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Bevezetés

Eddig szinte kizárólag azzal foglalkoztunk, hogy milyen módon lehet
egy meglévő üzenetet titkosítani annak érdekében, hogy a külső
szemlélők ne jöjjenek rá a tartalmára. Ám néhány előadással
korábban említésre került, hogy az ártó szándékú emberek nem
kizárólag magát az üzenet tartalmát támadhatják, így szükség lehet az
alábbi típusú védekezésekre is:

Személyazonosság védelme: annak biztosítása, hogy az üzenetet
író és fogadó felek egyértelműen tudják egymást azonosítani.

Kommunikációs csatorna védelme: annak biztosítása, hogy a
továbbított információ módosítás nélkül eljut a címzetthez.



Bevezetés

A személyazonosság védelme a kriptográfia egy igen fontos területe.
A szimmetrikus kulcsú titkosításnál viszonylag kisebb szerepet
játszik, hiszen ott a titkos kulcsot ideális esetben csupán a küldő és a
fogadó ismeri, így ha valamilyen módon garantáljuk, hogy a
kulcsátadás teljesen biztonságos legyen, úgy biztosak lehetünk abban,
hogy a kódolt üzenetünket csak a címzett tudja visszafejteni (és
hasonlóan az általunk kapott titkosított levél biztos a társunktól
érkezik).

A probléma a fenti bekezdéssel azonban az, hogy a kulcsátadás
biztonságát rendszerint aszimmetrikus titkosítással oldják meg. Ez
azért aggasztó, mivel ha a külső szemlélő beleavatkozik a kulcs
továbbításának folyamatába, úgy a publikus információ birtokában
képes a saját kulcsát elküldeni a feladónak aki azt naivan felhasználja
a titkosítás során.
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Bevezetés

Ezen probléma kiküszöbölésére születtek meg az ún. digitális
aláírások, melyek lényege, hogy segítségükkel egyértelműen
azonosítani lehet a küldő és fogadó feleket. Magyarországon 2001-től
kezdve van lehetőség elektronikus aláírással hitelesíteni magunkat
bizonyos helyeken.

A digitális aláírással szembeni elvárások és felmerülő problémák

Mivel gyakran a kommunikáló felek nem bíznak egymásban ("Tanár
Úr azt mondta az előadáson, hogy mindenki kap ajándékba 15
pontot"), így a digitális aláírásnak az alábbi feladatokat kell ellátnia.

A kommunikáló felek hitelesítése.

Az üzenet hitelesítése (az aláírást bemásolhatják egy teljesen
más üzenet alá is).

Az üzenet elküldésének/fogadásának bizonyíthatósága egy
harmadik fél által.



Bevezetés

Támadások

A digitális aláírásokkal szembeni támadások típusai hasonlóak a
korábbiakban látottakhoz:

Publikus kulcs alapú támadások: a támadó csak az aláírás
publikus kulcsát ismeri.
Üzenet alapú támadások: a támadó ismer néhány (esetlegesen
általa választott) üzenetet és a hozzá tartozó aláírást.

Általános: a támadó a publikus kulcs nélkül kiválaszt néhány
üzenetet és megpróbálja feltörni az aláírást. Ezt követően
megkapja a tényleges aláírásokat az üzenetekhez.
Specifikus: ugyanaz, mint az általános, de a támadó ismeri a
publikus kulcsot is.
Adaptív: a támadó bármikor kérhet olyan valós aláírásokat,
melyek olyan üzenetet írnak alá amely valamilyen korábban aláírt
üzeneten alapulnak.



Bevezetés

Támadások sikere

A digitális aláírás ellen elkövetett támadások eltérő sikerrel járhatnak:

Teljes siker: a támadó megszerzi a küldő fél privát kulcsát.

Általános aláírás: a támadó elkészít egy olyan algoritmust
mellyel tetszőleges üzenetet alá tud írni a feladó nevében.

Szelektív aláírás: a támadó olyan információhoz jut mellyel
csak néhány általa választott üzenetet tud aláírni.

Létező aláírás: a támadó képes legalább egy, véletlenszerű
üzenet aláírására. Ez jelenti a legkisebb biztonsági kockázatot,
hisz a támadónak nincs befolyása arra, hogy milyen üzeneteket ír
alá.



