban a System.Security.Cryptography tartalmazza a
függvényeket, míg a Bouncy Castle, vagy a cryptlib API a kész
algoritmust.

Pythonban a Crypto függvénykönyvtár tartalmazza a szükséges
függvényeket, vagy itt is használhatjuk a cryptlib API-t ha kész
algoritmust szeretnénk.

C/C++-ban használható a cryptlib API.
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Megjegyzés

Ha programozás nélkül szeretnénk RSA-val titkosítani, úgy az
OpenSSL programcsomag használata javasolt. (Az OpenSSL-nek van
programozási nyelvekbe beépíthető API-ja is.)

2020 februárjában sikerült feltörni egy 829 bites kulcsot, így az 1024
bites kulcsméret egyelőre biztonságosnak mondható, ám már erősen
ajánlott a legalább 2048 bites kulcsok használata. Érdekesség, hogy a
829 bites kulcs feltöréséhez 2700 processzorévre volt szükség 2.1
GHz-es processzormagokkal. Ez azt jelenti, hogy ha az IK nagyjából
2300 egyetemi hallgatójának az átlagban 4 magos, 2.1 GHz-es
processzorát éjjel-nappal dolgoztatnánk, úgy kb. 3.5 hónapra lenne
szükség a dekódoláshoz. A Debrecenben lévő 3 szuperszámítógépnek
(Gyires, Apollo, Leo) pedig együtt dolgozva 6 − 8 hónapra.
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A Diffie-Hellmann kulcscsere algoritmus

Az egyik legelterjedtebb diszkrét logaritmus problémán alapuló
titkosítási algoritmus.

Emlékeztetőül a feltöréshez a feladat az x meghatározása az

ax ≡ b (mod n),

kongruenciában ahol a, b, n ismertek. Míg a valós számok körében a
probléma egyszerűen loga(b) kiszámolásával megoldható, addig a
modulo n maradékosztályban matematikailag igen nehéznek számít.

Megjegyzés

Ahogy a nevéből is kitűnik, ezt az algoritmust az üzenetek titkosítása helyett
a titkosításhoz használt kulcsok biztonságos továbbítására használják. Így
például fokozható a szimmetrikus algoritmusok hatékonysága.
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A D-H kulcscsere szemléletes bemutatása
Mielőtt magára az algoritmusra rátérnénk egy egyszerű példával
demonstráljuk a működési elvét:
Alice és Bob megegyeznek abban, hogy az AES algoritmust fogják használni
a levelezésük védelmében. Ám a szükséges kulcsot valahogy meg kell
osztaniuk egymással. Így az alábbiakat csinálják:

1 Alice egy papírra leír egy kulcsszót, majd a papírt berakja egy dobozba
és egy lakattal lezárja.

2 A lezárt dobozt elküldi Bobnak, aki, mivel kinyitni nem tudja, így
rátesz egy másik lakatot.

3 A két lakattal ellátott dobozt Bob visszaküldi Alice-nak.

4 Alice leveszi a saját lakatját és az immár egy lakatos dobozt újból
elküldi Bobnak.

5 Bob könnyen kinyitja a maradék lakatot és kiveszi a kulcsot tartalmazó
papírt.
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A D-H algoritmus

Az algoritmus az alábbi lépésekből áll:

1 Alice és Bob választ egy p prímet és egy olyan g elemet, hogy
g0, g1, . . . , gp−1 (mod p) valamilyen sorrendben megegyezzen
az 1, 2, . . . , p − 1 számokkal. (Ezt hívják ún. primitív gyöknek
modulo p).

2 Alice választ egy x számot és elküldi Bobnak a gx (mod p)
értékét.

3 Bob is választ egy y számot és elküldi Alice-nak a gy (mod p)
értékét.

4 Alice és Bob titokban tartja az x és y számokat.

5 Alice és Bob kiszámolja a (gy)x = gyx = gxy = (gx)y (mod p)
értéket, melyet innentől titkos kulcsként használnak.
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Megjegyzés

A külső szemlélő számára csupán a p, g, gx és gy értékek
ismertek, így ahhoz, hogy a titkos kulcsot meghatározza meg kell
oldania a modulo p diszkrét logaritmus problémát.

