
ROZDZIAŁ PIERWSZY: OGÓLNY OPIS KRYPTOGRAFII 

 

1.1 WPROWADZENIE 

Kryptografia ma długą i fascynującą historię. Najbardziej kompletnym, nie technicznym omówieniem tego zagadnienia 

jest „The Codebreakers’ Kahn’a. Książka ta śledzi kryptografię od jej początków i ograniczonego zastosowania przez 

Egipcjan, jakieś 4000 lat temu, do wieku dwudziestego, gdzie odegrała kluczową rolę i wpłynęła na wynik obu wojen 

światowych. Zakończona na roku 1963 książka Kahn’a pokazuje te aspekty jej historii, które były bardziej znaczące 

(do tego okresu) dla rozwoju tego zagadnienia Dominującymi zastosowaniami tej sztuki były te powiązane z 

wojskowością, służbą dyplomatyczną i rządem. Kryptografia była używana jako narzędzie ochrony tajemnic 

państwowych i strategii. Rozpowszechnienie komputerów i systemów komunikacyjnych w 1960 przyniosło żądania z 

sektora prywatnego dotyczące ochrony informacji w postaci cyfrowej oraz dostarczenia usług bezpieczeństwa. 

Rozpoczęcie przez Feistela we wczesnych latach siedemdziesiątych prac dla IBM i zakończone w 1977 roku przejętych 

przez U.S Federal Information Processing Standard, nad szyfrowania informacji niejawnej , DES, standard szyfrowania 

danych DES, jest najbardziej znanym mechanizmem kryptograficznym w historii. Pozostaje on standardowym 

środkiem bezpieczeństwa handlu elektronicznego dla wielu instytucji finansowych na świecie. 

Najbardziej przełomowe zdarzenie w historii kryptografii nadeszło w 1976 roku kiedy to Diffie i Hellman opublikowali 

New Directions in Crypotgraphy . Wprowadzili oni rewolucyjną koncepcję kryptografii klucza publicznego oraz 

dostarczyli nową i pomysłową metodę wymiany klucza, której bezpieczeństwo oparte jest na trudnym do rozwiązania 

problemie logarytmu dyskretnego. Chociaż autorzy nie posiadali w tym czasie praktycznej realizacji schematu 

kryptografii klucza publicznego, pomysł był jasny , szybko zainteresował i zmusił do działania społeczność 

kryptograficzną. W 1978 roku, Rivest, Shamir i Adleman odkryli pierwszy praktyczny schemat szyfrowani kluczem 

publicznym i schemat podpisu, obecnie znany jako RSA. Schemat RSA jest oparty na innym, trudnym problemie 

matematycznym, rozkładu na czynniki pierwsze dużych liczb całkowitych. Zastosowanie takiego problemu 

matematycznego na potrzeby kryptografii ożywia wysiłki dla znalezienia bardziej wydajnych metod rozkładu. Lata 

osiemdziesiąte przyniosły znaczny postęp w tym zakresie, ale nie przyniosły żadnego rozwiązania, które zastąpiło by 

RSA. Inną klasą efektywnych i praktycznych schematów klucza publicznego były te wynalezione przez ElGamala w 

1985 roku. Opierały się również na problemie logarytmu dyskretnego. 

Jednym ze znaczących wkładów kryptografii klucza publicznego jest podpis cyfrowy. W 1991 roku został 

zaadoptowany pierwszy międzynarodowy standard podpisu cyfrowego (ISO/IEC 9796) Został on oparty o schemat 

klucza publicznego RSA. W 1994 roku rząd USA przyjął Standard Podpisu Cyfrowego oparty o mechanizm klucza 

publicznego ElGamal. Poszukiwanie nowych schematów klucza publicznego, poprawiające istniejące mechanizmy 

kryptograficzne i dowodzące bezpieczeństwa posuwały się w szybkim tempie. Zostały przedstawione różne standardy 

dotyczące kryptografii. Na potrzeby bezpieczeństwa informacji społecznej zostały stworzone produkty związane z 

bezpieczeństwem. 

Celem tej książki jest dostarczenie nowoczesnej rozprawy naukowej o zasadach, technikach i algorytmach 

interesujących z punktu widzenia praktyki kryptograficznej. Zostanie położony nacisk na te aspekty, które są 

najpraktyczniejsze i najczęściej stosowane. Czytelnik zostanie uświadomiony co do podstawowych kwestii, zostaną 

pokazane pokrewne badania w literaturze gdzie można będzie znaleźć pogłębione omówienia. Ze względu na objętość 

przedstawianego materiału, większość wyników będzie przedstawiana bez przeprowadzania dowodów. Służy to 

również pokazaniu bardzo „stosowanej’ natury tego tematu. Książka z zamierzenia jest skierowana dla 

implementatorów i badaczy. Opisuje algorytmy, systemy i ich interakcje. 

Rozdział I jest przewodnikiem po wielu różnych aspektach kryptografii. Nie próbuje przekazać wszystkich szczegółów 

i subtelności właściwych temu tematowi. Jego zadaniem jest wprowadzenie do podstawowych kwestii i zasad, oraz 

wskazanie czytelnikowi właściwych rozdziałów w książce, które w pełni traktują o danym temacie. Unikamy w tym 

rozdziale specyficznych technik. 

1.2 BEZPIECZEŃSTWO INFORAMCJI A KRYPTOGRAFIA 

Koncepcję informacji będziemy traktować jako ustaloną wielkość. Generalnie przy wprowadzeniu do kryptografii, 

zrozumienie kwestii związanych z bezpieczeństwem informacji jest konieczne. Bezpieczeństwo informacji objawia się 

na wiele sposobów, wedle sytuacji i wymagań. Bez względu kogo dotyczą i w jakim stopniu, wszystkie strony 

transakcji muszą być przekonane ,że napotkają pewne wartości powiązane z bezpieczeństwem informacji .Niektóre z 

tych wartości są pokazane w Tabeli 1.1. 

Od wieków, kiedy informacje były w postaci dokumentów fizycznych, były tworzone zawiłe zbiory protokołów i 

mechanizmów dla działania w kwestii bezpieczeństwa informacji. Często cele bezpieczeństwa informacji nie mogą być 

osiągane wyłącznie przez same algorytmy matematyczne i protokoły, ale wymagają technik proceduralnych i 

przestrzegania prawa w celu osiągnięcia żądanego wyniku. Na przykład prywatność listów jest gwarantowana przez 

zaklejone koperty dostarczane przez pocztę Fizyczne bezpieczeństwo koperty jest z praktycznie ograniczone, więc są 

uchwalane prawa aby zabezpieczać przed przestępstwami otwierania listów przez osoby do tego nie upoważnione 

 

 

 Prywatność lub poufność Przechowywanie tajnych informacji, ale tylko tych które 



 

 są autoryzowane są do przejrzenia 

Integralność danych Zapewnia, że informacja nie będzie zmieniana w sposób 

nieautoryzowany lub nieznany 

Uwierzytelnianie jednostki lub identyfikacja Potwierdzenie tożsamości jednostki (np. osoby, terminala 

komputerowego, karty kredytowej itp.) 

Uwierzytelnianie wiadomości Potwierdzenie  źródła  informacji,  znane  również   jako 

uwierzytelnianie źródła danych 

Podpis Sposób łączenia informacji z jednostką 

Autoryzacja Przeniesienie na inną jednostkę formalnej sankcji robienia 

czegoś lub bycia kimś 

Weryfikacja Sposób dostarczenia aktualności autoryzacji do użycia lub 

manipulacji informacją lub zasobami 

Kontrola dostępu Ograniczenie dostępu do zasobów dla jednostek 

uprzywilejowanych 

Certyfikacja Potwierdzenie informacji przez zaufaną jednostkę 

Datowanie Zapisanie czasu stworzenia lub istnienia informacji 

Weryfikacja Weryfikacja  stworzonej  lub  istniejącej  informacji  przez 

jednostkę inną niż twórca 

Potwierdzenie odebrania Potwierdzenie ,że informacja została odebrana 

Potwierdzenie Potwierdzenie ,że usługa została dostarczona 

Posiadanie Sposób  zapewnienia  jednostki  z  legalnego  źródła  do 

użycia lub transfer zasobów do innych 

Anonimowość Maskowanie  tożsamości  jednostki  związanej  z  danym 

procesem 

Określanie tożsamości Zapobieżenie  odmowie  poprzedniego  zobowiązania  lub 

działania 

Unieważnienie Cofnięcie certyfikacji lub autoryzacji 
 

Tabela 1.1 Niektóre cele bezpieczeństwa informacji 
Czasami jest  tak ,że bezpieczeństwo jest osiągane nie przez samą informację ale przez zapisujący ją dokument 

fizyczny. Na przykład papierowa waluta wymaga specjalnego atramentu i materiału aby zapobiec fałszerstwu. Kiedyś 

informacja była zazwyczaj przechowywana i przekazywana na papierze, obecnie rezyduje  na  nośnikach 

magnetycznych i jest przekazywana przez systemy telekomunikacyjne, bezprzewodowo. To co zmieniło się drastycznie 

to możliwość kopiowania i zmiany informacji. W jednej chwili możemy zrobić tysiące kopii informacji 

przechowywanej elektronicznie, a każda nie dająca się odróżnić od oryginału. Z informacją na papierze jest już 

znacznie trudniej To co jest potrzebne społeczeństwu , gdzie informacja jest przechowywana i przekazywana głównie 

w formie elektronicznej , to sposób zapewnienia bezpieczeństwa informacji, która jest niezależna od zapisów na 

mediach fizycznych, lub przekazanie jej tak, że cele bezpieczeństwa informacji zależą jedynie od samej informacji 

cyfrowej .Jednym z fundamentalnych narzędzi używanych w zabezpieczaniu informacji jest podpis .Jest to element 

składowy dla wielu innych usług, takich jak określanie tożsamości, uwierzytelnianie źródła danych, identyfikacja i 

weryfikacja. Nauczywszy się podstaw pisania, lepiej nauczyć się jak tworzyć indywidualny ręczny podpis dla celów 

identyfikacji. W przeciągu wieków podpis rozwijał się stając się częścią tożsamości osoby. Podpis został stworzony 

jako wyłączna cecha indywidualna i służyć miał jako środek identyfikacji, autoryzacji i weryfikacji. Przy informacji 

elektronicznej, koncepcja podpisu musi być  rozwiązana.; nie może być po prostu czymś unikalnym dla i niezależnym 

od podpisywanej informacji. Elektroniczna jego replikacja jest tak prosta ,że dołączenie podpisu do dokumentu nie 

podpisanego przez autora  sygnatury  jest  niemal  błahostką. Podobna  jest analogia z  „papierowymi protokołami: 

będącymi aktualnie w użyciu. Miejmy nadzieję, że te nowe protokoły elektroniczne są przynajmniej tak dobre jak te, 

które zastępują . Jest to unikalna sposobność dla społeczeństwa na wprowadzenie nowych i bardziej wydajnych 

sposobów zabezpieczenia informacji. Wiele można się nauczyć z ewolucji systemu opartego o papier, naśladując te 

rzeczy, które służyły nam dobrze i usunąć te niewydajne. Osiągnięcie bezpieczeństwa informacji w społeczeństwie 

elektronicznym wymaga szerokiego wachlarza umiejętności technicznych i prawnych. Nie gwarantuje to jednak, że 

wszystkie cele bezpieczeństwa informacji uznane za konieczne będą obecne. Te techniczne sposoby są dostarczane 

przez kryptografię. 

1.1 Definicja Kryptografia jest  nauką  technik  matematycznych  nawiązującą  do  aspektów  bezpieczeństwa 

informacji takich jak poufność, integralność danych, uwierzytelnianie jednostki i uwierzytelnianie 

źródła danych. 

 

Kryptografia nie jest jedynie sposobem dostarczania bezpieczeństwa informacji , ale raczej zbiorem technik 

Cele kryptografii 

Ze wszystkich celów bezpieczeństwa informacji wypisanych w Tabeli 1.1, z czterech poniższych będą się wywodzić 



się będą pozostałe: (1) prywatność lub poufność (§ 1.5, § 1.8); (2) integralność danych (§1.9); (3) uwierzytelnianie 

($ 1.7) i (4) okreslanie tożsamości (§1.6) 

1.Pufnosć jest usługą używaną do zachowania zawartości informacji od wszystkich ale ma te autoryzowane. Tajność 

jest terminem równoznacznym z poufnością i prywatnością. Są liczne pdejścia w dostarczaniu poufności, począwszy 

od ochrony fizycznej do algorytmów matematycznych, co czyni dane niezrozumiałymi. 

2.Integralność danych jest usługą, która rozwiązuje nieautoryzowane zmiany danych. Aby zabezpieczyć integralność 

danych, musimy mieć zdolność do wykrywania manipulacji danymi przez nieautoryzowane jednostki. Manipulowanie 

danymi obejmuje takie rzeczy jak wstawianie, usuwanie i zastępwoanie. 

3. Uwierzytelnianie jest usługą zwiazaną z identyfikacją. Funkcja ta ma zastosowanie zarówno do jednostek jak i samej 

informacji . Dwie jednostki wprowadzone do komunikacji powinny identyfikować się nazwajem. Informacja 

dostarczona przez kanał powinna być uwierzytelniona poprzez początek, dane źródłowe , zawartosć danych, czas 

wysłania itp. Z tych powodów ten aspekt kryptografii jest zazwyczaj podzielony na dwie główne klasy: 

uwierzytelnianie jednostki i uwierzytelnianie danych żródłowych. Uwierzytelnianie danych źródłowych pośrednio 

dostarcza integralności danych (jeśli komuikat jest modyfikowany, zmienia się źródło) 

4. Określanie tożsamości jest usługą która zabezpiecza jednostkę przed zaprzeczeniem poprzedniego zobowiązania lub 

działania. Kiedy podważamy stwierdzenie ze względu na jednostkę zaprzeczającą, która podjęła pewną akcję, oznacza 

to ,że rozwiązanie tej sytuacji jest konieczne. Na przykład, jedna jednostka może autoryzować nabyte właściwości 

przez inną jednostkę i później i zaprzeczyć ,że taka autoryzacja została udzielona. Jest konieczna procedura obejmująca 

trzecią stronę godną zaufania do rozwiązania tej sytuacji. 

Fundamentalnym celem kryptografii jest właściwe rozwiązanie tych czterech obszarów zarówno w teorii jak i praktyce. 

Kryptografia jest w przybliżeniu o zabezpieczeniu i wykrywaniu oszustw i innych złośliwych działań. Książka ta 

opisuje kilka podstawowych narzędzi kryptograficznych (technik) używanych dla dostarczania bezpiecznych 

informacji. Przykłady technik obejmują schematy szyfrowania (§1.5 i § 1.8), funkcji mieszających (§1.9) i schematów 

podpisów cyfrowych (§1.6) . Rysunek 1.1 dostarcza schematycznego listingu rozpatrywanych technik i ich wzajemne 

relacje. Wiele z nich będzie krótko omówionych w tym rozdziale, ze szczegółami omówione będą w późniejszych 

rozdziałach. 

 

 
 

Rysunek 1.1: Klasyfikacja technik kryptograficznych 

Dowolna długość 
funkcji 

mieszających 

Permutacje 
jednokierunkowe 

Sekwencje 

losowe 

Dowolna długość 

funkcji 
mieszających 

Podpisy 

Sekwencje 
pseudolosowe 

Techniki 

identyfikacja 

Szyfry klucza 

publicznego 

Podpisy 

Techniki 
identyfikacji 

Techniki bez klucza 

Techniki 
bezpieczeństwa 

Techniki klucza 

symetrycznego 

Jednostki elementarne 

klucza publicznego 

Szyfry klucza 
symetrycznego 

Szyfry blokowe 

Szyfry 
strumieniowe 



Te techniki powinny być wyznaczone  ze względu na różne kryteria takie jak: 

1. poziom bezpieczeństwa: jest to zazwyczaj trudny do sklasyfikowania. Często jest podawany pod względem liczby

wymaganych operacji (używając najlepiej znanych metod) do pokonania zamierzonych celów. Zazwyczaj poziom

bezpieczeństwa jest zdefiniowany przez górną granicę ilości pracy koniecznej do pokonania zamierzonego celu.

Jest to czasem nazywane czynnikiem pracy.

2. funkcjonalność: techniki będą musiały by połączone dla poznania różnych informacji celów bezpieczeństwa. Jakie

techniki są najbardziej wydajne dla danego celu będzie określone przez podstawowe właściwości tych technik

3. metody działania: techniki, stosowane na różny sposób i z różnymi danymi wejściowymi, zazwyczaj będą

wykazywać różne charakterystyki; zatem, jedna technika może dostarczać bardzo różnych funkcjonalności w

zależności od jego trybu działania lub stosowania.

4. wydajność: odnosi się to do wydajności technik w określonym trybie działania. (Na przykład, algorytm

szyfrowania może być znamionowany przez liczbę bitów na sekundę jakie może szyfrować.)

5. łatwość implementacji: Odnosi się to do trudności w realizacji praktycznej instancji. Może to obejmować

złożoność implementowania albo w środowisku programowym albo w sprzętowym.

Względna ważność różnych kryteriów bardzo wiele zależy od aplikacji i dostępnych zasobów. Na przykład, w 

środowisku gdzie moc obliczeniowa jest ograniczona, jedno może mieć bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dla 

lepszej wydajności systemu jako całości. Kryptografia, przez wieki, była sztuką praktykowaną przez wielu którzy ad 

hoc obmyślali techniki napotykając potrzeby zabezpieczenia informacji. Ostatnie dwadzieścia lat było okresem 

przechodzenia tej dziedziny ze sztuki do nauki. Jest kilka międzynarodowych konferencji poświeconych wyłącznie 

kryptografii oraz międzynarodowa organizacja naukowa, International Association for Cryptologic Research (IACR) 

mająca na celu ułatwianie badań w tym obszarze. Ta książka jest o kryptografii; teorii, praktyce i standardach 

1.3 PODSTAWY FUNKCJI 

Ponieważ  nie jest to traktat na temat matematyki abstrakcyjnej, zapoznanie się z podstawowymi koncepcjami 

matematycznymi może okazać się bardzo użyteczne. Jedną z koncepcji jaka jest absolutnie fundamentalna w 

kryptografii jest funkcja w sensie matematycznym. Funkcja jest naprzemiennie odnoszona do odwzorowywania lub 

przekształcenia 

1.3.1 Funkcje (1-1(różnowartościowa), jednokierunkowa, jednokierunkowa z zapadką) 

Zbiór składa się z różnych obiektów, które są nazywane elementami tego zbioru. Na przykład, zbiór X może składać się 

z elementów a, b, c i jest oznaczony jako X ={a,b,c}. 

1.2 Definicja Funkcja jest zdefiniowana przez dwa zbiory X i Y, i regułę f która przyporządkowuje każdy element z X 

dokładnie jednemu elementowi w Y. Zbiór X jest nazywany dziedziną tej funkcji a zbiór Y przeciwdziedziną . Jeśli x 

jest elementem X (zazwyczaj zapisywane x  ∈X), obraz z x jest elementem w Y, który reguła f wiąże z x; obraz y z x 

jest oznaczony przez y = f(x). Standardowa notacja dla funkcji f ze zbioru X do zbioru Y to f : X  →Y. Jeśli y  ∈Y, 

wtedy przeciwobraz y jest elementem x   ∈X dla którego f(x) = y. Zbiór wszystkich elementów w Y, który ma 

przynajmniej jeden przeciwobraz jest nazywany obrazem f i oznaczony jest przez Im(f). 

1.3 Przykład (funkcja) Rozważmy zbiory X = {a ,b ,c}, Y= {1,2,3,4} i regułę f z X do Y zdefiniowaną jako f(a) =2, 

f(b)=4; f(c)= 1. Rysunek 1.2 pokazuje schemat zbiorów X, Y i funkcji f. Przeciwobrazem elementu 2 jest a. Obrazem f 

jest {1,2,4}. 

Pomyślmy o funkcji pod względem schematu  (czasami nazywanego diagramem funkcjonalnym) danym na rysunku 

1.2. Każdy element w dziedzinie X ma dokładnie jedną strzałkę z niego wychodzącą. Każdy element w przeciw 

dziedzinie Y może mieć dowolną liczbę strzałek wchodzących do niego (wliczając w to zero lini) 

f 

1 

a 2 

X b 3 Y 

c 4 

Rysunek 1.2 : Funkcja f ze zbioru X trzy elementowego do zbioru Y czteroelementowego 

Często tylko dziedzina X i reguła f są podane a przeciwdziedzina jest przyjmowana jako obraz z f. Jest to zilustrowane 

dwoma przykładami 

1.4 Przykład (funkcja) X ={1,2,3,...,10} a f jest regułą , która dla każdego xX, f(x) =rx, gdzie rx jest resztą kiedy x
2

jest dzielone przez 11. Wtedy 

f(1) = 1  f(2) = 4 f(3) =9  f(4)=5  f(5) =3  f(6) = 3  f(7)= 5 f(8) =9 f(9) = 4 f(10) =1. 

Obraz f jest zbiorem Y ={1,3,4,5,9} 



1.5 Przykład (funkcja) X ={1,2,3,4,...10
50

} i niech f będzie regułą f(x) = rx gdzie rx jest resztą kiedy x
2 

jest dzielone 

przez 10
50

+1 dla wszystkich x X. Tu nie jest możliwe jasne określenie f jak w Przykładzie 1.4, ale tym nie mniej 
funkcja jest całkowicie określona przez dziedzinę i matematyczny opis reguły f 

(i) Funkcja 1-1(różnowartościowa) 

1.6 Definicja Funkcja (lub przekształcenie) jest 1-1 (różnowartościowa) jeśli każdy element w przeciwdziedzinie Y jest 

obrazem przynajmniej jednego elementu w dziedzinie X. 

1.7 Definicja Funkcja (lub transformacja) jest funkcją na (onto) jeśli każdy element w przeciwdziedzinie Y jest 

obrazem przynajmniej jednego elementu w dziedzinie. Odpowiednio, funkcja f: X Y jest  na jeśli Im(f) = Y 

1.8 Definicja Jeśli funkcja f :X Y jest różnowartościowa a Im(f)= Y wtedy f jest nazywane bijekcją 

1.9 Fakt Jeśli f : X Y jest 1 –1 wtedy f : X Im(f) jest bijekcją. W szczególności, jeśli f: X Y jest 1 –1, a X i Y 

są skończonymi zbiorami o tych samych rozmiarach, wtedy f jest bijekcją. 

Pod względem reprezentacji schematycznej, jeśli f jest bijekcją, wtedy każdy element w Y ma dokładnie jedną strzałkę 

poprowadzoną do siebie. Funkcje opisane w Przykładzie 1.3 i 1.4 nie są bijekcjami. W Przykładzie 1.3 element 3 nie 

ma obrazu żadnego elementu w dziedzinie. W Przykładzie 1.4 każdy element w przeciwdziedzinie ma dwa przeciw 

obrazy. 

1.10 Definicja Jeśli f jest bijekcją z X do Y wtedy jest prosty sposób zdefiniowania bijekcji g z Y do X jak następuje: 

dla każdego y Y definiujemy g(y) = x gdzie x X a f(x) = y. Ta funkcja g uzyskana z f jest nazywana funkcją 

odwrotną z f i oznaczana jest przez g =f
-1

. 

 

f g 

 

a 1 1 a 

b 2 2 b 

X c 3 Y Y 3 c X 

d 4   4 d 

e 5 5 e 

 
 

Rysunek 1.3: Bijekcja f i jego odwroitność g =f
-1

. 

1.11 Przykład (funkcja odwrotna) Niech X ={a ,b, c,d, e} a Y ={1,2,3,4,5} i rozpatrywana reguła f dana przez 

końcówki strzałek z rysunku 1.3. f jest bijekcją a jej odwrotność g jest sformowana po prostu przez odwrócenie 

końcówek strzałek. Dziedziną dla g jest Y a przeciwdziedziną X. 

Zauważ ,że jeśli f jest bijekcją, wtedy wiec jest f
-1

. W kryptografii bijekcje są używane jako narzędzia dla szyfrowania 

wiadomości a przekształcenia odwrotne są używane do deszyfrowania. Stanie się to jaśniejsze w § 1.4 kiedy zostaną 

wprowadzona podstawowa terminologia. Zauważmy ,że jeśli przekształcenia nie były bijekcjami, wtedy nie będzie 

możliwe odszyfrowanie unikalnej wiadomości. 

(ii) Funkcja jednokierunkowa 

Są to pewnego typu funkcje, które odgrywają istotną rolę w kryptografii. Podana jest , kosztem dokładności, intuicyjna 

definicja funkcji jednokierunkowej. 

1.12 Definicja Funkcja f ze zbioru X do zbioru Y jest nazwana jednokierunkową jeśli f(x) jest „łatwa” do obliczenia 

dla wszystkich x  X ale dla ”w zasadzie wszystkich” elementów y  Im(f) jest „obliczeniowo niewykonalne” 

znalezienie takiego x X aby f(x) = y. 

1.13 Notka: (wyjaśnienie terminów Definicji 1.12) 

(i) W definicji rygorystycznej terminy „łatwa” i „obliczeniowo niewykonalne” są konieczne ale zostaną 

uszczuplone dla uproszczenia idei jak będzie przekazana. Dla celów tego rozdziału, wystarczające 

będzie znaczenie intuicyjne. 

(ii) Zdanie „dla w zasadzie wszystkich elementów w Y” odnosi się do faktu, ze jest kilka wartości y  

Y, dla których łatwo jest znaleźć x X takie ,że y =f(x). Na przykład jedna może wyliczyć y =f(x) dla 

małej liczby wartości x a potem ich odwrotność jest poznawana przez przeszukiwanie tablicy. 

Alternatywny sposób opisania tej cechy funkcji jednokierunkowej jest następujący: dla losowego 

yIm(f) obliczeniowo niemożliwe jest znalezienie takiego x X ,że f(x) =y 

Koncepcja funkcji jednokierunkowej jest zilustrowana następującymi przykładami 

1.14 Przykład (funkcja jednokierunkowa) Weźmy X ={1,2,3,....,16} i zdefiniujmy f(x) = rx dla wszystkich x X gdzie 
rx jest resztą kiedy 3

x 
jest dzielone przez 17. 

 

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

f(x) 3 9 10 13 5 15 11 16 14 8 7 4 12 2 6 1 



Dana jest liczba pomiędzy 1 a 16, jest względnie łatwo znaleźć jej obraz f. Jednak, kiedy dana jest liczba taka jak 7, bez 

posiadania przed sobą tablicy, trudno jest znaleźć takie dane x ,że f(x) =7. Oczywiście, jeśli liczba jaką podałeś to 3, 

jasne jest ,że x =1 jest tym czego potrzebujesz.; ale dla większości elementów w przeciwdziedzinie nie jest to takie 

proste. Musimy zapamiętać ,że przykład ten używa bardzo małych liczb; ważnym punktem jest to ,że jest różnica w 

ilości pracy włożonej w obliczenie f(x) a ilością pracy włożonej w znalezienie x z danego f(x). Nawet dla bardzo 

dużych liczb, f(x) może być obliczone sprawnie przy użyciu algorytmu ciągłego podnoszenia do kwadratu i mnożenia 

(Algorytm 2.143) , podczas gdy proces znajdowania x z f(x) jest dużo trudniejszy. 

1.15 Przykład (funkcja jednokierunkowa) Liczba pierwsza jest dodatnią liczbą całkowitą większą niż 1, której 

dodatnimi dzielnikami całkowitymi jest 1 i ona sama. Wybieramy liczbę pierwszą p =48611, q = 53993,   n= pq 

=2624653723, i niech X ={1,2,3,...,n-1}. Definiujemy funkcję f z X f(x) = rx dla każdego xX, gdzie rx jest resztą 

kiedy dzielimy x
3 

przez n. Na przykład f(2489991) = 1981394114 ponieważ 2489991
3 

= 5881949859 * n + 
1981394114. Wyliczenie  f(x) jest względnie prostą  rzeczą do  zrobienia, ale  odwrócenie  tej procedury jest  dużo 
trudniejsze. To znaczy dana jest reszta a trzeba znaleźć wartość x, która została pierwotnie podniesiona do sześcianu 
(podniesiona do trzeciej potęgi). Procedura ta odwołuje się do obliczenia modularnego pierwiastka sześciennego ze 

współczynnikiem n Jeśli współczynnik n jest nieznany i duży, jest to trudny problem; jednak  jeśli współczynniki p i q 

są znane wtedy mamy sprawny algorytm dla obliczenia modularnego pierwiastka trzeciego stopnia (Zobacz §8.2.2(i) 

po szczegóły). 

Przykład 1.15 doprowadził do rozważenia innego typu funkcji, udowadniającej ,że jest fundamentalna w późniejszych 

rozważaniach. 

(iii) Funkcja jednokierunkowa z zapadką 

1.16 Definicja Funkcja jednokierunkowa z zapadką jest funkcją jednokierunkową f: X Y z dodatkowymi 

właściwościami, które dają nam kilka dodatkowych informacji (nazywanych informacjami zapadkowymi), stając się 

możliwymi do znalezienia dla dowolnego danego y Im(f), x X takiego ,że f(x) = y. 

Przykład 1.15 ilustruje koncepcję funkcji jednokierunkowej z zapadką. Z dodatkowymi informacjami o 

współczynnikach n=2624653723 (konkretnie p=48611 i q = 53993, z których każdy ma długość pięciu cyfr 

dziesiętnych) staje się dużo łatwiejsze odwracanie funkcji. Współczynniki 2624653723 są dosyć duże aby znaleźć je 

poprzez ręczne obliczenia. Oczywiście , dobry program komputerowy może znaleźć te współczynniki względnie 

szybko, Jeśli, z drugiej strony, wybrane p i q będą bardzo dużo różniącymi się liczbami pierwszymi (każda mająca 

około 100 cyfr dziesiętnych), wtedy, na dzisiejsze standardy, jest to trudny problem, nawet z najbardziej wydajnymi 

komputerami, wydedukować po prostu p i q z n. Jest to dobrze znany problem rozkładu na czynniki pierwsze liczb 

całkowitych (zobacz § 3.2) i źródło wielu pułapek funkcji jednokierunkowych. Pozostańmy przy rygorystycznym 

ustaleniu czym są tak naprawdę funkcje jednokierunkowe. Powiedzmy,że nikt jeszcze nie udowodnił istnienia takich 

funkcji pod rozsądnymi (i rygorystycznymi) definicjami „łatwa” i „obliczeniowo niemożliwa”. Ponieważ istnienie 

funkcji jednokierunkowych jest jeszcze nieznane , istnienie funkcji jednokierunkowych z zapadką jest również 

nieznane. Jednak jest kilku dobrych kandydatów na funkcje jednokierunkowe i jednokierunkowe z zapadką. Wiele z 

nich jest omawianych w tej książce, z położeniem nacisku na te ,które są praktyczne. Funkcje jednokierunkowa i 

jednokierunkowa z zapadką są bazą dla kryptografii klucza publicznego (omawianej w § 1.8). Ważność tej koncepcji 

stanie się jasna, kiedy rozważymy aplikacje dla technik kryptograficznych. Będzie warte uwagi zapamiętanie 

abstrakcyjnych koncepcji z tej sekcji jako konkretnych metod. 

 

1.3.2 Permutacje 

Permutacje są funkcjami, które są często używane w różnych kryptograficznych konstrukcjach. 

1.17 Definicja Niech S będzie skończonym zbiorem elementów. Permutacja p z S jest bijekcją (Definicja 1.8) z S do 

samej siebie (tzn. p : S S) 

1.18 Przykład (permutacja) niech S = {1,2,3,4,5}. Permutacja p: S S jest definiowana jak następuje: 

 

p(1) =3, p(2) =5, p(3)= 4, p(4)=2, p(5)=1 

Permutacja może być opisana na różne sposoby. Może być wyświetlona jak powyżej albo jako tablica 

 

1 2 3 4 5 

p = (1.1) 

3 5 4 2 1 

 

 

gdzie górny wiersz w tablicy jest dziedziną a dolny wiersz jest obrazem zgodnym z odwzorowaniem p. Oczywiście 

możliwe są inne przedstawienia. 

Ponieważ permutacje są bijekcjami, mają odwrotności. Jeśli permutacja jest zapisana jako tablica (zobacz 1.1), łatwo 

znaleźć jej odwrotność przez wymianę wierszy w tablicy i zmianę kolejności elementów w nowym górnym wierszu 

jeśli jest to pożądane (wiersz dolny musi być również zmieniony odpowiednio). Odwrotnością p z Przykładu 1.18 jest 



 
p-1= 

1 2 3 4 5 

 

5 4 1 3 2 
 

1.19 Przykład (permutacja) Niech X będzie zbiorem liczb całkowitych {0,1,2,3,...pq-1} gdzie p i q są różnymi dużymi 
liczbami pierwszymi (na przykład p i q , każda z nich ma 100 cyfr dziesiętnych długości) i przypuśćmy ,że ani p-1 ani 

q-1 nie są podzielne przez 3. Wtedy funkcja p(x) = rx, gdzie rx jest resztą kiedy x
3 

jest dzielone przez pq, może okazać 
się permutacją. Wyznaczenie odwrotności permutacji jest obliczeniowo niemożliwe przy dzisiejszych standardach, 
chyba ,że są znane i p i q(Przykład 1.15). 

 

1.3.3 Inwolucje 
Innym typem funkcji do których odniesiemy się w §1.5.3 są inwolucje. Inwolucje mają taką właściwość ,że są one 

swoimi własnymi odwrotnościami. 

1.20 Definicja Niech S będzie skończonym zbiorem i niech f będzie bijekcją z S do S (tzn. f : S S). Funkcja f jest 

nazywana inwolucją jeśli f = f
-1

. Odpowiednim sposobem określenia tego jest f(f(x)) = x dla wszystkich x S. 

1.21 Przykład (inwolucja) Rysunek 1.4 jest przykładem inwolucji. W diagramie inwolucji zauważ ,że jeśli j jest 

obrazem i wtedy i jest obrazem j 

 

 

1 1 

2 2 

S 3  3 S 

4  4 

5 5 

 

Rysunek 1.4: Inwolucja 5 elementowego zbioru S 

 

1.4 PODSTAWOWA TERMINOLOGIA I KONCEPCJE 

Naukowe podejście do dowolnej dyscypliny musi być zbudowane na rygorystycznych definicjach powstałych z 

fundamentalnych koncepcji. Poniżej znajduje się lista terminów i podstawowych koncepcji używanych w całej tej 

książce. Gdzie było to konieczne rygor został poświęcony (tu w Rozdziale I) przez wzgląd na jasność 

Dziedziny i pzreciwdziedziny szyfrowania 

 A oznacza skończony zbiór nazywany alfabetem definiującym. Na przykład ,A={0,1}, alfabet binarny, 

jest często używanym alfabetem definiującym. Zauważmy ,że dowolny alfabet może być zakodowany w 

kategoriach alfabetu binarnego. Na przykład, są 32 binarne ciągi o długości pięć, każdej literze alfabetu 

angielskiego może być przydzielony unikalny ciąg binarny o długości pięć. 

 M oznacza zbiór nazywany przestrzenią wiadomości. M składa się z ciągów symboli z alfabetu 

definiującego. Element z M jest nazywany wiadomością jawną lub po prostu tekstem jawnym.  Na 

przykład M może składać się z ciągów binarnych, tekstu angielskiego , kodu komputerowego itp. 

 C oznacza zbiór nazywany przestrzenią szyfrogramów. C składa się z ciągów symboli alfabetu 

definiującego, który może różnić się od alfabetu definiującego dla M. Element C jest nazywany 

szyfrogramem. 

Przekształcenia szyfrowania i deszyfrowania 

 K oznacza zbiór nazywany przestrzenią kluczy. Element K jest nazywany kluczem. 

 Każdy element e K wyjątkowo określa bijekcję z M do C, oznaczoną Ee. Ee jest nazywane funkcją 
szyfrowania lub przekształceniem szyfrowania. Zauważ ,że Ee musi być bijekcją jeśli jest przekształcany 
do odwrotności  a unikalna wiadomość tekstu jawnego jest odzyskiwana dla różnego szyfrogramu 

 Dla każdego d  K, Dd oznacza bijekcję z C do M (tj. Dd  : C  M). Dd  jest nazywana funkcją 

deszyfrującą lub przekształceniem deszyfrującym. 

 Proces stosowania przekształcenia Ee do komunikatu m M zazwyczaj oznacza szyfrowanie m lub 

szyfrowanie z m. 

 Proces stosowania przekształcenia Dd dla szyfrogramu c zazwyczaj oznacza deszyfrowanie c lub 

deszyfrowanie z c. 

 Schemat szyfrowania składa się ze zbioru {Ee : e K} przekształceń szyfrujących i odpowiedniego zbioru 

{Dd : d K} przekształceń deszyfrujących z właściwością, że dla każdego e K jest unikalny klucz d  

K taki , że Dd = Ee
-1

; to znaczy, Dd(Ee(m)) = m. dla wszystkich m M. Schemat szyfrowania jest czasami 
oznaczany jako szyfr. 

 Klucze e i d z poprzedniej definicji oznaczają parę kluczy i są czasami oznaczane przez (e, d),Zauważ ,że 

e i d nie mogą być takie same 



 
- - 

 
- 

 Zbudowanie schematu szyfrowani wymaga wybrania przestrzeni komunikatów M, przestrzeni 

szyfrogramu C, przestrzeni kluczy K, zbioru przekształceń szyfrujących {Ee: e K}, i odpowiedniego 

zbioru przekształceń deszyfrujących {Dd : d K}. 
 

Osiąganie poufności 
Schemat szyfrowania może być używany jak następuje dla celów osiągnięcia poufności. Dwie jednostki Alice i Bob 

najpierw w sekrecie wybierają lub w sekrecie wymieniają parę kluczy (e, d). Później jeśli Alice życzy sobie wysłać 

wiadomość m M. do Boba, oblicza c =Ee(m) i przekazuje to do Boba. Po odebraniu c, Bob oblicza Dd( c) = m. i w 

związku z tym odbiera oryginalną wiadomość m. Powstaje pytanie dlaczego są potrzebne klucze(Dlaczego nie wybrać 

tylko jednej funkcji szyfrującej i odpowiadającej jej funkcji deszyfrującej?) Posiadanie przekształceń, które są bardzo 

podobne ale charakteryzowane przez klucze oznacza ,że jeśli jakieś określone przekształcenie szyfrujące / deszyfrujące 

zostało ujawnione ,wtedy nie musisz przeprojektowywać całego schematu ale po prostu zmieniasz klucz. Jest dobrą 

kryptograficzną praktyką częsta zmiana klucza (przekształcenia szyfrującego / deszyfrującego). Jako fizyczną analogię 

rozważmy zwykły zamek szyfrowy. Struktura zamku jest dostępna każdemu kto życzy sobie go dotknąć, ale 

kombinacja jest wybrana i ustawiona przez właściciela. Jeśli właściciel podejrzewa, ze kombinacja została ujawniona, 

może łatwo ustawić go ponownie bez zmiany mechanizmu fizycznego. 

1.22 Przykład (schemat szyfrowania) Niech M. ={m1,m2,m3} a C={c1,c2,c3}. Jest dokładnie 3! = 6 bijekcji z M. do C. 

Przestrzeń klucza K = {1,2,3,4,5,6} ma w niej 6 elementów, każdy określający jedno przekształcenie. Rysunek 1.5 

ilustruje sześć funkcji szyfrujących  każda oznaczona przez Ei, 1 i  6. 
 

E1 E2 E3. 

m1 c1 m1 c1 m1 c1 

m2 c2 m2 c2 m2 c2 

m3 c3 m3 c3 m3 c3 

 

 

E4 E5 E6. 
 

m1 c1 m1 c1 m1 c1 

m2 c2 m2 c2 m2 c2 

m3 c3 m3 c3 m3 c3 

 

 

Rysunek 1.5: Schematyczny obraz prostego schematu szyfrującego 

Alice i Bob zgadzają się na przekształcenie powiedzmy,E1. Szyfrując wiadomość m1, Alice oblicza E1(m1) = c3  i 

wysyła c3 do Boba.  Bob deszyfruje c3 poprzez odwrócenie strzałek w diagramie dla E1 i zauważa, ze c3 wskazuje m1. 
Kiedy M jest małym zbiorem, diagram funkcjonalny jest prostym wizualnym środkiem opisującym to odwzorowanie. 
W kryptografii zbiór M jest zazwyczaj liczbą astronomiczną i, jako taki, opis wizualny jest niemożliwy.. W tym 
przypadku, jest jakiś inne proste środek do opisania przekształceń szyfrujących i deszyfrujących, takie jak algorytmy 
matematyczne. Rysunek 1.6 dostarcza prostego modelu dwustronnej komunikacji używającej szyfrowania 

 
 

 
 

 
szyfrowanie 

Ee(m.) =c 

m 

źródło tekstu 

jawnego 

c 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Kanał niezabezpieczony 

 

Alice Bob 

 

Rysunek 1.6: Schemat dwustronnej komunikacji używającej szyfrowania 

 

Uczestnicy komunikacji 

Odnosząc się do Rysunku 1.6, zdefiniujemy następującą terminologię. 

Przeciwnik 

przeznaczenie 

 

deszyfrowanie 

Dd (c)=m 

m 



 Jednostka lub grupa, jest to ktoś lub coś, co wysyła, odbiera lub manipuluje informacją. Alice i Bob są 

jednostkami z Przykładu 1.22. Jednostką może być osoba, terminal komputerowy itp. 

 Nadawca jest to jednostka w dwustronnej komunikacji, która jest uprawnionym do wysyłania informacji. 

Na Rysunku 1.6 nadawcą jest Alice. 

 Odbiorca, jest to jednostka w dwustronnej komunikacji, który jest zamierzonym odbiorcą informacji. Na 

Rysunku 1.6 odbiorcą jest Bob 

 Przeciwnikiem jest jednostka w dwustronnej komunikacji, która nie jest ani nadawcą ani odbiorcą, i która 

próbuje naruszyć usługę bezpieczeństwa informacji będącą stosowaną pomiędzy nadawcą a odbiorcą. 

Różne inne nazwy są synonimami przeciwnika, takie jak wróg, atakujący, oponent, podsłuchiwacz, intruz. 

Przeciwnik często będzie próbował odgrywać rolę albo uprawnionego nadawcy albo uprawnionego 

odbiorcy. 
 

Kanały  
 Kanał jest środkiem przekazywania informacji od jednej jednostki do drugiej 

 Kanał zabezpieczony fizycznie lub kanał zabezpieczony jest kanałem, który nie jest fizycznie dostępny 

dla przeciwnika 

 Kanał  niezabezpieczony  jest  kanałem  w  którym  grupy,  inne  niż  te  dla  których  informacja  jest 

przeznaczona, mogą zmieniać porządek, usuwać, wstawiać lub czytać 

 Kanał zabezpieczony jest kanałem z którego przeciwnik nie ma możliwości zmiany porządku, usuwania, 

wstawiania lub czytania. 

Powinniśmy odnotować subtelną różnicę pomiędzy fizycznie zabezpieczonym kanałem a zabezpieczonym kanałem – 

kanał zabezpieczony może być zabezpieczony fizycznie lub technikami kryptograficznymi, te ostatnie są tematem tej 

książki. Pewne kanały są z założenia zabezpieczone fizycznie. Obejmuje to zaufanych kurierów, osobisty kontakt 

pomiędzy stronami komunikacji, i dedykowane łącze komunikacyjne. 

Zabezpieczenia 

Fundamentalną podstawą w kryptografii jest to ,że zbiory M.,C,K,{Ee: e K}, [Dd : d K} są publicznie znane. Kiedy 

dwie grupy życzą sobie komunikować się bezpiecznie przy użyciu schematu szyfrowania, jedyną rzeczą jaka utrzyma 
tajemnicę jest określona para kluczy (e, d) jakich one używają i które muszą wybrać. Można uzyskać dodatkowe 
bezpieczeństwo przez utrzymanie klasy tajemnicy przekształceń szyfrowania lub deszyfrowania ale nie powinny 
bazować na bezpieczeństwie całego schematu w tym podejściu. Historia pokazuje , że utrzymanie dyskrecji 
przekształceń w rzeczywistości jest bardzo trudne. 

1.23 Definicja Schemat szyfrowania  jest bardzo kruchy, jeśli trzecia grupa, bez  uprzedniej wiedzy o parze kluczy (e, 

d) może systematycznie odzyskiwać tekst jawny z odpowiedniego tekstu zaszyfrowanego w trakcie odpowiedniego 

odcinka czasu. 

Właściwy odcinek czasu będzie funkcją okresu życia danej będącej chronioną. Na przykład, instrukcja kupna akcji 

może musieć tylko zachować tajemnicę kilka minut podczas gdy tajemnice państwowe muszą pozostać poufne czas 

nieokreślony. Schemat szyfrowania może być przełamany poprzez próbowanie wszystkich możliwych kluczy aby 

zobaczyć jakie grupy komunikacji są używane( zakładając ,że klasa funkcji szyfrowania jest publicznie znana) Jest to 

nazywane gruntownym wyszukiwaniem w przestrzeni klucza. Wynika z tego ,że liczba kluczy (tzn. rozmiar 

przestrzeni klucza) powinna być wystarczająco duża aby uczynić to podejście obliczeniowo niewykonalnym. Celem 

projektantów schematów szyfrowania jest to ,żeby nawet najlepszym podejściem nie złamać system. 

Często przytaczane w literaturze są dezyderaty Kerckhoff’a, zbiór wymagań wobec systemów szyfrowych,. Są one tu 

podane wedle oryginalnych danych Kerckhoffa: 

1. system powinien być, nie tylko teoretycznie niełamliwy, ale niełamliwy w praktyce; 

2. szczegóły systemu nie  powinny utrudniać korespondencji 

3. klucz powinien być zapamiętywalny bez notowania i łatwy do zmiany 

4. wiadomość zaszyfrowana powinna być przenaszalna przez telegraf 

5. aparatura do szyfrowania powinna być przenośna i obsługiwana przez jedną osobę 

6. system powinien być łatwy, nie wymagający wiedzy o długiej liście zasad ani wysiłku umysłowego 

 

Lista tych wymagań została stworzona w 1883 roku, i większości , pozostaje aktualna do dzisiaj. Punkt 2 mówi ,że 

klasa przekształceń szyfrujących będzie publicznie znana i że bezpieczeństwo systemu powinno znajdować się w 

wymianie klucza. 

Ogólnie o zabezpieczeniu informacji 

Jak na razie terminologia była ograniczona do szyfrowania i deszyfrowania, mając na myśli cel prywatności. 

Zabezpieczenie informacji jest dużo szerszym pojęciem, zawierającym takie rzeczy jak uwierzytelnianie i integralność 

danych. Kilka ogólnych definicji , o których będziemy mówili później w książce, jest podanych poniżej 



 usługa zabezpieczenia informacji jest metodą dostarczającą określonych aspektów bezpieczeństwa. Na 

przykład, integralność danych przesyłanych jest celem zabezpieczenia, a metoda zapewniająca ten aspekt 

jest usługą zabezpieczenia bezpieczeństwa. 

 łamanie usługi zabezpieczenia informacji (które często obejmuje więcej niż proste szyfrowanie) sugeruje 

pokonanie celu zamierzonej usługi. 

 przeciwnik bierny jest to przeciwnik, który jest zdolny tylko do czytania informacji z niezabezpieczonego 

kanału. 

 przeciwnik aktywny jest to przeciwnik, który może również przesyłać, zmieniać lub usuwać informacje z 

niezabezpieczonego kanału 

Kryptologia 

 Kryptoanaliza jest to nauka technik matematycznych dla prób przełamania technik kryptograficznych, lub 

ogólniej, usług zabezpieczeń informacji. 

 Kryptoanalityk jest to ktoś, kto jest zaangażowany w kryptoanalizę 

 Kryptologia jest to nauka o kryptografii (Definicja 1.1) i kryptoanalizie. 

 Kryptosystem jest to ogólny termin odnoszący się do zbioru technik kryptograficznych użytych dla 

zapewnienia usług zabezpieczenia informacji. Bardzo często ten termin jest używany w połączeniu z 

technikami dostarczającymi poufności, np. szyfrowania. 

Techniki kryptograficzne są zazwyczaj dzielone na dwa główne typy: klucza symetrycznego i klucza publicznego. 

Metody szyfrowania tymi typami będą omówione oddzielnie w § 1.5 i §1.8. 

 

1.5 SZYFROWANIE KLUCZEM SYMETRYCZNYM 

§1.5 rozpatruje szyfrowanie kluczem symetrycznym. Szyfrowanie kluczem publicznym jest tematem §1.8 

1.5.1 Przegląd szyfru blokowego i szyfru strumieniowego 
1.24 Definicja Rozważmy schemat szyfrowania składający się ze zbioru przekształceń szyfrowania i deszyfrowania, 

odpowiednio{Ee: e K} i {Dd: d K}; gdzie K jest przestrzenią klucza. Mówimy ,że schemat szyfrowania będzie 

schematem klucz symetrycznego jeśli dla każdej powiązanej pary kluczy szyfrowania / deszyfrowania (e, d), jest 
obliczeniowo „łatwo” okreslić d znając tylko e i określić e z d. 

Ponieważ e = d w większości praktycznych schematów szyfrowania klucza symetrycznego, termin klucz symetryczny 

staje się odpowiedni.  Inne  terminy używane w literaturze to klucz pojedynczy,  klucz prywatny  lub szyfrowanie 

konwencjonalne. Przykład 1.25 ilustruje ideę szyfrowania klucza symetrycznego. 

1.25 Przykład (szyfrowanie kluczem symetrycznym) Niech A ={A,B,C,...,X,Y} będzie alfabetem angielskim. Niech 
M i C będą zbiorem wszystkich ciągów o długości pięć w A. Klucz e wybrano jako permutację w A. Dla szyfrowania, 
angielska wiadomość jest łamana na grupy, każda mająca pięć liter (z właściwym wypełnieniem jeśli długość 
komunikatu nie jest wielokrotnością pięciu) a permutacja e ma zastosowanie dla każdej litery raz w danej chwili. Dla 

deszyfrowania, odwrócona permutacja d=e
-1 

ma zastosowanie dla każdej litery tekstu zaszyfrowanego. Na przykład, 
przypuśćmy ,że wybrany klucz e był permutacją, która odwzorowuje każdą literę na literę, która jest o trzy pozycje na 
prawo, jak pokazano poniżej 

 

A B C D E F G H I J K L M. N O P Q R S T U V W X Y Z 

e= 

D E F G H I J K L M. N O P Q R S T U V W X Y Z A B C 
 

Wiadomość 

 

m= THISC IPHER ISCER TAINL YNOTS ECURE 

jest szyfrowana do 

 

c= Ee(m.) = WKLV LSKHU LVFHU WDLQO BQRWV HFXUH 
 

Dwukierunkowa komunikacja używająca szyfrowania kluczem symetrycznym może być opisaną przez diagram 

blokowy z Rysunku 1.7, który jest Rysunkiem 1.6 z dodatkowym kanałem bezpieczeństwa (zarówno poufność jak i 

uwierzytelnienie). Jedną z głównych kwestii związanych z systemem klucza symetrycznego jest znalezienie wydajnej 

metody zezwalającej na bezpieczną wymianę klucza. Problem ten jest to problem dystrybucji klucza (zobacz Rozdział 

12 i 13) 
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Rysunek 1.7: Dwukierunkowa komunikacja używająca szyfrowania, z bezpiecznym kanałem dla wymiany klucza. 

Klucz szyfrujący d może być skutecznie wyliczony dla klucza szyfrującego e 

 

Zakładamy, że wszystkie grupy znają zbiór transformacji szyfrujących ./ deszyfrujących (tzn. znają schemat 

szyfrowania). Jak już podkreślano, jedyną informacją jaka powinna być wymagana dla utrzymania tajemnicy jest klucz 

d. Jednak w szyfrowaniu kluczem symetrycznym, oznacza to ,że klucz e również musi być zachowany w tajemnicy, 

ponieważ d może zostać wyprowadzony z e. Na Rysunku 1.7 klucz szyfrujący e jest przekazywana od jednej jednostki 

do innej z zastrzeżeniem ,że obie mogą skonstruować klucz deszyfrujący d. Są dwie klasy schematów szyfrujących 

klucza symetrycznego które są powszechnie rozróżniane: szyfr blokowy i szyfr strumieniowy. 

1.26 Definicja Szyfr blokowy jest schematem szyfrowania, który łamie wiadomości tekstu jawnego będące 

przekazywanymi do ciągów (zwanych blokami) o stałej długości t nad alfabetem A i szyfrującym jeden blok w danej 

chwili. 

Większość dobrze znanych technik szyfrowania kluczem symetrycznym to szyfry blokowe. Kilka przykładów jest 

podanych w Rozdziale 7. Dwie ważne klasy szyfrów blokowych to szyfry podstawieniowe i szyfry transpozycji (§ 

1.5.2). Szyfr kaskadowy (§ 1.5.3) łączy je. Szyfry strumieniowe są rozważane w § 1.5.4, a komentarze dotyczące 

przestrzeni klucza w §1.5.5. 

1.5.2 Szyfry podstawieniowe i szyfry transpozycji 

Szyfry podstawieniowe są szyframi blokowymi, które zastępują symbole (lub grupę symboli) przez inne symbole lub 

grupę symboli 

Proste szyfry podstawieniowe 

1.27 Definicja Niech A będzie alfabetem q symboli a M zbiorem wszystkich ciągów o długości t przez A. Niech K 

będzie zbiorem wszystkich permutacji w zbiorze A. Definiujemy dla każdego e K przekształcenie szyfrujące Ee jako: 
 

Ee(m) = (e(m1)e(m2)...e(mt)) = c1c2...ct)= c , 

gdzie m. = (m1m2...mt) M. Innymi słowy, dla każdego symbolu w t - krotności, zastępuje (podstawia) go innym 

symbolem z A zgodnie z ustaloną permutacją e. Deszyfrowanie c=(c1c2....ct) oblicza odwrotność permutacji d = e
-1 

i 

 

Dd( c )= (d(c1)d(c2)...d(ct)) = (m1m2...mt) = m. 

Ee jest nazywany prostym szyfrem podstawieniowym lub mono alfabetycznym szyfrem podstawieniowym. 

Liczba różnych szyfrów podstawieniowych to q! I jest niezależna od rozmiaru bloku w szyfrze. Przykład 1.25 jest 

przykładem prostego szyfru podstawieniowego o długości  bloku pięć. Prosty szyfr podstawieniowy przy małym 

rozmiarze bloku dostarcza nie wystarczającego zabezpieczenia nawet jeśli przestrzeń klucza jest niezwykle duża.. jeśli 

alfabet jest alfabetem angielskim tak jak w Przykładzie 1.25, wtedy rozmiar przestrzeni klucza to 26! 4 x 10
26

, ale 

klucz będący w użyciu może być określony całkiem łatwo przez zbadanie niewielkiej ilości tekstu zaszyfrowanego. Z 

prostej obserwacji wynika, jaka częstotliwość występowania litery jest zachowana w tekście zaszyfrowanym. Na 

przykład litera E występuje dużo częściej niż inne litery w typowym tekście angielskim. Dlatego częste występowanie 

litery w sekwencji bloku tekstu zaszyfrowanego najprawdopodobniej odpowiada literze E w tekście otwartym. Przez 

obserwowanie skromnej liczby bloków tekstu zaszyfrowanego, kryptoanalityk może określić klucz. 

Homofoniczny szyfr podstawieniowy 

Deszyfrowanie 

Dd ( c) = m 

 
m 

 

  

               m 

Źródło tekstu 

jawnego 

 



1.28 Definicja Każdy symbol a A, związany ze zbiorem H(a) ciągów t symboli, z ograniczeniem, że zbiory H(a), a  

A będą parami rozłącznymi. Homofoniczny szyfr podstawieniowy zastępuje każdy symbol a w bloku wiadomości 

tekstu jawnego z losowo wybranym ciągiem z H(a). Deszyfrowanie ciągu c z t symbolami, musi określać a A takie , 

że c H(a). Klucz dla szyfru  składa się ze zbiorów H(a) 

1.29 Przykład (homofoniczny szyfr podstawieniowy) Rozważmy A ={a,b}, H(a) ={00,10} i H(b) ={01, 11} Blok 

komunikatu tekstu jawnego ab szyfruje jak następuje: 0001, 0011,1001,1011 . Zauważ ,że przeciwdziedzina funkcji 

szyfrującej (dla komunikatu o długości dwa) składa się z następujących zbiorów par rozłącznych dla cztero 

elementowych ciągów bitowych: 

 

aa {0000, 0010, 1000, 1010} 

ab{0001, 0011, 1001, 1011} 

ba {0100, 0110, 1100, 1110} 

bb{0101, 0111, 1101, 1111} 

Dowolny 4 bitowy ciąg identyfikuje unikalny element przeciwdziedziny, w związku z tym komunikat tekstu jawnego. 

Symbole często nie występują z równą częstotliwością w komunikacie tekstu jawnego. W prostym szyfrze 

podstawieniowym ta niejednolita częstotliwość odbija się w tekście zaszyfrowanym jak ilustruje to Przykład 1.25. 

Szyfr homofoniczny może być zastosowany do uczynienia częstszego występowania symboli tekstu zaszyfrowanego 

bardziej ujednoliconych, przy koszcie rozszerzenia danych. Deszyfrowanie nie jest tak łatwo wykonywalne jak dla 

prostego szyfru podstawieniowego. 

Polialfabetyczne szyfry podstawieniowe 
1.30 Definicja Polialfabetyczny szyfr podstawieniowy jest to szyfr blokowy o długości bloku t nad alfabetem A 

mającym następujące właściwości: 

(i) przestrzeń klucza K składa się ze wszystkich uporządkowanych zbiorów t permutacji (p1,p2,...pt), 

gdzie każda permutacja pi jest zdefiniowana w zbiorze A; 

(ii) szyfrowanie komunikatu m.=(m1,m2...mt) zgodnie z kluczem e=(p1,p3,..pt) jest podana przez Ee(m.) 
=(p1(m1)p2(m2)...pt(mt)) -1 -1 -1 

(iii) klucz szyfrowania powiązany z e=(p1,p2,...pt) to d=(p1 , p2 ,...pt   ) 
1.31 Przykład (szyfr Vigenere’a) Niech A ={A,B,C,...X,Y,Z} a t= 3.Wybieramy e =(p1,p2,p3), gdzie p1 odwzorowuje 
każdą literę do litery o trzy pozycje w prawo w alfabecie, p2 do siódmej pozycji w prawo a p3 dziesięć pozycji w 
prawo. Jeśli 

 

 
wtedy 

m = THI SCI PHE RIS CER TAI NLY NOT SEC URE 

 

c = Ee(m) = WOS VJS SOO UPC FLB WHS QSI QVD VLM XYO 
 

Szyfry polialfabetyczne mają przewagę nad prostymi szyframi podstawieniowymi, które nie zachowują częstotliwości 

symboli. W powyższym przykładzie, litera E jest szyfrowana zarówno jako O jak i L. Jednak szyfry polialfabetyczne 
nie są znacznie trudniejsze do kryptoanalizy , podejście będzie podobne jak do prostego szyfru podstawieniowego. 

Faktycznie, ponieważ jest określona długość bloku t, litery tekstu zaszyfrowanego mogą być podzielone na t grup 

(gdzie grupa i, 1  i t, składa się z tych liter tekstu zaszyfrowanego dziedziczących użycie permutacji pi) a analiza 

częstotliwości może być wykonana dla każdej grupy. 

Szyfry transpozycji 

Innym typem szyfrów klucza symetrycznego jest prosty szyfr transpozycji, który po prostu permutuje symbole w 

bloku. 

1.32 Definicja Rozważmy schemat bloku szyfrującego klucza symetrycznego z długością bloku t. Niech K będzie 

zbiorem wszystkich permutacji w zbiorze {1,2,...,t}. Dla każdego e K definiujemy funkcję szyfrującą 

 
Ee(m) = (me(1)me(2)...me(t) 

Gdzie m. = (m1m2...mt) M., przestrzeni komunikatów. Zbiór wszystkich takich przekształceń jest nazywany prostym 

szyfrem transpozycji. Klucz deszyfrujący odpowiadający e jest odwrotnością permutacji d = e-
1
. Deszyfrując 

c=(c1c2...ct),, oblicza Dd(c ) = (cd(1)cd(2)..cd(t)). Prosty szyfr transpozycji zabezpiecza liczbę symboli danego typu 
wewnątrz bloku, a zatem jest łatwy do kryptoanalizy. 

1.5.3 Złożenie szyfrów 

Aby opisać szyfr złożeniowy, wprowadzimy koncepcję złożenia funkcji .Złożenia są wygodnym sposobem 

konstruowania bardziej złożonych funkcji z mniej złożonych. 

Złożenie funkcji 

1.33 Definicja Niech S, T a U będą skończonymi zbiorami i niech  f: S T i g : T U będą  funkcjami. Złożenie g z 

f , oznaczone g f (lub po prostu gf) jest funkcją z S do U jak zilustrowano na Rysunku 1.8 i zdefiniowaną przez (g  

f)(x) =g(f(x)) dla wszystkich x S. 



E 
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k 

S T U S U 
 

  
 

Rysunek 1.8: Złożenie g f z funkcji g i f 

 

Złożenie może być łatwo rozszerzone do więcej niż dwóch funkcji. Dla funkcji f1, f2,...,ft,  można zdefiniować ft... 

...f2 f1, zakładając ,że dziedzina ft równa się przeciw dziedzinie ft-1 i tak dalej 
Złożenia i inwolucje 
Inwolucje były wprowadzone w § 1.3.3 jako proste klasy funkcji z interesującą właściwością: Ek(Ek(x)) = x dla 

wszystkich x w dziedzinie Ek; to znaczy, Ek Ek jest funkcją tożsamości. 
1.34 Uwaga (złożenie inwolucji) Złożenie dwóch inwolucji nie jest koniecznie inwolucją, jak ilustruje Rysunek 1.9. 
Jednak, inwolucje mogą być złożone z pobranych  nieco bardziej złożonych funkcji , których odwrotności są łatwe do 

znalezienia. Jest to ważna cecha dla szyfrowania. Na przykład jeśli Ek1, Ek2,...Ekt,  są inwolucjami wtedy odwrotność Ek 
-1 

= Eki,Ek2...Ekt to Ek = EktEkt-1..Ek1, złożenie inwolucji w odwrotnym porządku 
 

1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4  4 4 

f  g  g f 

Rysunek 1.9: Złożenie g f inwolucji g i f nie jest inwolucją 
 

Szyfry złożone 
Szyfr prostego podstawienia i transpozycji pojedynczo nie dostarczają bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa. 
Jednak, poprzez połączenie tych przekształceń jest możliwe uzyskanie silnych szyfrów. Jak zobaczymy w Rozdziale 7 

pokażemy kilka praktycznych i wydajnych systemów klucza symetrycznego i szyfrów złożonych. Jednym przykładem 

szyfru złożonego jest złożeniem z t  2 przekształceń Ek1,Ek2.....Ekt gdzie każde Eki, 1  i  t, jest albo szyfrem 

podstawieniowym lub szyfrem transpozycji. Dla celów tego wprowadzenia niech złożenie podstawienia i transpozycji 

będzie nazwane cyklem. 

1.35 Przykład (szyfr złożeniowy) Niech M = C = K będą zbiorem wszystkich ciągów binarnych o długości sześć. 

Liczba elementów w M to 2
6 

= 64 . Niech m=(m1m2...m6) i definiuje 
 

(1) 
k (m) = mk ; gdzie k K, 

E
(2)

(m) = (m4m5m6m1m2m3) 

Tutaj , to operacja różnicy symetrycznej (XOR) zdefiniowanej następująco: 0 0 = 0, 0 1 =1, 1 0 =1, 1 1=0. 
(1) 

k jest polialfabetycznym szyfrem podstawieniowym a E (2) jest   szyfrem transpozycji (nie obejmującym klucza). 

Wynikiem E 
(1)

 E(2) jest zaokrąglenie. Tu szyfr transpozycji jest bardzo prosty i nie jest określany przez klucz, nie 

potrzebny w tym przypadku. 

1.36 Uwaga (nieregularność i rozproszenie) Podstawienie w zaokrągleniu dodaje nieregularność dla procesu 

szyfrowania podczas gdy transpozycja dodaje rozproszenie. Nieregularność ma w zamierzeniu uczynić związki 

pomiędzy kluczem a tekstem zaszyfrowanym tak złożone jak to tylko możliwe. Rozproszenie odnosi się do zmiany 

ustawień i rozłożenia bitów w wiadomości aby redundancja w tekście jawnym rozłożyła się w tekście zaszyfrowanym. 

Zaokrąglenie może być wtedy dodane zarówno do nieregularności jak i rozproszenia szyfrowania. Większość 

nowoczesnych systemów szyfrów blokowych stosuje kilka zaokrągleń w szeregu szyfrowanych tekstów jawnych. 

1.5.4 Szyfry strumieniowe 

Szyfr strumieniowy jest ważną klasą schematów szyfrowania klucza symetrycznego. Są one , w pewnym sensie, bardzo 

podobne do szyfrów blokowych mających blok o długości równej jeden. Co czyni je użytecznymi to fakt ,że 

przekształcenia szyfrowania może zmieniać się dla każdego symbolu tekstu jawnego będącego szyfrowanym. W 

sytuacjach kiedy błędy transmisji są wysoce prawdopodobne, szyfry strumieniowe są korzystne ponieważ nie mają 

propagacji błędu.. Mogą być również używane kiedy dana musi być przetwarzana jako jeden symbol w danej chwili 

(np. jeśli wyposażeniu brak pamięci lub buforowanie danych jest ograniczone). 
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1.37 Definicja Niech K będzie przestrzenią kluczy dla zbioru transformacji szyfrowania. Sekwencja symboli 

e1e2e3....ei K jest nazywana strumieniem kluczy. 

1.38 Definicja Niech A będzie alfabetem q symboli i niech Ee będzie prostym szyfrem podstawieniowym z blokiem o 

długości jeden gdzie e K. Niech m1m2m3.......będzie ciągiem tekstu jawnego i niech e1e2e3...będzie strumieniem 
klucza z K. Szyfr strumieniowy pobiera ciąg tekstu jawnego i tworzy ciąg tekstu zaszyfrowanego c1c2c3..gdzie ci = 
Eei(mi) .Jeśli di oznacza odwrotność z ei, wtedy Ddi(ci) = mi deszyfruje ciąg tekstu zaszyfrowanego. 

Szyfr strumieniowy stosuje proste przekształcenie szyfrowania zgodnie z będącym używanym strumieniem klucza. 

Strumień klucza może być wygenerowany losowo, lub przez algorytm który generuje strumień klucza z początkowego 

małego strumienia klucza (zwanego ziarnem) lub  z ziarna i poprzedniego  symbolu  tekstu  zaszyfrowanego.  Taki 

algorytm jest nazwany generatorem strumienia klucza. 

Szyfr Vernam’a 

Współczynnik motywacyjny dla szyfru Vernam’a był jego uproszczeniem i łatwą implementacja. 

1.39 Definicja Szyfr Vernam’a jest szyfrem strumieniowym zdefiniowanym w alfabecie A={0,1}. Wiadomość binarna 

m1m2...mt działa na binarnym ciągu kluczy k1k2....kt o tej samej długości tworząc ciąg tekstu zaszyfrowanego c1c2...ct 

gdzie 

ci = mi ki , 1 i t 

Jeśli ciąg kluczy został wybrany losowo i nigdy nie będzie używany ponownie, szyfr Vernam’a jest nazywany szyfrem 

z systemem jednorazowym lub szyfrem z kluczem jednorazowym. Patrząc jak szyfr Vernam’a odpowiada Definicji 

1.38 zaobserwujmy ,że są dwa szyfry podstawieniowe w zbiorze A. Jeden jest po prostu tożsamością odwzorowania E0, 
która wysyła 0 do 0 i 1 do 1; drugi E1 wysyła 0 do 1 i 1 do 0. Jeśli strumień klucza zawiera 0, stosuje E0 dla 
odpowiedniego symbolu tekstu jawnego, w przeciwnym razie stosuje E1. Jeśli ciąg klucza jest używany ponownie są 
sposoby zaatakowania systemu. Na przykład, jeśli c1c2...ct i c1’c2’...ct’ są dwoma ciągami tekstu zaszyfrowanego 
stworzonymi przez ten sam strumień klucza k1k2..kt wtedy 

 

ci = m1 ki,   ci’ = mi’ ki’ 

a ci ci’ = mi mi’ . Późniejsza redundancja może pozwolić na kryptoanalizę. Szyfr z kluczem jednorazowym może 

być pokazany jako teoretycznie nie do złamania. To znaczy, jeśli kryptoanalityk ma ciąg tekstu zaszyfrowanego 

c1c2...ct szyfrowany przy użyciu losowego ciągu klucza , który był użyty tylko raz, kryptoanalityk może zrobić nie 
więcej niż odgadnąć tekst jawny będący ciągiem binarnym o długości t (tj. t bitowe ciągi binarne są równe 
prawdopodobnie tekstowi jawnemu ). Trzeba zdać sobie sprawę ,że pojęcie systemu nie do złamania wymaga klucza 
losowego o tej samej długości jak wiadomość. Redukuje to praktyczność systemu w kilku określonych sytuacjach. 
Podobno jeszcze niedawno linia komunikacyjna pomiędzy Moskwą a Waszyngtonem była zabezpieczona szyfrem z 
kluczem jednorazowym. Przekazanie klucza było dokonane poprzez zaufanego kuriera. 

1.5.5 Przestrzeń klucza 
Rozmiar przestrzeni klucza jest to liczba par kluczy szyfrujących / deszyfrujących, które są dostępne w systemie 

szyfrowania. Klucz jest zazwyczaj spójnym sposobem określenia przekształcenia szyfrowania (ze zbioru wszystkich 

przekształceń szyfrowania) będącego używanym. Na przykład szyfr transpozycji o długości bloku t ma t! funkcji 

szyfrujących z których wybieramy. Każda może być prosto opisana przez permutację która wywołuje klucz. Wielką 

pokusą jest powiązanie bezpieczeństwa schematu szyfrowania z rozmiarem przestrzeni klucza. Poniższe stwierdzenie 

jest ważne do zapamiętania. 

1.40 Fakt Koniecznym, ale zazwyczaj nie wystarczającym, warunkiem zabezpieczenia schematu szyfrowania jest to, 

aby przestrzeń klucza była wystarczająco duża aby uniemożliwić gruntowne wyszukiwanie. 

Na przykład, prosty szyfr zastępowania w Przykładzie 1.25 ma przestrzeń klucza o rozmiarze 26! 4 x 10
26

. 

Polialfabetyczny szyfr podstawieniowy z Przykładu 1.31 ma przestrzeń klucza o rozmiarze (26!)
3 
7 x 10

79
. 

Przeszukiwanie gruntowne każdej przestrzeni klucza jest całkowicie niewykonalne, jednak oba szyfry są relatywnie 
słabe i dostarczają niskie bezpieczeństwo. 

1.6 PODPISY CYFROWE 
Technika kryptograficzna, która jest fundamentalna przy uwierzytelnianiu, autoryzacji i określaniu tożsamości to 

podpis cyfrowy. Celem podpisu cyfrowego jest dostarczenie środków łączących tożsamość z fragmentem informacji. 

Proces podpisywania pociąga za sobą przekazanie wiadomości i pewnych tajnych informacje przechowywanych przez 

jednostkę do znacznika nazywanego podpisem. Poniżej mamy ogólny opis. 

Nazewnictwo i ustawienia 

 M jest zbiorem wiadomości, które będą podpisane 

 S jest zbiorem elementów nazywanych podpisami, możliwych ciągów binarnych o stałej długości 

 SA jest przekształceniem ze zbioru wiadomości M do zbioru podpisów S i jest nazywane przekształceniem 

podpisu dla jednostki A. Przekształcenie SA przechowuje sekret A, i będzie używane do stworzenia 

podpisów dla wiadomości z M. 

 VA jest przekształceniem ze zbioru M x S do zbioru {prawda , fałsz}. VA jest nazywany weryfikacją 
przekształcenia dla podpisów A, i jest publicznie znana, i jest używane przez inne jednostki do 
weryfikacji podpisów stworzonych przez A 



1.41 Definicja Przekształcenia SA i VA dostarczają schematu podpisu cyfrowego dla A. Czasami jest używany  termin 

mechanizm podpisu cyfrowego. 

1.42 Przykład (schemat podpisu cyfrowego) M ={m1,m2,m3} i S={s1,s2,s3}. Lewa strona Rysunku 1.10 wyświetla 

funkcję podpisu SA ze zbioru M a prawa strona, odpowiednią funkcję weryfikacji VA. 

 

(m1, s1) 

m1 s3 (m1, s2) 

m2 s1 (m1, s3) 

m3 s2 (m2,s1)  Prawda 

(m2,s2)  Fałsz 

SA. (m2, s3) 

(m3, s1) 

(m3, s2) 

(m3, s3) 



VA. 
 

Rysunek 1.10: Funkcja podpisu i weryfikacji dla schematu podpisu cyfrowego 

 

Procedura podpisu 

Jednostka A (podpisujący) tworzy podpis   dla wiadomości m M. poprzez: 

1. Obliczenie s= SA(m) 
2. Przesłanie pary (m,s). S jest nazywane podpisem dla wiadomości m. 

Procedura weryfikacyjna 
Aby zweryfikować czy podpis na wiadomości m został stworzony przez A, jednostka B (weryfikator) wykonuje 

następujące kroki: 

1. Uzyskuje funkcję weryfikacji VA z A 

2. Oblicza u = VA(m ,s) 
3. Akceptuje podpis stworzony przez A jeśli u = prawda ,a odrzuca podpis jeśli u = fałsz 

1.,43 Uwaga (przedstawienie zwięzłe) Przekształcenie SA i VA są zazwyczaj charakteryzowane przez bardziej ścisły 
klucz; to znaczy, jest klasa publicznie znanych algorytmów podpisu i weryfikacji, a każdy algorytm jest 
identyfikowany przez klucz. Zatem algorytm podpisu SA z A jest określany przez klucz kA a ,A jest tylko wymagane 
dla utrzymania kA w tajemnicy. Podobnie, algorytm weryfikacji VA z A jest określany przez klucz lA, który jest znany 
publicznie 

1.44 Uwaga (podpisy ręczne) Podpisy ręczne mogą być interpretowane jako określona klasa podpisów cyfrowych. Aby 

to zobaczyć, weź zbiór podpisów S zawierających tylko jeden element jakim jest podpis ręczny z A, oznaczony przez 

sA. Funkcja weryfikacji po prostu sprawdza czy podpis na wiadomości rzekomo podpisanej przez A to sA. 
Niepożądana cecha w Uwadze 1.44 jest taka, że podpis nie jest zależny od wiadomości. Dlatego  są narzucone dalsze 
ograniczenia na mechanizmy podpisu cyfrowego, jakie kolejno omówimy. 

Właściwości wymagane dla funkcji podpisu i weryfikacji 

Jest kilka właściwości jakie muszą spełniać przekształcenia podpisu i weryfikacji. 

(a) s jest poprawnym podpisem z A wiadomości m jeśli i tylko jeśli VA(m ,s) = prawda 

(b) Jest obliczeniowo niewykonalne dla jednostki innej niż A znaleźć, dla m M i s S takiego VA(m,s) = prawda 
Rysunek 1.10 wyświetla graficznie właściwość (a). Jest linia ze strzałką w diagramie dla VA z (mi, sj) prawda jest linią 
ze strzałką z mi do sj w diagramie dla SA. Właściwość (b) dostarcza bezpieczeństwa dla metody – unikalny podpis łączy 
A z wiadomością jaką podpisuje. 

Nie dostarczono jeszcze oficjalnie takiego schematu podpisu cyfrowego spełniającego istnienie (b) (chociaż wiara w jej 

istnienie jest szeroka); jednakże jest kilku dobrych kandydatów. §1.8.3 wprowadza szczególną klasę podpisów 

cyfrowych które powstają z technik szyfrowania kluczem publicznym. Rozdział 11 opisuje klika mechanizmów 

podpisów cyfrowych, które są uważane za spełniające dwie powyższe właściwości. Chociaż opis podpisu cyfrowego 

dany w tej sekcji jest dosyć ogólny, może być poszerzony dalej jak przedstawiono w § 11.2 

 

1.7 UWIERZYTELNIANIE I IDENTYFIKACJA 
Uwierzytelnianie jest terminem, które jest używane (i często nadużywane) w bardzo szerokim sensie. Samo ma trochę 

inne znaczenie niż przekazany pomysł, który dostarcza pewnych środków do zagwarantowania ,że jednostki są tymi co 

trzeba, lub ,że informacja nie będzie manipulowana przez nieautoryzowane grupy. Uwierzytelnianie jest określonym 

celem bezpieczeństwa, jaki próbujemy osiągnąć. Przykłady określonych celów obejmują sterowanie dostępem 

uwierzytelnienie jednostki, uwierzytelnianie wiadomości, integralność danych, określenie tożsamości i 

uwierzytelnianie klucza. Te instancje uwierzytelniania są szczegółowo omówione w Rozdziałach 9 do 13. Na potrzeby 

tego rozdziału, wystarczające jest dane krótkie wprowadzenie do uwierzytelnienia poprzez opis kilku najoczywistszych 



aplikacji.. Uwierzytelnienie jest jednym z najważniejszych celów wszystkich celów bezpieczeństwa informacji .Do 

połowy lat siedemdziesiątych istniała wiara ,że tajność i uwierzytelnienie były faktycznie połączone. Wraz z 

odkryciem funkcji mieszających (§ 1.9) i podpisów cyfrowych (§1.6) zdano sobie sprawę, że tajność i uwierzytelnienie 

były faktycznie oddzielonymi i niezależnymi celami bezpieczeństwa informacji. Może na pierwszy rzut oka wydawać 

się ważnym ich oddzielenie ale są sytuacje gdzie jest to nie tylko użyteczne ale niezbędne. Na przykład jeśli ma 

miejsce dwukierunkowa komunikacja pomiędzy Alice i Bobem, gdzie Alice jest w jednym kraju a Bob w innym, 

komputery w tych krajach mogą nie zapewniać tajności w kanale; jeden z dwóch krajów może chcieć monitorować całą 

komunikację. Alice i Bob jednak, chcieliby zabezpieczyć wzajemną tożsamość oraz integralność i źródło informacji 

jaką wysyłają i odbierają. Poprzedni scenariusz ilustruje kilka niezależnych aspektów uwierzytelniania. Jeśli Alice i 

Bob pożądają zabezpieczenia wzajemnej tożsamości, są dwie możliwości do rozważenia: 

1. Alice i Bob mogą komunikować się bez żadnego znacznego opóźnienia czasowego. To znaczy są oni oboje 

aktywni w komunikacji w „czasie rzeczywistym”. 

2. Alice  i  Bob  mogą  wymieniać  się  wiadomościami  z  pewnym  opóźnieniem.  To  znaczy  wiadomość  może 

przechodzić przez różne sieci, przechowywana i przekazany dalej w późniejszym czasie. 

W pierwszym przypadku  Alice i Bob chcieliby zweryfikować tożsamości w czasie  rzeczywistym. Może to być 

osiągnięte przez wysłanie przez Alice do Boba jakiegoś wezwania, na które tylko Bob jako jednostka jest w stanie 

odpowiedzieć poprawnie. Bob może wykonać podobną akcję w stosunku do Alice. Ten typ uwierzytelniania jest 

powszechnie znany jako uwierzytelnianie jednostki lub prościej identyfikacja. 

Druga możliwość nie jest wygodnym wezwaniem i oczekiwaniem odpowiedzi ponadto ścieżka komunikacyjna może 

być tylko jedno kierunkowa. Różne techniki są teraz wymagane dla autoryzacji inicjatora wiadomości. Ta postać 

uwierzytelnienia jest nazywana uwierzytelnieniem źródła danych. 

1.7.1 Identyfikacja 

1.45 Definicja Technika identyfikacji lub uwierzytelniania jednostki zakłada, że jedna jednostka (poprzez nabycie 

potwierdzenia dowodu) objęła obie te tożsamości drugiej strony , i że ta druga była aktywna w tym czasie, kiedy 

dowód był stworzony lub nabyty. 

Zazwyczaj jedynie przekazanie danych jest konieczne dla identyfikacji części komunikacji. Obie jednostki są aktywne 

w komunikacji, dając gwarancję aktualności. 

1.46 Przykład (identyfikacja) A dzwoni do B. Jeśli A i B znają się wzajemnie wtedy uwierzytelnienie jednostki 

następuje przez rozpoznanie głosu. Chociaż nie niezawodnie, działa to skutecznie w praktyce. 

1.47 Przykład (identyfikacja) Osoba A dostarcza bankomatowi numeru PIN wraz z kartą magnetyczną zawierającą 

informację o A. Bankomat używa tej informacji z karty a PIN-u dla weryfikacji tożsamości użytkownika karty. Jeśli 

weryfikacja wypadła pomyślnie A  uzyskuje dostęp do różnych usług oferowanych przez maszynę. 

Przykład 1.46 jest instancją wzajemnego uwierzytelniania podczas gdy Przykład 1.47 dostarcza uwierzytelniania 

jednostronnego. Liczne mechanizmy i protokoły dotyczące wzajemnego lub jednostronnego uwierzytelniania są 

omówione w Rozdziale 10. 

1.7.2 Uwierzytelnianie źródła danych 

1.48 Definicja Techniki uwierzytelnianie źródła danych lub uwierzytelnianie wiadomości zakładają ,ze jest jednostka 

która odbiera zaasekurowane wiadomości  (poprzez potwierdzanie dowodu)  tożsamości tej jednostki, która inicjalizuje 

tą wiadomość. 

Często wiadomość jest dostarczona do B wraz z dodatkową informacją aby B mógł określić tożsamość jednostki 

inicjującej tą wiadomość. Ta postać uwierzytelniania zazwyczaj nie dostarcza gwarancji aktualności, ale jest użyteczna 

w sytuacji kiedy jedna z części jest nieaktywna w komunikacji. 

1.49 Przykład (uwierzytelnianie źródła danych) A wysyła B elektroniczną wiadomość (e-mail). Wiadomość ta może 

wędrować poprzez różne sieci systemów komunikacyjnych i być przechowana przez B do odzyskania w późniejszym 

czasie. A i B nie są w bezpośrednim kontakcie. B chciałby jakiegoś środka dla weryfikacji czy odebrana wiadomość i 

rzekomo stworzona przez A , została rzeczywiście zapoczątkowana przez A 

Uwierzytelnienie źródła danych pośrednio dostarcza integralności danych ponieważ , jeśli komunikat został 

zmodyfikowany podczas transmisji, A nie mógł być jej inicjatorem. 

1.8 KRYPTOGRAFIA KLUCZA PUBLICZNEGO 
Koncepcja szyfrowania kluczem publicznym jest prosta i elegancka, ale ma daleko idące konsekwencje. 

1.8.1 Szyfrowanie kluczem publicznym 

Niech {Ee : e K} będzie zbiorem przekształceń szyfrujących i niech {Dd : d K} będzie zbiorem odpowiednich 
przekształceń deszyfrujących, gdzie K jest przestrzenią klucza. Rozważmy parę powiązanych przekształceń 
szyfrowania / deszyfrowania (Ee, Dd) i przypuśćmy ,że każda para ma właściwość, że Ee jest obliczeniowo 

niewykonalne, dany losowy tekst zaszyfrowany c C, znajdujemy wiadomość m M. taką , że Ee(m) =  c. 
Właściwość ta sugeruje, że dane e jest niewykonalne do określenia odpowiedniego klucza deszyfrującego d. 
(Oczywiście e i d są po prostu środkiem opisującym, odpowiednio funkcje szyfrującą i deszyfrującą)  Ee będzie 
widoczna tutaj jako funkcja jednokierunkowa z zapadką (Definicja 1.16) z d będącym  informacją  zapadkową 
konieczną do obliczenia funkcji odwrotnej i w związku z tym pozwala na deszyfrowanie. Jest tak w odróżnieniu od 
szyfrów  klucza  symetrycznego  gdzie  e  i  d  są  w  gruncie  rzeczy  takie  same.  Przy  tych  założeniach,  rozważmy 
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dwustronną komunikację pomiędzy Alice i Bobem zilustrowaną na Rysunku 1.11. Bob wybiera parę kluczy (e, d). 
Wysyła klucz szyfrujący e (nazywany kluczem publicznym) do Alice poprzez dowolny kanał ale zachowuje klucz 
deszyfrujący d (nazywany kluczem prywatnym) bezpiecznym i tajnym. . Alice może później wysłać wiadomość m do 

Boba poprzez zastosowanie przekształcenia szyfrującego określonego przez klucz publiczny Boba uzyskując c = Ee(m) 

Bob deszyfruje tekst zaszyfrowany c poprzez zastosowanie odwróconego przekształcenia Dd wyjątkowo określonego 
przez d 
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Rysunek 1.11: Szyfrowanie przy użyciu technik klucza publicznego 

 
Zauważ jak Rysunek 1.11 różni się od  Rysunku 1.7 dla szyfru klucza symetrycznego. Tu klucz szyfrujący jest 
przekazywany do Alice poprzez kanał niezabezpieczony. Ten niezabezpieczony kanał może być tym samym kanałem 
którym będzie przekazany tekst zaszyfrowany (ale zobacz § 1.8.2). Ponieważ klucz szyfrujący e nie musi być 
przechowywany w tajemnicy, może być uczynionym publicznie. Dowolna jednostka może później wysyłać 

zaszyfrowane wiadomości do Boba, które tylko Bob może odszyfrować. Rysunek 1.12 ilustruje tę ideę, gdzie A1, A2 i 

A3 są różnymi jednostkami. Zauważ ,że jeśli A1 niszczy wiadomość m1 po zaszyfrowaniu jej do c1, wtedy nawet A1 nie 

może odtworzyć m1 z c1. Jako fizyczną analogię rozważmy metalowe pudełko z wieczkiem zabezpieczonym zamkiem 
szyfrowym. Kombinacja jest znana tylko Bobowi. Jeśli wieczko jest otwarte i uczynionym publicznie dostępnym, 
wtedy każdy może umieścić wiadomość wewnątrz i zamknąć wieczko. Tylko Bob może odzyskać wiadomość. Nawet 
jednostka, która umieściła wiadomość w pudełku nie jest zdolna do jej odzyskania. 

Szyfrowanie kluczem publicznym, jak tu opisano, zakłada ,że znajomość klucza publicznego e nie zezwala na 

obliczenie klucza prywatnego d. Innymi słowy, zakłada istnienie funkcji jednokierunkowych z zapadką (§ 1.3.1 (iii)). 

1.50 Definicja Rozważmy schemat szyfrowania składający się  ze zbiorów przekształceń  szyfrowania i deszyfrowania 
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Rysunek 1.12: Schemat zastosowania szyfrowania kluczem publicznym 

 
{Ee: e K} i {Dd: d   K}, odpowiednio. Metoda szyfrowania   jest określona jako schemat szyfrowania kluczem 

publicznym jeśli dla każdej powiązanej pary szyfrującej / deszyfrującej (e, d), klucz  e (klucz publiczny) jest uczyniony 
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publicznie dostępnym, podczas gdy klucz d (klucz prywatny) jest zachowany w tajemnicy. Dla schematu będącego 

bezpiecznym m., musi być obliczeniowo niewykonalne wyliczenie d z e. 

1.51 Uwaga (klucz prywatny kontra klucz tajny) Aby uniknąć dwuznaczności, powszechna konwencją jest używanie 

terminu klucz prywatny w powiązaniu z kryptosystemem klucza publicznego , a klucz tajny w powiązaniu z 

kryptosystemem klucza symetrycznego. Może to być spowodowane następującą rzeczą: dwie lub więcej części dzieli 

tajemnicę, ale klucz jest faktycznie prywatny tylko kiedy zna go tylko jedna osoba. 

Jest wiele znanych schematów, które są szeroko uważane za bezpieczne metody szyfrowania kluczem publicznym, ale 

żadnej nie udowodniono matematycznie bezpieczeństwa , niezależnie od założeń kwalifikacyjnych . Nie jest tak w 

przeciwieństwie do przypadku klucza symetrycznego, gdzie jedynym systemem  jaki  ma  potwierdzone 

bezpieczeństwo jest szyfr z kluczem jednorazowym (§1.5.4) 

1.8.2 Konieczność uwierzytelniania w systemach klucza publicznego 

Wydawałoby się, że kryptografia klucza publicznego jest idealnym systemem, nie wymagającym bezpiecznego kanału 

dla przekazywania klucza szyfrującego. Sugerowałoby to ,że dwie jednostki mogą komunikować się przez 

niezabezpieczony kanał bez konieczności wymiany klucza. Niestety nie jest tak dobrze. Rysunek 1.13 ilustruje jak 

aktywny przeciwnik może pokonać system (odszyfrować wiadomość przeznaczoną dla drugiej jednostki) bez łamania 

systemu szyfrowania. Jest to typ podszywania i jest przykładem uszkodzenia protokołu(zobacz §1.10) W tym 

scenariuszu, przeciwnik podszywa się pod jednostkę B poprzez wysłanie jednostce A klucza publicznego e’, o jakim A 

zakłada (niepoprawnie), ze jest klucz publiczny od B. Przeciwnik przechwytuje zaszyfrowaną wiadomość od A do B, 

odszyfrowywuje swoim własnym kluczem prywatnym d’, szyfruje ponownie wiadomość kluczem publicznym e B i 

wysyła ją do B. Zwraca to uwagę na konieczność uwierzytelniania kluczy publicznych dla uzyskania uwierzytelnienia 

źródła danych samych kluczy publicznych. A musi być przekonana ,że szyfruje ona poprawnym kluczem publicznym 

B. Na szczęście techniki klucza publicznego również pozwalają na eleganckie rozwiązanie tego problemu (zobacz 

§1.11) 
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Rysunek 1.13: Atak z podszyciem na dwukierunkową komunikację 
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1.8.3 Podpisy cyfrowe z odwracalnym szyfrowaniem kluczem publicznym 
Sekcja ta rozpatruje klasę schematów podpisów cyfrowych , które są oparte o system szyfrowania kluczem publicznym 

określonego typu. 

Przypuśćmy, że Ee jest przekształceniem szyfrowania klucza publicznego z przestrzenią wiadomości M. i przestrzenią 

tekstu zaszyfrowanego C. Przypuśćmy dalej ,że M = C. Jeśli Dd jest przekształceniem deszyfrującym odpowiadającym 

Ee wtedy ponieważ Ee i Dd są permutacjami 

 

Dd(Ee(m)) = Ee(Dd(m)) = m, dla wszystkich m M. 
Schemat szyfrowania kluczem publicznym tego typu jest nazywany odwracalnym. Zauważ ,że jest zasadnicze ,iż  M= 

C dla tego by było poprawne równanie dla wszystkich m M.; w przeciwnym razie Dd(m) będzie nic nie znaczące dla 

m C. 

Konstrukcja schematu podpisu cyfrowego 

1. Niech M będzie przestrzenią komunikatów dla schematu podpisu 

2. Niech C = M będzie przestrzenią podpisów S 

3. Niech (e, d) będą parą kluczy dla schematu szyfrowania kluczem publicznym 

4. Definiujemy funkcję podpisu SA i Dd To znaczy podpis dla wiadomości m M to s =Dd(m) 

5. Definiujemy funkcję weryfikacji VA poprzez 

prawda, jeśli Ee(s) =m, 
VA(m, s) =  

fałsz, w przeciwnym wypadku 

Schemat podpisu może być dalej upraszczany jeśli A tylko podpisuje wiadomości mające specjalne struktury, a 

struktury te są publicznie znane. Niech M’ będzie podzbiorem M gdzie elementy z M’ mają dobrze zdefiniowaną 

specjalną strukturę, taką ,że M’ zawiera tylko nieważną część wiadomości ze zbioru. Na przykład przypuśćmy ,że M 

składa się ze wszystkich ciągów binarnych o długości 2t dla dodatnich liczb całkowitych t. Niech M’ będzie 

podzbiorem M składającym się ze wszystkich ciągów gdzie pierwszych t bitów jest kopiowanych na ostatnie t pozycji 

(np. 101101 będzie w M’ dla t=3) .Jeśli A tylko podpisuje wiadomości wewnątrz podzbioru M’, są łatwo 

rozpoznawalne dla weryfikującego. Przedefiniujmy funkcję weryfikującą VA jako 
 

 
VA(s) = 

prawda, jeśli Ee(s) M’, 

fałsz, w przeciwnym razie 

W tym nowym scenariuszu A musi tylko przesłać podpis s ponieważ wiadomość m = Ee(s) ,może być odzyskana 
poprzez zastosowanie funkcji weryfikującej. Taki schemat jest nazywany schematem podpisu cyfrowego z 
odzyskiwanie wiadomości. Rysunek 1.14 ilustruje jak taka funkcja podpisu jest używana. Cecha wybierania 
wiadomości ze specjalnej struktury jest to wybieranie wiadomości z redundacją 
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Rysunek 1.14: Schemat podpisu cyfrowego z odzyskiwaniem wiadomości 



Modyfikacja przedstawiona powyżej jest więcej niż uproszczeniem; jest całkowicie krytyczne jeśli ktoś ma nadzieję 
napotkać wymaganie właściwości (b) funkcji podpisywania i weryfikacji. Zauważ ,ze jednostka B może wybrać 

losowy element s S jako podpis i zastosować Ee dla uzyskania u = Ee(s), ponieważ S = M a Ee jest publicznie znane. 

B może wtedy pobrać wiadomość m = u a podpis m będzie s i przekazanie (m, s) Łatwo sprawdzić ,że s będzie 

zweryfikowane jako podpis stworzony przez A dla m ale w którym A nie ma żadnego udziału. W tym przypadku B ma 
sfałszowany podpis A. Jest to przykład nazywany fałszerstwem istnienia. (B stworzył podpis A w jakiejś wiadomości 

prawdopodobnie nie wybierając B) 

Jeśli M’ zawiera tylko nieważną część wiadomości z M’ wtedy prawdopodobieństwo , że jakaś jednostka sfałszuje 

podpis A w ten sposób jest niezwykle małe. 

1.52 Uwaga (podpisy cyfrowe kontra poufność) Chociaż schematy podpisu cyfrowego opierające się na odwracalnym 

szyfrowaniu klucza publicznego są interesujące, wymagają metody szyfrowania jako techniki. Są sytuacje gdzie 

mechanizm podpisu cyfrowego jest wymagany ale szyfrowanie jest zabronione. W takich przypadkach te schematy 

podpisu cyfrowego są nieodpowiednie. 

Podpisy cyfrowe w praktyce 

Dla podpisów cyfrowych będących użytecznymi w praktyce, konkretna realizacja poprzednich koncepcji powinna mieć 

pewne dodatkowe właściwości. Podpis cyfrowy musi 

1. być łatwy do obliczenia przez podpisującego (funkcja podpisu powinna być łatwa do stosowania) 

2. być łatwy do weryfikacji przez każdego (funkcja weryfikacji powinna być łatwa do stosowania) 

3. ma odpowiedni czas życia to znaczy być obliczeniowo bezpieczne  przed fałszerstwem dopóki podpis 

nie jest dalej konieczny dla jej pierwotnego celu 

Rozwiązywanie sporów 

Celem podpisu cyfrowego (lub metody podpisu)  jest  przyzwolenie na rozwiązywanie sporów. Na przykład, jednostka 

A może w tym miejscu zanegować podpisaną wiadomość lub inna jednostka B może nieprawidłowo stwierdzić ,że 

podpis na wiadomości został stworzony przez A by przezwyciężyć takie problemy, wymagana jest trzecia strona godna 

zaufania (TTP) lub sędzia. TTP musi być jednostką, z którą wszystkie jednostki zawierają uzgodnienia z góry. 

Jeśli A zaprzecza ,że wiadomość m przechowywana przez B została podpisana przez A, wtedy  B  powinien 
przedstawić podpis sA dla m TTP wraz z m TTP postanawia na rzecz B jeśli VA(m, sA) = prawda , a na rzecz A w 
przeciwnym wypadku. B zaakceptuje decyzję jeśli B ma zaufanie, że TTP ma takie samo przekształcenie weryfikujące 
VA jakie zrobił A. A zaakceptuje decyzję jeśli A ma zaufanie ,że TTP używa VA i ,że SA nie naruszając 
bezpieczeństwa danych . Dlatego też, uczciwe rozwiązywanie sporów wymaga następujących kryteriów 

Wymagania dla rozwiązywania sporów dla podpisów 

1. SA i VA mają właściwości (a) i (b) 

2. TTP ma autentyczną kopię VA. 

3. Przekształcenie podpisu SA przechowuje tajemnicę i pozostaje bezpiecznym 
Właściwości te są konieczne ale w praktyce mogą nie być konieczne dla ich zagwarantowania. Na przykład, założenie 

,że SA i VA mają żądane właściwości dane we właściwości 1 może okazać się fałszywe dla określonego schematu 

podpisu. Inna możliwość jest taka ,że A utrzymuje fałszywie ,że SA narusza bezpieczeństwo danych. Ominięcie tego 
problemu wymaga uzgodnionych metod zatwierdzenia okresu czasu dla którego A zaakceptuje odpowiedzialność za 
przekształcenie weryfikujące. Analogią do tej sytuacji może być unieważnienie karty kredytowej. Właściciel karty 
odpowiada za nią dopóki właściciel nie powiadomi banku ,że karta została zgubiona lub skradziona. §13.8.2 daje 
głębsze omówienie tego problemu i możliwe rozwiązania. 

1.8.4 ryptografia kluczem symetrycznym kontra klucz publiczny 
Schematy szyfrowania kluczem symetrycznym i kluczem publicznym mają różne wady i zalety, niektóre z nich są 

wspólne dla obu. Sekcja ta naświetli kilka z nich  i podsumuje cechy wskazane w poprzednich sekcjach 

(i) Zalety kryptografii kluczem symetrycznym 
1. Szyfr kluczem symetrycznym może być stworzony by mieć wysoki wskaźnik przepustowości danych. 

Niektóre implementacje sprzętowe osiągają wskaźnik szyfrowania rzędu setek megabajtów na sekundę, 

podczas gdy implementacja programowa może osiągnąć przepustowość rzędu megabajta na sekundę. 

2. Klucze dla szyfru kluczem symetrycznym są względnie krótkie 
3. Szyfry kluczem symetrycznym mogą służyć jako techniki do skonstruowania różnych mechanizmów 

kryptograficznych obejmujących generatory liczb pseudolosowych (zobacz Rozdział 5) , funkcje 

mieszające (Rozdział 9) i obliczeniowo wydajne schematy podpisów cyfrowych (Rozdział 11) 

4. Szyfry klucza symetrycznego mogą być stosowane do budowy silnych szyfrów. Proste transformacje są 

łatwe do analizy, ale na bazie swoich własnych słabości, mogą być użyte do zbudowania silnych szyfrów 

złożeniowych 

5. Szyfrowanie kluczem symetrycznym jest postrzegane jak mające długą historię, chociaż musi być 

ogólnie znane, że pomimo wcześniejszego wynalezienia maszyny wirnikowej, wiele z tej wiedzy w tym 

obszarze było późnej wykorzystane do wynalezienia komputera cyfrowego, w szczególności, standardu 

szyfrowania DES (zobacz Rozdział 7) we wczesnych latach siedemdziesiątych. 

(ii) Wady kryptografii klucza symetrycznego 



1. W dwu kierunkowej komunikacji, klucz musi pozostać tajny po obu końcach. 

2. W dużych sieciach, jest wiele par kluczy do zarządzania. W konsekwencji, wydajne zarządzanie kluczem 

wymaga zastosowania bezwarunkowo zaufanego TTP (Definicja 1.65). 

3. W dwukierunkowej komunikacji pomiędzy jednostkami A i B, rozsądna praktyka kryptograficzna dyktuje 

aby klucz był zmieniany często, i być może przy każdej sesji komunikacyjnej. 

4. Mechanizm podpisu cyfrowego powstający z szyfrowania kluczem symetrycznego zazwyczaj wymaga 

albo dużych kluczy dla funkcji publicznej weryfikacji lub użycia TTP (zobacz Rozdział 11). 

(iii) Zalety kryptografii klucza publicznego 
1. Tylko klucz prywatny musi być zachowany w sekrecie (jednak musi być zagwarantowane 

uwierzytelnianie kluczy publicznych) 

2. Administracja kluczami w sieci wymaga obecności tylko funkcjonalnego zaufanego TTP (Definicja 1.66) 

jako przeciwieństwo bezwarunkowo zaufanego TTP. W zależności od trybu zastosowania, TTP może być 

tylko wymagany w sposób „off-line” jako przeciwieństwo do czasu rzeczywistego 

3. W zależności od trybu zastosowania, para klucz prywatny / klucz publiczny może pozostać nie zmieniony 

dla określonego okresu czasu np. wiele sesji (np. kilka lat) 

4. Wiele schematów klucza publicznego zapewnia względną wydajność mechanizmów podpisu cyfrowego. 

Klucz użyty do opisu publicznej funkcji weryfikującej jest zazwyczaj dużo mniejszy niż jego 

odpowiednik klucza symetrycznego. 

5. W dużych sieciach, liczba kluczy koniecznych może być znacząco mniejsza niż w scenariuszu z kluczem 

symetrycznym. 

(iv) Wady szyfrowania klucza publicznego 

1. Wskaźnik przepustowości dla większości popularnych metod szyfrowania kluczem publicznym jest kilka 

rzędów mniejszy niż najlepiej znane schematy klucza symetrycznego 

2. Rozmiary kluczy są zazwyczaj dużo większe niż te wymagane dla szyfrowania kluczem symetrycznym 

(zobacz Uwaga 1.53), a rozmiar podpisów klucza publicznego jest większy niż te znaczniki dostarczające 

uwierzytelnienia źródła danych dla technik klucza symetrycznego. 

3. Żaden schemat klucza publicznego nie dowodzi zabezpieczenia (to same można powiedzieć o szyfrach 

blokowych) Najbardziej wydajne schematy szyfrowania kluczem publicznym mają swoje bezpieczeństwo 

oparte o wnioskowanie problemu małego zbioru problemów teorii liczb. 

4. Kryptografia klucza publicznego nie ma tak długiej historii jak szyfrowanie kluczem symetrycznym, 

odkryta w połowie lat siedemdziesiątych. 

Podsumowanie porównania 
Szyfrowania kluczem symetrycznym i kluczem publicznym mają kilka wspólnych zalet. Powszechnie przyjęte 

systemy kryptograficzne wykorzystują siłę każdego. Użyjemy przykładu dla zilustrowania . 

Techniki szyfrowania kluczem publicznym mogą być użyte do ustalenia klucza dla systemu klucza symetrycznego 

będącego używanym przez komunikujące się jednostki A i B. W tym scenariuszu A i B mogą wykorzystać 

długoterminową naturę klucza publicznego / prywatnego schematu klucza publicznego i skuteczną  wydajność 

schematu klucza symetrycznego. Ponieważ szyfrowanie danych jest często najbardziej czasochłonną częścią procesu 

szyfrowania, schemat klucza publicznego dla ustalenia klucza jest małą częścią całkowitego procesu szyfrowania 

pomiędzy A i B. 

Obecnie, obliczeniowa wydajność szyfrowania klucza publicznego jest niższa niż szyfrowania kluczem symetrycznym. 

To znaczy, jednak, że to żaden dowód, że to musi być przypadek. Ważniejsze punkty to: 

1. kryptografia klucza publicznego ułatwia sprawne podpisy (zwłaszcza określanie tożsamości) i 

zarządzanie kluczem 

2. kryptografia kluczem symetrycznym jest wydajna dla szyfrowania i pewnych aplikacji integralności 

danych 

1.53 Uwaga (rozmiar kluczy: klucz symetryczny kontra klucz prywatny) Klucz prywatny w systemie klucza 

publicznego musi być większy (np. 1024 bitów dla RSA) niż klucz tajny w systemie klucza symetrycznego (np. 64 lub 

128 bitów) ponieważ podczas gdy (dla algorytmu zabezpieczenia) najbardziej wydajny atak na system klucza 

symetrycznego jest kluczem gruntownego przeszukiwania, wszystkie znane systemy klucza publicznego są tematem 

ataku „skrótem” (np. rozkłada na czynniki) bardziej wydajnym niż gruntowne przeszukiwanie. W konsekwencji, dla 

równoważnego bezpieczeństwa, klucze symetryczne mają długości bitów znacznie mniejsze niż te klucza prywatnego 

w systemie klucza publicznego, np. przez współczynnik 10 lub więcej 

 

1.9 FUNKCJE MIESZAJĄCE 

Jedną z fundamentalnych technik w nowoczesnej kryptografii jest kryptograficzna funkcja mieszająca, często 

nieformalnie nazywana jednokierunkową funkcją mieszającą. Wystarczająca jest uproszczona definicja dla obecnej 

dyskusji. 

1.54 Definicja Funkcja mieszająca  jest obliczeniowo  wydajną  funkcję odwzorowującą ciągi binarne o dowolnej 

długości do ciągów binarnych o stałej długości, nazywanej wartością klucza mieszającego. 



Dla funkcji mieszającej z n–bitową wartością klucza mieszającego (np. n = 128 lub 160) i pożądanymi właściwościami, 
prawdopodobieństwo ,że losowo wybrany ciąg uzyska odwzorowanie do określonej n – bitowej wartości klucza 

mieszającego (obrazu) to 2
-n 

. Podstawową ideą jest to ,że wartość klucza mieszającego służy jako spójne 
przedstawianie ciągu wejściowego. Dla zastosowania w kryptografii, funkcja mieszająca h jest zazwyczaj wybrana tak, 
że jest obliczeniowo niewykonalne znalezienie dwóch różnych danych wejściowych , które haszują wspólne wartości 
(tj. dwie zderzające się dane wejściowe x i y takie ,że h(x) = h(y), i że przy danej określonej wartości klucza 
mieszającego y , jest obliczeniowo niewykonalne znalezienie danej x (obrazu) takiego ,że h(x) =y. 

Najpopularniejszym zastosowaniem funkcji mieszających są podpisy cyfrowe i integralność danych. Przy podpisach 

cyfrowych, długa wiadomość jest zazwyczaj haszowana (używając publicznie dostępnej funkcji mieszającej) i tylko 

wartość klucza mieszającego jest podpisana. Jednostka odbierająca wiadomość haszuje ją i weryfikuje czy odebrany 

podpis jest poprawny dla tej wartości klucza mieszającego. Porównuje zarówno czas i przestrzeń podpisanej 

bezpośrednio wiadomości, co zazwyczaj obejmuje podział wiadomości na odpowiedniego rozmiaru bloki i podpisanie 

każdego bloku pojedynczo. Zauważmy tu, że niemożność znalezienia dwóch wiadomości o tej samej wartości klucza 

mieszającego jest wymogiem bezpieczeństwa, ponieważ w przeciwnym razie , podpis na wiadomości z wartością 

klucza mieszającego byłby taki sam jak na tej drugiej, pozwalając podpisującemu podpisać jedną wiadomość a w 

późniejszym czasie utrzymać podpis na innych. Funkcje mieszające mogą być używane dla integralności danych. 

Wartość klucza mieszającego odpowiadająca określonej danej wejściowej jest obliczana w tym  samym  czasie. 

Spójność tej wartości klucza mieszającego jest chroniona w ten sam sposób. W późniejszym czasie, weryfikujemy czy 

dana wejściowa byłą zmieniona, wartość klucza mieszającego jest obliczana ponownie przy zastosowaniu danej 

wejściowej ręcznie, i porównywana dla równości z oryginalną wartością klucza mieszającego. Określone aplikacje 

obejmują ochronę antywirusową i dystrybucje oprogramowania. Trzecim zastosowaniem funkcji mieszającej jest jej 

zastosowanie w protokołach obejmując z góry zobowiązania, obejmujące pewne schematy podpisów cyfrowych i 

identyfikację protokołów (zobacz Rozdział 10). Funkcje mieszające omówione powyżej są zazwyczaj znane publicznie 

i nie obejmują żadnych tajnych kluczy. Kiedy używamy ich do wykrycia czy wiadomość wejściowa została zmieniona, 

są one nazywane kodem sygnalizującym modyfikację (MDC). Związane z nimi są funkcje mieszające, które zawierają 

tajne klucze i dostarczają uwierzytelnienia źródła danych (§ 9.76) jak również integralności danych; są one nazywane 

kodem uwierzytelniania wiadomości (MAC) 

1.10 PROTOKOŁY I MECHANIZMY 

1.55 Definicja Protokół kryptograficzny (protokół) jest algorytmem rozproszonym definiowanym przez sekwencję 

kroków precyzyjnie określających działanie wymagane dla dwóch lub więcej jednostek dla uzyskania określonego celu 

bezpieczeństwa 

1.56 Uwaga (protokół kontra mechanizmy) Przeciwieństwo protokołu, mechanizm jest bardziej ogólnym terminem 

obejmującym protokoły, algorytmy (określające kroki pojedynczej jednostki), i techniki nie kryptograficzne (np. 

ochrona sprzętowa i kontrola proceduralna) dla uzyskania określonego celu bezpieczeństwa . 

Protokoły odgrywają główną rolę w kryptografii i są  niezbędne w osiąganiu celów kryptograficznych jaki omówiono 

w §1.2. Schematy szyfrowania, podpisy cyfrowe, funkcje mieszające i generowanie liczb losowych są wśród technik 

jakie mogą być wykorzystane do zbudowania protokołu. 

1.57 Przykład (prosty protokół uzgadniania klucza) .Alice i Bob wybrali schemat szyfrowania kluczem symetrycznym 

do zastosowania w komunikacji poprzez kanał niezabezpieczony. Do szyfrowania informacji wymagany jest klucz. 

Protokół komunikacyjny jest następujący: 

1. Bob tworzy schemat szyfrowania kluczem publicznym i wysyła swój klucz publiczny do Alice kanałem. 

2. Alice generuje klucz dla schematu szyfrowania kluczem symetrycznym 

3. Alice szyfruje klucz używając klucza publicznego Boba i wysyła zaszyfrowany klucz do Boba 

4. Bob deszyfruje stosując swój klucz prywatny i odzyskuje klucz symetryczny (tajny) 

5. Alice i Bob zaczynają komunikację prywatną poprzez zastosowanie systemu klucza symetrycznego i 

wspólnego klucza tajnego. 

Protokół ten używa podstawowych funkcji próbując zrealizować prywatną komunikację w niezabezpieczonym kanale. 

Podstawowymi technikami są schematy szyfrowania kluczem symetrycznym i kluczem publicznym. Protokoły mają tą 

słabą stronę, że są narażone na atak z podszyciem §1.8.2, ale wyrażają ideę samego protokołu .Często rolą szyfrowania 

kluczem publicznym w komunikacji prywatnej jest właśnie proponowanie tego protokołu – szyfrowanie kluczem 

publicznym jest używane jako środek wymiany klucza dla późniejszego zastosowania w szyfrowaniu kluczem 

symetrycznym, powodując różnice wydajności pomiędzy szyfrowaniem kluczem symetrycznym a  kluczem 

publicznym. 

Naruszenie protokołu i mechanizmu 

1.58 Definicja Naruszenie protokołu lub naruszenie mechanizmu wystąpi wtedy ,kiedy mechanizm nie jest w stanie 

spełnić celu dla jakiego został powołany, dzięki czemu przeciwnik uzyskuje przewagę nie przez złamanie poniższych 

technik takich jak bezpośredni algorytm szyfrowania ale poprzez manipulowanie samym protokołem lub 

mechanizmem. 

1.59 Przykład (naruszenie mechanizmu). Alice i Bob komunikują się używając szyfru strumieniowego. Wiadomości 

jakie oni szyfrują są znane i mają specjalną postać: pierwsze dwadzieścia bitów niesie informację która przedstawia 



wielkość pieniężną monetarną. Aktywny przeciwnik może po prostu z XOR’ować odpowiedni ciąg bitów dla 

pierwszych dwudziestu bitów tekstu zaszyfrowanego i zmienić wielkość. Podczas gdy przeciwnik nie jest zdolny do 

odczytu odpowiedniej wiadomości, może być on zdolny do zmiany przesyłania. Szyfrowanie nie będzie naruszeniem 

ochrony danych ale protokół został naruszony; naturalne założenie ,że szyfrowanie dostarcza integralności danych jest 

niepoprawne. 

1.60 Przykład (atak z przeszukiwaniem w przód) Przypuśćmy, że w transakcji w banku elektronicznym 32 bitowe 
pole, które zapisuje wartość transakcji jest szyfrowane przy użyciu schematu klucza publicznego Ten prosty protokół 

służy do dostarczenia prywatności pola wartości – ale czy tak jest? Przeciwnik może łatwo pobrać wszystkie 2
32 

możliwe wejścia, które mogą być tekstem jawnym w tym polu i zaszyfrować je przy użyciu funkcji szyfrowania 
publicznego. (Pamiętajmy ,że przez istotę szyfrowania kluczem publicznym funkcja ta musi być dostępna 

przeciwnikowi) poprzez porównanie każdego z 2
32 

tekstów jawnych z jednym , który jest w rzeczywistości 
zaszyfrowanym w transakcji, przeciwnik może określić tekst jawny. Tu, funkcja szyfrowania kluczem publicznym nie 
jest naruszeniem danych, ale raczej sposobem jej użycia. Blisko związany z atakiem, który stosuje się bezpośrednio do 
uwierzytelniania dla kontroli dostępu jest atak słownikowy (zobacz § 10.2.2) 

1.61 Uwaga (powody naruszenia protokołu) Protokoły i mechanizmy mogą  zawieść z kilku powodów: 
1. niskiego  poziomu  określonej  techniki  kryptograficznej,  która  może  wzmocniona  przez  protokół  lub 

mechanizm; 

2. utrzymania  lub  założenia  gwarancji  bezpieczeństwa,  które  są  wyolbrzymione  lub  nie  dokładnie 

zrozumiane 

3. przeoczenia pewnych zasad mających zastosowanie w szerokiej klasie technik takich jak szyfrowanie 

Przykład 1.59 ilustruje punkt 2 jeśli szyfr strumieniowy jest szyfrem z kluczem jednorazowym, i również punkt 1 

Przykład 1.60 ilustruje punkt 3. Zobacz również §1.8.2 

1.62 Uwaga (projekt protokołu) Kiedy projektujemy protokoły kryptograficzne i mechanizmy potrzebne są dwa kroki: 

1. identyfikacja wszystkich założeń w projekcie  protokołu lub mechanizmu 
2. dla każdego założenia, określamy wpływ na cel bezpieczeństwa jeśli to założenie jest zakłócone. 

1.11 USTALANIE KLUCZA, ZARZĄDZANIE I POŚWIADCZENIE 

Sekcja ta daje krótkie wprowadzenie do metodologii zapewnienia bezpieczeństwa dystrybucji kluczy dla celów 

kryptograficznych. 

1.63 Definicja Ustalanie klucza jest to proces dzięki któremu dzielony tajny klucz staje się dostępny dwóm lub więcej 

grupom, dla późniejszego jego kryptograficznego zastosowania. 

1.64 Definicja Zarządzanie kluczem jest to zbiór procesów i mechanizmów, które obsługują ustalanie klucza i 

utrzymanie ciągłych kluczowych związków pomiędzy grupami, wliczając w to wymianę starych kluczy na nowe jeśli 

jest to konieczne. 

Ustalanie klucza może być zasadniczo podzielone na uzgadnianie klucza i transport klucza, Wiele i różnych 

protokołów proponuje dostarczenie ustalenia klucza.. Rozdział 12 opisuje kilka z nich szczegółowo. Na potrzeby tego 

rozdziału podamy tylko krótkie omówienie tematów związanych z ustalaniem klucza. Adresatem będzie prosta 

architektura oparta na kryptografii kluczem symetrycznym i publicznym wraz z koncepcją poświadczenia. Jak 

odnotowaliśmy w §1.5, główną kwestią kiedy stosujemy techniki klucza symetrycznego jest ustalenie par tajnych 

kluczy. Stanie się  to bardziej oczywiste kiedy  rozpatrzymy sieć jednostek, dowolne  dwie mogą życzyć sobie 

komunikować się. Rysunek 1.15 ilustruje sieć składającą się z 6 jednostek. Groty strzałek wskazują 15 możliwych 

dwukierunkowych komunikacji, jakie mogą mieć miejsce. Ponieważ każda para jednostek życzy sobie komunikacji, ta 

małą sieć wymaga bezpiecznej wymiany  (
6

2) = 15 par kluczy. W sieci z n jednostkami liczba bezpiecznych wymian 

kluczy wymaga 
n  n n 
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Rysunek 1.15: Kluczowe związki w prostej 6 jednostkowej sieci 

Diagram sieciowy przedstawiony na Rysunku 1.15 jest po prostu połączeniem 15 dwu kierunkowych komunikacji jak 

pokazano na Rysunku 1.7. W praktyce, sieci są bardzo duże i problem ustalania klucza jest kwestią krytyczną. Jest 

kilka sposobów rozwiązania tego problemu. Omówione są dwie najprostsze metody; jedna oparta na kluczu 

symetrycznym a druga na technikach klucza publicznego. 

1.11.1 Zarządzanie kluczem poprzez techniki klucza symetrycznego 
Jednym z rozwiązań jakie stosują techniki klucza symetrycznego obejmują jednostkę w sieci, do której mają zaufanie 
wszystkie inne jednostki. Jak w §1.8.3, jednostka ta to trzecia strona godna zaufania (TTP). Każda jednostka Ai, dzieli 

klucz symetryczny ki z TTP. Klucze te z założenia są dystrybuowane poprzez kanał zabezpieczony. Jeśli później dwie 
jednostki życzą sobie komunikacji, TTP generuje klucz k (czasami nazywany kluczem komunikacji) i wysyła go 
zaszyfrowany zgodnie ze stałymi kluczami jak przedstawiono na rysunku 1.16 dla jednostek A1 i A5. 

 

 
 

Rysunek 1.16: Zarządzanie kluczem poprzez trzecią stronę godną zaufania 

Zalety takiego podejścia to: 

1. Łatwość dodawania i usuwania jednostek z sieci 

2. Każda jednostka musi przechowywać tylko jeden długookresowy klucz tajny. 

Wady to: 

1. Cała komunikacja wymaga początkowej interakcji z  TTP 

2. TTP musi przechowywać n długoterminowych tajnych kluczy 

3. TTP ma możliwość czytania wszystkich wiadomości 

4. Jeśli TTP jest zinfiltorwany, cała komunikacja jest nie zabezpieczona 

1.11.2 Zarządzanie kluczem poprzez techniki klucza publicznego 
Jest kilka sposobów rozwiązania problemu zarządzania kluczem poprzez techniki klucza publicznego. 

Rozdział 13 opisuje wiele z nich szczegółowo. Dla celów tego rozdziału rozważymy bardzo prosty model. 
Każda jednostka w sieci ma parę kluczy szyfrujących publiczny / prywatny. Kluz publiczny wraz z 
tożsamością jednostki jest przechowywany w centralnej składnicy nazywanej plikiem ogólnie dostępnym. 

Jeśli jednostka A1 życzy sobie wysłać zaszyfrowaną wiadomość do jednostki A6, A1 odzyskuje klucz 

publiczny e6 od A6 z pliku ogólnie dostępnego, szyfrując wiadomość używając tego klucza i wysyła tekst 

zaszyfrowany do A6. Rysunek 1.17 pokazuje taką sieć 
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Rysunek 1.17 : Zarządzanie kluczem przy użyciu technik klucza publicznego 

 

Zalety takie podejścia to: 

1. Nie jest wymagana żadna trzecia strona godna zaufania 

2. Plik ogólnie dostępny może znajdować się u każdej jednostki 

3. Tylko  n  kluczy  publicznych  musi  być  przechowywanych  aby  pozwolić  na  bezpieczną  komunikację 

pomiędzy parą jednostek , zakładając jedynie atak dokonywany przez przeciwnika pasywnego 

Problem zarządzania kluczem staje się trudniejszy kiedy weźmiemy pod uwagę przeciwnika który jest aktywny (tzn. 
przeciwnika, który może zmieniać plik ogólnie dostępny zawierający klucze publiczne). Rysunek 1.18 ilustruje jak 
aktywny przeciwnik może naruszyć schemat zarządzania kluczem danym powyżej (jest to bezpośrednia analogia do 
ataku §1.8.2). Na rysunku, przeciwnik zmienia plik ogólnie dostępny poprzez podmianę klucza publicznego  e6 

jednostki A6, poprzez klucz publiczny przeciwnika e*. Wiadomość szyfrowana dla A6 używająca klucza publicznego z 
pliku ogólnie dostępnego może być odszyfrowana tylko przez przeciwnika .Mając odszyfrowaną i odczytaną 
wiadomość, przeciwnik może teraz zaszyfrować ją używając klucza publicznego A6 i przesłać tekst zaszyfrowany do 

A6. A1 jednak wierzy ,że tylko A6 może odszyfrować zaszyfrowany tekst c. 
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Rysunek 1.18 : Podszycie pod A6 przez aktywnego przeciwnika kluczem publicznym e* 
 

Dla zabezpieczenia się przed tego typu atakiem, jednostki mogą użyć TTP dla poświadczenia klucza publicznego 

każdej jednostki. TTP ma prywatny algorytm podpisu ST i algorytm weryfikacji VT (zobacz § 1.6) zakładając ,że będą 
znane wszystkim jednostkom. TTP wnikliwie weryfikuje tożsamość każdej jednostki i podpisy wiadomości składający 
się z identyfikatora i klucz publiczny uwierzytelniający jednostkę. Jest to prosty przykład poświadczenia, przypisujący 

tożsamość jednostki do jej klucza publicznego (zobacz § 1.11.3). Rysunek 1.19 ilustruje sieć pod tymi warunkami. A1 

używa klucza publicznego A6 tylko jeśli poświadczenie podpisu weryfikującego wypadło pomyślnie. 
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Rysunek 1.19: Uwierzytelnienie kluczy publicznych przez TTP. || oznacza konkatenację 

Zalety zastosowania TTP do  utrzymania integralności pliku ogólnie dostępnego : 

1. Zapobiega podszyciu aktywnemu przeciwnikowi w sieci 

2. TTP  nie  może  monitorować  komunikacji.  Jednostki potrzebują  zaufanego  TTP  tylko  do  wiązania 

tożsamości z właściwym kluczem publicznym 

3. Interakcje wczesnej komunikacji z plikiem ogólnie dostępnym mogą być wyeliminowane jeśli jednostki 

przechowują certyfikaty lokalnie 

Nawet z TTP pozostają jeszcze problemy; 

 

1. Jeśli klucz podpisu TTP jest naruszony, cała komunikacja się staje się niezabezpieczona 

2. Całe zaufanie jest położone w jednej jednostce 

 

1.11.3 Trzecia strona godna zaufania a certyfikaty klucza publicznego 

Trzecia strona godna zaufania była używana w §1.8.3 i ponownie tu §1.11. Zaufanie położone w tej jednostce zmienia 

się w sposób w jaki się jej używa, i w ten sposób powoduje następującą klasyfikację. 

1.65 Definicja Mówimy ,że TTP ma zaufanie bezwarunkowe jeśli ma zaufanie we wszystkich sprawach. Na przykład, 

może mieć dostęp do tajnych i prywatnych kluczy użytkowników, jak również rozlicza skojarzenia tożsamości z 

kluczami publicznymi. 

1.66 Definicja Mówimy ,że TTP ma zaufanie funkcjonalne jeśli zakładamy ,że jednostka z góry jest uczciwa i 

sprawiedliwa ale nie ma dostępu do tajnych i prywatnych kluczy użytkowników. 

§1.11.1 dostarczył scenariusza który stosuje TTP o zaufaniu bezwarunkowym. §1.11.2 używa TTP o zaufaniu 

funkcjonalnym dla utrzymania integralności pliku ogólnie dostępnego. TTP o zaufaniu funkcjonalnym może być użyta 

do rejestrowania lub poświadczania użytkowników i zawartości dokumentów lub, jak w §1.8.3 jako sędzia. 

Certyfikaty klucz publicznego 
Dystrybucja klucza publicznego jest generalnie łatwiejsza niż kluczy symetrycznych, ponieważ nie jest wymagana 

dyskrecja. Jednakże, integralność (uwierzytelnienie) klucza publicznego jest krytyczne (popatrz na §1.8.2). 

Certyfikat klucza publicznego składa się z części danych i części podpisu,. Część danych składa się z nazwy jednostki, 

odpowiadającego tej jednostce klucza publicznego, możliwych dodatkowych odpowiednich informacji (np. ulica 

jednostki lub adres sieciowy, okres ważności klucza publicznego, oraz inne atrybuty). Część podpisu składa się z 

podpisu TTP nad częścią danych. 

Aby jednostka B zweryfikowała autentyczność klucza publicznego jednostki A, musi mieć uwierzytelnioną kopię 

publicznej funkcji weryfikującej podpis TTP. Dla uproszczenia załóżmy ,że uwierzytelniona funkcja weryfikująca 

została dostarczona B w sposób nie kryptograficzny, na przykład B uzyskuje ją od TTP osobiście. B może wtedy 

wykonać następujące kroki: 

1. Pozyskać certyfikat klucza publicznego   A przez jakiś kanał niezabezpieczony, albo z centralnej bazy 

danych certyfikatów, bezpośrednio od A lub w inny sposób 

2. Użyć funkcji weryfikującej TTP dla zweryfikowania podpisu TTP na certyfikacie A 
3. Jeśli ten podpis został zweryfikowany poprawnie, akceptuje klucz publiczny w tym certyfikacie jako 

uwierzytelniony klucz publiczny A; w przeciwnym razie zakłada ,że klucz publiczny jest niepoprawny. 

Przed stworzeniem poświadczenia klucza publicznego dla A, TTP musi pobrać właściwe namiary dla weryfikacji 

tożsamości A, i fakt ,że klucz publiczny będący certyfikowanym w rzeczywistości należy do A Jedna z metod wymaga 

aby A pojawił się przed TTP ze zwykłym dokumentem potwierdzającym tożsamość i uzyskanie klucza publicznego A 

od A osobiście razem z dowodem ,że A zna odpowiedni klucz prywatny. Ponieważ TTP tworzy certyfikat dla grupy, 

zaufanie jakie mają pozostałe jednostki w uwierzytelnianiu klucza publicznego TTP może być zastosowane dla 

uzyskania zaufania w uwierzytelnianiu klucza publicznego grupy poprzez nabycie i weryfikację poświadczenia. 

1.12 2 Liczby pseudolosowe i ciągi 

Generowanie liczb pseudolosowych  jest ważną  techniką  w  wielu kryptograficznych mechanizmach. Na przykład 

klucze dla przekształceń szyfrujących muszą być wygenerowane w sposób jaki jest nieprzewidywalny dla 

przeciwnika . Generowanie liczby losowej przedstawia ambitne zagadnienie. Tu mamy krótkie wprowadzenie, 

szczegóły są w Rozdziale 5. Często w aplikacjach kryptograficznych, musi być wykonany jeden z następujących 

kroków: 

(i) Ze skończonego zbioru n elementowego (np., {1,2,...,n} wybieramy element wyrywkowo. 

(ii) Ze  zbioru  wszystkich  sekwencji  (ciągów)  o  długości  m  dnas  skończonym  alfabetem  A  z  n 

symbolami, wybieramy ciąg wyrywkowo. 

(iii) Generujemy losową sekwencję (ciąg) o długości m. nad zbiorem n symboli 

Nie jest dokładnie jasne co oznacza wybrane wyrywkowo lub generowane wyrywkowo. Wywołanie liczby losowej bez 

kontekstu nie ma trochę sensu. Czy liczba 23 to liczba losowa? Nie, ale jeśli 49 identycznych piłek oznaczonych od 1 

do 49 jest w pojemniku, i pojemnik miesza jednolicie piłki , wyciągamy jedną piłkę i szczęśliwie jest to oznaczona 



numerem   23,   wtedy   możemy   powiedzieć,   że   23   zostało   wygenerowane   losowo   z   rozkładu   jednolitego. 

Prawdopodobieństwo wyciagnięcia 23 jest jak 1 do 49 lub 1/49. 

Jeśli numer na piłce ,która została wyjęta z pojemnika została zapisana i umieszczona z powrotem w pojemniku, a 

proces został powtórzony 6 razy, wtedy zostanie wygenerowany ciąg  losowy o długości 6 zdefiniowany w alfabecie A 

={1,2,...,49}.  Jaka  jest  szansa  ,ze  wystąpi  ciąg  17,  45,  1,  7  ,23  ,  35?  Ponieważ  każdy  element  w  ciągu  ma 

prawdopodobieństwo wystąpienia 1/49, prawdopodobieństwo wystąpienia 17,45,1,7,23,35 to 
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Jest to dokładnie 13841287201 ciągów o długości 6 nad alfabetem A. Jeśli teraz każda z tych sekwencji jest zapisana 

na jednej z 13841287201 piłek i są one umieszczone w pojemniku (najpierw usuwamy pierwotne 49 piłek) wtedy 

szansa, że dana powyżej sekwencja trafi się ponownie jest taka sama jeśli będziemy generować jedną piłkę w danej 

chwili .Zatem powyższe (ii) i (iii) są w gruncie rzeczy tymi samymi instrukcjami.. Znalezienie dobrej metody 

generowania ciągów liczb losowych jest trudne. 

1.67 Przykład (generator liczb losowych) Generując losową sekwencję zer i jedynek, podrzucana jest moneta. 1 jest 

zapisywana jeśli wypadnie orzeł, a 0 jeśli reszka. Zakładamy ,że moneta jest nieobciążona co znaczy ,że 

prawdopodobieństwo 1 w danym rzucie jest dokładnie równe ½. Będzie to zależało od tego jak dobrze jest zrobiona 

moneta i jak jest wykonywany rzut. Metoda ta byłaby doceniona w systemach gdzie sekwencje losowe muszą być 

generowane szybko i często. Nie ma praktycznej wartości innej niż służenia jako przykład idei generowania liczb 

losowych. 

1.68 Przykład (generator liczb losowych) Dioda może być użyta do stworzenia losowej sekwencji binarnej. Jest to 

racjonalne jeśli mamy sposób przekonania się ,że prawdopodobieństwo ,że pojawi się 1 przy danej próbie to ½. Takie 

założenie będzie fałszywe, sekwencja generowana nie będzie wybierana z rozkładu jednostajnego więc nie wszystkie 

sekwencje o danej długości będą miały równe prawdopodobieństwo. Jedynym sposobem na odczucie niezawodności 

tego typu źródła losowego jest przeprowadzenie testów statystycznych na danych wyjściowych. Omówione są w 

Rozdziale 5. Jeśli ta dioda jest źródłem rozkładu jednostajnego w zbiorze wszystkich sekwencji binarnych o danej 

długości, dostarcza ona skutecznego sposobu na generowanie sekwencji losowych. Ponieważ większość prawdziwych 

źródeł sekwencji losowych (jeśli jest taka rzecz) pochodzą ze środków fizycznych, więc są albo kosztowne albo wolne 

przy generowaniu. Przezwyciężając te problemy, metody obmyślające konstrukcje sekwencji pseudolosowych w 

sposób deterministyczny z krótszych sekwencji losowych nazywane są ziarnem. Pseudolosowe sekwencje wydają się 

być generowane przez prawdziwe źródło losowe dla każdego kto nie zna metody generowania. Często algorytm 

generowania jest znany wszystkim, ale ziarno jest nieznane z wyjątkiem jednostki generującej sekwencję. 

Zaprojektowano mnóstwo algorytmów dla generowania pseudolosowych sekwencji różnych typów . Wiele z nich w 

ogóle się nie nadaje dla celów kryptograficznych a niektóre muszą być ostrożnie utrzymywane przez twórców takich 

algorytmów z powodu losowej natury danych wyjściowych. 

1.13 KLASY ATAKÓW I MODELE BEZPIECZEŃSTWA 
Przez lata zidentyfikowano wiele różnych typów ataków na techniki kryptograficzne i protokoły. Tu omówimy 

ograniczone ataki na szyfrowanie i protokoły. Ataki na inne techniki kryptograficzne zostaną omówione we 

właściwych rozdziałach. W § 1.11 omówiliśmy rolę przeciwnika aktywnego i pasywnego. Ataki tych przeciwników 

można zakwalifikować jak następuje: 

1. atak pasywny jest to atak gdzie przeciwnik tylko monitoruje kanał komunikacyjny. Pasywny atakujący 

tylko zagraża poufności danych. 

2. atak aktywny jest to atak gdzie przeciwnik próbuje usunąć ,dodać lub w jakiś inny sposób zmienić 

transmisję w kanale. Atakujący aktywny zagraża integralności danych i uwierzytelnianiu jak również 

poufności. 

 

Atak pasywny może być dalej dzielony na bardziej wyspecjalizowane ataki dla wydedukowania tekstu jawnego z 

tekstu zaszyfrowanego, jak nakreślono w § 1.13.1 

1.13.1 Ataki na schematy szyfrowania 

Celem poniższych ataków jest regularne odzyskiwanie tekstu jawnego z tekstu zaszyfrowanego, lub nawet bardziej 

drastycznie, dla wydedukowania klucza deszyfrującego. 

1. Atak tekstem zaszyfrowanym jest to atak gdzie przeciwnik (lub kryptoanalityk) próbuje dedukować klucz 

deszyfrujący lub tekst jawny tylko przez obserwację tekstu zaszyfrowanego. Schemat szyfrowania 

nieodporny na ten typ ataku staje się zupełnie niepewny. 

2. Atak tekstem jawnym jest to atak ,gdzie przeciwnik ma cząstkę tekstu jawnego  i odpowiedni tekst 

zaszyfrowany. Ten typ ataku jest zazwyczaj marginalnie trochę trudniejszy do umiejscowienia. 



3. Atak za pomocą wybranego tekstu jawnego jest to atak, gdzie przeciwnik wybiera tekst jawny i wtedy 

bierze pod uwagę odpowiedni tekst zaszyfrowany. Później, przeciwnik używa wydedukowanej informacji 

aby odzyskać tekst jawny odpowiadający poprzednio ukrytemu tekstowi zaszyfrowanemu. 

4. Atak adaptacyjny za pomocą wybranego tekstu jawnego jest to atak za pomocą wybranego tekstu jawnego 

w którym wybór tekstu jawnego może zależeć od tekstu zaszyfrowanego odebranego z poprzedniego 

żądania. 

5. Atak wybranym tekstem zaszyfrowanym jest to atak gdzie przeciwnik wybiera tekst zaszyfrowany i jest 

wtedy pod uwagę brany odpowiadający mu tekst jawny. Jedynym sposobem umiejscowienia takiego 

ataku jest dla przeciwnika uzyskanie dostępu do wyposażenia używanego do deszyfrowania (ale nie 

klucza deszyfrującego, który może być bezpiecznie osadzony w wyposażeniu). Celem wtedy staje się 

możliwość, bez dostępu do takiego wyposażenia, wydedukowanie tekstu jawnego z (różnych) tekstów 

zaszyfrowanych. 

6. Atak adaptacyjny za pomocą wybranego tekstu zaszyfrowanego jest to atak wybranym tekstem 

zaszyfrowanym gdzie wybrany tekst zaszyfrowany może zależeć od tekstu jawnego odebranego z 

poprzedniego żądania. 

Większość z tych ataków stosuje się również do schematów podpisu cyfrowego i kodu uwierzytelniania wiadomości. 

W tym przypadku, celem atakującego jest sfałszowanie wiadomości lub MAC’ów, co omówione jest w Rozdziale 11 i 

9, odpowiednio. 

1.13.2 Ataki na protokoły 
Poniżej mamy częściową listę ataków jakie mogą być umiejscowione w różnych protokołach .Dopóki protokoły 

dostarczają zamierzonych usług, lista możliwych ataków może okazać się nigdy nie zakończona. 

1. Atak znanym kluczem. W ataku tym przeciwnik uzyskuje jakieś klucze używane poprzednio a potem 

używa tej informacji dla określenia nowych kluczy. 

2. Atak metodą powtórzenia. W ataku tym przeciwnik zapisuje sesję komunikacyjną i powtarza całą sesję, 

lub jej część, w jakimś późniejszym czasie 

3. Podszywanie. Tu przeciwnik przyjmuje tożsamość jednej z uprawnionych jednostek w sieci. 

4. Atak słownikowy. Jest to zwykle atak przeciwko hasłom Zazwyczaj, hasło jest przechowywane w pliku 

komputerowym jako obraz bez kluczowej funkcji mieszającej. Kiedy użytkownik loguje się i wprowadza 

hasło, jest ono haszowane a obraz jest porównywany z przechowywaną wartością. Przeciwnik może 

pobrać listę prawdopodobnie możliwych haseł, zhaszować wszystkie wejścia w liście, a potem 

porównywać je z listą prawdziwych, zaszyfrowanych  haseł z nadzieją na dopasowanie jakiegoś. 

5. Przeszukiwanie do przodu. Atak ten jest podobny w założeniu do ataku słownikowego i jest używany do 

deszyfrowania wiadomości. 

6. Atak przeplotowy ten typ ataku zazwyczaj dotyczy pewnych form podszywania w protokole 

uwierzytelniania (zobacz § 12.9.1) 

 

1.13.3 Modele wartościowania bezpieczeństwa 

Bezpieczeństwo technik kryptograficznych i protokołów może być wartościowane wedle kilku różnych modeli. 

Najpraktyczniejszymi metodologiami metryk bezpieczeństwa są obliczeniowa, udowadnialna i ad hoc, chociaż ta 

ostatnia często jest niebezpieczna. Poziom zaufania w ilości bezpieczeństwa dostarczanego przez techniki i protokoły 

opiera się o bezpieczeństwo obliczeniowe i ad hoc wzrastające wraz z upływem czasu i badaniem tego schematu. 

Jednakże, czasu nie ma dość jeśli kilku ludzi podda tą metodę ostrożnej analizie. 

(i) Bezpieczeństwo bezwarunkowe 
Najbardziej rygorystyczną miarą jest miara informacji teoretycznej – czy lub nie system ma bezpieczeństwo 

bezwarunkowe. Zakładamy ,że przeciwnik ma nieograniczone możliwości obliczeniowe, a pytaniem jest czy lub nie, 

jest dość dostępnej informacji dla pokonania systemu. Bezpieczeństwo bezwarunkowe dla systemów szyfrowania jest 

nazywane poufnością doskonałą. Dla poufności doskonałej, niepewność w tekście jawnym, po obserwacji tekstu 

zaszyfrowanego, musi być równa wcześniejszej niepewności tekstu jawnego – obserwacja tekstu zaszyfrowanego nie 

dostarcza żadnej informacji przeciwnikowi. Koniecznym warunkiem dla schematu szyfrowania kluczem symetrycznym 

bezpieczeństwa bezwarunkowego jest to ,że klucz będzie przynajmniej tak długi jak wiadomość. Szyfr z kluczem 

jednorazowym (§ 1.5.4) jest przykładem algorytmu szyfrowania bezpieczeństwa bezwarunkowego. Ogólnie, schematy 

szyfrowania nie oferują poufności doskonałej, a każdy znak tekstu zaszyfrowanego stosuje zmniejszenie teoretycznej 

niepewności w tekście jawnym i kluczu szyfrującym. Schemat szyfrowania kluczem publicznym nie może być 

zabezpieczony bezwarunkowo ponieważ mając na uwadze tekst zaszyfrowany c, tekst jawny może być zasadniczo 

odzyskany przez zaszyfrowanie wszystkich możliwych tekstów jawnych dopóki nie uzyskamy c. 

(ii) Bezpieczeństwo teorii złożoności 

Właściwym modelem obliczeniowym jest zdefiniowany a przeciwnicy są ukształtowani jako mający wielomianową 

moc obliczeniową (Montują atak wiążąc czas i przestrzeń wielomianu w rozmiarze właściwym parametrom 

bezpieczeństwa) Dowód bezpieczeństwa odnosi się do skonstruowanego modelu. Celem jest zaprojektowanie metody 

kryptograficznej  opartej  na  najsłabszym  założeniu  wyprzedzającym  mocnego  przeciwnika.  Są  używane  analiza 



asymptotyczna jak również analiza najgorszego przypadku, więc uwaga musi być zwrócona na określenie kiedy 

dowody mają praktyczne znaczenie. W przeciwieństwie do tego, ataki wielomianowe które są realne w tym modelu, 

mogą , w praktyce, być jeszcze obliczeniowo niewykonalne. Analiza bezpieczeństwa dla tego typu, chociaż nie ma 

praktycznego znaczenia w wielu przypadkach, może jednak utorować drogę dla lepszego ,ogólnie rzecz biorąc , 

bezpieczeństwa. Analiza teorii złożoności jest nieoceniona dla sformułowani fundamentalnych zasad i potwierdzeniem 

intuicji. Jest to jak wiele innych nauk, której techniki praktyczne odkryto wcześnie w fazie projektowania, przed 

teoretycznymi podstawami  i zrozumieniem osiągów. 

(iii) Bezpieczeństwo udowadnialne 
Metoda kryptograficzna jest udowadnialnie bezpieczna jeśli trudność pokonania może być pokazana w gruncie rzeczy 

jako trudność rozwiązania dobrze znanego i prawdopodobnie trudnego (zazwyczaj teorii liczb) problemu , taki jak 

rozkład na czynniki liczb całkowitych lub obliczanie logarytmu dyskretnego. Zatem „udowadnialnie” tu oznacza 

udowadnialny temat założenia. Podejście to jest rozpatrywane jako dobra praktyczna technika analityczna  jaka 

istnieje.. Udowadnialne bezpieczeństwo może być rozpatrywane jako część specjalnej podklasy większej klasy 

bezpieczeństwa obliczeniowego rozpatrywanego poniżej. 

(iv) Bezpieczeństwo obliczeniowe 
Jest to miara ilości wymaganego wysiłku obliczeniowego , przez najlepiej obecnie znane metody, dla pokonania 

systemu; musimy tu założyć, że system został dobrze zbadany na określenie jakie ataki są istotne. Proponowane 

techniki są bezpieczne obliczeniowo jeśli dostrzeżony poziom obliczenia wymaga ich pokonania (używając 

najlepszych z ataków),przekraczając, jakiś bezpieczny margines, obliczeniowe zasoby hipotetycznego przeciwnika. 

Często metody w tej klasie są względnie trudnym problemem, w odróżnieniu od bezpieczeństwa udowadnialnego, 

żadne dowody równoważności nie są znane. Większość z dobrze znanych schematów klucza publicznego i klucza 

symetrycznego aktualnie używane są tej klasy. Klasa ta jest też nazywana bezpieczeństwem praktycznym 

(v) ) Bezpieczeństwo ad hoc 
Podejście to  składa się  z różnorodnych przekonywujących argumentów ,że każdy atak z powodzeniem wymaga 

poziomu zasobów (np. czasu i przestrzeni) większego niż stałe zasoby dostrzeżonego przeciwnika. Techniki 

kryptograficzne i protokoły które przetrwały taką analizę są nazywane bezpieczeństwem heurystycznym, z 

bezpieczeństwem zazwyczaj w sensie obliczeniowym. Techniki i protokoły są zazwyczaj zaprojektowane do liczenia 

standardowych ataków takich jak te podane w §1.13. Podczas gdy być może to najpowszechniejsze podejście 

(zwłaszcza dla protokołów) jest najmniej zadawalające. Utrzymanie bezpieczeństwa generalnie pozostaje wątpliwe a 

nieprzewidziany atak pozostaje zagrożeniem. 

1.13.4 Perspektywy dla bezpieczeństwa obliczeniowego 

Przy obliczaniu schematów kryptograficznych, są rozpatrywane pewne wielkości. 

1.69 Definicja Czynnik pracy Wd jest to minimalna ilość pracy (mierzona we właściwych jednostkach takich jak 
operacje podstawowe lub cykle zegarowe) wymagana do obliczenia klucza prywatnego d danego klucza publicznego e, 
lub , w przypadku schematów klucza symetrycznego, do określenia tajnego klucza k. Inaczej, możemy rozpatrzyć tę 

pracę wymaganą dla ataku tylko tekstem zaszyfrowanym dla danych n tekstów zaszyfrowanych, oznaczając Wd(n) 

Jeśli Wd ma t lat, wtedy dla wystarczająco dużego t, schemat kryptograficzny , dla wszystkich  praktycznych 

zastosowań, jest system bezpiecznym. Obecnie nie znajdziemy żadnego systemu klucza publicznego gdzie można 

dostarczyć wystarczająco dużego dolnego ograniczenia w czynniku pracy Wd. Najlepsza na dziś możliwość to zdać się 

na naśladowanie jako podstawę bezpieczeństwa. 
 

 

1.70 Definicja Historyczny czynnik pracy Wd jest to minimalna ilość pracy wymagana do obliczenia klucza 

prywatnego d z klucza publicznego e używając najlepiej znanych algorytmów w danym czasie. 

Historyczny czynnik pracy Wd zmienia się z czasem ponieważ polepszają się algorytmy i technologie. Odpowiada to 
bezpieczeństwu obliczeniowemu , podczas gdy Wd odpowiada prawdziwemu poziomowi bezpieczeństwa, chociaż 
zazwyczaj nie można tego określić. 

Jak duże jest duże? 
§1.4 opisuje jak projektant systemu szyfrowani próbuje stworzyć schemat dla którego najlepszym podejściem do jego 

złamania jest gruntowne przeszukiwanie przestrzeni klucza. Przestrzeń klucza musi być wtedy wystarczająco duża, aby 

uczynić gruntowne przeszukiwanie kompletnie niewykonalnym. Ważnym pytaniem jest wtedy „Jak duże jest duże?” 

Aby uzyskać jakąś perspektywę na wielkość liczb, Tabela 1.2 listuje różne pozycje razem z powiązanymi wielkościami 

 

 

Elektronów w kosmosie 8.37 x 10
77

. 

Tabela 1.2 Odniesienia liczb porównywalnych ze względnymi wielkościami 

Niektóre potęgi 10 mają swoje przedrostki. Na przykład nowoczesne komputery są obecnie znamionowane w 

teraflopach, gdzie teraflop to 10
12 

operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę. Tabela 1.3 pokazuje listę 

Punkt odniesienia 
Sekund w roku 

Wiek naszego systemu słonecznego (lata) 

Sekund od stworzenia systemu słonecznego 

Cykli zegarowych na rok, komputer 50 MHz 

Ciągi binarne o długości 64 

Ciągi binarne o długości 128 

Ciągi binarne o długości 256 

Liczba 75 cyfrowej liczby pierwszej 

Wielkość 

3 x 107. 

6 x 109. 

2 x 1017. 

1.6 x 1015. 

264 1.8 x 1019. 

2128 3.4 x 1038. 

2256 1.2 x 1077. 

5.2 x 1072. 



najczęściej używanych przedrostków 

 

 

 
 

Tabela 1.3: Przedrostki używane dla różnych potęg 10 

 

Przedrostek Symbol Wielkość 

deci d 10-1 

centi c 10-2 

mili m 10-3 

mikro  10-6 

nano n 10-9 

pico p 10-12 

femto f 10-15 

atto a 10-18 

 

Przedrostek Symbol Wielkość 

exa E 1018 

peta P 1015 

tera T 1012 

giga G 109 

mega M. 10
6
 

kilo k 10
3
 

hekto h 10
2
 

deko da 10 

 



ROZDZIA  II: PODSTAWY MATEMATYCZNE

Rozdzia  jest zbiorem podstawowych materia ów o teorii prawdopodobie stwa, teorii informacji, teorii z o ono ci,
teorii liczb, algebry abstrakcyjnej i cia  sko czonych, jaki b dzie u ywany w ca ej ksi ce. Ca y czas b dziemy u ywali
nast puj cej notacji:

1. Z oznacza zbiór liczb ca kowitych, to znaczy zbiór {....,-2, -1, 0 ,1, 2,.....}
2. Q oznacza zbiór liczb wymiernych, to znaczy zbiór  {- a, b  Z , b  0}
3. R oznacza zbiór liczb rzeczywistych
4.  jest sta  matematyczn ;   3.14159
5. e jest podstaw  logarytmu naturalnego; e  2.71828
6. [a, b] oznaczaj  liczby ca kowite takie, e dla x a  x  b
7. x  jest najwi ksz  liczb  ca kowit  mniejsz  ni  lub równ  x. Na przyk ad, 5.2  = 5 a –5.2 ] = -6
8. x  jest najmniejsz  liczb  ca kowit  wi ksz  ni  lub równ  z. Na przyk ad 5.2  =6 a -5,2  = -5
9. Je li A jest zbiorem sko czonym, wtedy |A| oznacza liczb  elementów w A, nazywan  moc  zbioru A
10. a  A oznacza , e element a jest elementem zbioru A
11. A  B oznacza , e A jest podzbiorem B
12. A  B oznacza  , e A jest w a ciwym podzbiorem B, to znaczy A  B i A  B.
13. Cz  wspólna zbiorów A i B jest to zbiór A  B = {x | x  A i x  B}
14. Suma zbiorów A i B jest to zbiór A  B = {x | x  A lub x  B}
15. Ró nica zbiorów A i B jest to zbiór A – B = {x | x  A lub x  B}
16. Iloczyn kartezja ski zbiorów A i B jest to zbiór A x B  = {(a, b) | a A i b  B}. Na przyk ad ,{a1, a2} x

{b1, b2, b3} = {(a1,b1), (a1,b2), (a1,b3), (a2,b1), (a2, b2), (a2, b3)}
17. Funkcja lub odwzorowanie f : A  B jest to regu a, któ  czy ka dy element  a w A dok adnie z jednym

elementem b w B. Je li a A jest odwzorowane do b  B wtedy b jest nazywane obrazem a, a a jest
nazywane przeciwobrazem b i zapisujemy to f(a) = b. Zbiór A jest nazywany dziedzin  f a zbiór B
przeciwdziedzin  f.

18. Funkcja f : A  B jest 1- 1 ( ró nowarto ciowa) lub iniekcj  je li ka dy element w B jest obrazem co
najwy ej jednego elementu w A.  Dlatego f(a1) = f(a2) sugeruje , e a1 = a2.

19. Funkcja f : A  B jest to funkcja „na” lub surjektywna je li ka de b  B jest obrazem przynajmniej
jednego a A

20. Funkcja f : A  B jest bijekcj  je li jest zarówno funkcj  wzajemnie jednoznaczn  i „na” .Je li f jest
bijekcj  pomi dzy sko czonymi zbiorami A i B wtedy |A| = |B|. Je li f jest bijekcj  pomi dzy zbiorem A a
nim samym, wtedy f jest nazywane permutacj  w A.

21. ln x jest logarytmem naturalnym z x; to znaczy, logarytm z x o podstawie e
22. lg x jest logarytmem z x o podstawie 2
23. exp(x) jest to funkcja wyk adnicza ex.
24.         oznacza sum  a1 + a2 +...+ an.
25. i=1

n ai oznacza iloczyn a1*a2...*an.
26. Dla dodatnich liczb ca kowitych n, funkcja silni to n! = n(n-1)(n-2).....1. Wedle konwencji 0! =1

2.1 RACHUNEK PRAWDOPODOBIE STWA

1
1

i

n
a



2.1.1 Podstawowe definicje
2.1 Definicja Do wiadczenie jest procedur , która dostarcza jedynki z danego zbioru wyników. Pojedynczy mo liwy
wynik jest nazywany zdarzeniem elementarnym .Zbiór wszystkich mo liwych wyników nazywamy przestrzeni
próbkow .
Rozdzia  ten rozpatruje tylko dyskretn  przestrze  próbkow ; to znaczy tylko ze sko czonymi wieloma mo liwymi
wynikami. Zdarzenia elementarne z przestrzeni próbkowej S b d  oznaczone s1,s2,...,sn.
2.2 Definicja Rozk ad prawdopodobie stwa  P od S jest sekwencj  liczb p1,p2,..pn które wszystkie s  nie ujemne i
sumuj  si  do 1. Liczba pi jest interpretowana jako prawdopodobie stwo si b d c  wynikiem eksperymentu.
2.3 Definicja  Zdarzenie E jest podzbiorem przestrzeni próbkowej S. Prawdopodobie stwo , e zdarzenie E wyst pi
oznaczone P(E), jest to suma prawdopodobie stw pi wszystkich zdarze  elementarnych si jakie nale  do E. Je li  si 
S, P({si}) jest po prostu oznaczone jako P(si)
2.4 Definicja Je li E jest zdarzeniem, zdarzenie dope niaj ce jest to zbiór zdarze  elementarnych nie nale cych do E i
oznaczonych

2.5 Fakt  Niech E  S b dzie zdarzeniem
(i) 0  P(E)  1. P(SP = 1 a P( ) =0 (  to zbiór pusty)

(ii) P(E)  =1 – P(E)
(iii) Je li wyniki w S s  prawdopodobnie równe, wtedy

 2.6 Definicja Dwa zdarzenia E1 i E2 s  nazywane wzajemnie wykluczaj cymi je li P(E1  E2) = 0. To znaczy,
wyst pienie jednego z tych zdarze  wyklucza mo liwo , e wyst pi drugie.
2.7 Fakt  Niech E1 i E2 b d  dwoma zdarzeniami

(i) Je li E1  E2, wtedy P(E1)  P(E2)
(ii) P(E1  E2) + P(E1  E2) = P(E1) + P(E2). Dlatego je li E1 i E2 s  wzajemnie wykluczaj cymi, wtedy

P(E1  E2) = P(E1) + P(E2)
2.1.2 Prawdopodobie stwo warunkowe
2.8 Definicja Niech E1 i E2 b d  dwoma zdarzeniami z  P(E2) > 0. Prawdopodobie stwo warunkowe E1 danego E2
oznaczone P(E1 | E2) to

P(E1 | E2)  mierzy  prawdopodobie stwo wyst pienia zdarzenia E1, bior c pod uwag  , e wyst pi o E2.
2.9 Definicja Zdarzenia E1 i E2 s  niezale ne je li P(E1  E2) = P(E1)P(E2). Zauwa my , e je li E1 i E2 s  niezale ne
wtedy P(E1 | E2) = P(E1) a P(E2|E1) = P(E2). Znaczy to , e wyst pienie jednego zdarzenia nie oddzia ywuje na
prawdopodobie stwo wyst pienia drugiego .
2.10 Fakt (teoria Bayes’a) Je li E1 i E2 s   zdarzeniami z  P(E2) > 0 wtedy

2.1.3 Zmienne losowe
Niech S b dzie przestrzeni  próbkow  z rozk adem prawdopodobie stwa P
2.11 Definicja Zmienna losowa X jest funkcj  z przestrzeni próbkowej S dla zbioru liczb rzeczywistych; ka de
zdarzenie elementarne si  S, X wi e liczb  rzeczywist  X(si)
Poniewa  S jest z za o enia sko czona, X mo e tylko przyj  sko czon  liczb  warto ci
2.12 Definicja Niech X b dzie zmienn  losow  w S. Nadzieja matematyczna lub rednia z X to

2.13 Fakt  Niech X b dzie zmienn  losow  w S. Wtedy

2.14 Fakt Je li X1,X2,...Xm s  zmiennymi losowymi w S, a a1,a2,...am s  liczbami rzeczywistymi, wtedy
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2.15 Definicja Wariancja zmiennej losowej X z warto ci  redni   jest liczb  nieujemn  zdefiniowan  przez Var(X) =
E((X -  )2)
Standardowe odchylenie z X jest to nieujemny pierwiastek kwadratowy  Var (X).
Je li zmienna losowa ma ma  wariancj , wtedy du e odchylenia z warto ci redniej  s  ma o prawdopodobne do
zaobserwowania.
2.16 Fakt (nierówno  Czebyszewa) Niech X b dzie zmienn  losow  ze redni   = E(X) a wariancja 2 = Var (X).
Wtedy dla dowolnego t > 0

2.1.4 Rozk ad dwumianowy
2.17 Definicja  Niech n i k b d  nieujemnymi liczbami ca kowitymi. Wspó czynnik dwumianowy

jest liczb  ró nych sposobów wybierania k ró nych obiektów ze zbioru n ró nych obiektów, gdzie porz dek wyboru
nie jest wa ny.
2.18 Fakt   (w a ciwo ci wspó czynnika dwumianowego) .Niech n i k b d  nieujemnymi liczbami ca kowitymi.

2.19 Fakt (twierdzenie dwumianu) Dla dowolnych liczb rzeczywistych a, b i nieujemnej liczby ca kowitej n,

2.20 Definicja Próba Bernoulli’ego jest to eksperyment z dok adnie dwoma mo liwymi rezultatami, nazywanych
sukces i niepowodzenie.
2.21 Fakt Przypu my , e prawdopodobie stwo sukcesu w okre lonej próbie Bernoulli’ego to p. Wtedy
prawdopodobie stwo dok adnie k sukcesów w sekwencji  n takich niezale nych prób jest

dla ka dego 0  k  n.
2.22 Definicja  Rozk ad prawdopodobie stwa (2.1) jest nazywany rozk adem dwumianowym
2.23 Fakt  Oczekiwana liczba sukcesów w sekwencji n niezale nych prób Bernoulli’ego ., z prawdopodobie stwem p
sukcesu w ka dej próbie to np. Wariancja z tej liczby sukcesów to np(1-p)
2.24 Fakt (prawo du ych liczb) Niech X b dzie zmienn  losow   oznaczaj c  u amek sukcesów w n niezale nych
próbach Bernoulli’ego, z prawdopodobie stwem p sukcesu w ka dej próbie. Wtedy dla ka dego  > 0,

P(|X-p| > )   0, wraz z n  
Innymi s owy, dla du ego n, odsetek sukcesów powinien by  bliski p, prawdopodobie stwa sukcesu w ka dej próbie

2.1.5 Problemy dnia urodzin
2.25 Definicja

(i)  Dla liczb ca kowitych m., n ,gdzie m  n, liczba m(n) jest zdefiniowana jak nast puje:
m(n) =m(m-1)(m-2)...(m-n+1)
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(ii)  Niech m i n b d  liczbami nieujemnymi ca kowitymi gdzie m  n, liczba Stirlinga drugiego rodzaju
oznaczona

to

 z wyj tkiem

Symbol 

zlicza liczb  sposobów podzia u zbioru m. obiektów do niepustego podzbioru n.
2.26 Fakt (problem klasycznego zajmowania) Urna ma m. pi ek ponumerowanych od 1 do m. Przypu my , e n pi ek
jest wyci gni tych z urny w danej chwili, z zast pieniem, a ich numery s  listowane. Prawdopodobie stwo , e
dok adnie t ró nych pi ek zostanie wyci gni te to

Problem urodzin jest specjalnym przypadkiem problemu klasycznego zajmowania
2.27 Fakt (problem urodzin) Urna ma m. pi ek ponumerowanych od 1 do m. Przypu my , e n pi ek jest
wyci gni tych z urny w danej chwili, z zast pieniem, a ich numery s  listowane

(i) Prawdopodobie stwo przynajmniej jednej zgodno ci (tj. pi ka wyci gni ta  przynajmniej dwa razy) to

Je li n = O( m) (zobacz Definicj  2.55) a m  

(ii)  Przy m . , oczekiwana liczba wyci gni  przed zgodno ci  to :

Poni ej jest wyja nione dlaczego do rozk adu dystrybucji (2.2) odnosimy si  jako  niespodzianki dnia urodzin lub
paradoksu dnia urodzin. Prawdopodobie stwo, e przynajmniej dwoje ludzi w pokoju 23 osobowym ma urodziny w
tym samym dniu to P2(365,23)  0.507, co jest zaskakuj co du e. Liczba P2(365, n) zwi ksza si  tak szybko jak
zwi ksza si  n; na przyk ad P2(365, 30)  0.706. Inne rodzaje problemów rozpatrzymy w Faktach 2.28, 2.29 i 2.30.
Przypu my , e s  dwie urny, jedna zawiera m bia ych pi ek ponumerowanych od 1do m., a druga zawiera m
czerwonych pi ek ponumerowanych od 1 do m. Pierwsze n1  pi ek jest wybranych z pierwszej urny a ich numery s
wypisywane. Potem n2 pi ek jest wybieranych z drugiej urny a ich numery s  wypisywane. W ko cu, liczba zgodno ci
pomi dzy dwoma listami jest przedstawiana.
2.28 Fakt  (model A) Je li te pi ki z obu urn s  wyci gni te w danej chwili, z zast pieniem., wtedy
prawdopodobie stwo przynajmniej jednej zgodno ci to
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gdzie sumowanie jest ponad wszystkimi 0  t1  n1,  0  t2  n2 . Je li n= n1 = n2, n= O( m.) a m   wtedy

2.29 Fakt (model B) Je li pi ki z obu urn s  wyci gni te bez zast powania, wtedy prawdopodobie stwo przynajmniej
jednej zgodno ci to

Je li n1 = O( m), n2 = O( m), a m   wtedy

2.30 Fakt (model C) Je li n1 bia ych pi ek jest wyci gni tych w danej chwili, z zast pieniem, i n2 czerwonych pi ek jest
wyci gni tych bez zast pienia, wtedy prawdopodobie stwo przynajmniej jednej zgodno ci to

Je li n1 = O( m), n2 =O( m), a m   wtedy

2.1.6 Przekszta cenia  losowe
2.31 Definicja Niech  Fn oznacza zbiór wszystkich funkcji (przekszta ce ) ze sko czonej dziedziny o rozmiarze n do
sko czonej pzreciwdziedziny o rozmiarze n.
Modele gdzie losowe elementy z Fn s  rozpatrywane, s  nazywane modelami losowego przekszta cenia. W sekcji tej
jedynie jest rozpatrywana model przekszta ce  losowych gdzie ka da funkcja z Fn jest  równa.; takie modele powstaj
cz sto w kryptografii i algorytmicznej teorii liczb. Zauwa  , e  |Fn| = nn, sk d prawdopodobie stwo, ze okre lona
funkcja wybrana z Fn to 1/nn.
2.32 Definicja  Niech f b dzie funkcj  w Fn z dziedzin  i przeciwdziedzin  równymi {1,2,...n}. Graf funkcjonalny f
jest grafem ukierunkowanym , którego punkty  s  elementami {1,2,...,n} a którego kraw dzie s  uporz dkowanymi
parami (x, f(x)) dla wszystkich x  {1,2,...,n}.
2.33 Przyk ad (graf funkcjonalny) Rozpatrzmy w funkcj  f : {1,2,....,13}  {1,2,...,13} definiowan  przez f(1) =4, f(2)
= 11, f(3) = 1, f(4) =6, f(5) =3, f(6) =9, f(7) =3, f(8) =11;, f(9) =1, f(10) =2, f(11) =10, f(12) =4, f(13) =7. Graf
funkcjonalny f jest pokazany na Rysunku 2.1
Jak ilustruje Rysunek 2.1 , graf funkcjonalny mo e mie  kilka komponentów (maksymalne po czenie podgrafów),
ka dy komponent sk ada si  ze skierowanego cyklu i kilku skierowanych drzew do czonych do tego cyklu.
2.34 Fakt  Je li n d y do niesko czono ci, poni sza instrukcja odnosi si  do grafu skierowanego funkcji losowej f z Fn
jako prawdy :

(i) Oczekiwana liczba komponentów to ½ ln n
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Rysunek 2.1 : Graf funkcjonalny (zobacz Przyk ad 2.33)
(ii) Oczekiwana liczba punktów, które s  w cyklach to n/2
(iii) Oczekiwana liczba punktów granicznych (punktów, które nie maj  przeciwobrazów) to n/e
(iv) Oczekiwana liczba k-iteracji punktów b d cych obrazami (x jest k –iteracj  punktem b d cym

obrazem je li x =f(f(...f(y)...)) dla pewnego y) to (1 - k)n gdzie k zaspokaja rekurencj
0 = 0, k+1 = e-1+ k  dla k  0

2.35 Definicja  Niech f b dzie funkcj  losow  od {1,2,....,n} do {1,2....n} i niech u  {1,2,...n}. Rozwa my sekwencj
punktów u0,u1,u2 zdefiniowane przez u0 = u, ui =f(ui-1) dla i  1. Pod wzgl dem grafu funkcjonalnego f, sekwencja ta
opisuje cie k  , która przy cza si  do cyklu.

(i) Liczba kraw dzi  w cie ce jest nazywana d ugo ci  stopki  u i oznaczona (u).
(ii) Liczba kraw dzi w cyklu jest nazywana d ugo ci  cyklu u i oznaczona (u)
(iii) D ugo  rho  u jest to liczba (u) = (u) + (u)
(iv) Rozmiar drzewa u jest to liczba kraw dzi w maksymalnie zakorzenionym drzewie w cyklu w

sk adowej zawieraj cej u
(v) Rozmiar sk adowej u jest to liczba kraw dzi w sk adowej zawieraj cej u
(vi) Rozmiar poprzednika  u jest to liczba iteracji przeciw obrazu u

2.36 Przyk ad Graf funkcjonalny na Rysunku 2.1 ma 2 komponenty i 4 punkty graniczne. Punkt u =3 ma parametry
(u)  = 1 , (u) = 4 (u) = 5. Drzewo, sk adowa i rozmiar poprzednika  u to odpowiednio 4,9 i 3.

2.37 Fakt Je li n d y do niesko czono ci,  poni ej s  warto ci oczekiwane parametrów powi zanych z punktem
losowym w {1,2,...n} i funkcj  losow  z Fn:  (i) d ugo  stopki n/8 (ii) d ugo  cyklu n/8 (iii) d ugo  rho n/2,
(iv) rozmiar drzewa n/3 (v) rozmiar sk adowej 2n/3 (vi) rozmiar poprzednika n/8
2.38 Fakt Je li n d y do niesko czono ci, oczekiwane wyniki maksymalnej stopki, cyklu i d ugo ci rho w funkcji
losowej z Fn to odpowiednio  c1 n, c2 n i c3 n, gdzie c1  0.78248, c2  1.73746 a c3  2.4149.
Fakty 2.37 i 2.38 wskazuj , e w grafie funkcjonalnym funkcji losowej wi kszo  punktów jest pogrupowanych razem
w jedn  ogromn  sk adow , i jest ma  liczba du ych drzew. Równie  prawie nieuniknione, cykl o d ugo ci oko o n
powstaje po cie ce o d ugo ci n kraw dzi.

2.2 TEORIA INFORAMCJI
2.2.1 Entropia
Niech X b dzie losow  zmienn , która pobiera sko czony zbiór warto ci  x1,x2,.....,xn, z prawdopodobie stwem P(X =
xi) = pi ,gdzie 0  pi  1 dla ka dego i , 1  i  n , i gdzie

Równie  niech Y i Z b d  zmiennymi losowymi, jaki pobieraj  sko czony zbiór warto ci. Entropia z X jest to
matematyczna miara ilo ci informacji dostarczanej przez obserwacj  z X. Równowa ne jest to niepewno ci zwi zanej z
danymi wyj ciowymi przed obserwacj  z X. Entropia jest równie  u yteczna dla aproksymowania redniej liczby
bitów wymaganych do zakodowania elementów z X.
2.39 Definicja Entropia lub niepewno  z X jest definiowana jako

gdzie przez konwencj

je li pi = 0
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2.40 Fakt (w a ciwo ci entropii) Niech X b dzie zmienn  losow  która pobiera n warto ci
(i) 0  H(X) lg n
(ii) H(X) = 0 je li i tylko je li pi =1 dla pewnego i, a pj =0  dla wszystkich j  i (to znaczy nie ma

niepewno ci wyniku)
(iii) H(X) = lg n je li i tylko je li pi =1/n dla ka dego i, 1  i  n (to znaczy, e wszystkie wyniki s

prawdopodobnie równe)
2.41 Definicja Entropia czna z X i Y jest definiowana nast puj co

H(X,Y) = - P(X =x, Y =y)lg (P(X= x ,Y= y)),
gdzie dodawanie wskazuje  zbiór warto ci x i y nad wszystkimi warto ciami X i Y. Definicja mo e by  rozszerzona na
dowoln  liczb  zmiennych losowych
2.42 Fakt Je li X i Y s  zmiennymi losowymi, wtedy H(X,Y)  H(X) + H(Y), z równo ci  je li i tylko je li X i Y
s  niezale ne.
2.43 Definicja  Je li X ,Y s  zmiennymi losowymi, entropia warunkowa X danego Y = y  to

H(X|Y = y)=- P(Y = y) lg(P(X = x | Y =y);
gdzie indeks sumowania x rozci ga si  ponad wszystkimi warto ciami X. Warunkowa entropia z X danego Y,
nazywana równie  dwuznaczno ci   Y  z X to

H(X|Y) = P(Y= y)H(X|Y =y)
Gdzie indeks sumowania y rozci ga si  nad wszystkimi warto ciami z Y
2.44 Fakt (w a ciwo ci z entropii warunkowej) Niech X i Y b d  zmiennymi losowymi

(i) Liczba H(X|Y) mierzy ilo  niepewno ci pozostaj cych w X po zaobserwowaniu Y
(ii) H(X|Y)  0 a H(X|X) =0
(iii) H(X,Y) =H(X)+H(Y|X) = H(Y)+H(X|Y)
(iv) H(X|Y)  H(X), z równo ci  je li i tylko je li X i Y s  niezale ne

2.2  Informacja wzajemna
2.45 Definicja Informacja wzajemna lub transinformacja zmiennych losowych X i Y to I(X;Y) = H(X) – H(X|Y).
Podobnie transinformacja z X i pary Y, Z jest zdefiniowana jako I(X;Y,Z) = H(X) – H(X|Y, Z)
2.46 Fakt (w a ciwo ci wzajemnej transinformacji)

(i) Liczba I(X;Y) mo e by  pomy lana jako ilo  informacji jak  Y ujawnia o X. Podobnie, liczba
I(X;Y,Z) mo e by  pomy lana jako ilo  informacji jak  Y i Z razem ujawniaj  o X.

(ii) I(X;Y)  0
(iii) I(X;Y) = 0 je li i tylko je li X i Y s  niezale ne (to znaczy, Y nie przekazuje adnej informacji o X)
(iv) I(X;Y) = I(Y;X)

2.47 Definicja  Transinformacja warunkowa pary X,Y danego Z jest definiowana jako Iz(X;Y) = H(X|Z) – H(X|Y, Z)
2.48 Fakt (w a ciwo ci transinformacji warunkowej)

(i) Liczba Iz(X;Y) mo e by  interpretowana jako ilo  informacji, jak  Y dostarcza o X, maj c na
uwadze , e Z zosta  ju  zaobserwowany.

(ii) I(X;Y,Z) = I(X;Y) + IY(X;Z)
(iii) IZ(X;Y) = I (Y;X)

2.3 TEORIA Z O ONO CI
2.3.1 Podstawowe definicje
G ównym celem teorii z o ono ci jest dostarczenie mechanizmów dla klasyfikowania problemów obliczeniowych ze
wzgl du na zasoby potrzebne do ich rozwi zania. Klasyfikacja nie powinna zale e  od okre lonego modelu
obliczeniowego, ale raczej powinna mierzy  wewn trzne  trudno ci tego problemu. Mierzone zasoby mog  obejmowa
czas, przestrze  pami ci, bity losowe, liczba procesów, itp ale zazwyczaj g ównie skupiamy si  na czasie i czasami
pami ci.
2.49 Definicja Algorytm jest dobrze zdefiniowan  procedur  obliczeniow , która pobiera dane wej ciowe zmiennej i
zatrzymuje przy danych wyj ciowych. Oczywi cie, termin „dobrze znana procedura obliczeniowa” nie jest  precyzyjny
z matematycznego punktu widzenia. Mo e by  to uczynione poprzez zastosowanie formalnego modelu obliczeniowego
takiego jak maszyna Turinga, maszyn o dost pie swobodnym lub uk adów boolowskich. Zamiast uzyskania powi zania
z techniczn  gmatwanin  tych modeli, pro ciej mo na my le  o algorytmie jako programie komputerowym napisanym
w okre lonym j zyku programowania dla okre lonego komputera, jaki pobiera dane wej ciowe zmiennej i zatrzymuje
na danych wyj ciowych.
Zazwyczaj interesuje nas znalezienie najwydajniejszego (tzn. najszybszego) algorytmu dla rozwi zania danego
problemu obliczeniowego. Czas kiedy algorytm przyjmuje stop zale y od „rozmiaru”  instancji problemu. Równie ,
u ywana jednostka czasu powinna by  przyj ta precyzyjnie, zw aszcza kiedy porównujemy wydajno  dwóch
algorytmów.



2.50 Definicja Rozmiar danych wej ciowych jest ca kowit  liczb  bitów potrzebnych do przedstawienia danych
wej ciowych w notacji porz dku binarnego u ywaj c w a ciwego schematu szyfrowania. Czasami, rozmiar danych
wej ciowych b dzie liczb  pozycji w danych wej ciowych.
2.51 Przyk ad (rozmiar pewnych obiektów)

(i) Liczba bitów w binarnej reprezentacji dodatniej liczby ca kowitej n to 1 +[lg n] bitów .Dla
uproszczenia, rozmiar n b dzie aproksymowany przez lg  n.