Digitális aláírások - RSA

Aláírás RSA-val

Az RSA az üzenetek titkosítása mellett használható a feladó
hitelesítésére is. Az elavult alapkoncepció igen egyszerű:

1 A küldő fél az üzenetéből egy fix hosszúságú h szöveget készít
egy ún. hash függvénnyel (ld. később).

2 Ezt a h számot a küldő felemeli a d-edik hatványra modulo n
(emlékeztető: ez a d szám az RSA egyik titkos kulcsa).

3 Az így kapott hd (mod n) értéket hozzácsatolja az üzenet
aljához, mint aláírást.

4 A fogadó fél először dekódolja az üzenetet, majd elkészíti annak
a h hashelt értékét. Ezt követően felemeli az aláírást az e-edik
hatványra (az e a nyilvános kulcs része) modulo n. Mivel
e−1 ≡ d (mod n), így a végeredménynek h-nak kell lennie. Ha
a két hash megegyezik akkor tényleg a feladótól jött az üzenet.



Digitális aláírások - RSA

A fenti alapötlet bár biztonságos, ám mivel az üzenet a hashelésen
kívül semmilyen módosításon nem megy keresztül, így ha rossz hash
függvényt választunk, úgy az aláírás és maga az üzenet is veszélybe
kerül. Emiatt az RSA-n alapuló aláírások jelentős fejlődésen mentek
keresztül az évek során. Az egyik legújabb és legbiztonságosabb az
ún. RSA-PSS.

RSA Probabilistic Signature Scheme

Az aláírás készítés több lépésből áll. Mielőtt ezekre rátérnénk
szükséges megismerkednünk az ún. maszk függvénnyel.

Maszk függvény: olyan kétparaméteres függvény, mely
inputként egy byte stringet, illetve egy ℓ hosszat kap. Egy hash
függvény egy ℓ byte-ból álló stringet állít elő. Ez egy
determinisztikus függvény, tehát ugyanolyan bemenet esetén a
kimenet is ugyanaz.
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RSA-PSS

Az aláírás lépései:
1 Az üzenet kódolása: célja az elküldendő üzenetből egy fix

hosszúságú karaktersorozatot előállítani oly módon, hogy ebből
az üzenet ne lehessen visszafejteni.

1 Az m üzenetet először hashelik.
2 Az így kapott stringet összefűzik 64 bitnyi 0-val, illetve egy

random stringgel (salt).
3 A végeredményt ismét hashelik.
4 Ezt a másodjára hashelt értéket inputként beadják a maszk

függvénynek.
5 A maszk függvény kimenetét XOR operátorral egy 0-kból és

random stringből (salt) álló karakterlánchoz adják.
6 Az előző lépésben kapott eredmény "néhány" baloldali bitjét 0-ra

változtatják, majd ehhez hozzáfűzik a 3-as lépésben kapott
hashelt értéket és a végére a BC hexadecimális számot (= 188).
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RSA-PSS

2 Az aláírás elkészítése: az aláírás a fentebb látott módon készül,
az egyetlen különbség, hogy h szerepét az előző lépésben kapott
string veszi át.

3 Az aláírás hitelesítése: a hitelesítés során h visszanyerése a már
korábban látott módon történik. A problémát az okozza, hogy az
így kapott string az üzenet fentebbiek szerint kódolt változata.
Így a hitelesítéshez ezt a kódolást kell ellenőrizni. Az ellenőrzés
nehézsége az, hogy a salt értékét a hitelesítő fél nem ismeri, így
eleve úgy kell megtervezni a kódoló algoritmust, hogy ez ne
okozzon problémát. Emiatt a salt szerepe csupán annyi, hogy
ugyanolyan privát kulcs és ugyanazon üzenet esetén is eltérő
aláírások szülessenek.



Digitális aláírások - DSA

Az RSA alapú aláírásokhoz hasonlóan több aszimmetrikus
kriptorendszer nyújt lehetőséget a titkosítás kiegészítéseként aláírás
elkészítésére is (pl. az ElGamal algoritmus, illetve az elliptikus
görbéknél használt algoritmusok). Ám a két legelterjedtebb a már
említett RSA-t használó és az ún. DSA.