A korábbi példából úgy tűnik mintha az algoritmust lehetne
üzenetek titkosítására is használni (hisz a lezárt dobozba akár
egy levelet is tehetnénk), azonban a tényleges algoritmusból
látszik, hogy valójában ez lehetetlen (az üzenet egyedül g
lehetne, ám egyrészt semmi nem garantálja, hogy az üzenetből
alkotott szám primitív gyök lesz modulo p, másrészt g a publikus
kulcs része, így bárki elolvashatja). Emiatt a példa és az
algoritmus közötti hasonlóságot a "lakatok és az őket nyitó
kulcsok" x-el és y-al vonható párhuzama adja.
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Példa

Legyen p = 23. Keresni kell egy olyan g számot, melynek a
hatványaival megkaphatjuk az 1, 2, . . . , 22 számok mindegyikét.
Ez a szám nem választható tetszőlegesen, hisz pl. ha g = 3
lenne, úgy csupán 11 darab számot kapnánk meg a lehetséges
22-ből. Így rövid keresgélés után a g = 7 jó választás.

Alice kiválasztja az x = 16 számot és kiszámolja, hogy
g16 = 716 ≡ 6 (mod 23), majd elküldi a 6-ot Bobnak.

Bob kiválasztja az y = 9 számot és kiszámolja, hogy
g9 = 79 ≡ 15 (mod 23), majd elküldi a 15-öt Alice-nak.

Végül Alice az általa kapott 15-öt felemeli a 16. hatványra
modulo 23 és megkapja titkos kulcsként a 16-ot.

Hasonlóan Bob az általa kapott 6-ot felemeli a 9. hatványra
modulo 23 és ugyanúgy megkapja titkos kulcsként a 16-ot.
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Az ElGamal kriptorendszer

Ez a titkosítás a Diffie-Hellmann kulcscseréhez hasonlóan a diszkrét
logaritmus problémán alapul (sőt lényegében magán a
Diffie-Hellmann kulcscserén). A diszkrét logaritmus probléma
matematikai nehézsége miatt a paraméterek jó megválasztása esetén
igen biztonságos algoritmus, ám fontos kiemelni, hogy módosítás
nélkül érzékeny az olyan támadásokkal szemben ahol a támadó maga
választhat ki néhány titkosított-titkosítatlan üzenetpárt. Természetesen
az ElGamal titkosítást implementáló algoritmusokban, programokban
(pl. PGP, DSA) ez a gyengeség orvosolva van.
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Az algoritmus - bevezetés

Mielőtt rátérnénk az algoritmusra fontos megjegyezni, hogy mélyebb
matematikai ismeretek hiányában mi ciklikus csoport alatt egy
modulo p maradékosztály elemeit értjük, melynek az e egységeleme
az 1. Valójában azonban az ElGamal kriptorendszer egyik nagy
erőssége, hogy bármilyen ciklikus csoporttal működik, így ha a
kutatók idővel felfedeznek egy olyan matematikai struktúrát mely
kriptográfiai szempontból biztonságosabbnak bizonyul a modulo p
maradékosztályoknál, úgy az algoritmus módosítása nem vesz majd
igénybe nagy erőfeszítést.
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A titkosításban résztvevő felek legyenek Alice, aki a dekódoláshoz
szükséges információval rendelkezik és Bob aki az üzenetek
titkosítását végzi.

1 Először Alice választ egy ℓ elemszámú G ciklikus csoportot,
illetve megkeresi ennek egy g generátorát és e egységelemét.

Számunkra: Alice választ egy p prímet és megkeres egy g
primitív gyököt modulo p. A csoport az 1, 2, ..., p − 1 elemekből
áll, így ℓ = p− 1. Mostantól szigorúan ezekkel az információkkal
dolgozunk. Természetesen ekkor a publikus kulcsnak nem
szükséges majd tartalmaznia ℓ-et, ám a pontos tárgyalás miatt
lentebb azt is feltüntetjük.