(ii) Je li f jest wielomianem stopnia co najmniej k, ka dy wspó czynnik b dzie nie ujemn  liczb
ca kowit  co najmniej n, wtedy rozmiar f to (k+1) lg n bitów

(iii) Je li A jest macierz  z r wierszami, s kolumnami i nieujemnymi liczbami ca kowitymi wej , ka da
co najmniej n, wtedy rozmiar A to rs  lg  n bitów

2.52 Definicja Czas wykonania algorytmu na okre lonych danych wej ciowych jest liczba operacji podstawowych lub
wykonywanych „kroków”.
Cz sto wykonany krok oznacza operacj  bitow . Na przyk ad algorytmy b d  bardziej wydajniejsze przy
wykonywaniu kroków takich jak porównanie, instrukcje maszynowe, maszynowy cykl zegarowy, mno enie
modularne, itp.
2.53 Definicja  Najbardziej niekorzystny czas wykonania algorytmu jest to górne ograniczenie czasu wykonania dla
danych wej ciowych, wyra ony jako funkcja rozmiaru danych wej ciowych
2.54 Definicja redni czas wykonania algorytmu jest to redni czas ze wszystkich danych wej ciowych o sta ym
rozmiarze, wyra ony jako funkcja rozmiaru danych wej ciowych

2.3.2 Notacja asymptotyczna
Czasami trudno jest wyprowadzi  dok adny czas wykonania algorytmu. W takich sytuacjach trzeba zadowoli  si
aproksymacj  czasu wykonania i zazwyczaj mo na wyprowadzi  asymptotyczny czas wykonania. To znaczy,
przestudiowa  jak czas wykonania zwi ksza si  je li rozmiar danych wej ciowych zwi ksza si  bez ograniczenia.
Wi c jak nast puje, jedynymi rozpatrywanymi funkcjami s  te które s  zdefiniowane jako liczby ca kowite dodatnie i
pobieraj  warto ci rzeczywiste, które s  zawsze dodatnie dalej od tego punktu. Niech f i g b d  dwiema takimi
funkcjami
2.55 Definicja (notacja porz dkowa)

(i) (asymptotyczna górna granica) f(n) = O(g(n)) je li istnieje dodatnia sta a c i  dodatnia liczba
ca kowita n0 taka , e 0  f(n)  cg(n) dla wszystkich n  n0.

(ii) (asymptotyczna dolna granica) f(n) = (g(n)) je li istnieje dodatnia sta  c i dodatnia liczba ca kowita
n0 taka , e 0  f(n)  f(n) dla wszystkich n  n0.

(iii) (asymptotyczna granica napi ta) f(n) =  (g(n)) je li istniej  dodatnie sta e c1 i c2, i dodatnia liczba
ca kowita n0 taka , e c1g(n)  f(n)  c2g(n) dla wszystkich n  n0.

(iv) (o- notacja) f(n) =o(g(n)) je li dla dowolnej sta ej dodatniej c > 0 istnieje sta a n0 > 0 taka, e 0  f(n)
< cg(n) dla wszystkich n  n0.

Intuicyjnie, f(n) = O(g(n)) oznacza , e f nie ro nie szybciej asymptotycznie ni  g(n) w trakcie sta ej wielokrotno ci,
podczas gdy f(n) = (g(n)) oznacza , e  f(n) ro nie przynajmniej tak szybko asymptotycznie jak g(n) wewn trz sta ej
wielokrotno ci. f(n) = o(g(n)) oznacza , e g(n) jest górn  granic  dla f(n) to znaczy e nie jest napi ta asymptotycznie,
lub innymi s owy, funkcja f(n) staje si  nieistotna w odniesieniu do g(n) przy du ym pobieranym n. Wyra enie  o(1)
jest cz sto u ywane do oznaczenia funkcji f(n) , której granic  jest n d ce do  równe 0.
2.56 Fakt (w a ciwo ci notacji porz dkowej) Dla dowolnych funkcji f(n), g(n), h(n) i l(n) poni ej mamy prawd

(i) f(n) = O(g(n)) je li i tylko je li g(n) = (f(n))
(ii) f(n) =  (g(n)) je li i tylko je li  f(n) = O(g(n)) a f(n) = (g(n))
(iii) Je li  f(n) = O(h(n)) a g(n) = O(h(n)), wtedy (f+g)(N) = O(h(n))
(iv) Je li  f(n) =O(h(n)) a g(n) = O(l(n)), wtedy fg)(n) = O(h(n)l(n)
(v) (zwrotno ) f(n) = O(f(n))
(vi) (przeodnio ) Je li f(n) = O(g(n)) a g(n) = O(h(n)), wtedy f(n) = O(h(n))

2.57 Fakt (aproksymacja pewnych powszechnie wyst puj cych funkcji)
(i) (funkcja wielomianowa) Je li f(n) jest wielomianem stopnia k z dodatnim wspó czynnikiem

sk adnika wtedy f(n) = (nk)
(ii) Dla dowolnej sta ej c > 0, logc n = (lg n)
(iii) (wzór Stirlinga) Dla wszystkich liczb ca kowitych n  1,
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Równie  n! = o(nn) a n! = (2n)
(iv) lg (n!) = (n lg n)

2.58 Przyk ad (wzgl dne tempo wzrostu pewnych funkcji) Niech  i c b d  arbitralnymi sta ymi 0 <  < 1 < c.
Poni sze funkcje s  listowane w porz dku rosn cym ich asymptotycznego tempa wzrostu:

1 < ln ln n < ln n < exp( ln n ln ln ln n) < n  < nc < nln n < cn < nn <ccn.
2.3.3 Klasy z o ono ci
2.59 Definicja algorytm w czasie wielomianowy jest to algorytm którego funkcja najbardziej niekorzystnego czasu
wykonania jest postaci O(nk), gdzie n jest rozmiarem danych wej ciowych a jest sta . Algorytm, którego czas
wykonania nie mo e by   w taki sposób ograniczony  nazywamy algorytmem wyk adniczym.
Mówi c w przybli eniu, algorytmy  w czasie wielomianowym mog  by  porównane z dobrymi lub wydajnymi
algorytmami, podczas gdy algorytmy w czasie wyk adniczym s  przedstawiane jako niesprawne. S  jednak, niekiedy
praktyczne sytuacje, kiedy to rozró nienie nie jest w a ciwe .Kiedy rozpatrujemy z o ono  wielomianow , stopie
wielomianu jest istotny. Na przyk ad, chocia  czas wykonania O(nln ln n), n b d ce rozmiarem danych wej ciowych, jest
wolniejsze asymptotycznie ni  algorytm z czasem wykonania O(n100), poprzedni algorytm  mo e by  szybszy w
praktyce dla mniejszych warto ci n, zw aszcza je li sta e ukryte przez notacj  wielki O s  mniejsze. Co wi cej, w
kryptografii, z o ono  rednia jest wa niejsza ni  z o ono  najbardziej niekorzystna – koniecznym warunkiem dla
schematu szyfrowania b d cego rozpatrywanym jako bezpiecznym jest to , e odpowiedni problem kryptoanalityczny
jest rednio trudny    (lub bardziej precyzyjnie, prawie zawsze trudny), i nie tylko dla pewnych wyizolowanych
przypadków.
2.60 Definicja Algorytm w czasie podwyk adniczy jest to algorytm którego funkcja najbardziej niekorzystnego czasu
wykonania jest postaci eo(n), gdzie n jest rozmiarem danej wej ciowej.
Algorytm w czasie podwyk adniczym jest szybszy asymptotycznie  ni  algorytm, którego czas wykonania jest w pe ni
wyk adniczy w rozmiarze danej wej ciowej, podczas gdy jest asymptotycznie wolniejsza ni  algorytm w czasie
wielomianowym.
2.61 Przyk ad (czas wykonania podwyk adniczy) Niech A b dzie algorytmem, którego danego wej ciowe s  albo
elementami pola sko czonego Fq (zobacz §2.6) lub liczb  ca kowit  q. Je li oczekiwany czas wykonania A jest w
postaci

Lq| , c| = O (exp ((c + o(1)) (ln q) (ln ln q)1- ),
gdzie c jest dodatni  sta , a  jest sta a mieszcz c  si  pomi dzy 0 <  <1, wtedy A jest algorytmem w czasie
podwyk adniczym. Zaobserwujmy , e dla  = 0, Lq | 0, c| jest wielomianem w ln q podczas gdy dla  =1, Lq |1, c | jest
wielomianem w q, a zatem  w pe ni wyk adniczy w ln q.
Dla uproszczenia, twierdzenie o z o ono ci obliczeniowej ogranicza swoj  uwag  do problemów decyzyjnych,  to
znaczy, problemów maj  jako odpowied  TAK lub NIE. Nie jest to praktycznie zbyt ograniczaj ce , poniewa
wszystkie problemy obliczeniowe, które tu napotkamy mog  by  wyra one jako problemy decyzyjne w taki sposób , e
sprawny algorytm dla problemu decyzyjnego  zapewnia sprawny algorytm dla problemu obliczeniowego i vice versa.
2.62 Definicja Klasa z o ono ci P jest zbiorem wszystkich problemów decyzyjnych, które s  rozwi zalne w czasie
wielomianowym.
2.63 Definicja Klasa z o ono ci NP. jest to zbiór wszystkich problemów decyzyjnych, dla których odpowied  TAK
mo e by  weryfikowana w czasie wielomianowym bior c pod uwag  pewn  dodatkow  informacj , nazywan
certyfikatem.
2.64 Definicja  Klasa z o ono ci co-NP. jest to zbiór wszystkich problemów decyzyjnych dla których  odpowied  NIE
mo e by  weryfikowana w czasie  wielomianowym u ywaj c stosownego certyfikatu.
Musi by  zaakcentowane , e je li problem decyzyjny to NP., mo e nie by  przypadkowe e certyfikowanie odpowiedzi
TAK b dzie atwo uzyskane; co dowodzi , e taki certyfikat istnieje, i je li jest znany, mo e by  u yty do sprawnej
weryfikacji odpowiedzi TAK. Jest  to tak e prawd  dla odpowiedzi NIE dla problemów w co-NP.
2.65 Przyk ad (problem w NP.) Rozpatrzmy nast puj cy problem decyzyjny:

SK ADOWE
INSTANCJA: Dodatnia liczba ca kowita n
PYTANIE: Czy n jest z o eniem? To znaczy, czy s  liczby ca kowite a, b > 1 takie , e n =ab?
SK ADOWE nale  do NP poniewa  je li liczba n jest sk adowa, wtedy ten fakt mo e by  zweryfikowany w
czasie wielomianowym je li bierzemy pod uwag  jako dzielnik a z n, gdzie 1 < a < n (ten certyfikat w tym
przypadku sk ada si  z dzielnika a) Jest to w a ciwie równie  przypadek , e SK ADOWA nale y do co-NP.
Jest jeszcze nieznane czy lub nie SK ADOWA nale y do P.

2.66 Fakt P  NP i P  co-NP
Poni ej jest kilka zaleg ych , nierozwi zanych pyta  w temacie teorii z o ono ci:
1. Czy P = NP.?
2. Czy NP. = co-NP?
3. Czy P = NP  co-NP.?
Wi kszo  ekspertów jest zdania , e odpowiedzi  dla ka dego z tych trzech pyta  jest NIE , chocia  nic nie zosta o
udowodnione. Notacja redukowalno ci jest u yteczna kiedy porównujemy wzgl dne trudno ci problemów.



2.67 Definicja  Niech L1 i L2 s  dwoma problemami decyzyjnymi. L1 mówi o redukcji wielomianowej L2, zapisanej L1

 p L2, je li jest algorytm, który rozwi zuje L1 który u ywa , jako podprogramu, algorytmu dla rozwi zywania L2, i
który dzia a w czasie wielomianowym je li ten algorytm wykonuje L2.
Nieformalnie je li L1  p L2 wtedy L2 jest co najmniej tak trudne jak L1, lub równowa nie, L1 nie jest trudniejszy ni
L2.
2.68 Definicja Niech L1 i L2 b d  dwoma problemami decyzyjnymi. Je li L1  p L2 a L2  p L1 wtedy L1 i L2 s
równowa ne obliczeniowo.
2.69 Fakt Niech L1,L2 i L3 s  trzema problemami decyzyjnymi

(i) (przechodnio ) Je li L1  p L2 a L2  p L3 wtedy L1  p L3.
(ii) Je li L1  p L2 i L2  P wtedy L1  P

2.70 Definicja Mówimy, e problem L jest NP -zupe nym. je li
(i) L  NP.
(ii) L1  p L dla ka dego L1  NP.

Klasa wszystkich problemów NP. zupe nych jest oznaczona przez NPC.
Problemy  NP. - zupe nego s  najtrudniejszymi problemami w NP w tym sensie , e s  one co najmniej tak trudne jak
ka dy inny problem w NP. S  tysi ce problemów z ró nych pól  takich jak kombinatoryka, teorii liczb i logiki, które s
znane jako NP-zupe ne.
2.71 Przyk ad (problem podzbioru sum) Problem podzbioru sum jest nast puj cy: dla danego zbioru liczb ca kowitych
{a1,a2,...an} i liczby ca kowitej s, okre lamy czy lub nie jest podzbiór z ai, taki e sumuje si  z s. Problemu podzbioru
sum jest NP. -zupe nym.
2.72 Fakt Niech L1 i L2 b d  dwoma problemami decyzyjnymi

(i) Je li L1 jest NP - zupe nym i L1  P wtedy P = NP.
(ii) Je li L1  NP., L2 jest zupe nym NP., a L2  p  L1, wtedy L1 równie  jest NP – zupe nym
(iii) Je li L1 jest NP- zupe nym i L1  co-NP., wtedy NP = co-NP.

Poprzez Fakt 2.72(i), je li algorytm w czasie wielomianowym jest stworzony dla pojedynczego NP - zupe nego
problemu, wtedy jest to przypadek kiedy P = NP, wynik, który b dzie nadzwyczajnie zaskakuj cy. Dlatego,
stwierdzenie , e problem jest NP – zupe ny dostarcza silnego  potwierdzenia dla jego nierozwi zywalno ci. Rysunek
2.2  ilustruje jak szeroko uznane s  zwi zki pomi dzy klasami z o ono ci P, NP., co-NP. i  NPC.
Fakt 2.72(ii) wskazuje nast puj ca procedur , która udowadnia , e problem decyzyjny L1 jest NP – zupe nym:

Rysunek 2.2: Hipotetyczne zwi zki pomi dzy klasami z o ono ci P, NP. ,co-NP. i NPC

1. Udowadniamy , e L1  NP.
2. Wybieramy problem L2, który jest znany jako NP – zupe ny
3. Udowadniamy , e L2  p L1.
2.73 Definicja  Problem jest NP – trudnym je li istnieje jaki  problem NP- zupe ny, który jest redukowany
wielomianowy do niego.
Zauwa my , e zakwalifikowanie do trudnego NP nie jest  ograniczone do problemów decyzyjnych. Zaobserwujmy
równie  , e problem NP – zupe nym jest równie  NP – trudnym.
2.74 Przyk ad (problem NP-trudnego) Dano dodatnie liczby ca kowite a1,a2,...an i dodatniej liczby ca kowitej s,
obliczeniowa wersja problemu podzbioru sum poprosi o rzeczywiste znalezienie podzbioru ai, który sumuje si  z s,
zak adaj c , e taki podzbiór istnieje. Ten problem jest NP- trudnym.
2.3.4 Algorytmy losowe



Algorytmy jakie do tej rozwa ali my by y deterministyczne; takie algorytmy maja tak  sam  cie k  wykonawcz
(sekwencja operacji) za ka dym razem kiedy wykonuj  si  z takimi samymi dawnymi wej ciowymi. Przeciwnie
algorytmy losowe podejmuj ce losowe decyzje w pewnym miejscu wykonania; dlatego ich cie ki wykonania mog
ró ni  si  za ka dym razem kiedy s  wywo ywane z tymi samymi danymi wej ciowymi. Decyzje losowe s  oparte na
wynikach generatora liczb losowych. Niezwyk e ,ale  jest wiele problemów dla których s  znane  algorytmy losowe,
które s  skuteczniejsze, zarówno pod wzgl dem czasu jaki przestrzeni, ni  najlepiej znane algorytmy deterministyczne.
Algorytmy losowe dla problemów decyzyjnych mog  by  zaklasyfikowane wed ug prawdopodobie stwa zwrócenia
poprawnej odpowiedzi
2.75 Definicja Niech A b dzie algorytmem dla problemu decyzyjnego L i niech I oznacza arbitralna instancj  L

(i) A ma 0-stonny b d je li P(A wyj cie TAK | odpowied  I to TAK) = 1 i P(A wyj cie TAK |
odpowied  I to NIE)

(ii) A ma jednostronny b d je li P(A wyj cie TAK | odpowied  I to TAK)  ½ i P(A wyj cie TAK |
odpowied  I to NO) =0

(iii) A ma dwu stronny b d je li P(A wyj cie TAK | odpowied  I to TAK)  2/3 i P(A wyj cie TAK |
odpowied  I to NIE)  1/3

Liczba 1.2 w definicji b du jednostronnego jest w pewnym stopniu arbitralna i mo e by  zamieniona przez dowoln
sta  dodatni . Podobnie liczby 2/3 i 1/3 w definicji dwustronnego b du, mog  by  zamienione odpowiednio przez ½ +

 i ½ -  ., dla dowolnej sta ej , 0 <  < ½.
2.76 Definicja Oczekiwany czas wykonania algorytmu losowego jest górn  granic  oczekiwanego czasu wykonania
dla ka dej danej wej ciowej (oczekiwanie b dzie ponad wszystkimi danymi wyj ciowymi generatora liczb losowych
u ytych przez algorytm) wyra aj cy si  funkcj  rozmiaru danych wej ciowych.
Wa na klasa z o ono ci losowej jest zdefiniowana dalej
2.77 Definicja (klasa z o ono ci losowej)

(i) klasa z o ono ci ZPP („zero stronny probabilistyczny czas wielomianowy”) jest to zbiór wszystkich
problemów decyzyjnych dla których jest losowy algorytm z zero stronnym b dem który przebiega w
oczekiwanym czasie wielomianu.

(ii) klasa z o ono ci RP (losowy czas wielomianowy) jest to zbiór wszystkich problemów decyzyjnych
dla których jest losowy algorytm z jedno stronnym b dem który przebiega (w najbardziej
niekorzystnym) czasie wielomianowym

(iii) klasa z o ono ci BPP („ograniczony b d probabilistyczny czasu wielomianowego”) jest to zbiór
wszystkich problemów decyzyjnych dla których jest algorytm losowy  z dwustronnym b dem, który
przebiega w (najbardziej niekorzystnym) czasie wielomianowym

2.78 Fakt  P  ZPP  RP  BPP a RP  NP.

2.4 TEORIA LICZB
2.41 Liczby ca kowite
Zbiór liczb ca kowitych {.........,-3,-2,-1,0,1,2,3,....} jest oznaczony symbolem Z
2.79 Definicja Niech a, b b d  liczbami ca kowitymi. Wtedy a dzielone przez b (odpowiednio a jest dzielnikiem b, lub
a jest czynnikiem b) je li istnieje liczba ca kowita c taka, e b = ac. Je li a dzielimy przez b, wtedy jest to oznaczone
poprzez a | b.
2.80 Przyk ad (i) –3 | 18, poniewa  18 = (-3)(-6) (ii) 173 | 0 poniewa  0 =(173)(0)
Poni ej jest kilka elementarnych w a ciwo ci podzielno ci.
2.81 Fakt (w a ciwo ci podzielno ci) Dla wszystkich a, b, c  Z jest prawd

(i) a | a
(ii) Je li a | b i b | c wtedy a | c
(iii) Je li a | b i a | c wtedy a|(bx+cy) dla wszystkich x, y  Z
(iv) Je li a | b i b | a wtedy a = b

2.82 Definicja (algorytm dzielenia dla liczb ca kowitych) Je li a i b s  liczbami ca kowitymi z b  1, wtedy zwyk e
dzielenie a przez b wymaga liczb ca kowitych q (iloraz) i r (reszta) takich , e

a = qb +r,  gdzie 0  r   b
Ponadto  q i r s  unikalne. Reszta z dzielenia jest oznaczona a mod b, a iloraz jest oznaczony a div b .
2.83 Fakt Niech a ,b  Z z b  0. Wtedy a div b = [a/b] a a mod b = a –b[a/b]
2.84 Przyk ad Je li a = 73 , b = 17, wtedy q =4 a r =5 .Dlatego 73 mod 17 =5 a 73 div 17 =4.
2.85 Definicja Liczba ca kowita c jest wspólnym podzielnikiem dla a i b je li  c|a i c|b
2.86 Definicja Nie ujemna liczba ca kowita d jest najwi kszym wspólnym podzielnikiem liczb ca kowitych a i b
oznaczonym d = gcd(a, b) je li

(i) d jest wspólnym podzielnikiem a i b
(ii) ilekro  c|a i c|b wtedy c|d

Równowa nie, gcd(a, b) jest najwi ksz  dodatni  liczb  ca kowit , która dzieli zarówno a i b, z wyj tkiem kiedy
gcd(0,0) =0.



2.87 Przyk ad Wspólnymi podzielnikami dla 12 i 18 s  { 1, 2, 3, 6}, a gcd (12, 18) = 6
2.88 Definicja  Nieujemna liczba ca kowita d jest najmniejsz  wspóln  wielokrotno ci  liczb ca kowitych a i b,
oznaczon  d = lcm(a, b) je li

(i) a|d i b|d
(ii) ilekro  a|c i b|c wtedy d|c

Równowa nie lcm(a, b) jest najmniejsz  nie ujemn  liczb  ca kowit  podzieln  zarówno przez a jaki b
2.89 Fakt Je li a i b s  dodatnimi liczbami ca kowitymi, wtedy lcm(a, b) = a*b / gcd(a, b)
2.90 Przyk ad Poniewa  gcd(12,18) = 6, wtedy lcm(12,18) = 12*18/6 = 36
2.91 Definicja Dwie liczby ca kowite a i b s  relatywnie pierwsze je li gcd(a ,b)= 1.
2.92 Definicja Liczba ca kowita p  2 jest pierwsza je li jej dodatnimi podzielnikami s  1 i  p. W przeciwnym razie p
jest nazywana liczb  z o on .

2.93 Fakt Je li p jest liczb  pierwsz  i p|ab, wtedy albo p|a albo p|b (albo obie)
2.94 Fakt Jest niesko czona liczba liczb pierwszych
2.95 Fakt (twierdzenie o liczbach pierwszych) Niech (x0 oznacza kilka liczb pierwszych  x. Wtedy

(x)
lim           = 1
x x/ ln x

To oznacza , e dla du ych warto ci x, (x) jest blisko aproksymowane przez wyra enie x / ln x. Na przyk ad, kiedy x
=1010, (x) =455,052,511, podczas gdy {x / ln x] = 434,294,481. Bardziej wyra ne oszacowanie dla (x) jest podane
poni ej.
2.96 Fakt  Niech (x) oznacza kilka liczb pierwszych  x. Wtedy dla x  17

(x) > x / ln x
a dla x > 1

(x) < 1.25506 x/ln x
2.97 Fakt (podstawowe twierdzenie arytmetyczne) Ka da liczba ca kowita n  2 ma rozk ad na czynniki pierwsze jako
iloczyn pot g liczb pierwszych:

n=p1
e1p2

e2...pk
ek ,

gdzie pi s  ró nymi liczbami pierwszymi a ei s  dodatnimi liczbami ca kowitymi. Co wi cej, rozk ad na czynniki
pierwsze  jest jedyny w swoim rodzaju dla kombinacji wspó czynników.
2.98 Fakt  Je li a =p1

e1p2
e2...pk

ek, b = p1
f1p2

f2...pk
fk, gdzie ka de ei  0 i fi  0 wtedy

gcd(a, b) = p1
min(e1, f1) p2

min(e3, f2).....pk
min(ek, fk) i

lcm(a, b) = p1
max(e1, f1)p2

max(e2, f2) ....pk
max(ek, fk).

2.99 Przyk ad Niech a = 4864 = 28 * 19, b= 3458 = 2 * 7 * 13 * 19. Wtedy gcd(4864, 3458) = 2 * 19 =38 a lcm(4864,
3458) = 28 * 7 * 13 * 19 = 442624
2.100 Definicja Dla n  1 niech  (n) oznacza kilka liczb ca kowitych w przedziale [1, n] które s  wzgl dnie
pierwszymi z n. Funkcja  jest nazywana  funkcj  phi Eulera.
2.101 Fakt (w a ciwo ci funkcji fi)

(i) Je li p jest liczb  pierwsz , wtedy (p)  = p –1
(ii) Funkcja fi Eulera jest multiplikatywna .to znaczy, je li gcd (m., n) = 1 wtedy  (mn) = (m.) * (n)
(iii) Je li n =p1

e1p2
e2....pk

ek jest rozk adem na czynniki pierwsze

Fakt 2.102 daje wyra n  doln  granic  dla (n)
2.102 Fakt Dla wszystkich liczb ca kowitych n  5

2.4.2 Algorytmy w Z
Niech a i b b d  nieujemnymi liczbami ca kowitymi, ka da mniejsza lub równa n .Przypominam (Przyk ad 2.51) , e
liczba bitów w reprezentacji binarnej  z b to [lg n] +1, a ta liczba jest aproksymowana przez lg n. W Tabeli 2.1 jest
przedstawione sumarycznie kilka operacji bitowych dla czterech podstawowych operacji na liczbach ca kowitych
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dodawania ,odejmowania , mno enia i dzielenia u ywaj cych algorytmów klasycznych. Algorytmy te s  omówione
szczegó owiej w §14.2 Bardziej skomplikowane techniki dla mno enia i dzielenia mam mniejsz  z o ono .

Operacja Z o ono  bitowa
Dodawanie      a + b O (lg a + lg b) = O(lg n)
Odejmowanie  a – b O (lg a + lg b) = O (lg n)
Mno enie   a * b O((lg a)(lg b)) = O((lg n)2)
Dzielenie   a = qb + r O((lg a(lg b)) = O((lg n)2)

Tabela 2.1 Z o ono  bitowa podstawowych operacji w Z
Najwi kszy wspólny dzielnik dwóch liczb ca kowitych a i b mo e by  obliczony poprzez Fakt 2.98. Jednak, obliczanie
gcd najpierw przez uzyskanie pot gowania rozk adu na czynniki pierwsze nie prowadzi do wydajnego algorytmu,
poniewa  problem rozk adu na czynniki pierwsze liczb ca kowitych pojawia si  jako wzgl dnie trudny. Algorytm
Euklidesa (Algorytm 2.104) jest skutecznym algorytmem dla obliczenia najwi kszego wspólnego dzielnika dwóch
liczb ca kowitych, który nie wymaga rozk adu na czynniki pierwsze liczb ca kowitych. Opiera si  na nast puj cym
prostym fakcie
2.103 Fakt  Je li a i b s  dodatnimi liczbami ca kowitymi przy a > b, wtedy gcd (a, b) = gcd(b, a mod b)
2.104 Algorytm Euklidesa dla obliczania najwi kszego wspólnego dzielnika dwóch liczb ca kowitych
DANE WJ CIOWE : dwie nie ujemne liczby ca kowite a i b przy a  b
DANE WYJ CIOWE: najwi kszy wspólny podzielnik a i b
1. Kiedy b  0 robimy co nast puje:

1.1 Ustawiamy  r  a mod b, a  b, b
2. Zwracane(a)
2.105 Fakt Algorytm 2.104 ma czas dzia ania  z O((lg n)2) operacji bitowych
2.106 Przyk ad (algorytm Euklidesa) Poni ej s  kroki dzielenia z Algorytmu 2.104 dla  obliczenia gcd(4864, 3458)
= 38:

4864  =   1* 3458 +  1406
3458  =  2 * 1406 + 646
1406   =  2 646 + 114
646     =  5 * 114 + 76
114     =  1 * 76 + 38
76 =  2 * 38 + 0

Algorytm Euklidesa mo e by  rozszerzony tak aby nie tylko podawa  najwi kszy wspólny dzielnik d dwóch liczb
ca kowitych a i b ale równie  liczb ca kowitych x  i y spe niaj ce warunek ax + by = d
2.107 Algorytm Rozszerzony algorytm Euklidesa
DANE WEJ CIOWE: dwie nie ujemne liczby ca kowite a i b gdzie a  b
DANE WYJ CIOWE: d =gcd(a,b) i liczby ca kowite x i y spe niaj ce ax + by = d
1. Je li b = 0 wtedy ustawiamy d  a, x  1, y  0 i zwracamy (d, x, y)
2. Ustawiamy x2 1, x1  0, y2  0, y1  1
3. Dopóki b > 0 robimy co nast puje:

3.1 q  [a / b, r  a –qb, x  x2 – qx1, y  y2 – qy1.
3.2  a  b, b  r , x2  x1, x1  x, y2 y1 i y1  y

4. Ustawiamy d  a, x  x2, y  y2 i zwracamy (d, x,y)
2.108 Fakt Algorytm 2.107 ma czas dzia ania O((lg n)2) operacji bitowej
2.109 Przyk ad (rozszerzony algorytm Euklidesa) Tablica 2.2 pokazuje kroki Algorytmu 2.107 z danymi a = 4864 i b
= 3458. Zatem  gcd(4864, 3458) = 38 i (4864)(32) + (3458)(-45) = 38

q r x y a b x2 x1 y2 y2
- - - - 4864 3458 1 0 0 0
1 1406 1 -1 3458 1406 0 1 1 -1
2 646 -2 3 1406 646 1 -2 -1 3
2 114 5 -7 646 114 -2 5 3 -7
5 76 -27 38 114 76 5 -27 -7 38
1 38 32 -45 76 38 -27 32 38 -45
2 0 -91 128 38 0 32 -91 -45 128

Tabela 2.2: Rozszerzony algorytm Euklidesa (Algorytm 2.107) z danymi a = 4864, b =3458



Wydajne algorytmy dla obliczenia gcd i rozszerzonego gcd s  podane w §14.4

2.4.3 Liczby ca kowite modulo n
Niech n b dzie dodatni  liczb  ca kowit
2.110 Definicja Je li a i b s  liczbami ca kowitymi, wtedy mówimy , e a jest przystaj cy do b modulo n, zapisujemy to
a  b (mod n), je li n dzieli si  przez (a – b). Liczba ca kowita n jest nazywana modu em tego przystawania.
2.111 Przyk ad (i) 24  9 (mod 5) poniewa  24 – 9 = 3 * 5 (ii) –11  17 (mod 7) poniewa  –11 –7 = -4*7
2.112 Fakt (w a ciwo ci przystawania) Dla wszystkich a,a1,b,b1,c  Z

(i) a  b (mod n) je li i tylko je li a i b pozostawiaj  tak  sam  reszt  kiedy dzielone s  przez n
(ii) (zwrotno ) a  a(mod n)
(iii) (symetria) Je li a  b (mod n) wtedy b  a(mod b)
(iv) (przechodnio ) Je li a  b (mod n) i b  c (mod n) wtedy a  c (mod n)
(v) Je li a  a1 (mod n) i b  b1 (mod n) , wtedy a + b  a1 + b1 (mod n) i ab  a1b1 (mod n).

Równowa n  klas  liczby ca kowitej a jest zbiór wszystkich przystaj cych liczb ca kowitych  do a modulo n. Z
w a ciwo ci (ii) , (iii) i (iv) wynika, e dla a z ustalonym n zwi zek z przystaj cym modulo n rozk ada Z na
równowa ne klasy. Teraz je li a = qn + r gdzie 0  r < n, wtedy a  r (mod n). Dlatego ka da liczba ca kowita a jest
przystaj cym modulo n do unikalnej liczby ca kowitej pomi dzy 0 a n-1, nazywana najmniejsz  reszt  a modulo n.
Zatem a i r s  w tej samej równowa nej klasie, wi c r mo e by  u yta dla przedstawienia tej równowa nej klasy.
2.113 Definicja Liczby ca kowite modulo n, oznaczone Zn, jest to zbiór (równowa ne klasy) liczb ca kowitych
{0,1,2,...,n-1}. Dodawanie ,odejmowanie i mno enie jest wykonywane modulo n
2.114 Przyk ad Z25 ={0,1,2,....,24}. W Z25 , 13+16 = 4 poniewa  13 + 16 = 29  4 (mod 25). Podobnie  13*16 = 8 w
Z25 .
2.115 Definicja Niech a  Zn . Odwrotno  przy mno eniu za modulo n jest to liczba ca kowita x  Zn . taka , e ax  1
9mod n). Je li takie x istnieje, wtedy jest unikalne , i mówimy , e a jest odwracalne lub jednostkowe; odwrotno  a jest
oznaczana przez a-1.
2.116 Definicja Niech a, b  Zn .Dzielenie a przez b modulo n jest to iloczyn a i b-1 modulo n , i jest zdefiniowany
tylko je li b jest odwracalne modulo n.
2.117 Fakt Niech a  Zn. Wtedy a jest odwracalne je li i tylko je li gcd(a, n) = 1
2.118 Przyk ad  Odwracalne elementy w  Z9 to 1,2, 4, 5, 7 i 8. Na przyk ad 4-1 = 7 poniewa  4 * 7  1 (mod 9)
Poni ej mamy uogólnienie Faktu 2.117
2.119 Fakt Niech d = gcd(a, n). Równanie przystawania ax  b (mod n) ma rozwi zanie x je li i tylko je li d dzieli si
przez b, w tym przypadku jest dok adnie d rozwi za  pomi dzy 0 i n-1; rozwi zania te s  przystaj ce modulo n/d.
2.120 Fakt (twierdzenie chi skie o resztach, CRT). Je li liczby ca kowite n1,n2,..nk s   parami wzgl dnie pierwsze,
wtedy system równowa nych przystawie

x  a1  (mod n1)
x  a2  (mod n2)
    .
    .
    .
x  ak  (mod nk)

ma unikalne rozwi zanie modulo n  = n1n2...nk.
2.121 Algorytm (algorytm Gaussa) Rozwi zanie x dla równowa nych przestawie  w twierdzeniu chi skim o resztach
(Fakt 2.120) mo e by  obliczone jako

gdzie Ni = n/ ni a Mi = Ni
-1 mod ni. Obliczenia te mog  by  wykonane w O((lg n)2) operacjach bitowych.  Inny wydajny

,praktyczny algorytm dla rozwi zania przystawie  równowa nych w twierdzeniu chi skim o resztach jest podane w
§14.5
2.122 Przyk ad Para przystawie  x  3 (mod 7), x  7 (mod 13) ma unikalne rozwi zanie x  59 9mod 91)
2.123 Fakt Je li gcd(n1, n2) =1 wtedy para przystawie  x  a (mod n1), x  a (mod n2) ma unikalne rozwi zanie x  a
(mod n1, n2)
2.124 Definicja Grupa multiplikatywna z Zn to Z*

n = {a  Zn | gcd (a, n) =1 }. W szczególno ci, je li n jest liczb
pierwsz , wtedy Z*

n = {a | 1  a  n –1}
2.125 Definicja Porz dek Z*

n jest definiowany jako liczba elementów w Z*
n ,konkretnie | Z*

n |
Jak wynika z definicji funkcji fi Eulera (definicja 2.100) | Z*

n | =  (n). Zauwa  równie  , e je li a   Z*
n  i b   Z*

n

wtedy a * b   Z*
n  wi c  Z*

n  jest bli ej mno enia.
2.126 Fakt Niech n  2 b dzie liczb  ca kowit

nMNax k

i iii mod
1



(i) (twierdzenie Eulera) Je li a  Z*
n, wtedy a (n)  1 (mod n)

(ii) Je li n jest iloczynem ró nych liczb pierwszych, i je li r  s (mod  (n)), wtedy ar  as (mod n) dla
wszystkich liczb ca kowitych a. Innymi s owy, kiedy dzia a modulo takie jak n, wyk adnik mo e by
zredukowany modulo (n).

Specjalnym przypadkiem twierdzenie Eulera jest ma e twierdzenie Fermata
2.127 Fakt Niech p b dzie liczb  pierwsz

(i) (twierdzenie Fermata) Je li gcd (a, p) = 1 wtedy ap-1  1 (mod p)
(ii) Je li r  s (mod p-1) wtedy ar  as (mod p) dla wszystkich liczb ca kowitych a. Innymi s owy, kiedy

dzia amy modulo a liczby pierwszej p, wyk adnik mo e by  zredukowany modulo p-1
(iii) W szczególno ci, ap  a (mod p) dla wszystkich liczb ca kowitych a

2.128 Definicja Niech a  Z*
n . Porz dek a , oznaczony ord (a), jest to najmniejsza dodatnia liczba ca kowita t taka , e

at  1(mod n)
2.129 Fakt Je li porz dek a  Z*

n to t, a as  1 (mod n), wtedy t dzieli si  przez s. W szczególno ci t |  (n)
2.130 Przyk ad Niech n = 21. Wtedy Z*

21 = {1,2,4,5,8,10,11,13,16,17,19,20}.Zauwa  , e (21) = (7) (3) =12= | Z*
21

|. Porz dek elementów w Z*
21  jest wylistowany w Tablicy 2.3

a  Z*
21 1 2 4 5 8 10 11 13 16 17 19 20

Porz dek a 1 6 3 6 2 6 6 2 3 6 6 2

Tablica 2.3 : Porz dek elementów w Z*
21  .

2.131 Definicja Niech   Z*
n  . Je li porz dek  to (n), wtedy  jest nazywana generatorem lub podstawowym

elementem Z*
n . Je li Z*

n ma generator, wtedy mówimy , e Z*
n jest cykliczny.

2.132 Fakt (w a ciwo ci generatorów Z*
n)

(i) Z*
n ma generator je li i tylko je li n = 2, 4, pk lub 2pk, gdzie p jest nieparzyst  liczb  pierwsz  a k  1.

W szczególno ci, je li p jest liczb  pierwsz , wtedy Z*
p ma generator.

(ii) Je li  jest generatorem Z*
n , wtedy Z*

n ={ i mod n | 0  i  (n) –1}
(iii) Przypu my , e  jest generatorem Z*

n. Wtedy b – ai mod n jest równie  generatorem Z*
n , je li i

tylko je li gcd (i, (n)) = 1. Wynika st d ,ze je li Z*
n jest cykliczne, wtedy liczba generatorów to

( (n)).
(iv)  Z*

n jest generatorem Z*
n je li i tylko je li (n)/p   1(mod n) dla ka dego pierwszego podzielnika p

z (n)
2.133 Przyk ad Z*

21 nie jest cykliczne poniewa  nie zawiera porz dkowego elementu (21) = 12 (zobacz Tablica 2.3);
zauwa  , e 21 nie zapewnia warunku z Faktu 2.132 (i). Z drugiej strony, Z*

25 jest cykliczne, i ma generator  = 2.
2.134 Definicja Niech a  Z*

n . Mówimy , e a jest to reszta kwadratowe modulo n, lub kwadratem modulo n, je li
istnieje x  Z*

n takie , e x2  a (mod n). Je li nie istnieje takie x, wtedy a jest nazywane niereszt  kwadratow  modulo
n. Zbiór wszystkich reszt kwadratowych modulo n jest oznaczony przez Qn a  zbiór wszystkich niereszt kwadratowych
jest oznaczone przez

Zauwa  , e poprzez zdefiniowanie 0  Z*
n , sk d 0  Qn i 0  Qn

2.135 Fakt Niech p b dzie nieparzyst  liczb  pierwsz  i niech   b dzie generatorem  Z*
p. Wtedy a  Z*

p jest reszt
kwadratow  modulo p je li i tylko je li a = i mod p, gdzie i jest parzyst  liczb  ca kowit . Wynika st d , e |Qp|  =
(p-1)/2 a | Qp| = (p-1)/2; to znaczy, e po owa elementów w Z*

p to reszty kwadratowe a druga po owa to niereszty
kwadratowe.
2.136 Przyk ad  = 6 jest generatorem Z*

13 . Pot gi  s  wylistowane w poni szej tabeli

i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
i mod
13

1 6 10 8 9 2 12 7 3 5 4 11

Dlatego Q13 = {1,3,4,9,10,12} a Q13 ={2,5,6,7,8,11}
2.137 Fakt Niech n b dzie iloczynem dwóch ró nych nieparzystych liczb pierwszych p i q, n= pq. Wtedy a  Z*

n jest
reszt  kwadratow  modulo n je li i tylko je li a  Qp i a  Qq. Wynika st d , e | Qn| = |Qp| * |Qq| = (p-1))q-1) a | Qn|
=3(p-1)(q-1)/4
2.138 Przyk ad  Niech n =21. Wtedy Q21 = {1,4,16} a Q21 ={2,5,8,10,11,13,17,19,20}
2.139 Definicja  Niech a  Qn. Je li x  Z*

n odpowiada x2  a (mod n), wtedy x jest nazywane pierwiastkiem
kwadratowym a modulo n.

nQ



2.140 Fakt (kilka pierwiastków kwadratowych)
(i) Je li p jest nieparzyst  liczb  pierwsz  a, a  Qp ,wtedy ma dok adnie dwa pierwiastki kwadratowe

modulo n
(ii) Bardziej ogólnie, niech n =p1

e1p2
e2...pk

ek gdzie pi s  ró nymi nieparzystymi liczbami pierwszymi a ei 
1. Je li a  Qn, wtedy a ma dok adnie 2k ró nych pierwiastków kwadratowych modulo n

2.141 Przyk ad Pierwiastki kwadratowe z 12 modulo 37 to 7 i 30. Pierwiastki kwadratowe ze 121 modulo 315 to 11,
74, 101, 151, 164, 214 ,241 i 304.

2.4.4 Algorytmy w Zn
Niech n b dzie dodatni  liczba ca kowit . Jak powy ej, elementy Zn  b d  reprezentowane przez liczby ca kowite
{0,1,2,...n-1}. Zaobserwujmy , e je li a, b  Zn, wtedy

a + b, je li a + b < n
(a+b) mod n=

a+b –n, je li a + b  n
Dlatego modularne dodawania (i odejmowanie) mo e by  wykonywane bez potrzeby d ugiego dzielenia. Modularne
mno enie a i b mo e by  osi gni te poprzez proste mno enie a i b jako liczb ca kowitych, a potem pobranie reszty z
wyniku po podzieleniu przez n. Inwersje w Zn mog  by  obliczone przy u yciu rozszerzonego algorytmu Euklidesa jak
pokazano poni ej
2.142 Algorytm Obliczanie odwrotno ci przy mno eniu z Zn.
Dane wej ciowe: a  Zn.
Dane wyj ciowe: a-1 mod n, zak adaj c, ze istnieje
1. U ywamy rozszerzonego algorytmu Euklidesa (Algorytm 2.107) dla znalezienia liczb ca kowitych x i y takich , e

ax + ny = d, gdzie d = gcd(a, n)
2. Je li d > 1, wtedy a-1 mod n nie istnieje. W przeciwnym razie zwraca (x)
Pot gowanie modularne mo e by  wykonane skutecznie z powtarzaniem algorytmu podnoszenie do kwadratu – i –
mno enie (Algorytm 2.143), który jest najbardziej istotny dla wielu protoko ów kryptograficznych. Jedna wersja tego
algorytmu jest oparta na nast puj cej obserwacji. Niech binarn  reprezentacj  k b dzie

 gdzie ka de ki  {0,1}. Wtedy

2.143 Algorytm Powtarzalny algorytm podnoszenie do kwadratu  - i – mno enie dla pot gowania w Zn.
Dane wej ciowe: a  Zn,  i liczba ca kowita 0  k < n której reprezentacja binarna to

Dane wyj ciowe: ak mod n
1. Ustawiamy b  1. Je li k = 0 wtedy zwracamy (b)
2. Ustawiamy A  a
3. Je li k0 =1 wtedy ustawiamy b  a
4. Dla i od 1 do t robimy co nast puje

4.1 Ustawiamy A  A2 mod n
4.2 Je li ki = 1 wtedy ustawiamy b  A * b mod n

5. Zwracamy (b)
2.144 Przyk ad (modularne pot gowanie)Tablica 2.4 pokazuje kroki zwi zane z obliczeniem 5596 mod 1234 =1013
Liczba operacji bitowych dla podstawowych operacji w Zn jest podsumowana w tablicy 2.5. Skuteczne algorytmy dla
wykonania modularnego mno enia i pot gowania s  badane dalej w §14.3 i §14.6

i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ki 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1
A 5 25 625 681 1011 369 421 779 947 925
b 1 1 625 625 67 67 1059 1059 1059 1013
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Tablica 2.4: Obliczenie 5596 mod 1234
Operacja Z o ono  bitowa
Dodawanie modularne      (a + b ) mod n O(lg n)
Modularne odejmowanie   (a – b) mod n O(lg n)
Modularne mno enie       (a * b) mod n O((lg n)2)
Odwrotno  modularna   a-1 mod n O((lg n)2)
Modularne pot gowanie  ak mod n, k < n O((lg n)3)

Tablica 2.5 Z o ono  bitowa podstawowych operacji w Zn.

2.4.5 Symbole Jacobiego i Legendre’a
Symbol Legendre’a jest u ytecznym narz dziem dla dokumentowania czy lub nie liczba ca kowita a jest reszt
kwadratow  modulo a liczby pierwszej p.
2.145 Definicja Niech p b dzie nieparzyst  liczb  pierwsz  a , a liczb  ca kowit . Symbol Legendre’a (a/p) jest
zdefiniowany nast puj co

0,  je li p|a
a
-    = 1, je li a Qp,
p -1, je li a Qp

2.146 Fakt (w a ciwo ci symbolu Legendre’a) Niech p b dzie nieparzyst  liczb  pierwsz  i a ,b  Z. Wtedy symbol
Legendre’a ma nast puj ce w a ciwo ci

(i) (a / p)  a(p-1)/2 (mod p). W szczególno ci (1 / p) = 1 a (-1 / p) = (-1)(p-1)/2 . Dlatego –1  Qp je li p  1
(mod 4), i  –1  Qp je li p  3 (mod 4)

(ii) (ab / p) = (a/p)(b/p). Dlatego je li a  Z*
p wtedy (a2 /p) = 1

(iii) Je li a  b (mod p) , wtedy (a/p) = (b/p)
(iv) (2/p) = (-1)(p2-1)/8 . Dlatego (2 / p) = 1 je li p  1 lub 7 (mod 8) , a (2 /p) = -1 je li p  3 lub 5 (mod 8)
(v) (prawo wzajemno ci liczb pierwszych) Je li q jest nieparzyst  liczb  pierwsz  ró n  od p, wtedy

Innymi s owy (p/q) = (q/p)  chyba , e zarówno p jak i q s  przystaj ce do 3 modulo 4, w tym przypadku (p/q) = -(q/p).
Symbol Jacobiego jest uogólnieniem symboli Legendre’a dla liczb ca kowitych n , które s  nieparzyste ale nie
koniecznie pierwsze.
2.147 Definicja Niech n  3 b dzie  nieparzyste z rozk adem na czynniki pierwsze n =p1

e1p2
e2..pk

ek . Wtedy symbol
Jacobiego (a / n) jest definiowany nast puj co

Zaobserwujmy , e je li n jest liczb  pierwsz , wtedy symbol Jacobiego jest taki jak symbol Legendre’a.
2.148 Fakt (w a ciwo ci symbolu Jacobiego) Niech m  3 , n  3 b d  nieparzystymi liczbami ca kowitymi, a, a, b 
Z. Wtedy symbol Jacobiego ma nast puj ce w a ciwo ci

(i) (a / n) = 0, 1 lub –1. Ponadto (a / n) = 0 je li i tylko je li gcd(a ,n)  1
(ii) (ab / n) = (a /n)(b /n). Dlatego je li a  Z*

n, wtedy (a2 / n) =1
(iii) (a / mn) = (a / m)(a / n)
(iv) Je li a  b (mod n) wtedy (a / n) = (b / n)
(v) (1 /n ) =1
(vi) (-1/ n) = (-1)(n-1)/2 . Dlatego (-1 / n) = 1 je li n  1 (mod 4), a (-1 / n) = -1 je li n  3 (mod 4)
(vii) (2 / n) = (-1)(n2-1)/8. Dlatego (2 / n) = 1 je li n  1 lub 7 (mod 8) a (2 / n) = -1 je li n  3 lub 5 (mod 8)
(viii) (m / n) = (n / m)(-1)(m.-1)(n-1)/4 . Innymi s owy, (m / n) = (n / m) chyba , e zarówno m jak i n s

przystaj ce do 3 modulo 4, w tym przypadku (m / n) = -(n / m)
Z w a ciwo ci symbolu Jacobiego wynika , e je li n jest nieparzyste i a = 2ea1 gdzie a1 jest nieparzyste wtedy
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Obserwacja ta zapewnia , e poni szy algorytm rekurencyjny dla obliczenia (a / n), który nie wymaga rozk adu na
czynniki liczby pierwszej n
2.149 Algorytm Obliczanie symbolu Jacobiego (i symbolu Legendre’a)
JACOBI (a, n)
Dane wej ciowe: liczba ca kowita nieparzysta n  3 i liczba ca kowita a , 0  a < n
Dane wyj ciowe: Symbol Jacobiego (a / n) (i w zwi zku z tym symbol Legendre’a kiedy n jest liczb  pierwsz )

1. Je li a = 0 wtedy zwracamy(0)
2. Je li a = 1 wtedy zwracamy(1)
3. Zapisujemy a = 2ea1, gdzie a1 jest nieparzyste
4. Je li e jest parzyste wtedy ustawiamy s  1. W przeciwnym razie ustawiamy s  1 je li n  1 lub 7 (mod

8), lub ustawiamy s  -1 je li n  3 lub 5 (mod 8)
5. Je li n  3 (mod 4) i a1  3 (mod 4) wtedy ustawiamy s  -s
6. Ustawiamy n1  n mod a1.
7. Je li a1 = 1 zwracamy(s); w przeciwnym razie zwracamy (s * JACOBI(a, n))

2.150 Fakt Algorytm 2.149 ma czas wykonania O((lg n)2) operacji bitowych
2.151 Uwaga (znajdowanie niereszt kwadratowych modulo a liczby pierwszej p) Niech p oznacza  nieparzyst  liczb
pierwsz . Chocia  wiadomo, ze po owa elementów w Z*

p to niereszty kwadratowe modulo p (zobacz Fakt 2.135), nie
ma adnego deterministycznego algorytmu czasu wielomianowego dla znajdowania tych niereszt. Algorytm losowy dla
znajdowania niereszt kwadratowych jest to po prostu wybranie losowej liczby ca kowitej a  Z*

p dopóki nie znaleziono
odpowiedniego (a / n) = -1. Oczekiwana liczba iteracji przed znalezieniem niereszt to 2, ai dlatego procedura pobiera
oczekiwany czas wielomianowy.
2.152 Przyk ad (Obliczanie symbolu Jacobiego) Dla a = 158 i n = 235, Algorytm 2.149 oblicza symbol Jacobiego (158
/ 235) jak nast puje:

W odró nieniu od symbolu Legendre’a, symbol Jacobiego (a / n) nie ujawnia czy lub nie a jest reszt  kwadratow
modulo n. Jest to prawda je li a  Qn ,wtedy (a / n) = 1. Jednak (a / n) = 1 nie sugeruje , e a  Qn .
2.153 Przyk ad (reszty i niereszty kwadratowe) Tablica 2.6 listuje elementy w Z*

21 i ich symbole Jacobiego.
Pami tamy z Przyk adu 2.138 , e Q21 = {1, 4, 16}. Zaobserwujmy , e (5 /21) = 1 ale 5  Q21.

a  Z*
21 1 2 4 5 8 10 11 13 16 17 19 20

a2 mod
n

1 4 16 4 1 16 16 1 4 16 4 1

(a /3) 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1
(a /7) 1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1

(a / 21) 1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1

Tablica 2.6: Symbole Jacobiego elementów w Z*
21.

2.154 Definicja Niech n  3 b dzie nieparzyst  liczb  ca kowit , i niech Jn = { a  Z*
n | (a/n) = 1}. Zbiór

pseudokwadratów modulo n, oznaczona Qn, jest definiowana przez zbiór Jn – Qn.
2.155 Fakt niech n = pq b dzie iloczynem dwóch ró nych nieparzystych liczb pierwszych. Wtedy | Qn | = | Qn | = (p –
1)(q –1) / 4;  to znaczy, po owa elementów w Jn to reszty kwadratowe o druga po owa to pseudokwadratowe.

2.4.6 Liczby ca kowite Bluma
2.156 Definicja Liczba ca kowita Bluma jest z o on  liczb  ca kowit  w postaci n = pq, gdzie p i q s  ró nymi
liczbami pierwszymi ka da przystaj ca do 3 modulo 4.
2.157 Fakt  Niech n = pq b dzie liczb  ca kowit  Bluma, i niech a  Qn .Wtedy a ma dok adnie cztery pierwiastki
kwadratowe modulo n, dok adnie jeden z nich jest równie  Qn.
2.158 Definicja Niech n b dzie liczb  ca kowit  Bluma i niech a  Qn  Unikalny pierwiastek kwadratowy z a w Qn jest
nazywany g ównym pierwiastkiem kwadratowym a modulo n.
2.159 Przyk ad (liczba ca kowita Bluma) Dla liczby ca kowitej Bluma n =21, Jn = {1,4,5,16,17,20} a Qn = {5,17,20}.
Cztery pierwiastki kwadratowe a = 4 to 2,5,16 i 19 z których tylko 16 jest równie  w Q21. Zatem 16 jest g ównym
pierwiastkiem kwadratowym 4 modulo 21.
2.160 Fakt Je li n = pq jest liczb  ca kowit  Bluma, wtedy funkcja f : Qn  Qn definiowana przez f(x) x2 mod n jest
permutacj . Odwrotno ci  funkcji f jest:
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f-1(x) = x((p-1)(q-1)+4)/8 mod n

2.5 ALGEBRA ABSTRAKCYJNA
Sekcja ta dostarcza przegl du podstawowych obiektów algebraicznych i ich w a ciwo ci, dla odniesienia w reszcie tej
ksi ki. Kilka z definicji w §2.5.1 i §2.5.2 zosta o przedstawionych wcze niej w §2.4.3 w bardziej konkretnej
strukturze algebraicznej Z*

n.
2.161 Definicja Operacja bitowa * na zbiorze S jest odwzorowana od S x S do S. To znaczy, * jest zasad , która
przyporz dkowuje do ka dej pary porz dkowej elementów z S element S.
2.5.1 Grupy
2.162 Definicja Grupa (G, *) sk ada si  ze zbioru G z operacj  binarn  * na G odpowiadaj c  nast puj cym trzem
aksjomatom

(i) Operacja grupowa jest czna. To znaczy, a*(b*c) = (a* b)c dla wszystkich a, b ,c  G
(ii) Jest element 1  G nazywany elementem neutralnym, takim , e a*1 = 1 *a =a dla wszystkich a  G
(iii) Dla ka dego a  G istnieje element a-1  G nazywany odwrotno ci  a, taki , e a*a-1 = a-1*a =1

Grupa G jest abelowa (lub przemienna) je li poza tym
(iv) a* b = b * a dla wszystkich a ,b  G

Zauwa my , e notacji grupy multiplikatywnej u yto dla operacji grupowych, Je li operacja grupowa to dodawanie,
wtedy  mówimy , e grupa jest addytywna, element neutralny jest oznaczony przez 0 a odwrotno  a jest oznaczona
przez –a.
Od tej pory, chyba , e w przeciwnym stanie  ,symbol * b dzie pomijany a operacja grupowa b dzie po prostu
oznaczana przez zestawienie.
2.163 Definicja Grupa G jest sko czona  je li | G | jest sko czone. Liczba elementów w sko czonej grupie jest
nazywana nast pstwem.
2.164 Przyk ad Zbiór liczb ca kowitych  Z z operacj  dodawania postaci grupy. Element neutralny to 0 a odwrotno  a
to liczba ca kowita –a.
2.165 Przyk ad Zbiór Zn, z  operacj  dodawania modulo n, formuje grup  z nast pstwem n. Zbiór Zn, z operacj
mno enia modulo n nie jest grup , poniewa  nie wszystkie elementy maj   odwrotno  multiplikatywn . Jednak e
zbiór Z*

n (zobacz Definicja 2.124) jest grup  o nast pstwie (n) zgodnie  z operacj  mno enia modulo n z elementem
neutralnym 1.
2.166 Definicja Niepusty podzbiór H grupy G jest podgrup  z G je li H samo jest grup  pod wzgl dem dzia ania G.
Je li H jest podgrup  G i H  G, wtedy H jest nazywane w a ciw  podgrup  G.
2.167 Definicja Grupa G jest cykliczna je li jest element   G taki , e dla ka dego b  G jest  liczba ca kowita i
gdzie b = ai . Taki element  jest nazywany generatorem  G
2.168 Fakt Je li G jest grup  a i  G, wtedy zbiór wszystkich pot g a formuje cykliczn  podgrup  z G, nazywaj c t
podgrup  wygenerowan  przez a i oznaczon  przez:

2.169 Definicja Niech G b dzie grup  i a  G. Nast pstwo z a jest zdefiniowane jako najmniejsza  dodatnia liczba
ca kowita t taka, e at = 1, zak adaj c , e taka liczba ca kowita istnieje. Je li takie t nie istnieje, wtedy nast pstwo z a
jest definiowane jako d ce do niesko czono ci.
2.170 Fakt Niech G b dzie grup  i niech a  G b dzie elementem sko czonego nast pstwa t. Wtedy  | <a>| , rozmiar
tej podgrupy wygenerowanej przez a równa si  t.
2.171 Fakt (twierdzenie Lagrange’a) Je li G jest sko czon  grup  a H jest podgrup  G, wtedy |H| dzieli si  przez |G|.
Dlatego je li a  G, nast pstwo z a dzieli si  przez |G|
2.172 Fakt Ka da podgrupa cyklicznej grupy G jest równie  cykliczna. W rzeczywisto ci je li G jest cykliczn  grup  z
nast pstwem n, wtedy dla ka dego dowolnego dzielnika d z n, G zawiera dok adnie jedn  podgrup  o nast pstwie d.
2.173 Fakt Niech G b dzie grup

(i) Je li nast pstwo z a  G to t, wtedy nast pstwo z ak to t /  gcd(t ,k)
(ii) Je li G jest grup  cykliczn  o nast pstwie n i d | n, wtedy G ma dok adnie (n) elementów z

nast pstwem d. W szczególno ci G ma  (n) generatorów.
2.174 Przyk ad  Rozwa my grup  multiplikatywn  Z*

19 = {1,2,...18} z nast pstwem 18. Grupa jest cykliczna (Fakt
2.132(i)) a generator to  = 2. Podgrupy z Z*

19 i ich generatory s  wylistowane w Tablicy 2.7

Podgrupa Generatory Nast pstwo
{1} 1 1

{1,18} 18 2
{1,7,11} 7, 11 3

{1,7,8,11,12,18} 8,12 6
{1,4,5,6,7,9,11,16,17} 4,5,6,9,16,17 9

a



{1,2,3,...,18} 2,3,10,13,14,15 18

Tablica 2.7: Podgrupy z Z*
19 .

2.5.2 Pier cienie
2.175 Definicja  Pier cie  (R, +, x) sk ada si  ze zbioru R z dwoma binarnymi dzia aniami oznaczone + (dodawanie) i
x (mno enie) w R, odpowiadaj ce nast puj cym aksjomatom:

(i) (R, +) jest grup  abelow  (przemienn ) z elementem neutralnym oznaczonym 0
(ii) Operacja x jest czna. To znaczy a x (b x c) = (a x b)x c dla wszystkich a, b, c  R.
(iii) Jest element neutralny multiplikatywny oznaczony 1, przy 1  0, taki , e 1 x a = a x 1 = a dla

wszystkich a  R
(iv) Dzia anie x jest rozdzielne z + .To znaczy, a x(b + c) = (a x b) + (a x c)  i (b + c) x a = (b x a)+(c x a)

dla wszystkich a, b , c  R.
Pier cie  jest pier cieniem przemiennym je li a x b = b x a dla wszystkich a, b  R.
2.176 Przyk ad Zbiór liczb ca kowitych Zn z typowymi dzia aniami dodawania i mno enia jest pier cieniem
przemiennym.
2.177 Przyk ad Zbiór Zn z dodawaniem i mno eniem wykonywanym modulo n jest pier cieniem przemiennym.
2.178 Definicja Element a z pier cienia R jest nazywany jednostkowym lub elementem odwracalnym je li jest element
b  R taki , e a x b = 1
2.179 Fakt Zbiór elementów jednostkowych w pier cieniu R formuje grup  zgodnie z mno eniem, nazywan  grup
elementów jednostkowych z R.
2.180 Przyk ad Grupa elementów jednostkowych pier cienia Zn to Z*

n (zobacz Definicj  2.124)

2.5.3 Cia a
2.181 Definicja Cia o jest  pier cieniem przemiennym w którym wszystkie nie zerowe elementy maj  odwrotno  przy
mno eniu.
2.182 Definicja Charakterystyka cia a to 0 je li 1+1+...+1 (m razy) nie jest nigdy równe 0 dla m  1.W przeciwnym
razie charakterystyka cia a jest najmniejsz  liczb  dodatni  ca kowit  m tak  , e m

i=0 jest równe 0
2.183 Przyk ad Zbiór liczb ca kowitych dla zwyk ych operacji dodawania i mno enia nie jest cia em, poniewa  tylko
nie zerowe liczby ca kowite z odwrotno ci  przy mno eniu to 1 i –1. Jednak, liczby wymierne Q, liczby rzeczywiste R
i liczby z o one C z cia  o charakterystyce 0 s  typowymi operacjami.
2.184 Fakt Zn jest cia em (dla zwyk ych operacji dodawania i mno enia modulo n) je li i tylko je li n jest liczb
pierwsz . Je li n jest liczba pierwsz , wtedy Zn ma charakterystyk  n.
2.185 Fakt Je li charakterystyka m cia a nie jest 0, wtedy m. jest liczb  pierwsz
2.186 Definicja  Podzbiór F cia a E jest podcia em E je li F samo jest cia em ze wzgl du na operacj  E. Je li jest to ten
przypadek, mówimy , e E jest rozszerzonym cuia em F.

2.5.4 Pier cienie wielomianu
2.187 Definicja  Je li R jest pier cieniem przemiennym, wtedy wielomian w nieoznaczonym x przez R jest
wyró nieniem w postaci

f(x) = anxn + ...+a2x2+a1x+a0.
gdzie ka de ai  R i n  0. Element ai jest nazywany wspó czynnikiem xi w f(x). Najwi ksza liczba ca kowita m. dla
ka dego am  0 jest nazywane stopniem f(x), oznaczonym deg f(x); am jest nazywane najwy szym wspó czynnikiem
f(x). Je li f(x) = a0 (wspó czynniki wielomianu) a a0  0 wtedy f(x) ma stopie  0 . Je li wszystkie wspó czynniki f(x) s
0, wtedy f(x) jest nazywane wielomianem zerowym a jego stopie , w konwencji matematycznej , jest definiowany jako
d cy do minus niesko czono ci .Wielomian f(x)  jest wielomianem o ca kowitych wspó czynnikach je li
wspó czynnik przy  najwy szej pot dze  jest równy 1.
2.188 Definicja Je li R jest pier cieniem przemiennym, pier cie  wielomianu R|x| jest pier cieniem formowanym
przez zbiór wszystkich wielomianów w nieokre lonym x maj cym wspó czynniki z R. Te dwie operacje s
standardowym dodawaniem i mno eniem wielomianowym ze wspó czynnikiem arytmetycznym wykonywanym w
pier cieniu R.
2.189 Przyk ad (pier cie  wielomianowy) Niech f(x) = x3+x+1 i g(x) = x2+x b d  elementami pier cienia wielomianu
Z2|x| .Dzia aj c w Z2|x| ,

f(x) + g(x) = x3+x2+1
i

f(x) * g(x) = x5+x4+x3+x
Na potrzeby tej sekcji F b dzie oznacza o cia o pomocnicze. Pier cie  wielomianów F|x| ma wiele w a ciwo ci
wspólnych z liczbami ca kowitymi (bardziej precyzyjnie, F|x| a Z s  oba dziedzinami  Euklidesa jednak takie
uogólnienie nie b dzie tu przedstawiane). Te podobie stwa s  przedstawione pó niej.



2.190 Definicja  Niech f(x)  F|x| b dzie wielomianem stopnia przynajmniej 1. Wtedy f(x) jest nazywana
nierozk adaln  w ci gu F je li nie mo e by  zapisana jako iloczyn dwóch wielomianów w F|x | ka dy stopnia
dodatniego.
2.191 Definicja (algorytm dzielenia dla wielomianów) Je li g(x), h(x)  F|x|, przy h(x)  0, wtedy zwyk e dzielenie
wielomianu przez liczb  wielocyfrow  g(x) przez h(x) zapewniaj c wielomiany q(x) i r(x)  F|x| takie , e

g(x) = q(x)h(x) + r(x), gdzie deg r(x) < deg h(x)
Ponadto, q(x) i r(x) s  jednoznaczne. Wielomian q(x) jest nazywany ilorazem, podczas gdy r(x) jest nazywany reszt .
Reszta z dzielenia jest czasami oznaczana g(x) mod h(x), a iloraz jest czasem oznaczony g9x) div h(x) (porównaj
Definicj  2.82)
2.192 Przyk ad (dzielenie wielomianowe) .Rozpatrzmy wielomian g(x) = x6+x5+x3+x2+x+1  i h(x) = x4+x3+1 w Z2|x|.
Wielomianowe dzielenie przez liczb  wielocyfrow  g(x) przez h(x) daje

g(x) = x2h(x)+(x3+x+1).
Dlatego g(x) mod h(x) = x3+x+1 i g(x) div h(x)  = x2.
2.193 Definicja  Je li g(x), h(x)  F|x| wtedy h(x) dzielone przez g(x) zapisujemy h(x) | g(x), je li g(x) mod h(x) = 0.
Niech f(x) b dzie sta ym wielomianem w F|x|. Jak wynika  z liczb ca kowitych (Definicja 2.110) mo na zdefiniowa
przystawania wielomianów w F|x| w oparciu o dzielenie przez f(x)
2.194 Definicja Je li g(x),h(x)  F|x| wtedy mówimy , e g(x) jest przystaj cy do h(x) modulo f(x) je li f(x) dzieli si
g(x) – h(x). Jest to oznaczone przez g(x)  h(x) (mod f(x)).
2.195 Fakt (w a ciwo ci przystawania) Dla wszystkich g(x), h(x), g1(x),h1(x), s(x)  F|x|,

(i) g(x)  h(x) (mod f(x)) je li i tylko je li g(x) i h(x) pozostawia  tak  sam  reszt  przy dzieleniu przez
f(x)

(ii) (zwrotno ) g(x)  g(x) (mod f(x))
(iii) (symetria) Je li g(x)  h(x) (mod f(x)), wtedy h(x)  g(x) (mod f(x))
(iv) (przechodnio ) Je li g(x)  h9x) (mod f(x)) a h(x)  s(x) (mod f(x)), wtedy g(x)  s(x) (mod f(x))
(v) Je li g(x)  g1(x) (mod f(x)) i h(x)  h1(x) (mod f(x)), wtedy g(x) + h(x)  g1(x) + h1(x) (mod f(x)) a

g(x)h(x) g1(x)h1(x) (mod f(x))
Niech f(x) b dzie sta ym wielomianem w F|x| .Klasa równowa no ci wielomianu g(x)  F|x| jest zbiorem wszystkich
wielomianów w F|x| przystaj cych do g(x) modulo f(x). Z w a ciwo ci (ii), (iii) i (iv), mo na zobaczy  , e zwi zki
przystawania modulo f(x) dzieli F|x| na klasy równowa no ci. Je li g(x)  F|x| wtedy  dzielenie liczb wielocyfrowych
przez f(x) zapewnia jednostkowe wielomiany q(x), r(x)  F|x| takie , e g(x) = q(x)f(x) + r(x), gdzie deg r(x) < deg f(x).
Dlatego ka dy wielomian g(x) jest przystaj cym modulo f(x) dla jednostkowego stopnia wielomianu mniejszego ni
deg f(x). Wielomian r(x) b dzie u ywany jako reprezentuj cy klas  równowa no ci wielomianów zawieraj cych g(x).
2.196 Definicja F|x| / f(x) oznacza zbiór (klas równowa no ci) wielomianów w F|x| stopnia mniejszego ni  n = deg
f(x). Dodawanie i mno enie s  wykonywane modulo f(x)
2.197 Fakt F|x| / f(x) jest pier cieniem przemiennym
2.198 Fakt Je li f(x) jest nierozk adalny przez F, wtedy F|x| / f(x) jest cia em.

2.5.5 Przestrze  wektorowa
2.199 Definicja Przestrze  wektorowa V w ci gu cia a F jest grup  abelow  (V,+), razem z operacj  mno enia * : F x
V  V (zazwyczaj oznaczony przez zestawienie) tak  , e s
2.199 Definicja Przestrze  wektorowa V przez cia o F jest grup  abelow  (V, +) razem z operacj  mno enia * : F x V

 V (zazwyczaj oznaczona przez zestawienie) tak  , e dla wszystkich a, b  V poni sze aksjomaty s  odpowiednie
(i) a(v + w) = av + aw
(ii) (a + b)v = av + bw
(iii) (ab)v = a(bv)
(iv) 1v = v

Elementy z V s  nazywane wektorami, podczas gdy elementy z F s  nazywane skalarami. Dzia anie grupowe + jest
nazywane dodawaniem wektorów, podczas gdy operacja mno enia jest nazywana mno eniem skalarnym.
2.200 Definicja Niech V b dzie przestrzeni  wektorow  nad cia em F. Podprzestrze  z V jest addytywn  podgrup  U z
V która  jest obj t  zgodnie z mno eniem skalarnym, tj. av  U dla wszystkich a  F i v  U.
2.201 Fakt  Podprzestrze   przestrzeni wektorowej jest równie  przestrzeni  wektorow .
2.202 Definicja  Niech S = {v1, v2,...vn} b dzie sko czonym podzbiorem przestrzeni wektorowej V ponad cia em F.

(i) kombinacja liniowa z S jest wyra aniem w postaci a1v1+a2v2+...+anv2, gdzie ka de ai  F
(ii) pow oka liniowa z S oznaczona S  jest zbiorem wszystkich kombinacji liniowych z S. Pow oka

liniowa z S jest podprzestrzeni   V
(iii) Je li U jest podprzestrzeni  V ,wtedy mówimy , e S jest pow ok  liniow  U je li S  = U
(iv) Zbiór S jest liniowo zale ny od F je li istniej  skalary a1,a2,...,an,  nie wszystkie zerowe, takie , e a1v1

= a2v2+...+anvn = 0 .Je li takie skalary nie istniej , wtedy S jest niezale ne liniowo od F



(v) Zbiór wektorów niezale nych liniowo z pow ok  liniow  V jest nazywany bazowym dla V
2.203 Fakt  Niech V b dzie przestrzeni  wektorow

(i) Je li V ma sko czony zbiór pow ok liniowych, wtedy ma baz
(ii) Je li V ma baz , wtedy w rzeczywisto ci wszystkie bazy maj  tak  sam  liczb  elementów

2.204 Definicja  Je li przestrze  wektorowa V ma baz , wtedy liczba elementów w tej bazie jest nazywana wymiarem
V, oznaczonym dim V
2.205 Przyk ad Je li F jest dowolnym cia em, wtedy n – krotny iloczyn Kartezja ski V = F x F x...x F jest przestrzeni
wektorow  ponad F o wymiarze n. Standardow  baz  dla V jest {e1, e2...,en} gdzie ei jest wektorem z 1 w i  -tej
wspó rz dnej i 0 gdzie indziej.
2.206 Definicja Niech E b dzie polem rozszerzonym F. Wtedy E mo e by  widoczne jako przestrze  wektorow
ponad podcia em F, gdzie wektor dodawania i mno enie skalarne s  po prostu cia ami dzia ania dodawania i mno enia
w E. Wymiar tej przestrzeni wektorowej jest nazywany stopniem E od F i oznaczony przez | E : F |. Je li taki stopie
jest sko czony, wtedy E jest nazywany rozszerzeniem sko czonym z F
2.207 Fakt  Niech F, E i L b d  cia ami. Je li L jest rozszerzeniem sko czonym z E a E jest rozszerzeniem
sko czonym z F, wtedy L równie  jest rozszerzeniem sko czonym z F i

| L : F | = |L : E||E : F |

2.6 CIA A SKO CZONE
2.6.1 Podstawowe w a ciwo ci
2.208 Definicja Cia o sko czone jest to cia o F które zawiera sko czon  liczb  elementów. Nast pstwo z F jest liczb
elementów w F.
2.209 Fakt (istnienie i jednoznaczno  sko czonych cia )

(i) Je li F jest cia em sko czonym, wtedy F zawiera pm elementów dla dowolnej liczby pierwszej p i
liczby ca kowitej m  1.

(ii) Dla ka de pot gi liczby pierwszej porz dku pm jest  jednoznaczne ( do izomorfizmu) sko czone cia o
o porz dku pm. Cia o to jest oznaczone przez Fpm, lub  czasami przez GF(pm).

Mówi c nieformalnie, dwa cia a s  izomorficzne je li s  one strukturalnie takie same, chocia  reprezentacja ich
elementów cia  mo e by  ró na. Zauwa  , e je li p jest liczb  pierwsz , wtedy Zp jest cia em, i dlatego dowolne cia o o
porz dku p jest izomorficzne z Zp. Chyba , e w przeciwnym stanie, cia o sko czone Fp b dzie odt d identyfikowane z
Zp..
2.210 Fakt Je li Fq jest sko czonym cia em o porz dku q = pm, p jest liczb  pierwsz , wtedy charakterystyk  Fq jest p.
Ponadto, Fq zawiera kopi  Zp jako podcia o. Dlatego Fq mo e by  widoczne jako cia o b d ce rozszerzeniem  cia a Zp
stopnia m.
2.211 Fakt (podcia a cia a sko czonego)  Niech Fq b dzie cia em sko czonym o porz dku q = pm. Wtedy ka de
podcia o z Fq ma porz dek pn, dla ka dego n , które jest dodatnim dzielnikiem m.  I na odwrót, je li n jest dodatnim
dzielnikiem z m , wtedy jest dok adnie jedno podcia o z Fq o porz dku pn.; element a  Fq jest podcia em Fpn je li i
tylko je li apn = a.
2.212 Definicja Niezerowe elementy z Fq formuj  grup  zgodnie z mno eniem nazywan  grup  multiplikatywn  z Fq
oznaczon  F*

q

2.213 Fakt F*
q jest grup  cykliczn  o porz dku q –1. Dlatego aq = a dla wszystkich a  Fq .

2.214 Definicja  Generator grupy cyklicznej F*
q jest nazywany elementem pierwotnym lub generatorem Fq.

2.215 Fakt Je li a, b  Fq , pole sko czone o charakterystyce p, wtedy
(a + b )pt = apt + bpt dla wszystkich t  0

2.6.2 Algorytm Euklidesa dla wielomianów
Niech Zp b dzie cia em sko czonym o porz dku p. Twierdzenie o najwi kszym wspólnym dzielniku i algorytm
Euklidesa dla liczb ca kowitych odnosz  si  w prosty sposób do pier cieni wielomianów Zp|x| ( a bardziej ogólnie do
pier cienia wielomianu F |x| gdzie  F jest dowolnym cia em)
2.216 Definicja Niech g(x0, h(x)  Zp|x|, gdzie oba  nie s  0. Wtedy najwi kszy wspólny dzielnik z g(x) i h(x),
oznaczony gcd(g(x),h(x)) jest wielomianem o ca kowitych wspó czynnikach i wspó czynniku przy najwy szej pot dze
równym 1. Dla najwi kszego stopnia w Zp|x| jaki dzieli si  zarówno z g(x) jak i h(x). Z definicji gcd(0,0) = 0
2.217 Fakt Zp|x| jest dziedzin  jednoznacznego rozk adu na czynniki. To znaczy, ka dy niezerowy wielomian f(x) 
Zp|x| ma rozk ad na czynniki

f(x) = af1(x)e1f2(x)e2....fk(x)ek.
gdzie fi(x) s  ró nymi nierozk adalnymi wielomianami o ca kowitych wspó czynnikach  w Zp|x|, ei to dodatnie liczby
ca kowite, i a  Zp. Co wi cej rozk ad na czynniki jest jednoznaczn  kombinacj  czynników. Poni ej mamy
wielomianow  wersj  algorytmu Euklidesa (Algorytm 2.104)
2.218 Algorytm Algorytm Euklidesa dla Zp|x|
Dane wej ciowe: dwa wielomiany g(x) i h(x)  Zp|x|



Dane wyj ciowe; najwi kszy wspólny dzielnik g(x) i h(x)
1. Je li h(x)  0 robimy co nast puje:

1.1 Ustawiamy r(x)  g(x) mod h(x), g(x)  h(x), h(x)  r(x)
2. Zwracamy (g(x))
2.219 Definicja Zp – operacja oznacza albo dodawania, odejmowanie, mno enie, inwersj  lub dzielenie w Zp..
2.220 Fakt Przypu my , e deg g(x)  m i deg h(x)  m. Wtedy Algorytm 2.218 ma czas wykonania O(m2) Zp –
operacji, lub równowa nie, O(m2(lg p)2) operacji bitowych. Jak wynika z przypadku liczb ca kowitych (Algorytm
2.107) algorytm Euklidesa mo e by  rozszerzony tak aby równie  zapewnia  dwa wielomiany s(x) i t(x) spe niaj ce

s(x)g(x) + t(x)h(x) = gcdg(x),h(x)).
2.221 Algorytm Rozszerzony algorytm Euklidesa dla Zp|x|.
Dane wej ciowe: dwa wielomiany g(x), h(x)  Zp|x|
Dane wyj ciowe: d(x) = gcd(g(x),h(x)) i wielomiany s(x), t(x)  Zp|x|  które spe niaj  warunek s(x)g(x) + t(x)h(x) =
d(x).
1. Je li h(x) = 0 wtedy ustawiamy d(x)  g(x), s(x)  1, t(x)  0, i zwracamy (d(x),s(x),t(x))
2. Ustawiamy s2(x)  1 , s1(x)  0, t2(x)  0, t1(x)  1
3. Je li h(x)  0 robimy co nast puje:

3.1 q(x)  g(x) div h(x), r(x)  g(x) – h(x)q(x)
3.2 s(x) s2(x) – q(x)s1(x), t(x) t2(x) – q(x)t1(x)
3.3 g(x) h(x), h(x) r(x)
3.4 s2(x) s1(x), s1(x) s(x), t2(x)  t1(x) i t1(x)  t(x)

4. Ustawiamy d(x)  g(x), s(x)  s2(x), t(x) v t2(x)
5. Zwracamy (d(x),s(x),t(x))
2.222 Fakt (czas wykonania Algorytmu 2.221)

(i) Wielomiany s(x) i t(x) dane w Algorytmie 2.221 maj  ma y stopie ; to znaczy spe niaj  warunek deg
s(x) < deg h(x) i deg t(x) < deg (g(x).

(ii) Przypu my , e  deg g(x)  m i deg h(x)  m. Wtedy Algorytm 2.221 ma czas wykonania O(m2) Zp –
operacji, lub równowa nie O(m2(lg p)2) operacji bitowych.

2.223 Przyk ad (rozszerzony algorytm Euklidesa dla wielomianów) Poni ej s  kroki z Algorytmu 2.221 z danymi
wej ciowymi g(x) = x10+x9+x8+x6+x5+x4 + 1 i h(x)= x9+x6+x5+x3+x2+1 w Z2|x|
Inicjalizacja

s2(x)  1, s1(x)  0, t2  0, t1 1
Iteracja 1

q(x)  x +1, r(x) x8+x7+x6+x2+z
s(x)  1, t(x)  x +1
g(x)  x9+x6+x5+x3+x2+1, h(x) x8+x7+x6+x2+1
s2(x)  0, s1  1, t2(x)  1, t1(x)  x+1

Iteracja 2
q(x) x+1, r(x) x5+x2+x+1
s(x)  x+1, t(x)  x2,
g(x)  x8+x7+x6+x2+1, h(x) x5+x2+x+1
s2(x) 1, s1(x) x+1, t2(x) x+1, t1(x)  x2.

Iteracja 3
q(x)  x3+x2+x+1, r(x) x3+x+1,
s(x)  x4, t(x) x5+x4+x3+x2+x+1
g(x)  x5+x2+x+1, h(x) x3+x+1
s2(x) x+1, s1(x)  x4,  t2(x) x2, t1(x) x5+x4+x3+x2+x+1

Iteracja 4
q(x)  x2+ 1, r(x) 0
s(x)  x6+x4+x+1, t(x) x7+x6+x2+x+1
g(x) x3+x+1, h(x)  0
s2(x) x4, s1(x) x6+x4+x+1
t2(x) x5+x4+x3+x2+x+1, t1(x) x7+x6+x2+x+1

Dlatego gcd(g(x), h(x)) = x3+x+1  i
(x4)g(x) + (x5+x4+x3+x2+x+1)h(x) = x3+x+1

2.6.3 Arytmetyka wielomianów



Powszechnie u ywan  reprezentacj  dla elementów cia a sko czonego Fq, gdzie q = pm i p jest liczb  pierwsz , jest
bazowa reprezentacja wielomianu. Je li m = 1, wtedy Fq jest Zp i arytmetyka jest wykonywana modulo p. Poniewa  te
dzia ania by y omówione w sekcji 2.4.2, odt d zak adamy , e m.  2. Jest to oparte na Fakcie 2.198.
2.224 Fakt Niech f(x)  Zp|x| b dzie nierozk adalnym wielomianem stopnia m. Wtedy Zp|x| / f(x) jest sko czonym
cia em o nast pstwie pm. Dodawanie i mno enie wielomianów jest wykonywane modulo f(x). Poni szy fakt zak ada , e
wszystkie sko czone pola mog  by  przedstawiane w ten sposób.
2.225 Fakt Dla ka dego m  1 istnieje nierozk adalny wielomian o ca kowitych wspó czynnikach stopnia m. ponad Zp.
Dlatego , ka de cia o sko czone ma podstawow  reprezentacj  wielomianu
Wydajny algorytm dla znajdowania wielomianów nieredukowalnych ponad cia ami sko czonymi jest przedstawiony w
§4.5.1. Tablice 4.6 i 4.7 listuj  pewne nieredukowalne wielomiany ponad cia em sko czonym Z2.. Odt d, elementy
cia a sko czonego Fp

m .b d  przedstawiane przez wielomiany w Zp|x| stopnia < m. Je li g(x), h(x)  Fp
m ., wtedy

dodawanie jest dodawaniem wielomianów w Zp|x|. Iloczyn g(x)h(x) mo e by  sformowany najpierw przez mno enie
g(x) i h(x) jako wielomianów metod  porz dkow , a potem wzi cie reszty po podzieleniu wielomianu przez f(x).
Odwrotno  przy mno eniu w Fp

m.  mo e by  obliczona przez zastosowanie rozszerzonego algorytmu Euklidesa dla
pier cienia wielomianów Zp|x|
2.226 Algorytm Obliczanie odwrotno ci przy mno eniu w Fp

m .
Dane wej ciowe; nie zerowy wielomian g(x)  Fp

m . (elementy cia a Fp
m s  przedstawiane jako Zp|x| / f(x), gdzie f(x) 

Zp|x| jest nieredukowalnym wielomianem stopnia m. ponad Zp)
Dane wyj ciowe: g(x)-1  Fp

m .
1. U ywamy rozszerzonego algorytmu Euklidesa dla wielomianów (Algorytm 2.221) dla znalezienia dwóch

wielomianów s(x) i t(x)  Zp|x|, takich , e s(x)g(x) + t(x)f(x) =1
2. Zwracamy(s(x)).

Pot gowanie w  mo e Fp
m by  wykonane wydajniej przez wielokrotny algorytm podnie  do pot gi i pomnó  (Algorytm

2.143)
2.227 Algorytm Algorytm wielokrotnego podnoszenia do pot gi i mno enia dla pot gowania w Fp

m.
Dane wej ciowe: g(x)  Fp

m i liczba ca kowita 0  k < pm -1 ,której binarna reprezentacja to t
i=0 ki2i. (Cia o Fp

m . jest
przedstawiane jako Zp|x| / f(x)), gdzie f(x)  Zp|x| jest nieredukowalnym wielomianem stopnia m. ponad Zp.
Dane wyj ciowe: g(x)k mod f(x)

1. Ustawiamy s(x)  1. Je li k = 0 wtedy zwracamy (s(x))
2. Ustawiamy G(x)  g(x)
3. Je li k0 =1 wtedy ustawiamy s(x)  g(x)
4. Dla i od 1 do t robimy co nast puje

4.1 Ustawiamy G(x)  G(x)2 mod f(x)
4.2 Je li ki =1wtedy ustawiamy s(x)  G(x)*s(x) mod f(x)

5. Zwracamy (s(x))

Liczba operacji Zp dla  podstawowych operacji w Fp
m jest podsumowana w Tablicy 2.8

Operacja Liczba operacji Zp.
Dodawanie        g(x) + h(x) O(m.)
Odejmowanie     g(x) – h(x) O(m)
Mno enie           g(x) * h(x) O(m2)
Inwersja            g(x0-1. O(m2)
Pot gowanie     g(x)k, k < pm. O((lg p)m3)

Tablica 2.8: Z o ono  podstawowych operacji w Fp
m .

W pewnych aplikacjach (§4.5.3) mog  by  preferowane do u ycia wielomiany pierwotne definiuj ce pola sko czone.
2.228 Definicja Nieredukowalny wielomian f(x)  Zp|x| stopnia m. jest nazywany  wielomianem pierwotnym je li x
jest generatorem F*p

m, grupa multiplikatywna wszystkich nie zerowych elementów w Fp
m = Zp|x| / f(x)

2.229 Fakt Nieredukowalny wielomian f(x)  Zp|x| stopnia m jest wielomianem pierwotnym je li i tylko je li f(x)
dzieli si  przez xk –1 dla k = pm –1 i dla adnej mniejszej liczby dodatniej ca kowitej k.
2.230 Dla ka dego m.  1 istnieje wielomian pierwotny o ca kowitych wspó czynnikach stopnia m. ponad Zp . W
rzeczywisto ci, jest dok adnie (pm-1) / m. takich wielomianów.
2.231 Przyk ad (cia o sko czone F2

4 o porz dku 16). Mo na zweryfikowa  (Algorytm 4.69), e wielomian f(x) =
x4+x+1 jest nieredukowalny nad Z2.. Dlatego pole sko czone F2

4  . mo e by  przedstawione jako zbiór wszystkich
wielomianów nad F2 o stopniu mniejszym i  4. To znaczy,

F2
4 = {a3x3+a2x2+a1x+a0 | ai  {0,1}



Dla wygody, wielomian a3x3+a2x2+a1x+a0 jest przedstawiany przez wektor (a3a2a1a0) o d ugo ci 4 i

F2
4 = {(a3a2a1a0) | ai   {0,1}}

Poni ej mamy kilka przyk adów cia  arytmetycznych.
(i) Elementy pola s  po prostu dodanymi  sk adowymi; na przyk ad, (1011)+(1001) = (0010)
(ii) Mno c  elementy cia a (1101) i (1001), mno ymy je  jako wielomiany a potem pobieramy reszt

kiedy ten iloczyn jest dzielony przez f(x):
(x3+x2+1)*(x3+1) = x6+x5+x2+1

 x3+x2+x+1  (mod f(x))
Dlatego (1101)*(1001) = (1111)

(iii) To samo  multiplikatywna z F2
4 to (0001)

(iv) Inwersja z (1011) to (0101). Weryfikuj c to zauwa amy

(x3+x+1)*(x2+1)  = x5+x2+x+1
 1  (mod f(x))

sk d (1011)*(0101) = (0001)
f(x) jest wielomianem pierwotnym, lub równowa nie, element cia a z = (0010) jest generatorem F*

2
4. Mo e to by

sprawdzone przez weryfikacj  , e wszystkie niezerowe elementy w F2
4 mog  by  uzyskane jako pot ga x. Obliczenia

s  podsumowane w tablicy 2.9. Lista wielomianów pierwotnych nad cia ami sko czonymi o charakterystyce 2 jest
podana w Tablicy 4.8

i xi mod x4 = x +1 Notacja wektorowa
0 1 (0001)
1 x (0010)
2 x2 (0100)
3 x3 (1000)
4 x+1 (0011)
5 x2+x (0110)
6 x3+x2. (1100)
7 x3+x+1 (1011)
8 x2+1 (0101)
9 x3+x (1010)

10 x2+x+1 (0111)
11 x3+x2+x (1110)
12 x3+x2+x+1 (1111)
13 x3+x2+1 (1101)
14 x3+1 (1001)

Tablica 2.9: Pot gi x modulo f(x) = x4+x+1



ROZDZIA  III: ODNIESIENIE DO PROBLEMÓW OBLICZENIOWYCH

3.1 WPROWADZENIE I PRZEGL D
Bezpiecze stwo wielu kryptosystemów klucza publicznego polega na oczywistej trudno ci problemów
obliczeniowych, którymi zajmuje si  ten rozdzia . W kryptografii bezpieczniej jest uczyni  za o enie, ze przeciwnik
jest bardzo mocny. Zatem, mówi c nieoficjalnie, mówimy , e problem obliczeniowy jest atwy lub atwy do obej cia,
je li mo e by  rozwi zany w (oczekiwanym ) czasie wielomianowym, przynajmniej dla nie nieistotnego u amka
wszystkich mo liwych danych wej ciowych. Innymi s owy je li jest algorytm, który mo e by  rozwi zany nie
nieistotnym u amkiem wszystkich instancji problemu w czasie wielomianowym, wtedy kryptosystem, którego
bezpiecze stwo jest oparte na tym problemie musi by  traktowany jako nie zabezpieczony.
Problemy obliczeniowe przedstawione w tym rozdziale s  podsumowane w Tablicy 3.1. Prawdziwa z o ono
obliczeniowa tych problemów nie jest znana, To znaczy mówimy, e g boko wierzymy ,ze s  trudne do rozwi zania,
chocia  nie jest znany tego aden dowód. Generalnie znane dolne granice  zasobów wymaganych do rozwi zania tego
problemu s  trywialnymi liniowymi granicami, które nie dostarczaj  dowodów na ich trudno ci w z amaniu. Dlatego
te  interesuj ce jest przestudiowanie ich relatywnych trudno ci. Z tego powodu, ró ne techniki edukowania jednego
problemu

Problem Opis
FACTORING Problem faktoryzacji liczb ca kowitych: dana jest liczba



ca kowita dodatnia n, znajd  jej rozk ad na czynniki
pierwsze; to znaczy zapisa  n =p1

e1p2
e2...pk

ek gdzie pi s
parami ró nych liczb pierwszych a ka de ei  1

RSAP Problem RSA (znany równie  jako inwersja RSA): dana
jest liczba ca kowita dodatnia n która jest  iloczynem
dwóch ró nych nieparzystych liczb pierwszych p i q,
liczba dodatnia ca kowita e taka, e gcd(e,(p-1)(q-1)) = 1, i
liczba ca kowita c; znajdujemy liczb  ca kowit  m. tak
, e me  c (mod n)

QRP Problem reszt kwadratowych”: dana jest nieparzysta
z o ona liczba ca kowita n i liczba ca kowita a maj ce
symbol Jacobiego (a/n) = 1, decydujemy czy lub nie a jest
reszt  kwadratow  modulo n

SQROOT Pierwiastki kwadratowe modulo n: dana jest liczba
ca kowita z o ona n i a  Qn ( zbiór reszt kwadratowych
modulo n), znajdujemy pierwiastek kwadratowy z a
modulo n; to znaczy, liczb  ca kowit  x tak , e x2  a
(mod n)

DLP Problem logarytmu dyskretnego: dana jest liczba pierwsza
p, generator  z Z*

p i element  Z*
p ,, znajdujemy liczb

ca kowit  x ,0  x  p-2, tak  , e 2   (mod p)
GDLP Uogólniony problem logarytmu dyskretnego: dana jest

sko czona cykliczna grupa G rz du n, generator  G i
element  G, znajdujemy liczb  ca kowit  x, 0  x  n-1,
tak  , e x = 

DHP Problem Diffie-Hellmana: dana jest liczba pierwsza p,
generator  z Z*

p i elementy a mod p i b mod p,
znajdujemy ab mod p

GDHP Uogólniony problem Diffie-Hellmana: dana jest
sko czona grupa cykliczna G, generator  z G, i elementy
grupy a i b, znajdujemy ab.

SUBSET-SUM Problem sumy podzbioru: dany jest zbiór dodatnich liczb
ca kowitych {a1,a2,...an} i liczba dodatnia ca kowita s,
okre lamy czy lub nie jest podzbiór aj, który równa si  s

Tablica 3.1: Niektóre problemy obliczeniowe w zwi zkach kryptograficznych

obliczeniowego do innego zosta  obmy lony i przestudiowany w literaturze. Redukcje te dostarczaj  rodków dla
konwersji dowolnego algorytmu, który rozwi zuje drugi problem do algorytmu rozwi zuj cego pierwszy problem. W
rozdziale tym jest u ywana intuicyjna notacja redukowalno ci (§2.3.3).
3.1 Definicja Niech A i B b d  dwoma problemami obliczeniowymi.  Mówimy, e A jest redukowalne w czasie
wielomianowym do B, zapisane A  p B, je li jest algorytm, który rozwi zuje A, jakiego u ywamy, jako podprogramu,
hipotetycznego algorytmu dla rozwi zania B i jaki dzia a w czasie wielomianowym  je li algorytm wykonuje si  dla B.
Mówi c nieoficjalnie, je li A redukuje si  w czasie wielomianowym do B, wtedy B jest co najmniej tak trudne jak A;
równowa nie, A nie jest trudniejsze ni  B.W rezultacie, je li A jest dobrze poznanym problem obliczeniowym, który
jest szeroko uznawany za trudny do rozwi zania, wtedy   okazuje si  e A  p B dostarcza silnych oznak trudno ci w
rozwi zaniu  problemu B
3.2 Definicja Niech A i B b d  dwoma problemami obliczeniowymi. Je li A  p B i B  p A, wtedy A i B s
obliczeniowo równowa ne , zapisane A  p B. Krótko mówi c, je li A  p B, wtedy A i B s   albo oba atwe do
rozwi zania lub oba trudne do rozwi zania, poniewa  mog  by  oba te przypadki.
Zarys rozdzia u
Reszta tego rozdzia u jest zorganizowana nast puj co. Algorytmy dla problemu faktoryzacji liczb ca kowitych s
omówione w §3.2. Dwa problemy powi zane z faktoringiem, problem RSA i problem reszt kwadratowych s  krótko
rozpatrzone w §3.3 i §3.4. Wydajne algorytmy dla obliczenia pierwiastków kwadratowych w Zp ,p jest liczb  pierwsz
s  przedstawione w §3.5 i jest okre lona równowa no  problemów znajdowania pierwiastków kwadratowych modulo
z o onej liczby ca kowitej n i wspó czynnika n Algorytmy dla problemu logarytmu dyskretnego  s  omówione w §3.6 a
zwi zane z problemem Diffie-Hellmana s  krótko rozpatrzone w §3.7. Zwi zki pomi dzy problemem faktoryzacji
liczby ca kowitej z o onej n i obliczania logarytmu dyskretnego w (cykliczna podgrupa) grupy Z*

n s  umieszczone w
§3.8. Zadania znajdowania cz ciowych rozwi za  problemu logarytmu dyskretnego, problemu RSA i problemu



obliczenia pierwiastków kwadratowych modulo liczba ca kowita z o ona n s  tematem w §3.9. Algorytm bazowej
redukcji struktury L3 jest przedstawiony w §3.10, wraz z algorytmami dla problemu sumy podzbioru i jednoczesnego
przybli enia diofantycznego. Algorytm Q-macierzy Berlekampa dla rozk adu na czynniki wielomianów jest
przedstawiony w §3.11.
3.2 PROBLEM FAKTORYZACJI LICZB CA KOWITYCH
Bezpiecze stwo wielu technik kryptograficznych zale y od trudno ci w rozwi zaniu problemu faktoryzacji liczb
ca kowitych, Cz ciowa lista takich protoko ów obejmuje schemat szyfrowania kluczem publicznym RSA (§8.2),
schemat podpisu RSA (§11.3.1) i schemat szyfrowania kluczem publicznym Rabina (§8.3). Sekcja ta podsumowuje
aktualn  wiedz  o algorytmach dla problemu faktoryzacji liczb ca kowitych.
3.3 Definicja Problem faktoryzacji liczb ca kowitych (FACTORING) jest nast puj cy: dana jest dodatnia liczba
ca kowita n, znajdujemy jej rozk ad na czynniki pierwsze; to znaczy zapisujemy n = p1

e1p2
e2...pk

ek gdzie pi s  parami
ró nych liczb pierwszych a ka de ei  1.
3.4 Uwaga (test pierwszo ci kontra  faktoryzacja). Problem rozstrzygni cia czy liczba ca kowita jest z o ona czy
pierwsza wydaje si  by , ogólnie rzecz bior c, du o atwiejsze ni  problem faktoryzacji. Dlatego przed
wypróbowaniem rozk adu liczb ca kowitych, liczba ca kowita powinna by  przetestowana aby upewni  si  , e jest
rzeczywi cie z o ona. Test pierwszo ci jest g ównym tematem Rozdzia u 4.
3.5 Uwaga (rozk ad kontra faktoryzacja) Nietrywialna faktoryzacja n jest faktoryzacj  n = ab gdzie 1 < a < n i 1 < b <
n; mówimy , e a i b s  nietrywialnymi czynnikami n. Tutaj a i b nie koniecznie s  liczbami pierwszymi. Dla
rozwi zania problemu faktoryzacji liczb ca kowitych, wystarczy przestudiowa  algorytmy, które dziel  n, to znaczy,
znajdujemy nietrywialn  faktoryzacj  n =ab. Znalaz szy je, wspó czynniki a i b mog  by  przetestowane na pierwszo .
Algorytm dla roz o enia liczb ca kowitych mo e by  wtedy rekurencyjnie stosowany dla a i / lub b, je li  tak e s
z o one. W ten sposób mo na uzyska  faktoryzacj  liczby pierwszej n.
3.6 Notka (sprawdzanie idealnej pot gi) Je li n  2, mo e skutecznie by  sprawdzone  czy lub nie n jest idealn  pot g ,
tj. n = xk dla pewnej liczby ca kowitej x  2, k 2. Dla ka dej liczby pierwszej p  lg n, jest obliczone ca kowite
przybli enie x z n1/p. mo e to by  zrobione przez wykonanie binarnego przeszukiwanie dla x odpowiadaj cego n = xp w
przedziale [2,2[lg n/p]+1]. Ca a procedura zabiera O((lg3 n) lg lg lg n) operacji bitowych. W reszcie tej sekcji, zawsze
b dziemy zak ada  , e n nie jest idealn  pot g .  Wynika z tego , e n jest z o one, wtedy n ma przynajmniej dwa ró ne
czynniki pierwsze.
Niektóre algorytmy faktoryzacji s  dopasowane do lepszego wykonania kiedy liczba ca kowita n  b d ca
faktoryzowan  jest specjaln  form ; s  one nazywane specjalnymi algorytmami faktoryzacji. Czas wykonania takich
algorytmów  zazwyczaj zale  od pewnych w a ciwo ci wspó czynników n. Przyk ady specjalnych algorytmów
obejmuj  dzielenie próbne(§3.2.1), algorytm rho Pollarda (§3.2.2), algorytm p-1 Pollarda (§3.2.3), algorytm  krzywych
eliptycznych(§3.2.4) i specjalna liczba sit pola (§3.2.7) W przeciwie stwie czas wykonania tak zwanych algorytmów
faktoryzacji ogólnego przeznaczenia  zale  wy cznie od rozmiaru n. Przyk ady algorytmów faktoryzacji ogólnego
przeznaczenia obejmuj  sito kwadratowe(§3.2.6) i ogóln  liczb  sit pola(§3.2.7)
Za ka dym razem odpowiedni algorytm specjalnego przeznaczenia powinien by  stosowany poniewa  generalnie
b dzie bardziej wydajny. Ogólnie rzecz bior c racjonaln  strategi  jest próba znalezienia najpierw ma ych czynników,
zyskanie specjalnej postaci liczby ca kowitej, a potem je li wszystko inne jest niemo liwie, wydostajemy algorytmy
ogólnego przeznaczenia. Jako przyk ad ogólnej strategii, mo emy rozpatrzy  co nast puje
1. Stosuj c dzielenie próbne przez ma e liczby pierwsze mniejsze ni  pewne ograniczenie b1.
2. Kolejno stosuj c algorytm rho Pollarda, mamy nadziej  znale  ma y czynniki pierwszy mniejszy ni  pewne

ograniczenie b2, gdzie b2 > b1.
3. Stosujemy algorytm faktoryzacji krzywej eliptycznej, maj c nadzieje znale  ma e czynniki mniejsze ni  pewne

ograniczenie b3, gdzie b3 > b2.
4. W ko cu, stosujemy jedn  z silniejszych algorytmów ogólnego przeznaczenia (sito kwadratowe lub ogóln  liczb

pól sita)
3.2.1 Dzielenie próbne
Od momentu stwierdzenia , e liczba ca kowita n jest z o ona, zanim po wi cimy wi ksz  ilo  czasu na silniejsze
techniki, pierwsz  rzecz  jak  powinni my wypróbowa  jest dzielenie próbne przez „ma e” liczby pierwsze. Tu „ma a”
jest oznaczona jako funkcja rozmiaru n. Jako skrajny przypadek, dzielenie próbne mo e by  wypróbowane przez
wszystkie liczby pierwsze do  n. Je li jest to zrobione, dzielenie próbne b dzie sko czonym wspó czynnikiem n ale
procedura wykona oko o  n dziele  w najgorszym przypadku kiedy n jest iloczynem dwóch liczb pierwszych o tym
samym rozmiarze. Generalnie, je li znalezione czynniki na ka dym etapie s  testowane na pierwszo , wtedy dzielenie
próbne dla czynnika n zabiera O(p+ lg n) dziele , gdzie p jest drugim najwi kszym czynnikiem pierwszym  n.
Fakt 3.7 wskazuje, ze je li dzielenie próbne jest u ywane jako dzielnika losowo wybranej du ej liczby ca kowitej n,
wtedy algorytm mo e oczekiwa  znalezienia jakich  ma ych czynników z n wzgl dnie szybko, i po wi ci  du  ilo
czasu na znalezienie drugiego najwi kszego czynnika pierwszego z n
3.7 Fakt  Niech n b dzie wybrane jednostajnie i wyrywkowo z interwa u [1, x]



(i) je li ½     1, wtedy prawdopodobie stwo , e najwi kszy czynniki pierwszy z n  jest  x  jest w
przybli eniu 1 + ln . A zatem, na przyk ad, prawdopodobie stwo, e n ma czynnik pierwszy > x to
ln 2  0.69

(ii) Prawdopodobie stwo , e drugi najwi kszy czynnik pierwszy z n jest   x0.2117 jest oko o ½
(iii) Oczekiwana ca kowita liczba czynników pierwszych z n to ln ln x +O(1). (Je li n = pi

ei , ca kowita
liczba czynników pierwszych z n to ei)

3.2.2 Algorytm faktoryzacji rho Pollarda
Algorytm rho Pollarda jest algorytmem faktoryzacji specjalnego przeznaczenia dla znajdowania ma ych czynników
z o onej liczby ca kowitej
Niech f : S  S b dzie funkcj  losow , gdzie S jest zbiorem sko czonym o mocy n. Niech x0 b dzie elementem
losowym z S, i rozpatrzmy sekwencj  x0,x1,x2... zdefiniowan  przez xi+1 = f(xi) dla i  0. Poniewa  S jest sko czone, ta
sekwencja musi by  ostatecznie cykliczna i sk ada si  ze stopki o oczekiwanej d ugo ci n/8 po której nast puje
nieko cz cy si  powtarzalny cykl o oczekiwanej d ugo ci n/8 (zobacz Fakt 2.37). Problemem jaki powstaje w
pewnym kryptoanalitycznym zadaniu, obejmuj cym faktoryzacj  liczb ca kowitych (Algorytm 3.9) i problem
logarytmu dyskretnego (Algorytm 3.60) jest znalezienie ró nych wska ników i ,i j takich ,ze xi = xj ( mówimy wtedy
, e wyst pi  konflikt)
Oczywist  metoda dla znajdowania konfliktów jest obliczenie i przechowanie xi dla i = 0,1,2....poszukiwanie
duplikatów. Oczekiwana liczba danych wyj ciowych, która musi by  wypróbowana przed wykryciem zduplikowania to

n/2 (Fakt 2.27) Metoda ta wymaga O( n) pami ci i O( n) czasu, zak adaj c, e xi s  przechowane w tablicy
rozproszonej aby nowe wej cia mog y by  dodane w sta ym czasie.
3.8 Notka (algorytm znajdowania cyklu Floyda)Du e wymagania pami ci w powy szej technice znajdowania
konfliktów mo e by  wyeliminowana przez zastosowanie algorytmu znajdowania cyklu Floyda. W metodzie tej,
zaczynamy od pary (x1,x2) i iteracyjnie obliczamy (xi,x2i) z poprzedniej pary (xi-1, x2i-2) dopóki xm = x2m. dla pewnego
m. Je li stopka sekwencji ma d ugo   a cykl ma d ugo  , wtedy pierwszy raz kiedy xm = x2m jest wtedy kiedy m. =

(1+  / ) .Zauwa my , e  < m.   +  i w konsekwencji oczekiwany czas wykonania tej metody to O( n)  .
Teraz niech p b dzie czynnikiem pierwszym liczby ca kowitej z o onej n. Algorytm rho Pollarda dla faktoryzacji n
próbuje znale  duplikacje w sekwencji liczb ca kowitych x0,x1,x2,....zdefiniowane jako x0 = 2,xi+1 =f(xi)=xi

2+1 mod p
dla i  0. Algorytm Floyda jest wykorzystany do znalezienia xm i x2m. takich , e xm  x2m (mod p) .Poniewa  p dzieli si
przez n ale jest nieznane, jest to robione przez obliczenie warunku xi modulo n i przetestowanie czy gcd(xm -  x2m.,  n >
1. Je li równie  gcd(xm - x2m ,n) < n wtedy nietrywialny czynnik z n zostaje uzyskany. (Sytuacja gcd(xm - x2m ,n) = n
wyst pi z nieistotnym prawdopodobie stwem)
3.9 Algorytm Algorytm rho Pollarda dla faktorowania liczb ca kowitych
Dane wej ciowe: z o ona liczba ca kowita która nie jest pierwsz  pot g
Dane wyj ciowe: nietrywialny czynnik d z n
1. Ustawiamy a  2, b 2
2. Dla i =1,2,... robimy co nast puje:

2.1 Obliczamy a  a2 = 1 mod n, b  b2+1 mod n, b b2 = 1 mod n
2.2 Obliczamy d =gcd(a-b,n)
2.3 Je li 1 < d < n wtedy zwracamy(d) i ko czymy z powodzeniem
2.4 Je li d = n wtedy ko czymy algorytm z niepowodzeniem (zobacz Notka 3.12)

3.10 Przyk ad (Algorytm rho Pollarda dla znajdowania nietrywialnego czynnika z n = 455459). Poni sza tablica listuje
warto ci zmiennych a, b i d na ko cu ka dej iteracji kroku 2 Algorytmu 3.9

a b d
5 26 1

26 2871 1
677 179685 1
2871 155260 1

44380 416250 1
179685 43670 1
121634 164403 1
155260 247944 1
44567 68343 743

Dlatego dwa nietrywialne czynniki z 455459 to 743 i 455459 / 743 = 613
3.11 fakt Zak adaj c , e funkcja f(x) = x2+1 mod p zachowuje si  jak funkcja losowa, czas oczekiwania dla algorytmu
rho Pollarda dla znalezienia czynnika p z n to O( p) mno enia modularnego. Implikuje to to, ze czas oczekiwania na
znalezienie nietrywialnego czynnika z n to O(n1/4) mno enia modularnego.



3.12 Notka (opcje na zako czenie z niepowodzeniem) Je li algorytm rho Pollarda ko czy si  z niepowodzeniem jedn
z opcji jest ponowne wypróbowanie innego wielomianu f maj cego ca kowite wspó czynniki zamiast f(x)=x2+1.
Na przyk ad, wielomian f(x)=x2+c mo e by  u ywany tak d ugo jak c  0, -2.

3.2.3 Algorytm faktoryzacji Pollarda p -1
Algorytm faktoryzacji Pollarda p-1 jest algorytmem faktoryzacji specjalnego przeznaczenia, który mo e by  u yty dla
wydajnego znajdowania czynników pierwszych p z o onej liczby ca kowitej n dla której p-1 jest g adkie (zobacz
Definicj  3.13) pod wzgl dem relatywnie ma ej granicy B
3.13 Definicja Niech B b dzie dodatni  liczb  ca kowit . Liczba ca kowita n jest B-g adka, lub wyg adzona pod
wzgl dem granicy B, je li wszystkie jej czynniki pierwsze s   B.
Pomys  algorytmu p-1 Pollarda jest nast puj cy. Niech B b dzie jednolit  granic . Niech Q b dzie najmniejsz
wspóln  wielokrotno ci  wszystkich pot g liczb pierwszych  B które s   n. Je li ql  n wtedy l ln q  ln n, a wi c l 
ln n/ ln q . A zatem

gdzie iloczyn jest ponad wszystkie inne liczby pierwsze q  B. Je li p jest czynnikiem pierwszym z n takim , e p-1 jest
B-g adka, wtedy p-1 | Q i w konsekwencji dla dowolnego a spe niaj cego gcd(a, p) = 1 twierdzenie Fermata (fakt
2.127) implikuje , e aQ  1 (mod p)/. Dlatego je li d = gcd(aQ –1, n) wtedy p|d. Mo liwe jest , e d = n, w przypadku
tym algorytm dzia a le; jednak e jest  ma o prawdopodobne wyst pienie tego je li n ma przynajmniej dwa du e ró ne
czynniki pierwsze.
3.14 Algorytm Algorytm Pollarda p-1 dla faktoryzacji liczb ca kowitych
Dane wej ciowe: z o ona liczba ca kowita n, która nie jest pierwsz  pot g
Dane wyj ciowe: nietrywialny czynnik d z n
1. Wybieramy wyg adzon  granic  B
2. Wybieramy losow  liczb  ca kowit  a, 2  a  n-1, i obliczamy d = gcd(a,n). Je li d  2 wtedy zwracamy (d)
3. Dla ka dej liczby pierwszej q  B wykonujemy co nast puje:

3.1 Obliczamy l = [ln n / ln q]
3.2 Obliczamy a  aql mod n (u ywamy Algorytmu 2.143)

4. Obliczamy d- gcd(a –1, n)
5. Je li d =1 lub d = n, wtedy ko czymy algorytm niepowodzeniem. W przeciwnym razie zwracamy (d)
3.15 Przyk ad (Algorytm Pollarda p-1 dla znajdowania nietrywialnego czynnika z n = 19048567)
1. Wybieramy wyg adzon  granic  B = 19
2. Wybieramy liczb  ca kowit  a = 3 i obliczamy gcd(3,n) =1
3. Poni sza tablica listuje po rednie warto ci zmiennych q,l i a po ka dej iteracji kroku 3 w Algorytmie 3.14:

q l a
2 24 2293244
3 15 13555889
5 10 16937223
7 8 15214586

11 6 9685355
13 6 13271154
17 5 11406991
19 5 554506

4. Obliczamy d =gcd(554506 –1 ,n) = 5281
5. Dwa nietrywialne czynniki z n to p =5281 i q = n / p =3607 (te czynniki s  w rzeczywisto ci pierwsze). Zauwa my

, e p-1 =5280 = 25 x 3 5 x 11 a q-1 = 3606 = 2 x 3 x 601. To znaczy p-1 jest wyg adzone do 19, podczas gdy q-1
nie jest wyg adzone do 19.

3.16 Fakt Niech n b dzie liczb  ca kowit  maj c  czynnik pierwszy p taki , e p-1 jest wyg adzone do B. Czas
wykonania algorytmu Pollarda p-1 dla znalezienia czynnika p to O(B ln n / ln B) modularnego mno enia.
3.17 Notka (poprawa) Granica wyg adzania B w Algorytmie 3.14 jest wybrana w oparciu o ilo  czasu  jak  sp dzamy
nad algorytmem p-1 Pollarda przed przej ciem do bardziej ogólnych technik. Praktycznie B mo e znajdowa  si
mi dzy 105 a 106.  Je li ten algorytm ko czy si  d =1, wtedy mo na spróbowa  przeszuka  liczby pierwsze q1,q2,...qt

wi ksze ni  B poprzez obliczenie a  aqi mod n dla 1  i  l ,a potem obliczamy d = gcd(a-1,n). Innym wariantem jest
rozpocz cie z du a granic   B i wielokrotne wykonanie kroku 3 dla kilku liczb pierwszych q po których nast puje gcd
obliczony w kroku 4.  S  liczne inne praktyczne poprawy tego algorytmu .
3.2.4 Faktoryzacja krzyw  eliptyczn

]ln/[ln qn

Bq
qQ



Szczegó y algorytmu faktoryzacji krzywej eliptycznej wykraczaj  poza zakresem tej ksi ki; pomimo to, mamy tu
krótki zarys. Sukces algorytmu Pollarda p-1 zale y ca kowicie od p-1 b d cego wyg adzeniem dla pewnej liczby
pierwszego dzielnika p z n; je li takie p nie istnieje, wtedy algorytm ko czy si  niepowodzeniem. Zaobserwujmy , e p-
1 jest rz dem grupy Z*

p. Algorytm krzywej eliptycznej jest uogólnionym algorytmem Pollarda p-1 w tym sensie, e
grupa Z*

p jest zamieniana przez losow  grup  krzywej eliptycznej nad Zp. Rz d takiej grupy jest w przybli eniu
jednostajnie roz o one w przedziale [p+1 -2 p, p+1+2 p], Je li rz d wybranej grupy jest wyg adzony pod wzgl dem
pewnej wybranej wcze niej granicy, algorytm krzywej eliptycznej b dzie, z du ym prawdopodobie stwem, znajdowa
nietrywialny czynnik n. Je li rz d grupy nie jest wyg adzony, wtedy ten algorytm b dzie prawdopodobnie zako czony
niepowodzeniem, ale mo e by  powtarzany z ró nymi wybranymi grupami krzywej eliptycznej. Algorytm krzywej
eliptycznej ma oczekiwany czas wykonania Lp[1/2, 2](zobacz Przyk ad 2.61 dla definicji Lp) dla znalezienia czynnika
p z n. Poniewa  ten czas wykonania zale y od rozmiaru czynników pierwszych z n, algorytm ma tendencj  do
znajdowania takich ma ych czynników. Algorytm krzywej eliptycznej jest, dlatego, klasyfikowany jako algorytm
faktoryzacji specjalnego przeznaczenia. Jest to aktualnie algorytm wybrany dla znajdowania t –dziesi tny cyfra
czynników pierwszych dla t  40, z bardzo du ych z o onych liczb ca kowitych. W najtrudniejszym przypadku, kiedy
n jest iloczynem dwóch liczb pierwszych w przybli eniu o tum samym rozmiarze, oczekiwany czas wykonania
algorytmu krzywej eliptycznej to Ln[1/2, 1], który jest taki sam jak ten z sita kwadratowego(§3.2.6). Jednak e ,
algorytm krzywej eliptycznej nie jest tak wydajny jak sito kwadratowe w praktyce dla takich liczb ca kowitych.
3.2.5 Metoda faktoryzacji  losowych kwadratów
Podstawowa idea metod z rodziny losowych kwadratów jest nast puj ca. Przypu my , e x i y s  liczbami ca kowitymi
takimi , e x2  y2 (mod n) ale x   y (mod n). Wtedy n dzieli si  x2 - y2 =  (x-y)(x+y) ale n nie dzieli si  przez (x-y)
albo (x+y). Dlatego gcd(x-y, n) musi by  nietrywialnym czynnikiem z n. Ten wynik jest podsumowany poni ej.
3.18 Fakt Niech x, y i n b d  liczbami ca kowitymi. Je li x2  y2  (mod n) ale x   y (mod n), wtedy gcd(x –y, n) jest
nietrywialnym czynnikiem z n.
Metody losowych kwadratów próbuje znale  liczby ca kowite x i y wyrywkowo aby x2  y2  (mod n). Wtedy, jak
pokazuje Fakt 3.19, z prawdopodobie stwem przynajmniej ½ w przypadku kiedy x   y (mod n), sk d gcd(x-y,
n)zapewni nietrywialny czynnik z n
3.19 Fakt Niech n b dzie nieparzyst  liczb  ca kowit , która jest podzielna przez k inn  nieparzyst  liczb  pierwsz .
Je li a  Z*

n wtedy przystawanie x2  a2 (mod n) ma dok adnie 2k rozwi za  modulo n, dwa z nich to z = a i x = -a.
3.20 Przyk ad Niech n = 35. Wtedy s  cztery rozwi zania  przystawania x2  4 (mod 35), konkretnie x = 2,12,23 i 33.
Popularna strategia stosowana przez algorytmy losowych kwadratów dla znajdowania x i y wyrywkowo x2  y2 (mod
n) jest nast puj cy jest wybrany zbiór sk adaj cy si  z t liczb pierwszych S ={p1,p2,....pt}; S nazywamy baz  rozk adu.
Kontynuuj c znajdowanie pary liczb ca kowitych (ai, bi)

(i) ai
2  bi (mod n); i

(ii) bi = t
j=1 pj

eij , eij  0; to znaczy, bi jest wyg adzonym – pt.
Nast pnie znajdujemy podzbiór z bi, którego iloczyn jest pidealnym kwadratem. Znaj c faktoryzacj  z bi, jest mo liwe
wybranie podzbioru z bi takiego , e pot ga ka dej liczby pierwszej pj pojawiaj cy si  w ich iloczynie jest parzysta. Dla
tego celu tylko parzysto  nie ujemnego wyk adnika pot gi  ca kowitego eij musi by  rozpatrywany. A zatem, dla
uproszczenia sprawy, dla ka dego i, wi emy wektor binarny vij = (vi1,vi2,...vit) z wyk adnikiem ca kowitym wektora
(ei1,ei2,...eit)  taki , e vij = eij mod 2. Je li t=1 par (ai ,bi) zosta o uzyskanych, wtedy t – wymiarowe wektory v1, v2...vt+1

musz   by  liniowo zale ne nad Z2.To znaczy musi istnie  nie pusty podzbiór T  {1,2,...,t+1} taki ,ze i T vi = 0 nad
Z2 i dlatego i Tbi jest idealnym kwadratem. Ten zbiór T mo e by  znaleziony przy u yciu  zwyk ej algebry liniowej
nad Z2. Oczywi cie i T ai

2 jest równie  idealnym kwadratem. Zatem ustawienie x = i T ai i y b d  ca kowitym
pierwiastkiem kwadratowym z i T bi zapewniaj c par  liczb ca kowitych  (xm, y) spe niaj cych x2  y2  (mod n). Je li
para ta spe nia równie  x    y (mod n), wtedy gcd(x-y,n) zapewnia nietrywialny czynnik z n. W przeciwnym razie,
niektóre pary (ai, bi)  mog  by  zast pione przez jak  now  tak  par  i proces jest powtarzany. W praktyce, b dzie
kilka wzajemnych zale no ci pomi dzy wektorami  v1,v2,...vt+1  , i z du ym prawdopodobie stwem przynajmniej jedna
para (x, y) spe ni x  y (mod n); dlatego ten ostatni krok generowania nowej pary (ai, bi) zazwyczaj nie wyst puje.
Ten opis metod losowych kwadratów nie jest kompletny z dwóch powodów:Po pierwsze, nie jest okre lony optymalny
wybór t, rozmiar bazy rozk adu, jest to okre lone w Notce 3.24. Po drugie, metoda dla wydajnego generowania pary (ai,
bi) nie jest okre lona. Zaproponowano kilka technik. W najprostszej z nich, nazywanej algorytmem Dixona, ai jest
wybierane wyrywkowo, i jest wyliczane bi = ai

2 mod n. Z kolei dzielenie próbne przez elementy czynnika bazowego
jest stosowane do testowania czy bi jest wyg adzone – pt. Je li nie, wtedy jest wybrana inna liczba ai wyrywkowo a
procedura jest powtarzana.
Bardziej wydajne techniki strategicznego wybieraj  ai ,takie , e bi jest wzgl dnie ma e. Poniewa  proporcja
wyg adzonych – pt liczb ca kowitych w interwale [2, x] staje si  wi ksza poniewa  x zmniejsza si ,
prawdopodobie stwo , e takie bi b dzie wyg adzone-pt jest wi ksze. Najwydajniejsz  z takich technik jest algorytm
sita kwadratowego, który jest opisany poni ej
3.2.6 Faktoryzacja metod  sita kwadratowego



Przypu my , e liczba ca kowita n b dzie faktoryzowana. Niech m = n  i rozwa my wielomian q(x) = (x+m.)2 –n
.Zauwa my , e

q(x) = x2+2mx+m2 – n  x2+2mx (3.1)
który jest ma y (wzgl dem n) je li x ma ma a warto  absolutn . Algorytm sita kwadratowego wybiera ai = (x + m.) i
testuje czy bi = (x+m.)2 – n jest wyg adzonym – pt. Zauwa my , e ai

2 = (x+m)2  bi (mod n) Zauwa my równie  , e
je li liczba pierwsza p dzieli si  przez bi wtedy (x+m)2   n (mod p) i dlatego n jest reszt  kwadratow  modulo p. Zatem
baza rozk adu musi tylko zawiera  te liczby pierwsze p dla których symbol Legendre’a  (a / n) to 1. (Definicja 2.145).
Ponadto ,poniewa  bi mo e by  ujemne, w bazie rozk du jest uj te –1. Kroki algorytmu sita kwadratowego s
podsumowane w Algorytmie 3.21.
3.21 Algorytm Algorytm sita kwadratowego dla faktoryzowania liczb ca kowitych
Dane wej ciowe: z o ona liczba ca kowita n, która nie jest prost  pot g
Dane wyj ciowe: nietrywialny czynnik d z n
1. Wybieramy baz  rozk adu S = {p1p2,...pt}, gdzie p1 = -1 i pj (j  2) jest (j-1)’t  liczb  pierwsz  p dla której n jest

reszt  kwadratow  modulo p.
2. Obliczamy m. = n
3. (Zbieramy t+1 par (ai, bi). Warto ci x s  wybierane w porz dku 0, 1, 2,....) ustawiamy i  1. Podczas gdy i 

t+1 robimy co nast puje:
3.1 Obliczamy b = q(x) = (x+m)2 – n i testujemy u ywanie dzielenia próbnego (Notka 3.23) przez elementy w S

czy b jest wyg adzone- pt. Je li nie, wybieramy nowe x i powtarzamy krok 3.1
3.2 Je li b jest wyg adzone-pt, mówimy , e b = j=1

tpj eij , wtedy ustawiamy ai  (x+m.), bi   b a vi =(vi1,
vi2,...vit), gdzie vij = eij mod 2 dla 1  j  t

3.3 i i + 1
4. U ywamy algebry liniowej nad Z2 dla znalezienia nie pustego zbioru T  {1,2,...t} takiego , e i T vi = 0
5. Obliczamy x= i T ai mod n
6. Dla ka dego j , 1  j  t, obliczamy lj =( i Teij)/2
7. Obliczamy y = t

j=1 pj
lj mod n

8. Je li x y (mod n), wtedy znajdujemy inny podzbiór T {1,2,...t+1} taki, e i T vi = 0 i idziemy do kroku 5 (W
tym ma o prawdopodobnym przypadku taki podzbiór T nie istnieje, zamieniaj c kilka par (ai, bi) z nowymi parami
(krok 3) i idziemy do kroku 4)

9. Obliczamy d =gcd(x – y,n) i zwracamy(d)
3.22 Przyk ad (algorytm sita kwadratowego dla znajdowania rozk adu z n = 24961)
1. Wybierz baz  rozk adu S ={-1,2,3,5,13,23} o rozmiarze t = 6.(7,11,17 i 19 s  pomini te z S poniewa  (n / p) = -1

dla tych liczb pierwszych
2. Obliczamy m. = 24961  = 157
3. Poni ej s  dane dla pierwszych t+1 warto ci z x dla których q(x) jest wyg adzone -23

i x q(x) faktoryzacja  q(x) ai vi.
1 0 -312 -23 * 3 *13 157 (1,1,1,0,1,0)
2 1 3 3 158 (0,0,1,0,0,0)
3 -1 -625 -54. 156 (1,0,0,0,0,0)
4 2 320 26 * 5 159 (0,0,0,1,0,0)
5 -2 -936 -23*32*13 155 (1,1,0,0,1,0)
6 4 960 26*3*5 161 (0,0,1,1,0,0)
7 -6 -2160 -24*33*5 151 (1,0,1,1,0,0)

4. Przez sprawdzenie v1+v2+v5 = 0 (w notacji z Algorytmu 3.21, T ={1,2,5})
5. Obliczamy x =(a1a2a5 mod n) = 936
6. Obliczamy l1 =1, ;2 =3, l3 =2., l4 =0, l5=1 , l6 =0
7. Obliczamy y = -23*32*13 mod n = 24025
8. Poniewa  936  -24025 (mod n), musi by  znaleziona inna liniowa zale no
9. Badamy v3+v6+v7 = 0,; zatem T ={3,6,7}
10. Obliczamy x =(a3a6a7 mod n) = 23405
11. Obliczamy l1 =1, l2 =5, l3 =2, l4 =3, l5=0, l6= 0
12. Obliczamy y = (-25*32*53 mod n) =13922
13. Teraz, 23405  13922 (mod n), wi c obliczamy gcd(x – y ,n) = gcd(9483, 24961) = 109. Dlatego dwa

nietrywialne czynniki z 24961 to 109 i 229
3.23 Notka (odsiewanie) Zamiast testowania g adko ci poprzez dzielenie próbne w kroku 3 Algorytmu 3.21, bardziej
wydajn  i stosowan  technik  w praktyce jest odsiewanie Zaobserwujmy najpierw , e je li p jest nieparzyst  liczb
pierwsz  w bazie rozk adu i p dzieli si  przez q(x), wtedy p równie  dzieli si  przez q(x +lp) dla ka dej  liczby



ca kowitej l. Zatem przez rozwi zujemy równanie q(x)  0 (mod p) dla x (na przyk ad u ywaj c algorytmu z § 3.5.1),
jednej lub dwóch (w zale no ci od liczby rozwi za  równania kwadratowego) ca ych sekwencji innych warto ci y dla
ka dego p dzielonego przez q(y).
Proces odsiewania jest nast puj cy. Jest tworzona tablica Q[] indeksowana przez x, -M  x  M, a x-te wej cie jest
inicjalizowane na  lg | q(x)| . Niech x1, x2 b d  rozwi zaniami dla q(x)  0 (mod p), gdzie p jest nieparzyst  liczba
pierwsz  w bazie rozk adu. Wtedy warto   lg p  jest odejmowana od tych wej  Q[x] w tablicy dla których x  x1 lub
x2 (mod p) a -M  x  M. Jest to powtarzane dla ka dej nieparzystej liczby pierwszej p w bazie rozk adu (przypadek p
=2 i pierwsze pot gi mog  by  obs ugiwane w podobny sposób) Po odsianiu, wej cia tablicy Q[x] z warto ciami
bliskimi 0 s  bardzo prawdopodobnie pt- g adkimi (musi by  wzi ty pod uwag  b d zaokr glenia), i to mo e by
zweryfikowane przez faktoryzacj  q(x) przez dzielnie próbne.
3.24 Notka (czas trwania sita kwadratowego) Dla optymalizacji czasu trwania sita kwadratowego, rozmiar bazy
rozk adu powinien by  wybrany rozs dnie. Optymalny wybór t  Ln[1/2, ½] (zobacz Przyk ad 2.61) jest uzyskany
przez znajomo  dotycz ca rozk adu g adkich liczb ca kowitych bliskich  n. Przy tym wyborze, Algorytm 3.21 z
odsiewaniem (Notka 3.23) ma oczekiwany czas trwania Ln[1/2, 1] , niezale nie od rozmiaru czynników z n.
3.25 Notka (wariant z wielokrotnymi wielomianów) . eby zgromadzi  wystarczaj c  liczb  par (ai, bi), interwa
odsiewania musi by  wystarczaj co du y. Z równania (3.1) mo na wywnioskowa , e |q(x)| zwi ksza si  liniowo z |x| i
w konsekwencji zmniejsza si  prawdopodobie stwo wyg adzania. Aby przezwyci y  ten problem, wariant (wi
wielokrotny wielomianów sita kwadratowego) proponuje w jaki sposób wiele w a ciwych wyborów wielomianów
kwadratowych mo e by  u yta zamiast q(x). Wariant ten ma równie  oczekiwany czas trwania Ln[1/2, 1] i metoda ta
jest wybierana w praktyce.
3.26 Notka (sito kwadratowe równoleg e) Wariant wielokrotnego wielomianu sita kwadratowego dobrze odpowiada
równoleg o ci. Ka dy w ze  komputera równoleg ego, lub ka dy komputer w sieci  komputerów po prostu jest
odsiewany przez ró ne zbiory wielomianów. Dowolna stworzona  para (ai, bi) jest raportowana do procesora
centralnego. Od chwili kiedy zosta a zgromadzona wystarczaj ca ilo  par, odpowiedni system równa  liniowych jest
rozwi zywany na pojedynczym (prawdopodobnie równoleg ym)  komputerze.
3.27 Notka (sito kwadratowe kontra faktoryzacja krzyw  eliptyczn ) Algorytm faktoryzacji krzyw  eliptyczn  (§3.2.4)
ma taki sam (asymptotyczny) czas trwania jak algorytm faktoryzacji sitem kwadratowym w specjalnym przypadku
kiedy n jest iloczynem dwóch liczb pierwszych o równych rozmiarach. Jednak dla takich liczb, sito kwadratowe jest
lepsze w praktyce poniewa  g ówne kroki w tym algorytmie s  operacjami pojedynczej precyzji, w porównaniu do
du o bardziej intensywnych  obliczeniowo operacji krzywych eliptycznych o wielokrotnej precyzji wymaganych w
algorytmie krzywych eliptycznych.
3.2.7 Faktoryzacja sitem cia a liczbowego
Przez kilka lat, niektórzy ludzie wierzyli, e czas trwania Ln[1/2, 1] by  ,faktycznie, najlepiej osi galnym przez
dowolny algorytm faktoryzacji. Bariera ta zosta a z amana w 1990 roku wraz z odkryciem sita cia  liczbowych.
Podobnie jak sito kwadratowe, sito cia  liczbowych jest algorytmem z rodziny metod losowych kwadratów (§3.2.5). To
znaczy, próbuje znajdowa  liczby ca kowite x i y takie , e x2   y2 (mod n) i x   y (mod n).  Dla uzyskania takiego
efektu s  u ywane dwie bazy rozk adu, jedna sk adaj ca si  ze wszystkich liczb pierwszych mniejszych ni  pewna
granica, i drugiej sk adaj cej si  z idea ów pierwszych normy mniejszych ni  pewna granica w pier cieniu liczb
ca kowitych odpowiednio wybranych cia  liczbowych. Szczegó y tego algorytmu s  zbyt skomplikowane i wykraczaj
poza ramy tej ksi ki.
Specjalna wersja tego algorytmu (specjalne sito cia a liczbowego) stosuje liczby ca kowite w postaci n = re – s dla
ma ych r i |s|, i ma oczekiwany czas trwania Ln[1/3, c] gdzie c = (32/9)1/3  1.526.
Ogólna wersja tego algorytmu czasami nazywana ogólnym sitem cia a liczbowego stosuje si  do wszystkich liczb
ca kowitych i ma oczekiwany czas trwania Ln[1/3, c] gdzie c = (64/9)1/3  1.923. Jest to, asymptotycznie, najszybszy
znany algorytm dla faktoryzacji liczb ca kowitych Podstawowym powodem dla którego dlaczego czas trwania sita cia
liczbowych jest mniejszy ni  ten z sita kwadratowego, jest to , e kandydaci na liczby g adkie w tym pierwszym s  du o
mniejsze ni  te w tym drugim.
Ogólne sito cia  liczbowych by o uwa ane za wolniejsze ni  sito kwadratowe dla faktoryzacji liczb ca kowitych
maj cych mniej ni  150 cyfr dziesi tnych. Jednak do wiadczenia w latach 1994 – 1996 wykaza y , e ogólne sito cia
liczbowych jest w znacz cy sposób szybsze ni  sito kwadratowe nawet dla liczb w zakresie 115 cyfr .To implikuje , e
punkt przeci cia pomi dzy skuteczno ci  sita kwadratowego a ogólnym sitem cia  liczbowych mo e to by  110-120
cyfr. Z tego powodu, ogólne sito cia  liczbowych jest rozpatrywane jako aktualny mistrz wszystkich uniwersalnych
algorytmów faktoryzacji .

3.3 PROBLEM RSA
Trudna do rozwi zania podstawowa forma problemu RSA dla bezpiecze stwa ze schematem szyfrowania kluczem
publicznym RSA (§8.2) a schemat podpisu RSA(§11.3.1)
3.28 Definicja Problem RSA (RSAP) jest nast puj cy: dana jest dodatnia liczba ca kowita n, która jest iloczynem
dwóch ró nych nieparzystych liczb pierwszych p i q, dodatnia liczba ca kowita e taka , e gcd(e, (p-1)(q-1)) = 1i liczba
ca kowita c, odnajdujemy liczb  ca kowit  m tak  , e me  c (mod n). Innymi s owy, problem RSA to znajdowanie e-



ntego pierwiastka modulo z o onej liczby ca kowitej n. Warunki na o one na parametry problemu n i e zapewniaj  , e
dla ka dej liczby ca kowitej c  {0,1,....,n –1} jest dok adnie jedno m  {0,1,...,n-1} takie , e me  c (mod n).
Równowa nie funkcja  f: Zn  Zn zdefiniowana jako f(m) = me mod n jest permutacj
3.29 Uwaga (SQROOT kontra problemy RSA) Poniewa  p-1 jest parzyste, wynika z tego , e e jest nieparzyste. W
szczególno ci e  2 i dlatego problem SQROOT (Definicja 3.43) nie jest specjalnym przypadkiem problemu RSA. Jak
pokazano w §8.2.2(i) je li wspó czynniki z n s  znane, wtedy problem RSA mo e by  atwo rozwi zany. Ten fakt jest
okre lony poni ej.
3.30 Fakt RSAP  p FAKTORYZACJA. To oznacza, redukcj  wielomianow  problemu RSA do problemu
faktoryzacji liczb ca kowitych.
Szeroko wierzy si  , e problemy RSA i faktoryzacji liczb ca kowitych s  obliczeniowo równowa ne, chocia  nie jest
znany tego aden dowód.

3.4 PROBLEM RESZT KWADRATOWYCH
Bezpiecze stwo schematu szyfrowania probabilistycznym kluczem publicznym Goldwassera – Micali (§8.7) i
pseudolosowy generator bitowy Blum-Blum-Shuba (§5.5.2) s  oparte o oczywist  trudno  pokonania problemu reszt
kwadratowych. Przypomnijmy sobie z §2.4.5 , e je li n  3 jest nieparzyst  liczb  ca kowit , wtedy Jn jest zbiorem
wszystkich a  Z*

n maj cych symbol Jacobiego równy 1. Przypomnijmy sobie równie  , e Qn jest zbiorem reszt
kwadratowych modulo n i , e zbiór pseudokwadratów modulo n jest definiowany przez Q n = Jn – Qn.
3.31 Definicja Problem reszt kwadratowych (QRP) jest nast puj cy: dana jest nieparzysta z o ona liczba ca kowita n i
a  Jn, rozstrzygamy czy lub nie a jest reszt  kwadratow  modulo n.
3.32 Uwaga (QRP z modu ami pierwszymi) Je li n jest liczb  pierwsz , wtedy atwo jest zadecydowa  czy a  Z*

n jest
reszt  kwadratow  modulo n poniewa , z definicji, a   Qn je li i tylko je li (a / n) = 1, a symbol Legendre’a  (a / n)
mo e by  sprawnie obliczony przez Algorytm 2.149.
Zak adamy teraz , e n jest iloczynem dwóch ró nych nieparzystych liczb pierwszych p i q. Z Faktu 2.137 wynika , e
je li a   Jn wtedy a Qn je li i tylko je li (a / p) = 1. Zatem, je li faktoryzacja z n jest znana, wtedy QRP mo e by
rozwi zany przez obliczenie symbolu Legendre’a (a / p). Obserwacja ta mo e by  uogólniona na wszystkie liczby
ca kowite n i prowadzi  do kolejnego faktu.
3.33 Fakt QRP  p FAKTORYZACJA. Oznacza to ,redukcj  czasu wielomianowego QRP do problemu
FAKTORYZACJI.
Z drugiej strony, je li faktoryzacja z n jest nieznana, wtedy nie ma znanej, wydajnej procedury dla rozwi zania QRP,
innej ni  przez odgadywanie odpowiedzi. Je li n = pq, wtedy prawdopodobie stwo poprawnego odgadni cia jet ½
poniewa  |Qn| =|Qn| (Fakt 2.155)  Uwa a si , e QRP jest trudniejszy ni  problem faktoryzacji liczb ca kowitych,
chocia  nie ma na to adnych dowodów.

3.5 OBLICZANIE PIERWIASTKA KWADRATOWEGO W Zn.
Operacje podnoszenia do kwadratu modulo liczby ca kowitej n i wyci ganie pierwiastka kwadratowego modulo liczby
ca kowitej n s  cz sto u ywane w funkcjach kryptograficznych. Operacja obliczania pierwiastka kwadratowego
modulo n mo e by  wykonana skutecznie kiedy n jest liczb  pierwsz , ale jest trudniej kiedy n jest z o on  liczb
ca kowit  , której czynniki pierwsze s  nieznane.
3.5.1 Przypadek (i): n pierwsze
Przypomnijmy sobie Uwag  3.32 , e je li p jest liczb  pierwsz , wtedy atwo jest zdecydowa  czy a  Z*

p jest reszt
kwadratow  modulo p. je li a jest, w rzeczywisto ci, reszt  kwadratow  modulo p, wtedy skutecznie mog  by
wyliczone dwa pierwiastki kwadratowe z a, jak demontuje to Algorytm 3.34
3.34 Algorytm Znajdowanie pierwiastków kwadratowych modulo a liczby pierwszej p
Dane wej ciowe: nieparzysta liczba pierwsza p i liczba ca kowita a , 1  a  p-1.
Dane wyj ciowe: dwa pierwiastki kwadratowe z a modulo p, zak adaj c , e a jest reszt  kwadratow  modulo p
1. Obliczamy symbol Legendre’a (a / p) u ywaj c Algorytmu 2.149. Je li (a / p)= -1, wtedy zwracamy(a nie maj ce

pierwiastka kwadratowego modulo p) i ko czymy
2. Wybieramy liczby ca kowite b , 1  b  p-1, wyrywkowo dopóki  przy jednej z nich (b /p) = -1 (b jest niereszt

kwadratow  modulo p)
3. Powtarzamy dzielenie przez 2, pisz c p-1 = 28t, gdzie t jest nieparzyste.
4. Obliczamy a-1 mod p rozszerzonym algorytmem Euklidesa (Algorytm 2.142)
5. Ustawiamy c  bt mod p i r  a(t+1)/2 mod p (Algorytm 2.143)
6. Dla i od 1 do s-1 robimy co nast puje:

6.1 Obliczamy d = (r2 * a-1)2s-t-1 mod p
6.2 Je li d  -1 (mod p) wtedy ustawiamy r  r *c mod p
6.3 Ustawiamy c c2 mod p

7. Zwracamy (r, -r)



Algorytm 3.34 jest algorytmem losowym ze wzgl du na sposób w jaki jest wybierana w kroku 2 niereszta kwadratowa
b. Nie jest znany aden algorytm deterministycznego czasu wielomianowego dla znajdowania niereszt kwadratowych
modulo a liczby pierwszej p (zobacz Uwaga 2.151)
3.51 Fakt Algorytm 3.34 ma oczekiwany czas trwania O(( lg p)4) operacji bitowych .Ten czas trwania jest uzyskany
przez zaobserwowanie, e  krok najwa niejszy (krok 6) jest wykonywany s-1 razy, ka da iteracja obejmuje modularne
podnoszenie do pot gi zatem zabiera O((lg p)3) operacji bitowych (Tablica 2.5) Poniewa  w najgorszym przypadku s =
O(lg p), czas trwania to O((lg p)4). Kiedy s jest ma e, p tla w kroku 6 jest wykonywana tylko ma  ilo  razy, a czas
trwania Algorytmu 3.34 to O((lg p)3) operacji bitowych. W tym punkcie zademonstrowano specjalne przypadki dla s
=1 i s =2.  Specjalizowany Algorytm 3.34 dla przypadku s = 1 zapewnia prosty deterministyczny algorytm dla
znajdowania pierwiastków kwadratowych kiedy p  3 (mod 4)
3.36 Algorytm Znajdowanie pierwiastków kwadratowych modulo a liczby pierwszej p gdzie p  3 (mod 4)
Dane wej ciowe: nieparzysta liczba pierwsza p gdzie p  3 (mod 4) i kwadrat a  Qp.
Dane wyj ciowe: dwa pierwiastki kwadratowe a modulo p
1. Obliczamy r = a(p+1)/4 mod p (Algorytm 2.143)
2. Zwracamy (r, -r)
Specjalizujemy Algorytm 3.34 dla przypadku s=2 i stosujemy fakt , e 2 jest niereszt  kwadratow  modulo p kiedy p 
5 (mod 8), stosujemy nast puj cy algorytm deterministyczny dla znajdowania pierwiastków kwadratowych kiedy p  5
(mod 8)
3.37 Algorytm Znajdowanie pierwiastków kwadratowych modulo a liczby pierwszej p gdzie p  5 (mod 8)
Dane wej ciowe: nieparzysta liczba pierwsza p gdzie p  5 (mod 8) i kwadrat a  Qp.
Dane wyj ciowe: dwa pierwiastki kwadratowe a modulo p
1. Obliczamy d = a(p-1)/4 mod p (Algorytm 2.143)
2. Je li d =1 wtedy obliczamy r =a(p+3)/8 mod p
3. Je li d = p-1 wtedy obliczamy r =2a(4a)(p-5)/8 mod  p
4. Zwraca(r , -r)
3.38 Fakt Algorytmy 3.36 i 3.37  maj  czasy trwania O((lg p3)) operacji bitowych. Algorytm 3.39 dla znajdowania
pierwiastków kwadratowych modulo p jest bardziej po dany ni  Algorytm 3.34 kiedy p-1 = 2st przy du ym s.
3.39 Algorytm Znajdowanie pierwiastków kwadratowych a liczby pierwszej p
Dane wyj ciowe: nieparzysta liczba pierwsza p i kwadrat a  Qp .
Dane wyj ciowe: dwa pierwiastki kwadratowe a modulo p
1. Wybieramy losowe b  Zp dopóki  b2 –4a  jest niereszt  kwadratow  modulo p, to znaczy  (b2-4a / p) = -1
2. Niech f b dzie wielomianem x2 – bx + a w Zp|x|
3. Obliczamy r = x(p+1)/2 mod f u ywaj c Algorytmu 2.227. (Notka:  r b dzie liczb  ca kowit )
4. Zwracamy (r ,-r)
3.40 Fakt Algorytm 3.39 ma oczekiwany czas trwania O((lg p)3) operacji bitowych
3.41 Notka (obliczanie pierwiastków kwadratowych w cia ach sko czonych). Algorytmy 3.34, 3.36, 3.37 i 3.39
mog  by  rozszerzone w prosty sposób dla znajdowania pierwiastków kwadratowych w dowolnym ciele sko czonym
Fq nieparzystego porz dku q = pm, liczba pierwsza p, m 1. Pierwiastki kwadratowe w ciele sko czonym parzystego
porz dku mog  równie  by  obliczone skutecznie poprzez Fakt 3.42.
3.42 Fakt Ka dy element a  F2

m ma dok adnie jeden pierwiastek kwadratowy  to znaczy a2m.-1.
3.5.2 Przypadek (ii): n z o one
Omówienie w tej podsekcji jest ograniczone do przypadku obliczania pierwiastków kwadratowych modulo n, gdzie n
jest iloczynem dwóch ró nych nieparzystych liczb pierwszych p i q. Jednak, wszystkie prezentowane tu fakty s
uogólnione do przypadku gdzie n jest arbitraln  liczb  ca kowit  z o on . W odró nieniu od przypadku gdzie n  jest
liczb  pierwsz , problem decyzyjny czy a  Z*

n jest reszt  kwadratow  modulo a liczby ca kowitej z o onej n jest
uznawany za problem trudny. Z pewno ci , je li symbol Jacobiego (a / n) = -1 wtedy a jest niereszt  kwadratow . Z
drugiej strony, je li (a/n) = 1 wtedy decyzja czy lub nie , a jest reszt  kwadratow  jest precyzyjniejsza w problemie
reszt kwadratowych, rozwa anym w §3.4.
3.43 Definicja Problem pierwiastka kwadratowego modulo n (SQROOT) jest nast puj cy: dana jest z o ona liczba
ca kowita n i reszta kwadratowa a modulo n (to znaczy a  Qn), znajdujemy pierwiastek kwadratowy a modulo n. Je li
czynniki p i q z n s  znane, wtedy problem SQROOT mo e by  rozwi zany wydajniej najpierw przez znalezienie
pierwiastków kwadratowych a modulo p i modulo q, a potem po czenie ich przy zastosowaniu chi skiego twierdzenia
o resztach (Fakt 2.120) dla uzyskania pierwiastków kwadratowych a modulo n. Kroki te s  podsumowane w
Algorytmie 3.44, który w rzeczywisto ci znajduje wszystkie cztery pierwiastki kwadratowe a modulo n.
3.44 Algorytm Znajdowanie pierwiastków kwadratowych modulo n przy danych czynnikach p i q
Dane wej ciowe: liczba ca kowita n, jej czynniki pierwsze p i q, i  a  Qn.
Dane wyj ciowe: cztery pierwiastki kwadratowe a modulo n
1. U ywamy Algorytmu 3.39 (lub Algorytmu 3.36 lub 3.37 , je li maj  zastosowanie) dla znalezienia dwóch

pierwiastków kwadratowych r i –r a modulo p



2. U ywamy Algorytmu 3.39(lub Algorytmu 3.36 lub 3.37 ,je li maj  zastosowanie) dla znalezienia dwóch
pierwiastków kwadratowych s i –s z a modulo q

3. U ywamy rozszerzonego algorytmu Euklidesa (Algorytm 2.107) dla znalezienia liczb ca kowitych c i d takich , e
cp + dq =1

4. Ustawiamy x  (rdq+scp) mod n i y  (rdq+scp) mod n
5. Zwracamy( x mod n, y mod n)
3.45 Fakt Algorytm 3.44 ma oczekiwany czas trwania O((lg p)3) operacji bitowych. Algorytm 3.44 pokazuje ,ze je li
jeden mo e by  czynnikiem n ,wtedy problem SQROOT jest atwy. Bardziej precyzyjnie, SQROOT  p
FAKTORYZACJA. Konwersja z tej instrukcji jest równie prawd , jak pokazuje to Fakt 3.46
3.46 Fakt FAKTORYZACJA  p SQROOT. To znaczy, e problem FAKTORYZACJI redukuje si  w czasie
wielomianowym do problemu SQROOT. Dlatego, poniewa  SQROOT  p FAKTORYZACJA, problemy SQROOT  i
FAKTORYZACJA s  obliczeniowo równowa ne.
Uzasadnienie. Przypu my , e mamy algorytm czasu wielomianowego A dla rozwi zania problemu SQROOT.
Algorytm ten mo e by  wtedy u yty do rozk adu danej liczby ca kowitej z o onej n jak nast puje. Wybieramy liczb
ca kowita x wyrywkowo z gcd(x, n) =1 i obliczamy a = x2 mod n. Potem uruchamiamy algorytm A z danymi
wej ciowymi a i n i jest zwracany pierwiastek kwadratowy  y z a modulo n. Je li y  x (mod n), wtedy próba jest
b dna, i powy sza procedura jest powtarzana z nowym x wybranym losowo. W przeciwnym razie je li y x (mod n),
wtedy gcd(x, -y, n) gwarantuje bycie nietrywialnym czynnikiem z n (Fakt 3.18), konkretnie p lub q. Poniewa  a ma
cztery pierwiastki kwadratowe modulo n ( x i z z  z   x (mod n)), prawdopodobie stwo powodzenia dla ka dej
próby to 1/2/. Dlatego, oczekiwana, uzyskana liczba prób przed czynnikiem z n to dwa, i w konsekwencji procedura
uruchamia si  w oczekiwanym czasie wielomianowym.
3.47 Notka (wzmocnienie Faktu 3.46) Dowód Faktu 3.46 mo e by  atwo zmodyfikowany dla ustalenia poni szych
mocnych wyników. Niech c  1 b dzie sta . Je li jest algorytm A, który dla danego n mo e znale  pierwiastek
kwadratowy modulo n w czasie wielomianowym dla 1 / (lg n)c wszystkich reszt kwadratowych a  Qn ,wtedy algorytm
A mo e by  u yty do rozk adu n w oczekiwanym czasie wielomianowym. Implikacj  tej instrukcji jest to , e je li
problem faktoryzacji n jest trudny, wtedy dla prawie wszystkich a  Qn trudno znale  pierwiastek kwadratowy
modulo n.
Równowa no  obliczeniowa problemów SQROOT I FAKTORYZACJI by a podstaw  pierwszego „udowadnialnego
bezpiecznie” szyfrowani kluczem publicznym i schematów podpisów, prezentowanych w §8.3

3.6 PROBLEM LOGARYTMU DYSKRETNEGO
Bezpiecze stwo wielu technik kryptograficznych zale y od  trudno ci prze amania problemu logarytmu dyskretnego.
Cz ciowa lista obejmuje uzgadnianie klucza Diffie’go – Hellman’a i  jego pochodne (§12.6), szyfrowanie ElGamala(§
8.4) i schemat podpisu ElGamala i jego warianty(§11.5). Sekcja ta podsumowywuje bie c  wiedz  odnosz c  si  do
algorytmów rozwi zuj cych problem logarytmu dyskretnego. O ile nie okre lono inaczej, algorytmy w tej sekcji s
opisane w ogólnych ustawieniach (zapis  multiplikatywny) sko czonej grupy cyklicznej G o porz dku n z generatorem

 (zobacz Definicj  2.167). Dla bardziej konkretnego podej cia czytelnik mo e wygodniej pomy le  o G jako grupie
multiplikatywnej Z*

p o porz dku p-1, gdzie operacj  grupow  jest po prostu mno enie modulo p.
3.48 Definicja Niech G b dzie sko czon  cykliczn  grup  o porz dku n Niech  b dzie generatorem G i niech  G.
Logarytm dyskretny  z  o podstawie , oznaczony log , jest to unikalna liczba ca kowita x, 0 x  n-1, tak  , e  =

x .
3.49 Przyk ad  Niech p = 97,. Wtedy Z*

97 jest grup  cykliczn  o porz dku n = 96. Generator z Z*
97 to =5. Poniewa

532  35 (mod 97), log535 = 32 w Z*
97 .

Poni ej jest kilka elementarnych faktów o logarytmach
3.50 Fakt Niech  b dzie generatorem grupy cyklicznej G o porz dku n i niech ,   G, Niech s b dzie liczb
ca kowit . Wtedy log ( ) = (log + log  ) mod n i log  ( s) = s log   mod n. Grupami najbardziej interesuj cymi w
kryptografii s  grupa multiplikatywna F*

q ze sko czonego cia a Fq (§2.6), obejmuj ca szczególny przypadek grupy
multiplikatywnej Z*p liczb ca kowitych modulo liczba pierwsza p i grup  multiplikatywn  F*

2m. cia a sko czonego F2m
o charakterystyce dwa. Równie interesuj ce s  grupy jednostek Z*n gdzie n jest z o on  liczb  ca kowit  , grupa
punktów na krzywej eliptycznej zdefiniowane nad cia em sko czonym i jakobian krzywej hipereliptycznej
zdefiniowanej nad cia em sko czonym.
3.51 Definicja  Problem logarytmu dyskretnego (DLP) jest nast puj cy: dana jest liczba pierwsza p, generator  z Z*

p i
element   Z*

p , znajdujemy liczb  ca kowit  x 0  x  p-2, tak  , e x (mod p)
3.52 Definicja Uogólniony problem logarytmu dyskretnego (GDLP) jest nast puj cy: dana jest sko czona cykliczna
grupa G rz du n., generator  z G i element   G, znajdujemy liczb  ca kowit  x , 0  x  n-1, tak  , e  x  .
Problem logarytmu dyskretnego w grupie krzywej eliptycznej i jakobia skich krzywych hipereliptycznych nie s
wyra nie rozpatrzone w tej sekcji. Problem logarytmu dyskretnego w Z*

n jest omówiony dalej w §3.8



3.58 Notka (trudno  z GDLP jest niezale na od generatora) Niech  i  b d  dwoma generatorami cyklicznej grupy G
rz du n, i niech  G. Niech x = log , y = log  a z = log . Wtedy x =  = y = ( z)y. W konsekwencji x =zy mod n
a

log  = (log )( log )-1 mod n
Oznacza to , e dowolny algorytm jaki oblicza logarytmy o podstawie  mo e by  zastosowany do obliczania
logarytmów o dowolnej innej podstawie , która równie  jest generatorem G.
3.54 Notka (uogólnienie GDLP) Bardziej ogólne sformu owanie GDLP jest nast puj ce: dana jest grupa sko czona G i
elementy ,   G, znajdujemy liczb  ca kowit  x tak , e x  = , zak adaj c , e taka liczba ca kowita istnieje. W tym
sformu owaniu nie jest wymagane aby G by o grup  cykliczn , a nawet je li jest, nie jest wymagane aby  by o
generatorem G. Problem ten mo e by  trudniejszy do rozwi zania , generalnie rzecz mówi c, ni  GDLP. Jednak w tym
przypadku gdzie G jest grup  cykliczn  (na przyk ad je li G jest grup  multiplikatywn  cia a sko czonego) a rz d 
jest znany, mo e by  atwo rozpoznany czy liczba x spe niaj ca x  =  istnieje. Jest tak z powodu nast puj cego faktu:
je li G jest grup  cykliczn ,  jest elementem rz du n w G, a   G, wtedy istnieje taka liczba ca kowita x taka , e x

=  je li i tylko je li n = 1.
3.55 Notka (rozwi zanie DLP w grupie cyklicznej G rz du n jest w istocie obliczane jako izomorfizm pomi dzy G i
Zn). Mimo , e dwie grupy cykliczne o takim samym rz dzie s  izomorficzne(to znaczy, maj  tak  sam  struktur
chocia  te elementy mog  by  napisane w ró nych odwzorowaniach), wydajny algorytm dla obliczenia logarytmów w
jednej grupie nie koniecznie  sugeruje wydajny algorytm dla drugiej grupy. Aby to zobaczy  rozpatrzmy , e ka da
grupa cykliczna rz du n jest izomorficzna dla addytywnej grupy cyklicznej Zn, tzn. zbiór liczb ca kowitych {0,1,2...,n-
1} gdzie operacj  grupow  jest dodawanie modulo n. Ponadto, problem logarytmu dyskretnego w ostatniej grupie,
konkretnie, konkretnie problem znalezienia liczby ca kowitej x takiej , e ax  b (mod n) przy danych a, b  Zn,  jest
atwy jak pokazano poni ej. Najpierw odnotujmy , e nie istnieje rozwi zanie x je li d = gcd(a, n) nie dzieli si  przez b

(Fakt 2.119) W przeciwnym razie, je li d dzieli si  przez b, mo e zosta  u yty rozszerzony algorytm Euklidesa
(Algorytm 2.107) dla znalezienia liczb ca kowitych s i t takich , e as + nt =d. Pomno enie obu stron tego równania
przez liczb  ca kowit   b /d daje a(sb / d) + n(tb/d) = b. Redukuj c to równanie modulo n uzyskujemy a(sb/d)   b (mod
n) i dlatego x =(sb/ d) mod n jest danym (i atwo osi galnym) rozwi zaniem.
Znane algorytmy dla DLP mo na skategoiryzowa  jak nast puje:
1. algorytmy pracuj ce w grupach arbitralnych np. wyszukiwanie gruntowne (§3.6.1),algorytm baby-step giant-

step(§3.6.2),algorytm rho Pollarda(§3.6.3)
2. algorytmy pracuj ce w grupach arbitralnych ale wydajne szczególnie je li rz d grupy ma tylko ma e czynniki

pierwsze np. algorytm Pohliga – Hellmana (§3.6.4)
3. algorytm index – calculus (§3.6.5) skuteczny tylko w pewnych grupach
3.6.1 Wyszukiwanie gruntowne
Najbardziej oczywistym algorytmem dla GDLP (Definicja 3.52) jest kolejne obliczanie 0, 1, 2,.... dopóki  nie
zostanie uzyskane. Metoda pobiera O(n) mno e , gdzie n jest rz dem , i dlatego jest nieefektywna je li n jest du e(tj.
w przypadku kryptografii)
3.6.2 Algorytm baby-step giant- step
Niech m =   n  gdzie n jest rz dem . Algorytm baby-step giant-step jest metod  analizy czasowo- pami ciowej
wyszukiwania gruntownego i jest oparta na nast puj cej obserwacji. Je li  = x ,wtedy mo na zapisa  x =im + j, gdzie
0  i, j  m. Dlatego x = im j, co implikuje ( -m) = j. Wskazuje to na nast puj cy algorytm dla obliczenia x
3.56 Algorytm Algorytm baby-step giant –step dla obliczenia logarytmu dyskretnego
Dane wej ciowe: generator  grupy cyklicznej G rz du n, i element  G
Dane wyj ciowe: logarytm dyskretny x = log
1. Ustawiamy m n
2. Budujemy tablic  z wej ciami (j, aj) dla 0  j < m. Sortujemy t  tablice poprzez drugi sk adnik. (Alternatywnie,

u yjemy konwencjonalnego indeksowania danych w drugim sk adniku dla przechowania wej  w tablicy
rozproszonej; umieszczamy wej cie i wyszukujemy dla wej cia w tablicy zajmuj c sta  ilo  czasu)

3. Obliczamy -m i ustawiamy 
4. Dla i od 0 do m-1 robimy co nast puje:

4.1 Sprawdzamy czy  jest drugim komponentem pewnego wej cia w tablicy
4.2 Je li  = j wtedy zwracamy(x = im + j)
4.3 Ustawiamy  * -m.

Algorytm 3.56 wymaga przechowania O( n) elementów grupy. Tablica pobiera O( n) mno e  dla zbudowania, i O( n
lg n) porówna  dla sortowania. Maj c zbudowan  t  tablic , krok 4 zabiera O( n) mno e  i O( n) przeszuka  tablicy.
Przy za o eniu , e mno enie  grupy zabiera wi cej czasu ni  lg n porówna , czas trwania Algorytmu 3.56 mo e by
okre lony ci lej ,jak pokazano.
3.57 Fakt Czas trwania algorytmu baby-step giant-step (Algorytm 3.56) to O( n) mno e  grupowych.



3.58 Przyk ad (algorytm baby-step giant-step dla logarytmów w Z*
113) Niech p = 113. Element  = 3 jest generatorem

Z*
113  rz du n  = 112. Rozwa my  = 57. Wtedy log357 jest obliczany jak nast puje

1. Ustawiamy m 112  = 11
2. Budujemy tablic  której wej cia to (j, aj mod p) dla 0  j < 11:

j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3j mod

113
1 3 9 27 81 17 51 40 7 21 63

i sortujemy tablic  przez drugi element:
j 0 1 8 2 5 9 3 7 6 10 4

3j mod
113

1 3 7 9 17 21 27 40 51 63 81

3. U ywamy Algorytmu 2.142, obliczamy -1 = 3-1 mod 113 = 38 a potem obliczamy -m=3811 mod 113 = 58
4. Nast pnie jest obliczane = -mi mod 113 dla i = 0,1,2,... dopóki warto  w drugim wierszu nie zostanie uzyskana

i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 = 57*58i mod

113
57 29 100 37 112 55 26 39 2 3

W ko cu, poniewa  -9m = 3 = 1, = 100, dlatego log357 = 100
3.59 Notka (ograniczony wyk adnik) Aby poprawi  wydajno , niektóre protoko y kryptograficzne , które u ywaj
pot gowanie w Z*

p wybieraj c wyk adnik w specjalnej postaci, np. maj c ma  wag  Hamminga.(Waga Hamminga
liczby ca kowitej jest liczb  jedynek w jej binarnej reprezentacji). Przypu my , e  p jest liczb  pierwsz  k – bitow  i
s   u ywane tylko wyk adniki wagi Hamminga t. Liczba takich wyk adników to

Algorytm 3.56 mo e by  zmodyfikowany dla przeszukania przestrzenia wyk adników w przybli eniu

Krokach. Ten algorytm równie   stosuje wyk adniki, które s  ograniczone w pewien inny sposób, i rozszerzone na
wszystkie sko czone grupy.
3.6.3 Algorytm rho Pollarda dla logarytmów
Algorytm rho Pollarda (Algorytm 3.60) dla obliczania logarytmu dyskretnego jest algorytmem losowym o tym samym
oczekiwanym czasie trwania jak algorytm baby-step giant-step (Algorytm 3.56), ale który wymaga nieistotnej ilo ci
pami ci. Z tego powodu bardziej jest preferowany Algorytm 3.56 dla problemów praktycznego zysku. Dla
uproszczenia , zak adamy , e w tej podsekcji G jest cykliczn  grup  której rz d n jest liczb  pierwsz .
Grupa G jest podzielona na trzy zbiory S1, S2 i S3 w przybli eniu równe rozmiarowi opartemu na pewnej atwo
testowalnej w a ciwo ci. Musimy zachowa  ostro no  przy wiczeniu w wybieraniu  podzia u; na przyk ad, 1  S2.
Definiujemy sekwencj  elementów grupy x0,x1,x2,...przy x0 = 1 i

*xi , je li xi  S1,
xi+1 = f(xi) = x2

i,    je li xi  S2, (3.2)
*x1, je li xi  S3,

dla i  0. Ta sekwencja elementów grupy natomiast definiuje dwa ci gi liczb ca kowitych a0a1a2,.... i b0b1b2,...
spe niaj ce xi = ai bi dla i  0: a0 = 0, b0 = 0 i dla  i  0

ai,                  je li xi  S1,
       ai+1  = 2ai mod n,      je li xi  S2, (3.3)

ai + 1 mod n, je li xi  S3,

i

t
k

2/t
k



bi + 1 mod n,    je li xi  S1,
    bi+1  = 2bi mod n,        je li xi  S2, (3.4)

bi,           je li xi  S3,

Algorytm znajdowania cyklu Floyda (Notka 3.8) mo e potem by  wykorzystany do znalezienia dwóch elementów
grupy xi i x2i takich , e xi = x2i . Dlatego  ai bi = a2i b2i a wi c  bi – b2i = a2i - ai  .Bior c logarytm od podstawie  po
obu stronach tego ostatniego równania uzyskujemy

(bi – b2i)*log   (a2i – ai)  (mod n)
Zak adaj c , e bi  b2i (mod n) (notka: bi  b2i wyst pi z bardzo ma ym prawdopodobie stwem), równanie to mo e
potem by  skutecznym rozwi zaniem przy okre laniu log .
3.60 Algorytm Algorytm rho Pollarda dla obliczania logarytmów dyskretnych
Dane wej ciowe: generator  grupy cyklicznej G pierwszego rz du n i element   G
Dane wyj ciowe:  logarytm dyskretny x = log
1. Ustawiamy x0  1, a0  0, b0  0
2. Dla i = 1,2,.. robimy co nast puje:

2.1 U ywamy liczb xi-1, ai-1, bi-1 i x2i-1, a2i-1, b2i-1 obliczonych poprzednio , obliczamy xi, ai ,bi i x2i, a2i, b2i u ywaj c
równa  (3.2), (3.3) i (3.4)

2.2 Je li xi = x2i wtedy robimy co nast puje:
Ustawiamy r  bi – b2i mod n
Je li r = 0 wtedy algorytm ko czy si  niepowodzeniem; w przeciwnym razie obliczamy
x = r-1(a2i – ai) mod n i zwracamy(x)

W rzadkich przypadkach, kiedy Algorytm 3.60 ko czy si  niepowodzeniem, procedura ta mo e by  powtarzana przez
wybór losowych liczb ca kowitych a0b0 w przedziale [1, n-1] i zaczynamy z x0 =  a0  b0

 .   Przyk ad 3.61 ze sztucznie
ma ymi parametrami ilustruje algorytm rho Pollarda.
3.61 Przyk ad (Algorytm rho Pollarda dla logarytmów w podgrupie Z*

383) Element  =2 jest generatorem podgrupy G
z Z*

383 rz du n =191. Przypu my , e  = 228. Dzielimy elementy z G na trzy podzbiory zgodnie z zasad  x  S1 je li x
 1 (mod 3), x  S2 je li x  0 (mod 3) i x  S3 je li x  2 (mod 3). Tablica 3.2 pokazuje warto ci xi, ai ,bi , x2i,a2i i b2i

na ko cu ka dej iteracji kroku 2 Algorytmu 3.60. Zauwa my , e x14 = x28 = 144. W ko cu obliczamy r = b14 – b28 mod
191 = 125, r-1 = 125-1 mod 191 = 136 i r-1(a28 – a14) mod 191 = 110.. Dlatego log2228 = 110.

i xi ai bi x2i a2i b2i
1 228 0 1 279 0 2
2 279 0 2 184 1 4
3 92 0 4 14 1 6
4 184 1 4 256 2 7
5 205 1 5 304 3 8
6 14 1 6 121 6 18
7 28 2 6 144 12 38
8 256 2 7 235 48 152
9 152 2 8 72 48 154

10 304 3 8 14 96 118
11 372 3 9 256 97 119
12 121 6 18 304 98 120
13 12 6 19 121 5 51
14 144 12 38 144 10 104

Tablica 3.2: Po rednie kroki algorytmu rho Pollarda w Przyk adzie 3.61

3.62 Fakt Niech G b dzie grup  rz du n, liczby pierwszej. Zak adamy , e funkcja f : G  G zdefiniowana przez
równanie (3.2) zachowuje si  jak funkcja losowa. Wtedy oczekiwany czas trwania algorytmu rho Pollarda dla
logarytmu dyskretnego w G to O( n) operacji grupowych. Ponadto algorytm wymaga bardzo ma ej przestrzeni do
przechowywania danych.

3.6.4 Algorytm Pohliga - Hellmana
Algorytm 3.63 dla obliczania logarytmów wykorzystuje faktoryzacj  rz du n grupy G. Niech n = p1

e1p2
e2...pr

er b dzie
rozk adem na czynniki n. Je li x = log , wtedy podej cie to jest okre lone przez xi = x mod pi

er dla 1  i   r a potem



u ywamy algorytmu Gaussa (Algorytm 2.121) dla odzyskania x mod n. Ka da liczba ca kowita xi jest okre lona przez
obliczenie cyfr l0,l1,....lei-1 po kolei z jego pi –arnej reprezentacji: xi = l0+l1pi+...+lei-1pi

ei-1, gdzie 0  lj  pi-1.
Aby zobaczy  , e dane wyj ciowe a Algorytmu 3.63 s  poprawne, zaobserwujmy najpierw , e w kroku 2.3 rz d    to
q. Z kolei, przy iteracji j kroku 2.4,  = l0+l1q+...+lj-1qj-1 .Dlatego

= (  / )n/qj+1 = ( x-l0-l1q-....-lj-1qj-1)n/qj+1

= ( n/qj+1)xi-l0-l1q-...lj-1qj-1

= ( n/qj+1)ljqj+...+le-1qe-1

= ( n/q)lj+...+le-1qe-1-j = ( )lj,
ostatnie równanie b dzie prawd  poniewa     jest rz du q. Dlatego, log    jest w rzeczywisto ci lj.
3.63 Algorytm Algorytm Pohliga – Hellman dla obliczania logarytmu dyskretnego
Dane wej ciowe: generator  grupy cyklicznej G rz du n, i element   G
Dane wyj ciowe: logarytm dyskretny x = log
1. Znajdujemy rokad na czynniki pierwsze n: n = p1

e1p2
e2...pr

er gdzie ei  1
2. Dla i od 1 do r wykonujemy co nast puje:

(Obliczamy xi = l0+l1pi+....+lei-1pi
ei-1, gdzie xi = x mod pi

ei)
2.1 (Uproszczenie notacji) Ustawiamy q  pi i e  ei.
2.2 Ustawiamy   1 i l-1  0
2.3 Obliczamy    n/q.
2.4 (Obliczamy lj) Dla j od 0 do e-1 wykonujemy co nast puje:

Obliczamy   lj-1qj-1 i   ( -1)n/qj+1.
Obliczamy lj  log    (np. u ywamy Algorytmu 3.56; zobacz Notka 3.67(iii

2.5 Ustawiamy xi l0+l1q+....+le-1qe-1.
3. U ywamy algorytmu Gaussa (Algorytm 2.121) do obliczenia liczby ca kowitej x, 0  x  n-1, takiej , e x  xi

(mod pi
ei) dla 1  i  r.

4. Zwracamy(x)
Przyk ad 3.64 ilustruje Algorytm 3.63 z bardzo ma ymi parametrami.
3.64 Przyk ad (Algorytm Pohliga – Hellmana dla logarytmów w Z*

251) Niech p = 251. Element  = 71 jest
generatorem Z*

251 rz du n =250. Rozwa my  = 210. Wtedy x = log71210 jest obliczane jak nast puje
1. Rozk ad na czynniki pierwsze n to 250  = 2 * 53.
2. (a) (Obliczamy x1 = x mod 2)

Obliczamy  = n/2 mod p = 250 i  = n/2 mod p = 250. Wtedy x1 = log250250 =1
        (b)  (Obliczamy x2 = x mod 53 = l0+l15+l252)

(i) Obliczamy  = n/5 mod p = 20
(ii) Obliczamy  = 1  i  = ( -1) mod p = 149. U ywaj c wyszukiwania gruntownego, obliczamy l0 =

log20149 = 2
(iii) Obliczamy  = 2 mod p = 21 i  = ( -1)n/25 mod p = 113. U ywaj c gruntownego wyszukiwania,

obliczamy l1 = log20113 = 4
(iv) Obliczamy  = 4*5 mod p = 115 i  = ( -1)(p-1)/125 mod p = 149. U ywaj c wyszukiwania

gruntownego obliczamy l2 = log20149 = 2.
Dlatego, x2 = 2 +4*5+2*52 = 72
3. W ko cu, rozwi zujemy par  kongruencji x  1 (mod 2), x  72 (mod 125) uzyskuj c x = log71210 = 197
3.65 Fakt Przy danej faktoryzacji n, czas trwania algorytmu Pohliga – Hellmana (algorytm 3.63) to

mno e  grupowych.
3.66 Notka (skuteczno  Pohliga – Hellmana) Fakt 3.65 implikuje , e algorytm Pohliga – Hellmana jest skuteczny
tylko je li ka da liczba pierwsza dzielona przez pi z n jest relatywnie ma a; to znaczy, je li n jest liczb  ca kowit
g adk  (definicja 3.13), Przyk ad grupy w której algorytm Pohliga – Hellmana jest skutecznie zastosowany. Rozwa my
grup  multiplikatywn  Z*

p gdzie p jest 107 cyfrow  liczb  pierwsz :

p = 227088231986781039743145181950291021585250524967592855
       96453269189798311427475159776411276642277139650833937

Rz d Z*
p to n = p-1 = 24 * 1047298*2247378*3503774 .Poniewa  najwi ksza liczba pierwsza dzielona przez p-1 to

tylko 350377, jest ona relatywnie atwa do obliczenia logarytmów w tej grupie przy zastosowaniu algorytmu Pohliga –
Hellmana.
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3.67 Notka (sprawy ró ne)
(i) Je li n jest liczb  pierwsz , wtedy Algorytm 3.63 (Pohliga– Hellmana) jest taki sam jak baby-step

giant-step (Algorytm 3.56)
(ii) W kroku 1 Algorytmu 3.63, powinien by  zastosowany algorytm faktoryzacji który znajduje najpierw

ma e czynniki (np. Algorytm 3.9); je li rz d n nie jest g adk  liczb  ca kowit , wtedy Algorytm 3.63
jest tak czy inaczej niewydajny.

(iii) Przestrze  wymagana dla Algorytmu 3.56 w kroku 2.4 mo e by  wyeliminowany przez zastosowanie
w zamian algorytmu rho Pollarda (Algorytm 3.60).