Digital Signature Algorithm

A NIST (National Institute of Standards and Technology) által
elfogadott és javasolt aláírási algoritmus volt egészen 2019
októberéig. Az ekkor megjelent FIPS (Federal Information Processing
Standards) 186-5-ös számában a NIST kijelentette, hogy a DSA-t már
nem javasolja új aláírások készítésére, ám a meglévő aláírások
hitelesítéséhez még biztonságosan használható. Mivel a DSA igen
elterjedt, így még 5 − 10 évig biztosan találkozunk olyan
rendszerekkel, melyek ezt alkalmazzák, ezért mindenképp hasznos
megismerkednünk az alapjaival.
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Az algoritmus érdekessége, hogy az RSA-val ellentétben nem
használható sem az üzenet titkosítására, sem pedig kulcscserére, így
egyedüli funkciója az aláírások elkészítése és hitelesítése. Az
ElGamal algoritmushoz hasonlóan ez a módszer is a diszkrét
logaritmus problémán alapul, azonban az ElGamal-al szemben ez
nem ültethető át könnyen az elliptikus görbék "világába". Az eredeti
algoritmus főbb lépései a következők:

1 Az aláíró fél választ egy 512 és 1024 közötti ℓ hosszat úgy, hogy
ℓ a 64 többszöröse legyen (a NIST már régóta 3072-t javasol)

2 Választ egy h hash függvényt (régen SHA-1, manapság SHA-2).

3 Választ egy olyan n számot, mely kisebb ℓ-nél és a hash
függvény kimeneténél is.
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4 Választ egy n bites q prímet, majd egy olyan ℓ bites p prímet,
hogy q | p − 1.

5 Véletlenszerűen kiválaszt egy 2 ≤ a ≤ p − 2 számot és
kiszámolja g = a(p−1)/q (mod p) értékét. Ha g = 1, úgy egy
másik a számmal kell újrapróbálkozni.

Az előző lépésekben kapott (p, q, g) számok lesznek a nyilvános
kulcs részei.

Aláírás:
1 Az aláíró fél választ egy véletlenszerű titkos, q-nál kisebb pozitív

x egészet, illetve üzenetenként egy ugyanilyen korlátok közé eső
véletlenszerű k-t egészet (tehát mind x, mind k ugyanolyan
nagyságrendű (pszeudo)random számok. A különbség csupán
annyi, hogy míg x az aláíró félhez kötődik, addig k üzenetenként
változik).
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Aláírás folytatás:
2 A küldő elkészíti az r = (gk (mod p)) (mod q) számot, majd

kiszámolja s =
(
k−1 · (h(m) + x · r)

)
(mod q) értékét, ahol h(m)

jelöli az eredeti üzenet hashelt értékét.
3 Az aláírás az (r, s) számpár.
4 Az aláíró elküldi az aláírását, illetve az y = gx (mod p)

nyilvános kulcsát a címzettnek. Fontos megjegyzés, hogy míg az
aláírás üzenetenként változik, addig a nyilvános kulcsot elég
egyszer továbbítani és az használható tetszőlegesen sok
üzenetnél.

Hitelesítés:
1 Az üzenet címzettje kiszámolja a:

w = s−1 (mod q),
u1 = h(m) · w (mod q),
u2 = r · w (mod q),
v =

(
gu1 yu2 (mod p)

)
(mod q) számokat.

2 Ha v = r, úgy az aláírás hiteles, egyébként hamis.
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Hash függvények

A digitális aláírások implementálása során elengedhetetlen, hogy fix
hosszúságú üzenettel dolgozzunk. Ám természetesen a felhasználót
lehetetlen megkérni, hogy mindig pont x karakteres leveleket írjon,
így a matematikusokra és informatikusokra hárult a feladat, hogy
olyan függvényeket alkossanak, melyek kimenete a bemenettől
függetlenül mindig ugyanolyan hosszú. Mivel ezen függvényeket
főként a digitális aláírások során kívánták hasznosítani, így
kriptográfiai szempontból lényeges elvárás volt az is, hogy ezek a
függvények egyirányúak legyenek, azaz egy átalakított üzenetből
semmiképpen ne legyen visszanyerhető az eredeti szöveg.