2 Alice kiválaszt egy véletlenszerű x elemet az 1, 2, . . . , p − 1
számok közül, majd kiszámolja a gx ≡ a (mod p) értékét.

3 Alice közzéteszi a (p, p − 1, g, a) számokat, mint publikus
kulcsot és megőrzi az x számot, mint privátot.
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A titkosítás során feltesszük, hogy maga az m üzenet már az
1, 2, . . . , p − 1 számok valamelyikévé van alakítva.

1 Bob véletlenszerűen kiválaszt egy y elemet az 1, 2, . . . , p − 1
számok közül, majd kiszámolja a b ≡ ay (mod p) értékét. Ez
valójában a D-H algoritmusból megismert gxy.

2 Bob kiszámolja az s1 ≡ gy (mod p) és s2 ≡ m · b (mod p)
számokat.

3 Végül Bob elküldi Alice-nak az (s1, s2) számokat, mint üzenetet.
A dekódoláshoz Alice az x privát kulcsát használja az alábbiak
szerint:

1 s1-et az x-edik hatványra emeli modulo p, így ő is megkapja a
D-H algoritmusnál is látott gxy számot (ez ugyanaz, mint a
Bobnál lévő b szám).

2 Alice kiszámolja az előző lépésben általa is megkapott b szám
inverzét modulo p (azaz b−1-et).

3 Mivel s2 ≡ m · b (mod p), így a kongruencia mindkét oldalát
b−1-el szorozva visszakapja m-et.
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Példa

Legyen az üzenetünk az egyszerűség kedvéért a 13-as szám, majd
használjuk fel a példához a D-H algoritmusnál látottakat, így legyen:

p = 23, g = 7

x = 16, y = 9

a = gx ≡ 716 ≡ 6 (mod 23)

Bobnak információ: (23, 22, 7, 6)

b = gxy ≡ 16 (mod 23)

s1 = 79 ≡ 15 (mod 23)

s2 = 13 · 16 ≡ 1 (mod 23)
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Példa - folytatás

Így ha Alice megkapja az (s1, s2) = (15, 1) számokat, úgy az alábbi
számolásokat hajtja végre:

gxy ≡ sx
1 = 1516 ≡ 16 (mod 23)

Invertálja ezt a 16-ot modulo 23 és megkapja, hogy az inverz
értéke b−1 = 13 (ez még nem a dekódolt üzenet annak ellenére,
hogy véletlenül most így alakult).

Így a ténylegesen visszafejtett üzenet:
m = s2 · b−1 = 1 · 13 ≡ 13 (mod 23).

Megjegyzés

Abból, hogy s2 értéke 1 megkaptuk, hogy b−1 épp m-el fog
megegyezni. Azonban ez csak egy véletlen egybeesés, kriptográfiai
szempontból nincs jelentősége.
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Megjegyzés

Mind az ElGamal, mind az RSA kriptorendszerek igen
biztonságosnak mondhatóak, így annak eldöntése, hogy melyiket
használjuk csupán a rendelkezésre álló erőforrások függvénye (pl. az
RSA gyorsabban titkosít, mint az ElGamal, de lassabban dekódol.
Hasonlóan ugyanazon üzenet hasonló paraméterekkel történő
titkosítása esetén az RSA-val kapott kódolt üzenet hosszabb).

Fontos megjegyezni azonban, hogy az ElGamal algoritmus képes a
klasszikus diszkrét logaritmus helyett az elliptikus görbéken
értelmezett diszkrét logaritmussal dolgozni. Ez matematikai
szempontból lényegesen nehezebb, ám az implementálás után
a futási idő és titkosított kód mérete lényegesen kedvezőbb az
RSA-val szemben. (Érdekesség, hogy a Bitcoin elliptikus görbe
alapú titkosítást használ.)



Köszönöm a figyelmet!