3.6.5 Algorytm index - calculus
Algorytm index – calculus jest najsilniejsz  znan  metod  dla obliczania logarytmów dyskretnych. Ta technika nie
stosuje si  do wszystkich grup, ale kiedy tak jest, cz sto daje nam algorytm podwyk adniczy czasowo. Algorytm ten
jest opisany w ogólnych ustawieniach grupy cyklicznej G (Algorytm 3.68) Dwa przyk ady ilustruj  jak dzia a algorytm
index – calculus z dwoma rodzajami grup, które s  u ywane w praktycznych aplikacjach, konkretnie Z*

p (Przyk ad
3.69)  i F*

2m (Przyk ad 3.70).
Algorytm index – calculus wymaga  wyboru relatywnie ma ego podzbioru S z elementami G, nazywanego baz
rozk adu, w taki sposób, e wa na cz  elementów G mo e by  skutecznie wyra ona jako iloczyn elementów z S.
Algorytm 3.68 kontynuuje wst pne obliczanie bazodanowe zawieraj ce logarytmy wszystkich elementów w S, a potem
ponownego u ycia tej bazy danych za ka dym razem ,kiedy jest wymagany logarytm okre lonej grupy . Opis
Algorytmu 3.68 jest niepe ny z dwóch powodów. Po pierwszy, techniki dla wyboru bazy rozk adu S nie s  okre lone.
Po drugie, metoda dla wydajnego wygenerowania zwi zków w postaci (3.5) i (3.7) nie jest okre lona. Baza rozk adu S
musi by  podzbiorem G, który jest ma y (aby system  równa  b d cych rozwi zywanymi w kroku 3 nie by  zbyt du y),
ale nie zbyt ma y (aby oczekiwana liczba prób  generuj cych zwi zki (3.5) lub (3.7) nie by a zbyt du a) Odpowiednie
bazy rozk adu i techniki dla generowania zwi zków s  znane dla pewnych grup cyklicznych obejmuj cych Z*

p (zobacz
§3.6.5(i)) i F*

2m(zobacz § 3.6.5(ii)) a ponadto, grupa multiplikatywna F*
q ogólnego cia a sko czonego Fq.

3.68 Algorytm Algorytm index – calculus dla logarytmów dyskretnych w grupach cyklicznych
Dane wej ciowe: generator  grupy cyklicznej G rz du n i element  G
Dane wyj ciowe: logarytm dyskretny y = log
1. (Wybieramy baz  rozk adu S) Wybieramy podzbiór S = {p1, p2, ...pt} z G taki , e „istotne proporcje” wszystkich

elementów w G mog  by  skutecznie wyra one jako iloczyn elementów z S.
2. (Gromadzimy liniowe zwi zki obejmuj ce logarytmy z elementów w S)

2.1 Wybieramy liczb  ca kowit  losow  k, 0  k  n-1 i obliczamy k.
2.2 Próbujemy zapisa  k jako iloczyn elementów w S:

Je li zako czone powodzeniem, bierzemy logarytm z obu stron równania (3.5) dla uzyskania zwi zku
liniowego

2.3 Powtarzamy kroki 2.1 i 2.2 dopóki  zwi zki t + c o postaci (3.6) nie zostan  uzyskane (c jest ma , dodatni
liczb  ca kowit , np. c = 10, tak , e system równa  danych przez zwi zek t+ c ma unikalne rozwi zanie z
wysokim prawdopodobie stwem).

3. (Znajdowanie logarytmów z elementów w S) Pracuj c modulo n. Rozwi zujemy liniowy system t + c równa  (z
nieznanym t) postaci (3.6) pobranych w kroku 2 dla uzyskania warto ci log pi 1  i  t

4. (Obliczamy y)
4.1 Wybieramy losow  liczb  ca kowit  k, 0  k n-1, i obliczamy * k .
4.2 Próbujemy zapisa  * k jako iloczyn elementów w S:

Je li próba nie  zako czy si  powodzeniem, wtedy powtarzamy krok 4.1. W przeciwnym razie pobieramy logarytmy
obu stron równania (3.7) zapewniaj c log  = ( t

i=1 di log pi – k) mod n; zatem obliczamy y = ( t
i=1 di log pi – k) mod

n i zwracamy (y)
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(i) Algorytm index – calculus w Z*
p.

Dla cia a Zp, p jest liczb  pierwsz , baza rozk adu S mo e by  wybrana jako najpierw liczba pierwsza t .relacja (3.5)
jest generowana przez obliczenie k mod p a potem zastosowanie dzielenia próbnego dla sprawdzenia czy ta liczba
ca kowita jest iloczynem liczb pierwszych w S. Przyk ad 3.69 ilustruje Algorytm 3.68 w Z*

p na  problemie z bardzo
ma ymi parametrami.
3.69 Przyk ad (Algorytm 3.68 dla logarytmów w Z*

229) Niech p = 229. Element  = 6 jest generatorem Z*
229 rz du n

=228. Rozwa my  = 13. Wtedy log613 jest obliczany jak nast puje, u ywaj c techniki index - calculus

1. Jako baz  rozk adu wybieramy pierwsze 5 liczb pierwszych; S ={2,3,5,7,11}
2. Poni ej uzyskali my  sze  relacji obejmuj cych elementy bazy rozk adu (próby zako czone niepowodzeniem nie

s  tu pokazane):

6100 mod 229 = 180 = 22*32*5
618 mod 229 = 176 = 24*11
612 mod 229 = 165 = 3*5*11
662 mod 229 = 154 = 2*7*11
6143 mod 229 = 198 = 2*32*11
6206 mod 229 = 210 2*3*5*7

Relacje te zapewniaj  sze  równa  obejmuj cych logarytmy elementów w bazie rozk adu:

100   2log62 = 2log63+log65 (mod 228)
18  4log62 + log611  (mod 228)
12  log63 + log65 = log611 (mod 228)
62  log62+log67+log611  (mod 228)
143  log62 +2log63+log611 (mod 228)
206  log62 +log63+log65+log67 (mod 228)

3. Rozwi zujemy system liniowych sze ciu równa  z pi cioma niewiadomymi (logarytm xi = log6pi) zapewniaj c
rozwi zania lpg62 = 21, log63 = 208, log65 = 98 log67 = 107  i log611 = 162.

4. Przypu my , e wybrali my liczb  ca kowit  k = 77. Poniewa  * k = 13 * 677 mod 229 = 147 = 3*72, wynika z
tego , e

log613 = (log63+2log67 – 77) mod 228 = 117

(ii) Algorytm index – calculus w F*
2m.

Elementy cia a sko czonego F2m s  przedstawiane jako  wielomiany w Z2|x| stopnia co najmniej m.-1, gdzie mno enie
jest wykonywane modulo ze sta ym nieredukowalnym wielomianem f(x) stopnia m. w Z2|x| (zobacz §2.6). Baza
rozk adu  S ,mo e by  wybrana jako zbiór wszystkich niedrukowalnych wielomianów w Z2|x| stopnia co najmniej
przypisanej granicy b. Relacja (3.5)  jest generowana przez obliczenie k mod f(x) a potem u ywamy dzielenia
próbnego dla sprawdzenia czy ten wielomian jest iloczynem wielomianów w S. Przyk ad 3.70 ilustruje Algorytm 3.68
w F*

2m na  problemie z bardzo ma ymi parametrami.
3.70 Przyk ad (Algorytm 3.68 dla logarytmów w F*

2
7) Wielomian f(x) = x7+x+1 jest nierozk adalny nad Z2. Dlatego

elementy tego cia a sko czonego F*
2
7 rz du 128 mog  by  przedstawione jako zbiór wszystkich wielomianów w Z2|x|

stopnia co najmniej 6, gdzie mno enie jest wykonywane modulo f(x). Rz d F*
2
7 to n = 27 – 1 = 127, a  = x jest

generatorem z F*
2
7 . Przypu my, e  = x4+x3+x2+x+1. Wtedy y = logx  mo e by  obliczone jak nast puje przy

zastosowaniu techniki index – calculus.
1. Wybrana baza rozk adu jest zbiorem wszystkich nierozk adalnych wielomianów w Z2|x| stopnia co najmniej 3:

S={x, x+1,x2+x+1, x3+x+1,x3+x2+1}
2. Poni sze pi  relacji obejmuje elementy bazy rozk adu (próby zako czone niepowodzeniem nie s  pokazane)

x18 mod f(x) = x6 +x4 =  x4(x+1)2

x105 mod f(x) = x6+x5+x4+x = x(x+1)2(x3+x2+1)
x72 mod f(x) = x6+x5+x3+x2 = x2(x+1)2(x2+x+1)
x45 mod f(x) = x5+x2+x+1 = (x+1)2(x3+x+1)
x121 mod f(x) = x6+x5+x4+x3+x2+x+1 = (x3+x+1)(x3+x2+1)

Relacje te zapewniaj  pi  równa  obejmuj cych logarytmy elementów w bazie rozk adu (dla wygody zapisu niech p1
= logxx, p2 = logx(x+1), p3 =logx(x2+x+1),p4 = logx(x3+x+1) i p5 = logx(x3+x2+1)):

18  4p1 = 2p2 (mod 127)
105  p1+2p2+p5 (mod 127)
72  2p1+2p2+p3 (mod 127)



45  2p2+p4 (mod 127)
121  p4+p5 (mod127)

3. Rozwi zujemy system liniowych pi ciu równa  z pi cioma niewiadomymi uzyskuj c warto ci p1 =1, p2=7, p3=56,
p4 =31 i p5 =90.

4. Wybrano k = 66. Poniewa

k = (x4+x3+x2+x+1)x66 mod f(x) = x5+x3+x = x(x2+x+1)2, wynika z tego , e

logx(x4+x3+x2+x+1) = p1+2p3-66) mod 127 = 47
3.71 Notka (czas trwania Algorytmu 3.68). Dla zoptymalizowania czasy trwania algorytmu index – calculus, rozmiar t
bazy rozk adu powinna zosta  wybrana rozs dnie. Optymalny wybór polega na wiedzy dotycz cej  rozk adu g adkich
liczb ca kowitych w przedziale[1,p-1] dla przypadku Z*

p, i dla F*
2m przy rozk adzie g adkich wielomianów (to znaczy,

wszystkie wielomiany których nierozk adalne czynniki maj  wzgl dnie ma e stopnie) pomi dzy wielomianami w F2|x|
o stopniu mniejszym ni  m. Przy optymalnym wyborze t, algorytm index – calculus jak opisano powy ej dla Z*

p i F*
2m

ma oczekiwany czas trwania Lq[1/2, c] gdzie q = p lub q = 2m, a c > 0 jest sta .
3.72 Notka (najszybsze znane algorytmy dla logarytmu dyskretnego w Z*

p, i F*
2m ) Aktualnie, najlepiej znanym

algorytmem dla obliczania logarytmu dyskretnego w F*
2m jest wariacja algorytmu index – calculus nazywanego

algorytmem Coppersmith’a  z oczekiwanym czasem trwania L2m[1/3, c] dla pewnej sta ej c < 1.587. Najlepiej znanym
algorytmem dla obliczania logarytmu w Z*

p jest wariacja algorytmu index – calculus nazywanego sita cia a
liczbowego, z oczekiwanym czasem trwania Lp[1/3, 1.923]. Najnowsze wysi ki w tym kierunku s  przedstawione w
sekcji Notka (§3.12).
3.73 Notka (podobie stwa algorytmu index – calculus)

(i) Dla optymalnego wyboru parametrów, najbardziej czasoch onn  faz  algorytmu index – calculus jest
zazwyczaj generowanie relacji obejmuj cych baz  rozk adu logarytmów (krok 2 Algorytmu 3.68)
Praca na tym etapie mo e by   atwo rozdystrybuowana przez sie   procesorów przez proste
posiadanie procesorów wyszukuj cych relacji niezale nie jeden od drugiego. Generowane relacje s
gromadzone przez centralny procesor. Kiedy zosta o wygenerowane dosy  relacji, odpowiedni
system równa  liniowych mo e by  rozwi zany (krok 3 Algorytmu 3.68) ma pojedynczym (mo liwie
równoleg ym) komputerze.

(ii) Bazodanowa baza rozk adu logarytmów mo e by  tylko obliczony raz dla danego sko czonego cia a.
W stosunku do tego, obliczenie pojedynczego logarytmu (krok 4 Algorytmu 3.68) jest  znacz co
szybszy

3.6.6 Problem logarytmu dyskretnego w podgrupach Z*
p

Problem logarytmu dyskretnego w podgrupach Z*
p jest specjalnie interesuj cy poniewa  domniemana trudno  w

z amaniu jest podstaw  bezpiecze stwa  dla Algorytmu Podpisu Cyfrowego Pa stwowego Instytutu Standardów i
Technologii rz du USA (§11.5.1), mi dzy innymi technikami kryptograficznymi. Niech p b dzie liczb  pierwsz   a q
pierwszym dzielnikiem przez p-1. Niech G b dzie jednoznaczn  podgrup  cykliczn  z Z*

p rz du q, i niech  b dzie
generatorem G. Wtedy problem logarytmu dyskretnego w G jest nast puj cy: dane s  p, q,  i  G, znajdujemy
unikaln  liczb  ca kowit  x , 0  x  q-1, tak  , e x   (mod p). Silne algorytmy index – calculus nie pojawi  si  dla
bezpo redniego zastosowania w G. To znaczy, nale y zastosowa  algorytm index – calculus w samej  grupie Z*

p aby
obliczy  logarytm w mniejszej grupie C. W konsekwencji, s  dwa podej cia do mo liwo ci obliczenia  logarytmów w
G:
1. U ywamy algorytmu „pierwiastka kwadratowego” bezpo rednio w G, takie jak algorytm rho Pollarda (Algorytm

3.60). Czas trwania tego podej cia to O(  q).
2. Niech  b dzie generatorem Z*

p i niech l = (p-1) / q. U ywamy algorytmu index-calculus w Z*
p dla znalezienia

liczb ca kowitych y i z takich , e y i  = z. Wtedy x = log  = (z /l)(y /l)-1 mod q (Poniewa  y i z s  podzielne
przez l, y/l i z/l s  rzeczywi cie ca kowite). Czas trwania tego podej cia to Lp[1/3, c] je li u yto sita cia a
liczbowego.

Które z tych dwóch podej  jest szybszy zale y od wzgl dnego rozmiaru  q i Lp[1/3, c].

3.7  PROBLEM DIFFIE’GO - HELLMANA
Problem Diffie’go –Hellmana jest blisko zwi zany z dobrze poznanym problem logarytmu dyskretnego (DLP) z §3.6.
Ma to znaczenie w kryptografii klucza publicznego poniewa  jest wyra nie trudn  do prze amania form  podstawy dla
bezpiecze stwa wielu schematów kryptograficznych obejmuj cych uzgadnianie klucza Diffie’go – Hellmana i jego
pochodne (§12.6) i szyfrowanie kluczem publicznym ElGamal(§8.4).
3.74 Definicja Problem Diffie’go – Hellmana (DHP) jest nast puj cy :dana jest liczba pierwsza p, generator  Z*

p i
elementy a mod p i b mod p, znajdujemy ab mod p.
3.75 Definicja Uogólniony problem Diffie’go – Hellmana  (GDHP) jest nast puj cy: dana jest sko czona grupa
cykliczna G , generator  G i elementy grupy a i b, znajdujemy ab.



Przypu my, e problem logarytmu dyskretnego w Z*
p mo e by  skutecznie rozwi zany. Wtedy maj c dane , p, a

mod p i b mod p, mo na najpierw znale  a z , p i a mod p przez rozwi zanie problemu logarytmu dyskretnego, a
potem obliczy  ( b)a = ab mod p.  To ustawia nast puj ce relacje pomi dzy problemem Diffie’go – Hellmana a
problemem logarytmu dyskretnego
3.76 Fakt DHP  p DLP. Oznacza to , e DHP redukuje si  wielomianowo do DLP. Bardziej ogólnie, GDHP  p
GDLP. Pytaniem pozostaje czy GDLP i GDHP s  równowa ne obliczeniowo. To pozostaje nieznanym; jednak, ostatni
post p w tym wzgl dzie jest podsumowany w Fakcie 3.77. Przypomnijmy sobie , e  to funkcja phi Eulera (Definicja
2.100) a liczba ca kowita jest B – g adka je li wszystkie czynniki pierwsze s   B (definicja 3.13)
3.77 Fakt (znane równowa no ci mi dzy GDHP i GDLP)

(i) Niech p b dzie liczb  pierwsz  gdzie faktoryzacja p-1 jest znana. Przypu my równie , e (p-1) jest B-
g adkie, gdzie B = O((ln p)c) dla pewnego sta ego c.. Wtedy DHP i DLP w Z*

p s  równowa ne
obliczeniowo.

(ii) Bardziej ogólnie, niech G b dzie sko czon  grup  cykliczn  rz du n gdzie faktoryzacja n jest znana.
Przypu my równie  , e (n) jest B- g adkie, gdzie B = O((ln n)c) dla pewnej sta ej c. Wtedy GDHP i
GDLP w G s  równowa ne obliczeniowo.

(iii) Niech G b dzie sko czon  grup  cykliczn  rz du n gdzie znana jest faktoryzacja n. Je li dla ka dego
dzielnika pierwszego p z n albo p-1 lub p+1 jest  B – g adkie, gdzie B = O((ln n)c) dla pewnej sta ej c,
wtedy GDHP i GDLP w G s  równowa ne obliczeniowo.

3.8 MODU  Z O ONY
Grupa jednostek z Zn, konkretnie Z*

n zosta a zaproponowana dla zastosowania w kilku kryptograficznych
mechanizmach, wliczaj c w to protoko y uzgadniania klucza Yacobie’go i McCurley’a(zobacz §12.6 ) i schematy
identyfikacji Girault (zobacz §10.4). S  zwi zki kryptograficzne pomi dzy problemami logarytmu dyskretnego i
Diffie’go – Hellmana w (cyklicznej podgrupie) Z*

n a  problemem faktoryzacji n. Sekcja ta podsumowuje poznane
wyniki.
3.78 Fakt  Niech n  b dzie z o on  liczb  ca kowit . Je li problem logarytmu dyskretnego w Z*

n mo e by  rozwi zany
w czasie wielomianowym, wtedy n mo e by  roz o one na czynniki pierwsze w oczekiwanym czasie wielomianowym.
Innymi s owy, problem logarytmu dyskretnego w Z*

n jest przynajmniej tak trudny jak problem faktoryzacji n. Fakt 3.79
jest cz ciow  konwersj  Faktu 3.78 i okre la , e logarytm dyskretny w Z*

n nie jest trudniejszy ni  po czenie
problemów faktoryzacji n i obliczania logarytmu dyskretnego w Z*

p dla ka dego czynnika pierwszego p z n.
3.79 Fakt Niech n b dzie ca kowit  liczb  z o on . Problem logarytmu dyskretnego w Z*

n redukuje si  w czasie
wielomianowym  do po czenia problemu faktoryzacji liczb ca kowitych i problemu logarytmu dyskretnego w Z*

p dla
ka dego czynnika pierwszego p z n.
Fakt 3.80 okre la, e problem Diffie’go – Hellmana w Z*

n jest co najmniej tak trudny jak problem faktoryzacji n.
3.80 Fakt  Niech n = pq gdzie p i q s  nieparzystymi liczbami pierwszymi. Je li problem Diffie’go – Hellmana w Z*

n

mo e by  rozwi zany w czasie wielomianowym dla nie pomijalnej cz ci wszystkich podstaw   Z*
n wtedy n mo e

by  roz o one w oczekiwanym czasie wielomianowym.

3.9 OBLICZANIE BITÓW POJEDYNCZYCH
Podczas gdy problem logarytmu dyskretnego w Z*

p (§3.6), problem RSA(§3.3) i problem obliczania pierwiastka
kwadratowego modulo z o onej liczby ca kowitej n (§3.5.2) wydaj  si  trudne do rozwi zania, kiedy parametry
problemu s  starannie dobrane, pozostaje mo liwo , e jest du o atwiej obliczy  jak  informacj  cz ciow
rozwi zania, na przyk ad, jej najmniej znacz cego bitu. Okazuje si  , e kiedy niektóre bity rozwi zania dla tego
problemu s  rzeczywi cie atwe do obliczenia, inne bity s  równie trudne do obliczenia jak ca e rozwi zanie. Sekcja ta
podsumowywuje znane wyniki. Wyniki maj  zastosowanie dla skonstruowania probabilistycznego schematu
szyfruj cego klucza publicznego(§8.7) i generacji bitów pseudolosowych(§5.5). Przypomnijmy sobie (Definicja 1.12),
e funkcja f jest nazywana funkcj  jednokierunkow  je li f(x) jest atwa do obliczenia dla wszystkich x w jej dziedzinie

ale dla zasadniczo wszystkich y w zakresie  f, jest obliczeniowo niewykonalne znalezienie x takiego , e f(x) = y.
Trzy (kandydaci) funkcje jednokierunkowe
Chocia  nie jest znany aden dowód na istnienie funkcji jednokierunkowej, rozpowszechniona jest szeroko wiara, e
funkcja jednokierunkowa istnieje (por. Uwaga 9.12). Poni ej przedstawieni s  kandydaci na funkcje jednokierunkowe
(w rzeczywisto ci, permutacje jednokierunkowe) poniewa  s  atwe do obliczenia, ale ich inwersja wymaga
rozwi zania odpowiednio problemu logarytmu dyskretnego w Z*

p, problemu RSA lub problemu obliczania pierwiastka
kwadratowego modulo n:
1. pot gowanie modulo p. Niech p b dzie liczb  pierwsz  i niech  b dzie generatorem Z*

p . Funkcja f : Z*
p  Z*

p
definiowana jako f(x) = ax mod p.

2. funkcja RSA: Niech p i q b d  ró nymi nieparzystymi liczbami pierwszymi, n= pq i niech e b dzie liczb
ca kowit  tak , e gcd(e,(p-1)(q-1)) = 1. Funkcja f: Zn  Zn definiowana  jako f(x) = xe mod n.

3. Funkcja Rabina. Niech n =pq, gdzie p i q s  ró nymi liczbami pierwszymi ka da o kongruencji 3 modulo 4.
Funkcja f: Qn  Qn definiowana jako f(x) = x2 mod n (Przypomnij sobie z Faktu 2.160, e f jest permutacj , a z



Faktu 3.46, ze odwrotno  f, tj. obliczanie g ównych pierwiastków kwadratowych jest trudne, zak adaj c, e
faktoryzacja liczby ca kowitej jest trudna do prze amania).

Poni sze definicje s  u yte w §3.9.1, 3.9.2 i 3.9.3
3.81 Definicja Niech f: S  S b dzie funkcj  jednokierunkow , gdzie S jest zbiorem sko czonym. Mówimy
predykat boolowski B : S  {0,1} jest trudnym predykatem dla f je li:

(i) B(x) jest atwe do obliczenia przy danym x  S
(ii) Wyrocznia która oblicza poprawne B(x) z  nie nieistotn  korzy ci  danej tylko f(x) (gdzie x  S)

mo e by  u yte do atwego odwrócenia f.
Nieformalnie mówi c , B jest trudnym predykatem dla tej funkcji jednokierunkowej  f je li  okre lamy pojedynczy bit
B(x)  informacji o x, danej tylko f(x), jest tak trudne jak samo odwracanie f.
3.82 Definicja Niech f: S  S b dzie funkcj  jednokierunkow , gdzie  jest zbiorem sko czonym. Mówimy, e k –
bitowy predykat B(k) : S  {0,1} jest trudnym k –bitowym predykatem dla f je li:

(i) B(k)(x) jest atwy do obliczenia danego x  S
(ii) Dla ka dego predykatu boolowskiego B : {0,1} {0,1}, wyrocznia  która oblicza B(B(k)(x))

poprawnie z nie nieistotn   korzy ci  danej tylko f(x)(gdzie x  S) mo e by  u yte do atwej inwersji
f.

Je li takie B(k) istnieje, wtedy f  ukrywa k bitów, lub k bitów jest jednocze nie bezpieczne. Nieformalnie , B(k) jest
trudnym k – bitowym predykatem dla funkcji jednokierunkowej f je li okre la dowoln  cz  informacji jak kolwiek o
B(k) (x) maj c na uwadze f(x), jest tak trudny jak inwersja samego f..

3.9.1 Problem logarytmu dyskretnego w Z*
p – bity pojedyncze

Niech p b dzie nieparzyst  liczb  pierwsz  a  generatorem Z*
p . Zak adamy , e problem logarytmu dyskretnego w Z*

p

jest trudne do rozwi zania .Niech    Z*
p , i niech x = log . Pami tamy z Faktu 2.135 , e  jest reszt  kwadratow

modulo p je li i tylko je li  x jest parzyste. Dlatego, najmniej znacz cy bit z x jest równy (1 – ( /p)) / 2 gdzie symbol
Legendre’a  ( /p) mo e by  skutecznie wyliczony (Algorytm 2.149).
3.83 Fakt  Niech p b dzie nieparzyst  liczb  pierwsz  i niech  b dzie generatorem Z*

p .Przypu my , e p-1 = 2st
,gdzie t jest nieparzyste. Wtedy mamy wydajny algorytm, który przy danym   Z*

p oblicza s ,najmniej znacz cy bit z x
= log .
3.84 Fakt Niech p b dzie liczb  pierwsz  a  generatorem Z*

p . Definiujemy predykat B: Z*
p {0,1} przez

0,   je li 1  x  (p-1) /2
B(x) =

1,  je li (p-1) /2 < x  p-1

Wtedy B jest trudnym predykatem dla funkcji pot gowania modulo p. Innymi s owy, maj c na uwadze p,  i 
obliczamy pojedynczy bit B(x) logarytmu dyskretnego x = log  jest tak trudny jak obliczenie ca ego logarytmu
dyskretnego.
3.85 Fakt Niech p b dzie liczb  pierwsz  a  generatorem Z*

p . Niech k = O(lg lg p) b dzie liczb  ca kowit . Niech
przedzia [1, p-1] b dzie podzielone na 2k przedzia ów I0,I1,....I2k-1 w przybli eniu o równej d ugo ci. Definiujemy k –
bitowy predykat B(k) : Z*

p  {0,1}k przez B(k)(x) = j je li x  Ij. Wtedy B(k) jest trudnym k – bitowym predykatem dla
funkcji pot gowania modulo p.
3.9.2 Problem RSA – bity pojedyncze
Niech n b dzie iloczynem dwóch ró nych nieparzystych liczb pierwszych p i q i niech e b dzie liczb  ca kowita tak ,
e gcd(e,(p1-)(q-1) = 1. Przy danych n, e i c = xe mod n (dla pewnych x  Zn), niektóre informacje o x s  atwo

osi galne. Na przyk ad ,poniewa  e jest nieparzyst  liczb  ca kowit

i dlatego pojedynczy bit informacji (x/n) mo e by  uzyskany po prostu przez obliczenie symbolu Jacobiego (c/n)
(Algorytm 2,.149). S  jednak inne bity informacji o x, które s  trudne do obliczenia, jak pokazano dalej.
3.86 Fakt Definiujemy predykat B : Zn  {0,1} przez B(x) = x mod 2; oznacza to , e B(x) jest najmniej znacz cym
bitem x. Wtedy B jest trudnym predykatem dla funkcji RSA.
3.87 Fakt Niech k = O(lg lg n) b dzie liczb  ca kowit , Definiujemy k  -bitowy predykat B(k) : Zn  {0,1}k przez
B(k)(x) = x mod 2k .Oznacza to, e B(k)(x) sk ada si  z najmniej znacz cych bitów x. Wtedy B(k) jest trudnym k  -
bitowym predykatem dla funkcji RSA.
Zatem funkcja RSA ma lg lg n równowa nych bezpiecznie bitów.
3.9.3 Problem Rabina – bity pojedyncze
Niech n = pq , gdzie p i q s  ró nymi liczbami pierwszymi, ka da kongruencji 3 modulo 4.
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3.88 Fakt Definiujemy predykat B : Qn  {0,1} przez B(x) = x mod 2; oznacza to , e B(x) jest najmniej znacz cym
bitem reszty kwadratowej x. Wtedy B jest trudnym predykatem dla funkcji Rabina.
3.89 Fakt Niech k = O(lg lg n) b dzie liczb  ca kowit . Definiujemy k –bitowy predykat B(k) : Qn  {0,1}k przez
B(k)(x) = x mod 2k .Oznacza to , e B(k)(x) sk ada si  z k najmniej znacz cych bitów reszty kwadratowej x . Wtedy B(k)

jest trudnym k – bitowym predykatem dla funkcji Rabina.
Zatem funkcja Rabina ma lg lg n równowa nych bezpiecznie bitów.

3.10 PROBLEM SUMY PODZBIORU
Trudno  problemu sumy podzbiorów by a podstaw  dla bezpiecze stwa pierwszego schematu szyfrowania kluczem
publicznym, nazwanego schematem plecakowym Merkle’go – Hellmana (§8.6.1)
3.90 Definicja Problem sumy podzbioru (SUBSET-SUM) jest nast puj cy: dany jest zbiór {a1,a2,....,an} dodatnich
liczb ca kowitych, zwany zbiorem plecakowym i dodatnia liczba ca kowita s, okre laj ca czy lub nie jest podzbiór z aj,
którego suma równa si  s. Równowa nie okre lamy czy lub nie istnieje xi  {0,1}, 1  i  n, takie , e

zak adaj c, e takie xi istnieje. Fakt 3.91 dostarcza dowodu na trudno  w z amaniu problemu sumy podzbioru.
3.91 Fakt Problem sumy podzbioru jest NP. – zupe ny. Obliczeniowa wersja  problemu podzbioru  jest NP. -= trudny
(zobacz Przyk ad 2.74).
Algorytmy 3.92 i 3.94 podaj  dwie metody dla rozwi zania obliczeniowej wersji problemu sumy podzbioru; oba s
algorytmami czasu wyk adniczego. Algorytm 3.94 jest najszybsz   metoda dla ogólnego problemu podzbioru sum .
3.92 Algorytm Algorytm „Naiwny” dla problemu sumy podzbioru
Dane wej ciowe: zbiór  dodatnich liczb ca kowitych{a1,a2,...an} i  dodatnia liczba ca kowita s
Dane wyj ciowe: xi  {0,1}, 1  i  n takie , e n

i=1 aixi =s, zak adaj c , e takie xi istnieje
1. Dla ka dego mo liwego wektora (x1,x2,...xn)  (Z2)n wykonujemy co nast puje:

1.1 Obliczamy l = n
i=1 aixi .

1.2 Je li l = s wtedy zwracamy (rozwi zanie to (x1,x2,...xn))
2. Zwracamy adne rozwi zanie nie istnieje.
3.93 Fakt Algorytm 3.92 pobiera O(2n) kroków i dlatego jest nie efektywny
3.94 Algorytm Algorytm Meet in the middle dla problemu sumy podzbioru
Dane wej ciowe: zbiór dodatnich liczb ca kowitych {a1,a2,....,an} i dodatnia liczba ca kowita s.
Dane wyj ciowe: xi  {0,1}, 1  i  n takie, e n

i=1 aixi =s, zak adaj c , e takie xi istnieje.
1. Ustawiamy t  n/2
2. Budujemy tablic  z wej ciami ( n

i=1 aixi (x1,x2,....,xn)) dla (x1,x2,....,xt)  (Z2)t. Sortujemy t  tablice przez pierwszy
sk adnik.

3. Dla ka dego (xt+1,xt+2,....,xn) (Z2)n-t robimy co nast puje:
3.1 Obliczamy l = s - n

i=1 aixi i sprawdzamy, u ywaj c szukania binarnego, czy l jest pierwszym sk adnikiem
pewnego wej cia w tablicy.

3.2 Je li l = n
i=1 aixi wtedy zwracanym (rozwi zaniem jest(x1,x2,....,xn )

4 .Zwracamy( adne rozwi zanie nie istnieje)
3.95 Fakt Algorytm 3.94 pobiera O(n2n/2) kroków i dlatego jest niewydajna.
3.10.1 Algorytm bazowej redukcji kraty L3.
Algorytm bazowej redukcji kraty L3 jest najbardziej krytycznym sk adnikiem w wielu algorytmach. Jest u yteczny dla
rozwi zywania pewnych problemów sumy podzbioru, i u ywany dla  kryptoanalizy schematów szyfrowania kluczem
publicznym które s  oparte na problemie sumy podzbioru.
3.96 Definicja Niech x = (x1,x2,....,xn) i y = (y1,y2,....,yn) b d  dwoma wektorami w Rn .Iloczyn skalarny z x i y jest
liczb  rzeczywist

<x, y> =x1y1+x2y2+...+xnyn.
3.97 Definicja Niech y = (y1,y2,....,yn) b dzie wektorem w Rn. D ugo  y jest liczb  rzeczywist

3.98 Definicja Niech B= {b1,b2,...bm} b dzie zbiorem linowych niezale nych wektorów w Rn (aby m  n) .Zbiór L
wszystkich ca kowitych liniowych kombinacji z b1,b2,...bm jest nazywany wymiarem m struktury; oznacza to, e L
=Zb1+Zb2+....+Zbm. Zbiór B jest nazywany podstaw  dla kraty L. Krata mo e mie  wiele ró nych podstaw. Podstawa
sk adaj ca si  z wektorów relatywnie ma ych d ugo ci  jest nazywana zredukowan . Poni sza definicja dostarcza
u ytecznego poj cia bazy zredukowanej i jest oparta na procesie ortogonalizacji Gram’a – Schmidt’a.

n

i ii sxa
1

nyyyyyy 2
2

2
1

2 ...,||||



3.99 Definicja Niech B = {b1,b2,...bn} b dzie baz  dla kraty L  Rn. Definiujemy wektory b*
i (1  i  n) i liczby

rzeczywiste i,j (1  j  < i  n) indukcyjnie jako

 Mówmy , e baza B jest redukowana (bardziej precyzyjnie redukcj  Lovasza ) je li

| i,j | i,j |   ½ , dla 1  j < i  n
gdzie | i,j| oznacza warto  absolutn  z  i,j , a

||b*
i||2  (3/4 - 2

i,i-1)  ||b*
i-1||2,   dla 1 < i  < n          (3.10)

Fakt 3.100 wyja nia znaczenie w którym wektory w bazie zredukowanej s  wzgl dnie krótkie.
3.100 Fakt  Niech L  Rn b dzie krat  z baz  zredukowan  {b1,b2,...bn}.

(i) Dla ka dego niezerowego x  L, ||b1||  2(n-1)/2 ||x||
(ii) Bardziej ogólnie, dla danego zbioru {a1,a2,....at} liniowo niezale nych wektorów w L

||bj||   2(n-1)/2 max (||a1||,||a2||,...||at||),
Algorytm bazowej redukcji kraty L3 (Algorytm 3.101) jest algorytmem czasu wielomianowego (Fakt 3.103) dla
znajdowania bazy zredukowanej, danej bazy dla kraty.
3.101 Algorytm Algorytm bazowej redukcji kraty L3.
Dane wej ciowe: baza (b1,b2,...bn) dla kraty L w Rm, m  n
Dane wyj ciowe: baza zredukowana dla L
1. b*

1  b1,  B1  < b*
1, b*

1 >
2. Dla i od 2 do n robimy co nast puje:

2.1 b*
1  bi.

2.2 Dla j od 1 do i-1, ustawiamy i,j   < bi  b*
j> / Bj i b*

i  b*
i  - i,j b*

j

2.3 Bi  < b*
i , b*

i >
3. k  2
4. Wykonujemy  podprogram RED(k,k-1) prawdopodobnie aktualizuj cy pewne i,j .
5. Je li Bk <(3/4 - 2

k,k-1) Bk-1 wtedy wykonujemy co nast puje
5.1 Ustawiamy  k,k-1, B  Bk + 2Bk-1, k,k-1  Bk-1 / B, Bk Bk-1Bk /B i Bk-1  B
5.2 Wymieniamy bk i bk-1.
5.3 Je li k > 2 wtedy wymieniamy k,j i k-1,j dla j – 1,2,....,k-2.
5.4 Dla i = k+1, k+2,...,n

Ustawiamy t  i,k, i,k i,k-1 i t i i,k-1  t + k,k-1 i,k.
5.5 k   ( 2,k-1)
5.6 Przechodzimy do kroku 4.

W przeciwnym razie dla l = k-2,k-3,...1, wykonujemy RED(k,l) i w ko cu ustawiamy k  k+1
6. Je li k  n wtedy przechodzimy do kroku 4. W przeciwnym razie zwracamy(b1,b2,...bn).
RED(k,l) Je li | k,l| > ½ wtedy wykonujemy:
1. r   0.5+ k,l , bk bk – rbl.
2. Dla j od 1 do l –1, ustawiamy k,j  k,l  - r l,j .
3. k,l  k,l – r

3.102 Notka (wyja nienie wybranych kroków Algorytmu 3.101)
(i) Kroki 1 i 2 inicjalizuj  algorytm przez obliczenie b*

i (1  i  n) i i,j (1  j < 1  ) jak zdefiniowano w
równaniach (3.9) i (3.8) i równie  Bi = <b*

i, b*
i> (1  i  n).

(ii) k jest zmienn  tak  , e wektory b1,b2,...,bk-1 s  redukowane (pocz tkowo k = 2 w kroku 3). Potem
algorytm próbuje zmodyfikowa  bk aby zredukowa  b1,b2,...bk .

(iii) W kroku 4 wektor bk jest w a ciwie zmodyfikowany aby | k,k-1|  ½ a k,j s  aktualizowane dla 1  j <
k-1.
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(iv) W kroku 5, je li warunek równania (3.10) zosta  naruszony dla i = k, wtedy wektory bk i bk-1 s
wymieniane a ich odpowiednie parametry s  aktualizowane. Równie  k jest zwi kszane o 1 poniewa
wtedy jest tylko zagwarantowane , e b1,b2,....,bk-2 s  zredukowane. W przeciwnym razie bk jest
w a ciwie modyfikowane aby | k,j |  ½ dla j = 1,2,....,k-2, podczas  (3.10) odpowiednie k jest wtedy
zwi kszane poniewa  teraz b1,b2,...,bk s  redukowane.

Mo na udowodni  , e algorytm L3 ko czy si  po sko czonej liczbie iteracji. Zauwa  , e je li L jest liczb  ca kowit
kratow   tj. L  Zn, wtedy algorytm L3 dzia a tylko na liczbach wymiernych . Dok adny czas trwania jest dany
poni ej.
3.103 Fakt Niech L   Zn b dzie krat  z podstaw  {b1,b2,...bn} i niech C  R, C  2, b dzie takie , e ||bi||2  C dla i
=1,2,....,n. Wtedy liczba operacji arytmetycznych potrzebnych w Algorytmie 3.101 to O(n4 log C) na liczbach
ca kowitych o rozmiarze  O(n log C) bitów.
3.10.2  Rozwi zanie problemu sumy podzbioru o niskiej g sto ci.
G sto  zbioru plecakowego, jak zdefiniowano poni ej, dostarcza miary rozmiaru  elementów plecakowych
3.104 Definicja Niech S = {a1,a2,..an} b dzie zbiorem plecakowym. G sto  S jest definiowana :

Algorytm 3.105 redukuje problem sumy podzbioru do znalezienia okre lonego krótkiego wektora w kracie. Z Faktu
3.100 wynika , e zredukowana baza stworzona przez algorytm L3 obejmuje wektor o d ugo ci, która gwarantuje
pozostanie wewn trz czynnika 2(n-1)/2 najkrótszego nie zerowego wektora w kracie. W praktyce jednak algorytm L3

zazwyczaj znajduje wektor ,który jest du o krótszy ni  ten gwarantowany przez Fakt 3.100. Dlatego, algorytm L3
mo e by  stosowany dla znajdowania krótkiego wektora który  zapewnia rozwi zanie problemu sumy podzbioru,
zak adaj c , e ten wektor jest krótszy ni  wi kszo  nie zerowych wektorów w kracie.
3.105 Algorytm Rozwi zanie problemu sumy podzbioru przy u yciu algorytmu L3.
Dane wej ciowe : zbiór dodatnich liczb ca kowitych {a1,a2,...,an} i liczba ca kowita s
Dane wyj ciowe: xi  {0,1}, 1  i  n takie , e n

i=1 aixi = s  zak adaj c, ze takie xi istnieje
1. Niech m. = 1/2 n
2. Posta  (n+1)- wymiarowej kraty L z  bazami sk adaj cymi si  na  wiersze w macierzy

1  0  0  ...  0    ma1
0  1  0  ...  0    ma2

A  = .   .   .  .    .      .
.   .   .  .    .      .
.   .   .  .    .      .
0  0  0  ... 1     man
½ ½ ½ .  1/2   ms

3. Znajdujemy baz  redukcji B z L (u ywamy Algorytmu 3.101)
4. Dla ka dego wektora y = (y1, y2,....yn+1) w B robimy to co nast puje:

4.1 Je li yn+1 = 0 i yi  {-1/2, ½} dla wszystkich i = 1,2,...,n, wtedy robimy co nast puje:
Dla i = 1,2,..,n ustawiamy xi  yi +1/2
Je li n

i=1 aixi = s, wtedy zwracamy (rozwi zaniem jest (x1,x2,...,xn))
Dla i = 1,2,...,n ustawiamy xi  yi +1/2
Je li n

i=1 aixi = s, wtedy zwracamy (rozwi zaniem jest (x1,x2,...,xn))
5. Zwracamy(NIEPOWODZENIE)(Albo adne rozwi zanie nie istnieje albo algorytmowi nie uda o si  znale )
Uzasadnienie. Niech wiersze macierzy A to b1,b2,...,bn+1 i niech L b dzie (n+1) wymiarow  krat  wygenerowan  przez
te wektory. Je li (x1,x2,...,xn) jest rozwi zaniem problemu sumy podzbioru, wektor y = n

i=1 xibi – bn+1 jest w L. Zauwa
, e yi  {-1/2 , ½} dla i = 1,2,...,n i yn+1 = 0. Poniewa

wektor y jest wektorem o krótkiej d ugo ci w L .Je li g sto  zbioru plecakowego jest ma a, tj. ai s  du e, wtedy
wi kszo  wektorów w L b dzie mia o wzgl dnie du  d ugo  i dlatego y mo e by  unikalnym najkrótszym nie
zerowym wektorem w L. Je li jest to rzeczywi cie ten przypadek, wtedy jest dobra mo liwo  dla algorytmu L3
znalezienia podstawy któr  obejmuje ten wektor. Algorytm 3.105 nie jest gwarancj  powodzenia. Zak adaj c , e
algorytm L3 zawsze tworzy podstaw , która obejmuje najkrótsze nie zerowe wektory kratowe, Algorytm 3.105
nast puje z du ym prawdopodobie stwem je li g sto  zbioru plecakowego jest mniejsza ni  0.9408.

}1|max{lg nia
nd
i

1
2

2
2

1
2 ...|||| nyyyy



3.10.3 Równowa ne przybli enie diofantyczne
Równowa ne przybli enie diofantyczne zajmuje si  przybli aniem wektorów (q1/q, q2/q,....qn/q) liczb wymiernych
(ogólniej, wektor ( 1, 2,..., n) liczb rzeczywistych) przez wektor (p1/p,p2/p,...pn/p) liczb wymiernych z mniejszym
mianownikiem p. Algorytmy dla znajdowania równowa nych przybli e  diofantycznych s  u ywane do amania
schematów szyfrowania kluczem publicznym plecakowym (§8.6).
3.106 Definicja Niech  b dzie liczb  rzeczywist  .Wektor (p1/p,p2/p,...pn/p) liczb wymiernych  jest równowa nym
przybli eniem diofantycznym z w a ciwo ci  wektora (q1/q, q2/q,....qn/q) liczb wymiernych je li p < q i

(Najwi ksze  jest najlepszym przybli eniem) Co wi cej, jest niezwykle dobrym równowa nym przybli eniem
diofantycznym (UGSDA) je li  > 1/ n.
Fakt 3.107 pokazuje , e UGSDA jest w rzeczywisto ci niezwyk y..
3.107 Fakt Dla n  3 zbiór

Sn(q) = {( q1/q, q2/q,....qn/q) | 0  qi < q,  gcd(q1,q2,...qn, q) = 1}
ma przynajmniej 1/2qn elementów. Z tych O(qn(1- )+1) elementów ma przynajmniej jednym - warto ciowym
równowa nym przybli eniem diofantycznym. Dlatego, dla dowolnego sta ego  > 1/n, cz  elementów Sn(q) ma
przynajmniej jedno  podej cie UGSDA o poniewa  q .
Algorytm 3.108 redukuje problem znajdowania - warto ciowego równowa nego przybli enia diofantycznego i
równie   USGDA do problemu znajdowania krótkich wektorów w kracie. Ostatni problem mo e (zwykle) by
rozwi zany przy u yciu podstawowej redukcji kraty L3.
3.108 Algorytm Znajdowanie - warto ciowego równowa nego przybli enia diofantycznego
Dane wej ciowe: wektor w = (q1/q, q2/q,....qn/q) liczb wymiernych, i liczba wymierna  > 0
Dane wyj ciowe: - warto ciowego równowa nego przybli enia diofantycznego (p1/p,p2/p,...pn/p) z w
1. Wybieramy liczb  ca kowit    q .
2. U ywamy Algorytmu 3.101 dla znalezienia bazy zredukowanej B dla (n+1) wymiarowej kraty L, która jest

generowana przez wiersze macierzy

q. 0 0 ..... 0 0
0 q. 0 ..... 0 0
0 0 q. ....... 0 0

A  = . . . ..... . .
. . . ...... . .
. . . ...... . .
0 0 0 ....... q. 0
- q1. - q2. - q3. ...... - qn. 1

3. Dla ka dego v = (v1,v2,...vn,vn+1) w B takiego , e vn+1  q wykonujemy to co nast puje:
3.1 p  vn+1  .
3.2 Dla i od 1 do n ustawiamy pi  1/q (vi /  +pqi)
3.3 Je li |pqi/q - pi|  q-  dla ka dego i, 1  i  n wtedy zwracamy (p1/p,p2/p,...pn/p)

4. Zwracamy (NIEPOWODZENIE)( Albo adne - warto ciowe równowa ne przybli enie diofantyczne nie istnieje,
albo algorytm nie móg  znale )

Uzasadnienie. Niech wiersze macierzy A b d  oznaczone przez b1,b2,...bn+1. Przypu my , e (q1/q, q2/q,....qn/q) ma -
warto ciowe przybli enie (p1/p,p2/p,...pn/p). Wtedy wektor

x = p1b1 + p2b2+.....+pnbn+pbn+1

= ( (p1q –pq1), ( (p2q –pq2),....., ( (pnq –pqn),p)
jest w L i ma d ugo  mniejsz  ni  w przybli eniu ( n+1)q. Zatem x jest krótko porównane z pierwotnymi wektorami
bazowymi, które s  d ugo ci  oko o q1+ . Równie  je li v = (v1,v2,...vn,vn+1) jest wektorem w L o d ugo ci mniejszej ni
q, wtedy wektor (p1/p,p2/p,...pn/p) zdefiniowany w kroku 3 jest - warto ciowe przybli enie. Dlatego jest  dobr
mo liwo , aby algorytm L3 stworzy  baz  redukowan  która obejmuje wektor v, który odpowiada - warto ciowemu
przybli eniu.
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3.11 ROZK AD NA CZYNNIKI WIELOMIANÓW NAD CIA AMI SKO CZONYMI
Problem rozwa any w tej sekcji jest nast puj cy dany jest wielomian f(x)  Fq[x] z q = pm, znajdujemy jego
faktoryzacj  f(x) =f1(x)e1f2(x)e3...ft(x)et, gdzie ka de fi(x) jest nieredukowalnym wielomianem w Fq[x] a ka de ei  1. (ei
jest nazywane krotno ci  czynnika fi(x). Jest kilka sytuacji kiedy wywo ujemy faktoryzacj  wielomianów nad cia em
sko czonym, takie jak algorytm index – calculus w F*

2m (Przyk ad 3.70) i szyfrowanie kluczem publicznym Chor-
Rivesta (§8.6) Sekcja ta przedstawia algorytm dla faktoryzacji  bezkwadratowej i klasyczny deterministyczny algorytm
Berlekampa dla rozk adu na czynniki pierwsze wielomianów, który jest wydajny je li stosowne cia o jest ma e.
Wydajny algorytm losowy s  znane dla przypadku du ego q.
3.11.1 Faktoryzacja bezkwadratowa
Zaobserwujmy najpierw , e f(x) mo e by  dzielone przez wspó czynnik przy najwy szej pot dze. Zatem mo na
za o y  , e f(x) jest wielomianem o ca kowitych wspó czynnikach i wspó czynniku przy najwy szej pot dze równym 1
(zobacz Definicj  2.187) Sekcja ta pokazuje jak problem faktoryzacji wielomianu o ca kowitych wspó czynnikach i
wspó czynniku przy najwy szej pot dze równym 1 f(x) mo e zatem by  zredukowany do problemu faktoryzacji
jednego lub wi cej bezkwadratowego wielomianu o ca kowitych wspó czynnikach i wspó czynniku przy najwy szej
pot dze równym 1.
3.109 Definicja Niech f(x)  Fq[x]. Wtedy f(x) jest bezkwadratowa je li nie ma ci g ych czynników, tj. nie ma
wielomianu g(x) z deg g(x)  1 takiego , e g(x)2 dzielonego przez f(x). Faktoryzacja bezkwadratowa z f(x) to f(x) =

k
i=1 fi(x)i , gdzie ka de fi(x) jest wielomianem bezkwadratowym a gcd(fi(x),fj(x)) = 1 dla i  j (Pewne z fi(x) w

faktoryzacji bezkwadratowej f(x) mog  by  1).
Niech f(x) = n

i=0 aixi b dzie wielomianem  stopnia n  1. (Formalna) pochodna z f(x) jest wielomianem f’(x) = n-1
i=0

ai+1(i+1)xi . Je li f’(x) = 0 wtedy, poniewa  p jest charakterystyk  Fq ,  ka dy warunek aixi z f(x) dla którego ai  0
wyk adnik x musi by  wielokrotno ci  p. Dlatego f(x) ma posta  f(x) = a(x)p, gdzie a(x) = n/p

i=0aq/p
ipxi , a problem

znajdowania faktoryzacji bezkwadratowej f(x) jest redukowany dla znajdowania  tego a(x). Teraz jest mo liwe e a’(x)
= 0, ale jest konieczne powtarzanie tego procesu, mo emy za o y , e f’(x)  0.
Z kolei niech g(x) = gcd(f(x),f’(x)). Odnotujmy , e czynnik nieredukowalny z krotno ci k w f(x) b dzie mia  krotno
k-1 w f’(x) je li gcd(k,p) = 1, i pozostanie krotno ci  k w f’(x) w przeciwnym razie. Je li g(x) = 1 wtedy f(x) nie ma
powtarzalnych czynników; a je li g(x) ma dodatni stopie , wtedy g(x) jest czynnikiem nietrywialnym z f(x), a f(x) /
g(x) nie ma powtarzalnych czynników. Odnotujmy jednak mo liwo , e g(x) ma powtarzalne czynniki i w
rzeczywisto ci mo liwo  , e g’(x) = 0. Tym niemniej g(x) mo e by  przedefiniowany dalej jak powy ej. Te kroki s
podsumowane w Algorytmie 3.110. W algorytmie tym, F oznacza faktoryzacj  bezkwadratow  czynnika z f(x) w
postaci czynnikowej
3.110 Algorytm Faktoryzacja bezkwadratowa
BEZKWADRAT (f(x))
Dane wej ciowe: wielomian o ca kowitych wspó czynnikach i wspó czynniku przy najwy szej pot dze równym 1 f(x)

 Fq[x] stopnia  1, gdzie Fq ma charakterystyk  p.
Dane wyj ciowe: faktoryzacja bezkwadratowa z f(x)
1. Podstawiamy i  1, F  1 i obliczamy f’(x)
2. Je li f’(x) = 0 wtedy podstawiamy f(x) f(x)1/p i F  (BEZKWADRAT (f(x)))p.

W przeciwnym razie (tj. f’(x)  0) wykonujemy co nast puje
2.1 Obliczamy g(x)  gcd(f(x),f’(x)) i h(x) f(x)/g(x)
2.2 Je li h(x)  1 wykonujemy:

Obliczamy h(x)  gcd(h(x),g(x) i l(x) h(x)/h(x)
Podstawiamy F  F* l(x)i, i  i+1, h(x)  h(x) i g9x) g(x) / h(x)

2.3 . Je li g(x)  1 wtedy podstawiamy g(x) g(x)1/p i F   F*(BEZKWADRAT(g(x)))p.
3. Zwracamy(F)
Kiedy faktoryzacja bezkwadratowa f(x) = ki=0 zosta a odszukana , wielomiany bezkwadratowe f1(x),f2(x),...fk(x)
musz  by  roz o one aby uzyska  ca kowit  faktoryzacj  f(x)
3.11.2 Algorytm Q-macierzy Berlekampa
Niech f(x) = t

i=1fi(x) b dzie wielomianem o ca kowitych wspó czynnikach i wspó czynniku przy najwy szej pot dze
równym w Fq[x] stopnia n maj cego ró ne nieredukowalne czynniki fi(x), 1  i  t. Algorytm Q-macierzy Berlekampa
(Algorytm 3.111) dla faktoryzacji f(x) jest oparty na poni szym fakcie. Zbiór wielomianów

B = {b(x)  Fq[x] / f(x)) | b(x)q  b(x)   mod f(x))}
jest przestrzeni  wektorow  o wymiarze t nad Fq. B sk ada si  dok adnie z tych wektorów w przestrzeni zerowej
macierzy Q – In, gdzie Q jest macierz  n x n z (i, j) – wej ciami qij , okre lony przez



i gdzie In jest n x n macierz  jednostkow . Podstawa B = {v1(x),v2(x),...vt(x)} dla B mo e zatem by  odszukana przez
standardow  technik  algebry liniowej. W ko cu, dla ka dej pary ró nych czynników fi(x) i fj(x) z f(x) istniej  pewne
vk(x)  B i pewne   Fq takie , e fi(x) dzielone przez vk(x) -  ale fj(x) nie dzieli si  vk(x) - ; te dwa czynniki mog
by  zatem dzielony  przez obliczenie gcd(f(x), vk(x) - ). W Algorytmie 3.111 wektor w = (w0,w1,....,wn-1) jest
identyfikowany z wielomianem w(x) = n-1

i=0wixi.
3.111 Algorytm Algorytm Q –macierzy Berlekampa dla faktoryzacji wielomianów nad cia em sko czonym
Dane wej ciowe: bezkwadratowy wielomian o ca kowitych wspó czynnikach i wspó czynniku przy najwy szej pot dze
równym 1 f(x) stopnia n w Fq[x].
Dane wyj ciowe: faktoryzacja f(x) w nieredukowalnym wielomianie o ca kowitych wspó czynnikach i wspó czynniku
przy najwy szej pot dze równym 1
1. Dla ka dego i, 0  i  n-1, obliczamy wielomian

Odnotujmy, e ka de qij jest elementem Fq.
2. Posta  n x n macierzy Q, której (i,j) –wej cie jest qij.
3. Okre lamy baz  v1,v2,...vt dla przestrzeni zerowej macierzy (Q – In) gdzie In jest  n x  n macierz  jednostkow .

Liczba nieredukowalnych  czynników z f(x) jest to dok adnie t.
4. Podstawiamy F  {f(x)}. (F jest zbiorem czynników z f(x) znalezionych; ich iloczyn jest równy f(x).
5. Dla i od 1 do t wykonujemy:

5.1 Dla ka dego wielomianu h(x)  F takiego , e deg h(x) > 1 wykonujemy: obliczamy gcd(h(x),vi(x) - )
dla ka dego   Fq i zast pujemy h(x) w F przez wszystkie te wielomiany w obliczeniu gcd, których
stopnie s   1.

6. Zwracamy(wielomiany w F s  nieredukowalnymi czynnikami z f(x))
3.112 Fakt Czas trwania Algorytmu 3.111 dla faktoryzacji wielomianu bezkwadratowego stopnia n nad Fq to
O(n3+tgn2) Fq – operacji gdzie t jest liczb  nieredukowalnych czynników z f(x). Metoda jest wydajna tylko kiedy q jest
ma e.
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ROZDZIAŁ CZWARTY: PARAMETRY KLUCZA PUBLICZNEGO 

 

4.1 WPROWADZENIE 
Skuteczna generacja parametrów klucza publicznego jest warunkiem w systemach klucza publicznego. Konkretnym 

przykładem są wymagania  co do liczby pierwszej p zdefiniowanej w polu skończonym Zp dla zastosowania w protokole 

uzgadniania klucza Diffie-Hellmana i jego pochodnych. W tym przypadku, wymagany jest również element wyższego 

rzędu Z*
p . Innym przykładem jest wymaganie liczb pierwszych p i q dla modułu RSA n =pq. W tym przypadku, liczba 

pierwsza musi być wystarczających rozmiarów, i być „losową” w tym sensie ,że prawdopodobieństwo wybrania 

określonej liczby pierwszej musi być wystarczająco małe aby uniemożliwić przeciwnikowi uzyskanie korzyści poprzez 

optymalizację strategii wyszukiwania opartej na takim prawdopodobieństwie. Liczby pierwsze mogą  wymagać 

dodatkowych właściwości, aby nie czyniły skojarzonych z nimi kryptosystemów podatnymi na wyspecjalizowane ataki. 

Trzecim przykładem jest wymaganie wielomianu nierozkładalnego f(x) stopnia m nad polem skończonym Zp dla 

skonstruowania pola skończonego Fp
m  . W tym przypadku, wymagany jest również element wyższego rzędu w F*

p
m 

 

Szkic rozdziału 
Pozostałe wprowadzenie podstawowych koncepcji związanych z generowaniem liczb pierwszych i podsumowanie 

wyników co do rozkładu liczb pierwszych. Probabilistyczne testy pierwszości, z najważniejszym, testem Millera-Rabina, 

przedstawionym w §4.2. Prawdziwe testy pierwszości, w których  dowolne liczby pierwsze mogą okazać się być liczbami 

pierwszymi są tematem §4.3; ponieważ te testy są generalnie bardziej obliczeniowo intensywniejsze niż probabilistyczne 

testy pierwszości. §4.4 przedstawia cztery algorytmy  dla generowania liczb pierwszych, silnych liczb pierwszych i liczby 

pierwsze udowodnione. §4.5 opisuje technik dla konstruowania nierozkładalych i pierwotnych wielomianów, podczas 

gdy §4.6 rozważa tworzenie generatorów i elementów wyższego porządku w grupach.. 

4.1.1 Podejścia do generowania dużych liczb pierwszych 

Motywowania organizacją tego rozdziału i wprowadzeniem wielu istotnych koncepcji, problem generowania dużych 

liczb pierwszych rozpatrzymy najpierw. Najbardziej naturalną metoda jest generowanie losowej liczby n o właściwym 

rozmiarze, i sprawdzenie czy jest pierwsza. Może być to zrobione przez sprawdzenie czy n jest podzielne przez dowolną 

z liczb pierwszych ≤√n. Podczas gdy w praktyce wymagane są bardziej wydajne metody, w dalszym omawianiu skupimy 

się na tym podejściu: 
1. Generowanie jako kandydata  losową nieparzystą liczbę n o właściwym rozmiarze 
2. Test n na pierwszość 

3. Jeśli n jest złożona, wracamy do kroku pierwszego 

Drobna modyfikacja jest rozważenie kandydatów ograniczonych do pewnych sekwencji wyszukiwania zaczynając od 

n;oczywistą sekwencją wyszukiwania jak może być zastosowana jest n, n+2, n+4, n+6 .... .Użycie określonej sekwencji 

wyszukiwania może pozwolić na zwiększenie oczekiwania ,że kandydat jest liczbą pierwszą, i znalezienie liczb 

pierwszych posiadających pewne dodatkowe pożądane właściwości a priori. W kroku 2 test na pierwszość może być albo 

testem, który udowadnia ,że kandydat jest liczbą pierwszą (w takich przypadkach wynik generatora jest nazywany  liczbą 

pierwszą możliwą do udowodnienia ) lub test który określa słabe wyniki ,takie jak to ,że n jest „prawdopodobnie liczbą 

pierwszą” (w takim przypadku wynik generatora nazywany jest prawdopodobną liczbą pierwszą). W tym drugim 

przypadku, trzeba ostrożnie podchodzić do tego wyrażenia. Większość tak zwanych probabilistycznych testów 

pierwszości jest całkowicie poprawnych kiedy deklarują kandydata n jako liczbę złożoną ,ale nie dostarcza żądnych 

dowodów na to , że n jest liczbą pierwszą w  przypadku kiedy taka liczba jest deklarowana jako „prawdopodobna” .Z 

tego powodu, takie testy powinny właściwie nazywać się  testami złożoności niż probabilistycznymi testami pierwszości. 

Prawdziwe testy pierwszości, które pozwalają na konkluzję z matematyczną pewnością ,że liczba jest pierwsza, również 

istnieją, ale generalni wymagają wykorzystania większej ilości zasobów obliczeniowych. Podczas gdy (prawdziwe) testy 

pierwszości mogą określać (z pewnością matematyczna) czy typowy losowy kandydat jest liczbą pierwsza, istnieją inne 

techniki za pomocą których kandydaci n są specjalnie konstruowani tak ,że może być przyjęte przez rozumowanie 

matematyczne czy kandydaci są rzeczywiście liczbami pierwszymi. Są to techniki generowania konstruktywnych liczb 

pierwszych. Końcową różnica pomiędzy różnymi technikami dla generowania liczb pierwszych jest zastosowanie 

losowości. Kandydaci są zazwyczaj generowani jako funkcje losowych danych wejściowych. Techniki użyte do 

sprawdzania pierwszości kandydata ,mogą lub nie same, używać liczb losowych Jeśli tak nie jest  , technika nazywa się 

deterministyczną a wynik jest  odtwarzalny; jeśli tak jest, mówimy o technice randomizacji Istnieją 
zarówno  deterministyczne jak i randomizacyjne probabilistyczne testy pierwszości. W pewnych przypadkach, liczby 

pierwsze wymagane są z dodatkowymi właściwościami. Na przykład, przy  wyodrębnieniu logarytmu dyskretnego w Z*
p 

dla algorytmu Pohliga-Hellmana, wymagane jest p-1 mające duży pierwszy dzielnik Dlatego tez techniki dla generowania 

parametrów klucza publicznego, takie jak liczby pierwsze będą rozpatrywane w specjalnej postaci 
4.1.2 Rozkład liczb pierwszych 

Niech π(x) oznacza kilka liczb pierwszych w przedziale [2, x]. Twierdzenie o liczbach pierwszych (Fakt 2.95) stanowi ,że 

π(x) ~ x/ln x. Innymi słowy, kilka liczb pierwszych w przedziale [2,x] jest w przybliżeniu równe x/ln x >Liczby pierwsze 

są zupełnie jednostajnie rozłożone. 

4.1Fakt (twierdzenie Dirichleta) Jeśli gdc(a,n) = 1 wtedy jest nieskończenie wiele liczb pierwszych przystających do a 



modulo n. 
Jaśniejsza wersja twierdzenia Dirichleta jest następująca 

4.2 Fakt Niech π(x,n,a) oznacza kilka liczb pierwszych w przedziale [2,x], które są przystajace do a modulo n, gdzie 

gcd(a,n) =1 Wtedy 
 

  π(x,n,a)  ~ x / Φ(n) ln x 

Innymi słowy, liczby pierwsze są w przybliżeniu jednostajnie rozłożone wzdłuż klasy kongruencji w Z*
n dla dowolnej 

wartości n 
4.3 Fakt(przybliżenia  dla n-tej liczby pierwszej) Niech pn oznacza n-tą liczbę pierwszą .Wtedy pn ~n ln n. Wyraźniej, 
 

  n ln n < pn < n(ln n + ln ln n) dla n ≥ 6 
 

4.2 Probabilistyczne testy pierwszości 

Algorytmy w tej sekcji są metodami które dowolne dodatnie liczby całkowite testują aby dostarczyć częściowej 

informacji odnośnie ich pierwszości. Bardziej szczegółowo , probabilistyczne testy pierwszości mają następującą 

strukturę. Dla każdej nieparzystej dodatniej liczby całkowitej n, zbiór W(n)  Zn  jest zdefiniowany tak ,że posiada 

następujące właściwości: 

(i) dane a  Zn , może być sprawdzone w czasie wielomianu deterministycznego czy  a W(n); 

(ii) jeśli n jest liczbą pierwszą, wtedy W(n) =  (zbiór pusty); i 

(iii) jeśli n jest liczbą złożoną, wtedy #W(n)  2

n

 
4.4 Definicja Jeśli n jest licczbą złożoną, elementy z W(n) są nazywane świadkami złożoności n ,a elementy 

komplementarnego zbioru L (n) = Zn – W(n) są nazywane kłamcami 
 

Probabilistyczne testy pierwszości wykorzystują te właściwości zbirów W(n) w poniższy sposób. Przypuśćmy ,że n jest 

liczbą całkowitą której pierwszość jest do określenia .Liczba całkowita a Zn jest wybierana losowo, i sprawdzane jest 

czy  a W(n). Wyniki testu dają „złożoność” jeśli czy  a W(n), a wyniki „pierwszości” jeśli a W(n) . Jeśli a W(n), 

wtedy mówimy ,że n nie przeszedł testu pierwszości o podstawie a ; w tym przypadku, n jest z pewnością  liczbą złożoną. 

Jeśli a W(n)wtedy mówimy ,że przeszła test pierwszości o podstawie a; w tym przypadku , bez żadnych wątpliwości 

można powiedzieć ,że można mówić o pierwszości  n , a deklaracja „liczba pierwsza” może być niepoprawna. Pojedyncze 

wykonanie tego testu , który deklaruje „złożoność” ustali to z pewnością. Z drugiej strony, kolejne niezależne 

uruchomienie tego testu który zwraca odpowiedź „pierwsza” pozwala wierzyć ,że dana wejściowa jest rzeczywiście 

pierwsza, niezależnie od żądanego poziomu – skumulowane prawdopodobieństwo błędu jest multiplikatywne ponad 

niezależnymi próbami. Jeśli test jest uruchomiony t razy niezależnie na złożonej liczby n, prawdopodobieństwo ,że n jest 

zadeklarowane jako „pierwsza” wszystkie t razy (to znaczy, błąd prawdopodobieństwa) jest najwyżej ( 2

1

)t 
4.5 Definicja Liczba całkowita n ,która jest uważana za liczbe pierwszą na podstawie probabilistycznego testu 

pierwszości jest nazywana prawdopodobną liczbą pierwszą 
 

W tej sekcji omówimy dwa testy pierwszości: test Solovay’a – Strassena (§4.2.2) i test Millera – Rabina (§4.2.3). Z 

powodów historycznych test Fermata jest omówiony najpierw w §4.2.1; test ten nie jest faktycznie probabilistycznym 

testem pierwszości ponieważ zazwyczaj błędnie rozróżnia pomiędzy liczbami pierwszymi a specjalnymi liczbami 

złomnymi nazywanymi liczbami Carmichaela. 

 

4.2.1 Test Fermata 

Twierdzenie Fermata (Fakt 2.127) dowodzi ,że jeśli n jest liczbą pierwszą a a jest liczbą całkowitą 1    a  n-1, wtedy 

an-1   1 (mod n). Dlatego też dana liczba całkowita n ,której pierwszeństwo jest pod znakiem zapytania, znajduje liczbę 

całkowitą a w tym przedziale, taką ,że ta równoważność nie jest w stanie wystarczyć aby udowodnić ,że n jest liczbą 

złożona 

4.6 Definicja  Niech n będzie nieparzystą złożoną liczbą całkowitą. Liczba całkowita a , 1    a  n-1, taka ,że an-1  1 

(mod n) jest nazywana Świadkiem Fermata (dla złożoności) dla n 

 I odwrotnie, znaleziona liczba całkowita a pomiędzy 1 a n – 1, taka ,że an-1  1 (mod n) czyni ,że n pojawia 

się jako liczba pierwsza w tym sensie ,że spełnia twierdzenie Fermata dla podstawy a. To  wywołuje kolejną definicję i 

Algorytm 4.9 

4.7 Definicja Niech n będzie nieparzystą złożoną liczbą całkowitą i niech a będzie liczba całkowitą 1    a  n-1. Wtedy 

mówimy ,że n jest pseudo liczbą pierwszą  o podstawie a  jeśli an-1  1 (mod n) .Liczba całkowita a jest nazywana kłamcą 

Fermata (pierwszości) dla n 
4.8 Przykład (liczba pseudopierwsza) Liczba złożona całkowita n = 341(=11x31) jest liczbą pseudopierwsza o podstawie 



2 ponieważ 2340  1 (mod 341). 
4.9 Algorytm  Test pierwszości Fermata 
FERMAT (n, t) 

WEJŚCIE: nieparzysta liczba całkowita n  3 i parametr bezpieczeństwa t  1 
WYJŚCIE: odpowiedź  „liczba pierwsza” lub „liczba złożona” na pytanie „Czy n jest liczbą pierwszą?” 

 1. Dla i od 1 do t robimy co następuje: 

     11. Wybieramy liczbę losową całkowitą a , 2  a  n-2 
      1.2 Obliczamy r = an-1 mod n używając Algorytmu 2.143 

                           1.3 Jeśli r  1 wtedy zwraca („liczba złożona”) 
 2. Zawraca („liczba pierwsza”) 

 

Jeśli Algorytm 4.9 deklaruje „liczbę złożoną”, wtedy n jest z pewnością złożona. Z drugiej strony, jeśli algorytm deklaruje 

„liczba pierwsza”, wtedy nie ma żadnego dowodu ,że n jest w rzeczywistości liczbą pierwszą.  Tym nie mniej , ponieważ 

liczby pseudopierwsza dla danej podstawy a  są dosyć rzadkie, test Fermata dostarcza poprawnych odpowiedzi na 

większość danych wejściowych , jednakże jest całkiem różny od dostarczenia poprawnych odpowiedzi większość czasu 

(np. jeśli uruchamia się z różnymi podstawami) przy każdej danej wejściowej. Faktycznie, nie robi tego ostatniego 

ponieważ są (nawet osobliwe) liczby złożone, które są liczbami pseudopierwszymi dla każdej bazy a dla której gdc(a,n) 

=1 

4.10 Definicja Liczba Carmichaela n jest złożoną liczba całkowitą taką ,że an-1   1 (mod n) dla wszystkich liczb 

całkowitych a które spełniają gcd(a,n) = 1 
 

Jeśli n jest liczbą Carmichaela, wtedy jedynie świadkowie Fermata dla n są tymi liczbami całkowitymi a , 1  a  n-

1 ,dla której gcd(a,n) > 1. Zatem, jeśli czynnik liczby pierwszej n są duże, wtedy z dużym prawdopodobieństwem test 

Fermata zadeklaruje ,że n jest „liczbą pierwszą”, nawet jeśli kilka iteracji t jest duże.  Ta niedoróbka jest usunięta w 

probabilistycznych testach pierwszości Solovaya – Strassena i Millera – Rabina przez poleganie na kryteriach, które są 

silniejsze niż twierdzenie Fermata. Ta podsekcja kończy się pewnymi faktami o liczbach Carmichaela. Jeśli rozkład na 

czynniki pierwsze n jest znany, wtedy Fakt 4.11 może być użyty do łatwiejszego określenia czy n jest liczbą Carmichaela. 
4.11 Fakt (konieczne i wystarczające wrunki dla liczb Carmichaela) Liczba całkowita złożona n jest liczbą Carmichaela 

jeśli i tylko jeśli spełnione są dwa następujące warunki: 
 (i) n jest square-free, tzn. N nie jest podzielna przez kwadrat liczby pierwszej 
 (ii) p-1 dzielone przez n-1 dla każdego podzielnika liczby pierwszej p z  n 

Konsekwencją faktu 4.11 jest co następuje 

4.12 Fakt Każda liczba Carmichaela jest iloczynem przynajmniej trzech różnych liczb pierwszych 
4.13 Fakt (granice dla liczb Carmichaela) 

(i) Jest nieskończona liczba liczb Carmichaela. Faktycznie, jest więcej niż n2/7 liczb Carmichaela w 

przedziale {2,n], gdy n jest wystarczająco duże. 

(ii) Najlepiej znaną górną granicą dla C(n)  , dla liczby liczb Carmichaela  n jest 
 

 C(n)  n1-{1+o(1)}ln ln ln  n / ln ln n dla n → ∞ 
Najmniejsza liczba Carmichaela to n = 561 = 3 x 11 x 17 .Liczby Carmichaela są relatywnie rzadkie; jest tylko 105212 

liczb Carmichaela  1015. 
 

4.2.2 Test Solovaya – Strassena 

Probabilistyczne test pierwszości Solvaya – Strassena był pierwszym takim testem spopularyzowany wraz z nadejściem 

kryptografii klucza publicznego , w szczególności kryptosystemu RSA .Nie ma dłużej żadnego powodu aby używać tego 

testu ponieważ  alternatywnie dostępny jest test Millera – Rabina ,który bardzie wydajny i przynajmniej zawse poprawny 

(zobacz Notkę 4.33). Omawiamy go ze względu na historyczną kompletność i rozjaśnienie tego punktu gdyż wielu ludzi 

jeszcze odnosi się do tego testu. 

 Przypomnijmy sobie (§2.4.5), że ( n

a

) oznacza ,że symbol Jacobiego, i jest równoważny symbolowi Legendre’a jeśli n 

jest liczbą pierwszą  . Test Solovaya-Strassena jet oparty na poniższym fakcie 

4.14 Fakt (kryterium Eulera) Niech n będzie nieparzystą liczbą pierwszą .Wtdy a(n-1)/2  ( n

a

) (mod n) dla wszystkich 

liczb całkowitych a które spełniają gcd(a, n) = 1 
Fakt 4.14  wywołuje poniższe definicje   

4.15 Definicja Niech n będzie nieparzystą złożoną liczba całkowitą a niech a będzie liczbą całkowitą, 1  a  n-1. 

(i) Jeśli albo gcd(a,n) > 1 albo a(n-1)/2     ( n

a

) (mod n),  wtedy a jest nazywane świadkiem Eulera 



(złożoności) dla n 

(ii) W przeciwnym razie, tj. jeśli gcd(a,n) = 1 a a(n-1)/2     ( n

a

) (mod n) , wtedy mówimy ,że n jest liczbą 

pseudopierwszą Eulera o podstawie a. (To znaczy, n działa jak liczba pierwsza w ten sposób ,że spełnia 

kryteria Eulera dla określonej podstawy a) >Liczba całkowita a jest nazywana kłamcą Eulera (pierwszości) 

dla n. 
4.16 Przykład (liczby pseudopierwsza Eulera)  Liczba złożona całkowita 91 (=7 x 13) jest eulerowską liczba 

pseudopierwsza o podstawie 9 ponieważ 945    1 (mod 91) a ( 91

9

) = 1. 
Kryterium Eulera (fakt 4.14) może być wykorzystane jako postawa dla probabilistycznych testów pierwszości  z powodu 

następujących wyników 

4.17 Fakt Niech n będzie nieparzystą liczbą pierwszą złożoną. Wtedy najwięcej Φ(n)/2 wszystkich liczb a , 1  a  n-1 , 

jest kłamcami Eulera dla n (Definicja 4.15). Tu, Φ jest funkcją phi Eulera (Definicja 2.100) 
4.18 Algorytm Probabilistyczny test pierwszości Solovaya – Strassena 
SOLOVAY-STRASSEN(n,t) 

WEJŚCIE: nieparzysta liczba całkowita n ≥ 3, i bezpieczny parametr t ≥ 1 

WYJŚCIE; odpowiedź „liczba pierwsza” lub „liczba złozona” na pytanie „Czy n jest liczbą pierwszą?” 

 1. Dla i od 1 do t wykonujemy co następuje 

     1.1 Wybieramy liczbę losową całkowitą a , 2  a  n-2 
     1.2 Wyliczamy r = a(n-1)/2 mod używając Algorytmu 2.143 
     1.3 Jeśli r  ≠ 1 i r ≠  n-1 wtedy zwraca („liczba złożona”) 

      1.4 Obliczamy symbol Jacobiego s = ( n

a

) używając Algorytmu 2.149 
     1.5 Jeśli r  ≡ s (mod n)  wtedy zwraca {„liczba złożona”) 
 2. Zwraca („liczba pierwsza”) 

Jeśli  gcd (a,n) = d wtedy d jest podzielnikiem r = a(n-1)/2 mod n. Dlatego, testowanie czy r ≠ 1 jest w kroku 1.3 , eliminując 

konieczność testowania czy gdc(a,n) ≠ 1. Jeśli Algorytm 4.18 deklaruje „złożoność” , wtedy n jest z pewnością liczbą 

złożoną ponieważ liczby pierwsze nie naruszają kryteriów Eulera (Fakt 4.14). Równoważnie, jeśli  n jest w rzeczywistości 

liczbą pierwszą, wtedy algorytm zawsze deklaruje „liczbę pierwszą”. Innymi słowy, jeśli n jest liczbą złożoną, wtedy od 

podstawy a w kroku 1.1 są wybierane niezależnie  podczas każdej iteracji kroku 1. Fakt 4.17  może być użyty do 

wydedukowania następującej prawdopodobności algorytmu błędnie deklarującego „liczbę pierwszą” 
Fakt 4.19 (granica błędu prawdopodobieństwa Solovaya-Strassena) Niech n będzie nieparzystą liczbą całkowitą złożoną. 

Prawdopodobieństwo ,z SOLOVAY-STRASSEN(n,t) zadeklaruje n będący „liczbą pierwszą” jest mniejsze niż ( 2

1

)t   
 

4.2.3 Test Millera – Rabina 

Probabilistycznym testem pierwszości używany najczęściej w praktyce jest test Millera-Rabina, zwany również silnym 

testem pseudopierwszości Test jest oparty na następujących faktach 
Fakt 4.20 Niech n będzie nieparzystą liczbą pierwszą , i niech n-1 = 2sr gdzie r jest liczbą nieparzystą. Niech a będzie 

dowolną liczbą całkowitą taką, że gcd(a,n) = 1. Wtedy albo ar  ≡1 (mod n) albo a2jr ≡ - 1 (mod n) dla pewnego j, 0 ≤ j  ≤ 

s- 1 
Fakt 4.20 determinuje następujące definicje 

4.21 Definicja Niech n będzie złożoną nieparzystą  liczbą całkowitą i niec n-1 = 2sr gdzie r jest nieparzyste. Niech a 

będzie liczbą całkowitą w przedziale [1, n-1]. 
(i) Jeśli ar ≡  1 (mod n) i jeśli a2jr ≡ -1 (mod n) dla wszystkich j , 0 ≤ j ≤ s-1, wtedy a jest nazywane silnym 

świadkiem (złożoności) dla n 
(ii) W przeciwnym razie, tzn. jeśli albo ar ≡ 1 (mod n) albo a2jr ≡ -1 (mod n) dla pewnego j , , 0 ≤ j ≤ s-1, 

wtedy mówimy ,że n jest silną liczbą pseudopierwszą o podstawie a(To znaczy, n działa jak liczba pierwsza 

z tym ,że spełnia fakt 4.20 dla określonej bazy a) >Liczba całkowita a jest nazywana silnym kłamcą 

(pierwszości) dla n 
 

4.22 Przykład (silna liczba pseudopierwsza) Rozważmy całkowitą liczbę złożona n = 91(=7x13). Ponieważ 91 – 1 = 90 

=2 x24, s=1 i r=45. Ponieważ 9r = 945 ≡ 1 (mod 91) , 91 jest silną liczbą pseudopierwszą o podstawie 9. Zbiór wszystkich 

silnych kłamców dla 91 to : 
 {1,9,10,12,16,17,22,29,38,53,62,69,74,75,79,81,82,90} 

Zwróć uwagę ,że kilka silnych kłamców dla 91 to 18 = Φ(91)/4, gdzie Φ to funkcja phi Eulera (fakt 4.23) 

Fakt 4.20 może być użyty jako podstawa dla probabilistycznego testu pierwszości ze względu na poniższe wyniki 

4.23 Fakt Jeśli n jest nieparzystą liczbą złożoną całkowita, wtedy co najwyżej ¼ wszystkich liczb a , 1≤  a ≤  n-1 jest 

silnymi kłamcami dla n. Faktycznie jeśli n ≠ 9 ,kilka silnych kłamców dla n jest co najwyżej Φ(n)/4, gdzie Φ jest funkcją 



phi Eulera (Definicja 2.100) 
4.24 Algorytm Probabilistyczny test pierwszości  Millera-Rabina 
MILLER-RABIN(n,t) 

WEJŚCIE: nieparzysta liczba całkowita n ≥ 3 i parametr bezpieczeństwa t ≥ 1 

WYJŚCIE: odpowiedź :liczba pierwsza” lub „liczba złożona” na pytanie „Czy n jest liczbą pierwszą?” 

1. Zapisujesz n-1 = 2sr takie ,że r jest nieparzyste. 
2. Dla i od 1 do t wykonujemy 

2.1 Wybierasz losową liczbę całkowitą a, 2 ≤ a ≤  n-2 

2.2 Wyliczamy y =ar mod n używając Algorytmu 2.143 
2.3 Jeśli y ≠ 1 i y ≠ n-1 wtedy wykonujemy: 

                j ← 1 
                Podczas gdy j ≤ s-1 a y ≠ n-1 wykonujemy: 
                     Obliczamy y ← y2 mod n 

                     Jeśli y = 1 wtedy zawraca („liczba złożona”) 

                                         j ← j + 1 
                                    Jeśli y ≠ n-1 wtedy zwracamy („liczba złożona”) 

4. Zwraca („liczba pierwsza”) 

 

Algorytm 4.24 testuje czy każda baza a spełnia warunki Definicji 4.21(i). W piątej linii kroku 2.3, jeśli y = 1 ,wtedy a2jr 

≡ 1 (mod n). Ponieważ jest również przypadek ,że a2jr ≡  ±1 (mod n)., wynika z Faktu 3.18 ,że n jest liczbą złożoną 

(faktycznie gcd(a2j-1r – 1 , n), że jest nie trywialnym czynnikiem n. W siódmej linii kroku 2.3, jeśli y ≠ n-1, wtedy a jest 

silnym świadkiem dla n. Jeśli Algorytm 4.24 deklaruje „liczbę złożoną”, wtedy n jest  z pewnością liczbą złożoną 

ponieważ liczby pierwsze nie naruszają Faktu 4.20.  Równoważnie jeśli n jest w rzeczywistości, wtedy ten algorytm 

zawsze deklaruje „liczba pierwsza”. Z drugiej strony, jeśli n jest w rzeczywistości złożona, wtedy Fakt 4.23 może być 

użyty do wydedukowania prawdopodobieństwa z algorytmu błędnie deklarującego „liczbę pierwszą” 
4.25 Fakt (granice błędu prawdopodobieństwa Millera-rabina) Dla dowolnej nieparzystej liczby złożonej całkowitej n, 

prawdopodobieństwo ,że MILLER-RABIN(n,t) zadeklaruje n jako „liczbę pierwszą” jest mniejsze niż ( 4

1

)t 
4.26 Uwaga(kilku silnych kłamców) Dla większości liczb złożonych całkowitych n ,kilku silnych kłamców jest w 

rzeczywistości dużo mniejszych niż górna granica Φ(n)/4 podana w Fakcie 4.23. W konsekwencji, granica błędu 

prawdopodobieństwa Millera-rabina jest dużo mniejsza niż ( 4

1

)t dla większości dodatnich liczb całkowitych n 
4.27 Przykład (niektóre złożone liczby całkowite mają bardzo niewielu silnych kłamców) Jedynymi silnymi kłamcami 

dla złożonej liczby całkowitej n = 105(=3x5x7) są 1 i 104. Ogólniej, jeśli k ≥ 2 i n jest iloczynem pierwszych k 

nieparzystych liczb pierwszych, są jedynie dwaj silni kłamcy dla n , mianowicie 1 i n-1 
4.28 Uwaga (stale bazy w Miler-Rabinie) Jeśli a1 i a2 są silnymi kłamcami dla n, ich iloczyn a1a2 jest prawdopodobnie, 

ale nie z całą pewnością silnym kłamcą dla n. Strategia jest tak ,że czasami używam się stałej podstawy a w algorytmie 

Millera-Rabina dla pierwszych kilku liczb pierwszych (podstawy złożone sa ignorowane z powodu poprzedzających 

instrukcji), zamiast wybierania ich losowo. 
4.29 Definicja Niech p1,p2....pt oznaczają pierwsze t liczb pierwszych. Wtedy Ψt jest definiowane  jako najmniejsza 

dodatnia liczba złożona całkowita ,która jest silną liczbą pseudopierwszą dla wszystkich podstaw p1,p2....pt . Liczby Ψt 

mogą być interpretowane następująco: dla określenia pierwszości dowolnej liczby całkowitej n < Ψt , wystarczające jest 

zastosowanie algorytmu Millera-Rabina dla n z podstawą a będącą pierwszymi t liczbami pierwszymi. Przy tym wyborze 

baz, odpowiedź zwracana przez Millera-Rabina jest zawsze poprawna .Tablica 4.1 podaje wartości Ψt   dla 1 ≤ t  ≤ 8 
 

t Ψt 
1 2047 

2 1373653 

3 25326001 

4 3215031751 

5 2152302898747 

6 3474749660383 

7 341550071728321 

8 341550071728321 

        Tablica 4.1: Najmniejsze silne liczy pseudopierwszą. Tablica podaje wartości Ψt  najmniejsze 
      dodatnie liczby złożone całkowite które są silnymi liczbami pseudopierwszymi dla każdej pierwszej 

     podstawy t, dla 1 ≤ t  ≤ 8 
 

4.2.4 Porównanie: Fermat, Solovay-Strassen i Miller-Rabin 

Fakt 4.30 opisuje związki pomiędzy kłamcami Fermata, kłamcami Eulera i silnymi  kłamcami (zobacz Definicje 4.7, 4.15 

i 4.21) 



4.30 Fakt Niech n będzie nieparzystą złożoną liczbą całkowitą 
 (i) Jeśli a jest kłamcą Eulera  dla n, wtedy jest również kłamcą Fermata dla n 

 (ii) Jeśli a jest silnym kłamcą dla n, wtedy jest również kłamca Eulera dla n 

4.31 Przykład (kłamcy Fermata, Eulera, silni) Rozważmy liczbę złożoną n = 659=5x13). Kłamcy Fermata dla 65 to 

{1,8,12,14,18,21,27,31,34,38,44,47,51,53,57,64}. Kłamcy Eulera dla 65 to {1,8,14,18,47,51,57,64}, podczas gdy silni 

kłamcy dla 65 to {1,8, 18,47,57,64} 
 Dla stałego kandydata złożonego n, sytuacja jest przedstawiona na Rysunku 4.1. 

 

 
Uporządkowuje kwestię relatywnej dokładności testów Feramata, Solovaya-Strassena i Millera-rabina, nie tylko w sensie 

relatywnej poprawności każdego testu na stałym kandydacie n, ale również w sensie ,że biorąc pod uwagę n, określona 

zawartość przechowuje każdą  losową wybraną bazę a. Zatem, z poprawnego punktu widzenia, test Millera-Rabina nie 

jest gorszy niż test Solovaya-Strassena, który okazuje się nie gorszy niż test Fermata. 

4.32 Fakt If n ≡ 3 (mod 4), wtedy a jest kłamcą Eulera dla n jeśli i tylko jeśli jest silnym kłamcą dla n 
Pozostaje porównanie kosztów obliczeniowych. Chociaż test Millera-Rabina może wydawać się bardziej złożony, 

rzeczywiście wymaga, w najgorszym wypadku, taką samą ilość mocy obliczeniowej jak test Fermata z punktu widzenia 

mnożenia modularnego, zatem test Millera-Rabina jest lepszy niż test Fermata pod wieloma względami. W najgorszym 

wypadku, sekwencja obliczeniowa zdefiniowana w MILLER-RABIN(n,1) wymaga ekwiwalentu obliczenia a(n-1)/2 mod 

n Jest też przypadek ,że MILLER –RABIN)n,1) wymaga mniejszej mocy obliczeniowej niż SOLOVAY-STRASSEN(n,1), 

w tym ostatnim wymagane obliczenie a(n-1)/2 mod n i możliwe jest też dalej obliczenie symbolu Jacobi’ego. Z tego powodu, 

test Solovaya-Strassena jest obliczeniowo i pojęciowo bardziej złożony. 
4.33 Notka (Miller-Rabin jest lepszy niż Solovay-Strassen).W sumie, zarówno test Millera-Rabina jak i Solovay-

Strassena są poprawne, w każdym razie wtedy kiedy ich dane wejściowe są rzeczywiście liczbami pierwszymi, albo kiedy 

deklarują ,że dane wejściowe są liczbami złożonymi. Nie ma jednak powodu aby używać testu Solovaya-Strassena (jak 

też testu Fermata) zamiast testu Millera-Rabina. Poniżej podane są te powody 
 (i) Test Solovaya-Strassena jest kosztowniejszy obliczeniowo 

 (ii) Test Solovaya-Strassena jest trudniejszy do implementacji ponieważ wymaga obliczania 

        symbolu Jacobiego 

(iii)Błąd prawdopodobieństwa Solovay-Strassena  jest wyższy niż  ( 2

1

)t, podczas gdy błąd 

prawdopodobieństwa dla Millera-Rabina ograniczona jest do( 4

1

)t 
 (iv)Dowolny silny kłamca dla n jest również kłamcą Eulera dla n. Dlatego z poprawnego punktu widzenia 

       test Millera-Rabina nigdy nie jest gorszy niż test Solovaya-Strassena 

 

 

4.3 (Prawdziwe) testy pierwszości 
Test pierwszości w tej sekcji są metodami dzięki którym dodatnie liczby całkowite mogą udowodnić ,że są liczbami 

pierwszymi, i często odnosimy się do nich jako algorytmów udowadniania pierwszości. Te testy pierwszości są generalnie 

bardziej intensywne obliczeniowo niż probabilistyczne testy pierwszości w §4.2. W konsekwencji, zanim zastosujemy 

jeden z tych testów dla kandydata na liczbę pierwszą n, kandydat powinien  być przedmiotem probabilistycznego testu 

pierwszości takiego jak Miller-Rabin(Algorytm 4.24) 
4.34 Definicja Liczba całkowita n która jest określona jako liczba pierwsza na podstawie algorytmu udowadniającego 

pierwszość jest nazywana liczbą pierwszą udowodnioną. 
4.3.1 Testowanie liczb Mersenne’a 

Znane są skuteczne algorytmy testowania pierwszości   pewnej specjalnej klasy liczb, takich jak liczby Mersenne’a czy 



liczby Fermata. Liczby pierwsze n Mersenne’a są użyteczne ponieważ arytmetyka w polu Zn dla n może zostać bardzo 

skutecznie zaimplementowana (zobacz §14.3.4) .Test Luvcasa-Lehmera dla liczb Mersenne’a (Algorytm 4.37) jest takim 

właśnie algorytmem. 
4.35 Definicja Niech s ≥ 2 będzie liczbą całkowitą. Liczba Mersenne’a jest liczbą całkowitą w postaci 2s-1. Jeśli 2s-1 jest 

liczbą pierwszą, wtedy jest nazywana liczbą pierwszą Mersenne’a 
Poniżej podane są warunki aby liczba Mersenne’a była liczbą pierwszą 

4.36 Fakt Niech s ≥ 3. Liczba Mersenne’a n = 2s-1 jest liczbą pierwszą jeśli i tylko jeśli są spełnione dwa warunki: 
 (i) s jest liczbą pierwszą 

(ii) sekwencja liczb całkowitych zdefiniowanych przez u0 = 4 i uk+1 =(u2
k-2) mod n dla k ≥ 0 spełnia us-2 = 

0 
Fakt 4.36 prowadzi do następującego deterministycznego algorytmu czasu wielomianu dla określenia (z pewnością) czy 

liczba Mersenne’a jest liczbą pierwszą 

4.37 Algorytm Test pierwszości Lucasa-Lehmera dla liczb Mersenne’a 
WEJŚĆIE: liczba Mersenne’a n = 2s-1 przy s ≥ 3 
WYJŚĆIE: odpowiedź „liczba pierwsza” lub „liczba złożona” na pytanie :”Czy n jest liczbą pierwszą?” 

1. Używamy trywialnego dzielenia aby sprawdzić czy s ma czynniki pomiędzy 2 i [√s]. Jeśli tak, wtedy zwraca 

„liczba złożona” 
2. Ustawiamy u ← 4 
3. Dla k od 1 do s-2 wykonujemy: obliczamy u ←(u2-2) mod n 
4. Jeśli u = 0 wtedy zwracamy („liczba pierwsza”). W przeciwnym razie zwracamy („liczba złożona”) 

Nie wiadomo czy jest nieskończenie wiele liczb Mersenne’a.  

 

Testowanie  pierwszości przy użyciu faktoryzacji  n-1 

 

W tej części przedstawiono wyniki, które można wykorzystać do wykazania, że liczba całkowita n jest liczbą pierwszą, 

pod warunkiem, że znana jest faktoryzacja lub częściowa faktoryzacja n-1. Może wydawać się dziwne, aby rozważyć 

technikę, która wymaga faktoryzacji n-1 jako podproblemu – jeśli liczby całkowitego tego rozmiaru można rozkładane 

na czynniki, sama pierwszość z n może być określona przez faktoryzację . Jednak faktoryzacja n-1 może być łatwiejsza 

do obliczenia, jeśli n ma specjalną postać, taką jak liczba Fermata Inną sytuacją, w której faktoryzacja n-

1 może być łatwa do wyliczenia, jest sytuacja, w której kandydat n jest "skonstruowany" konkretnymi metodami. 
 

4.38. Fakt. Niech n ≥ 3 będzie liczbą całkowitą. Wtedy n jest liczbą pierwszą jeśi i tylko jeśli istnieje liczba całkowita a 

spełniająca : 
 

(i) an-1 ≡1 (mod n)  

(ii) a(n-1)q 1 (mod n) dla każdego pierwszego dzielnika q z n-1 
 

Ten wynik wynika z faktu, że Zn
*  ma element  rzędu n-1 , jeśli i tylko jeśli n jest liczbą pierwszą; element spełniający 

warunki (i) i (ii) ma kolejność n-1. 
 

4.39. Notka. (test pierwszości o Fakt 4.38) Jeśli n jest liczbą pierwszą, to liczba elementów rzędu n-1 jest dokładnie 

równa Φ(n-1).  Dlatego aby udowodnić kandydaturę n na liczbę pierwszą. można po prostu wybrać liczbę całkowitą  

  losowo  i używa Faktu 4.38 aby sprawdzić czy a ma rząd n-1. Jeśli tak jest , to n z pewnością jest liczbą 

pierwszą. W przeciwnym razie wybierana  i test jest powtarzany. Jeśli n jest rzeczywiście liczbą pierwszą, 

oczekiwana liczba iteracji przed wyborem elementu a rzędu n-1 to O(ln ln n); wynika stąd (n-1) / Φ(n-1) < 6 ln ln n dla n 

≥ 5 (Fakt 2.102).  Tak więc, jeśli takiego, a nie znaleziono po „rozsądnej” liczbę iteracji (np. 12 ln ln n) , to n jest 

prawdopodobnie złożone i powinno ponownie zostać poddane probabilistycznemu testowi pierwszości, takiemu jak 

Millera-Rabina (Algorytm 4.24). Ta  metoda jest w rzeczywistości probabilistycznym testem złożoności. Następny wynik 

daje pewną miarę udowodnienia pierwszości, który wymaga wiedzy o częściowej faktoryzacji n – 1 
 

4.40. Fakt (Twierdzenie Pocklingtona). Niech n ≥ 3 będzie liczbą całkowitą, i niech n = RF + 1 (tj. F dzieli n-1) gdzie 

faktoryzacji pierwszości z F jest F = Πt
j=1qej

j.  Jeśli istnieje liczba całkowita a spełnia: 
 

(i) an-1 ≡ 1 (mod n)  
(ii) gcd(a(n-1)/qj – 1,n) = 1 dla każdego j, 1 ≤ j ≤ t 

wtedy każdy pierwszy dzielnili p z n jest kongruentny do 1 modulo F. Wynika  z tego ,że jeśli F  > √n-1 wtedy n jest 

liczbą pierwszą. Jeśli n jest rzeczywiści liczbą pierwszą, to następujący wynik ustala ,że większość liczb całkowitych 

spełnia warunki (i) i (ii) w Fakcie 4.40, pod warunkiem, że  pierwsze dzielniki dla F > √n-1 są wystarczające duże. 
 

4.41. Fakt. Niech n = RF + 1 będzie nieparzystą liczbą pierwszą z F > √n-1 a gcd(R,F) = 1. Niech różne czynniki pierwsze 



z F to, q1,q2, …. qt. Wtedy prawdopodobieństwo ,że losowo wybrana podstawa a , 1 ≤ a ≤ n-1, spełnia zarówno : (i) an-1 

≡ 1 (mod n) i (ii) gcd(a(n-1)/q
j
 – 1, n) = 1 dla każdego j , 1 ≤ j  ≤ t, to Πt

j=1(1 -1/qj) ≥ 1 – Σt
j=1 1/qj . 

Zatem, jeśli znana jest faktoryzacja dzielnika F > √n-1  dla n-1 , wtedy  testując n na pierwszość, można po prostu wybrać 

losowe liczby całkowite a w przedziale [2,n-2] dopóki nie zostanie znalezione spełniające warunki (i) i (ii) z Faktu 4.40, 

implikując ,że n jest liczbą pierwszą. Jeśli takiego nie znaleziono po „rozsądnej” liczbie iteracji, wtedy n jest 

prawdopodobnie liczbą złożoną  i można to ustali , poddając je probabilistycznemu testowi pierwszości. Ta metoda jest 

w rzeczywistości probabilistycznym testem złożoności. Następny wynik podaje metodę udowodnienia pierwszości, która 

wymaga tylko faktoryzacji dzielnika F z n-1, które jest większe niż  
 

4.42 Fakt. Niech n ≥ 3 będzie nieparzystą liczbą całkowitą. Niech n = 2RF + 1 i załóżmy ,że istnieje liczba całkowita a 

spełniająca zarówno : (i) an-1 ≡ 1 (mod n) i (ii) gcd(a(n-1)-1 , n) = 1 dla każdego pierwszego dzielnika q dla F. Niech x ≥ 0 

i y zdefiniowane przez 2R = xF + y i 0 ≤ y < F. Jeśli F ≥  i jeśli y2 – 4x nie jest ani o ani doskonałym kwadratem, 

wtedy n jest liczbą pierwszą. 
 

4.3.3 Test sum Jacob’iego 

 

Test sumy Jacobiego jest kolejnym prawdziwym testem pierwszości. Podstawową ideą jest przetestowanie zestawu 

kongruencji, które są analogiami twierdzenia Fermata (Fakt 2.127 (i)) w pewnych pierścieniach cyklotomicznych. Czas 

działania testu sumy Jacobiego dla określenia wartości początkowej liczby całkowitej n jest równy O((ln n) c ln ln ln n) 

operacji bitowych dla pewnej stałej c. Jest to "prawie" algorytm wielomianowy, ponieważ wykładnik ln ln n działa jak 

stała dla zakresu wartości zainteresowanego n. Na przykład jeśli n ≤ 2512 , wtedy ln ln ln n < 1,78. Wersja testu pierwszości 

sum Jacob’iego w praktyce jest randomizowanym algorytmem kończącym się wewnątrz kroków O(k(ln n)c ln ln ln  n)  z 

prawdopodobieństwem co najmniej  1 – (1/2)k dla każdego k ≥ 1 i zawsze podaje poprawną odpowiedź. Wadą algorytmu 

jest to, że nie generuje on "certyfikatu", który umożliwiałby weryfikację odpowiedzi w znacznie krótszym czasie niż sam 

przebieg algorytmu. Test sumy Jacobiego jest rzeczywiście praktyczny w tym sensie, że pierwiastek liczb o kilkuset 

dziesiętnych cyfrach można obsłużyć w ciągu zaledwie kilku minut na komputerze. Jednak test nie jest tak łatwy do 

zaprogramowania, jak probabilistyczny test Millera-Rabina (Algorytm4.24), a wynikowy kod nie jest tak zwarty. 

Szczegóły algorytmu są skomplikowane i nie są tutaj podane. 
 

4.3.4 Testy wykorzystujące krzywe eliptyczne 

 

Algorytmy sprawdzające  pierwszość krzywej ekliptycznej są oparte na analogicznym twierdzeniu krzywych 

eliptycznych Pocklingtona (Fakt 4.40). Wersja algorytmu stosowanego w praktyce jest zwykle określana jako test Atkina 

lub algorytm wyznaczania pierwiastka krzywej eliptycznej (ECPP). Pod heurystycznymi argumentami, spodziewany czas 

działania tego algorytmu dla udowodnienia pierwszości liczby całkowitej n okazał się być operacją bitową O((ln n)6+ε) 
dowolnego ε > 0. Test Atkina ma tę przewagę nad testem sumy Jacobiego, że tworzy  krótki certyfikat pierwszości, który 

może być użyty do sprawnej weryfikacji pierwszorzędności liczby. Test Atkina został użyty do udowodnienia pierwszości 

liczb dłuższych niż 1000 cyfr dziesiętnych. 
 

4.4 Generowanie Liczb Piewszych 

Ta sekcja rozważa algorytmy generowania liczb pierwszych w celach kryptograficznych. Przedstawiono cztery algorytmy: 

Algorytm 4.44 do generowania prawdopodobnych liczb pierwszych, Algorytm 4.53 do generowania silnych liczb 

pierwszych, Algorytm 4,56 do generowania prawdopodobnych liczb pierwszych p i q odpowiednich do użycia w podpisie 

elektronicznym Algorytm (DSA) i algorytm 4.62 do generowania sprawdzalnych liczb pierwszych  

 

4.43 Uwaga (generowanie liczb pierwszych a testowanie pierwszości) Generowanie liczb pierwszych różni się od 

testowania pierwszości. Ten pierwszy umożliwia konstruowanie kandydatów o ustalonej formie, co może prowadzić do 

bardziej wydajnego testowania niż losowe kandydatury. 
 

4.4.1 Losowe wyszukiwanie prawdopodobnych liczb pierwszych 

 

Według twierdzenia liczby pierwszej (Fakt 2.95), proporcja liczb całkowitych (dodatnich) ≤ x, które są pierwszymi to 

około 1 / ln x.  Ponieważ połów wszystkich liczb całkowitych ≤ x jest parzystych, proporcja nieparzystych liczb 

całkowitych ≤ x , które są w przybliżeniu 2/ln x. Na przykład, odsetek wszystkich nieparzystych liczb całkowitych ≤ 

2512 , . które są liczbami pierwszymi wynosi w przybliżeniu 2/(512 ∙ ln(2)) ≈ 1/177. Sugeruje to, że rozsądną strategią 

wyboru losowego k-bitowej (prawdopodobnej) liczby pierwszej jest wielokrotne wybieranie losowych k-bitowych liczb 

całkowitych n, dopóki nie zostanie znalezione, że jest zadeklarowane jako "pierwsza" przez MILLER-RABIN (n, t) 

( Algorytm 4.24) dla odpowiedniej wartości parametru bezpieczeństwa t. Jeżeli losowa k-bitowa liczba nieparzysta n jest 

podzielna przez małą liczbę pierwszą, to jest mniej kosztowna obliczeniowo, aby wykluczyć kandydata n przez podział 

próbny, niż przy użyciu testu Millera-Rabina. Ponieważ prawdopodobieństwo, że losowa liczba całkowita n ma mały 

dzielnik główny, jest względnie duże, przed zastosowaniem testu Millera-Rabina, kandydat n powinien zostać 

przetestowany pod kątem małych dzielników poniżej z góry ustalonej granicy B. Można tego dokonać poprzez 



podzielenie n przez wszystkie liczby pierwsze poniżej B, lub obliczając największe wspólne dzielniki n i (wstępnie 

obliczone) produkty kilku liczb pierwszych ≤ B. Proporcja kandydatów  liczb całkowitych nieparzystych,, które nie są 

wykluczone przez to próbne dzielenia to Π3≤p≤B(1-1/p), co według twierdzenia Mertensa wynosi w przybliżenie 1,13/ln 

B (tutaj p oznacza wartości większe niż pierwotne). Na przykład , jeśli B = 256, wtedy tylko 20% kandydatów 

nieparzystych liczb całkowitych n przechodzi etap próbnego działania, tj. 80% jest odrzucanych przed przeprowadzeniem 

bardziej kosztownego testu Millera-Rabina. 
 

4.44 .Algorytm. Losowe wyszukiwanie liczby pierwszej za pomocą testu Millera-Rabina 
 

WYSZUKIWANIE LOSOWE(k,t) 

WEJŚCIE : liczba całkowita k, a parametr bezpieczeństwa 

WYJŚCIE : losowa k-bitowa prawdopodobna liczba pierwsza 

1.Genrujemy losową  nieparzystą liczbę całkowitą k-bitową n 

2.Użyjemy podziału próbnego aby określić cy n jest podzielne przez jakąkolwiek nieparzystą liczbę pierwszą ≤ B. Jeśli 

tak, przechodzimy do Kroku 1 
3.Jeśli MILLER-RABIB(n,t) wyświetli „liczbę pierwszą”, wtedy zwróci (n). W przeciwnym razie, przejdź do Kroku 1 

 

4.45. Notka (optymalny podział próbny związany z B). Niech E oznacza czas dla pełnego k-bitowego modułowego 

potęgowania, a Niech D oznacza czas wymagany do wykluczenia jednej małej liczby pierwszej jako dzielnika liczby 

całkowitej k-bitowej. (Wartości E i D zależą od konkretnej implementacji arytmetyki długiej liczby całkowitej). Następnie 

podział próbny związany B, który minimalizuje spodziewany czas działania algorytmu 4.44 w celu wygenerowania k-

bitowej liczby pierwszej jest w przybliżeniu B = E/D. Dokładniejsze oszacowanie optymalnego wyboru dla B można 

uzyskać eksperymentalnie. Nieparzyste liczby pierwsze do B mogą być wstępnie obliczone i zapisane w tabeli. Jeśli 

pamięć jest ograniczona, można użyć wartości B mniejszej niż wartość optymalna. Ponieważ test Millera-Rabina nie 

dostarcza matematycznego dowodu, że liczba rzeczywiście jest liczbą pierwszą, liczba n zwrócona przez algorytm 4.44 

jest prawdopodobnie liczbą pierwszą (definicja 4.5). Ważne jest zatem, aby oszacować prawdopodobieństwo, że n jest w 

rzeczywistości złożone. 
 

4.46 Definicja. Prawdopodobieństwo ,że LOSOWE-WYSZUKIWANIE(k,t) zwraca liczbę złożoną onaczoną przez pk,t, 
4.47 Notka (uwagi na temat szacowania pk,t). Kuszące jest wnioskowanie bezpośrednio z Faktu 4.25 ,że pk,t ≤ (1/4)t . To 

rozumowanie jest błędne (chociaż zwykle wniosek będzie słuszny w praktyce), ponieważ nie bierze pod uwagę rozkładu 

liczb pierwszych. (Na przykład, jeśli wszystkie kandydatury n zostały wybrane ze zbioru S liczb złożonych, 

prawdopodobieństwo błędu wynosi 1.) Poniższa dyskusja rozwija ten punkt. Niech X reprezentuje zdarzenie, które n jest 
złożony, i niech Yt oznacza zdarzenie, niż MILLER-RABIN (n, t) deklaruje, że n ma być pierwszą. Fakt 4.25 stwierdza ,że 

P(Yt|X) ≤ (1/4)t. Co jest istotne, jednak, oszacowanie pk,t   jest wielkością  P(X|Yt). Załóżmy ,że kandydaci n są losowani 

losowo ze zbioru S liczb nieparzystych, i załóżmy ,że p to prawdopodobieństwo, że n jest liczbą pierwsza (to zależy od 

kandydata z zestawu S). Załóżmy również ,że 0 < p <  1. Wtedy, z twierdzenia Bayes’a  (Fakt 2.10) 
 

 
Ponieważ P(Yt) ≥ p. Zatem prawdopodobieństwo P(X|Yt). może być znacznie większe niż  (1.4)t, jeśli p jest małe. Jednak 

prawdopodobieństwo błędu Millera-Rabina jesty zwykle znacznie mniejsze niż (1/4)t (Uwaga 4.26). Korzystając z 

lepszych oszacowań P(X|Yt). i szacunków liczby k-bitowych liczb pierwszych, wykazano ,że pk,t jest mniejsze niż (1/4)t 

dla wszystkich wystarczająco dużych k. Bardziej konkretny wynik jest następujący: jeśli kandydat n zostanie wybrany 

losowo z zestawu liczb nieparzystych w przedziale [3, x], wtedy  P(X|Yt).  ≤ (1/4)t dla wszystkich x ≥1060. Dalsze 

udoskonalenia dla P(X|Yt).pozwalają na następujące wyraźne górne ograniczenia dla pk,t dla różnych wartości k i t. 
 

4.48. Fakt. (niektóre górne granice w pk,t w Algorytmie 4.44) 
 

 
 

Na przykład, jeśli k = 512 i t = 6 , wtedy Fakt 4.48 (ii) daje  p512,6 ≤ (1.2)88. Innymi słowy, prawdopodobieństwo, że 

funkcja LOSOWE-WYSZUKIWANIE (512,6) zwraca 512-bitową całkowitą liczbę całkowitą, jest mniejsza niż (1/2)88. 

Stosując bardziej zaawansowane techniki, poprawiono górne granice pk; t podane przez Fakt 4.48. Te górne granice 

wynikają ze skomplikowanych wzorów, których tutaj nie podano. 
 

4.49 Notka. (kontrolowanie prawdopodobieństwa błędu). W praktyce zwykle jesteśmy skłonni tolerować 



prawdopodobieństwo błędu (1/2)80 przy użyciu algorytmu 4.44 w celu wygenerowania prawdopodobnych liczb 

pierwszych. Dla przykładowych wartości k, poniższa tabela podaje najmniejszą wartość t, która może pochodzić z faktów 

4.48, dla których pk,t ≤ (1/2)80.  
 

 
 

Na przykład przy generowaniu 1000-bitowych prawdopodobnych liczb pierwszych wystarczy Miller-Rabin z t = 3 

powtórzenia. Algorytm 4.44 wyklucza większość kandydatów na podstawie podziału próbnego (w kroku 2) lub 

wykonując tylko jedną iterację testu Millera-Rabina (w kroku 3). Z tego powodu jedynym efektem wyboru większego 

parametru bezpieczeństwa t na czas działania algorytmu będzie prawdopodobnie zwiększenie czasu wymaganego w 

końcowym etapie, gdy wybrana jest (prawdopodobna) liczba pierwsza .k. 

 

4.50 Uwaga. (test Millera-Rabina o podstawie a = 2). Test Millera-Rabina obejmuje potęgowanie podstawy a; można 

tego dokonać za pomocą powtarzanego algorytmu kwadratowego i mnożącego (Algorithm2.143). Jeśli a = 2, to mnożenie 

przez a jest prostą procedurą w stosunku do mnożenia przez a w ogóle. Jedna optymalizacja algorytmu 4.44 polega zatem 

na ustaleniu podstawy a = 2 przy pierwszym wykonaniu testu Millera-Rabina w kroku 3. Ponieważ większość liczb 

zespolonych nie przejdzie testu Millera-Rabina o podstawie a = 2, ta modyfikacja obniży oczekiwaną wartość czas 

działania algorytmu 4.44. 
 

4.51. Notka. (wyszukiwanie przyrostowe) 
(i) Alternatywną techniką generowania losowo wybranych kandydatów w kroku 1 algorytmu 4.444 jest najpierw 

wybranie losowej liczby nieparzystej k-bitowej n0, a następnie przetestowanie liczb s ,n =  n0, n0 + 2, n0+4, … ,n0+2(s -1) 

dla pierwszości. Jeśli okaże się, że wszystkie te kandydatury są złożone, algorytm ten okazał się nieskuteczny. Jeśli s = 

c∙ln2k gdzie c jest stałą, prawdopodobieństwo qk,t,s ., które ten przyrostowy wariant Algorytmu 4.44 zwraca liczbę 

zespoloną okazał się mniejszą niż  δk32-√k dla pewnej stałej δ .Poniższa tabela  podaje wyraźne granice tego 

prawdopodobieństwa błędu dla k = 500 i t ≤10. 
 

 
Przy rozsądnych założeniach liczbowo-teoretycznych, prawdopodobieństwo niepowodzenia algorytmu okazało się 

mniejsze niż 2e-2c dla dużego k (tutaj, e ≈ 2.71828) 
(ii) Wyszukiwanie przyrostowe ma tę zaletę, że potrzeba mniej losowych bitów. Co więcej, podział próbny przez małe 

liczby pierwsze w kroku 2 algorytmu 4.44 można osiągnąć bardzo wydajnie w następujący sposób. Najpierw obliczane 

są wartości R[p] = n0 mod p dla każdej nieparzystej liczby pierwszej p ≤  B. Za każdym razem, gdy 2 jest dodawane do 

bieżącego kandydata, wartości w tabeli R są aktualizowane jako R[p] ←  (R[p] +2) mod p. Kandydat przechodzi etap 

podziału próbnego wtedy i tylko wtedy, gdy żadna z wartości R [p] nie jest równa 0. 
(iii) Jeśli B jest duże, alternatywną metodą wykonania podziału próbnego jest zainicjowanie tabeli S[i] ← 0 dla 0 ≤ i ≤ 

(s-1); wejście S[i] odpowiada kandydatowi n0 + 2i.  Dla każdej nieparzystej liczby pierwszej p ≤ B, n0 mod p jest 

wyliczane. Niech j będzie najmniejszym indeksem dla której (n0 – 2j) ≡ 0 (mod p). Wtedy S[j] i każda pozycja pth po niej 

jest ustawiana na 1. Kandydat n0 + 2i wtedy przechodzi etap podziału prób wtedy i tylko wtedy, gdy S[i] = 0 .Zwróć 

uwagę ,że oszacowanie dla optymalnego podziału próbnego wiąże B podane w Notce 4.45. ,nie ma tu zastosowani (ani 

w (ii)0 ponieważ koszt podziału jest amortyzowany w stosunku do wszystkich kandydatów) 
 
4.4.2 Silne liczby pierwsze 

 

Kryptosystem RSA wykorzystuje moduł postaci n = pq, gdzie p i q są odrębnymi liczbami nieparzystymi. Liczby pierwsze 

p i q muszą mieć wystarczającą wielkość, aby faktoryzacja ich iloczynu wykraczało poza zasięg obliczeniowy. Co więcej, 

powinny one być losowymi liczbami pierwszymi w tym sensie, że są wybierane jako funkcja losowego wejścia przez 



proces określający grupę kandydatów o wystarczającej liczebności, że wyczerpujący atak jest niemożliwy. W praktyce, 

otrzymane liczby pierwsze muszą również mieć określoną wielkość bitową, aby spełnić specyfikacje systemu. Odkrycie 

kryptosystemu RSA doprowadziło do rozważenia kilku dodatkowych ograniczeń wyboru p i q, które są konieczne, aby 

zapewnić wynikowy system RSA bezpieczny przed atakiem kryptoanalitycznym i zdefiniowano pojęcie silnej liczby 

pierwszej  (definicja 4.52). Jak już wspomniano, obecnie uważa się że  silne liczby pierwsze oferują niewiele ochrony w 

porównaniu niż ta oferowana przez liczby pierwsze, ponieważ losowo wybrane  liczby pierwsze o rozmiarach typowo 

używanych w dzisiejszych modułach RSA będą spełniały ograniczenia z wysokim prawdopodobieństwem.  Z drugiej 

strony są one nie mniej bezpieczne i wymagają tylko minimalnego dodatkowego czasu do pracy obliczeniowej; w 

związku z tym nie ma niewielkich rzeczywistych dodatkowych kosztów ich używania. 
 

4.52 Definicja. Mówimy ,że liczba p jest silną liczbą pierwszą jeśli istnieją liczby całkowite r, s i t, takie ,że spełniają 

trzy warunki  
(i) p-1 ma duży oznaczony czynnik pierwszy oznaczony r; 

(ii) p+1 ma duży oznaczony czynnik pierwszy oznaczony s; i 

(iii) r-1 ma duży oznaczony czynnik pierwszy oznaczony t 

 
 W Definicji 4.52 precyzyjna kwalifikacja „duży” zależy od konkretnych ataków przed którymi się bronimy. 

 

4.52. Algorytm Algorytm Gordona dla generowania silnej liczby pierwszej 
PODSUMOWANIE : generowana jest silna liczba pierwsza p 

1.Wygeneruj dwie duże losowe liczby pierwsze s i t , mniej więcej równe długości bitowej (zobacz Notka 4.52) 

2.Wybierz liczbę całkowita i0 . Znajdź pierwszą liczbę pierwszą w sekwencji 2it + 1 dla i = i0,i0+1, i0 +2, … Oznaczmy 

tą liczbę pierwszą przez r = 2it+ 1  
3.Oblicz p0 = 2(sr-2 mod r)s-1 
4.Wybierz liczba całkowitą j0. Znajdź pierwszą liczbę pierwszą w sekwencji p0 + 2rs, dla j = j0 ; j0  + 1, j0 + 2, …. Oznacz 

tą liczbę pierwszą przez p = p0 + 2jrs 
5.Zwracamy(p) 

 

Uzasadnienie. Aby zobaczyć ,że liczba pierwsza p zwracana przez algorytm Gordona jest rzeczywiście silną liczbą 

pierwszą, najpierw zaobserwuj (zakładając r ≠ s), że sr-1 ≡ mod 1  (mod r); wynika to z twierdzenia Fermata (Fakt 2.127). 

Zatem p0 ≡ 1 (mod r) i p0 ≡ -1 (mod s). W końcu 
 

(i) p - 1 = p0 + 2jrs – 1 ≡ 0 (mod r) a zatem p-1 ma czynniki pierwszy r; 
(ii) p + 1 = p0 = 2jrs + 1 ≡ 0 (mod s) a zatem p + 1 ma współczynnik pierwszy s, i 
(iii) r – 1 = 2it ≡ 0 (mod t) a zatem r – 1 ma czynnik pierwszy t 

 

4.54. Notka. (implementacja algorytmu Gordona) 
 

(i) Liczby pierwsze s i t wymagane w Kroku  mogą być prawdopodobnymi liczbami pierwszymi generowanym 

przez Algorytm 4.4. Test Millera-Rabina (Algorytm 4.24) może być użyty do przetestowania każdego 

kandydata na pierwszeństwo w krokach 2 i 4, po wykluczeniu kandydatów podzielnych przez małą liczbę 

pierwszą mniejszą od pewnej granicy. Ponieważ test Millera-Rabina jest testem probabilistycznej 

pierwszorzędności, dane wyjściowe tej implementacji algorytmu Gordona jest prawdopodobną liczbą 

pierwszą. 
(ii) Starannie dobierając wielkości liczb pierwszych s, t oraz parametrów i0, j0, można kontrolować dokładną 

długość bitową wynikowej liczby pierwszej p. Zauważ, że długości bitowe r i s będą o połowę mniejsze niż 

p, podczas gdy długość bitowa t będzie nieco mniejsza niż wartość r. 
 

4.55 Fakt (czas działania algorytmu Gordona). Jeśli  test Millera-Rabina jest testem pierwszości stosowanym w Krokach 

1, 2 i 4, oczekiwany czas algorytmu Gordona dla znalezienia silną liczbę   wynosi tylko około 19% więcej czas niż 

oczekiwany czas zajmuje Algorytmowi 44 znalezienie losowej liczby pierwszej. 
 

4.4.3 Metoda NIST dla generowania liczb pierwszych DSA 

 

Niektóre  schematy klucza publicznego wymaga liczb pierwszych spełniających różne określone warunki, Na przykład 

NIST Digital Signature Algorithm (DSA) wymaga dwóch liczb pierwszych p i q spełniających następujące trzy warunki: 

 

(i) 2159 < q < 2160 , tzn. q jest 160-bitową liczbą pierwszą  
(ii) 2L-1 < p < 2L dla określonego L, gdzie L = 512 + 64l dla pewnego 0 ≤ l ≤ 8, i 

(iii) q podzielone przez p-1 

W tej sekcji przedstawiono algorytm generowania takich liczb pierwszych p i q. W dalszej części H oznacza funkcję 

skrótu SHA-1 (Algorytm 9.53), która mapuje łańcuchy bitów o długości bitowej < 264 do 160-bitowych kodów hash. 



Gdzie jest wymagana liczba całkowita x z zakresu 0 ≤ x < 2g, którego reprezentacja binarna to x = xg-12g-1  + xg-22g-2 +… 

+ x222 + x12 + x0 powinno zostać przekonwertowane do sekwencji g-bitowej (xg-1xg-2 … x2 x1x0) i na odwrót. 
 

4/56 Algorytm Metoda NIST dla generowania liczb pierwszych DSA 
WEJŚCIE : liczba całkowita k, 0 ≤ l ≤ 8 

WYJŚCIE : 160 bitowa liczba pierwsz q i L-bitowa liczba pierwsza p, gdzie L = 512 + 64l  i q(p-1) 

1. Oblicz L = 512 _ 64l Używając długiego dzielenia z (L-1) przez 160, znajdź n, b takie ,że L-1 = 160n + b, gdzie 0 

≤ b < 160 

2. Powtarzamy co następuje: 

2.1 Wybierz  losowe ziarna s (niekoniecznie tajne) długości bitowej g ≥ 160 

2.2 Oblicz U = H(s) H(s+1) mod 2g) 
2.3 Uformuj q z U przez ustawienie 1 na najbardziej znaczącym u najmniej znaczącym bicie 

U (Zauważ ,ze q jest 160 bitową liczbą nieparzystą) 

2.4 Test q dla pierwszości używająć MILLERA-RABINA(q,t) dla t ≥ 18 

Dopóki q nie zostanie uznane za (prawdopodobną) liczbę pierwszą 

 

 

3. Ustawiamy i ← 0, j ← 2 

4. Podczas gdy i < 4096 wykonujemy co następuje: 

 4.1 Dla k od 0 do n  wykonujemy co następuje : ustaw Vk ← H((s+j+k) mod 2g) 
 4.2 Dla liczby całkowitej W definiujemy poniżej, niech X =W + 2L-1 .(X jest L-bitową całkowitą) 

  
 4.3 Obliczamy c = X mod 2q i ustawiamy - = X –(c-1) (Zwróć uwagę ,że p ≡ 1 (mod 2q)) 

 4.4 Jeśli p ≥ 2L-1 wtedy 
  Test p pierwszości używając MILLER-RABINa(p,t) dla t ≥ 5. Jeśli p jesy (prawdopodobną) 

  liczbą pierwszą  wtedy zwraca(q,p) 

 4.5 Ustawiamy i ← i + 1, j ← j + n + 1 

 5. Przechodzimy do Kroku 2 

 

4.57. Notka (wybór testu pierwszości w Algorytmie 4.56) 
 

(i) Dokument FIPS 186, w którym pierwotnie opisano algorytm 4.56, określa jedynie, że w etapach 2.4 i 4.4 

należy zastosować solidny test pierwszorzędowości, tj. test pierwszości, w którym prawdopodobieństwo 

złożonej liczby całkowitej jako zadeklarowanej liczby pierwsze wynosi co najwyżej (1/2)80. Jeśli założymy 

heurystyczne, że q jest losowo wybraną 160-bitową liczbą całkowitą, to MILLER-RABIN (q, 18) jest solidnym 

testem dla pierwszości q. Jeśli przyjęto, że p jest losowo wybraną L-bitową liczbą całkowitą, to MILLER-

RABIN (p,5) jest solidnym testem dla pierwszości p. Ponieważ test Millera-Rabina jest testem 

probabilistycznej pierwszorzędności,  dane wyjściowe Algorytmu 4.56 jest prawdopodobną liczba pierwszą 
(ii) Aby poprawić wydajność, kandydujące liczby pierwsze q i p powinny być poddane podziałowi próbnemu 

przez wszystkie nieparzyste liczby pierwsze mniej niż niektóre powiązane B przed wywołaniem testu Miller-

Rabina. 

 

4.58 („słabe” liczby pierwsze nie mogą być celowo konstruowane). Algorytm 4.56 ma tę cechę, że losowy materiał 

siewny nie jest wprowadzany do części generującej liczby pierwsze samego algorytmu, ale raczej do nieprzewidywalnego 

i niekontrolowanego procesu randomizacji (kroki 2.2 i 4.1), którego wynik jest wykorzystywany jako rzeczywisty losowy 

materiał siewny. Wyklucza to manipulację wejściowego materiału siewnego do generowania liczby pierwszej. Jeśli 

nasiona s i licznik i zostaną podane do wiadomości publicznej, każdy może sprawdzić, czy q i p zostały wygenerowane 

przy użyciu zatwierdzonego narzędzia. Ta funkcja uniemożliwia organowi centralnemu, który generuje p i q jako 

parametry dla całego systemu do użycia w DSA, od celowego konstruowania "słabych" liczb pierwszych q i p, które 

mogłyby następnie wykorzystać do odzyskania kluczy prywatnych innych podmiotów. 
 

 

4.4.4 Konstruktywne techniki dla dowodliwych liczb pierwszych 

 

Algorytm Maurera (Algorytm 4.62) generuje losowe, dowodliwe liczby pierwsze, które są prawie równomiernie 

rozłożone na zbiorze wszystkich liczb pierwszych o określonym rozmiarze. Oczekiwany czas generowania liczby 

pierwszej jest tylko nieznacznie większy niż przy generowaniu prawdopodobnej liczby równej wielkości przy użyciu 

Algorytm 4.44 z parametrem bezpieczeństwa t = 1. (W praktyce można wybrać t > 1 w Algorytm 4.44; 4.49.) Główną 

ideą Algorytmu 4.62 jest Fakt 4.59, który jest niewielką modyfikacją twierdzenia Pocklington'a  (Fakt 4.40) i Faktem 

4.41. 

 



4.59 Fakt Niech n ≥ 3 będzie nieparzystą liczbą całkowitą i załóżmy ,że n = 1 + 2Rq gdzie q jest nieparzystą liczbą 

pierwszą. Załóżmy dalej ,że q > R 
(i) Jeśli istnieje liczba całkowita a spełniająca an-1 ≡ 1 (mod n) u gcs(a2R -1,n) = 1, wtedy n jest liczbą pierwszą 
(ii) Jeśli n jest liczbą pierwszą, prawdopodobieństwo ,że losowo wybrana podstawa a, 1 ≤ a ≤ n-1 spełnia an-1 ≡  1 (mod 

n) i gcd(a2R-1,n) = 1 to (1-1/q) 
 

Algorytm 4.62 rekurencyjnie generuje nieparzystą liczbę pierwszą q, a następnie wybiera losowe liczby całkowite R, R 

< q, dopóki  n = 2Rq + 1 może zostać sprawdzone jako pierwsza za pomocą Faktu 4.59 (i) dla pewnej podstawy a. Według 

Faktu 4.59 (ii) odsetek takich baz wynosi 1-1 = q dla liczby pierwszej n. Z drugiej strony, jeśli n jest złożone, to większość 

baz a nie spełni warunku an-1 ≡ 1 (mod n) 
 

4.60 Notka. (opis stałych c i m w Algorytmie 4.62) 
 

(i) Optymalna wartość stałej c określającej podział próbny związany B = ck2 w  Kroku 2 zależy od 

implementacji arytmetyki długiej liczby całkowitej i najlepiej określonej eksperymentalnie 
(ii) Stałą m = 20 zapewnia ,że I jest ma co najmniej 20 bitów ,a zatem przedział z którego wybrano R , a 

mianowicie [I + 1, 2I] , jest wystarczająco duże (dla wartości k  praktycznego zainteresowania), że 

najprawdopodobniej zawiera co najmniej jedną wartoś R, dla której n = 2Rq + 1 jest liczbą pierwszą 

 

4.61. Notka. (wielkość względna r z q w odniesieniu do n w Algorytmie 4.62). Wielkość względna r z q w odniesieniu 

do n jest zdefiniowany  przez r = lg q / lg n. Aby zapewnić ,że wygenerowana liczba pierwsza n jest wybierana losowo z 

zasadniczo jednolitym rozkładem z zestawu wszystkich k-bitowych liczb pierwszych,  wielkość pierwszego czynnika q 

n-1 musi być wybrana zgodnie z rozkładem prawdopodobieństwa największego czynnika głównego losowo wybranej 

liczby całkowitej k-bitowej. Ponieważ q musi być większe niż R, aby zastosować fakt 4.59, względny rozmiar r  z q jest 

ograniczony do przedziału [1/2; 1]. Można wywnioskować z Faktu 3.7 (i), że skumulowany rozkład prawdopodobieństwa 

względnej wielkości r największego czynnika pierwszego dużej losowej liczby całkowitej, biorąc pod uwagę, że r wynosi 

co najmniej ½ , wynosi (1 + lg r) dla ½ ≤ r ≤ 1. W kroku 4 Algorytmu 4.62, względny rozmiar r jest generowany zgodnie 

z tym rozkładem przez wybranie losowej liczby s ε [0; 1], a następnie ustawienie r = 2s-1. Jeśli k ≤ 2m następnie r zostaje 

wybrana jako najmniejsza dopuszczalna wartość, a mianowicie 1/2, w celu zapewnienia, że przedział, z którego wybrano 

R jest wystarczająco duży (patrz uwaga 4.60 (ii)). 
 

4.62 Algorytm. Algorytm Maurera dla generowania dowodliwych liczb pierwszych 
 

DOWODLIWA LICZBA PIERWSZA(k) 

WEJŚCIE :  dodatnia liczba całkowita 

WYJŚCIE : k-bitowa liczba pierwsza n 

 

1. (Jeśli k jest małe, wtedy test losowych całkowitych z próbnym dzieleniem. Tabela małych liczb pierwszych może 

zostać wyliczona dla tego celu) 

Jeśli k ≤ 20 wtedy powtarzamy co następuje: 

1.1 Wybierz losowo k-bitową liczbę nieparzystą n 

1.2 Użyj próbnego dzielenia przez  wszystkie liczby pierwsze mniejsze niż √n dla określenia czy n jest 

liczbą pierwszą 

1.3 Jeśli n jest liczbą pierwszą, wtedy zwracamy n 

 

2. Ustaw c ←0.1 i m ← 20 

3.(Podział próbny) Ustaw B ← c ∙ k2. 
4.(Generujemy r, rozmiar q względny  do n) . Jeśli k > 2m , wtedy powtarzamy co następuje : wybieramy  losową liczbę 

s w przedziale [0,1], ustawiamy r ← 2s-1, , dopóki (k – rk) > m . W przeciwnym razie (tj. k ≤ 2m) , ustaw r ← 0,5 

5.Obliczamy q ← DOWODLIWA_LICZBAPIERWSZA  

6.Ustaw   
7.sukces ← 0 

8.Dopóki (sukces = 0)  wykonuj co następuje: 

 8.1 (wybieranie kandydata liczby całkowitej n). Wybierz liczbę losową R w przedziale [I + 1,2I] i ustaw n 

` ←2Eq+1 

 8.2 Użyj próbnego działania do określenia czy n jest podzielne przez dowolną liczbę pierwszą < B 

  Jeśli tak nie jest , wykonaj co następuje: 

  Wybierz losową liczbę całkowitą a w przedziale [2,n-2]  

  Oblicz b ← an-1 mod n 
  Jeśli b = 1 wtedy wykonaj: 

   Oblicz b ← a2R mod n i d ← gcd(b – 1,n) 



   Jeśli d = 1 wtedy sukces ← 1 

 9. Zwracaamy(n) 

 

 

4.63 Notka (poprawki do Algorytmu 4,.62) 
 

(i) Przyspieszenie można osiągnąć, używając Faktu 4.42, zamiast Faktu 4.59 (i) do udowodnienia n = 2Rq + 1 

liczby pierwszej w kroku 8.2 algorytmu Maurera- fakt 4.42 wymaga tylko aby q było większe niż   
(ii) Jeśli kandydat n przejdzie podział próbny (w etapie 8.2), wówczas test Miller-Rabin (Algorytm 4.24) z 

pojedynczą podstawą  a = 2 powinien zostać wykonany na n,  tylko jeśli n przejdzie ten test należy podjąć 

próbę udowodnienia jej pierwotności (pozostała część etapu 8.2). Prowadzi to do szybszego wdrożenia ze 

względu na wydajność testu Millera-Rabina z pojedynczą podstawą a = 2 

(iii) Krok 4 wymaga użycia arytmetyki liczb rzeczywistych podczas obliczania 2s-1. Aby uniknąć tych obliczeń, 

można wstępnie obliczyć i przechować listę takich wartości dla wybranych  liczb losowych  s ε [0,1] 
 

4.64 Notka (dowodliwe liczby pierwsze vs prawdopodobne liczby pierwsze). Prawdopodobne liczby pierwsze mają 

przewagę nad liczbami możliwymi do udowodnienia, ponieważ algorytm 4.44 do generowania prawdopodobnych liczb 

pierwszych z t = 1 jest nieco szybszy niż algorytm Maurera. Co więcej, ta ostatnia wymaga więcej pamięci czasu pracy 

ze względu na jej rekurencyjny charakter. Dowodliwe liczby pierwsze są lepsze od  prawdopodobnych liczb pierwszych 

w tym sensie , że te pierwsze mają zerowe prawdopodobieństwo błędu. Jednak w każdej aplikacji kryptograficznej zawsze 

występuje niezerowe prawdopodobieństwo błędu jakiejś katastroficznej awarii, takie jak przeciwnik zgadujący tajny 

klucz lub awarię sprzętu. Ponieważ prawdopodobieństwo błędu prawdopodobnych liczb pierwszych można skutecznie 

obniżyć do akceptowalnie niskiego poziomu, wydaje się, że nie ma powodu, aby nakazać użycie liczb dowodliwych 

ponad prawdopodobne liczby pierwsze 
 

Nieredukowalne wielomiany nad ℤp. 
 

Przypomnijmy (Definicja 2.190) ,że wielomian f(x) ε Zp[x] stopnia m ≥ 1  jest nieredukowalny nad Zp jeśli nie może być 

zapisany jako iloczyn dwóch wielomianów w Zp[x] , każdy mający stopień mniejszy niż m. Taki wielomian f(x) może 

być używany dla reprezentowania elementów pola skończonego Fp
m jako Fp

m =  Zp[x] / f(x), zbiór wszystkich 

wielomianów w Zp[x] stopnia mniejszego niż m gdzie dodawanie i mnożenie wielomianów jest wykonywane modulo 

f(x). Ta sekcja przedstawia techniki  dla konstruowania wielomianów nieredukowalnych nad Zp gdzie jest liczbą pierwszą. 

Charakterystyka dwóch pól skończonych F2
m są szczególnie intersujące dla zastosowań kryptograficznych ponieważ 

arytmetyka w tych polach mogą być skutecznie wykonywane zarówno w oprogramowaniu i w sprzęcie .Z tego powodu , 

zwraca się szczególną uwagę na szczególny  przypadek nieredukowalnych wielomianów nad Z2. Arytmetyka w 

skończonych polach może być zwykle realizowana bardziej efektywnie, jeśli wybrany nieredukowalny wielomian ma 

kilka niezerowych wyrazów  Nieredukowalne trójmiany, tj. nieredukowalne wielomiany mające dokładnie trzy niezerowe 

wyrazy , są rozważane później. Wielomiany podstawowe, tj. nieredukowalne wielomiany f (x) z stopniem w Zp[x], dla 

których x jest generatorem F*
p

m, multiplikatywna grupa skończonego pola Fp
m = Zp[x] / f (x)) (definicja 2.228. Wielomiany 

podstawowe są również wykorzystywane do generowania liniowych sekwencji rejestru przesuwnego o maksymalnym 

możliwym okresie (Fakt 6.12). 
 

4.5.1 Wielomiany nieredukowalne 

 

Jeśli f(x) ∈  Zp[x] jest niedrukowalny nad Zp a a jest  elementem niezerowym w Zp , wtedy a ∙ f(x) jest również 

nieredukowalny nad Zp. W związku z tym wystarczy ograniczyć uwagę do wielomianów o współczynnikach całkowitych 

w Zp[x], tj .wielomianów których wiodący współczynnik jest 1, Zaobserwuj również ,że jeśli f(x) jest wielomianem 

nieredukowalnym, wtedy jego stały wyra musi być niezerowy. W szczególności, jeśli f(x) ∈ Z2[x] wtedy jego stałym 

wyrazem musi być 1. Istnieje formuła obliczania dokładnej liczby monicznych wielomianów nieredukowalnych z Zp[x] 

o stałym stopniu. 
 

4.65 Definicja. Niech m będzie dodatnią liczbą całkowitą. Funkcja Mobiusa μ jest definiowana przez  
 

 
 

4.66 Przykład (funkcja Mobiusa) Poniższa tabelka podaje wartości funkcji Mobiusa μ(m) dla pierwszych 10 wartości m 
 



 
 

4.67. Fakt (liczba monicznych wielomianów nieredukowalnych) Niech p będzie liczbą pierwszą a m dodatnią liczbą 

całkowitą 
 

(i) Liczb N,(m) monicznych nieredukowalnych wielomianów stopnia m w Zp[x] jest dana wzorem 
 

  
 gdzie sumowanie obejmuje wszystkie dodatnie dzielniki d z m 

 

(ii) Prawdopodobieństwo losowego monicznego wielomianu stopnia m z Zp[x] jest nieredukowalny nad Zp , 

wynosi w przybliżeniu 1/m.  Szczegółowiej liczba Np(m)  spełnia 
 

  
 

 Testowanie nieredukowalności  wielomianów w Zp[x] jest znacznie prostsze niż testowanie pierwszości 

 liczb całkowitych. Wielomian może być testowany pod kątem nieredukowalności, sprawdzając czy nie ma 

 on nieredukowalnych czynników  stopnia ≤ . Poniższy wynik prowadzi do wydajnej metody 

 (Algorytm 4.69) dla wykonania tego 
 

4.68. Fakt. Niech p będzie liczbą pierwszą i niech k będzie dodatnią liczbą całkowitą 
 

(i) Iloczyn wszystkich monicznych wielomianów nieredukowalnych w ℤp[x] stopnia dzielenia k jest równy  

xpk – x  

(ii) Niech f(x) będzie wielomianem stopnia m w ℤp[x] .Wtedy f(x) jest nieedukowalne nad ℤp  jeśli i tylko jeśli 

gcd(f(x), xpk – x) = 1 dla każdego i , 1 ≤ i ≤  
 

4.69 Algorytm Testowanie wielomian dla nieredukowalności 
 

WEJŚCIE : liczba pierwsza p i wielomian moniczny f(x) stopnia m w  ℤp[x] 

WYJŚCIE : odpowiedź na pytanie: „Czy f(x) jest nieredukowalny nad ℤp?” 
1. Ustaw u(x) ← x 

2. dla i od 1 do  wykonaj c następuje 
 2.1 Obliczamy u(x) ← u(x)p mod f(x) korzystając z Algorytmu 2.227 . (Zwróć uwagę ,że u(x) jest 

 wielomianem w ℤp[x] stopnia mniejszego niż m) 
 2.2 Oblicz d(x) = gcd(f(x), u(x) – x) (korzystając z Algorytmu 2.218) 

 2.3 Jeśli d(x) ≠ 1 wtedy zwracany(„redukowalny”) 

 3.Zwracamy(„nieredukowalny”) 

 

Fakt 4.67 sugeruje ,że jedną z metod znajdowania wielomianu nieredukowalnego stopnia m z ℤp[x] jest generowanie 

losowego wielomianu monicznego stopnia m w ℤp[x], przetestowanie go dla nieredukowalności i kontynuowanie dopóki 

nie zostanie znalezienie nieredukowalności. (Algorytm 4.70). Oczekiwana liczba wielomianów , które mają zostać 

wypróbowane , zanim zostanie znaleziona  nieredukowalność, jest przybliżona 
 

4.70 Algorytm Generowanie  losowych monicznych nieredukowalnych  wielomianów nad ℤp[x] 
 

WEJŚCIE : liczba pierwsza p i dodatnia liczba całkowita m 

WYŚCIE : moniczny wielomian nieredukowalny f(x) stopnia m w ℤp[x] 
1. Powtarzamy co następuje: 

 1.1 (Generowanie losowego monicznego wielomianu stopnia m w ℤp[x]). Losowo wybieramy liczby 

 całkowite a0, a1, a2 , … am-1, między 0 a p-1 przy a0 ≠ 0/ Niech f(x) będzie wielomianem  f(x) = xm + am-



 1xm-1+…+a2x2+a1x + a0. 

 1.2 Używamy Algorytmu 4.69 dla testowania czy f(x) jest nieredukowalny nad ℤp 
 Dopóki f(x) jest nieredukowalne 

2.Zwracamy(f(x)) 

 

Wiadomo, że oczekiwanym stopniem nieredukowalnego czynnika najmniejszego stopnia losowego wielomianu stopnia 

w ℤp[x] jest O (lg m). Stąd dla każdego wyboru z f(x), oczekiwana liczba czasu kroków 2.1 -  2.3  Algorytmu 4.69 jest 

iterowana O(lg m). Każda iteracja pobiera O((lg p(m2)  ℤp – operacji. Obserwacje te, razem z Faktem 4.67(ii) określa  

czas uruchomienia dla Algorytmu 4.70 
 

4.71. Fakt Algorytm 4.70 ma oczekiwany czas uruchomienia O(m3(lg m)(lg p)) ℤp – operacji 
 

Biorąc pod uwagę jeden nieredukowalny wielomian  stopnia m nad ℤp, uwaga 4.74 opisuje metodę, która jest bardziej 

wydajna niż algorytm 4.70, dla losowego generowania dodatkowych takich wielomianów. 
 

4.72 Definicja. Niech 𝔽p będzie polem skończonym o charakterystyce p i niech  α ∈  𝔽p . Wielomian minimalny z α nad 

ℤp jest  wielomianem monicznym najniższego stopnia w ℤp[x] mającym α jako pierwiastek 
 

4.73 Fakt. Niech 𝔽p będzie polem skończonych rzędu q = pm i niech α ∈  𝔽p. 
 

(i) Wielomian minimalny  z α nad ℤp ,  oznaczony mα(x), jest unikalny 

(ii) mα(x)  jest niedrukowalne nad ℤp  

(iii) Stopień mα(x)  jest  dzielnikiem z m 
(iv) Niech t będzie najmniejszą dodatnią liczbą całkowitą taką ,że αpt = α . Wtedy 

 

  
4.74. Notka (generowanie nowych nieredukowalnych  wielomianu z a danego). Załóżmy ,że f(y) jest danym 

nieredukowalnym wielomianem stopnia m nad ℤp. Pole skończone Fp
m  może być wtedy reprezentowane jako Fp

m = 

ℤp[y]/f(y)). Losowy moniczny nieredukowalny wielomian stopnia m nad ℤp może wydajnie generowany jak następuje. 

Najpierw generujemy  element losowy  α ∈  𝔽p
m a potem, powtarzając potęgowanie przez p, określając najmniejszą 

dodatnią liczbę całkowitą t dla której  αpt  = α . Jeśli t < m , wtedy generujemy nowy element losowy α ∈  𝔽p
m i p; 

powtarzamy; prawdopodobieństwo ,że t < m jest wiadome co  najmniej (lg m)/qm/2.  Jeśli rzeczywiście t = m, wtedy 

obliczamy mα(x) używa wzoru 
 

 
Wtedy mα(x) jest losowym monicznym nieredukowanym wielomianem  stopnia m w ℤp[x]. Ta metoda ma oczekiwany 

czas uruchomienia O(m3(lg p)) ℤp – operacji (porówna Fakt 4.71) 
 

4.52. Nieredukowalne trójmiany 

 

Jeśli wielomian f(x) w ℤ2[x] ma parzystą liczbę wyrazów niezerowych, wtedy f(1) = 0,  w następstwie czego (x+1) jest 

współczynnikiem z f(x). Zatem, najmniejsza liczba wyrazów niezerowych  nieredukowalnego wielomianu stopnia ≥ 2 w 

ℤ2[x] może mieć trzy. Nieredukowalny trójmian stopnia m z ℤ2[x] stopnia m musi być w postaci xm + xk + 1 , gdzie  1 ≤ 

k ≤ m-1. Wybierając nieredukowalny trójmian f(x) ∈   𝔽2[x] stopnia m dla przedstawienia elementów pola skończonego 

F2
m = ℤp[x]/f(x) może prowadzić do szybszej implementacji arytmetyki pola. Poniższe fakty są czasem przydatne przy 

wyszukiwaniu trójmianów  nieredukowalnych. 
 

4.75 Fakt.  Niech m będzie dodatnią liczbą całkowitą i niech k oznacza liczbę całkowitą w przedziale [1, m-1] 
 

(i) Jeśli trójmian xm + xk + 1 jest nieredukowalny nad ℤ2  wtedy xm + xm-k + 1 

(ii) Jeśli m ≡ 0 (mod 8), nie ma nieredukowalnego trójmianu stopnia m w ℤ2[x] 



(iii) Załóżmy ,że albo m ≡ 3 9mod 8 albo m ≡ 5 (mod 8), Wtedy konieczny warunek dla xm + xk + 1 będący 

nieredukowalny nad ℤ2 ,że albo k albo m-k muszą być z postaci 2d dla pewnych dodatnich dzielników d z 

m 
4.5.3 Wielomiany pierwotne 

 

Wielomiany pierwotne zostały wprowadzone na początku sekcji. Niech f(x) ∈ 𝔽 p[x] będzie nieredukowalnym 

wielomianem stopnia m . Jeśli faktoryzacja liczby całkowitej pm-1 jest znana, wtedy Fat 4.76 prowadzi do wydajnego 

algorytmu (Algorytm 4.77) dla testowania czy nie f(x) jest wielomianem  pierwotnym. Jeśli faktoryzacja pm-1 nie jest 

znana, nie ma znanego wydajnego algorytmu dla wykonania tego testu. 
 

4.76 Fakt.  Niech p będzie liczbą pierwszą i niech różnymi współczynnikami pierwszymi będą  pm – 1 będą r1, r2, …, rt. 

Wtedy wielomian nieredukowalny f(x) ∈  ℤp[x] jest pierwotny jeśli i tylko jeśli  dla każdego i, 1 ≤ i ≤ t :  
 

 
 

(To znaczy, x jest elementem rzędu pm – 1 w polu ℤp[x]/f(x))) 
 

4.77 Algorytm. Testowanie czy wielomian nieredukowalny jest pierwotny 
 

WEJŚCIE : liczba pierwsza p, dodatnia liczba całkowita m , odrębne współczynniki pierwsze, r1,r2, …, rt z pm-1 i  

 moniczny wielomian nieredukowalny  f(x) stopnia m w ℤp[x] 
WYJŚCIE : odpowiedź na pytanie : „Czy f(x) jest wielomianem pierwotnym?” 

1.`. Dla i  od 1 do t wykonaj co następuje: 

 1.1 Oblicz l(x) = x(pm-1)/r
i mod  f(x) (używając Algorytmu 2.227) 

 1.2 Jeśli l(x) = 1 wtedy zwraca („nie pierwotny”) 

2.Zwraca(„pierwotny”) 

 

Jest dokładnie Φ(pm-1)/m monicznych pierwotnych wielomianów stopnia m w ℤp[x] (Fakt 2.230), gdzie Φ jest funkcją 

phi Eulera (Definicja 2.100). Ponieważ  liczba monicznych wielomianów nieredukowalnych stopnia m w  ℤp[x] jest z 

grubsza równa pm/m , wynika stąd ,że prawdopodobieństwo losowego monicznego wielomianu stopnia m w ℤp[x]  

będącego pierwotnym to w przybliżeniu Φ(pm-1)/pm. Wykorzystując dolną granicę dla funkcji phi  Eulera (Fakt 2.102) to 

prawdopodobieństwo może być co najmniej  1/(6 ln ln pm). Sugeruje to następujący algorytm generowania pierwotnych 

wielomianów 
 

4.78 Algorytm. Generowanie losowego monicznego wielomianu pierwotnego nad ℤp 
 

WEJŚCIE : liczba pierwsza p, liczba całkowita m ≥ 1 i odrębne czynniki pierwsze r1,r2,…,rt z pm -1 

WYJŚCIE : moniczny wielomian pierwotny f(x) stopnia m w ℤp[x] 
1.Powótrz co następuje 

 1.1. Użyj Algorytmu 4.70 dla wygenerowania losowego nieredukowalnego monicznego wielomianu f(x) 

 stopnia m w ℤp[x] 
 1.2 Użycie Algorytmu 4.77 dla przetestowania czy f(x) jest pierwotne 

 Dopóki f(x) jest pierwotne  

 

2.Zwraca (f(x)) 

 

Jeśli pm-1  jest liczbą pierwszą , wtedy Fakt 476 implikuje ,że każdy nieredukowalny wielomian stopnia m  w ℤp[x] jest 

również pierwotny. 
 

 

Generatory i elementy wyższego rzędu 

 

Przypomnijmy (Definicja 2.169) ,że jeśli G jest (multiplikatywną grupą skończoną), to rząd elementu a ∈  G jest 

najmniejszą liczba dodatnią t taką ,że at = 1. Jeśli jest n elementów w G, i jeśli a ∈ G jest elementem rzędu n, wtedy 

mówimy ,że G  będzie cykliczna a , a jest nazywany generatorem lub elementem pierwotnym z G (Definicja 2.167). 

Szczególnie interesujące dla aplikacji kryptograficznych są multiplikatywne grupy ℤp
*  liczb całkowitych modulo a  

liczby pierwszej p i multiplikatywna grupa 𝔽2
m*   ze skończonego pola  𝔽2

m
 o charakterystyce dwa; grupy te są cykliczne 

(Fakt 2.213). Równie interesująca jest grupa ℤn
* (Definicja 2.124), gdzie n jest iloczynem dwóch różnych nieparzystych 

liczb pierwszych. Ta sekcja działa z problemem znajdowania generatorów i innych elementów wyższego rzędu w ℤp
*, 



𝔽2
m  i ℤp

n. 

Algorytm 4.79 jest efektywną metodą ustalania kolejności elementu grupy, biorąc pod uwagę pierwotną faktoryzację 

porządku grupowego n. Poprawność algorytmu wynika z faktu, że kolejność elementu musi być podzielona przez n (Fakt 

2.171). 

 

4.79 Algorytm. Określanie kolejności elementu grupy 

 

WEJŚCIE : (multipliatywna) skończona grupa G  rzędu n, element a ∈ G i faktoryzacja pierwsza n = p1
c
1p2

c
2…pk

ck . 

WYJŚCIE :  kolejność t z a 

 

1. Ustawienie t ← n 

2.dla i od 1 do k wykonaj co następuje: 

 2.1 Ustaw t ← t/pi
c
i . 

 2.2 Obliczanie a1 ← at. 

 2.3 Podczas gdy a1 ≠ 1 wykonaj co następuje : oblicz a1 ← a1
p
i i ustaw t ← t∙ pi. 

3.Zwraca(t) 

 

Przypuśćmy ,że G jest cykliczną grupa rzędu n. Wtedy dla każdego dzielnika d z n , liczba elementów rzędu d w G jest 

dokładnie Φ(d) (Fakt 2.173(ii), gdzie Φ jest funkcją phi Eulera (Definicja 2.100). W szczególności , G ma dokładnie Φ(n) 

generatorów za zatem prawdopodobieństwo losowego elementu w G będzie generatorem to Φ(n)/n . Używając niższej 

granicy dla funkcji phi Eulera (Fakt 2.102) to prawdopodobieństwo może wydawać się być co najmniej  1/(6 ln ln n). 

Sugeruje to następujący efektywny randomizowany algorytm do znajdowania generatora grupy cyklicznej. 

 

4.80 Algorytm Znajdowanie generatora grupy cyklicznej 

 

WEJŚCIE : grupa cykliczna G rzędu n, a faktoryzacja liczb pierwszych n = p1
c
1p2

c
2…pk

ck . 

WYJŚCIE : generator α z G 

1. Wybier losowy element α w G 

2. Dla i od 1 do k wykonaj co następuje: 

 2.1 Oblicz b ← αn/p
i.  

 2.2 Jeśli b = 1 wtedy przechodzimy do Kroku 1 

3.Zwracamy(α) 

 

4.81 Notka. (elementy grupy wyższego rzędu). W niektórych sytuacjach może być pożądane posiadanie elementu o 

wysokim porządku, a nie generatora. Biorąc pod uwagę generator α w cyklicznej grupie G rzędu n i danym dzielniku d z 

n, element β rzędu d w G może być efektywnie uzyskany w następujący sposób : β = αn/d.  Jeśli q jest dzielnikiem 

pierwszym rzędu n grupy cyklicznej G, wtedy poniższa metoda znajduje element β ∈ G rzędu w bez wcześniejszego 

posiadania generatora z G: wybierz losowo elementy g ∈ G i oblicz β = gn/g, powtarzamy dopóki β ≠ 1 

 

4.82. Notka. (generatory z 𝔽2
m* ) Istnieją dwa podstawowe podejścia do znalezienia generatora 𝔽2

m*. Obie techniki 

wymagają faktoryzacji rzędu 𝔽2
m*, a mianowicie 2m – 1 

 

(i) Generowanie monicznego pierwotnego wielomianu f(x) stopnia m nad ℤ2 (Algorytm 4.78). Pole skończone 

𝔽2
m może być potem reprezentowane  jako ℤ2[x]/f(x), zbiór wszystkich wielomianów nad ℤ2  modulo  f(x) 

a element α = x jest generatorem 

(ii) Wybierz metodę dla reprezentowania najpierw elementów z  𝔽2
m. .Potem użyj Algorytmu 4.80 z G = 𝔽2

m* a 

n = 2m – 1 dla znalezienia generatora dla 𝔽*
2
m 

  

 Jeśli n = pq  gdzie  p i q są różnymu liczbami pierwszymi, wtedy ℤn
* jest nie-cykliczną grupą rzędu Φ(n) = 

 (p-1)(1q-1). Maksymalny rząd elementu w ℤn
* to lcm(p-1, -1). Algorytm 4.83 jest metodą generowania 

 takiego elementu który wymaga faktoryzacji z p-1 i q-1 

 

4.83 Algorytm Wybieranie elementi maksymalnego rzędu w ℤn
* gdzie n = pq 

 

WEJŚCIE : dwie różne nieparzyste liczby pierwsze p, q. i faktoryzacja z p-1 i q-1 

WYJŚCIE : element α maksymalnego rzędu lcm(p-1,q-1) w ℤn
* gdzie n = pq 

1. Użyj Algorytm 4.80 z G = ℤp
* gdzie n = p -1 aby znaleźć generator α z ℤp

* . 

2. Użyj Algorytmu 4.80 z G = ℤq
* a n = q-1 aby znaleźć generator b z ℤq

* . 

3.Użyj algorytmu Gaussa (Algorytm 2.121) aby znaleźć liczbę całkowitą α , 1 ≤ α ≤ n-1, spełniająca α ≡ a mod p i α ≡  b 

(mod q) 

4.Zwraca(α) 

 

4.6.1 Wybór liczby pierwszej i generatora ℤ*
p  



W aplikacjach kryptograficznych, dla których generator ℤ*
p  jest wymagany, zwykle ma się elastyczność wyboru liczby 

pierwszej . Aby zabezpieczyć się przed algorytmem Pohliga-Hellmana do obliczania dyskretnych logarytmów (Algorytm 

3.63), wymaganiem bezpieczeństwa jest to, że p-1 powinien zawierać "duży" czynnik pierwszy q. W tym kontekście 

"duży" oznacza, że wielkość √ q reprezentuje niewykonalną ilość obliczeń; na przykład q  ≥ 2160. Sugeruje to następujący 

algorytm wyboru odpowiednich parametrów (p, α) 

 

4.84 Algorytm Wybieranie k-bitowej liczby pierwszej o i generatora α z ℤ*
p 

 

WEJŚCIE : wymaganej długości bitowej k z liczby pierwszej i bezpieczny parametr t 

WYJŚCIE : k-bitowa liczba pierwsza p taka ,że p -1  ma pierwszy czynnik ≥ t i generator α z ℤ*
p 

1.Powtarzamy co następuje: 

 1.1  Wybierz losową k-bitową liczbę pierwszą p (na przykład używając Algorytmu 4.44) 

 1.2 Współczynnik p-1 

 Dopóki p-1 ma współczynnik pierwszy ≥ t 

2.Używamy Algorytmu 4.80 z G =  ℤ*
p i n = p-1 aby znaleźć generator α z ℤ*

p 

3.Zwraca(p,α) 

 

Algorytm 4.84 jest relatywnie niewydajny ponieważ wymaga użycia algorytmu faktoryzacji liczby całkowitej w kroku 

1.2. Alternatywnym podejściem jest generowanie liczby pierwszej p przez wybranie dużej liczby pierwszej q, a następnie 

wybranie względnie małych liczb całkowitych R losowo, aż p = 2Rq +1 będzie liczbą pierwszą. Ponieważ p-1 = 2Rq, 

faktoryzacja p - 1 może być uzyskana przez faktorowanie R. Szczególnie dogodna sytuacja zachodzi poprzez narzucenie 

warunku R = 1. W tym przypadku faktoryzacja p - 1 jest po prostu 2q. Ponadto, ponieważ Φ(p - 1) = Φ (2q) = Φ (2)Φ (q ) 

= q - 1, prawdopodobieństwo, że losowo wybrany element α ∈ ℤ*
p  jest generatorem q-1/ 2q ≈ ½ 

 

4.85 Definicja  Bezpieczna liczba pierwsza p jest to liczba pierwsza w postaci p = 2q + 1 gdzie q jest liczbą pierwszą . 

Algorytm 4.86 generuje bezpieczną (prawdopodobną) liczbą pierwszą p i generator z  ℤ*
p   

 

4.86 Algorytm Wybieranie k-bitowej bezpiecznej liczby pierwszej p i generatora α z ℤ*
p   

 

WEJŚCIE :  wymaganej długości bitowej k z liczby pierwszej 

WYJŚCIE : k-bitowa bezpieczna liczba pierwsza p i generator α z ℤ*
p  . 

1.Wykonaj co następuje: 

 1.1 Wybierz losową (k-1) – bitowa liczbę pierwszą q (na przykład używając Algorytmu 4.44) 

 1.2 Oblicz p ← 2q + 1, i przetestuj czy p jest liczbą pierwszą (na przykład używając próbne dzielenie pzez 

 małe liczby pierwsze i Algorytm 4.24) 

 Dopóki p jest liczbą pierwszą 

2.Użyj Algorytmu 4.80 dla znalezienia generatora α z ℤ*
p   

3.Zwraca(p,α) 



                                                    

ROZDZIAŁ PIĄTY : PSEUDOLOSOWE BITY I SEKWENCJE 

 

5.1 Wprowadzenie 
 

Bezpieczeństwo wielu systemów kryptograficznych zależy od generowania nieprzewidywalnych wielkości 

Przykłady obejmują strumień klucza w bloku jednokierunkowym, tajny klucz w algorytmie szyfrowania DES, 

liczby pierwsze p , q w szyfrowaniu RSA) i schematów podpisu cyfrowego, klucz prywatny a w DSA i 

wyzwania stosowane w systemach identyfikacji wyzwanie-odpowiedź . We wszystkich tych przypadkach 

generowane ilości muszą mieć wystarczającą wielkość i być "losowe" w tym sensie, że prawdopodobieństwo 

wyboru konkretnej wartości musi być na tyle małe, aby uniemożliwić przeciwnikowi uzyskanie przewagi 

poprzez optymalizację strategii wyszukiwania opartej na takim prawdopodobieństwie. Na przykład kluczowa 

przestrzeń dla DES ma rozmiar 256. Jeśli tajny klucz k został wybrany przy użyciu prawdziwego generatora 

losowego, przeciwnik musiałby spróbować 255 możliwych kluczy przed odgadnięciem właściwego klucza k. 

Jeśli, z drugiej strony, klucz K został wybrany przez wybranie 16-bitowego losowego tajnego s, a następnie 

rozwinięcie go do 56-bitowego klucza k przy użyciu skomplikowanej, ale publicznie znanej funkcji f, 

przeciwnik potrzebowałby średnio tylko wypróbować 215 możliwych kluczy (uzyskanych przez uruchomienie 

każdej możliwej wartości dla s przez funkcję f). W niniejszym rozdziale rozważono techniki generowania 

losowych i pseudolosowych bitów i liczb. Powiązane techniki generowania bitów pseudolosowych, które są 

ogólnie omawiane w literaturze w kontekście szyfrów strumieniowych, w tym liniowe i nieliniowe rejestry 

przesunięcia zwrotnego oraz tryb sprzężenia zwrotnego wyjścia (OFB) szyfrów blokowych są omówione w 

innym miejscu w tym tekście 

 

5.1.1 Tło i Klasyfikacja 

 

5.1 Definicja. Losowy generator bitów to urządzenie lub algorytm, który wyprowadza sekwencję statystycznie 

niezależnych i nieobciążonych cyfr binarnych. 

 

5.2 Uwaga. (bity losowe vs liczby losowe) Do generowania (równomiernie rozłożonych) liczb losowych 

można użyć losowego generatora bitów. Na przykład losową liczbę całkowitą w przedziale [0; n] można 

uzyskać, generując losową sekwencję bitów o długości [lg n] + 1 i przekształcając ją w liczbę całkowitą; jeśli 

wynikowa liczba całkowita przekracza n, jedną z opcji jest jej odrzucenie i wygenerowanie nowej losowej 

sekwencji bitowej. 5.2 opisuje niektóre fizyczne źródła losowych bitów, które są używane w praktyce. Idealnie, 

sekrety wymagane w algorytmach kryptograficznych i protokołach powinny być generowane z (prawdziwym) 

losowym generatorem bitów. Generowanie losowych bitów jest jednak nieefektywną procedurą w większości 

praktycznych środowisk. Ponadto, może być niepraktyczne bezpieczne przechowywanie i przesyłanie dużej 

liczby losowych bitów, jeśli są one wymagane w zastosowaniach takich jak jednorazowa podkładka. W takich 

sytuacjach problem można poprawić, zastępując generator bitów losowym generatorem bitów 

pseudolosowych. 

 

5.3 Definicja Generator bitów pseudolosowych (PRBG) jest deterministycznym algorytmem, który, biorąc 

pod uwagę prawdziwie losową dwójkową sekwencję długości k, wyprowadza binarny ciąg długości l >> k 

"wydaje się" przypadkowe. Wejście do PRBG jest nazywane ziarnem, podczas gdy wyjście PRBG jest 

nazywane pseudolosową sekwencją bitów. 

Wyjście z PRBG nie jest przypadkowe; w rzeczywistości liczba możliwych sekwencji wyjściowych wynosi 

co najwyżej niewielką część, mianowicie 2k / 2l, wszystkich możliwych binarnych sekwencji o długości l. 

Chodzi o to, aby wziąć małą, naprawdę losową sekwencję i rozszerzyć ją do sekwencji o znacznie większej 

długości, w taki sposób, aby przeciwnik nie mógł skutecznie odróżnić wyjściowych sekwencji PRBG od 

prawdziwie losowych sekwencji o długości l. 5.3 omawia techniki ad-hoc do generowania bitów 

pseudolosowych. Aby uzyskać pewność, że takie generatory są bezpieczne, należy poddać je różnym testom 

statystycznym, zaprojektowanym w celu wykrycia specyficznych cech oczekiwanych od losowych sekwencji. 

Zbiór takich testów podano w 5.4. Jak pokazuje poniższy przykład, przejście tych testów statystycznych jest 

koniecznym, ale niewystarczającym warunkiem, aby generator był bezpieczny. 

 

5.4 Przykład. (liniowe generatory kongruencji). Liniowy generator kongruencji tworzy pseudolosowa 

sekwencję liczb x1,x2, x3…., zgodnie  z liniowym powtarzaniem 



 

 
 

liczby całkowite a,b  i m są parameteami, które charakteryzują generator, podczas gdy x0 jest  (tajnym 

nasieniem). Podczas gdy generatory takie są powszechnie używane do celów symulacyjnych i algorytmów 

probabilistycznych, i przechodzą testy statystyczne 5.4, są przewidywalne, a przez to całkowicie 

niezabezpieczone w celach kryptograficznych: z uwagi na częściową sekwencję wyjściową, pozostałą część 

sekwencji można zrekonstruować, nawet jeśli parametry a, b i m są nieznane. Minimalne wymaganie 

bezpieczeństwa dla generatora bitów pseudolosowych polega na tym, że długość k losowego materiału 

siewnego powinna być wystarczająco duża, aby przeszukiwanie ponad elementów 2k (całkowita liczba 

możliwych nasion) było niemożliwe dla przeciwnika. Dwa ogólne wymagania to to, że sekwencje wyjściowe 

PRBG powinny być statystycznie nieodróżnialne od prawdziwie losowych sekwencji, a bity wyjściowe 

powinny być nieprzewidywalne dla przeciwnika o ograniczonych zasobach obliczeniowych; wymagania te 

zostały ujęte w definicjach 5.5 i 5.6. 

 

5.5 Definicja Mówi się, że generator pseudolosowych bitów przechodzi wszystkie testy statystyczne 

wielomianu-czasu2, jeżeli żaden algorytm wielomianowy nie może poprawnie rozróżnić między sekwencją 

wyjściową generatora a prawdziwie losową sekwencją o tej samej długości z prawdopodobieństwem znacznie 

większym niż 1/2.  

 

5.6 Definicja Mówi się, że pseudolosowy generator bitów przechodzi następny test bitowy, jeśli nie ma 

algorytmu wielomianowego czasu, który na wejściu pierwszych l bitów sekwencji wyjściowej s może 

przewidzieć (l + 1) st bit s z prawdopodobieństwem znacznie większym niż 1/2. 

Chociaż definicja 5.5 wydaje się narzucać bardziej rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa 

generatory bitów pseudolosowych niż definicja 5.6, następny wynik potwierdza, że są one równoważne 

 

5.7 Fakt (uniwersalność następnego testu bitowego) Generator bitów pseudolosowych przechodzi test 

następnego bitu wtedy i tylko wtedy, gdy przejdzie wszystkie statystyczne testy czasu wielomianowego. 

 

5.8 Definicja PRBG, który przejdzie test następnego bitu (prawdopodobnie w pewnym prawdopodobnym, ale 

nieudowodnionym matematycznym założeniu, takim jak trudność z faktoryzacją liczb całkowitych), 

nazywany jest kryptograficznie bezpiecznym generatorem bitów pseudolosowych (CSPRBG). 

 

5.9 Uwaga (asymptotyczny charakter definicji 5.5, 5.6 i 5.8) Każda z trzech powyższych definicji jest podana 

w terminologiach złożoności-teorii i ma charakter asymptotyczny, ponieważ pojęcie "wielomianowego czasu" 

ma sens tylko dla asymptotycznie dużych danych wejściowych; wynikające z tego pojęcia bezpieczeństwa są 

względne w tym samym sensie. Aby być bardziej precyzyjnym w Definicjach 5.5, 5.6,5.8 i Fakcie 5.7, 

generator pseudolosowych bitów jest w rzeczywistości rodziną takich PRBG. Tak więc teoretyczne wyniki 

bezpieczeństwa dla rodziny PRBG są jedynie pośrednim wskaźnikiem bezpieczeństwa poszczególnych 

członków. 

Dwa kryptograficznie bezpieczne generatory bitów pseudolosowych są przedstawione w 5.5 

 

5.2 Losowe generowanie bitów 
 

Generator bitów losowych (prawdziwy) wymaga naturalnie występującego źródła losowości. Projektowanie 

urządzenia sprzętowego lub oprogramowania w celu wykorzystania tej losowości i utworzenia sekwencji 

bitów, która jest wolna od błędów i korelacji, jest trudnym zadaniem. Dodatkowo, dla większości zastosowań 

kryptograficznych generator nie może być przedmiotem obserwacji lub manipulacji przez przeciwnika. Ta 

sekcja bada niektóre potencjalne źródła losowych bitów. Generatory bitów losowych oparte na naturalnych 

źródłach losowości podlegają wpływowi czynników zewnętrznych, a także awarii. Konieczne jest okresowe 

testowanie takich urządzeń, na przykład za pomocą testów statystycznych 5.4 

 

(i) Generatory sprzętowe 

Oparte na sprzęcie losowe generatory bitowe wykorzystują przypadkowość, która występuje w niektórych 

zjawiskach fizycznych. Takie procesy fizyczne mogą wytwarzać bity, które są stronnicze lub skorelowane, w 

którym to przypadku powinny być one poddane technikom usuwania skosu wymienionym w punkcie (iii) 



poniżej. 

Przykłady takich zjawisk fizycznych obejmują: 

1. upłynął czas między emisją cząstek podczas rozpadu promieniotwórczego; 

2. szum termiczny z diody półprzewodnikowej lub rezystora; 

3. niestabilność częstotliwości oscylatora swobodnego; 

4. ilość kondensatora półprzewodnikowego izolatora ametalowego jest ładowana w ustalonym okresie czasu; 

5. turbulencja powietrza w szczelnym napędzie dysku, która powoduje losowe wahania dysku czas 

oczekiwania na odczyt sektora napędu; i 

6. Dźwięk z mikrofonu lub wejścia wideo z kamery. 

Generatory oparte na dwóch pierwszych zjawiskach generalnie musiałyby być budowane zewnętrznie do 

urządzenia za pomocą losowych bitów, a zatem mogą podlegać obserwacji lub manipulacji przez przeciwnika. 

Generatory oparte na oscylatorach i kondensatorach mogą być budowane na urządzeniach VLSI; mogą być 

zamknięte w odpornym na manipulacje sprzęcie, a tym samym chronione przed aktywnymi przeciwnikami. 

 

(ii) Generatory programowe 

Projektowanie losowego generatora bitów w oprogramowaniu jest jeszcze trudniejsze niż w przypadku sprzętu. 

Procesy, na których można opierać się losowe generatory bitowe oprogramowania, obejmują: 

1. zegar systemowy; 

2. upływ czasu między naciśnięciami klawiszy lub ruchem myszy; 

3. zawartość buforów wejściowych / wyjściowych; 

4. dane wejściowe użytkownika; i 

5. wartości systemu operacyjnego, takie jak obciążenie systemu i statystyki sieci. 

Zachowanie takich procesów może się znacznie różnić w zależności od różnych czynników, takich jak 

platforma komputerowa. Trudno też powstrzymać przeciwnika od obserwowania lub manipulowania tymi 

procesami. Na przykład, jeśli przeciwnik ma z grubsza pojęcie, kiedy generowana jest losowa sekwencja, może 

ona odgadnąć zawartość zegara systemowego w tym czasie z dużą dokładnością. Dobrze zaprojektowany 

programowy generator bitów powinien wykorzystywać jak najwięcej dobrych źródeł przypadkowości, jakie 

są dostępne. Używanie wielu źródeł chroni przed możliwością, że niektóre źródła zawiodą lub będą 

obserwowane lub manipulowane przez przeciwnika. Każde źródło powinno być próbkowane, a sekwencje 

próbek powinny być łączone przy użyciu złożonej funkcji mieszania; jedną z zalecanych technik dla 

osiągnięcia tego jest zastosowanie kryptograficznej funkcji mieszającej, takiej jak SHA-1 (Algorytm 9.53) lub 

MD5 (Algorytm 9.51) do łączenia próbkowanych sekwencji. Celem funkcji mieszania jest destylacja 

(prawdziwych) losowych bitów z próbkowanych sekwencji. 

 

(iii) De-skewing Naturalne źródło losowych bitów może być wadliwe pod tym względem, że bity wyjściowe 

mogą być stronnicze (prawdopodobieństwo źródła wysyłającego 1 nie jest równe 1 2) lub skorelowane 

(prawdopodobieństwo źródła wysyłającego 1 zależy od emitowanych wcześniej bitów). Istnieją różne techniki 

generowania prawdziwie losowych sekwencji bitowych z bitów wyjściowych takiego wadliwego generatora; 

takie techniki nazywane są technikami deskewingowymi. 

 

5.10 Przykład (usuwanie błędów w bitach wyjściowych) Załóżmy, że generator generuje stronnicze, ale 

nieskorelowane bity. Załóżmy, że prawdopodobieństwo 1 wynosi p, a prawdopodobieństwo 0 to 1-p, gdzie p 

jest nieznane, ale stałe, 0 < p  < 1. Jeśli sekwencja wyjściowa takiego generatora jest zgrupowana w pary bitów, 

z 10 par transformowanych do pary 1, 01 transformowanej do 0, a odrzucane są pary 00 i 11, następnie 

uzyskana sekwencja jest zarówno nieobciążona, jak i nieskorelowana. Praktyczną (choć nie do udowodnienia) 

techniką przekrzywiania jest przekazywanie sekwencji, których bity są stronnicze lub skorelowane za pomocą 

kryptograficznej funkcji mieszającej, takiej jak SHA-1 lub MD5. 

 

5.3 Generowanie bitów pseudolosowych 
 

Funkcję jednokierunkową f (definicja 1.12) można wykorzystać do generowania pseudolosowych sekwencji 

bitów (Definicja 5.3), najpierw wybierając losowe nasiona s, a następnie stosując tę funkcję do sekwencji 

wartości s, s + 1, s + 2, … , sekwencja wyjściowa to f (s), f (s + 1), f (s + 2) , … W zależności od właściwości 

użytej funkcji jednokierunkowej może być konieczne zachowanie tylko kilku bitów wartości wyjściowych f 

(s + i) w celu usunięcia możliwych korelacji między kolejnymi wartościami. Przykłady odpowiednich funkcji 

jednokierunkowych f zawierają kryptograficzną funkcję mieszającą, taką jak SHA-1 (Algorytm 9,53) lub szyfr 

blokowy, taki jak DES (7.4) z kluczem tajnym k. Chociaż nie udowodniono, aby takie metody ad-hoc były 



bezpieczne kryptograficznie, wydają się wystarczające dla większości aplikacji. Dwie takie metody 

generowania bitów i liczb pseudolosowych, które zostały ustandaryzowane, przedstawiono w 5.3.1 i 5.3.2. 