Hash függvények

A fenti szempontok figyelembevételével születtek meg az ún. hash
függvények, melyeket az aláírásokon túl rengeteg más területen is
előszeretettel alkalmaznak:

Egy weboldalra való regisztráció során a felhasználó jelszavának
csak a hash-elt értékét tároljuk, így akkor sem tudnak hozzájutni
a jelszavakhoz ha feltörik az adatbázist.
Több letölthető lemezképfájl oldalán szerepel az iso fájl MD5,
vagy SHA256 hash-e, mely segítségével ellenőrizhető, hogy
hibátlanul töltöttük-e le a telepítőt.

Megjegyzés

Mielőtt rátérnénk néhány hash függvény ismertetésére, hangsúlyosan
kiemeljük, hogy az MD5 függvény nem alkalmas kriptográfiai
célokra (és itt nincs olyan, hogy "de mi lenne ha. . . "), így csupán a
nem szándékos adatsérülések (adatintegritás vizsgálata) detektálására
használjuk.
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Példa

A legegyszerűbb hash függvény az, ha valamilyen n kiválasztása után
az egész üzenetet beillesztjük a modulo n maradékosztályba.
Természetesen ezt sehol nem használják, hisz ha n túl kicsi, úgy
rengeteg üzenetnek lesz ugyanaz a hash-e, míg ha túl nagy, akkor
előfordulhat, hogy a rövid üzenetek hash-e maga az üzenet lesz. Egy
másik egyszerű, ám egy fokkal használhatóbb függvényt kapunk ha
az üzenetet n bites blokkokra vágjuk, majd a blokkok megfelelő bitjeit
XOR művelettel egymáshoz adjuk. Természetesen ütközések itt is
előfordulhatnak, illetve ha n túl nagy akkor a rövid üzenet egyetlen
blokkból fog állni, így a hash-e önmaga lesz. Egy fokkal
"biztonságosabbá" tehetjük ezt az algoritmust azáltal, ha minden
egyes blokk hozzáadását követően az eredményben lévő biteket balra
toljuk 1-el (körkörösen).
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Elvárások

A már korábban említett elvárások mellett egy erős hash függvénynek
meg kell felelnie az alábbi követelményeknek is:

Ütközésbiztosság: minél kisebbre kell csökkenteni annak az
esélyét, hogy két különböző üzenet ugyanazzal a hash-el
rendelkezzen. Ezt a tulajdonságot szokás második előkép
ellenállóságnak is nevezni (az első előkép ellenállóság az, hogy
a hash függvény nem megfordítható).

Hegyomlás-hatás: annak a biztosítása, hogy az üzenetben lévő
apró változtatás nagyban különböző hashelt értéket
eredményezzen. Ha ez nem teljesül, akkor a támadónak
lehetősége van az eredeti üzenet visszafejtésére. Pl. ha az 5 szám
a 8 helyre hashelődik, a 6 a 9-re, a 7 pedig a 10-re, akkor vajon
mi lehet az az eredeti üzenet aminek a hash-e 11?
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A születésnap paradoxon

A digitális aláírást és a hash függvényeket érintő egyik érdekes támadási
mód az alábbi:

1 A támadó (gonosz titkárnő) megszerzi a feladó (vezető) üzenetét, majd
rengeteg, ugyanolyan tartalmú, de más megfogalmazású másolatot
készít (m1,m2, . . .). Ezt követően mindegyik változatot hasheli.

2 Szintén a támadó elkészíti a saját, hamis üzenetét, majd a fentiekhez
hasonlóan ugyanolyan tartalmú, de kissé módosított változatokat készít
(v1, v2, . . .). Végül ezeket is hasheli.

3 Összehasonlítja a két lépésben kapott hash-eket és ha azt tapasztalja,
hogy valamilyen i, j számokra mi = vj, úgy átadja a feladónak aláírásra
az mi üzenetet.