Techniki bezpiecznej kryptograficznie generacji bitów pseudolosowych są podane w 5.5. 

 

5.3.1 Generator ANSI X.9.17 

 

Algorytm 5.11 jest amerykańską metodą zatwierdzoną przez FIPS (Federal Information Processing Standard) 

ze standardu ANSI X9.17 w celu generowania pseudolosowo kluczy i wektorów inicjalizacyjnych do użycia 

z DES. Ek oznacza dwustopniowe potrójne syfrowanie  DES E-D-E (definicja 7.32) pod klawiszem k; klucz k 

powinien być zarezerwowany wyłącznie do użycia w tym algorytmie. 

 

5.11 Algorytm ANSI X9.17 generator bitów pseudolosowych 

 

WEJŚCIE : losowe (i tajne) 64 bitowe ziarno s, liczna całkowita m i klucz szyfrowania k  DES E-D-E  

WYJŚCIE : m pseudolosowy 64- bitowy ciąg x1, x2, … , xm. 

1. Oblicz wartość pośrednią I = Ek(D) , gdzie D jest 4 bitową reprezentacją daty/czasu do równie 

wysokiej rozdzielczości, jaka jest dostępna 

2. Dla i od 1 do m wykonaj co następuje 

2.1 xi ← Ek(I ⨁ s) 

2.2 s ← Ek(xi ⨁ I) 

3. Zwraca(x1,x2,…,xm) 

Każdy wyjściowy łańcuch bitów xi może być użyty jako wektor inicjalizacyjny (IV) dla jednego z DES 

tryby działania (7.2.2). Aby uzyskać klucz DES z xi, co ósmy bit xi powinien zostać zresetowany do parzystości 

nieparzystej (patrz 7.4.2) 

 

5.3.2 Generator FIPS 186 

 

Algorytmy przedstawione w niniejszym podrozdziale są metodami zatwierdzonymi przez FIPS do 

pseudolosowego generowania tajnych parametrów DSA (11.5.1). Algorytm 5.12 generuje klucze prywatne 

DSA, podczas gdy algorytm 5.14 generuje tajne k per-message k, które będą używane w podpisywaniu 

wiadomości. Oba algorytmy używają tajnego materiału siewnego, który powinien być generowany losowo i 

wykorzystywać funkcję jednokierunkową skonstruowaną przy użyciu algorytmu SHA-1 (Algorytm 9.53) lub 

DES (Algorytm 7.82), odpowiednio opisanych w Algorytmach 5.15 i 5.16. 

 

5.12 Algorytm FIPS 186 generator pseudolosowych liczb dla kluczy prywatnych DSA 

 

WEJŚCIE : liczba całkowita m i 160 bitowa liczba pierwsza q 

WYJŚCIE : m pseudolosowych liczb a1,a2, …, am w przedziale [0, q-1] które mogą być użyte jako klucze 

prywatne DSA 

 

1. Jeśli Algorytm 5.15 używany w kroku 4.3 wtedy wybieram arbitralną liczbę całkowitą b , 160 ≤ b ≤ 

512; jeśli Algorytm 5.16 będzie użyte wtedy b ← 160 

2. Generujemy losowy (i tajny) b-bitowe ziarno s 

3. Definiujemy 160 bitowy łańcuch t = 67452301 efcdab89 98badcfe 10325476 c3d2e1f0 (szesnastkowo) 

4. Dla i od 1 do m wykonaj co następuje: 

4.1 (opcjonalne wejście użytkownik). Albo wybieramy b-bitowy łańcuch yi albo zbiór yi ← 0 

4.2 zi ← (s + yi) mod 2b , 

4.3 ai ← G(t,zi) mod q (G jest zdefiniowane w Algorytmie 5.15 lub 5.16) 

4.4 s ← (1 + s + ai) mod 2b. 

5. Zwracamy(a1,a2,…,am) 

5.13 Uwaga (opcjonalnie wprowadzane przez użytkownika) Algorytm 5.12 pozwala użytkownikowi 

rozszerzyć nasiona o losowe lub pseudolosowe łańcuchy pochodzące z alternatywnych źródeł. Użytkownik 

może chcieć to zrobić, jeśli nie ufa jakości lub integralności losowego generatora bitów, który może być 

wbudowany w moduł kryptograficzny realizujący algorytm 

 

5.14 Algorytm Generator liczb pseudolosowych FIPS 186 dla sekretnych wiadomości DSA 

 



WEJŚCIE : liczba całkowita m i 160 bitowa liczba pierwsza 1 

WYJŚCIE : m pseudolosowych licz k1,k2,…,km, w przedziale [0,q-1] które mogą być używane jako 

tajny klucz per-message w DSA. 

 

1. Jeśli Algorytm 5.15 będzie użyty w kroku 41 wtedy wybieramy liczbę całkowitą b , 160 ≤ b ≤ 512; 

jeśli Algorytm 5.16 będzie używany wtedy uzbieramy b ← 160 

2. Generujemy losowe (i tajne)  b-bitowe ziarno s 

3. Definiujemy 160-bitowy łańcuch t = efcdab89 98badcfe 10325476 c3d2e1f0 67452301 

(szesnastkowo) 

4. Dla i od 1 do m wykonaj następuje:  

4.1 ki ← G(t,s) mod q (G jest tym zdefiniowanym w Algorytmie 5.15 lub 5.16) 

4.2 s ← (1 + s + ki) mod 2b, 

5. Zwraca (k1,k2,…,km) 

 

5.15 Algorytm Jednokierunkowa funkcja używająca SHA-1 FIPS 186 

 

WEJŚCIE : 160 bitowy łańcuch t i b-bitowy łańcuch c, 160 ≤ b ≤ 512 

WYJŚCIE : 160 bitowy łańcuch oznaczony G(t,c) 

1. Podziel t na pięć 32 bitowych bloków : t = H1|| H2|| H3|| H4|| H5 

2. Wypełnij c zerami aby uzyskać 512 bitowe bloki wiadomości : X ← c|| 0512-b . 

3. Podziel z na 16 32 bitowe słowa x0x1…x15 i zbioru m ← 1 

4. Wykonaj krok 4 z SHA-1 (Algorytm 9.53) (To zmienia H) 

5. Wyjście jest konkatenacją G(t,c) = H1|| H2|| H3|| H4|| H5 

 

5.16 Algorytm Jednokierunkowa funkcja FIPS 186 używająca DES 

 

WEJŚCIE: dwa 160 bitowe ciągi znaków t i c 

WYJŚCIE : 160 bitowy ciąg oznaczony G(t,c) 

1. Dzielimy t na pięć 32 bitowych bloków : t = t0||t1||t2||t3||t4 

2. Dzielimy c na pięć 32 bitowych bloków c = c0||c1||c2||c3||c4 

3.Dla i od 0 do 4 wykonaj co następuje : xi ← ti ⨁ ci .  

4.Dla i od 0 do 4 wykonaj co następuje: 

 4.1 b1 ← c(i+4)mod5, b2 ← c(i+4)mod5. 

 4.2 a1 ← x1 ,a2 ← x(i+1)mod5 ⨁ x(i+1)mod5. 

 4.3 A ← a1 || a2 , B ←b1’||b2 ,gdzie b1’ oznacza 24 najmniej znaczące bity b1. 

 4.4 Używa DES z kluczem B do szyfrowania A : yi ← DESB(A) 

 4.5 Podziel yi na dwa 32 bitowe bloki : yi = Li||Ri. 

5. Dla i od 0 do 4 wykonaj co następuje : z1 ← L1 ⨁ R(i+2)mod5 ⨁ L(i+3)mod5. 

6. Dane wyjściowe to konkatenacja : G(t,c) = z0||z1||z2||z3||z4 . 

 

5.4 Testy statystyczne 
 

W tej części przedstawiono niektóre testy zaprojektowane do pomiaru jakości generatora rzekomo 

generowanego losowo (Definicja 5.1). Chociaż niemożliwe jest podanie matematycznego dowodu, że 

generator jest rzeczywiście losowym generatorem bitów, testy opisane tutaj pomagają wykryć pewne rodzaje 

słabości, jakie ma generator . Osiąga się to poprzez pobranie przykładowej sekwencji wyjściowej generatora i 

poddanie jej różnym testom statystycznym. Każdy test statystyczny określa, czy sekwencja ma pewną cechę, 

która prawdopodobnie byłaby prawdziwie losowa; konkluzja każdego testu nie jest ostateczna, ale raczej 

probabilistyczna. Przykładem takiego atrybutu jest to, że sekwencja powinna mieć mniej więcej taką samą 

liczbę 0, jak 1. Jeżeli sekwencja zostanie uznana za nieudaną w żadnym z testów statystycznych, generator 

może zostać odrzucony jako nieprzypadkowy; alternatywnie generator może być poddany dalszym testom. Z 

drugiej strony, jeśli sekwencja przejdzie wszystkie testy statystyczne, generator zostanie przyjęty jako losowy. 

Mówiąc dokładniej, termin "zaakceptowany" powinien zostać zastąpiony przez "nie odrzucony", ponieważ 

zaliczenie testów dostarcza jedynie probabilistycznych dowodów na to, że generator wytwarza sekwencje, 

które mają pewne charakterystyki losowych sekwencji. 5.5.4.1 i 5.4.2. Statystyka. 5.4.3 ustanawia notację i 

wymienia postulaty losowości Golomb'a. Specyficzne testy statystyczne losowości opisano w 5.4.4 i 5.4.5. 

 



5.4.1 Rozkład normalny i chi-kwadrat 

 

Rozkłady normalny i χ2 są  szeroko używane w aplikacjach statystycznych. 

 

5.17 Definicja Jeśli wynik X eksperymentu może być liczbą rzeczywistą, wtedy mówimy ,że X będzie ciągła 

zmienną losową 

 

5.18 Definicja Funkcja gęstości prawdopodobieństwa ciągłej zmiennej losowej X jest funkcją f(x) który może 

być zintegrowany i spełnia: 

 

(i) f(x) ≥ 0 dla wszystkich x ∈ ℝ 

(ii) ∫ 𝑓(𝑥)
∞

−∞
dx = 1, i 

(iii) dla wszystkich a,b ∈ ℝ, P(a < X ≤ b) = ∫ 𝑓(𝑥)
𝑏

𝑎
dx  

 

(i) Rozkład normalny 

 Rozkład normalny powstaje w praktyce, gdy sumuje się dużą liczbę niezależnych zmiennych 

 losowych mających tę samą średnią i wariancję. 

 

5.19 Definicja (Ciągła) zmienna losowa X ma rozkład normalny ze średnią μ o wariancją σ2 jeśli funkcja 

gęstości prawdopodobieństwa jest zdefiniowana przez  

 

 
Notka. Mówi się ,ze X będzie N(μ, σ2). Jeśli X jest N(0,1) , wtedy mówimy ,że  X ma standardowy rozkład 

normalny. Wykres  rozkładu N(0,1) jest podany poniżej.  

 
 

Wykres jest symetryczny względem osi pionowej, a zatem P (X > x) = P (X < -x) dla dowolnego x. Tabela 

podaje pewne percentyle dla standardowego rozkładu normalnego 

 

 
 Na przykład wpis (α = 0:05, x = 1: 6449) oznacza, że jeśli X to N (0; 1), to X przekracza 1,6449 około 5% 

czasu. Fakt 5.20 może być użyty do zredukowania pytań o normalny rozkład na pytania dotyczące 

standardowego rozkładu normalnego. 

5.20 Fakt Jeśli zmienna losowa X jest N(μ, σ2) , wtedy zmienna losowa Z = (X – μ) / σ jest N(0,1) 

 



(ii)  Rozkład χ2  

 

Rozkład χ2 może być wykorzystany do porównania dobroci dopasowania obserwowanych częstotliwości 

zdarzeń do ich spodziewanych częstotliwości przy założonym rozkładzie. Rozkład χ2 z v stopniami swobody 

powstaje w praktyce, gdy sumuje się kwadraty v niezależnych zmiennych losowych o standardowych 

rozkładach normalnych. 

 

5.21 Definicja  Niech v ≥ 1 będzie liczbą całkowitą. (Ciągła) zmienna losowa X ma rozkład χ2  (chi-kwadrat) 

o stopniu swobody v jeśli jej funkcja prawdopodobieństwa rozkładu jest zdefiniowana przez  

 

 
 

gdzie Γ to funkcja gamma. Średnia i wariancja tego rozkładu to μ = v a σ2 = 2v. Wykres rozkładu χ2  przy v = 

stopniu swobody 7 jest podany poniżej 

 

 
 

Tabela podaje pewne percentyle rozkładu χ2  dla różnych stopni swobody. Na przykład wejście w wierszu v = 

5 i kolumnie α = 0,05 ,to x = 11.0705, co oznacza ,ze jeśli X ma rozkład χ2   z 5 stopniem swobody, wtedy X 

przekracza 11,0705 około 5% czasu 

 



 
 

5.22 Fakt Jeśli zmienna losowa X to N(μ,σ2), σ2  > 0, wtedy zmienna losowa  Z = (X-μ)2/ σ2 ma rozkład χ2     z 

1 stopniem swobody. W szczególności, jeśli X to N(0,1) wtedy Z = X2 ma rozkład χ2    z 1 stopniem swobody. 

 

5.4.2 Testowanie Hipotez 

 

Hipoteza statystyczna, oznaczona jako H0, jest twierdzeniem o rozkładzie jednej lub więcej zmiennych 

losowych. Test hipotezy statystycznej jest procedurą opartą na obserwowanych wartościach zmiennych 

losowych, która prowadzi do przyjęcia lub odrzucenia hipotezy H0. Test stanowi jedynie miarę siły dowodów 

dostarczonych przez dane w odniesieniu do hipotezy; stąd też zakończenie testu nie jest ostateczne, lecz raczej 

probabilistyczne. 

 

5.23 Definicja  Poziom istotności α testu hipotezy statystycznej H0 jest prawdopodobieństwem odrzucenia H0, 

gdy jest ona prawdziwa  

 

W tej sekcji H0 będzie hipotezą, że dana sekwencja binarna została wytworzona przez losowy generator bitów. 

Jeśli poziom istotności α testu z H0 jest zbyt wysoka, to test może odrzucić sekwencje, które w rzeczywistości 

zostały wygenerowane przez losowy generator bitów (taki błąd nazywa się błędem typu I). Z drugiej strony, 

jeśli poziom istotności testu H0 jest zbyt niski, istnieje niebezpieczeństwo, że test może akceptować sekwencje, 

nawet jeśli nie zostały wygenerowane przez generator losowych bitów (taki błąd nazywany jest błędem typu 

II ) . Dlatego ważne jest, aby test został starannie zaprojektowany, aby mieć poziom istotności odpowiedni do 

danego celu; poziom istotności α pomiędzy 0,001 i 0,05 może być w praktyce zastosowany. Test statystyczny 



jest realizowany poprzez określenie statystyki losowej próbki. Statystyki są zazwyczaj wybierane tak, aby 

można je było skutecznie obliczyć, i aby były (w przybliżeniu) zgodne z rozkładem N (0; 1) lub χ2 (patrz 

5.4.1 ). Wartość statystyki dla wyjściowej sekwencji próbek jest obliczana i porównywana z wartością 

oczekiwaną dla losowej sekwencji, jak opisano poniżej. 

 

1. Załóżmy, że statystyka X dla losowej sekwencji następuje po dystrybucji χ2 z v stopniem swobody, i 

przypuśćmy, że można oczekiwać, że statystyki będą większe wartości dla sekwencji nie-losowych. Aby 

osiągnąć poziom istotności α , próg wartość xα jest wybrany, aby P (X > xα) =α. Jeśli wartości Xs ze statystyka 

dla przykładowej sekwencji wyjściowej spełnia Xs > xα , a następnie sekwencja kończy się niepowodzeniem  

testu ; w przeciwnym razie przechodzi test. Taki test nazywa się testem jednostronnym. Na przykład, jeśli v = 

5 i α = 0: 025, a następnie xα = 12,8325, a jeden oczekuje losowej sekwencji nie zdać testu tylko 2,5% czasu. 

2. Załóżmy, że statystyka X dla losowej sekwencji następuje po rozkładzie N (0,1), i przypuśćmy, że można 

oczekiwać, że statystyka przyjmie zarówno większe, jak i mniejsze wartości lub nie-losowe sekwencje. Aby 

osiągnąć poziom istotności α ,wybierana jest wartość progowa x, aby P ( X > xα) = P (X < - xα) = α/ 2. Jeśli 

wartość Xs statystyki dla przykładowej sekwencji wyjściowej spełnia Xs > xα lub Xs < - xα , następnie 

sekwencja nie przejdzie testu; w przeciwnym razie przechodzi test. Taki test nazywa się testem dwustronnym. 

Na przykład, jeśli α = 0,05, a następnie xα = 1,96, a jeden oczekuje, że losowa sekwencja zawodzi test tylko 

5% czasu. 

 

5.4.3 Postulaty losowości Golomba 

 

Postulaty losowości Goloba (definicja 5.28) są przedstawione tutaj z przyczyn historycznych - były jedną z 

pierwszych prób ustalenia pewnych warunków koniecznych do okresowej pseudolosowej sekwencji, aby 

wyglądały losowo. Podkreśla się, że warunki te są dalekie od wystarczalności, aby takie sekwencje były 

uważane za przypadkowe. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie sekwencje są sekwencjami binarnymi. 

 

5.24 Definicja Niech s = s0,s1,s2… będzie nieskończoną sekwencją. Subsekwencja składająca się z pierwszych 

n wyrazów z s jest oznaczona prze sn = s0,s1,…,sn-1. 

 

5.25 Definicja  Mówimy ,że sekwencja s = s0,s1,s2…  będzie N-okresowa jeśli si = si + N dla  wszystkich i ≥ 0. 

Sekwencja s jest okresem jeśli jest N-okresowe dla pewnej dodatniej liczby całkowitej N. Okres, sekwencji 

okresowej s jest najmniejsza dodatnią liczbą całkowitą N dla której s jest N-okresowa. Jeśli s jest sekwencją 

okresową z okresem N, wtedy cykl z s jest subsekwencją sN. 

 

5.26 Definicja Niech s będzie sekwencją. Przebieg z s jest subsekwencją z s składającą się z kolejnych zer lub 

kolejnych jedynek, które nie są poprzedzone ani zakończone tym samym symbolem. Przebieg 0 oznacza 

przerwę a przebieg 1 oznacza blok. 

 

5.27 Definicja Niech s = s0,s1,s2…   będzie okresową sekwencją z okresem N. Funkcja autokorelacji z s jest 

funkcją wartości całkowitych C(t) zdefiniowana jako 

 

 
Funkcja autokorelacji C(t)  mierzy ilość prawdopodobieństwa między sekwencją s a przesunięciem s o pozycje 

t. Jeśli s jest losowo okresową  sekwencję  okresem N, wtedy można oczekiwać ,że |N ∙ C(t)|  będzie całkiem 

małe dla wszystkich wartości t , 0 < t < N 

 

5.28 Definicja Niech s będzie okresową sekwencją z okresem N. Postulaty losowości Golomba są następujące: 

R1 : W cyklu sN z s liczba 1 różni się od liczby 0 najwyżej o 1 

R2 : W cyklu sN co  najmniej połowa odcinków ma długość 1, co najmniej jedna czwarta ma długość 2, a co 

najmniej jedna ósma ma długość 3 itd., tak długo jak liczba przebiegów  przekracza 1. Ponadto, dla każdej z 

tych długości istnieje (prawie) równo wiele luk i bloków. 

R3 : Funkcja autokorelacji C(t) jest dwuwartościowa. To znaczy dla pewnej liczby całkowitej K  

 



 
 

5.29 Definicja Binarna sekwencja która spełnia postulaty losowości Golomba jest nazywana  sekwencją 

pseudo-szumów lub pn-sekwencją. 

Pseudo-szumowe sekwencje powstają w praktyce jako sekwencje wyjściowe rejestrów przesunięcia liniowego 

o maksymalnej długości liniowej (patrz Fakt 6.14). 

 

5.30 Przykład. (pn-sekwencja) Rozważmy okresową sekwencję s z okresem N = 15, z cyklem 

 

 
Poniżej pokazano, że sekwencja spełnia postulaty losowości Golomba 

 

R1: Liczba 0’er w s15 wynosi 7, a liczba 1’ynek wynosi8. 

R2: s15 ma 8 przebiegów. Dostępne są 4 przebiegi długości 1 (2 luki  i 2 bloki), 2 przebiegi długości 2 (1 luka 

i 1 blok), 1 bieg o długości 3 (1 luka) i 1 bieg o długości 4 (1 blok). 

R3: Funkcja autokorelacji C(t) przyjmuje dwie wartości: C (0) = 1 i C (t) = -1/15 dla 1 ≤ t ≤ 14 

Stąd s jest  pn-sekwencją. 

 

5.4.4 Pięć podstawowych testów  

 

Niech s = s0,s1,s2,…sn-1 będzie binarną sekwencją o długości n. W niniejszym podrozdziale przedstawiono 

pięć testów statystycznych, które są powszechnie stosowane do określania, czy sekwencja b ma pewne 

specyficzne cechy charakterystyczne, że prawdziwie losowa sekwencja prawdopodobnie eksponować. 

Podkreśla się ponownie, że wynik każdego testu nie jest określony, ale raczej probabilistyczny. Jeśli sekwencja 

przechodzi wszystkie pięć testów, nie ma żadnej gwarancji, że rzeczywiście została wytworzona przez losowy 

generator bitów (patrz przykład 5.4). 

 

(i) Test częstotliwości (test jednobitowy) 

 

Celem tego testu jest ustalenie, czy liczba 0 i 1 w s są w przybliżeniu takie same, jak można by oczekiwać dla 

losowej sekwencji. Niech n0, n1 oznaczają odpowiednio liczby 0 i 1 w s. Użyta statystyka to 

 

 
który w przybliżenie następuje po  rozkładzie  χ2 o stopniu 1 swobody jeśli n ≥ 10 

 

(ii) Test seryjny (test dwubitowy) 

 

Celem tego testu jest ustalenie, czy liczba wystąpień 00, 01, 10 i 11 jako podsekwencji s jest w przybliżeniu 

taka sama, jak można by oczekiwać dla sekwencji losowej. Niech n0, n1 oznaczają odpowiednio liczbę 0 i 1 w 

s, i niech n00, n01, n10, n11 oznaczają odpowiednio liczbę wystąpień 00, 01, 10, 11 w s. Zauważ, że 

n00 + n01 + n10 + n11 = (n - 1), ponieważ podsekwencje mogą się nakładać. Użytą statystyką jest 

 

 
który w przybliżenie następuje po  rozkładzie  χ2 o stopniu 2 swobody jeśli n ≥ 21 

 

(iii) Test Pokera 

 

Niech m będzie liczbą całkowitą dodatnią taką, że  i niech . Podziel sekwencję 

s na k nienakładających się części, każda o długości m, i niech ni będzie liczbą wystąpień i-tego typu sekwencji 

o długości m, 1≤ i ≤ 2m. Test pokerowy określa, czy sekwencje o długości m każdy pojawiają się w przybliżeniu 



tyle samo razy w s, jak by można oczekiwać dla losowej sekwencji. Użyta statystyka to 

 

 
 

w przybliżeniu następuje rozkład χ2 z 2m - 1 stopniem swobody. Zauważ, że test pokera jest uogólnieniem testu 

częstotliwości: settingm = 1 w teście pokera daje test częstotliwości. 

 

(iv) Test przebiegu 

 

Celem testu przebiegu jest ustalenie, czy liczba przebiegów (zer lub jedynek, patrz definicja 5.26) o różnych 

długościach w sekwencji s jest zgodna z oczekiwaniami dla sekwencji losowej. Oczekiwana liczba przerw (lub 

bloków) o długości i w losowej sekwencji o długości n wynosi ei = (n-i + 3) / 2i + 2. Niech k będzie równe 

największej liczbie całkowitej i, dla której ei ≥ 5. Niech Bi, Gi będzie liczbą bloków i przerw, odpowiednio, o 

długości i w s dla każdego i, 1 ≤ i ≤ k. Użyta statystyka to 

 
 

 

który w przybliżenie następuje po  rozkładzie  χ2 o stopniu 2k-2  swobody. 

 

(v) Test autokorelacji 

 

Celem tego testu jest sprawdzenie korelacji między sekwencjami s (niecyklicznymi) przesuniętymi wersjami 

tego testu. Niech d będzie stałą liczbą całkowitą, 1 ≤ d ≤ [n / 2]. Liczba bitów w s nie równa się ich d-

przesunięciom to ,  gdzie  ⨁  oznacza operatora XOR. 

Użyta statystyka to 

 

 
który w przybliżeniu następuje po rozkładzie N (0, 1), jeśli n - d ≥ 10. Ponieważ małe wartości 

A (d) są tak nieoczekiwane, jak duże wartości A (d), należy zastosować test dwustronny. 

 

 

 

  

 

 

  

który w przybliżeniu następuje po rozkładzie N (0, 1), jeśli n - d ≥ 10. Ponieważ małe wartości 

A (d) są tak nieoczekiwane, jak duże wartości A (d), należy zastosować test dwustronny. 

 

5.31 Przykład (podstawowy test statystyczny) Rozważmy (nielosową) sekwencję s długości n = 160 uzyskaną 

przez zastąpienie poniższej sekwencji cztery razy 

 

 
 

(i) (test częstotliwości) n0 = 84, n1 = 76 a wartość statystyczna X1 to 0,4 

(ii) (test seryjny) n00 = 44, n01 = 40, n10 = 40 , n11 = 35 a wartość statystyczna X2 to 0,6252 

(iii) (test pokerowy) Tu m = 3 i k = 53. Bloki 000 , 001 ,010, 011, 100, 101, 110, 111 pojawia się 5, 10, 6, 4 ,12, 

3, 6 i 7 razy, odpowiednio, a wartość statystyczna X3 to 9,6415 



(iv)(test przebiegu) Tu, e1 = 20,25, e2 = 10,0625, e3 = 5 i k = 3 . Istnieje 25,4,5 bloków długości 1,2,3, 

odpowiednio i 8,20, 12 luk długości 1,2,4, odpowiednio. Wartość statystyczna X4 to 31.7913 

(v) (test autokorelacji) Jeśli d = 8, wtedy A(8) = 100 Wartość statystyczna X5 to 3,8933 

 

Dla  poziomu istotności α = 0,05, wartości progowe dla X1, X2, X3, X4 i X5 wynoszą odpowiednio 3,8415, 

5,9915, 14,0671, 9,4877 i 1,96 . W związku z tym podana sekwencja przechodzi testy częstotliwości, serii i 

pokera, ale nie wykonuje testów przebiegu i autokorelacji. 

 

5.32 Uwaga (statystyczny test dla losowości FIPS 140-1) FIPS 140-1 określa cztery testy statystyczne 

losowości. Zamiast wybierania przez użytkownika odpowiednich poziomów istotności dla tych testów, 

zapewnione są wyraźne granice, które musi spełnić obliczona wartość statystyki. Pojedynczy łańcuch bitowy 

o długości 20000 bitów, pochodzący z generatora, jest poddawany każdemu z następujących testów. Jeśli 

którykolwiek z testów zakończy się niepowodzeniem, generator nie przejdzie testu. 

 

(i) test monobitowy. Liczba n1 1’ynek w s powinna spełniać 9654 < n1 < 10346 

(ii) test pokerowy. Statystyczne X3 definiowane przez  

 

 
 jest wyliczane dla m = 4. Test pokerowy przechodzi jeśli 1,03 < X3 < 57,4 

(iii) test przebiegu. Liczba Bi i Gi bloków i luk, odpowiednio, długości i w s są wyliczane dla każdego i , 1 ≤ 

i ≤ 6. (Dla celów tego testu, przebiegi o długości większej niż 6 są uważane za długości 6). Testy przebiegów 

są zaliczane, jeśli 12 zliczeń Bi, Gi, 1 ≤ i ≤ 6, każdy w odpowiednim przedziale określonym przez poniższa 

tabela. 

 

 
 

(iii) test długoterminowy. Test długoterminowy jest zaliczany, jeśli nie ma przebiegów o długości 34 lub więcej. 

W przypadku aplikacji o wysokim poziomie bezpieczeństwa, FIPS 140-1 nakazuje wykonywanie czterech 

testów za każdym razem, gdy uruchamiany jest generator losowy. FIPS 140-1 umożliwia zastąpienie tych 

testów przez alternatywne testy, które zapewniają równoważne lub lepsze sprawdzenie losowości. 

(iv) test długiego przebiegu. Test długiego przebiegu  jest zaliczany, jeśli nie ma przebiegów o długości 34 lub 

więcej. W przypadku aplikacji o wysokim poziomie bezpieczeństwa, FIPS 140-1 nakazuje wykonywanie 

czterech testów za każdym razem, gdy uruchamiany jest generator losowy. FIPS 140-1 umożliwia zastąpienie 

tych testów przez alternatywne testy, które zapewniają równoważne lub lepsze sprawdzenie losowości. 

 

5.4.5 Uniwersalny test statystyczny Maurera 

 

Podstawową ideą uniwersalnego testu statystycznego Maurera jest to, że nie powinno być możliwe znaczne 

kompresowanie (bez utraty informacji) sekwencji wyjściowej losowego generatora bitów. Tak więc, jeżeli 

przykładowe sekwencje wyjściowe s generatora bitów mogą być znacznie skompresowane, generator 

powinien zostać odrzucony jako uszkodzony. Zamiast faktycznie kompresować sekwencję s, uniwersalny test 

statystyczny wylicza ilość związaną z długością skompresowanej sekwencji. Uniwersalność uniwersalnego 

testu statystycznego Maurera wynika z tego, że jest w stanie wykryć jedną z bardzo ogólnych kategorii 

możliwych defektów, jakie może mieć generator bitowy. Ta klasa obejmuje pięć wad, które można wykryć na 

podstawie testów podstawowych w sekcji 5.4.4. Wadą uniwersalnego testu statystycznego w pięciu 

podstawowych testach jest to, że aby uzyskać skuteczność, wymaga znacznie dłuższej sekwencji wyjściowej 

próbki. Pod warunkiem, że może to być wymagana sekwencja wyjściowa 



skutecznie generowane, ta wada nie stanowi problemu praktycznego, ponieważ sam uniwersalny test 

statystyczny jest bardzo wydajny. Algorytm 5.33 oblicza statystyczne  Xu dla przykładowej sekwencji 

wyjściowej s = s0, s1,…,sn-1 będzie używany w uniwersalnym teście  statystycznym. Parametr L jest najpierw 

wybrany z przedziału [6, 16]. Sekwencja s jest następnie dzielona na nienakładające się bloki L-bitowe, z 

resztkami usuniętych bitów; całkowita liczba bloków to Q + K, gdzie Q i K są zdefiniowane poniżej. Dla 

każdego i, 1 ≤  i ≤Q + K, niech bi będzie liczbą całkowitą, której binarną reprezentacją jest i-ty blok. Bloki są 

skanowane w kolejności. Tablica T jest utrzymywana tak, że na każdym etapie T[j] jest pozycją ostatniego 

wystąpienia bloku odpowiadającego liczbie całkowitej j, 0 ≤ j ≤ 2L - 1. Pierwsze bloki Q s są używane do 

inicjalizacji tabeli T; Q powinno być wybrane jako co najmniej 10 ⋅ 2L w celu uzyskania dużego 

prawdopodobieństwa, że każdy z bloków 2L L-bitowych  zachodzi co najmniej raz w pierwszych blokach Q. 

Pozostałe bloki K służą do zdefiniowania statystyki Xu w następujący sposób. Dla każdego i, Q +1 ≤ i ≤ Q + 

K, niech Ai = i - T [bi]; Ai to liczba pozycji od ostatniego wystąpienia bloku b. Następnie 

 

 
 

K powinno wynosić co najmniej 1000 ⋅ 2L (dlatego też sekwencja próbek powinna mieć co najmniej długość 

(1010 ⋅ 2L ⋅ L 

 

5.33 Algorytm. Obliczanie statystycznego Xu dla uniwersalnego testu statystycznego 

WEJŚCIE : binarna sekwencja s = s0,s1, …, sn-1 długości n ,i parametry L,Q,K 

WYJŚCIE : wartość statystycznego Xu dla sekwencji s 

 

1.Zerowanie tabeli T. Dla j od 0 do 2L-1 wykonaj : T[j] ← 0 

2.Inicjalizowanie tabeli T. Dla i do 1 do Q wykonaj : T[bi] ← i 

3.sum ← 0 

4.Dla i od 0 do Q+1 do Q+K wykonaj 

 4.1 sum ← sum + lg(i – T[bi] 

 4.2 T[bi] ← i 

5.Xu ← sum/K 

6.Zwraca(Xu) 

Uniwersalny test statystyczny Maurer wykorzystuje obliczoną wartość Xu dla sekwencji wyjściowych próbki 

w sposób opisany przez Fakt 5.34. Aby przetestować sekwencję s, należy zastosować test dwustronny z 

poziomem istotności α pomiędzy 0,001 i 0,01 (patrz 5.4.2). 

 

5.34 Fakt Niech Xu będzie statystyką zdefiniowaną w (5.6) mającą średnią μ i wariancję σ2 wybraną z Tabeli 

Następnie, dla sekwencji losowych, wartość statystyczna Zu = (Xu - μ) / σ jest zgodna z rozkładem N (0, 1). 

 

5.5 Kryptograficznie bezpieczne generowanie bitów pseudolosowych 

 
W tej sekcji przedstawiono dwa kryptograficznie bezpieczne generatory bitów pseudolosowych (CSPRBG - 

patrz definicja 5.8). Bezpieczeństwo każdego generatora zależy od domniemanej nierozwiązywalności 

podstawowego problemu numeryczno-teoretycznego. Modularne multiplikacje używane przez te generatory 

powodują, że są one stosunkowo powolne w porównaniu z generatorami bitów pseudolosowych (ad-hoc) x5.3. 

Niemniej jednak, mogą one być przydatne w pewnych okolicznościach, na przykład, generowania 

pseudolosowych bitów na urządzeniach sprzętowych, które już mają zespół obwodów do wykonywania 

modularnych multiplikacji.  

 

5.5.1 Pseudolosowy generator bitów RSA 

 

Generator pseudolosowych bitów to CSPRBG przy założeniu ,że problem  jest  trudny do rozwiązania. 

 

5.35 Algorytm. Generator pseudolosowych bitów RSA 

 

PODSUMOWANIE: sekwencja pseudolosowych bitów z1,z2,…zl o długości l jest generowana 



1.Konfiduracja. Generowanie dwóch tajnych liczb pierwszych p i q i obliczamy n = pq i Φ = (p-1)(q-1). 

Wybieramy losowe liczby całkowite e, 1 < e < Φ, takie ,że gcd(e,Φ) = 1 

2.Wybierz losową liczbę całkowitą  x0 (ziarno) w przedziale [1,n-1] 

3.Dla i od 1 do l wykonaj : 

 3.1 xi ← xe
i-1 mod n 

 3.2 zi ← najmniej znaczący  bit z xi. 

4. Sekwencja wyjściowa z1,z2, … ,zl. 

 

5.36 Uwaga (wydajność z RSA PRBG). Jeśli wybrano e = 3 (patrz uwaga 8.9 (ii)), to wygenerowanie każdego 

pseudolosowego bitu zi wymaga jednego modułowego mnożenia i jednego modułowego kwadratu. Wydajność 

generatora można poprawić, wyodrębniając j co najmniej znaczących bitów xi w etapie 3.2, gdzie j = c lg lg 

n i c jest stałą. Pod warunkiem, że n jest wystarczająco duży, zmodyfikowany generator jest również 

bezpieczny pod względem kryptograficznym (porównaj fakt 3.87). Dla  modułu n stałej długości bitowej (na 

przykład 1024 bity), jawny zakres wartości c, dla których wynikowy generator pozostaje bezpieczny 

kryptograficznie (patrz uwaga 5.9) pod założonym prawdopodobieństwem wystąpienia problemu RSA nie 

został określony. 

 

5.37 Algorytm Generator pseudolosowych bitów Micali-Schnorra 

 

PODSUMOWANIE : generowana jest sekwencja pseudolosowych bitów 

1.Konfiuracja. Generujemy dwa tajne liczby pierwsze p i q, i obliczamy n = pq i Φ = (p-1)(q-1). Niech N = [lg 

n] + 1 (długości bitowej n). Wybierz liczbę całkowitą e, 1 < e < Φ ,taką , że gcd(e,Φ) = 1 i 80e ≤ N. Niech k = 

[N(1 – 2/e)] a r = N – k 

2.Wybierz losową sekwencję x0 (ziarno) długości bitowej r  

3.Generujemy sekwencje pseudolosową długości k ⋅ l. Dla i od 1 do l wykonaj 

 3.1 yi ← xe
i-1 mod n 

 3.2 xi ← r najbardziej znaczących bitów z yi. 

 3.3 zi ← k najmniej znaczących bitów z yi. 

4.Sekwencja wyjściowa to z1 || z2 || … || zl gdzie || oznacza konkatenację 

 

5.38 Notka (wydajność PRBG Micali-Schnorra)  Algorytm 5.37 jest bardziej wydajny niż RSA PRBG, 

ponieważ generowane są bity [N (1 – 2/e)] przez potęgowanie przez e. Na przykład, jeśli e = 3 i N = 1024, 

wówczas k = 341 bitów generowanych przez potęgowanie. Co więcej, każda potęgowanie wymaga tylko 

jednego modułowego kwadratu o liczbie r = 683 bitów i jednego modułowego mnożenia. 

 

5.39 Notatka (bezpieczeństwo algorytmu Micali-Schnorr PRBG) Algorytm 5.37 jest kryptograficznie 

bezpieczny przy założeniu, że prawdziwe jest: rozkład xe mod n dla losowych sekwencji r-bitów x jest nie do 

odróżnienia przez wszystkie statystyczne testy czasu wielomianu od rozkładu jednolitego liczby całkowite w 

przedziale [0, n - 1]. To założenie jest silniejsze niż wymaganie, aby problem RSA był trudny do rozwiązania 

 

5.5.2 Generator pseudolosowych bitów Blum-Blum-Shub 

 

Generator bitów pseudolosowych Blum-Blum-Shub (znany również jako generator x2 mod n lub generatorem 

BBS) jest CSPRBG przy założeniu, że faktoryzacja całek jest nieusuwalna (3.2). Stanowi on podstawę dla 

probabilistycznego schematu szyfrowania klucza publicznego Blum-Goldwasser (algorytm 8.56). 

 

5.40 Algorytm Generator pseudolosowych bitów Blum-Blum-Shub 

 

PODSUMOWANIE: generowana jest pseudolosowa sekwencja bitów z1, z2, … , zl o długości l. 

1. Konfiguracja. Wygeneruj dwie duże tajne losowe (i odrębne) liczby pierwsze i q (patrz uwaga 8.8), każde 

przystające do 3 modulo 4, i oblicz n = pq. 

2. Wybierz losową liczbę całkowitą s (ziarno) w przedziale [1, n - 1] tak, aby gcd (s, n) = 1 i oblicz x0 ← s2 

mod n. 

3. Dla i od 1 do l należy wykonać następujące czynności: 

 3.1 xi  ← x2
i-1 mod n 

 3.2 zi ← najmniej znaczący bit  xi. 

4.Sekwencja wyjściowa to z1,z2,…,zl . 



5.41 Notka.( wydajność PRBG Blum-Blum-Shub) 

  

 Generowanie każdego pseudolosowego bitu zi wymaga jednego modułowego kwadratu. Wydajność 

generatora można poprawić, wyodrębniając j co najmniej znaczące bity xi w etapie 3.2, gdzie j = c lg lg n i c 

jest stałe. Pod warunkiem, że n jest wystarczająco duży, zmodyfikowany generator jest również bezpieczny 

pod kryptografią. Dla modułu n stałej długości bitowej (np. 1024 bity), jawny zakres wartości c, dla którego 

uzyskany generator jest bezpieczny kryptograficznie (patrz uwaga 5.9) pod nierozstrzygalnym założeniu o 

problemie faktoryzacji liczby całkowitej nie zostało określone. 



ROZDZIAŁ SZÓSTY : SZYFRY STRUMIENIOWE 

6.1 Wprowadzenie 

Szyfrowanie strumieniowe jest ważną klasą algorytmów szyfrowania. Szyfrują one pojedyncze 

znaki (zazwyczaj cyfry binarne) wiadomości w postaci zwykłego tekstu, pojedynczo, z 

wykorzystaniem transformacji szyfrowania, która zmienia się wraz z upływem czasu. 

Natomiast szyfry blokowe mają tendencję do jednoczesnego szyfrowania grup znaków 

wiadomości w postaci zwykłego tekstu za pomocą ustalonej transformacji szyfrowania. 

Szyfrowanie strumieniowe jest generalnie szybsze niż szyfry blokowe w sprzęcie i ma mniej 

skomplikowany obwód sprzętowy. Są one również bardziej odpowiednie, aw niektórych 

przypadkach obowiązkowe (np. W niektórych zastosowaniach telekomunikacyjnych), gdy 

buforowanie jest ograniczone lub gdy znaki muszą być przetwarzane indywidualnie w 

momencie ich odbierania. Ponieważ mają one ograniczoną propagację błędu lub w ogóle jej 

nie występują, szyfrowanie strumieniowe może być również korzystne w sytuacjach, w których 

błędy transmisji są wysoce prawdopodobne. Istnieje szeroki zasób wiedzy teoretycznej na temat 

szyfrów strumieniowych, a różne zasady projektowania szyfrów strumieniowych zostały 

zaproponowane i poddane wszechstronnej analizie. Jednak w otwartej literaturze istnieje 

stosunkowo niewiele w pełni określonych algorytmów szyfrowania strumieniowego. Ten 

niefortunny stan rzeczy można częściowo wyjaśnić faktem, że większość szyfrów 

strumieniowych wykorzystywanych w praktyce ma charakter zastrzeżony i poufny. Natomiast 

opublikowano wiele propozycji szyfrowych bloków betonowych, z których niektóre zostały 

ujednolicone lub umieszczone w domenie publicznej. Niemniej jednak, ze względu na ich 

znaczące zalety, szyfry strumieniowe są dziś szeroko stosowane i można spodziewać się coraz 

bardziej konkretnych propozycji w nadchodzących latach. 

Zarys 

Pozostała część 6.1 wprowadza podstawowe pojęcia związane z szyframi strumieniowymi. Rejestry 

przesuwne sprzężeń, w szczególności rejestry przesuwne z liniowym sprzężeniem zwrotnym (LFSR), 

stanowią podstawowy element konstrukcyjny w większości proponowanych szyfrów strumienia; są 

one badane w 6.2. Trzy ogólne techniki wykorzystania LFSR w konstrukcji szyfru strumieniowego 

przedstawiono w 6.3: za pomocą nieliniowej funkcji łączenia na wyjściach kilku LFSR (6.3.1), 

wykorzystując nieliniową funkcję filtrowania zawartości pojedynczego LFSR (6.3.2) ) i wykorzystanie 

wyjścia z jednego (lub więcej) LFSR do sterowania zegarem jednego (lub więcej) innych LFSR (6.3.3). 

Dwie konkretne propozycje dotyczące generatorów sterowanych zegarem, przemiennego generatora 

kroków i generatora obkurczania przedstawiono w 6.3.3. 6.4 przedstawia szyfr strumieniowy nie 

oparty na LFSR, a mianowicie SEAL.  

6.1.1 Klasyfikacja 

SzyfrYi strumieniowe mogą być klucza symetrycznego lub klucza publicznego. My skupiamy się na 

szyfrach z kluczem symetrycznym; schemat probabilistycznego klucza publicznego Blum-Goldwassera 

(x8.7.2) jest przykładem szyfru strumieniowego klucza publicznego. 

6.1 Uwaga (szyfry blokowe a struminiowe) 

Szyfrowanie blokowe przetwarza zwykły tekst w stosunkowo dużych blokach (na przykład n ≥ 64 

bitów). Ta sama funkcja służy do szyfrowania kolejnych bloków; tak więc (czyste) szyfry blokowe są bez 

pamięci. W przeciwieństwie do tego, szyfry strumieniowe przetwarzają tekst jawny w bloki tak małe, 



jak pojedynczy bit, a funkcja szyfrowania może się różnić, gdy przetwarzany jest tekst jawny; stąd mówi 

się, że szyfry mają pamięć. Są one czasami nazywane szyframi stanu, ponieważ szyfrowanie zależy nie 

tylko od klucza i tekstu jawnego, ale także od bieżącego stanu. To rozróżnienie między szyframi 

blokowymi i strumieniowymi nie jest definitywne (Uwaga 7.25); dodanie niewielkiej ilości pamięci do 

szyfru blokowego (jak w trybie CBC) skutkuje szyfrem strumieniowym z dużymi blokami. 

(i) szyfr  kluczem jedorazowym 

Przypomnij sobie (Definicja 1.39) że szyfr Vernama nad alfabetem binarnym jest zdefiniowany przez  

 

gdzie m1,m2, m3, … są tekstem jawnym k1,k2, k3, … (strumień kluczy) cyframi klucza, c1,c2, c3, … są 

cyframi szyfru a ⨁ jest funkcją XOR (bitowe dodawanie modulo 2).Deszyfrowanie jest definiowane 

przez mi = ci⨁ ki . Jeśli cyfry strumienia kluczy są generowane niezależnie i losowo, szyfr Vernama jest 

nazywany szyfrem  z kluczem jednorazowym i jest bezwarunkowo bezpieczny przeciwko atakom 

tekstem zaszyfrowanym. Dokładniej, jeśli M, C i K są zmiennymi losowymi odpowiednio oznaczającymi 

tekst jawny, szyfrogram i klucz tajny, a jeśli H () oznacza funkcję entropii (definicja 2.39), to H (M|C) = 

H (M). Równoważnie, I(M; C) = 0 (patrz Definicja 2.45): tekst zaszyfrowany nie dostarcza żadnych 

informacji o zwykłym tekście. Shannon udowodnił, że warunkiem koniecznym, aby schemat 

szyfrowania klucza symetrycznego był bezwarunkowo bezpieczny, jest to, że H(K) ≥ H(M). Oznacza to, 

że niepewność tajnego klucza musi być co najmniej tak duża, jak niepewność tekstu jawnego. Jeśli klucz 

ma bitową długość k, a bity klucza są wybierane losowo i niezależnie, to H (K) = k, a warunkiem 

koniecznym Shannona dla bezwarunkowego bezpieczeństwa staje się k ≥ H(M). Jednorazowy pad jest 

bezwarunkowo bezpieczny, niezależnie od statystycznego rozkładu tekstu jawnego, i jest optymalny w 

tym sensie, że jego klucz jest najmniejszy z możliwych spośród wszystkich schematów szyfrowania z 

kluczem symetrycznym mających tę właściwość. Oczywistą wadą jednorazowego padu jest to, że klucz 

powinien być tak długi, jak tekst jawny, co zwiększa trudność dystrybucji kluczy i zarządzania kluczami. 

To motywuje projektowanie szyfrów strumieniowych, w których strumień klucza jest generowany 

pseudolosowo z mniejszego tajnego klucza, z intencją, że strumień klucza jest losowy dla przeciwnika 

obliczeniowego. Takie szyfry strumieniowe nie oferują bezwarunkowej ochrony (od H (K)? H (M)), ale 

nadzieja jest taka, że są one bezpieczne obliczeniowo (x1.13.3 (iv)). Szyfrowanie strumieniowe jest 

zwykle klasyfikowane jako synchroniczne lub samo synchronizujące. 

(ii) Synchroniczne szyfry strumieniowe 

6.2 Definicja. Szyfr synchroniczny to taki, w którym strumień klucza jest generowany niezależnie od 

wiadomości tekstowej i tekstu zaszyfrowanego. 

Proces szyfrowania szyfru synchronicznego strumienia można opisać za pomocą równań 

 

gdzie σ0 jest stanem początkowym i może być określone na podstawie klucza k, f jest stanem 

następnym , funkcja, g jest funkcją, która wytwarza strumień klucza zi, a h jest funkcją wyjściową, która 

łączy strumień klucza i tekst jawny mi, tworząc szyfrowany tekst. Procesy szyfrowania i deszyfrowania 

przedstawiono na rysunku 

 



 

 Tryb OFB szyfru blokowego (patrz x7.2.2 (iv)) jest przykładem szyfru synchronicznego strumienia. 

6.3 Uwaga (właściwości synchronicznych szyfrów strumieniowych) 

(i) wymagania synchronizacji. W szyfrze synchronicznego strumienia zarówno nadawca, jak i odbiorca 

muszą być zsynchronizowani - za pomocą tego samego klawisza i działający w tej samej pozycji (stanie) 

w obrębie tego klucza - aby umożliwić prawidłowe odszyfrowanie. Jeśli synchronizacja zostanie 

utracona z powodu wstawienia lub usunięcia cyfr szyfrogramu podczas przesyłania, to 

odszyfrowywanie nie powiedzie się i można je przywrócić tylko za pomocą dodatkowych technik re-

synchronizacji. Techniki re-synchronizacji obejmują ponowną inicjalizację, umieszczanie specjalnych 

znaczników w regularnych odstępach czasu w zaszyfrowanym tekście lub, jeśli tekst jawny zawiera 

wystarczającą redundancję, próbowanie wszystkich możliwych przesunięć klawiszy. 

(ii) brak propagacji błędu. Cyfra tekstu zaszyfrowanego, która została zmodyfikowana (ale nie usunięta) 

podczas transmisji nie wpływa na odszyfrowywanie innych cyfr zaszyfrowanych. 

(iii) aktywne ataki. W konsekwencji własności (i), wstawiania, usuwania lub odtwarzania cyfr 

zaszyfrowanych przez aktywnego przeciwnika powoduje natychmiastową utratę synchronizacji, i 

dlatego może zostać wykryty przez odszyfrowanie. Jako konsekwencja własności (ii), aktywny 

współczynnik może być w stanie zmienić wybrane cyfry tekstu zaszyfrowanego i dokładnie wiedzieć, 

co wpływa na te zmiany na tekst jawny. To pokazuje, że należy zastosować dodatkowe mechanizmy w 

celu zapewnienia uwierzytelniania pochodzenia danych i gwarancji integralności danych (patrz x9.5.4). 

Większość szyfrów strumieniowych, które zostały zaproponowane do tej pory w literaturze, są 

dodatkowymi szyframi strumieniowymi, które są zdefiniowane poniżej. 

(ii) synchroniczny szyfr strumieniowy 

6.2 Definicja Szyfr synchroniczny to taki, w którym strumień klucza jest generowany niezależnie od 

komunikatu w postaci zwykłego tekstu i tekstu zaszyfrowanego. Proces szyfrowania szyfru 

synchronicznego strumienia można opisać za pomocą równań 

 

gdzie σ0 jest stanem początkowym i może być określony przez klucz k, f jest funkcją stanu kolejnego, g 

jest funkcją która tworzy strumień kluczy zi a h  jest funkcją wyjściową, która łączy strumień kluczy i 

tekst jawny mi dla stworzenia tekstu zaszyfrowanego ci . Proces szyfrowania i deszyfrowania jest 

pokazany poniżej Tryb OFB szyfru blokowego (patrz x7.2.2 (iv)) jest przykładem szyfru synchronicznego 

strumienia. 



 

6.3 Uwaga (właściwości synchronicznych szyfrów strumieniowych) 

(i) wymagania synchronizacji. W  synchronicznym szyfrze strumieniowym zarówno nadawca, jak i 

odbiorca muszą być zsynchronizowani - za pomocą tego samego klucza i działający w tej samej pozycji 

(stanie) w obrębie tego klucza - aby umożliwić prawidłowe odszyfrowanie. Jeśli synchronizacja zostanie 

utracona z powodu wstawienia lub usunięcia cyfr szyfrogramu podczas przesyłania, to 

odszyfrowywanie nie powiedzie się i można je przywrócić tylko za pomocą dodatkowych technik re-

synchronizacji. Techniki re-synchronizacji obejmują ponowną inicjalizację, umieszczanie specjalnych 

znaczników w regularnych odstępach czasu w zaszyfrowanym tekście lub, jeśli tekst jawny zawiera 

wystarczającą redundancję, próbowanie wszystkich możliwych przesunięć klawiszy. 

(ii) brak propagacji błędu. Cyfra tekstu zaszyfrowanego, która została zmodyfikowana (ale nie usunięta) 

podczas gdy transmisja nie wpływa na odszyfrowywanie innych cyfr zaszyfrowanych. 

(iii) aktywne ataki. W konsekwencji własności (i), wstawiania, usuwania lub odtwarzania cyfr 

zaszyfrowanych przez aktywnego przeciwnika powoduje natychmiastową utratę synchronizacji, i 

dlatego może zostać wykryty przez odszyfrowanie. Jako konsekwencja własności (ii), aktywny 

współczynnik może być w stanie zmienić wybrane cyfry tekstu zaszyfrowanego i dokładnie wiedzieć, 

co wpływa na te zmiany na tekst jawny. To pokazuje, że należy zastosować dodatkowe mechanizmy w 

celu zapewnienia uwierzytelniania pochodzenia danych i gwarancji integralności danych (patrz x9.5.4).  

Większość szyfrów strumieniowych, które zostały zaproponowane do tej pory w literaturze, są 

dodatkowymi szyframi strumieniowymi, które są zdefiniowane poniżej. 

6.4 Definicja Szyfr strumieniowy binarny jest szyfrem synchronicznym, w którym strumieniem klucza, 

tekstem jawnym i cyframi tekstu zaszyfrowanego są cyfry binarne, a funkcją wyjściową h jest funkcja 

XOR. 

Binarne addytywne szyfry strumieniowe są pokazane na rysunku. Nawiązując do tego rysunku 

generator strumienia klucza składa się z funkcji f oraz funkcji (jak na rysunku powyżej) i jest również 

znany jako działający generator kluczy 

 

(iii) Samosynchronizujące szyfry strumieniowe 



6.5 Definicja Samo-synchronizujący lub asynchroniczny szyfr strumieniowy to taki, w którym strumień 

klucza jest generowany w funkcji klucza i ustalonej liczby poprzednich cyfr tekstu zaszyfrowanego. 

Funkcja szyfrowania samo synchronizującego się szyfru strumieniowego może być opisana przez 

równania 

 

gdzie jest (nie tajnym stanem początkowym, k jest kluczem , g jest 

funkcją które tworzy strumień klucza zi, i h jest funkcją wyjściową która łączy strumień kluczy i tekst 

jawny mi dla stworzenia tekstu szyfrowanego ci. Proces szyfrowania i deszyfrowania pokazano tu 

 

 

Najczęściej stosowane obecnie samosynchronizujące szyfry strumieniowe oparte są na szyfrach 

blokowych w 1-bitowym trybie sprzężenia zwrotnego szyfru (patrz x7.2.2 (iii)). 

 

6.6 Uwaga (właściwości samosynchronizujących szyfrów strumieniowych) 

(i) autosynchronizacja. Samoczynna synchronizacja jest możliwa, jeśli cyfry tekstu zaszyfrowanego 

zostaną usunięte lub wstawione, ponieważ odwzorowywanie odszyfrowania zależy tylko od ustalonej 

liczby poprzedzających znaków zaszyfrowanych. Takie szyfry są zdolne do ponownego ustanowienia 

właściwego deszyfrowania automatycznie po utracie synchronizacji, z tylko stałą liczbą znaki jawnego 

tekstu nieodwracalne. 

(ii) ograniczone propagowanie błędów. Załóżmy, że stan szyfrowania strumienia samo synchronizacji 

zależy od poprzednich cyfr kodu zaszyfrowanego. Jeśli zmodyfikowana jest pojedyncza cyfra tekstu 

zaszyfrowanego (lub nawet usunięte lub wstawione) podczas transmisji, a następnie odszyfrowanie do 

kolejnych cyfr tekstu zaszyfrowanego może być nieprawidłowe, po czym wznowione zostanie 

prawidłowe odszyfrowywanie. 

(iii) aktywne ataki. Właściwość (ii) oznacza, że każda modyfikacja cyfr zaszyfrowanych przez aktywny 

przeciwnik powoduje błędne odszyfrowanie kilku innych cyfr zaszyfrowanych, tym samym poprawiając 

(w porównaniu do synchronicznych szyfrów strumieniowych) prawdopodobieństwo bycia wykryte 

przez odszyfrowanie. W konsekwencji własności (i) jest to trudniejsze (niż w przypadku 

synchronicznych szyfrów strumieniowych), aby wykryć wstawienie, usunięcie lub powtórzenie 

szyfrogramu cyfry przez aktywnego przeciwnika. To pokazuje, że muszą być dodatkowe mechanizmy 



zatrudnione w celu zapewnienia uwierzytelniania pochodzenia danych i gwarancji integralności danych 

 (iv) dyfuzja statystyk dotyczących zwykłego tekstu. Ponieważ każda cyfra tekstu jawnego wpływa na 

cały następujący zaszyfrowany tekst, statystyczne właściwości tekstu jawnego są rozproszone za 

pośrednictwem zaszyfrowanego tekstu. W związku z tym samo synchronizujące szyfry strumieniowe 

mogą być odporniejsze na ataki niż synchroniczne szyfry strumieniowe przed atakami opartymi na 

redundancji tekstowej. 

6.2 Rejestry przesunięcia sprzężenia zwrotnego 

Rejestry przesuwne sprzężeń, w szczególności rejestry przesuwne z liniowym sprzężeniem zwrotnym, 

są podstawowymi komponentami wielu generatorów strumienia klucza. x6.2.1 wprowadza rejestry 

przesuwne z liniowym sprzężeniem zwrotnym. Liniowa złożoność sekwencji binarnych jest badana w 

x6.2.2, podczas gdy algorytm Berlekamp-Massey do obliczania go jest przedstawiony w x6.2.3. Na 

koniec, nieliniowe rejestry zmian sprzężenia są omówione w x6.2.4. 

6.2.1 Rejestr przesuwny liniowy 

Rejestry przesuwne z liniowym sprzężeniem zwrotnym (LFSR) są stosowane w wielu generatorach 

strumienia kluczy, które zostały zaproponowane w literaturze. Jest kilka powodów: 

1. LFSR są dobrze dostosowane do wdrożenia sprzętu; 

2. mogą wytworzyć sekwencje dużego okresu (fakt 6.12); 

3. mogą wytworzyć sekwencje o dobrych właściwościach statystycznych (fakt 6.14); 

4. Ze względu na ich strukturę można je łatwo analizować za pomocą technik algebraicznych. 

6.7 Definicja  Rejestr przesuwny z liniowym sprzężeniem zwrotnym (LFSR) o długości L składa się z L 

stopni (lub elementów opóźniających) o numerach 0,1,…, L - 1, każdy zdolny do przechowywania 

jednego bitu i posiadający jedno wejście i jedno wyjście; i zegar sterujący ruchem danych. Podczas 

każdej jednostki czasu wykonywane są następujące operacje: 

(i) zawartość etapu 0 jest wyprowadzana i stanowi część sekwencji wyjściowej; 

(ii) zawartość etapu i jest przenoszona do etapu i - 1 dla każdego i, 1 ≤ i ≤ L - 1;  

(iii) nowa zawartość sceny L - 1 jest bitem sprzężenia zwrotnego sj, który oblicza się przez dodanie 

razem modulo 2 poprzednia zawartość ustalonego podzbioru etapów 0,1, …, L - 1. 

Rysunek 6.4 przedstawia LFSR. Odnosząc się do rysunku, każde ci ma wartość 0 lub 1; zamknięte półkola 

to bramki AND; a bit sprzężenia zwrotnego sj jest sumą modulo 2 zawartości te etapy i, 0 ≤ i  ≤ L - 1, dla 

którego cL-i = 1. 

 



6.8 Definicja. LFSR na powyższym rysunku jest oznaczony przez <L,C(D)> gdzie C(D) = 1 + c1D  + c2D2 + 

… + cLDL ∈ ℤ2[D] jest wielomianem połączenia. LFSR jest uważany na nieosobliwy, jeśli stopień C(D) jest 

L (to znaczy  cL = 1). Jeśli początkowa zawartość etapu i to si ∈ {0,1} dla każdego i,0 ≤  i ≤ L, wtedy [sL-1, 

…, s1,s0] jest nazywane stanem początkowym LFSR 

6.9 Fakt Jeśli stan początkowy LFS to [sL-1, …, s1,s0] wtedy sekwencja wyjściowa s = s0, s1, s2 , … jest 

jednoznacznie  określony przez następującą rekurencję 

 

6.10 Przykład (sekwencja wyjściowa LFSR) . Rozważmy LFSR :4,1 + D, D4>. Jeśli stan początkowy LFSR  

t0 [0,0,0,0], sekwencja wyjściowa jest sekwencją zerową. Poniższa tabela pokazuje zawartość etapów 

D3,D2,D1,D0 na końcu każdej jednostki czasu t kiedy stan początkowy to [0,1,1,0] 

 

Sekwencja wyjściowa to s = 0,1,1,0, 0,1,0 ,0, 0,1,1,1,1,0,1,… i jest okresowa o okresie 15 

 

6.11 Fakt Każda sekwencja wyjściowa (tj. Dla wszystkich możliwych stanów początkowych) LFSR <L, 

C(D)> i jest okresowa wtedy i tylko wtedy, gdy wielomian połączenia C(D) ma stopień L.  

Jeśli LFSR <L; C (D)> i jest liczbą pojedynczą (tzn. C(D) ma stopień mniejszy niż L), wtedy nie wszystkie 

sekwencje wynikowe są okresowe. Jednak sekwencje wyjściowe są ostatecznie okresowe; że to, 

sekwencje uzyskane przez zignorowanie pewnej skończonej liczby terminów na początku są okresowe. 

W pozostałej części zakładamy, że wszystkie LFSR mają charakter nieosobliwy .Fakt 6.12 określa okresy 

sekwencji wyjściowych niektórych nieosobliwych typów LFSR. 

6.12 Fakt (okresy sekwencji wyjściowych LFSR) Niech C D) ∈ ℤ 2[D] będzie wielomianem połączenia  

stopnia L 

(i) Jeśli C(D) jest nieredukowalne w stosunku do ℤ 2 (patrz definicja 2.190), to każdy z niezerowych 

początkowych stanów 2L-1 nieosobliwego LFSR <L,C(D)> i wytwarza sekwencję wyjściową z okresem 

równym najmniej dodatniej liczbie całkowitej N takiej, że C (D) dzieli 1 + DN w ℤ 2[D]. (Uwaga: zawsze 

jest tak, że ten N jest dzielnikiem 2L - 1.) 



(ii) Jeśli C(D) jest prymitywnym wielomianem (patrz definicja 2.228), to każdy z niezerowych 

początkowych stanów 2L-1 nieosobliwego LFSR <L,C(D)> i wytwarza sekwencję wyjściową z 

maksymalnym możliwym okresem 2L - 1.  

Przedstawiono metodę generowania prymitywnych wielomianów nad Z2 równomiernie losowo w 

algorytmie 4.78.  

6.13 Definicja Jeżeli C(D) ∈ ℤ 2[ [D] jest prymitywnym wielomianem stopnia L, wówczas <L, C(D)> i jest 

nazywany LFSR o maksymalnej długości. Wyjście LFSR o amplitudowej długości z niezerowym stanem 

początkowym jest nazywane m-sekwencją. 

6.14 Fakt (właściwości statystyczne sekwencji m) Niech s będzie sekwencją m, która jest generowana 

przez długość LFSR o długości maksymalnej długości L. 

(i) Niech k będzie liczbą całkowitą, 1≤ k≤ L, i niech s będzie dowolną podsekcją s o długości 2L + k - 2. 

Następnie każda niezerowa sekwencja długości k pojawia się dokładnie 2L-k razy jako podsekwencja s. 

Co więcej, zerowa sekwencja długości k pojawia się dokładnie 2L-k-1 razy jako podsekwencja s. Innymi 

słowy, rozkład wzorów o stałej długości wynoszącej co najwyżej L jest prawie jednolity. 

(ii) s spełnia postulaty losowości Golomba (x5.4.3). Oznacza to, że każda sekwencja m jest również pn-

sekwencją (patrz definicja 5.29). 

6.15 Przykład (m-sekwencja) Ponieważ C(D) = 1 + D + D4 jest prymitywnym wielomianem nad ℤ2,, LFSR 

<4 , 1 + D + D4> i jest LFSR o maksymalnej długości. Zatem sekwencja wyjściowa tego LFSR jest m-

sekwencją o maksymalnym możliwym okresie N = 24-1 = 15 (patrz przykład 6.10). Przykład 5.30 

sprawdza, czy ta sekwencja wyjściowa spełnia właściwości losowości Golomba. 

6.2.2 Liniowa złożoność 

W tej podsekcji podsumowano wybrane wyniki dotyczące liniowej złożoności sekwencji. Zakłada się, 

że wszystkie sekwencje są sekwencjami binarnymi. Notacja: s oznacza nieskończoną sekwencję, której 

terminami są s0 , s1 , s2 …, sn oznacza skończoną sekwencję o długości n, której wyrazy są s0 , s1 , s2 …, sn-

1 (patrz definicja 5.24). 

6.16 Definicja Mówi się, że LFSR generuje sekwencję s, jeśli istnieje jakiś stan początkowy, dla którego 

sekwencja wyjściowa LFSR jest s. Podobnie, mówi się, że LFSR generuje skończoną sekwencję sn, jeśli 

istnieje jakiś stan początkowy, dla którego sekwencja wyjściowa LFSR ma sn jako pierwsze n terminów. 

6.17 Definicja Liniowa złożoność nieskończonej sekwencji binarnej s, oznaczonej L (s), jest 

zdefiniowana następująco: 

(i) jeśli s jest zerową sekwencją s = 0, 0, 0,…, a następnie L (s) = 0; 

(ii) jeśli brak LFSR generuje s, to L(s) = ∞; 

(iii) w przeciwnym razie L (s) jest długością najkrótszego LFSR, który generuje s. 

6.18 Definicja Liniowa złożoność skończonej sekwencji binarnej sn, oznaczonej L(sn), jest długością 

najkrótszego LFSR, który generuje sekwencję mającą sn jako pierwsze n terminów. Fakty 6.19 - 6.22 

podsumowują niektóre podstawowe wyniki dotyczące złożoności liniowej. 

6.19 Fakt (właściwości złożoności liniowej) Niech s i t będą sekwencjami binarnymi. 

(i) Dla każdego n  ≥ 1, liniowa złożoność podciągu sn spełnia 0 ≤ L(sn)  ≤ n. 

(ii) L(sn) = 0 wtedy i tylko wtedy, gdy sn jest zerową sekwencją długości n. 



(iii) L(sn) = n tylko wtedy, gdy sn = 0 , 0, 0, …, 0 , 1. 

(iv) Jeśli s jest okresowe dla okresu N, to L(s) ≤ N. 

(v) L (s ⨁ t) ≤ L(s) + L(t), gdzie s ⨁  T oznacza bitowy XOR s i t. 

6.20 Fakt Jeśli wielomian C(D) ∈ ℤ 2[ [D]  jest nieredukowalny w stosunku do ℤ2i ma stopień L, wówczas 

każdy z początkowych stanów niezerowych 2L-1 nietypowego LFSR <L,C(D) i wytwarza wynik sekwencja 

o liniowej złożoności L. 

6.21 Fakt (oczekiwanie i wariancja liniowej złożoności losowej sekwencji) Niech sn zostanie wybrany 

losowo ze zbioru wszystkich binarnych sekwencji o długości n, a niech L (sn) będzie liniową złożonością 

sn. Niech B(n) oznacza funkcję parzystości: B(n) = 0, jeśli n jest parzyste; 

B (n) = 1, jeśli n jest nieparzyste. 

(i) Oczekiwana liniowa złożoność sn to 

 

Zatem dla umiarkowanie dużego n, E(L(sn)  ≈ n/2 + 2/9 jeśli n jest parzyste a E(L(sn)) ≈ n/2 + 5/18 jeśli n 

jest nieparzyste. 

Wariancja liniowej złożoności sn to Var(L(sn)) =  

 

Zatem Var(L(sn)) ≈ 86/81  dla odpowiednio dużego n 

6.22 Fakt (oczekiwanie liniowej złożoności przypadkowej sekwencji okresowej) Niech sn zostanie 

wybrany losowo z zestawu wszystkich binarnych sekwencji o długości n, gdzie n = 2t dla niektórych 

stałych t ≥ 1, i niech to będzie n-okresowa nieskończona sekwencja uzyskana przez powtórzenie 

sekwencji sn. Zatem oczekiwana liniowa złożoność s wynosi E(L(sn)) = n - 1 + 2-n. Liniowy profil złożoności 

binarnej sekwencji jest wprowadzany w następnej kolejności. 

6.23 Definicja Niech s = s0 , s1, … być sekwencją binarną i pozwolić LN oznaczać liniową złożoność 

podciągu sN = s0; s1; :::; sN-1, N ≥ 0. Sekwencja L1,L2, .. nazywane jest liniowym profilem złożoności s. 

Podobnie, jeśli sn = s0,s1, …, sn-1 jest skończoną sekwencją binarną, sekwencją L1,L2, … LNnazywa się 

liniowym profilem złożoności sn. Liniowy profil złożoności sekwencji można obliczyć za pomocą 

algorytmu Berlekamp-Massey (algorytm 6.30). Poniższe właściwości liniowego profilu złożoności 

można wywnioskować z Faktu 6.29. 

6.24 Fakt (właściwości liniowego profilu złożoności) Niech L1, L2, … będzie liniowym profilem złożoności 

sekwencji s = s0, s1,:.. 

(i) Jeśli j > i, to Lj ≥ Li. 

(ii) LN + 1  > LN jest możliwe tylko jeśli LN ≤ N/2. 

(iii) Jeśli LN + 1 > LN, to LN + 1 + LN = N + 1. 

Liniowy profil złożoności sekwencji s może zostać wykreślony poprzez wykreślenie punktów (N , LN), N 

≥  1, w płaszczyźnie N x L i łączenie kolejnych punktów za pomocą poziomej linii następnie w razie 



potrzeby pionową linią. Fakt 6.24 można następnie interpretować jako twierdzenie, że wykres 

liniowego profilu złożoności nie maleje. Co więcej, skok (pionowy) na wykresie może wystąpić tylko 

pod linią L = N /2; jeśli nastąpi skok, to jest symetryczny w stosunku do tej linii. Fakt 6.25 pokazuje, że 

oczekiwana liniowa złożoność losowej sekwencji powinna ściśle odpowiadać linii L = N / 2. 

6.25 Fakt (oczekiwany liniowy profil złożoności losowej sekwencji) Niech s = s0, s1,:..będzie losową 

sekwencją, i niech N będzie liniową złożonością podciągu sN =  s0, s1, … .sN-1 dla każdego N ≥ 1. Dla 

każdego stałego indeksu N ≥ 1, oczekiwany najmniejszy j, dla którego LN + j > LN wynosi 2, jeśli Lj ≤ N / 2 

lub 2 + 2LN - N, jeśli LN > / 2. Ponadto spodziewany wzrost złożoności liniowej wynosi 2, jeśli LN ≥ N / 2 

lub N - 2LN + 2, jeżeli LN < N / 2. 

6.26 Przykład (liniowy profil złożoności) Rozważmy 20-okresową sekwencję s z cyklem 

 s20 = 1, 0,0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0,1,0, 0, 1, 1, 1, 0: 

Profil złożoności liniowej s wynosi 1; 1; 1; 3; 3; 3; 3; 5; 5; 5; 6; 6; 6; 8; 8; 8; 9; 9; 10; 10; 11, 11; 11; 11; 

14; 14; 14; 14; 15; 15; 15; 17; 17; 17; 18; 18; 19; 19; 19; 19;... Rysunek pokazuje wykres liniowego 

profilu złożoności s. 

 

Podobnie jak w przypadku wszystkich testów statystycznych na przypadkowość (porównaj x5.4), 

warunek, że sekwencja s ma liniowy profil złożoności, który jest zbliżony do losowej sekwencji, jest 

niezbędny, ale niewystarczający, aby s był uważany za losowy. Ten punkt jest przedstawiony w 

następującym przykładzie. 

6.27 Przykład (ograniczenia liniowego profilu złożoności) Liniowy profil złożoności sekwencji s 

określony jako 

 

podążamy za linia L = N/2 tak blisko jak to możliwe. To znaczy  



 

dla wszystkich N ≥ 1. podążaj za linią L = N = 2 tak ściśle, jak to możliwe.  Jednak sekwencja s jest 

wyraźnie nielosowa. 

6.2.3 Algorytm Berlekampa-Masseya 

Algorytm Berlekamp-Massey (algorytm 6.30) jest wydajnym algorytmem do określania liniowej 

złożoności skończonej binarnej sekwencji sn o długości n (patrz definicja 6.18). Algorytm przyjmuje n 

iteracje, z N-tą iteracją obliczającą złożoność liniową podciągu sN składającego się z pierwszych N 

terminów sn. Podstawą teoretyczną dla algorytmu jest fakt 6.29. 

6.28 Definicja Rozważmy skończoną sekwencję binarną sN+1= s0,s1, …, sN-1, sN . Dla C(D) = 1 + c1D + … + 

cLDL, niech <L,C(D)> będzie LFSR , który generuje  podciąg sN= s0,s1, …, sN-1 . Kolejna rozbieżność dN jest 

różnicą między sN a wyrazem (N+1)st  wygenerowanym przez LFSR: dN = (sN + ΣL
i=1 ciSN-i) mod 2 

6.29 Fakt  Niech sN= s0,s1, …, sN-1 będzie skończoną bianrną sekwencją liniowej złożoności L = L(sN) i 

niech <L,C(D)> będzie LFSR który generuje sN. 

(i) LFSR <L,C(D)> również generuje sN+1= s0,s1, …, sN-1 , sN jeśli  i tylko jeśli kolejna rozbieżność dN jest 

równa 0 

(ii) Jeśli dN = 0 wtedy L(sN+1) = L 

(iii) Załóżmy, że dN = 1 .Niech m jest największą liczba całkowitą < N taka że L(sm) < L(sN) i niech <L(sm), 

B(D)> będzie LFSR o długości L(sm) który generuje sm. Wtedy <L’,C’’(D)> jets LFSR o najmniejszej długości 

która generuje sN+1 , gdzie  

 

6.30 Algorytm. Algorytm Belekampa-Masseya 

WEJŚCIE : binarna sekwencja sn= s0,s1, …, sn-1 o długości n 

WYJŚCIE : liniowa złożoność L(sn) z sn, 0 ≤ L(sn) ≤ n 

1.Inicjalizacja  C(D) ← 1, L ← 0, m ← -1, B(D) ← 1, N ← 0 

2. Podczas gdy ( N < n) wykonaj co następuje: 

 2.1 Obliczamy kolejną rozbieżność d.   

 2.2 Jeśli d = 1 wtedy  

 T(D) ← C(D) , C(D) ← C(D) + B(D) ∙ DN-m. 

 Jeśli L ≤ N/2 wtedy L ← N + 1 – L, m ← N, B(D) ← T(D) 

 2.3 N ← N + 1 

 3. Zwrcamy(L) 



6.31 Uwaga (wyniki pośrednie w algorytmie Berlekamp-Massey) Na końcu każdej iteracji z etapu 2, <L, 

C(D)  jest LFSR o najmniejszej długości, która generuje sN. Dlatego też algorytm 6.30 może być również 

użyty do obliczenia liniowego profilu złożoności (definicja 6.23) skończonej sekwencji. 

6.32 Fakt Czas działania algorytmu Berlekamp-Massey (algorytm 6.30) do określania liniowej 

złożoności binarnej sekwencji długości bitowej n to operacje bitowe O(n2). 

6.33 Przykład (algorytm Berlekamp-Massey) Tabela 6.1 pokazuje kroki algorytmu 6.30 dla obliczenia 

liniowej złożoności sekwencji binarnej sn = 0; 0; 1; 1; 0; 1; 1; 1; O długości n = 9. Stwierdzono, że ta 

sekwencja ma liniową złożoność 5 i LFSR, który generuje to jest <5; 1+ D3 + D5> 

6.34 Fakt Niech sn będzie skończoną dwójkową sekwencją o długości n, i niech liniowa złożoność sn 

będzie L. Następnie jest unikalny LFSR o długości L, który generuje sn, jeśli i tylko jeśli L ≤ n/2. Ważna 

konsekwencja Faktu 6.34 i Faktu 6.24 (iii) jest następująca. 

6.35 Fakt Niech s będzie (nieskończoną) dwójkową sekwencją o liniowej złożoności L, i niech t będzie 

(skończoną) podsekcją o długości co najmniej 2L. Następnie algorytm Berlekamp-Massey (z krokiem 3 

zmodyfikowanym w celu powrotu L i C (D)) na wejściu t określa LFSR o długości L, która generuje s. 

 

6.2.4 Nieliniowe rejestry przesuwne sprzężenia zwrotnego 

Niniejszy podrozdział podsumowuje wybrane wyniki dotyczące nieliniowych rejestrów przesuwnych 

sprzężeń zwrotnych. Funkcja z n wejściami binarnymi i jednym wyjściem binarnym nazywana jest 

funkcją logiczną n zmiennych; istnieje   różnych funkcji logicznych n zmiennych. 

6.36 Definicja (Ogólny) rejestr przesuwny sprzężenia zwrotnego (FSR) o długości L składa się z L stopni 

(lub elementów opóźniających) ponumerowanych  0,1,…,L - 1, każdy zdolny do przechowywania 

jednego bitu i posiadającego jedno wejście i jedno wyjście oraz zegar, który steruje ruchem danych. 

Podczas każdej jednostki czasu wykonywane są następujące operacje: 

(i) zawartość etapu 0 jest wyprowadzana i stanowi część sekwencji wyjściowej; 

(ii) zawartość etapu i jest przenoszona do etapu i - 1 dla każdego i, 1≤  i ≤ L - 1; i 

(iii) nowa zawartość etapu  L - 1 jest bitem sprzężenia zwrotnego sj = f (sj-1; sj-2…, sj-L),gdzie funkcja 

sprzężenia zwrotnego f jest funkcją logiczną, a sj-i jest poprzednią treścią etapu L - i, 1≤ i ≤ L. 

Jeżeli początkowa zawartość etapu i to si ∈ {0,1} za każde 0 ≤ i ≤ L-1, a następnie [sL-1,…., s1,  s0] nazywa 

się stanem początkowym FSR. Rysunek poniższy przedstawia FSR. Należy zauważyć, że jeśli funkcja 



sprzężenia zwrotnego f jest funkcją liniową, wówczas FSR jest LFSR (definicja 6.7). W przeciwnym razie 

FSR nazywany jest nieliniowym FSR. 

 

6.37 Fakt Jeśli początkowy stan FSR na powyższym rysunku  to [sL-1, …, s1, s0], wtedy sekwencja 

wyjściowa s = s0, s1, s2, … jest jednoznacznie określone przez następującą rekursję: 

 

6.38 Definicja FSR jest uważany za nieosobliwą wtedy i tylko wtedy, gdy każda sekwencja wyjściowa 

FSR (tj. wszystkie możliwe stany początkowe) jest okresowa. 

6.39 Fakt FSR z funkcją sprzężenia zwrotnego f (sj-1 ,sj-2, …,  sj-L) jest niepodzielna wtedy i tylko wtedy, 

gdy f ma postać f = sj-L ⨁ g (sj-1, sj-2, …, sj-L + 1) dla pewnej funkcji Boolowskiej g. Okres sekwencji 

wyjściowej nietypowego FSR o długości L wynosi co najwyżej 2L. 

6.40 Definicja Jeżeli okres sekwencji wyjściowej (dla dowolnego stanu początkowego) nieosobliwego 

FSR o długości L wynosi 2L wtedy FSR nazywany jest FSR de Bruijna, a sekwencja wyjściowa nazywana 

jest sekwencją de Bruijna. 

6.41 Przykład (sekwencja de Bruijna) Rozważmy FSR o długości 3 z nieliniową funkcją sprzężenia 

zwrotnego f (x1,x2, x3) = 1⨁ X2⨁ X3⨁ X1⨁𝑥2. Poniższe tabele przedstawiają zawartość 3 etapów FSR na 

końcu każdej jednostki czasu t, gdy początkowy stan [0,0,0] 

 

Sekwencja wyjściowa jest sekwencją de Bruijna z cyklem 0; 0; 0; 1; 1; 1; 0; 1. 

Fakt 6.42 pokazuje, że wyjściowa sekwencja FSR de Bruijna ma dobre właściwości statystyczne 

(porównaj z faktem 6.14 (i)). 

6.42 Fakt (właściwości statystyczne sekwencji de Bruijna) Niech s będzie sekwencja de Bruijna, która 

jest generowana przez FSR de Bruijna o długości L. Niech k będzie liczbą całkowitą, 1≤ k ≤ L, i niech s 

będzie dowolną podsekwencją s o długości 2L + k - 1. Następnie każda sekwencja o długości k pojawia 

się dokładnie 2L-k razy jako podciąg s. Innymi słowy, rozkład wzorów o stałej długości wynoszącej co 

najwyżej L jest jednolity. 

6.43 Uwaga (przekształcenie LFSR o maksymalnej długości w FSR de Bruijn) Niech R1 będzie 

maksymalnym LFSR długości L z (liniową) funkcją sprzężenia zwrotnego f (sj-1 , sj-2,…, sj-L). Wtedy FSR R2 

z funkcją sprzężenia zwrotnego g (sj-1 , sj-2,…, sj-L =  to FSR de Bruijna. Tutaj 



 oznacza uzupełnienie si. Sekwencja wyjściowa R2 jest uzyskiwana z sekwencji R1 przez proste 

dodanie 0 do końca każdego podciągu L-1 zer występującego w sekwencji wyjściowej R1. 

6.3 Szyfrowanie strumieniowe na podstawie LFSR  

Jak wspomniano na początku  6.2.1, rejestry przesuwne z liniowym sprzężeniem zwrotnym są szeroko 

stosowane w generatorach strumienia klucza, ponieważ są one dobrze dostosowane do implementacji 

sprzętowej, tworzą sekwencje mające duże okresy i dobre właściwości statystyczne, i są łatwo 

analizowane za pomocą technik algebraicznych. Niestety, sekwencje wyjściowe LFSR są również łatwo 

przewidywalne, jak pokazuje poniższy argument. Załóżmy, że sekwencja wyjściowa s LFSR ma liniową 

złożoność L. Wielomian połączenia C(D) LFSR o długości L, który generuje s, można skutecznie określić 

za pomocą algorytmu Berlekamp-Massey. (Algorytm 6.30) z dowolnej (krótkiej) sekwencji t o długości 

co najmniej n = 2L (por. Fakt 6.35). Po określeniu C(D), LFSR <L , C(D)> i można następnie zainicjować 

za pomocą dowolnego podciągu t mającego długość L i wykorzystywany do wygenerowania pozostałej 

części sekwencji s. Przeciwnik może uzyskać wymaganą podsekcję t s przez zamontowanie znanego lub 

wybranego ataku tekstowego (1.13.1) na szyfrze strumieniowej: jeśli przeciwnik zna tekst jawny, 

podciąg m1,m2,…, mn odpowiadający sekwencji tekstu zaszyfrowanego c1, c2, …, cn, odpowiednie bity 

bitowe strumienia są uzyskiwane jako mi ⨁ 𝑐1,  1 ≤ i ≤  n.  

6.44 Uwaga (użycie LFSR w generatorach kluczy) Ponieważ dobrze zaprojektowany system powinien 

być zabezpieczony przed atakami znanymi w postaci zwykłego tekstu, LFSR nie powinien nigdy być 

używany sam jako generator strumienia kluczy. Niemniej jednak LFSR są pożądane ze względu na 

bardzo niskie koszty wdrożenia. W tej sekcji omówiono trzy ogólne metody niszczenia liniowych 

właściwości LFSR. 

(i) wykorzystanie nieliniowej funkcji łączenia na wyjściach kilku LFSR ( 6.3.1); 

(ii) użycie nieliniowej funkcji filtrowania zawartości pojedynczego LFSR (6.3.2); i 

(iii) użycie wyjścia z jednego (lub więcej) LFSR do sterowania zegarem jednego (lub więcej) innych LFSR 

( 6.3.3). 

Pożądane właściwości generatorów strumienia kluczy opartych na LFSR 

W przypadku zasadniczo wszystkich możliwych tajnych kluczy sekwencja wyjściowa generatora 

strumienia kluczy opartego na LFSR powinna mieć następujące właściwości: 

1. duży okres; 

2. duża złożoność liniowa; i 

3. dobre właściwości statystyczne (np. Jak opisano w Fakcie 6.14). 

Podkreśla się, że te właściwości są jedynie warunkami niezbędnymi, aby generator klucza 

strumieniowego był uważany za bezpieczny kryptograficznie. Ponieważ nie są znane matematyczne 

dowody bezpieczeństwa takich generatorów, takie generatory można uznać za bezpieczne 

obliczeniowo (1.13.3 (iv)) po wystarczającej publicznej kontroli. 

6.45 Uwaga (wielomian połączeń) Ponieważ pożądaną właściwością generatora strumienia klucza jest 

to, że jego sekwencje wyjściowe mają duże okresy, LFSR części składowych powinny zawsze być 

wybrane jako LFSR o maksymalnej długości, tj. LFSR powinny mieć postać <L, C (D)> gdzie C(D) ∈ ℤ2 [D] 

jest prymitywnym wielomianem stopnia L (patrz definicja 6.13 i fakt 6.12 (ii)). 



6.46 Uwaga (znane vs tajne wielomiany połączeniowe) . LFSR w generatorze strumienia klucza 

opartego na LFSR mogą mieć znane lub tajne wielomiany połączeń. Dla znanych połączeń, lucz tajny 

zazwyczaj składa się z początkowej zawartości składnika LFSR. W przypadku tajnych połączeń tajny 

klucz generatora strumienia kluczy zazwyczaj składa się zarówno z początkowej zawartości, jak i 

połączeń. W przypadku LFSR o długości L z tajnymi połączeniami wielomiany połączenia powinny być 

wybierane losowo z zestawu wszystkich prymitywnych wielomianów stopnia L nad Z2. Tajne 

połączenia są ogólnie zalecane w stosunku do znanych połączeń, ponieważ te pierwsze są bardziej 

odporne na pewne ataki, które wykorzystują wstępne obliczenia do analizy konkretnego połączenia, a 

ponieważ te pierwsze są bardziej podatne na analizę statystyczną. Tajne połączenie LFSR mają tę wadę, 

że wymagają dodatkowego zespołu obwodów do implementacji w sprzęcie. 

6.47 Uwaga (rzadki lub gęsty wielomian połączeniowy) Do celów implementacji korzystne jest 

wybranie rzadkiego LFSR; tj. tylko kilka ze współczynników wielomianu połączeniowego jest 

niezerowych. Następnie należy wykonać tylko niewielką liczbę połączeń między stopniami LFSR, aby 

obliczyć bit sprzężenia zwrotnego. Na przykład, wielomian połączeniowy może być wybrany jako 

trójwymiarowy .Jednak w niektórych generatorach strumienia kluczy opartych na protokole LFSR ataki 

specjalne mogą być montowane, jeśli używane są rzadkie wielomiany połączeń. Dlatego generalnie 

zaleca się, aby nie używać rzadkich wielomianów połączenia w generatorach strumienia kluczy 

opartych na LFSR. 

6.3.1 Nieliniowe generatory kombinacji 

Jedną z ogólnych technik niszczenia liniowości właściwej dla LFSR jest równoległe stosowanie kilku 

LFSR. Strumień klucza jest generowany jako nieliniowa funkcja f wyjść elementu LFSR komponentu; tę 

konstrukcję przedstawiono na rysunku poniżej. Takie generatory strumienia kluczy są nazywane 

nieliniowymi generatorami kombinacji, a f nazywa się funkcją łączenia. Pozostała część tej podsekcji 

pokazuje, że funkcja f musi spełniać kilka kryteriów, aby wytrzymać określone ataki kryptograficzne. 

 

6.48 Definicja Iloczyn m różnych zmiennych nazywany jest m-tym iloczynem uporządkowania 

zmiennych. Każda funkcja logiczna f (x1, x2, …, xn) może być zapisana jako suma modulo 2 różnych m-

tych iloczynów uporządkowania jej zmiennych, 0 ≤ m ≤ n; to wyrażenie jest nazywane algebraiczną 

normalną formą f. Nieliniowa kolejność f jest maksymalną kolejnością terminów pojawiających się w 

jej normalnej postaci algebraicznej. Na przykład funkcja Boolean f (x1, x2, x3, x4, x5) = 1⨁ x2⨁ x3⨁ x4x5⨁ 

x1x3x4x5 ma nieliniową kolejność 4. Zauważ, że maksymalna możliwa nieliniowa kolejność funkcji 

Boolean w n zmiennych to n. Fakt 6.49 pokazuje, że sekwencja wyjściowa nieliniowego generatora 

złożonego ma dużą liniową złożoność, pod warunkiem, że zastosowana jest funkcja łącząca f wysokiej 

nieliniowej kolejności. 



 

6.49 Fakt Załóżmy, że n LFSR o maksymalnej długości, których długości L1, L2, …,  Ln są parami 

odrębnymi i większymi niż 2, są połączone funkcją nieliniową f (x1, x2, … , xn) (jak na rysunku powyżej), 

która jest wyrażona w postaci normalnej algebraicznej. Wtedy liniowa złożoność strumienia klucza to 

f (L1, L2, …, Ln). (Wyrażenie f (L1, L2, …, Ln) jest obliczane na liczbach całkowitych zamiast na ℤ2) 

6.50 Przykład (generator Geffe) Generator Geffe, jak pokazano na poniższym rysunku 6.9, jest 

zdefiniowany przez trzy maksymalnej długości LFSR’y, których długości L1, L2, L3 są parami względnie 

pierwsze, z nieliniową funkcją łączącą 

f (x1, x2, x3) = x1x2⨁ (1 + x2) x3 = x1x2 ⨁ x2x3 ⨁x3 

Generowany strumień klucza ma okres (2L1 -1)∙ (2L2 -1) ∙  (2L3 -1) i złożoność liniowa 

L = L1L2 + L2L3 + L3. 

 

Generator Geffe'a jest słabo kryptograficzny, ponieważ informacje o stanach LFSR 1 i LFSR 3 przenikają 

do sekwencji wyjściowej. Aby to zobaczyć, niech x1(t) , x2(t), x3(t); z (t) oznaczają t-te bity wyjściowe 

LFSR 1, 2, 3 i strumień klucza odpowiednio. Wtedy prawdopodobieństwo korelacji sekwencji x1(t) do 

wyjściowej sekwencji z(t) jest 

 

Podobnie, P(z(t) = x3(t)) = 3/4. Z tego powodu, pomimo wysokiego okresu i umiarkowanie wysokiego 

stopnia złożoności liniowej, generator Geffe poddaje się atakom korelacyjnym, jak opisano w Uwadze 

6.51. 

6.51 Uwaga (ataki korelacyjne) Przypuśćmy, że n maksymalnej długości LFSR’ów R1, R2, …, Rn o długości 

L1, L2, …, Ln są wykorzystywane w nieliniowym generatorze kombinacji. Jeżeli wielomian połączenia 

LFSR i funkcja łączenia f są znane, liczba różnych kluczy generatora wynosi Πn
i=1 (2L1 -1)Klucz składa się 

ze stanów początkowych LFSR.) Załóżmy, że istnieje korelacja między strumieniem klucza a sekwencją 

wyjściową R1, z prawdopodobieństwem korelacji p> 1/2. Jeśli znany jest wystarczająco długi segment 

strumienia klucza (np. Jak to jest możliwe w przypadku znanego ataku jawnego tekstu na dwójkowy 

szyfr danych dodatków), początkowy stan R1 można wywnioskować, licząc liczbę koincydencji między 

strumieniem klucza a wszystkimi możliwymi przesunięcia sekwencji wyjściowej R1, dopóki liczba ta nie 

zgadza się z prawdopodobieństwem korelacji p. W tych warunkach ustalenie początkowego stanu R1 

zajmie najwyżej 2L1 - 1 prób. W przypadku, gdy istnieje korelacja między strumieniem klucza a 

sekwencjami wyjściowymi każdego z R1, R2,…, Rn, P (tajny) stan początkowy każdego LFSR można 

określić niezależnie w sumie około Σn
i=1 (2Li - 1) prób; ta liczba jest znacznie mniejsza niż całkowita liczba 

różnych kluczy. W podobny sposób można wykorzystać korelacje między sekwencjami wyjściowymi 



poszczególnych podzbiorów LFSR a strumieniem klucza. W związku z uwagą 6.51, funkcja łączenia f 

powinna być starannie wybrana, aby nie istniała statystyczna zależność między dowolnym małym 

podzbiorem n sekwencji LFSR a strumieniem klucza. Ten warunek może być spełniony, jeśli f jest 

wybrane jako odporne na korelację m-tego rzędu. 

6.52 Definicja Niech X1, X2, … , Xn to niezależne zmienne binarne, z których każda przyjmuje wartości 0 

lub 1 z prawdopodobieństwem 1/2. Funkcja logiczna f (x1 , x2, …, xn) jest odporna na korelację m-tego 

rzędu, jeśli dla każdego podzbioru m zmiennych losowych Xi1, Xi2, …, Xim z 1 ≤  i1 < i2 < … < im  ≤ n ,zmienna 

losowa Z = f (X1, X2, …, Xn) jest statystycznie niezależna od wektora losowego (Xi1, Xi2, …, Xim); 

równoważnie, I(Z; Xi1, Xi2, …, Xim) = 0 (patrz definicja 2.45). Na przykład funkcja f (x1, x2 ,…, xn) = x1⨁ x2⨁ 

… ⨁ xn to (n - 1)-tego rzędu odporna na korelację. W świetle Faktu 6.49, poniżej pokazano, że istnieje 

kompromis pomiędzy uzyskaniem wysokiej złożoności liniowej i odpornością na wysoką korelację z 

funkcją łączącą. 

6.53 Fakt Jeśli funkcja logiczna f (x1, x2, …, xn) jest odporna na porządek korelacji m-tego rzędu, gdzie 1 

≤ m < n, wówczas nieliniowa kolejność f wynosi co najwyżej n - m. Ponadto, jeżeli f jest zrównoważone 

(tj. Dokładnie połowa wartości wyjściowych f wynosi 0), wówczas nieliniowa kolejność f wynosi co 

najwyżej n-m-1 dla 1 ≤ m ≤ n - 2. Kompromis pomiędzy wysoką złożonością liniową a odpornością o 

wysokiej korelacji można uniknąć, dopuszczając pamięć w nieliniowej funkcji kombinowanej f. Ten 

punkt jest zilustrowany przez generator sumowania. 

6.54 Przykład (generator sumatorów) Funkcja łącząca w generatorze sumowania opiera się na fakcie, 

że dodanie liczby całkowitej, gdy oglądane jest nad ℤ2, jest funkcją nieliniową z pamięcią, której 

odporność na korelację jest maksymalna. Aby to zobaczyć w przypadku n = 2, niech a = am-12m-1+… 

a12+a0 i  b = bm-12m-1 +… + b12 + b0 są binarnymi reprezentacjami liczb całkowitych a i b. Następnie bity 

z = a + b są podane przez formułę rekursywną: 

 

gdzie cj jest bitem przeniesienia, a c-1 = am = bm = 0. Zauważ, że f1 jest korelacją drugiego rzędu 

odporności, podczas gdy f2 jest bez pamięciową funkcją nieliniową. Bit przenoszenia cj-1 niesie cały 

nieliniowy wpływ mniej znaczących bitów a i b (a mianowicie aj-1, …, a1,  a0 i bj-1, … , b1, b0). Generator 

sumy, jak przedstawiono na rysunku poniżej jest zdefiniowany przez n LFSR o maksymalnej długości, 

którego długości L1 , L2 , …, Ln są parami względnie pierwsze. Klucz tajny klucz składa się ze stanów 

początkowych LFSR, a początkowa (liczba całkowita) przeniesienia C0. Strumień klucza jest 

generowany w następujący sposób. W czasie j (j ≥ 1), LFSR są stopniowane, wytwarzając bity wyjściowe 

x1 ,x2, …, xn, a suma całkowita Sj = Σn
i=1 xi + cj-1 jest obliczana. Klucz strumienia bitów to Sj mod 2 (najmniej 

znaczący bit Sj), podczas gdy nowy przeniesienie jest obliczany jako Cj = [Sj/2] (pozostałe bity Sj). Okres 

strumienia klucza to Πn
i=1(2Li -1), a jego liniowa złożoność jest bliska tej liczbie. Mimo że generator 

sumujący ma wysoki okres, liniową złożoność i odporność na korelację, jest podatny na pewne ataki 

korelacyjne i atak znanego zwykłego tekstu oparty na jego 2-adycznej rozpiętości  

6.3.2 Nieliniowe generatory filtrów 

Inną ogólną techniką niszczenia liniowości właściwej dla LFSR jest generowanie strumienia klucza jako 

pewnej nieliniowej funkcji etapów pojedynczego LFSR; tę konstrukcję przedstawiono na poniższym 

rysunku. Takie generatory strumienia kluczy są nazywane nieliniowymi generatorami filtrów, a f jest 

nazywane funkcją filtrowania. 



 

Fakt 6.55 opisuje liniową złożoność sekwencji wyjściowej filtra nieliniowego generator. 

6.55 Fakt Załóżmy, że nieliniowy generator filtrów jest skonstruowany przy użyciu LFSR o maksymalnej 

długości L i funkcji filtrowania f nieliniowego rzędu m (jak na powyższym rysunku).  

(i) (Klucz powiązany) Liniowa złożoność strumienia klucza wynosi co najwyżej  

(ii) Dla ustalonej długości LFSR o maksymalnej długości pierwszej długości L, ułamek funkcji logicznych 

f nieliniowego ciągu, który wytwarza sekwencje o maksymalnej liniowej złożoności Lm, jest  

 

Dlatego dla dużych L większość generatorów wytwarza sekwencje, których liniowa złożoność spotyka 

się z górną granicą (i). Nieliniowa funkcja f wybrana dla generatora filtru powinna zawierać wiele 

terminów każdego zamówienia aż do nieliniowej kolejności f. 

6.56 Przykład (generator plecakowy) Generator strumienia klucza plecakowego jest zdefiniowany 

przez LFSR o maksymalnej długości <L,C (D)> i oraz modulus Q = 2L. Tajny klucz składa się z L całkowitych 

wag plecakowych a1, a2, …, aL każdej o bitowej długości L i początkowego stanu LFSR. Przypomnijmy, 

że problem z sumą podzbiorów (3.10) polega na określeniu podzbioru wag plecakowych, które sumują 

się do danej liczby całkowitej s, pod warunkiem, że taki podzbiór istnieje; ten problem to NP-hard (Fakt 

3.91). Strumień klucza jest generowany w następujący sposób: w czasie j, LFSR jest schodkowy i 

obliczana jest suma plecaka Sj = ΣL
i=1 xiai mod Q, gdzie [xL, …, x2 , x1] to stan LFSR w czasie j. Na koniec, 

wybrane bity Sj (Sj jest konwertowane na jego binarną reprezentację) są wyodrębniane w celu 

utworzenia części strumienia klucza [lg L] co najmniej znaczące bity Sj powinny zostać odrzucone). 

Złożoność liniowa strumienia klucza jest wówczas praktycznie pewna, że jest L(2L - 1). Ponieważ stan 

LFSR jest wektorem binarnym, funkcja, która odwzorowuje stan LFSR na sumę plecakową Sj jest 

rzeczywiście nieliniowa. Jawnie, niech funkcja f zostanie zdefiniowana przez  

 

jest stanem. Jeśli x i y są dwoma stanami, to na ogół f (x ⨁ y ) ≠ f (x) + f (y). 

6.3.3 Generatory sterowane zegarem 

W nieliniowych generatorach kombinacji i nieliniowych generatorach filtrów elementy LFSR są 

regularnie taktowane; tj. ruch danych we wszystkich LFSR jest kontrolowany przez ten sam zegar. 



Główną ideą generatora sterowanego zegarem jest wprowadzenie nieliniowości do generatorów 

strumienia klucza opartego na LFSR, dzięki temu, że wyjście z jednej kontroli LFSR jest taktowaniem (to 

jest krokiem) drugiego LFSR. Ponieważ drugi LFSR jest taktowany w sposób nieregularny, istnieje 

nadzieja, że ataki oparte na regularnym ruchu LFSR mogą zostać udaremnione. W tej podrozdziale 

opisane są dwa generatory sterowane zegarowo: (i) generator z naprzemiennym krokiem i (ii) 

generator kurczący się. 

(i) Generator kroków naprzemiennych 

Generator z naprzemiennym krokiem wykorzystuje LFSR R1 do sterowania krokami dwóch LFSR, R2 i R3. 

Powstały strumień klucza to XOR sekwencji wyjściowych R2 i R3. 

6.57 Algorytm Generator kroków przemiennych 

PODSUMOWANIE : kontrola LFSR R1 jest używana do selektywnego wprowadzania dwóch innych LFSR, 

R2 i R3. 

WYJŚCIE: sekwencja, która jest bitowym XOR z sekwencji wyjściowych R2 i R3. 

Poniższe kroki powtarza się, aż zostanie wygenerowany strumień klucza o pożądanej długości. 

1. Zarejestruj R1 jest taktowany. 

2. Jeżeli wyjście R1 wynosi 1, wówczas: 

R2 jest taktowany; R3 nie jest taktowany, ale jego poprzedni bit wyjściowy jest powtarzany. 

(Dla pierwszego cyklu zegara przyjmuje się, że "poprzedni bit wyjściowy" R3 wynosi 0.) 

3. Jeśli wyjście R1 wynosi 0, wówczas: 

R3 jest taktowany; R2 nie jest taktowany, ale jego poprzedni bit wyjściowy jest powtarzany. 

(Dla pierwszego cyklu zegara "poprzedni bit wyjściowy" dla R2 przyjmuje się jako 0.) 

4. Bity wyjściowe dla R2 i R3 są XORowane; wynikowy bit jest częścią strumienia klucza. 

Bardziej formalnie, niech sekwencje wyjściowe LFSR R1, R2 i R3 będą a0, a1, a2, …, b0, b1, b2, …,  i c0, c1,c2 

… odpowiednio. Zdefiniuj b-1 = c-1 = 0. Następnie strumień klucza generowany przez generator kroków 

przemiennych wynosi x0, x1, x2, …,  gdzie xj = bt(j)⨁ cj-t(j)-1 i t (j) = (Σj
i=0ai)  - 1 dla wszystkich  j≥ 0. Generator 

z naprzemiennym krokiem jest przedstawiony na rysunku 

 

6.58 Przykład (generator naprzemienny z sztucznie małymi parametrami) Rozważ generator 

naprzemienny z komponentem LFSR R1 = <3, 1 + D2 + D3>, R2 = <4, 1 + D3 + D4> i R3 = <5, 1 + D + D3 + D4 

+ D5>. Załóżmy, że początkowe stany R1, R2 i R3 to [0; 0; 1], [1; 0; 1; 1] i [0; 1; 0; 0; 1], odpowiednio. 

Sekwencja wyjściowa R1 jest sekwencją 7-okresową z cyklem  



a7 = 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. 

 Sekwencja wyjściowa R2 jest 15-okresową sekwencją z cyklem 

 b15 = 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1,1,1,0,0, 0, 1, 0, 0:  

Sekwencja wyjściowa R3 jest 31-okresową sekwencją z cyklem 

 c31 = 1, 0, 0, 1, 0,1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0,1, 1, 1, 0,0, 1, 1,0,1, 1, 1, 1, 1, 0,1,0, 0, 0  

Generowany strumień klucza to  

x = 1, 0,1, 1,1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0,0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1,0, 1, 1,0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, … Fakt 6.59 ustala, przy 

założeniu, że R1 wytwarza sekwencję de Bruijna (patrz definicja 6.40), że sekwencja wyjściowa 

generatora schodkowego naprzemiennego spełnia podstawowe wymagania o wysokim okresie, 

wysokiej złożoności liniowej i dobrych właściwościach statystycznych. 

6.59 Fakt (właściwości generatora krokowego przemiennego) Załóżmy, że R1 wytwarza sekwencję de 

Bruijna z okresu 2L1. Ponadto przypuśćmy, że R2 i R3  są maksymalnej długości LFSR o długościach L2 i 

L3, odpowiednio, że gcd (L2,L3) = 1. Niech x będzie sekwencją wyjściową generatora kroku 

przemiennego utworzonego przez R1, R2 i R3. 

(i) Sekwencja x ma okres 2L1⋅ (2L2 - 1)⋅ (2L3 - 1). 

(ii) Liniowa złożoność L (x) x spełnia 

 

(iii) Rozkład wzorców na x jest prawie jednolity. Dokładniej, niech P będzie dowolnym dwójkowym 

ciągiem długości t bitów, gdzie t ≤ min (L2, L3). Jeśli x (t) oznacza dowolną liczbę kolejnych bity na x, a 

następnie prawdopodobieństwo, że x (t) = P to (1/2)t + O(1/2L2-t)+ O(1/2L3-t). Ponieważ sekwencja de 

Bruijna może być uzyskana z sekwencji wyjściowej s LFSR o maksymalnej długości (o długości L) przez 

proste dodanie 0 do końca każdego podciągu L-1  występującego w s (patrz uwaga 6.43), Można 

oczekiwać, że twierdzenia o wysokim okresie, wysokiej złożoności liniowej i dobrych właściwościach 

statystycznych w Fakturze 6.59 zachowują się również, gdy R1 jest LFSR o maksymalnej długości. Należy 

jednak pamiętać, że nie zostało to jeszcze udowodnione. 

6.60 Uwaga (zabezpieczenie generatora krokowego przemiennego) LFSRs R1, R2, R3 powinny być 

wybrane jako LFSR o maksymalnej długości, których długości L1, L2, L3 są parami względnie pierwsze: 

gcd (L1 , L2) = 1, gcd (L2 , L3) = 1, gcd (L1, L3) = 1. Ponadto długości powinny być w przybliżeniu takie 

same. Jeśli L1≈ l, L2≈ l i L32≈ l Najbardziej znany atak na naprzemienny generator kroków to atak dziel i 

rządź na rejestrze kontrolnym R1, który zajmuje około 2l kroków. Tak więc, jeśli l ≈ 128, generator jest 

zabezpieczony przed wszystkimi obecnie znanymi atakami. 

(ii) Kurczący się generator 

Generator kurczenia się jest stosunkowo nowym generatorem strumienia kluczy, który został 

zaproponowany w 1993 roku. Niemniej jednak, ze względu na swoją prostotę i sprawdzalne 

właściwości, jest obiecującym kandydatem do szybkich aplikacji szyfrujących. W generatorze 

kurczącym się, regulator LFSR R1 jest używany do wyboru części sekwencji wyjściowej drugiego LFSR 

R2. Powstały strumień klucza jest zatem wersją pomniejszoną (znaną również jako niejednokrotnie 

zdziesiątkowany podsekwencja) sekwencji wyjściowej R2, jak określono w algorytmie 6.61 i 

przedstawionym na rysunku 6.13. 



 

 

6.61 Algorytm Zmniejszający się generator 

PODSUMOWANIE: kontrola LFSR R1 jest używana do kontrolowania wyjścia drugiego LFSR R2. 

Poniższe kroki powtarza się, aż zostanie wygenerowany strumień klucza o pożądanej długości. 

1. Rejestry R1 i R2 są taktowane. 

2. Jeżeli wyjście R1 wynosi 1, bit wyjściowy R2 tworzy część strumienia klucza. 

3. Jeżeli wyjście R1 wynosi 0, bit wyjściowy R2 jest odrzucany. 

Bardziej formalnie, niech sekwencje wyjściowe LFSR R1 i R to a0, a1, a2, … i b0, b1, b2, … odpowiednio. 

Następnie strumień klucza generowany przez zmniejszający się generator wynosi x0, x1, a2, … gdzie xj = 

bij i, dla każdego j ≥ 0, ij jest pozycją j-ty  1 w sekwencji a0, a1, a2, … 

6.62 Przykład (kurczący się generator ze sztucznie małymi parametrami) Rozważmy kurczący się 

generator ze składowymi LFSR’ami  R1 = <3 , 1 + D + D3> i R2 = <5 , 1 + D3 + D5>. Załóżmy, że początkowe 

stany R1 i R2 to [1; 0; 0] i [0; 0; 1; 0; 1], odpowiednio. Sekwencja wyjściowa R1 jest sekwencją 7-okresową 

z cyklem 

a7 = 0,0, 1,1, 1, 0, 1, 

podczas gdy sekwencja wyjściowa R2 jest 31-okresową sekwencją z cyklem 

b31 = 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0,0, 1, 1, 1, 1, 1,0, 0, 0, 1,1, 0, 1, 1; 1, 0. 

Generowany strumień klucza to 

x = 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0,… 

Fakt 6.63 określa, że sekwencja wyjściowa generatora kurczącego się spełnia podstawowe wymagania 

o wysokim okresie, wysokiej złożoności liniowej i dobrych właściwościach statystycznych. 

6.63 Fakt (właściwości generatora kurczącego) Niech R1 i R2 są odpowiednio LFSR o długości 

maksymalnej L1 i L2, a niech x będzie sekwencją wyjściową generatora kurczenia utworzonego przez R1 

i R2. 

(i) Jeśli gcd (L1, L2) = 1, to x ma okres (2L2 - 1)⋅ 2L1-1. 

(ii) Liniowa złożoność L (x) z x spełnia 

 



(iii) Załóżmy, że wielomian połączenia dla R1 i R2 jest wybierany losowo z zestawu wszystkich 

prymitywnych wielomianów stopni L1 i L2 nad ℤ2. Następnie rozkład wzorów w x jest prawie jednolity. 

Dokładniej, jeśli P jest dowolnym plikiem binarnym ciąg długości t bitów i x (t) oznacza dowolne t 

kolejnych bitów w x, a następnie prawdopodobieństwo że x(t) = P to (1/2)t + O(t/2L2). 

6.64 Uwaga (zabezpieczenie generatora kurczącego) Załóżmy, że komponenty LFSR R1 i R2 generatora 

kurczenia mają odpowiednio długości L1 i L2. Jeśli wielomian połączenia dla R1 i R2 jest znany (ale nie 

jest to początkowa zawartość R1 i R2), najlepszy atak znany z odzyskania tajnego klucza zajmuje O(2L1 ⋅ 

L3/2) kroki. Z drugiej strony, jeśli używane są tajne (i zmienne) wielomiany połączenia, najlepszy znany 

atak przyjmuje kroki O (22L1 ⋅ L1 ⋅ L2). Istnieje również atak przez liniową złożoność kurczącego się 

generatora, który przyjmuje O(2L1⋅ L2/2) (niezależnie od tego, czy połączenia są znane czy tajne), ale 

atak ten wymaga 2L1 ⋅ L2 kolejnych bitów z sekwencji wyjściowej i dlatego jest niewykonalne dla 

umiarkowanie dużych L1 i L2. Dla maksymalnego bezpieczeństwa, R1 i R2 powinny być LFSR o 

maksymalnej długości, a ich długości powinny odpowiadać gcd (L1, L2) = 1. Ponadto powinny być 

stosowane tajne połączenia. Z zastrzeżeniem tych ograniczeń, jeśli L1 ≈ l  i L2 ≈ l, kurczący się generator 

ma poziom bezpieczeństwa w przybliżeniu równy 22l. Tak więc, jeśli L1≈ 64 i L2 ≈ 64, generator wydaje 

się być bezpieczny wobec wszystkich obecnie znanych ataków. 

6.4 Inne szyfry strumieniowe 

Podczas gdy szyfry strumieniowe oparte na LFSR omówione w 6.3 są dobrze dostosowane do 

implementacji sprzętowej, nie są szczególnie podatne na implementację oprogramowania. 

Doprowadziło to do kilku ostatnich propozycji szyfrów strumieniowych zaprojektowanych specjalnie 

do szybkiej implementacji oprogramowania. Większość tych propozycji jest zastrzeżona lub jest 

stosunkowo nowa i nie otrzymała wystarczającej kontroli od społeczności kryptograficznej; Dwa 

obiecujące szyfry strumieniowe zaprojektowane specjalnie do szybkiego wdrażania oprogramowania 

to SEAL i RC4. SEAL przedstawiono w 6.4.1. RC4 jest używany w produktach komercyjnych i ma zmienny 

klucz, ale pozostaje zastrzeżony i nie jest tutaj prezentowany. Dwa inne powszechnie stosowane szyfry 

strumieniowe nie oparte na LFSR to Output Feedback (OFB, patrz 7.2.2 (iv)) i Cipher Feedback (CFB; 

zobacz 7.2.2 (iii)) tryby szyfrów blokowych. Inną klasą generatorów strumienia kluczy, które nie są 

oparte na LFSR, są te, których bezpieczeństwo zależy od nierozwiązywalność podstawowego problemu 

numerologiczno-teoretycznego; te generatory są znacznie wolniejsze niż te oparte na LFSR i są 

omówione w x5.5. 

6.4.1 SEAL 

SEAL (Software-ptimized Encryption Algorithm [zoptymalizowany pod kątem oprogramowania 

algorytm szyfrowania]) to szyfrujący strumień danych binarnych (patrz definicja 6.4), który został 

zaproponowany w 1993 roku. Ponieważ jest stosunkowo nowy, nie otrzymał jeszcze wiele uwagi od 

społeczności kryptograficznej. Jednak jest to przedstawione tutaj, ponieważ jest to jeden z nielicznych 

szyfrów strumieniowych, który został specjalnie zaprojektowany do wydajnej implementacji 

oprogramowania, w szczególności do procesorów 32-bitowych. SEAL to zwiększająca długość funkcja 

pseudolosowa, która odwzorowuje 32-bitową liczbę sekwencji n na L-bitowy strumień klucza pod 

kontrolą 160-bitowego tajnego klucza a. Na etapie przetwarzania wstępnego (krok 1 algorytmu 6.68) 

klucz jest rozciągany na większe tabele przy użyciu funkcji funkcji geneującej tabele Ga określonej w 

algorytmie 6.67; ta funkcja oparta jest na algorytmie Secure Hash SHA-1 (algorytm 9.53). Po tym 

wstępnym przetwarzaniu generowanie strumienia klucza wymaga około 5 instrukcji maszynowych na 

bajt i jest o rząd wielkości szybsze niż DES (algorytm 7.82). Poniższa notacja jest używana w SEAL dla 

32-bitowych ilości A, B, C, D, Xi i Yj: 



   : bitowe uzupełnienie A 

  A ꓥ B, A ꓦ B, A⨁ B: bitowe AND, inclusive-OR, exclusive-OR 

  "A ↩ s": 32-bitowy wynik obrotu A w lewo do pozycji S. 

  "A ↪ s ": 32-bitowy wynik obrotu A w prawo do pozycji S. 

  A + B: mod 232 suma liczb całkowitych bez znaku A i B 

  

  
  A ∥B: konkatenacja A i B 

  (X1 ,… Xj) ← (Y1,…, Yj): jednoczesne przypisania (Xi ← Yi), gdzie (Y1, …,  Yj) jest oceniany przed 

jakimkolwiek przypisaniem. 

6.65 Uwaga (SEAL 1.0 vs. SEAL 2.0) Funkcja generowania tabel (Algorytm 6.67) dla pierwszej wersji 

SEAL (SEAL 1.0) została oparta na algorytmie Secure Hash Algorithm (SHA). SEAL 2.0 różni się od SEAL 

1.0 tym, że funkcja generowania tabel dla pierwszego jest oparta na zmodyfikowanym algorytmie 

Secure Hash SHA-1 (algorytm 9.53). 

6.66 Uwaga (tabele) Generowanie tabeli (krok 1 algorytmu 6.68) wykorzystuje funkcję kompresji SHA-

1 do rozszerzenia tajnego klucza a na większe tabele T, S i R. Tabele te można wstępnie obliczyć, ale 

dopiero po sekretnym klucz a został ustanowiony. Tabele T i S mają odpowiednio rozmiar 2K i 1K bajtu. 

Rozmiar tabeli R zależy od żądanej długości bitowej L strumienia klucza - każdy 1K bajt klucza wymaga 

16 bajtów R. 

6.67 Algorytm Funkcja generowania tabel dla SEAL 2.0 

Ga(i) 

WEJŚCIE : 160 bitowy łańcuch a i liczba całkowita i , 0 ≤ i < 232. 

WYJŚCIE: 160 bitowy łańcuch , oznaczony Ga(i) 

1. Definicja stałych/ definiujemy cztery 32 bitowe stałe (szesnastkowo): y1 = 0x5a827999, y2 = 

0x6ed9eba1, y3 = 0x8f1bbcdc, y4 = 0xca62c1d6, 

2. Funkcja generowania tabeli 

 (inicjujemy 80 32 bitowych słów X0, X1, … X79) 

 Ustawiamy X0 ← i Dla j od 1 do 15 : Xj ← 0x00000000 

 Dla j od 16 do 79 wykonaj : Xj ← ((Xj-3 ⨁Xj-8 ⨁ Xj-14⨁ Xj-16) ↩ 1) 

 (zainicjuj zmienne robocze) 

 Podziel 160-bitowy łańcuch a na pięć 32-bitowych słów:  a = H1H2H3H4. 
 (A,B,C,D,E) ← (H0,H1,H2,H3,H4). 
 (wykonaj cztery rundy po 20 kroków, następnie zaktualizuj, t jest zmienną tymczasową) 
 (Runda 1) W przypadku j od 0 do 19 wykonaj następujące czynności: 
 t ← ((A ↩ 5) + f(B , C,  D) + E + Xj + y1), 
 (A, B, C, D, E) ← (t; A,B ↩30, C, D). 
 (Runda 2) W przypadku j od 20 do 39 wykonaj następujące czynności: 
 t ← ((A↩5) + h (B,C, D) + E + Xj + y2), 
 (A, B, C, D, E) ← (t , A, B ↩ 30, C,D). 
 (Runda 3) Dla j od 40 do 59 wykonaj następujące czynności: 



 t ← ((A↩5) + g (B, C, D) + E + Xj + y3), 
 (A, B, C, D, E) ← (t , A, B ↩ 30, C,D). 
 (Runda 4) W przypadku j od 60 do 79 wykonaj następujące czynności: 
 t ← ((A↩5) + h (B, C, D) + E + Xj + y4), 
 (A, B, C, D, E) ← (t , A, B ↩ 30, C,D). 
 (zaktualizuj wartości łączenia) 
 (H0, H1, H2, H3, H4)  ← (H0 + A; H1 + B; H2 + C; H3 + D; H4 + E). 
 (zakończenie) Wartość Ga (i) to 160-bitowy ciąg H0∥H1∥H2∥H3∥H4 

 
6.68 Generator algorytmu strumienia algorytmu SEAL 2.0 
 
SEAl(a,n) 
WEJŚCIE : 160-bitowy ciąg a (tajny klucz), (nie-tajna) liczba całkowita n, 0 ≤ n < 232 (numer sekwencji) i 
żądana długość bitowa L strumienia klucza. 
WYJŚCIE: Strumień klucza y długości bitowej L’, gdzie L’ jest najmniejszą wielokrotnością 128, która  
jest ≥  L. 
1. Generowanie tabel. Wygeneruj tabele T, S i R, których wpisy są słowami 32-bitowymi. Funkcja F 
użyta poniżej jest zdefiniowana przez Fa (i) = Hi

imod5, gdzieHi
0 Hi1 Hi

2 Hi
3 Hi

4 = Ga([i /5]), i gdzie funkcja 
Ga jest zdefiniowana w algorytmie 6.67. 
1.1 Dla i od 0 do 511 wykonaj następujące czynności: T[i] ← Fa(i). 
1.2 Dla j od 0 do 255 wykonaj co następuje: S [j] ← Fa(0x00001000 + j). 
1.3 Dla k od 0 do 4 ⋅ [(L - 1) /8192] - 1 WYKNAJ : R [k] ← Fa(0x00002000 + k). 
2. Procedura inicjowania. Poniżej znajduje się opis podprogramu 
Inicjalizuj (n, l, A, B, C, D, n1, n2, n3, n4), który przyjmuje jako dane wejściowe 32-bitowe słowo n oraz 
liczbę całkowitą l, i wyświetla osiem 32-bitowych słów A, B, C, D, n1, n2, n3 i n4. To 
podprogram jest używany w kroku 4. 
A ← n ⨁ R[4l], B ← (n↪ 8) ⨁ R[4l + 1], C ← (n↪ 16) ⨁ R[4l + 2], D ← (n↪ 24) ⨁R [4l + 3]. 
Od j do 1 do 2 wykonaj co następuje 
 

 
3. Inicjalizacja y będzie pustym łańcuchem, a l ← 0 
4. Powtórz co następuje: 
 4.1 Wykonaj procedurę Inicjalizuj (n, l, A, B, C, D, n1, n2, n3, n4), 
 4.2 Dla i od 1 do 64 wykonaj co następuje: 

 



 Jeśli y jest ≥ L bitów długości wtedy zwracamy(y) i zatrzymujemy. Jeśli i jest nieparzyste, 
 ustawiamy (A,C) ← (A + n1 , C + n2).  W przeciwnym razie, (A,C) ← (A + n3 ,C + n4) 
 4.3 Ustawiamy l ← l + l 
 
6.69 Uwaga (wybór parametru L) W większości zastosowań SEAL 2.0 oczekuje się, że L ≤  219; większe 
wartości L są dopuszczalne, ale odbywają się kosztem większej tabeli R. Preferowaną metodą 
generowania dłuższego strumienia klucza bez konieczności stosowania większej tabeli R jest 
obliczenie konkatenacji strumieni klucza SEAL(a,0), SEAL (a , 1), SEAL (a, 2) ,… 
Ponieważ liczba sekwencji jest mniejsza niż  n < 232, można uzyskać strumień klucza o długości do 251 
bitów w ten sposób z L = 219. 
6.70 Example (wektory testowe dla SEAL 2.0) Załóżmy, że klucz a jest ciągiem 160-bitowym 
(szesnastkowym) 
 

 
n = 0x013577af i L = 32768 bitów. Tablica R składa się ze słów R[0], R[1],…,R[15]: 
 

 
 
Tablica T składa się ze słów T[0], T[1],…,T[511]: 
 

 
 
Tablica S składa się ze słów S[0], S[1],…,S[255]: 
 
Dane wyjściowe y z Algorytmu 68 składa się z 1024 słów y[0], y[1],…,y[511]: 
 

 
XOR z 1024 słów z y to 0x098045fc 



ROZDZIAŁ SIÓDMY : SZYFRY BLOKOWE 

 

7.1 Wprowadzenie 

 

Symetryczne szyfry blokowe są najbardziej znaczącymi i ważnymi elementami w wielu 

systemach kryptograficznych. Indywidualnie zapewniają poufność. Jako podstawowy element 

konstrukcyjny, ich wszechstronność umożliwia konstruowanie generatorów liczb 

pseudolosowych, szyfrów strumieniowych, MAC i funkcji mieszających. Mogą one ponadto 

służyć jako główny komponent w technikach uwierzytelniania wiadomości, mechanizmach 

integralności danych, protokołach uwierzytelniania jednostek i schematach podpisów 

cyfrowych (symetryczny-klucz). W tym rozdziale przeanalizowano szyfrowanie bloków 

symetrycznych, w tym zarówno ogólne pojęcia, jak i szczegóły konkretnych algorytmów. 

Żaden szyfr blokowy nie jest idealnie dopasowany do wszystkich aplikacji, nawet ten oferujący 

wysoki poziom bezpieczeństwa. Jest to wynikiem nieuniknionych kompromisów wymaganych 

w praktycznych zastosowaniach, w tym wynikających np. Z wymagań prędkości i ograniczeń 

pamięci (np. Rozmiaru kodu, rozmiaru danych, pamięci podręcznej), ograniczeń nałożonych 

przez platformy wdrożeniowe (np. Sprzęt, oprogramowanie, karty chipowe) oraz różne 

tolerancje zastosowań dla właściwości różnych trybów działania. Ponadto efektywność można 

zazwyczaj wymieniać na bezpieczną. W związku z tym korzystne jest posiadanie szeregu 

szyfrów kandydujących, z których można czerpać. Spośród wielu obecnie dostępnych szyfrów 

blokowych, w tym rozdziale skupiono się na podzbiorze wysoko profilowych i / lub dobrze 

przebadanych algorytmów. Chociaż nie gwarantuje się, że będzie bezpieczniejszy niż inne 

opublikowane kody kandydatów (w rzeczywistości status ten zmienia się wraz z pojawieniem 

się nowych ataków), nacisk kładzie się na te o największym znaczeniu praktycznym. Wśród 

nich DES ma pierwszorzędne znaczenie; FEAL otrzymał zarówno poważne wsparcie 

komercyjne, jak i dużą ilość niezależnej analizy kryptograficznej; a IDEA (pierwotnie 

proponowany jako zamiennik aDES) jest szeroko znana i wysoko ceniona. Inne ostatnio 

proponowane szyfry zarówno wysokiej jak i wysokiej rangi (częściowo ze względu na renomę 

ich projektantów) to SAFER i RC5. Dodatkowe szyfry są przedstawione mniej szczegółowo. 

Podstawowe tło o szyfrach blokowych i koncepcje niezależne od algorytmu są przedstawione 

w 7.2, w tym tryby działania, wielokrotne szyfrowanie i wyczerpujące techniki wyszukiwania. 

Klasyczne szyfry i ich kryptoanaliza są omówione w  7.3, w tym historyczne dane na temat 

maszyn szyfrujących. Nowoczesne szyfry blokowe w porządku chronologicznym to DES (7.4), 

FEAL (7.5) i IDEA (7.6), a następnie SAFER, RC5 i inne szyfry w 7.7, łącznie ilustrujące 

szeroki zakres nowoczesne podejścia do szyfrowania blokowego. Dalsze uwagi, w tym 

szczegóły dotyczące dodatkowych szyfrów (np. Lucyfer) i odniesienia do rozdziału, można 

znaleźć w 7,8. 

7.2 Podstawowe informacje i ogólne pojęcia 

Po materiałach wprowadzających do szyfrów blokowych następują podrozdziały poświęcone 

trybom działania oraz omówieniu wyczerpujących kluczowych ataków z wyszukiwaniem i 

wielokrotnego szyfrowania. 

7.2.1 Wprowadzenie do szyfrów blokowych 

Szyframi blokowymi mogą być klawisze symetryczne lub klucze publiczne. Głównym celem 

tego rozdziału są szyfrowanie bloków symetrycznych; szyfrowanie z kluczem publicznym 

zostało omówione w części 8. 



(i) Definicje szyfrów blokowych 

Szyfr blokowy jest funkcją (patrz 1.3.1), która odworowuje  n-bitowe bloki zwykłego tekstu do 

n-bitowych bloków tekstu zaszyfrowanego; n nazywa się długością bloku. Może być 

postrzegany jako prosty szyfr zastępczy o dużym rozmiarze znaków. Funkcja jest 

sparametryzowana przez k-bitowy klawisza K, pobierającego wartości z podzbioru 

𝒦(przestrzeń kluczy) zbioru wszystkich wektorów k-bitowych Vk . Ogólnie przyjmuje się, że 

klucz jest wybierany losowo. Użycie bloków tekstu jawnego i tekstu zaszyfrowanego o takiej 

samej wielkości pozwala uniknąć rozszerzenia danych. Aby umożliwić unikalne 

odszyfrowywanie, funkcja szyfrowania musi być jeden do jednego (to jest odwracalna). W 

przypadku n-bitowego tekstu jawnego i bloków tekstu szyfrowanego oraz ustalonego klucza, 

funkcja szyfrowania jest bijekcją, definiującym permutację na wektorach n-bitowych. Każdy 

klucz potencjalnie definiuje inną bijekcję . Liczba kluczy to | 𝒦 | a efektywny rozmiar klucza 

to lg | 𝒦 |   to jest równa długości klucza, jeśli wszystkie k-bitowe wektory są prawidłowymi 

kluczami (𝒦 = Vk). Jeśli klucze są równoważne, a każdy definiuje inny biempion, entropia 

przestrzeni kluczy jest również lg | 𝒦 |. 

7.1 Definicja n-bitowy szyfr blokowy jest funckją E : Vn x 𝒦 → Vn , taką ,że dla każdego 

klucza K ∈ 𝒦, E(P,K) jest odwracalnym odwzorowaniem (funkcja szyfrowania dla K) z Vn do 

Vn, zapisanym EK(P). Odwzorowanie odwrotne jest funkcją deszyfrowywania oznaczoną DK 

(C). C = EK(P) oznacza, że zaszyfrowany tekst C wynika z zaszyfrowania jawnego tekstu P 

pod K. Podczas gdy szyfry blokowe ogólnie przetwarzają tekst zwykły w relatywnie dużych 

blokach (na przykład n = 64), szyfry strumieniowe zazwyczaj przetwarzają mniejsze jednostki 

(patrz Uwaga 6.1); rozróżnienie to jednak nie jest ostateczne (patrz Uwaga 7.25). W przypadku 

wiadomości tekstowych o rozmiarze przekraczającym jeden blok stosuje się różne tryby 

działania szyfrów blokowych (patrz 7.2.2). Najbardziej ogólny szyfr blokowy implementuje 

każde możliwe zastąpienie zgodnie z definicją 7.2. Aby reprezentować klucz takiego n-

bitowego (prawdziwego) losowego szyfrowania blokowego, wymagałoby to lg(2n!) ≈ (n – 

1,44)2n bitów lub grubsza 2n razy liczba bitów w bloku wiadomości. Te nadmierne tworzenie 

losowych bitów (true)  szyfrów jest niepraktyczne. Niemniej jednak jest przyjęta zasadą 

projektowania, że funkcja szyfrowania odpowiadająca  losowo wybranemu kluczowi powinna 

wyglądać na losowo wybraną funkcję odwracalną 

7.2 Defnicja (prawdziwy) szyfr losowy  jest n-bitowym szyfrem blokowym implementującym 

wszystkie 2n! bijekcji na 2n elementach. Każdy z 2n! kluczy określa jedną taką permutację . 

Szyfr blokowy, którego rozmiar bloku n jest zbyt mały, może być podatny na ataki oparte na 

analizie statystycznej. Jeden z takich ataków obejmuje prostą analizę częstotliwości bloków 

tekstu zaszyfrowanego (patrz Uwaga 7.74). Może to zostać udaremnione przez odpowiednie 

użycie trybów działania (np. Algorytm 7.13). Inne takie ataki są uwzględnione w Uwadze 7.8. 

Jednak wybór zbyt dużej wartości dla bloku liczbowego n może spowodować trudności, 

ponieważ złożoność implementacji wielu szyfrów szybko rośnie wraz z rozmiarem bloku. W 

praktyce, w związku z tym dla większych n, łatwe do zrealizowania funkcje są konieczne, które 

wydają się losowe (bez znajomości klucza). Funkcja szyfrowania według definicji 7.1 jest 

odwzorowaniem deterministycznym. Każde parowanie bloku jawnego b i klucza K 

odwzorowuje unikatowy blok tekstu zaszyfrowanego. Natomiast w przypadkowej technice 

szyfrowania (definicja 7.3, patrz także uwaga 8.22), każda para (P , K) jest powiązana z 

zestawem C (P; K) kwalifikujących się bloków tekstu zaszyfrowanego; za każdym razem, gdy 



P jest zaszyfrowane pod K, wyjście R z losowego źródła niedeterministycznie wybiera jeden z 

tych kwalifikujących się bloków. Należy zapewnić odwracalność, dla każdego ustalonego 

klucza K, podzbiory C(P; K) nad wszystkimi jawnymi tekstami P muszą być rozłączne. 

Ponieważ funkcja szyfrowania jest zasadniczo jeden-do-wielu z dodatkowym parametrem R 

(patrz substytucja homofoniczna, 7.3.2), wymóg odwracalności implikuje ekspansję danych, co 

jest wadą randomizowanego szyfrowania i jest często niedopuszczalne. 

7.3 Definicja Losowe odwzorowanie szyfrowania jest funkcją E od przestrzeni tekstu jawnego 

Vn do przestrzeni tekstu szyfrowanego Vm, m> n, rysowanie elementów z przestrzeni liczb 

losowych ℛ = Vt. E jest definiowane przez E : Vn  x  𝒦 x  ℛ  → Vm , tak, że dla każdego klucza 

K ∈   𝒦 i R ∈  ℛ, E(P; K; R), również zapisanego ER
K (P), odwzorowuje  P ∈ Vn do Vm; i 

istnieje odwrotna (odpowiadająca deszyfracja) funkcja odwzorowująca Vm x  𝒦 →Vn. 

(ii) Praktyczne bezpieczeństwo i złożoność ataków 

Celem szyfru blokowego jest zapewnienie poufności. Odpowiednim celem przeciwnika jest 

odzyskiwanie zwykłego tekstu z zaszyfrowanego tekstu. Szyfr blokowy jest całkowicie 

złamany , jeśli klucz można odkryć i częściowo złamany, jeśli przeciwnik jest w stanie 

odzyskać część tekstu jawnego (ale nie klucz) z zaszyfrowanego tekstu. 

7.4 Uwaga (standardowe założenia) Aby ocenić bezpieczeństwo szyfrów blokowych, zwykle 

zakłada się, że przeciwnik (i) posiada funkcję szyfrowania, z wyjątkiem tajnego klucza (którego 

bezpieczeństwo w konsekwencji całkowicie spoczywa na). Zgodnie z założeniami Uwagi 7.4 

ataki są klasyfikowane na podstawie informacji, do których ma dostęp kryptoanalityk do 

przechwyconego tekstu zaszyfrowanego (patrz 1.13.1) .Najbardziej znane klasy ataków na 

szyfry z kluczem symetrycznym to (dla ustalonego klucza): 

1. tylko tekst zaszyfrowany - brak dodatkowych informacji. 

2. znany-jawny tekst - dostępne są pary tekstów w postaci tekstu jawnego. 

3. wybrany-tekst jawny - dostępne są teksty zaszyfrowane odpowiadające zwykłym tekstom 

wyboru przeciwnika. Odmiana jest adaptacyjnym wybranym atakiem tekstowym, w którym 

wybór jawnego tekstu może zależeć od poprzednich par tekstu zaszyfrowanego tekstem 

jawnym .Dodatkowe klasy ataków podano w uwadze 7.6; chociaż są nieco bardziej 

hipotetyczne, to jednak są one interesujące do celów analizy i porównywania szyfrów.  

7.5 Uwaga (wybrana zasada zwykłego tekstu) Zwyczajem jest używanie szyfrów odpornych 

na atak typu zaznaczony tekst, nawet jeśli nie jest możliwe wykonanie takiego ataku. Szyfr 

zabezpieczony przed atakiem z użyciem wybranego tekstu jawnego jest zabezpieczony przed 

atakami znanymi jawnymi tekstami i atakami szyfrogramowymi. 

7.6 Uwaga (wybrane atrybuty tekstu szyfrowanego i powiązanych klawiszy) Wybrany atak 

tekstu zaszyfrowanego działa w następującym modelu: przeciwnik ma dostęp do par tekstu w 

postaci tekstu jawnego za pomocą kilku wybranych przez niego szyfrogramów, a następnie 

próbuje wykorzystać te informacje do odzyskać klucz (lub tekst jawny odpowiadający nowemu 

szyfrogramowi). W ataku z kluczem kluczowym zakłada się, że przeciwnik ma dostęp do 

szyfrowania tekstów jawnych pod nieznanym kluczem i (nieznanymi) kluczami wybranymi do 

tego, aby mieć lub mają pewne powiązania z tym kluczem. 



Z nielicznymi wyjątkami (np. szyfr z kluczem jednorazowym), najlepszą dostępnością 

bezpieczeństwa dla szyfrów praktycznych jest złożoność najlepszego (obecnie) znanego ataku. 

Różne aspekty takiej złożoności można rozróżnić w następujący sposób: 

1. złożoność danych - oczekiwana liczba wymaganych danych wejściowych jednostek (np. 

tekst zaszyfrowany). 

2. złożoność pamięci - oczekiwana liczba wymaganych jednostek pamięci. 

3. złożoność przetwarzania - oczekiwana liczba operacji wymaganych do przetwarzania danych 

wejściowych i / lub wypełnienia pamięci masowej danymi (co najmniej jedną jednostką czasu 

na jednostkę pamięci). 

Złożoność ataku jest ich dominującą (np. dla liniowej kryptoanalizy na DES, zasadniczo 

złożoność danych). Gdy możliwa jest równoległość, złożoność przetwarzania może być 

podzielona na wiele procesorów (ale nie zredukowana), co zmniejsza czas ataku. Biorąc pod 

uwagę złożoność danych równą 2n, atak jest zawsze możliwy; to wiele różnych n-bitowych 

bloków całkowicie scharakteryzuje funkcję szyfrowania dla stałego klucza k-bitowego. 

Podobnie, biorąc pod uwagę złożoność przetwarzania równą 2k, możliwe jest atakowanie 

poprzez wyczerpujące wyszukiwanie kluczy (7.2.3). Zatem co najmniej skuteczny rozmiar 

klucza powinien być wystarczająco duży, aby wykluczyć wyczerpujące wyszukiwanie kluczy, 

a rozmiar bloku wystarczająco duży, aby wykluczyć wyczerpującą analizę danych. Szyfr 

blokowy jest uważany za bezpieczny pod względem obliczeniowym, jeśli te warunki utrzymają 

się i żaden znany atak nie ma zarówno złożonych danych, jak i złożoności znacznie mniejszych 

niż, odpowiednio, 2n i 2k. Zobacz Uwaga 7.8, aby uzyskać dodatkowe obawy związane z 

rozmiarem bloku.  

7.7 Uwaga (pasywna vs aktywna złożoność) W przypadku szyfrów blokowych z 

symetrycznym kluczem złożoność danych jest poza kontrolą przeciwnika i jest pasywna 

(złożoność tekstu nie może być generowana przez samego przeciwnika). Złożoność 

przetwarzania jest aktywną złożonością, która zazwyczaj korzysta ze zwiększonych zasobów 

(na przykład zrównoleglania). 

7.8 Uwaga (ataki oparte na małym rozmiarze bloku) Kwestie bezpieczeństwa, które pojawiają 

się, gdy rozmiar bloku n jest zbyt mały, obejmują wykonalność ataków słownikowych i 

dopasowywanie ataków zaszyfrowanych tekstów. Słownik słowny może zostać złożony, jeśli 

pary zwykłego tekstu z szyfrogramem staną się znane dla ustalonego klucza. Im więcej 

dostępnych par, tym większy jest słownik i tym większa szansa na zlokalizowanie w nim 

losowego bloku tekstu zaszyfrowanego. Kompletny słownik powstaje, gdy pary szyfrogramów 

2n tekstu jawnego stają się znane, a mniej wystarcza, jeśli tekst zwykły zawiera nadmiarowość 

i używany jest tryb szyfrowania inny niż łańcuchowy (taki jak EBC). Co więcej, jeśli około 2n 

/ 2 takich par jest znanych, a około 2n/2 szyfrogramów jest następnie tworzonych, to według 

paradoksu urodzinowego oczekuje się zlokalizowania zaszyfrowanego tekstu w słowniku. 

Podobnie, z samych bloków tekstu szyfrowanego, ponieważ liczba dostępnych bloków zbliża 

się do 2n/2, oczekuje się znaleźć pasujące bloki tekstu szyfrowanego. Mogą one ujawnić 

częściowe informacje o odpowiednich tekstach jawnych, w zależności od trybu działania szyfru 

blokowego i ilości nadmiarowości w tekst jawny. Obliczeniowe i bezwarunkowe 

bezpieczeństwo omówione jest w 1.13.3. Bezwarunkowe bezpieczeństwo jest zarówno 

niepotrzebne w wielu aplikacjach, jak i niepraktyczne; na przykład wymaga tak wielu bitów 



tajnego klucza, jak zwykły tekst, i nie może być zapewniony przez szyfr blokowy używany do 

szyfrowania więcej niż jednego bloku (ze względu na Fakt 7.9, ponieważ identyczny tekst 

zaszyfrowany oznacza zgodny tekst jawny). Niemniej jednak wyniki dotyczące 

bezwarunkowego bezpieczeństwa zapewniają wgląd w projektowanie praktycznych szyfrów i 

zmotywowały wiele zasad praktyki kryptograficznej, które są obecnie w użyciu (patrz Uwaga 

7.10). 

7.9 Fakt Szyfr zapewnia idealną poufność (bezwarunkowe bezpieczeństwo), jeśli bloki tekstu 

zaszyfrowanego i tekstu jawnego są statystycznie niezależne. 

7.10 Uwaga (zasady oparte na teorii) Bezwarunkowe bezpieczeństwo jednopozycyjnego szyfru 

motywuje zarówno dodatkowe szyfry strumieniowe (Rozdział 6), jak i częste zmiany kluczy 

kryptograficznych (13.3.1). Teoretyczne wyniki dotyczące wpływu nadmiarowości na 

odległość jednostkową (fakt 7.71) motywują zasadę, że w przypadku poufności tekstu jawnego 

dane w postaci jawnego tekstu powinny być jak najbardziej losowe, np. Poprzez kompresję 

danych przed szyfrowaniem, użycie losowych pól w komunikacie bloków lub randomizowane 

szyfrowanie (definicja 7.3). Te dwie ostatnie techniki mogą jednak zwiększyć długość danych 

lub umożliwić ukryte kanały. 

(iii) Kryteria oceny szyfrów blokowych i trybów działania 

Do oceny szyfrów blokowych można wykorzystać wiele kryteriów, w tym: 

1. szacowany poziom bezpieczeństwa. Zaufanie do (historycznego) bezpieczeństwa szyfru 

rośnie, jeśli zostało poddane i poddane specjalistycznej kryptoanalizie przez znaczny okres 

czasu, np. Kilka lat lub dłużej; takie szyfry są z pewnością uważane za bezpieczniejsze niż te, 

których nie ma. Może to obejmować wydajność wybranych elementów szyfru w odniesieniu 

do różnych kryteriów projektowych, które zostały zaproponowane lub zyskały przychylność w 

ostatnich latach. Ilość zaszyfrowanego tekstu potrzebna do zamontowania praktycznych 

ataków często znacznie przekracza unikalną odległość szyfru (definicja 7.69), która zapewnia 

teoretyczne oszacowanie ilości tekstu zaszyfrowanego wymaganego do odzyskania unikalnego 

klucza szyfrowania. 

2. rozmiar klucza. Efektywna długość bitowa klucza, a dokładniej entropia przestrzeni kluczy, 

określa górne ograniczenie bezpieczeństwa szyfru (poprzez uwzględnienie wyczerpującego 

wyszukiwania). Dłuższe klucze zazwyczaj nakładają dodatkowe koszty (np. Generowanie, 

transmisja, przechowywanie, trudność zapamiętywania haseł). 

3. przepustowość. Przepustowość związana jest ze złożonością mapowania kryptograficznego 

(patrz poniżej) oraz stopień, w jakim mapowanie jest dostosowane do konkretnego medium lub 

platformy wdrożeniowej. 

4. rozmiar bloku. Wielkość bloku wpływa zarówno na bezpieczeństwo (większe jest pożądane), 

jak i na złożoność 

(większe jest bardziej kosztowne do wdrożenia). Rozmiar bloku może również wpływać na 

wydajność, dla 

na przykład, jeśli wymagane jest wypełnienie. 

5. Złożoność mapowania kryptograficznego. Algorytmiczna złożoność wpływa na koszty 

wdrożenia, zarówno pod względem rozwoju, jak i stałych zasobów (liczba bramek sprzętowych 



lub kod oprogramowania / wielkość danych), a także wydajność w czasie rzeczywistym dla 

stałych zasobów (przepustowość). Niektóre szyfry wyraźnie preferują implementacje sprzętu 

lub oprogramowania. 

6. Rozszerzenie danych. Zazwyczaj jest to pożądane i często obowiązkowe, aby szyfrowanie 

nie zwiększało rozmiaru danych tekstowych. Homofoniczna substytucja i randomizowane 

techniki szyfrowania powodują rozszerzenie danych. 

7. propagacja błędu. Odszyfrowanie tekstu zaszyfrowanego zawierającego błędy bitowe może 

spowodować różne efekty odzyskanego tekstu jawnego, w tym propagację błędów w kolejnych 

blokach tekstu jawnego. Różne charakterystyki błędów są dopuszczalne w różnych aplikacjach. 

Rozmiar bloku (powyżej) zazwyczaj wpływa na propagację błędów. 

7.2.2 Tryby działania 

Szyfr blokowy szyfruje czysty tekst w blokach n-bitowych o stałej wielkości (często n = 64). 

W przypadku wiadomości przekraczających n bitów najprostszym sposobem jest podzielenie 

wiadomości na n-bitowe bloki i zaszyfrowanie osobno. Ten tryb elektronicznej książki kodowej 

(ECB) ma wady w większości zastosowań, motywując inne metody stosowania szyfrów 

blokowych (tryby działania) na większych wiadomościach. Cztery najczęściej spotykane tryby 

to: EBC, CBC, CFB i OFB. Podsumowano je na rysunku 7.1 i omówiono poniżej. W dalszej 

części EK oznacza funkcję szyfrującą szyfru blokowego E sparametryzowaną przez klucz K, 

podczas gdy E-1
K oznacza deszyfrowanie (patrz definicja 7.1). Komunikat jawnego tekstu x = 

x1… xt zakłada się, że x  składa się z n-bitowych bloków dla trybów ECB i CBC (patrz algorytm 

9.58 dotyczący dopełniania), a r-bitowe bloki dla trybów CFB i OFB dla odpowiedniego stałego 

r ≤ n. 

(i) Tryb EBC 

Sposób działania elektronicznej książki kodowej (ECB) podano w algorytmie 7.11 i 

zilustrowano na rysunku 7.1 (a). 

 

7.11 Algorytm Tryb działania ECB 

WEJŚCIE : k-bitowy klucz K; n-bitowe bloki tekstu jawnego x1, … , xt. 

PODSUMOWANIE : tworzenie bloków tekstu zaszyfrowanego c1, … ct; deszyfrowanie dla 

odzyskania tekstu jawnego 

1. Szyfrowanie : dla 1 ≤ j ≤ t, cj ← EK(xj) 



2. Deszyfrowanie: dla 1 ≤ j ≤ t , xj ← E-1
K(cj) 

Właściwości trybu działania EBC: 

1. Identyczne bloki tekstu prostego (pod tym samym kluczem) skutkują identycznym 

zaszyfrowanym tekstem. 

2. Zależności łańcuchowe: bloki są szyfrowane niezależnie od innych bloków. Ponowne 

uporządkowanie bloków tekstu zaszyfrowanego powoduje, że zostaną ponownie 

uporządkowane bloki tekstu jawnego. 

3. Propagacja błędu: jeden lub więcej błędów bitowych w pojedynczym bloku tekstu 

zaszyfrowanego wpływa tylko na odszyfrowanie tego bloku. Dla typowych szyfrówE 

odszyfrowanie takiego bloku jest losowe (około 50% odzyskanych bitów tekstu jawnego jest 

błędnych). Odnośnie usuwanych bitów patrz Uwaga 7.15. 

7.12 Uwaga (korzystanie z trybu ECB) Ponieważ bloki tekstu zaszyfrowanego są niezależne, 

złośliwe zastąpienie bloków ECB (np. Wstawianie często występującego bloku) nie wpływa na 

odszyfrowywanie sąsiednich bloków. Ponadto szyfry blokowe nie ukrywają wzorców danych 

- identyczne bloki tekstu zaszyfrowanego oznaczają identyczne bloki tekstowe. Z tego powodu 

tryb EBC nie jest zalecany w przypadku komunikatów dłuższych niż jeden blok lub gdy klucze 

są ponownie używane w przypadku więcej niż pojedynczego komunikatu blokowego. 

Bezpieczeństwo może zostać nieco poprawione poprzez włączenie losowych bitów 

wypełniających w każdym bloku. 

(ii) tryb CBC 

Sposób działania łańcucha łączenia bloków (CBC), określony w algorytmie 7.13 i 

przedstawiony na rysunku 7.1 (b), obejmuje użycie n-bitowego wektora inicjalizacyjnego, 

oznaczonego jako IV. 

 

7.13 Algorytm trybu pracy CBC 

WEJŚCIE : klucz k-bitowy K; n-bitowy IV; n-bitowy blok tekstu jawnego x1,…,xt 

PODSUMOWANIE : tworzenie bloku tekstu zaszyfrowanego c1 … ct ; deszyfrowanie dla 

odkrycia tekstu jawnego 

1.Szyfrowanie :  c0 ← IV. Dla 1 ≤ j ≤ t , cj ← EK(cj-1 ⨁ xj) 



2. Deszyfrowanie : c0 ← IV . Dla 1 ≤ j ≤ t , xj ← cj-1⨁ E-1
K(cj) 

Właściwości trybu działania CBC: 

1. Identyczny tekst jawny: identyczne bloki tekstu zaszyfrowanego powstają, gdy ten sam tekst 

jawny jest szyfrowany pod tym samym kluczem i literą IV. Zmiana bloku IV, klucza lub 

pierwszego bloku jawnego tekstu (np. za pomocą pola licznika lub pola losowego) skutkuje 

innym zaszyfrowanym tekstem. 

2. Zależności łańcuchowe: mechanizm łańcuchowy powoduje, że tekst zaszyfrowany cj zależy 

od xj i wszystkich poprzedzających bloków tekstu prostego (cała zależność od poprzednich 

bloków jest jednak zawarta w wartości poprzedniego bloku tekstu zaszyfrowanego). W związku 

z tym zmiana kolejności bloków tekstu zaszyfrowanego wpływa na odszyfrowywanie. 

Właściwe deszyfrowanie a poprawny blok tekstu zaszyfrowanego wymaga poprawnego 

poprzedzającego bloku tekstu zaszyfrowanego.  

3. Propagacja błędu: błąd pojedynczego bitu w bloku tekstu szyfrującego cj wpływa na 

rozszyfrowanie bloków cj i cj + 1 (ponieważ xj zależy od cj i cj-1). Blok x’j odzyskany z cj jest 

zwykle całkowicie losowy (błąd 50%), podczas gdy odzyskany tekst jawny x’j+1 ma błędny bit  

dokładnie tam, gdzie cj. Tak więc przeciwnik może powodować przewidywalne zmiany bitowe 

w xj+1 przez zmianę odpowiednich bitów cj. Zobacz także Uwaga 7.14. 

4. Odzyskiwanie po błędzie: tryb CBC jest automatycznym synchronizowaniem lub 

sterowaniem zaszyfrowanym tekstem (patrz Uwaga 7.15) w tym sensie, że w przypadku błędu 

(w tym utraty jednego lub więcej całych bloków) występuje w bloku cj, ale nie cj+1, cj+2 jest 

poprawnie odszyfrowane do xj+2.  

7.14 Uwaga (propagacja błędów w szyfrowaniu) Mimo, że deszyfrowanie trybu CBC jest 

odzyskiwane z błędów w blokach tekstu szyfrowanego, modyfikacje bloku jawnego xj podczas 

szyfrowania zmieniają wszystkie kolejne bloki tekstu zaszyfrowanego. Wpływa to na 

użyteczność trybów łączenia dla aplikacji wymagających losowego dostępu do odczytu / zapisu 

do zaszyfrowanych danych. Tryb EBC jest alternatywą (patrz uwaga 7.12). 

7.15 Uwaga (autosynchronizacja w porównaniu do błedów ramek) Chociaż samo-

synchronizacja w sensie odzyskiwania z błędów bitowych, odzyskiwanie z "utraconych" bitów 

powodujących błędy w granicach bloków (błędy integralności ramek) nie jest możliwe w CBC 

lub w innych trybach. 

7.16 Uwaga (integralność IV w CBC) Chociaż IV w trybie CBC nie musi być tajny, jego 

integralność powinna być chroniona, ponieważ jej złośliwa modyfikacja pozwala 

przeciwnikowi na dokonywanie przewidywalnych zmian bitów w pierwszym odzyskanym 

bloku tekstu jawnego. Używanie tajnego IV jest jedną z metod zapobiegania temu. Jeśli jednak 

wymagana jest integralność komunikatu, należy zastosować odpowiedni mechanizm (patrz 

9.6.5); Mechanizmy szyfrowania zwykle gwarantują tylko poufność. 

(iii) tryb CFB 

Podczas gdy tryb CBC przetwarza zwykły tekst n bitów na raz (przy użyciu n-bitowego szyfru 

blokowego), niektóre aplikacje wymagają, aby r-bitowe jednostki tekstowe były szyfrowane i 

przesyłane bez opóźnienia, dla niektórych stałych r < n (często r = 1 lub r = 8). W takim 



przypadku można zastosować tryb sprzężenia zwrotnego (CFB), jak określono w algorytmie 

7.17 i zilustrowanym na rysunku 7.1 (c). 

 

7.17 Algorytm Tryb pracy algorytmu CFB (CFB-r) 

WEJŚCIE : klucz k-bitowy K, n-bitowy IV; r-bitowe bloki tekstu jawnego x1,…,xu (1 ≤ r ≤ n) 

PODSUMOWANIE : tworzy r-bitowe bloki tekstu zaszyfrowanego c1,…,cu; deszyfrowanie dla 

odkrycia tekstu jawnego 

1.Szyfrowanie : I1 ← IV (Ij jest wartością wejściową w rejestrze przesunięcia) Dla 1 ≤ j ≤ u: 

(a) Oj ← EK(Ij) (Obliczenie wyjścia szyfru blokowego) 

(b) tj ← bity lewostronne r z Oj (Zakładamy ,że lewostronność jest identyfikowana jako bit 1) 

(c) cj ← xj ⨁ tj (Transmisja r-bitowego bloku szyfrowego cj) 

(d) Ij+1 ← 2r ⋅ Ij + cj mod 2n . (Przesunięcie cj do prawego końca rejestru przesuwnego) 

2.Deszyfrowanie : I1 ← IV. Dla 1 ≤ j ≤ u po otrzymaniu cj : 

xj ← cj⨁tj , gdzie tj , Oj i Ij , są obliczane jak powyżej 

Właściwości trybu pracy CFB: 

1. Identyczny tekst zwykły: zgodnie z szyfrowaniem CBC, zmieniając wyniki IV w tym samym  

wejście tekstu jawnego jest szyfrowane na inne wyjście. IV nie musi być tajemnicą (chociaż w 

niektórych aplikacjach może być pożądane nieprzewidywalne IV). 

2. Zależności łańcuchowania: podobnie jak w przypadku szyfrowania CBC, mechanizm 

łączenia powoduje, że blok tekstu zaszyfrowanego cj zależy od bloków xj i poprzednich bloków 

tekstu jawnego; w związku z tym zmiana kolejności bloków tekstu zaszyfrowanego wpływa na 

odszyfrowywanie. Prawidłowe odszyfrowanie poprawnego bloku tekstu zaszyfrowanego 

wymaga wcześniejszych poprawnych bloków poprzedniego [n/r] zaszyfrowanego tekstu (aby 

rejestr przesuwny zawierał właściwą wartość). 



3. Propagacja błędu: jeden lub więcej błędów bitowych w dowolnym pojedynczym r-bitowym 

bloku tekstu zaszyfrowanego cj , wpływa na odszyfrowanie tego i następnych bloków 

szyfrowania [n/r] (tj. aż do n bitów zaszyfrowanego tekstu, po którym blok błędu cj przesunął 

się całkowicie rejestr przesuwny). Odzyskany tekst jawny x’j będzie różnił się dokładnie od xj 

w bicie pozycje cj były w błędzie; inne niepoprawnie odzyskane bloki tekstu jawnego będą 

zazwyczaj być wektorami losowymi, tzn. mieć 50% błędnych bitów. Tak więc przyczyna 

przeciwności losu przewidywalne zmiany bitów w xj poprzez zmianę odpowiednich bitów cj.  

4. Odzyskiwanie po błędzie: tryb CFB sam się synchronizuje podobnie jak CBC, ale wymaga 

[n/r]  ponownych blokowań tekstów szyfrowanych w celu odzyskania. 

5. Przepustowość: dla r < n , przepustowość jest zmniejszona o współczynnik n / r (w 

porównaniu z CBC) w tym każde wykonanie E daje tylko r bitów wyjściowych tekstu 

zaszyfrowanego. 

7.18 Uwaga (wykorzystanie szyfrowania tylko przez CFB) Ponieważ funkcja szyfrowania E 

jest używana zarówno do szyfrowania, jak i deszyfrowania CFB, trybu CFB nie można 

stosować, jeśli szyfr blokowy E jest algorytmem klucza publicznego; zamiast tego należy użyć 

trybu CBC. 

7.19 Przykład (wariant CFB dla ISO) Tryb CFB algorytmu 7.17 można zmodyfikować w 

następujący sposób, aby umożliwić przetwarzanie bloków tekstu jawnego (znaków), których 

rozmiar bitu jest mniejszy niż wartość bitu zmiennej zwrotnej (np. Znaki 7-bitowe używające 

8-bitowa informacja zwrotna; s < r). Najbardziej wysunięte na lewo s (raczej niż r) bity Oj są 

przypisane do tj; s-bitowy znak tekstu zaszyfrowanego cj jest obliczany; zmienna sprzężenia 

zwrotnego jest obliczana z cj przez wstępne (po lewej) r-s 1-bitowe; wynikowa r-bitowa 

zmienna sprzężenia zwrotnego jest przesuwana do najmniej znaczącego (LS) końca rejestru 

przesuwnego, jak poprzednio. 

(iv) tryb OFB 

Tryb działania sprzężenia zwrotnego (OFB) może być wykorzystywany w aplikacjach, w 

których należy unikać propagacji błędu. Jest podobny do CFB i umożliwia szyfrowanie różnych 

rozmiarów bloków (znaków), ale różni się tym, że wyjście funkcji blokowania E (zamiast tekstu 

zaszyfrowanego) służy jako sprzężenie zwrotne. Dwie wersje OFB używające n-bitowego 

szyfru blokowego są powszechne. Wersja ISO (rysunek 7.1 (d) i algorytm 7.20) wymaga n-

bitowej informacji zwrotnej i jest bardziej bezpieczna (uwaga 7.24). Wcześniejsza wersja FIPS 

(algorytm 7.21) zezwala na r < n bitów sprzężenia zwrotnego. 



 

7.20 Algorytm trybu OFB z pełnym sprzężeniem zwrotnym (zgodnie z ISO 10116) 

WEJŚCIE : k-bitowy klucz K; n-bitowy IV; r-bitów blok tekstu jawnego x1,…,xu (1 ≤ r ≤ n) 

PODSUMOWANIE : tworzymy r-bitowe bloki  tekstu szyfrowanego c1, … cu; deszyfrowanie 

dla odzyskania tekstu jawnego 

1.Szyfrowanie : I1 ← IV. Dla 1 ≤ j ≤ u, dany blok tekstu jawnego xj: 

(a) Oj ← EK(Ij) (Obliczanie wyniku szyfru blokowego) 

(b) tj ← r bitów lewostronnych z Oj (Zakładamy ,że lewostronność jest identyfikowana jako bit 

1) 

(c) cj ← xj ⨁ tj (Transmisja r –bitowy blok tekstu szyfrowanego cj) 

(d) Ij+1 ← Oj (Aktualizacja wejścia szyfru blokowego  dla kolejnego bloku) 

2.Deszyfrowanie : I1 ← IV .Dla 1 ≤ j ≤ u , po otrzymaniu cj: 

xj ← cj ⨁ tj, gdzie tj , Oj i Ij są wyliczane jak powyżej 

7.21 Algorytm tryb OFB z r-bitowym sprzężeniem zwrotnym (na FIPS 81) 

WEJŚCIE : k-bityw klucz K, n-bitowy IV; r-bitowe bloki testu jawnego x1,…xu (1 ≤ r ≤ n) 

PODSUMOWANIE : tworzenie r-bitowych bloków tekstu zaszyfrowanego c1,…cu ; 

deszyfrowanie dla odzyskania tekstu jawnego. 

Zgodnie z algorytmem 7.20, ale z „Ij+1 ← Oj” zastąpionym przez: 

Ij+1 ← 2r ⋅ Ij + tj mod 2n (przesunięcie wyjścia tj na prawy koniec rejestru przesuwnego) 

Właściwości trybu działania OFB: 

1. Identyczny tekst zwykły: w trybach per CBC i CFB zmiana IV powoduje, że ten sam tekst 

jest szyfrowany na inny wynik. 

2. Zależności łańcuchowe: strumień kluczy jest niezależny od zwykłego tekstu (patrz uwaga 

7.22).  



3. Propagacja błędu: jeden lub więcej błędów bitowych w jakimkolwiek znaku tekstu 

zaszyfrowanego cj wpływa na odszyfrowanie tylko tego znaku, w dokładnej pozycji bitu cj jest 

w błędzie, powodując odpowiadający odzyskany bit (y) tekstu jawnego, które mają zostać 

uzupełnione. 

4. Odzyskiwanie po błędzie: tryb OFB jest odzyskiwany z błędnych bitów tekstu 

zaszyfrowanego, ale nie może się zsynchronizować po utracie bitów zaszyfrowanych, co 

niweczy wyrównanie odszyfrowanego strumienia klucza (w takim przypadku wymagana jest 

wyraźna ponowna synchronizacja). 

5. Wydajność: dla r <n przepustowość jest zmniejszana zgodnie z trybem CFB. Jednak we 

wszystkich przypadkach, ponieważ strumień klucza jest niezależny od zwykłego tekstu lub 

zaszyfrowanego tekstu, może on zostać wstępnie obliczony (biorąc pod uwagę klucz i IV). 

7.22 Uwaga (zmiana IV w OFB) IV, która nie musi być tajna, musi zostać zmieniona, jeżeli 

klucz OFB K jest ponownie użyty. W przeciwnym razie uzyskuje się identyczny strumień 

klucza, a XORing odpowiadający za szyfrogramy pozwala zredukować kryptoanalizę do 

algorytmu z kluczem uruchomieniowym z jednym tekstem jawnym jako kluczem 

uruchomieniowym (porównaj Przykład 7.58 i następne). 

Uwaga: 7.18 na szyfrach bloków publicznych dotyczy trybu OFB oraz CFB. 

 

7.23 Przykład (tryb licznika) Uproszczenie OFB polega na aktualizacji bloku wejściowego 

jako licznika, Ij+1 = Ij +1, zamiast na sprzężeniu zwrotnym. Pozwala to zarówno uniknąć 

problemu z krótkim czasem ważności w Uwadze 7.24, jak i pozwala odzyskać od błędów w 

obliczaniu E. Co więcej, zapewnia on właściwość dostępu losowego: blok tekstu 

zaszyfrowanego, którego nie trzeba deszyfrować, aby odszyfrować blok i + 1 

7.24 Uwaga (rozmiar sprzężenia OFB) W OFB z pełnym n-bitowym sprzężeniem zwrotnym 

(Algorytm 7.20), strumień klucza jest generowany przez iterowaną funkcję Oj = EK(Oj-1). 

Ponieważ EK to permutacja, a przy założeniu, że dla losowego K, EK jest faktycznie losowym 

wyborem spośród wszystkich (2n)! permutacji na n elementach, można pokazać, że dla stałego 

(losowego) klucza i wartości początkowej, oczekiwana długość cyklu przed powtórzeniem 

dowolnej wartości Oj wynosi około 2n-1. Z drugiej strony, jeśli liczba bitów sprzężenia 

zwrotnego jest równa r < n, tak jak jest to dozwolone w algorytmie 7.21, strumień klucza jest 

generowany przez iterację Oj = f(Oj-1) dla pewnej nie-permutacji f, co przy założeniu, że 

zachowuje się jak losowa funkcja, ma oczekiwaną długość cyklu około 2n/2. W związku z tym 

zdecydowanie zaleca się używanie trybu OFB z pełnym n-bitowym sprzężeniem zwrotnym. 

 

7.25 Uwaga (tryby jako szyfry strumieniowe) Jest oczywiste, że zarówno tryb OFB z pełnym 

sprzężeniem zwrotnym (algorytm 7.20), jak i tryb licznika (przykład 7.23) wykorzystują szyfr 

blokowy jako generator strumienia klucza dla szyfru strumieniowego. Podobnie tryb CFB 

szyfruje strumień znaków za pomocą szyfru blokowego jako generatora strumienia kluczy 

zależnego od zwykłego tekstu. Tryb CBC można również uznać za szyfr strumieniowy z n-

bitowymi blokami grającymi rolę bardzo dużych znaków. W ten sposób tryby działania 

pozwalają definiować szyfry strumieniowe z szyfru blokowego. 



7.2.3 Wyczerpujące wyszukiwanie kluczy i wielokrotne szyfrowanie 

Klucz o stałym rozmiarze określa górną granicę bezpieczeństwa szyfrowania blokowego, z 

powodu wyczerpującego wyszukiwania kluczy (Fakt 7.26). Chociaż wymaga to znanego 

jawnego tekstu lub jawnego tekstu zawierającego nadmiarowość, ma on szerokie zastosowanie, 

ponieważ operacje szyfrowania (w tym deszyfrowanie) są generalnie zaprojektowane tak, aby 

były wydajne obliczeniowo. Technika projektowania, która komplikuje wyczerpujące 

wyszukiwanie kluczy, polega na tym, że zadanie zmiany kluczy szyfrujących jest kosztowne 

obliczeniowo, a jednocześnie umożliwia szyfrowanie za pomocą stałego klucza, aby zachować 

względną wydajność. Przykładami szyfrów o tej właściwości są: blok szyfru Chufu i kod 

szyfrujący SEAL 

7.26 Fakt (wyczerpujące wyszukiwanie kluczy) W przypadku n-bitowego szyfru blokowego z 

kluczem k-bitowym, podając małą liczbę par szyfrowany - jawny tekst pod kluczem K, można 

odzyskać K przez wyczerpujące wyszukiwanie kluczy w czasie oczekiwania rzędu 2k-1. 

Uzasadnienie: Postęp w całej przestrzeni kluczy, odszyfrowywanie zaszyfrowanego tekstu C 

za pomocą każdego klucza próbnego i odrzucanie kluczy, które nie dają znanego tekstu 

jawnego P. Klucz docelowy znajduje się wśród nieodokreślonych klawiszy. Oczekiwana liczba 

fałszywych alarmów (klawisze inne niż docelowe, które odwzorowują C na P), zależy od 

względnej wielkości k i n, i wynika z argumentów odległości unikalności; dodatkowe pary (P’; 

C’) wystarczają do odrzucenia fałszywych alarmów. Jeden spodziewa się znaleźć właściwy 

klucz po przeszukaniu połowy przestrzeni klucza. 

7.27 Przykład (wyczerpujące wyszukiwanie klucza DES) W przypadku DES, k = 56, n = 64, 

a oczekiwanym wymaganiem Fakty 7.26 jest 255 odszyfrowania i pojedyncza para tekstu 

zaszyfrowanego tekstem jawnym. Jeśli wiadomo, że bazowy tekst źródłowy zawiera 

nadmiarowość, tak jak w przykładzie 7.28, to wyszukiwanie klucza wyczerpującego tylko 

zaszyfrowanego tekstu jest możliwe przy stosunkowo niewielkiej liczbie zaszyfrowanych 

tekstów. 

7.28 Przykład (wyszukiwanie za pomocą klucza szyfrowania DES) Przypuśćmy, że DES służy 

do szyfrowania 64-bitowych bloków po 8 znaków ASCII, z jednym bitem na znak służącym 

jako parzysty bit parzystości. Odszyfrowanie próbne z niepoprawnym kluczem K daje 

wszystkie 8 bitów parzystości poprawne z prawdopodobieństwem 2-8 i poprawną parzystością 

dla t różnych bloków (każdy zaszyfrowany przez K) z prawdopodobieństwem 2-8t. Jeśli jest 

używany jako filtr dla wszystkich 256 kluczy, oczekiwana liczba niefiltrowanych 

niepoprawnych kluczy wynosi 256/28t. W większości praktycznych celów t = 10 wystarcza. 

(i) Kaskady szyfrów i wielokrotne szyfrowanie 

Jeśli szyfr blokowy jest podatny na wyczerpujące wyszukiwanie kluczy (z powodu 

niewystarczającej długości klucza), szyfrowanie tego samego bloku wiadomości więcej niż 

jeden raz może zwiększyć bezpieczeństwo. Rozważono tutaj różne takie techniki 

wielokrotnego szyfrowania n-bitowych wiadomości. Po zdefiniowaniu mogą zostać 

rozszerzone na wiadomości przekraczające jeden blok przy użyciu standardowych trybów 

działania (7.2.2), przy czym E oznacza raczej wielokrotne niż pojedyncze szyfrowanie. 

7.29 Definicja Szyfr kaskadowy to konkatenacja L ≥ 2 szyfry blokowe (zwane etapami), każdy 

z niezależnymi klawiszami. Do pierwszego etapu wprowadzany jest zwykły tekst; wyjście 

etapu i jest wprowadzane do etapu i + 1; a wyjście stopnia L to wynik tekstu zaszyfrowanego 



kaskadowo. W najprostszym przypadku wszystkie etapy w kaskadowym szyfrowaniu mają 

klucze k-bitowe, a wejścia i wyjścia etapu są wszystkie n-bitowe. Cyfry etapów mogą się różnić 

(ogólna kaskada szyfrów) lub wszystkie są identyczne (kaskada identycznych szyfrów). 

7.30 Definicja Wielokrotne szyfrowanie jest podobne do kaskady identycznych szyfrów L, ale 

klawisze etapu nie muszą być niezależne, a szyfry etapowe mogą być szyframi blokowymi E 

lub ich odpowiednimi funkcjami deszyfrującymi D = E-1. Dwa ważne przypadki wielokrotnego 

szyfrowania to podwójne i potrójne szyfrowanie, jak pokazano na rysunku 7.2 i zdefiniowane 

poniżej. 

 

7.31 Definicja Podwójne szyfrowanie jest definiowane jako E(x) = EK2(EK1(x)), gdzie EK 

oznacza szyfr blokowy E z K 

7.32 Definicja Potrójne szyfrowanie jest zdefiniowane jako E (x) = E(3)
K3 (E(2)

K2(E(1)
K1 (x))), 

gdzie E(j)
K oznacza EK lub DK = E-1

K. Przypadek E(x) = EK3(DK2(EK1 (x))) nazywa się potrójnym 

szyfrowaniem E-D-E; K1 = K3 jest często nazywana dwustożkowym potrójnym szyfrowaniem. 

Niezależne klawisze etapu K1 i K2 są zwykle używane w podwójnym szyfrowaniu. W 

potrójnym szyfrowaniu (definicja 7.32), aby zaoszczędzić na zarządzaniu kluczami i kosztach 

przechowywania, często używane są zależne klucze etapów. Trój-szyfrowanie E-D-E z K1 = 

K2 = K3 jest kompatybilne wstecznie z (tj. równoważnym) pojedynczym szyfrowaniem. 

(ii) Ataki typu "Meet-in-the-middle" na wielu szyfrach" 

Naiwny wyczerpujący atak wyszukiwania klucza na podwójne szyfrowanie" próbuje 

wszystkich par kluczy 22k. Atak z Faktu 7.33 skraca czas z 22k, kosztem znacznej przestrzeni. 

7.33 Fakty W przypadku szyfru blokowego z kluczem k-bitowym atak znanym tekstem 

otwartym meet-in-the-middle pokonuje podwójne szyfrowanie  korzystając z operacji rzędu 2k 

i pamięci 2k. 

Uzasadnienie (podstawowe meet-in-the-middle): Uwzględniając rysunek 7.2 (a), biorąc pod 

uwagę parę (P; C), obliczyć Mi = Ei(P) pod wszystkimi możliwymi kluczowymi wartościami 

2k , K1 = i; przechowuje wszystkie pary (Mi, i), posortowane lub zindeksowane w Mi (np. przy 

użyciu konwencjonalnego mieszania). Odszyfruj C pod wszystkimi możliwymi wartościami 2k 



K2 = j, a dla każdej pary (Mj , j), gdzie Mj = Dj(C), sprawdź trafienia Mj = Mi względem wpisów 

Mi w pierwszej tabeli. (Można to zrobić, tworząc drugą posortowaną tabelę lub po prostu 

sprawdzając każdy wpis Mj jako wygenerowany.) Każde trafienie identyfikuje parę kluczy 

kandydata rozwiązania (i; j), ponieważ Ei(P) = M = Dj(C). Używając drugiej znanej pary 

zwykłego tekstu (P’
 , C’) (patrz Fakt 7.35), odrzuć pary kandydujących kluczy, które nie 

odwzorowują od P’do C’. Koncepcja analogiczna do odległości pojedynczej dla ataku tylko z 

samym szyfrogramem (definicja 7.69) może być zdefiniowana dla wyszukiwania klucza 

znanego jawnego tekstu, w oparciu o następującą strategię. Wybierz klucz; sprawdź, czy jest 

zgodny z danym zbiorem (historią) par tekstu jawnego-zaszyfrowanego; jeśli tak, oznacz 

kluczem trafienie. Hitem, który nie jest kluczem docelowym, jest trafienie fałszywym kluczem. 

7.34 Definicja Liczba par tekstu jawnego-zaszyfrowanego, potrzebna do jednoznacznego 

określenia klucza pod znanym kluczem jawnym, jest odległością znanego prostego tekstu 

jawnego. Jest to najmniejsza liczba całkowita, t tak, że historia długości t sprawia, że fałszywe 

trafienia są mało prawdopodobne. Korzystając z Faktu 7.35, można oszacować odległość 

pojedynczej kaskady L losowych szyfrów (znanego zwykłego tekstu). Mniej niż jedno fałszywe 

trafienie jest oczekiwane, gdy t > Lk /n. 

7.35 Fakt W przypadku kaskady typu L losowych szyfrów blokowych z n-bitowymi blokami 

i kluczami k-bitowymi, oczekiwana liczba trafień fałszywymi kluczami dla historii długości t 

wynosi około 2Lk-tn. 

Fakt 7.35 zachowuje się w odniesieniu do losowych szyfrów blokowych zdefiniowanych 

następująco (patrz Definicje 7.2 i 7.70): podane n i k, możliwego (2n)! permutacje na 

elementach 2n, wybieraj losowo 2k z prawdopodobieństwami równości i kojarz je z kluczami 

2k. 

7.36 Przykład (meet-in-the-middle - podwójny DES) Stosując fakt 7.33 do DES (n = 64, k = 

56), liczba kandydujących par kluczy oczekiwanych dla jednej pary (P , C) wynosi 248 = 2k ⋅2k 

/2n, a prawdopodobieństwo fałszywej pary kluczy spełniającej drugą próbkę (P’ , C’) wynosi 2-

16 = 248 / 2n. Zatem z dużym prawdopodobieństwem wystarczą dwie pary (P , C) do określenia 

klucza. Zgadza się to z oszacowaniem odległości jednostkowej faktury 7.35: dla L = 2 historia 

długości t = 2 daje 2-16 oczekiwanych trafień fałszywych kluczy. Naiwny wyczerpujący atak na 

wszystkie kluczowe pary w podwójnym DES wykorzystuje 2112 czasu i pomijalną przestrzeń, 

podczas gdy atak w środkowej fazie spotkania (Fakt 7.33) wymaga 256 czasu i 256 przestrzeni. 

Uwaga 7.37 pokazuje, że te ostatnie można zmodyfikować, aby uzyskać kompensację  pamięci 

czasowej punktu między tymi dwoma skrajnościami, przy czym produkt pamięci czasowej jest 

zasadniczo stały na poziomie 2112 (na przykład 272 razy, 240 przestrzeni). 

7.37 Uwaga (kompensacja pamięci czasowej - podwójne szyfrowanie) W ataku z przykładu 

7.36, pamięć może zostać zmniejszona (z tabeli 256 wpisów) poprzez niezależne zgadywanie 

bitów każdego z K1, K2 (dla dowolnego ustalonego s, 0 ≤ S ≤  k). Następnie w tabelach znajdują 

się wpisy o wartości 2k-s (bity z kluczami ustalającymi eliminują wpisy 2s), ale atak musi być 

przeprowadzony na 2s ⋅ 2s par takich tabel, aby umożliwić wszystkie możliwe pary kluczy. 

Wymóg pamięci to 2 ⋅ 2k-s wpisów (każdy bit n + k-s, pomijając s bitów stałych), podczas gdy 

czas jest rzędu 22s ⋅ 2k-s = 2k + s. Produkt z pamięcią czasu to 22k + 1. 

7.38 Uwaga (uogólniony transakcje na zasadzie meet-in-the-middle) Warianty Uwagi 7.37 

pozwalają na kompromisy czasowo-przestrzenne przy wyszukiwaniu klucza w środku każdego 



połączenia L ≥ 2 szyfrów. W przypadku L, spotkanie między pierwszym i ostatnim etapem L / 

2 powoduje, że wymagania są rzędu 2 ⋅ 2(kL/2)-s przestrzeni  i 2(kL/2)+s czasu 0 ≤ s ≤  kL/2. W 

przypadku L nieparzystego, spotkanie po pierwszym (L-1)/ 2 i przed ostatnim (L+ 1) /2 etapem 

skutkuje wymaganiami rzędu 2 ⋅ 2k(L-1)/2 - s przestrzeni i 2k(L+1)/ 2+s czasu, 1≤ s ≤ k (L - 1) /2. Dla 

szyfru blokowego z kluczem k-bitowym, naiwny atak na dwu-klawiszowe potrójne 

szyfrowanie (definicja 7.32) obejmuje próbę wszystkich par kluczy 22k. Fakt 7.39 zwraca 

uwagę na wybraną alternatywę jawnego tekstu. 

7.39 Fakty W przypadku n-bitowego szyfru blokowego z kluczem k-bitowym, dwustopniowe 

potrójne szyfrowanie może zostać pokonane przez wybrany atak tekstowy, wymagający rzędu 

2k każdego z poniższych: operacje szyfrowania, słowa (n + k ) - pamięć masową i pary tekstów 

jawnego tekstu zaszyfrowanego z wybranymi tekstami jawnymi. 

Uzasadnienie (wybrany atak tekstowy na dwu-klawiszowe potrójne szyfrowanie): Przy użyciu 

2k wybranych tekstów jawnych, dwustopniowe potrójne szyfrowanie można zredukować do 

podwójnego szyfrowania w następujący sposób. Zwracając uwagę na rysunek 7.2 (b), 

skoncentruj się na przypadku, w którym wynikiem po pierwszym stopniu szyfrowania jest dla 

wszystkich zerowych wektorów A = 0. Dla wszystkich wartości 2k K1 = i, oblicz Pi = E-1
i (A). 

Prześlij każdy wynikowy Pi jako wybrany tekst jawny, uzyskując odpowiedni tekst 

zaszyfrowany Ci. Dla każdego należy obliczyć Bi = E-1
 i (Ci), reprezentujący wynik pośredni B 

po drugim z trzech etapów szyfrowania. Zauważ, że wartości Pi reprezentują również wartości 

kandydujące B. Posortuj wartości Pj i Bj w tabeli (używając standardowego skrótu dla 

wydajności). Zidentyfikuj klucze odpowiadające parom Pj = Bi jako kandydujące pary kluczy 

rozwiązania K1 = i, K2 = j do danego problemu. Potwierdź je, testując każdą parę kluczy w 

niewielkiej liczbie dodatkowych znanych par tekstu szyfrogramu, zgodnie z wymaganiami. 

Chociaż ogólnie rzecz biorąc niepraktyczne ze względu na wymaganie przechowywania, atak 

faktury 7.39 jest nazywane atakiem certyfikacyjnym na dwu-klawiszowe potrójne szyfrowanie, 

co pokazuje, że jest słabszy niż potrójne szyfrowanie. To motywuje do rozważenia potrójnego 

szyfrowania trzema niezależnymi kluczami, chociaż kara jest trzecim kluczem do zarządzania. 

Fakt 7.40, określony specjalnie dla DES (n = 64, k = 56), wskazuje, że za cenę dodatkowych 

obliczeń, wymaganie pamięci w Fakt 7.39 może zostać zmniejszone, a stan wybranego tekstu 

jawnego rozluźniony do znanego-jawnego tekstu. Atak wydaje się jednak niepraktyczny, nawet 

przy skrajnej równoległości; na przykład dla lg t = 40 liczba operacji nadal wynosi 280. 

7.40 Fakt Jeśli dostępne są znane paragrafy tekstu jawnego, atak na dwu-klawiszowy potrójny 

DES wymaga przestrzeni O(t) i 2120-lg t. 

(iii) Tryby działania wielokrotnego szyfrowania 

W przeciwieństwie do pojedynczych trybów działania na rysunku 7.1, wiele trybów to warianty 

wielokrotnego szyfrowania skonstruowane przez połączenie wybranych pojedynczych trybów. 

Na przykład połączenie trzech jednomodowych operacji CBC zapewnia potrójne wewnętrzne 

CBC; alternatywą jest potrójna zewnętrzna CBC, złożona operacja potrójnego szyfrowania 

(zgodnie z definicją 7.32) z jedną zewnętrzną informacją zwrotną zaszyfrowaną po 

sekwencyjnym zastosowaniu trzech pojedynczych operacji EBC. Dzięki zrekonstruowanemu 

sprzętowi wiele trybów, takich jak potrójne wewnętrzne CBC, może być przesyłanych w trybie 

potokowym, co pozwala uzyskać wydajność porównywalną z pojedynczym szyfrowaniem, 

oferując przewagę nad potrójnym zewnętrznym CBC. Niestety (Uwaga 7.41), są one często 

mniej bezpieczne. 



7.41 Uwaga (bezpieczeństwo potrójnego wewnętrznego CBC) Wiele trybów działania jest 

słabszych niż odpowiedni tryb wielokrotnego ECB (tj. Wielokrotne szyfrowanie działające jako 

czarna skrzynka z jedynie zewnętrznymi sprzężeniami zwrotnymi), aw niektórych przypadkach 

wiele trybów (np. ECB-CBC-CBC) nie są znacząco silniejsze niż pojedyncze szyfrowanie. W 

szczególności, przy niektórych atakach potrójnie-CBC jest znacznie słabszy niż potrójnie 

zewnętrzna-CBC; przeciwko innym atakom opartym na rozmiarze bloku (np. Uwaga 7.8), 

wydaje się silniejszy. 

(iv) Szyfry kaskadowe 

Wbrew intuicji można opracować przykłady, w których kaskadowanie szyfrów (definicja 7.29) 

faktycznie zmniejsza bezpieczeństwo. Jednak Fakt 7.42 ma wiele różnych modeli ataków i 

znaczących definicji "łamania". 

7.42 Fakt Kaskada z n (niezależnie wpisanych) szyfrów jest co najmniej tak samo trudna do 

złamania jak pierwszy szyfrujący element. Wniosek: dla szyfru etapów, które dojeżdżają do 

pracy (np. Szyfry z dodatkowym strumieniem), kaskada jest co najmniej tak silna, jak 

najsilniejszy szyfrujący element. Fakt 7.42 nie ma zastosowania do szyfrów produktu 

składających się z szyfrów składowych, które mogą mieć zależne klucze (np. Dwu-klawiszowe 

potrójne szyfrowanie); w rzeczywistości kluczowanie zależności między etapami może 

całkowicie zagrozić bezpieczeństwu, co ilustruje dwustopniowa kaskada, w której komponenty 

są dwoma dwójkowymi szyframi dodatków używających identycznego strumienia klucza - w 

tym przypadku wyjście kaskadowe jest oryginalnym tekstem jawnym. Fakt 7.42 może 

sugerować następującą praktyczną strategię projektowania: kaskada zestawu generatorów 

strumienia kluczy, z których każdy opiera się na jednej lub większej liczbie różnych zasad 

projektowania. Nie jest jednak jasne, czy jest to lepsze rozwiązanie niż jeden duży generator 

strumienia klucza, który opiera się na jednej zasadzie. Kaskada może okazać się mniej 

bezpieczna dla ustalonego zestawu parametrów (liczba bitów klucza, wielkość bloku), 

ponieważ szyfry budowane w sposób częściowy mogą często być atakowane w sposób 

częściowy. 

7.3 Klasyczne szyfry i rozwój historyczny 

Termin "szyfry klasyczne" odnosi się do technik szyfrowania, które stały się dobrze znane w 

czasie i generalnie powstały przed drugą połową XX wieku (w niektórych przypadkach, 

wieleset lat wcześniej). Wiele klasycznych technik to odmiany prostego zastępowania i prostej 

transpozycji. Niektóre techniki, które nie są technicznie blokowymi szyframi, są również 

zawarte tutaj dla wygody i kontekstu. Klasyczne szyfry i techniki przedstawione są w x7.3 tylko 

ze względów historycznych i pedagogicznych. Są ilustracją ważnych podstawowych zasad i 

typowych pułapek. Jednakże, ponieważ te techniki nie są ani wyrafinowane, ani zabezpieczone 

przed obecnymi zdolnościami kryptoanalitycznymi, nie są ogólnie odpowiednie do 

praktycznego zastosowania. 

7.3.1 Szyfry transpozycyjne (tło) 

W przypadku prostego szyfru transpozycyjnego ze stałym okresem t szyfrowanie obejmuje 

grupowanie tekst jawny na bloki t znaków i zastosowanie do każdego bloku jednej permutacji 

e na liczbach od 1 do t. Dokładniej, zaszyfrowany tekst odpowiadający blokowi jawnego tekstu 

m = m1… mt to c = Ee(m) = me(1)…me(t). Kluczem szyfrowania jest e, który niejawnie definiuje 

t; przestrzeń klucz 𝒦 ma liczność t! dla danej wartości t. Odszyfrowanie obejmuje użycie 



permutacji d, która odwraca e. Powyższe odpowiada definicji 1.32. Zapis matematyczny 

zaciemnia prostotę procedury szyfrowania, co widać na przykładzie 7.43. 

7.43 Przykład (prosta transpozycja) Rozważmy prosty szyfr transpozycyjny z t = 6 i e = (6 4 

1 3 5 2). Komunikat m = CAESAR jest zaszyfrowany do c = RSCEAA. Odszyfrowanie 

wykorzystuje odwrotną permutację d = (3 6 4 2 5 1). Transpozycja może być reprezentowana 

przez dwurzędową macierz, przy czym druga wskazuje położenie, do którego element 

indeksowany przez odpowiadający numer pierwszego jest odwzorowany na:  

Szyfrowanie można wykonać, pisząc blok tekstu jawnego pod nagłówkami "3 6 4 2 5 1", a 

następnie odczytując znaki pod nagłówkami w kolejności numerycznej.  

7.44 Uwaga (terminologia: transpozycja a permutacja) Podczas gdy termin "transpozycja" jest 

tradycyjnie używany do opisu szyfru transpozycyjnego, odwzorowanie z Przykładu 7.43 może 

na przemian być nazywane permutacją na zbiorze {1,2, … ,6}. Ta druga terminologia jest 

używana na przykład w sieciach permutacji zastępczej oraz w DES (7.4). Zamiast klucza można 

użyć mnemonicznego słowa kluczowego, chociaż może to poważnie zmniejszyć entropię 

przestrzeni kluczy. Na przykład dla n = 6 można użyć słowa kluczowego "CIPHER" do 

określenia kolejności kolumn 1, 5, 4, 2, 3, 6 (według priorytetu alfabetycznego). 

7.45 Definicja Sekwencyjny skład dwóch lub więcej prostych transpozycji z odpowiednimi 

okresami t1,t2, …,ti nazywa się transpozycją złożoną. 

7.46 Fakty Przeniesienie transpozycji z  Definicji 7.45 jest równoważne prostej transpozycji 

okresu t = lcm (t1,t2, …,ti). 

7.47 Uwaga (rozpoznawanie prostej transpozycji) Chociaż proste szyfry transpozycyjne 

zmieniają zależności między kolejnymi znakami, łatwo je rozpoznać, ponieważ zachowują 

rozkład częstotliwości dla każdego znaku. 

7.3.2 Szyfry podstawieniowe (tło) 

W tej części omówiono następujące rodzaje klasycznych szyfrów: podstawienie proste (lub 

mono-alfabetyczne), podstawienie polgramu i podstawienie homofoniczne. Odnotowano 

również różnicę między kodami i szyframi. Polialfabetyczne szyfry zastępcze są rozważane w 

7.3.3. 

(i) Podstawienie mono-alfabetyczne 

Załóżmy, że zestawy znaków zaszyfrowanego tekstu i tekstu jawnego są takie same. Niech m 

= m1m2m3… będzie wiadomością w postaci zwykłego tekstu składającą się z zestawionych 

znaków mi  ∈ A, gdzie A jest alfabetem o ustalonym charakterze, takim jak A = {A, B, …, Z}. 

Prosty szyfr zastępczy lub kod transformacji monoalfabetycznej wykorzystuje permutację e na 

A, z mapowaniem szyfrowania Ee(m) = e(m1) e(m2)e(m3)... Tutaj zestawienie wskazuje na 

konkatenację (zamiast mnożenia), a e(mi) to znak, do którego mi jest mapowane przez e. 

Odpowiada to definicji 1.27. 

7.48 Przykład (uproszczony szyfr szyfrujący / szyfr Cezara) Szyfr przesuwny jest prostym 

szyfrem zastępczym z permutacją e ograniczoną do przesunięcia alfabetycznego przez k 

znaków dla niektórych stałych k. A dokładniej, jeśli |𝒜 | = s, i mi jest powiązane z wartością 

całkowitą i, 0 ≤  i ≤ s-1, a następnie ci = e(mi) = mi + k mod s. Odwzorowanie deszyfracji 

definiowane jest przez d(ci) = ci - k mod s. W przypadku tekstu angielskiego s = 26 oraz znaki 



od A do Z są powiązane z liczbami całkowitymi od 0 do 25. Dla k = 1 komunikat m = HAL 

jest szyfrowany do c = IBM. Według mitu, Juliusz Cezar użył klucza k = 3.Szyfr zmianowy 

może zostać trywialnie złamany, ponieważ istnieje tylko s = |𝒜  kluczy (np. s = 26) w celu 

wyczerpującego wyszukiwania. Podobny komentarz dotyczy szyfrów afinicznych (przykład 

7.49). Bardziej ogólnie, patrz Fakt 7.68. 

7.49 Przykład (szyfr afiniczny - historyczny) Szyfr afiniczny na 26-literowym alfabecie jest 

definiowany przez eK(x) = ax + b mod 26, gdzie 0 ≤ a,b ≤ 25. Kluczem jest (a; b). Tekst 

zaszyfrowany c = eK(x) jest odszyfrowywany za pomocą dK(c) = (c - b)a-1 mod 26, z warunkiem 

koniecznym i wystarczającym do odwrócenia, który gcd (a,26) = 1. Szyfry przesuwne są 

zdefiniowanymi podklasami przez a = 1. 

7.50 Uwaga (rozpoznawanie prostej zamiany) Podstawienie mono-alfabetyczne zmienia 

częstotliwość pojedynczych znaków zwykłego tekstu, ale nie zmienia rozkładu częstotliwości 

całego zestawu znaków. Porównanie częstotliwości znaków tekstu zaszyfrowanego z tablicą 

oczekiwanych częstotliwości liter (statystyką jednokierunkową) w języku jawnym umożliwia 

powiązanie między tekstem zaszyfrowanym a tekstem jawnym. (Np. Jeśli najczęściej 

występujący tekst X występuje dwanaście razy, to znak tekstu szyfrowanego, na który X 

mapuje, wystąpi dwanaście razy). 

(ii) Substytucja polgramu 

Prosty szyfr zastępczy zastępuje pojedyncze litery z tekstem otwartym. W przeciwieństwie do 

tego, polgrmaowe szyfry zastępcze wymagają zastąpienia grup znaków innymi grupami 

znaków. Na przykład sekwencje dwóch znaków tekstowych (digramy) mogą zostać zastąpione 

innymi digramami. To samo można zrobić z sekwencjami trzech znaków tekstowych 

(trygramów) lub bardziej ogólnie z użyciem n-gramów. Przy pełnym zastąpieniu digramu po 

alfabecie składającym się z 26 znaków, kluczem może być dowolny z 262 digramów ułożonych 

w tabeli z indeksami wiersza i kolumny odpowiadającymi pierwszemu i drugiemu znakowi w 

digramie, a wpisy w tabeli będące digramami tekstu zaszyfrowanego są podstawione dla par 

tekstu jawnego. Są wtedy (262)! klucze 

7.51 Przykład (Szyfr Playfair - historyczny) 

Substytucję digramu można zdefiniować, umieszczając znaki 25-literowego alfabetu (I i J są 

utożsamiane) w macierzy M 5x5. Sąsiednie znaki tekstowe są sparowane. Para (p1 , p2) zostaje 

zastąpiona przez digram (c3 , c4) w następujący sposób. Jeśli p1 i p2 znajdują się w różnych 

wierszach i kolumnach, definiują rogi submacierzy (prawdopodobnie M), z pozostałymi rogami 

c3 i c4; c3 jest zdefiniowany jako znak w tej samej kolumnie co p1. Jeśli p1 i p2 znajdują się we 

wspólnym rzędzie, c3 jest zdefiniowany jako znak bezpośrednio po prawej stronie od p1 i c4, 

który natychmiast w prawo od p2 (pierwsza kolumna jest postrzegana jako znajdująca się po 

prawej stronie od ostatniej). Jeśli p1 i p2 znajdują się w tej samej kolumnie, znaki pod nimi 

(okrągłe) to c3 i c4. Jeśli p1 = p2, wstawiany jest między nimi nieczęsty tekst w postaci zwykłego 

tekstu (na przykład X), a tekst jawny jest ponownie grupowany. Podczas gdy kryptoanaliza 

oparta na częstotliwościach pojedynczych znaków nie udaje się dla szyfru Playfair (każda litera 

może być zastąpiona inną), kryptoanaliza wykorzystująca częstotliwości digram kończy się 

sukcesem. Kluczem do szyfru Playfair jest kwadrat 5 x 5. Do łatwiejszego zapamiętania 

kwadratu można użyć pomocy mnemonicznej. Przykładem jest użycie znaczącego frazy, z 

powtarzającymi się literami usuniętymi i pozostałymi alfabetami umieszczonymi alfabetycznie 



na końcu. Fraza "PLAYFAIR IS A DIGRAM CIPHER" definiuje kwadrat z rzędami PLAYF, 

IRSDG, MCHEB, KNOQT, VWXYZ. Aby uniknąć znaków końcowych zawsze będących od 

końca alfabetu, może być kolejny szyfrujący szyfr (przykład 7.48) zastosowane do 

wynikowego ciągu 25 znaków. Użycie fraz kluczowych może poważnie zmniejszyć entropię 

przestrzeni kosmicznej. Efekt ten jest mniejszy, jeśli fraza nie jest bezpośrednio zapisana w 

kwadracie. Na przykład nie powtarzające się znaki alfabetu mogą być zapisane w 8-

kolumnowym prostokącie (po którym następują pozostałe litery alfabetu), a końcowe kolumny 

są niekompletne. pozostałe litery alfabetu), a końcowe kolumny są niekompletne. Łańcuch 25-

znakowy otrzymany przez odczytanie kolumn w pionie jest następnie wykorzystywany do 

wypełnienia rzędu 5 x 5 kwadratów po rzędzie. 

7.52 Przykład (szyfr Hilla - historyczny) Podstawienie n-gramowe można zdefiniować za 

pomocą odwracalnej macierzy n x n  A = aij jako klucz do odwzorowania czystego tekstu n-

znakowego m1… mn do szyfrogramu n-gram ci =  Σn
j=1 aijmj, i = 1,…,n. Odszyfrowywanie 

wymaga użycia A-1. Tutaj na przykład znaki A-Z są powiązane z liczbami całkowitymi 0-25. 

Ten szyfr zastępujący polgram jest transformacją liniową i podlega znanemu atakowi 

tekstowemu. 

(iii) Podstawienie homofoniczna 

Idea substytucji homofonicznej, wprowadzona w 1.5, jest dla każdego ustalonego klucza k 

powiązana z każdą jednostką tekstu jawnego (np. Znak) m zestawem S (k , m) potencjalnie 

odpowiadających jednostek tekstu zaszyfrowanego (ogólnie wszystkie mają wspólny rozmiar). 

Aby zaszyfrować m pod k, wybierz losowo jeden element z tego zestawu jako tekst 

zaszyfrowany. Aby umożliwić odszyfrowanie, dla każdego ustalonego klucza funkcja 

szyfrowania jeden-do-wielu musi być wstrzykiwana w obszarze tekstu szyfrowanego. 

Homofoniczne podstawienie powoduje rozszerzenie danych zaszyfrowanych. W podstawianiu 

homofonicznym |S(k,m)| powinno być proporcjonalne do częstotliwości min. Przestrzeni 

wiadomości. Motywacją jest złagodzenie oczywistych nieprawidłowości w częstotliwości 

rozkład znaków zaszyfrowanych, które wynikają z nieprawidłowości w rozkładzie 

częstotliwości tekstu jawnego, gdy używane jest proste zastąpienie. Podczas gdy homofoniczna 

substytucja komplikuje kryptoanalizę w oparciu o proste statystyki rozkładu częstotliwości, 

wystarczający tekst zaszyfrowany może jednak umożliwić analizę częstotliwości, w  

połączeniu z dodatkowymi statystycznymi właściwościami tekstu jawnego przejawiającego się 

w zaszyfrowanym tekście. Na przykład w długich tekstach zaszyfrowanych każdy element S 

(k; m) pojawi się mniej więcej tyle samo razy. Dystrybucje Digram mogą również dostarczać 

informacji. 

(iv) Kody a szyfry 

Techniczne rozróżnienie między szyframi i kodami. Szyfry są to techniki szyfrowania, które są 

stosowane do jednostek tekstowych (bitów, znaków lub bloków) niezależnie od ich znaczenia 

semantycznego lub lingwistycznego; wynik nazywa się szyfrogramem. Natomiast kody 

kryptograficzne działają na jednostkach językowych, takich jak słowa, grupy słów lub 

zwrotów, i zastępują je (zastąpione) określonymi słowami, grupami literowymi lub grupami 

liczbowymi zwanymi grupami kodowymi. Kluczem jest słownikowy spis kodów z listą tekstów 

jawnych i odpowiadającymi im grupami kodowymi, indeksowanymi przez poprzednie; 

odpowiadający słownik do dekodowania jest indeksowany odwrotnie. Gdy istnieje potencjalna 

niejednoznaczność, kody w tym kontekście (w porównaniu z szyframi) mogą być 



zakwalifikowane jako kryptograficzne słowniczki, aby uniknąć pomyłki z kodami korekcji 

błędów (kody EC) używanymi do wykrywania i / lub korygowania niezłośliwych błędów i 

kodów uwierzytelniających ( A-kody lub MAC-y zgodnie z definicją 9.7), które zapewniają 

uwierzytelnianie pochodzenia danych. Kilka czynników sugeruje, że kody mogą być 

trudniejsze do złamania niż szyfry: klucz (książka kodów) jest znacznie większy niż typowe 

klucze szyfrujące; kody mogą spowodować kompresję danych (patrz Fakt 7.71); a analiza 

statystyczna jest skomplikowana przez duży rozmiar bloku jednostek tekstu jawnego (patrz 

Uwaga 7.74). Przeciwne jest kilka poważnych wad: operacja kodowania nie łatwość 

zautomatyzowania (w stosunku do algorytmicznego mapowania); i identyczne szyfrowanie 

powtarzających się zdarzeń jednostek tekstowych oznacza podatność na ataki znanego jawnego 

tekstu i umożliwia analizę częstotliwości w oparciu o obserwowany ruch. Oznacza to 

konieczność częstego ponownego tworzenia kluczy (zmiany książki kodów), co jest zarówno 

bardziej kosztowne, jak i niewygodne. W związku z tym kody nie są powszechnie stosowane 

w celu zabezpieczenia nowoczesnej telekomunikacji. 

7.3.3 Podstawienia polialfabetyczne i szyfr Vigenere’a (historyczne) 

Prosty szyfr zastępujący polega na pojedynczym odwzorowaniu alfabetu zwykłego tekstu na 

znaki zaszyfrowane. Bardziej złożoną alternatywą jest użycie różnych odwzorowań podstawień 

(nazywanych wieloma alfabetami) na różnych częściach tekstu jawnego. Powoduje to tak 

zwaną substytucję polialfabetyczną (wprowadzoną również w definicji 1.30). W najprostszym 

przypadku różne alfabety są używane sekwencyjnie, a następnie powtarzane, więc położenie 

każdego znaku prostego tekstu w łańcuchu źródłowym określa, do którego zastosowana będzie 

ta metoda. Pod różnymi alfabetami ten sam tekst w postaci zwykłego tekstu jest w ten sposób 

szyfrowany do różnych znaków zaszyfrowanych, co wyklucza prostą analizę częstotliwości 

zgodnie z podstawieniem mono-alfabetycznym (7.3.5). Prostym szyfrem Vigenere’a jest 

polialfabetyczny szyfr zastępczy, wprowadzony w Przykładzie 1.31. Definicja powtarza się 

tutaj dla wygody. 

7.53 Definicja Prosty szyfr Vigenere’a z okresem t, nad alfabetem s-znaku, zawiera klucz t-

znakowy k1k2…kt. Odwozorowanie tekstu jawnego m = m1m2m3… do tekstu zaszyfrowanego 

c = c1c2c… jest definiowane na indywidualnych znakach przez ci = mi + ki mod s, gdzie indeks 

dolny w ki jest brany modulo t (klucz jest ponownie użyty). Prosty Vigenere wykorzystuje 

szyfry z przesunięciem t (patrz Przykład 7.48), określone przez t wartości przesunięcia ki, z 

których każda określa jedno z podstawień s (mono-alfabetycznych); ki jest używane na znakach 

w pozycji i, i + s, i + 2s, …. Zasadniczo każde z podstawień t jest różne; jest to określane jako 

używanie t alfabetów zamiast pojedynczego mapowania substytucji. Szyfr przesunięty 

(przykład 7.48) jest prostym Vigenere o okresie t = 1. 

7.54 Przykład (warianty Vigenere w wersji Beauforta) W porównaniu z prostym 

odwzorowaniem Vigenere  ci = mi + ki mod s, szyfr Beauforta ma ci = ki - mi mod s, i jest jego 

własną odwrotnością. Wariant Beaufort ma odwzorowanie szyfrowania ci = mi - ki mod s.  

7.55 Przykład (złożony Vigenere) Złożon Vigenere ma odwzorowanie szyfrowania ci = mi + 

(k1
i + k2

i + .. + kr
i) mod s, gdzie ogólnie klucze kj, 1≤  j ≤ r, mają odrębne okresy tj, a indeks 

dolny i w kj
i, wskazując i-ten znak kj, jest brany modulo tj. Odpowiada to sekwencyjnemu 

stosowaniu r prostych Vigenere i jest równoważne prostemu Vigenere  o okresie lcm (t1 ... ,tr) 



7.56 Przykład (pojedynczy mieszany alfabet Vigenere) Proste odwzorowanie podstawienia 

zdefiniowane przez ogólną permutację e (nie ograniczoną do przesunięcia alfabetycznego), a 

następnie proste Vigenere zdefiniowane są przez odwzorowanie ci = e(mi) + ki mod s, z 

odwrotnością mi = e-1(ci-ki) mod s. Alternatywą jest prosty Vigenere, po którym następuje 

prosta substytucja: ci = e(mi + ki mod s), z odwrotnością mi = e-1(ci) - ki mod s.  

7.57 Przykład (pełny Vigenere) W prostym Vigenere o okresie t zastąp odwzorowanie 

zdefiniowane przez wartość przesunięcia ki (dla przesuwania znaku) przez ogólną permutację 

ei alfabetu. Wynikiem jest mapowanie substytucji ci = ei(mi), gdzie indeks dolny w ei jest brany 

jako modulo. Klucz składa się z permutacji t e1,…, et 

7.58 Przykład ( klucz bieżący Vigenere’a) Jeśli strumień klucza K w prostym Vigenere jest 

równy tekstowi jawnemu, szyfr jest nazywany szyfrem z kluczem uruchomieniowym. Na 

przykład klucz może być znaczącym tekstem z książki. Podczas gdy szyfrowanie kluczem 

uniemożliwia kryptoanalizę metodą Kasiskiego (7.3.5), jeśli klucz ma redundancję, 

kryptoanaliza wykorzystująca nierównowagę statystyczną może jednak odnieść sukces. Na 

przykład, podczas szyfrowania angielskich znaków tekstowych w postaci zwykłego tekstu przy 

użyciu znaczącego tekstu jako działającego klucza, kryptoanaliza jest możliwa na podstawie 

obserwacji, że znaczna część znaków zaszyfrowanych wynika z szyfrowania tekstu o wysokiej 

częstotliwości znaki ze znakami zwykłego tekstu o wysokiej częstotliwości. 

7.59 Fakt Szyfrujący kod może zostać wzmocniony poprzez kolejne szyfrowanie zwykłego 

tekstu pod dwoma lub więcej różnymi biegającymi klawiszami. W typowym angielskim 

jawnym tekście i uruchomionych klawiszach można pokazać, że powtarzanie czterech takich 

encyklopedii wydaje się nierozerwalne. 

7.60 Definicja Szyfrowanie z automatycznym kluczem to szyfr, w którym sam tekst jest 

kluczem (zwykle po użyciu początkowego klucza aktywacji). 

7.61 Przykład (auto-klucz Vigenere’a) W kluczu uruchomieniowym Vigenere’a (Przykład 

7.58) z alfabetem s-znaku, zdefiniuj klucz wstępny k = k1k2…kt. Jawny tekst znaków mi jest 

zaszyfrowany jako ci = mi + ki mod s dla 1≤  ja ≤  t (najprostszy przypadek: t = 1). Dla i > t, ci 

= (mi + mi-t) mod s. Alternatywą obejmującą więcej materiałów kluczowych jest zastąpienie 

prostego przesunięcia pełnym Vigenerem z permutacjami ei, 1 ≤ i ≤ s, określone przez klucz ki 

lub znak m : dla 1 ≤  i ≤  t, ci = eki(mi), i dla i > t, ci = emi-t(mi). Alternatywą do Przykładu 7.61 

jest automatyczne wpisanie szyfru przy użyciu otrzymanego zaszyfrowanego tekstu jako 

klucza: na przykład dla i > t, ci = (mi + ci-t) mod s. Jest to jednak znacznie mniej pożądane, 

ponieważ zapewnia kluczowi podsłuchiwany kryptoanalityk. 

7.62 Przykład (Vernam postrzegany jako Vigenere) Rozważ prosty Vigenere zdefiniowany 

przez ci = mi + ki. Jeśli strumień kluczy jest naprawdę losowy i niezależny - tak długo, jak tekst 

jawny i nigdy się nie powtórzy (patrz przykład 7.58) - daje to bezwarunkowo bezpieczny szyfr 

Vernama (definicja 1.39, 6.1.1) uogólniony z alfabetu binarnego na dowolny. 

7.3.4 Polialfabetyczne maszyny szyfrujące i wirniki (historyczne) 

Cylinder Jeffersona jest zwodniczo prostym urządzeniem, które implementuje polialfabetyczny 

szyfr zastępczy; pomyślany pod koniec XVIII wieku, miał niezwykłą siłę kryptograficzną na 

swój czas. Podstawowymi narzędziami kryptograficznymi w czasie drugiej wojny światowej 

było szyfrowanie substytucji polialfabetycznej zaimplementowane przez klasę maszyn 



rotorowych. Takie maszyny, w tym maszyna Enigma i maszyny Hagelin, mają alfabet, który 

zmienia się w sposób ciągły przez bardzo długi okres przed powtórzeniem; zapewnia to ochronę 

przed analizą Kasiskiego i metodami opartymi na wskaźniku koincydencji (7.3) 

(i) Cylinder Jeffersona 

Cylinder Jeffersona  

 

implementuje polialfabetyczny szyfr zastępczy, jednocześnie unikając złożonych maszyn, 

rozległych obliczeń użytkownika i tablic Vigenere'a. Solidny cylinder o długości 6 cali jest 

krojony na 36 dysków. Pręt wstawiony przez oś cylindra umożliwia obracanie się dysków. 

Obwód każdego dysku jest podzielony na 26 części. Na każdym dysku litery A-Z są wpisane 

w (różne) losowe porządkowanie. Wiadomości tekstowe są szyfrowane w 36-znakowych 

blokach. Pasek odniesienia znajduje się wzdłuż długości cylindra. Każde z 36 kół jest 

indywidualnie obracane, aby dopasować odpowiedni znak (dopasowany do bloku tekstu 

jawnego) do położenia wzdłuż linii odniesienia. 25 innych równoległych pozycji 

referencyjnych definiuje następnie zaszyfrowany tekst, z którego (na wczesnym etapie 

randomizowanego szyfrowania) wybiera się jeden z szyfrowanych tekstów do przesłania. 

Druga strona ma cylinder z identycznie oznaczonymi i uporządkowanymi dyskami (1-36). 

Zaszyfrowany tekst jest odszyfrowywany przez obracanie każdego z 36 dysków w celu 

uzyskania znaków wzdłuż ustalonej linii odniesienia dopasowanej do zaszyfrowanego tekstu. 

Pozostałe 25 pozycji referencyjnych jest badanych pod kątem rozpoznawalnego tekstu 

jawnego. Jeśli oryginalna wiadomość nie jest rozpoznawalna (np. Dane losowe), obie strony 

zgadzają się wcześniej na indeks od 1 do 25, określając przesunięcie między tekstem jawnym 

a wierszami tekstu zaszyfrowanego. Aby obsłużyć cyfry tekstu jawnego 0-9 bez dodatkowych 

sekcji dysku, każda cyfra jest trwale przypisana do jednej z 10 liter (a, e, i, o, u, y oraz f, l, r, s), 

która jest zaszyfrowana jak powyżej, ale opatrzona komentarzem z wierzchołkiem, 

identyfikując, że procedura musi zostać odwrócona. Zmiana kolejności dysków (od 1 do 36) 

zmieniają klucz odwzorowania polialfabetycznego. Liczba możliwych zamówień wynosi 36! 

≈ 3.72x1041. Zmiana kolejności liter na każdym dysku daje 25! dalsze odwzorowania (na dysk), 

ale w praktyce jest trudniejsze. 

(ii) Maszyny wirnikowe - przegląd techniczny 

Uproszczona generyczna maszyna wirnikowa  



 

składa się z kilku wirników (przewodowych kanałów kablowych), z których każda 

implementuje inne stałe podstawienie mono-alfabetyczne, odwzorowując znak na jego ścianie 

wejściowej na jeden na swojej ścianie wyjściowej. Wprowadzanie znaków prostego tekstu do 

pierwszego rotora generuje sygnał wyjściowy, który jest wprowadzany do drugiego wirnika, i 

tak dalej, aż do pojawienia się ostatniego znaku zaszyfrowanego tekstu od ostatniego. Dla 

ustalonych pozycji wirnika, zespół wirników wspólnie realizuje podstawienie mono-

alfabetyczne, które jest kompozycją podstawień określonych przez poszczególne wirniki. Aby 

zapewnić substytucję polialfabetyczną, szyfrowanie każdego tekstu jawnego powoduje 

przemieszczanie się różnych rotorów. Najprostszym przypadkiem jest ruch podobny do 

licznika kilometrów, z pojedynczym wirnikiem jest przesuwany aż do zakończenia pełnego 

obrotu, w którym to momencie przechodzi do sąsiedniej .rotor jednej pozycji i tak dalej. 

Wprowadzenie rotora zmienia podstawienie mono-alfabetyczne, które definiuje (aktywne 

mapowanie). Mówiąc dokładniej, każdy rotor Ri wywołuje mono-alfabetyczne podstawienie fi. 

Ri może się obracać do pozycji ti (np. ti = 26). Kiedy offset j ustawia się z odniesienia, Ri 

odwzorowuje wejście a do fi(a-j) + j, gdzie zarówno wejście do fi, jak i końcowe wyjście są 

zredukowane mod 26. Klucz szyfrowania jest zdefiniowany przez podstawienia w trybie alfa-

fonetycznym określone przez stałe okablowanie kół i początkowe pozycje wirnika. Zmiana 

kolejności wirników zapewnia dodatkową zmienność. Zapewnienie maszyny o większej liczbie 

wirników niż jest to konieczne do pracy w dowolnym momencie, umożliwia dalszą zmianę 

klucza (poprzez zmianę aktywnych wirników). 

7.63 Fakt Dwie właściwości maszyn wirnikowych pożądane ze względów bezpieczeństwa to: 

(1) długie okresy; i (2) zmiany stanu, które są prawie wszystkie "duże". Druga właściwość 

dotyczy ruchu wirników względem siebie, tak że pododwzorowania między powierzchniami 

wirnika zmieniają się, gdy zmienia się stan. Maszyny wirnikowe ze zmianą stanu podobne do 

stanu licznika nie są w stanie osiągnąć tej drugiej właściwości. 

7.64 Uwaga (metody wyjściowe maszyny wirnika) Maszyny wirnikowe zostały podzielone na 

kategorie według ich metody dostarczania tekstu zaszyfrowanego. W maszynach wskazujących 

znaki wyjściowe tekstu zaszyfrowanego są wskazywane za pomocą takich lamp, jak zapalone 

lampy lub wyświetlane znaki w wyjściowych aperturach. W maszynach drukarskich tekst 

zaszyfrowany jest drukowany lub pisany maszynowo na nośniku wyjściowym, takim jak 

papier. W przypadku maszyn on-line znaki wyjściowe są zapisywane w postaci elektronicznej, 

nadającej się do bezpośredniej transmisji przez media telekomunikacyjne. 

(iii) Maszyny rotorowe - notatki historyczne 

Wiele osób jest odpowiedzialnych za opracowanie wczesnych maszyn opartych na zasadach 

wirnika. W 1918 roku Amerykanin E.H.Hebern zbudował pierwsze urządzenie wirnikowe, 



oparte na wcześniejszej maszynie do pisania, które zostało przetworzone za pomocą połączeń 

przewodowych w celu wygenerowania podstawienia amono-alfabetycznego. Dane wyjściowe 

były początkowo podświetlonymi wskaźnikami. Pierwszy patent na wirnik został złożony w 

1921 r., A rok Hebern Electric Code, Inc. stał się pierwszą amerykańską firmą szyfrującą (a po 

raz pierwszy zbankrutowała w 1926 r.). Amerykańska flota wojenna (około 1929-1930 i kilka 

lat później) używała kilku maszyn z pięcioma wirnikami Heberna. W październiku 1919 r. H.A. 

Koch złożył holenderski patent nr 10,700 "Geheimschrijfmachine" - tajną maszynę do pisania), 

demonstrując głębokie zrozumienie zasad wirnika; żadna maszyna nie została zbudowana. W 

1927 r. Prawa patentowe zostały przyznane A. Scherbiusowi. Niemiecki wynalazca Scherbius 

zbudował maszynę wirnikową o nazwie Enigma. Model A został zastąpiony przez Model B z 

wyjściem maszyny do pisania i modelem PortableModel C z lampkami kontrolnymi. Firma 

założona w 1923 r. Rozpuściła się w 1934 r., Ale później Niemcy używali przenośnej, zasilanej 

bateriami Enigmy, w tym także w krytycznych operacjach II wojny światowej. W październiku 

1919 r., Trzy dni poKoch, A.G.Damm złożył szwedzki patent nr 52.279 opisujący urządzenie 

z podwójnym wirnikiem. Do jego firmy dołączył Szwed, B. Hagelin, którego modyfikacja z 

1925 r. Dała maszynę wirnikową B-21 (z lampami sygnalizacyjnymi) używaną przez szwedzką 

armię. B-21 miał keywheels z różną liczbą zębów lub kół zębatych, z których każda była 

powiązana z ustawianą dwustanową szpilką. Okres powstałej substytucji polialfabetycznej był 

wynikiem liczby szpilek do kluczy; klucz został zdefiniowany przez stan każdego pinezki i 

początkowe pozycje keywheela. Hagelin później wyprodukował inne modele: B-211 (maszyna 

drukarska); bardziej kompaktowy (rozmiar telefonu) model C-36 dla Francuzów w 1934 roku; 

i w oparciu o zmiany sugerowane przez Friedmana i innych, model C-48 (z których 

wyprodukowano ponad 140 000), który został nazwany M-209, gdy był używany przez US 

Army jako szyfr polowy z II wojny światowej. Jego szwajcarska fabryka z 1948 r. 

Wyprodukowała później: model C-52, wzmocnioną wersję M-209 (C-48) z okresem 

przekraczającym 2:75? 109 (z pięty 47, 43, 41, 37, 31, 29 szpilek); CD-55, kieszonkowa wersja 

C-52; i T-55, wersja on-line tego samego, modyfikowalna do użycia taśmy jednorazowej. 

Kolejnym modelem był CD-57. 

7.65 Uwaga (szczegóły Enigmy) Enigma początkowo miała trzy wirniki Ri, każde z 26 

pozycjami. R1 wprowadzi R2, który stąpił na R3, podobnie jak w przypadku licznika przebiegu 

z R2; okres to 26 ⋅ 25 ⋅26 ≈ 17 000. Klucz składał się z początkowych pozycji tych wirników 

(17 000 wyborów), ich kolejności (3! = 6 opcji) oraz stanu wtyczki, która zaimplementowała 

stałe, ale łatwo zmienione (np. Ręcznie, co godzina) podstawienie mono-alfabetyczne (26 

wyborów), oprócz tego, że realizowane są przez kombinacje wirników. 

7.66 Uwaga (szczegóły  Hagelin M-209) Maszyna TheHagelinM-209 realizuje 

polialfabetyczne podstawienie za pomocą 6 keywheels - dokładniej, samodszyfrującego szyfru 

Beauforta (przykład 7.54), Eki (mi) = ki-mi mod 26, z okresu 101 405 850 = 26 ⋅ 25  ⋅  23  ⋅  21 

⋅ 19  ⋅ 17 liter. Tak więc, dla ustalonego uporządkowanego zestawu 6 kluczy, okres szyfrowania 

przekracza 108. ki może być postrzegane jako i-ty znak w strumieniu klucza, określony przez 

określoną kolejność kluczy, ich ustawienia pinów i pozycje początkowe. Wszystkie kluczce 

obracają się o jedną pozycję do przodu po zakodowaniu każdej postaci. Koła jednocześnie 

powracają do swojej pozycji wyjściowej dopiero po okresie równym najmniejszemu 

pospolitemu wielokrotnemu ich licznikowi biegów, który (ponieważ są  względnie pierwsze) 

jest ich iloczynem. Atak tylko zaszyfrowanym tekstem jest możliwy przy użyciu 1000-2000 

znaków, przy użyciu wiedzy o wewnętrznych mechanicznych detalach maszyny i przy 



założeniu redundancji języka naturalnego w zwykłym tekście; atak znanym tekstem jawnym 

jest możliwy z 50-100 znakami. 

7.3.5. Kryptanaliza klasycznych szyfrów (historycznych) 

Ta sekcja przedstawia materiał tła na temat redundancji i unikalnej odległości oraz technik 

kryptoanalizy klasycznych szyfrów. 

(i) Redundancja 

Wszystkie języki naturalne są redundantne. Ta nadmiarowość wynika ze struktury językowej. 

Na przykład w języku angielskim litera "E" pojawia się znacznie częściej niż "Z", "Q" prawie 

zawsze następuje po "U", a "TH" to powszechny digram. Alfabet składający się z 26 znaków 

(np. Alfabetu łacińskiego) teoretycznie może przenosić do lg26 = 4m7 bitów informacji na 

znak. Fakt 7.67 wskazuje, że średnio o wiele mniej informacji jest przekazywanych przez język 

naturalny 

7.67 Fakt Szacowana średnia ilość informacji przenoszonych na znak (entropia na znak) w 

znaczącym angielskim alfabecie wynosi 1,5 bity. Nadmiarowość znaków dla języka 

angielskiego wynosi zatem około 4,7 – 1,5 = 3,2 bity. 

7.68 Fakt Dowody empiryczne sugerują, że zasadniczo dla każdego prostego szyfru 

zastępczego w sensownym komunikacie (np. Z nadmiarowością porównywalną z angielskim) 

wystarczy zaledwie 25 znaków tekstu zaszyfrowanego, aby umożliwić wykwalifikowanemu 

kryptoanalitykowi odzyskanie jawnego tekstu. 

(ii) Odległość oczekiwana i losowy model szyfrowania 

7.69 Definicja Jednokrotność szyfru to minimalna ilość zaszyfrowanego tekstu (liczba znaków) 

potrzebna do obliczeniowo nieograniczonego przeciwnika do odzyskania unikalnego klucza 

szyfrowania. Odległość oczekiwana jest przede wszystkim miarą teoretyczną, przydatną w 

odniesieniu do bezwarunkowego bezpieczeństwa. Niewielki dystans nie musi oznaczać, że 

szyfr blokowy jest w praktyce niepewny. Rozważmy na przykład 64-bitowy szyfr blokowy o 

odległości pojedynczej dwóch bloków tekstu zaszyfrowanego. Wciąż może być niewykonalne 

obliczeniowo dla kryptoanalityka (rozsądnej, ale ograniczonej mocy obliczeniowej) do 

odzyskania klucza, chociaż teoretycznie jest na tyle informacji, aby to umożliwić. Losowy 

algorytm szyfrowania (definicja 7.70) jest uproszczonym modelem szyfru blokowego, 

zapewniającym rozsądne przybliżenie do wielu celów, ułatwiając uzyskiwanie wyników na 

właściwościach szyfru blokowego, których nie można łatwo ustalić (np. Fakt 7.71). 

7.70 Definicja Niech C i K będą zmiennymi losowymi, odpowiednio, oznaczającymi blok 

tekstu zaszyfrowanego i klucz, i niech D oznacza funkcję odszyfrowującą. W modelu losowego 

szyfrowania DK (C) jest zmienną losową równomiernie rozłożoną na wszystkie możliwe 

obrazy wstępne C (znaczące komunikaty i poza tym, z lub bez nadmiarowości). W intuicyjnym 

sensie losowy szyfr, zgodnie z modelem definicji 7.70, jest losowo odwzorowanie. (Bardziej 

dokładne przybliżenie byłoby przypadkową permutacją.) 

7.71 Fakt Pod losowym modelem szyfrowania, oczekiwana odległość N0 szyfru wynosi N0 = 

H(𝒦) = D, gdzie H (𝒦) jest entropią przestrzeni klucza (np. 64 bity dla 264 wykrywalnych 

kluczy), a D jest nadmiarowość tekstu jawnego (w bitach / znaku). W przypadku szyfru z 

kluczem jednorazowym, nieograniczona entropia przestrzeni klucza implikuje, według Faktu 



7.71, że odległość jednostkowa jest również nieograniczona. Jest to zgodne z istnieniem szyfru 

z kluczem jednorazowym teoretycznie nie do złamania. Kompresja danych redukuje 

nadmiarowość. Fakt 7.71 implikuje, że kompresja danych przed szyfrowaniem zwiększa 

odległość jednostkową, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo. Jeśli tekst jawny nie zawiera 

żadnej redundancji, wówczas odległość ta jest nieskończona; to znaczy, że system jest 

teoretycznie nie do złamania pod atakiem tylko zaszyfrowanym tekstem. 

7.72 Przykład (odległość pojedyncza - szyfr transpozycji) Odległość prostą prostego szyfru 

transpozycyjnego okresu t można oszacować za pomocą losowego algorytmu szyfrowania za 

pomocą Faktu 7.71, a założenie nadmiarowości tekstu jawnego D = 3,3 bitów / znak. W tym 

przypadku H (𝒦) = D = lg (t!) = 3,2 i dla t = 12 szacowana odległość jednostkowa wynosi 9 

znaków, co jest bardzo nieoczywistym, jest to mniej niż jeden 12-znakowy blok. Dla t = 27 

szacowana odległość jednostkowa jest bardziej prawdopodobnym 29 znaków; można to 

obliczyć przy użyciu przybliżenia Stirlinga z Faktu 2.57 (iii) (t! ≈ √2πt(t/e)t, dla dużych t i e = 

2,718) jako H(𝒦) = D = lg (t!) /3,2 ≈ (0,3t) ⋅ lg(t /e). 

7.73 Przykład (odległość pojedyncza - proste podstawienie) Liczba kluczy dla alfabetu 

podstawienia mono-alfabetycznego nad alfabetem 𝒜 to | 𝒦 | = s!, gdzie s = | 𝒜 |. Na przykład 

s = 26 (alfabet łaciński) daje 26! ≈  4 x 1026 kluczy. Zakładając, że są to klucze prawdopodobne, 

wówczas oszacowana jest entropia przestrzeni klucza (por. Przykład 7.72) H(𝒦) = lg 

(26!)≈88,4 bity. Zakładając, że tekst w języku angielskim z D = 3,2 bity nadmiarowości na znak 

(fakt 7.67), teoretyczne oszacowanie odległości pojedynczej prostego szyfru zastępczego to H 

(𝒦) / D = 88,4 / 3,2 ≈ 28 znaków. Zgadza się to ściśle z dowodami empirycznymi (fakt 7.68). 

(iii) Statystyki dotyczące języków 

Kryptoanaliza klasycznych szyfrów zazwyczaj polega na redundancji w języku źródłowym 

(zwykłym tekście). W wielu przypadkach możliwy jest podział i podbój, dzięki czemu tekst 

jawny lub klucz są odzyskiwane kawałek po kawałku, przy czym każdy ułatwia dalsze 

odzyskiwanie. Podstawienie mono-alfabetyczne na krótkich blokach tekstu prostego (np. 

Znakach alfabetu łacińskiego) można łatwo pokonać, wiążąc znaki tekstu zaszyfrowanego ze 

znakami tekstowymi (Uwaga 7.50). Rozkład częstotliwości poszczególnych znaków tekstu 

zaszyfrowanego można porównać do pojedynczych znaków w języku źródłowym, zgodnie z 

rysunkiem 7.5 (szacowanym na 1964 tekst w języku angielskim). Jest to ułatwione poprzez 

grupowanie liter zwykłego tekstu według częstotliwości na klasy wysokie, średnie, niskie i 

rzadkie; koncentrując się na klasie wysokiej częstotliwości, dowody potwierdzające 

przypisanie listów próbnych można uzyskać, badając, jak blisko przypuszczalne przypisania 

odpowiadają tym z języka tekstowego. Dalsze dowody są dostępne poprzez badanie 

częstotliwości digram i trygram. Rysunek  



 

przedstawia najbardziej popularne angielskie diagramy jako procent wszystkich wykopów; 

Zauważ, że spośród 262 = 676 możliwych digramów, 15 najlepszych z nich stanowi 27% 

wszystkich wystąpień. Inne przykłady nadmiarowości tekstu jawnego pojawiające się w 

zaszyfrowanym tekście obejmują skojarzenia samogłosek ze spółgłoskami i powtarzające się 

litery w słowach wzoru (np. "To", "wkrótce", "trzy"). 

7.74 Uwaga (duże bloki uniemożliwiają analizę statystyczną) N-bitowy rozmiar bloku oznacza 

2n jednostek tekstu jawnego ("znaki"). Kompilacja statystyk częstotliwości na jednostkach 

tekstu jawnego staje się w ten sposób niewykonalna, gdy wzrasta wielkość bloku prostego 

zastępowania; na przykład jest to niewykonalne dla DES (x 7.4), gdzie n = 64. Kryptoanaliza 

prostych szyfrów transpozycji jest podobnie ułatwiona przez statystyki języka źródłowego 

(patrz Uwaga 7.47). Kryptanalizowanie transponowanych bloków przypomina rozwiązywanie 

anagramów. Próby rekonstrukcji typowych digramów i trygramów są ułatwione przez 

statystyki częstotliwości. Rozwiązania mogą być konstruowane w sposób fragmentaryczny, z 

pojawieniem się digramów i trygramów w próbnych odszyfrowaniach potwierdzających 

(częściowy) sukces. Kryptoanaliza szyfrów polialfabetycznych jest możliwa za pomocą 

różnych metod, w tym metody Kasiski'ego i metod opartych na wskaźniku koincydencji, jak 

omówiono poniżej. 

(iv) Metoda Kasiskigo (kontra substytucja polialfabetyczna) 

Metoda Kasiski stanowi ogólną technikę kryptoanalizy szyfrów polialfabetycznych z 

powtarzającymi się słowami kluczowymi, takimi jak prosty szyfr Vigenere'a (definicja 7.53), 

na podstawie następującej obserwacji: powtarzające się fragmenty tekstu jawnego 

zaszyfrowane tą samą częścią słowa kluczowego powodują identyczne segmenty tekstu 

zaszyfrowanego . W związku z tym oczekuje się, że liczba znaków między początkiem 

powtarzanych segmentów tekstu zaszyfrowanego będzie wielokrotnością długości słowa 

kluczowego. Idealnie, wystarczy obliczyć największy wspólny dzielnik różnych odległości 

między takimi powtarzającymi się segmentami, ale mogą również wystąpić przypadkowe 

powtórzone segmenty tekstu zaszyfrowanego. Niemniej jednak możliwa jest analiza (ocena 

Kasiski) wspólnych czynników spośród wszystkich takich odległości; największym 

czynnikiem, który występuje najczęściej, jest najbardziej prawdopodobna długość słowa 

kluczowego. Powtarzane fragmenty tekstu zaszyfrowanego o długości 4 lub dłuższej są 

najbardziej przydatne, ponieważ przypadkowe powtórzenia są mniej prawdopodobne. Liczba 

liter w słowie kluczowym wskazuje na liczbę alfabetów w podstawieniu polialfabetycznym. 

Znaki tekstu szyfrowanego można następnie podzielić na t zbiory, z których każdy jest 

wynikiem podstawienia mono-alfabetycznego. Wartości prób dla t są potwierdzone, jeśli 

rozkład częstotliwości (kandydujących) grup mono-alfabetycznych pasuje do rozkładu 



częstotliwości w języku jawnego tekstu. Na przykład, profil angielskiego tekstu jawnego 

przedstawia długą rynnę charakteryzującą uvwxyz, po której następuje spike na a, i 

poprzedzona potrójnym szczytem pierwszego. Uzyskane części mono-alfabetyczne mogą być 

rozwiązywane indywidualnie, z dodatkowymi informacjami dostępnymi poprzez połączenie 

ich rozwiązania (na podstawie digramów, prawdopodobnych słów, itp.). Jeśli język źródłowy 

jest nieznany, porównanie rozkładu częstotliwości znaków zaszyfrowanych do języków 

kandydujących może pozwolić na określenie samego języka źródłowego. 

(v) Indeks koincydencji (w porównaniu do substytucji polialfabetycznej) 

Indeks koincydencji (IC) jest miarą względnej częstotliwości liter w próbce tekstu 

zaszyfrowanego, co ułatwia kryptoanalizę szyfrów polialfabetycznych, umożliwiając 

określenie okresu t (jako alternatywa dla metody Kasiski'ego). Dla konkretności należy 

rozważyć szyfr Vigenere'a i przyjąć angielski jawny tekst w języku naturalnym. Niech alfabet 

tekstu zaszyfrowanego będzie {a0,a1, …an-1}, i niech pi będzie nieznanym 

prawdopodobieństwem, że arbitralnie wybrana postać w losowym szyfrogramie jest ai. Miara 

chropowatości mierzy odchylenie znaków tekstu zaszyfrowanego od płaskiego rozkładu 

częstotliwości w następujący sposób: 

(1) 

Minimalna wartość to MRmin = 0, odpowiadająca płaskiemu rozkładowi (dla równoznacznego 

ai, pi = 1/n). Maksymalna wartość występuje wtedy, gdy rozkład częstotliwości pi ma 

największą zmienność, co odpowiada substytucji mono-alfabetycznej (w ten sposób 

manifestowany jest rozkład częstotliwości tekstu jawnego). Zdefiniuj tę maksymalną wartość 

MRmax = κp – 1/n, gdzie κp odpowiada Σpi2, gdy pi są częstotliwościami jawnego tekstu. W 

przypadku języka angielskiego maksymalna wartość to MR = κp -1/ n ≈ 0,0658-0,0385 = 0, 

0273. (Różni się to w przypadku estymacji częstości liter κp = 0,0667, przynosząc κp -1/n = 

0,0282 jest powszechnie cytowane)Podczas gdy MR nie może być obliczany bezpośrednio z 

próbki tekstu zaszyfrowanego (ponieważ okres t jest nieznany, podstawienia mono-

alfabetyczne nie mogą być rozdzielone), można je oszacować na podstawie rozkładu 

częstotliwości znaków zaszyfrowanych w następujący sposób. Niech fi oznacza liczbę wyrażeń 

ai w próbce tekstu zaszyfrowanego L-znaku (tzw Σfi = L). Liczba par liter między tymi L to L 

(L-1)/ 2, z czego fi (fi – 1/ 2 to para (ai ,ai) dla dowolnego stałego znaku ai. Zdefiniuj IC jako 

prawdopodobieństwo, że dwa dowolnie wybrane znaki z danej próbki zaszyfrowanego tekstu 

są równe: 

 

Niezależnie od tego podanego przykładowego tekstu zaszyfrowanego prawdopodobieństwo, że 

dwa losowo wybrane znaki tekstu zaszyfrowanego są sobie równe, wynosi Σn-1
i=0 pi

2. W ten 

sposób (porównując definicje słów) IC jest oszacowaniem Σpi
2 i równaniem (1) oszacowanie 

MR + 1/n. Co więcej, IC można bezpośrednio obliczyć z próbki zaszyfrowanego tekstu, 

pozwalając na oszacowanie samego MR. Ponieważ MR zmienia się od 0 do κp -1/ n, oczekuje 



się, że IC będzie się wahać od 1/ n (dla substytucji polialfabetycznej z nieskończonym okresem) 

do κp (dla podstawienia mono-alfabetycznego). Dokładniej, można ustalić następujący wynik 

7.75 Fakt Dla szyfrowania polialfabetycznego z okresem t, E(IC), jak podano poniżej, jest 

oczekiwaną wartością wskaźnika koincydencji dla łańcucha tekstu zaszyfrowanego o długości 

L, gdzie n jest liczbą znaków alfabetu, κr = 1 / n, i κp  : 

(3) 

 

(p w κp  ma oznaczać rozkład częstotliwościowy w postaci zwykłego tekstu, podczas gdy r in 

κr oznacza dystrybucję losowych znaków ) W przypadku alfabetu łacińskiego, n = 26 oznacza 

κr = 0,03846; dla rosyjskiego alfabetu cyrylicą, n = 30. 

7.76 Przykład (szacowanie okresu polialfabetycznego za pomocą IC) Tablica oczekiwanych 

wartości IC dla okresów t = 1, 2,… za pomocą równania (3) (które jest zasadniczo niezależne 

od L dla dużych L i małych t), a porównanie tego z uzyskanym z określonego zaszyfrowanego 

tekstu za pomocą równania (2) pozwala na przybliżoną ocenę okresu t szyfru, np. czy jest mono-

alfabetyczne czy polialfabetyczne z małym okresem. Wartości kandydatów t z tak określonego 

zakresu mogą być testowane pod względem poprawności poprzez podział znaków tekstu 

zaszyfrowanego na grupy liter oddzielone pozycjami tekstu zaszyfrowanego, oraz w jednej lub 

więcej takich grupach, porównując rozkład częstotliwości znaków do rozkładu tekstu 

zwykłego. Okres polialfabetyczny t może być określony albo przez Przykład 7.76 albo 

alternatywę z Przykładu 7.77, w oparciu o te same podstawowe koncepcje. Po ustaleniu t, 

sytuacja wygląda po pomyślnym zakończeniu metody Kasiskiego. 

 

7.77 Przykład (określenie okresu przez autokorelację zaszyfrowanego tekstu) Biorąc pod 

uwagę próbkę zaszyfrowanego tekstu polialfabetycznego, nieznany okres t może być określony 

przez zbadanie liczby zbiegów okoliczności, gdy zaszyfrowany tekst jest automatycznie 

skorelowany. Dokładniej, biorąc pod uwagę próbkę zaszyfrowanego tekstu c1c2…cL, 

począwszy od t = 1, policz całkowitą liczbę wystąpień ci = ci + t dla 1 ≤ i  ≤  L - t. Powtórz dla 

t = 2 , 3 , … i tabelę zliczeń (lub wykreśl wykres słupkowy). Rzeczywisty okres t* ujawnia się 

następująco: dla wartości t, które są wielokrotnością t*, zliczenia będą zauważalnie wyższe 

(łatwo rozpoznawane jako skoki na wykresie słupkowym). W rzeczywistości, dla L 

odpowiednio dużych, oczekuje się około L ⋅ κp  koincydencji w tym przypadku i znacznie mniej 

w innych przypadkach. W metodzie autokorelacji koincydencji z Przykładu 7.77, skoki na 

pasku wykres ujawnia okres, niezależnie od języka źródłowego. Po ustaleniu okresu można 

grupować znaki zaszyfrowane z podobnych alfabetów, a profil częstotliwości liter 



jednoznakowych między nimi, który różni się dla każdego języka, może być użyty do 

określenia języka tekstowego. 

7.4 DES 

Standard szyfrowania danych (DES) jest najbardziej znanym szyfrem bloków symetrycznych. 

Uznany na całym świecie, ustanowił precedens w połowie 1970 roku jako pierwszy komercyjny 

nowoczesny algorytm o otwartych i w pełni określonych szczegółach implementacji. Jest on 

określony przez amerykański standard FIPS 46-2. 

7.4.1 Szyfr kaskadowy i szyfr Feistela 

Każda obejmuje iterację wspólnej sekwencji lub serii operacji. Podstawową ideą szyfru 

kaskadowego (1.5.3) jest zbudowanie złożonej funkcji szyfrowania poprzez skomponowanie 

kilku prostych operacji, które oferują komplementarną, ale indywidualnie niewystarczającą 

ochronę (uwaga: kody kaskadowe z Definicji 7.29 korzystają z niezależnych kluczy). 

Podstawowe operacje obejmują transpozycje, tłumaczenia (np. XOR) i transformacje liniowe, 

operacje arytmetyczne, mnożenie modularne i proste substytucje. 

7.78 Definicja Szyfr użytkowy łączy dwie lub więcej transformacji w elemencie 

przeznaczonym do tego, aby wynikowy szyfr był bezpieczniejszy niż poszczególne składniki. 

7.79 Definicja Sieć permutacji zastępczej (SP) jest szyfrem produktu złożonym z wielu etapów, 

z których każdy obejmuje substytucje i permutacje  

 

Wiele sieci SP to iterowane szyfry zgodnie z definicją 7.80. 

7.80 Definicja Iterowany szyfr blokowy jest szyfrem blokowym obejmującym sekwencyjne 

powtarzanie wewnętrznej funkcji zwanej funkcją okrągłą. Parametry obejmują liczbę rund r, 

bity bloku n i bity k klucza wejściowego K, z którego wyprowadzane są r podklucze Ki (okrągłe 

klawisze). Dla odwracalności (pozwalającej na unikalne odszyfrowanie), dla każdej wartości 

Ki funkcja okrągła jest bijekcją na wejściach okrągłych. 

7.81 Definicja Szyfr Feistela jest iterowanym szyfrem odwzorowującym 2t-bitowy tekst jawny 

(L0 , R0), dla t-bitowych bloków L0 i R0, do zaszyfrowanego tekstu (Rr; Lr), poprzez proces r-

rund, w którym r ≥ 1. Dla 1 ≤ i ≤ r, rund  i mapy (Li-1; Ri-1) →(Ki) (Li, Ri) w następujący sposób: 

Li = Ri-1, Ri = Li-1  ⨁ f (Ri-1; Ki), gdzie każdy z podtypów Ki pochodzi z klucza szyfrowania K. 



Zazwyczaj w szyfrze Feistela, r ≥ 3 i często jest parzysty. W szczególności struktura Feistel 

zleca wyświetlenie tekstu zaszyfrowanego jako (Rr , Lr) zamiast (Lr , Rr); bloki są wymieniane 

z ich zwykłej kolejności po ostatniej rundzie. Odszyfrowywanie uzyskuje się w ten sposób za 

pomocą tego samego procesu r-rund, ale z podkluczami używanymi w odwrotnej kolejności, 

Kr do K1; na przykład ostatnia runda jest cofana poprzez zwykłe jej powtórzenie (patrz Uwaga 

7.84). Funkcja f szyfru Feistela może być szyfrem produktu, chociaż samo f nie musi być 

odwracalne, aby umożliwić inwersję szyfru Feistela. Kolejne rundy szyfru Feistela działają na 

naprzemiennych połówkach tekstu zaszyfrowanego, podczas gdy drugi pozostaje stały. 

Zauważ, że okrągła funkcja definicji 7.81 może być również ponownie napisana, aby 

wyeliminować Li: Ri = Ri-2 ⨁ f(Ri-1 ,Ki). W tym przypadku ostateczne wyjście tekstu 

zaszyfrowanego to (Rr , Rr-1), z wejściem oznaczonym (R-1, R0). 

7.4.2 Algorytm DES 

DES jest szyfrem Feistela, który przetwarza bloki tekstu jawnego z n = 64 bitów, tworząc 64-

bitowe bloki tekstu zaszyfrowanego  

 

Efektywna wielkość tajnego klucza K wynosi k = 56 bitów; bardziej szczegółowo, klawisz 

wejściowy K jest określony jako klucz 64-bitowy, z którego 8 bitów (bitów 8,16,…,64) może 

być użyte jako bity parzystości. 256 kluczy wykonuje (maksymalnie) 256 z 264! możliwe bijekcji 

na blokach 64-bitowych. Powszechnie uważa się, że bity parzystości zostały wprowadzone w 

celu zmniejszenia efektywnego rozmiaru klucza z 64 do 56 bitów, aby celowo zredukować 

koszt wyczerpującego wyszukiwania kluczy o współczynnik 256.  Pełne szczegóły DES 

podano w Algorytmie 7.82 i na rysunkach  



 



 

 

Szyfrowanie odbywa się w 16 etapach lub rundach. Z klucza wejściowego K generowane jest 

szesnaście 48-bitowych podkluczy Ki, po jednym dla każdej rundy. W ramach każdej rundy 

stosuje się 8 ustalonych, starannie wyselekcjonowanych odwzorowań zamiany 6 do 4 bitów (S-

boxów) Si, łącznie zwanych S. 64-bitowy tekst jawny jest podzielony na 32-bitowe połówki L0 

i R0. Każda runda jest funkcjonalnie równoważna, biorąc 32-bitowe wejścia Li-1 i Ri-1 z 

poprzedniej rundy i produkując 32-bitowe wyjścia Li i Ri za 1 ≤ i ≤ 16, jak następuje: 

 

Tutaj E jest stałym rozszerzeniem permutationmappingRi-1 od 32 do 48 bitów (wszystkie bity 

są używane raz, niektóre są używane dwa razy). P to kolejna ustalona permutacja na 32 bitach. 

Początkowa permutacja bitów (IP) poprzedza pierwszą rundę; po ostatniej rundzie następuje 

wymiana lewych i prawych połówek, a wynikowy ciąg jest permutowany bitowo przez 

odwrotność IP. Odszyfrowanie obejmuje ten sam klucz i algorytm, ale z podkluczami 

zastosowanymi do wewnętrznych rund w odwrotnej kolejności (Uwaga 7.84). Uproszczony 

widok jest taki, że prawa połowa każdej rundy (po rozwinięciu 32-bitowego wejścia do 8 

znaków po 6 bitów) wykonuje podstawienie zależne od klucza na każdym z 8 znaków, a 

następnie używa stałej transpozycji bitów do redystrybucji bitów z powstałych znaków do 

wytworzenia 32 bitów wyjściowych. Algorytm 7.83 określa, w jaki sposób obliczyć  klucze 



rund DES Ki, z których każda zawiera 48 bitów K. Operacje te wykorzystują tabele PC1 i PC2, 

które są nazywane permutowanym wyborem 1 i permutowanym wyborem 2. Na początek 8 

bitów (k8 , k16 , …, k64) K są odrzucane (przez PC1). Pozostałe 56 bitów jest permutowane i 

przypisane do dwóch 28-bitowych zmiennych C i D; a następnie dla 16 iteracji, zarówno C jak 

i D są obracane albo 1 albo 2 bitami, a 48 bitów (Ki) jest wybranych ze sprzężonego wyniku. 

7.82 Standard szyfrowania danych algorytmu (DES) 

WEJŚCIE : tekst jawny m1… m64; 64-bitowy klucz K = k1…k64 (obejmujący 8 bitów 

parzystości) 

WYJŚCIE : 64 bitowy blok tekstu zaszyfrowanego C = c1…c64 (O deszyfracji zajrzyj do 

Uwagi 7.84) 

1.(harmonogram klucza) Oblicz szesnaście 48-bitowych kluczy rund Ki z K używając 

Algorytmu 7.83 

2.(L0,R0)  ← IP(m1m2…m64) (Użyj Tabeli 2 dla permutacji bitów; 

 

podziel wynik na lewą i prawą połówkę 32-bitową L0 =m58,m50,…m8 , R0 = m57m49…m7) 

3.(16 rund) dla i od 1 do 16, oblicz Li i Ri używając Równań 4 i 5, obliczając f(Ri-1, K1) = 

P(S(E(Ri-1) ⨁ Ki jak poniżej: 

(a) Rozszerz Ri-1 = r1r2…r32 od 32 do 48 bitów używając E z Tabeli3 

 

T ← E(Ri-1) (Zatem T = r32r1r2…r32r1) 

(b) T’ ← T ⨁ Ki . Przedstawia T’ jako 6-bitowy łańcuch znaków : (B1 …B8) = T’ 



(c) T’’ ← (S1(B1),S2(B2),…S8(B8)) (Tu Si(Bi)) odwzorowuje Bi = b1b2…b6 do 4 bitowego 

wejścia w wierszu r i kolumnie c z Si , gdzie r = 2 ⋅ b1 + b6 , i b2b3b4b5 jest  reprezentacją o 

podstawie 2 0 ≤ c ≤ 15. Zatem S1(011011) daje r = 1, c = 13 a wyjście 5 tj. binarnie 0101 

(d) T’’’ ← P(T’’).(Używamy P z Tablicy 3 dla permutacji 32 bitów z T’’ = t1t2…t32 dając 

t16t7…t25) 

4. b1b2…b64 ← (R16,L16) (Wymieniamy bloki końcowe L16,R16) 

5. C ← IP-1(b1b2…b64) (Transpozycja używając IP-1 z Tabeli 2; C= b40b8…b25) 

7.83 Algorytm harmonogram klucza DES 

WEJŚCIE : 64-bitowy klucz K = k1…k64 (wliczając w to 8 nieparzystych bitów) 

WYJŚCIE : szesnaście 48-bitowych kluczy Ki , 1 ≤ i ≤ 16 

1.Definiujemy vi , 1 ≤ i ≤ 16 jak następuje: vi = 1 dla i ∈ {1,2,9,16} ; vi = 1 w przeciwnym razie  

(Są to wartości przesunięcia w lewo dla 28-bitowych obrotów kołowych poniżej). 

2.T ← PC1(K); przedstawia T jak  28-bitowe połówki (C0,D0) (Używamy PC1 w Tabeli 4 dla 

wybrania bitów z K : C0 = k57k49…k36, Do = k63k55…k4) 

3.Dla i od 1 do 16, obliczamy Ki jak poniżej : Ci ← (Ci-1 ↩ vi), Di ← (Di-1  ↩ vi), Ki ← 

PC2(Ci,Di) (Użyj PC2 z Tabeli 4 aby wybrać 48 bitów z konkatenacji b1b2….b56  z Ci i Di : Ki 

= b14b17…b32 „↩” oznacza przesunięcie kołowe w lewo 

 

Jeśli odszyfrowanie zostało zaprojektowane jako prosta odmiana funkcji szyfrowania, 

oszczędności skutkują wielkością kodu sprzętowego lub programowego. DES osiąga to, co 

przedstawiono w uwadze 7.84. 

7.84 Uwaga (deszyfrowanie DES) Odszyfrowanie DES składa się z algorytmu szyfrowania z 

tym samym kluczem, ale z odwróconym rozkładem klawiszy, w kolejności K16,K15, …, K1 

(patrz Uwaga 7.85). Działa to w następujący sposób : Efekt IP-1 jest anulowany przez IP w 

odszyfrowaniu, pozostawiając (R16, L16); rozważyć zastosowanie rundy 1 do tego wejścia. 

Operacja na lewej połowie daje, nie L0 ⨁f (R0 , K1), teraz R16 ⨁ f (L16 ,  K16), który, ponieważ 

L16 = R15 i R16 = L15 ⨁ f(R15, K16), jest równy L15 ⨁ f(R15 , K16) ⨁f (R15 , K16) = L15. A zatem 

runda 1 wydajności deszyfrowania (R15 , L15), tj. odwrócenie rundy 16. Należy zauważyć, że 

anulowanie każdej rundy jest niezależne od definicji f i konkretnej wartości Ki; zamiana 

połówek w połączeniu z procesem XOR jest odwracana przez drugie zgłoszenie. Pozostałe 15 



rund jest również anulowanych jeden po drugim w odwrotnej kolejności, z powodu 

odwróconego harmonogramu kluczy. 

7.85 Uwaga (harmonogram kluczy odszyfrowywania DES) Podklucze K1, …,K16 może być 

generowany przez algorytm 7.83 i używany w odwrotnej kolejności lub generowany w 

odwrotnej kolejności bezpośrednio w następujący sposób. Zauważ, że po wygenerowaniu K16 

przywracane są oryginalne wartości 28-bitowych rejestrów C i D (każdy z nich obrócił 28 

bitów). W konsekwencji, i ze względu na wybór wartości przesunięcia, modyfikowanie 

algorytmu 7.83 w następujący sposób generuje podklucze w kolejności K16,…, K1: zamień lewe 

przesunięcie o obrót w prawo; zmień wartość przesunięcia v1 na 0. 

7.86 Przykład (wektory testowe DES) Tekst jawny "Now is the time for all", przedstawiony 

jako ciąg 8-bitowych znaków szesnastkowych (7-bitowe znaki ASCII plus wiodący 0-bitowy) 

i zaszyfrowany przy użyciu klucza DES określonego przez łańcuch szesnastkowy K = 

0123456789ABCDEF daje w wyniku następujący tekst / tekst zaszyfrowany: 

P = 4E6F772069732074 68652074696D6520 666F7220616C6C20 

C = 3FA40E8A984D4815 6A271787AB8883F9 893D51EC4B563B53.  

7.4.3 Właściwości i siła DES 

Istnieje wiele pożądanych cech szyfrów blokowych. Obejmują one: każdy bit zaszyfrowanego 

tekstu powinien zależeć od wszystkich bitów klucza i wszystkich bitów tekstu jawnego; nie 

powinno być żadnych statystycznych zależności między tekstem jawnym a zaszyfrowanym 

tekstem; zmiana każdego pojedynczego tekstu jawnego lub bitu klucza powinna zmienić każdy 

bit szyfrogramu z prawdopodobieństwem 1/2; i zmiana bitów tekstu zaszyfrowanego powinna 

spowodować nieprzewidywalną zmianę odzyskanego bloku jawnego tekstu. Empirycznie DES 

spełnia te podstawowe cele. Niektóre znane właściwości i anomalie DES podano poniżej. 

(i) Właściwość uzupełniająca 

7.87 Fakt Niech E oznacza DES, a  bitowe uzupełnienie x. Wtedy y = EK(x) oznacza 

. Oznacza to, że bitowe uzupełnianie zarówno klucza K, jak i jawnego tekstu x 

powoduje uzupełnienie zaszyfrowanego tekstu DES. 

Uzasadnienie: Porównaj wyniki pierwszej rundy do (L0 , R0) dla nieskomplementowanego 

przypadku. Połączony efekt tekstu jawnego i uzupełnionego klucza powoduje, że dane 

wejściowe do XOR poprzedzające oba pola S (rozszerzony Ri-1 i podklucz Ki) są uzupełniane; 

to podwójne uzupełnienie kasuje w operacji XOR, powodując wejścia S-box, a więc ogólny 

wynik f(R0 , K1), jak poprzednio. Ta ilość jest następnie XOR’owana do  (poprzednio L0), 

co daje  (zamiast L1). Ten sam efekt występuje w pozostałych rundach. 

Właściwość komplementarna zwykle nie pomaga kryptoanalitykowi w wyczerpującym 

kluczowym wyszukiwaniu znanego trybu tekstowego. Jeśli przeciwnik ma, dla ustalonego 

nieznanego klucza K, wybrany zbiór danych tekstowych (x ,y) danych (P1 , C1), , to C2 

= EK( ) oznacza . Sprawdzenie, czy klawisz K z jawnym tekstem P1 daje albo 

C1, albo , teraz wykluczy dwa klucze z jedną operacją szyfrowania, zmniejszając w ten 

sposób oczekiwaną liczbę kluczy wymaganych przed sukcesem z 255 do 254. Nie jest to 

problemem praktycznym. 



(ii) Słabe klucze, pół-słabe klucze i stałe punkty 

Jeśli podklucze od K1 do K16 są równe, to odwrócone i oryginalne harmonogramy tworzą 

identyczne podklucze: K1 = K16, K2 = K15, i tak dalej. W związku z tym funkcje szyfrowania i 

odszyfrowywania są ze sobą zgodne. Są to tak zwane słabe klucze (a także: klucze 

palindromiczne). 

7.88 Definicja Słaby klucz DES jest kluczem K takim, że EK(EK(x)) = x dla wszystkich x, tj. 

definiujących inwolucję. Para kluczy pół-słabych DES to para (K1 , K2) z EK1 (EK2 (x)) = x. 

Szyfrowanie za pomocą jednego klucza półsłabej pary działa tak samo jak deszyfrowanie z 

drugą. 

7.89 Fakty DES ma cztery słabe klawisze i sześć par pół-słabych klawiszy. Cztery słabe klucze 

DES są wymienione w Tabeli  

 

wraz z odpowiednimi 28-bitowymi zmiennymi C0 i D0 Algorytmu 7.83; tutaj {0}j przedstawia  

j powtórzeń bitu 0. Ponieważ C0 i D0 są wektorem zerowym lub całkowitym jednym bitem, a 

ich obrót nie ma żadnego skutku, wynika z tego, że wszystkie podklucze Ki są równe i wynik 

inwolucji jest taki, jak podano powyżej. Sześć par kluczy pół-słabych DES podano w tabeli  

 

Zauważ, że ich własność definiująca (definicja 7.88) występuje, gdy podklucze od K1 do K16 

pierwszego klucza, odpowiednio, są równe podkluczom od K16 do K1 drugiego. Wymaga to, 

aby 1-bitowe przesunięcie w lewo każdego z C0 i D0 dla pierwszego klucza 56-bitowego 

skutkowało parą (C0 , D0) dla drugiego 56-bitowego klucza (patrz Uwaga 7.84), a następnie 

pozostawione: obracanie Ci i Di jednego lub dwóch bitów dla pierwszego wyniku daje tę samą 

wartość, co dla obracania w prawo, dla drugiej tej samej liczby pozycji. Wartości w tabeli 

spełniają te warunki. Biorąc pod uwagę dowolny 64-bitowy klucz pół-słaby, jego sparowany, 

pół-słaby klucz można uzyskać dzieląc go na dwie połówki i obracając każdą połowę do 8 

bitów. 

7.90. Fakt Niech E oznacza DES .Dla każdego z czterech słabych kluczy DES K istnieją 232 

stałe punkty EK, tj. tekst jawny x taki że EK(x) = x. Podobnie, cztery z dwunastu pół-słabych 

kluczy K mają po 232 anty-stałe punkty, tj. x takie, że EK(x) = . 



Cztery średnio słabe klucze Faktu 7.90 znajdują się w górnej części Tabeli 7.6. To są nazywane 

klawiszami anty-palindromicznymi, ponieważ dla tych i tak dalej. 

(iii) DES nie jest grupą 

Dla stałego klucza K DES; DES definiuje permutację z {0,1}64 do {0,1}64.  Zbiór kluczy DES 

określa 256 takich (potencjalnie różnych) permutacji. Jeśli ten zestaw permutacji został 

zamknięty pod składem (tj. Biorąc pod uwagę dowolne dwa klucze K1 , K2, istnieje trzeci klucz 

K3 taki, że EK3(x) = EK2 (EK1(x)) dla wszystkich x), wówczas wielokrotne szyfrowanie byłoby 

równoważne pojedynczemu szyfrowanie. Fakt 7.91 stwierdza, że tak nie jest w przypadku DES. 

7.91 Fakt Zestaw 256 permutacji zdefiniowanych przez 256 kluczy DES nie jest zamknięty pod 

składem funkcjonalnym. Ponadto dolna granica wielkości grupy generowanej przez 

komponowanie tego zestawu permutacji wynosi 102499. Dolna granica w Faktach 7.91 jest 

ważna w odniesieniu do używania DES do wielokrotnego szyfrowania. Gdyby grupa 

generowana przez funkcjonalną kompozycję była zbyt mała, wówczas wiele szyfrowań byłoby 

mniej bezpiecznych, niż można by sądzić. 

(iv) Liniowa i różnicowa kryptoanaliza DES 

Zakładając, że uzyskanie ogromnej liczby par znanych w jawnym tekście jest wykonalne, 

liniowa kryptoanaliza stanowi najpotężniejszy atak na DES; nie jest to jednak uważane za 

zagrożenie dla DES w praktycznych środowiskach. Liniowa kryptoanaliza jest również 

możliwa w środowisku z samym szyfrogramem, jeśli znana jest nadmiarowa redundancja 

zwykłego tekstu (np. Bity parzystości lub 0-bitowe bity wyższego rzędu w znakach ASCII). 

Kryptoanaliza różnicowa jest jednym z najbardziej ogólnych narzędzi kryptoanalitycznych, jak 

dotąd nowoczesne iterowane szyfry blokowe, w tym DES, Lucyfer i FEAL i wiele innych. Jest 

to jednak przede wszystkim atak wybranego tekstu jawnego. Dalsze informacje na temat 

kryptoanalizy liniowej i różnicowej podano w 7,8. 

7.92 Uwaga (siła DES) Złożoność (patrz 7.2.1) najlepszych ataków obecnie znanych z DES 

jest podana w tabeli  

 

Procenty wskazują wskaźnik sukcesu dla określonych parametrów ataku. Kolumna "złożoność 

przetwarzania" zawiera jedynie szacunkową wartość oczekiwanego kosztu (koszty eksploatacji 

różnią się w zależności od różnych ataków); dla wyczerpującego wyszukiwania koszt jest w 

operacjach DES. W odniesieniu do złożoności pamięci, zarówno kryptoanaliza liniowa, jak i 

różnicowa wymagają tylko pomijalnego przechowywania w tym sensie, że znane lub wybrane 

teksty mogą być przetwarzane indywidualnie i odrzucane, ale w przypadku ataku praktycznego, 



przechowywanie zgromadzonych tekstów byłoby wymagane, gdyby tekst zaszyfrowany został 

pozyskany przed rozpoczęciem ataku. . 

7.93. Uwaga (praktyczność modeli ataków) Aby być miarodajnym, porównania ataków oparte 

na różnych modelach (np. powyższa tabela) muszą odpowiednio ważyć wykonalność 

wydobywania (pozyskiwania) ogromnych ilości wybranych (znanych) jawnych tekstów, co jest 

znacznie trudniejsze do zorganizowania niż porównywalna liczba cykli obliczeniowych na 

własnym komputerze przeciwnika. Wyczerpujące wyszukiwanie za pomocą jednej znanej pary 

tekstów jawnego tekstu zaszyfrowanego (tylko w przypadku tekstu zaszyfrowanego, patrz 

przykład 7.28) i 255 operacji DES jest znacznie bardziej możliwe w praktyce (np. Przy użyciu 

wysoce zrównoleglonego niestandardowego sprzętu) niż w przypadku liniowej kryptoanalizy 

(LC) wymagającej 243 znanych par. Podczas gdy wyczerpujące wyszukiwanie, liniowa i 

różnicowa kryptoanaliza umożliwiają odzyskanie klucza DES, a tym samym całego jawnego 

tekstu, ataki uwagi 7.8, które stają się możliwe do wykonania dostępnych jest około 232 

szyfrogramów, mogą być bardziej wydajne, jeśli celem jest odzyskanie tylko części tekstu. 

7.5 FEAL 

Algorytm Fast Data Encipherment Algorithm (FEAL) to rodzina algorytmów, które odegrały 

kluczową rolę w rozwoju i udoskonalaniu różnych zaawansowanych technik 

kryptoanalitycznych, w tym kryptoanalizy liniowej i różnicowej. FEAL-N mapuje 64-bitowy 

tekst jawny do 64-bitowych bloków tekstu zaszyfrowanego pod 64-bitowym kluczem tajnym. 

Jest to N-okrągły algorytm Feistela podobny do DES (por. Równania (7.4), (7.5)), ale o 

znacznie prostszej funkcji f, powiększonej o początkowe i końcowe etapy, które XOR posiadają 

dwie połówki danych, a także XOR podklucze bezpośrednio na połówki danych. FEAL został 

zaprojektowany z myślą o szybkości i prostocie, szczególnie w przypadku oprogramowania na 

mikroprocesorach 8-bitowych (np. Kartach chipowych). Używa operacji zorientowanych na 

bajt (8-bitowy modus dodawania 256, 2-bitowy obrót w lewo i XOR), unika permutacji bitu i 

wyszukiwań tabel oraz oferuje mały rozmiar kodu. Początkowo proponowana komercyjnie 

wersja z 4 rundami (FEAL-4), pozycjonowana jako szybka alternatywa dla DES, okazała się 

znacznie mniej bezpieczna niż oczekiwano W podobny sposób stwierdzono, że FEAL-8 

zapewnia mniej zabezpieczeń niż planowano. FEAL-16 lub FEAL-32 może jeszcze zapewnić 

bezpieczeństwo porównywalne z DES, ale przepustowość maleje wraz ze wzrostem liczby 

rund. Co więcej, podczas gdy szybkość implementacji DES można poprawić dzięki bardzo 

dużym tabelom wyszukiwania, wydaje się to trudniejsze dla FEAL. Algorytm 7,94 określa 

FEAL-8. f funkcja f (A,Y) odwzorowuje parę wejściową 32 x 16 bitów do wyjścia 32-bitowego. 

W funkcji f, dwa podstawienia zorientowane bajtowo danych (Sboxes) S0 i S1 są każdorazowo 

stosowane dwukrotnie; każdy odwzorowuje parę 8-bitowych wejść na 8-bitowe wyjście  

  

 



S0 i S1 dodają pojedynczy bit d ∈ {0,1} do 8-bitowych argumentów x i y, zignoruj wykonanie 

bitu górnego, a lewy obróć wynik 2 bity (ROT2): Sd (x,y) = ROT2 (x + y + d mod 256) (6) 

Harmonogram kluczowy wykorzystuje funkcję fK(A,B) podobną do f-funkcji, odwzorowując 

dwa 32-bitowe wejścia na 32-bitowe wyjście bitowe. 

Ponieważ operacje rotacji 2-bitowej i XOR są liniowe, jedyną nieliniową operacją elementarną 

w FEAL jest dodatek mod 256. 

7.94 Algorytm Fast Data Encipherment Algorithm (FEAL-8) 

WEJŚCIE : 64-bitowy tekst jawny M = m1…m64; 64-bitoyw klucz K = k1…k64 . 

WYJŚCIE : 64-bitowy blok tekstu zaszyfrowanego C = c1…c64. (Dla deszyfrowania, zobacz 

Uwaga 7.96) 

1.(harmonogram klucza) Oblicz szesnaście 16-bitowych podkluczy Ki z K używając Algorytmu 

7.95 

2.Definiujemy ML = m1…m32 , MR = m33…m64  

3.(L0,R0) ← (ML, MR) ⨁ ((K8,K9), (K10,K11)). (XOR inicjuje podklucze) 

4. R0 ← R0 ⨁ L0 

5. Dla i od 1 do 8 : L1 ← Ri-1, Ri ← Li-1⨁ f(Ri-1,Ki-1). z A = Ri-1 = (A0,A1,A2,A3) i Y = Ki-1 = 

(Y0,Y1)) 

6 Ls ← Ls ⨁ Rs. 

7.(Rs, Ls) ←(Rs,Ls) ⨁ ((K12,K13(,(K14,K15)) (XOR dls końcowych podkluczy) 

8.C ← (Rs,Ls) (Zwróć uwagę na kolejność ostatnich bloków) 

 

7.95 Algorytm harmonogram kluczowy FEAL-8 

WEJŚCIE : 64 bitowy klucz K = k1…k64. 

WYJŚCIE : 256-bitowy klucz rozszerzony (16-bitowe podklucze Ki , 0 ≤ i ≤ 15) 

1.(inicjalizacja) U(-2) ← 0, U(-1) ← k1…k32, U(0) ←k33...k64 

2.  dla 8 – bitowego Ui. ObliczamycK0,…K15 jeśli i uruchamia się od 1 

do 8: 

(a)  

(b)  

7.96 Uwaga (odszyfrowywanie FEAL) Odszyfrowywanie może zostać osiągnięte przy użyciu 

algorytmu 7,94 z tym samym klawiszem K i tekstem zaszyfrowanym C = (R8 , L8) jako 

wejściowym tekstem jawnym M, ale z odwróconym rozkładem klawiszy. Dokładniej, 

podklucze ((K12 ,K13); (K14 , K15)) stosuje się dla początkowego XOR (etap 3), ((K8; K9); (K10; 



K11)) dla końcowego XOR (krok 7), a okrągłe klawisze są używane od K7 z powrotem do K0 

(krok 5). Jest to bezpośrednio analogiczne do deszyfrowania dla DES (Uwaga 7.84). 

7.97 Uwaga (FEAL-N) FEAL z 64-bitowym kluczem może zostać uogólniony do N-rund, N. 

N parzyste N = 2x jest zalecane; x = 3 daje FEAL-8 (Algorytm 7.94). FEAL-N używa 

szesnastobitowych podkluczy N + 8: K0, … ,KN-1, odpowiednio, w rundzie i; KN,…, KN + 3 dla 

początkowego XOR, i KN + 4, …, KN + 7 dla ostatecznego XOR. Kluczowy harmonogram 

Algorytmu 7.95 jest bezpośrednio uogólniony do obliczania kluczy od K0 do KN + 7, ponieważ 

przebiega od 1 do (N / 2) + 4. 

7.98 Uwaga (FEAL-NX) Przedłużenie FEAL-N do użycia klucza 128-bitowego skutkuje 

FEAL-NX, ze zmienionym harmonogramem kluczy w następujący sposób. Klucz jest 

podzielony na 64-bitowe połówki (KL, KR). KR jest podzielony na 32-bitowe połówki (KR1; 

KR2). Dla 1≤ i ≤ (N/2) + 4, zdefiniuj Qi = KR1  ⨁  KR2  dla i ≡ 1 mod 3; Qi = KR1 dla i  ≡ 2 mod 

3; i Qi = KR2 dla i ≡ 0 mod 3. Drugi argument (U(i-1) ⨁U(i-3)) do f  w kroku 2a Algorytmu 7.95 

zastępuje się U(i-1) ⨁U(i-3) ⨁ Qi. Dla KR = 0, FEAL-NX dopasowuje FEAL-N z KL jako 64-

bitowy  klucz FEAL-N K. 

7.99 Przykład (wektory testowe FEAL) W przypadku jawnego tekstu jawnego M = 00000000 

00000000 i klucza heksadecymalnego K = 01234567 89ABCDEF, algorytm 7,95 generuje 

podklucze (K0,…,K7) = DF3BCA36 F17C1AEC 45A5B9C7 26EBAD25, (K8,…,K15) = 

8B2AECB7 AC509D4C 22CD479B A8D50CB5. Algorytm 7.94 generuje zaszyfrowany tekst 

FEAL-8 C = CEEF2C86 F2490752. W przypadku FEAL-16 odpowiedni tekst zaszyfrowany 

to C’’ = 3ADE0D2A D84D0B6F; dla FEAL-32, C’’ = 69B0FAE6 DDED6B0B. Dla klucza 

128-bitowego (KL, KR) z KL = KR = K jak wyżej, M ma odpowiedni szyfrogram FEAL-8X C’’’ 

= 92BEB65D 0E9382FB. 

7.100 Uwaga (siła FEAL) Tabela poniższa podaje różne opublikowane ataki na FEAL; LC i 

DC oznaczają kryptoanalizę liniową i różnicową, a czasy są na zwykłych komputerach 

osobistych lub stacjach roboczych. 

 

7.6 IDEA 

Szyfr o nazwie IDEA (International Data Encryption Algorithm) szyfruje 64-bitowy tekst 

jawny do 64-bitowych bloków tekstu zaszyfrowanego, używając 128-bitowego klucza 

wejściowego K. Częściowo oparty na nowatorskim uogólnieniu struktury Feistela, składa się z 

8 identycznych obliczeniowych rund a następnie transformacja wyjścia  



 

 

 

Runda r używa sześciu 16-bitowych podkluczy K(r)
i, 1 ≤ i ≤ 6, aby przekształcić 64-bitowe 

wejście X w sygnał wyjściowy czterech 16-bitowych bloków, które stanowią dane wejściowe 

do następnej rundy. Wyjście rundy 8 wchodzi w transformację wyjściową, wykorzystując 

cztery dodatkowe podklucze K(9)
i, 1 ≤  i ≤ 4, aby wytworzyć ostateczny zaszyfrowany tekst Y 

= (Y1, Y2,Y3, Y4). Wszystkie podklucze pochodzą od K. Dominująca koncepcja projektowa w 

IDEA polega na mieszaniu operacji z trzech różnych grup algebraicznych  2n.elementów  

Odpowiednie operacje grupowe na podblokach a i b długości bitowej  n = 16 to bitowe XOR: 

a ⨁ b; dodanie 2n: (a + b) AND 0xFFFF, oznaczony a ⊞ b; i (zmodyfikowany) mnożenie mod 

2n + 1, z 0 ∈ ℤ2n związanym z 2n  ∈  ℤ 2n + 1: a⨀b (patrz Uwaga 7.104). 

7.101 Algorytm Szyfrowanie IDEA  

WEJŚCIE : 64-bitowy tekst jawny M = m1….m64; 128-bitoyw klucz K = k1…k128. 

WYJŚCIE : 64 – bitowy blok tekstu szyfrowanego Y = (Y1,Y2,Y3,Y4) (Dla szyfrowania, 

zobacz Uwaga 7.103) 



1.(harmonogram klucza) Obliczamy 16-bitowy podlucze K(r)
1 , …, K(r)

6 dla rundy 1 ≤ r ≤ 8, i 

K(9)
1 , …, K(9)

4 dla transformacji wyjściowej, używając Algorytmu 7.102 

2.(X1,X2,X3,X4) ← (m1…m16,m17…m32,m33…m48,m49…m64) gdzie Xi jest 16-bitowym 

magazynem danych 

3.Dla rundy r od 1 do 8 wykonajL 

 

4.   

 

7.102 Algorytm Harmonogram klucza IDEA (szyfrowanie) 

WEJŚCIE : 128 bitowy klucz K = k1 … k128. 

WYJŚCIE : 52 16-bitowe klucze sub-bloków K(r)
i dla 8 rund r i transformacji wyjścia 

1.Porządek podkluczy  

2. Podziel K na osiem 16-bitowych bloków; przypisz je bezpośrednio do pierwszych 8 

podkluczy. 

3. Wykonaj następujące czynności, dopóki nie zostaną przypisane wszystkie 52 podklucze: 

cykliczne przesunięcie K  w lewo 25 bitów pozostawia 25 bitów; podział wyników na 8 bloków; 

przypisz te bloki do następnych 8 podkluczy. 

Kluczowy harmonogram Algorytmu 7.102 można przekształcić w tabelę zawierającą listę dla 

każdego z 52 bloków kluczy, które tworzy 16 (kolejnych) bitów klucza wejściowego K. 

7.103 Uwaga (odszyfrowanie IDEA) Odszyfrowywanie uzyskuje się za pomocą algorytmu 

7.101 z zaszyfrowanym tekstem Y dostarczonym jako dane wejściowe M i tym samym kluczem 

szyfrowania K, ale z następującą zmianą w harmonogramie kluczy. Najpierw użyj K, aby 

wyprowadzić wszystkie podklucze szyfrowania K(r)
i z tego wylicza się podklucze 

odszyfrowania K’(r)
 i według Tabeli 

 

następnie użyj K’(r)
i w miejsce K(r)

i w algorytmie 7.101. W Tabeli 7.11, -Ki oznacza dodawanie 

odwrócone (mod 216) z Ki: liczba całkowita u = (216 -Ki) AND 0xFFFF, 0 ≤  u ≤ 216 -1. K-1
i 

oznacza multiplikatywną odwrotność (mod 216 +1) z Ki, także w {0,1,…,216 – 1}, uzyskany 

przez rozszerzony algorytm Euklidesa (Algorytm 2.107), który na wejściach a ≥ b ≥ 0 zwraca 



liczby całkowite x i y takie, że ax + by = gcd (a , b). Używając a = 216 + 1 i b = Ki, gcd jest 

zawsze 1 (z wyjątkiem Ki = 0, adresowane osobno), a więc K-1
i = y lub 216 + 1 + y, jeśli y < 0. 

Gdy Ki = 0, to wejście jest odwzorowane na 216 (ponieważ odwrotność jest definiowana przez 

Ki  ⊙  K-1
i = 1, patrz uwaga 7.104) i (216)-1 = 216 jest następnie definiowane, aby dać K-1

i = 0. 

7.104 Uwaga (definicja ⊙ ) W IDEA, a⊙b odpowiada mnożeniu (zmodyfikowanemu), 

modulo 216 + 1, bez znaku 16-bitowych liczb całkowitych a i b, gdzie 0 ∈  jest 

powiązane z w następujący sposób : jeśli a = 0 lub b = 0, wymień go na 216 (co 

jest ≡ -1 mod 216 + 1) przed mnożeniem modularnym; a jeśli wynik to 216, zastąp to 0. Przez to 

⊙ odwzorowuje dwa 16-bitowe wejścia na 16-bitowe wyjście. Pseudo-kod dla  ⊙ jest 

następujący (patrz Uwaga 7.105, dla zwykłego mnożenia 216 + 1), dla c  32-bitowej  liczby 

całkowitej bez znaku: if (a = 0) r ← (0x10001 - b) (od 216b ≡ -b), elseif (b = 0) r ← (0x10001 - 

a) (przez podobne rozumowanie), inaczej {c ← ab; r ← ((c AND 0xFFFF) - (c >> 16)); jeśli (r 

< 0) r ← (0x10001 + r)}, z wartością zwracanaą (r AND 0xFFFF) we wszystkich 3 

przypadkach. 

7.105 Uwaga (implementacja ab mod 2n + 1) Mnożenie mod 216 + 1 może być efektywnie 

zaimplementowana w następujący sposób, dla 0 ≤  a,b ≤ 216 (porównaj 14.3.4). Niech c = ab = 

c0 ⋅ 232 + cH ⋅ 216 + cL, gdzie c0 ∈ {0,1} i 0 ≤ cL, cH < 216. Aby obliczyć c’ = c mod (216 + 1), 

najpierw uzyskujemy cL i cH przez standardowe mnożenie. Dla a = b = 216, należy zauważyć, 

że c0 = 1, cL = cH = 0, i c’ = (-1) (- 1) = 1, ponieważ 216 ≡ -1 mod (216 + 1); w przeciwnym razie 

c0 = 0. W konsekwencji, c’ = cL - cH + c0, jeśli cL≥ cH, natomiast c’ = cL - cH + (216 + 1), jeśli cL 

< cH (od tego czasu -216 < cL - cH < 0). 

7.106 Przykład (wektory testowe IDEA) Przykładowe dane dla szyfrowania IDEA 64-

bitowego interfejsu tekstowego M przy użyciu 128-bitowego klucza K podano w tabeli 12.  

 

Wszystkie pozycje są wartościami 16-bitowymi wyświetlanymi w systemie szesnastkowym. 

Tabela 13 



 

przedstawia szczegóły deszyfrowania wynikowego 64-bitowego szyfrogramu C pod tym 

samym klawiszem K. 

7.107 Uwaga (bezpieczeństwo IDEA) Dla pełnego 8-rundowego IDEA, innego niż ataki na 

słabe klucze, żaden opublikowany atak nie jest lepszy niż wyczerpujące wyszukiwanie w 128-

bitowym polu klucza. Zabezpieczenie IDEA wydaje się obecnie ograniczone przez słabości 

wynikające ze stosunkowo małej (w porównaniu do długości klucza) długości bloku 64 bitów. 

7.7 SAFER, RC5 i inne szyfry blokowe 

SAFER K-64 (Secure and Fast Encryption Routine, z kluczem 64-bitowym) to iterowany szyfr 

blokowy z 64-bitowymi blokami tekstu jawnego i tekstu zaszyfrowanego. Składa się z r 

identycznych rund, a następnie transformacji wyjściowej. Pierwotnej rekomendacji 6 rund 

towarzyszyło zalecenie przyjęcia nieznacznie zmodyfikowanego harmonogramu kluczowego 

(uzyskując SAFER SK-64, który powinien być stosowany zamiast SAFER K-64 - patrz Uwaga 

7.110) i użyć 8 rund (maksymalnie r = 10 ). Oba harmonogram kluczy rozszerzają 64-bitowy 

klucz zewnętrzny na podklucz 2r + 1, każdy o długości 64 bitów (po dwa dla każdej rundy plus 

jeden dla transformacji wyjściowej). SAFER składa się wyłącznie z prostych operacji 

bajtowych, oprócz bajtów w kluczowym harmonogramie; dlatego jest odpowiedni dla 

procesorów o małym rozmiarze słowa, takich jak karty chipowe (patrz FEAL). Szczegóły 

dotyczące SAFER K-64 podano w algorytmie 7.108 i na rysunku 12.  



 

Etap dodawania XOR rozpoczynający się w każdej rundzie (identyczny z transformacją 

wyjściową) XORs bajtów 1, 4, 5 i 8 (pierwszego) okrągłego podklucza z odpowiednimi 

okrągłymi wejściowymi bajtami i odpowiednio dodaje (mod 256) pozostałe 4 podklucze bajty 

do innych. Operacje dodawania XOR i (mod 256) są wymieniane w kolejnym etapie 

dodawania-XOR. S-boxy są odwracalne podstawienia bajt po bajcie za pomocą jednego stałego 

8-bitowego bijection (patrz Uwaga 7.111). Transformacja liniowa f (transformacja Pseudo-

Hadamarda) zastosowana w 3-poziomowej warstwie liniowej została specjalnie skonstruowana 

do szybkiej dyfuzji. Wprowadzenie dodatków kluczowych w kluczowym harmonogramie 

eliminuje słabe klucze (patrz DES, IDEA). W przeciwieństwie do Feistela i wielu innych 

szyfrów, w SAFER operacje wykorzystywane do szyfrowania różnią się od operacji 

deszyfrowania (patrz Uwaga 7.113). SAFER może być postrzegany jako sieć SP (definicja 

7.79). Algorytm 7.108 wykorzystuje następujące definicje (L, R oznaczają lewe, prawe 8-

bitowe wejścia): 

1. f (L,R) = (2L + R; L + R). Dodatkiem jest tutaj mod 256 (również oznaczony przez ⊞); 

2. tabele S i Sinv oraz stała tabela dla kluczowych błędów Bi|j|) jak przez Uwagę 7.111 



7.108 Algorytm Szyfrowanie SAFER K-64  (r rund) 

WEJŚCIE : r, 6 ≤ r ≤ 10; 64-bitowy tekst jawny M = m1…m64 i klucz K = k1…k64. 

WYJŚCIE : 64-bitowy blok tekstu zaszyfrowanego Y = (Y1 , …, Y8). (Deszyfrowanie, zobacz 

Uwaga 7.113) 

1.Obliczamy 64-bitowe podklucze K1, …, K2r+1 przez Algorytm 7.109 z wejściem K i r 

2.(X1,X2,…,X8) ← (m1…m8, m9…m16, …, m57…m64) 

3.Dla i od 1 do r wykonaj :  

 

4. (transformacja wyjściowa)  

 

7.109 Algorytm  Harmonogram klucza SAFER K-64 

WEJŚCIE : 64-bitowy klucz K = k1,…,k64, liczba rund r 

WYJŚCIE : 64-bitowe podklucze K1,..,K2r+1. Ki|j| jest bajtem j z Ki (ponumerowane od lewej 

do prawej) 

1.Niech R|i| oznacza 8-bitowy magazyn danych i niech Bi|j| oznacza bajt j z Bi (Notka 7.111) 

2.(R|1|,R|2,…,R|8|) ← (k1,…k8, k9…k16, k57…k64) 

3.(K1|1|,K1|2|,…,K1|8|) ← (R|1|, R|2|, …, R|8|) 

4.Dla i od 2 do 2r + 1 zrób: (klucz obrotu; 

(a) Dla j od 1 do 8 zrób :R|j| ← (R|j| ↩ 3) 

(b) Dla j od 1 do 8 zrób : Ki|j| ←R |j| ⊞ Bi|j| 

 

7.110 Uwaga (SAFER SK-64 - wzmocniony harmonogram klucza) Ulepszony kluczowy 

harmonogram dla algorytmu 7.108, w wyniku którego powstaje SAFER SK-64, obejmuje trzy 

następujące zmiany. (i) Po zainicjowaniu R[i] w kroku 1 Algorytmu 7.109, ustaw R[9] ← R [1] 

⊕R[2]⊕ ··· ⊕R[8]. (ii) Zmień górną granicę indeksu pętli w kroku 4a z 8 na 9. (iii) Zamień 

linię powtórzoną w kroku 4b na: Ki [j] ← R[((i + j - 2) mod 9) + 1] ⊞ Bi[j]. W związku z tym 

kluczowe bajty 1, ..., 8 z R[·] są używane dla K1; bajty 2, ..., 9 dla K2; bajty 3, ... 9, 1 dla K3 itd. 



W tym miejscu początkowo ⊞ oznacza dodatkowy mod 256. Nie jest znany atak na SAFER 

SK-64 lepiej niż wyczerpujące wyszukiwanie kluczy. 

7.111 Uwaga (S-pola i odchylenia kluczy w SAFER) S-box, odwrotny S-box i kluczowe 

odchylenia dla algorytmu 7.108 są tabelami stałymi w następujący sposób. g ← 45. S [0] ← 1, 

Sinv [1] ← 0. dla i od 1 do 255 zrób : t ← g · S [i - 1] mod 257, S [i] ← t, Sinv [t] ← i. Wreszcie, 

S [128] ← 0, Sinv [0] ← 128. (Ponieważ g generuje ℤ*257, S [i] jest bijekcją na {0, 1, ..., 255}. 

(Zauważ, że g128 ≡ 256 ( mod 257), i powiązanie 256 z 0 powoduje, że S jest odwzorowaniem 

z 8-bitowym wejściem i wyjściem.) Preferencje klucza dodatków są 8-bitowymi stałymi 

używanymi w kluczowym harmonogramie (Algorytm 7.109), przeznaczonym do zachowania 

się jako liczby losowe, i zdefiniowane Bi [j] = S [S [9i + j]] dla i od 2 do 2r +1 i j z 1 do 8. Na 

przykład: B2 = (22, 115, 59, 30, 142, 112, 189 134) i B13 = (143, 41, 221, 4, 128, 222, 231, 49). 

7.112 Uwaga (mapowanie S-pola) S-pole w Uwadze 7.111 oparty jest na funkcji S (x) = gx 

mod 257 z wykorzystaniem elementu pierwotnego g = 45 ∈  ℤ257. Mapowanie to jest nieliniowe 

w odniesieniu do arytmetyki ℤ257 i przestrzeni wektorowej 8-krotnej w stosunku do 𝔽2 w 

ramach operacji XOR. Odwrotne S-pole opiera się na funkcji logarytmu o podstawie g. 

7.113 Uwaga (Deszyfrowanie SAFER K-64) Do deszyfracji algorytmu 7.108, ten sam klucz K 

i podklucze Ki są używane tak jak do szyfrowania. Każdy krok szyfrowania jest cofany w 

odwrotnej kolejności, od ostatniego do pierwszego. Rozpocznij od transformacji wejściowej 

(odejmowanie XOR) za pomocą klawisza K2r + 1, aby cofnąć transformację wyjściową, 

zastępując dodawanie modułowe odejmowaniem. Postępuj zgodnie z r odszyfrowania rund za 

pomocą klawiszy K2r do K1 (dwa na rundę), odwracając kolejno po kolei. Każdy zaczyna się 

od 3-stopniowej odwrotnej liniowej warstwy za pomocą finv(L,R) = (L-R; 2R - L), z 

odejmowaniem tutaj mod 256, w 3-etapowej sekwencji zdefiniowanej następująco (w celu 

odwrócenia permutacji bajtów między etapami szyfrowania): 

Następuje etap odejmowania-XOR (zastąpienie dodania modułowego z odejmowaniem), 

następnie odwrotny etap podstawienia (wymiana S i S-1) i etap odejmowania XOR. 

7.114 Przykład (wektory testujące SAFER) Wykorzystanie 6-rundowejSAFER K-64 

(Algorytm 7.108) na 64-bitowym prostym tekście M = (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8) za pomocą klawisza 

K = (8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1) daje zaszyfrowany tekst C = (200; 242; 156; 221; 135; 120; 62; 217), 

zapisany jako 8 bajtów w systemie dziesiętnym. Użycie sześciościennego SAFER SK-64 (nota 

7.110) w otwartym tekście M powyżej z kluczem K = (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8) powoduje, że 

zaszyfrowany tekst C = (95; 206; 155; 162; 5; 132; 56; 199). 

7.7.2 RC5 

Szyfr blokowy RC5 ma architekturę zorientowaną na słowa dla zmiennych rozmiarów słów w 

= 16, 32 lub 64 bity. Ma niezwykle kompaktowy opis i jest odpowiedni do sprzętu lub 

oprogramowania. Liczba rund r i długość klucza b są również zmienne. Jest on kolejno bardziej 

kompletnie identyfikowany jako RC5-w, RC5-w / r i RC5-w / r / b. RC5-32 / 12/16 jest uważany 

za wspólny wybór parametrów; r = 12 rund jest zalecanych dla RC5-32, a r = 16 dla RC5-64. 

Algorytm 7.115 określa RC5. Tekst jawny i szyfrowany to bloki o długości bitów 2w. Każda z 

rund aktualizuje obie połówki danych w-bitowych, używając 2 podkluczy w transformacji 



wejściowej i 2 kolejnych w każdej rundzie. Jedyne używane operacje, wszystkie na słowach w-

bitowych, to dodawanie mod 2w (⊞), XOR (⊕) i obrotów (lewy ↩ i prawy ↪). Operacja XOR 

jest liniowa, podczas gdy dodanie można uznać za nieliniowe w zależności od miary liniowości. 

Zależne od danych obroty występujące w RC5 są główną operacją nieliniową: x ↩ 'y oznacza 

cykliczne przesuwanie w-bitowego słowa lewego y bitów; licznik rotacji y może być 

zredukowany mod w (wystarczą małe lg(w) bitów o niskim rozmiarze y). Kluczowy rozkład 

rozszerza klucz o bajtach w podklucz 2r +2 Ki w bitach. Jeśli chodzi o pakowanie / 

rozpakowywanie bajtów w słowa, kolejność bajtów jest little-endian: dla w = 32, pierwszy bajt 

zwykłego tekstu przechodzi w najniższy koniec A, czwarty w najwyższym końcu A, piąty w 

niskim B koniec zamówienia i tak dalej. 

7.115 Algorytm Szyfrowania RC5 (w-bitowe słowo, r rundy, klucz b-bajtowy) 

WEJŚCIE : 2w-bitowy tekst jawny M = (A,B) ; r; klucz K = K|0| … K|b-1| 

WYJŚCIE : 2w-bitowy tekst zaszyfrowany C. 

1.Oblicz 2r+2 podkluczy K0,…,K2r+1 przez Algorytm 7.116 z wejściem K i r 

2.A ← A ⊞ K0, B ← B ⊞ K1. (Używamy dodatkowego modulo 2w) 

3.Dla i od 1 do r zrób: A ← ((A ⊕ B) ↩ B) ⊞ K2i , B ← ((B⊕A) ↩ A) ⊞ K2i+1. 

4.Dane wyjściowe to C ← (A,B) 

7.116 Algorytm Harmonogram klucza RC5 

WEJŚCIE: słowo w, liczba rund r, b-bajtowy kucz K|0| … K|b-1| u-1) 

WYJŚCIE : podklucze K0, … ,K2r+1 (gdzie Ki jest w bitowy) 

1.Niech u = w/8 (liczba bajtów na słowo) i c = [b/u] (liczba słów K) Wypełnij k po prawej 

stronie bajtami zerowymi, jeśli jest to konieczne, aby uzyskać liczbę bajtów podzieloną przez  

u (tj. K|j| ← 0 dla b ≤ j ≤ c ⋅ u-1) Dla ai od 0 do c-1 zrób: Li ← Σu-1
j=0 28j K[i⋅u + j] (tj. wypełnienie 

Li, od niższego do wyższego rzędu bajtu używając każdego bajtu K[⋅] raz) 

2.K0 ← Pw; dla i od 1 do 2r + 1 zrób : Ki ← Ki-1 ⊞ Qw. 

3. i ← 0, j ← 0, A ← 0, B ← 0, t ← max(c,2r+2). Dla s od 1 do 3t zrób 

(a) Ki ← (Ki ⊞ A ⊞ B) ↩ 3, A ← Ki, i ← i + 1 mod (2r +2) 

(b) Lj ← (Lj ⊞ A ⊞ B) ↩ (A ⊞ B), B ← Lj, j ← j+1 mod c 

4.Dane wyjściowe K0,K1,…,K2r+1 (Li nie jest używane) 

 

7.117 Uwaga (odszyfrowanie RC5) Odszyfrowanie używa algorytmu 7.115 podkluczy, 

działającego na tekście zaszyfrowanym C = (A, B) w następujący sposób (odejmowanie mod 

2w, oznaczane ⊟). Dla i od r do 1: B ← ((B ⊟ K2i + 1) ↪ A) ⊕A, A ← ((A ⊟ K2i) ↪ B) ⊕B. 

Wreszcie M ← (A ⊟ K0, B ⊟ K1). 



7. 118 Przykład (RC5-32/12/16 wektorów testowych) Szesnastkowy tekst zwykły M = 

65C178B2 84D197CC i klucz K = 5269F149 D41BA015 2497574D 7F153125, RC5 z w = 32, 

r = 12 i b = 16 generuje tekst zaszyfrowany C = EB44E415 DA319824 . 

7.7.3 Inne szyfry blokowe 

LOKI'91 (i wcześniej, LOKI'89) został zaproponowany jako alternatywa dla DES z większym 

64-bitowym kluczem, pasującym blokiem 64-bitowym i 16 rundami. Różni się on od DES 

głównie kluczowaniem i f-funkcją . Funkcja f każdej z rund używa czterech identycznych 12-

do-8 bitowych S-boksów, z których 4 bity wejściowe wybierają jedną z 16 funkcji, z których 

każda implementuje potęgowanie z ustalonym wykładnikiem w innej reprezentacji GF (28). 

Podczas gdy w szyfrowaniu LOKI'91 nie wykryto istotnych słabości, które można wykorzystać, 

ataki z kluczem kluczowym są postrzegane jako słabość certyfikacyjna. Khufu i Khafre to 

szyfry typu DES, które zostały zaproponowane jako szybkie, zorientowane na oprogramowanie 

alternatywy dla DES. Mają 64-bitowe bloki, 8 x 32-bitowe S-boksy i zmienna liczba rund 

(zwykle 16, 24 lub 32). Klucze Khufu mogą mieć do 512 bitów. Klucze społeczności mają 

długość bitową, która jest wielokrotnością 64 (klucze 64 i 128-bitowe są typowe); 64 bity 

klucza są XOR’owane na blok danych przed pierwszym, a następnie co 8 rund. Podczas gdy 

runda DES obejmuje osiem 6-do-4-bitowych S-boksów, jedna runda Khufu obejmuje 

pojedyncze od 8 do 32-bitowe wyszukiwanie na stole, z innym S-boxem na każde 8 rund. 

Skrzynki S są generowane pseudolosowo z klucza użytkownika. Khafre używa pseudolosowo 

ze S-boxów z pierwotnego S-boxa zbudowanego z liczb losowych opublikowanych przez 

korporację RAND w 1955 roku. Pod najlepszymi obecnie znanymi atakami, 16-rundowy Khufu 

i 24-rundowy Khafre są trudniejsze do złamania niż DES. 



                                                    

ROZDZIAŁ ÓSMY : SZYFROWANIE KLUCZA PUBLICZNEGO 

 

8.1 Wprowadzenie 

 

W niniejszej części przedstawiono różne techniki szyfrowania za pomocą klucza publicznego, 

określane również jako szyfrowanie asymetryczne. Jak wcześniej wprowadzono (1.8.1), w systemach 

szyfrowania z kluczem publicznym każda jednostka A ma klucz publiczny e oraz odpowiedni klucz 

prywatny d. W bezpiecznych systemach zadanie obliczania d danej e jest niewykonalne 

obliczeniowo. Klucz publiczny definiuje transformację szyfrowania Ee, podczas gdy klucz prywatny 

definiuje powiązaną transformację deszyfrującą Dd. Każda jednostka B, która chce wysłać 

wiadomość m do A, otrzymuje autentyczną kopię klucza publicznego A, używa transformacji 

szyfrowania do uzyskania szyfrogramu c = Ee(m) i transmituje c do A. Aby odszyfrować c, A stosuje 

deszyfrowanie transformacja, aby uzyskać oryginalny komunikat m = Dd (c). Klucz publiczny nie 

musi być utrzymywany w tajemnicy, a w rzeczywistości może być powszechnie dostępny - do 

uwierzytelnienia jest wymagany tylko jego autentyczność, aby zagwarantować, że A jest 

rzeczywiście jedyną stroną, która zna odpowiedni klucz prywatny. Zaletą takich systemów jest ich 

autentyczność Klucze są ogólnie łatwiejsze niż bezpieczna dystrybucja tajnych kluczy, zgodnie z 

wymaganiami systemów symetrycznych. Głównym celem szyfrowania kluczem publicznym jest 

zapewnienie prywatności i poufności. Ponieważ transformacja szyfrowania A jest wiedzą publiczną, 

samo szyfrowanie klucza publicznego nie zapewnia uwierzytelniania pochodzenia danych (definicja 

9.76) ani integralności danych (definicja 9.75). Takie zapewnienia muszą być zapewnione poprzez 

zastosowanie dodatkowych technik (patrz 9.6), w tym kodów uwierzytelniania wiadomości i 

podpisów cyfrowych. Schematy szyfrowania klucza publicznego są zwykle znacznie wolniejsze niż 

algorytmy szyfrowania symetrycznego, takie jak DES (x 7.4). Z tego powodu szyfrowanie z kluczem 

publicznym jest najczęściej używane w praktyce do transportu kluczy używanych następnie do 

masowego szyfrowania danych za pomocą symetrycznych algorytmów i innych aplikacji, w tym 

integralności i uwierzytelniania danych, oraz do szyfrowania małych elementów danych, takich jak 

numery kart kredytowych i kody PIN. .Deszyfrowanie klucza publicznego może również zapewniać 

gwarancje uwierzytelnienia w uwierzytelnianiu jednostek i uwierzytelnionych protokołach 

ustanawiania kluczy. 

Zarys 

Pozostała część rozdziału jest zorganizowana w następujący sposób. 8.1.1 zapewnia materiał 

wprowadzający. Schemat szyfrowania klucza publicznego RSRS przedstawiony jest w 8.2; kwestie 

bezpieczeństwa i wdrożenia są również omawiane. Schemat szyfrowania klucza publicznego Rabina, 

który jest równie bezpieczny jak faktoring, jest tematem 8.3. 8.4 uwzględnia schemat szyfrowania 

ElGamal; kwestie bezpieczeństwa i wdrożenia są również omawiane. Schemat szyfrowania klucza 

publicznego McEliece'a, oparty na kodach korekcji błędów, jest badany w 8.5. Pomimo, że system 

szyfrowania klucza publicznego Merkle-Hellmana jest znany z braku bezpieczeństwa, ze względów 

historycznych przedstawiono go w wersji 6.6 - była to pierwsza konkretna realizacja schematu 

szyfrowania klucza publicznego. Wprowadzono także szyfrowanie Chor-Rivest (8.6.2) jako przykład 

jeszcze niezmienionego schematu szyfrowania klucza publicznego opartego na problemie sumy 

podzbiorów (plecaka). 8.7 wprowadza pojęcie probabilistycznego szyfrowania kluczem publicznym, 

zaprojektowane w celu spełnienia szczególnie rygorystycznych wymagań bezpieczeństwa. 8.8 

kończy się notatkami części i odniesieniami. Liczbowe problemy obliczeniowe, które stanowią 

podstawę bezpieczeństwa dla schematów kodowania klucza publicznego omówionych w tym 

rozdziale, zestawiono w tabeli 8.1. 

 

RSA   Problem z faktoryzacją liczb całkowitych RSA (x3.2) 

   Problem RSA (x3.3) 

Rabin   Problem z faktoryzacją liczby całkowitej Rabin (x3.2) 

   pierwiastek kwadratowy złożony modulo n (x3,5.2) 



ElGamal    dyskretny problem logarytmiczny (x3.6) 

   problem Diffiego-Hellmana (x3.7) 

uogólniony ElGamal (x3.6) uogólniony problem logarytmu dyskretnego (x3.6) 

   uogólniony problem Diffiego-Hellmana (x3.7) 

McEliece   problem dekodowania kodu liniowego 

Merkle-Hellman knapsack  problem z sumą podzbioru (x3.10) 

Chor-Rivest knapsack  problem sumowania podzbioru (x3.10) 

Goldwasser-Micali probabilistyczny kwadratowy problem rezydualności (x3.4) 

Blum-Goldwassera probabilistycznego problem rozkładu całkowitoliczbowego (x3.2) 

   problem Rabina 

 

8.1.1 Podstawowe zasady 

Cele przeciwnika 

Głównym celem przeciwnika, który chce "zaatakować" schemat szyfrowania za pomocą klucza 

publicznego, jest systematyczne odzyskiwanie tekstu jawnego z tekstu rozproszonego 

przeznaczonego dla jakiejś innej jednostki A. Jeśli to zostanie osiągnięte, schemat szyfrowania jest 

nieformalnie powiedziany, że został złamany. Amore ambitnym celem jest kluczowe odzyskanie - 

odzyskanie prywatnego klucza A. Jeśli to zostanie osiągnięte, schemat szyfrowania nieformalnie 

mówi się, że został całkowicie złamany, ponieważ przeciwnik ma wtedy możliwość odszyfrowania 

całego zaszyfrowanego tekstu wysyłanego do A.  

Typy ataków  

Ponieważ transformacja szyfrowania jest wiedzą publiczną, pasywny przeciwnik może zawsze 

zamontować wybrany -plaintext atak na schemat szyfrowania klucza publicznego (patrz 1.13.1). 

Silniejszy atak to atak tekstowy wybrany zaszyfrowanym tekstem, w którym przeciwnik wybiera 

wybrany przez siebie szyfrowany tekst, a następnie uzyskuje w pewien sposób (od ofiary A) 

odpowiedni tekst jawny (porównaj 1.13.1). Zazwyczaj rozróżnia się dwa rodzaje tych ataków. 

1. W przypadku obojętnego ataku z wybranym zaszyfrowanym tekstem przeciwnik otrzymuje 

odszyfrowanie dowolnego wybranego przez siebie szyfrogramu, ale te szyfrogramy muszą zostać 

wybrane przed otrzymaniem (docelowego) tekstu zaszyfrowanego, który faktycznie chce 

odszyfrować. 

2. W ataku adaptacyjnym wybranym zaszyfrowanym tekstem, adversarymay używa (lub ma dostęp 

do) odszyfrowania A (ale nie samego klucza prywatnego) nawet po zobaczeniu docelowego 

zaszyfrowanego tekstu c. Przeciwnik może zażądać odszyfrowania zaszyfrowanego tekstu, który 

może być związany zarówno z docelowym zaszyfrowanym tekstem, jak iz odszyfrowaniem 

uzyskanym z poprzednich zapytań; ograniczenie polega na tym, że może nie żądać odszyfrowania 

samego docelowego c. 

 

Ataki z użyciem zaszyfrowanego tekstu budzą niepokój, jeśli środowisko, w którym ma zostać użyty 

schemat szyfrowania z kluczem publicznym, podlega takiemu atakowi; jeśli nie, istnienie wybranego 

ataku z tekstem zaszyfrowanym jest zazwyczaj postrzegane jako słabość certyfikacyjna w stosunku 

do określonego schematu, chociaż najwyraźniej nie można go wykorzystać bezpośrednio. 

Dystrybucja kluczy publicznych 

 Schematy szyfrowania klucza publicznego opisane w tym rozdziale zakładają, że istnieje środek dla 

nadawcy wiadomości, aby uzyskać autentyczną kopię klucza publicznego zamierzonego odbiorcy. W 

przypadku braku takiego środka, schemat szyfrowania jest podatny na atak personifikacji, jak opisano 

w 1.8.2. W praktyce istnieje wiele technik, dzięki którym można dystrybuować autentyczne klucze 

publiczne, w tym wymianę kluczy na zaufanym kanale, korzystanie z zaufanego publicznego pliku, 

korzystanie z zaufanego zaufanego serwera oraz korzystanie z serwera i certyfikatów offline. Te i 

pokrewne metody omówiono w X13.4. 

Blokowanie wiadomości 

Niektóre ze schematów szyfrowania z kluczem publicznym opisanych w tym rozdziale zakładają, że 

wiadomość do zaszyfrowania wynosi co najwyżej pewien stały rozmiar (długość bitowa). 



Wiadomości tekstowe dłuższe niż to maksimum muszą być podzielone na bloki, każdy o 

odpowiednim rozmiarze. Konkretne techniki rozbijania wiadomości na bloki nie są omawiane w tej 

książce. Bloki komponentów można następnie szyfrować niezależnie (patrz tryb ECB w 7.2.2 (i)). 

Aby zapewnić ochronę przed manipulacją (np. Przeorganizowaniem) bloków, można użyć modemu 

Cipher Block Chaining (CBC) (porównaj 7.2.2 (ii) i przykład 9.84). Ponieważ tryby CFB i OFB 

(patrz 7.2.2 (iii) i 7.2.2 (iv)) wykorzystują tylko szyfrowanie jednoklastrowe (a nie odszyfrowywanie) 

zarówno do szyfrowania, jak i deszyfrowania wiadomości, nie można ich używać z szyfrowaniem za 

pomocą  schematu klucza publicznego. 

 

8.2 Szyfrowanie klucza publicznego RSA 

Kryptosystem RSA, nazwany na cześć jego wynalazców R. Rivesta, A. Shamira i L. Adlemana, jest 

najszerzej stosowanym kryptosystemem klucza publicznego. Może być używany do zapewniania 

zarówno tajności, jak i podpisów cyfrowych, a jego bezpieczeństwo jest oparte na 

nierozwiązywalnym problemie faktoryzacji całkowitej (3.2). Ta sekcja opisuje schemat szyfrowania 

RSA, jego bezpieczeństwo i niektóre problemy z implementacją; schemat podpisu RSA jest objęty w 

11.3.1. 

8.2.1 Opis 

8.1 Algorytm. Generowanie klucza algorytmu szyfrowania za pomocą klucza publicznego RSA 

PODSUMOWANIE: każda jednostka tworzy publiczny klucz RSA i odpowiedni klucz prywatny. 

Każda jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

1. Wygeneruj dwa duże losowe (i różne) liczby pierwsze p i q, z grubsza o tym samym rozmiarze. 

2. Oblicz n = pq i Φ = (p - 1) (q - 1). (Patrz uwaga 8.5.) 

3. Wybierz losową liczbę całkowitą e, 1 < e < Φ, Tak, aby gcd (e; Φ) = 1. 

4. Użyj rozszerzonego algorytmu Euklidesa (algorytm 2.107) do obliczenia unikalnej liczby 

całkowitej d, 1 < d < Φ, tak, że ed ≡ 1 (mod Φ). 

5. Klucz publiczny A to (n; e); Klucz prywatny A to d. 

 

8.2 Definicja Liczby e oraz d w generowaniu kluczy RSA są nazywane wykładnikiem szyfrowania 

i wykładnik deszyfrujący, odpowiednio, podczas gdy n jest nazywane modułem. 

8.3 Algorytm Szyfrowanie klucza publicznego RSA 

PODSUMOWANIE: B szyfruje wiadomość m dla A, która A odszyfrowuje. 

1. Szyfrowanie. B powinien wykonać następujące czynności: 

(a) Uzyskaj autentyczny klucz publiczny A (n; e). 

(b) Reprezentuje komunikat jako liczbę całkowitą m w przedziale [0, n - 1]. 

(c) Oblicz c = me mod n (np., używając algorytmu 2.143). 

(d) Wyślij zaszyfrowany tekst c do A. 

2. Deszyfrowanie. Aby odzyskać tekst jawny m od c, A powinien wykonać następujące czynności: 

(a) Użyj klucza prywatnego d, aby odzyskać m = cd mod n. 

Dowód, że odszyfrowywanie działa. Od ed ≡1 (mod Φ ), Istnieje liczba całkowita k taka, że 

ed = 1 + k Φ. Teraz, jeśli gcd (m; p) = 1, to według twierdzenia Fermata (Fakt 2.127), 

mp-1≡ 1 (mod p): 

Podnoszenie obu stron tej kongruencji do potęgi k (q-1), a następnie pomnożenie obu stron 

przez m wydajności 

m1+ k (p-1) (q-1) ≡ m (mod p): 

Z drugiej strony, jeśli gcd (m; p) = p, to ta ostatnia kongruencja jest znowu ważna od każdej strony 

jest zgodne z 0 modulo p. Dlatego we wszystkich przypadkach 

med. ≡ m (mod p): 

Według tego samego argumentu, 

med. ≡ m (mod q): 

Wreszcie, ponieważ p i q są odrębnymi liczbami pierwszymi, wynika to 

med ≡  m (mod n); 

i stąd, 



cd ≡ (me)d ≡ m  (mod n) 

8.4 Przykład (szyfrowanie RSA ze sztucznie małymi parametrami) 

Generowanie kluczy. Jednostka A wybiera liczby p = 2357, q = 2551 i oblicza n = pq = 6012707 i Φ 

= (p-1) (q-1) = 6007800. A wybiera e = 3674911 i, używając rozszerzony algorytm Euklidesa, 

znajduje d = 422191 takie, że ed? 1 (mod?). Klucz publiczny A's   jest parą (n = 6012707; e = 

3674911), natomiast klucz prywatny A to d = 422191. Szyfrowanie. Aby zaszyfrować wiadomość m 

= 5234673, B używa algorytmu do modułowej potęgowania (np. Algorytm 2.143) do obliczenia 

c = me mod n = 52346733674911 mod 6012707 = 3650502; 

i wysyła to do A. 

Odszyfrowywanie. Aby odszyfrować c, A oblicza 

cd mod n = 3650502422191 mod 6012707 = 5234673:? 

8.5 Uwaga (wykładnik uniwersalny) Liczba λ = lcm (p-1; q -1), czasami nazywane uniwersalnym 

wykładnik n, może być użyty zamiast Φ = (p - 1) (q - 1) w generowaniu kluczy RSA  (Algorytm 

8.1).  

Obserwuj ,że λ jest właściwym dzielnikiem Φ. Za pomocą λ może spowodować mniejsze 

odszyfrowanie wykładnika d, co może skutkować szybszym odszyfrowaniem (patrz uwaga 8.9). Jeśli 

jednak p i q wybiera się losowo, a następnie oczekuje się, że gcd (p-1; q-1) będzie mały i w 

konsekwencji Φ i λ będzie mniej więcej tego samego rozmiaru. 

 

8.2.2 Bezpieczeństwo RSA 

W niniejszym podrozdziale omówiono różne kwestie bezpieczeństwa związane z szyfrowaniem 

RSA. Przedstawiono różne ataki, które zostały zbadane w literaturze, a także odpowiednie środki w 

celu przeciwdziałania tym zagrożeniom. 

(i) Związek z faktoringiem 

Zadanie biernego przeciwnika polega na odzyskiwaniu zwykłego tekstu z odpowiedniego 

zaszyfrowanego tekstu c, biorąc pod uwagę informację publiczną (n; e) zamierzonego odbiorcy A. 

Jest to tak zwany problem RSA (RSAP), który został wprowadzony w 3.3. Nie ma skutecznego 

algorytmu znanego z tego problemu. Jednym z możliwych podejść, jakie przeciwnik może 

zastosować do rozwiązania problemu RSA, jest pierwszy czynnik n, a następnie obliczenie Φ i tak 

jak A w algorytmie 8.1. Po uzyskaniu d, przeciwnik może odszyfrować dowolny zaszyfrowany tekst 

przeznaczony dla A. Z drugiej strony, jeśli przeciwnik mógłby w jakiś sposób obliczyć d, mógł 

następnie efektywnie wpłynąć na n w następujący sposób. Pierwsza uwaga, że odkąd ed ≡ 1 (mod 

Φ), Jest liczba całkowita k taka, że ed - 1 = kΦ. W związku z tym, zgodnie z faktem 2.126 (i), aed-1 ≡ 

1 (mod n) dla wszystkich a ∈ ℤ*
n . Niech ed - 1 = 2st, gdzie t jest nieparzystą liczbą całkowitą. 

Następnie można wykazać, że istnieje i ∈ [1,s] takie, że a2i-1t ≢ ± 1(mod n) i a2it ≡ 1 (mod n) dla co 

najmniej połowy wszystkich a ∈ ℤ*
n ; jeśli a i i są takimi liczbami całkowitymi, wówczas gcd (a2i-1t – 

1, n) jest nietrywialnym czynnikiem n. Zatem przeciwnik musi po prostu wielokrotnie wybierać 

losowo a ∈ ℤ*
n  i sprawdź czy i ∈ [1; s] spełniający powyższą właściwość istnieje; spodziewana liczba 

prób, zanim uzyska się nietrywialny współczynnik n, wynosi 2. Ta dyskusja ustala, co następuje. 

 

8.6 Fakt Problem obliczenia wykładnika RSAdecryption d z klucza publicznego (n; e), a problem 

faktoryzacji n, jest równoważny obliczeniowo. Podczas generowania kluczy RSA konieczne jest, aby 

wybory p i q były wybierane w taki sposób , w jaki faktoring n = pq jest niewykonalny obliczeniowo; 

patrz uwaga 8.8 po więcej szczegółów. 

(ii) Mały wykładnik szyfrowania e  

Aby poprawić efektywność szyfrowania, pożądane jest wybranie małego wykładnika szyfrowania e 

(patrz Uwaga 8.9), takiego jak e = 3. Grupa podmiotów może mieć taki sam wykładnik kodowania 

e, jednak każda jednostka w grupie musi mieć swój odrębny moduł (8.2.2 (vi)). Jeżeli jednostka A 

chce wysłać tę samą wiadomość m do trzech jednostek, których moduły publiczne to n1, n2, n3, i 

których wykładniki kodowania są e = 3, wówczas A wyśle ci = m3 mod ni, dla i = 1; 2; 3. Ponieważ 

moduły te są najprawdopodobniej parami względnie pierwsze, podsłuch obserwujący c1, c2, c3 może 

użyć algorytmu Gaussa (Algorithm 2.121), aby znaleźć rozwiązanie x, 0 ≤ x < n1n2n3, do trzech 



kongruencji 

 

 
 

Ponieważ m3 < n1n2n3, według chińskiego twierdzenia o pozostałej części (Fakt 2.120), musi być tak, 

że x = m3. W związku z tym, obliczając liczbę całkowitą pierwiastka kostki z x, podsłuchujący może 

odzyskać tekst jawny m. Dlatego nie należy używać małego wykładnika szyfrującego, takiego jak e 

= 3, jeśli ten sam komunikat, a nawet ten sam komunikat o znanych odmianach, jest wysyłany do 

wielu podmiotów. Alternatywnie, aby zapobiec takiemu atakowi, pseudolosowo wygenerowane 

łańcuchy bitowe o odpowiedniej długości (biorąc pod uwagę ataki Coppersmith'a ) powinny być 

dołączone do wiadomości tekstowej przed szyfrowaniem; pseudolosowe łańcuchy bitowe powinny 

być generowane niezależnie dla każdego szyfrowania. Ten proces jest czasem nazywany soleniem 

wiadomości. Małe wykładniki szyfrowania są również problemem dla małych wiadomości m, 

ponieważ jeśli m <n1/e, wówczas m można odzyskać z zaszyfrowanego tekstu c = me mod n po prostu 

obliczając całkowity pierwiastek e-ty z c; wysyłanie wiadomości w postaci zwykłego tekstu również 

omija ten problem. 

(iii) Atak wyszukiwania do przodu 

Jeśli przestrzeń tematyczna jest mała lub przewidywalna, przeciwnik może odszyfrować 

zaszyfrowany tekst c, po prostu szyfrując wszystkie możliwe wiadomości tekstowe, aż do uzyskania 

wartości c. Solenie wiadomości w opisany powyżej sposób jest jedną z prostych metod zapobiegania 

takiemu atakowi. 

(iv) Mały wykładnik deszyfrowania d 

Podobnie jak w przypadku wykładnika szyfrowania e, może się wydawać pożądane wybranie małego 

wykładnika deszyfrującego d, aby poprawić efektywność odszyfrowywania.1 Jednakże, jeśli gcd (p-

1; q - 1) jest małe, jak zwykle W przypadku, gdy d ma do około jednej czwartej tyle bitów co moduł 

n, istnieje wydajny algorytm do obliczania d z informacji publicznej (n, e). Algorytmu tego nie można 

rozszerzyć na przypadek, gdy d ma mniej więcej taką samą wielkość jak n. Dlatego, aby uniknąć tego 

ataku, wykładnik deszyfrujący d powinien mieć mniej więcej taką samą wielkość jak n. 

(v) Właściwości multiplikatywne 

Niech m1 i m2 będą dwoma wiadomościami w postaci zwykłego tekstu, a niech c1 i c2 będą ich 

odpowiednimi szyframi RSA. Zauważ, że (m1m2)
e ≡ me

1m
e
2 ≡  c1c2 (mod n): 

Innymi słowy, zaszyfrowany tekst odpowiadający prostemu tekstowi m = m1m2 mod n wynosi c = 

c1c2 mod n; jest to czasami określane jako homomorficzna właściwość RSA. Ta obserwacja prowadzi 

do następującego adaptacyjnego ataku z wybranym zaszyfrowanym tekstem na szyfrowanie RSA. 

Załóżmy, że aktywny przeciwnik chce odszyfrować konkretny zaszyfrowany tekst c = me mod n 

przeznaczony dla A. Załóżmy, że A odszyfruje dowolny tekst zaszyfrowany dla przeciwnika, inny niż 

sam c. Przeciwnik może ukryć c wybierając losową liczbę całkowitą x ∈ ℤ*
n i obliczanie c- = cxe mod 

n. Po przedstawieniu c-, A zostanie obliczone dla przeciwnika .  Ponieważ 

 

 

przeciwnik może następnie obliczyć . Ten adaptacyjny atak z wybranym 

zaszyfrowanym tekstem należy obchodzić w praktyce, nakładając pewne strukturalne ograniczenia 

na wiadomości w postaci zwykłego tekstu. Jeśli zaszyfrowany tekst c zostanie odszyfrowany do 

wiadomości nie posiadającej tej struktury, wówczas c jest odrzucane przez odszyfrowanie jako 

nieuczciwe. Teraz, jeśli wiadomość tekstowa m ma tę (starannie wybraną) strukturę, to z dużym 

prawdopodobieństwem mx mod n nie będzie dla x ∈ ℤ*
n. W związku z tym atak adaptacyjny wybrany 

zaszyfrowany tekst opisany w poprzedni akapit zakończy się niepowodzeniem, ponieważ A nie 

odszyfruje c dla przeciwnika. Uwaga 8.63 zapewnia potężną technikę ochrony przed adaptacyjnym 

wybranym zaszyfrowanym tekstem i innymi rodzajami ataków 



(vi) Typowy atak modulus 

Poniższa dyskusja pokazuje, dlaczego konieczne jest, aby każda jednostka wybrała swój własny 

moduł RSA n. Czasami sugeruje się, że centralny zaufany organ powinien wybrać pojedynczy moduł 

RSA n, a następnie rozpowszechniać oddzielną parę wykładniczą szyfrowania / deszyfrowania (ei; 

di) dla każdej jednostki w sieci. Jednakże, jak pokazano w (i) powyżej, znajomość dowolnej (ei; di) 

pary pozwala na faktoryzację modułu n, a zatem dowolna jednostka może następnie określić 

wykładniki deszyfrujące wszystkich innych elementów w sieci. Ponadto, jeśli pojedyncza wiadomość 

została zaszyfrowana i wysłana do dwóch lub więcej podmiotów w sieci, istnieje technika, dzięki 

której podsłuchujący (dowolny podmiot spoza sieci) może odzyskać wiadomość z dużym 

prawdopodobieństwem, używając tylko publicznie dostępnych informacji. 

(vii) Ataki rowerowe 

Niech c = me mod będzie tekstem zaszyfrowanym. Niech k będzie dodatnią liczbą całkowitą tak, że 

; ponieważ szyfrowanie jest permutacją w przestrzeni komunikatów {0, 1, …, n – 1} 

taka liczba całkowita k musi istnieć. Z tego samego powodu musi to być przypadek, że 

. Ta obserwacja prowadzi do następującego ataku rowerowego na szyfrowanie 

RSA. Przeciwnik oblicza ce mod n, ce2 mod n, ce3 mod n; … dopóki c nie zostanie uzyskane po raz 

pierwszy. Jeśli cek mod n = c, to poprzednia liczba w cyklu, a mianowicie cek-1 mod n, jest równy 

tekstowi jawnemu m. Ogólny atak rowerowy polega na znalezieniu najmniejszej dodatniej liczby 

całkowitej, takiej, że f = gcd (ceu – c,  n )> 1. Jeśli  

 

 
wtedy  f = p. Podobnie , jeśli 

 

 
 wtedy f = q . W obu przypadkach n zostało uwzględnione, a przeciwnik może odzyskać d, a następnie 

m. Z drugiej strony, jeśli jedno i drugie 

 

wtedy f = n .  i  W rzeczywistości, u musi być najmniejszą dodatnią liczbą 

całkowitą k, dla której . W tym przypadku podstawowy atak cykliczny zakończył 

się sukcesem, więc m może być efektywnie wyliczony. Ponieważ oczekuje się, że 

(8.3) wystąpi znacznie rzadziej niż (8.1) lub (8.2), uogólniony atak cykliczny zwykle kończy się przed 

atakiem rowerowym. Z tego powodu uogólniony atak rowerowy może być postrzegany jako 

zasadniczo algorytm do faktorowania. Ponieważ zakłada się, że faktoring n jest trudny, ataki 

rowerowe nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa szyfrowania RSA. 

(viii) Ukrywanie wiadomości 

Wiadomość w postaci zwykłego tekstu m, 0 ≤ m ≤ n-1, w systemie szyfrowania klucza publicznego 

RSA mówi się, że jest nieskrytym, jeśli szyfruje do siebie; to me ≡ m (mod n). Istnieją pewne 

wiadomości, które nie są ukryte (na przykład m = 0, m = 1 i m = n - 1). W rzeczywistości liczba 

nieskrytych wiadomości jest dokładnie taka 

 
Ponieważ e-1, p-1 i q -1 są wszystkie parzyste, liczba nieskrytych wiadomości wynosi zawsze co 

najmniej 9. Jeśli p i q są liczbami losowymi, a jeśli e jest wybrane losowo (lub jeśli e jest wybrane 

jako mała liczba, taka jak e = 3 lub e = 216 + 1 = 65537), wówczas odsetek wiadomości nieskrytych 

za pomocą szyfrowania RSA będzie na ogół pomijalny mały, a zatem nieskrytej wiadomości nie 

stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa szyfrowania RSA w praktyce. 
 

8.2.3 Szyfrowanie RSA w praktyce 



Istnieje wiele sposobów na przyspieszenie szyfrowania i deszyfrowania RSA w implementacjach 

oprogramowania i sprzętu. Niektóre z tych technik zostały omówione w rozdziale 14, w tym szybkie mnożenie 

modularne (14.3), szybka modularna potęgowanie (14.6) i wykorzystanie chińskiego twierdzenia o pozostałej 

części do szybszego odszyfrowywania (Uwaga 14.75). Nawet przy tych ulepszeniach szyfrowanie / 

deszyfrowanie RSA jest znacznie wolniejsze niż powszechnie stosowane algorytmy szyfrowania 

symetrycznego, takie jak DES (Rozdział 7). W praktyce szyfrowanie RSA jest najczęściej używane do 

transportu kluczy algorytmu szyfrowania z kluczem symetrycznym oraz do szyfrowania małych elementów 

danych. Kryptosystem RSA został opatentowany w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Kilka organizacji 

normalizacyjnych napisało lub jest w trakcie pisania standardów, które dotyczą wykorzystania kryptosystemu 

RSA do szyfrowania, podpisów cyfrowych i ustanawiania klucza. Omówienie kwestii związanych z patentami 

i standardami związanymi z RSA można znaleźć w części 15. 

8.7 Uwaga (zalecany rozmiar modułu) Biorąc pod uwagę najnowsze postępy w algorytmach dla liczb 

całkowitych faktoringowych (3.2), moduł 512-bitowy n zapewnia ochronę onlymarinalną przed uzgodnionym 

atakiem. Począwszy od 1996 r., W celu udaremnienia algorytmów obliczeniowych o dużym współczynniku 

sita kwadratowego (3.2.6) i sita numerycznego (3.2.7), zalecany jest moduł n co najmniej 768 bitów. W celu 

zapewnienia długotrwałego bezpieczeństwa należy stosować moduły 1024-bitowe lub większe. 

8.8 Uwaga (wybór liczb pierwszych) 

(i) Jak wspomniano w 8.2.2 (i), liczby pierwsze i q powinny być wybrane tak, aby faktoring n = pq jest 

niewykonalne obliczeniowo. Głównym ograniczeniem p i q w celu uniknięcia algorytmu eliptycznego 

algorytmu krzywej (x3.2.4) jest to, że p i q powinny mieć mniej więcej tę samą długość bitową i wystarczająco 

dużą. Na przykład, jeśli ma być użyty 1024-bitowy moduł n, to każde z p i q powinno mieć długość około 512 

bitów 

(ii) Kolejnym ograniczeniem liczb pierwszych p i q jest to, że różnica p - q nie powinna być za mały. Jeśli p - q 

jest małe, to p ≈ q, a zatem p ≈ √n. Zatem n może być efektywnie obliczone po prostu przez podział próbny 

przez wszystkie nieparzyste liczby całkowite bliskie √n. Jeśli p i q zostaną wybrane losowo, to p - q będzie 

odpowiednio duże z przytłaczającym prawdopodobieństwem. 

(iii) Oprócz tych ograniczeń wielu autorów zalecało, aby p i q były silne liczby pierwsze. Mówi się, że pierwsza 

p jest silna (por. Definicja 4.52), jeśli spełnione są następujące trzy warunki: 

(a) p - 1 ma duży czynnik główny, oznaczony r; 

(b) p + 1 ma duży czynnik główny; i 

(c) r - 1 ma duży czynnik główny. 

Algorytm generowania silnych liczb pierwszych przedstawiono w 4.4.2. Przyczyna warunku (a) ma na celu 

udaremnienie algorytmu faktoringu p-1 Pollarda (x3.2.3), który jest skuteczny tylko wtedy, gdy n ma czynnik 

p, taki, że p - 1 jest gładki. Warunek (b) pokrywa algorytm faktoringu p + 1 wspomniany na stronie 125 w 

3.12, który jest efektywny tylko wtedy, gdy n ma czynnik p taki, że p + 1 jest gładki. Wreszcie, warunek (c) 

zapewnia, że ataki rowerowe opisane w 8.2.2 (vii) zawiodą. Jeśli pierwsza p jest losowo wybrana i jest 

wystarczająco duża, to można oczekiwać, że zarówno p-1, jak i p + 1 będą miały duże czynniki pierwsze. W 

każdym razie, podczas gdy silne liczby pierwsze chronią przed algorytmami faktoryzującymi p-1 i p + 1, nie 

chronią przed ich uogólnieniem algorytm faktorowania krzywych eliptycznych (3.2.4). Ta ostatnia jest 

skuteczna w faktoryzacji n, jeśli losowo wybrana liczba o tej samej wielkości co p (dokładniej, ta liczba jest 

rzędem losowo wybranej krzywej eliptycznej zdefiniowanej powyżej ℤp) ma tylko małe czynniki pierwsze. 

Dodatkowo wykazano, że szanse na sukces ataku rowerowego są nieistotne, jeśli p i q są losowo wybrane 

(porównaj 8.2.2 (vii)). Tak więc silne liczby pierwsze oferują niewiele ochrony, niż ta oferowana przez losowe 

liczby pierwsze. Biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy na temat algorytmów faktoringowych, nie ma 

nieodpartego powodu, aby wymagać użycia silnych liczb pierwszych w generowaniu kluczy RSA. Z drugiej 



strony są nie mniej bezpieczne niż losowe liczby pierwsze i wymagają tylko minimalnego dodatkowego czasu 

na wyliczenie; w związku z tym nie ma większych dodatkowych kosztów związanych z ich użyciem. 

8.9 Uwaga (małe wykładniki szyfrowania) 

(i) Jeśli wykładnik szyfrowania e zostanie wybrany losowo, wówczas szyfrowanie RSA z wykorzystaniem 

powtarzanego algorytmu obliczania i pomnażania (algorytm 2.143) zajmuje k modułowych skracania i 

oczekiwane k / 2 (mniej z optymalizacjami) modularne multiplikacje, gdzie k jest długość bitowa modułu n. 

Szyfrowanie można przyspieszyć, wybierając opcję e, aby była mała i / lub wybierając e z małą liczbą 1 w 

binarnej reprezentacji. 

(ii) Wykładnik szyfrowania e = 3 jest powszechnie stosowany w praktyce; w tym przypadku konieczne jest, 

aby ani p-1, ani q-1 nie dzieliły się przez 3. To powoduje bardzo szybką operację szyfrowania, ponieważ 

szyfrowanie wymaga tylko 1 modułowego mnożenia i 1 modułowego kwadratu. Innym wykładnikiem 

szyfrującym używanym w praktyce jest e = 216 + 1 = 65537. Liczba ta ma tylko dwa 1 w swojej binarnej 

reprezentacji, a więc szyfrowanie za pomocą powtarzanego algorytmu kwadratowego i mnożącego wymaga 

tylko 16 modułowych skróconych i 1 modularnego mnożenia. Wykładnik szyfrowania e = 216 + 1 ma przewagę 

nad e = 3 pod tym względem, że jest odporny na rodzaj ataku omawiany w 8.2.2 (ii), ponieważ jest mało 

prawdopodobne, że ten sam komunikat zostanie wysłany do 216 + 1 odbiorców. 

8.3 Szyfrowanie klucza publicznego Rabina 

Pożądana właściwość dowolnego schematu szyfrowania jest dowodem na to, że złamanie go jest tak trudne, 

jak rozwiązanie problemu obliczeniowego, który jest powszechnie uważany za trudny, na przykład w 

przypadku faktoryzacji całkowitej lub dyskretnego problemu logarytmu. Chociaż powszechnie uważa się, że 

złamanie schematu szyfrowania RSA jest tak trudne, jak faktorowanie modułu n, nie udowodniono takiej 

równoważności. Schemat szyfrowania klucza publicznego Rabina był pierwszym przykładem bezpiecznego 

programu szyfrującego z kluczem publicznym - problem napotykany przez pasywnego przeciwnika w 

odzyskiwaniu zwykłego tekstu z jakiegoś określonego zaszyfrowanego tekstu jest obliczeniowo równoważny 

faktorowaniu. 

8.10 Algorytm Generowanie klucza szyfrowania kluczem Rabin  

PODSUMOWANIE: każda jednostka tworzy klucz publiczny i odpowiedni klucz prywatny. Każda jednostka A 

powinna wykonać następujące czynności: 

1. Wygeneruj dwa duże losowe (i różne) liczby pierwsze p i q, z grubsza o tym samym rozmiarze. 

2. Oblicz n = pq. 

3. Klucz publiczny A to n; Klucz prywatny A to (p; q). 

8.11 Algorytm szyfrowania kluczem publicznym Rabina 

PODSUMOWANIE: B szyfruje wiadomość m dla A, która A odszyfrowuje. 

1. Szyfrowanie. B powinien wykonać następujące czynności: 

(a) Uzyskaj autentyczny klucz publiczny A n. 

(b) Reprezentuje komunikat jako liczbę całkowitą m z zakresu {0, 1,…,n-1} 

(c) Oblicz c = m2 mod n. 

(d) Wyślij zaszyfrowany tekst c do A. 

2. Deszyfrowanie. Aby odzyskać tekst jawny m od c, A powinien wykonać następujące czynności: 



(a) Użyj algorytmu 3.4.4, aby znaleźć cztery pierwiastki kwadratowe m1, m2, m3 i m4 c modulo 

n 

 (b) Wysłano wiadomość: m1, m2, m3 lub m4. Jakoś (patrz uwaga 8.14) decyduje, który z nich jest m. 

8.12 Uwaga (znalezienie pierwiastków kwadratowych z c modulo n = pq, gdy p ≡  q ≡ 3 (mod 4)) Jeżeli  p i q 

są wybrane ≡ 3 (mod 4), a następnie Algorytm 3.44 do obliczania czterech kwadratowych pierwiastków c 

modulo upraszcza w następujący sposób: 

1. Użyj rozszerzonego algorytmu Euklidesa (Algorithm2.107), aby znaleźć liczby całkowite a i b spełniające ap 

+ bq = 1. Zauważ, że a i b można obliczyć raz na zawsze podczas etapu generowania klucza. 

2. Oblicz r = c p + 1)/ 4 mod p. 

3. Oblicz s = c (q + 1) /4 mod q. 

4. Oblicz x = (aps + bqr) mod n. 

5. Oblicz y = (aps - bqr) mod n. 

6. Cztery pierwiastki kwadratowe c modulo n to x, -x mod n, y i -y mod n. 

8.13 Uwaga (zabezpieczenie szyfrowania kluczem Rabin) 

(i) Zadaniem stojącym przed pasywnym przeciwnikiem jest odzyskiwanie zwykłego tekstu z odpowiedniego 

zaszyfrowanego tekstu c. To jest właśnie problem SQROOT z 3.5.2. Przypomnijmy (Fakt 3.46), że problemy 

faktoringu i obliczania pierwiastków kwadratowych są równoważne obliczeniowo. W związku z tym, 

zakładając, że faktoring n jest obliczeniowo trudny do zniesienia, schemat szyfrowania klucza publicznego 

Rabina jest zapewne zabezpieczony przed pasywnym przeciwnikiem. 

(ii) Podczas gdy jest to zapewne zabezpieczone przed pasywnym przeciwnikiem, schemat szyfrowania klucza 

publicznego Rabina poddaje się wybranemu atakowi zaszyfrowanemu (patrz uwaga 8.14 (ii)). Taki atak można 

zamontować w następujący sposób. Przeciwnik wybiera losową liczbę całkowitą x ∈ ℤ*
n. i oblicza c = m2 mod 

n. Następnie przeciwnik przedstawia maszynę deszyfrującą c do A, która odszyfrowuje c i zwraca trochę 

tekstu jawnego. Ponieważ A nie zna m, a m jest wybierane losowo, tekst jawny y niekoniecznie jest taki sam 

jak m. Z prawdopodobieństwem 1/2, y ≢ ±m mod n, w którym to przypadku gcd (m-y; n) jest jednym z 

głównych czynników n. Jeśli y≡±m mod n, wtedy atak powtarza się z nowym m.3 

(iii) Schemat szyfrowania klucza publicznego Rabina jest podatny na ataki podobne do ataków na RSA opisane 

w 8.2.2 (ii),8.2.2 (iii) i 8.2.2 (v). Podobnie jak w przypadku RSA, ataki (ii) i (iii) można ominąć, przesyłając 

komunikat w postaci zwykłego tekstu, natomiast ataku (v) można uniknąć, dodając odpowiednią redundancję 

przed szyfrowaniem. 

8.14 Uwaga (wykorzystanie nadmiarowości) 

(i) Wadą schematu klucza publicznego Rabina jest to, że odbiorca musi zmierzyć się z zadaniem wyboru 

prawidłowego tekstu jawnego spośród czterech możliwości. Ta niejednoznaczność w deszyfrowaniu może 

być łatwo przezwyciężona w praktyce poprzez dodanie nadmiarowej nadmiarowości do oryginalny tekst 

jawny przed szyfrowaniem. (Na przykład ostatnie 64 bity wiadomości może być powielony.) Następnie, z 

dużym prawdopodobieństwem, dokładnie jeden z czterech pierwiastków kwadratowych m1, m2, m3, m4 

legalnego szyfrogramu c będzie posiadało tę redundancję, a odbiorca wybierze to jako zamierzony zwykły 

tekst. Jeśli żaden z pierwiastków kwadratowych z c posiada tę nadmiarowość, następnie odbiorca powinien 

odrzucić c jako oszukańcze. 

(ii) Jeśli nadmiar jest używany jak powyżej, schemat Rabina nie jest już podatny na atak tekstowy wybrany w 

uwadze 8.13 (ii). Jeśli przeciwnik wybierze komunikat z zachowaniem wymaganej nadmiarowości i da c = m2 



mod n do maszyny do deszyfrowania A, z bardzo dużym prawdopodobieństwem maszyna zwróci tekst zwykły 

do przeciwnika (ponieważ pozostałe trzy kwadratowe korzenie c najprawdopodobniej nie będą zawierały 

wymaganego nadmiarowość), nie dostarczając nowych informacji. Z drugiej strony, jeśli przeciwnik wybierze 

wiadomość m, która nie zawiera wymaganej nadmiarowości, wówczas z dużym prawdopodobieństwem 

żadne z czterech pierwiastków kwadratowych c = m2 mod n nie będzie wymagało nadmiarowości. W tym 

przypadku maszyna deszyfrująca nie odszyfruje c, a zatem nie dostarczy odpowiedzi przeciwnikowi. Należy 

zauważyć, że dowód równoważności złamania zmodyfikowanego schematu przez pasywnego przeciwnika do 

faktoringu nie jest już ważny. Jeśli jednak naturalne założenie jest takie, że deszyfrowanie Rabin składa się z 

dwóch procesów, pierwszego, który znajduje cztery kwadratowe pierwiastki c mod n, a drugie, które wybiera 

wyróżniony pierwiastek kwadratowy jako tekst jawny, wówczas zachowany jest dowód równoważności. W 

związku z tym szyfrowanie klucza publicznego Rabin, odpowiednio zmodyfikowane przez dodanie 

nadmiarowości, ma duże znaczenie praktyczne. 

8.15 Przykład (szyfrowanie kluczem publicznym Rabin ze sztucznie małymi parametrami) Generowanie 

kluczy. Jednostka A wybiera liczby p = 277, q = 331 i oblicza n = pq = 91687. Klucz publiczny A to n = 91687, 

natomiast klucz prywatny A to (p = 277; q = 331). Szyfrowanie. Załóżmy, że ostatnie sześć bitów oryginalnych 

wiadomości wymaga replikacji przed szyfrowaniem (patrz uwaga 8.14 (i)). W celu zaszyfrowania 10-bitowej 

wiadomości m = 1001111001, B replikuje ostatnie sześć bitów m, aby uzyskać 16-bitową wiadomość  m = 

1001111001111001, który w zapisie dziesiętnym wynosi m = 40569. B następnie oblicza  

c = m2 mod n = 405692 mod 91687 = 62111  

i wysyła to do A.  

Odszyfrowanie. Aby odszyfrować c, A wykorzystuje Algorytm 3.44 i jej znajomość czynników n do obliczenia 

czterech pierwiastków kwadratowych c mod:  

m1 = 69654; m2 = 22033; m3 = 40569; m4 = 51118; 

które w binariach to  

m1 = 10001000000010110; m2 = 101011000010001; 

m3 = 1001111001111001; m4 = 1100011110101110 

Ponieważ tylko m3 ma wymaganą redundancję, A odszyfrowuje c do m3 i odzyskuje oryginalną wiadomość m- 

= 1001111001. 

8.16 Uwaga (efektywność) Szyfrowanie Rabin jest niezwykle szybką operacją, ponieważ obejmuje tylko 

pojedynczą modułową kwadraturę. Dla porównania, szyfrowanie RSA z e = 3 ma jeden modułowy mnożenie 

i jeden modułowy kwadraturę. Odszyfrowanie Rabin jest wolniejsze niż szyfrowanie, ale porównywalne z 

szybkością do deszyfrowania RSA. 

8.4 Szyfrowanie klucza publicznego ElGamal 

Schemat szyfrowania klucza publicznego ElGamal można wyświetlić jako umowę klucza Diffiego-Hellmana 

schemat szyfrowania klucza publicznego ElGamal można przeglądać jako klucz klucza Diffie-Hellmana 

(x12.6.1) w kluczowej konfiguracji transfermodu (patrz nota 8.23 (i)). Jego bezpieczeństwo opiera się na 

nierozwiązywalnym dyskretnym logarytmicznym problemie (patrz x3.6) i problemie Diffiego-Hellmana (x3.7). 

Podstawowe schematy szyfrowania ElGamal i ElGamal zostały opisane w tej sekcji. 

8.4.1 Podstawowe szyfrowanie ElGamal 

8.17 Algorytm Generowanie klucza algorytmu dla szyfrowania klucza publicznego ElGamal 

PODSUMOWANIE: każda jednostka tworzy klucz publiczny i odpowiedni klucz prywatny. 



Każda jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

1. Wygenerować dużą losową pierwszą p i generator α  grupy multiplikatywnej ℤ*
P z  liczb całkowitych modulo  

p (z wykorzystaniem algorytmu 4.84). 

2. Wybierz losową liczbę całkowitą α, 1≤ a ≤ p - 2 i obliczyć αα mod p (używając algorytmu 2.143). 

3. Klucz publiczny A to (p , α, αα); Klucz prywatny A to α 

8.18 Algorytm szyfrowania klucza publicznego ElGamal 

PODSUMOWANIE: B szyfruje wiadomość m dla A, która A odszyfrowuje. 

1. Szyfrowanie. B powinien wykonać następujące czynności: 

(a) Uzyskaj autentyczny klucz publiczny A (p , α , αα). 

(b) Reprezentuje komunikat jako liczbę całkowitą m z zakresu {0, 1, …, p – 1}. 

(c) Wybierz losową liczbę całkowitą k, 1 ≤ k ≤ p - 2. 

(d) Oblicz γ  = αk mod p  i δ = m ⋅ (αα)k mod p. 

(e) Wyślij tekst zaszyfrowany c = (γ,δ) do A. 

2. Deszyfrowanie. Aby odzyskać tekst jawny m od c, A powinien wykonać następujące czynności: 

(a) Użyj klucza prywatnego a do obliczenia γp-1-a mod p (uwaga: γp-1-a = γ-a = γ-a  = α-αk). 

(b) Odzyskaj m przez komputer (γ-a) ⋅ δ mod p. 

Dowód, że odszyfrowywanie działa. Odszyfrowanie algorytmu 8.18 pozwala odzyskać oryginał tekst jawny, 

ponieważ 

 

8.19 Przykład (szyfrowanie ElGamal ze sztucznie małymi parametrami) 

Generowanie kluczy. Jednostka A wybiera liczbę pierwszą p = 2357 i generator? = 2 z ℤ*
2357. Wybiera klucz 

prywatny a = 1751 i oblicza 

 

Klucz publiczny A to (p = 2357; α = 2; αα = 1185). 

Szyfrowanie. Aby zaszyfrować wiadomość m = 2035, B wybiera losową liczbę całkowitą k = 1520 i wylicza 

 

i 

 

B wysyła γ = 1430 i δ = 697 do A. 

Odszyfrowywanie. Aby odszyfrować, A oblicza 

 



 

 

 

i odzyskuje m przez obliczenie 

 

8.20 Uwaga (wspólne parametry dla całego systemu) Wszystkie podmioty mogą zdecydować się na użycie 

tego samego głównego p i generator α , w takim przypadku p i α nie muszą być publikowane jako część klucza 

publicznego. Powoduje to, że klucze publiczne o mniejszych rozmiarach. Dodatkową zaletą posiadania stałej 

podstawy α jest to, że potęgowanie można przyspieszyć za pomocą wstępnych obliczeń za pomocą technik 

opisane w 14.6.3. Potencjalną wadą wspólnych parametrów systemowych jest to , że większe moduły p mogą 

być uzasadnione (patrz uwaga 8.24) 

8.21 Uwaga (skuteczność szyfrowania ElGamal) 

(i) Proces szyfrowania wymaga dwóch modułowych potęgowań, mianowicie: αk mod p i (aα)k mod p. Te 

potęgowania można przyspieszyć, wybierając losowe wykładniki k o pewnej dodatkowej strukturze, na 

przykład o niskiej wartości wzmocnienia. Należy zwrócić uwagę na to, że możliwa liczba wykładników jest 

wystarczająco duża, aby wykluczyć wyszukiwanie za pomocą algorytmu krokowego w krokach dziecka (patrz 

Uwaga 3.59). 

(ii) Wadą szyfrowania ElGamal jest to, że istnieje ekspansja komunikatu o współczynnik 2. Oznacza to, że 

szyfrogram jest dwa razy dłuższy niż odpowiadający mu tekst jawny. 

8.22 Uwaga (szyfrowanie losowe) Szyfrowanie ElGamal jest jednym z wielu schematów szyfrowania, który 

wykorzystuje randomizację w procesie szyfrowania. Inne obejmują szyfrowanie McEliece (8,5) i Goldwasser-

Micali (8.7.1) i Blum-Goldwasser (8.7.2) probabilistyczne szyfrowanie. Deterministyczne schematy 

szyfrowania, takie jak RSA, mogą również wykorzystywać randomizację w celu ominięcia niektórych ataków 

. Podstawową ideą technik losowego szyfrowania (patrz definicja 7.3) jest wykorzystanie randomizacji w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa kryptograficznego procesu szyfrowania za pomocą jednej lub kilku 

następujących metod: 

(i) zwiększenie efektywnego rozmiaru przestrzeni wiadomości tekstowych w postaci zwykłego tekstu; 

(ii) uniemożliwianie lub zmniejszanie skuteczności wybranych ataków jawnego tekstu z powodu 

odwzorowania jednego do wielu tekstu jawnego na zaszyfrowany tekst; i 

(iii) zapobieganie lub zmniejszanie skuteczności ataków statystycznych poprzez niwelowanie a priori rozkładu 

prawdopodobieństwa nakładów. 

8.23 Uwaga (bezpieczeństwo szyfrowania ElGamal) 

(i) Problem z przełamaniem schematu szyfrowania ElGamal, tj. odzyskiwania m danych p,α, αα , γ i δ są 

równoważne rozwiązaniu problemu Diffiego-Hellmana (patrz  3.7). Faktem jest, że schemat szyfrowania 

ElGamal można traktować jako prostą wymianę kluczy Diffie-Hellmana w celu ustalenia klucza sesji αak a 

następnie zaszyfrowanie wiadomości przez mnożenie za pomocą tego klucza sesji. Z tego powodu uważa się, 

że bezpieczeństwo schematu szyfrowania El Gamal opiera się na dyskretnym problemie logarytmu w Z*
p, 

chociaż taka równoważność nie została udowodniona. 

 (ii) Ważne jest, aby różne losowe liczby całkowite były używane do szyfrowania różnych wiadomości. 

Załóżmy, że ten sam k jest używany do szyfrowania dwóch komunikatów m1 i m2, a wynikowe pary par 

szyfrowanych to (γ1,δ1) i (γ2,δ2). Wtedy δ1 =δ2 = m1/ m2, a m2 można łatwo obliczyć, jeśli znane jest m1. 



8.24 Uwaga (zalecane wielkości parametrów) Biorąc pod uwagę najnowsze postępy w rozwiązywaniu 

logarytmu dyskretnego w Z*
p (x3.6), moduł 512-bitowy p zapewnia jedynie marginalną ochronę przed 

atakiem. Od roku 1996 zalecany jest moduł p co najmniej 768 bitów. W celu zapewnienia długotrwałego 

bezpieczeństwa należy stosować moduły 1024-bitowe lub większe. W przypadku typowych parametrów dla 

całego systemu (patrz uwaga 8.20), większe rozmiary kluczy mogą być uzasadnione. Jest tak dlatego, że 

dominujący etap w algorytmie liczenia-rachunku (3.6.5) dla dyskretnych logarytmów w Z*
p p jest wstępnym 

obliczeniem bazy danych logarytmów o podstawie czynnikowej, po której poszczególne logarytmy mogą być 

obliczane stosunkowo szybko. W ten sposób obliczenie bazy danych logarytmów dla jednego określonego 

modułu p zagrozi tajemnicy wszystkich kluczy prywatnych uzyskanych za pomocą p. 

8.4.2 Uogólnione szyfrowanie ElGamal 

Schemat szyfrowania ElGamal jest zazwyczaj opisany w ustawieniu multiplikatywnej grupy Z*
p , ale może być 

łatwo uogólniony do pracy w dowolnej skończonej grupie cyklicznej G. Podobnie jak w przypadku szyfrowania 

ElGamal, bezpieczeństwo uogólnionego schematu szyfrowania ElGamal opiera się na nierozwiązywalnym 

problemie dyskretnego logarytmu w grupie G. Grupa G powinna być ostrożna wybrane, aby spełnić 

następujące dwa warunki: 

1. ze względu na efektywność operacja grupowa w G powinna być stosunkowo łatwa do zastosowania; i 

2. dla bezpieczeństwa dyskretny problem logarytmu w G powinien być niewykonalny z obliczeń 

Poniżej znajduje się lista grup, które wydają się spełniać te dwa kryteria, z których pierwsze trzy otrzymały 

największą uwagę. 