4 A feladó jóhiszeműen digitális aláírással látja el az mi szöveget.

5 Mivel az mi szövegből képzett hash megegyezik a hamis vj szövegből
képzettel, így az mi-re generált aláírás hitelesen aláírja a vi üzenetet is.
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Secure Hash Algorithm

A legelterjedtebb kriptográfiai hash függvény, melyet a digitális
aláírások és egyéb, hash függvényt használó kriptorendszerek több,
mint 90%-ában használnak. Jelenleg az SHA-3-as változatnál tart, ám
az SHA-2 variánsai még napjainkban is alkalmasak kriptográfiai
alkalmazásokra (még katonai szintű alkalmazásokra is). Az SHA-0 és
SHA-1 már alkalmatlanok ilyen célokra. Mivel az SHA pontos leírása
igen hosszadalmas és matematikailag bonyolult, így itt csak az SHA-2
főbb lépéseit mutatjuk be (ezen belül az SHA-512-t). Fontos azonban
megjegyezni, hogy míg az SHA-0,1,2 felépítése viszonylag hasonló
egymáshoz (bár az SHA-2 jelentősen eltér az elődjétől), addig az
SHA-3 merőben más elven működik.
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Az SHA-512 működési elve

1 Első lépésben az üzenetet kiegészítjük 1000 . . .-val, hogy a
hossza 896-al legyen kongruens modulo 1024. Ha eleve ilyen
hosszú volt az üzenet akkor is történik hozzáfűzés (ilyenkor 896
bitet írunk mögé).

2 Egy 128 bites blokkot fűzünk hozzá az üzenet végéhez, mely az
eredeti üzenet hosszát tartalmazza. Így a módosított üzenet
hossza 1024-el osztható lesz.

3 Létrehozunk egy 512 bites hash buffert, mely 8 darab 64 bites
egységre van osztva. A feladata a köztes számolások (és a végső
eredmény) tárolása. A buffer eleve egy rögzített számsorozatot
tartalmaz.
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Az SHA-512 működési elve

4 Az üzenet feldolgozása 1024 bites blokkonként történik 80 kör
alatt. A körökben a buffer 8 egységével külön-külön végezzük el
a számításokat. Az éppen feldolgozott 1024 bites blokkból
minden egyes körben generálásra kerül egy 64 bites
számsorozat. Az adott kör ezt a számsorozatot, a buffer éppen
aktuális értékét és egy körhöz köthető fix konstans számot (előre
rögzített 80 darab konstans, mely az algoritmushoz kötődik és
nem az üzenethez. A feladata, hogy eltüntesse a bemenetben
lévő mintázatokat) használja fel, hogy frissítse a buffer mind a 8
egységét. Az utolsó körben kapott 8 darab 64 bites blokk
hozzáadódik az előző 1024 bites üzenetblokkból kapott hash
értékhez (az első 1024 bites blokknál a kezdeti bufferhez).
Természetesen az összeadás itt is 64 bites blokkonként történik
úgy, hogy az eredményt modulo 264 szerint redukáljuk.
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Megjegyzés

Az SHA-2 hat különböző változattal rendelkezik: SHA-224,256,384,
512,512/224,512/226. Maga az algoritmus nagyon apró módosításoktól
eltekintve ugyanaz mindegyiknél (javarészt a konstansokban és a körök
számában mutatkoznak eltérések, illetve természetesen a be- és kimeneti
blokkok méretében).

Az SHA-2 egy kriptográfiailag biztonságos hash függvény, így lehetőség
szerint mindig használjuk azt. A hálózati protokollok és hitelesítő
algoritmusok túlnyomó többsége az SHA-256-ot használja, így lehetőség
szerint tegyük mi is ezt. Az SHA-512 nem biztonságosabb (a bitek számának
itt nincs jelentősége) és sok hálózati protokoll és eszköz "nem is érti azt".

Hacsak nem kell 5-10 évvel ezelőtti kódokhoz nyúlnunk, úgy semmi nem
indokolja, hogy SHA-1-et használjunk. Ha pedig valaki az MD5 használatát
kéri tőlünk kriptográfiai célokra akkor illedelmesen nevessük körbe és
hagyjuk faképnél.



Köszönöm a figyelmet!