1. Multiplikatywna grupa ℤ*
p,liczb całkowitych modulo a prime p. 

2. Multiplikatywna grupa 𝔽*
2m skończonego pola 𝔽2m o charakterystyce dwóch. 

3. Grupa punktów na krzywej eliptycznej nad skończonym polem. 

4. Multiplikatywna grupa 𝔽*
q skończonego pola𝔽q s, gdzie q = pm, p jest liczbą pierwszą 

5. Grupa jednostek ℤn, gdzie n jest liczbą całkowitą zespoloną. 

6. Jacobian o krzywej hypereliptycznej zdefiniowanej na polu skończonym. 

7. Grupa klas wyimaginowanego kwadratowego pola liczbowego. 

8.25 Generowanie kluczy dla generalnego szyfrowania klucza publicznego ElGamal 

PODSUMOWANIE: każda jednostka tworzy klucz publiczny i odpowiedni klucz prywatny. 

Każda jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

1. Wybierz odpowiednią grupę cykliczną G rzędu n, z generatorem α. (Przyjmuje się tutaj, że G jest pisane 

wielokrotnie). 

2. Wybierz losową liczbę całkowitą a, 1≤ a ≤ n - 1 i oblicz element grupy a. 

3. Klucz publiczny A to (α,αα) wraz z opisem, w jaki sposób mnożyć elementy w G;  Klucz prywatny A to a 

8.26 Algorytm Uogólnione szyfrowanie klucza publicznego ElGamal 

PODSUMOWANIE: B szyfruje wiadomość m dla A, która A odszyfrowuje. 

1. Szyfrowanie. B powinien wykonać następujące czynności: 

(a) Uzyskaj autentyczny klucz publiczny A  (α,αα). 



(b) Przedstaw wiadomość jako element m grupy G. 

(c) Wybierz losową liczbę całkowitą k, 1≤ k ≤ n - 1. 

(d) Oblicz γ = αk i δ = m (αα)k. 

(e) Wyślij tekst zaszyfrowany c = (γ,δ) do A. 

2. Deszyfrowanie. Aby odzyskać tekst jawny m od c, A powinien wykonać następujące czynności: 

(a) Użyj klucza prywatnego a, aby o⋅bliczyć γa następnie obliczyć γ-a. 

(b) Odzyskać m przez obliczenia (γ-a) ⋅ δ 

8.27 Uwaga (wspólne parametry systemowe) Wszystkie podmioty mogą wybrać tę samą cykliczną grupę G 

i generator α w takim przypadku α a opis mnożenia w G nie musi być publikowany jako część klucza 

publicznego 

8.28 Przykład (szyfrowanie ElGamal przy użyciu multiplikatywnej grupy 𝔽2m, ze sztucznie małymi 

parametrami) Generowanie kluczy. Jednostka A wybiera grupę G , grupę o skończonym polu F24, której 

elementy są reprezentowane przez wielomian nad F2 o stopniu mniejszym niż 4, a gdzie mnożenie jest 

wykonywane modulo nieredukowalny wielomian f (x) = x4 + x + 1 (por. 2.231). Dla wygody reprezentowany 

jest element pola a3x3 + a2x2 + a1x + a0 przez ciąg binarny (a3a2a1a0). Grupa G ma porządek n = 15 i generator 

α = (0010) .A wybiera klucz prywatny a = 7 i oblicza αα = α7 = (1011). Klucz publiczny A to: αα = (1011) (razem 

z α = (0010) i wielomianem f(x), który definiuje mnożenie w G, jeśli parametry te nie są wspólne dla wszystkich 

obiektów). 

Szyfrowanie. Aby zaszyfrować wiadomość m = (1100), B wybiera losową liczbę całkowitą k = 11 i oblicza  γ= 

α11 = (1110), (αα)11 = (0100), i δ = m ⋅ (αα)11 = (0101). B wysyła γ  = (1110) i δ = (0101) do A.  

Odszyfrowanie. Aby odszyfrować, A oblicza  γα= (0100), (γα)-1 = (1101) i ostatecznie odzyskuje m przez 

obliczenie m = (γ-α) ⋅ δ = (1100). 

8.5 Szyfrowanie klucza publicznego McEliece 

Schemat szyfrowania klucza publicznego McEliece oparty jest na kodach korygujących błędy. Ideą tego 

schematu jest najpierw wybór konkretnego kodu, dla którego znany jest skuteczny algorytm dekodowania, a 

następnie maskowanie kodu jako ogólnego kodu liniowego (patrz nota 12.36). Ponieważ problem 

dekodowania dowolnego kodu liniowego jest NP-trudny (definicja 2.73), opis oryginalnego kodu może służyć 

jako klucz prywatny, podczas gdy opis przekształconego kodu służy jako klucz publiczny. Schemat szyfrowania 

McEliece'a (w połączeniu z kodami Goppa) opierał się dotąd kryptoanalizie. Jest także godnym uwagi jako 

pierwszy system szyfrowania z kluczem publicznym do stosowania randomizacji w procesie szyfrowania. 

Chociaż system szyfrowania McEliece'a jest bardzo wydajny, w praktyce mało uwagi poświęcono bardzo 

dużym kluczom publicznym (zob Uwaga 8.33). 

8.29 Generowanie klucza algorytmu dla szyfrowania kluczem publicznym McEliece 

PODSUMOWANIE: każda jednostka tworzy klucz publiczny i odpowiedni klucz prywatny. 

1. Liczby całkowite k, n i t są ustalane jako wspólne parametry systemowe. 

2. Każda jednostka A powinna wykonać kroki 3 - 7. 

3. Wybierz macierz generatora G k x n  dla  kodu binarnego (n; k), który może poprawić t błędów  i dla których 

znany jest skuteczny algorytm dekodowania. (Patrz uwaga 12.36.) 

4. Wybierz losową k x k binarną nieosobliwą macierz S. 



5. Wybierz losową n x n macierz permutacji P. 

6. Oblicz k x n macierz  

7. Klucz publiczny A to ; Klucz prywatny A to (S; G; P). 

8.30 Algorytm szyfrowania klucza publicznego McEliece 

PODSUMOWANIE: B szyfruje wiadomość m dla A, która A odszyfrowuje. 

1. Szyfrowanie. B powinien wykonać następujące czynności: 

(a) Uzyskaj autentyczny klucz publiczny A . 

(b) Reprezentuje wiadomość jako binarny ciąg m o długości k. 

(c) Wybierz losowy wektor błędu binarnego z długości n mający co najwyżej t 1. 

(d) Oblicz wektor binarny  

(e) Wyślij zaszyfrowany tekst c do A. 

2. Deszyfrowanie. Aby odzyskać tekst jawny m od c, A powinien wykonać następujące czynności: 

(a) Oblicz , gdzie P-1 jest odwrotnością macierzy P. 

(b) Użyj algorytmu dekodowania dla kodu wygenerowanego przez G, aby zdekodować  do . 

(c) Oblicz . 

Dowód, że odszyfrowywanie działa. Od 

 

a zP-1 jest wektorem mającym co najwyżej t 1, algorytm dekodowania dla kodu wygenerowanego przez G 

koryguje  do  = mS. Wreszcie, , a więc i deszyfrowanie działa. 

Specjalny rodzaj kodu korygującego błędy, zwany kodem Goppa, może być użyty w kroku 3 generowania 

klucza. Dla każdego nieredukowalnego wielomianu g (x) stopnia t na F2m istnieje binarny kod Goppa o długości 

n = 2m i wymiarze k ≥ n - mt zdolny do korygowania dowolnego wzoru t lub mniej błędów. Ponadto znane są 

wydajne algorytmy dekodowania dla takich kodów. 

8.31 Uwaga (bezpieczeństwo szyfrowania McEliece) Znane są dwa podstawowe rodzaje ataków. 

(i) Z informacji publicznej przeciwnik może próbować obliczyć klucz G lub klucz G’ dla kodu Goppa 

równoważnego jednemu z generatorów macierzy G. Nie ma skutecznej metody, która by to zapewniła. 

(ii) Adwersarz próbuje odzyskać tekst jawny, któremu nadano jakiś zaszyfrowany tekst c. Przeciwnik wybiera 

losowo kolumny z .  ck  i zk oznaczają odpowiednio ograniczenie , c oraz z, odpowiednio,  do tych 

kolumn, wówczas . Jeśli zk = 0 i jeśli  jest nieosobliwe, to m można odzyskać przez 

rozwiązanie układu równań . Ponieważ prawdopodobieństwo, że zk = 0, tj. Wybrane bity k nie  

były błędne, wynosi tylko  prawdopodobieństwo tego sukcesu jest pomijalnie małe. 



8.32 Uwaga (zalecane wielkości parametrów) Pierwotne parametry sugerowane przez McEliece to n = 1024, 

t = 50 i k ≥ 524. W oparciu o analizę bezpieczeństwa (uwaga 8.31), optymalny wybór parametrów kodu 

Goppa, który maksymalizuje współczynnik pracy przeciwnika, wydaje się wynosić n = 1024, t = 38 i k ≥ 644. 

8.33 Uwaga (szyfrowanie McEliece w praktyce) Chociaż operacje szyfrowania i deszyfrowania są relatywnie 

szybkie, program McEliece ma wadę, jaką mają ludzie klucz jest bardzo duży. Wadą (mniej istotną) jest to, że 

istnieje rozwinięcie komunikatu o współczynnik n/k. Dla zalecanych parametrów n = 1024, t = 38, k ≥ 644, 

klucz publiczny ma około 219 bitów, podczas gdy współczynnik rozszerzalności wiadomości wynosi około 1,6. 

Z tych powodów w praktyce mało uwagi poświęca się programowi. 

8.6 Szyfrowanie klucza publicznego Knapsack 

Strategie szyfrowania publicznych kluczy Knapsack oparte są na problemie sumy podzbiorów, czyli NP-

complete (patrz 2.3.3 i 3.10). Podstawową ideą jest wybranie instancji problemu z sumą podzbiorów, która 

jest łatwa do rozwiązania, a następnie ukrycie go jako wystąpienia ogólnego problemu z sumą podzbiorów, 

który, miejmy nadzieję, jest trudny do rozwiązania. Oryginalny zestaw plecakowy może służyć jako klucz 

prywatny, a przekształcony zestaw plecakowy służy jako klucz publiczny. System szyfrowania plecaków 

Merkle-Hellman (8.6.1) jest ważny z przyczyn historycznych, ponieważ był pierwszą konkretną realizacją 

schematu szyfrowania klucza publicznego. W późniejszym czasie zaproponowano wiele wariantów, ale 

większość, w tym oryginalna, okazała się być niezabezpieczona (patrz Uwaga 8.40), przy czym wyjątkowym 

wyjątkiem jest system plecakowy Chor-Rivest (x8.6.2). 

8.6.1 Szyfrowanie plecakowe Merkle-Hellman 

Schemat szyfrowania pleców Merkle-Hellman próbuje ukryć łatwo rozwiązaną instancję problemu z sumą 

podzbiorów, nazywaną powiększającym się sumproblemem podzbioru, mnożeniem bodymularnym i 

permutacją. Nie jest jednak zalecany do użytku (patrz Uwaga 8.40). 

8.34 Definicja Superprzyrostowa sekwencja jest sekwencją (b1,b2…,bn) dodatnich liczb całkowitych z 

właściwością, która  dla każdego i, 2 ≤ i ≤ n. Algorytm 8.35 skutecznie rozwiązuje problem z 

sumą podzbiorów dla super rosnących sekwencji. 

8.35 Algorytm Rozwiązywanie problemu zwiększania sumy podzbiorów 

INPUT: sekwencja super rosnąca (b1,b2…,bn) i liczba całkowita s, która jest sumą podzbioru bi. 

WYJŚCIE: (x1,x2…,xn) gdzie xi ∈ {0,1}, tak że . 

2. Podczas gdy i ≥ 1 wykonaj następujące czynności: 

2.1 Jeśli s ≥ bi, potem xi ← i s ← s - bi. W przeciwnym razie xi ← 0. 

2.2 i ← i - 1. 

3. Return ((x1, x2, …, xn)). 

8.36 Generowanie klucza dla podstawowego szyfrowania plecakowego Merkle-Hellman 

PODSUMOWANIE: każda jednostka tworzy klucz publiczny i odpowiedni klucz prywatny. 

1. Liczba całkowita n jest ustalona jako wspólny parametr systemowy. 

2. Każda jednostka A powinna wykonać kroki 3 - 7. 

3. Wybierz super rosnącą sekwencję (b1,b2…,bn) i moduły M  tak, aby ,że M > b1 + b2 +…+ bn. 

4. Wybierz losową liczbę całkowitą W, 1≤ W ≤ M - 1, tak, że gcd (W, M) = 1. 



5. Wybierz losową permutację π z liczb całkowitych {1,2,…,n} 

6. Oblicz ai = Wbπ(i) mod M dla i = 1,2,…, n. 

7. Klucz publiczny A to (a1, a2,…,an); Klucz prywatny A to (π, M, W, (b1,b2,…, bn)). 

8.37 Algorytm Podstawowe szyfrowanie za pomocą klucza publicznego Merkle-Hellman 

PODSUMOWANIE: B szyfruje wiadomość m dla A, która A odszyfrowuje. 

1. Szyfrowanie. B powinien wykonać następujące czynności: 

(a) Uzyskaj autentyczny klucz publiczny A (a1, a2, … an). 

(b) Reprezentuje komunikat m jako binarny ciąg o długości n, m = m1m2…mn. 

(c) Oblicz liczbę całkowitą c = m1a1 + m2a2 + …+ mnan. 

(d) Wyślij zaszyfrowany tekst c do A. 

2. Deszyfrowanie. Aby odzyskać tekst jawny m od c, A powinien wykonać następujące czynności: 

(a) Oblicz d = W-1c mod M. 

(b) Rozwiązując problem zwiększania sumy podzbiorów (algorytm 8.35), znajdź liczby całkowite 

r1, r2,…, rn, ri ∈ {0, 1}, tak, że d = r1b1 + r2b2 +… + rnbn. 

(c) Bity wiadomości to mi = rπ(i), i = 1, 2, …, n. 

Dowód, że odszyfrowywanie działa. Odszyfrowanie algorytmu 8.37 pozwala odzyskać oryginał tekstu jawny, 

ponieważ 

 

Od , a zatem rozwiązanie super rosnącego sumproblemu podzbioru 

w etapie (b) odszyfrowywania daje bity wiadomości, po zastosowaniu permutacji π. 

8.38 Przykład (szyfrowanie plecakowe basicMerkle-Hellman ze sztucznie małymi parametrami) 

Generowanie kluczy. Niech n = 6. Podmiot A wybiera super rosnącą sekwencję (12,17, 33, 74, 157; 316), M = 

737, W = 635 i permutację  π  z{1, 2, 3, 4, 5, 6} zdefiniowane przez π(1) = 3, π(2) = 6, π(3) = 1,  π(4) = 2, π (5) 

= 5, i π(6) = 4. Klucz publiczny A jest zestaw plecakowy (319, 196, 250, 477, 200, 559), natomiast klucz 

prywatny A to (π, M, W, (12, 17, 33, 74, 157, 316)). 

Szyfrowanie. Aby zaszyfrować komunikat m = 101101, B oblicza c = 319 + 250 + 477 + 559 = 1605 i wysyła je 

do A. 

Odszyfrowywanie. Aby odszyfrować, A oblicza mod = d = W-1c M = 136 i rozwiązuje problem sumowania 

sumującego się podzbioru podzbiorów 

136 = 12r1 + 17r2 + 33r3 + 74r4 + 157r5 + 316r6 

uzyskać 136 = 12 + 17 + 33 + 74. Zatem, r1 = 1, r2 = 1, r3 = 1, r4 = 1, r5 = 0, r6 = 0, 

i zastosowanie permutacji π dostarcza bitów wiadomości m1 = r3 = 1, m2 = r6 = 0, m3 = r1 = 1, m4 = r2 = 1, m5 = 

r5 = 0, m6 = r4 = 1. 



Wielokrotne iteracyjne szyfrowanie plecakowe Merkle-Hellman Jedna odsłona podstawowego schematu 

Merkle-Hellmana polega na ukryciu łatwej super-rosnącej sekwencji przez serię modularnych multiplikacji. 

Generacja klucza dla tej odmiany jest następująca 

8.39 Generowanie klucza algorytmu dla wielokrotnie iterowanego szyfrowania plecakowego Merkle-

Hellman 

PODSUMOWANIE: każda jednostka tworzy klucz publiczny i odpowiedni klucz prywatny. 

1. Liczby całkowite n są ustalane jako wspólne parametry systemowe. 

2. Każda jednostka A powinna wykonać kroki 3 - 6. 

3. Wybierz super rosnącą sekwencję   

4. Dla j od 1 do t wykonaj następujące czynności: 

4.1 Wybierz moduł Mj z   

4.2 Wybierz losową liczbę całkowitą Wj, 1 ≤  Wj ≤ Mj - 1, tak, że gcd (Wj, Mj) = 1. 

4.3 Oblicz a(j)
i = a(j-1)

i Wj mod Mj dla i = 1,2,…, n. 

5. Wybierz losową permutację π z liczb całkowitych {1, 2,…, n}. 

6. Klucz publiczny A to (a1, a2,…,an), gdzie ai = a(t)π(i) dla i = 2,3,…m. Klucz prywatny A to (π, M1,…, Mt; 

W1,…. Wt, a(0)1, a(0)2,…, a(0)
n). 

Szyfrowanie odbywa się w taki sam sposób, jak w podstawowym schemacie Merkle-Hellmana (Algorytm 

8.37). Odszyfrowywanie odbywa się przez sukcesywne obliczanie dj = W-1
j dj + 1 mod Mj dla j = t,t-1,…, 1, gdzie 

dt+1 = c. Na koniec problem sumowania sum sumujących się z podzbioru d1 = r1a(0)
1 + r2a(0)

2 +… + rna(0)
 n jest 

rozwiązany dla ri, a bity wiadomości są odzyskiwane po zastosowaniu permutacji π. 

8.40 Uwaga (niepewność szyfrowania plecakowego Merkle-Hellman) 

(i) Znany jest algorytm wielomianowy do łamania podstawowego schematu Merkle-Hellmana. Biorąc pod 

uwagę publiczny zestaw plecakowy, ten algorytm znajduje parę liczb całkowitych U’, M’ tak, że U’/M’ jest 

bliskie U/M (gdzie W i M są częścią klucza prywatnego, a U = W-1 mod M) i takie że liczby całkowite b’i = U’ai 

mod M, 1≤ i ≤ n, tworzą super rosnącą sekwencję. Sekwencja ta może być następnie użyta przez przeciwnika 

zamiast (b1, b2,…, bn) do odszyfrowania wiadomości. 

(ii) Najbardziej zaawansowany atak ogólny znany na schematach szyfrowania plecakowego to technika 

opisana w 3.10.2, która redukuje problem sumy podzbiorów do problemu znajdowania krótkiego wektora w 

sieci. Zwykle jest to skuteczne, jeśli gęstość (patrz definicja 3.104) zestawu plecakowego jest mniejsza niż 0: 

9408. Jest to znaczące, ponieważ gęstość zestawu plecakowego Merkle-Hellman musi być mniejsza niż 1, 

ponieważ w przeciwnym razie wystąpią ogólnie podzbiory bemany zestawu plecakowego o tej samej sumie, 

w którym to przypadku niektóre zaszyfrowane teksty nie będą jednoznacznie odszyfrowane. Ponadto, 

ponieważ każda iteracja w wielokrotnie iterowanym schemacie zmniejsza gęstość, atak ten zakończy się 

powodzeniem, jeśli zestaw plecakowy został powtórzony wystarczającą liczbę razy. Od tego czasu 

zastosowano podobne techniki, aby przełamać większość proponowanych schematów plecakowych, w tym 

schemat wielokrotnego iteracji Merkle-Hellman. Najbardziej znanym schematem plecakowym, który opierał 

się dotychczas takim atakom, jest schemat Chor-Rivest (patrz uwaga 8.44). 

8.6.2 Szyfrowanie plecakowe Chor-Rivest 



Schemat Chor-Rivest jest jedynym znanym schematem kodowania publicznego klucza plecakowego, który 

nie używa jakiejś formy modularnego mnożenia, aby ukryć problem z łatwym sumowaniem podzbiorów. 

8.41 Generowanie klucza algorytmu dla szyfrowania kluczem publicznym Chor-Rivest 

PODSUMOWANIE: każda jednostka tworzy klucz publiczny i odpowiedni klucz prywatny. 

Każda jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

1. Wybierz skończone pole 𝔽q charakterystyki p, gdzie q = ph, p≥ h, i dla których 

dyskretny problem logarytmiczny jest wykonalny (patrz Uwaga 8.45 (ii)). 

2. Wybierz losowy moniczny nieredukowalny wielomian f (x) stopnia h ponad ℤp (używając algorytmu 4,70). 

Elementy 𝔽q będą reprezentowane jako wielomian w ℤp[x] o stopniu mniejszym niż h, z mnożeniem 

wykonanym modulo f(x). 

3. Wybierz losowy element pierwotny g(x) pola 𝔽q (używając algorytmu 4.80). 

4. Dla każdego elementu pola uziemionego i ∈ ℤp znajdź dyskretny logarytm ai = logg(x)(x + i) elementu pola (x 

+ i) do podstawy g(x). 

5. Wybierz losową permutację π na zestawie liczb całkowitych {0, 1, 2,…, p – 1}. 

6. Wybierz losową liczbę całkowitą d, 0 ≤ d ≤ ph - 2. 

7. Oblicz ci = (aπ(i) + d) mod (ph - 1), 0 ≤ i ≤ p - 1. 

8. Klucz publiczny A to ((c0,c1,…,cp-1), p, h); Klucz prywatny A to (f (x); g (x),π, D).  

8.42 Algorytm szyfrowania kluczem publicznym Chor-Rivest 

PODSUMOWANIE: B szyfruje wiadomość m dla A, która A odszyfrowuje. 

1. Szyfrowanie. B powinien wykonać następujące czynności: 

(a) Uzyskaj autentyczny klucz publiczny A ((c0,c1,…,cp-1), p, h). 

(b) Przedstaw wiadomość m jako binarny ciąg o długości , gdzie  jest dwumianowym 

współczynnikiem (definicja 2.17). 

(c) Rozważ m jako binarną reprezentację liczby całkowitej. Przekształć tę liczbę całkowitą do wektora 

binarnego M = (M0, M1,…, Mp-1) o długości p mającej dokładnie h 1 w następujący sposób: 

i. Ustaw l  ← h. 

ii. Dla i od 1 do p wykonaj następujące czynności: 

Jeśli następnie ustaw Mi-1 ← 1, , l ← l – 1. W przeciwnym razie ustaw Mi-1 ← 0. 

(Uwaga:     

 (d) Oblicz    

(e) Wyślij zaszyfrowany tekst c do A. 

2. Deszyfrowanie. Aby odzyskać tekst jawny m od c, A powinien wykonać następujące czynności: 

(a) Oblicz r = (c - hd) mod (ph - 1). 



(b) Oblicza u (x) = g (x)r mod f (x) (używając algorytmu 2.227). 

(c) Oblicz  s(x) = u (x) + f(x), wielomian moniczny stopnia h nad ℤp 

(d) Współczynnik s (x) na współczynniki liniowe powyżej ℤp: s (x) =  , gdzie tj ∈ ℤp (patrz uwaga 

8.45 (iv)). 

(e) Oblicz wektor binarny M = (M0,M1,…,Mp-1) w następujący sposób. Części M, które mają 1 mają indeksy π-

1(tj), 1≤ j ≤ h. Pozostałe składniki to 0. 

(f) Wiadomość m jest odzyskiwana z M w następujący sposób: 

ja. Ustaw m ← 0, l ←  h. 

ii. Dla i od 1 do p wykonaj następujące czynności: 

Jeśli Mi-1 = 1, a następnie ustaw  i l ← l - 1 

Dowód, że odszyfrowywanie działa.  

 

Ponieważ  i s(x) są wielomianami monicznymi stopnia h i są przystające modulo f (x), to 

musi być przypadek, że  

 

Zatem h korzenie s (x) wszystkie leżą w ℤp, a zastosowanie  π-1 do tych pierwiastków daje współrzędne M, 

które wynoszą 1. 

8.43 Przykład (szyfrowanie klucza publicznego Chor-Rivest ze sztucznie małymi parametrami) 

Generowanie kluczy. Jednostka A wykonuje następujące czynności: 

1. Wybiera p = 7 i h = 4. 

2. Wybiera nieredukowalny wielomian f (x) = x4 + 3x3 + 5x2 + 6x + 2 stopnia 4 ponad ℤ7. Elementy skończonego 

pola 𝔽74 są reprezentowane jako wielomiany w ℤ7 [x] stopnia mniejszego niż 4, z mnożeniem wykonanym 

modulo f(x). 

3. Wybiera losowy element pierwotny g(x) = 3x3 + 3x2 + 6. 

4. Oblicza następujące dyskretne logarytmy 



 

5. Wybierz losową permutację π na {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6} określone przez π(0) = 6 , π(1) = 

4, π(2) = 0, π(3) = 2, π(4) = 1, π(5) = 5, 8 π(6) = 3. 

6. Wybiera losową liczbę całkowitą d = 1702. 

7. Oblicz 

 

8. Klucz publiczny A jest ((c0, c1, c2, c3, c4, c5, c6); p = 7; h = 4), natomiast klucz prywatny A to 

(f(x), g(x), π, d). 

Szyfrowanie. Aby zaszyfrować wiadomość m = 22 dla A, B wykonuje następujące czynności: 

(a) Uzyskuje klucz publiczny autentyczny A. 

(b) Reprezentuje m jako binarny ciąg o długości 5: m = 10110. (Zauważ, że ) 

(c) Użyj metody opisanej w kroku 1(c) algorytmu 8.42 do przekształcenia m do binarnego  wektora M = (1, 0, 

1, 1, 0, 0, 1) o długości 7. 

(d) Obliczono c = (c0 + c2 + c3 + c6) mod 2400 = 1521. 

(e) wysyła c = 1521 do A. 

Odszyfrowywanie. Aby odszyfrować zaszyfrowany tekst c = 1521, A wykonuje następujące czynności: 

(a) Oblicza r = (c - hd) mod 2400 = 1913. 

(b) Oblicza u(x) = g(x)1913 mod f(x) = x3 + 3x2 + 2x + 5. 

(c) Oblicza s(x) = u(x) + f(x) = x4 + 4x3 + x2 + x. 

(d) Czynniki s (x) = x (x + 2) (x + 3) (x + 6) (więc t1 = 0, t2 = 2, t3 = 3, t4 = 6). 

(e) Składniki M, które mają 1 mają indeksy π-1 (0) = 2, π-1(2) = 3, π-1 (3) = 6, 

i π-1 (6) = 0. Zatem, M = (1; 0; 1; 1; 0; 0; 1). 



(f) Wykorzystujemy metodę opisaną w kroku 2 (f) algorytmu 8.42, aby przekształcić M w liczbę całkowitą 

m = 22, odzyskując oryginalny tekst jawny.  

8.44 Uwaga (zabezpieczenie szyfrowania Chor-Rivest) 

(i) Gdy parametry systemu są starannie wybrane (patrz Uwaga 8.45 i strona 318), nie ma żadnego możliwego 

ataku znanego na schemacie szyfrowania Chor-Rivest. W szczególności gęstość zestawu plecakowego 

(c0,c1,…,cp-1) wynosi p/ lg (max ci), który jest wystarczająco duży, aby udaremnić ataki niskiej gęstości na 

ogólny problem z sumą podzbiorów.(3.10.2). 

(ii) Wiadomo, że system jest niezabezpieczony, jeśli ujawnione są części klucza prywatnego, na przykład jeżeli 

znane są g(x) id w niektórych reprezentacjach 𝔽q, lub jeśli znane jest f(x), albo jeśli π jest znana. 

8.45 Uwaga (wdrożenie) 

(i) Chociaż schemat Chor-Rivest został opisany tylko dla przypadku p a prime, rozciąga się on na przypadek, 

w którym pole bazowe ℤp zostało zastąpione przez pole zamówienia o najwyższej mocy. 

(ii) Aby uczynić dyskretny błąd logarytmiczny wykonalnym w kroku 1 algorytmu 8.41, parametry p i h można 

wybrać tak, aby q = ph - 1 miał tylko małe współczynniki. W tym przypadku algorytm Pohliga-Hellmana (3.6.4) 

może być użyty do wydajnego obliczania dyskretnych logarytmów w skończonym polu 𝔽q,. 

(iii) W praktyce zalecana wielkość parametrów to p ≈ 200 i h ≈ 25. Jeden szczególny wybór pierwotnie 

sugerowanych parametrów to p = 197 i h = 24; w tym przypadku największy współczynnik pierwszy 19724 -1 

wynosi 10316017, a gęstość zestawu plecakowego wynosi około 1. 077. Inne pierwotnie sugerowane zestawy 

parametrów to {p = 211; h = 24 }, {p = 35, h = 24 } (pole podstawowe 𝔽35) i {p = 28; h = 25 } (pole podstawowe 

𝔽 28). 

(iv) Szyfrowanie jest bardzo szybką operacją. Odszyfrowywanie jest znacznie wolniejsze, a wąskim gardłem 

jest obliczanie u (x) w kroku 2b. Korzenie s (x) w kroku 2d można znaleźć po prostu wypróbowując wszystkie 

możliwości w ℤp. 

(v) Główną wadą systemu Chor-Rivest jest to, że klucz publiczny jest dość duży, mianowicie około (ph ⋅lg p )  

bitów. Dla parametrów p = 197 i h = 24, chodzi o to około 36000 bitów. 

(vi) Pojawia się komunikat o współczynniku l . Dla p = 197 i h = 24 jest to 1. 797. 

8.7 Probabilistyczne szyfrowanie z kluczem publicznym 

Minimalny wymóg bezpieczeństwa schematu szyfrowania polega na tym, że w zasadzie we wszystkich 

przypadkach musi być trudno pasywnemu przeciwnikowi odzyskać zwykły tekst z odpowiedniego 

zaszyfrowanego tekstu. Jednak w niektórych sytuacjach może być pożądane nałożenie bardziej 

rygorystycznych wymagań bezpieczeństwa. Schematy szyfrowania RSA, Rabin i knapsack są deterministyczne 

w tym sensie, że pod ustalonym kluczem publicznym, konkretny tekst jawny jest zawsze szyfrowany do tego 

samego zaszyfrowanego tekstu c. System deterministyczny ma niektóre lub wszystkie z następujących wad. 

1. Schemat nie jest bezpieczny dla wszystkich rozkładów prawdopodobieństwa przestrzeni wiadomości. Na 

przykład w komunikacie RSA komunikaty 0 i 1 zawsze są szyfrowane, a zatem są łatwe do wykrycia. 2. Czasami 

łatwo jest wyliczyć częściowe informacje o jawnym tekście z pisma językowego. Na przykład w RSA, jeśli c = 

me mod n jest tekstem zaszyfrowanym odpowiadającym tekstowi jawnemu m, to 

 



ponieważ e jest nieparzyste, a zatem przeciwnik może łatwo zdobyć jedną informację m, mianowicie symbol 

Jacobiego  

3. Łatwo jest wykryć, kiedy ta sama wiadomość jest wysyłana dwa razy.  

Oczywiście każdy deterministyczny schemat szyfrowania można przekształcić w schemat losowy, wymagając, 

aby część każdego jawnego tekstu składała się z losowo wygenerowanego łańcucha bitowego o określonej 

długości l. Jeśli parametr l zostanie wybrany jako wystarczająco duży do danego celu, wówczas w praktyce 

wymienione wyżej ataki zostaną udaremnione. Jednak wynikowy losowy schemat szyfrowania nie jest 

zasadniczo bezpieczny w stosunku do różnych rodzajów ataków, które można sobie wyobrazić. Szyfrowanie 

probabilistyczne wykorzystuje przypadkowość, aby osiągnąć udowodniony i bardzo wysoki poziom 

bezpieczeństwa. Istnieją dwa silne pojęcia bezpieczeństwa, które można osiągnąć. 

8.46 Definicja System szyfrowania z kluczem publicznym jest wielomianowo bezpieczny, jeśli żaden pasywny 

przeciwnik nie może, w oczekiwanym czasie wielomianowym, wybrać dwóch wiadomości tekstowych m1 i 

m2, a następnie poprawnie odróżnić szyfrowanie od m1 i m2 z prawdopodobieństwem znacznie większym niż 

1/2. 

8.47 Definicja System szyfrowania z kluczem publicznym jest semantycznie bezpieczny, jeśli dla wszystkich 

rozkładów prawdopodobieństwa w przestrzeni wiadomości, cokolwiek pasywny przeciwnik może obliczyć w 

oczekiwanym czasie wielomianowym w odniesieniu do tekstu jawnego, zważywszy na zaszyfrowany tekst, 

może również obliczyć w oczekiwanym czasie wielomianowym bez szyfrogramu. Intuicyjnie schemat 

szyfrowania z kluczem publicznym jest semantycznie bezpieczny, jeśli szyfrowany tekst nie wycieknie 

jakiejkolwiek częściowej informacji o tekstach zwykłych, które można obliczyć w oczekiwanym czasie 

wielomianowym. 

8.48 Uwaga (idealna tajemnica kontra bezpieczeństwo semantyczne) W teorii Shannona (patrz 1.13.3 (i)), 

schemat szyfrowania ma doskonałą tajemnicę, jeśli pasywny przeciwnik, nawet z nieskończonymi zasobami 

obliczeniowymi, nie może nauczyć się niczego z tekstu zaszyfrowanego, z wyjątkiem prawdopodobnie jego 

długości. Ograniczeniem tego pojęcia jest to, że nie można osiągnąć doskonałej tajemnicy, chyba że klucz jest 

co najmniej tak długi jak wiadomość. Natomiast pojęcie bezpieczeństwa semantycznego można postrzegać 

jako wielomianowo ograniczoną wersję doskonałej tajemnicy - pasywny przeciwnik z wielomianowo 

ograniczonymi zasobami obliczeniowymi nie może dowiedzieć się nic o tekstach jawnych z zaszyfrowanego 

tekstu. Można sobie zatem wyobrazić, że istnieją semantycznie bezpieczne schematy szyfrowania, w których 

klucze są znacznie krótsze niż komunikaty. Chociaż definicja 8.47 wydaje się być silniejsza niż definicja 8.46, 

następny wynik potwierdza, że są one w rzeczywistości równoważne. 

8.49 Fakt Schemat szyfrowania kluczem publicznym jest semantycznie bezpieczny wtedy i tylko wtedy, gdy 

jest wielomianowo bezpieczny. 

8.7.1 Probabilistyczne szyfrowanie Goldwassera-Micaliego 

System Goldwassera-Micaliego jest probabilistycznym systemem klucza publicznego, który jest semantycznie 

bezpieczny, zakładając, że problem kwadratowej rezydualności jest trudny do wykonania (patrz 3.4). 

8.50 Generowanie klucza algorytmu dla probabilistycznego szyfrowania Goldwassera-Micali 

PODSUMOWANIE: każda jednostka tworzy klucz publiczny i odpowiedni klucz prywatny. 

Każda jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

1. Wybierz dwa duże losowe (i różne) liczby pierwsze p i q, każdy mniej więcej tego samego rozmiaru. 

2. Oblicz n = pq. 



3. Wybierz y ∈ ℤn w taki sposób, że y jest kwadratowym  nieresztkowym modułem, a symbol Jacobiego

 (y jest pseudokwadratowym modułem n); patrz Uwaga 8.54. 

4. Klucz publiczny A to (n, y); Klucz prywatny A to para (p, q). 

8.51 Algorytmy Goldwasser-Micali probabilistyczne szyfrowanie klucza publicznego 

PODSUMOWANIE: B szyfruje wiadomość m dla A, która A odszyfrowuje. 

1. Szyfrowanie. B powinien wykonać następujące czynności: 

(a) Uzyskaj autentyczny klucz publiczny A (n, y). 

(b) Przedstaw wiadomość m jako ciąg binarny m = m1m2..mt długości t. 

(c) Dla i od 1 do t: 

i. Wybierz x ∈ ℤ*
n losowo. 

ii. Jeśli mi = 1, ustaw ci ← yx2 mod n; w przeciwnym razie ustaw ci ← x2 mod n. 

(d) Wyślij t-tkę c = (c1, c2, …, ct) do A. 

2. Deszyfrowanie. Aby odzyskać tekst jawny m od c, A powinien wykonać następujące czynności: 

(a) Dla i od 1 do t: 

ja. Obliczyć symbol Legendre  (używając algorytmu 2.149). 

ii. Jeśli ei = 1, wówczas ustaw mi ← 0; w przeciwnym razie ustaw mi ←1 

(b) Odszyfrowana wiadomość to m = m1m2…mt. 

Dowód, że odszyfrowywanie działa. Jeśli bit komunikatu  mi wynosi 0, to ci = x2 mod n jest kwadratowym 

modulo reszty. Jeśli bit wiadomości wynosi 1, to dlatego, że y jest modulo pseudosquare, ci = yx2 mod n jest 

także modulo pseudosquare. Zgodnie z faktem 2.137, ci jest kwadratowym reszty modulo n wtedy i tylko 

wtedy, gdy ci jest kwadratową resztą modulo p, lub równoważnie . Ponieważ A zna p, może obliczyć 

ten symbol Legendre i stąd odzyskać bit wiadomości mi. 

Dowód, że odszyfrowywanie działa. Jeśli bit komunikatu wynosi 0, to ci = x2 mod n jest kwadratowym modulo 

reszty. Jeśli bit wiadomości wynosi 1, to dlatego, że y jest pseudokwadratowym modulo ci = yx2 mod n jest 

także peudokwadratowym modulo. Zgodnie z faktem 2.137, ci jest kwadratową resztą modulo n wtedy i tylko 

wtedy, gdy ci  jest kwadratową reszty modulo p, lub równoważnie . Ponieważ A zna p, może obliczyć 

ten symbol Legendre i stąd odzyskać bit wiadomości mi. 

8.52 Uwaga (zabezpieczenie szyfrowania probabilistycznego Goldwassera-Micali) Skoro x jest wybierane 

losowo z ℤ*
n, x2 mod n jest losowym kwadratowym modulo reszty, a yx2 mod n jest losowym 

pseudokwadratowym modulo . Dlatego podsłuch widzi losowe kwadratowe reszty i pseudokwadratowym 

modulo n. Zakładając, że problem kwadratowej rezystancji jest trudny, podsłuchujący nie może zrobić nic 

lepszego, niż odgadnąć każdy bit komunikatu. Bardziej formalnie, jeżeli problem kwadratowej rezydualności 

jest trudny, to schemat probabilistycznego szyfrowania Goldwassera-Micali jest semantycznie bezpieczny. 

8.53 Uwaga (rozszerzenie komunikatu) Główną wadą schematu Goldwasser-Micali jest rozszerzenie 

wiadomości o współczynnik lg n bitów. Niektóre rozszerzenia komunikatów są nieuniknione w schemacie 

probabilistycznego szyfrowania, ponieważ istnieje wiele szyfrogramów odpowiadających każdemu tekstowi 



jawnemu. Algorytm 8,56 jest znaczącym ulepszeniem schematu Goldwassera-Micaliego, ponieważ tekst 

jawny jest rozszerzany tylko o stały współczynnik. 

8.54 Uwaga (znalezienie pseudokwadratów) Pseudokwadrat y modulo n można znaleźć w następujący 

sposób. Najpierw znajdź kwadratową nie-resztę modulo p i kwadratową modulo q nie będącą resztą (patrz 

uwaga 2.151). Następnie użyj algorytmu Gaussa (Algorithm 2.121) do obliczenia liczby całkowitej y, 0 ≤ y ≤  

n-1, spełniając równoczesne kongruencje y ≡ a (mod p), y ≡ b (mod q). Ponieważ y (≡ a (mod p)) jest 

kwadratowym modem nie pozostającym resztą, jest to także kwadratowy modulo non (Fact 2.137). Ponadto, 

według właściwości symboli Legendre i Jacobi (2.4.5), . 

 W związku z tym y jest pseudokwadratowym modulo n 

8.7.2 Probabilistyczne szyfrowanie Blum-Goldwassera 

System szyfrowania probabilistycznego klucza publicznego Blum-Goldwassera jest najbardziej wydajnym 

znanym schematem probabilistycznym i jest porównywalny ze schematem szyfrowania RSA, zarówno pod 

względem prędkości, jak i rozszerzania wiadomości. Jest semantycznie bezpieczny (definicja 8.47) przy 

założeniu nierozwiązywalnego problemu faktoryzacji całkowitej. Jest on jednak podatny na atak wybranego 

tekstu zaszyfrowanego (patrz Uwaga 8.58 (iii)). Schemat wykorzystuje generator Blum-Blum-Shub (5.5.2) do 

wygenerowania pseudolosowej sekwencji bitów, która jest następnie XORed z tekstem jawnym. Wynikowa 

sekwencja bitów, wraz z szyfrowaniem losowego materiału siewnego, jest przesyłana do odbiornika, który 

wykorzystuje swoje informacje o klapie w celu odzyskania nasion, a następnie rekonstrukcji pseudolosowej 

sekwencji bitów i tekstu jawnego. 

8.55 Generowanie klucza algorytmu dla probabilistycznego szyfrowania Blum-Goldwassera 

PODSUMOWANIE: każda jednostka tworzy klucz publiczny i odpowiedni klucz prywatny. 

Każda jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

1. Wybierz dwie duże losowe (i różne) liczby pierwsze p, q, każde przystające do 3 modulo 4. 

2. Oblicz n = pq. 

3. Użyj rozszerzonego algorytmu Euklidesa (algorytm 2.107) do obliczania liczb całkowitych a i 

b takie, że ap + bq = 1. 

4. Klucz publiczny A to n; Klucz prywatny A to (p, q,a, b). 

8.56 Algorytm Blum-Goldwasser probabilistyczne szyfrowanie klucza publicznego 

PODSUMOWANIE: B szyfruje wiadomość m dla A, która A odszyfrowuje. 

1. Szyfrowanie. B powinien wykonać następujące czynności: 

(a) Uzyskaj autentyczny klucz publiczny A n. 

(b) Niech . Reprezentować będą wiadomość m jako ciąg m = m1m2…mt długości 

t, gdzie każdy mi jest binarnym ciągiem o długości h. 

(c) Wybierz jako ziarno x0, losowe kwadratowe oznaczenie reszty. (To może być wykonane wybierając losową 

liczbę całkowitą r  ∈ ℤ*
n i ustawienie x0 ← r2 mod n.) 

(d) Dla i od 1 do t wykonać następujące czynności: 

i. Oblicz xi = x2
i-1 mod n. 



ii. Niech pi będzie najmniej znaczącymi bitami xi. 

iii. Oblicz ci = pi⊕ mi 

(e) Oblicz xt+1 = x2
t mod n. 

(f) Wyślij tekst zaszyfrowany c = (c1, c2,…,ct; xt+1) do A. 

2. Deszyfrowanie. Aby odzyskać tekst jawny m od c, A powinien wykonać następujące czynności: 

(a) Oblicz d1 = ((p + 1) /4) t+1 mod (p - 1). 

(b) Oblicz d2 = ((q + 1)/ 4)t+1 mod (q - 1). 

(c) Oblicz u = xd
1t+1 mod p. 

(d) Oblicz v = xd
2t+1  mod q. 

(e) Oblicz x0 = vap + ubq mod n. 

(f) Dla i od 1 do t wykonać następujące czynności: 

ja. Oblicz xi = x2
i-1 mod n. 

ii. Niech pi będzie najmniej znaczącymi bitami xi. 

iii. Oblicz mi = pi⊕ ci. 

Dowód, że odszyfrowywanie działa. Ponieważ xt jest kwadratowym reszty reszty, to jest także kwadratową 

resztą modulo p; stąd xt
(p-1)/2 ≡ 1 (mod p). Obserwuj że, 

 

Podobnie  a więc 

 

Analogicznie 

 

Wreszcie, od ap + bq = 1, vap + ubq ≡ x0 (mod p) i vap + ubq ≡ x0 (mod q). 

Stąd x0 = vap + ubq mod n, a A odzyskuje to samo losowe ziarno, które B użył w szyfrowaniu, iw konsekwencji 

również odzyskuje pierwotny tekst jawny. 

8.57 Przykład (probabilistyczne szyfrowanie Blum-Goldwassera ze sztucznie małymi parametrami) 

Generowanie kluczy. Jednostka A wybiera liczby p = 499, q = 547, każda przystająca do 3 modulo 4 i oblicza 

n = pq = 272953. Używając rozszerzonego algorytmu Euklidesa, A oblicza liczby całkowite a = -57, b = 52 

spełniające ap + bq = 1. Klucz publiczny A ma wartość n = 272953, natomiast klucz prywatny A to (p; q; a; b). 

Szyfrowanie. Parametry k i h mają odpowiednio wartości 18 i 4. B oznacza komunikat m jako ciąg 

m1m2m3m4m5 (t = 5), gdzie m1 = 1001, m2 = 1100, m3 = 0001, m4 = 0000, m5 = 1100. B następnie wybiera 

losową kwadratową resztę x0 = 159201 (= 3992 mod n ) i oblicza, i . B wysyła 

zaszyfrowany tekst c = (0010; 0000; 1100; 1110; 0100; 139680) do A. 

Odszyfrowywanie. Aby odszyfrować c, A oblicza 



 

Wreszcie, A używa x0 do skonstruowania xi i pi tak, jak B zrobił dla szyfrowania i odzyskuje tekst jawny mi 

przez XORing pi z blokami tekstu szyfrowanego ci. 

8.58 Uwaga (zabezpieczenie szyfrowania probabilistycznego Blum-Goldwassera) 

(i) Przyjmijmy najpierw, że n jest liczbą całkowitą Bluma (definicja 2.156). Podsłuch widzi kwadratową resztę 

xt+1. Zakładając, że faktoring n jest trudny, co najmniej znaczące bity głównego pierwiastka kwadratowego xt 

z xt+1 modulo n są jednocześnie bezpieczne (patrz definicja 3.82 i fakt 3.89). W ten sposób podsłuchujący nie 

może nic lepszego niż zgadywać pseudolosowe bity pi, 1 ≤ i ≤ t. Bardziej formalnie, jeśli problem z faktoryzacją 

całkowitą jest trudny, to schemat probabilistycznego szyfrowania Blum-Goldwassera jest semantycznie 

bezpieczne. Należy jednak zauważyć, że dla modułu n stałej długości bitowej (na przykład 1024 bity) to 

stwierdzenie nie jest już prawdziwe, a schemat powinien być brany pod uwagę tylko i wyłącznie bezpieczne 

obliczeniowo. 

(ii) Od 1996 r. moduł n powinien mieć co najmniej 1024 bity długości, jeśli pożądane jest bezpieczeństwo 

długoterminowe (patrz nota 8.7). Jeśli n jest 1025-bitową liczbą całkowitą, to k = 1024 i h = 10. 

(iii) Podobnie jak w przypadku schematu szyfrowania Rabina (algorytm 8.11), schemat Blum-Goldwassera 

jest również podatny na atak wybranego tekstu zaszyfrowanego, który odzyskuje klucz prywatny z klucza 

publicznego. Z tego powodu program Blum-Goldwasser nie zyskał w praktyce dużej uwagi. 

8.59 Uwaga (skuteczność szyfrowania probabilistycznego Blum-Goldwassera) 

(i) W przeciwieństwie do szyfrowania Goldwassera-Micali szyfrowany tekst w szyfrowaniu Blum-Goldwassera 

jest dłuższy niż zwykły tekst o stałą liczbę bitów, mianowicie k+1 (rozmiar w bitach liczby całkowitej xt + 1). 

(ii) Proces szyfrowania jest dość wydajny - wymaga tylko 1 modularnego mnożenia zaszyfrować h bitów 

tekstu jawnego. Dla porównania, proces szyfrowania RSA (Algorytm 8.3) wymaga 1 modularnej potęgowania 

(me mod n) do szyfrowania bitów K tekstu jawnego. Zakładając, że parametr e jest wybierany losowo i 

przyjmując, że (nieoptymalizowana) modularna potęgowanie zajmuje 3k/2 modularne multiplikacje, 

przekłada się to na szybkość szyfrowania dla RSA 2 / 3 bitów na mnożenie modularne. Jeśli wybierze się 

specjalną wartość e, taką jak e = 3 (patrz Uwaga 8.9), wówczas szyfrowanie RSA jest szybsze niż szyfrowanie 

Blum-Goldwasser. 

(iii) Deszyfrowanie Blum-Goldwassera (krok 2 algorytmu 8,56) jest również dość wydajne, wymagające 1 

potęgowania modulo p-1 (etap 2a), 1 wykładania modulowania q-1 (etap 2b), 1 potęgowania modulowania 

p (etap 2c), 1 exponentiationmodulo q (krok 2d) i t multiplikacje modulo n (krok 2f) do odszyfrowania bitów 

tekstu zaszyfrowanego ht. (Czas wykonania krok 2e jest pomijalny.) Dla porównania, deszyfrowanie RSA (krok 

2 algorytmu 8.3) wymaga 1 potęgowania modulo n (co można osiągnąć wykonując 1 potęgowanie modulo p 

i 1 potęgowanie modulo q) w celu odszyfrowania k bitów tekstu zaszyfrowanego. Tak więc, w przypadku 

krótkich wiadomości (<k bity), odszyfrowywanie Blum-Goldwasser jest nieco wolniejsze od deszyfrowania 

RSA, podczas gdy w przypadku dłuższych wiadomości, Blum-Goldwasser jest szybszy. 

8.7.3 Szyfrowanie z jawnym tekstem 

Podczas gdy bezpieczeństwo semantyczne (definicja 8.47) jest silnym wymogiem bezpieczeństwa dla 

schematów szyfrowania kluczem publicznym, istnieją inne środki bezpieczeństwa. 



8.60 Definicja Schemat szyfrowania klucza publicznego jest nieciągły, jeśli podany jest zaszyfrowany tekst, 

jest niewykonalne obliczeniowo, aby wygenerować inny zaszyfrowany tekst, tak że odpowiednie teksty jawne 

są powiązane w znany sposób. 

8.61 Fakt Jeśli schemat szyfrowania z kluczem publicznym nie jest elastyczny, jest on również semantycznie 

bezpieczny. Innym pojęciem bezpieczeństwa jest bycie świadomym tekstu. W definicji 8.62 poprawny tekst 

zaszyfrowany oznacza te zaszyfrowane teksty, które są zaszyfrowanymi legalnymi wiadomościami w postaci 

zwykłego tekstu (np. Wiadomości zawierające uprzednio określone formy nadmiarowości). 

8.62 Definicja System szyfrowania z kluczem publicznym jest uznawany za zgodny z jawnym tekstem, jeśli 

jest niewykonalny z obliczeń, aby przeciwnik mógł stworzyć prawidłowy zaszyfrowany tekst bez znajomości 

odpowiedniego tekstu jawnego. W "losowym modelu wyroczni" właściwość bycia świadomym tekstem w 

postaci zwykłego tekstu jest silna - połączona z semantycznym bezpieczeństwem, można wykazać, że 

schemat szyfrowania jest nieciągliwy, a także zabezpieczony przed atakami adaptacyjnie wybranych 

cyberprzestępców. Uwaga 8.63 podaje jedną metodę przekształcania dowolnego k-bitowego na k-bitową 

zaporę jednokierunkową (taką jak RSA) w schemat szyfrowania, który jest zabezpieczony tekstem jawnym i 

semantycznie bezpieczny. 

8.63 Uwaga (szyfrowanie zgodne z jawnym tekstem Bellare-Rogaway) Niech f będzie permutacją k-bit do k-

bit w jednym przejściu (np. RSA). Niech k0 i k1 będą parametrami takimi, że każdy z kroków 2k0 i 2k1 

reprezentuje nieosiągalną ilość pracy (np. k0 = k1 = 128). Długość tekstu jawnego m jest ustalona na n = k-k0-

k1 (np. dla k = 1024, n = 768). Niech G: {0,1}k0 → {0,1}n + k1 i H: {0,1}n+k1 → {0,1}k0 to funkcje losowe. Następnie, 

funkcja szyfrowania, jak zilustrowano na Rysunku 8.1,  

 

to  

 

gdzie m0k1 oznacza m połączony z ciągiem 0's k1, r jest losowym dwójkowym ciągiem k0, a k oznacza 

konkatenację. Przy założeniu, że G i H są funkcjami losowymi, można dowieść, że schemat szyfrowania E w 

uwadze 8.63 jest zgodny z jawnym tekstem i semantycznie bezpieczny. W praktyce G i H mogą pochodzić z 



kryptograficznej funkcji mieszającej, takiej jak Secure Hash Algorithm (9.4.2 (iii)). W tym przypadku nie można 

już udowodnić, że schemat szyfrowania jest jawny, ponieważ założenie funkcji losowej nie jest prawdziwe; 

wydaje się jednak, że taki system zapewnia większe gwarancje bezpieczeństwa niż te zaprojektowane z 

wykorzystaniem techniki ad hoc 



                                                    

ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY : FUNKCJE MIESZAJĄCE I INTEGRALNOŚĆ DANYCH 

 

9.1 Wprowadzenie 

 

Kryptograficzne funkcje mieszające odgrywają zasadniczą rolę w nowoczesnej kryptografii. Chociaż 

są one związane z tradycyjnymi funkcjami skrótu, powszechnie używanymi w komputerach 

niekryptograficznych - w obu przypadkach większe domeny są mapowane na mniejsze zakresy - 

różnią się one kilkoma ważnymi aspektami. Koncentrujemy się wyłącznie na kryptograficznych 

funkcjach skrótu (dalej, po prostu funkcjach skrótu),  a w szczególności na ich wykorzystaniu do 

integralności danych i uwierzytelniania wiadomości. Funkcje skrótu pobierają komunikat jako dane 

wejściowe i generują wynik nazywany hashcode, hash-result, hash-value lub po prostu hash. 

Dokładniej, funkcja hash h mapuje łańcuchy bitowe o dowolnej skończonej długości do łańcuchów 

o stałej długości, powiedzmy n bitów. Dla domeny D i zakresu R z h: D → R i |D| > |R|, funkcja jest 

wiele do jednego, co oznacza, że istnienie kolizji (pary wejść z identycznym wyjściem) jest 

nieuniknione. W rzeczy samej, ograniczając h do domeny t-bitowych wejść (t > n), jeśli h było 

"losowe" w tym sensie, że wszystkie wyjścia były w zasadzie równo prawdopodobne, wtedy około 

2t-n wejść mapowałoby do każdego wyjścia, a dwa losowo wybrane Wejścia przyniosłyby tę samą 

moc wyjściową z prawdopodobieństwem 2-n (niezależnie od t). Podstawową ideą kryptograficznych 

funkcji skrótu jest to, że wartość skrótu służy jako kompaktowy obraz reprezentatywny (czasem 

nazywany odciskiem, cyfrowym odciskiem palca lub skrótem komunikatu) wejściowego ciągu 

znaków i może być używany tak, jakby był unikatowy z tym ciągiem znaków . Funkcje skrótu są 

używane do integralności danych w połączeniu ze schematami podpisów cyfrowych, gdzie z kilku 

powodów wiadomości są zazwyczaj mieszane najpierw, a następnie wartość mieszania, jako 

reprezentatywna dla wiadomości, jest podpisana zamiast oryginalnej wiadomości. Wyróżniająca się 

klasa funkcji skrótu, zwanych kodami uwierzytelniania wiadomości (MAC), umożliwia 

uwierzytelnianie wiadomości za pomocą technik symetrycznych. Algorytmy MAC mogą być 

postrzegane jako funkcje mieszające, które pobierają dwa funkcjonalnie odrębne dane wejściowe, 

komunikat i tajny klucz, i wytwarzają wyjściowy rozmiar stały (powiedzmy n-bitowy), z zamiarem 

projektowym, że w praktyce nie można uzyskać takiego samego wyniku. wyjście bez znajomości 

klucza. MAC mogą być używane do zapewnienia integralności danych i symetrycznego 

uwierzytelniania pochodzenia danych, a także identyfikacji w schematach klucza symetrycznego. 

Typowe użycie (niezaszyfrowanych) funkcji skrótu dla integralności danych jest następujące. 

Wartość hash odpowiadająca konkretnemu komunikatowi x jest obliczana w czasie T1. Integralność 

tej wartości hash (ale nie sama wiadomość) jest chroniona w pewien sposób. W kolejnym czasie T2 

przeprowadzany jest następujący test w celu ustalenia, czy komunikat został zmieniony, tj. Czy 

wiadomość x’ jest taka sama jak oryginalna wiadomość. Wartość mieszająca x’ jest obliczana i 

porównywana z chronioną wartością mieszającą; jeśli są równe, przyjmuje się, że dane wejściowe są 

równe, a zatem komunikat nie został zmieniony. Problem zachowania integralności potencjalnie 

dużego komunikatu jest w ten sposób zredukowany do problemu małej wartości hashowej o stałym 

rozmiarze. Ponieważ istnienie kolizji jest gwarantowane w mapowaniach wiele-do-jednego, jest to 

unikalne powiązanie między wejściami i wartościami mieszającymi może w najlepszym przypadku 

być w sensie obliczeniowym. Wartość mieszająca powinna być jednoznacznie identyfikowalna za 

pomocą pojedynczego wkładu w praktyce, a kolizje powinny być trudne do obliczenia (zasadniczo 

nigdy nie występują w praktyce). 

9.2 Klasyfikacja i ramy 

9.2.1 Klasyfikacja generalna 

Na najwyższym poziomie funkcje mieszania mogą być podzielone na dwie klasy: funkcje hash bez 

przynależności, których specyfikacja określa pojedynczy parametr wejściowy (komunikat); i 

klawisze funkcyjne skrótu, których specyfikacja określa dwa różne wejścia, komunikat i tajny klucz. 

Aby ułatwić dyskusję, funkcja mieszania jest nieformalnie zdefiniowana w następujący sposób. 

9.1 Definicja Funkcja skrótu (w nieograniczonym sensie) jest funkcją h mającą co najmniej dwie 



następujące właściwości: 

1. kompresja - h odwzorowuje wejście x dowolnej skończonej bitowej długości na wyjście h(x) ze 

stałą długością bitową n.  

2. łatwość obliczeń - dane h i wejście x, h (x) jest łatwe do obliczenia. 

Jak tutaj zdefiniowano, funkcja hash oznacza nieskrytą funkcję skrótu. Czasami, kiedy dyskusja jest 

na poziomie ogólnym, termin ten jest nieco nadużywany, aby oznaczać zarówno funkcje hashowane 

bez klucza, jak i klawisze; mam nadzieję, że niejednoznaczność jest ograniczona przez kontekst. W 

celu rzeczywistego wykorzystania konieczna jest bardziej celowa klasyfikacja funkcji skrótu (poza 

kluczem a bez klucza) w oparciu o dalsze właściwości, które zapewniają i odzwierciedlające 

wymagania konkretnych aplikacji. Spośród wielu kategorii w takiej klasyfikacji funkcjonalnej, w tej 

części szczegółowo rozważono dwa rodzaje funkcji skrótu: 

1. kody wykrywania modyfikacji (MDC). Znane również jako kody wykrywania manipulacji, a 

rzadziej jako kody integralności komunikatów (MIC), celem MDC jest (nieformalnie) dostarczenie 

reprezentatywnego obrazu lub skrótu komunikatu, spełniającego dodatkowe właściwości, które 

zostały wyszczególnione poniżej. Celem końcowym jest ułatwienie, w połączeniu z dodatkowymi 

mechanizmami (patrz 9.6.4), zapewnienie integralności danych, zgodnie z wymaganiami 

określonych aplikacji. MDC są podklasą nieskrytych funkcji skrótu, a same mogą być dalej 

klasyfikowane; specyficzne klasy MDC, na które koncentruje się niniejszy rozdział, to (patrz 

definicje 9.3 i 9.4): 

(i) jednokierunkowe funkcje skrótu (OWHF): dla tych, znajdowanie danych wejściowych, które są 

mieszane z góry określoną wartością hash jest trudna; 

(ii) funkcje haszowania odpornego na kolizję (CRHF): dla tych, znalezienie dowolnych dwóch 

danych wejściowych posiadanie tej samej wartości hash jest trudne. 

2. kody uwierzytelnienia wiadomości (MAC) 

Celem MAC jest (nieformalnie) ułatwienie, bez użycia żadnych dodatkowych mechanizmy, 

zapewnienia dotyczące zarówno źródła wiadomości, jak i jej integralności (patrz 9.6.3). MAC mają 

dwa odrębne funkcjonalnie parametry, wejście do wiadomości i tajny klucz; są podklasą funkcji 

skrótu z kluczem (patrz Definicja 9.7). Rysunek 9.1 ilustruje tę uproszczoną klasyfikację. 

 

 
Dodatkowe zastosowania nieskrytych funkcji skrótu są zapisane w x9.2.6. Dodatkowe aplikacje 

funkcji skrótów klawiszowych obejmują używanie w protokołach identyfikacji typu wyzwanie-

odpowiedź do obliczania odpowiedzi, które są funkcją zarówno tajnego klucza, jak i komunikatu 



wyzwania; i dla potwierdzenia klucza (definicja 12.7). Należy rozróżnić między algorytmem MAC, 

a użyciem MDC z tajnym kluczem zawartym w ramach jego komunikatu wejściowego (patrz x9.5.2). 

Ogólnie przyjmuje się, że algorytmiczna specyfikacja funkcji mieszającej jest znana publicznie. Tak 

więc w przypadku MCDC, biorąc pod uwagę komunikat jako dane wejściowe, każdy może obliczyć 

wynik mieszania; aw przypadku MAC-ów, biorąc pod uwagę komunikat jako dane wejściowe, każdy 

znający klucz może obliczyć wynik mieszania. 

9.2.2 Podstawowe właściwości i definicje 

Aby ułatwić dalsze definicje, wymieniono trzy potencjalne właściwości (oprócz łatwości obliczania 

i kompresji zgodnie z definicją 9.1), dla nie zakodowanej funkcji mieszającej h z wejściami x, x’ i 

wyjściami y, y’. 

1. odporność na obrazowanie - dla zasadniczo wszystkich z góry określonych wyników, jest 

obliczeniowa nie można znaleźć żadnego wejścia, które jest mieszane dla tego wyjścia, tj. aby znaleźć 

dowolny obraz wstępny x’ tak, że h(x’) = y, gdy podano dowolną wartość, dla której odpowiednie 

wejście nie jest znane 

2. Rezystancja 2-preimage-jest niewykonalne obliczeniowo, aby znaleźć dowolne drugie wejście 

który ma takie samo wyjście jak dowolne określone wejście, tj. podane x, aby znaleźć drugi-obraz 

x’≠ x taki, że h (x) = h(x’). 

3. odporność na kolizję - obliczenie dwóch dowolnych danych wejściowych jest niemożliwe 

obliczeniowo x, x’,  który miesza się z tym samym wyjściem, tj. takim, że h (x) = h (x’). (Zauważ, że 

tutaj istnieje swobodny wybór obu wejść.) Tu i gdzie indziej terminy "łatwe" i "niewykonalne 

obliczeniowo" (lub "twarde") są umyślnie pozostawione bez formalnej definicji; należy je 

interpretować w odniesieniu do zrozumiałego układu odniesienia. "Łatwe" może oznaczać wielomian 

czasu i przestrzeni; lub więcej praktycznie w ramach pewnej liczby operacji maszynowych lub 

jednostek czasu - być może sekund lub milisekund. Bardziej szczegółowa definicja "niewykonalności 

obliczeniowej" może obejmować wysiłek super-wielomianowy; wymagać wysiłku znacznie 

przekraczającego rozumiane zasoby; określić dolną granicę liczby operacji lub pamięci wymaganej 

pod względem określonego parametru bezpieczeństwa; lub określ prawdopodobieństwo, że 

właściwość jest naruszona, jest wykładniczo mała. Jednak właściwości zdefiniowane powyżej 

wystarczają, aby umożliwić praktyczne definicje, takie jak definicje 9.3 i 9.4 poniżej. 

9.2 Uwaga (alternatywna terminologia) Alternatywne terminy używane w literaturze są następujące: 

preimage resistant ≡ w jedną stronę (patrz definicja 9.9); Druga odporność na preimage ≡ słaba 

odporność na kolizje; odporność na kolizję ≡ silny opór kolizji. 

Z kontekstu wynika teraz jedna motywacja dla każdej z trzech głównych właściwości powyżej. 

Rozważ schemat podpisu cyfrowego, w którym podpis zostanie zastosowany do wartości mieszania 

h(x) zamiast do wiadomości x. Tutaj h powinno być MDC z oporem 2-preimage, w przeciwnym razie 

przeciwnik C może obserwować podpis pewnej partii A na h(x), a następnie znaleźć x’ takie, że h(x) 

= h(x’), i twierdzić, że A ma podpisane x’. Jeśli C jest w stanie wybrać wiadomość, która jest znakiem 

A, to C musi znaleźć tylko parę kolizji (x; x’), a nie trudniejsze zadanie znalezienia drugiego 

przedimka x; w tym przypadku konieczna jest również odporność na kolizje (patrz Uwaga 9.93). 

Mniej oczywisty jest wymóg odporności preimage na niektóre schematy podpisu klucza publicznego; 

rozważ RSA , gdzie strona A ma klucz publiczny (e; n). C może wybrać losową wartość y, compute 

z = ye mod n, i (w zależności od zastosowanego procesu weryfikacji podpisu RSA) twierdzić, że y 

jest sygnaturą A na z. To (egzystencjalne) fałszerstwo może budzić obawy, jeśli C może znaleźć 

preimage x taki, że h (x) = z, i dla którego x ma praktyczne zastosowanie. 

9.3 Definicja Jednokierunkowa funkcja skrótu (OWHF) jest funkcją mieszającą h zgodnie z definicją 

9.1 (tj. Oferującą łatwość obliczeń i kompresji) z następującymi dodatkowymi właściwościami, jak 

zdefiniowano powyżej: odporność na obrazowanie przedobrazowe, odporność na drugą obrazowość. 

9.4 Definicja Funkcja mieszająca odporna na kolizję (CRHF) to funkcja hash h zgodnie z definicją 

9.1 (tj. Oferując łatwość obliczeń i kompresji) z następującymi dodatkowymi właściwości, jak 

zdefiniowano powyżej: Druga odporność przed obrazem, odporność na kolizje (porównaj fakt 9.18). 

Chociaż w praktyce CRHF prawie zawsze ma dodatkową właściwość odporności na powidoki, z 

przyczyn technicznych (patrz uwaga 9.20) ta właściwość nie jest objęta definicją 9.4. 



9.5 Uwaga (alternatywna terminologia dla OWHF, CRHF) Alternatywne terminy używane w 

literaturze są następujące: OWHF? słaba jednokierunkowa funkcja skrótu (ale tutaj często nie jest 

wyraźnie rozważana odporność na obrazowanie); CRHF? silna jednokierunkowa funkcja skrótu. 

9.6 Przykład (właściwości funkcji skrótu) 

(i) Prosta suma kontrolna modulo-32 (32-bitowa suma wszystkich 32-bitowych słów ciągu danych) 

jest łatwo obliczona funkcja, która oferuje kompresję, ale nie jest odporna na odbicia. 

(ii) Funkcja g(x) z przykładu 9.11 jest odporna na powidok, ale nie zapewnia ani odporności na 

ściskanie, ani na drugą odporność na preimage 

(iii) Przykład 9.13 przedstawia funkcję z odpornością przed obrazem i drugą opcją preimage (ale nie 

kompresją).  

9.7 Definicja Algorytm szyfrowania wiadomości (MAC) to rodzina funkcji hk sparametryzowanych 

za pomocą tajnego klucza k, o następujących właściwościach: 

1. łatwość obliczeń - dla znanej funkcji hk, z uwzględnieniem wartości k i wejścia x, 

hk(x) jest łatwy do obliczenia. Ten wynik jest nazywany wartością MAC lub MAC. 

2. kompresja-hk odwzorowuje wejście x dowolnej skończonej długości bitowej na wyjście hk (x) ze 

stałą długością bitową n. Ponadto, z uwagi na opis funkcji family h, dla każdej ustalonej 

dopuszczalnej wartości k (nieznanej dla przeciwnika), następująca właściwość zawiera: 

3. odporność na obliczenia - dane zero lub więcej par tekst-MAC (x, hk(xi)), obliczenie dowolnej pary 

tekst-MAC (x, hk(x)) jest niewykonalne w obliczeniach dla dowolnego nowego wejścia 

x ≠ xi (w tym prawdopodobnie dla hk(x) = hk(xi) dla niektórych i). 

Jeśli nie ma odporności na obliczenia,  algorytm MAC podlega MAC forgery. Opór obliczeniowy 

implikuje właściwość nieodzyskującego klucza (musi być obliczeniowo niewykonalna, aby odzyskać 

k, z jedną lub większą liczbą par tekst-MAC (xi, hk(xi)) dla tego k), nieodzyskanie klucza nie 

implikuje odporność na obliczenia (klucz nie musi zawsze być odzyskiwany, aby stworzyć nowe 

MAC). 

9.8 Uwaga (opór MAC, gdy znany jest klucz) Definicja 9.7 nie określa, czy MAC muszą być 

odporne na wstrząsy i kolizję dla stron znających klucz k (jak to wskazuje fakt 9.21 dla stron bez k). 

 

(i) Cele przeciwników vs. MDC 

Celem przeciwnika, który chce "zaatakować" MDC, jest: 

(a) atakować OWHF: biorąc pod uwagę wartość hash y, znajdź obraz wstępny x taki, że y = h(x); lub 

dana jedna taka para (x; h (x)), znajdź drugi obraz wstępny x0 taki, że h(x’) = h (x). 

(b) atakować CRHF: znaleźć dowolne dwa wejścia x, x0, takie, że h(x’) = h (x). CRHF musi być 

zaprojektowany, aby wytrzymać standardowe urodzinowe ataki (patrz Fakt 9.33). 

(ii) Cele przeciwników vs MAC 

Odpowiedni cel przeciwnika dla algorytmu MAC wygląda następująco: 

(c) aby zaatakować MAC: bez wcześniejszej znajomości klucza k obliczyć nową parę tekst-MAC 

(x; hk(x)) dla pewnego tekstu x ≠ xi, z jedną lub kilkoma parami (xi,  hk(xi)). Oporność obliczeniowa 

powinna tu być zgodna z tym, czy teksty xi, dla których dostępne są pasujące MAC, są przekazywane 

przeciwnikowi, lub mogą być dowolnie wybrane przez przeciwnika. Podobnie jak w przypadku 

systemów podpisów, istnieją następujące scenariusze ataków na MAC, dla przeciwników o rosnących 

zaletach: 

1. Znany atak tekstowy. Dostępna jest jedna lub więcej par tekst-MAC (xi , hk(xi)). 

2. Wybrany atak tekstowy. Jedna lub więcej par tekst-MAC (xi, hk (xi)) jest dostępnych dla xi 

wybrany przez przeciwnika. 

3. adaptacyjny wybrany atak tekstowy. xi może zostać wybrany przez przeciwnika jak wyżej, 

pozwalając teraz na wybór kolejnych opcji na podstawie wyników wcześniejszych zapytań. 

Jako punkt kontrolny certyfikatu, MAC-y powinny wytrzymywać adaptacyjny atak tekstowy, 

niezależnie od tego, czy taki atak może być faktycznie zamontowany w określonym środowisku. 

Niektóre praktyczne zastosowania mogą ograniczać liczbę interakcji dozwolonych przez ustalony 

okres czasu lub mogą być zaprojektowane tak, aby obliczać MAC tylko dla danych wejściowych 

utworzonych w ramach samej aplikacji; inne mogą zezwalać na dostęp do nieograniczonej liczby par 



tekst-MAC lub zezwalać na weryfikację MAC nieograniczonej liczby wiadomości i akceptować 

dowolne z poprawnym MAC do dalszego przetwarzania. 

(iii) Rodzaje fałszerstw (selektywne, egzystencjalne) 

Gdy możliwe jest fałszowanie MAC (co oznacza, że algorytm MAC został technicznie pokonany), 

dotkliwość praktycznych konsekwencji może się różnić w zależności od stopnia kontroli przeciwnika 

nad wartością x, dla której MAC może być sfałszowany. Stopień ten jest zróżnicowany na podstawie 

następującej klasyfikacji fałszerstw: 

1. Selektywne fałszerstwo - ataki, w których przeciwnik jest w stanie wytworzyć nową parę text-

MAC dla wybranego przez siebie tekstu (lub być może częściowo pod jego kontrolą). Zauważ, że 

tutaj wybrana wartość jest tekstem, dla którego aMAC jest sfałszowane, podczas gdy w wybranym 

ataku tekstowym wybraną wartością jest tekst pary text-mac używany do celów analitycznych (np. 

do ukształtowania MAC na odrębnym tekście) . 

2. Fałszowanie egzystencjalne - ataki, w których przeciwnik jest w stanie wytworzyć nową parę text-

MAC, ale bez kontroli nad wartością tego tekstu. Kluczowe odzyskanie samego klucza MAC jest 

najbardziej szkodliwym atakiem i trywialnie umożliwia selektywne fałszowanie. Fałszerstwo MAC 

pozwala przeciwnikowi na fałszywy tekst zaakceptowany jako autentyczny. Konsekwencje mogą być 

poważne nawet w przypadku egzystencjalnym. Klasycznym przykładem jest zastąpienie kwoty 

pieniężnej znanej jako mała przez liczbę losowo rozdzieloną między 0 a 232-1. Z tego powodu 

wiadomości, których integralność lub autentyczność ma być weryfikowane są często ograniczone, 

aby mieć ustaloną wcześniej strukturę lub wysoki stopień weryfikowalnej redundancji, próbując 

wykluczyć sensowne ataki. Analogicznie do MAC-ów, ataki na schematy MDC (głównie ataki typu 

2-preimage i collision) mogą być klasyfikowane jako selektywne lub egzystencjalne. Jeśli komunikat 

może być częściowo kontrolowany, atak można sklasyfikować jako częściowo selektywny (np. Patrz 

9.7.1 (iii)). 

9.2.3 Właściwości skrótu wymagane dla konkretnych aplikacji 

Ponieważ mogą istnieć koszty związane ze specyficznymi właściwościami - np. CRHF są generalnie 

trudniejsze do skonstruowania niż OWHF i mają wartości mieszania z grubsza dwa razy dłuższe od 

bitów - należy rozumieć, jakie właściwości są faktycznie wymagane dla konkretnych aplikacji i 

dlaczego. Ogólnie rzecz biorąc, anMDC powinno być CRHF, jeśli niezaufana strona ma kontrolę nad 

dokładną zawartością wejściowych funkcji hash (patrz uwaga 9.93); OWHF w inny sposób 

wystarcza, w tym przypadku, w którym zaangażowana jest tylko jedna strona (np. aplikacja do 

przechowywania i odzyskiwania). Kontrola nad dokładnym formatem danych wejściowych może 

zostać wyeliminowana poprzez wprowadzenie do randomizacji wiadomości, która jest 

niekontrolowana przez jedną lub obie strony. Należy jednak zwrócić uwagę, że techniki integralności 

danych oparte na wspólnym tajnym kluczu zazwyczaj wymagają wzajemnego zaufania i nie odnoszą 

się do niezaprzeczalności; w tym przypadku odporność na kolizje może lub nie może być wymagana. 

9.2.4 Funkcje jednokierunkowe i funkcje kompresji 

Powiązanie z definicją 9.3 OWHF jest następujące, które nie jest restrykcyjne w odniesieniu do 

właściwości kompresji. 

9.9 Definicja Funkcja jednokierunkowa (OWF) to funkcja f taka, że dla każdego x w domenie f łatwo 

jest obliczyć f (x); ale zasadniczo dla wszystkich y w zakresie f jest niewykonalne obliczeniowo, aby 

znaleźć dowolne x takie, że y = f (x). 

9.10 Uwaga (OWF w porównaniu z OWHF z ograniczeniami domen) OWF zdefiniowana tutaj 

różni się od OWHF z domeną ograniczoną do wejść o stałych rozmiarach w tym, że definicja 9.9 nie 

wymaga rezystancji 2-preimage. Wiele funkcji jednokierunkowych jest w rzeczywistości 

nieskompresowanych, w którym to przypadku większość elementów obrazu ma unikalne powidoki, 

a dla tych drugoplanowych opór utrzymuje się w próżni - czyniąc różnicę pomniejszą 

9.11 Przykład (funkcje jednokierunkowe i modułowe kwadraty) Kwadrowanie liczb całkowitych 

modulo liczby pierwszej  p, np. f(x) = x2 -1 mod p, zachowuje się na wiele sposobów podobnie do 

losowego mapowania. Jednak f (x) nie jest OWF, ponieważ znalezienie kwadratowych pierwiastków 

modulo jest łatwe (3.5.1). Z drugiej strony, g(x) = x2 mod n to OWF (definicja 9.9) dla odpowiednich 

losowo wybranych liczb pierwszych p i q, gdzie n = pq i faktoryzacja n jest nieznana, ponieważ 



znalezienie przedobrazu (tj. obliczenie pierwiastka kwadratowego mod n) jest obliczeniowo 

równoważny rozkładowi na czynniki (Fakt 3.46), a zatem trudny do wyciągnięcia. Niemniej jednak, 

znalezienie drugiego obrazu, a zatem i kolizji, jest trywialne (biorąc pod uwagę, że x, -x powoduje 

kolizję), a zatem nie pasuje ani do definicji OWHF, ani do CRHF z domeną ograniczoną do wejść o 

stałych rozmiarach. 

9.12 Uwaga (kandydujące funkcje jednokierunkowe) W rzeczywistości nie są znane przypadki 

funkcji, które są udowodnione jednokierunkowo (bez założeń); w rzeczy samej, pomimo znanych 

konstrukcji funkcji skrótu, które są równie bezpieczne jak problemy z NP, nie ma gwarancji, że te 

ostatnie są trudne. Wszystkie przypadki "funkcji jednokierunkowych" do tej pory powinny więc być 

lepiej zakwalifikowane jako "domniemane" lub "kandydujące" funkcje jednokierunkowe. (Jest więc 

możliwe, choć powszechnie uważa się, że jest to mało prawdopodobne, że funkcje jednokierunkowe 

nie istnieją). Dowód istnienia stworzyłby P ≠ NP, podczas gdy nieistnienie miałoby niszczycielskie 

konsekwencje kryptograficzne, chociaż nie oznaczałoby bezpośrednio P = NP . Funkcje skrótu są 

często używane w aplikacjach (patrz 9.2.6), które wymagają właściwości jednokierunkowej, ale nie 

kompresji. W związku z tym przydatne jest rozróżnienie trzech klas funkcji (w oparciu o względną 

wielkość wejść i wyjść): 

1. (ogólne) funkcje skrótu. Są to funkcje zgodnie z definicją 9.1, zwykle z dodatkowymi 

jednostronnymi właściwościami, które kompresują wejścia o dowolnej długości na wyjścia n-bitowe. 

2. Funkcje kompresji (funkcje skrótu o stałym rozmiarze). Są to funkcje zgodnie z definicją 9.1, 

zazwyczaj z dodatkowymi właściwościami jednokierunkowymi, ale z ograniczoną domeną 

do wejść o stałych rozmiarach, to jest, kompresujących m-bitowe wejścia do n-bitowych sygnałów 

wyjściowych, m> n. 

3. Nieskompresowane funkcje jednokierunkowe. Są to funkcje skrótu o ustalonym rozmiarze, jak 

wyżej, z wyjątkiem tego, że n = m. Należą do nich jednokierunkowe permutacje i można je jawniej 

opisać jako funkcje nieodwracalne obliczeniowo. 

9.13 Przykład (OWF oparty na DES) Funkcję jednokierunkową można zbudować z DES lub 

dowolnego szyfru blokowego E, który zachowuje się zasadniczo jak funkcja losowa (patrz uwaga 

9.14), jak następuje: f(x) = Ek(x)⊕ x dla dowolnego ustalonego znanego klucza k. Jednokierunkowy 

charakter tej konstrukcji można udowodnić przy założeniu, że E jest losową permutacją. Następuje 

intuicyjny argument. Dla dowolnego wyboru y, znalezienie dowolnego x (i klucza k) takiego, że 

Ek(x)⊕ x  = y jest trudne, ponieważ dla dowolnego wybranego x, Ek(x) będzie zasadniczo losowy 

(dla dowolnego klawisza k), a więc tak będzie Ek(x) x; w związku z tym będzie to równe nie większej 

niż przypadkowa szansa. Podobnym rozumowaniem, jeśli ktoś próbuje użyć deszyfrowania i wybiera 

x, prawdopodobieństwo, że E-1
k (x⊕y) = x nie jest lepsze od przypadkowej szansy. Zatem f x) wydaje 

się być OWF. Podczas gdy f(x) nie jest OWHF (obsługuje tylko wejścia o stałej długości), można go 

rozszerzyć, aby uzyskać jeden (patrz algorytm 9.41) 

9.14 Uwaga (szyfrowanie blokowe i funkcje losowe) Informacje o funkcjach losowych i ich 

właściwościach, patrz x2.1.6. Jeśli szyfr blokowy zachowywał się jak funkcja losowa, to szyfrowanie 

i deszyfrowanie byłoby równoznaczne z wyszukiwaniem wartości w dużej tabeli liczb losowych; dla 

stałego wejścia mapowanie z klucza na wyjście zachowywałoby się jak losowe mapowanie. Jednak 

szyfry blokowe, takie jak DES, to bije, a zatem w najlepszym przypadku zachowanie to bardziej 

przypomina przypadkowe permutacje niż funkcje losowe. 

9.15 Przykład (jednokierunkowe z dwoma wejściami) Rozważmy f(x, k) = Ek(x), gdzie E oznacza 

DES. Nie jest to jednokierunkowa funkcja wspólnego wejścia (x, k), ponieważ biorąc pod uwagę 

dowolną wartość funkcji y = f(x,k), można wybrać dowolny klucz k’ i obliczyć x’ = E-1
k’ (y) daje 

obraz wstępny (x’, k’). Podobnie, f(x; k) nie jest jednokierunkową funkcją x, jeśli k jest znane, jako 

podane y = f(x,k) i k, deszyfrowanie y przy użyciu k/ (Jednak "czarna skrzynka", która oblicza f (x, 

k) dla ustalonego, nieznanego z zewnątrz k, jest jednokierunkową funkcją x). Natomiast f(x,k) jest 

jednokierunkową funkcją k; biorąc pod uwagę y = f(x, k) i x, nie wiadomo, jak znaleźć obraz wstępny 

k w mniej niż około 255 operacjach. (Ta ostatnia koncepcja jest wykorzystywana w jednorazowych 

schematach podpisu cyfrowego - patrz x11.6.2.) 

9.16 Przykład (OWF - mnożenie dużych liczb pierwszych) Dla odpowiednich wyborów liczb 



pierwszych p i q, f(p,q) = pq jest funkcją jednokierunkową: biorąc pod uwagę p i q, obliczanie n = pq 

jest łatwe, ale biorąc pod uwagę n, znalezienie p i q, czyli faktoryzacja całkowitoliczbowa, jest trudne. 

RSA i wiele innych systemów kryptograficznych polega na tej właściwości. Zwróć uwagę, że w 

przeciwieństwie do wielu funkcji jednokierunkowych ta funkcja f nie ma właściwości 

przypominających funkcję "losową". 

9.17 Przykład (OWF - potęgowanie w skończonych polach) Dla większości wyborów 

odpowiednio dużych liczb pierwszych p i dowolnego elementu α ∈ ℤ*
p wystarczająco dużej 

kolejności mnożenia (na przykład, generator), f(x) = αx mod p jest funkcją jednokierunkową. (Na 

przykład p nie może być takie, że wszystkie główne dzielniki p - 1 są małe, w przeciwnym razie 

dyskretny problem z logami jest możliwy do wykonania algorytmem Pohliga-Hellmana z 3.6.4.) f 

(x) jest obliczany z łatwością α x, i p przy użyciu techniki kwadratowej i wielokrotnej (algorytm 

2.143), ale dla większości opcji p trudno jest podać (y, p , α), aby znaleźć x w zakresie 0 ≤ x ≤ p - 2 

takie, że αx mod p = y, ze względu na widoczną trudność rozwiązywania dyskretnego problemu 

logarytmu (x3.6). Oczywiście dla określonych wartości f(x) funkcja może być odwrócona trywialnie. 

Na przykład odpowiednie preimages 1 i -1 są znane jako 0 i (p - 1) / 2, i obliczając f (x) dla dowolnego 

małego zestawu wartości dla x (np. x = 1,2,…,10), są również znane. Jednak w zasadzie w całym 

zakresie preimage y jest trudne do znalezienia. 

9.2.5 Relacje między właściwościami 

W tej sekcji przeanalizowano kilka relacji pomiędzy właściwościami funkcji mieszającej podanymi 

w poprzedniej sekcji. 

9.18 Fakty Odporność na kolizje implikuje odporność funkcji hashowania przed drugą fazą. 

Usprawiedliwienie. Załóżmy, że h ma odporność na kolizję. Napraw wejście xj. Jeśli h nie ma oporu 

2preimage, to możliwe jest znalezienie odrębnego wejścia xi takiego, że h(xi) = h(xj), w którym to 

przypadku (xi; xj) jest parą odrębnych wejść mieszających do tego samego wyjścia, zaprzeczenie 

odporności na kolizję. 

9.19 Uwaga (odporność jednokierunkowa vs. preimage i 2nd-preimage) Chociaż termin 

"jednokierunkowy" jest ogólnie rozumiany jako "odporny na preimage", w literaturze funkcji 

hashowej czasami używa się go również do implikowania, że funkcja jest druga-preimage odporne 

lub nieodwracalne obliczeniowo. (Obliczeniowo nieodwracalne jest bardziej jednoznacznym 

terminem dla odporności na obraz, gdy podobieństwa są unikalne, np. Dla jednokierunkowych 

permutacji.W przypadku, gdy istnieją dwa lub więcej preimages, funkcja nie może być obliczeniowo 

nieodwracalna, jeśli ktokolwiek może być Znalezione). Powoduje to niejasności, ponieważ 

odporność na 2-preimage nie gwarantuje odporności na obrazowanie (Uwaga 9.20), a odporność na 

obrazowanie nie gwarantuje odporności na 2-wcześniejsze obrazy. Próbuje się w ten sposób uniknąć 

niewykwalifikowanego użycia terminu "jednokierunkowy". 

9.20 Uwaga (odporność na kolizję nie gwarantuje rezystancji obrazu wstępnego) Niech g będzie 

funkcją hash, która jest odporna na kolizję i odwzorowuje wejścia o dowolnej długości na wyjścia n-

bitowe. Rozważmy funkcję h zdefiniowaną jako (tu i gdzie indziej, ||  oznacza konkatenację): 

 

 
 

Następnie h jest funkcją skrótu (n + 1), która jest odporna na kolizje, ale nie jest odporna na 

obrazowanie. Prostszym przykładem jest funkcja identyfikacji na wejściach o stałej długości, która 

jest kolizyjna i odporna na 2przekazy (preimages są unikatowe), ale nie jest odporna na obrazowanie 

wstępne. Chociaż takie patologiczne przykłady pokazują, że odporność na kolizję nie gwarantuje 

trudności w znalezieniu warunków wstępnych konkretnych (lub nawet większości) produktów hash, 

dla większości przypadków CRHF pojawiających się w praktyce wydaje się jednak rozsądne 

założenie, że odporność na kolizje rzeczywiście oznacza odporność na obrazowanie. 

9.21 Fakt (implikacje właściwości MAC) Niech hk będzie hashowaną funkcją skrótu, która jest 

algorytmem MAC na definicję 9.7 (a zatem ma właściwość odporności na obliczenia). Następnie hk 

jest, wbrew atakowi tekstu tekstowego przez przeciwnika bez znajomości klucza k, (i) zarówno 



odporny na 2 drugi obraz, jak i odporny na kolizje; oraz (ii) odporny na warunki wstępne (w 

odniesieniu do wkładu hash). Usprawiedliwienie. (I) zauważ, że odporność na obliczenia oznacza, że 

wyniki hash nie powinny być obliczane nawet przez osoby bez tajnego klucza k. Dla (ii), w drodze 

sprzeczności, załóżmy, że h nie były odporne na preimage. Następnie odzyskanie obrazu wstępnego 

x dla losowo wybranego wyniku mieszania y narusza odporność na obliczenia. 

9.2.6 Inne właściwości funkcji skrótu i aplikacje 

Większość nieskrytych funkcji skrótu powszechnie stosowanych w praktyce została pierwotnie 

zaprojektowana w celu zapewnienia integralności danych (patrz 9.6), w tym cyfrowego odcisków 

palców wiadomości w połączeniu z cyfrowymi podpisami (9.6.4). Większość z nich to w 

rzeczywistości MDC zaprojektowane z myślą o właściwościach preimage, 2nd-preimage lub 

odporności kolizji. Ponieważ jednokierunkowe funkcje są podstawowymi prymitywami 

kryptograficznymi, wiele z tych MHDC, które zazwyczaj wykazują nieformalne, nieformalne 

podejście do jednokierunkowości i losowości, zaproponowano do stosowania w różnych aplikacjach 

różniących się od integralności danych, w tym, jak omówiono poniżej: 

1. potwierdzenie wiedzy 

2. kluczowe wyprowadzenie 

3. generowanie liczby pseudolosowej 

Funkcje skrótu używane do potwierdzania wiedzy ułatwiają zobowiązanie się do wartości danych lub 

demonstrują posiadanie danych, bez ujawniania takich samych danych (do ewentualnego 

późniejszego punktu czasowego); weryfikacja jest możliwa przez strony posiadające dane. 

Przypomina to użycie MAC-ów, w których zasadniczo demonstruje się znajomość tajnego klucza 

(ale z demonstracją związaną z konkretną wiadomością). Właściwością wymaganych funkcji 

haszowania jest odporność na odbijanie obrazu (zob. Także odporność na częściową preimage 

poniżej). Konkretne przykłady obejmują wykorzystanie do weryfikacji hasła przy użyciu 

niezaszyfrowanych plików obrazów haseł, podpisów cyfrowych z symetrycznym kluczem, 

potwierdzenia klucza w uwierzytelnionych protokołach ustanawiania kluczy oraz datowania 

dokumentów lub znaczników czasu poprzez rejestrację kodu hash. Zasadniczo użycie funkcji 

mieszania dla celów innych niż pierwotnie zaprojektowane wymaga zachowania ostrożności, 

ponieważ takie aplikacje mogą wymagać dodatkowych właściwości, których te funkcje nie zostały 

zaprojektowane w celu zapewnienia; patrz Uwaga 9.22. Niezaszyfrowane funkcje mieszające 

posiadające właściwości związane z funkcjami jednokierunkowymi zostały jednak zaproponowane 

dla szerokiego zakresu aplikacji, w tym jak wspomniano powyżej: 

* wyprowadzania klucza - do obliczania sekwencji nowych kluczy z wcześniejszych kluczy. 

Podstawowym przykładem jest wyprowadzanie klucza w terminalach POS (POS); tutaj ważnym 

wymogiem jest to, że kompromis aktualnie aktywnych kluczy nie zagraża bezpieczeństwu 

poprzednich kluczy transakcji. Drugim przykładem jest generowanie jednorazowych sekwencji haseł 

opartych na funkcjach jednokierunkowych. 

* generowanie liczby pseudolosowej - generowanie sekwencji liczb, które mają różne właściwości 

losowości. (Generator liczb pseudolosowych może być wykorzystywany między innymi do 

konstruowania szyfrów bloków symetrycznych). Ze względu na trudność tworzenia kryptograficznie 

silne liczby pseudolosowe nie powinny być używane w tym celu, chyba że wymagania dotyczące 

losowości są zrozumiałe, a MDC jest zweryfikowany, aby je spełnić. 

W przypadku aplikacji bezpośrednio powyżej, zamiast funkcji mieszania, prymityw kryptograficzny, 

który jest potrzebny, może być funkcją pseudolosową (lub kluczowaną funkcją pseudolosową). 

9.22 Uwaga (korzystanie z MDC) Wiele MDC używanych w praktyce może wydawać się spełniać 

dodatkowe wymagania wykraczające poza te, dla których zostały pierwotnie zaprojektowane. 

Niemniej jednak, użycie arbitralnych funkcji skrótu nie może być zalecane dla jakichkolwiek 

aplikacji bez dokładnej analizy precyzyjnie identyfikującej zarówno krytyczne właściwości 

wymagane przez aplikację, jak i te dostarczane przez daną funkcję (porównaj 9.5.2). 

Dodatkowe właściwości jednokierunkowych funkcji skrótu 

Dodatkowe właściwości jednokierunkowych funkcji skrótu, o których wspominają wyżej 

wymienione aplikacje, obejmują następujące elementy. 



1. Brak korelacji. Bity wejściowe i bity wyjściowe nie powinny być skorelowane. W związku z tym 

pożądana jest właściwość lawinowa podobna do dobrych szyfrów blokowych, przy czym każdy bit 

wejściowy wpływa na każdy bit wyjściowy. (To wyklucza funkcje mieszania, dla których opór przed 

obrazem nie implikuje oporu 2nd-preimage po prostu ze względu na funkcję skutecznie ignorującą 

podzbiór bitów wejściowych.) 

2. odporność na kolizje. Powinno być trudno znaleźć dowolne dwa wejścia x, x’ takie, że h(x)  i h(x’) 

różnią się tylko małą liczbą bitów. 

3. odporność na częściową preimage lub lokalną jednokierunkowość. Powinny być tak trudne do 

odzyskania dowolnego podłańcucha, aby odzyskać całe wejście. Co więcej, nawet jeśli część danych 

wejściowych jest znana, powinno być trudno znaleźć pozostałą część (na przykład, jeśli bity 

wejściowe t nie są znane, to aby znaleźć te bity, powinny być wykonywane średnio 2t-1 operacje 

mieszania). 

Częściowa odporność na obrazowanie jest nieodzownym wymogiem w niektórych z proponowanych 

zastosowań 9.5.2. Jednym z przykładów, w którym wymagana jest odporność na kolizję, jest użycie 

tylko połowy bitów wyjściowych funkcji mieszającej. Wiele z tych właściwości można podsumować 

jako wymogi, które nie są ani lokalnymi, ani globalnymi słabościami statystycznymi; funkcja hash 

nie powinna być słabsza w odniesieniu do niektórych elementów jej wejścia lub wyjścia niż inne, a 

wszystkie bity powinny być równie trudne. Niektóre z nich można nazwać właściwościami 

certyfikującymi - właściwości, które intuicyjnie wydają się pożądane, chociaż nie można wykazać, 

że są bezpośrednio potrzebne. 

 

9.3 Podstawowe konstrukcje i ogólne wyniki 

Większość nieskrytych funkcji skrótu h jest zaprojektowanych jako procesy iteracyjne, które łączą 

wartości arbitralne z wejściami, poprzez przetwarzanie kolejnych bloków o stałym rozmiarze wejścia, 

jak pokazano na rysunku 9.2. 

 



 
Wejście mieszające x o dowolnej skończonej długości jest podzielone na r-bitowe bloki o stałej 

długości xi. Ta obróbka wstępna zazwyczaj wymaga dołączenia dodatkowych bitów (wypełnienia), 

niezbędnych do uzyskania całkowitej długości bitów, która jest wielokrotnością długości bloku r, i 

często obejmuje (ze względów bezpieczeństwa) blok lub częściowy blok wskazujący długość bitową 

niepodzielonego produktu wkład. Każdy blok xi służy następnie jako wejście do wewnętrznej funkcji 

skrótu o stałej wielkości f, funkcji kompresji h, która oblicza nowy wynik pośredni długości bitowej 

n dla pewnej ustalonej n, w zależności od poprzedniego n-bitowego wyniku pośredniego i następny 

blok wejściowy xi. Część Hi oznacza wynik częściowy po etapie i, ogólny proces dla iterowanej 

funkcji hash z wejściem x = x1x2…xt może być modelowany w następujący sposób: 

 

 
 
Hi-1 służy jako n-bitowa zmienna łańcuchowa pomiędzy etapem i - 1 a etapem i, a H0 jest predefiniowaną 

wartością początkową lub wartością inicjującą (IV). Opcjonalna transformacja wyjściowa g (patrz Rysunek 

9.2) jest używana w ostatnim kroku do odwzorowania n-bitowej zmiennej łańcuchowej na m-bitowy wynik g 

(Ht); g jest często mapowaniem tożsamości g(Ht) = Ht. Poszczególne funkcje mieszające różnią się 

charakterem przetwarzania wstępnego, kompresji i transformacji wyjściowej. 

9.3.2 Ogólne konstrukcje i rozszerzenia 

Na początek podano przykład demonstrujący niepewną konstrukcję. Następnie omówiono kilka bezpiecznych 

ogólnych konstrukcji. 

9.23 Przykład (niepewne trywialne rozszerzenie OWHF do CRHF) W przypadku, gdy iterowane OWHF h dające 

n-bitowe wartości mieszające nie są odporne na kolizje (np. Gdy możliwy jest kolizja 2n/2 urodzinowy atak  



patrz 9.7.1) może zaproponować skonstruowanie z h  CRHF, używając jako wyjścia konkatenacji dwóch 

ostatnich n-bitowych zmiennych łańcuchowych, tak, że komunikat t-bloku ma wartość mieszającą Ht-1||Ht 

zamiast Ht. Jest to niezabezpieczone, ponieważ końcowy blok komunikatu xt może być stały wraz z Ht, 

zmniejszając problem ze znalezieniem kolizji na Ht-1 dla h. 

Rozszerzanie funkcji kompresji o funkcje mieszające 

Fakt 9.24 stwierdza istotną zależność pomiędzy odpornymi na kolizję funkcjami kompresji a odpornymi na 

kolizję funkcjami skrótu. Nie tylko ten pierwszy można rozszerzyć na drugi, ale można to zrobić skutecznie, 

stosując Meta-Metodę Merkle'a z algorytmem 9.25 (zwaną także konstrukcją Merkle-Damg ° ard). Zmniejsza 

to problem znalezienia takiej funkcji mieszania do znalezienia takiej funkcji kompresji. 

9.24 Fakt (rozszerzanie funkcji kompresji) Dowolna funkcja kompresji f, która jest odporna na kolizje, może 

zostać rozszerzona na odporną na kolizję funkcję skrótu h (przyjmującą arbitralne długości). 

9.25 Algorytm Meta-metoda Merkle'a dla mieszania 

WEJŚCIE: funkcja kompresji f, która jest odporna na kolizje. 

WYJŚCIE: funkcja hash bez przydziału h, która jest odporna na kolizje. 

1. Załóżmy, że f mapuje (n + r) -bitowe wejścia na n-bitowe wyjścia (dla konkretności, rozważ n = 

128 i r = 512). Zbuduj funkcję mieszającą  h z f, uzyskując n-bitowe wartości mieszania, następująco. 

2. Przerwij wejście x o długości bitowej b na bloki x1x2…xt każda z długością bitową r, wypełnij ostatni blok xt 

bitami 0, jeśli to konieczne. 

3. Zdefiniuj dodatkowy blok końcowy xt + 1, blok długości, aby pomieścić binarny z wyrównaniem do prawej 

reprezentacja b (zakładamy, że b < 2r). 

4. Niech 0j reprezentuje łańcuch bitów j 0, zdefiniuj n-bitową wartość mieszającą x będzie 

h (x) = Ht + 1 = f(Ht jj xt + 1) obliczane z: 

H0 = 0n; Hi = f (Hi-1 || xi) , 1 ≤ i t + 1  

Dowód, że wynikowa funkcja h jest odporna na kolizję, wynika z prostego argumentu, że kolizja dla h 

implikuje kolizję dla f dla pewnego etapu i. Włączenie bloku długości, który skutecznie koduje wszystkie 

komunikaty tak, że żadne zakodowane wejście nie jest końcem żadnego innego zakodowanego wejścia, jest 

niezbędne dla tego rozumowania. Dodanie takiego bloku długości jest czasami nazywane wzmocnieniem 

Merkle-Damg (wzmocnienie MD), które jest teraz określane osobno dla przyszłego odniesienia. 

9.26 Wzmocnienie MD algorytmu 

Przed haszowaniem komunikat x = x1x2…xt (gdzie xi jest blokiem długości bitowej r odpowiednim dla 

odpowiedniej funkcji kompresji) o długości bitowej b, dopisz ostateczny blok długości, xt + 1, zawierający 

(powiedzmy) wyrównany do prawej binarna reprezentacja b. (To zakłada b < 2r.) 

Kaskadowe funkcje mieszające 

9.27 Fakt (kaskadowanie funkcji skrótu) Jeśli h1 lub h2 jest funkcją mieszania odpornego na kolizję, wówczas 

h(x) = h1(x) ||  h2(x) jest odporną na kolizję funkcją mieszającą. Jeśli zarówno h1, jak i h2 w Fakcie 9.27 są n-

bitowymi funkcjami skrótu, to h daje wyjścia 2n-bitowe; odwzorowanie tego z powrotem na n-bitowe wyjście 

przez n-bitową funkcję odporną na kolizję (h1 i h2 są kandydatami) spowodowałoby, że ogólne mapowanie 

będzie odporne na kolizje. Jeżeli h1 i h2 są niezależne, to znalezienie kolizji dla h wymaga znalezienia kolizji 

dla obu jednocześnie (to jest na tym samym wejściu), z której można oczekiwać, że wymaga wysiłku, aby 



zaatakować je indywidualnie. Zapewnia to prosty, ale skuteczny sposób (prawie na pewno) zwiększania 

wytrzymałości przy użyciu tylko dostępnych komponentów. 

9.3.3 Szczegóły formatowania i inicjalizacji 

9.28 Uwaga (reprezentacja danych) Ponieważ wartości hash zależą od dokładnych łańcuchów bitów, różne 

reprezentacje danych (np. ASCII vs. EBCDIC) muszą zostać przekonwertowane do wspólnego formatu przed 

obliczeniem wartości mieszania. 

(i) Wypełnienie i bloki długości 

W przypadku metod mieszania blok po bloku, dodatkowe bity są zwykle dołączane do wejściowego łańcucha 

mieszającego przed haszowaniem, aby dodać je do pewnej liczby bitów, które stanowią wielokrotność 

odpowiedniego rozmiaru bloku. Bity dopełniające nie muszą być przekazywane / przechowywane same, pod 

warunkiem, że nadawca i odbiorca uzgodnią konwencję. 

9.29 Metoda wypełniania algorytmu 1 

WEJŚCIE : dane x; długość bitowa n dając blokowanie wprowadzania danych do etapu przetwarzania. 

WYJŚCIE: dane x’, z długością  bitową a wielokrotnością n. 

1. Dołącz do x jako kilka (możliwie zero) 0 bitów, jeśli jest to konieczne, aby otrzymać ciąg x’, którego bitlength 

jest wielokrotnością n. 

9.30 Metoda wypełniania algorytmu 2 

INPUT: dane x; długość biotowa n dając blokowanie wprowadzania danych do etapu przetwarzania. 

WYJŚCIE: dane x’, z długości bitowej a wielokrotnością n. 

1. Dołącz do x pojedynczego 1-bitowego. 

2. Następnie dodaj jak mało (możliwie zero) 0 bitów, aby uzyskać ciąg x’, którego długoś bitowa jest 

wielokrotnością n. 

9.31 Uwaga (niejednoznaczne wypełnianie) Metoda wypełniania 1 jest niejednoznaczna - ciągnięcie 0 bitów 

oryginalnych danych nie może być odróżniane od tych dodawanych podczas wypełniania. Takie metody są 

dopuszczalne, jeżeli odbiorca zna dane o długości danych (przed wypełnieniem) innymi sposobami. Metoda 

wypełniania 2 nie jest niejednoznaczna - każdy wyściełany ciąg x’ odpowiada unikatowemu niepodzielonemu 

łańcuchowi x. Kiedy bit pierwotnych danych x jest już wielokrotnością n, metoda wypełniania 2 powoduje 

utworzenie dodatkowego bloku. 

9.32 Uwaga (bloki o dołączonych długościach) Dołączanie logicznego bloku długości przed haszowaniem 

zapobiega kolizjom i atakom pseudo-kolizyjnym, które znajdują drugie wiadomości o różnej długości, w tym 

trywialne kolizje losowych IV (przykład 9.96), długotrwałe ataki (Fakt 9.37) i ataki ze stałymi punktami (s. 374). 

To dalej uzasadnia użycie MDstrengthening (Algorytm 9.26). Ciągłe bloki długości i dopełnienie są często 

łączone. W przypadku metody wypełniania 2, pole długości o wstępnie określonej długości bitów może 

zastąpić ostateczne 0-bitów dopełnione, jeśli wypełnienie w przeciwnym razie spowoduje, że w lub więcej 

zbędnych bity będą. Zgodnie z wcześniej uzgodnioną konwencją, pole długości zazwyczaj określa długość 

bitowąoryginalnego komunikatu. (Jeśli zostanie użyty zamiast tego, aby określić liczbę dołączonych bitów 

dopełniających, nie można wykryć usunięcia wiodących bloków.) 

(ii) IV 

Niezależnie od tego, czy IV jest ustalony, jest losowo wybierany na obliczanie funkcji hash, czy też jest funkcją 

wprowadzania danych, to samo IV musi być użyte do wygenerowania i zweryfikowania wartości hash. Jeśli 



nie jest znane a priori przez weryfikatora, musi zostać przesłane wraz z wiadomością. W tym ostatnim 

przypadku powinno się to zasadniczo odbywać z zapewnioną integralnością (aby zmniejszyć stopień swobody 

przyznanej przeciwnikom, zgodnie z zasadą, że funkcje haszowania powinny być zdefiniowane za pomocą 

stałego lub małego zbioru dopuszczalnych wartości IV). 

9.3.4 Cele bezpieczeństwa i podstawowe ataki 

W ramach oceny bezpieczeństwa obliczeniowego funkcji haszujących należy zrozumieć cele zarówno 

projektanta funkcji hashowych, jak i przeciwnika. Biorąc pod uwagę określoną funkcję hash, pożądane jest, 

aby móc udowodnić niższą granicę złożoności atakowania go w określonych scenariuszach, przy możliwie jak 

najmniejszej lub mniejszej liczbie założeń. Jednak takie wyniki są ograniczone. Zazwyczaj najlepszymi 

dostępnymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa konkretnej funkcji skrótu jest złożoność (najbardziej 

efektywnego) stosowanego znanego ataku, który daje górną granicę bezpieczeństwa. Atak złożoności 2t to 

taki, który wymaga około 2t operacji, z których każda jest odpowiednią jednostką pracy (np. Jedno wykonanie 

funkcji kompresji lub jedno szyfrowanie bazowego szyfru). Należy również wziąć pod uwagę złożoność ataku 

(tj. Wymaganą pamięć masową). 

(i) Ataki na rozmiar bitowy MDC 

Biorąc pod uwagę wartość stałą x z n-bitowym hash h (x), metoda naiwna dla znalezienia wejścia kolidującego 

z x jest wyborem losowego łańcucha bitowego x’ (o ograniczonej długości bitowej) i sprawdzenia, czy h(x’) = 

h(x). Koszt może wynosić tylko jedna ocena funkcji kompresji, a pamięć jest pomijalna. Zakładając, że kod 

skrótu przybliża jednolitą zmienną losową, prawdopodobieństwo dopasowania wynosi 2-n. Wynika to z faktu 

9.33, który wskazuje również wysiłek wymagany do znalezienia kolizji, jeśli x może być swobodnie wybierany. 

Definicja 9.34 jest motywowana celem projektowania, że najlepszy możliwy atak powinien wymagać nie 

mniej niż takiego poziomu wysiłku, tj. Zasadniczo brutalnej siły. 

9.33 Fakt (podstawowe ataki hashowe) W przypadku n-bitowej funkcji hash h, można oczekiwać ataku 

odgadywania, aby znaleźć obraz wstępny lub drugi obraz wstępny w ramach operacji haszowania 2n. Dla 

przeciwnika zdolnego do wybierania wiadomości, atak urodzinowy (patrz 9.7.1) pozwala na kolizowanie par 

wiadomości x, x’ z h(x) = h(x’), które można znaleźć w około 2n/2 operacjach i pomijalnej pamięci.  

9.34 Definicja n-bitowa funkcja hash bez przynależności ma idealne zabezpieczenie, jeśli: (1) biorąc pod 

uwagę wynik skrótu, tworząc każdy z obrazów wstępnych i drugi obraz wstępny, wymaga około 2n operacji; 

oraz (2) wykonanie kolizji wymaga około 2n/2 operacji. 

(ii) Ataki na przestrzeni klucza MAC 

Podjęto próbę określenia klucza MAC przy użyciu wyczerpującego wyszukiwania. W przypadku jednej znanej 

pary text-MAC atakujący może obliczyć n-bitowy MAC w tym tekście pod wszystkimi możliwymi kluczami, a 

następnie sprawdzić, które z wyliczonych wartości MAC zgadza się z wartością znanej pary. W przypadku 

przestrzeni klucza t-bitowego wymaga to operacji 2t MAC, po których oczekuje się, że klucze kandydatów 1 + 

2t-n pozostaną. Zakładając, że MAC zachowuje się jak losowe mapowanie, można wykazać, że można 

sprowadzić to do unikalnego klucza, testując klucze kandydujące za pomocą nieco ponad t/n par tekst-MAC. 

Idealnie, klucz MAC (lub informacja o równoważnej kryptografii wartości) nie byłaby możliwa do odzyskania 

w mniej niż 2t operacjach. Jako probabilistyczny atak na przestrzeń klucza MAC odróżniającą się od 

odzyskiwania klucza, zauważ, że dla klucza t-bitowego i stałego wejścia, losowo odgadnięty klucz da 

poprawny (n-bitowy) MAC z prawdopodobieństwem ≈ 2-t dla t < n. 

(iii) Ataki na romiar bitowy MAC 

Fałszowanie MAC polega na wytworzeniu dowolnego wejścia x i odpowiedniego poprawnego MAC bez 

uzyskania tego ostatniego od kogokolwiek, kto zna klucz. W przypadku n-bitowego algorytmu MAC, 

zgadywanie aMAC dla danego wejścia, lub odgadywanie wstępnego obrazu dla danego wyjścia MAC, ma 



prawdopodobieństwo powodzenia około 2-n, jak w przypadku MDC. Różnica polega jednak na tym, że 

odgadnięte wartości MAC nie mogą być weryfikowane off-line bez znanych par text-MAC - albo znajomość 

klucza, albo "black-box", która zapewniaMACs dla danych wejść (tj. Wybrany tekst scenariusz) jest 

wymagany. Ponieważ trywialne odzyskiwanie klawisza MAC umożliwia fałszerstwo, należy również wziąć pod 

uwagę atak na przestrzeń klucza t-bitowego (patrz wyżej). Idealnie przeciwnik nie byłby w stanie wytworzyć 

nowych (poprawnych) par text-MAC (x, y) z prawdopodobieństwem znacząco lepszym niż max (2-t; 2-n), tj. Im 

lepiej zgadujemy klucz lub MAC-a wartość. 

(iv) Ataki wykorzystujące wstępne obliczenia, wiele celów i długie wiadomości 

9.35 Uwaga (wstępne obliczenie wartości skrótu) W przypadku zarówno preimage, jak i second preimage 

attacks, przeciwnik, który dokonuje wstępnego obliczania dużej liczby funkcji hash, parowanie wejścia-

wyjścia z preobliczeniami plus magazynowanie dla kolejnego czasu ataku. Na przykład, dla 64-bitowej 

wartości hash, jeśli losowo wybiera się 240 wejść, oblicza swoje wartości mieszania i przechowuje (wartość 

mieszania, dane wejściowe), które są indeksowane przez wartość mieszającą, to obliczenie czasu O(240) czasu 

i przestrzeni pozwala przeciwnikowi aby zwiększyć prawdopodobieństwo znalezienia obrazu wstępnego (na 

jedno kolejne obliczanie funkcji skrótu) z 2-64 do 2-24. Podobnie prawdopodobieństwo znalezienia drugiego 

obrazu wstępnego wzrasta do r razy jego pierwotnej wartości (gdy nie są znane zapamiętane pary), jeśli pary 

wejściowo-wyjściowe OWHF są wstępnie obliczane i zestawiane w tabeli. 

9.36 Uwaga (efekt równoległych celów dla OWHF) W podstawowym ataku przeciwnik szuka drugiego 

przedimka dla jednego ustalonego celu (obrazu obliczonego na podstawie pierwszego obrazu wstępnego). 

Jeśli istnieją cele r, a celem jest znalezienie drugiego preimage dla dowolnego z tych r, to 

prawdopodobieństwo sukcesu wzrasta do r razy pierwotnego prawdopodobieństwa. Jednym z implikacji jest 

to, że przy użyciu funkcji mieszania w połączeniu z kluczowymi prymitywami, takimi jak cyfrowe podpisy, 

wielokrotne użycie klucza prymitywów może osłabiać bezpieczeństwo połączonego mechanizmu w 

następującym znaczeniu. Jeśli dostępne są komunikaty podpisane r, prawdopodobieństwo kolizji mieszania 

wzrasta r-fold (patrz Uwaga 9.35), a zderzające się wiadomości dają równoważne podpisy, których przeciwnik 

nie mógł sam obliczyć off-line. Fakt 9.37 odzwierciedla pokrewną strategię ataku, która może stanowić 

problem podczas używania iterowanych funkcji skrótu w długich wiadomościach. 

9.37 Fakt (atak długimi wiadomościami dla drugiego preimage) Niech h będzie iterowaną n-bitową funkcją 

mieszającą z funkcją kompresji f (jak w równaniu (9.1), bez wzmocnienia MM). Niech x będzie komunikatem 

składającym się z t bloków. Następnie drugi preimage dla h (x) można znaleźć w czasie (2n/s) + s operacji f, 

oraz w przestrzeni n(s + lg (s)) bitów, dla dowolnego s z zakresu 1 ≤  s ≤ min (t, 2n/2). Usprawiedliwienie. Pomysł 

polega na wykorzystaniu ataku urodzinowego na pośrednie wyniki hashowania; szkic do wyboru s = t 

następuje. Oblicz h(x), zapisując (Hi , i) dla każdego z pośrednich wyników mieszania t Hi odpowiadających t 

wejściowym blokom xi w tabeli, tak, że mogą one później być indeksowane według wartości. Oblicz h(z) dla 

losowych wyborów z, sprawdzając kolizję z udziałem h(z) w tabeli, aż do znalezienia; około 2n/ s wartości z 

będą wymagane przez paradoks urodzin. Zidentyfikuj indeks j z tabeli odpowiedzialnej za kolizję; wejście zxj 

+ 1xj + 2… xt następnie koliduje z x. 

9.38 Uwaga (implikacja długich komunikatów) Fakt 9.37 sugeruje, że w przypadku "długich" wiadomości, 

obraz 2-giego jest zazwyczaj łatwiejszy do znalezienia niż obraz wstępny (ten ostatni wykonuje co najwyżej 

operacje 2n), stając się moreso o długości x. Dla t ≥ 2n/2, obliczenie minimalizowane jest przez wybranie s = 

2n/2, w którym to przypadku koszt drugiego rzędu kosztuje około 2n/2 egzekucji f (porównywalne do trudności 

znalezienia kolizji). 

9.3.5 Wymagane bity do praktycznego zabezpieczenia 

Załóżmy, że funkcja skrótu generuje bitowe wartości mieszania, a jako reprezentatywny wzorzec zakłada, że 

280 (ale nie mniej) operacji jest akceptowalnie wykraczających poza możliwości obliczeniowe.2 Następnie 

można sformułować następujące stwierdzenia dotyczące n. 



1. W przypadku OWHF, n≥ 80 jest wymagane. Wyczerpujące ataki off-line wymagają co najwyżej 2n operacje; 

może to zostać zmniejszone poprzez wcześniejsze obliczenia (uwaga 9.35). 

2. W przypadku CRHF, n ≥ 160 jest wymagane. Ataki urodzinowe mają zastosowanie (fakt 9.33). 

3. W przypadku MAC, n ≥ 64 wraz z kluczem MAC o długości 64-80 bitów jest wystarczający dla większości 

aplikacji i środowisk. Jeśli pojedynczy klucz MAC pozostanie w użyciu, ataki off-line mogą być możliwe dzięki 

jednej lub kilku parom text-MAC; ale dla właściwego Algorytm MAC, preimage i 2nd-preimage resistance (jak 

również odporność na kolizje) powinny wynikać bezpośrednio z braku znajomości klucza, a tym samym 

bezpieczeństwa w odniesieniu do takich ataków powinno zależeć od kluczy, a nie od n. Do ataków 

wymagające zapytań on-line, można zastosować dodatkowe kontrole w celu ograniczenia liczby takich 

zapytań, ograniczyć format wejść MAC lub uniemożliwić ujawnienie adresów MAC dla losowych (wybranych 

tekstu) danych wejściowych. Biorąc pod uwagę specjalne kontrole, wartości są tak małe jak n = 32 lub 40 

może być do zaakceptowania; ale zaleca się ostrożność, ponieważ nawet z jednorazowymi kluczami MAC, 

szansa, że losowo wylosowanyMAC jest poprawny to 2-n i odpowiednie czynniki to całkowita liczba prób, 

którym system podlega w całym okresie użytkowania, oraz konsekwencje pojedynczego udanego 

fałszerstwa. Wytyczne te mogą zostać nieco złagodzone, jeśli przyjęto niższy próg niewykonalności 

obliczeniowej (np. 264 zamiast 280). Należy jednak wziąć pod uwagę, że zarówno w przypadku CRHF, jak i 

OWHF nie można przeprowadzać ataków typu off-line, ale zazwyczaj można je zrównoleglić. Ataki z użyciem 

klucza MAC mogą być również zsynchronizowane. 

9.4 Niezaszyfrowane funkcje skrótu (MDC) 

Przejście od ogólnych właściwości i konstrukcji do konkretnych funkcji skrótu jest teraz wykonywane, aw tej 

sekcji rozważana jest podklasa nie zakodowanych funkcji skrótu, znanych jako kody wykrywania modyfikacji 

(MDC). Z strukturalnego punktu widzenia mogą one być podzielone na kategorie w zależności od charakteru 

operacji obejmujących ich wewnętrzne funkcje kompresji. Z tego punktu widzenia, trzy najszersze kategorie 

iterowanych funkcji skrótu, które badano do tej pory, to funkcje mieszania oparte na szyfrach blokowych, 

niestandardowych funkcjach skrótu i funkcjach mieszania opartych na modułowej arytmetyki. Dostosowane 

funkcje haszowania są zaprojektowane specjalnie dla mieszania, z myślą o szybkości i niezależne od innych 

podkomponentów systemu (np. Szyfru blokowego lub modułowych podkomponentów mnożenia, które 

mogą już być obecne dla celów nie-haseł). Podobnie jak w przypadku szyfrów blokowych do szyfrowania (na 

przykład 8- lub 12-okrągłych DES w porównaniu z 16-okrągłymi DES), bezpieczeństwo komputerów Mac 

często odbywa się kosztem prędkości, i kompromisy są zwykle dokonywane. W szczególnym przypadku w 

przypadku bloków CDC opartych na szyfrach, dobrze zabezpieczony schemat Merkle  ze stopą 0,276 (patrz 

definicja 9.40) jest znany, ale mało używany, podczas gdy MDC-2 jest powszechnie uważany za (ale 

niewiarygodnie) bezpieczne, ma stawkę = 0,5, i otrzymuje znacznie większą uwagę w praktyce. 

9.4.1 Funkcje skrótu oparte na szyfrach blokowych 

Praktyczną motywacją do konstruowania funkcji haszujących z szyfrów blokowych jest to, że jeśli wydajna 

implementacja szyfru blokowego jest już dostępna w systemie (zarówno w sprzęcie, jak i oprogramowaniu), 

wówczas użycie go jako centralnego komponentu funkcji mieszającej może zapewnić tę drugą funkcję. za 

niewielką dodatkową opłatą. (Nie zawsze uzasadnioną) jest nadzieja, że dobry szyfr blokowy może służyć jako 

blok do tworzenia funkcji mieszania o właściwościach odpowiednich dla różnych aplikacji. Podano 

konstrukcje dla funkcji mieszających, które są "prawdopodobnie bezpieczne", przy założeniu pewnych 

idealnych właściwości bazowego szyfrowania blokowego. Szyfrowanie blokowe nie ma jednak właściwości 

funkcji losowych (na przykład są one odwracalne - patrz uwaga 9.14). Ponadto, w praktyce, szyfry blokowe 

zwykle wykazują dodatkowe prawidłowości lub słabości (patrz 9.7.4). Na przykład dla szyfrów blokowych E 

podwójne szyfrowanie za pomocą kaskady szyfrowania-deszyfrowania (E-D) za pomocą klawiszy K1, K2 

powoduje mapowanie tożsamości, gdy K1 = K2. Podsumowując, chociaż znane są różne niezbędne warunki, 

nie jest jasne, jakie dokładnie wymagania szyfru blokowego są wystarczające do skonstruowania bezpiecznej 



funkcji mieszającej, a właściwości odpowiednie dla szyfru blokowego (np. Odporność na atak tekstowy 

wybrany) mogą nie gwarantować dobra funkcja skrótu. W poniższych konstrukcjach stosuje się definicję 9.39. 

9.39 Definicja Szyfr blokowy (n, r) jest szyfrem blokowym definiującym funkcję odwracalną z n-bitowych 

jawnych tekstów na n-bitowe zaszyfrowane teksty za pomocą klucza r-bitowego. Jeśli E jest takim szyfrem, 

wówczas Ek(x) oznacza szyfrowanie x pod klawiszem k. Omówienie funkcji skrótu zbudowanych z n-bitowych 

szyfrów blokowych jest podzielone między te, które generują wartości skrótu o jednej długości (n-bit) i 

podwójnej długości (2n-bitów), gdzie pojedyncze i podwójne są zależne od rozmiaru bloku szyfru wydajność. 

Przy założeniu, że obliczenia 264 operacji są niewykonalne,  celem funkcji skrótu o pojedynczej długości jest 

zapewnienie OWHF dla szyfrów o długości bloku bliskiej n = 64, lub zapewnienie CRHF dla blokowych długości 

bloków w pobliżu n = 128. Motywacja dla podwójnego - długie funkcje skrótu to, że istnieje wiele n-bitowych 

szyfrów blokowych o rozmiarze około n = 64, a jednokreskowe kody hashowe tego rozmiaru nie są odporne 

na kolizje. Dla takich szyfrów celem jest uzyskanie kodów hash o długości bitowej 2n, które są CRHF. W 

najprostszym przypadku rozmiar klucza wykorzystywanego w takich funkcjach skrótu jest w przybliżeniu taki 

sam jak długość bloku szyfru (tj. N bitów). W innych przypadkach funkcje mieszające używają większych (np. 

Podwójnej długości) klawiszy. Inną cechą charakterystyczną, którą można zauważyć w takich funkcjach 

skrótu, jest liczba operacji szyfrowania blokowego, wymaganych do wytworzenia wyjściowego hashu o 

długości blokady równej długości szyfrowania, co uzasadnia następującą definicję. 

9.40 Definicja Niech h będzie iterowaną funkcją haszującą zbudowaną z szyfru blokowego, z funkcją 

kompresji f, która wykonuje szyfrowanie bloku s, aby przetworzyć każdy kolejny n-bitowy blok komunikatu. 

Wtedy współczynnik h wynosi 1/s. Algorytmy Matyas-Meyer-Oseas i MDC-2 są podstawą, odpowiednio, 

dwóch ogólnych funkcji skrótu w standardzie ISO 10118-2, z których każdy pozwala na użycie dowolnego n-

bitowego bloku E i dostarczenie hash-kodu o długości bitowej m ≤ n i m ≤ 2n, odpowiednio 

(i) MDC o pojedynczej długości stawki 1 

Pierwsze trzy schematy opisane poniżej i zilustrowane na rysunku 9.3 są ściśle powiązanymi funkcjami skrótu 

o pojedynczej długości opartymi na szyfrach blokowych. Korzystają z następujących predefiniowanych 

składników: 

1. ogólny n-bitowy blokowy szyfr EK sparametryzowany za pomocą klucza symetrycznego K; 

2. funkcja g odwzorowująca n-bitowe wejścia na klucze K odpowiednie dla E (jeśli klucze dla E mają także 

długość n, g może być funkcją identyfikującą); i 

3. stała (zwykle n-bitowa) wartość początkowa IV, odpowiednia do użycia z E. 

 

 

 



9.41 Algorytm Matyas-Meyer-Oseas  

WEJŚCIE : łańcuch bitowy x. 

WYJŚCIE: n-bitowy kod mieszający x. 

1. Wejście x jest podzielone na n-bitowe bloki i wypełnione, jeśli to konieczne, aby ukończyć ostatni blok. 

Oznaczono wiadomość blokową składającą się z t n-bitowych bloków: x1x2 … xt. Stały nbitowa wartość 

początkowa IV musi być wcześniej określona. 

2. Wyjście jest określone przez Ht: H0 = IV; Hi = Eg(Hi-1) (xi) ⊕ xi; 1 ≤ i  ≤ t. 

9.42 Algorytm Davies-Meyer hash 

WEJSCIE: łańcuch bitowy x. 

WYJŚCIE: n-bitowy kod mieszający x. 

1. Wejście x jest podzielone na k-bitowe bloki, gdzie k jest kluczem, i wypełnione, jeśli to konieczne, aby 

ukończyć ostatni blok. Oznaczenie wiadomości z tłoku składającej się z t-bitowych bloków: x1x2 … xt. Stała n-

bitowa wartość początkowa IV musi być wcześniej określona. 

2. Wyjście jest określone przez Ht: H0 = IV; Hi = Exi (Hi-1) ⊕ Hi-1; 1≤ i ≤ t. 

9.43 Algorytm Miyaguchi-Preneel  

Schemat ten jest identyczny z algorytmem 9.41, z wyjątkiem wyjścia Hi-1 z poprzedniego etap jest również 

XORowane do etapu obecnego. Dokładniej, Hi jest przedefiniowane jako: H0 = IV; Hi = Eg(Hi-1) (xi) ⊕ xi ⊕ Hi-1; 

1 ≤ i ≤ t. 

9.44 Uwaga (podwójne schematy) Hash Daviesa-Meyera może być postrzegany jako "podwójny" z Maty- 

Meyer-Oseas, w tym sensie, że xi i Hi-1 odtwarzają odwrócone role. Kiedy DES jest używany jako szyfr blokowy 

w Davies-Meyer, dane wejściowe są przetwarzane w blokach 56-bitowych (współczynnik wydajności 56 /64 

< 1), podczas gdy Matyas-Meyer-Oseas i Miyaguchi-Preneel przetwarzają 64-bitowe bloki. 

9.45 Uwaga (zabezpieczenie przed czarną skrzynką) Oprócz argumentów heurystycznych podanych w 

przykładzie 9.13, wydaje się, że wszystkie trzy algorytmy 9, 41, 9, 42 i 9.43 dają funkcje mieszające, które są 

prawdopodobnie bezpieczne w ramach odpowiedniego modelu "czarnej skrzynki" (np. zakładając, że E ma 

wymagane właściwości losowości i że ataki nie mogą wykorzystywać żadnych specjalnych właściwości lub 

wewnętrzne szczegóły E). "Zabezpieczenie" oznacza tutaj, że znalezienie podobrazów i kolizji (w 

rzeczywistości pseudoimimages i pseudo-zderzeń - patrz x9.7.2) wymaga odpowiednio 2n i 2n = 2 n-bitowych 

operacji szyfrowania blokowego. Ze względu na ich jednolity charakter, żaden z nich nie jest odporny na 

kolizje dla bazowych szyfrów o stosunkowo małej długości bloku (na przykład DES, co daje 64-bitowe kody 

mieszające). Kilka funkcji skrótu o podwójnej długości, opartych na szyfrach blokowych, jest rozważanych 

jako następne. 

(ii) MDC o podwójnej długości: MDC-2 i MDC-4 

MDC-2 i MDC-4 są kodami wykrywania manipulacji wymagającymi odpowiednio 2 i 4 operacji szyfrowania 

blokowego na blok wejściowy mieszania. Wykorzystują kombinację 2 lub 4 iteracji schematu Matyas-Meyer-

Oseas (o pojedynczej długości) do utworzenia skrótu o podwójnej długości. Gdy jest używany tak jak 

pierwotnie określono, używając DES jako podstawowego szyfru blokowego, generuje 128-bitowe kody hash. 

Ogólna konstrukcja może jednak być używana z innymi szyframi blokowymi. MDC-2 i MDC-4 korzystają z 

następujących wstępnie określonych składników: 

1. DES jako blokowy szyfr EK o długości bitowej n = 64 sparametryzowany za pomocą 56-bitowego klucza K; 



2. dwie funkcje g i , które odwzorowują wartości 64-bitowe U na odpowiednie 56-bitowe klucze DES w 

następujący sposób. Dla U = u1u2…u64, usuń co ósmy bit zaczynając od u8 i ustaw drugi i 3 bity do "10" dla g, 

i "01" dla : 

 

(Otrzymane wartości gwarantują, że nie będą słabe lub pół-słabe klawisze DES, jak wszystkie takie klucze mają 

bit 2 = bit 3. Ponadto gwarantuje to wymaganie bezpieczeństwa, że . MDC-2 jest określony 

w algorytmie 9.46 i zilustrowany na rysunku 9.4. 

 

 

 

 

 

 

9.46 Algorytm Funkcja skrótu MDC-2 (oparta na DES) 

WEJŚCIE: ciąg x o długości bitowej r = 64t dla t ≥ 2. 

WYJŚCIE: 128-bitowy kod skrótu x. 

1. Partycja x na 64-bitowe bloki xi: x = x1x2… xt. 

2. Wybierz 64-bitowe nie-tajne stałe IV,  (te same stałe muszą być użyte dla Weryfikacja MDC) z zestawu 

zalecanych wartości. Domyślny zestaw zalecanych wartości to (w systemie szesnastkowym): IV = 

0x5252525252525252,  = 0x2525252525252525 



3. Niech || oznacza konkatenację, a CL
i, CR

i lewe i prawe 32-bitowej połówki Ci. Wyjście to 

zdefiniowane w następujący sposób (dla 1≤ i ≤ t): 

 

 

W algorytmie 9.46 wypełnienie może być konieczne w celu spełnienia ograniczenia długości bitów na wejście 

x. W takim przypadku można zastosować jednoznaczną metodę wypełniania (patrz Uwaga 9.31), w miarę 

możliwości włączając wzmocnienie MD (patrz Uwaga 9.32). MDC-4 jest skonstruowany przy użyciu funkcji 

kompresji MDC-2. Jedna iteracja funkcji kompresji MDC-4 składa się z dwóch sekwencyjnych wykonań funkcji 

kompresji MDC-2, gdzie: 

1. dwa 64-bitowe wejścia danych do pierwszej kompresji MDC-2 są takie same jak następny 64-bitowy blok 

wiadomości; 

2. klucze dla kompresji firstMDC-2 pochodzą z wyjść (zmienne łańcuchowe) z poprzedniej kompresji MDC-4; 

3. klucze do drugiej kompresji MDC-2 pochodzą z wyjść (zmiennych łańcuchowych) pierwszej kompresji MDC-

2;  

 4. Dwa 64-bitowe wejścia danych dla kompresji drugiego MDC-2 są wyjściami (zmiennymi łańcuchowymi) z 

przeciwległych stron poprzedniej kompresji MDC-4. 

9.47 Algorytm funkcji skrótu MDC-4 (oparty na DES) 

WEJŚCIE: ciąg x o długości bitowej r = 64t dla t ≥ 2. (Zobacz MDC-2 powyżej dotyczące wypełnienia.) 

WYJŚCIE: 128-bitowy kod skrótu x. 

1. Tak jak w kroku 1 MDC-2 powyżej. 

2. Jak w kroku 2 MDC-2 powyżej. 

3. W zapisie tak jak w MDC-2, wyjście jest  zdefiniowane w następujący sposób (dla 1≤ i ≤ 

t ): 

 

9.4.2. Dostosowane funkcje skrótu oparte na MD4 

Dostosowane funkcje haszowania są specjalnie zaprojektowane "od zera" dla jawnego celu mieszania, mając 

na uwadze optymalną wydajność i bez konieczności ponownego wykorzystywania istniejących komponentów 

systemowych, takich jak szyfry blokowe lub arytmetyczna modułowa. Osoby, które uzyskały największą 

uwagę w praktyce, są oparte na funkcji MD4hash. Numer 4 w szeregu funkcji skrótu (algorytmy Message 

Digest), MD4 został zaprojektowany specjalnie do implementacji oprogramowania na maszynach 32-



bitowych. Obawy o bezpieczeństwo zmotywowały projekt MD5 wkrótce potem, jako bardziej zachowawczą 

odmianę MD4. kolejne warianty obejmują Secure Hash Algorithm (SHA-1), funkcję mieszającą RIPEMD i jej 

wzmocnione warianty IPEMD-128 i RIPEMD-160.  

9.48 Uwaga (little-endian vs. big-endian) W przypadku implementacji interoperacyjnych, w których 

wykorzystuje się konwersję bajt-toword na różnych procesorach (np. Konwersję między 32-bitowymi 

słowami i grupami czterech 8-bitowych bajtów), musi zostać określona jednoznaczna konwencja. Rozważmy 

strumień bajtów Bi z rosnącymi adresami pamięci i, aby zinterpretować je jako słowo 32-bitowe o wartości 

liczbowej W. W architektury mało-endianowej bajt o najniższym adresie pamięci (B1) jest najmniej znaczącym 

bajtem: W = 224B4 + 216B3 + 28B2 + B1. W architekturach typu big-endian bajt o największym adresie (B1) 

jest najbardziej znaczącym bajtem: W = 224B1 + 216B2 + 28B3 + B4. 

(i) MD4 

MD4 (Algorithm 9.49) to 128-bitowa funkcja skrótu. Pierwotne cele projektu MD4 było że złamanie go 

powinno wymagać brutalnej siły: znalezienie odrębnych komunikatów o tej samej wartości mieszania 

powinno zająć około 264 operacji i znalezienie komunikatu dającego wstępnie określoną wartość mieszającą 

około 2128 operacji. Obecnie wiadomo, że MP4 nie osiąga tego celu (uwaga 9.50). Niemniej jednak pełny 

opis MD4 jest zawarty jako Algorytm 9,49 dla odniesienia historycznego i kryptoanalitycznego. Służy także 

jako wygodne odniesienie do opisu i umożliwienia porównania między innymi funkcjami skrótu w tej rodzinie. 

9.49 Funkcja mieszania MD4 algorytmu 

WEJŚCIE: łańcuch bitowy x dowolnej długości bitowej b ≥ 0. 

WYJŚCIE: 128-bitowy kod skrótu x. 

1. Definicja stałych. Zdefiniuj cztery 32-bitowe wartości początkowego łączenia (IV): 

h1 = 0x67452301, h2 = 0xefcdab89, h3 = 0x98badcfe, h4 = 0x10325476. 

Zdefiniuj stałe stałe 32-bitowe: 

y [j] = 0, 0 ≤ j ≤ 15; 

y [j] = 0x5a827999, 16 ≤ j ≤ 31; (stała = pierwiastek kwadratowy z 2) 

y [j] = 0x6ed9eba1, 32 ≤ j  ≤ 47; (stała = pierwiastek kwadratowy z 3) 

Zdefiniuj kolejność uzyskiwania dostępu do słów źródłowych (każda lista zawiera od 0 do 15): 

z [0 … 15] = [0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15], 

z [16 … 31] = [0; 4; 8; 12; 1; 5; 9; 13; 2; 6; 10; 14; 3; 7; 11; 15], 

z [32 … 47] = [0; 8; 4; 12; 2; 10; 6; 14; 1; 9; 5; 13; 3; 11; 7; 15]. 

Na końcu zdefiniuj liczbę pozycji bitu dla lewych przesunięć (obraca): 

s [0 … 15] = [3; 7; 11; 19; 3; 7; 11; 19; 3; 7; 11; 19; 3; 7; 11; 19], 

s [16 … 31] = [3; 5; 9; 13; 3; 5; 9; 13; 3; 5; 9; 13; 3; 5; 9; 13], 

s [32 … 47] = [3; 9; 11; 15; 3; 9; 11; 15; 3; 9; 11; 15; 3; 9; 11; 15]. 

2. Wstępne przetwarzanie. Pad x taki, że jego bitlength jest wielokrotnością 512, jak następuje. Dodać 

pojedynczy 1-bitowy, a następnie dołącz r-1 (≥ 0) 0-bitów dla najmniejszego r, co daje długość bitową 64 

mniej niż 512. Na koniec dołącz 64-bitową reprezentację b mod 264, jako dwa słowa 32-bitowe z najmniej 

znaczącym wyrazem. (W odniesieniu do konwersji między strumienie bajtów i 32-bitowe słowa, konwencja 



jest little-endian; patrz Uwaga 9.48.) Niech m będzie liczbą bloków 512-bitowych w wynikowym łańcuchu (b 

+ r + 64 = 512m = 32 ⋅ 16m). Formatowane wejście składa się z 16-bitowych słów: x0x1… x16m-1. Zainicjuj: (H, 

H2, H3, H4) (h1, h2, h3, h4). 

3. Przetwarzanie. Dla każdego i od 0 do m - 1, skopiuj i-ty blok 16 słów 32-bitowych do tymczasowego miejsca  

przechowywania : X[j] ←  x16i + j; 0 ≤ j ≤ 15, a następnie przetworzyć je jak poniżej w trzy 16-etapowe rundy 

przed aktualizacją zmiennych łańcuchowych: 

(zainicjuj zmienne robocze) (A, B, C, D) ← (H1, H2, H3, H4). 

(Runda 1) W przypadku j od 0 do 15 wykonaj następujące czynności: 

t (A + f (B; C; D) + X [z [j]] + y [j]), (A, B,; C, D ← (D; t ↩ s [j]; B; C) . 

(Runda 2) Dla j od 16 do 31 wykonaj następujące czynności: 

t (A + g (B; C; D) + X [z [j]] + y [j]), (A, B; C; D) (D, t↩ s [j]); B, C). 

(Runda 3) Dla j od 32 do 47 wykonaj następujące czynności: 

t (A + h (B; C; D) + X [z [j]] + y [j]), (A, B, C; D) (D, t↩ s [j]); B; C). 

(zaktualizuj wartości łączenia) (H1, H2, H3, H4)   ← (H1 + A,H2 + B, H3 + C,H4 + D). 

4. Zakończenie. Ostateczna wartość mieszania jest konkatenacją: H1||H2||H3||H4 (z pierwszym i ostatnim 

bajtem odpowiednio niskim i wysokim rzędem H1, H4). 

9.50 Uwaga (kolizje MD4) Wykryto kolizje dla MD4 w funkcji kompresji 220 

Zdiagnozowano kolizje dla MD4 w 220 obliczeniach funkcji kompresji (tabela 9.3). Z tego powodu MD4 nie 

jest już zalecany do użycia jako odporna na kolizję funkcja skrótu. Chociaż jego przydatność jako funkcji 

jednokierunkowej nie została zbadana w świetle tego wyniku, rozsądnie jest oczekiwać wystąpienia ataku 

wstępnego na MD4 wymagającego mniej niż 2128 operacji. 

(ii) MD5 

MD5 (Algorithm9.51) został zaprojektowany jako wzmocniona wersja MD4, zanim zostaną wykryte kolizje 

MD4. Ma szerokie zastosowanie w praktyce. Stwierdzono również, że ma on słabe strony (uwaga 9.52). 

Zmiany wprowadzone w celu uzyskania MD5 z MD4 są następujące: 

1. dodanie czwartej rundy 16 kroków i rundy 4 

2. zastąpienie funkcji Rundy 2 przez nową funkcję 

3. modyfikacja zlecenia dostępu dla słów wiadomości w Rundach 2 i 3 

4. modyfikacja ilości zmian (takich, że zmiany różnią się w różnych rundach) 

5. użycie unikalnych stałych addytywnych w każdym z 4 x16 kroków, w oparciu o całkowitą część 232 ⋅ sin (j) 

dla kroku j (wymagającego łącznie 256 bajtów pamięci) 

6. dodanie wyników z poprzedniego kroku do każdego z 64 kroków. 

9.51 Funkcja skrótu MD5 algorytmu 

WEJŚCIE : łańcuch bitowy x dowolnej długości bitowej b ≥ 0.  

WYJŚCIE: 128-bitowy kod skrótu x.  

MD5 jest uzyskiwany z MD4, wprowadzając następujące zmiany. 



1. Notacja. Zastąp funkcję rundy 2 przez:  

Zdefiniuj funkcję Rundy 4: . 

2. Definicja stałych. Przedefiniuj unikalne stałe addytywne: 

y [j] = pierwsze 32 bity wartości binarnej abs (sin (j + 1)), 0 ≤ j ≤  63, gdzie j jest w radianach a "abs" oznacza 

wartość bezwzględną. Przedefiniuj kolejność dostępu dla słów w Rundach 2 i 3 i zdefiniować dla Rundy 4: 

z [16 … 31] = [1; 6; 11; 0; 5; 10; 15; 4; 9; 14; 3; 8; 13; 2; 7; 12], 

z [32 … 47] = [5; 8; 11; 14; 1; 4; 7; 10; 13; 0; 3; 6; 9; 12; 15; 2], 

z [48 … 63] = [0; 7; 14; 5; 12; 3; 10; 1; 8; 15; 6; 13; 4; 11; 2; 9]. 

Przedefiniuj liczbę pozycji bitów dla lewych zmian (obraca): 

s [0 … 15] = [7; 12; 17; 22; 7; 12; 17; 22; 7; 12; 17; 22; 7; 12; 17; 22], 

s [16 … 31] = [5; 9; 14; 20; 5; 9; 14; 20; 5; 9; 14; 20; 5; 9; 14; 20], 

s [32 …47] = [4; 11; 16; 23; 4; 11; 16; 23; 4; 11; 16; 23; 4; 11; 16; 23], 

s [48 … 63] = [6; 10; 15; 21; 6; 10; 15; 21; 6; 10; 15; 21; 6; 10; 15; 21]. 

3. Wstępne przetwarzanie. Podobnie jak w MD4. 

4. Przetwarzanie. W każdej z rund 1, 2 i 3 zastąp "B ← (t ↩ s [j])" przez "B ← B + (t ↩ s [j]) ". Ponadto 

natychmiast po zakończeniu rundy 3 dodaj: 

(Runda 4) Dla j od 48 do 63 wykonaj następujące czynności: 

t ← (A + k (B; C; D) + X [z [j]] + y [j]), (A; B; C; D) ←(D; B + (t↩s [j]); B ; C). 

5. Zakończenie. Podobnie jak w MD4. 

9.52 Uwaga (kolizje funkcji kompresji MD5) Chociaż nie znaleziono jeszcze kolizji dla MD5 (patrz tabela 9.3), 

wykryto kolizje dla funkcji kompresji MD5. Dokładniej mówiąc, są one nazywane kolizjami losowymi. (Patrz x 

9.7.2, aw szczególności Definicja 9.97 i Uwaga 9.98. 

(iii) SHA-1 

The Secure Hash Algorithm (SHA-1), oparty na MD4, został zaproponowany przez Amerykański Narodowy 

Instytut Standardów i Technologii (NIST) dla niektórych aplikacji rządu federalnego USA. Główne różnice SHA-

1 od MD4 są następujące: 

1. Wartość mieszania wynosi 160 bitów, a używanych jest pięć (w porównaniu z czterema) 32-bitowych 

zmiennych łańcuchowych. 

2. Funkcja kompresji ma cztery rundy zamiast trzech, za pomocą funkcji kroku f, g i hMD4 w następujący 

sposób: f w pierwszej, g w trzeciej i h w drugiej i czwartej rundzie. Każda runda ma 20 kroków zamiast 16. 

3. W ramach funkcji kompresji, każdy 16-słowny blok wiadomości jest rozszerzany do bloku o długości 80 

słów, przy czym każdy z ostatnich 64 z 80 słów jest XOR 4 słów z wcześniejszych pozycji w rozwiniętym bloku. 

Te 80 słów jest następnie wprowadzanych jedno słowo na krok do 80 kroków. 

4. Krok rdzenia jest modyfikowany w następujący sposób: jedyny zastosowany obrót to stały 5-bitowy obrót; 



piąta zmienna robocza jest dodawana do każdego wyniku kroku; słowa komunikatu z rozszerzonego bloku 

wiadomości są dostępne sekwencyjnie; i C jest aktualizowane jako B obrócone w lewo o 30 bitów, zamiast 

po prostu B. 

5. SHA-1 wykorzystuje cztery niezerowe stałe addytywne, podczas gdy MD4 stosuje trzy stałe tylko dwie z 

nich były niezerowe. Zamawianie bajtów używane do konwersji pomiędzy strumieniami bajtów i 32-bitowymi 

słowami w oficjalnej specyfikacji SHA-1 to big-endian (patrz Uwaga 9.48); różni się od MD4, który jest little-

endian. 

9.53 Algorytm Bezpiecznego haszowania algorytmu - poprawiony (SHA-1) 

WEJŚCIE : długość bitowa x of długości bitowej b ≥ 0. 

WYJŚCIE: 160-bitowy kod skrótu x.  

SHA-1 jest zdefiniowany (w odniesieniu do MD4) przez wprowadzenie następujących zmian. 

1. Notacja. Jak w M4. 

2. Definicja stałych. Określ piąte IV, aby dopasować je do MD4: h5 = 0xc3d2e1f0. Określ stałe stałe na 

integrację całkowitą: y1 = 0x5a827999, y2 = 0x6ed9eba1, y3 = 0x8f1bbcdc, y4 = 0xca62c1d6. (Brak zlecenia na 

dostęp do słów źródłowych lub specyfikacji bitu pozycji dla lewych zmian jest wymagany.) 

3. Ogólne przetwarzanie wstępne. Pad jak w MD4, z wyjątkiem dwóch ostatnich 32-bitowych słów 

określających długość bitową b jest dołączana z najbardziej znaczącym słowem poprzedzającym najmniej 

znaczące. odobnie jak w MD4, sformatowane wejście to 16-bitowe 32-bitowe słowa: x0x1… x16m-1. Zainicjuj 

zmienne łańcuchowe: (H1, H2, H3, H4,H5) (h1, h2, h3, h4, h5). 

4. Przetwarzanie. Dla każdego i od 0 do m - 1, skopiuj i-ty blok szesnastu 32-bitowych słów do tymczasowego 

przechowywania: X[j] ← x16i+j; 0 ≤ j ≤ 15 i przetwarzać je jak poniżej w cztery rundy 20-etapowe przed 

aktualizacją zmiennych łańcuchowych:  

(rozwiń blok 16 słów w blok 80-literowy, niech Xj oznacz X [j]) 

dla j od 16 do 79, Xj  ← ((Xj-3⊕Xj-8⊕Xj-14⊕Xj-16) ↩ 1). 

(zainicjuj zmienne robocze) (A, B, C, D, E) (H1,H2 , H3 , H4 , H5). 

(Runda 1) W przypadku j od 0 do 19 wykonaj następujące czynności: 

t ← ((A-↩5) + f (B, C, D) + E + Xj + y1), 

(A, B, C, D,E)  ← (t, A, B ↩ 30 C, D). 

(Runda 2) W przypadku j od 20 do 39 wykonaj następujące czynności: 

t  ← ((A↩5) + h(B, C, D) + E + Xj + y2), 

(A, B, C, D, E) (t, A, B ↩ 30, C, D). 

Runda 3) Dla j od 40 do 59 wykonaj następujące czynności: 

t ← ((A↩5) + g (B, C, D) + E + Xj + y3), 

(A, B, C, D, E) ← (t, A,B ↩ 30; C; D). 

(Runda 4) W przypadku j od 60 do 79 wykonaj następujące czynności: 

t ← ((A-↩5) + h(B, C,D) + E + Xj + y4), 



(A, B, C, D, E) ← (t,A, B↩ 30, C, D). 

(zaktualizuj wartości łączenia) 

(H1, H2, H3, H4, H5) ← (H1 + A, H2 + B, H3 + C, H4 + D, H5 + E). 

5. Zakończenie. Wartość mieszająca to: H1||H2||H3||H4||H5 

(z pierwszym i ostatnim bajtem odpowiednio wysokim i niskim bajtem H1, H5). 

9.54 Uwaga (bezpieczeństwo SHA-1) W porównaniu do 128-bitowych funkcji skrótu, 160-bitowa wartość 

mieszania 

SHA-1 zapewnia zwiększone bezpieczeństwo przed atakami typu brute-force. SHA-1 i RIPEMD-160 (patrz 

9.4.2 (iv)) obecnie wydają się mieć porównywalną siłę; oba są uważane za silniejsze niż MD5 (uwaga 9.52). W 

SHA-1 znaczącym efektem rozszerzenia 16-wymiarowych bloków wiadomości na 80 słów w funkcji kompresji 

jest to, że dowolne dwa odrębne bloki 16-słowo dają wartości 80-słowo, które różnią się w większej liczbie 

pozycji bitowych, znacznie rozszerzając liczba różnic bitowych między słowami słownymi wprowadzanymi do 

funkcji kompresji. Redundancja dodana przez to preprocessing ewidentnie dodaje siły. 

(iv) RIPEMD-160 

RIPEMD-160 (Algorithm 9.55) jest funkcją skrótu opartą na MD4, biorąc pod uwagę wiedzę zdobytąw analizie 

MB4, MD5 i RIPEMD. Ogólna funkcja kompresji RIPEMD-160 odwzorowuje 21-znakowe dane wejściowe (5-

literowa zmienna łańcuchowa plus 16-znakowy blok wiadomości ze słowami 32-bitowymi) do 5-głosowych 

wyjść. Każdy blok wejściowy jest przetwarzany równolegle przez różne wersje (lewa i prawa linia) funkcji 

kompresji. 160-bitowe wyjścia oddzielnych linii są połączone w celu uzyskania pojedynczego wyjścia 160-

bitowego. Funkcja kompresji RIPEMD-160 różni się od MD4 liczbą słów zmienna łańcuchowa, liczba rund, 

same funkcje rundy (Tabela 9.8), kolejność, w jakiej słowa wejściowe są dostępne, oraz kwoty, o które wyniki 

są obracane. Lewe i prawe linie obliczeniowe różnią się od siebie nawzajem tymi dwiema ostatnimi 

pozycjami, ich stałymi dodatkowymi oraz kolejnością, w jakiej stosowane są funkcje rundy. Ten projekt ma 

na celu poprawę odporności na znane strategie ataku. Każda z równoległych linii używa tej samej IV, co SHA-

1. Pisząc IV jako łańcuch bitowy, do RIPEMD-160 stosuje się little-endian porządkowanie, tak jak w MD4 

(kontra big-endian w SHA-1, patrz Uwaga 9.48). 

9.55 Algorytm Funkcja mieszająca RIPEMD-160 

WEJŚCIE: ciąg bitowy x o długości bitowej b≥ 0. 

WYJŚCIE: 160-bitowy kod skrótu x.  

RIPEMD-160 jest zdefiniowany (w odniesieniu do MD4) przez wprowadzenie następujących zmian. 

1. Notacja. Z zaokrąglonymi funkcjami MD4 f, g, h. 

2. Definicja stałych. Zdefiniuj piąty IV: h5 = 0xc3d2e1f0. Dodatkowo: 

(a) Użyj stałych dodatku MD4 dla lewej linii o zmienionej nazwie: yL [j] = 0, 0 ≤  j ≤ 

15; yL [j] = 0x5a827999, 16 ≤ j ≤ 31; yL [j] = 0x6ed9eba1, 32≤ j ≤ 47. 

Zdefiniuj dwie dalsze stałe (pierwiastki kwadratowe 5,7): yL [j] = 0x8f1bbcdc, 48 ≤ j ≤ 63; yL [j] = 0xa953fd4e, 

64 ≤ j ≤79. 

(b) Określ pięć nowych stałych addytywnych dla prawej linii (korzenie sześcianu o wartości 2,3,5,7): 

yR [j] = 0x50a28be6, 0 ≤ j ≤ 15; yR [j] = 0x5c4dd124, 16 ≤ j ≤ 31; 

yR [j] = 0x6d703ef3, 32≤ j ≤ 47; yR [j] = 0x7a6d76e9, 48 ≤ j ≤ 63; 



yR [j] = 0, 64 ≤ j ≤ 79. 

(c) Zajrzyj  dla stałych dla etapu j funkcji kompresji: zL [j], zR [j], aby określić kolejność dostępu dla słów 

źródłowych w lewej i prawej linii; sL [j], sR [j] liczba pozycji bitu dla obrotów (patrz poniżej). 

3. Wstępne przetwarzanie. Podobnie jak w MD4, z dodatkiem piątej zmiennej łańcuchowej: H5  ←h5. 

4. Przetwarzanie. Dla każdego i od 0 do m - 1, skopiuj i-ty blok szesnastu 32-bitowych słów do tymczasowego 

przechowywania: X[j] ← x16i + j; 0 ≤ j ≤15. Następnie: 

(a) Wykonaj pięć 16-etapowych rund lewej linii w następujący sposób: 

 

(lewa runda 1) Dla j od 0 do 15 wykonaj następujące czynności: 

 

(lewa runda 2) Dla j od 16 do 31 wykonaj następujące czynności: 

 

(lewa runda 3) Dla j od 32 do 47 wykonaj następujące czynności: 

 

(lewa runda 4) Dla j od 48 do 63 wykonaj następujące czynności: 

 

(lewa runda 5) Dla j od 64 do 79 wykonaj następujące czynności: 

 

(b) Wykonywać równolegle z powyższymi pięcioma rundami analogiczną prawą linię z (AR, BR; CR; DR; ER), yR[j], 

zR[j], sR[j] zastępując odpowiadające im ilości z indeksem L; a kolejność funkcji rundy została odwrócona, tak 

aby ich kolejność to: l, k, h, g i f. Zacznij od zainicjowania właściwych zmiennych roboczych: 

(AR, BR, CR,DR, ER) ← (H1, H2, H3, H4, H5). 

(c) Po wykonaniu obu lewych i prawej linii powyżej zaktualizuj wartości łączenia w następujący sposób: t ← 

H1, H1← H2 + CL + DR, H2 ←  H3 + DL + ER, H3 ← H4 + EL + AR, H4  ← H5 + AL + BR, H5  ← t + BL + CR. 

5. Zakończenie. Ostateczna wartość mieszania jest konkatenacją: H1||H2||H3||H4||H5 (z pierwszym i 

ostatnim bajtem, odpowiednio, bajtów niskiego i wyższego rzędu H1, H5). 

9.4.3 Funkcje skrótu oparte na modułowej arytmetyki 

Podstawową ideą funkcji skrótu opartej na arytmetyce modularnej jest skonstruowanie iterowanej funkcji 

mieszającej z wykorzystaniem arytmetyki mod M jako podstawy funkcji kompresji. Dwa czynniki motywujące 

to ponowne wykorzystanie istniejącego oprogramowania lub sprzętu (w systemach klucza publicznego) do 

arytmetyki modułowej i skalowalność, aby dopasować wymagane poziomy zabezpieczeń. Istotne wady 

obejmują jednak szybkość (np. W odniesieniu do spersonalizowanych funkcji mieszania x9.4.2) i kłopotliwą 

historię niezabezpieczonych propozycji.  



MASH 

MASH-1 (Modular Arithmetic Secure Hash, algorithm 1) jest funkcją skrótu opartą na modułowej arytmetyki. 

Zaproponowano włączenie do projektu normy ISO / IEC. MASH-1 wymaga zastosowania modułu podobnego 

do RSA M, którego długość bitowa wpływa na bezpieczeństwo. M powinno być trudne do zliczenia, a dla M 

o nieznanej faktoryzacji, bezpieczeństwo opiera się częściowo na trudnościach z wyodrębnieniem modułów 

(3.5.2). Długość bitowa M również określa rozmiar bloku do przetwarzania komunikatów, a rozmiar wyniku 

mieszania (np. 1025-bitmodulus daje 1025-bitowy wynik mieszania). Jako ostatnia propozycja, jej 

bezpieczeństwo pozostaje otwarte na pytanie. Udoskonalono także techniki zmniejszania wielkości 

końcowego wyniku hash, ale ich bezpieczeństwo nie zostało jeszcze ustalone. 

9.56 Algorytm MASH-1 (wersja z listopada 1995 r.) 

WEJŚCIE : dane x długości bitowej 0 ≤ b < 2n/2. 

WYJŚCIE: n-bitowy skrót z x (n jest w przybliżeniu bitową długością modułu MODULUS M). 

1. Ustawienia systemu i stałe definicje. Napraw RSA jako moduł  M = pq długości bitowej m, gdzie p i q to 

losowo wybrane tajne liczby pierwsze tak, że faktoryzacja M jest nieusuwalne. Zdefiniuj długość bitową n 

wyniku mieszania jako największą wielokrotność 16 mniej niż m (tj. n = 16n’ < m). H0 = 0 jest zdefiniowane 

jako IV i n-bit stała całkowita A = 0xf0… 0. "∨" oznacza bitwise inclusive-OR; "⊕" oznacza bitwise exclusive-

OR. 

2. Wypełnianie, blokowanie i wzmacnianie MD. Blok x z 0 bitami, jeśli to konieczne, do uzyskania ciągu 

długości bitów t ⋅n / 2 dla najmniejszego możliwego t ≥  1. Podziel blok tekst na (n / 2) -bitowe bloki x1, …, xt, 

i dołącz ostatni blok xt + 1 zawierający (n/2) –bitową reprezentację b. 

3. Rozszerzenie. Rozwiń każdy xi do n-bitowego bloku yi, dzieląc go na 4-bitowe nibbles i wstawienie czterech 

1-bitów poprzedzających każdy, z wyjątkiem yt + 1, w którym wstawiony półbajt to 1010 (nie 1111). 

4. Przetwarzanie funkcji kompresji. Dla  1 ≤ i ≤ t + 1, mapuj dwa n-bitowe wejścia (Hi-1, yi) na jedno n-bitowe 

wyjście w następujący sposób: Hi ←((((Hi-1 ⊕yi) ∨ A)2 mod M) ⊣ n) ⊕ Hi-1. 

W tym przypadku ⊣ n oznacza zachowanie prawostronnych n bitów wyniku m-bitowego po jego lewej 

stronie. 

5. Zakończenie. Hash to n-bitowy blok Ht + 1. 

MASH-2 jest zdefiniowany jak dla MASH-1 z wykładnikiem e = 2 używanym do kwadratury w etap 

przetwarzania funkcji kompresji (krok 4) zastąpiony e = 28 + 1. 

9.5 Klawisze funkcji skrótu (MAC) 

Kluczowe funkcje mieszające, których konkretnym celem jest uwierzytelnianie wiadomości, są nazywane 

algorytmami uwierzytelniania wiadomości (MAC). W porównaniu do dużej liczby algorytmów MCDC przed 

1995 r. Zaproponowano stosunkowo niewiele algorytmów MAC, prawdopodobnie dlatego, że pierwotne 

propozycje, które były szeroko stosowane w praktyce, były odpowiednie. Wiele z nich pochodzi z przyczyn 

historycznych opartych na szyfrach. Te, które mają względnie krótkie długości bitów MAC (np. 32-bitowe 

forMAA) lub krótkie klawisze (np. 56 bitów dla MAC opartych na DES-CBC) mogą nadal zapewniać 

odpowiednie bezpieczeństwo, w zależności od zasobów obliczeniowych dostępnych dla przeciwników, a 

także konkretnego środowiska aplikacji . Wiele iterowanych MAC można opisać jako iterowane funkcje 

haszujące (patrz Rysunek 9.2 i równanie (9.1) na stronie 333). W tym przypadku klucz MACAC jest na ogół 

częścią transformacji wyjściowej g; może to być również wejście do funkcji kompresji w pierwszej iteracji i 

być zaangażowane w funkcję kompresji f na każdym etapie. Fakt 9.57 to ogólny wynik dający górną granicę 

bezpieczeństwa MAC. 



9.57 Fakt (atak urodzinowy na MAC) Niech h będzie algorytmem MAC opartym na iterowanej funkcji 

kompresji, która ma n bitów zmiennej wewnętrznego łańcucha i jest deterministyczna (tj. Wynik m-bit jest w 

pełni określony przez komunikat). Następnie możliwe jest fałszowanie MAC przy użyciu O(2n/2) znanych par 

tekst-MAC plus liczba v wybranych par tekst-MAC, które (w zależności od h) wynoszą od 1 do około 2n-m 

9.5.1 MAC-i oparte na szyfrach blokowych 

Masy MAC oparte na CBC 

Najczęściej wykorzystywany algorytm MAC oparty na szyfrowaniu blokowym korzysta z łączenia łańcuchów 

szygfu blokowego (7.2.2 (ii)). Gdy DES jest używany jako szyfr blokowy E, n = 64 w poniższym przykładzie, a 

klucz MAC jest 56-bitowym kluczem DES. 

9.58 Algorytm CBC-MAC 

WEJŚCIE : dane x; specyfikacja szyfru blokowego E; tajny klucz MAC k dla E. 

WYJŚCIE: n-bitowy MAC na x (n to długość bloku E). 

1. Wypełnienie i blokowanie. Wypełnij x, jeśli to konieczne (np. Za pomocą algorytmu 9.30). Podziel się 

wypełniony tekst na n-bitowe bloki oznaczone jako x1,…, xt. 

2. Przetwarzanie CBC. Pozwalając, aby Ek oznaczało szyfrowanie za pomocą E za pomocą klawisza k, oblicz 

wartość blok Ht jak następuje: H1 ← Ek (x1); Hi ← Ek(Hi-1 ⊕xi), 2 ≤ i ≤ t. (Jest to standardowe połączenie 

łańcuchów szyfru, IV = 0, odrzucające bloki tekstu zaszyfrowanego Ci = Hi.) 

3. Opcjonalny proces zwiększania siły MAC. Używając drugiego tajnego klucza k’ ≠ k, opcjonalnie obliczyć: H’t 

E-1
k’ (Ht), Ht ← Ek (H’ t). (To oznacza użycie dwukluczowego potrójnego szyfrowaniea na ostatnim bloku; patrz 

Uwaga 9.59.) 

4. Zakończenie. MAC jest n-bitowym blokiem Ht. 

9.59 Uwaga (wzmocnienie CBC-MAC) Opcjonalny proces zmniejsza zagrożenie związane z wyczerpującym 

wyszukiwaniem kluczy i zapobiega fałszywym fałszerstwom z użyciem wybranego tekstu (przykład 9.62), bez 

wpływu na wydajność etapów pośrednich, podobnie jak w przypadku dwuetapowego potrójnego 

szyfrowania w całym tekście. Alternatywy do zwalczania takich fałszerstw obejmują poprzedzanie danych 

wejściowych blokiem długości przed obliczeniem MAC; lub używając klucza K do zaszyfrowania length 

dłuośgci m K’ = EK (m), przed użyciem K’ jako kluczem do MAC wiadomości. 

9.60 Uwaga (okrojone wyjścia MAC) Wyczerpujący atak może, w zależności od odległości pojedynczej MAC, 

być wykluczony (informacja-teoretycznie) przez użycie mniej niż n bitów końcowego wyniku jako m-bitowego 

MAC. (To musi zostać zamienione na wzrost prawdopodobieństwa przypadkowego odgadnięcia MAC: 2-m.) 

Dla m = 32 i E = DES, wyczerpujący atak redukuje kluczową przestrzeń do około 224 możliwości. Jednak nawet 

dla m < n, druga para tekst-MAC prawie na pewno określa unikalny klucz MAC. 

9.61 Uwaga (CBC-MAC IV) Podczas gdy losowe IV w szyfrowaniu CBC służy do zapobiegania atakowi książki 

kodowej na pierwszy blok tekstu zaszyfrowanego, nie jest to problemem w algorytmie MAC. 

9.62 Przykład (egzystencjalne fałszowanie CBC-MAC) Podczas gdy CBC-MAC jest bezpieczny dla wiadomości 

o stałej liczbie t bloków, dodatkowe środki (poza zwykłym dodaniem tylnego bloku długości) są wymagane, 

jeśli dozwolone są komunikaty o zmiennej długości, w przeciwnym razie (adaptacyjny wybrany tekst) 

fałszowanie egzystencjalne jest możliwe w następujący sposób. Załóżmy, że xi jest n-bitowym blokiem, a 

niech  ⊥b oznacza n-bitową binarną reprezentację b. Niech (x1, M1) będzie znaną parą tekst-MAC i zażądaj 

MAC M2 dla komunikatu jednopozycyjnego x2 = M1; wtedy M2 = Ek(Ek(x1)) jest również MAC dla komunikatu 

2-blokowego (x1|| ⊥0). Jako mniej trywialny przykład, biorąc pod uwagę dwie znane pary tekst-MAC (x1, H1), 

(x2,H2) dla wiadomości jednoklawiszowych x1, x2 i żądanie MAC M na wybranej 2-blokowej trzeciej 



wiadomości (x1||z) dla trzeciej pary tekst-MAC ((x1||z); M), następnie Hi = Ek(xi), M = Ek (H1⊕z), a MAC dla 

nowego komunikatu 2-blokowego X = x2||(H1 ⊕ (z⊕H2) jest znany - to także M. Co więcej, wzmocnienie MD 

(algorytm 9.26) nie rozwiązuje problemu: załóż wyściełanie algorytmem 9.29, zamień trzeci komunikat 

powyżej na komunikat 3-blokowy (x1||⊥64jjz), zanotul 

 

i M3 to także MAC dla nowego komunikatu 3-blokowego X = (x2||⊥64||H’1⊕ H’2⊕ z).  

9.63 Przykład (RIPE-MAC) RIPE-MAC jest wariantem CBC-MAC. Dwie wersje RIPEMAC1 i RIPE-MAC3, oba 

generujące 64-bitowe MAC-i, różnią się wewnętrzną funkcją szyfrowania E, odpowiednio, pojedynczym DES 

lub dwucytym potrójnym DES, wymagającym klucza 56- lub 112-bitowego k (patrz uwaga 9,59). Różnice w 

stosunku do algorytmu 9.58 są następujące: funkcja kompresji używa nieodwracalnego łańcuchowania 

najlepiej opisanego jako CBC z przekazywaniem danych: Hi ←Ek (Hi-1⊕ xi) ⊕xi; po dopełnieniu przy użyciu 

algorytmu 9.30, dołączany jest końcowy 64-bitowy blok długości (podając bitlength oryginalnego wejścia); 

opcjonalny proces algorytmu 9.58 jest obowiązkowy z ostatecznym blokiem wyjściowym zaszyfrowanym za 

pomocą klucza k’ uzyskanego przez dopełnienie naprzemiennych końcówek k: dla k = k0… k63 56-bitowy klucz 

DES z bitami parzystości k7k15… k63, k’ = k ⊕ 0xf0f0f0f0f0f0f0f0. ? 

9.5.2 Konstruowanie MAC z MDC 

Najczęstszą sugestią jest skonstruowanie algorytmu MAC z algorytmu AMD, poprzez proste włączenie 

tajnego klucza k jako części wejścia MDC. Obawy związane z tym podejściem są takie, że często pojawiają się 

domyślne, lecz niezweryfikowane założenia dotyczące właściwości, które posiadają MDC; w szczególności, 

podczas gdy większość MCDC zaprojektowano tak, aby zapewnić jednokierunkowość lub odporność na 

kolizje, wymagania algorytmu MAC są różne (definicja 9.7). Nawet w przypadku, gdy jednokierunkowa 

funkcja skrótu wyklucza odzyskiwanie klucza tajnego, wykorzystywanego jako częściowe wprowadzenie 

komunikatu, nie gwarantuje to niemożliwości tworzenia MAC dla nowych wejść. Poniższe przykłady sugerują, 

że skonstruowanie MAC z funkcji mieszającej wymaga dokładnej analizy 

9.5.3 Niestandardowe adresy MAC 

W tej sekcji omówiono dwa algorytmy przeznaczone do określonego celu uwierzytelniania komunikatów: 

MAA i MD5-MAC. 

Message Authenticator Algorithm (MAA) 

Algorytm Message Authenticator (MAA) z 1983 roku jest dostosowanym algorytmem MAC dla maszyn 32-

bitowych, obejmującym operacje 32-bitowe w całym tekście. Jest określony jako algorytm 9,68 i zilustrowany 

na rysunku 9.7. Główna pętla składa się z dwóch równolegle współzależnych strumieni obliczeń. Komunikaty 

są przetwarzane w blokach 4-bajtowych przy użyciu 8 bajtów zmiennej łańcuchowej. Czas wykonania (bez 

rozszerzenia klucza) jest proporcjonalny do długości komunikatu; jako przybliżona wytyczna, MAA jest dwa 

razy wolniejsza niż MD4 

9.68 Algorytm wiadomości uwierzytelniania (MAA) 

INPUT: dane x długości bitowej  32j, 1≤ j ≤106; tajny 64-bitowy klucz MAC Z = Z[1] … Z[8]. 

WYJŚCIE: 32-bitowy MAC na x. 

1. Rozszerzenie klucza niezależne od komunikatu. Rozwiń klucz Z na sześć 32-bitowych wielkości X, Y, V, W, 

S, T (X; Y są wartościami początkowymi, V; W są zmiennymi pętli głównej; S; T są dołączone do wiadomości) 

w następujący sposób. 



1.1 Najpierw zamień dowolne bajty 0x00 lub 0xff na Z w następujący sposób. P← 0; dla i od 1 do 8 (P ←2P, 

jeśli Z[i] = 0x00 lub 0xff to (P← P + 1; Z [i] ← Z[i] OR P)). 

1.2 Niech J i K będą pierwszymi 4 bajtami i ostatnimi 4 bajtami Z, a obliczenia:  

 

1.3 Przetworzyć 3 pary wynikowe (X; Y), (V; W), (S; T), aby usunąć wszystkie bajty 0x00, 0xff jak wcześniej. 

Zdefiniuj stałe AND-OR: A = 0x02040801, B = 0x00804021, C = 0xbfef7fdf, D = 0x7dfefbff. 

2. Inicjalizacja i preprocesing. Inicjalizuj wektor obrotowy: v ← V i łańcuch zmienne: H1 ← X, H2  ←Y. Dołącz 

bloki pochodne od klucza S, T do x oraz niech x1… xt oznacza wynikowy rozszerzony segment bloków 32-

bitowych. (Ostatnie 2 bloki segmentu obejmują zatem sekrety pochodzące od klucza.) 

3. Przetwarzanie bloku. Przetwórz każdy 32-bitowy blok xi (dla i od 1 do t) w następujący sposób. 

 

gdzie xi  oznacza specjalny mod multiplikacji 232 - i, jak podano powyżej (i = 1 lub 2); "+" oznacza dodatkowe 

mod 232; a "↩" oznacza obrót w lewo o jeden bit. (Każda kombinacja operacjI AND-OR w 32-bitowej ilości 

ustawia 4 bity na 1 i 4 na 0, wykluczając 0-mnożniki.) 

4. Zakończenie. Wynikowy MAC: H = H1 ⊕  H2. 

Ponieważ stosunkowo złożony etap ekspansji klucza jest niezależny od tematów, wystarczy jednorazowe 

wyliczenie dla ustalonego klucza. Wymieszanie różnych operacji (arithmeticmod 232 - i, dla i = 0; 1 i 2; XOR 

oraz nieliniowych obliczeń AND-OR) ma na celu wzmocnienie algorytmu przed arytmetycznymi atakami 

kryptoanalitycznymi. 

MD5-MAC  

Bardziej konserwatywne podejście (porównaj Przykład 9.66) do budowania MAC z MDC polega na ustaleniu, 

że sama funkcja kompresji MAC zależy od k, co oznacza, że tajny klucz jest zaangażowany we wszystkie 

interweniujące iteracje; zapewnia to dodatkową ochronę w przypadku, gdy znane są słabości podstawowej 

funkcji skrótu. Algorytm 9.69 jest taką techniką skonstruowaną przy użyciu MD5. Zapewnia wydajność 

zbliżoną do wydajności MD5 (5-20% wolniej w oprogramowaniu). 

9.69 Algorytm MD5-MAC 

WEJŚCIE : łańcuch bitowy x dowolnej długości bitowej b ≥ 0; klucz k długości bitu ≤ 128. 

WYJŚCIE: 64-bitowa wartość MAC x. 

MD5-MAC jest otrzymywany z MD5 (Algorithm 9.51) przez następujące zmiany. 

1. Stałe. Stałe Ui i Ti są takie, jak zdefiniowano w Przykładzie 9.70. 

2. Kluczowa ekspansja. 



(a) Jeśli k jest krótszy niż 128 bitów, połącz k do siebie wystarczającą liczbę razy, i przedefiniować k, aby było 

skrajnie lewym 128 bitem. 

(b) Niech  oznacza MD5 z pominięciem dopełnienia i dołączonej długości. Rozszerz k na trzy 16-bajtowe 

podklucze K0, K1 i K2 w następujący sposób: dla i od 0 do 2, 

 

(c) Podziel każdą z K0 i K1 na cztery 32-bitowe podciągi Kj[i], 0 ≤ i ≤ ? 3. 

3. K0 zastępuje cztery 32-bitowe IV sekwencji MD5 (tj. hi = K0[i]). 

4. K1 [i] dodaje się mod 232 do każdej stałej y[j] stosowanej w Round i MD5. 

5. K2 służy do budowy następującego bloku 512-bitowego, który jest dołączany do wypełnionych wejść x po 

regularnym dopełnieniu i bloku długości zdefiniowanym w MD5: 

 

6. Wartość MAC to skrajnie lewe 64 bity 128-bitowego wyjścia z mieszania tego wypełnionego i 

rozszerzonego łańcucha wejściowego przy użyciu MD5 z powyższymi modyfikacjami. 

9.70 Przykład (stałe MD5-MAC / wektory testowe) Stałe 16-bajtowe Ti i trzy wektory testowe (x, MD5-MAC 

(x)) dla klucza k = 00112233445566778899aabbccddeeff są podane poniżej. (Same Ti są wyprowadzane przy 

użyciu MD5 na predefiniowanych stałych.) Z indeksami dolnymi w Ti przyjmowanym przez mod 3, 

definiowane są stałe 96-bajtowe U0, U1, U2: 

 

 

9.5.4 MAC-y dla szyfrów strumieniowych 

Zapewnienie uwierzytelniania pochodzenia danych i integralności danych dla szyfrów strumieniowych jest 

szczególnie ważne ze względu na to, że manipulacje bitowe w dodatkowych szyfrach strumienia mogą 

bezpośrednio skutkować przewidywalnymi modyfikacjami podstawowego tekstu jawnego (np. Przykład 

9.83). Podczas gdy iterowane funkcje haszowania przetwarzają dane komunikatu blok po kroku (9.3.1), MAC-

y zaprojektowane do użycia z szyframi strumieniowymi przetwarzają komunikaty albo jednego bitu, albo 

jednego symbolu (bloku) na raz, i te, które mogą być zaimplementowane za pomocą liniowego przesunięcia 

sprzężenia zwrotnego rejestry (LFSR) są pożądane ze względu na wydajność. Jedna z takich technik MAC, 

Algorytm 9.72, jest oparta na cyklicznych kodach nadmiarowości (porównaj przykład 9.80). W tym przypadku 

podział wielomianowy może być realizowany za pomocą LFSR. Poniższa definicja jest przydatna w poniższych 

punktach. 

9.71 Definicja A (b; m) hash-family H to zbiór funkcji skrótu odwzorowujących b-bitowe komunikaty na m-

bitowe wartości mieszania. Rodzina skrótu (b, m) jest "zrównoważona, jeśli dla wszystkich komunikatów B≠0 

i wszystkich m-bitowych wartości mieszania c, probh(h(B) = c)) ≤ ε, Gdzie prawdopodobieństwo jest ponad 

losowo wybrane funkcje h ∈ ℋ 

9.72 Algorytm oparty na CRC MAC 



WEJŚCIE : b-bitowy komunikat B; klucz wspólny (patrz poniżej) między źródłem MAC a weryfikatorem. 

WYJŚCIE: M-bitowa wartość MAC na B (np. m = 64). 

1. Notacja. Powiąż B = Bb-1… B1B0 z wielomianem  

2. Wybór klawisza MAC. 

(a) Wybierz losowy dwójkowy nieredukowalny wielomian p(x) o stopniu m. (To reprezentuje losowe 

rysowanie funkcji h z (b,m) rodziny mieszającej.) 

(b) Wybierz losowy m-bitowy klucz jednorazowy k (do użycia jako pad jednorazowy). Tajny klucz MAC składa 

się z p(x) i k, z których oba muszą być współdzielone a priori między inicjatorem MAC a weryfikatorem. 

3. Oblicz h (B) = coef(B(x) ⋅xm mod mod p (x)), m-bitowy łańcuch współczynników ze stopniem m- 1 pozostałe 

wielomiany po podzieleniu B(x) ⋅ xm przez p (x). 

4. M-bitowa wartość MAC dla B to: h(B)⊕k. 

9.73 Fakty (bezpieczeństwo bazujące na CRC MAC) Dla dowolnych wartości b i m> 1, rodzina mieszająca 

wynikająca z algorytmu 9.72 jest ε-zrównoważona dla ε = (b + m) = (2m-1), a prawdopodobieństwo fałszowania 

MAC jest co najwyżej ". 

9.74 Uwaga (ponowne użycie wielomianu) Funkcja mieszająca h w algorytmie 9.72 jest określana przez 

nieredukowalny wielomian p(x). W praktyce, p (x) może być ponownie użyte dla różnych wiadomości (np. W 

trakcie sesji), ale dla każdej wiadomości należy użyć nowego losowego klucza k. 

9.6 Integralność danych i uwierzytelnianie wiadomości 

W tej sekcji opisano użycie funkcji mieszania dla integralności danych i uwierzytelniania wiadomości. Po 

wstępnych podsekcjach, odpowiednio, dostarczając definicje tła i odróżniając niezłośliwe od złośliwych 

zagrożeń po integralność danych, trzy kolejne podsekcje rozważają trzy podstawowe podejścia do 

zapewniania integralności danych za pomocą funkcji haszujących, jak podsumowano na Rysunku 9.8. 



 

9.6.1 Tło i definicje 

W tej podsekcji omówiono integralność danych, uwierzytelnianie pochodzenia danych (uwierzytelnianie 

wiadomości) i uwierzytelnianie transakcji. Zgodność jest zwykle wymagana zarówno ze względu na to, że 

dane pochodzą z jego rzekomego źródła (uwierzytelnianie pochodzenia danych), jak i ze stanu 

niezmienionego (integralność danych). Kwestie te nie mogą być rozdzielone - dane, które zostały skutecznie 

zmienione, mają nowe źródło; a jeśli nie można ustalić źródła, wówczas kwestia zmiany nie może zostać 

rozstrzygnięta (bez odniesienia) do źródła). Mechanizmy integralności domyślnie zapewniają 

uwierzytelnianie pochodzenia danych i na odwrót 

(i) Integralność danych 

9.75 Definicja Integralność danych jest prawidłowa, ponieważ dane nie zostały zmienione w 

nieautoryzowany sposób od momentu utworzenia, przesłania lub przechowywania przez autoryzowane 

źródło. Weryfikacja integralności danych wymaga, aby tylko podzbiór wszystkich kandydujących elementów 

danych spełniał określone kryteria odróżniające dopuszczalny od niedopuszczalnego. Kryteria umożliwiające 

rozpoznawanie integralności danych obejmują odpowiednią nadmiarowość lub oczekiwanie w odniesieniu 

do formatu. Techniki kryptograficzne dotyczące integralności danych opierają się na tajnych informacjach lub 

autentycznych kanałach (9.6.4). Szczególna koncentracja integralności danych dotyczy bitowego składu 

danych (patrz uwierzytelnianie transakcji poniżej). Operacje, które unieważniają spójność obejmują: 



wstawianie bitów, w tym całkowicie nowe pozycje danych z fałszywych źródeł; usuwanie bitów (brak 

usuwania całych pozycji danych); zmiana kolejności bitów lub grup bitów; inwersja lub zamiana bitów; oraz 

dowolną ich kombinację, taką jak składanie w myślach (ponowne wykorzystanie odpowiednich 

podłańcuchów do konstruowania nowych lub zmienionych elementów danych). Integralność danych 

obejmuje pogląd, że elementy danych są kompletne. W przypadku elementów podzielonych na wiele bloków 

powyższe zmiany mają zastosowanie analogicznie do bloków, które są traktowane jako ciągi ciągłego 

łańcucha danych. 

(ii) Uwierzytelnianie pochodzenia danych (uwierzytelnianie wiadomości) 

9.76 Definicja Uwierzytelnianie pochodzenia danych to rodzaj uwierzytelniania, w którym strona jest 

potwierdzana jako (oryginalne) źródło określonych danych utworzonych w pewnym (zazwyczaj 

nieokreślonym) czasie w przeszłości. Z definicji uwierzytelnianie pochodzenia danych obejmuje integralność 

danych. 

9.77 Definicja Uwierzytelnianie wiadomości jest terminem stosowanym analogicznie do uwierzytelniania 

pochodzenia danych. Zapewnia uwierzytelnianie pochodzenia danych w odniesieniu do oryginalnego źródła 

wiadomości (i integralności danych, ale nie gwarantuje wyjątkowości i terminowości). Metody zapewniania 

uwierzytelniania pochodzenia danych obejmują: 

1. kody uwierzytelnienia wiadomości (MAC) 

2. schematy podpisu cyfrowego 

3. dołączanie (przed szyfrowaniem) tajnej wartości uwierzytelniającej do zaszyfrowanego tekstu 

Mechanizmy uwierzytelniania pochodzenia danych oparte na współdzielonych tajnych kluczach (np. MAC) 

nie pozwalają na rozróżnienie pomiędzy stronami udostępniającymi klucz, a zatem (w przeciwieństwie do 

podpisów cyfrowych) nie zapewniają niezaprzeczalności pochodzenia danych - żadna ze stron może również 

spowodować wysłanie wiadomości za pomocą klucza wspólnego. Jeżeli rozstrzygnięcie kolejnych sporów jest 

potencjalnym wymogiem, można skorzystać z zaufanej strony trzeciej działającej w trybie online lub z technik 

asymetrycznych. Chociaż MAC i podpis cyfrowy mogą być wykorzystywane do ustalenia dataw danych 

wygenerowanych przez określoną stronę w przeszłości, nie zapewniają one nieodłącznych gwarancji 

unikalności lub terminowości. Te techniki same w sobie nie są w stanie wykryć ponownego użycia lub 

powtórzenia komunikatu, co jest konieczne w środowiskach, w których wiadomości mogły odnowić działanie 

w drugim lub kolejnym użyciu. Takie techniki uwierzytelniania wiadomości można jednak rozszerzyć, aby 

zapewnić te gwarancje, co omówiono poniżej. 

(iii) Uwierzytelnianie transakcji 

9.78 Definicja Uwierzytelnianie transakcji oznacza wzmocnione uwierzytelnianie wiadomości, które 

dodatkowo zapewnia unikalność i aktualność gwarancji danych (zapobiegając w ten sposób 

niewykrywalnemu powtórce wiadomości). Gwarancję wyjątkowości i terminowości definicji 9.78 zwykle 

zapewnia właściwe wykorzystanie parametrów zmiennych czasowych (TVP). Obejmują one liczby losowe w 

protokołach typu challenge-response, numery sekwencji i znaczniki czasu, jak omówiono w 10.3.1. Może to 

być postrzegane jako połączenie uwierzytelniania wiadomości i uwierzytelniania jednostki (definicja 10.1). 

Luźno mówiąc,  

uwierzytelnianie wiadomości + TVP = uwierzytelnianie transakcji. 

Jako prosty przykład, numery sekwencji zawarte w danych wiadomości uwierzytelnianych przez MAC lub 

algorytm podpisu cyfrowego umożliwiają wykrywanie powtórki (patrz Uwaga 9.79), a tym samym zapewniają 

uwierzytelnianie transakcji. Jako drugi przykład, w przypadku wymiany pomiędzy dwiema stronami 

obejmującymi dwie lub więcej wiadomości, uwierzytelnianie transakcji dla każdego z drugiego i kolejnych 

komunikatów może być zapewnione przez uwzględnienie w danych wiadomości objętych przez aMAC 



losowej liczby wysłanej przez drugą stronę w poprzednim komunikacie. wiadomość. To łańcuchowanie 

wiadomości za pomocą liczb losowych zapobiega powtórce wiadomości, ponieważ wszelkie wartości MAC w 

odtwarzanych wiadomościach byłyby nieprawidłowe (z powodu niezgodności między losową liczbą w 

powtórce wiadomości a ostatnią losową liczbą weryfikatora). Uwierzytelnianie w najszerszym znaczeniu 

obejmuje nie tylko integralność danych i uwierzytelnianie pochodzenia danych, ale także ochronę przed 

wszystkimi aktywnymi atakami, w tym oszukańczą reprezentację i powtarzanie wiadomości. Natomiast 

szyfrowanie zapewnia ochronę tylko przed atakami pasywnymi. 

9.79 Uwaga (numery porządkowe i uwierzytelnianie) Numery sekwencji mogą zapewniać unikalność, ale nie 

(w czasie rzeczywistym) terminowość, a zatem są bardziej odpowiednie do wykrywania powtórzenia 

wiadomości niż do uwierzytelniania jednostki. Numery sekwencji mogą być również wykorzystywane do 

wykrywania usuwania całych wiadomości; w ten sposób umożliwiają sprawdzanie integralności danych w 

ramach ciągłej sekwencji wiadomości, oprócz pojedynczych komunikatów. 

9.6.2 Nieszkodliwe lub złośliwe zagrożenia integralności danych  

Techniki wymagane do zapewnienia integralności danych w głośnych kanałach znacznie różnią się od technik 

wymaganych na kanałach podlegających manipulacji przez przeciwników. Sumy kontrolne zapewniają 

ochronę przed przypadkowymi lub nie złośliwymi błędami na kanałach, które podlegają błędom transmisji. 

Ochrona jest niekryptograficzna w tym sensie, że nie są używane żadne tajne klucze ani zabezpieczone kanały. 

Sumy kontrolne generalizują ideę bitu parzystości przez dołączenie (małej) stałej ilości redundancji 

specyficznej dla komunikatu. Zarówno dane, jak i suma kontrolna są przesyłane do odbiornika, w którym to 

punkcie dokonuje się tego samego obliczenia redundancji na odebranych danych i porównuje z otrzymaną 

sumą kontrolną. Sumy kontrolne mogą być używane do wykrywania błędów lub w powiązaniu ze strategiami 

odzyskiwania błędów wyższego poziomu (np. Protokoły z potwierdzeniami i retransmisją po awarii). 

Przykłady uproszczone obejmują sumę kontrolną arytmetyczną (oblicza się 32-bitową sumę wszystkich 32-

bitowych słów danych, odrzucając przenoszenie dużego rzędu) i prosty XOR (XOR wszystkie 32-bitowe słowa 

w ciągu danych). Kody korekcji błędów idą o krok dalej niż kody wykrywające błędy, oferując możliwość 

faktycznego skorygowania ograniczonej liczby błędów bez retransmisji czasami nazywa się to korekcją 

błędów. 

9.80 Przykład (CRC) Cykliczne kody redundancji lub CRC to powszechnie używane sumy kontrolne. K-bitowy 

algorytm CRC odwzorowuje dowolne długości danych wejściowych na odcisk k-bitów i zapewnia znacznie 

lepszą zdolność wykrywania błędów niż k-bitowe sumy kontrolne arytmetyczne. Algorytm oparty jest na 

starannie dobranym (k + 1) -bitowym wektorze reprezentowanym jako wielomian binarny; dla k = 16, 

powszechnie stosowanym wielomianem (CRC-16) jest g(x) = 1 + x2 + x15 + x16. Wejście t-bitowe jest 

reprezentowane jako wielomian binarny d(x) o stopniu t-1, a wartość CRC odpowiadająca d(x) jest 16-

bitowym łańcuchem reprezentowanym przez resztę wielomianową c(x), gdy x16 ⋅ d(x) jest dzielone przez g(x); 

reszty wielomianowe to analogiczne do obliczania liczb całkowitych przez długie dzielenie. Dla wszystkich 

wiadomości d(x) z t < 32 768, CRC-16 może wykryć wszystkie błędy składające się tylko z jednego bitu, dwóch 

bitów, trzech bitów lub nieparzystej liczby bitów, wszystkie błędy serii o długości bitowej 16 lub mniejszej, 

99,997% (1-2-15) 17-bitowych błędów związanych z serią i 99,998% (1-2-16) wszystkich serii 18-bitowych lub 

dłuższych. (Błąd seryjny b długości bitowej to dowolne bitumowanie o dokładnie b bitach rozpoczynających 

się i kończących na 1.) Analogicznie do przypadku całkowitego, inne ciągi danych d’(x) dające taką samą resztę 

jak d(x) można łatwo znaleźć przez dodanie wielokrotności dzielnika g(x) do d(x) lub wstawianie dodatkowych 

bloków reprezentujących wielokrotność g(x). CRC nie zapewniają więc jednokierunkowości, jak jest to 

wymagane w przypadku MDC; w rzeczywistości CRC są klasą kodów liniowych (korygujących błędy), z 

jednostronnością porównywalną z sumą XOR. Podczas używania do wykrywania błędów losowych, k-bitowe 

sumy kontrolne nie są wykorzystywane kryptograficznie, ponieważ zazwyczaj można łatwo utworzyć ciąg 

kontrolny danych do dowolnej wartości docelowej. Jedną z metod jest po prostu wstawianie lub dołączanie 

do dowolnego wybranego ciągu danych k-bitowego bloku korekcyjnego c, który ma wpływ na poprawienie 

całkowitej sumy kontrolnej do pożądanej wartości. Na przykład dla trywialnej sumy kontrolnej XOR, jeśli 



docelową sumą kontrolną jest c’, wstaw jako blok c XOR c’ i XOR wszystkich pozostałych bloków. W 

przeciwieństwie do sum kontrolnych, mechanizmy integralności danych oparte na (kryptograficznych) 

funkcjach skrótu są specjalnie zaprojektowane, aby wykluczyć niewykrywalną zamierzoną modyfikację. 

Wynikowe wartości mieszające są czasami nazywane wartościami sprawdzania integralności (ICV) lub 

wartościami kontrolnymi kryptograficznymi w przypadku funkcji skrótu z kluczami. Semantycznie, przeciwnik 

nie powinien mieć możliwości skorzystania z gotowości użytkowników do powiązania danego wyniku 

hashowania z jednym, konkretnym wprowadzeniem, pomimo faktu, że każde takie wyjście zwykle odpowiada 

dużemu zestawowi danych wejściowych. Funkcje skrótu nie powinny wykazywać przewidywalnych zależności 

ani korelacji między wejściami i wyjściami, ponieważ mogą one pozwolić przeciwnikom na aranżowanie 

niezamierzonych skojarzeń.  

9.6.3 Integralność danych za pomocą samego MAC 

Kody uwierzytelniania komunikatów (MAC), o których mowa powyżej, zostały zaprojektowane specjalnie dla 

aplikacji, w których wymagana jest integralność danych (ale niekoniecznie prywatność). Pomysłodawca 

komunikatu x oblicza MAC hk(x) na wiadomości, używając tajnego klucza MAC k udostępnionego z 

zamierzonym odbiorcą, i wysyła oba (efektywnie x|| hk(x)). Odbiorca określa za pomocą pewnych środków 

(np. Pola identyfikatora tekstu jawnego) zastrzeganą tożsamość źródłową, oddziela odebrany adres MAC od 

odebranych danych, niezależnie oblicza MAC na podstawie tych danych przy użyciu współużytkowanego 

klucza MAC i porównuje obliczony adres MAC z odebranym adresem MAC . Odbiorca interpretuje zgodność 

tych wartości w ten sposób, że dane są autentyczne i mają integralność - czyli pochodzi od drugiej strony, 

która zna klucz wspólny i nie została zmieniona podczas przesyłania. Odpowiada to rys. 9.8 (a). 

9.6.4 Integralność danych za pomocą MDC i autentycznego kanału 

Używanie tajnego klucza nie jest niezbędne w celu zapewnienia integralności danych. Można go 

wyeliminować, wysyłając wiadomość i chroniąc autentyczność hasza przez autentyczny (ale niekoniecznie 

prywatny) kanał. Pomysłodawca oblicza kod skrótu za pomocą MDC na danych wiadomości, przesyła dane 

do odbiorcy przez niezabezpieczony kanał i przesyła kod haszujący przez niezależny kanał znany z 

zapewniania uwierzytelniania pochodzenia danych. Takie autentyczne kanały mogą obejmować telefon 

(autentyczność poprzez rozpoznawanie głosu), dowolny nośnik danych (np. Dyskietkę, kawałek papieru) 

przechowywany w zaufanym miejscu (np. Zamknięty sejf) lub publikację na dowolnym trudnym do usunięcia 

nośniku (np. , Gazeta codzienna). Odbiorca niezależnie haszy odebrane dane i porównuje kod hash z 

otrzymanym. Jeśli te wartości się zgadzają, odbiorca akceptuje dane jako nienaruszone. Odpowiada na to rys. 

9.8(c). Przykładowe aplikacje obejmują ochronę antywirusową oprogramowania oraz dystrybucję 

oprogramowania lub kluczy publicznych przez niezaufane sieci. W przypadku sprawdzania wirusów w źródle 

lub kodzie obiektowym technika ta jest lepsza od tej, która powoduje zaszyfrowany tekst. Powszechnym 

przykładem łączenia MDC z autentycznym kanałem zapewniającym integralność danych są schematy 

podpisów cyfrowych, takie jak RSA, które zazwyczaj wymagają użycia MDC, z asymetrycznym sygnaturą 

zapewniającym autentyczny kanał. 

9.6.5 Integralność danych połączona z szyfrowaniem 

Podczas gdy podpisy cyfrowe zapewniają gwarancje dotyczące zarówno integralności, jak i uwierzytelniania, 

na ogół same szyfrowanie nie zapewnia. Ten problem jest najpierw badany, a następnie pytanie, w jaki 

sposób funkcje skrótu mogą być używane w połączeniu z szyfrowaniem w celu zapewnienia integralności 

danych. 

(i) Sam szyfrowanie nie gwarantuje integralności danych 

Częstym błędnym przekonaniem jest to, że szyfrowanie zapewnia uwierzytelnianie pochodzenia danych i 

integralność danych, pod warunkiem, że jeśli wiadomość zostanie odszyfrowana za pomocą klucza 

udostępnionego tylko stronie A, a wiadomość odszyfrowana ma znaczenie, to musi pochodzić z A. Tutaj " 



znaczące "oznacza, że wiadomość zawiera wystarczającą nadmiarowość lub spełnia inne oczekiwania a priori. 

Podczas gdy intuicja jest taka, że atakujący musi znać tajny klucz, aby manipulować wiadomościami, nie 

zawsze tak jest. W niektórych przypadkach może on być w stanie wybrać wiadomość tekstową, podczas gdy 

w innych przypadkach może być w stanie skutecznie manipulować tekstem jawnym, mimo że nie jest w stanie 

kontrolować swojej konkretnej treści. Zakres, w jakim zaszyfrowane wiadomości mogą być manipulowane 

niewykrywalnie zależy od wielu czynników, jak ilustruje to 

następujące przykłady. 

9.81 Przykład (zmiana kolejności bloków ECB) Bloki tekstu szyfrowanego dowolnego szyfru blokowego 

używanego tylko w trybie ECB mogą zostać zmienione. 

9.82 Przykład (szyfrowanie danych losowych) Jeżeli tekst jawny odpowiadający danemu zaszyfrowanemu 

tekstowi nie zawiera redundancji (np. Klucz losowy), wszystkie próby jego odszyfrowania są znaczące, a 

integralności danych nie można zweryfikować. W związku z tym wymagana jest zawsze pewna forma 

nadmiarowości, aby umożliwić weryfikację integralności, a ponadto, aby ułatwić weryfikację w praktyce, 

wymagana jest wyraźna nadmiarowość weryfikowalna za pomocą środków automatycznych. 

9.83 Przykład (manipulacje bitem w dodatkowych szyfrach strumieniowych) Pomimo faktu, że jednorazowa 

podkładka zapewnia bezwarunkową tajność, atakujący może zmienić dowolny pojedynczy tekst zwykłego 

tekstu, modyfikując odpowiedni bit zaszyfrowanego tekstu. W przypadku ataków znanym tekstem jawnym 

umożliwia to atakującemu zastąpienie wybranych segmentów tekstu zwykłego tekstem własnym według 

własnego uznania. Przykładowy bit docelowy to bit wyższego rzędu w polu liczbowym, o którym wiadomo, 

że reprezentuje wartość dolara. Podobne komentarze dotyczą dowolnego szyfru strumienia dodatków, w 

tym trybu OFB dowolnego szyfru blokowego. 

9.84 Przykład (manipulacja bitami w blokach tekstu szyfrowanego DES) Kilka standardowych trybów 

działania dla dowolnego szyfru blokowego podlega selektywnej manipulacji bitem. Modyfikowanie 

ostatniego bloku tekstu zaszyfrowanego w łańcuchu CFB jest niewykrywalne. Blok tekstu zaszyfrowanego w 

trybie CFB, który generuje losowy szum po odszyfrowaniu, wskazuje na możliwą selektywną manipulację 

bitową poprzedniego bloku tekstu zaszyfrowanego. Blok tekstu zaszyfrowanego w trybie CBC, który generuje 

losowy szum po odszyfrowaniu, wskazuje na możliwą selektywną manipulację bitową następującego bloku 

tekstu zaszyfrowanego. Dalsze dyskusje na temat rozszerzania błędów w standardowych trybach pracy, patrz 

7.2.2. 

(ii) integralność danych za pomocą szyfrowania i MDC 

Jeżeli wymagana jest zarówno poufność, jak i integralność, wówczas można zastosować następującą technikę 

integralności danych wykorzystującą m-bitowy MDC h. Pomysłodawca wiadomości x wylicza wartość hash H 

= h(x) na wiadomości, dołącza ją do danych i szyfruje rozszerzoną wiadomość za pomocą symetrycznego 

algorytmu szyfrowania E ze wspólnym kluczem k, tworząc zaszyfrowany tekst C = Ek(x ||h(x)) (9.2) (Zauważ, 

że różni się to od szyfrowania wiadomości i skrótu osobno jako (Ek(x); Ek(h(x))), co np. przy użyciu CBC 

wymaga dwóch IV.) Jest to przekazywane do odbiorcę, który określa (np. za pomocą pola identyfikatora 

jawnego) klucz, który ma być użyty do odszyfrowania, i oddziela odzyskane dane x’ od odzyskanego hash H’. 

Odbiorca następnie niezależnie oblicza skrót h(x’) odebranych danych x’ i porównuje go z odzyskanym 

hashem H’. Jeśli wyrażą na to zgodę, odzyskane dane zostaną zaakceptowane jako autentyczne i posiadające 

integralność. Odpowiada to rys. 9.8 (b). Intencją jest to, że szyfrowanie chroni dołączony skrót i nie jest 

możliwe dla atakującego bez klucza szyfrowania do zmiany wiadomości bez zakłócania zgodności między 

odszyfrowanym jawnym tekstem a odzyskanym MDC. Właściwości wymagane przez MDC są ogólnie słabsze 

niż w przypadku MDC w połączeniu z, powiedzmy, podpisami cyfrowymi. Tutaj wymóg, faktycznie stan 

połączenia na MDC i algorytmie szyfrowania, polega na tym, że nie jest możliwe, aby przeciwnik manipulował 

lub tworzył nowe bloki tekstu szyfrowanego, aby wytworzyć nowy zaszyfrowany tekst C’, który po 



odszyfrowaniu da bloki tekstowe o tym samym MDC co które wyzdrowiały, z prawdopodobieństwem 

znacznie większym niż 1 na 2m. 

9.85 Uwaga (oddzielenie integralności i prywatności) Chociaż wydaje się, że takie podejście pozwala na 

oddzielenie prywatności i integralności danych od funkcjonalnego punktu widzenia, nie są one niezależne 

pod względem bezpieczeństwa. Zabezpieczenie mechanizmu integralności jest co najwyżej algorytmem 

szyfrowania, niezależnie od wytrzymałości urządzenia MCDC (należy rozważyć wyczerpujące przeszukiwanie 

klucza szyfrującego). Dlatego należy wziąć pod uwagę względne mocne składniki. 

9.86 Uwaga (luka w ataku znanym tekstem jawnym) W środowiskach, w których możliwe są ataki znanego 

tekstu jawnego, technika równania (9.2) nie powinna być używana w połączeniu z szyframi dodatkowymi, 

chyba że zastosowano dodatkowe techniki integralności. W tym scenariuszu osoba atakująca może odzyskać 

strumień klucza, następnie dokonać zmian w postaci zwykłego tekstu, ponownie obliczać nowy rekord MDC 

i ponownie zaszyfrować zmodyfikowaną wiadomość. Zauważ, że atak ten narusza sposób, w jaki MDC jest 

używany, a nie MDC lub algorytm szyfrowania bezpośrednio. Jeśli poufność nie jest niezbędna, oprócz 

wspierania wymogu integralności, oczywistą opcją jest szyfrowanie tylko wiadomości x lub MDC h (x). Żadne 

z tych podejść nie jest powszechne, z przyczyn takich jak uwaga 9.85, oraz ogólna nieumiejętność 

wykorzystywania prymitywów szyfrowania w systemach wymagających wyłącznie usług integralności lub 

uwierzytelniania. Obowiązują następujące dalsze uwagi: 

1. szyfrowanie tylko skrótu: (x,Ek(h(x))) 

Zastosowanie klucza tylko do wartości skrótu (patrz Przykład 9.65) powoduje, że właściwość (typowa dla 

podpisów z kluczem publicznym) jest nietypowa dla MMC: pary wejść x; x0 ze zderzającymi się wyjściami 

(tutaj wartości MAC) może być w sposób weryfikowalny wstępnie ustalony bez znajomości k. Zatem h musi 

być odporne na kolizje. Inne kwestie obejmują: pary wejść posiadających tę samą wartość MAC pod jednym 

kluczem również w innych kluczach; jeżeli długość bloku szyfru Ek jest mniejsza od długości bitmów z wartości 

hash, rozdzielenie tych ostatnich przez bloki szyfrowania może osłabić bezpieczeństwo; k musi być 

zarezerwowane wyłącznie dla tej funkcji integralności (w przeciwnym razie - ataki tekstowe na szyfrowanie 

umożliwiają selektywne fałszowanie MAC); i Ek nie może być dodatkowym szyfrem strumieniowym (patrz 

uwaga 9.86). 

2. Szyfrowanie tylko zwykłego tekstu: (Ek(x),h(x)) 

Daje to niewielkie oszczędności obliczeniowe nad szyfrowaniem zarówno wiadomości, jak i hashów (z 

wyjątkiem bardzo krótkich wiadomości) i, jak wyżej, h (x) musi być odporna na kolizje, a więc dwukrotnie 

większa niż długość bitowa MAC. Poprawne domysły jawnego tekstu x mogą zostać potwierdzone (wartości 

kandydujące x0 dla x można sprawdzić porównując h(x’) do h(x)). 

(iii) integralność danych za pomocą szyfrowania i MAC 

Czasem sugeruje się użycie MAC zamiast MDC w mechanizmie równania (9.2) na stronie 365. W tym 

przypadku algorytm MAC hk0 zastępuje MDC h, a raczej C = Ek(x || h(x) ), wysłana wiadomość to C’ = Ek(x 

||hk’(x)) (9.3) Użycie MAC tutaj oferuje przewagę (nad MDC), że jeśli algorytm szyfrowania zostanie 

pokonany, MAC nadal zapewnia integralność. Wadą jest wymóg zarządzania zarówno kluczem szyfrowania, 

jak i kluczem MAC. Należy zachować ostrożność, aby zapewnić, że zależności między MAC a algorytmami 

szyfrowania nie prowadzą do słabości zabezpieczeń, a jako ogólna rekomendacja, algorytmy te powinny być 

niezależne (patrz Przykład 9.88). 

9.87 Uwaga (wykluczenie wyczerpującego wyszukiwania MAC) Szyfrowanie wartości MAC w równaniu (9.3) 

wyklucza wyczerpujący atak wyszukiwania klucza na kluczu MAC. Dwie alternatywy obejmują najpierw 

szyfrowanie tekstu jawnego, a następnie obliczanie adresu MAC nad zaszyfrowanym tekstem i osobno 

zaszyfrować wiadomość i MAC. Zostały one omówione po kolei.  



1. obliczanie MAC na zaszyfrowanym tekście: (Ek(x); hk0 (Ek (x))). 

Umożliwia to uwierzytelnianie wiadomości bez znajomości jawnego tekstu x (lub klucza szyfrogramu). 

Ponieważ jednak uwierzytelnianie wiadomości znajduje się bezpośrednio w szyfrogramie, a nie w 

bezpośrednim tekście jawnym, nie ma żadnych gwarancji, że strona tworząca MAC znała zwykły tekst x. 

Odbiorca musi więc uważać na wyciągnięte wnioski - na przykład, jeśli Ek jest szyfrowany kluczem publicznym, 

twórca x może być niezależny od strony udostępniającej klucz k0 odbiorcy. 

2. Oddzielne szyfrowanie i MAC: (Ek(x), hk’(x)). 

Ta alternatywa wymaga, aby ani szyfrowanie, ani algorytm MAC nie naruszały celów drugiego. W 

szczególności w tym przypadku dodatkowym wymogiem dla algorytmu jest to, że MAC na x nie może 

naruszać poufności x (patrz definicja 9.7). Klucze (k, k’) również powinny być tu niezależne, np. W celu 

wykluczenia wyczerpującego przeszukiwania słabszego algorytmu upośledzającego drugie (porównaj 

przykład 9.88). Jeśli k i k’ nie są niezależne, to wyczerpujące wyszukiwanie kluczy jest teoretycznie możliwe 

nawet bez znanego tekstu jawnego. 

(iv) Integralność danych za pomocą szyfrowania - przykłady 

9.88 Przykład (niewłaściwa kombinacja szyfrowania CBC-MAC i CBC) Rozważ użycie mechanizmu 

integralności danych równania (9.3) z Ek będącym szyfrowaniem CBC z kluczem k i wektorem inicjującym IV, 

hk’(x) będącym CBC-MAC z k’ i IV 0, i k = k’, IV = IV’. Dane x = x1x2… xt mogą być przetwarzane w pojedynczym 

przebiegu CBC, ponieważ CBC-MAC jest równy ostatniemu blokowi tekstu zaszyfrowanego ct = Ek(ct-1 ⊕ xt), a 

ostatnim blokiem danych jest xt + 1 = ct, co daje ostateczny blok tekstu zaszyfrowanego ct + 1 = Ek(ct⊕ xt + 1) = Ek 

(0). W ten sposób zaszyfrowany MAC jest niezależny od zwykłego tekstu i zaszyfrowanego tekstu, dzięki 

czemu mechanizm integralności jest całkowicie niezabezpieczony. Należy zatem zachować ostrożność przy 

łączeniu MAC ze schematem szyfrowania. Ogólnie zaleca się używanie odrębnych (i najlepiej niezależnych) 

kluczy. W niektórych przypadkach jeden klucz może pochodzić od drugiego za pomocą prostej techniki; 

wspólną sugestią dla kluczy DES jest komplementacja każdego innego skubania. Jednak argumenty 

przemawiające za niezależnymi kluczami obejmują niebezpieczeństwo osłabienia algorytmu szyfrowania, 

które utrudnia uwierzytelnianie (lub odwrotnie) oraz różnice między kluczami uwierzytelniania i szyfrowania 

w odniesieniu do cyklu życia klucza zarządzania. Zobacz także uwaga 13.32. Wadą efektywności w użyciu 

różnych kluczy do zachowania tajemnicy i integralności jest koszt dwóch oddzielne przekazywanie danych. 

Przykład 9.89 ilustruje proponowany mechanizm integralności danych (który pojawił się we wstępnym 

projekcie amerykańskiej normy federalnej 1026), który próbuje tego poprzez użycie w zasadzie liniowej sumy 

kontrolnej o zerowym koszcie; jest jednak niepewny. 

9.89 Przykład (szyfrowanie CBC z sumą kontrolną XOR - CBCC) Rozważ użycie mechanizmu integralności 

danych równania (9.2) z Ek będącym szyfrowaniem CBC za pomocą klucza k, x = x1x2… xt komunikat o blokach, 

a jako funkcję MDC prosty XOR wszystkich bloków tekstowych, . Ilość M = h (x), która służy 

jako MDC, staje się blokiem jawnego tekstu xt + 1. Powstałe zaszyfrowane bloki z wykorzystaniem szyfrowania 

CBC z c0 = IV to ci = Ek (xi⊕ Ci-1), 1≤ i ≤ t + 1. W przypadku braku manipulacji odzyskany tekst jawny to xi = ci-

1⊕ Dk(ci). Aby zobaczyć, że ten schemat jest niezabezpieczony jako mechanizm integralności, niech c’i 

oznaczają faktyczne bloki tekstu szyfrowanego otrzymane przez odbiorcę, wynikające z możliwych do 

zmanipulowania bloków c’i, i niech x’ oznacza ekwiwalentny tekst odzyskany przez odbiorcę przez 

deszyfrowanie CBC z właściwym IV . Wartość MDC obliczona na podstawie odzyskanych bloków tekstu 

jawnego jest wtedy 

 



M’ jest porównywany dla równości z x’t + 1 (= c’t i⊕ Dk(c’t + 1)) jako kontrola integralności danych, lub 

równoważnie, że S = M’ i⊕ X’t + 1 = 0. Według konstrukcji, S = 0 jeśli nie ma manipulacji (tzn. Jeśli c’i = ci, co 

implikuje x’i = xi). Ponadto suma S jest niezmienna w dowolnej permutacji wartości c’i; 1 ≤ i ≤ t (ponieważ Dk 

(ct + 1) pojawia się jako termin w S, ale ct + 1 nie, ct + 1 musi być wykluczony z zestawu permutacyjnego). Zatem 

każdy z pierwszych bloków tekstu z szyfrogramem może być permutowany bez wpływu na pomyślną 

weryfikację MDC. Ponadto, wstawienie do strumienia zaszyfrowanego dowolnego bloku losowego c? J dwa 

razy, lub dowolnego zestawu takich par, anuluje się w sumie S, a zatem również nie może zostać wykryte. 

9.90 Przykład (szyfrowanie CBC z mod 2n -1 sumą kontrolną) Rozważ alternatywę dla przykładu 9.89, funkcję   

, suma bloków tekstu jawnego jako n-bitowych liczb całkowitych z opcją wrap-around 

(dodaj bity przepełnienia z powrotem do bitów jednostek), tj. suma modulo 2n - 1; rozważmy n = 64 dla 

szyfrów o długości bloku 64. Suma S z przykładu 9.89 w tym przypadku obejmuje zarówno XOR, jak i modulo 

addycyjne 2n -1; obecnie wykrywane są zarówno permutacje bloków tekstu zaszyfrowanego, jak i wstawienia 

par identycznych bloków losowych. (Ta technika nie powinno się jednak używać w środowiskach 

podlegających atakowi wybranego tekstu jawnego.) 

9.91 Przykład (szyfrowanie PCBC z mod 2n sumą kontrolną) Niestandardowy, niesymsynchronizujący tryb 

DES, znany jako połączenie bloków tekstu jawnego z szyfrogramem (PCBC), jest zdefiniowany następująco, 

dla i  ≥  0 i tekst jawny x = x1x2…xt: ci + 1 = Ek(xi + 1⊕ Gi) gdzie G0 = IV, Gi = g(xi, ci) dla i ≥ 1, oraz g prostej funkcji, 

takiej jak g(xi,ci) = (xi + ci) mod 264. Technika jednego przejścia zapewniająca zarówno szyfrowanie, jak i 

integralność, która wykorzystuje właściwość defragmentacji błędów tego trybu, jest następująca. Dołącz 

dodatkowy blok tekstu jawnego, aby zapewnić nadmiarowość, np. xt + 1 = IV (alternatywnie: stała lub x1). 

Zaszyfruj wszystkie bloki rozszerzonego tekstu jawnego za pomocą szyfrowania PCBC zdefiniowanego 

powyżej. Ilość ct + 1 = Ek(xt + 1 ⊕ g(xt; ct)) służy jako MAC. Po odszyfrowaniu ct + 1, odbiorca przyjmuje wiadomość 

o integralności, jeśli oczekiwana nadmiarowość jest widoczna w odzyskanym bloku xt + 1. (Aby uniknąć ataku 

znanym tekstem jawnym, funkcja g w PCBC nie powinna być prostym XOR dla tej aplikacji integralności.) 

9.7 Zaawansowane ataki na funkcje mieszające 

Pogłębione zrozumienie bezpieczeństwa funkcji hash można uzyskać, biorąc pod uwagę różne ogólne 

strategie ataku. Opór danej funkcji hashującej wobec znanych ataków ogólnych zapewnia (częściową) miarę 

bezpieczeństwa. Wybrane strategie ataku przedstawione są w tej sekcji, z zamiarem zapewnienia 

wprowadzenia wystarczającego do stwierdzenia, że projektowanie (dobrych) kryptograficznych funkcji 

skrótu nie jest sztuką łatwą do opanowania. Istnieje wiele innych metod i odmian ataków; niektóre z nich są 

metodami ogólnymi, podczas gdy inne polegają na osobliwych właściwościach wewnętrznych funkcji 

konkretnych funkcji mieszających. 

9.7.1 Ataki urodzinowe 

Ataki niezależne od algorytmu to te, które można zastosować do dowolnej funkcji haszującej, traktując ją jako 

czarną skrzynkę, której jedynymi znaczącymi cechami są wyjściowa długość bitowa n (i długość bitowa MAC 

dla MAC) oraz czas działania dla jednej operacji mieszania. Zazwyczaj przyjmuje się, że wynik skrótu jest 

zbliżony do jednolitej zmiennej losowej. Ataki należące do tej kategorii obejmują ataki oparte na wartościach 

krzyżyka hash (strona 336); wyczerpujące wyszukiwanie klucza MAC (strona 336); i urodzinowe ataki na 

funkcje mieszające (w tym wariacje bez pamięci), jak omówiono poniżej. 

(i) Atak urodzinowy Yuvala na funkcje haszujące 

Urodziny Yuval były jednym z pierwszych (i być może najbardziej znanych) z wielu aplikacji kryptograficznych 

urodzinowego paradoksu wynikającego z klasycznego rozkładu obłożenia (2.1.5): podczas losowego 

losowania elementów, z zamianą, z zestawu N elementy, z dużym prawdopodobieństwem powtarzany 

element zostanie napotkany po selekcji O (√N). Takie ataki są nazywane atakami pierwiastków 

kwadratowych. Znaczenie dla funkcji skrótu polega na tym, że łatwiej jest znaleźć kolizje dla 



jednokierunkowej funkcji skrótu niż znaleźć obrazy wstępne lub drugie preimages określonych wartości 

mieszania. W rezultacie schematy podpisów, które wykorzystują jednokierunkowe funkcje mieszające, mogą 

być podatne na atak Yuvala opisany poniżej. Atak dotyczy wszystkich nieskrytych funkcji skrótu (patrz Fakt 

9.33), a czas działania O (2m/2) zmienia się w zależności od długości bitowej wartości skrótu. 

9.92 Algorytm ataku urodzinowego Yuvala 

WEJŚCIE: prawidłowa wiadomość x1; fałszywa wiadomość x2; m-bitowa jednokierunkowa funkcja skrótu h. 

WYJŚCIE: x’1, x’2 wynikające z drobnych modyfikacji x1, x2 z h(‘1) = h(x’2) (stąd podpis na x’1 służy jako ważny 

podpis na X’2).  

1. Wygeneruj t = 2m/2 niewielkie modyfikacje x’1 z x1, 

2. Hashuj każdy taki zmodyfikowany komunikat i przechowuj wartości mieszania (pogrupowane z 

odpowiadającym im komunikatem), tak aby można je było później przeszukać na wartości mieszania. (Można 

to zrobić w całkowitym czasie O(t) przy użyciu konwencjonalnego mieszania.)  

3. Generuj drobne modyfikacje x’2 z x2, obliczanie h(x’2) dla każdego i sprawdzania meczów z dowolnym x’1 

powyżej; Kontynuuj, dopóki nie zostanie znalezione dopasowanie.(Każde wyszukiwanie tabeli będzie 

wymagało stałego czasu, można oczekiwać dopasowania po około t kandydatach x’ 2.) 

9.93 Uwaga (zastosowanie ataku urodzinowego) Pomysł tego ataku może zostać wykorzystany przez 

nieuczciwego sygnatariusza, który wysyła do niczego niepodejrzewającego podmiotu swój podpis na x’1, a 

następnie odrzuca podpisanie tej wiadomości, twierdząc zamiast tego, że podpisana wiadomość to x’2; lub 

przez nieuczciwego weryfikatora, który jest w stanie przekonać nieświadomą stronę do podpisania 

przygotowanej wiadomości x’1, a następnie zażądać jej podpisu na x’2. Uwaga ta uogólnia się na inne 

schematy, w których skrót wiadomości jest reprezentowany sama wiadomość. Jeśli chodzi o praktyczność, 

kolizje wywołane atakiem urodzinowym są "rzeczywiste" (w porównaniu z pseudo-kolizjami lub zderzeniami 

funkcji kompresji), a ponadto bezpośrednie praktyczne konsekwencje w przypadku wiadomości są 

konstruowane tak, aby były uciążliwe. Te drugie mogą być często wykonywane w następujący sposób: 

zmieniaj dane wejściowe za pomocą pojedynczych modyfikacji, które tworzą semantycznie równoważne 

komunikaty (np. Zastępując znaki tabulatorów w plikach tekstowych dla spacji, znaków niedrukowalnych dla 

siebie itd.). W przypadku 128-bitowych funkcji skrótu wymagane są 64 takie potencjalne punkty modyfikacji, 

aby umożliwić 264 wariacji. Atak wymaga wtedy czasu O(264) (możliwe przy ekstremalnej równoległości); i 

chociaż wymaga przestrzeni dla wiadomości O (264) (co jest niepraktyczne), wymaganie dotyczące pamięci 

może być rozwiązane, jak omówiono poniżej. 

(ii) Bez pamięciowa zmiana ataku urodzinowego 

Aby usunąć wymaganą pamięć algorytmu 9.92, można zastosować odwzorowanie deterministyczne, które 

przybliża losowy spacer po przestrzeni wartości mieszającej. Przez paradoks urodzin, w przypadkowym 

przejściu przez przestrzeń o długości 2m, oczekuje się, że spotka się z pewnym punktem po raz drugi (tj. Uzyska 

kolizję) po krokach O(2m/2), po których spacer powtórzy poprzednią ścieżkę (i rozpocznij cykl). W celu 

znalezienia tej kolizji można następnie zastosować ogólne techniki poszukiwania cyklu. (Tutaj brak pamięci 

oznacza wymagającą pomijalną pamięć, a nie w sensie stochastycznym). Obejmują one algorytm 

wyszukiwania Floyda (3.2.2) i jego ulepszenia. Zgodnie z algorytmem 9.92, niech g będzie funkcją taką, że g 

(x1, H) = x’1 jest nieznaczną  modyfikacją, określoną przez wartość skrótu H, komunikatu x1 (każdy bit H może 

określić, czy zmodyfikować x1 we wcześniej określonym punkcie modyfikacji). Jeśli x1 jest ustalone, to g 

zasadniczo odwzorowuje wynik mieszania na komunikat i wygodnie jest pisać gx1 (H) = x0 1. Co więcej, niech 

g będzie iniekcyjne, tak aby wyraźne hashe H skutkowały wyraźnymi x’1. Następnie, z naprawiono komunikaty 

x1, x2 i używając pewnej łatwej do rozróżnienia właściwości (np. parzystości), która dzieli przestrzeń wartości 

mieszającej na dwa mniej więcej równe wielkości podzbiorów, definiują funkcję r odwzorowującą wyniki 

mieszania na wyniki mieszania przez: 



 

Technika wyszukiwania kolizji bez pamięci (patrz powyżej) jest następnie wykorzystywana do znalezienia 

dwóch wejść do r, które odwzorowują na to samo wyjście (tj. Zderzają się). Jeśli h zachowuje się statystycznie 

jako losowe mapowanie, wówczas z prawdopodobieństwem 0,5 parzystość będzie się różnić w H i H’ dla 

kolizyjnych danych wejściowych, w którym to przypadku bez utraty ogólności h(gx1 (H)) = h (gx2 (H’) ). Daje to 

kolidującą parę odmian x’1 = gx1 (H), x’2 = gx2 (H’) odrębnych komunikatów odpowiednio x1, x2, tak, że h(x’1) = 

h(x’2), jak na wyjściu algorytmu 9.92. 

(iii) Przykładowe zastosowanie do MD5 

Faktyczne zastosowanie powyższego ataku typu generycznego na określoną funkcję hash powoduje 

dodatkowe problemy techniczne. Aby zilustrować, w jaki sposób można się nimi zająć, takie zastosowanie 

jest nowe x, z założeniami i wyborami dokonanymi tylko dla ekspozycji. Niech h będzie iterowaną funkcją 

haszującą przetwarzającą wiadomości w 512-bitowych blokach i produkującą 128-bitowe skróty (np. MD5, 

RIPEMD-128). Aby zminimalizować koszty obliczeniowe, ogranicz r (efektywnie g i h) w równaniu (9.4) do 

pojedynczych 512-bitowych bloków xi tak, aby każda iteracja r obejmowała tylko funkcję kompresji f na 

wejściach jednego bloku komunikatów i bieżącej zmiennej łańcuchowej. Niech prawidłowa wiadomość 

wejściowa x1 składa się z 512-bitowych bloków (s ≥ 1, przed MD). Utwórz nieuczciwy komunikat x2 o równej 

długości bitowej. Zezwalaj x2 na odbieganie od x1 do j-tego bloku włącznie, dla dowolnego stałego j ≤ s-1. Użyj 

bloku (j +1 z xi, oznaczonego jako Bi (i = 1, 2), jako bloku zastępczego / zamiennego, który zostanie zastąpiony 

przez 512-bitowe bloki wynikające z wyszukiwania kolizji. Ustaw wszystkie bloki w x2 po Bi identycznie jak w 

x1; x0 wtedy będę różnił się od xi tylko w pojedynczym bloku (j + 1). Aby uzyskać maksymalną swobodę w 

konstrukcji x2, wybierz j = s - 1. Niech c1, c2 będą odpowiednimi 128-bitowymi wynikami pośrednimi 

(zmiennymi łańcuchowymi) po tym, jak iterowany skrót będzie działał na pierwszych j blokach x1, x2. Funkcja 

kompresji f mapy (128 + 512 =) 640-bitowe wejścia do 128-bitowych wyjść. Ponieważ zmienne łańcuchowe 

zależą od xi, gxi (= g) może być zdefiniowane niezależnie od xi tutaj (patrz równanie (9.4)); załóżmy, że oba 

bloki Bi można zastąpić bez praktycznej implikacji. Niech g(H) = B oznacza odwzorowanie iniekcyjne z 

przestrzeni 128-bitowych wartości haszowania do przestrzeni 512-bitowych bloków zastępujących potencjał, 

zdefiniowanych w następujący sposób: odwzoruj każdy dwuobitowy segment H na jedną z czterech wartości 

8-bitowych w bloku zamiennym B. (Praktyczną motywacją jest to, że jeśli xi jest komunikatem ASCII do 

wydrukowania, a cztery 8-bitowe wartości są wybrane do reprezentowania znaków niedrukowalnych, to po 

wydrukowaniu powstałe bloki B są wszystkie nieodróżnialne, nie pozostawiając żadnych dowodów na 

kontradyktoryjną manipulację). Funkcja ustalania kolizji r dla tego konkretnego przykładu (odpowiadająca 

ogólnemu równaniu (9.4)) jest następująca: 

 

Zderzenia dla MD5 (i podobnych funkcji skrótu) można zatem znaleźć w operacjach O (264) i bez znaczących 

wymagań dotyczących pamięci masowej. 

9.7.2 Pseudo-kolizje i ataki funkcji kompresji 

Metodę wyczerpującą lub brutalną, omawianą w punkcie 9.3.4, przedstawiającą preimages, 2nd-preimages i 

collision dla funkcji hash, zawsze są teoretycznie możliwe. Nie są one uważane za prawdziwe "ataki", chyba 

że liczba wymaganych operacji jest znacznie mniejsza niż moc wymyślona przez projektanta funkcji 

hashowania i funkcja mieszająca o podobnych parametrach i idealnej sile. Atak wymagający tak zmniejszonej 

liczby operacji jest nieformalnie powiedziany, aby przerwać funkcję haszującą, niezależnie od tego, czy ten 

wysiłek obliczeniowy jest w praktyce wykonalny. Jakakolwiek metoda ataku, która wykaże, że domniemane 



właściwości nie istnieją, musi być potraktowana poważnie; gdy to nastąpi, należy przyznać możliwość 

wystąpienia dodatkowych słabości. Oprócz rozważenia złożoności znajdowania (zwykłych) powidoków i 

kolizji, powszechne jest zbadanie wykonalności ataków na nieznacznie zmodyfikowane wersje omawianej 

funkcji skrótu, z przyczyn wyjaśnionych poniżej. Najczęstszym przypadkiem jest badanie trudności ze 

znalezieniem powidoków lub kolizji, jeśli pozwala się na swobodny wybór IV. Ataki na funkcje mieszające z 

niezwiązanymi IV podają górne granice bezpieczeństwa rzeczywistych algorytmów. Podatności wykryte, 

chociaż nie są bezpośrednimi słabościami w ogólnej funkcji haszowania, są jednak uznawane za słabe punkty 

certyfikacyjne i rzucają podejrzenia na ogólne bezpieczeństwo. W niektórych przypadkach ograniczone ataki 

mogą zostać rozszerzone na pełne ataki za pomocą standardowych technik. 

Tabela 9.11 zawiera listę najczęściej sprawdzanych odmian, w tym pseudo-kolizji - kolizje umożliwiające różne 

IV dla różnych wejść komunikatów. W przeciwieństwie do preimages i zderzeń, pseudo-preimages i pseudo-

zderzenia mają ograniczone bezpośrednie znaczenie praktyczne. 

 

9.94 Uwaga (alternatywne nazwy dla ataków kolizyjnych i preimage)  

Alternatywne nazwy dla tych w Tabeli 9.11 są następujące: preimage lub 2nd-preimage ≡ atak docelowy; 

pseudo-preimage ≡ darmowy start ataku; kolizja (stała IV) ≡ atak kolizji; kolizja (losowa IV) ≡Atak kolizji typu 

semi-free-start; pseudo-kolizji ≡ darmowy atak kolizji. 

9.95 Uwaga (względna trudność ataków) Znalezienie kolizji nie może być trudniejsze niż znalezienie drugiego 

obrazu. Podobnie, znalezienie pseudo-kolizji może być nie trudniejsze niż znalezienie (dwa różne) pseudo-

preimages. 

9.96 Przykład (trywialne kolizje dla losowych IV) Jeśli dozwolony jest wolny wybór IV, wówczas można 

znaleźć trywialne pseudo-kolizje poprzez usunięcie wiodących bloków z docelowej wiadomości. Na przykład 

w przypadku iterowanego skrótu, h(IV, x1 x2) = f(f (IV, x1), x2). Zatem dla IV’ = f(IV, x1), h(IV’, x2) = h(IV, x1 x2) 

daje pseudo kolizję h, niezależnie od siły f. (Wzmocnienie MD zgodnie z algorytmem 9.26 wyklucza to.)? Inną 

techniką commonanalysis jest rozważenie siły osłabionych wariantów algorytmu lub ataku określonych 

podskładników, przypominających kryptoanalizę 8-rundowej wersji DES w miejsce 16 pełnych rund. 

9.97 Definicja Atakiem na funkcję kompresji iterowanej funkcji skrótu jest dowolny atak zgodnie z Tabelą 

9.11 z f(Hi-1, xi) zastępujący h(V0, x) - funkcja kompresji f zamiast funkcji hash h, łańcuchowa zmienna Hi -1 w 

miejsce wartości inicjalizującej V i pojedynczego bloku wejściowego xi zamiast komunikatu o długości 

arbitralnej x. Atak na funkcję kompresji koncentruje się na jednym stałym kroku i iteracyjnej funkcji równania 

(9.1). Cały komunikat składa się z pojedynczego bloku xi = x (bez wzmacniania MD), a wynik skrótu jest 

traktowany jako wynik funkcji kompresji, więc h(x) = Hi. Znaczenie takich ataków wynika z następujących. 

9.98 Uwaga (funkcja kompresji a atrybuty funkcji skrótu) Każdy z sześciu ataków z Tabeli 9.11, który został 

znaleziony dla funkcji kompresji iterowanego skrótu, może zostać rozszerzony na podobny atak o mniej 

więcej jednakowej złożoności na ogólny skrót. Dlatego iterowana funkcja skrótu jest pod tym względem co 



najwyżej tak silna, jak jej funkcja kompresji. (Należy jednak pamiętać, że ogólna pseudo-kolizja nie zawsze 

jest praktyczna, ponieważ większość funkcji skrótu określa stałą wartość IV). 

Na przykład rozważ komunikat x = x1x2… xt. Załóżmy, że udany atak 2-preimage na funkcję kompresji f daje 

2-preimage x’1 ≠ x1 taki, że f(IV, x’1) = f(IV, x1). Następnie x’= x’1x2…xt jest preobrazem h(x). Bardziej 

pozytywnie, jeśli stosuje się wzmocnienie MD, siła iterowanego skrótu w odniesieniu do ataków z Tabeli 9.11 

jest taka sama jak w przypadku jego funkcji kompresji (porównaj 9.24).Jednak iterowany hash może z 

pewnością być słabszy niż jego funkcja kompresji (np. przykład 9.96, fakt 9.37). Podsumowując, funkcja 

kompresji zabezpieczona przed atakami typu "preimage", "2nd-preimage" i "collision" (fixed IV) jest 

konieczna, a czasami, ale nie zawsze, wystarczająca dla bezpiecznego iterowanego hasha; i bezpieczeństwo 

w stosunku do innych (tj. ataków typu "free-start") z tabeli 9.11 jest pożądane, ale nie zawsze jest konieczne 

w celu zapewnienia bezpiecznej funkcji skrótu w praktyce. Z tego powodu funkcje kompresji są analizowane 

w izolacji, a ataki na funkcje kompresji zgodnie z definicją 9.97 są brane pod uwagę. Kolejny wynik 

motywujący do badania pseudo-preimages jest następujący. 

9.99 Fakt (pseudo-preimages przynoszące preimages) Jeśli funkcja kompresji f n-bitowej iterowanej funkcji 

mieszającej h nie ma idealnego zabezpieczenia obliczeniowego (2n) przed atakami pseudopreimage, to 

podobieństwa do h można znaleźć w mniej niż 2n operacjach. Wynik ten jest prawdziwy, nawet jeśli h ma 

wzmocnienie MD. 

Usprawiedliwienie. Atak wymaga wiadomości o 3 lub większej liczbie bloków, z 2 lub więcej nieograniczonymi 

atakami meet-in-the-middle attack. Jeśli w operacjach 2s można znaleźć pseudo-preimages, wówczas stosuje 

się 2(n + s)/2 punkty przednie i 2(n-s)/2 punkty w tył (stosuje się mniej punktów wstecz, ponieważ są one bardziej 

kosztowne). Preimages można zatem znaleźć w 2 ⋅2(n + s)/2 operacje. 

9.7.3. Łańcuchowe ataki 

Ataki łańcuchowe to takie, które opierają się na iteracyjnym charakterze funkcji haszujących, a w 

szczególności na wykorzystaniu zmiennych łańcuchowych. Skupiają się one na funkcji kompresji f, a nie 

ogólnej funkcji mieszania h, i mogą być dalej klasyfikowane jak poniżej. Najpierw podano przykład kontekstu. 

9.100 Przykład (atak łańcuchowy) Rozważmy (iteracyjną) iteracyjną funkcję haszującą h (kandydującą), 

dającą wynik 128-bitowego wyniku mieszającego, z funkcją kompresji f przyjmującą jako wejścia 512-bitowy 

blok wiadomości xi i 128-bitową zmienną łańcuchową Hi(H0 = IV ) i wytwarzanie mocy wyjściowej Hi + 1 = f(Hixi). 

Dla stałej wiadomości 10-blokowej x (640 bajtów), rozważ H = h(x). Załóżmy, że wybieramy jeden z 10 bloków 

i chcemy go zastąpić innym blokiem bez wpływu na haszowanie H. Jeśli h zachowuje się jak losowe 

mapowanie, liczba takich bloków 512-bitowych wynosi w przybliżeniu 2512/ 2128 = 2384. Każda wydajna metoda 

znalezienia jednego z tych 2384 bloków różniących się od oryginału stanowi atak na h. Wyzwaniem jest to, że 

takie bloki są rzadkim podzbiorem wszystkich możliwych bloków, około 1 na 2128. 

(i) Napady łańcuchów korygujących 

Używając powyższego przykładu dla kontekstu, można próbować (całkowicie) zastąpić wiadomość x nową 

wiadomością x’, tak, aby h(x) = h (x’), za pomocą pojedynczego nieskrępowanego "korygującego" bloku w x’, 

wyznaczonego z wyprzedzeniem czasu, który zostanie określony później, tak, że wytwarza wartość łańcucha, 

co powoduje, że ogólny skrót jest równy wartości docelowej h(x). Taka korygujący atak bloku może być użyty 

do znalezienia zarówno preimage, jak i kolizji. Jeśli blok nieskrępowany jest pierwszym (ostatnim) blokiem w 

komunikacie, nazywa się go korygowaniem pierwszego (ostatniego) ataku bloku. Ataki te mogą być 

wykluczone przez wymaganie nadmiarowości bloku, ale powoduje to niepożądaną karę przepustowości. 

Przykład 9.101 ilustruje korygujący atak pierwszego bloku. Przedłużenie ataku urodzinowego Yuvala ze 

zmianami komunikatów ograniczonymi do ostatniego bloku wiadomości kandydujących, przypomina 

korygujący atak ostatniego bloku zastosowany jednocześnie do dwóch wiadomości, szukając kolizji (urodzin) 

zamiast ustalonej ogólnej wartości celu hash. 



9.101 Przykład (korekta ataku bloku na tryb szyfrowania CBC) Tryb szyfrowania CBC z kluczem nie tajnym 

(H0 = IV; Hi = Ek(Hi-1⊕ Xi)) jest nieodpowiedni jako algorytm MDC, ponieważ nie jest nim jednokierunkowa 

funkcja kompresji jest odwracalna, gdy znany jest klucz szyfrujący. Komunikat x’, o nieograniczonej długości 

(np. t bloki) może być skonstruowany tak, aby mieć dowolną określoną wartość skrótu H w następujący 

sposób. Niech x’2, … x’t  będzie t - 1 dowolnie wybranymi blokami. Ustaw H’t ← H, następnie dla i od t do 1 

wylicz H’i-1 Dk(H’i) ⊕x’. Na koniec obliczyć x*
1 ← Dk (H’1) ⊕ IV. Następnie dla x’ = x*

1 x’2…x0’t, h(x0) = H i 

wszystkie oprócz bloku x*
1 (które pojawią się losowo) mogą być dowolnie wybrane przez przeciwnika; nawet 

tę niewielką wadę można częściowo rozwiązać za pomocą strategii "spotkać w środku" (patrz poniżej). 

Analogiczne uwagi dotyczą trybu CFB.  

(ii) Ataki łańcuchowe „meet –in-the-middle" 

Są to ataki urodzinowe podobne do Yuval (które mogą być w zasadzie pozbawione pamięci), ale które szukają 

kolizji na pośrednich wynikach (tj. Zmiennych łańcuchowych), a nie na ogólnym wyniku mieszania. O ile ma 

to zastosowanie, pozwalają (w przeciwieństwie do ataku Yuvala) znaleźć komunikat z wcześniej określonym 

wynikiem hashowania, zarówno dla drugiego, jak i dla drugiego zderzenia. Punkt ataku jest identyfikowany 

między blokami wiadomości kandydata (oszukańczej). Wprowadzane są zmiany bloków poprzedzających i 

następujących po tym punkcie. Odmiany są mieszane do przodu od algorytmu określonego jako IV (obliczanie 

Hi = f(Hi-1 , xi) jak zwykle) i do tyłu od docelowego końcowego wyniku mieszania (obliczanie Hi = f-1 (Hi + 1; xi + 

1) dla niektórych Hi + 1, xi + 1, idealnie dla xi + 1 wybranych przez przeciwnika), poszukujących kolizji w zmiennej 

łańcuchowej Hi w punkcie ataku. Aby atak zadziałał, atakujący musi być w stanie skutecznie przejść wstecz 

przez łańcuch (na pewno moreso niż przez brutalną siłę - np. Patrz Przykład 9.102), tj. Odwrócić funkcję 

kompresji w następujący sposób: z wartością Hi + 1 , znajdź parę (Hi; xi + 1) taką, że f(Hi ,xi + 1) = Hi + 1.  

9.102 Przykład (atak typu "spotkać w środku" w przypadku trybów łańcuchów odwracalnych) Tryby 

łączenia, które pozwalają na łatwe wyprowadzanie kluczy etapów, powodują odwracalne funkcje kompresji 

nieodpowiednie do użycia w MDC z powodu braku jednokierunkowości (porównaj przykład 9.101). 

Przykładem takich odwracalnych metod łączenia łańcuchów jest schemat Bitzera: H0 = IV, Hi = f(Hi-1 , xi) = Eki 

(Hi-1) gdzie ki = xi ⊕s(Hi-1) i s(Hi-1) jest funkcją mapowania zmiennych łańcuchów do przestrzeni kluczy. W 

przypadku ekspozycji, bądźmy funkcją tożsamości. Ta funkcja kompresji jest nieodpowiednia, ponieważ 

przypada na atak typu " meet –in-the-middle ", jak opisano powyżej. Możliwość przejścia do tyłu za pomocą 

zmiennych łańcuchowych, zgodnie z wymaganiami takiego ataku, możliwe jest tutaj ustawienie zmiennej 

łańcuchowej Hi obliczonej z Hi + 1 w następujący sposób. Wybierz stałą wartość ki + 1 ← k, obliczyć Hi ←Dk (Hi + 

1), a następnie wybrać jako blok wiadomości xi + 1 ←k ⊕ Hi 

(iii) Ataki łańcuchów o ustalonym punkcie 

Stałym punktem funkcji kompresji jest para (Hi-1 , xi) taka, że f(Hi-1, xi) = Hi-1. Dla takiej pary bloków wiadomości 

i wartości łączenia, całkowity skrót wiadomości pozostaje niezmieniony po wstawieniu dowolnej liczby 

identycznych bloków xi w punkcie łańcucha, w którym powstaje ta wartość łączenia. Takie ataki budzą zatem 

obawy, jeśli można ustalić, że zmienna łańcuchowa ma wartość, dla której znany jest stały punkt. Obejmuje 

to następujące przypadki: jeśli ustalono punkty stałe i można łatwo ustalić, że zmienna łańcuchowa przyjmuje 

konkretną wartość; lub jeśli dla arbitralnych wartości łączenia Hi-1 można znaleźć bloki xi, które skutkują 

stałymi punktami. Stałe punkty pozwalają na tworzenie drugich powidoków i kolizji; ich efekt można 

przeciwdziałać przez włączenie końcowego bloku długości (algorytm 9.26). 

(iv) Różnobarwne ataki łańcuchowe 

Kryptoanaliza różnicowa okazała się potężnym narzędziem do kryptoanalizy nie tylko szyfrów blokowych, ale 

także funkcji skrótu (w tym funkcji MAC). W przypadku wielordzeniowych szyfrów blokowych ta metoda 

ataku analizuje różnice wejściowe (XOR) do funkcji okrągłych i odpowiadające im różnice wyjściowe, szukając 

anomalii statystycznych. W przypadku funkcji skrótu, badanie polega na różnicach wejściowych do funkcji 

kompresji i odpowiadających im wartościach wyjściowych; kolizja odpowiada zerowej wartości wyjściowej. 



9.7.4 Ataki oparte na właściwościach ukrytego szyfru 

Konsekwencje pewnych właściwości szyfrów blokowych, które mogą nie mieć praktycznego znaczenia przy 

stosowaniu do szyfrowania, muszą być dokładnie zbadane, gdy takie szyfry są wykorzystywane do 

konstruowania iterowanych funkcji skrótu. Ogólnym niebezpieczeństwem jest to, że takie właściwości mogą 

ułatwiać kontradyktoryjną manipulację wejściami funkcji kompresji, aby umożliwić przewidywanie lub 

większą kontrolę wyjść lub relacji między wyjściami kolejnych iteracji. Wśród możliwych kryjących się 

właściwości klucza blokowego znajdują się następujące elementy (patrz Rozdział 7): 

1. właściwość komplementacji: , gdzie  oznacza bitowe uzupełnienie. To 

sprawia, że łatwo znaleźć pary wiadomości-kluczy z wejściami szyfrów blokowych których wyniki różnią się w 

z góry określony sposób. Na przykład, dla takiego bloku szyfru E, funkcja kompresji f(Hi-1 , xi) = EHi-1⊕xi (xi) ⊕ 

xi (liniowa transformacja funkcji Matyas-Meyer-Oseas) daje takie samo wyjście dla xi i jego bitowe 

uzupełnienie i. 

2. słabe klawisze: Ek(Ek(x)) = x (dla wszystkich x). Ta właściwość inwolucji bloku szyfru może pozwolić 

przeciwnikowi łatwo stworzyć dwuetapowy stały punkt kompresji funkcja f w przypadku, gdy bloki 

wiadomości xi mają bezpośredni wpływ na blok wprowadzenie klucza szyfrującego (np. jeśli f = Exi(Hi-1), wstaw 

2 bloki xi zawierające słaby klucz). Zagrożenie jest podobne w przypadku kluczy pół-słabych, gdzie Ek’(Ek(x)) = 

x. 

3. stałe punkty: Ek(x) = x. Blokowanie stałych punktów zaszyfrowanych może ułatwić atak w punkcie stałym 

jeśli przeciwnik może kontrolować wejście klucza szyfrowego bloku. Na przykład dla Davies-Funkcja kompresji 

Meyera f(Hi-1 , xi) = Exi (Hi-1)⊕ Hi-1, jeśli Hi-1 jest stałym punktem szyfru blokowego dla klawisza xi (tj. Exi(Hi-1) = 

Hi- 1), to daje przewidywalne wyjście funkcji kompresji f(Hi-1, xi) = 0. 

4. Zderzenia kluczy: Ek(x) = Ek’ (x). Mogą one umożliwić kolizje funkcji kompresji. 

Chociaż mogą służyć jako metryki odróżniające, ataki, które wydają się czysto certyfikacyjne, powinny być 

odnotowane oddzielnie od innych; na przykład, ataki z punktami stałymi wydają się mieć ograniczoną 

praktyczną konsekwencję. 

9.103 Przykład (funkcje skrótu oparte na DES) Rozważmy DES jako przedmiotowy szyfr blokowy (patrz 7.4). 

DES ma właściwość komplementarną; ma 4 słabe klawisze i 6 par pół-słabych klawiszy (każdy z bitem 2 

równym bitowi 3); każdy słaby klucz ma 232 stałe punkty (w związku z tym przypadkowy tekst jawny jest 

stałym punktem słabego klucza z prawdopodobieństwem 2-30), podobnie jak 4 półsłowne klawisze; a 

kluczowe kolizje można znaleźć w 232 operacjach. Implikacje bezpieczeństwa tych właściwości muszą być 

brane pod uwagę przy projektowaniu funkcji skrótu opartej na DES. Obawy dotyczące słabych kluczy i 

właściwości uzupełniania można wyeliminować, wymuszając, że bity 2 i 3 mają wartość 10 lub 01 w ramach 

funkcji kompresji. 



                                                    

ROZDZIAŁ DZIESIĄTY : IDENTYFIKACJA O UWIERZYTELNIENIE JEDNOSTKI 

 

10.1 Wprowadzenie 

 

W tej części rozważa się techniki zaprojektowane w celu umożliwienia jednej ze stron 

(weryfikatorowi) uzyskania pewności, że tożsamość innej osoby (powoda) jest taka, jak została 

zadeklarowana, co zapobiega podszywaniu się pod inne osoby. Najczęściej stosowaną techniką jest 

weryfikacja poprawności wiadomości przez weryfikatora (prawdopodobnie w odpowiedzi na 

wcześniejszą wiadomość), która pokazuje, że powód jest w posiadaniu tajemnicy związanej z 

projektem z prawdziwą stroną. Nazwy takich technik obejmują identyfikację, uwierzytelnianie 

jednostki i (rzadziej) weryfikację tożsamości. Powiązane tematy omówione w innym miejscu 

obejmują uwierzytelnianie wiadomości (uwierzytelnianie pochodzenia danych) za pomocą technik 

symetrycznych (część 9) i podpisów cyfrowych (część 11) oraz uwierzytelnionego ustanawiania 

kluczy (część 12). Główną różnicą między uwierzytelnianiem jednostek i uwierzytelnianiem 

wiadomości (dostarczanym przez podpisy cyfrowe lub MAA) jest to, że samo uwierzytelnianie 

wiadomości nie zapewnia gwarancji czasowych w odniesieniu do czasu utworzenia wiadomości, 

podczas gdy uwierzytelnianie jednostki wymaga potwierdzenia tożsamości osoby składającej 

wniosek poprzez rzeczywistą komunikację z powiązanym weryfikatora podczas wykonywania 

samego protokołu (tj. w czasie rzeczywistym, podczas gdy podmiot weryfikujący oczekuje). 

Odwrotnie, uwierzytelnianie jednostki zwykle nie zawiera żadnego znaczącego komunikatu innego 

niż roszczenie o byciu konkretnym bytem, podczas gdy uwierzytelnianie wiadomości ma. Techniki, 

które zapewniają zarówno uwierzytelnianie jednostki, jak i kluczową działalność, są odroczone do 

części 12; w niektórych przypadkach ustanowienie klucza to zasadniczo uwierzytelnianie 

wiadomości, w której klucz jest wiadomością. 

10.1.1 Cele i zastosowania identyfikacji 

Ogólne ustawienie protokołu identyfikacyjnego obejmuje wnioskodawcę lub wnioskodawcę A i 

weryfikatora B. Weryfikator jest przedstawiony lub zakłada z góry rzekomą tożsamość powoda. 

Celem jest potwierdzenie, że tożsamość powoda jest rzeczywiście A, tj. Aby zapewnić 

uwierzytelnienie jednostki. 

10.1 Definicja Uwierzytelnianie jednostek jest procesem, w którym jedna ze stron jest zapewniona 

(poprzez uzyskanie potwierdzającego dowodu) o tożsamości drugiej strony uczestniczącej w 

protokole, a druga strona faktycznie uczestniczyła (tj. Jest aktywna w lub bezpośrednio przed, czas 

uzyskania dowodów). 

10.2 Uwaga (terminologia) Identyfikacja terminów i uwierzytelnianie podmiotów są używane jako 

synonimy. Wyróżnia się między uwierzytelnianiem słabym, silnym i opartym na wiedzy zerowej. 

Gdzie indziej w literaturze, czasami identyfikacja implikuje tylko twierdzoną lub stwierdzoną 

tożsamość, podczas gdy uwierzytelnianie jednostki sugeruje potwierdzoną tożsamość. 

(i) Cele protokołów identyfikacji 

Z punktu widzenia weryfikatora, wynikiem protokołu uwierzytelniania podmiotu jest albo akceptacja 

tożsamości wnioskodawcy jako autentycznej (zakończenie z akceptacją), albo zakończenie bez 

akceptacji (odrzucenia). Dokładniej, cele protokołu identyfikacyjnego obejmują następujące. 

1. W przypadku uczciwych stron A i B, A jest w stanie skutecznie się uwierzytelnić B, tj. B zakończy 

protokół po przyjęciu tożsamości A. 

2. (możliwość przeniesienia) B nie może ponownie wykorzystać wymiany identyfikacyjnej z A, aby 

skutecznie podszyć się A do strony trzeciej C. 

3. (podszywanie się) Prawdopodobieństwo jest nieistotne, że każda strona C odrębna od A, 

realizująca protokół i odgrywająca rolę A, może spowodować, że B dopełni i zaakceptuje tożsamość 

A. Tutaj pomijalny typowo oznacza "jest tak mały, że nie ma on praktycznego znaczenia"; dokładna 

definicja zależy od zastosowania. 

4. Poprzednie punkty pozostają prawdziwe, nawet jeśli: zaobserwowano (wielomian) dużą liczbę 

wcześniejszych uwierzytelnień między A i B; przeciwnik C uczestniczył w poprzednich protokołach 



z jednym lub dwoma A i B; i wiele wystąpień protokołu, prawdopodobnie inicjowanych przez C, 

może być uruchamianych jednocześnie. 

Idea protokołów opartych na zerowej wiedzy polega na tym, że egzekucje protokołów nie ujawniają 

nawet częściowych informacji, co czyni zadanie C łatwiejszym. Protokół identyfikacji (lub 

uwierzytelniania podmiotu) to proces "w czasie rzeczywistym" w tym sensie zapewnia to, że strona 

uwierzytelniona działa w momencie wykonania protokołu - strona ta bierze udział, wykonując pewne 

działania od momentu rozpoczęcia wykonywania protokołu. Protokoły identyfikacyjne zapewniają 

gwarancje tylko w określonym momencie w momencie pomyślnego zakończenia protokołu. Jeżeli 

wymagane są bieżące zapewnienia, mogą być konieczne dodatkowe środki; patrz 10.5. 

(ii) Podstawa identyfikacji 

Techniki uwierzytelniania encji można podzielić na trzy główne kategorie, w zależności od tego, 

które z poniższych zabezpieczeń jest oparte: 

1. coś znanego. Przykłady obejmują standardowe hasła (czasami używane do wyprowadzenia klucza 

symetrycznego), osobiste numery identyfikacyjne (PIN) oraz tajne lub prywatne klucze, których 

znajomość jest przedstawiona w protokołach wyzwanie-odpowiedź. 

2. coś opętanego. Jest to zazwyczaj fizyczne wyposażenie przypominające paszport w funkcji. 

Przykłady obejmują karty w paski magnetyczne, karty chipowe (karty plastikowe wielkości kart 

kredytowych, zawierające wbudowany mikroprocesor lub układ scalony, zwane również kartami 

inteligentnymi lub kartami IC) oraz ręczne kalkulatory niestandardowe (generatory haseł), które 

zapewniają zmienne czasowo hasła . 

3. coś nieodłącznego (dla człowieka). Ta kategoria obejmuje metody, które wykorzystują ludzkie 

cechy fizyczne i mimowolne działania (biometria), takie jak odręczne podpisy, odciski palców, głos, 

wzory siatkówki, geometria dłoni, i dynamiczne cechy klawiatury. Techniki te są zwykle 

niekrytyczne i nie są tu dalej omawiane. 

(iii) Zastosowania protokołów identyfikacji 

Jednym z podstawowych celów identyfikacji jest ułatwienie kontroli dostępu do zasobu, gdy 

przywilej dostępu jest powiązany z określoną tożsamością (np. Lokalny lub zdalny dostęp do 

rachunków komputerów, wypłaty z automatycznych bankomatów, zezwolenia na komunikację za 

pośrednictwem portu komunikacyjnego; dostęp do aplikacji, fizyczny dostęp do obszarów o 

ograniczonym dostępie lub przejść granicznych). Schemat hasła używany do zezwalania na dostęp 

do konta komputera użytkownika może być postrzegany jako najprostsza instancja kontrolera 

dostępu: każdy zasób ma listę powiązanych z nim tożsamości (np. Konto komputera, do którego mają 

uprawnione podmioty) i udane potwierdzenie tożsamości umożliwia dostęp do autoryzowanych 

zasobów wymienionych dla tego podmiotu. 

10.1.2 Właściwości protokołów identyfikacji 

Protokoły identyfikacyjne mogą mieć wiele właściwości. Właściwości interesujące użytkowników 

to: 

1. wzajemność identyfikacji. Jedna lub obie strony mogą potwierdzić swoją tożsamość drugiej, 

podając, odpowiednio, jednostronną lub wzajemną identyfikację. Trochę techniki, takie jak schematy 

o stałych hasłach, mogą być podatne na pozowanie podmiotu jako weryfikator po prostu w celu 

przechwycenia hasła powoda. 

2. wydajność obliczeniowa. Liczba operacji wymaganych do wykonania protokołu 3. Wydajność 

komunikacji. Obejmuje to liczbę przejść (wymiana komunikatów) i wymaganą przepustowość 

(całkowita liczba przesłanych bitów). Bardziej subtelne właściwości obejmują: 

4. zaangażowanie strony trzeciej w czasie rzeczywistym (jeśli dotyczy). Przykłady stron trzecich 

obejmują zaufaną stronę trzecią w celu dystrybucji wspólnych kluczy symetrycznych do jednostek 

komunikacyjnych w celu uwierzytelnienia; i on-line (niezaufana) usługa katalogowa dla dystrybucji 

certyfikatów klucza publicznego obsługiwanych przez niezależny urząd certyfikacji 

5. rodzaj zaufania wymagany w przypadku strony trzeciej (jeżeli istnieje). Przykłady obejmują ufanie 

stronom trzecim w celu prawidłowego uwierzytelnienia i powiązania nazwy jednostki z kluczem 

publicznym; i ufając strony trzeciej ze znajomością klucza prywatnego podmiotu. 

6. Charakter gwarancji bezpieczeństwa. Przykłady obejmują udowodnione zabezpieczenia i 



właściwości o zerowej wiedzy. 

7. przechowywanie sekretów. Obejmuje to lokalizację i zastosowaną metodę (np. Tylko 

oprogramowanie, dyski lokalne, tokeny sprzętowe itp.) do przechowywania krytycznych materiałów 

kluczowych. 

Relacja między schematami identyfikacji i podpisu 

Systemy identyfikacji są ściśle powiązane z systemami podpisu elektronicznego, ale są prostsze niż 

te, które obejmują zmienną komunikację i zwykle zapewniają funkcję niezaprzeczalności 

umożliwiającą rozstrzyganie sporów przez sędziów po fakcie. W przypadku schematów 

identyfikacyjnych semantyka wiadomości jest w zasadzie ustalona - deklarowana tożsamość w chwili 

obecnej. Roszczenie jest natychmiast potwierdzane lub odrzucane wraz z powiązanymi 

uprawnieniami lub dostępem przyznanym lub odrzuconym w czasie rzeczywistym. Identyfikacje nie 

mają "okresów życia", ponieważ podpisy do1 - spory nie muszą zazwyczaj być później rozstrzygane 

w odniesieniu do wcześniejszej identyfikacji, a ataki, które mogą stać się wykonalne w przyszłości, 

nie wpływają na ważność wcześniejszej identyfikacji. W niektórych przypadkach schematy 

identyfikacyjne można również przekonwertować na schematy podpisów przy użyciu standardowej 

techniki 

10.2 Hasła (słabe uwierzytelnianie) 

Konwencjonalne schematy haseł zawierają hasła niezmienne w czasie, które zapewniają tak zwane 

słabe uwierzytelnianie. Podstawowa idea jest następująca. Hasło, skojarzone z każdym 

użytkownikiem (jednostką), jest zwykle ciągiem od 6 do 10 lub więcej znaków, które użytkownik 

może zatwierdzić w pamięci. Służy to jako wspólna tajemnica między użytkownikiem a systemem. 

(Konwencjonalne schematy haseł należą więc do kategorii technik klucza symetrycznego 

zapewniającego jednostronne uwierzytelnianie.) Aby uzyskać dostęp do zasobu systemowego (np. 

Konto komputera, drukarka lub aplikacja), użytkownik wprowadza parę (identyfikator użytkownika, 

hasło), i jawnie lub niejawnie określa zasób; tutaj userid to roszczenie tożsamości, a hasło jest 

dowodem na poparcie roszczenia. System sprawdza, czy hasło pasuje do odpowiednich danych 

przechowywanych dla tego identyfikatora użytkownika, oraz czy podana tożsamość jest 

upoważniona do dostępu do zasobu. Demonstracja wiedzy o tej tajemnicy (poprzez ujawnienie 

samego hasła) jest akceptowana przez system jako potwierdzenie tożsamości jednostki. Różne 

schematy haseł są wyróżniane za pomocą środków, za pomocą których przechowywane są informacje 

umożliwiające weryfikację hasła w systemie oraz metody weryfikacji. Zbiór pomysłów 

przedstawiony w poniższych sekcjach motywuje decyzje projektowe podejmowane w typowych 

schematach haseł. Kolejna sekcja podsumowuje standardowe ataki, które te projekty przeciwdziałają. 

Zagrożenia, które należy chronić, obejmują: ujawnienie hasła (poza systemem) i podsłuchiwanie linii 

(w systemie), z których oba umożliwiają późniejsze odtwarzanie; i zgadywanie haseł, w tym ataki 

słownikowe. 

10.2.1 Poprawione schematy haseł: techniki 

(i) Zapamiętane pliki haseł 

Najbardziej oczywistym rozwiązaniem jest przechowywanie przez system jawnego hasła 

użytkownika w pliku haseł systemowych, który jest zarówno chroniony przed odczytem, jak i przed 

zapisem (na przykład poprzez uprawnienia kontroli dostępu do systemu operacyjnego). Po 

wprowadzeniu hasła przez użytkownika system porównuje wprowadzone hasło z wpisem w pliku 

haseł dla odpowiedniego identyfikatora użytkownika; bez tajnych kluczy lub prymitywów 

kryptograficznych, takich jak szyfrowanie, jest to klasyfikowane jako technika niekryptograficzna. 

Wadą tej metody jest to, że nie zapewnia ona ochrony przed uprzywilejowanymi insiderami lub 

superużytkownikami (specjalnymi użytkownikami, którzy mają pełne prawa dostępu do plików 

systemowych i zasobów). Przechowywanie pliku haseł na nośnikach kopii zapasowych stanowi 

również problem bezpieczeństwa, ponieważ plik zawiera jawne hasła. 

(ii) "Zaszyfrowane" pliki haseł 

Zamiast przechowywać hasło jawnego użytkownika w pliku haseł zabezpieczonych przed odczytem 

i zapisem, funkcja jednokierunkowa każdego hasła użytkownika jest przechowywana w miejscu 

samego hasła. Aby zweryfikować hasło wprowadzone przez użytkownika, system oblicza funkcję 



jednokierunkową wprowadzonego hasła i porównuje ją z zapisanym wpisem dla podanego 

identyfikatora użytkownika. Aby wykluczyć ataki sugerowane w poprzednim akapicie, plik hasła 

musi być teraz chroniony przed zapisem. 

10.3 Uwaga (funkcja jednokierunkowa a szyfrowanie) W celu ochrony plików haseł korzystanie 

z funkcji jednokierunkowej jest na ogół lepsze niż odwracalne szyfrowanie; powody te obejmują 

ograniczenia związane z wywozem i potrzebę kluczowych materiałów. Jednak w obu przypadkach, 

z przyczyn historycznych, otrzymane wartości są zwykle określane jako "zaszyfrowane" hasła. 

Ochrona haseł za pomocą dowolnej metody przed transmisją za pośrednictwem publicznych linii 

komunikacyjnych rozwiązuje problem narażenia na złamanie samego hasła, ale samo nie wyklucza 

ujawnienia lub powtórzenia transmisji (patrz Protokół 10.6). 

(iii) Zasady dotyczące hasła 

Ponieważ ataki słownikowe (patrz x10.2.2 (iii)) są skuteczne w stosunku do przewidywalnych haseł, 

niektóre systemy narzucają "reguły haseł", aby zniechęcić lub uniemożliwić użytkownikom używanie 

"słabych" haseł. Typowe reguły haseł zawierają dolną granicę długości hasła (np. 8 lub 12 znaków); 

wymaganie, aby każde hasło zawierało co najmniej jeden znak z każdego zestawu kategorii (np. 

wielkie litery, numeryczne, niealfanumeryczne); lub sprawdza, czy kandydujące hasła nie są 

znalezione w słownikach on-line lub dostępnych i nie zawierają informacji związanych z kontem, 

takich jak useridy lub ich podłańcuchy. Wiedząc, które zasady obowiązują, przeciwnik może użyć 

zmodyfikowanej strategii ataku słownikowego, biorąc pod uwagę zasady i kierując się najsłabszą 

formą haseł, które jednak spełniają zasady. Celem reguł haseł jest zwiększenie entropii (a nie tylko 

długości) haseł użytkowników poza zasięgiem słownika i wyczerpujących ataków wyszukiwania. 

Entropia odnosi się tutaj do niepewności hasła (porównaj x2.2.1); jeśli wszystkie hasła są jednakowo 

prawdopodobne, entropia jest maksymalna i równa logarytmowi podstawowemu 2 liczby możliwych 

haseł. Inną techniką proceduralną, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa haseł, jest starzenie się 

hasłem. Określa się przedział czasu ograniczający czas życia każdego określonego hasła (np. 30 lub 

90 dni). Wymaga to okresowej zmiany hasła. 

(iv) spowolnienie mapowania haseł 

Aby spowolnić ataki polegające na testowaniu dużej liczby próbnych haseł, funkcja weryfikacji hasła 

(np. Funkcja jednokierunkowa) może być bardziej intensywna obliczeniowo, na przykład poprzez 

iterację prostszej funkcji> 1 razy, z wynikiem iteracji użyłem jako danych wejściowych dla iteracji i 

+ 1. Całkowita liczba iteracji musi być ograniczona, aby nie nakładać zauważalnego lub 

nieuzasadnionego opóźnienia dla uprawnionych użytkowników. Ponadto, iterowana funkcja powinna 

być taka, aby iterowane mapowanie nie skutkowało końcową przestrzenią zakresu, której entropia 

jest znacznie zdziesiątkowana. 

(v) Solenie haseł 

Aby ataki słownikowe były mniej efektywne, każde hasło po wprowadzeniu może zostać rozszerzone 

o t-bitowy losowy ciąg nazywany solą (zmienia "smak" hasła, porównaj x10.2.3) przed 

zastosowaniem jednokierunkowego funkcjonować. Zarówno zakodowane hasło, jak i sól są 

zapisywane w pliku haseł. Gdy użytkownik następnie wprowadzi hasło, system wyszukuje sól i 

stosuje funkcję jednokierunkową do wprowadzonego hasła, zmienioną lub uzupełnioną przez sól. 

Trudność wyszukiwania wyczerpującego hasła dowolnego użytkownika jest niezmieniona przez 

solenie (ponieważ sól jest podana w tekście jawnym w pliku haseł); jednak solenie zwiększa 

złożoność ataku słownikowego na duży zestaw haseł jednocześnie, wymagając, aby słownik zawierał 

warianty 2t każdego hasła próbnego, co implikowałoby duże zapotrzebowanie na przechowywanie 

zaszyfrowanego słownika i odpowiednio więcej czasu na jej przygotowanie. Zwróć uwagę, że przy 

soleniu dwóch użytkowników wybiera to samo hasło ma inne wpisy w pliku haseł systemowych. W 

niektórych systemach może być właściwe użycie identyfikatora użytkownika jednostki jako soli. 

(vi) Hasła 

Aby umożliwić większą entropię bez przekraczania pojemności pamięci użytkowników, hasła mogą 

być rozszerzone na hasła; w takim przypadku użytkownik wpisuje frazę lub zdanie, zamiast krótkiego 

"słowa". Hasło jest hashowane do wartości o stałym rozmiarze, która pełni tę samą rolę co hasło; tutaj 

ważne jest, aby hasło nie było po prostu skracane przez system, ponieważ hasła są w niektórych 



systemach. Chodzi o to, że użytkownicy mogą pamiętać frazy łatwiej niż losowe sekwencje znaków. 

Jeśli hasła przypominają tekst w języku angielskim, to ponieważ każdy znak zawiera tylko około 1,5 

bitów entropii, hasło zapewnia większe bezpieczeństwo dzięki zwiększonej entropii niż krótkie hasło. 

Jedną wadą jest dodatkowe wymaganie pisania. 

10.2.2 Poprawione schematy haseł: ataki 

(i) Powtórka ustalonych haseł 

Słabością schematów korzystających ze stałych haseł wielokrotnego użytku (tj. Podstawowego 

schematu x10.2) jest możliwość, że przeciwnik pozna hasło użytkownika, obserwując je, gdy jest 

wpisywane (lub z miejsca, w którym można je zapisać). Drugim problemem związanym z 

bezpieczeństwem jest to, że wprowadzone przez użytkownika hasła (lub ich jednokierunkowe skróty) 

są przesyłane w postaci zwykłego tekstu przez linię komunikacyjną między użytkownikiem a 

systemem, a także są dostępne w tekście jawnym podczas weryfikacji systemu. Podejrzany podsłuch 

rejestruje te dane, umożliwiając późniejsze podszywanie się. Naprawione schematy haseł są zatem 

użyteczne, gdy hasło jest przesyłane przez zaufane linie komunikacyjne, które są bezpieczne z 

monitorowania, ale nie są odpowiednie w przypadku, gdy hasła są przesyłane przez otwarte sieci 

komunikacyjne. Na przykład na rysunku 10.1 wnioskodawca A może być użytkownikiem logującym 

się z domu za pośrednictwem modemu telefonicznego, do odległego biura B dwa (lub dwa tysiące) 

mil; hasło z tekstem jawnym może następnie podróżować przez niezabezpieczoną sieć telefoniczną 

(w tym prawdopodobnie nieobciążony link), z zastrzeżeniem podsłuchu. W przypadku, gdy do 

uzyskania dostępu do zasobu lokalnego używana jest zdalna weryfikacja tożsamości, np. 

Automatyczny bankomat z weryfikacją tożsamości on-line, odpowiedź systemowa (akceptacja / 

odrzucenie) musi być chroniona oprócz przedłożonego hasła, i musi zawierać zmienność aby 

zapobiec trywialnej powtórce odpowiedzi akceptującej czas. 

(ii) Wyczerpujące wyszukiwanie hasła 

Bardzo naiwny atak polega na tym, że przeciwnik po prostu (losowo lub systematycznie) próbuje 

hasła, po jednym na raz, na rzeczywistym weryfikatorze, w nadziei, że zostanie znalezione 

prawidłowe hasło. Można temu zaradzić, zapewniając, że hasła są wybierane z wystarczająco dużej 

przestrzeni, ograniczając liczbę nieważnych (on-line) prób dozwolonych w ustalonych okresach 

czasu i spowalniając mapowanie haseł lub proces logowania się jak w x10.2.1 (iv ). Ataki typu off-

line, polegające na (zwykle dużym) obliczeniu, które nie wymagają interakcji z rzeczywistym 

weryfikatorem do ostatniego etapu, budzą większe obawy; te są teraz rozważane. Biorąc pod uwagę 

plik haseł zawierający jednokierunkowe hashy haseł użytkowników, przeciwnik próbuje pokonać 

system, testując hasła po jednym na raz i porównując jednokierunkowy skrót każdego z haseł w 

zaszyfrowanym pliku haseł (patrz x10.2.1 (ii )). Jest to teoretycznie możliwe, ponieważ znane są 

zarówno mapowanie jednokierunkowe, jak i (zgadywany) tekst jawny. (Można to uniemożliwić, 

utrzymując w tajemnicy jakiekolwiek lub wszystkie szczegóły mapowania jednokierunkowego lub 

samego pliku haseł, ale nie uznaje się za rozsądne opieranie bezpieczeństwa systemu na założeniu, 

że takie szczegóły pozostają tajne na zawsze). Wykonalność ataku zależy od liczby haseł, które należy 

sprawdzić przed spodziewanym meczem (co zależy od liczby możliwych haseł) i czasu wymaganego 

do przetestowania każdego z nich. To ostatnie zależy od użytego mapowania haseł, jego 

implementacji, czasu wykonania instrukcji procesora hosta i liczby dostępnych procesorów (zauważ, 

że wyszukiwanie wyczerpujące jest możliwe do zrównoleglenia). Czas wymagany do faktycznego 

porównania obrazu każdego hasła próbnego ze wszystkimi hasłami w pliku haseł jest zazwyczaj 

nieistotny. 

10.4 Przykład (entropia hasła) Przypuśćmy, że hasła składają się z ciągów 7-bitowych znaków 

ASCII. Każda ma wartość liczbową z zakresu 0-127. (Gdy używane są znaki 8-bitowe, wartości 128-

255 składają się na rozszerzony zestaw znaków, na ogół niedostępny ze standardowych klawiatur.) 

Kody ASCII 0-31 są zarezerwowane dla znaków kontrolnych; 32 jest spacji; 33-126 są znakami 

możliwymi do wydrukowania z klawiatury; a 127 to znak specjalny. 

(iii) Zgadywanie haseł i ataki słownikowe 

Aby polepszyć oczekiwane prawdopodobieństwo sukcesu wyczerpujących poszukiwań, zamiast 

przeszukiwać przestrzeń wszystkich możliwych haseł, przeciwnik musi przeszukać przestrzeń w 



kolejności malejącego (oczekiwanego) prawdopodobieństwa. Chociaż idealnie arbitralne ciągi 

znaków n będą równoważne jako hasła wybrane przez użytkownika, większość (nieograniczonych) 

użytkowników wybierze hasła z małego podzbioru pełnej przestrzeni hasła (np. Krótkie hasła, słowa 

słownika, nazwy własne, ciągi z małymi literami). Takie słabe hasła z niską entropią są łatwe do 

odgadnięcia; Rzeczywiście, badania wskazują, że znaczna część haseł wybranych przez użytkownika 

znajduje się w typowych (pośrednich) słownikach zawierających jedynie 150 000 słów, podczas gdy 

nawet duży słownik zawierający 250 000 słów reprezentuje tylko niewielki ułamek wszystkich 

możliwych haseł n-znakowych. Hasła znajdujące się w dowolnej dostępnej na liście lub w Internecie 

liście słów mogą zostać odkryte przez przeciwnika, który próbuje wszystkie słowa na tej liście, 

używając tak zwanego ataku słownikowego. Oprócz tradycyjnych słowników, jak wspomniano 

powyżej, dostępne są słowniki internetowe słów z języków obcych lub specjalistyczne tematy, takie 

jak muzyka, film itp. Aby efektywność w powtórnym używaniu przez przeciwnika, może być 

utworzona i przechowywana na dysku lub taśmie "zaszyfrowana" (haszowana) lista słowników 

słownikowych lub o wysokim prawdopodobieństwie; obrazy haseł z plików haseł systemowych 

można następnie zbierać, sortować (za pomocą algorytmu sortowania lub tradycyjnego mieszania), a 

następnie porównywać z wpisami w zaszyfrowanym słowniku. Ataki typu słownikowego zazwyczaj 

nie są w stanie znaleźć hasła konkretnego użytkownika, ale znajdują wiele haseł w większości 

systemów. 

10.2.3 Studium przypadku - hasła UNIX 

System operacyjny UNIX2 dostarcza powszechnie znanego, historycznie ważnego przykładu 

systemu ustalonych haseł, realizującego wiele pomysłów x10.2.1. Plik haseł UNIX zawiera 

jednokierunkową funkcję haseł użytkowników obliczanych w następujący sposób: każde hasło 

użytkownika służy jako klucz do szyfrowania znanego zwykłego tekstu (64 zerowych bitów). Daje 

to jednokierunkową funkcję klucza, ponieważ tylko użytkownik (oprócz systemu, chwilowo podczas 

weryfikacji hasła) zna hasło. W przypadku algorytmu szyfrowania stosuje się niewielką modyfikację 

DES (x 7.4), jak opisano poniżej; zmiany mogą pojawić się w produktach spoza USA. Opisana 

technika opiera się na domniemanej własności, że DES jest odporny na znane ataki z tekstem jawnym 

- z uwagi na tekst jawny i odpowiadający mu zaszyfrowany tekst trudno jest znaleźć klucz. 

Specyficzna technika powoduje wielokrotne użycie DES, powtarzanie iteracji encyklopedii t = 25 

razy (patrz rys. 10.2). Szczegółowo, hasło użytkownika jest obcinane do pierwszych 8 znaków ASCII. 

Każdy z nich dostarcza 7 bitów dla 56-bitowego klucza DES (wypełniony 0 bitami, jeśli mniej niż 8 

znaków). Klucz służy do szyfrowania DES 64-bitowej stałej 0, z wyjściowym sprzężeniem jako t 

razy iteracyjnie. 64-bitowy wynik jest przepakowywany na 11 drukowalnych znaków (64-bitowe 

wyjście i 12 bitów soli daje 76 bitów, 11 znaków ASCII pozwala 77). Ponadto stosowana jest 

niestandardowa metoda solowania haseł, mająca na celu jednoczesne komplikowanie ataków 

słownikowych i uniemożliwianie wykorzystania gotowego sprzętu DES do ataków: 

1. solenie hasła. Solving hasła UNIX wiąże 12-bitową "losową" sól (12 bitów 

pobierane z zegara systemowego w momencie tworzenia hasła) z każdym wybranym przez 

użytkownika hasłem. 12 bitów służy do zmiany standardowej funkcji rozszerzania E mapowania DES 

(patrz x 7.4), zapewniając jedną z 4096 odmian. (Rozszerzenie E tworzy a Blok 48-bitowy; zaraz 

potem bity soli wspólnie określają jeden z 4096 permutacje. Każdy bit jest powiązany z wcześniej 

ustaloną parą z bloku 48-bitowego, np. bit 1 z bitami bloku 1 i 25, bit 2 bitami bloku 2 i 26 itd. Jeśli 

bit soli jest 1, bity bloku są zamieniane, w przeciwnym razie nie są.) Zarówno hashowane hasło 

i sól są zapisywane w pliku haseł systemowych. Bezpieczeństwo każdego użytkownika Hasło jest 

niezmienione przez solenie, ale atak słownikowy wymaga teraz 212 = 4096 wariacje każdego hasła 

próbnego. 

2. zapobieganie używaniu gotowych układów DES. Ponieważ permutacja E rozszerzania DES zależy 

od soli, standardowe chipy DES nie mogą być dłużej używane do implementacji algorytmu hasła 

UNIX. Przeciwnik, który chce użyć sprzętu, aby przyspieszyć atak, musi zbudować 

spersonalizowany sprzęt, zamiast korzystać z dostępnych na rynku układów. To może powstrzymać 

przeciwników przy użyciu skromnych zasobów. Wartość przechowywana dla danego identyfikatora 

użytkownika w zabezpieczonym przed zapisem pliku haseł / etc / passwd jest zatem iterowanym 



szyfrowaniem 0 pod hasłem tego użytkownika, przy użyciu solowej modyfikacji DES. Stała 0 może 

być tutaj zastąpiona innymi wartościami, ale zazwyczaj nie jest. Ogólny algorytm nazywa się 

algorytmem kryptograficznym UNIX. 

10.5 Uwaga (postępy w wydajności) Podczas gdy mapowanie krypt UNIX z iteracjami t = 25 

stanowiło rozsądną miarę ochrony przed wyczerpującym wyszukiwaniem wprowadzonym w latach 

siedemdziesiątych, dla równoważnego bezpieczeństwa w zaprojektowanym dzisiaj systemie 

zapewniono by bardziej intensywne obliczeniowo mapowanie ze względu na Postępy w zakresie 

wydajności sprzętu i oprogramowania. 

10.2.4 Kody PIN i hasła 

(i) PIN-y 

Osobiste numery identyfikacyjne (PIN) należą do kategorii stałych (niezmienniczych w czasie) 

Hasła. Najczęściej używane są w połączeniu z "czymś opętanym", zazwyczaj fizycznym tokenem, 

takim jak plastikowa karta bankowa z paskiem magnetycznym lub karta chipowa. Aby udowodnić 

swoją tożsamość jako upoważnionego użytkownika tokenu i uzyskać dostęp do związanych z nim 

uprawnień, wymagane jest podanie poprawnego kodu PIN, gdy używany jest token. Zapewnia to 

drugi poziom bezpieczeństwa w przypadku zgubienia lub kradzieży tokena. Kody PIN mogą również 

służyć jako drugi poziom zabezpieczeń wejścia do budynków, które mają niezależny pierwszy 

poziom bezpieczeństwa (np. Strażnik lub kamera wideo). Ze względów praktycznych i 

historycznych, kody PIN są zazwyczaj krótkie (w porównaniu ze schematami ustalonych haseł) i 

numeryczne, na przykład od 4 do 8 cyfr. Aby zapobiec wyczerpywaniu przeszukiwania przez tak 

małą spację (np. 10 000 wartości dla 4-cyfrowego numeru PIN), konieczne są dodatkowe 

ograniczenia proceduralne. Na przykład niektóre automatyczne bankomaty dostępne za pomocą kart 

bankowych konfiskują kartę, jeśli kolejno wprowadzane są trzy nieprawidłowe numery PIN; w 

przypadku innych osób błędne wprowadzenie liczby kolejnych kodów PIN może spowodować 

"zablokowanie" lub dezaktywację karty, a następnie wymagać dłuższego kodu PIN (np. 8 cyfr) do 

ponownej aktywacji w następstwie takich podejrzanych okoliczności. W systemie on-line 

wykorzystującym kody PIN lub hasła wielokrotnego użytku, zgłoszona tożsamość wraz z 

wprowadzonym przez użytkownika numerem PIN może zostać zweryfikowana przez porównanie z 

PINem przechowywanym dla tej tożsamości w systemowej bazie danych. Alternatywą jest użycie 

PIN jako klucza do MAC. W systemie off-line bez dostępu do centralnej bazy danych informacje 

ułatwiające weryfikację kodu PIN muszą być przechowywane w samym tokenie. Jeśli PIN nie musi 

być wybrany przez użytkownika, należy to zrobić, definiując PIN jako funkcję tajnego klucza i 

tożsamości powiązanej z tokenem; PIN jest następnie możliwy do zweryfikowania przez dowolny 

system zdalny znający ten klucz główny. W systemie off-line może być również pożądane, aby 

umożliwić wybór PIN przez użytkownika, aby ułatwić użytkownikom PIN identyfikację PIN. W 

takim przypadku kod PIN może być szyfrowany pod kluczem głównym i przechowywany na tokenie, 

z kluczem głównym znanym wszystkim terminalom zewnętrznym, które muszą być w stanie 

zweryfikować token. Preferowanym projektem jest przechowywanie jednokierunkowej funkcji kodu 

PIN, tożsamości użytkownika i klucza głównego na tokenie. 

(ii) Dwuetapowe uwierzytelnianie i klucze pochodne od hasła 

Użytkownicy mający trudności z zapamiętywaniem tajnych kluczy mają wystarczającą entropię, aby 

zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo. Opisano teraz dwie techniki, które rozwiązują ten problem. 

Kiedy tokeny są używane z weryfikacją PIN off-line, powszechną techniką jest to, że PIN służy do 

weryfikacji użytkownika tokenu, a token zawiera dodatkowe niezależne informacje umożliwiające 

tokenowi uwierzytelnienie się w systemie (jako ważny token reprezentujący prawowity użytkownik). 

Użytkownik jest zatem pośrednio uwierzytelniany w systemie w dwuetapowym procesie. Wymaga 

to posiadania przez użytkownika tokena, ale wymaga zapamiętania tylko krótkiego kodu PIN, 

natomiast dłuższy klucz (zawierający odpowiednią entropię) zapewnia bezpieczeństwo 

kryptograficzne uwierzytelniania przez niezabezpieczony link. Druga technika polega na 

odwzorowaniu hasła użytkownika przez jednokierunkową funkcję skrótu na klucz kryptograficzny 

(np. 56-bitowy klucz DES). Takie klucze pochodne od hasła nazywane są hasłami. Hasło jest 

następnie wykorzystywane do zabezpieczenia łącza komunikacyjnego między użytkownikiem a 



systemem, który zna również hasło użytkownika. Należy upewnić się, że entropia hasła użytkownika 

jest wystarczająco duża, aby wyczerpujące wyszukiwanie przestrzeni hasła nie było bardziej wydajne 

niż wyczerpujące przeszukanie przestrzeni klucza dostępu (tzn. Zgadywanie haseł nie jest łatwiejsze 

niż zgadywanie 56-bitowych kluczy DES). Alternatywą dla ustawiania kluczy pasujących do czasu 

zmiany hasła jest zachowanie numeru sekwencji uruchomionej po stronie systemu wraz z hasłem 

każdego użytkownika, w celu wykorzystania go jako soli czasu w czasie komunikowanej 

użytkownikowi w sposób wyraźny i zwiększany po każdym użyciu. Stała sól na użytkownika może 

być również używana jako dodatek do działającego numeru sekwencyjnego. Paski powinny być 

postrzegane jako klucze długoterminowe, z ograniczeniem do uwierzytelniania i zarządzania 

kluczami (np. Zamiast do masowego szyfrowania danych użytkownika). Wadą stosowania kluczy 

opartych na hasłach jest to, że przechowywanie hasła każdego użytkownika w systemie wymaga 

pewnego mechanizmu ochrony poufności przechowywanych haseł. 

10.2.5 Hasła jednorazowe (w celu silnego uwierzytelnienia) 

Naturalny postęp od ustalonych schematów haseł do protokołów identyfikacji typu wyzwanie-

odpowiedź może być obserwowany poprzez uwzględnienie schematów jednorazowych haseł. Jak 

zauważono w 10.2.2, głównym problemem związanym z bezpieczeństwem schematów ustalonych 

haseł jest podsłuchiwanie i późniejsze odtwarzanie hasła. Częściowym rozwiązaniem są jednorazowe 

hasła: każde hasło jest używane tylko raz. Takie schematy są bezpieczne od pasywnych 

przeciwników, którzy podsłuchują, a następnie próbują podszywać się pod inne osoby. Warianty 

obejmują: 

1. udostępnione listy haseł jednorazowych. Użytkownik i system używają sekwencji lub zestawu 

tajnych haseł (każdy ważny dla pojedynczego uwierzytelnienia), rozpowszechnianych jako lista 

współdzielona. Wadą jest utrzymanie wspólnej listy. Jeśli lista nie jest używana sekwencyjnie, system 

może sprawdzić wprowadzone hasło przed wszystkimi pozostałymi nieużywanymi hasłami. 

Odmiana obejmuje użycie tabeli odpowiedzi na wezwanie, w której użytkownik i system dzielą tabelę 

zgodnych par wyzwanie-odpowiedź, najlepiej z każdą parą ważną co najwyżej raz; ta technika nie 

kryptograficzna różni się od kryptograficznej odpowiedzi prowokacji 10.3. 

2. sekwencyjnie aktualizowane hasła jednorazowe. Początkowo udostępniane jest tylko jedno tajne 

hasło. Podczas uwierzytelniania za pomocą hasła i użytkownik tworzy i przesyła do systemu nowe 

hasło (hasło i + 1) zaszyfrowane pod kluczem uzyskanym z hasła i. Ta metoda staje się trudna, jeśli 

wystąpią błędy komunikacji. 

3. jednorazowe sekwencje haseł oparte na funkcji jednokierunkowej. Schemat hasła jednorazowego 

Lamport został opisany poniżej. Ta metoda jest bardziej wydajna (w odniesieniu do szerokości 

pasma) niż sekwencyjnie aktualizowane hasła jednorazowe i może być postrzegana jako protokół 

typu challenge-response, w którym wyzwanie jest niejawnie określone przez bieżące położenie w 

sekwencji hasła. 

Jednorazowe hasła oparte na funkcjach jednokierunkowych (schemat Lamporta) 

W schemacie jednorazowych haseł Lamport użytkownik zaczyna od tajnego w. Funkcja 

jednokierunkowa (OWF) H służy do definiowania sekwencji hasła: w, H(w), H(H (w)),…, Ht(w). 

Hasło dla i-tej sesji identyfikacyjnej, 1 ≤ i ≤ t, jest zdefiniowane jako wi = Ht-i (w). 

10.6 Protokół Lamport oparty na OWF jednorazowych haseł 

PODSUMOWANIE: A identyfikuje się z B za pomocą jednorazowych haseł z sekwencji. 

1. Jednorazowa konfiguracja. 

(a) Użytkownik A zaczyna od tajnego w. Niech H będzie funkcją jednokierunkową. 

(b) Ustalona jest stała t (np. t = 100 lub 1000), określająca liczbę identyfikatorów 

mieć pozwolenie. (System jest następnie restartowany z nowym w, aby tego uniknąć 

powtórz ataki.) 

(c) Przeniesienia (początkowy wspólny klucz tajny) w0 = Ht (w), w sposób gwarantujący 

jego autentyczności, do systemu B. B inicjalizuje swój licznik dla A do iA = 1. 

2. Komunikaty protokołu. Identyfikacja i-ta, 1≤ i ?≤ t, postępuje w następujący sposób: 

 
Tutaj A → B: X oznacza A wysyła wiadomość X do B. 



3. Działania protokolarne. Aby zidentyfikować się dla sesji i, A wykonuje następujące czynności. 

(a) Sprzęt A wylicza wi = Ht-i (w) (łatwo zrobić albo z siebie, albo od odpowiedniej wartości 

pośredniej zapisanej podczas obliczania Ht(w) początkowo) i transmituje (1) do B. 

(b) B sprawdza, czy i = iA, i że otrzymane hasło wi spełnia: H(wi) = wi-1. Jeśli oba testy zakończą się 

pomyślnie, B przyjmuje hasło, ustawia iA ← iA + 1 i zapisuje wi dla następnej weryfikacji sesji. 

10.7 Uwaga (atak przed grą) Protokół 10.6 i podobne jednorazowe schematy haseł, w tym te z 

uwagi 10.8, pozostają wrażliwe na aktywnego przeciwnika, który przechwytuje i przechwytuje (lub 

podszywa się pod system w celu wyodrębnienia) jeszcze nieużywanego jednorazowego hasło, w celu 

późniejszego podszywania się. Aby temu zapobiec, hasło powinno zostać ujawnione tylko stronie, 

która sama jest znana jako autentyczna. Techniki reakcji i odpowiedzi (patrz 10.3) odnoszą się do 

tego zagrożenia. 

10.8 Uwaga (alternatywny jednorazowy schemat haseł) Następująca alternatywna metoda 

jednokrotnego wprowadzenia hasła do Protokołu 10.6 jest odpowiednia, jeśli akceptacja 

rzeczywistych haseł po stronie systemu jest akceptowalna (porównaj rysunek 10.1, porównaj także z 

10.3.2 (iii)). Strona wnosząca roszczenie A ma wspólne hasło P z weryfikatorem systemowym B, do 

którego wysyła parę danych: (r; H (r; P)). Weryfikator oblicza wartość skrótu odebranej wartości r 

oraz jej lokalną kopię P i deklaruje akceptację, jeśli odpowiada ona otrzymanej wartości skrótu. Aby 

uniknąć powtórzenia, r powinien być numerem kolejnym, znacznikiem czasu lub innym parametrem, 

który może być łatwo zagwarantowany tylko raz. 

10.3 Identyfikacja reakcji na żądanie (silne uwierzytelnienie) 

Idea kryptograficznych protokołów wyzwanie-odpowiedź polega na tym, że jedna istota (strona 

wnosząca roszczenie) "udowadnia" swoją tożsamość innemu podmiotowi (weryfikatorowi), 

demonstrując znajomość tajemnicy znanej z powiązania z tym podmiotem, bez ujawniania sekretu 

weryfikatorowi podczas protokołu 3. Realizuje się to poprzez udzielenie odpowiedzi na wyzwanie 

czasowe, w którym odpowiedź zależy zarówno od tajemnicy jednostki, jak i od wyzwania. 

Wyzwaniem jest zazwyczaj liczba wybrana przez jeden podmiot (losowo i potajemnie) na początku 

protokołu. Jeżeli linia komunikacyjna jest monitorowana, odpowiedź z jednego wykonania protokołu 

identyfikacyjnego nie powinna dostarczać przeciwnikowi przydatnych informacji do późniejszej 

identyfikacji, ponieważ kolejne wyzwania będą się różnić. Przed przystąpieniem do rozpatrywania 

protokołów identyfikacji wyzwanie-odpowiedź w oparciu o techniki symetryczne (10.3.2), techniki 

klucza publicznego (10.3.3) i pojęcia o zerowej wiedzy (10.4), najpierw podaje się tło dla parametrów 

wariantowych w czasie. 

10.3.1 Tło dla zmiennych czasowych 

Parametry zmienne w czasie mogą być stosowane w protokołach identyfikacyjnych do 

przeciwdziałania atakom typu "powtórka" i "przeplatanie" (patrz 10.5), aby zapewnić wyjątkowość 

lub gwarancje na czas i zapobiegać niektórym wybranym atakom tekstowym. Mogą one być 

podobnie stosowane w uwierzytelnionych protokołach ustanawiania kluczy (część 12) oraz w celu 

zapewnienia gwarancji unikalności w połączeniu z uwierzytelnianiem wiadomości (część 9). 

Parametry wariantu czasowego, które służą do odróżnienia jednej instancji protokołu od innej, są 

czasami nazywane nonces, unikalnymi liczbami lub nie powtarzającymi się wartościami; definicje 

tych terminów tradycyjnie były luźne, ponieważ wymagane właściwości zależą od rzeczywistego 

użycia i protokołu. 

10.9 Definicja Symbol to wartość używana nie więcej niż jeden raz w tym samym celu. Zazwyczaj 

służy to zapobieganiu (niewykrywalnemu) powtórce. 

Termin nonce jest najczęściej używany w odniesieniu do liczby "losowej" w protokole wyzwanie-

odpowiedź, ale wymagane właściwości losowości są różne. Trzy kolejne klasy zmiennych czasowych 

omówione są kolejno: liczby losowe, numery sekwencji i znaczniki czasu. Często, aby zapewnić 

bezpieczeństwo protokołu, integralność takich parametrów musi być zagwarantowana (np. Przez 

kryptograficzne wiązanie ich z innymi danymi w sekwencji wyzwanie-odpowiedź). Dotyczy to w 

szczególności protokołów, w których jedynym wymaganiem parametru czasowego jest unikalność, 

np. Zapewniona przez nie powtarzający się sekwencyjny licznik.4 Poniżej przedstawiono kilka 

różnych punktów dotyczących parametrów zmiennych czasowych. 



1. Możliwe do zweryfikowania aktualności można uzyskać poprzez użycie liczb losowych w 

mechanizmach odpowiedzi na żądanie, znaczników czasowych w połączeniu z rozproszonymi 

zegarami czasowymi lub numerów sekwencji w połączeniu z utrzymaniem informacji o stanach 

parowania (wnioskującego, weryfikatora). 

2. Aby zapewnić terminowość lub gwarancje unikalności, weryfikator kontroluje protokół parametr 

wariantu czasowego, bezpośrednio (poprzez wybór losowej liczby) lub pośrednio (poprzez 

informacje dotyczące wspólnej sekwencji lub logicznie przez wspólny zegar czasu). 

3. Aby jednoznacznie zidentyfikować wiadomość lub sekwencję komunikatów (instancja protokołu), 

można użyć nonces pobranych z monotonicznie rosnącej sekwencji (np. Sekwencja lub numery 

seryjne i sygnatury czasowe, jeśli gwarantowane są wzrost i unikalność) lub losowe liczby 

odpowiedni rozmiar. Unikalność jest często wymagana tylko w określonym kluczowym okresie życia 

lub oknie czasowym. 

4. Mogą być stosowane kombinacje zmiennych czasowych, np. Losowe liczby połączone ze 

znacznikami czasowymi lub numerami sekwencji. Może to zagwarantować, że liczba pseudolosowa 

nie zostanie zduplikowana. 

(i) Liczby losowe 

Liczby losowe mogą być używane w mechanizmach reakcji na żądanie, w celu zapewnienia 

wyjątkowości i gwarancji aktualności oraz w celu wykluczenia niektórych ataków ponownego 

odtwarzania i przeplatania (patrz 10.5, w tym Uwaga 10.42). Losowe liczby mogą również służyć do 

zapewnienia nieprzewidywalności, na przykład, aby wykluczyć wybrane ataki tekstowe. Termin 

liczby losowe, gdy jest używany w kontekście protokołów identyfikacji i uwierzytelniania, zawiera 

liczby pseudolosowe nieprzewidywalne dla przeciwnika (patrz uwaga 10.11); różni się to od 

przypadkowości w tradycyjnym sensie statystycznym. W opisach protokołów "wybierz liczbę 

losową" zwykle oznacza "wybierz liczbę o jednolitym rozkładzie z określonej przestrzeni próbki" lub 

"wybierz z jednolitej dystrybucji". Liczby losowe są używane w protokołach typu challenge-response 

w następujący sposób. Jeden podmiot zawiera (nowy) losowy numer w wiadomości wychodzącej. 

Otrzymany komunikat przychodzący (np. Następny komunikat protokołu z tej samej instancji 

protokołu), którego budowa wymagała znajomości tego nonce i do którego ten niezwiązany jest 

nierozerwalnie związany, jest uważany za świeży (uwaga 10.10) w oparciu o uzasadnienie, że losowa 

liczba łączy dwie wiadomości. Nieusuwalne wiązanie jest wymagane, aby zapobiec dołączaniu 

numeru do starej wiadomości. Losowe liczby używane w ten sposób służą do ustalenia względnego 

momentu w czasie dla zainteresowanych stron, analogicznie jak w przypadku wspólnej godziny 

zegarowej. Maksymalnie dopuszczalny czas między komunikatami protokołu jest zazwyczaj 

ograniczony przez okres czasu, wymuszany za pomocą lokalnych, niezależnych liczników czasu 

odliczania. 

10.10 Uwaga (świeżość) W kontekście protokołów typu challenge-response świeże oznacza zwykle 

ostatnie, w sensie pochodzenia po rozpoczęciu bieżącej instancji protokołu. Należy pamiętać, że sama 

świeżość nie wyklucza ataków z przeplotem przy użyciu sesji równoległych (patrz 10.5). 

10.11 Uwaga (liczby powtórzeń urodzin w liczbach losowych) Przy generowaniu liczb 

pseudolosowych do wykorzystania jako parametry wariantu czasowego, wystarczy, gdy 

prawdopodobieństwo powtarzania liczby jest akceptowalnie niskie i jeśli liczby nie są celowo 

ponownie wykorzystywane. Można to osiągnąć, wybierając losową wartość z wystarczająco dużej 

przestrzeni próbki, biorąc pod uwagę zbieżności wynikające z urodzinowego paradoksu. Ten drugi 

może być  zaadresowane przez użycie większej przestrzeni próbki lub przez użycie procesu 

generowania gwarantowanego, aby uniknąć powtórzenia (np. bicie), takim jak użycie trybu licznika 

lub OFB szyfru blokowego (7.2.2). 

10.12 Uwaga (wady liczb losowych) Wiele protokołów obejmujących liczby losowe wymaga 

generowania bezpiecznych kryptograficznie (tj. Nieprzewidywalnych) liczb losowych. Jeśli używane 

są generatory liczb pseudolosowych, wymagany jest początkowy materiał siewny z wystarczającą 

entropią. Gdy losowe liczby są używane w mechanizmie odpowiedzi na żądanie w miejsce 

znaczników czasu, zwykle protokół obejmuje jedną dodatkową wiadomość, a kwestionariusz 

tymczasowy zachowuje informacje o stanie, ale tylko do czasu weryfikacji odpowiedzi. 



(ii) Numery sekwencji 

Numer sekwencyjny (numer seryjny lub wartość licznika) służy jako unikalny numer identyfikujący 

komunikat i jest zwykle używany do wykrywania powtórzenia wiadomości. W przypadku zapisanych 

plików numery sekwencji mogą służyć jako numery wersji dla danego pliku. Numery sekwencji są 

specyficzne dla konkretnej pary jednostek i muszą być jawnie lub niejawnie powiązane z inicjatorem 

i odbiorcą komunikatu; odrębne sekwencje są zwyczajowo niezbędne dla wiadomości od A do B i od 

B do A. Strony postępują zgodnie ze zdefiniowaną polityką numerowania wiadomości. Odbiór jest 

akceptowany tylko wtedy, gdy numer porządkowy nie był wcześniej używany (lub nie był używany 

wcześniej w określonym czasie) i spełnia uzgodnione zasady. Najprostszą zasadą jest to, że numer 

sekwencji zaczyna się od zera, jest zwiększany sekwencyjnie, a każda kolejna wiadomość ma numer 

jeden większy od poprzedniego. Mniej restrykcyjna polityka zakłada, że numery sekwencyjne (tylko) 

muszą rosnąć monotonicznie; pozwala to na utratę wiadomości z powodu niezłośliwych błędów w 

komunikacji, ale uniemożliwia wykrycie wiadomości utraconych w wyniku interwencji przeciwnika. 

10.13 Uwaga (wady numerów sekwencji) Używanie numerów sekwencji wymaga narzutu w 

następujący sposób: każdy powód musi rejestrować i utrzymywać długoterminowe informacje o 

stanie par dla każdego możliwego weryfikatora, wystarczające do określenia wcześniej używanych i 

/ lub nadal ważnych numerów sekwencji. Specjalne procedury (np. Do resetowania numerów 

sekwencji) mogą być konieczne w następstwie okoliczności zakłócających normalne 

sekwencjonowanie (np. Awarie systemu). Wymuszone opóźnienia nie są generalnie wykrywalne. W 

konsekwencji koniecznego narzutu i synchronizacji numery sekwencji są najbardziej odpowiednie 

dla mniejszych, zamkniętych grup. 

(iii) Znaczniki czasu 

Znaczniki czasu mogą być używane do zapewnienia terminowości i gwarancji wyjątkowości, aby 

wykryć powtórkę wiadomości. Mogą również służyć do realizacji ograniczonych czasowo uprawnień 

dostępu i wykrywania wymuszonych opóźnień. Znaczniki czasu działają w następujący sposób. 

Strona inicjująca komunikat otrzymuje znacznik czasu z lokalnego zegara (hosta) i łączy go 

kryptograficznie z wiadomością. Po otrzymaniu wiadomości ze znacznikiem czasu druga strona 

uzyskuje aktualny czas z własnego zegara (hosta) i odejmuje odebrany znacznik czasu. Otrzymana 

wiadomość jest ważna pod warunkiem: 

1. różnica znacznika czasu mieści się w oknie akceptacji (ustalony przedział czasu, np. 10 milisekund 

lub 20 sekund, wybrany w celu uwzględnienia maksymalnego czasu przesyłania i przetwarzania 

wiadomości, plus skos zegara); i 

2. (opcjonalnie) wcześniej nie otrzymano wiadomości o identycznym znaczniku czasu 

od tego samego twórcy. Kontrola ta może zostać przeprowadzona przez weryfikatora prowadzącego 

listę wszystkich znaczników czasu odebranych z każdej jednostki źródłowej w bieżącym oknie 

akceptacji. Inną metodą jest zapisanie najnowszego (prawidłowego) znacznika czasu używanego 

przez każde źródło (w tym przypadku weryfikator akceptuje tylko ściśle rosnące wartości czasu). 

 

Bezpieczeństwo weryfikacji opartej na sygnaturach czasowych opiera się na korzystaniu z 

powszechnego odniesienia do czasu. Wymaga to dostępności zegarów hosta, które są "luźno 

zsynchronizowane" i zabezpieczone przed modyfikacją. Synchronizacja jest niezbędna do 

przeciwdziałania dryfowi zegara i musi być odpowiednia do dostosowania okna akceptacji. 

Dopuszczalny jest stopień przesunięcia zegara, a okno akceptacji musi być odpowiednio małe, aby 

wykluczyć ponowne odtwarzanie wiadomości, jeśli pominięto powyższe opcjonalne sprawdzenie. 

Zegar czasowy musi być bezpieczny, aby zapobiec wstecznemu cofnięciu zegara, aby przywrócić 

ważność starych komunikatów lub ustawić zegar do przodu, aby przygotować komunikat na jakiś 

przyszły punkt czasowy (patrz uwaga 10.7). 

10.14 Uwaga (wady znaczników czasowych) Protokoły oparte na sygnaturach czasowych 

wymagają synchronizacji i zabezpieczenia synchronizacji czasowych. Wykluczenie przeciwnej 

modyfikacji lokalnych zegarów czasowych jest trudne do zagwarantowania w wielu rozproszonych 

środowiskach; w takim przypadku dostarczone zabezpieczenie musi zostać starannie ponownie 

ocenione. Utrzymywanie list używanych znaczników czasu w bieżącym oknie ma tę wadę, że 



wymaga dużej przestrzeni dyskowej i związany z tym dodatkowy nakład na weryfikację. Chociaż 

istnieją rozwiązania techniczne do synchronizacji rozproszonych zegarów, jeżeli synchronizacja 

odbywa się za pośrednictwem protokołów sieciowych, takie protokoły muszą same być bezpieczne, 

co zwykle wymaga uwierzytelnienia; prowadzi to do okrężnego argumentu bezpieczeństwa, jeśli 

takie uwierzytelnienie jest oparte na sygnaturze czasowej. 

10.15 Uwaga (porównanie parametrów zmiennych czasowych) Znaczniki czasu w protokołach 

oferują przewagę mniejszej liczby komunikatów (zazwyczaj po jednym) i brak wymogu 

utrzymywania parami długoterminowych informacji o stanie (patrz numery sekwencji) lub 

krótkoterminowego stanu połączenia informacje (por. liczby losowe). Minimalizowanie informacji o 

stanie jest szczególnie ważne w przypadku serwerów w aplikacjach klient-serwer. Główną wadą 

znaczników czasowych jest wymóg utrzymania bezpiecznych, zsynchronizowanych, rozproszonych 

timeclocków. Znaczniki czasu w protokołach można zazwyczaj zastąpić wyzwaniem losowym i 

komunikatem zwrotnym. 

10.3.2 Wyzwanie-odpowiedź za pomocą technik klucza symetrycznego 

Mechanizmy reagowania i odpowiedzi oparte na technikach klucza symetrycznego wymagają, aby 

wnioskodawca i weryfikator współużytkowali klucz symetryczny. W przypadku systemów 

zamkniętych z niewielką liczbą użytkowników każda para użytkowników może współużytkować 

klucz a priori; w większych systemach wykorzystujących techniki symetrycznego klucza, protokoły 

identyfikacji często wymagają użycia zaufanego serwera on-line, z którym każda ze stron dzieli się 

kluczem. Serwer on-line efektywnie działa jak koncentrator szprychowego koła, dostarczając klucz 

wspólny dla dwóch stron za każdym razem, gdy żąda uwierzytelnienia z drugim. Pozorna prostota 

technik przedstawionych poniżej oraz w 10.3.3 ismisleading. Projektowanie takich technik jest 

skomplikowane, a bezpieczeństwo kruche; te prezentowane zostały starannie wybrane. 

(i) Wyzwanie-odpowiedź oparte na szyfrowaniu za pomocą klucza symetrycznego 

Zarówno protokół Kerberos (protokół 12.24), jak i protokół klucza współdzielonego Needham-

Schroedera (protokół 12.26) zapewniają uwierzytelnianie jednostki oparte na szyfrowaniu 

symetrycznym i wymagają użycia zaufanej strony trzeciej. Zostały one omówione w części 12, 

ponieważ dodatkowo zapewniają kluczową siedzibę. Poniżej opisano trzy proste techniki oparte na 

ISO / IEC 9798-2. Zakładają one wcześniejszy wspólny klucz tajny (i brak dalszych wymagań dla 

serwera on-line). W takim przypadku dwie strony mogą przeprowadzać jednostronne 

uwierzytelnianie w jednym przejściu, używając znaczników czasu lub numerów sekwencji, lub 

dwóch przebiegów z wykorzystaniem liczb losowych; wzajemne uwierzytelnianie wymaga 

odpowiednio dwóch i trzech przejść. Wnioskodawca potwierdza swoją tożsamość, demonstrując 

znajomość klucza wspólnego poprzez szyfrowanie wyzwania (i ewentualnie dodatkowych danych) 

za pomocą klucza. Te techniki są podobne do tych podanych w 12.3.1. 

10.16 Uwaga (integralność danych) W przypadku stosowania szyfrowania w protokołach 

uwierzytelniania jednostek, integralność danych musi być zwykle gwarantowana w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa. Na przykład dla wiadomości obejmujących więcej niż jeden blok, przegrupowanie 

bloków tekstu zaszyfrowanego nie może zostać wykryte w trybie ECB szyfrowania blokowego, a 

nawet szyfrowanie CBC może stanowić tylko częściowe rozwiązanie. Integralność danych powinna 

być zapewniona poprzez zastosowanie akceptowanego mechanizmu integralności danych (patrz x9.6, 

por. Uwaga 12.19). Mechanizmy 9798-2: Odnośnie notacji: odpowiednio rA i tA oznaczają liczbę 

losową i znacznik czasu generowane przez A. (W tych mechanizmach znacznik czasu tA może być 

zastąpiony numerem porządkowym nA, zapewniając nieco inne gwarancje.) EK oznacza 

symetryczny algorytm szyfrowania z kluczem K współdzielonym przez A i B; alternatywnie, różne 

klawiszeKAB i KBA mogą być używane do jednokierunkowej komunikacji. Zakłada się, że obie 

strony są świadome deklarowanej tożsamości drugiego, albo przez kontekst, albo przez dodatkowe 

(niezabezpieczone) pola danych tekstowych. Opcjonalne pola wiadomości są oznaczone gwiazdką 

(*), a przecinek (,) w zakresie EK oznacza połączenie. 

1. jednostronne uwierzytelnianie, oparte na sygnaturach czasowych: 

A→B: EK (tA, B*) (1) 

Po odebraniu i odszyfrowaniu, B sprawdza, czy znacznik czasu jest akceptowalny i opcjonalnie 



weryfikuje otrzymany identyfikator jako swój. Identyfikator B zapobiega tutaj przeciwnikowi 

ponownego użycia komunikatu bezpośrednio na A, w przypadku użycia pojedynczego klucza 

dwukierunkowego K. 

2. Uwierzytelnianie jednostronne, z wykorzystaniem liczb losowych: 

Aby uniknąć uzależnienia od znaczników czasu, znacznik czasu może zostać zastąpiony przez losową 

liczbę, kosztem dodatkowego komunikatu: 

A ← B: rB (1) 

A→ B: EK (rB, B*) (2) 

B odszyfrowuje odebraną wiadomość i sprawdza, czy losowa liczba pasuje do tej wysłany (1). 

Opcjonalnie B sprawdza, czy identyfikator w (2) jest jego własnym; to zapobiega atakowi odbicia w 

przypadku dwukierunkowego klucza K. Aby zapobiec atakom tekstowym wybranym na schemat 

szyfrowania EK, A może (jak poniżej) umieścić dodatkową liczbę losową w (2) lub na przemian formę 

wyzwania mogą być ograniczone; Krytycznym wymogiem jest to, że nie powtarza się. 

3. wzajemne uwierzytelnianie przy użyciu liczb losowych: 

A ←B : rB (1) 

A → B : EK(rA; rB;B*) (2) 

A ← B : EK(rB; rA) (3) 

Po otrzymaniu (2), B przeprowadza kontrole jak powyżej, a ponadto odzyskuje odszyfrowane rA do 

włączenia (3). Po odszyfrowaniu (3) A sprawdza oba losowo liczby odpowiadają wcześniej 

używanym. Druga liczba losowa rA w (2) służy obu jako wyzwanie i zapobiegać atakom na tekst 

wybrany. 

10.17 Uwaga (podwojenie uwierzytelniania jednostronnego) O ile wzajemne uwierzytelnianie 

może zostać uzyskane poprzez dwukrotne uruchomienie dowolnego z powyższych jednostronnych 

mechanizmów uwierzytelniania (raz w każdym kierunku), taka kombinacja ad-hoc ma tę wadę, że 

dwa jednostronne uwierzytelnienia, które nie są połączone, nie może logicznie być powiązane z 

pojedynczym przebiegiem protokołu. 

(ii) Wyzwanie-odpowiedź oparte na (klawiszowanych) jednostronnych funkcjach Algorytm 

szyfrowania w powyższych mechanizmach może być zastąpiony przez jednokierunkową lub 

nieodwracalną funkcję wspólnego klucza i prowokacji, np. Mając właściwości podobne do aMAC 

(definicja 9.7). Może to być korzystne w sytuacjach, w których algorytmy szyfrowania są niedostępne 

lub niepożądane (np. Z powodu ograniczeń eksportu lub kosztów obliczeniowych). Modyfikacje 

wymagane dla powyższych mechanizmów 9798-2 (zapewniających analogiczne mechanizmy ISO / 

IEC 9798-4) są następujące: 

1. funkcja szyfrowania EK zastępowana jest przez algorytm MAC hK; 

2. zamiast odszyfrowywania i sprawdzania, czy te pola są zgodne, odbiorca teraz niezależnie oblicza 

wartość MAC ze znanych ilości i akceptuje, jeżeli obliczony MAC pasuje do odebranej wartości 

MAC; i 

3. Aby umożliwić niezależne obliczenia MAC przez odbiorcę, dodatkowy tekst jawny pole tA musi 

zostać wysłane w wiadomości (1) mechanizmu jednoprzebiegowego. rA musi zostać wysłane jako 

dodatkowe pole tekstowe w wiadomości (2) mechanizmu trzech przebiegów. Zmieniony 

trójprzebiegowy mechanizm odpowiedzi-odpowiedzi oparty na MAC hK, z działaniami opisanymi 

powyżej, zapewnia wzajemną identyfikację. Zasadniczo ten sam protokół, zwany SKID3, zawiera 

następujące komunikaty: 

A ← B: rB (1) 

A→ B; rA, hK (rA, rB, B) (2) 

A ← B: hK (rB , rA, A) (3) 

Zauważ, że dodatkowe pole A jest zawarte w komunikacie (3). Protokół SKID2, uzyskany przez 

pominięcie trzeciego komunikatu, zapewnia jednostronne uwierzytelnianie jednostki. 

(iii) Implementacja za pomocą ręcznych generatorów kodów dostępu Odpowiedź na wyzwanie w 

protokołach wyzwanie-odpowiedź wymaga pewnego rodzaju urządzenia komputerowego i 

bezpiecznego przechowywania dla długoterminowego materiału klucza (np. pliku na zaufanym 

dysku lokalnym, być może zabezpieczonym lokalnym hasłem -edowany klucz). Dla dodatkowego 



bezpieczeństwa, takie urządzenie jako kartę chipową (i odpowiedni czytnik kart) można wykorzystać 

zarówno do przechowywania klucza, jak i do obliczania odpowiedzi. W niektórych przypadkach 

tańszą opcją jest generator kodu dostępu. Generatory kodu są urządzeniami ręcznymi, 

przypominającymi cienkie kalkulatory zarówno w rozmiarze, jak i na wyświetlaczu, i które 

zapewniają zmienne w czasie hasła lub kody dostępu. Generator zawiera tajny klucz specyficzny dla 

urządzenia. Gdy użytkownikowi pojawia się wyzwanie (na przykład przez system wyświetlający go 

na terminalu komputerowym), wyzwanie zostaje wpisane do generatora. Generator wyświetla hasło, 

obliczone jako funkcja tajnego klucza i wyzwania; może to być funkcja asymetryczna lub funkcja 

symetryczna (np. szyfrowanie lub MAC, jak omówiono powyżej). Użytkownik zwraca odpowiedź 

(np. Wpisuje kod dostępu w swoim terminalu), który system weryfikuje przez porównanie z 

odpowiedzią obliczoną niezależnie, przy użyciu tych samych informacji przechowywanych po 

stronie systemu. W celu dodatkowej ochrony przed nieumiejętnymi generatorami, odpowiedź 

również zależy od wprowadzonego przez użytkownika kodu PIN. Prostsze generatory kodu 

paskowego pomijają klawiaturę użytkownika i wykorzystują jako niejawne wyzwanie wartość czasu 

(z typową ziarnistością wynoszącą jedną minutę) określoną przez synchronizację czasową luźno 

zsynchronizowaną automatycznie pomiędzy systemem i generatorem kodu dostępu. Wyrafinowane 

urządzenie Amore łączy niejawną synchronizację z jawnymi wyzwaniami, przedstawiając wyraźne 

wyzwanie tylko w przypadku utraty synchronizacji. Wadą systemów korzystających z generatorów 

kodu jest, zgodnie z 10.2.1 (i), wymóg zapewnienia poufności haseł użytkowników 

przechowywanych po stronie systemu. 

10.3.3 Wyzwanie reakcji za pomocą technik klucza publicznego 

Techniki klucza publicznego mogą być wykorzystywane do identyfikacji opartej na reakcji na 

żądanie, przy czym powód może wykazać znajomość swojego klucza prywatnego na jeden z dwóch 

sposobów (porównaj 12.5): 

1. powód odszyfrowuje wyzwanie zaszyfrowane pod swoim kluczem publicznym; 

2. powód podpisuje cyfrowo wyzwanie. 

W idealnym przypadku para kluczy publicznych wykorzystywana w takich mechanizmach nie 

powinna być używana do innych celów, ponieważ łączne użycie może zagrozić bezpieczeństwu 

(uwaga 10.40). Druga uwaga jest taka, że użyty system klucza publicznego nie powinien być podatny 

na ataki z wybranego cyberprzestępcy, ponieważ przeciwnik może próbować wyodrębnić informacje 

podszywając się pod weryfikatora i wybierając raczej strategiczne niż losowe wyzwania. (Patrz uwagi 

8.13 i 8.58 dotyczące schematów Rabin / Williams i Blum-Goldwasser.) Włączenie samodzielnie 

wygenerowanej liczby losowej lub zakłócenia (x10.5) do danych, na które obliczana jest odpowiedź, 

może rozwiązać oba te problemy. Takie dane mogą zostać udostępnione weryfikatorowi w postaci 

zwykłego tekstu w celu umożliwienia weryfikacji. 

(i) Wyzwanie-odpowiedź oparte na odszyfrowaniu klucza publicznego 

Identyfikacja oparta na deszyfracji PK i świadectwie. Rozważmy następujący protokół: 

A ← B: h(r); B; PA (r, B) (1) 

A → B: r (2) 

B wybiera losowy r, oblicza świadka x = h(r) (x pokazuje znajomość r.) nie ujawniając tego - zob. 

10.4.1) i oblicza wyzwanie e = PA (r, B). Tutaj PA oznacza algorytm szyfrowania klucza publicznego 

(np. RSA) z A, a h oznacza jednokierunkową funkcję skrótu. B wysyła (1) do A. Odszyfrowuje e, aby 

odzyskać r’ i B’, oblicza x’ = h(r’), i zamyka się, jeśli x’ ≠ x (co oznacza r’ ≠ r) lub jeśli B’ nie jest 

równe własnemu identyfikatorowi B. Inaczej, Wysyła r = r’ do B. B kończy się z (jednostronnym) 

uwierzytelnianiem jednostki A po weryfikacji otrzymany r zgadza się z tym wysłanym wcześniej. 

Wykorzystanie świadka wyklucza atak wybranym tekstem. 

Zmodyfikowany protokół Needham-SchroederPK do identyfikacji. Zmodyfikowany Needham-

Schroeder protokół klucza publicznego z uwagi 12.39 zapewnia kluczowy transport odrębnych 

kluczy k1, k2 od A do B i od B do A, a także wzajemnego uwierzytelniania. Jeśli klucz siedziby 

funkcja nie jest wymagana, k1 i k2 mogą zostać pominięte. Z PB oznaczającym szyfrowanie kluczem 

publicznym algorytm dla B (na przykład RSA), wiadomości w zmodyfikowanym protokole do 

identyfikacji są następujące: 



A → B: PB (r1; A) (1) 

A ← B: PA (r1; r2) (2) 

A → B: r2 (3) 

Działania weryfikacyjne są analogiczne do działań opisanych w uwadze 12.39. 

(ii) Wyzwanie - odpowiedź w oparciu o podpis cyfrowy 

Mechanizmy X.509 oparte na podpisach cyfrowych. ITU-T (wcześniej CCITT) X.509 

dwukierunkowe i trójdrożne protokoły uwierzytelniania określają techniki identyfikacji oparte na 

sygnaturach cyfrowych oraz odpowiednio znacznikach czasowych i wyzwaniach losowych. Są one 

opisane w 12.5.2 i opcjonalnie zapewniają ustanowienie klucza oprócz uwierzytelniania jednostki. 

Mechanizmy 9798-3. Poniżej podano trzy mechanizmy identyfikacji wyzwanie-odpowiedź oparte na 

sygnaturach, analogiczne do tych w 10.3.2 (i) opartych na szyfrowaniu kluczem symetrycznym, ale 

w tym przypadku odpowiadającym technikom w ISO / IEC 9798-3. Odnośnie zapisu (porównaj 9798-

2 powyżej): odpowiednio rA i tA oznaczają liczbę losową i znacznik czasu wygenerowany przez 

mechanizm podpisu A. SA; jeśli ten mechanizm zapewnia odzyskiwanie wiadomości, niektóre z pól 

tekstowych wymienionych poniżej są zbędne i mogą zostać pominięte. certA oznacza certyfikat 

klucza publicznego zawierający klucz publiczny podpisu A. (W tych mechanizmach, jeśli weryfikator 

ma autentyczny klucz publiczny wnioskodawcy a priori, certyfikaty można pominąć, w przeciwnym 

razie zakłada się, że weryfikator posiada odpowiednie informacje do weryfikacji ważności klucza 

publicznego zawartego w otrzymanym certyfikacie) Uwaga 10.17 obowiązuje również tutaj. 

1. jednostronne uwierzytelnianie za pomocą znaczników czasowych: 

A→ certA , tA. B, SA (tA, B) (1) 

Po otrzymaniu B sprawdza, czy znacznik czasu jest akceptowalny, a odebrany identyfikator B 

jest jego własnym i (przy użyciu klucza publicznego A wyodrębnionego z certA po zweryfikowaniu 

tego ostatniego) sprawdza, czy podpis w tych dwóch polach jest poprawny. 

2. Uwierzytelnianie jednostronne z liczbami losowymi: Reliance on timestamps można zastąpić 

liczbą losową, kosztem dodatkowego komunikatu: 

A ← B: rB (1) 

A → B: certA; rA,  B, SA (rA , rB, B) (2) 

B sprawdza, czy identyfikator jawnego tekstu jest jego własnym i używa prawidłowego klucza 

publicznego podpisu dla A (np. z certA), sprawdza, czy podpis A jest poprawny w przypadkowym 

tekście jawnym liczba rA, ta sama liczba rB, jaka została wysłana (1), i ten identyfikator. Podpisany 

rA wyraźnie zapobiega atakom z wybranego tekstu. 

3. wzajemne uwierzytelnianie z liczbami losowymi: 

A ← B: rB (1), 

A →  B: certA, rA, B, SA (rA, rB,, B) (2) 

A ← B: certB; A; SB (rB, rA, A) (3) 

Przetwarzanie (1) i (2) jest jak wyżej; (3) jest przetwarzany analogicznie do (2). 

 

10.4 Protokoły identyfikacji dostosowane i zerowej wiedzy 

W tej sekcji omówiono protokoły zaprojektowane specjalnie w celu uzyskania identyfikacji, które 

wykorzystują techniki asymetryczne, ale nie opierają się na podpisach cyfrowych lub szyfrowaniu z 

kluczem publicznym, i które unikają stosowania szyfrów blokowych, numerów sekwencji i 

znaczników czasu. Podobny jest pod niektórymi względami dla protokołów prowokacji-reakcji 10.3, 

ale są one oparte na ideach interaktywnych systemów dowodowych i dowodów zerowej wiedzy (patrz 

10.4.1), wykorzystujących losowe liczby nie tylko jako wyzwania, ale także jako zobowiązania do 

zapobiegania oszustwom. 

10.4.1 Przegląd koncepcji zerowej wiedzy 

Wadą prostych protokołów haseł jest to, że gdy strona wnosząca roszczenie A (zwana prover w 

kontekście protokołów zerowej wiedzy) daje weryfikatorowi B swoje hasło, B może następnie 

podszyć się pod A. Poprawia się protokoły odpowiedzi-odpowiedzi: A odpowiada na B próba 

wykazania wiedzy o tajemnicy A w sposób odmienny w czasie, dostarczająca informacji, które nie 

mogą być bezpośrednio ponownie wykorzystane przez B. Może to jednak ujawnić pewne częściowe 



informacje o tajemnicy powoda; kontrrewolucyjny weryfikator może również być w stanie 

strategicznie wybierać wyzwania w celu uzyskania odpowiedzi dostarczających takie informacje 

(patrz ataki z wybranego tekstu, 10.5). Protokoły o zerowej wiedzy (ZK) mają za zadanie rozwiązać 

te problemy, pozwalając osobie udowadniającej na wykazanie się wiedzą o tajemnicy, nie ujawniając 

przy tym żadnych informacji (poza tym, co weryfikator był w stanie wydedukować przed 

uruchomieniem protokołu), do weryfikatora w przekazywanie tej demonstracji wiedzy innym. 

Chodzi o to, że tylko jeden bit informacji należy przekazać - a mianowicie, że wlamywacz faktycznie 

zna tajemnicę. Mówiąc bardziej ogólnie, protokół o zerowej wiedzy pozwala na potwierdzenie 

prawdziwości stwierdzenia, nie przekazując jednak żadnej informacji (pojęcie to można określić 

ilościowo w ścisłym znaczeniu) o samym twierdzeniu, poza jego rzeczywistą prawdą. W tym sensie 

dowód zerowej wiedzy jest podobny do odpowiedzi uzyskanej z (zaufanej) strony. 

(i) Interaktywne systemy dowodowe i protokoły zerowej wiedzy 

Omawiane ZKprotocole są instancjami interaktywnych systemów dowodowych, w których dowódca 

i weryfikator wymieniają wiele wiadomości (wyzwań i odpowiedzi), zazwyczaj zależnych od liczb 

losowych (najlepiej: wyników rzutu monetą w rzetelny sposób), które mogą zachować w tajemnicy. 

Celem prover jest przekonanie (udowodnienie) weryfikatorowi prawdy o stwierdzeniu, np. 

Twierdzeniu, że zna tajemnicę. Weryfikator akceptuje lub odrzuca dowód. Tradycyjne matematyczne 

pojęcie dowodu zostaje jednak zmienione na interaktywną grę, w której dowody są raczej 

probabilistyczne niż absolutne; dowód w tym kontekście musi być poprawny tylko z ograniczonym 

prawdopodobieństwem, aczkolwiek możliwie arbitralnie bliski 1. Z tego powodu interaktywny 

dowód jest czasami nazywany dowodem przez protokół. Interaktywne dowody używane do 

identyfikacji mogą być sformułowane jako dowody wiedzy A posiada pewne tajne s, i próbuje 

przekonać B, że ma wiedzę o s, poprawnie reagując na zapytania (zawierające publicznie znane dane 

wejściowe i uzgodnione funkcje), które wymagają znajomości s, aby odpowiedzieć . Należy 

zauważyć, że udowodnienie znajomości s różni się od udowodnienia, że takie istnieje - na przykład 

udowodnienie znajomości czynników pierwszych n różni się od udowodnienia, że n jest złożone. 

Interaktywny dowód jest dowodem wiedzy, jeśli ma obie właściwości kompletność i solidność. 

Kompletność może być postrzegana jako zwyczajowy wymóg, aby protokół funkcjonował poprawnie 

w przypadku uczciwych uczestników. 

10.18 Definicja (właściwość kompletności) Interaktywny dowód (protokół) jest kompletny, jeśli, 

biorąc pod uwagę uczciwe potwierdzenie i uczciwy weryfikator, protokół kończy się powodzeniem 

z przytłaczającym prawdopodobieństwem (tj. Weryfikator akceptuje roszczenie rekordzisty). 

Definicja przytłaczania zależy od zastosowania, ale ogólnie oznacza, że prawdopodobieństwo 

niepowodzenia nie ma znaczenia praktycznego. 

10.19 Definicja (właściwość logiczności) Interaktywny proof (protokół) jest dźwiękowy, jeśli 

istnieje oczekiwany algorytm wielomianowy M z następującą właściwością: jeśli nieuczciwy prover 

(podając się za A) może z nieistotnym prawdopodobieństwem pomyślnie wykonać protokół z B, to 

M może być użyty do wydobycia z tej prover wiedzy (zasadniczo równoważny z tajemnicą A), która 

z przytłaczającym prawdopodobieństwem pozwala na udane kolejne egzekucje protokołów. 

Alternatywne wyjaśnienie warunku w definicji 10.19 jest następujące: sekrety s użytkownika wraz z 

danymi publicznymi spełniają pewne predykaty wielomianowe, a inne rozwiązanie tego predykatu 

(prawdopodobnie to samo) może zostać wyodrębnione, umożliwiając pomyślne wykonanie 

kolejnych wystąpień protokołu . Ponieważ każda strona zdolna do podszywania się pod A musi znać 

odpowiednik tajnej wiedzy A (M może być użyty do wydobycia jej z tej strony w czasie 

wielomianowym), solidność gwarantuje, że protokół rzeczywiście dostarcza dowodu wiedzy - 

wiedzy równoważnej temu, o który się pytamy jest wymagane, aby odnieść sukces. W ten sposób 

uczciwość uniemożliwia nieuczciwemu pracownikowi przekonanie uczciwego weryfikatora (ale 

samo w sobie nie gwarantuje, że zdobycie sekretu jest trudne, patrz uwaga 10.23). Standardową 

metodą ustalenia poprawności określonego protokołu jest założenie, że istnieje nieuczciwy prover, 

który jest w stanie skutecznie wykonać protokół i pokazać, w jaki sposób pozwala to na wyliczenie 

tajemnicy prawdziwego użytkownika. Podczas gdy interaktywny dowód wiedzy (lub oparty na nim 

protokół) musi być poprawny, aby mógł być wykorzystany w kryptografii, główną właściwością 



protokołów zerowej wiedzy jest sam aspekt zerowy. W dalszej części należy zdefiniować transkrypt 

(lub widok) jako zbiór komunikatów wynikających z wykonywania protokołu. 

10.20 Definicja (właściwość zerowej wiedzy) Protokół, który jest dowodem wiedzy, ma właściwość 

zerowej wiedzy, jeśli jest symulowalny w następującym znaczeniu: istnieje oczekiwany algorytm 

wielomianowy (symulator), który może wytworzyć na wejściu stwierdzenia, które należy udowodnić, 

ale bez interakcji z prawdziwym dowodem, transkrypty nieodróżnialne od tych wynikających z 

interakcji z prawdziwym dowodem. Właściwość o zerowej wiedzy oznacza, że prover wykonujący 

protokół (nawet podczas interakcji z  weryfikatorem) nie udostępnia żadnych informacji (o jego 

tajemnej wiedzy, poza tym, że konkretne stwierdzenie jest prawdziwe), w przeciwnym razie nie 

można obliczyć w wielomianach z informacji publicznej sam. W związku z tym uczestnictwo nie 

zwiększa szans na późniejsze podszywanie się. 

10.21 Uwaga (symulowane protokoły ZK i obserwatorzy protokołów) Rozważ obserwatora C, 

który jest świadkiem interaktywnego dowodu o zerowej wiedzy (ZKIP) obejmującego dowódcę 

Przekonujący weryfikator B (B ≠ C) pewnej wiedzy A. "Dowód" na B nie daje żadnych gwarancji C. 

(Istotnie, A i B mogą mieć wcześniejszą zgodę, spisując się przeciwko C, w sprawie wyzwań, które 

mają zostać wydane.) Podobnie, nagrany ZKIP nie daje żadnych gwarancji podczas odtwarzania. Jest 

to fundamentalne dla idei własności zerowej wiedzy i warunku, że dowody mogą być symulowane 

tylko przez weryfikatora. Interaktywne dowody przekazują wiedzę tylko (interaktywnym) 

weryfikatorom, którzy mogą wybrać własne losowe wyzwania. 

10.22 Definicja (obliczeniowa a doskonała zerowa wiedza) Protokół jest zerową wiedzą 

obliczeniową, jeśli obserwator ograniczony do probabilistycznych testów czasu wielomianowego nie 

może odróżnić rzeczywistego od symulowanych transkryptów. Dla idealnej wiedzy zerowej rozkłady 

prawdopodobieństwa transkryptów muszą być identyczne. Zgodnie z konwencją, gdy nie są jeszcze 

kwalifikowane, wiedza zerowa oznacza komputerową wiedzę zerową. W przypadku zerowej wiedzy 

obliczeniowej, rzeczywiste i symulowane transkrypty uważa się za wielomianowo nierozróżnialne 

(nie do odróżnienia za pomocą algorytmów wielomianowych). Każda informacja wyodrębniona 

przez weryfikatora w wyniku interakcji z prover nie zapewnia żadnej korzyści weryfikatorowi w 

czasie wielomianu. 

10.23 Uwaga (właściwość ZK i poprawność a bezpieczeństwo) Właściwość zerowej wiedzy 

(definicja 10.20) nie gwarantuje, że protokół jest bezpieczny (tj. Prawdopodobieństwo, że 

prawdopodobieństwo jego pokonania jest znikome). Podobnie, właściwość soundness (definicja 

10.19) nie gwarantuje, że protokół jest bezpieczny. Żadna z właściwości nie ma dużej wartości, chyba 

że podstawowy problem napotykany przez przeciwnika jest obliczeniowo trudny. 

(ii) Komentarze na temat zerowej wiedzy w porównaniu do innych asymetrycznych protokołów 

Poniższe obserwacje mogą dotyczyć technik o zerowej wiedzy (ZK) w porównaniu z innymi 

technikami klucza publicznego (PK). 

1. brak degradacji przy użytkowaniu: protokoły udowodnione, że właściwości ZK nie cierpią 

degradacja bezpieczeństwa przy wielokrotnym użyciu i odporność na ataki tekstowe. Jest to chyba 

najbardziej atrakcyjna praktyczna cecha technik ZK. Technika ZK, która nie jest dostatecznie 

bezpieczna, może, ale nie musi być postrzegana jako bardziej pożądana niż technika PK, która jest 

dostatecznie bezpieczna (np. Tak trudna, jak faktoring). 

2. Unikanie szyfrowania: wiele technik ZK unika stosowania jawnych algorytmów szyfrowania. 

Może to dawać korzyści polityczne (np. W odniesieniu do kontroli eksportu). 

3. Wydajność: podczas gdy niektóre techniki oparte na ZK są niezwykle wydajne (patrz 10.4.5), 

protokoły, które formalnie posiadają właściwość o zerowej wiedzy, zwykle mają wyższe narzuty 

komunikacyjne i / lub obliczeniowe niż protokoły PK, które tego nie robią. Wydajność obliczeniowa 

bardziej praktycznych programów opartych na ZK wynika raczej z ich charakteru interaktywnych 

dowodów, niż z zerowej wiedzy. 

4. nieudowodnione założenia: wiele protokołów ZK ("dowodów wiedzy") samo opiera się na tych 

samych nieudowodnionych założeniach, co techniki PK (np. nierozwiązywalność faktoringu lub 

rezystancji kwadratowej). 

5. ZK-based vs. ZK: mimo, że są wspierane przez ostrożne zasady leżące u podstaw, wiele technik 



opartych na koncepcjach zerowej wiedzy nie ma formalnej wiedzy o zerowej wiedzy i / lub formalnie 

brzmiącej w praktyce, ze względu na dobór parametrów ze względu na wydajność, lub z innych 

przyczyn technicznych (porównaj uwagi 10.33 i 10.38). W rzeczywistości dla wielu takie pojęcia są 

asymptotyczne i nie odnoszą się bezpośrednio do praktycznych protokołów (Uwaga10.34). 

(iii) Przykład dowodu zerowej wiedzy: protokół identyfikacji Fiata-Shamira 

Ogólną koncepcję dowodu zerowej wiedzy (ZK) ilustruje podstawowa wersja protokołu Fiata-

Shamira. Podstawowa wersja została przedstawiona tutaj dla celów historycznych i poglądowych 

(Protokół 10.24). W praktyce można by użyć bardziej wydajnej odmiany, takiej jak Protokół 10.26, 

z wieloma "pytaniami" w odniesieniu do iteracji, a nie jak tutaj, gdzie B stanowi tylko jedno 

jednobitowe wyzwanie dla iteracji. Celem jest identyfikacja A. poprzez udowodnienie znajomości 

tajnego s (powiązanego z A przez autentyczne dane publiczne) z jakimkolwiek weryfikatorem B, bez 

ujawniania jakichkolwiek informacji o nieznanym lub obliczalnym przez B przed wykonaniem 

protokołu (patrz Uwaga 10,25). Zabezpieczenie polega na trudności z wyodrębnieniem pierwiastków 

o dużych kwadratowych modulo n o nieznanej faktoryzacji, co jest równoważne z faktoringiem n 

(Fakt 3.46). 

10.24 Protokół identyfikacji Fiat-Shamir (wersja podstawowa) 

PODSUMOWANIE: Potwierdza znajomość s do B w t wykonaniach protokołu 3-przebiegowego. 

1. Jednorazowa konfiguracja. 

(a) Centrum zaufane T wybiera i publikuje RSA-modulus n = pq, ale zachowuje liczby pierwsze i q 

tajne. 

(b) Każdy powód A wybiera tajne s względnie pierwsze na n, 1≤ s  ≤ n - 1, oblicza 

v = s2 mod n, i rejestruje v z T jako jego klucz publiczny. 

2. Komunikaty protokołu. Każda z t rund ma trzy wiadomości z formularzem w następujący sposób. 

A→ B: x = r2 mod n (1) 

A ← B: e ∈ f{0,1} (2) 

A→B: y = r ⋅ se mod n (3) 

3. Działania protokolarne. Poniższe kroki są iterowane t razy (sekwencyjnie i niezależnie). B  

akceptuje dowód, jeśli wszystkie t rundy się powiodą. 

(a) A wybiera losowy (zobowiązanie) r, 1≤ r ≤ n - 1 i wysyła (świadek) x = r2 mod n do B. 

(b) B losowo wybiera bit (wyzwanie) e = 0 lub e = 1 i wysyła e do A. 

(c) A oblicza i wysyła do B (odpowiedź) y, albo y = r (jeśli e = 0), albo y = rs mod n (jeśli e = 1). 

(d) B odrzuca dowód, jeśli y = 0 i w inny sposób akceptuje weryfikację y2 ≡ x⋅ ve (mod n). (W 

zależności od e, y2 = x lub y2 = xv mod n, ponieważ v = s2 mod n. Należy zauważyć, że sprawdzenie, 

że y = 0 wyklucza przypadek r = 0.) 

Protokół 10.24 można wyjaśnić i nieformalnie uzasadnić w następujący sposób. Wyzwanie (lub 

Egzamin) wymaga, aby być w stanie odpowiedzieć na dwa pytania, z których jeden pokazuje jej 

znajomość tajemnicy, a drugi łatwe pytanie (dla uczciwych świadków), aby zapobiec oszustwom. 

Przeciwnik podszywający się pod A może próbować oszukiwać, wybierając dowolne r i ustawienie 

x = r2 /v, a następnie odpowiadając na wyzwanie e = 1 z "poprawną" odpowiedzią y = r; ale nie będzie 

w stanie odpowiedzieć na egzamin e = 0, który wymaga znajomości pierwiastka kwadratowego z x 

mod n. Prokurent A wiedza może odpowiedzieć na oba pytania, ale w inny sposób może w najlepszym 

razie odpowiedzieć na jedno z dwóch pytań, a więc ma prawdopodobieństwo tylko 1 = 2 wykrycia 

ucieczki. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo arbitralnego oszustwa do akceptowalnie małej 

wartości 2-t (np. t = 20 lub t = 40), protokół jest iterowany t razy, z B przyjmując tożsamość A tylko 

wtedy, gdy wszystkie t pytania (w t rundach) są skutecznie odpowiedział. 

10.25 Uwaga (tajne informacje ujawnione przez A) Odpowiedź y = r jest niezależna od tajnej s A, 

podczas gdy odpowiedź y = rs mod n nie dostarcza również informacji o s, ponieważ losowy r jest 

nieznany B. Pary informacyjne (x,y) wyodrębnione z A może być równie dobrze symulowane przez 

weryfikator B sam, wybierając losowo y, a następnie definiując x = y2 lub y2 = v mod n. Chociaż nie 

jest to metoda, w której A będzie konstruować takie pary, takie pary (x; y) mają rozkład 

prawdopodobieństwa, który jest nie do odróżnienia od tych, które mógłby wytworzyć; to ustanawia 

właściwość zerowej wiedzy. Pomimo zdolności do symulacji dowodów, B nie jest w stanie podszyć 



się pod A, ponieważ B nie jest w stanie przewidzieć wyzwań w czasie rzeczywistym. Jednakże, jako 

niewielki punkt techniczny, protokół ujawnia trochę informacji: odpowiedź y = rs dostarcza dowodów 

na to, że v jest rzeczywiście kwadratowym modulo n, a solidność protokołu pozwala na zakończenie 

po udanych iteracjach, tak właśnie jest. 

(iv) Ogólna struktura protokołów zerowej wiedzy 

Protokół 10.24 ilustruje ogólną strukturę dużej klasy protokołów o trzech ruchach zerowej wiedzy: 

A→B: świadek 

A ← B: wyzwanie 

A!→ B: odpowiedź 

Prover twierdzący, że jest A, wybiera losowy element z predefiniowanego zestawu jako jego tajne 

zobowiązanie (zapewniające ukrytą losowość lub "prywatne rzuty monetą"), i od tego wylicza 

związanego (publicznego) świadka. Zapewnia to początkową przypadkowość dla odmienności od 

innych przebiegów protokołu i zasadniczo definiuje zestaw pytań, na które rekwizytor twierdzi, że 

jest w stanie odpowiedzieć, a priori ograniczając jej nadchodzącą odpowiedź. Zgodnie z projektem 

protokołu, tylko prawidłowa strona A, z wiedzą o tajemnicy A, jest naprawdę zdolna odpowiedzieć 

na wszystkie pytania, a odpowiedź na którąkolwiek z nich nie dostarcza żadnych informacji na temat 

długoterminowego sekretu A. Kolejne wyzwanie B wybiera jedno z tych pytań. A podaje odpowiedź, 

która B sprawdza poprawność. Protokół jest iterowany, jeśli to konieczne, w celu poprawy 

ograniczenia ograniczającego prawdopodobieństwo pomyślnego oszustwa. Interaktywne protokoły o 

zerowej wiedzy łączą w sobie idee wycinanych i wybieranych protokołów (ta terminologia wynika 

ze standardowej metody, dzięki której dwoje dzieci dzielą się kawałkiem ciasta: jednym cięciem, a 

drugi wybiera) i protokołami wyzwanie-odpowiedź. Odpowiada co najwyżej na jedno wyzwanie 

(pytanie) dotyczące danego świadka i nie powinien ponownie wykorzystywać żadnego świadka; w 

wielu protokołach zabezpieczenia (ewentualnie długoterminowe materiały klucza) mogą być 

zagrożone, jeśli którykolwiek z tych warunków zostanie naruszony. 

10.4.2 Protokół identyfikacji Feige-Fiata-Shamira 

Podstawowa wersja protokołu Fiat-Shamir jest przedstawiona jako Protokół 10.24. Można to 

uogólnić, a protokół identyfikacji Feige-Fiata-Shamira (FSS) (Protokół 10.26) jest niewielką odmianą 

takiego uogólnienia. Protokół FFS obejmuje podmiot identyfikujący się poprzez udowodnienie 

znajomości tajemnicy za pomocą dowodu zerowej wiedzy; protokół nie ujawnia żadnych 

częściowych informacji dotyczących tajnych wartości identyfikacyjnych A (patrz Definicja 10.20). 

Wymaga on ograniczonych obliczeń (niewielki ułamek wymaganego przez RSA - patrz 10.4.5) i 

dlatego jest odpowiedni dla aplikacji z procesorami o małej mocy (np. 8-bitowe mikroprocesory z 

kartami chipowymi). 

10.26 Protokół protokołu Feige-Fiata-Shamira 

PODSUMOWANIE: A potwierdza swoją tożsamość B w t wykonaniach protokołu 3-przebiegowego. 

1. Wybór parametrów systemu. Zaufane centrum T publikuje wspólny moduł n = pq dla wszystkich 

użytkowników, po wybraniu dwóch tajnych liczb pierwszych p i q, zgodnych z 3 mod 4, i takich, że 

n jest niewykonalne z punktu widzenia obliczeniowego. (W konsekwencji, n jest liczbą całkowitą 

Blum na 2.4.6, a -1 jest kwadratowym modem nie pozostającym z resztą z symbolem Jacobiego +1.) 

Liczby całkowite k i t są zdefiniowane jako parametry bezpieczeństwa (patrz Uwaga 10.28). 

2. Wybór tajemnic na jednostkę. Każda jednostka A wykonuje następujące czynności. 

(a) Wybierz k losowych liczb całkowitych s1, s2, …,sk w zakresie 1≤ si ≤ n - 1, a k losowych bitów 

b1,…,bk. (Z przyczyn technicznych wymagany jest gcd (sinn) = 1, ale prawie na pewno jest 

gwarantowany, ponieważ jego niepowodzenie umożliwia faktoryzację n.) 

(b) Oblicz vi = (-1)bi⋅ (s2
i)

-1 mod n dla 1≤ i ≤ k. (To pozwala vi na zasięg na wszystkie liczby całkowite 

względnie pierwsze na n z symbolem Jacobiego +1, wymagany stan techniczny udowodnić, że żadne 

tajne informacje nie "wyciekły"; przez wybór n, dokładnie jeden podpisany wybór dla vi ma 

pierwiastek kwadratowy.) 

(c) A identyfikuje się przez środki niekryptograficzne (np. identyfikator zdjęcia) do T, które 

następnie rejestruje klucz publiczny A (v1,…,vk , n), a tylko A wie, że jest prywatny klucz (s1,…, sk) 

i n. (Aby zagwarantować ograniczone prawdopodobieństwo ataku określone w uwadze 10.28, T może 



potwierdzić, że każdy vi rzeczywiście ma symbol Jacobiego +1 w stosunku do n.) Kończy to 

jednorazową fazę konfiguracji. 

3. Komunikaty protokołu. Każda z t rund ma trzy wiadomości z formularzem w następujący sposób. 

 
4. Działania protokolarne. Poniższe kroki są wykonywane t razy; B akceptuje tożsamość A, jeśli 

wszystkie t rundy powiodły się. Załóżmy, że B ma autentyczny klucz publiczny A (v1,…,vk, n); w 

przeciwnym razie certyfikat może zostać wysłany w wiadomości (1) i użyty tak, jak w Protokole 

10.36. 

(a) A wybiera losową liczbę całkowitą r, 1≤  r ≤ n - 1 i losowy bit b; wylicza x = (-1)b ⋅ r2 mod n; i 

wysyła x (świadek) do B. 

(b) B wysyła do A (wyzwanie,) losowy wektor k-bitowy (e1,..,ek). 

(c) A oblicza i wysyła do B (odpowiedź):  (produkt r i tych sj określonych 

przez wyzwanie). 

(d) B oblicza  i sprawdza, czy z = ±x i z ≠ 0 

(Ta ostatnia wyklucza przeciwnika powodzeniem, wybierając r = 0.) 

10.27 Przykład (protokół Feige-Fiat-Shamir ze sztucznie małymi parametrami) 

1. Zaufane centrum T wybiera liczby pierwsze p = 683, q = 811 i publikuje n = pq = 

553913. Liczby całkowite k = 3 i t = 1 definiowane są jako parametry bezpieczeństwa. 

2. Jednostka A wykonuje następujące czynności. 

(a) wybiera 3 losowe liczby całkowite s1 = 157, s2 = 43215, s3 = 4646 i 3 bity b1 = 1, 

b2 = 0, b3 = 1. 

(b) Obliczenia v1 = 441845, v2 = 338402 i v3 = 124423. 

(c) Klucz publiczny A to (441845; 338402; 124423; 553913), a klucz prywatny to (157; 

43215,4646). 

3. Patrz Protokół 10.26, gdzie znajduje się podsumowanie wymienianych komunikatów. 

4. (a) A wybiera r = 1279, b = 1, oblicza x = 25898 i wysyła je do B. 

(b) B wysyła do A 3-bitowy wektor (0, 0,1). 

(c) A oblicza i wysyła do B y = r ⋅s3 mod n = 403104. 

(d) B oblicza z = y2 ⋅ v3 mod n = 25898 i akceptuje tożsamość A, ponieważ z = + x i z ≠ 0. 

10.28 Uwaga (zabezpieczenie protokołu identyfikacji Feige-Fiata-Shamira) 

(i) prawdopodobieństwo fałszerstwa. Protokół 10.26 jest zabezpieczony przed wybranym atakiem 

wiadomości w następującym sensie: pod warunkiem, że faktoring n jest trudny, najlepszy atak ma 

prawdopodobieństwo 2-kt udanego podszywania się. 

(ii) wymagane założenie bezpieczeństwa. Zabezpieczenie polega na trudności w wyodrębnieniu 

pierwiastków o dużych kwadratowych modulo n o nieznanej faktoryzacji. Jest to równoważne z 

faktoringiem n (patrz Fakt 3.46). 

(iii) zerowa wiedza i solidność. Protokół jest, w stosunku do zaufanego serwera, dostarczony 

(dźwięk) zerowy dowód wiedzy k = O(log log n) i t =Θ(log n). Patrz uwaga 10.34 dotycząca 

praktycznego znaczenia takich ograniczeń. Perspektywa asymetryczna dla ustalonego k jest taka, że 

weryfikator, zainteresowany zdrowiem, preferuje większe t (więcej iteracji) dla zmniejszonego 

prawdopodobieństwa oszustwa; natomiast prover, zainteresowany zeroknowledge, faworyzuje 

mniejsze t. 

(iv) wybór parametrów. Wybierając k i t tak, że kt = 20 pozwala 1 na milion szans na podszywanie 

się, co jest wystarczające, gdy próba identyfikacji wymaga osobistego pojawienia się przez 

niedoszłego podróbka (patrz 10.5). Obliczenia, pamięć i komunikacja można wymieniać; 1≤ k≤ 18 

zostało pierwotnie zasugerowane jako właściwe. Możliwe są określone parametry dla 

bezpieczeństwa 2-20: k = 5; t = 4; dla 2-30: k = 6; t = 5. 

(v) kompromis w zakresie bezpieczeństwa. Zarówno obliczenia, jak i komunikacja mogą zostać 



zredukowane poprzez obrót parametrami bezpieczeństwa w celu uzyskania pojedynczej iteracji (t = 

1), utrzymując produkt stały i rosnący k przy zmniejszaniu t; jednak w tym przypadku protokół nie 

jest dłuższy, zerowy dowód wiedzy. 

10.29 Uwaga (modyfikacje Feige-Fiat-Shamir) 

(i) Jako alternatywa dla kroku 1 protokołu 10.26, każdy użytkownik może wybrać swój własny moduł 

n. T jest nadal potrzebne do powiązania każdego użytkownika z jego modułem. 

(ii) Złożoność komunikacji może być zmniejszona, jeżeli A wysyła B (na przykład 128 bitów) 

wartości mieszającej h (x) zamiast x w wiadomości (1), z odpowiednią modyfikacją weryfikacji B. 

(iii) System może być oparty na tożsamości w następujący sposób (porównaj x13.4.3). T przypisuje 

wyróżniający ciąg identyfikujący IA do każdej strony A (np. Nazwę A, adres lub inne informacje, 

które weryfikator może chcieć potwierdzić). Wartości publiczne A, 1≤ i ≤ k są następnie 

wyprowadzane przez T i inne strony B jako vi = f(IA, i) przy użyciu odpowiedniej funkcja f. Następnie 

zaufane centrum, znając faktoryzację n, oblicza pierwiastek kwadratowy si każdego vi i przekazuje 

je A. Jako przykład f, rozważ, dla losowo wybranej, ale znanej wartości c, f (IA, i) = IA + i + c mod n. 

Ponieważ pierwiastek kwadratowy z fi = f(IA, i) jest wymagany, dowolne fi z symbolem Jacobiego -

1 mod n mogą być pomnożone przez stałą liczbę z symbolem Jacobiego -1. Nie-reszta fi z Jacobi +1 

może być odrzucona (A musi następnie wskazać B, np. W komunikacie (3), które to wartości 

pozwalają na obliczenie vj); lub zmapowane do reszty poprzez mnożenie przez -1, ponownie z 

oznaczeniem B tego, aby umożliwić obliczenie vj. Zauważ, że oba przypadki radzenia sobie z brakiem 

resztek z Jacobi +1 ujawniają pewne (nieużyteczne) informacje. 

(iv) Równoległa wersja protokołu, w której każda z trzech wiadomości zawiera odpowiednie dane 

dla wszystkich t rund jednocześnie, można wykazać, że są bezpieczne (nie przekazuje żadnych 

"przekazywalnych informacji"), ale z przyczyn technicznych traci właściwość zerowej wiedzy. Takie 

równoległe wykonanie (w przeciwieństwie do sekwencyjnej iteracji) w interaktywnych dowodach 

pozwala na zmniejszenie prawdopodobieństwa błędu (fałszerstwa) bez zwiększania liczby rund. 

10.30 Uwaga (przekształcenie identyfikacji w schemat podpisu) Poniższa ogólna technika może 

być użyta do przekształcenia schematu identyfikacji obejmującego sekwencję odpowiedzi świadka - 

prowokacja-odpowiedź do schematu podpisu: zastąp losowe wyzwanie e weryfikatora przez 

jednokierunkową wartość hash e = h(x||m), z konkatenacji świadka x i z wiadomością do podpisu (h 

pełni zasadniczo rolę weryfikatora). Ponieważ przekształca to interaktywny schemat identyfikacji w 

nieinteraktywny schemat podpisu, rozmiar bitowy wyzwania e musi zwykle zostać zwiększone, aby 

uniemożliwić ataki w trybie off-line na funkcję skrótu. 

10.4.3 Protokół identyfikacji GQ 

System identyfikacji Guillou-Quisquater (GQ) (Protokół 10.31) jest rozszerzeniem protokołu Fiat-

Shamir. Umożliwia zmniejszenie zarówno liczby wymienianych komunikatów, jak i wymagań 

dotyczących pamięci dla tajemnic użytkowników i, podobnie jak Fiat-Shamir, jest odpowiedni dla 

aplikacji, w których strona roszcząca ma ograniczoną moc i pamięć. Obejmuje on trzy komunikaty 

między wnioskodawcą A, którego tożsamość ma zostać potwierdzona, a weryfikatorem B. 

10.31 Protokół identyfikacji protokołu GQ 

PODSUMOWANIE: A potwierdza swoją tożsamość (poprzez znajomość sA) z B w protokole 3-

etapowym. 

1. Wybór parametrów systemu. (a) Organ T, zaufany przez wszystkie strony w odniesieniu do 

wiążących się tożsamości z kluczami publicznymi, wybiera tajne losowe przypadki podobne do RSA 

p i q dające moduł n = pq. (Podobnie jak w przypadku RSA, współczynnik n musi być obliczeniowy 

niewykonalny dla czynnika n). 

(b) T definiuje publiczny wykładnik v ≥ 3 z gcd (v,φ) = 1 gdzie φ = (p-1) (q-1), i oblicza swój 

prywatny wykładnik s = v-1 mod φ. (Patrz uwaga 10.33.) 

(c) udostępniono parametry systemu (v, n) (z gwarantowaną autentycznością) dla wszystkich 

użytkowników 

2. Wybór parametrów dla poszczególnych użytkowników. 

(a) Każdej jednostce A nadawana jest unikalna tożsamość IA, z której (nadmiarowa tożsamość) 

JA = f(IA), spełniający 1 < JA <n, wyznacza się za pomocą znanej funkcji nadmiarowości f. (Patrz 



Nota 10.35 Zakładając, że faktoring n jest trudny, implikuje gcd (JA ,φ) = 1.) 

(b) T daje A tajne (dane akredytacyjne) sA = (JA) -s mod n. 

3. Komunikaty protokołu. Każda z t rund zawiera trzy wiadomości (często t = 1). 

A→ B: IA , x = rv mod n (1) 

A ← B: e (gdzie 1≤ e ≤ v) (2) 

A→ B: y = r ⋅sA e mod n (3) 

4. Działania protokolarne. Dowodzi swojej tożsamości B przez następujące egzekucje; B akceptuje 

tożsamość tylko wtedy, gdy wszystkie t wykonań zakończyły się powodzeniem. 

(a) A wybiera losową tajną liczbę całkowitą r (zobowiązanie), 1≤ r ≤ n - 1, oraz 

oblicza (świadek) x = rv mod n. 

(b) A wysyła do B parę liczb całkowitych (IA,x). 

(c) B wybiera i wysyła do A losową liczbę całkowitą e (wyzwanie), 1≤ e ≤ v. 

(d) A oblicza i wysyła do B (odpowiedź) y = r ⋅ sA
e mod n. 

(e) B otrzymuje y, konstruuje JA z IA za pomocą f (patrz wyżej), oblicza z = JA
e ⋅ yv mod n, i akceptuje 

dowód tożsamości A, jeśli zarówno z = x, jak i z ≠ 0. (Ta ostatnia wyklucza przeciwnika powodzenie 

wybierając r = 0.) 

10.32 Przykład (protokół identyfikacji GQ ze sztucznie małymi parametrami i t = 1) 

1. (a) Organ T wybiera liczby pierwsze p = 569, q = 739 i oblicza n = pq = 

420491. 

(b) T oblicza φ = (p - 1) (q - 1) = 419184, wybiera v = 54955 i oblicza s = v-1 mod φ = 233875. 

(c) Parametry systemu (54955; 420491) są dostępne dla wszystkich użytkowników. 

2. (a) Przypuśćmy, że nadmiarowa tożsamość A wynosi JA = 34579. 

(b) T podaje A dane akredytacji sA = (JA)-s mod n = 403154. 

3. Patrz Protokół 10.31, gdzie znajduje się podsumowanie wymienianych komunikatów. 

4. (a) A wybiera r = 65446 i oblicza x = rv mod n = 89525. 

(b) A wysyła do B parę (IA , 89525). 

(c) B wysyła do A losowe wyzwanie e = 38980. 

(d) A wysyła y = r ⋅ sA
e mod n = 83551 do B. 

(e) B oblicza z = JA
 e ⋅ yv mod n = 89525 i akceptuje tożsamość A od z = x i z ≠ 0 

10.33 Uwaga (bezpieczeństwo protokołu identyfikacji GQ) 

(i) prawdopodobieństwo fałszerstwa. W Protokole 10.31, v określa poziom bezpieczeństwa (por. 

Shamir gdzie v = 2, ale jest wiele rund); niektóre wartości, takie jak v = 216 + 1 mogą oferować 

korzyści obliczeniowe. Oszukańczy powód może pokonać protokół z 1 na 1 przypadek, zgadując e 

poprawnie a priori (a następnie tworząc x = JA
e ⋅ yv jak weryfikator). Zalecana długość bitów v zależy 

więc od środowiska, w którym można zamontować ataki (patrz 10.5) 

(ii) wymagane założenie bezpieczeństwa. Wyodrębnianie v korzeni modulo złożonej liczby 

całkowitej n (tj. rozwiązanie problemu RSA - 3.3) wydaje się konieczne do pokonania protokołu; nie 

jest to trudniejsze niż faktoring n (Fakt 3.30), i wydaje się obliczeniowo trudny do poznania bez 

znajomości czynników n. 

(iii) solidność. W praktyce często sugeruje się GQ z t = 1 i k-bitową liczbę pierwszą v. Dla 

uogólnionych parametrów (n, v; t), prawdopodobieństwo fałszowania jest v-t. Jeśli v jest stałe, 

wtedy technicznie dla poprawności, t musi rosnąć asymptotycznie szybciej niż log log n. (Dla 

prawidłowość, v-t = O (e-kt) musi być mniejsza niż wielomian odwrotny w log n; tylko zabezpieczenie 

wielomianowe jest zapewnione, jeśli dla stałej c, vt = O ((log n) c). Zobacz także Uwaga 

10.34.) 

(iv) własność zerowej wiedzy. W przeciwieństwie do wymogu solidności, dla GQ jako wiedzy 

zerowej najwyraźniej wymaga tv = O ((log n) c) dla stałej c, narzucając górne ograniczenie na t 

asymptotycznie: dla v stałej, t nie może być większe niż wielomian w log n. 

10.34 Uwaga (pojęcia asymptotyczne a protokoły praktyczne) Warunki asymptotyczne dla 

zdrowia określone w uwadze 10.33 mają niewielkie znaczenie w praktyce, np. ponieważ notacja big-

O nie ma zastosowania, gdy ustalone wartości są przypisane do parametrów. Rzeczywiście, wiedza 

zerowa jest pojęciem teoretycznym; Podczas gdy definicje złożonościowo-teoretyczne stanowią 



wskazówkę przy wyborze praktycznych parametrów bezpieczeństwa, ich znaczenie zmniejsza się po 

ustaleniu parametrów. Odnośnie uwagi 10.33, jeżeli t = 1 jest postrzegane jako tworzenie niestałego 

parametru (np. iteracyjny logarytm z n), wówczas t = 1 będzie wystarczające dla wszystkich 

praktycznych celów; rozważ n = 1024, t = [lg4 n] = 1. 

10.35 Uwaga (funkcja redundancji dla GQ opartego na tożsamości) 

(i) Podany protokół jest wersją opartą na tożsamości (patrz uwaga 10.29), w której klucz publiczny 

A jest rekonstruowany z identyfikatora IA wysłanego w wiadomości (1). Alternatywnie można użyć 

certyfikowanego klucza publicznego, rozpowszechnianego w certyfikacie zgodnie z protokołem 

10.36. 

(ii) Jednym z przykładów funkcji redundancji f jest nadmiarowe upakowanie wstępnego etapu ISO / 

IEC 9796 (patrz 11.3.5). Drugim przykładem jest wartość funkcji pojedynczej f jak w uwadze 10.29, 

dla odpowiedniej wartości i. 

(iii) Celem zwolnienia jest wykluczenie przeciwnika obliczającego fałszywe dane akredytacyjne 

odpowiadające prawdopodobnej tożsamości; byłoby to równoznaczne z fałszowaniem certyfikatu w 

systemach opartych na certyfikatach. 

10.4.4 Protokół identyfikacji Schnorr 

Protokół identyfikacji Schnorr jest alternatywą dla protokołów Fiata-Shamira i GQ. Jego 

bezpieczeństwo opiera się na nierozwiązywalnym problemie logarytmu dyskretnego. Konstrukcja 

pozwala na wstępne obliczenia, redukując obliczenia w czasie rzeczywistym dla wnioskodawcy do 

jednego modulo mnożenia a prime q; w związku z tym jest szczególnie odpowiedni dla powodów o 

ograniczonej zdolności obliczeniowej. Dalsza ważna efektywność obliczeniowa wynika z użycia 

podgrupy rzędu q multiplikatywnej grupy liczb całkowitych modulo p, gdzie q|(p-1); to również 

zmniejsza wymaganą liczbę transmitowanych bitów. Wreszcie, protokół zaprojektowano tak, aby 

wymagał tylko trzech przebiegów i niskiej przepustowości (na przykład w porównaniu z Fiatem-

Shamirem). Podstawową ideą jest to, że A udowadnia znajomość tajemnicy a (bez ujawniania jej) w 

sposób timevariant (w zależności od wyzwania e), identyfikując A poprzez skojarzenie z kluczem 

publicznym v za pośrednictwem uwierzytelnionego certyfikatu A 

10.36 Protokół protokołu Schnorr 

PODSUMOWANIE: A potwierdza swoją tożsamość B w protokole 3-etapowym. 

1. Wybór parametrów systemu. 

(a) Odpowiednia pierwsza p jest wybrana tak, że p - 1 jest podzielna przez inną pierwszą liczbę q. 

(Dyskretne logarytmy modulo p muszą być obliczeniowo niewykonalne - patrz 3.6; np. p≈ 21024, q ≥  

2160.) 

(b) Wybrano element, 1≤ β≤ p - 1, o porządku multiplikatywnym q. (Na przykład, dla α mod 

generatoroa p,  β = α(p-1)/q mod p; patrz Uwaga 4.81.) 

(c) Każda ze stron otrzymuje autentyczną kopię parametrów systemu (p, q) i funkcja weryfikacji 

(klucz publiczny) zaufanej strony T, umożliwiająca weryfikację podpisów T ST(m) na wiadomościach 

m. (ST obejmuje odpowiedni znany skrót funkcja przed podpisaniem i może być dowolnym 

mechanizmem podpisu.) 

(d) Wybrano parametr t (np. t ≥40), 2t < q (określając poziom bezpieczeństwa 2t). 

2. Wybór parametrów dla poszczególnych użytkowników. 

(a) Każdy wnioskodawca A otrzymuje unikalną tożsamość IA. 

(b) A wybiera klucz prywatny a, 0≤ a≤q - 1, i oblicza v = β-a mod p. 

(c) A identyfikuje się za pomocą konwencjonalnych środków (np. paszportu) do T, transfery v do T 

z integralnością i otrzymuje certyfikat certA = (IA; v; ST(IA; v)) z T powiązanie IA z v. 

3. Komunikaty protokołu. Protokół obejmuje trzy wiadomości. 

A→ B: certA , x = βr mod p (1) 

A ← B: e (gdzie 1≤ e ≤ 2t <q) (2) 

A→ B: y = ae + r mod q (3) 

4. Działania protokolarne. A identyfikuje się w weryfikatorze B w następujący sposób. 

(a)Wybór losowy r (zobowiązanie), 1≤ r ≤ q-1, oblicza (świadek) x = βr mod p, i wysyła (1) do B. 

(b) B uwierzytelnia klucz publiczny A przez weryfikację podpisu T na certA wysyła do A (nigdy 



wcześniej nieużywanego) losowego e (wyzwanie), 1≤ e ≤ 2t. 

(c) Kontrole 1≤ e  ≤ 2t i wysyła B (odpowiedź) y = ae + r mod q. 

(d) B oblicza z = βyve mod p i akceptuje tożsamość A pod warunkiem, że z = x. 

10.37 Przykład (protokół identyfikacji Schnorr ze sztucznie małymi parametrami) 

1. (a) Wybrano liczbę pierwszą p = 48731, gdzie p-1 dzieli się przez q = 443. 

(b) mod generator 48731 jest α = 6; β jest obliczane jako α(p-1)/q mod p = 11444. 

(c) Parametry systemu to (48731, 443 , 11444). 

(d) Wybrano parametr t = 8. 

2. (b) A wybiera klucz prywatny a = 357 i oblicza v = β-a mod p = 7355. 

3. Patrz Protokół 10.36, gdzie znajduje się podsumowanie wymienianych komunikatów. 

4. (a) A wybiera r = 274 i wysyła x = βr mod p = 37123 do B. 

(b) B wysyła do A losowe wyzwanie e = 129. 

(c) A wysyła B o wartości y = ae + r mod q = 255. 

(d) B oblicza z = βyve mod p = 37123 i identyfikuje A jako A, ponieważ z = x. 

10.38 Uwaga (zabezpieczenie protokołu identyfikacji Schnorr) 

(i) prawdopodobieństwo fałszerstwa. W protokole 10.36 t musi być wystarczająco duże, aby można 

było prawdopodobieństwo 2-t poprawnie odgadnąć wyzwanie e nieistotne. t = 40, q ≥ 22t = 280 

pierwotnie zasugerowano w przypadku, gdy odpowiedź jest wymagana w ciągu kilku sekund (patrz 

10,5); większe q może być konieczne, aby zapobiec kompromitacji pamięci czasu, i q ≥  2160 aby 

wykluczyć inne dyskretne ataki logistyczne off-line. Prawidłowe zgadywanie e pozwala 

przeciwnikowi podszyć się pod A wybierając dowolną y, wysyłając x = βyve modp na B in (1), a 

następnie wysyłając y in (3). 

(ii) prawidłowość. Można wykazać, że protokół jest dowodem znajomości, tj. Dowolna strona 

wypełniająca protokół jako A musi być zdolna do obliczenia a. Nieformalnie protokół ujawnia "brak 

użytecznych informacji" o a ponieważ x jest liczbą losową, a y jest zakłócany przez liczbę losową r. 

(To jednak nie dowodzi, że jest to przeciwieństwo odkrycie a jest trudne.) 

(iii) własność o zerowej wiedzy. Protokół nie jest zerową wiedzą dla dużego e, ponieważ poprzez 

interakcję B uzyskuje rozwiązanie (x; y; e) do równania x = βyve mod p, które B może nie być w 

stanie obliczyć (na przykład, jeśli e wybrano, aby zależało od x).  

10.39 Uwaga (zmniejszenie szerokości pasma transmisji) Liczba bitów przesyłanych w protokole 

można zredukować, zastępując x w wiadomości (1) przez t wstępnie określone bity x (na przykład 

najmniej znaczące t bity) i mające porównanie B 

10.4.5 Porównanie: Fiat-Shamir, GQ i Schnorr 

Protokoły Feige-Fiata-Shamira, Guillou-Quisquatera i Schnorra wszystkie zapewniają rozwiązania 

problemu identyfikacji. Każda ma względne zalety i wady w odniesieniu do różnych kryteriów 

wydajności i do konkretnych zastosowań. Aby porównać protokoły, należy wybrać typowy zestaw 

wybranych parametrów dla każdego z porównywalnych oszacowanych poziomów bezpieczeństwa. 

Protokoły można następnie porównywać w oparciu o następujące kryteria: 

1. komunikacja: liczba wymienianych komunikatów i całkowita ilość przekazanych bitów; 

2. obliczenia: liczba modularnych multiplikacji dla każdego z obiektów prover i weryfikatora 

(biorąc pod uwagę obliczenia on-line i off-line); 

3. pamięć: wymagania dotyczące przechowywania tajnych kluczy (i wielkości podpisu, w przypadku 

schematów podpisów); 

4. gwarancje bezpieczeństwa: porównania powinny uwzględniać ochronę przed fałszerstwem 

poprzez zgadywanie (poprawność), możliwe ujawnienie tajnych informacji (właściwość o zerowej 

wiedzy) oraz status dotyczący udowodnionego bezpieczeństwa; i 

5. zaufanie wymagane przez stronę trzecią: warianty protokołów mogą wymagać odmiennego 

zaufania założenia w zaufanej stronie. 

Liczba kryteriów i potencjalny wybór parametrów wyklucza porównanie, które jest zarówno 

ostateczne, jak i zwięzłe. Można jednak wprowadzić następujące ogólne uwagi.  

1. wydajność obliczeniowa. Fiat-Shamir wymaga od jednego do dwóch rzędów wielkości mniej 

pełnych modularnych multiplikacji (kroków) przez przysłowie niż operacja klucza prywatnego RSA 



(porównaj 10.3.3). Gdy kt = 20 in wynosi 512 bitów, Fiat-Shamir używa od około 11 do około 30 

kroków (k = 20, t = 1 i k = 1, t = 20); GQ wymaga około 60 kroków (dla t = 1, m = 20 = log2(v)), lub 

nieco mniej jeśli v ma niską wagę Hamminga; a pełna potęga w niezoptymalizowanym RSA trwa 

768 kroków. 

2. obliczenia off-line. Identyfikacja Schnorr ma tę zaletę, że wymaga tylko zwielokrotnienia 

modułowego on-line przez powoda, pod warunkiem, że może nastąpić potęgowanie być zrobione 

jako wstępne obliczenia. (Takim kompromisem on-line dla obliczeń off-line jest możliwe w 

niektórych aplikacjach; w innych należy wziąć pod uwagę całkowite obliczenia.) Jednak weryfikator 

wymaga znacznych obliczeń w porównaniu do Fiata-Shamira i GQ. 

3. przepustowość i pamięć dla sekretów. GQ pozwala na jednoczesną redukcję obu pamięć (parametr 

k) i szerokość pasma transmisji (parametr t) z k = t = 1, poprzez wprowadzenie publicznego 

wykładnika v > 2 z zamiarem, że prawdopodobieństwo udane oszustwo staje się v-kt; ta jednoczesna 

redukcja nie jest możliwa w Shamir, który wymaga k tajemnic użytkownika i t iteracji dla 

szacowanego bezpieczeństwa (prawdopodobieństwo oszukiwania) 2-kt. Odnośnie innych 

kompromisów zob. Nota 10.28. 

4. Założenia bezpieczeństwa. Protokoły wymagają założeń, że następujące podstawowe problemy są 

nie do rozwiązania, dla złożonej (RSA) liczby całkowitej n: Fiat-Shamir - 

wyodrębnianie pierwiastków kwadratowych mod n; GQ - ekstrahowanie v-ty pierwiatek mod n (tj. 

Problemu RSA); Identyfikacja Schnorra - obliczanie logów dyskretnych modulo a prime p. 

10.5 Ataki na protokoły identyfikacyjne 

Metody stosowane przez przeciwnika w celu pokonania protokołów identyfikacji są podzbiorem tych 

omówionych w części 12 w celu ustalenia klucza uwierzytelnionego, a typy przeciwników mogą być 

podobnie sklasyfikowane (np. Pasywny kontra aktywny, poufny kontra outsider); w celu omówienia 

ataków na proste schematy haseł, patrz 10.2.2. Identyfikacja jest jednak mniej skomplikowana niż 

uwierzytelnione ustanowienie klucza, ponieważ nie ma problemu, aby przeciwnik uczył się 

poprzedniego klucza sesji, lub zmuszał stary klucz do ponownego użycia. W celu zwięzłości 

wprowadza się następujące definicje: 

1. podszywanie się: oszustwo polegające na tym, że jedna jednostka może być inna. 

2. powtórzenie ataku: podszywanie się pod inne osoby lub inne oszustwo polegające na 

wykorzystaniu informacji z jednego poprzedniego wykonania protokołu, na tym samym lub innym 

weryfikatorze. W przypadku zapisanych plików, analogiem ataku odtwarzania jest atak przywracania, 

w którym plik jest zastępowany przez starszą wersję. 

3. atak z przeplotem: podszywanie się pod inne osoby lub inne oszustwo polegające na selektywnym 

połączeniu informacji z jednej lub więcej wcześniejszych lub jednocześnie trwających realizacji 

protokołów (sesji równoległych), w tym możliwe rozpoczęcie jednego lub więcej protokołów przez 

samego przeciwnika. 

4. Atak refleksyjny: atak z przeplotem polegający na wysyłaniu informacji z trwającego protokołu do 

twórcy takich informacji. 

5. Opóźnienie wymuszone: wymuszone opóźnienie występuje, gdy przeciwnik przechwytuje 

wiadomość (zwykle zawierającą numer sekwencji) i przekazuje ją w późniejszym czasie. Zwróć 

uwagę, że opóźniony komunikat nie jest powtórką. 

6. Wybrany atak tekstowy: atak na protokół prowokacji-odpowiedzi, w którym przeciwnik 

strategicznie wybiera wyzwania, próbując uzyskać informacje na temat długoterminowego klucza 

powoda. Ataki z użyciem wybranego tekstu są czasem określane jako używanie powoda jako 

wyroczni, tj. Do uzyskiwania informacji, których nie można obliczyć na podstawie znajomości 

publicznego klucza osoby, która złożyła wniosek 

sam. Atak może obejmować wybrany tekst jawny, jeśli wnioskodawca jest zobowiązany do 

podpisania, zaszyfrowania lub wytypowania przez MAK wyzwania lub wybranego tekstu 

zaszyfrowanego, jeśli wymagać to będzie odszyfrowania wyzwania. 

Potencjalne zagrożenia dla protokołów identyfikacji obejmują podszywanie się pod jeden z 

następujących ataków: powtórka, przeplatanie, odbicie lub wymuszone opóźnienie. Podszywanie się 

jest również trywialne, jeśli przeciwnik jest w stanie odkryć długoterminowy (tajny lub prywatny) 



materiał kluczujący, na przykład przy użyciu ataku tekstowego. Może to być możliwe w protokołach, 

które nie są zerownowledge, ponieważ powód używa swojego klucza prywatnego do obliczenia 

odpowiedzi, a tym samym odpowiedź wyjawić częściowe informacje. W przypadku aktywnego 

przeciwnika ataki mogą obejmować samego przeciwnika inicjującego jeden lub więcej nowych 

przebiegów protokołu, a także tworzenie, wstrzykiwanie lub inne modyfikowanie nowych lub 

poprzednich wiadomości. Tabela 10.3 zawiera zestawienie środków zaradczych dla tych ataków 

10.40 Uwaga (używanie kluczy do wielu celów) Ostrożność jest zalecana, jeśli jakiś klucz 

kryptograficzny jest wykorzystywany do więcej niż jednego celu. Na przykład użycie klucza RSA do 

uwierzytelniania jednostek i podpisów może naruszyć bezpieczeństwo, umożliwiając atak tekstowy 

wybrany przez użytkownika. Przypuśćmy, że uwierzytelnienie składa się z B kwestionującego A z 

losową liczbą rB RSA-szyfrowanego pod publicznym kluczem A, a A jest wymagane, aby 

odpowiedzieć odszyfrowaną liczbą losową. Jeśli B wyzywa A z rB = h(x), odpowiedź A na to żądanie 

uwierzytelnienia może (nieświadomie) dostarczyć B jego sygnaturę RSA na wartość skrótu 

komunikatu (nieznanego do A) x. Patrz także Przykład 9.88, gdzie klucz DES używany zarówno do 

szyfrowania CBC, jak i CBC-MAC prowadzi do luki bezpieczeństwa; i Uwaga 13.32. 

10.41 Uwaga (przeciwnik działający "jako przewód") W dowolnym protokole identyfikacyjnym 

między A i B przeciwnik C może wkroczyć na ścieżkę komunikacyjną i po prostu przekazać (bez 

zmiany) wiadomości pomiędzy uprawnionymi stronami A i B, działającymi jako część łącze 

komunikacyjne. Zazwyczaj w praktyce nie jest to uważane za prawdziwy "atak", w tym sensie, że 

nie zmienia to zapewnienia żywości dostarczonego przez protokół; jednak w niektórych specjalnych 

zastosowaniach może to stanowić problem (patrz Uwaga 10.42). 

10.42 Uwaga (problem pocztowe arcymistrza szachowego) Protokoły identyfikacyjne nie 

zapewniają zapewnienia o fizycznej lokalizacji strony uwierzytelnionej. Dlatego, w uwadze 10.41, w 

szczególnym przypadku może powstać obawa, że jest to możliwe: przeciwnik C próbuje podszywać 

się pod B, zostaje zakwestionowany (aby udowodnić, że jest B) przez A, i jest zdolny do 

przekazywania (w czasie rzeczywistym, bez wykrycie lub zauważalne opóźnienie i udawanie A) 

wyzwanie dla prawdziwego B, uzyskanie właściwej odpowiedzi od B i przekazanie tej odpowiedzi z 

powrotem do A. W tym przypadku konieczne są dodatkowe środki, aby uniemożliwić wzbudzony 

podmiot pomoc w obliczaniu odpowiedzi. Jest to związane z tzw. Problemem szachów 

arcymistrzowskich, w którym amatorska ocena szachów może zostać niesprawiedliwie poprawiona 

poprzez angażowanie się w dwie równoczesne gry w szachy z różnymi arcymistrzami, granie na 

czarno w jednej grze i bieli w drugiej i używanie ruchów arcymistrza z każdej gry w drugiej. Albo 

dwa remisy lub wygrana i przegrana są gwarantowane, co poprawi ocenę amatora. W celu dalszej 

dyskusji o atakach protokołów, w tym konkretnych przykładach protokołów uwierzytelniania 

wadliwych jednostek, patrz 12.9. 

(i) Utrzymywanie autentyczności 

Protokoły identyfikacyjne zapewniają gwarancje potwierdzające tożsamość podmiotu tylko w danej 

chwili. Jeżeli wymagana jest ciągłość takiego zapewnienia, konieczne są dodatkowe techniki w celu 

przeciwdziałania czynnym przeciwnikom. Na przykład, jeśli identyfikacja jest przeprowadzana na 

początku sesji komunikacyjnej w celu udzielenia zezwoleń komunikacyjnych, potencjalnym 

zagrożeniem jest przeciwnik, który "wcina się" w linię komunikacyjną natychmiast po udanej 

identyfikacji prawowitej strony. Metody zapobiegania temu obejmują: 

1. wykonywanie okresowej ponownej autoryzacji lub dla każdego odrębnego żądanego zasobu 

(np. każdy dostęp do pliku). Pozostałym zagrożeniem jest tu przeciwnik, który "usuwa się" za każdym 

razem, gdy wykonywane jest ponowne uwierzytelnianie, umożliwiając legalnej stronie wykonanie 

tego zadania, przed ponownym wejściem. 

2. związanie procesu identyfikacji z trwającą usługą integralności. W tym przypadku proces 

identyfikacji powinien być zintegrowany z kluczowym mechanizmem zakładania, tak że produktem 

ubocznym udanej identyfikacji jest klucz sesyjny odpowiedni do zastosowania w późniejszym 

trwającym mechanizmie integralności. 

(ii) Poziom bezpieczeństwa wymagany do ataków on-line i off-line 

Poziom bezpieczeństwa wymagany dla protokołów identyfikacji zależy od środowiska i konkretnego 



zastosowania. Prawdopodobieństwo sukcesu "zgadywania ataków" powinno być brane pod uwagę i 

odróżnione od ilości obliczeń wymaganych do przeprowadzenia ataków on-line lub off-line (przy 

użyciu najlepszych znanych technik). Poniżej przedstawiono kilka przykładowych uwag (patrz także 

nota 10.28). 

1. Lokalne ataki. Wybór parametrów bezpieczeństwa, które ograniczają prawdopodobieństwo 

udanego podszywania się w trakcie odgadywania (przeciwnik po prostu zgrywa prawowitą tajemnicę 

partii) do szansy 1 na 220 (20 bitów bezpieczeństwa) może być wystarczający, jeśli dla każdego 

usiłowania podszywania się wymagany jest lokalny wygląd przez niedoszłego podróbka i jest kara 

za nieudane próby. W zależności od potencjalnej straty wynikającej z kary, może być wymagane 

zabezpieczenie od 10 do 30 bitów lub więcej. 

2. Zdalne ataki. Wyższy poziom bezpieczeństwa jest wymagany w środowiskach, w których próba 

nieograniczonej identyfikacji, z których każda wymaga minimalnego wysiłku obliczeniowego, 

możliwa jest poprzez zdalną komunikację elektroniczną, przez anonimowego powoda wchodzącego 

w interakcje z systemem on-line, bez kar za nieudane próby. 20 do 40 bitów bezpieczeństwa albo 

więcej może być tu wezwanych, chyba że jakaś liczba interakcji może być ograniczona. 

3. Ataki off-line lub nieinteraktywne. Wybranie parametrów bezpieczeństwa w taki sposób, aby atak 

wymagał 240 obliczeń w czasie rzeczywistym (podczas wykonywania protokołu) może być 

akceptowalne, ale można wymagać związanego od 260 do 280 obliczeń (ten drugi powinien być 

odpowiedni we wszystkich przypadkach), jeśli obliczenia mogą być przeprowadzane off-line, a atak 

jest weryfikowalny (tj. przeciwnik może potwierdzić, zanim wejdzie w interakcję z internetem 

system, że jego prawdopodobieństwo skutecznego podszywania się jest bliskie 1; lub może odzyskać 

długoterminowy sekret poprzez obliczenia off-line po interakcji). 



                                                    

ROZDZIAŁ JEDENASTY : PODPISY CYFROWE 

 

11.1 Wprowadzenie 

 

W tej części rozważa się techniki zaprojektowane w celu zapewnienia cyfrowego odpowiednika 

podpisu odręcznego. Podpis adiustyczny wiadomości to liczba zależna od tajemnicy znanej tylko 

sygnatariuszowi, a także od treści podpisywanej wiadomości. Podpisy muszą być weryfikowalne; w 

przypadku powstania sporu, czy strona podpisała dokument (spowodowany przez leżącego 

sygnatariusza próbującego odrzucić podpis, który utworzyła, lub fałszywego powoda), bezstronna 

strona trzecia powinna być w stanie rozwiązać je sprawiedliwie, nie wymagając dostępu do tajne 

informacje osoby podpisującej (klucz prywatny). Podpisy cyfrowe mają wiele zastosowań w zakresie 

bezpieczeństwa informacji, w tym uwierzytelniania, integralności danych i niezaprzeczalności. Jedną 

z najważniejszych aplikacji podpisów cyfrowych jest certyfikacja kluczy publicznych w dużych 

sieciach. Certyfikacja jest sposobem, aby zaufana strona trzecia (TTP) powiązała tożsamość 

użytkownika z kluczem publicznym, aby w późniejszym czasie inne podmioty mogły uwierzytelnić 

klucz publiczny bez pomocy zaufanej strony trzeciej. Koncepcja i użyteczność podpisu cyfrowego 

została uznana kilka lat przed udostępnieniem jakiejkolwiek praktycznej realizacji. Pierwszą odkrytą 

metodą był schemat podpisu RSA, która pozostaje dziś jedną z najbardziej praktycznych i 

wszechstronnych dostępnych technik. Kolejne badania zaowocowały wieloma alternatywnymi 

technikami podpisu cyfrowego. Niektóre oferują znaczące korzyści pod względem funkcjonalności i 

realizacji. W niniejszym rozdziale przedstawiono wiele dotychczasowych wyników, z naciskiem na 

praktyczne osiągnięcia 

11.2 Ramy dla mechanizmów podpisu cyfrowego 

1.6 zawiera krótkie wprowadzenie do podstawowych idei cyfrowych podpisów, a 1.8.3 pokazuje, jak 

te podpisy mogą być realizowane za pomocą odwracalnych technik szyfrowania kluczem 

publicznym. W tej sekcji opisano dwa ogólne modele schematów podpisu cyfrowego. Pełne 

zrozumienie materiału w tej sekcji nie jest konieczne, aby śledzić kolejne sekcje; czytelnik 

niezaznajomiony z niektórymi bardziej konkretnymi metodami, takimi jak RSA (11.3) i ElGamal 

(11.5), radzi nie spędzać zbyt wiele czasu. Idea funkcji redundancji jest konieczna, aby zrozumieć 

algorytmy, które dają cyfrowe podpisy z odzyskiwaniem komunikatów. W tym rozdziale zostanie 

użyty zapis zawarty w Tabeli 11.1. 

11.2.1 Podstawowe definicje 

1. Podpis cyfrowy to ciąg danych, który łączy wiadomość (w formie cyfrowej) z pewną jednostką 

początkową. 

2. Algorytm generowania podpisów cyfrowych (lub algorytm generowania sygnatur) to metoda 

tworzenia podpisu cyfrowego. 

3. Algorytm weryfikacji podpisu cyfrowego (lub algorytmu weryfikacyjnego) to metoda 

sprawdzania, czy podpis cyfrowy jest autentyczny (tj. rzeczywiście został stworzony przez określony 

podmiot). 

4. Schemat (lub mechanizm) podpisu cyfrowego składa się z algorytmu generowania sygnatur i 

związanego z nim algorytmu weryfikacji. 

5. Proces podpisywania podpisu cyfrowego (lub procedura) składa się z (matematycznego) algorytmu 

generowania podpisów cyfrowych, wraz z metodą formatowania danych na wiadomości, które można 

podpisać. 

6. Proces weryfikacji (lub procedura) podpisu cyfrowego składa się z algorytmu weryfikacji wraz z 

metodą odzyskiwania danych z wiadomości. 

Ta część dotyczy w przeważającej mierze schematów podpisu cyfrowego. Aby w praktyce 

zastosować schemat podpisu cyfrowego, konieczne jest posiadanie procesu podpisu cyfrowego. Kilka 

procesów związanych z różnymi systemami pojawiło się jako standardy istotne z handlowego punktu 

widzenia; dwa takie procesy, mianowicie ISO / IEC 9796 i PKCS # 1, opisano odpowiednio w 11.3.5 

i 11.3.6. Zapis wykorzystany w dalszej części tego rozdziału znajduje się w tabeli 11.1. Zestawy i 



funkcje wymienione w Tabeli 11.1 są ogólnie znane 

 

Zapis    Znaczenie  

ℳ   zestaw elementów zwany przestrzenią wiadomości. 

ℳS    zestaw elementów zwanych przestrzenią podpisywania. 

S    zestaw elementów zwany przestrzenią podpisu. 

R    a 1 - 1 mapowanie z MtoMS zwane funkcją redundancji. 

ℳR    obraz R (tj. ℳR = Im (R)). 

R-1    jest odwrotnością R (tj. R-1: ℳ R → M). 

R    zestaw elementów zwany zestawem indeksującym do podpisania. 

h    funkcja jednokierunkowa z domenie M. 

ℳh    obraz h (tj., h: ℳ → ℳh); ℳh ⊆ ℳS nazwany wartość skrótu. 

 

11.1 Uwaga (uwagi do tabeli 11.1) 

(i) (komunikaty) ℳ to zestaw elementów, do których osoba podpisująca może przymocować podpis 

cyfrowy. 

(ii) (przestrzeń podpisu) ℳS jest zbiorem elementów, do których stosuje się transformacje podpisów 

(które zostaną opisane w 11.2.2 i 11.2.3). Transformacje podpisów nie są stosowane bezpośrednio do 

set ℳ. 

(iii) (przestrzeń podpisu) S jest zbiorem elementów powiązanych z wiadomościami w ℳ. Te 

elementy są używane do wiązania sygnatariusza z wiadomością.  

(iv) (zestaw indeksujący) R służy do identyfikacji konkretnych przekształceń podpisu. 

Klasyfikacja schematów podpisu elektronicznego  

11.2.2 i 11.2.3 opisuje dwie ogólne klasy schematów podpisu cyfrowego, które można krótko 

podsumować w następujący sposób: 

1. Schematy podpisów cyfrowych wraz z dodatkiem wymagają oryginalnego komunikatu jako 

danych wejściowych do algorytmu weryfikacji. (Patrz definicja 11.3.) 

2. Schematy podpisów cyfrowych z odzyskiwaniem komunikatów nie wymagają oryginalnego 

komunikatu jako danych wejściowych do algorytmu weryfikacji. W takim przypadku oryginalna 

wiadomość jest odzyskiwana z samego podpisu. (Patrz definicja 11.7.) 

Klasy te można dalej podzielić na podstawie tego, czy |ℛ|= 1, jak podano w definicji 11.2. 

11.2 Definicja Schemat podpisu cyfrowego (z odzyskiwaniem komunikatów lub dodatkiem) jest 

określany jako losowy schemat podpisu cyfrowego, jeśli |ℛ| > 1; w przeciwnym razie schemat 

podpisu cyfrowego jest określany jako deterministyczny. 

Rysunek 11.1 ilustruje tę klasyfikację. Deterministyczne mechanizmy cyfrowego podpisu można 

podzielić na schematy jednorazowego podpisu (11.6) i wielokrotnego użytku. 

 

 
 

 

11.2.2 Schematy podpisów elektronicznych wraz z załącznikiem 

Schematy podpisów elektronicznych wraz z dodatkiem, o których mowa w tej sekcji, są najczęściej 



stosowane w praktyce. Opierają się one na kryptograficznych funkcjach mieszania, a nie na 

niestandardowych funkcjach nadmiarowych i są mniej podatne na ataki z użyciem fałszywych 

obrazów (11.2.4). 

11.3 Definicja Schematy podpisów cyfrowych, które wymagają komunikatu jako dane wejściowe do 

algorytmu weryfikacji, nazywane są schematami podpisów cyfrowych z dodatkiem. Przykładami 

mechanizmów zapewniających podpisy cyfrowe z dodatkiem są schematy podpisów DSA (11.5.1), 

ElGamal (11.5.2) i Schnorr (11.5.3).  

11.4 Algorytm Generowanie kluczy dla schematów podpisów cyfrowych z dodatkiem 

PODSUMOWANIE: każda jednostka tworzy klucz prywatny do podpisywania wiadomości i 

odpowiedni klucz publiczny, który ma być używany przez inne podmioty do weryfikowania 

podpisów. 

1. Każda jednostka A powinna wybrać klucz prywatny, który definiuje zbiór SA = {SA,k: k ∈ ℛ} 

transformacji. Każda SA,k  to odwzorowanie 1-1 od ℳh do S i jest nazywane transformacją 

podpisania. 

2. SA definiuje odpowiednią odwzorowanie VA z ℳh  x S na {true, false} takie, że 

 

 
 

dla wszystkich . VA nazywa się weryfikacją 

transformacji  i jest skonstruowany w taki sposób, że można go obliczyć bez znajomości klucza 

prywatnego osoby podpisującej. 

3. Klucz publiczny A to VA; Klucz prywatny A to zestaw SA. 

11.5 Algorytm Tworzenie i weryfikacja podpisu (schematy podpisu cyfrowego z dodatkiem) 

PODSUMOWANIE: podmiot A tworzy sygnaturę  s ∈ S dla wiadomości m ∈ M, która może później 

być zweryfikowane przez dowolny podmiot B. 

1. Generowanie podpisu. Jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

(a) Wybierz element k ∈ R. 

(b) Oblicz  

(c) Podpis A dla m to s*. Zarówno m jak i s* są udostępniane podmiotom, które mogą chcieć 

zweryfikować podpis. 

2. Weryfikacja. Jednostka B powinna wykonać następujące czynności: 

(a) Uzyskanie autentycznego klucza publicznego A VA. 

(b) Obliczyć . 

(c) Zaakceptuj podpis wtedy i tylko wtedy, gdy u = true. 

Rysunek 11.2 przedstawia schematyczny przegląd schematu podpisu cyfrowego z dodatkiem. 

Następujące właściwości są wymagane od transformacji podpisywania i weryfikacji: 

(i) dla każdego k ∈ R,SA,k powinno być wydajne do obliczenia; 

(ii) VA powinno być wydajne do obliczenia; i 

(iii) powinno być obliczeniowo niewykonalne dla podmiotu innego niż A, aby znaleźć m ∈ M 

i s*∈ S tak, że  

 



 
 

11.6 Uwaga (użycie funkcji skrótu) Większość schematów podpisów cyfrowych z odzyskiwaniem 

komunikatów (11.2.3) jest stosowana do wiadomości o stałej długości, podczas gdy podpisy 

elektroniczne z dodatkiem są stosowane do wiadomości o dowolnej długości. Funkcja 

jednokierunkowa h w algorytmie 11.5 jest zwykle wybierana jako funkcja mieszania bez kolizji (patrz 

definicja 9.3). Alternatywą dla hashowania jest rozbicie wiadomości na bloki o stałej długości, które 

można indywidualnie podpisać przy użyciu schematu podpisu z odzyskiwaniem komunikatów. 

Ponieważ generowanie sygnatur jest stosunkowo powolne w przypadku wielu schematów, a zmiana 

kolejności wielu bloków podpisanych stanowi zagrożenie bezpieczeństwa, preferowaną metodą jest 

hasza. 

11.2.3 Schematy podpisów cyfrowych z odzyskiwaniem komunikatów 

Schematy podpisów cyfrowych opisane w tej sekcji mają funkcję polegającą na tym, że podpisany 

komunikat można odzyskać z samego podpisu. W praktyce ta funkcja jest przydatna w przypadku 

krótkich wiadomości (patrz 11.3.3 (viii)). 

11.7 Definicja Schemat podpisu cyfrowego z odzyskiwaniem komunikatów jest schematem podpisu 

cyfrowego, dla którego a priori znajomość wiadomości nie jest wymagana dla algorytmu weryfikacji. 

Przykładami mechanizmów udostępniających podpis cyfrowy z odzyskiwaniem komunikatów są 

schematy podpisów publicznych kluczy RSA (11.3.1), Rabin (11.3.4) i Nyberg-Rueppel (11.5.4). 

11.8 Generowanie klucza algorytmu dla schematów podpisu cyfrowego z odzyskiwaniem 

komunikatów 

PODSUMOWANIE: każda jednostka tworzy klucz prywatny, który ma być używany do 

podpisywania wiadomości, oraz odpowiedni klucz publiczny do wykorzystania przez inne podmioty 

do weryfikowania podpisów. 

1. Każda jednostka A powinna wybrać zestaw SA = {SA,k: k ∈ R} transformacji. Każdy SA,k  k jest 

odwzorowaniem 1-1 z ℳS na S i nazywa się transformacją podpisu. 

2. SA definiuje odpowiednią odwzorowującą VA z właściwością, która VA ∘ SA, jest mapą 

identyczności dla ℳS dla wszystkich k ∈ R. VA nazywa się transformacją weryfikacyjną i jest 

skonstruowane w taki sposób, aby można było go obliczyć bez wiedzy osoby prywatnej osoby 

podpisującej klawisz. 

3. Klucz publiczny A to VA; Klucz prywatny A to zestaw SA. 

11.9 Algorytm Generowanie podpisu i weryfikacja schematów z odzyskiwaniem komunikatów 



PODSUMOWANIE: podmiot A tworzy sygnaturę s ∈ S dla wiadomości m ∈ ℳ, która może później 

być zweryfikowane przez dowolną jednostkę B. Wiadomość m jest odzyskiwana z s. 

1. Generowanie podpisu. Jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

(a) Wybierz element k ∈ R. 

(b) Oblicz . (R jest funkcją redundancji, patrz Tabela 11.1 i Uwaga 

11.10.) 

(c) podpis A to s*; jest to dostępne dla podmiotów, które mogą chcieć zweryfikować podpis i 

odzyskać m od niego. 

2. Weryfikacja. Jednostka B powinna wykonać następujące czynności: 

(a) Uzyskanie autentycznego klucza publicznego A VA. 

(b) Oblicz . 

(c) Sprawdź, czy . (Jeśli , a następnie odrzucić podpis.) 

(d) Odzyskaj m z , obliczając  

 

 
Omówienie schematu podpisu cyfrowego z odzyskiwaniem wiadomości 

 

Rysunek 11.3 przedstawia schematyczny przegląd schematu podpisu cyfrowego z odzyskiwaniem 

komunikatów. Następujące właściwości są wymagane od transformacji podpisywania i weryfikacji: 

(i) dla każdego k ∈ ℛ , SA,k powinno być wydajne do obliczenia; 

(ii) VA powinno być wydajne do obliczenia; i 

(iii) powinno być obliczeniowo niewykonalne dla podmiotu innego niż A, aby znaleźć jakiekolwiek 

s* ∈ S takie, że VA(s*) ∈  ℳR 

11.10 Uwaga (funkcja redundancji) Funkcja nadmiarowości R i jej odwrotność R-1 są publicznie 

znane. Wybór odpowiedniego R ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa systemu. Aby 

zilustrować ten punkt, załóżmy, że ℳR = ℳS. Załóżmy, że R i SA,k jest bijekcją od ℳ do ℳR i ℳS 

do S, odpowiednio. Oznacza to, że ℳ i S mają tę samą liczbę elementów. Następnie dla każdego s* 

∈ S,VA (s*) ∈ ℳR, a odnalezienie wiadomości i odpowiadających im sygnatur jest banalne m które 

zostanie zaakceptowany przez algorytm weryfikacji (krok 2 algorytmu 11.9) w następujący sposób. 

1. Wybierz losowe k ∈ R i losowe s* ∈ S. 

2. Oblicz . 

3. Oblicz  

Element s* jest poprawnym podpisem dla wiadomości m i został utworzony bez wiedzy 

zestawu przekształceń podpisujących SA. 

11.11 Przykład (funkcja redundancji) Przypuśćmy, że M = {m: m ∈ {0,1}n} dla pewnej ustalonej 

dodatniej liczby całkowitej n oraz ℳS = {t: t ∈ {0,1}2n}. Zdefiniuj R: ℳ → ℳS przez R(m) = m||m, 

gdzie || oznacza konkatenację; to jest, ℳR = {m||m: m ∈ M} ⊆  ℳS. Dla dużych wartości n, ilość 

| ℳR | / | ℳS | = (1/2)n to nieznaczna mała część. Ta redundacyjna funkcja jest odpowiednia pod 

warunkiem, że nie ma rozsądnego wyboru s* ze strony przeciwnika będzie miało znikome 

prawdopodobieństwo otrzymania VA(s*)  ∈   ℳR 

11.12 Uwaga (wybór funkcji redundancji) Mimo że funkcja redundancji jest ogólnodostępna, a R-

1 jest łatwa do wyliczenia, wybór R jest krytyczny i nie powinien być dokonywany niezależnie od 



wyboru transformacji podpisu w SA. Przykład 11.21 podaje konkretny przykład funkcji redundancji, 

która zagraża bezpieczeństwu schematu podpisu. Przykład funkcji redundancji, która została 

zaakceptowana jako międzynarodowy standard, podana jest w rozdziale 11.3.5. Ta funkcja 

redundancji nie jest odpowiednia dla wszystkich schematów podpisów cyfrowych z odzyskiwaniem 

komunikatów, ale ma zastosowanie do schematów podpisu cyfrowego RSA (11.3.1) i Rabin (11.3.4). 

11.13 Uwaga (konkretna klasa schematów odzyskiwania wiadomości) 1.8.3 opisuje klasę 

schematów podpisu cyfrowego z odzyskiwaniem komunikatów, które powstają w wyniku 

odwracalnych metod szyfrowania kluczem publicznym. Przykłady obejmują schematy szyfrowania 

RSA (8.2) i Rabin (8.3). Odpowiednie mechanizmy podpisu omówione są odpowiednio w 11.3.1 i 

11.3.4. 

11.14 Uwaga (podpisy z załącznikami ze schematów zapewniających odzyskiwanie 

komunikatów) Każdy schemat podpisu cyfrowego z odzyskiwaniem komunikatów można 

przekształcić w schemat podpisu cyfrowego z dodatkiem, po prostu hashując wiadomość, a następnie 

podpisując wartość skrótu. Komunikat jest teraz wymagany jako dane wejściowe do algorytmu 

weryfikacji. Schemat dla tej sytuacji można znaleźć na rysunku 11.3 i jest przedstawiony na rysunku 

11.4. Funkcja redundancji R nie ma już krytycznego znaczenia dla bezpieczeństwa schematu podpisu 

i może być dowolną funkcją od 1 do 1 z ℳh do ℳS. 

 

 
 

11.2.4 Rodzaje ataków na schematy podpisów 

Celem przeciwnika jest fałszowanie podpisów; to znaczy, tworzyć podpisy, które będą akceptowane 

jako podpisy innych podmiotów. Poniżej przedstawiono zestaw kryteriów określających, co oznacza 

złamanie schematu podpisu. 

1. Całkowita przerwa. Przeciwnik jest w stanie obliczyć informacje o kluczu prywatnym 

sygnatariusza lub znajdzie skuteczny algorytm podpisu funkcjonalnie równoważny z prawidłowym 

algorytmem podpisu. 

2. Selektywne fałszerstwo. Przeciwnik jest w stanie stworzyć prawidłowy podpis dla konkretnej 

wiadomości lub klasy wiadomości wybranych z góry. Tworzenie podpisu nie wiąże się bezpośrednio 

z prawowitym podpisującym. 

3. fałszowanie egzystencjalne. Przeciwnik jest w stanie sfałszować podpis co najmniej jednej 

wiadomości. Przeciwnik ma niewielką lub żadną kontrolę nad wiadomością, której podpis został 

uzyskany, a prawowity sygnatariusz może być zaangażowany w oszustwo 

Istnieją dwa podstawowe ataki na schematy cyfrowego podpisu publicznego. 

1. Ataki z użyciem tylko klucza. W tych atakach przeciwnik zna tylko klucz publiczny osoby 

podpisującej. 

2. ataki wiadomości. Tutaj przeciwnik może badać podpisy odpowiadające znanym lub wybranym 

wiadomościom. Ataki wiadomości mogą być dalej dzielone 

trzy klasy: 

(a) atak znanej wiadomości. Przeciwnik ma podpisy dla zestawu wiadomości, które są znane 

przeciwnikowi, ale nie zostały wybrane przez niego. 

(b) atak z wybraną wiadomością. Przeciwnik uzyskuje ważne podpisy z wybranej listy wiadomości 

przed próbą złamania schematu podpisu. Atak ten nie jest adaptacyjny w tym sensie, że wiadomości 

są wybierane przed zobaczeniem jakichkolwiek sygnatur. Wybrane ataki z użyciem wiadomości na 

schematy podpisów są analogiczne do ataków wykorzystujących szyfrogramy na schematy 

szyfrowania klucza publicznego. 



(c) adaptacyjny atak na wybraną wiadomość. Przeciwnik może używać podpisującego jako wyroczni; 

przeciwnik może żądać podpisów wiadomości, które zależą od klucza publicznego osoby 

podpisującej i może żądać podpisów wiadomości, które zależą od wcześniej uzyskanych podpisów 

lub wiadomości. 

11.15 Uwaga (atak adaptacyjno-doborowo-komunikacyjny) Zasadniczo atak typu adaptacyjnie 

wybrany na wiadomość jest najtrudniejszym typem ataku, aby zapobiec. Można sobie wyobrazić, że 

biorąc pod uwagę wystarczającą liczbę wiadomości i odpowiednich podpisów, przeciwnik może 

wydedukować wzorzec, a następnie wykuć podpis swojego wyboru. Podczas gdy adaptacyjny atak 

na wybrany komunikat może nie być możliwy do zastosowania w praktyce, dobrze zaprojektowany 

schemat podpisów powinien być jednak zaprojektowany, aby chronić przed taką możliwością. 

11.16 Uwaga (względy bezpieczeństwa) Poziom zabezpieczeń wymagany w schemacie podpisu 

cyfrowego może się różnić w zależności od aplikacji. Na przykład w sytuacjach, w których 

przeciwnik może jedynie atakować tylko za pomocą klucza, może wystarczyć zaprojektowanie 

schematu, aby zapobiec powodzeniu przeciwnika przy selektywnym fałszowaniu. W sytuacjach, w 

których przeciwnik jest zdolny do ataku wiadomości, prawdopodobnie konieczne jest zabezpieczenie 

się przed możliwością fałszowania egzystencjalnego. 

11.17 Uwaga (funkcje hash i procesy podpisu cyfrowego) Gdy funkcja hash h jest używana w 

schemacie podpisu cyfrowego (jak to często bywa), h powinno być stałą częścią procesu podpisu, tak 

aby przeciwnik nie był w stanie wziąć prawidłowego podpisu podpis, zamień h na słabą funkcję 

skrótu, a następnie zamontuj selektywny atak fałszerstwa. 

11.3 RSA i powiązane schematy podpisów 

Ta sekcja opisuje schemat podpisu RSA i inne ściśle powiązane metody. Zabezpieczenie 

przedstawionych tu schematów w dużym stopniu zależy od nierozwiązywalnego problemu 

faktoryzacji całkowitej (patrz 3.2). Przedstawione schematy obejmują zarówno podpisy cyfrowe z 

odzyskiwaniem komunikatów, jak i dodatek. 

11.3.1 Schemat podpisu RSA 

Przestrzeń wiadomości i przestrzeń szyfrogramów dla schematu szyfrowania kluczem publicznym 

RSA (8.2) to zarówno ℤn = {0, 1, 2, …, n – 1} gdzie n = pq jest iloczynem dwóch losowo wybranych 

odrębnych liczb pierwszych. Ponieważ transformacja szyfrowania jest bijekcją, podpisy cyfrowe 

można tworzyć, odwracając role szyfrowania i deszyfrowania. Schemat podpisu RSA to 

deterministyczny schemat podpisu cyfrowego, który zapewnia odzyskiwanie wiadomości. 

Podpisująca przestrzeń ℳS i przestrzeń podpisu S są zarówno ℤn . Funkcja redundancji R: ℳ → ℤn 

jest wybrana i jest powszechnie znana. 

11.18 Generowanie kluczy algorytmu dla schematu podpisu RSA 

PODSUMOWANIE: każda jednostka tworzy publiczny klucz RSA i odpowiedni klucz prywatny. 

Każda jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

1. Wygeneruj dwie duże odrębne liczby pierwsze p i q, z grubsza o tym samym rozmiarze). 

2. Oblicz n = pq i φ = (p - 1) (q - 1). 

3. Wybierz losową liczbę całkowitą e, 1 < e < φ, Tak, aby gcd (e , φ) = 1. 

4. Użyj rozszerzonego algorytmu Euklidesa (algorytm 2.107), aby obliczyć unikalną liczbę całkowitą 

d, 1 < d < φ, tak, że ed ≡ 1 (mod φ). 

5. Klucz publiczny A to (n, e); Klucz prywatny A to d. 

11.19 Algorytmy Generowanie i weryfikacja podpisów RSA 

PODSUMOWANIE: podmiot A podpisuje komunikat m ∈ M. Każda jednostka B może 

zweryfikować podpis A i odzyskaj wiadomość m z podpisu. 

1. Generowanie podpisu. Jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

(a) Oblicz , liczbę całkowitą z przedziału [0; n - 1]. 

(b) Oblicz  

(c) Podpis A dla m jest s. 

2. Weryfikacja. Aby zweryfikować podpis A i odzyskać wiadomość m, B powinno: 

(a) Uzyskaj autentyczny klucz publiczny A (n , e). 



(b) Oblicz  

(c) Sprawdź, czy  jeśli nie, odrzuć podpis. 

(d) Odzyskiwanie  

Dowód, że weryfikacja podpisu działa. Jeśli s jest podpisem dla wiadomości m, to s ≡ 

 . Ponieważ ed ≡ 1 (mod φ), . Wreszcie, 

 
11.20 Przykład (generowanie sygnatury RSA ze sztucznie małymi parametrami) 

Generowanie kluczy. Jednostka A wybiera liczby p = 7927, q = 6997 i oblicza n = pq = 

55465219 a φ  = 7926 x 6996 = 55450296. A wybiera e = 5 i rozwiązuje ed = 5d ≡ 1 (mod 55450296), 

d = 44360237. Klucz publiczny A jest (n = 55465219; e = 5); Klucz prywatny A to d = 44360237. 

Generowanie podpisu. Dla uproszczenia (patrz 11.3.3 (ii)) przyjmijmy, że ℳ = ℤn i że funkcja 

redundancji R: ℳ → ℤn jest mapą identyczności R (m) = m dla wszystkich m ∈ ℳ. Aby podpisać 

wiadomość m = 31229978 , A oblicza  i oblicza sygnaturę 

.  

Weryfikacja podpisu. B oblicza 31229978 

Wreszcie, B akceptuje podpis , ponieważ  wymaganą nadmiarowość (tj.  ∈ ℳR), i odzyskuje 

  
11.3.2 Możliwe ataki na podpisy RSA 

(i) Faktoryzacja całkowita 

Jeśli przeciwnik jest w stanie uwzględnić moduł publiczny n jakiejś jednostki A, to czy przeciwnik 

może obliczyć φ a następnie, używając rozszerzonego algorytmu Euklidesa (Algorithm2.107), 

wyprowadzić klucz prywatny d z φ a publiczny wykładnik e rozwiązując ed ≡ 1 (mod φ). Stanowi to 

całkowite przerwanie systemu. Aby tego uniknąć, A musi wybrać p i q, aby rozkład na czynniki n był 

zadaniem niewykonalnym obliczeniowo. Aby uzyskać więcej informacji, patrz 8.2.2 (i) i Uwaga 8.8. 

(ii) Mnożnikowa właściwość RSA 

Schemat podpisu RSA (jak również metoda szyfrowania, por. 8.2.2 (v)) ma następującą mnożnikową 

właściwość, czasami nazywaną właściwością homomorficzną. Jeśli s1 = md
1 mod n i s2 = md

2 mod n 

są sygnaturami odpowiednio dla komunikatów m1 i m2 (lub dokładniej dla komunikatów z dodaną 

redundancją), to s = s1s2 mod n ma właściwość, która s = (m1m2)
d mod n . Jeśli m = m1m2 ma 

odpowiednią nadmiarowość (tj. m ∈ ℳR), wówczas s będzie dla niego prawidłową sygnaturą. 

Dlatego ważne jest, że funkcja redundancji R nie jest multiplikatywna, tj. zasadniczo dla wszystkich 

par a,b ∈ ℳ, R (a ⋅ b) ≠ R(a)R(b). Jak pokazuje przykład 11.21, ten warunek na R jest konieczny, ale 

niewystarczający dla bezpieczeństwa.  

11.21 Przykład (niezabezpieczona funkcja redundancji) Niech n będzie modułem RSA i d 

kluczem prywatnym. Niech k = [lg n] będzie długością bitową n, i niech t będzie ustaloną dodatnią 

liczbą całkowitą tak, że t < k/2. Niech w = 2t i niech wiadomości będą liczbami całkowitymi m w 

przedziale [1; n2-t - 1]. Funkcja redundancji R przyjmuje postać R(m) = m2t (najmniej znaczące t 

bitów binarnej reprezentacji R(m) to 0). Dla większości opcji n, R nie będzie mieć właściwości 

multiplikatywnej. 

Ogólny atak  na sfałszowane ataki opisane w nocie 11.10 miałby prawdopodobieństwo powodzenia 

(1/2)t. Ale dla tej funkcji redundancji możliwy jest selektywny atak fałszerstw (który jest 

poważniejszy), jak to teraz wyjaśniono. Załóżmy, że przeciwnik życzy sobie sfałszowania podpisu. 

Przeciwnik zna n, ale nie d. Przeciwnik może zamontować następujący atak na wybraną wiadomość, 

aby uzyskać podpis na m. Zastosuj rozszerzony algorytm Euklidesa (algorytm 2.107) do n i 

  Na każdym etapie rozszerzonego algorytmu Euklidesa, liczby całkowite 

x, y i r są obliczane tak, że . Można wykazać, że na pewnym etapie istnieje y i r takie, 

że |y| < n/w i r < n/w, pod warunkiem w ≤√n. Jeśli y > 0, wpisz liczby całkowite m2 = rw i m3 = yw. 

Jeśli y < 0, wpisz liczby całkowite m2 = rw i m3 = -yw. W obu przypadkach m2 i m3 mają wymaganą 

nadmiarowość. Jeśli sygnatury  i  są otrzymywane od prawowitego 



sygnatariusza, wówczas przeciwnik może obliczyć podpis dla m w następujący sposób: 

* jeśli y > oblicz  

 
* jeśli y < 0  

 
 

W obu przypadkach przeciwnik ma podpisaną wiadomość wybraną z wymaganą nadmiarowością. 

Ten atak jest przykładem ataku z wybraną wiadomością, który zapewnia selektywne fałszerstwo. 

Podkreśla to wymóg rozsądnego wyboru funkcji redundancji R. 

 

11.3.3 Podpisy RSA w praktyce 

(i) Problem z ponownym odblokowaniem 

Jednym z sugerowanych zastosowań funkcji RSA jest podpisywanie wiadomości, a następnie 

szyfrowanie wynikowego podpisu. Należy mieć na względzie względne rozmiary modułów 

biorących udział w realizacji tej procedury. Załóżmy, że A chce podpisać, a następnie zaszyfrować 

wiadomość dla B. Załóżmy, że (nA , eA) i (nB , eB) są odpowiednio kluczami publicznymi A i B. Jeśli 

nA > nB, istnieje szansa, że komunikat nie może być odzyskany przez B, jak pokazano w Przykładzie 

11.22. 

11.22 Przykład (problem z ponownym odblokowaniem) Niech nA = 8387 x 7499 = 62894113, eA 

= 5, i dA = 37726937; i nB = 55465219, eB = 5, dB = 44360237. Zauważ, że nA > nB. Załóżmy, że m = 

1368797 to komunikat z nadmiarowością do podpisania pod kluczem prywatnym A, a następnie 

zaszyfrowany przy użyciu klucza publicznego B. A oblicza następujące: 

1. s = mdA mod nA = 136879737726937 mod 62894113 = 59847900. 

2. c = seB mod nB = 598479005 mod 55465219 = 38842235. 

Aby odzyskać wiadomość i zweryfikować podpis, B oblicza: 

 
Zauważ, że . Powodem tego jest to, że s jest większy niż moduł nB. Tutaj 

prawdopodobieństwo wystąpienia tego problemu wynosi (nA - nB) / nA ≈ 0.12. 

Istnieją różne sposoby na pokonanie problemu ponownego odblokowania. 

1. zmiana kolejności. Problem nieprawidłowego odszyfrowania nigdy nie nastąpi, jeśli operacja z 

użyciem mniejszego modułu zostanie wykonana jako pierwsza. Oznacza to, że jeśli nA > nB, to 

jednostka A powinna najpierw zaszyfruj wiadomość, używając klucza publicznego B, a następnie 

podpisz wynikowy szyfrogram używając klucza prywatnego A. Preferowana kolejność operacji 

polega jednak zawsze na podpisaniu wiadomości, a następnie zaszyfrowaniu podpisu; jeśli A 

najpierw szyfruje, a następnie znaki, przeciwnik może usunąć podpis i zastąpić go własnym 

podpisem. Mimo że przeciwnik nie wie, co jest podpisywane, mogą zaistnieć sytuacje gdy jest to 

korzystne dla przeciwnika. Dlatego zmiana kolejności nie jest rozważnym rozwiązaniem. 

2. dwa moduły na jednostkę. Niech każda jednostka generuje oddzielne moduły do szyfrowania i 

podpisywania. Jeśli moduł podpisu każdego użytkownika jest mniejszy niż wszystkie możliwe 

algorytmy szyfrowania, to nigdy nie występuje błędne odszyfrowywanie. To może być 

zagwarantowane przez wymaganie modułów szyfrujących, aby były liczbami (t + 1) -bitowymi i 

modułami podpisu, t-bitowymi liczbami. 

3. przepisanie formy modułu. W tej metodzie wybiera się liczby p i q tak, aby moduł n miał specjalną 

formę: bit najwyższego rzędu wynosi 1, a k następujące po nim bity są zerami. T-bitowy moduł n tej 

postaci można znaleźć w następujący sposób. Aby n miało wymaganą formę, 2t-1 ≤  n <2t-1 + 2t-k-1. 

Wybierz losowy [t/2]-bitową liczbę pierwszą p, i wyszukaj liczbę pierwszą q w przedziale między 

[2t-1/p] i [(2t-1 + 2t-k-1/p]; następnie n = pq jest modułem wymaganego typu (patrz Przykład 11.23). 

Ten wybór dla moduł n nie zapobiega całkowicie błędnemu odszyfrowaniu, ale może zmniejszyć 

prawdopodobieństwo jego wystąpienia do pomijalnie małej liczby. Przypuszczamy ,że nA jest takim 



modułem, a s = mdA mod nA jest podpisem na m. Załóżmy, że dalej s ma 1 w jednej z pozycji bitowych 

k +1 wyższego rzędu, innych niż najwyższa. Wtedy s, ponieważ jest mniejsze niż nA, musi mieć 

wartość 0 w położeniu bitu najwyższego rzędu i tak jest koniecznie mniejsza niż jakikolwiek inny 

moduł podobnej postaci. Prawdopodobieństwo, że s nie ma żadnych 1 w pozycjach bitów k + 1 

wyższego rzędu, innych niż najwyższe, jest mniejsze niż (1/2)k, co jest pomijalnie małe, jeśli k jest 

wybrane na około 100. 

11.23 Przykład (określenie formy modułu) Przypuśćmy, że chcemy zbudować 12-bitowy moduł n 

taki, że bit wyższego rzędu wynosi 1, a następny k = 3 to 0. Rozpocznij od wyboru 6-bitowej liczby 

pierwszej p = 37. Wybierz liczbę pierwszą q w przedziale między [211/p] = 56 i  [(211 + 28)/p] = 62. 

Możliwości dla q wynoszą 59 i 61. Jeśli q = 59 jest wybrana, a następnie n = 37 x 59 = 2183, o 

reprezentacji binarnej 100010000111. Jeśli wybrano q = 61, to n = 37 x 61 = 2257, o reprezentacji 

binarnej 100011010001. 

(ii) Funkcje nadmiarowości 

Aby uniknąć ataku fałszerstw (patrz 11.2.4) na schemacie podpisu RSA, wymagana jest odpowiednia 

funkcja redundancji R. 11.3.5 opisuje jedną taką funkcję, która została zaakceptowana jako 

międzynarodowy standard. Rozsądny wybór funkcji nadmiarowości ma kluczowe znaczenie dla 

bezpieczeństwa systemu (patrz  11.3.2 (ii)). 

(iii) Schemat podpisu cyfrowego RSA z dodatkiem 

Uwaga 11.14 opisuje, jak można zmodyfikować dowolny schemat podpisu cyfrowego z 

odzyskiwaniem komunikatów, aby uzyskać schemat podpisu cyfrowego z dodatkiem. Na przykład, 

jeśli MD5 (Algorytm 9,51) jest używany do mieszania komunikatów o arbitralnych bitach na 

łańcuchach bitowych o długości 128, wówczas można użyć algorytmu 11.9 do podpisania tych 

wartości skrótu. Jeżeli n jest k-bitowym modułem RSA, wówczas odpowiednia funkcja redundancji 

R jest wymagana do przypisania 128-bitowych liczb całkowitych do k-bitowych liczb całkowitych. 

11.3.6 opisuje metodę, która jest często stosowana w praktyce. 

(iv) Charakterystyki wydajności generowania i weryfikacji sygnatur 

Niech n = pq będzie 2k-bitemRSAmodulus gdzie p i q są k-bitowymi liczbami pierwszymi. 

Obliczanie sygnatury s = md mod n dla komunikatu m wymaga operacji bitowych O(k3) (odnośnie 

do mnożenia modułowego, patrz 14.3 i do modułowej potęgowania, 14.6). Ponieważ osoba 

podpisująca zazwyczaj zna p i q, może obliczyć s1 = md mod p, s2 = md mod q, i wyznaczyć s przy 

pomocy chińskiego twierdzenia oresztach (patrz nota 14.75). Chociaż złożoność tej procedury 

pozostaje O(k3), w niektórych sytuacjach jest znacznie wydajniejsza. Weryfikacja podpisów jest 

znacznie szybsza niż podpisywanie, jeśli wykładnik publiczny jest wybrany jako niewielka liczba. 

Jeśli tak się stanie, weryfikacja wymaga operacji bitowych O(k2). Sugerowane wartości dla e w 

praktyce to 3 lub 216 + 1;  oczywiście, p i q muszą być wybrane tak, aby gcd (e,(p - 1) (q - 1)) = 1. 

Schemat podpisu RSA jest więc idealnie dostosowany do sytuacji, w których weryfikacja podpisu 

jest przeważającą operacją wykonywaną. Na przykład, gdy zaufana strona trzecia tworzy certyfikat 

klucza publicznego dla podmiotu A, wymaga to tylko jednego generowania sygnatur, a ten podpis 

może być wielokrotnie weryfikowany przez różne inne jednostki (patrz 13.4.2). 

(v) Wybór parametrów 

Począwszy od roku 1996, dla sygnatur RSA zalecane jest minimum 768 bitów. Moduł o wartości co 

najmniej 1024 bity jest zalecany do podpisów, które wymagają znacznie dłuższego czasu życia lub 

które mają kluczowe znaczenie dla ogólnego bezpieczeństwa dużej sieci. Rozsądnie jest pozostać 

świadomym postępu w rozkładaniu całkowitym i być przygotowanym do odpowiedniego 

dostosowania parametrów. Nie zgłoszono żadnych uchybień w schemacie podpisu RSA, gdy 

publiczny wykładnik e został wybrany jako niewielka liczba, na przykład 3 lub 216 + 1. Nie zaleca 

się ograniczania wielkości wykładnika prywatnego d, aby poprawić efektywność generowania 

sygnatur (porównaj 8.2.2 (iv)). 

(vi) Wydajność przepustowości 

Wydajność pasma dla podpisów cyfrowych z odzyskiwaniem komunikatów odnosi się do stosunku 

logarytmu (podstawa 2) do wielkości logującego się przestrzeni podpisu ℳS do logarytmu (podstawa 

2) o wielkości ℳR, przestrzeni obrazu funkcji redundancji. W związku z tym wydajność 



przepustowości jest określana przez redundancję R. W przypadku RSA (i schematu cyfrowego 

podpisu Rabina, 11.3.4), funkcja redundancji określona przez ISO / IEC 9796 (11.3.5) pobiera 

wiadomości bitowe i koduje je do elementów 2-bitowych w systemie ℳS, z których podpis 2-bitowy 

jest uformowany. Wydajność przepustowości w tym przypadku wynosi 1/2. Na przykład, z modułem 

o rozmiarze 1024 bitów, maksymalny rozmiar wiadomości, którą można podpisać, wynosi 512 bitów. 

(vii) Parametry dotyczące całego systemu 

Każda jednostka musi mieć odrębny moduł RSA; nie ma pewności, czy użyć moduł o szerokości 

całego systemu (patrz 8.2.2 (vi)). Publiczny wykładnik e może być parametrem ogólnosystemowym 

i znajduje się w wielu aplikacjach (patrz Uwaga 8.9 (ii)). 

(viii) Krótkie lub długie wiadomości 

Załóżmy, że n jest 2-bitowym modułem RSA, który jest wykorzystywany w algorytmie 11.19 do 

podpisywania komunikatów bitowych k (tj. Sprawność przepustowości wynosi 12). Przypuśćmy, że 

podmiot chce podpisać m-bitmessage m. Jednym ze sposobów jest podział m na k-bitowe bloki tak, 

aby m = m1||m2||…||mt i podpisuj każdy blok indywidualnie (ale patrz Uwaga 11.6, dlaczego nie jest 

to zalecane). Wymagana przepustowość to 2kt bitów. Alternatywnie, A może wiadomość skrótu o 

długości  l ≤  k i wpisz wartość skrótu. Wymóg przepustowości dla tego podpisu to kt + 2k  gdzie 

termin kt pochodzi od wysyłania odpowiedzi. Ponieważ kt + 2k ≤ 2kt za każdym razem, gdy t ≥ 2, 

wynika z tego, że najbardziej wydajną metodą jest wykorzystanie cyfrowych podpisów RSA z 

dodatkiem. W przypadku wiadomości o rozmiarze co najwyżej k-bitów preferowany jest RSA z 

odzyskiwaniem wiadomości 

11.3.4 Schemat podpisu klucza publicznego Rabina 

Schemat podpisu klucza publicznego Rabin jest podobny do RSA (Algorytm 11.19), ale używa 

równomiernego publicznego wykładnika e . Dla uproszczenia przyjmuje się, że e = 2. Przestrzeń 

podpisu ℳS, do podpisania jest Qn (zbiór kwadratowych reszt modulo n - patrz definicja 2.134), a 

podpisy są pierwiastkami kwadratowymi. Funkcja redundancji R z przestrzeni komunikatów ℳ, do 

ℳS, jest wybrana i jest powszechnie znana. Algorytm 11.25 opisuje podstawową wersję schematu 

podpisu klucza publicznego Rabina. Bardziej szczegółowa wersja (i jeszcze jedna przydatna w 

praktyce) została przedstawiona w Algorytm  11.30. 

11.24 Generowanie kluczy algorytmu dla schematu podpisu klucza publicznego Rabina 

PODSUMOWANIE: każda jednostka tworzy klucz publiczny i odpowiedni klucz prywatny. 

Każda jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

1. Wygeneruj dwie duże odrębne liczby pierwsze p i q, z grubsza o tym samym rozmiarze. 

2. Oblicz n = pq. 

3. Klucz publiczny A to n; Klucz prywatny A to (p; q). 

11.25 Generowanie i weryfikacja podpisu algorytmu Rabin 

PODSUMOWANIE: podmiot A podpisuje komunikat m ∈ ℳ. Każda jednostka B może 

zweryfikować podpis A i odzyskaj wiadomość m z podpisu. 

1. Generowanie podpisu. Jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

(a) Oblicz  

(b) Oblicz pierwiastek kwadratowy z  (używając algorytmu 3.44). 

(c) Podpis A dla m jest s. 

2. Weryfikacja. Aby zweryfikować podpis A i odzyskać wiadomość m, B powinno: 

(a) Uzyskać autentyczny klucz publiczny A n. 

(b) Oblicz . 

(c) Sprawdź, czy  jeśli nie, odrzuć podpis. 

(d) Odzyskiwanie . 

11.26 Przykład (generowanie podpisu Rabin ze sztucznie małymi parametrami) 

Generowanie kluczy. Jednostka A wybiera liczby p = 7, q = 11 i oblicza n = 77. A 

klucz publiczny to n = 77; Klucz prywatny A to (p = 7; q = 11). Przestrzeń podpisywania to ℳS, = 

Q77 = {1; 4; 9; 15; 16; 23; 25; 36; 37; 53; 58; 60; 64; 67; 71}. Dla uproszczenia (patrz uwaga 11.27), 



ℳ, = ℳS,, a funkcja redundancji R jest mapą identyczności (tj. ). 

Generowanie podpisu. Aby podpisać wiadomość m = 23, A oblicza , a następnie 

znajduje pierwiastek kwadratowy z  modulo 77. Jeżeli s oznacza taki pierwiastek kwadratowy, to 

s≡± 3 (mod 7) i s≡±1 (mod 11), co oznacza s = 10, 32, 45 lub 67. Podpis dla m jest wybrany jako s = 

45. (Podpis może być jednym z czterech pierwiastków kwadratowych). 

Weryfikacja podpisu. B oblicza . Ponieważ , B 

akceptuje podpis i odzyskuje  

11.27 Uwaga (redundancja) 

(i) Podobnie jak w przypadku schematu podpisu RSA (przykład 11.21), odpowiedni wybór funkcji 

redundancji R ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa schematu podpisu rabina. Dla 

przykład, załóżmy, że ℳS = ℳS = Qn i R(m) = m dla wszystkich m ∈ ℳ. Jeśli przeciwnik wybierze 

dowolną liczbę całkowitą s ∈ ℤ*
n i powoduje, że uzyskuje się , wówczas s jest 

poprawnym podpisem dla  i jest uzyskiwany bez znajomości klucza prywatnego. (Tutaj przeciwnik 

ma niewielką kontrolę nad tym, jaki będzie komunikat.) W tej sytuacji egzystencjalnej 

fałszerstwo jest banalne. 

(ii) W większości praktycznych zastosowań schematów podpisów cyfrowych z odzyskiwaniem 

wiadomości, obszar wiadomości ℳ składa się z łańcuchów bitów o pewnej ustalonej długości. W 

przypadku schematu Rabina określenie funkcji redundancji jest trudnym zadaniem. Na przykład, jeśli 

wiadomość m jest łańcuchem bitowym, R może przypisać ją do liczby całkowitej, której 

reprezentacją binarną jest wiadomość. Nie ma jednak żadnej gwarancji, że wynikowa liczba 

całkowita jest kwadratowym modulo reszty, więc obliczenie pierwiastka kwadratowego może być 

niemożliwe. Można próbować dołączyć małą liczbę losowych bitów do m i zastosować ponownie R 

w nadziei, że R(m) ∈ Qn. Średnio wystarczą dwie takie próby, ale preferowana byłaby metoda 

deterministyczna. 

Zmodyfikowany schemat podpisu Rabina 

Aby przezwyciężyć problem opisany w uwadze 11.27 (ii), podano zmodyfikowaną wersję 

podstawowego schematu podpisu Rabina. Przedstawiona technika jest podobna do tej stosowanej w 

standardzie podpisu cyfrowego ISO / IEC 9796 (x 11.3.5). Zapewnia deterministyczną metodę 

kojarzenia wiadomości z elementami w przestrzeni podpisu ℳS, tak, że obliczenie pierwiastka 

kwadratowego (lub czegoś podobnego) jest zawsze możliwe. Zrozumienie tej metody ułatwi odczyt 

11.3.5. 

11.28 Fakt Niech p i q będą odrębnymi liczbami pierwszymi, przystającymi do 3 modulo 4, i niech 

n = pq.  

(i) Jeśli gcd (x; n) = 1, to x(p-1) (q-1)/2 ≡ 1 (mod n).  

(ii) Jeśli x ∈ Qn, to x(n-p-q + 5)/8 mod n jest pierwiastkiem kwadratowym z x modulo n. 

(iii) Niech x będzie liczbą całkowitą mającą symbol Jacobiego (x/n) = 1  i niech d = (n - p - q + 5)/8. 

Wtedy 

 
 

(iv) Jeśli p ≢ q (mod 8), wtedy (2/n) = -1 Stąd mnożenie dowolnej liczby całkowitej x przez 2 lub 

2-1 mod n odwraca symbol Jacobiego  x. (Liczby całkowite postaci n = pq gdzie 

p ≡ q ≡ 3 (mod 4) i p≢ q (mod 8) są czasami nazywane liczbami całkowitymi Williamsa). 

Algorytm 11.30 to zmodyfikowana wersja schematu cyfrowego podpisu Rabina. Wiadomości do 

podpisania to ℳS = {m ∈ ℤn : m ≡ 6 (mod 16)}. Notacja jest podana 

w tabeli 11.2. W praktyce funkcja redundancji R powinna być bardziej złożona, aby zapobiec 

fałszowaniu egzystencjalnemu (patrz przykład  11.3.5). 

 

Symbol    Termin    Opis 

ℳ     przestrzeń komunikatów      {m ∈ ℤn : m ≤ [(n - 6)/16]} 



ℳS     powierzchnia podpisania  {m ∈ ℤn: m≡6 (mod 16)} 

S    przestrzeń podpisu   {s ∈ ℤn: (s
2 mod n) ∈  ℳS} 

R    Funkcja redundancji R m)=16m + 6 dla wszystkich m ∈ ℳ 

ℳR    Obraz R {m ∈ ℤn: m ≡ 6 (mod 16)} 

 

11.29 Generowanie klucza algorytmu dla zmodyfikowanego schematu podpisu Rabina 

PODSUMOWANIE: każda jednostka tworzy klucz publiczny i odpowiedni klucz prywatny. 

Każda jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

1. Wybierz losowe liczby pierwsze p ≡ 3 (mod 8), q ≡ 7 (mod 8) i obliczenie n = pq. 

2. Klucz publiczny A to n; Klucz prywatny A to d = (n - p - q + 5) / 8. 

11.30 Generowanie i weryfikacja podpisu klucza klawiaturowego modyfikowanego Rabin  

PODSUMOWANIE: podmiot A podpisuje komunikat m ∈ ℳ.Każda jednostka B może 

zweryfikować podpis A i odzyskaj wiadomość m z podpisu. 

1. Generowanie podpisu. Jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

(a) Oblicz  

(b) Oblicz symbol Jacobiego  (używając algorytmu 2.149). 

(c) Jeśli J = 1, następnie oblicz.  

(d) Jeżeli J = -1, wówczas oblicza  

(e) Podpis A dla m jest s. 

2. Weryfikacja. Aby zweryfikować podpis A i odzyskać wiadomość m, B powinno: 

(a) Uzyskaj autentyczny klucz publiczny A n. 

(b) Obliczyćc m’ = s2 mod n. (Uwaga: oryginalna treść nie jest wymagana). 

(c) Jeśli m’ ≡  (mod 8), weź  

(d) Jeśli m’ ≡ 3 (mod 8), weź  

e) Jeśli m’ ≡ 7 (mod 8), weź . 

(f) Jeśli m’ ≡ 2 (mod 8), weź  

(g) Sprawdź, czy ; jeśli nie, odrzuć podpis. 

(h) Odzyskiwanie  

Dowód, że weryfikacja podpisu działa. Faza generowania podpisu sygnalizuje v =  lub v = 

, w zależności od tego, który ma symbol Jacobiego 1. Według faktów 11.28 (iv), dokładnie 

jeden z  ma symbol Jacobiego 1. Wartość v, która jest podpisana, jest tak, że v ≡ 3 lub 6 

(mod 8). Według faktów 11.28 (iii), s2 mod n = v lub n - v w zależności od tego, czy v ∈ Qn. Ponieważ  

n ≡ 5 (mod 8), przypadki te można jednoznacznie rozróżnić. 

11.31 Przykład (zmodyfikowany schemat podpisu Rabina ze sztucznie małymi parametrami) 

Generowanie kluczy. A wybiera p = 19, q = 31 i oblicza n = pq = 589 i d = (n - p - q + 5) = 8 = 68. 

Klucz publiczny A to n = 589, natomiast klucz prywatny A to d = 68  Przestrzeń podpisywania ℳS 

podano w poniższej tabeli wraz z symbolem Jacobiego każdego elementu.  

 

 



Generowanie podpisu. Aby podpisać wiadomość m = 12, A oblicza ,  

, i s = 19868 mod 589 = 102. Podpis A dla m = 12 to s = 102. 

Weryfikacja podpisu. B oblicza m’ = s2 mod n = 1022 mod 589 = 391. Ponieważ m’ ≡ 7 (mod 8), B 

przyjmuje . W końcu B oblicza  

 i akceptuje podpis. 

11.32 Uwaga (zabezpieczenie zmodyfikowanego schematu podpisu Rabina) 

(i) Używając algorytmu 11.30, nigdy nie należy podpisywać wartości v mającej symbol Jacobiego -

1, ponieważ prowadzi to do faktoryzacji wartości n. Aby to zobaczyć, zauważ, że y = v2d = s2 musi 

mieć symbol Jacobiego 1; ale y2 ≡ (v2)2d ≡ v2 (mod n) według faktów 11.28 (iii). Dlatego (v-y) (v + 

y) ≡ 0 (mod n). Ponieważ v i y mają przeciwne symbole Jacobiego, v ≢ y (mod n), a zatem gcd (v - 

y; n) = p lub q. 

(ii) Fałszerstwo egzystencjalne jest łatwe do wykonania dla zmodyfikowanego schematu Rabin, jak 

to było dla pierwotnego schematu Rabin (patrz uwaga 11.27 (i)). Trzeba tylko znaleźć s, 1 ≤ s ≤  n - 

1, tak że s2 lub n - s2 lub 2s2 lub 2(n - s2) mod n są przystające do 6 modulo 16. W każdym z tych 

przypadków s jest poprawnym podpisem dla m’  = s2 mod n.  

11.33 Uwaga (charakterystyka wydajności schematu podpisu Rabina) Algorytm 11.25 wymaga 

funkcji redundancji z ℳ do ℳS = Qn, która zazwyczaj wymaga obliczeń symbol Jacobiego (algorytm 

2.149). Generowanie sygnatur następnie obejmuje obliczanie co najmniej jednego symbolu Jacobiego 

(patrz Uwaga 11.27) i modulo pierwiastka kwadratowego. Obliczenie pierwiastka kwadratowego jest 

porównywalne z modulacją potęgowania (patrz Algorytm 3.44). Odkąd obliczenie symbolu 

Jacobiego jest równoważne niewielkiej liczbie modularnych multiplikacji, generowanie podpisów 

Rabin nie jest znacznie bardziej intensywne obliczeniowo niż generowanie sygnatury RSA o takim 

samym rozmiarze modułu. Weryfikacja podpisu jest bardzo szybka, jeśli e = 2; wymaga tylko jednego 

modułowego mnożenia. Kwadratowanie może być wykonywany nieco wydajniej niż ogólne 

mnożenie modularne (patrz Uwaga 14.18). To również korzystnie wpływa na weryfikację podpisu 

RSA, nawet jeśli wykładnikiem publicznym RSA jest e = 3. Zmodyfikowany schemat Rabin 

(Algorytm 11,30) określa przestrzeń komunikatów i funkcję nadmiarowości. Generowanie sygnatur 

wymaga oceny symbolu Jacobiego i modułowej potęgowania. 

11.34 Uwaga (efektywność pasma) Schemat cyfrowego podpisu Rabina jest podobny do schematu 

RSA pod względem wydajności przepustowości (patrz 11.3.3 (vi)). 

11.3.5 Formatowanie ISO / IEC 9796 

Norma ISO / IEC9796 została opublikowana w 1991 roku przez International StandardsOrganization 

jako pierwszy międzynarodowy standard dla podpisów cyfrowych. Określa proces podpisu 

cyfrowego, który wykorzystuje mechanizm podpisu cyfrowego zapewniający odzyskiwanie 

wiadomości. Główne cechy ISO / IEC 9796 to: (i) oparta na kryptografii z kluczem publicznym; (ii) 

konkretny algorytm podpisu nie jest określony, ale musi odwzorować k bitów na k bitów; (iii) to 

jest używany do podpisywania wiadomości o ograniczonej długości i nie wymaga kryptograficznej 

funkcji skrótu; 

(iv) zapewnia odzyskiwanie wiadomości (patrz Uwaga 11.14); i (v) określa komunikat 

wypełnienie tam, gdzie jest to wymagane. Przykładami mechanizmów odpowiednich dla standardu 

są RSA (Algorytm 11.19) i zmodyfikowany-Rabin (Algorytm 11.30). Specyficzne metody 

zastosowane do wypełniania, redundancji i obcinania w ISO / IEC 9796 uniemożliwiają różne 

sposoby na fałszowanie podpisów. Tabela 11.3 zawiera notację dla tego podrozdziału. 

 

Symbol     Znaczenie 

k     długość bitowa podpisu. 

d      długość bitową wiadomości m do podpisania; wymagane jest, 

     aby d ≤ 8 [(k + 3) / 16]. 

z      liczbą bajtów w wyściełanej wiadomości; z = [d/ 8]. 

r      o jeden więcej niż liczba bitów wypełniających; r = 8z - d + 1. 

t      najmniejszą liczbę całkowitą taką, że ciąg 2t bajtów zawiera co 



     najmniej k-1 bitów; t = [(k - 1)/16]. 

 

11.35 Przykład (przykładowe wartości parametrów dla ISO / IEC 9796) Poniższa tabela zawiera 

przykład wartości parametrów w procesie podpisywania dla wiadomości 150-bitowej i 1024-bitowej 

sygnatury. 

Parametr   k (bity)  d (bity)  z (bajty) r (bity)  t (bajty) 

Wartość   1024   150   19   3   64 

 

(i) Proces podpisu dla ISO / IEC 9796 

Proces podpisu składa się z 5 kroków zgodnie z rysunkiem 11.5 (a) 

 

 
 

1. wypełnienie. Jeśli m jest wiadomością, uformuj wypełnioną wiadomość MP = 0r-1||m gdzie 1 ≤ 

r ≤ 8, tak, że liczba bitów w MP jest wielokrotnością 8. Liczba bajtów w MP jest z: MP = mz||mz-

1||…||m2||m1, gdzie każde mi jest bajtem. 

2. rozszerzenie wiadomości. Rozszerzona wiadomość , oznaczona ME, jest otrzymywane z MP przez 

powtórzenie konkatenacji po lewej stronie MP z samym sobą, dopóki w łańcuchu nie będzie t bajtów: 

ME = ME||MEt-1||…||ME2||ME1 (każdy MEi jest bajtem). Jeśli t nie jest wielokrotnością z, to ostatnie 

bajty, które mają być połączone, to częściowy zbiór bajtów z MP, gdzie te bajty są kolejnymi bajtami 

MP z prawej strony. Dokładniej, MEi+1 = m(i mod z)+1 dla 0 ≤ i ≤ t - 1. 

3. nadmiarowość wiadomości. Redundancja jest dodawana do ME, aby uzyskać ciąg bajtów MR = 

MR2t||MR2t-1||…||MR2kMR1 w następujący sposób. MR jest uzyskiwane przez przeplatanie t bajtów  

ME z t zbędnych bajtów, a następnie dostosowanie bajtu MR2z wynikowego łańcucha . Dokładniej, 

MR2i-1 = MEi i MR2i = S(MEi) dla 1≤ i ≤ t, gdzie S(u) jest nazywany funkcją cienia bajta u, i jest 

zdefiniowany następująco. Jeśli u = u2||u1 gdzie u1 i u2 są nibblami (ciągi o długości bitowej 4), a 

następnie S(u) =π(u2)|| π(u1) 

gdzie π jest permutacją 

 

 
 

(Dla zwięzłości, π jest napisane przy pomocy nibbli reprezentowanych przez szesnastkowe znaki.) 

Wreszcie, MR otrzymuje się zastępując MR2z przez r ⊕ MR2z. 

4. skracanie i forsowanie. Tworzy k-bity pośrednią liczbę całkowitą IR z MR w następujący sposób: 

(a) do najmniej znaczących k - 1 bitów MR, dołącz po lewej stronie pojedynczy bit 1; 

(b) zmodyfikuj najmniej znaczący bajt u2||u1 wyniku, zastępując go przez u1||0110. 



(Ma to na celu zapewnienie, że IR ≡ 6 (mod 16)). 

5. produkcja sygnatur. Używany jest mechanizm podpisu, który odwzorowuje liczby całkowite w k-

bitach k-bitowe liczby całkowite (i umożliwia odzyskanie wiadomości). IR jest podpisany przy 

użyciu tego mechanizmu; pozwolić s oznaczają wynikowy podpis. 

 

11.36 Uwaga (RSA, Rabin) ISO / IEC 9796 był przeznaczony do użycia z RSA (Algorytm 11.19) 6 

i Rabin (Algorithm 11.25)  mechanizmów podpisu cyfrowego. W przypadku tych konkretnych 

programów produkcja sygnowana jest bardziej jednoznacznie. Niech e będzie publicznym 

wykładnikiem dla RSA lub Algorytmy Rabin, w module i d w prywatnym wykładniku. Najpierw 

formularz przedstawiciela element RR, który jest: (i) IR, jeśli e jest nieparzyste, lub jeśli e jest równe, 

a symbol Jacobiego IR (traktowany jako liczba całkowita) w odniesieniu do moodułu n wynosi 1; (ii) 

IR/2, jeśli e jest równe, a symbol Jacobiego IR w odniesieniu do n wynosi -1. Podpis dla m to s = 

(RR)d mod n. ISO / IEC 9796 określa, że sygnatura s powinna być mniejsza z (RR)d mod n i n - ((RR) 
d mod n). 

(ii) Proces weryfikacji dla ISO / IEC 9796 

Proces weryfikacji podpisu cyfrowego ISO / IEC 9796 można podzielić na trzy etapy, zgodnie z 

rysunkiem 11.5 (b). 

1. Otwarcie podpisu. Zróbmy podpis. Następnie wykonywane są następujące czynności. 

(a) Zastosuj publiczną transformację weryfikacji do s, aby odzyskać liczbę całkowitą IR’. 

(b) Odrzuć podpis, jeśli IR’ nie jest ciągiem bitów k z najbardziej znaczącym bitem 

bycie 1, lub jeśli najmniej znaczący skubiec nie ma wartości 0110. 

2. Odzyskiwanie wiadomości. Ciąg MR’ o 2t bajtów zbudowany jest z IR’, wykonując 

następujące kroki. 

(a) Niech X będzie najmniej znaczącym k - 1 bitem IR’. 

(b) Jeśli u4||u3||u2||0110 są czterema najmniej znaczącymi nibblami X, zastępująć najmniej 

znaczący bajt X przez π-1(u4)||u2. 

(c) MR’ otrzymuje się poprzez dopełnienie X o wartości od 0 do 15 bitów zerowych, aby uzyskać 

wynik ciąg ma 2t bajtów. 

Wartości z i r są obliczane w następujący sposób. 

(a) Od 2t bajtów MR’ , obliczyć sumę t MR’2i ⊕ S(MR’2i-1), 1≤ i ≤ t. Jeśli wszystkie kwoty wynoszą 

0, odrzuć podpis. 

(b) Niech z będzie najmniejszą wartością i, dla której MR’2i ⊕ S(MR’2i-1)≠ 0. 

(c) Niech r będzie najmniej znaczącym skubnięciem sumy znalezionej w etapie (b). Odrzuć podpis, 

jeśli wartość szesnastkowa r nie jest między 1 a 8. 

Z MR’, ciąg znaków z-bajtów MP’ jest skonstruowany w następujący sposób. 

(a) MP’i = MR’2i-1 dla 1≤ i ≤ z. 

(b) Odrzuć podpis, jeżeli r - 1 najbardziej znaczące bity MP’ nie są zerami. 

(c) Niech M’ jest najmniej znaczącym bitem MP’ 8z - r + 1. 

3. sprawdzenie nadmiarowości. Sygnatura s jest weryfikowana w następujący sposób. 

(a) Z M’ skonstruuj ciąg MR’’, stosując komunikat wypełnienia wiadomości rozszerzenie i kroki 

redundancji wiadomości w procesie podpisywania. 

(b) Zaakceptuj podpis wtedy i tylko wtedy, gdy są najmniej znaczące bity MR’’  k - 1 

równy najmniej znaczącym bitom MR’  k-1. 

 

11.3.6 Formatowanie PKCS # 1 

Kryptograficzne standardy klucza publicznego (PKCS) to zestaw specyfikacji, które obejmują 

techniki szyfrowania i sygnatur RSA (patrz 15.3.6). W tej podsekcji opisano proces podpisu 

cyfrowego określony w PKCS # 1 ("Standard szyfrowania RSA"). Mechanizm podpisu cyfrowego 

PKCS # 1 nie wykorzystuje funkcji odzyskiwania komunikatów w schemacie podpisu RSA. Wymaga 

funkcji hashowania (MD2 lub MD5 - patrz Algorytm 9.51) i dlatego jest schematem podpisu 

cyfrowego z dodatkiem. Tabela 11.4 zawiera notacje używane w niniejszym podrozdziale. Wielkie 

litery odnoszą się do ciągów oktetów. Jeśli X jest łańcuchem oktetów, a Xi jest oktetem od lewej. 



 

Symbol    Znaczenie  

k     długość n w oktecie (k ≥ 11)  

EB    Blok szyfrowania 

n     moduł, 28(k-1) ≤  n < 28k  

ED     zaszyfrowane dane 

p, q     czynniki pierwsze n  

octet    łańcuch bitowy o długości 8 

e     publiczny wykładnik  

ab    wartość szesnastkowa oktetu 

d    prywatny wykładnik 

BT     typ blokowy 

M     wiadomość  

PS    łańcuch dopełniania 

MD    skrót wiadomości  

S    podpis 

MD’    Skrót wiadomości porównawczych 

||X||    długość X w oktetach 

 

(i) Formatowanie danych PKCS # 1 

Dane to ciąg oktetów D, gdzie ||D|| ≤ k-11. BT to pojedynczy oktet, którego reprezentacja 

szesnastkowa to 00 lub 01. PS jest ciągiem oktetów z ||PS|| = k-3-||D||.  Jeśli BT = 00, wtedy wszystkie 

oktety w PS to 00; jeśli BT = 01, wtedy wszystkie oktety w PS to ff. Sformatowany blok danych 

(nazywany blokiem szyfrowania) to EB = 00||BT||PS||00||D. 

11.37 Uwaga (uzasadnienie formatowania danych) 

(i) Poprzedni blok 00 zapewnia, że łańcuch oktetów EB, interpretowany jako liczba całkowita, jest 

mniejszy niż moduł n. 

(ii) Jeśli typ bloku to BT = 00, wówczas D musi rozpoczynać się od niezerowego oktetu lub jego 

oktetu długość musi być znana, aby umożliwić jednoznaczną analizę EB. 

(iii) Jeśli BT = 01, wówczas jednoznaczna analiza jest zawsze możliwa. 

(iv) Z powodów podanych w (iii) oraz w celu uniknięcia niektórych potencjalnych ataków na 

mechanizm podpisu zaleca się BT = 01. 

11.38 Przykład (formatowanie danych PKCS # 1 dla poszczególnych wartości) Załóżmy, że n 

jest modułem 1024-bitowym (tj. k = 128). Jeśli ||D|| = 20 oktetów, to ||PS|| = 105 oktetów, a ||EB|| = 

128 oktetów. 

(ii) Proces podpisu dla PKCS # 1 

Proces podpisu obejmuje kroki przedstawione na rysunku 11.6 (a). Dane wejściowe dla procesu 

podpisu to komunikat M oraz wykładnik wykładnika prywatnego d oraz moduł n. 

1. mieszanie wiadomości. Skopiuj wiadomość M za pomocą wybranego algorytmu skrótu 

wiadomości, aby uzyskać ciąg znaków w bajtach MD. 

 

 



 
 

2. kodowanie skrótu wiadomości. MD i identyfikator algorytmu skrótu są połączone w ASN.1 

(abstrakcyjna notacja składniowa), po której następuje BER (kodowanie podstawowe zasady), aby 

dać oktawę D. 

3. Formatowanie bloku danych. Wprowadzając dane wejściowe D, użyj formatowania danych za 

pomocą 11.3.6 (i) w celu utworzenia łańcucha oktetów EB. 

4. Konwersja oktetów na liczbę całkowitą. Niech oktety EB  to EB1||EB2||…||EBk. Zdefiniuj, że  

jest liczbą całkowitą, której reprezentacją binarną jest oktet EBi (najmniej znaczący bit znajduje się 

po prawej stronie). Liczba całkowita reprezentująca EB to  

 
5. Obliczanie RSA. Oblicz s = md mod n. 

6. Konwersja całych łańcuchów na oktety. Konwertuj s na ciąg oktetów ED = ED1||ED2||…||EDk, 

gdzie oktety EDi spełniają  Podpis to S = ED. 

(iii) Proces weryfikacji dla PKCS # 1 

Proces weryfikacji obejmuje etapy przedstawione na rysunku 11.6 (b). Dane wejściowe do procesu 

weryfikacji to podpis M, S, publiczny wykładnik e oraz moduł n. 

1. Konwersja oktetów na liczbę całkowitą. 

(a) Odrzuć S, jeśli długość bitów S nie jest wielokrotnością 8. 

(b) Konwertuj S na liczbę całkowitą s jak w kroku 4 procesu podpisywania. 

(c) Odrzuć podpis, jeśli s> n. 

2. Obliczanie RSA. Oblicz m = se mod n. 

3. Konwersja całych łańcuchów na oktety. Konwertuj na oktety EB o długości oktetu k jak w kroku 

6 procesu podpisywania. 

4. Analiza składni. Parsuj EB do bloku BT, łańcuch doładowania PS i dane D. 

(a) Odrzuć podpis, jeśli EB nie może być jednoznacznie przeanalizowany. 

(b) Odrzuć podpis, jeśli BT nie jest jednym z 00 lub 01. 



(c) Odrzuć podpis, jeśli PS składa się z < 8 oktetów lub nie jest kompatybilny z BT. 

5. dekodowanie danych. 

(a) dekodowanie BER D w celu uzyskania skrótu MD i identyfikatora skrótu. 

(b) Odrzuć podpis, jeśli identyfikator algorytmu skrótu nie identyfikuje żadnego z nich 

MD2 lub MD5. 

6. Przetwarzanie wiadomości i porównanie. 

(a) Edytuj wiadomość M za pomocą wybranego algorytmu skrótu wiadomości, aby uzyskać MD0. 

(b) Zaakceptuj sygnaturę S na M wtedy i tylko wtedy, gdy MD’ = MD 

 

11.4 Systemy podpisów Fiat-Shamir 

Jak opisano w nocie 10.30, każdy schemat identyfikacji zawierający sekwencję odpowiedzi na 

wezwanie świadka można przekształcić na schemat podpisu, zastępując losowe wyzwanie 

weryfikatora jednokierunkową funkcją skrótu. Ta sekcja opisuje dwa mechanizmy sygnatur, które 

powstają w ten sposób. Podstawą tej metodologii jest protokół identyfikacji Fiata-Shamira (Protokół 

10.24). 

11.4.1 Schemat podpisu Feige-Fiata-Shamira 

Schemat Feige-Fiat-Shamir jest modyfikacją wcześniejszego schematu podpisów Fiata i Shamira i 

wymaga jednokierunkowej funkcji skrótu h: {0,1* → {0,1}k dla pewnej ustalonej dodatniej liczby 

całkowitej k. Tutaj {0,1}k oznacza zbiór łańcuchów bitowych o długości bitowej k, i {0,1}* oznacza 

zbiór wszystkich łańcuchów bitowych (arbitralnych długości bitowych). Metoda zapewnia podpis 

cyfrowy z dodatkiem i jest mechanizmem losowym. 

 

11.39 Generowanie klucza algorytmu dla schematu podpisu Feige-Fiata-Shamira 

PODSUMOWANIE: każda jednostka tworzy klucz publiczny i odpowiedni klucz prywatny. 

Każda jednostka nie powinna być następująca: 

1. Generuj losowe odrębne tajne liczby pierwsze p, q i formę n = pq. 

2. Wybierz dodatnią liczbę całkowitą k i inną losową liczbę całkowitą s1 , s2…, sk ∈ ℤ*
n 

3. Oblicz vj = s-2
j mod n, 1≤ j ≤ k. 

4. Klucz publiczny A jest k-tką (v1,v2, … , vk) i modułem n; Klucz prywatny A to k-krotka (s1, s2, ..., 

sk) 

11.40 Algorytmy generowanie i weryfikacja podpisu Fig-Fiata-Shamira 

STRESZCZENIE: jednostka A  podpisuje wiadomość binarną m dowolnej długości. Każda jednostka 

B może zweryfikować ten podpis za pomocą klucza publicznego A. 

1. Generacja podpisu. Jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

(a) Wybierz losową liczbę całkowitą r, 1≤ r ≤ n - 1. 

(b) Oblicz u = r2 mod n. 

(c) oblicz e = (e1, e2,…, ek) = h (m||u); każde ei ∈ {0,1}. 

(d) Oblicz  

(e) Podpis A dla m to (e,s). 

2. Weryfikacja. Aby zweryfikować podpis A (e,s) na m, B powinien wykonać następujące czynności: 

(a) Uzyskaj autentyczny klucz publiczny A (v1, v2,…,vk) in. 

(b) Oblicz  

(c) Oblicz e’ = h(m||w). 

(d) Zaakceptuj podpis wtedy i tylko wtedy, gdy e = e’. 

Dowód, że weryfikacja podpisu działa. 

 

 
Zatem w = u  i dlatego e = e’ 

 



11.41 Przykład (generacja sygnatur Fig-Fiata-Shamira ze sztucznie małymi parametrami) 
Generowanie kluczy. Jednostka A generuje liczb pierwszych p = 3571, q = 4523 i oblicza n = pq = 

16151633. W poniższej tabeli przedstawiono wybór klucza prywatnego sj (A) i liczb całkowitych vj 

(klucz publiczny A) wraz z wartościami pośrednimi s-1j 

 

 

 

Generowanie podpisu. Załóżmy, że h: {0,1}* -→ {0,1}5 jest funkcją skrótu. A wybiera losowo liczbę 

r = 23181 i oblicza u = r2 mod n =  4354.872 . Do podpisania wiadomości m, A oblicza e = h(m||u) = 

10110 (wartość mieszania został wymyślony dla tego przykładu). Powstaje s = rs1s3s4 s = mod n = 

(23181), (42) (85) (101) mod n = 7978909; podpis dla m jest (e = 10110; s = 7978909).  

Weryfikacja podpisu. B oblicza s2 mod n = 2926875 i v1v3v4 mod n = (503.594), (7104483), (1409171) 

mod n = 15668174. B oblicza następnie w = s2v1v3v4 mod n = 4354872nd Ponieważ w = u, to 

następuje że e’ = h(m||w ) = h (m||u) = e, a zatem B akceptuje podpis.  

11.42 Uwaga (zabezpieczenie schematu podpisu Feige - Fiata-Shamira) 

(i) w przeciwieństwie do schematu podpisu RSA (Algorytm 11.19) wszystkie jednostki mogą używać 

tego samego modułu n. W tym scenariuszu zaufana strona trzecia (TTP) musiałaby generować liczby 

pierwsze i q, a tym samym klucze publiczne i prywatne dla każdej jednostki 

(ii) Bezpieczeństwo schematu Fige-Fiat-Shamir opiera się na nieusuwalności obliczania modulo 

pierwiastków kwadratowych (patrz 3.5.2). Udowodniono, że jest on bezpieczny przeciwko 

adaptacyjnemu atakowi na wybraną wiadomość, pod warunkiem, że faktoring jest nieusuwalny, h jest 

funkcją losową, a si są odrębne. 

11:43 Uwaga (dobór parametrów i podstawowe wymagania dotyczące przechowywania) Jeżeli 

n oznacza t-bitowy klucz prywatny Wykonany w algorytmu 11.39 kt bitów wielkości. Można to 

zmniejszyć, wybierając losowe wartości sj, 1≤ j ≤ k, jako liczba bitów o długości t’  < t; t’ jednak nie 

powinno być tak małe, aby można było zgadnąć, że sj jest wykonalne. Klucz publiczny to (k + 1) t 

bitów. Na przykład, jeśli t = 768 i k = 128, klucz prywatny wymaga 98304 bitów, a klucz publiczny 

wymaga 99072 bitów. 

11.44 Uwaga (sygnatury oparte na tożsamości). Załóżmy, że TTP konstruuje liczby p i q oraz 

modulus n; moduł jest wspólny dla wszystkich elementów w systemie, algorytm 11.39 można 

zmodyfikować, tak aby schemat był oparty na tożsamości. Łańcuch bitów jednostki IA zawiera 

informacje identyfikujące A. TTP oblicza vj = f(IA||j) , 1 ≤  j ≤ k, gdzie f jest jednokierunkową funkcją 

skrótu z {0,1}*  do Qn i j jest reprezentowane w postaci binarnej i oblicza pierwiastek kwadratowy sj 

z v-1
j modulo n, 1≤ j≤ k. Klucz publiczny A to po prostu informacja o tożsamości IA, natomiast klucz 

prywatny A to k-krotka (s1,s2,…,sk). Funkcje h, f  modułu są wielkościami ogólnosystemowymi. Ta 

procedura ma algorytmiczny efekt generowania dużej ilości energii. Ma rozbieżność TTP, a moduł 

jest ogólnosystemowy, co czyni go bardziej atrakcyjnym celem. 

11.45 Uwaga (mała pierwotna odmiana podpisów Feige-Fiat-Shamira). W przeciwieństwie do 

modyfikacji opisanej w uwadze 11.44, każda jednostka A generuje swój własny moduł nA i zbiór k 

małych liczb pierwszych 𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑘 ∈ Qn (każda liczba pierwsza będzie wymagać około 2 bajtów 

do przedstawienia). Jednostka A wybiera jeden z pierwiastków kwadratowych sj z v-1
j modulo n dla 

każdego j, 1 ≤ j ≤ k; tworzy to klucz prywatny. Klucz publiczny nA i wartości 𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑘. 

Weryfikacja podpisów więcej obliczeń odbywa się przy znacznie mniejszych liczbach. 

11.46 Uwaga (charakterystyka pracy podpisów Feige-Fiat Shamira) Z systemem RSA i modułem 

długości t = 768, generowania sygnatury przy użyciu technik naiwnych wymaga średnio 1152 

mnożeń modułowych (Dokładniej 768 podnoszeń do kwadratu i 384 krzyżowania). Generowanie 

sygnatur schematu Feige-Fiata-Shamira (Algorytm 11,40) wymaga średnio modułowych 

multiplikacji k/2. t = 768 i k = 128 wymaga średnio 64 modularnych multiplikacji lub mniej niż 6% 



pracy wymaganej przez naiwne wdrożenie RSA. weryfikacja podpisu wymaga tylko jednego 

modułowego mnożenia dla RSA gdy wykładnik publiczny wynosi e = 3, i 64 mnożeń modułowych, 

przeciętnie. 

 

11.4.2 Schemat podpisu GQ 

Protokół identyfikacji Guillou-Quisquater (GQ) (10.4.3) można przekształcić w mechanizm podpisu 

elektronicznego (algorytm 11.48). Niech h: {0,1}* → ℤn jest funkcją mieszającą, gdzie n jest dodatnią 

liczbą całkowitą. 

11.47 Generowanie kluczy algorytmu dla schematu podpisu GQ 

PODSUMOWANIE: każda jednostka tworzy klucz publiczny (n; e; YES) i odpowiadający mu klucz 

prywatny a. 

Jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

1. Wybierz losowe odrębne tajne liczby pierwsze p, q i kształt n = pq. 

2. Wybierz liczbę całkowitą e ∈ {1, 2, …, n – 1} tak, że gcd (e,(p - 1) (q - 1)) = 1. (Zobacz 

Uwaga 11.50 dla wskazówek dotyczących wyboru e.) 

3. Wybrać liczbę całkowitą JA, 1 < JA < n, która służy jako identyfikator dla A i wyszukać 

gcd (JA, n) = 1. (Binarna reprezentacja JA może być użyta do przekazania informacji o A, takie jak 

imię i nazwisko, adres, numer prawa jazdy itp.) 

4. Określić liczbę całkowitą wyszukiwania  a ∈ ℤn,  takie ,że  JA ≡ 1 (mod n) w następujący sposób: 

4.1 Oblicz J-1
A mod n. 

4.2 Oblicz d1 = e-1 mod (p-1) i d2 = e-1 mod (q-1). 

4.3 Oblicz a1 = (J-1
A)d1 mod p i a2 = (J-1

A)d2 mod q. 

4.4. Znajdź rozwiązanie równoczesnych kongruencji a ≡ a1 (mod p), a ≡ a2 (mod q). 

5. Klucz publiczny A to (n, e, JA); Klucz prywatny A to. a 

11.48 Generowanie i weryfikacja sygnatur GQ algorytmu 

STRESZCZENIE: jednostka A   podpisuje wiadomość binarną m dowolnej długości. Każda jednostka 

B może zweryfikować ten podpis za pomocą klucza publicznego A. 

1. generacja podpisu. Jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

(a) Wybierz losową liczbę całkowitą k i oblicz r = ke mod n. 

(b) Oblicz l = h (m||r). 

(c) Oblicz s = kal mod n. 

(d) Podpis A dla m jest parą (s, l). 

2. Weryfikacja. Aby zweryfikować podpis A (s, l) na m, B powinien wykonać następujące czynności: 

(a) Uzyskaj autentyczny klucz publiczny A (n, e, JA). 

(b) Obliczenie u = seJA
l mod n i l’ = h (m||u). 

(c) Zaakceptuj podpis wtedy i tylko wtedy, gdy l = l’. 

Dowód, że weryfikacja podpisu działa. Zauważ, że u ≡ seJA
l ≡ (kal)eJA

l ≡ ke(aeJA)l ≡ ke ≡ r mod n). 

Zatem u = r i dlatego l = l’ 

11.49 Przykład (generowanie sygnatur GQ ze sztucznie małymi parametrami) 

Generowanie kluczy. Jednostka A wybiera liczby p = 20849, q = 27457 i oblicza n = pq = 572450993. 

A wybiera liczbę całkowitą e = 47, identyfikator JA = 1091522 i rozwiązuje kongruencję JAae ≡ 1 

(mod n), aby uzyskać a = 214611724. Klucz publiczny A to (n = 572 450 993, e = 47 ,JA=  1091522, 

natomiast klucz prywatny A jest a = 214611724  

Generowanie podpisu. Podpisania wiadomości m = 1101110101, A wybiera się losową liczbę 

całkowitą k = 42134 i oblicza r = mod ke n = 297543350-te A następnie oblicza l = h (m||r) = 2713833 

(wartość mieszania został wymyślony w tym przykładzie) i s = kal mod n = (42134) 2146117242713833 

mod n = 252000854.  Podpis A dla m to para (s = 252000854, l = 2713833). 

Weryfikacja podpisu. B komputer se mod n = 25200085447 mod n = 398641962, JA
l  mod n = 

10915222713833 mod n = 110523867, a na końcu u = seJA
l mod n = 297543350. Ponieważ u = r, l’ = h 

(m||u) = h (m||r) = l, a więc B akceptuje podpis. 

11.50 Uwaga (bezpieczeństwo systemu podpis GQ) W Algorytmie 11.47, e musi być wystarczająco 

duża, aby wykluczyć fałszerstwo oparte na paradoksie urodzinowe (zob 2.1.5). Potencjalny atak 



przebiega wzdłuż następujących linii. Przeciwnik wybiera wiadomość m  i wylicza l = h(m||JA
t) dla 

wystarczająco wielu wartości t aż do l ≡ t (mod e); oczekuje się, że nastąpi to w ramach prób O(√e). 

Po określeniu takiej pary (l , t), przeciwnik określa liczbę całkowitą x taką, że t = xe + l i oblicza s = 

JA
x mod n. Zauważ, że seJA

l  ≡ (JA
x)eJA

l  ≡ JA
xe + l ≡ JA

t (mod n), a zatem h (m||JA
t) = l. Zatem (s, l) jest 

poprawnym (kutym) podpisem dla wiadomości m. 

11.51 Uwaga (wybór parametrów) Obecne metody (od 1996 r.) W przypadku faktoryzacji 

całkowitej sugerują, że moduł o rozmiarze co najmniej 768 bitów jest rozważny. Uwaga 11.50 

sugeruje, że e powinno mieć co najmniej 128 bitów. Typowe wartości wyjść bezpiecznych funkcji 

skrótu to 128 lub 160 bitów. Przy module 768-bitowym i 128-bitowym e, kluczem publicznym dla 

schematu GQ jest 896 + u bitów, gdzie u to liczba bitów potrzebna do reprezentowania JA. Klucz 

prywatny a ma rozmiar 768 bitów. 

11.52 Uwaga (charakterystyka wydajności sygnatur GQ) Generowanie sygnatury dla GQ 

(algorytm 11.48) wymaga dwóch modułowych potęgowań i jednego modułowego mnożenia. 

Używając 768-bitmodulusa n, 128-bitowej wartości e oraz funkcji mieszającej z 128-bitowym 

wyjściem l, generowanie sygnatur (przy użyciu technik naiwnych dla potęgowania) wymaga średnio 

384 modularnych multiplikacji (128 skróceniami i 64 multiplikacjami dla każdego z e i l). 

Weryfikacja podpisu wymaga podobnej ilości pracy. Porównaj to z RSA (naiwne modułowe 

multiplikacje 1152) i Feige-Fiat-Shamir (64 modularne multiplikacje) do generowania sygnatur 

(patrz Uwaga 11.46). GQ jest obliczeniowo intensywniejszy niż Feige-Fiat-Shamir, ale wymaga 

znacznie mniejszej przestrzeni pamięci klucza (patrz Uwaga 11.51) 

11.53 Uwaga (wariant odzyskiwania wiadomości w sygnaturach GQ) Algorytm 11.48 można 

zmodyfikować w następujący sposób, aby zapewnić odzyskiwanie wiadomości. Niech przestrzeń 

podpisywania będzie ℳS= ℤn i niech m ∈ ℳS. W generowaniu sygnatur wybierz losowe k tak, aby 

gcd(k,n) = 1 i oblicz r = ke mod n i l = mr mod n. Podpis to s = kal mod n. Weryfikacja daje seJA
l ≡ 

keaelJA
l ≡ ke ≡ r (mod n). Wiadomość m jest odzyskiwana z modu lr-1. Podobnie jak w przypadku 

wszystkich schematów podpisu cyfrowego z odzyskiwaniem komunikatów, odpowiednia funkcja 

nadmiarowości R jest wymagana w celu ochrony przed fałszowaniem egzystencjalnym. 

11.5. DSA i powiązane schematy podpisów 

W tej sekcji przedstawiono algorytm podpisu cyfrowego (DSA) i kilka powiązanych schematów 

podpisów. Większość z nich prezentowana jest nad ℤ*
p dla niektórych dużych liczb pierwszych p, ale 

wszystkie te mechanizmy można uogólnić na dowolną skończoną grupę cykliczną; zostało to 

wyraźnie przedstawione w schemacie podpisu El Gamal w 11.5.2. Wszystkie metody omówione w 

tej sekcji są losowymi schematami podpisów cyfrowych (patrz definicja 11.2). Wszystkie dają podpis 

cyfrowy z dodatkiem i mogą być modyfikowane w celu zapewnienia podpisów cyfrowych z 

odzyskiwaniem wiadomości (patrz Uwaga 11.14). Warunkiem koniecznym do zabezpieczenia 

wszystkich schematów podpisów opisanych w tej sekcji jest to, że logarytmy obliczeniowe w ℤ*
p 

były niewykonalne obliczeniowo. Warunek ten jednak niekoniecznie jest wystarczający dla 

bezpieczeństwa tych systemów; analogicznie, nie udowodniono, że podpisy RSA są bezpieczne, 

nawet jeśli liczby całkowite z faktoringiem są trudne. 

11.5.1 Algorytm podpisu cyfrowego (DSA) 

W sierpniu 1991 r. Amerykański Narodowy Instytut Standardów i Technologii (NIST) zaproponował 

algorytm podpisu cyfrowego (DSA). DSA stał się amerykańskim standardem przetwarzania 

informacji (FIPS 186), zwanym cyfrowym standardem podpisu (DSS), i jest pierwszym systemem 

podpisu elektronicznego uznawanym przez dowolny rząd. Algorytm jest wariantem schematu 

ElGamal (11.5.2) i jest schematem podpisu cyfrowego z dodatkiem. Mechanizm podpisu wymaga 

funkcji mieszającej h: {0,1}* → ℤq dla pewnej liczby całkowitej q. DSS wyraźnie wymaga użycia 

algorytmu Secure Hash Algorithm (SHA-1), podanego w algorytmie 9.53. 

11.54 Generowanie kluczy algorytmów DSA 

PODSUMOWANIE: każda jednostka tworzy klucz publiczny i odpowiedni klucz prywatny. 

Każda jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

1. Wybierz liczbę pierwszą q taką, aby 2159 < q < 2160. 

2. Wybierz t, aby 0 ≤ t ≤ 8 i wybierz liczbę pierwszą p, gdzie 2511 + 64t < p  < 2512 + 64t, z właściwością, 



która q dzieli (p - 1). 

3. (Wybierz generator α unikalnej cyklicznej grupy rzędu q w ℤ*
q.) 

3.1 Wybierz element g ∈  ℤ*
p. i obliczać α = g(p-1)/q mod p. 

3.2 Jeśli α = 1, a następnie przejdź do kroku 3.1. 

4. Wybierz losową liczbę całkowitą  α w taki sposób, aby 1 ≤ a ≤ q - 1. 

5. Oblicz y = αa mod p. 

6. Klucz publiczny A to (p , q , α , y); Klucz prywatny A to. 

11.55 Uwaga (generowanie liczb pierwszych DSA i q) W algorytmie 11.54 należy najpierw wybrać 

pierwszą liczbę pierwszą, a następnie spróbować znaleźć pierwszą p taką, że q dzieli (p-1). Algorytm 

zalecany przez DSS do realizacji tego celu to Algorytm 4.56. 

11.56 Generowanie i weryfikacja podpisu algorytmu DSA 

STRESZCZENIE: jednostka A podpisuje wiadomość binarną  o dowolnej długości. Każda jednostka 

B może zweryfikować ten podpis za pomocą klucza publicznego A. 

1. Generowanie podpisu. Jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

(a) Wybierz losową tajną liczbę całkowitą k , 0 < k < q. 

(b) Oblicz r = (αk mod p) mod q (np., stosując algorytm 2.143). 

(c) Oblicz k-1 mod q (np., stosując algorytm 2.142). 

(d) Oblicz s = k-1{h(m) + ar} mod q. 

(e) Podpis A dla m jest parą (r, s) 

2. Weryfikacja. Aby zweryfikować podpis A(r; s) na m, B powinien wykonać następujące czynności: 

(a) Uzyskaj autentyczny klucz publiczny A (p, q, α, y). 

(b) Sprawdzić, czy 0 < r < q i 0 < s < q; jeśli nie, odrzuć podpis. 

(c) Oblicz w = s-1 mod q i h(m). 

(d) Oblicza u1 = w⋅ h(m) mod q i u2 = rw mod q. 

(e) Oblicz v = (αu1yu2 mod p) mod q. 

(f) Zaakceptuj podpis wtedy i tylko wtedy, gdy v = r. 

Dowód, że weryfikacja podpisu działa. Jeśli (r , s) jest uzasadnionym podpisem podmiotu A na 

wiadomość m, a następnie h(m) ≡ -ar + ks (mod q) musi się znajdować. Mnożenie obu stron tej 

kongruencja przez w i rearanżacja daje w ⋅h(m) + arw ≡ k (mod q). Ale to jest po prostu 

u1 + au2 ≡ k (mod q). Podnoszenie do potęgi α po obu stronach tego równania daje (αu1yu2 mod 

p) mod q = (αk mod p) mod q. Stąd, v = r, zgodnie z wymaganiami. 

11.57 Przykład (generowanie podpisów DSA ze sztucznie małymi parametrami) 

11.57 Przykład (generowanie podpisów DSA ze sztucznie małymi parametrami) 

Generowanie kluczy. A wybiera liczby p = 124540019 i q = 17389 takie, że q dzieli (p - 1); tutaj, (p 

- 1) = q = 7162. A wybiera losowy element g = 110217528 ∈  ℤ*
p.  i oblicza α = g7162 mod p = 

10083255. Od kiedy α ≠ 1,α jest generatorem unikalnego cyklicznej podgrupy rzędu q w ℤ*
p. 

Następny wybiera losową liczbę całkowitą a = 12496 spełniającą 1 ≤  a ≤ q - 1, i oblicza y =  αa mod 

p = 1008325512496 mod 124540019 = 119946265. Klucz publiczny A to (p = 124540019, q = 17389, 

α = 10083255, y = 119946265), podczas gdy klucz prywatny A to a = 12496. 

Generowanie podpisu. Aby podpisać m, A wybiera losową liczbę całkowitą k = 9557 i oblicza r = 

(αk mod p) mod q = (100832559557 mod 124540019) mod 17389 = 27039929 mod 17389 = 34. Wtedy 

oblicza k-1 mod q = 7631, h(m) = 5246 (wartość skrótu została stworzony dla tego przykładu), a na 

koniec s = (7631){5246 + (12496) (34)} mod q = 13049. Podpis dla m jest parą (r = 34; s = 13049). 

Weryfikacja podpisu. B oblicza w = s-1 mod q = 1799, u1 = w ⋅ h(m) mod q = (5246) (1799) mod 

17389 = 12716 i u2 = rw mod q = (34) (1799) mod 17389 = 8999. B następnie oblicza v = (αu1yu2 

mod p) mod q = (1008325512716. 1199462658999 mod 124540019) mod 17389 = 27039929 mod 17389 

= 34. Ponieważ v = r, B akceptuje podpis. ? 

11.58 Uwaga (zabezpieczenie DSA) Zabezpieczenie DSA opiera się na dwóch odrębnych, ale 

powiązanych dyskretnych problemów logarytmicznych. Jednym z nich jest problem logarytmiczny 

w ℤ*
p. gdzie potężny rachunek-indeks zastosowane metody; drugi to problem logarytmu w cyklicznej 

podgrupie rzędu q, gdzie najlepsze bieżące metody działają w czasie "square-root". Dalsza dyskusja 

znajduje się w punkcie 3.6.6. Od DSA jest szczególnym przypadkiem podpisów ElGamala (11.5.2) 



w odniesieniu do równania s, względy bezpieczeństwa dla tych ostatnich są istotne (patrz Uwaga 

11.66). 

11.59 Uwaga (zalecane rozmiary parametrów) Wielkość q jest ustalana Algorytmem 11.54 (jak w 

FIPS 186) przy 160 bitach, podczas gdy rozmiar p może być dowolną wielokrotnością 64 między 512 

a 1024 bity włącznie. 512-bitowy pierwszy p zapewnia marginalną ochronę przed uzgodnionym 

atakiem. Tak jak 1996, zalecany jest moduł co najmniej 768 bitów. FIPS 186 nie zezwala na liczby 

pierwsze p większe niż 1024 bity. 

 

11.60 Uwaga (cechy charakterystyczne DSA). Dla konkretności załóżmy że p to 768-bitowa liczba 

całkowita. Generowanie sygnatur wymaga jednej modularnej wykładni, przy zastosowaniu średnio 

modułowej multiplikacji 240 (przy użyciu naiwnych technik do eksponowania), jednej modularnej 

odwrotnej do 160-bitmodulus, dwóch 160-bitowych multiplikacji i jednego dodatku. Operacje 160-

bitowe są względne w porównaniu do potęgowania. Zaletą DSA jest to, że wykładniczo-interpretację 

można wstępnie obliczyć i nie trzeba jej wykonywać w momencie generowania sygnatury. Dla 

porównania, nie ma możliwości wstępnego obliczenia przy użyciu schematu podpisu RSA. 

Główną częścią pracy do weryfikacji podpisu są dwie potęgi modulo p, a każda z nich 160-bitowych 

wykładników. Średnio każda z nich wymaga 240 modularnych multiplikacji lub łącznie 480. Niektóre 

oszczędności można uzyskać, wykonując jednocześnie dwie potęgi (patrz uwaga 14.91); koszt 

wynosi średnio 280 modularnych multiplikacji. 

11.61 Uwaga (parametry systemowe) Nie jest konieczne, aby każda jednostka wybierała własne 

liczby pierwsze p i q. DSS zezwala na p, q, i α być parametrami ogólnosystemowymi. Jest to jednak 

bardziej atrakcyjny cel dla przeciwnika. 

11.62 Uwaga (prawdopodobieństwo niepowodzenia) Weryfikacja wymaga obliczenia s-1 mod q. 

Jeśli s = 0, to s-1 nie istnieje. Aby tego uniknąć, osoba podpisująca może sprawdzić, czy s ≠ 0; ale 

jeśli przyjmuje się, że s jest przypadkowym elementem w ℤq, wówczas prawdopodobieństwo, że s = 

0 jest (1/2)160. W praktyce jest to bardzo mało prawdopodobne. Osoba podpisująca może również 

sprawdzić, czy r ≠0. Jeśli osoba podpisująca wykryje, że albo r = 0, albo s = 0, należy wygenerować 

nową wartość k. 

11.5.2 Schemat podpisu ElGamala 

Schemat podpisu ElGamal jest losowym mechanizmem podpisu. Generuje podpisy cyfrowe z 

dodatkiem do komunikatów binarnych o dowolnej długości i wymaga funkcji mieszającej h: {0,1}* 

→ ℤp gdzie p jest dużą liczbą pierwszą. DSA (11.5.1) jest wariantem mechanizmu podpisu ElGamal. 

11.63 Generowanie klucza algorytmu dla schematu podpisu ElGamala 

PODSUMOWANIE: każda jednostka tworzy klucz publiczny i odpowiedni klucz prywatny. 

Każda jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

1. Wygenerować dużą losową pierwszą p i generator α grupy multiplikatywnej ℤp (używając 

algorytmu 4.84). 

2. Wybierz losową liczbę całkowitą a, 1 ≤  a ≤ p - 2. 

3. Oblicz y = aα mod p (np. stosując algorytm 2.143). 

4. Klucz publiczny A to (p, α y); Klucz prywatny A to α 

11.64 Generowanie sygnatur i weryfikacja algorytmu ElGamal 

STRESZCZENIE: jednostka A podpisuje wiadomość binarną m o dowolnej długości. Każda 

jednostka B może zweryfikować ten podpis za pomocą klucza publicznego A. 

1. Generowanie podpisu. Jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

(a) Wybierz losową tajną liczbę całkowitą k, 1≤ k ≤ p - 2, z gcd (k, p - 1) = 1. 

(b) Oblicz r = αk mod p (np., stosując algorytm 2.143). 

(c) Oblicza mod k-1 (p - 1) (np., stosując algorytm 2.142). 

(d) Oblicz s = k-1{h(m) – ar} mod (p - 1). 

(e) Podpis A dla m jest parą (r; s). 

2. Weryfikacja. Aby zweryfikować podpis A (r, s) na m, B powinien wykonać następujące czynności 

(a) Uzyskaj autentyczny klucz publiczny A (p, α, y). 

(b) Sprawdzić, czy 1 ≤  r ≤ p - 1; jeśli nie, odrzuć podpis. 



(c) Oblicz v1 = yrrs mod p. 

(d) Oblicz h(m) i v2 = αh(m) mod p. 

(e) Zaakceptuj podpis wtedy i tylko wtedy, gdy v1 = v2. 

Dowód, że weryfikacja podpisu działa. Jeśli podpis został wygenerowany przez A, to s ≡ k-1 

{h(m) –ar} (mod p-1). Pomnożenie obu stron przez k daje ks ≡ h(m) -ar (mod p-1), 

i reorganizacja wydajności h(m) ≡ ar + ks (mod p - 1). Oznacza to αh(m) ≡ αar + ks ≡ (αa)rrs. Zatem v1 = 

v2, zgodnie z wymaganiami. 

11.65 Przykład (generowanie sygnatury ElGamala ze sztucznie małymi parametrami) 

Generowanie kluczy. A wybiera liczbę pierwszą p = 2357 i generator α = 2 z ℤ*
2357. A wybiera 

klucz prywatny a = 1751 i oblicza y =αa mod p = 21751 mod 2357 = 1185. Klucz publiczny A 

klucz publiczny to (p = 2357,? = 2, y = 1185). 

Generowanie podpisu. Dla uproszczenia, wiadomości będą liczbami całkowitymi od ℤp i h(m) = m 

(na przykład tylko dla tego przykładu, h jest funkcją identyfikacji). Aby podpisać wiadomość m = 

1463, A wybiera losową liczbę całkowitą k = 1529, oblicza r =αk mod p = 21529 mod 2357 = 1490, a 

k-1 mod (p - 1) = 245. Wreszcie A oblicza s = 245{1463 -1751 (1490)} mod 2356 = 1777. Podpis A 

dla m = 1463 jest parą (r = 1490; s = 1777). 

Weryfikacja podpisu. B oblicza v1 = 11851490 ⋅ 14901777 mod 2357 = 1072, h(m) = 

1463, i v2 = 21463 mod 2357 = 1072. B akceptuje podpis przy v1 = v2 

11.66 Uwaga (zabezpieczenie sygnatur ElGamal) 

(i) Przeciwnik może próbować stworzyć sygnaturę A (według algorytmu 11.64) na m 

wybór losowej liczby całkowitej k i obliczenie r =αk mod p. Przeciwnik musi 

następnie określić s = k-1{h(m) –ar} mod (p - 1). Jeśli dyskretny problem logarytmiczny 

jest niewykonalny obliczeniowo, przeciwnik nie może nic lepszego niż wybrać s 

losowo; prawdopodobieństwo sukcesu wynosi tylko 1/p, który jest nieistotny dla dużych p. 

(ii) Dla każdej podpisanej wiadomości należy wybrać inną wartość k; w przeciwnym razie klucz 

prywatny można określić z najwyższym prawdopodobieństwem jak to możliwe. Załóżmy, że s1 = k-

1{h(m1) – ar} mod (p - 1) i s2 = k-1{h(m2) – ar} mod (p - 1). Następnie (s1 - s2) k ≡ (h(m1) - h(m2)) 

(mod p - 1). Jeśli s1 - s2 ≢ 0 (mod p - 1), wtedy k = (s1 - s2)
-1(h(m1) - h(m2)) mod (p - 1). Gdy k jest 

znane, a jest  łatwe można go znaleźć. 

(iii) Jeśli nie jest używana funkcja hash h, równanie podpisania jest s = k-1{m-ar} mod (p - 1). 

Łatwo wtedy przeciwnikowi zamontować atak na fałszowanie egzystencjalne w następujący sposób. 

Wybierz dowolną parę liczb całkowitych (u , v) z gcd (v, p-1) = 1. Oblicz r =αuyv mod p = αu + av mod 

p i s = -rv-1 mod (p - 1). Para (r , s) jest prawidłową sygnaturą dla wiadomości m = su mod (p - 1), 

ponieważ (αmα-ar)s-1 = αuyv = r. 

(iv) Krok 2b w algorytmie 11,64 wymaga, aby weryfikator sprawdził, czy 0 < r < p. Jeśli to sprawdzić 

nie jest zrobione, wtedy przeciwnik może podpisywać wybrane przez siebie wiadomości pod 

warunkiem, że ma jeden ważny podpis utworzony przez jednostkę A, jak poniżej. Załóżmy, że (r , s) 

jest sygnaturą dla komunikatu m wytworzonego przez A. Przeciwnik wybiera komunikat m’ według 

własnego wyboru i oblicza h(m’) i u = h(m’) ⋅ [h(m)]-1 mod ( p-1) (przy założeniu, że istnieje [h(m)]-

1 mod (p-1)). Wówczas oblicza s' = su mod (p-1) i r' takie, że r '≡ ru (mod p-1) i r' ≡ r (mod p). To 

ostatnie jest zawsze możliwe dzięki Chińskiemu Twierdzeniu o Resztach (Fakt 2.120). Para (r ', s') 

jest sygnaturą dla komunikatu m', która byłaby akceptowana przez algorytm weryfikacji jeśli krok 2b 

zostały zignorowane. 

11.67 Uwaga (bezpieczeństwo w oparciu o wybór parametrów) 

(i) (atak z użyciem indeksu) Podstawa p powinna być wystarczająco duża, aby zapobiec skutecznemu 

wykorzystanie metod indeksowych (3.6.5). 

(ii) (atak Pohliga-Hellmana) p - 1 powinien być podzielny przez liczbę pierwszą q wystarczająco 

duże, aby zapobiec atakowi logarytmu dyskretnego Pohliga-Hellmana (x3.6.4). 

(iii) (słabe generatory) Przypuśćmy, że p ≡1 (mod 4) i generator α spełnia następujące warunki: 

(a) α dzieli (p - 1); i 

(b) obliczanie logarytmów w podgrupach S w porządku α w ℤ*
p może być skutecznie wykonane 

(na przykład, jeśli atak Pohliga-Hellmana (3.6.4) można zamontować w S). Możliwe jest zatem 



skonstruowanie przez przeciwnika sygnatur (bez znajomości klucza prywatnego A), który zostanie 

zaakceptowany przez algorytm weryfikacji (krok 2 algorytmu 11,64). 

Aby to zobaczyć, załóżmy, że p-1 = αq. Aby podpisać się za przeciwnika, wykonaj następujące 

czynności: 

(a) Oblicz t = (p - 3)/2 i ustaw r = q. 

(b) Określ z tak, że αqz ≡ yq (mod p) gdzie y jest kluczem publicznym A. (Jest to możliwe, ponieważ 

αq i yq są elementami S i q jest generatorem S.) 

(c) Oblicz s = t ⋅{h(m) – qz} mod (p - 1). 

(d) (r; s) to podpis, który zostanie zaakceptowany przez krok 2 algorytmu 11.64. 

Atak ten działa, ponieważ równanie weryfikacji rsyr  ≡ αh(m) (mod p) jest spełniony. Aby to zobaczyć, 

najpierw zauważ, że αq ≡ -1 (mod p),α ≡ -q-1 (mod p), i że q(p-1)/2 ≡ -1 (mod p): (Druga kongruencja 

wynika z faktu, że α jest generatorem ℤ*
p  i q ≡ -α-1 (mod p)). Na podstawie tych rozważań przyjmuje 

się, że qt = q(p-1)/2q-1 ≡ -q-1 ≡ α (mod p): Teraz rsyr = (qt)[h(m)-qz] yq  ≡ αh(m)α- qzyq ≡ αh(m) y-qyq =αh(m) 

(mod p).  Zauważ w tym przypadku, gdy α = 2 jest generatorem, który spełnia warunki określone w 

(iii) powyżej. Ataku można uniknąć, jeśli α jest wybrany jako generator dla podgrupy ℤ*
p głównego 

rzędu zamiast generatora ℤ*
p samo p. 

11.68 Uwaga (charakterystyka wydajności sygnatur ElGamala) 

(i) Generowanie podpisu za pomocą algorytmu 11.64 jest stosunkowo szybkie, wymagające jednego 

modułu potęgowanie (αk mod p), rozszerzony algorytm Euklidesa (do obliczania modów k-1(p - 1)) i 

dwie modularne multiplikacje. (Odejmowanie modularne jest pomijalne w porównaniu z mnożeniem 

modularnym). Potęgowanie i zastosowanie rozszerzonego algorytmu Euklidesa można 

przeprowadzić w trybie off-line, w którym to przypadku generowanie sygnatury (w przypadkach, w 

których możliwe jest wcześniejsze obliczenie) wymaga tylko dwóch (on-line) modularne 

multiplikacje. 

(ii) Weryfikacja podpisu jest droższa, wymaga trzech potęgowań. Każda potęgowanie (przy użyciu 

technik naiwnych) wymaga średnio  modularnych multiplikacji, przy całkowitym koszcie 

multiplikacji . Koszty obliczeniowe można zmniejszyć, nieznacznie modyfikując weryfikację. 

Oblicz v1 =α-h(m)yrrs mod p, i zaakceptuj podpis jako ważny wtedy i tylko wtedy, gdy v1 = 1. Teraz, 

v1 można obliczyć bardziej wydajnie, wykonując jednocześnie trzy potęgi (zobacz Nie, całkowity 

koszt wynosi teraz około  modułowych multiplikacji, prawie 2: 5 razy bardziej efektywnie 

jak wcześniej 

(iii) Obliczenia weryfikacji podpisu są wykonywane modulo p, natomiast obliczenia generowania 

podpisów są wykonywane modulo p i modulo (p-1) 

 

11.69 Uwaga (zalecane wielkości parametrów) Biorąc pod uwagę najnowsze postępy w 

rozwiązywaniu logarytmu dyskretnego w ℤ*
p (3.6), moduł 512-bitowy p zapewnia jedynie 

marginalną ochronę przed atakiem. Od roku 1996 zalecany jest amodulus p co najmniej 768 bitów. 

W celu zapewnienia długotrwałego bezpieczeństwa należy stosować moduły 1024-bitowe lub 

większe. 

11.70 Uwaga (parametry systemowe) Wszystkie podmioty mogą wybrać tę samą pierwszą liczbę p i 

generator α, w takim przypadku p i α nie muszą być częścią klucza publicznego (patrz uwaga 11.61). 

(i) Warianty programu ElGamal 

Zaproponowano wiele wariantów podstawowego schematu podpisu ElGamala (Algorytm 11.64). 

Większość z nich zmienia to, co zwykle nazywa się równaniem podpisu (podane w kroku 1d 

algorytmu 11.64). Po odpowiednim przegrupowaniu to równanie podpisu można zapisać jako u = av 

+ kw mod (p - 1), gdzie u = h(m), v = r, i w = s (tj. h(m) = ar + ks mod (p - 1)). Inne równania 

podpisywania można uzyskać, pozwalając u, v i w przyjmować wartości s, r i h (m) w różnych 

rzędach. Tabela 11.5 zawiera listę 6 możliwości. 

 



 
 

11.71 Uwaga (porównanie wariantów schematu podpisu ElGamala) 

(i) Niektóre równania do podpisywania wymienione w Tabeli 11.5 są bardziej wydajne do obliczenia 

niż oryginalne równanie ElGamala w algorytmie 11.64. Na przykład równania (3) i (4) z tabeli 11.5 

nie wymagają obliczenia odwrotności w celu określenia sygnatury s. Równania (2) i (5) wymagają 

od osoby podpisującej obliczenie a-1  mod (p - 1), ale ta stała ilość musi zostać obliczona tylko raz. 

(ii) Równania weryfikacyjne (2) i (4) obejmują wyrażenie rr. Część bezpieczeństwa schematu 

podpisów oparte na tych równaniach podpisujących jest trudność znalezienia rozwiązania do 

wyrażenia postaci xx ≡ c (mod p) dla stałego c. Problem ten wydaje się być trudny do zniesienia dla 

dużych wartości p, ale nie otrzymał tej samej uwagi, co dyskretny problem z logarytmem. 

(ii) Ogólny schemat podpisów ElGamal 

System cyfrowych podpisów ElGamal, pierwotnie opisany w ustawieniu multiplikatywnej grupy ℤ*
p, 

może być uogólniony w prosty sposób do pracy w dowolnej skończonej grupie abelowej G. Uwagi 

wstępne do wersji 8.4.2 odnoszą się do algorytmu przedstawionego w tej sekcji. Algorytm 11.73 

wymaga kryptograficznej funkcji mieszającej h:{0,1}* → ℤn, gdzie n jest liczbą elementów w G. 

Założono, że każdy element r∈ G może być reprezentowany w trybie binarnym, tak aby zdefiniowano 

h(r) 

11.72 Algorytm Generowanie klucza dla ogólnego schematu podpisu ElGamala 

PODSUMOWANIE: każda jednostka wybiera skończoną grupę G; generator G; klucze publiczne i 

prywatne. Każda jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

1. Wybierz odpowiednią grupę cykliczną G o porządku n, z generatorem α . (Załóżmy, że G 

jest pisane wielokrotnie.) 

2. Wybierz losową tajną liczbę całkowitą a, 1≤ a ≤ n-1. Oblicz element grupy y =αa 

3. Klucz publiczny A to (α, y), wraz z opisem, w jaki sposób mnożyć elementy w G; Klucz prywatny 

A to. a 

11.73 Generowanie algorytmu generowania i weryfikacji sygnatur ElGamala 

STRESZCZENIE: jednostka A podpisuje wiadomość binarną m o dowolnej długości. Każda 

jednostka B może zweryfikować ten podpis za pomocą klucza publicznego A. 

1. Generowanie podpisu. Jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

(a) Wybierz losową tajną liczbę całkowitą k, 1≤ k ≤ n - 1, z gcd(k, n) = 1. 

(b) Oblicz element grupowy r =αk. 

(c) Oblicz k-1 mod n. 

(d) Oblicz h(m) i h(r). 

(e) Oblicz s = k-1{h(m) - ah(r)} mod n. 

(f) Podpis A dla m jest parą (r,s). 

2. Weryfikacja. Aby zweryfikować podpis A (r,s) na m, B powinien wykonać następujące czynności: 

(a) Uzyskaj autentyczny klucz publiczny A (α, y). 

(b) Oblicz h(m) i h(r). 

(c) Oblicz v1 = yh(r) ⋅ rs. 

(d) Oblicz v2 = αh(m). 

(e) Zaakceptuj podpis wtedy i tylko wtedy, gdy v1 = v2. 

11.74 Przykład (uogólnione sygnatury ElGamala ze sztucznie małymi parametrami) 

Generowanie kluczy. Rozważmy skończone pole F25 zbudowane z nieredukowalnego wielomianu  



f(x) = x5 + x2 + 1 nad F2. (Zobacz przykład 2.231 dla przykładów arytmetyki w polu F24.) Elementami 

tego pola są 31 binarnych 5-krotnych wyświetlanych w Tabeli 11.6, wraz z 00000. Elementem α = 

(00010) jest generatorem dla G = F*
25, multiplikatywna cykliczna grupa pola. Kolejność tej grupy G 

wynosi n = 31. Niech h: {0,1}* → Z31 będzie funkcją skrótu. Jednostka A wybiera klucz prywatny a 

= 19 i oblicza y =αa = (00010)19 = (00110). Klucz publiczny A to (α = (00010); y = (00110)). 

Generowanie podpisu. Aby podpisać komunikat m = 10110101, A wybiera losową liczbę całkowitą 

k = 24 i oblicza r =α24 = (11110) i k-1 mod 31 = 22. A następnie oblicza h(m) = 16 i h(r) = 7 (wartości 

mieszania zostały wymyślone dla tego przykładu) i s = 22⋅f16- (19) (7) g mod 31 = 30. Podpis A dla 

messagemis (r = (11110), s = 30). Weryfikacja podpisu. B oblicza h (m) = 16, h(r) = 7, v1 = yh(r)rs = 

(00110)7  (11110)30 = (11011), a v2 = αh(m) = α16 = (11011). B akceptuje podpis od v1 = v2 

 

 
 

11.75 Uwaga (bezpieczeństwo uogólnionego ElGamala) Duża część bezpieczeństwa Algorytmu 

11,73 polega na nierozwiązywalnym problemie dyskretnego logarytmu w grupie G (patrz 3.6). 

Większość uwag dotyczących bezpieczeństwa w uwadze 11.66 dotyczy ogólnego schematu ElGamal. 

11.76 Uwaga (operacje podpisywania i weryfikacji) Generowanie podpisu wymaga obliczeń w 

grupie G (tj. r =αk) i obliczeniach w ℤn. Weryfikacja podpisu wymaga jedynie obliczeń w grupie G. 

11.77 Uwaga (uogólnione ElGamal za pomocą krzywych eliptycznych) Jedno z najbardziej 

obiecujących implementacji algorytmu 11.73 to przypadek, w którym skończona grupa abelowa G 

jest zbudowana z zestawu punktów na krzywej eliptycznej na skończonym polu Fq. Dyskretny 

problem logarytmiczny w grupach tego typu wydaje się trudniejszy niż dyskretny problem 

logarytmiczny w multiplikatywnej grupie skończonego pola Fq. Oznacza to, że q można wybrać 

mniejszą niż dla odpowiednich implementacji w grupach takich jak G = 𝔽*
q 

11.5.3 Schemat podpisu Schnorra 

Innym znanym wariantem schematu ElGamal (Algorytm 11.64) jest schemat podpisu Schnorra. 

Podobnie jak w DSA (Algorytm 11.56), technika ta wykorzystuje podgrupę rzędu q w ℤ*
p, gdzie p to 

pewna duża liczba pierwsza. Metoda wymaga również funkcji mieszającej h:{0,1}* → ℤq. 

Generowanie kluczy dla schematu podpisu Schnorra jest takie samo jak generowanie klucza DSA 

(Algorytm 11.54), z tym że nie ma ograniczeń co do rozmiarów p i q. 

11.78 Generowanie podpisów i weryfikacja algorytmu Schnorr 

STRESZCZENIE: entityZapewnia binarymessie dowolnej długości. Każda jednostka B może 

zweryfikować ten podpis za pomocą klucza publicznego A. 

1. Generowanie podpisu. Jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

(a) Wybierz losową tajną liczbę całkowitą k, 1 ≤ k ≤ q - 1. 

(b) Oblicz r = αk mod p, e = h (m||r) i s = ae + k mod q. 

(c) Podpis A dla m jest parą (s , e). 

2. Weryfikacja. Aby zweryfikować podpis A (s , e) na m, B powinien wykonać następujące czynności: 

(a) Uzyskaj autentyczny klucz publiczny A (p,q,α, y). 

(b) Obliczyć v =  αsy-e mod p i e’= h(m||v). 

(c) Zaakceptuj podpis wtedy i tylko wtedy, gdy e’ = e. 

Dowód, że weryfikacja podpisu działa. Jeśli podpis został stworzony przez A, to v ≡ αsy-e ≡ αsα-ae ≡ 



αk ≡ r (mod p). Stąd h(m||v) = h(m||r) i e’ = e. 

11.79 Przykład (schemat podpisu Schnorra ze sztucznie małymi parametrami) 

Generowanie kluczy. A wybiera liczby p = 129841 i q = 541; tutaj, (p - 1)/q = 240. A 

następnie wybiera losową liczbę całkowitą g = 26346 ∈ ℤ*
p,  i oblicza α = 26346240 mod p = 26. Od 

kiedy α ≠ 1,α generuje unikalną podgrupę cykliczną rzędu 541 w ℤ*
p,. A następnie wybiera klucz 

prywatny a = 423 i oblicza y = 26423 mod p = 115917. Klucz publiczny A jest (p = 129841, q = 541, 

α = 26; y = 115917). 

Generowanie podpisu. Aby podpisać wiadomość m = 11101101, A wybiera liczbę losową k = 327 

taką, że 1 ≤  k  ≤ 540, i oblicza r = 26327 mod p = 49375 i e = h(m||r) = 155 (wartość mieszania została 

wymyślona dla tego przykładu). Wreszcie A oblicza s = 423 ⋅155 + 327 mod 541 = 431. Podpis dla 

m jest (s = 431, e = 155). 

Weryfikacja podpisu. B oblicza v = 26431 ⋅ 115917-155 mod p = 49375 i e’ = h(m||v) = 155. B akceptuje 

podpis od e = e’ 

11.80 Uwaga (charakterystyka wydajności systemu Schnorr) Generowanie sygnatury w 

algorytmie 11.78 wymaga jednego modułu potęgowania potęgi i jednego modulo mnożenia q. 

Modulo p potęgowania p można wykonać off-line. W zależności od zastosowanego algorytmu skrótu 

czas obliczenia h (mkr) powinien być względnie mały. Weryfikacja wymaga dwóch potęgowań 

modulo p. Te dwie potęgowania można obliczyć za pomocą algorytmu 14.88 kosztem około 1,17 

potęgowania. Korzystanie z podgrupy rzędu q nie poprawia znacząco wydajności obliczeniowej w 

porównaniu do schematu ElGamal algorytmu 11.64, ale nie dostarczać mniejsze podpisy (dla tego 

samego poziomu bezpieczeństwa) niż te generowane metodą El-Gamala. 

11.5.4 Schemat podpisu ElGamala z odzyskiwaniem komunikatów 

Schemat ElGamal i jego warianty (11.5.2) omówione do tej pory są wszystkimi losowymi 

schematami podpisów cyfrowych z dodatkiem (tj. Wiadomość jest wymagana jako dane wejściowe 

do algorytmu weryfikacji). Natomiast mechanizm podpisu Algorithm 11,81 ma funkcję, że 

komunikat można odzyskać z samego podpisu. W związku z tym ten wariant ElGamal zapewnia 

losowy podpis cyfrowy z odzyskiwaniem wiadomości. W przypadku tego schematu, przestrzeń 

podpisywania to ℳS = ℤ*
p, p jest liczbą pierwszą, a przestrzeń podpisu to S = ℤp x ℤq, q jest liczbą 

pierwszą , gdzie q dzieli (p - 1). Niech R będzie funkcją nadmiarowości ze zbioru wiadomości ℳ do 

ℳS. Generowanie klucza dla algorytmu 11.81 jest takie samo jak generowanie klucza DSA, z tym że 

nie ma ograniczeń dotyczących rozmiaru p i q 

11.81 Algorytm generowania i weryfikacji sygnatur Nyberg-Rueppel 

PODSUMOWANIE: podmiot A podpisuje komunikat m ∈ ℳ. Każda jednostka B może 

zweryfikować podpis A i odzyskać wiadomość m z podpisu. 

1. Generowanie podpisu. Jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

(a) Oblicz . 

(b) Wybierz losową tajną liczbę całkowitą k, 1 ≤ k ≤ q-1, i oblicza r = α-k mod p. 

(c) Oblicz . 

(d) Oblicz s = ae + k mod q. 

(e) Podpis A dla m jest parą (e,s). 

2. Weryfikacja. Aby zweryfikować podpis A (e, s) na m, B powinien wykonać następujące czynności: 

(a) Uzyskaj autentyczny klucz publiczny A (p , q ,α ,y). 

(b) Sprawdź, czy 0 < e < p; jeśli nie, odrzuć podpis. 

(c) Sprawdź, czy 0 ≤  s <q; jeśli nie, odrzuć podpis. 

(d) Oblicz v = αsy-e mod p i . 

(e) Sprawdź, czy ; jeśli em 62MR  odrzuci podpis. 

(f) Odzyskiwanie . 

Dowód, że weryfikacja podpisu działa. Jeśli A utworzył podpis, to v ≡ αsy-e  ≡ αs-ae ≡ αk (mod p). Tak 

więc  , zgodnie z wymaganiami. 

11.82 Przykład (generacja sygnatur Nyberga-Rueppela ze sztucznie małymi parametrami) 

Generowanie kluczy. Jednostka A wybiera liczby pierwsze p = 1256993 i q = 3571, gdzie q dzieli 



(p - 1); tutaj, (p - 1) = q = 352. A następnie wybiera losową liczbę g = 42077∈ ℤ*
p, i oblicza α = 

42077352 mod p = 441238. Od kiedy α ≠ 1,? generuje unikalną podgrupę cykliczną rzędu 3571 w ℤ*
p,. 

Wreszcie, A wybiera losową liczbę całkowitą a = 2774 i oblicza y = αa mod p = 1013657. Klucz 

publiczny A jest (p = 1256993, q = 3571 ,α 441238 , y = 1013657), podczas gdy klucz prywatny A to 

a = 2774. 

Generowanie podpisu. Aby podpisać wiadomość m, A oblicza  (wartość R(m) 

została wymyślona dla tego przykładu). A następnie losowo wybiera k = 1001, oblicza r = α-k mod p 

= 441238-1001 mod p = 1188935, , i s = (2774) (138207) + 1001 mod q = 

1088. Podpis dla m wynosi (e = 138207; s = 1088). 

Weryfikacja podpisu. B oblicza v = 4412381088 ⋅ 1013657-138207 mod 256993 = 504308 i 

. B sprawdza, czy i odzyskuje  

11.83 Uwaga (zabezpieczenie schematu podpisu Nyberg-Rueppel) 

(i) Ponieważ algorytm 11.81 jest wariantem podstawowego schematu ElGamal (algorytm 11.64), 

Obowiązują względy bezpieczeństwa uwagi 11.66. Podobnie jak DSA (Algorithm 11.56), to ElGamal 

mechanizm z odzyskiwaniem wiadomości opiera się na trudności dwóch powiązanych, ale odrębne 

problemy z logarytmem dyskretnym (patrz uwaga 11.58). 

(ii) Ponieważ algorytm 11,81 zapewnia odzyskiwanie wiadomości, odpowiednia funkcja redundancji 

R jest wymagane (patrz Uwaga 11.10) w celu ochrony przed fałszowaniem egzystencjalnym. Tak jak 

w przypadku RSA, multiplikatywny charakter tego schematu podpisu musi być starannie 

przemyślany przy wyborze funkcji redundancji R. Należy pamiętać o następującym możliwym ataku. 

Załóżmy, że  jest podpisem dla m. Następnie  dla pewnej 

liczby całkowitej k i s = ae + k mod q. Niech dla pewnej liczby całkowitej l. Jeśli 

s* = s + l mod q i , a następnie (e , s*) Jest prawidłowym podpisem dla  

Aby to zobaczyć, rozważ algorytm weryfikacji (krok 2 algorytmu 11.81). v ≡ αs y-e ≡ αs + l α-ae ≡ αk + l 

(mod p) i . Ponieważ , podrobiony podpis (e; s*) 

zostanie przyjęty jako ważny podpis dla m*. 

(iii) Kluczową sprawą jest weryfikacja, że 0 < e < p podane w kroku 2b algorytmu 11.81. 

Załóżmy, że (e; s) jest podpisem A dla wiadomości m. Wtedy  i s = ae + k mod q. 

Przeciwnik może użyć tego podpisu do obliczenia podpisu na wiadomości m* swojego wyboru. 

Określa e* tak, że e* ≡  i e* e (mod q). (Jest to możliwe dzięki Chińskiemu 

twierdzeniu o resztach (fakt 2.120). Para (e*; s) przejdzie algorytm weryfikacji pod warunkiem, że 0 

< e* <p nie jest sprawdzone. 

 

11.84 Uwaga (generalizacja sygnatur ElGamala z odzyskiwaniem komunikatów) Wyrażenie e = 

 w kroku 1c algorytmu 11,81 zapewnia relatywnie prosty sposób szyfrowania  z 

kluczem r i może być uogólnione na dowolny algorytm klucza symetrycznego. Niech E = {Er: r ∈ 

ℤp } będzie zbiorem transformacji szyfrowania, gdzie każdy Er jest indeksowany przez element r ∈ 

ℤ*
p  i jest bijekcją z  ℳS = ℤ*

p  do ℤ*
p . Dla dowolnego m ∈ ℳ wybierz losową liczbę całkowitą k, 1 

≤ k ≤ q - 1, oblicza się r =αk mod p, , i s = ae + k mod q. Para (e, s) jest podpisem dla m. 

Podstawowe równanie podpisu s = ae + k mod q jest środkiem do powiązania klucza prywatnego 

jednostki A i wiadomości z kluczem symetrycznym, który następnie może zostać użyty do odzyskania 

wiadomości przez dowolny inny podmiot w pewnym późniejszym czasie. 

11.6 Jednorazowe podpisy cyfrowe 

Jednorazowe schematy podpisu cyfrowego są mechanizmami podpisu cyfrowego, które można 

wykorzystać do podpisania co najwyżej jednej wiadomości; w przeciwnym razie można sfałszować 

podpisy. Dla każdej podpisanej wiadomości wymagany jest nowy klucz publiczny. Informacje 

publiczne niezbędne do weryfikacji jednorazowych podpisów są często określane jako parametry 

walidacji. Kiedy jednorazowe podpisy są łączone z technikami uwierzytelniania parametrów 

walidacji, możliwe są liczne sygnatury (patrz 11.6.3, gdzie opisano drzewa uwierzytelniania). 



Większość, ale nie wszystkie, jednorazowych schematów podpisu cyfrowego ma tę zaletę, że 

generowanie i weryfikacja sygnatur są bardzo wydajne. Jednorazowe schematy podpisu cyfrowego 

są przydatne w aplikacjach takich jak karty chipowe, gdzie wymagana jest niska złożoność 

obliczeniowa. 

11.6.1 Schemat jednorazowego podpisu Rabina 

Schemat jednorazowego podpisu Rabina był jedną z pierwszych propozycji jakiegokolwiek podpisu 

cyfrowego. Pozwala na podpisanie pojedynczej wiadomości. Weryfikacja podpisu wymaga interakcji 

między osobą podpisującą a weryfikatorem. W przeciwieństwie do innych schematów podpisu 

cyfrowego, weryfikację można wykonać tylko raz. Chociaż nie jest to praktyczne, zostało to 

przedstawione tutaj ze względów historycznych. Zapis używany w tej sekcji został przedstawiony w 

Tabeli 11.7. 

 

Symbol   Znaczenie 

M0    0l = ciąg wszystkich bitów długości l. 

M0(i)    0l-e||be-1 … b1b0 gdzie be-1 … b1b0 jest binarną reprezentacją i. 

𝒦    zestaw l-bitowych łańcuchów. 

E    zestaw przekształceń kodowania indeksowanych przez przestrzeń kluczy K. 

Et    transformacja szyfrowania należąca do E z t ∈ 𝒦 . Każdy Et mapuje łańcuchy 

l-   bitowe do łańcuchów l-bitowych. 

h    publicznie znanąa funkcjaę skrótu jednokierunkowego z {0,1}* do {0,1}l. 

n    ustaloną dodatnią liczbę całkowitą, która służy jako parametr bezpieczeństwa. 

 

11.85 Generowanie klucza algorytmu dla schematu jednorazowego podpisu Rabina 

PODSUMOWANIE: każda jednostka A wybiera schemat szyfrowania E z kluczem symetrycznym, 

generuje 2n losowych łańcuchów bitowych i tworzy zestaw parametrów walidacji. 

Każda jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

1. Wybierz schemat szyfrowania klucza symetrycznego E (np. DES). 

2. Wygeneruj 2n losowych tajnych ciągów k1 , k2, … ,k2n ∈ 𝒦, każdy o długości bitowej l. 

3. Oblicz yi = Eki (M0 (i)), 1 ≤  i ≤ 2n. 

4. Klucz publiczny A to (y1, y2 , ..., y2n); Klucz prywatny A to (k1 , k2, … ,k2n) 

11.86 Algorytm Rabin generowania i weryfikacji sygnatur jednorazowych 

PODSUMOWANIE: jednostka A sygnalizuje binarną wiadomość m o dowolnej długości. 

Weryfikacja podpisu jest interaktywna z A. 

1. Generowanie podpisu. Jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

(a) Oblicz h(m). 

(b) Oblicz si = Eki (h(m)), 1 ≤ i ≤ 2n. 

(c) Podpis A dla m to (s1; s2;:::; s2n). 

2. Weryfikacja. Aby zweryfikować podpis A (s1, s2, … , s2n) na m, B powinien: 

(a) Uzyskać autentyczny klucz publiczny A (y1, y2, …, y2n). 

(b) Oblicz h(m). 

(c) Wybierz n odrębnych liczb losowych rj, 1 ≤  rj ≤ 2n, dla 1≤ j ≤ n. 

(d) Wniosek od A klucze krj, 1 ≤  j ≤ n. 

(e) Sprawdź autentyczność odebranych kluczy, obliczając zj = Ekrj (M0(rj)) i sprawdzając, czy zj = 

yrj, dla każdego 1 ≤  j ≤ n. 

(f) Sprawdź, czy srj = Ekrj (h(m)), 1 ≤  j ≤ n. 

11.87 Uwaga (rozmiary kluczy dla jednorazowych podpisów Rabina) Ponieważ Et wyświetla l 

bitów (patrz Tabela 11.7), klucze publiczne i prywatne w algorytmie 11.86 każdy składają się z 2nl 

bitów. Dla n = 80 i l = 64 klucze mają długość 1280 bajtów. 

11.88 Uwaga (rozstrzyganie sporów) W celu rozwiązania potencjalnych sporów między osobą 

podpisującą A i weryfikatorem B przy użyciu algorytmu 11.86 stosuje się następującą procedurę: 

1. B dostarcza zaufaną stronę trzecią (TTP) za pomocą m i podpisu (s1, s2, …, s2n). 

2. TTP otrzymuje k1, k2, …,k2n z A. 



3. TTP weryfikuje autentyczność klucza prywatnego poprzez obliczenie zi = Eki (M0(i)) 

i sprawdzanie, czy yi = zi, 1≤ i ≤ 2n. Jeśli to się nie powiedzie, reguły TTP na korzyść B (tj. 

podpis jest uważany za ważny). 

4. TTP oblicza ui = Eki(h(m)), 1≤ i ≤ 2n. Jeśli ui = si dla co najwyżej n wartości  i, 1≤ i ≤ 2n, podpis 

jest uznawany za fałszerstwo, a zasady TTP na korzyść A (który zaprzecza, że utworzył podpis). Jeśli 

n + 1 lub więcej wartości i daje ui = si, podpis jest uważany za ważny, a zasady TTP na korzyść B. 

11.89 Uwaga (uzasadnienie dla protokołu rozstrzygania sporów) Uzasadnienie rozstrzygania 

sporów w schemacie jednorazowego podpisu Rabina, jak przedstawiono w nocie 11.88, jest 

następujące. Jeśli B spróbuje sfałszować sygnaturę A na nowej wiadomości m’, B albo musi określić 

co najmniej jeszcze jeden klucz k0 tak, aby co najmniej n + 1 wartości i dawało ui = si, albo określało 

m0 tak, że h(m) = h(m’). To powinno być niemożliwe do wykonania, jeśli algorytm klucza 

symetrycznego i funkcja skrótu zostaną odpowiednio wybrane. Jeśli A spróbuje stworzyć podpis, 

który później może zdyskwalifikować, A musi upewnić się, że ui = si dla dokładnie n wartości i i mieć 

nadzieję, że B wybierze te wartości w kroku 2c procedury weryfikacyjnej, której 

prawdopodobieństwo jest tylko  

11.90 Uwaga (jednorazowość algorytmu 11.86) A może podpisać najwyżej jedną wiadomość z 

danym kluczem prywatnym w schemacie jednorazowym Rabina; w przeciwnym razie A (z dużym 

prawdopodobieństwem) ujawni n + 1 lub więcej wartości klucza prywatnego i umożliwi B (i być 

może współpracownikom) fałszowanie podpisów w nowych wiadomościach (patrz Uwaga 11.89). 

Podpis można zweryfikować tylko raz bez (z wysokim prawdopodobieństwem) przedkładania więcej 

niż n prywatnych wartości 2n. 

11.6.2 System podpisu jednorazowego Merkle 

Schemat jednorazowego podpisu elektronicznego Merkle (Algorithm 11.92) różni się znacznie od 

tego z Rabin (Algorithm 11.86), że weryfikacja podpisu nie jest interaktywna z osobą podpisującą. 

Do uwierzytelnienia parametrów sprawdzania poprawności utworzonych w algorytmie 11.91 

wymagany jest TTP lub inny zaufany sposób. 

11.91 Generowanie klucza algorytmu dla schematu jednorazowych podpisów Merkle 

PODSUMOWANIE: aby podpisywać n-bitowe wiadomości, A generuje parametry t = n + [lg n] + 1. 

Każda jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

1. Wybierz t = n + [lg nc] + 1 losowe tajne ciągi k1, k2, …,kt każda o długości bitowej l. 

2. Oblicz vi = h(ki), 1 ≤ i ≤  t. W tym przypadku h jest funkcją haszującą odporną na obrazowanie 

h: {f0,1}* → {0,1}l (patrz  9.2.2). 

3. Klucz publiczny A to (v1, v2, …,vt); Klucz prywatny A to (k1, k2, …,kt). 

Aby podpisać n-bitową wiadomość m, tworzony jest bitstring w = m||c, gdzie c jest binarną 

reprezentacją dla liczby 0 w m. c przyjmuje się, że jest to bitstring o długości bitowej [lg n] + 1 z 

bitami wyższego rzędu wypełnionymi zerami, jeśli to konieczne. Stąd w jest łańcuchem bitowym o 

długości bitowej t = n + [lg n] + 1. 

11.92 Algorytm Merkle jednorazowe generowanie i weryfikacja sygnatur 

PODSUMOWANIE: jednostka A podpisuje binarną wiadomość m o długości bitowej n. Każda 

jednostka B może zweryfikować ten podpis za pomocą klucza publicznego A. 

1. Generowanie podpisu. Jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

(a) Oblicza c, binarną reprezentację liczby 0 w m. 

(b) Forma w = m||c = (a1a2...at). 

(c) Określić pozycje współrzędnych i1 < i2 <… < iu w w tak, że aij = 1, 

1 ≤  j ≤  u. 

(d) Niech sj = kij, 1 ≤  j ≤  u. 

(e) Podpis A dla m to (s1, s2, …,su). 

2. Weryfikacja. Aby zweryfikować podpis A (s1, s2, …,su) na m, B powinien: 

(a) Uzyskaj autentyczny klucz publiczny A (v1, v2, …,vt). 

(b) Oblicza c, binarną reprezentację liczby 0 w m. 

(c) Forma w = m||c = (a1a2…at). 

(d) Określić pozycje współrzędnych i1 < i2 < … < iu w w tak, że aij = 1, 1 ≤  j ≤  u. 



 

(e) Zaakceptować podpis wtedy i tylko wtedy, gdy vij = h(sj) dla wszystkich 1 ≤  j ≤  u.. 

11.93 Uwaga (zabezpieczenie schematu jednorazowego podpisu Merkle) Niech m będzie 

komunikatem, w = m||c łańcuch bitowy utworzony w kroku 1b algorytmu 11.92 i (s1, s2, …,su) podpis 

dla m. Jeśli h jest funkcją mieszającą odporną na obrazowanie, następujący argument pokazuje, że 

nie można sfałszować podpisu dla komunikatu m’ ≠ m. Niech w’ = m’||c’ gdzie c’ jest łańcuchem (]lg 

n] + 1), który jest binarną reprezentacją liczby zer w m’. Ponieważ przeciwnik ma dostęp tylko do tej 

części prywatnej osoby podpisującej, która składa się z (s1, s2, …,su), zestaw pozycji współrzędnych 

w m’ mających 1 musi być podzbiorem pozycji współrzędnych w m mającym 1 (w przeciwnym razie, 

m’ będzie miało 1 w pewnym położeniu, gdzie m ma 0, a przeciwnik będzie wymagał elementu 

klucza prywatnego nie ujawnionego przez osobę podpisującą). Ale oznacza to, że m’ ma więcej zer 

niż m, a c’ > c (gdy są uważane za liczby całkowite). W tym przypadku c’ będzie miało wartość 1 w 

pewnym miejscu, gdzie c ma wartość 0. Przeciwnik będzie wymagał prywatnego elementu klucza, 

odpowiadającego tej pozycji, który nie został ujawniony przez osobę podpisującą. 

11.94 Uwaga (przechowywanie i wymagania obliczeniowe algorytmu 11.92) 

(i) Aby podpisać n-bitową wiadomość m, która ma k, wymaga l ⋅(n + [lg n] + 1) bitów miejsce na 

przechowywanie dla parametrów walidacji (klucz publiczny) i l ⋅ (n + [lg n] + 1) bitów dla 

prywatnego klucz. Podpis wymaga l ⋅ (k + k’) bitów pamięci, gdzie k’ jest liczbą 1 w binarnej 

reprezentacji n - k. Na przykład, jeśli n = 128, l = 64, i k = 72, następnie każdy z kluczy publicznych 

i prywatnych wymaga 8704 bitów (1088 bajtów). Podpis wymaga 4800 bitów (600 bajtów). 

(ii) Klucz prywatny może zostać zmniejszony poprzez utworzenie ki z jednej wartości początkowej. 

Na przykład, jeśli k* jest ciągiem bitowym o długości bitowej co najmniej l, a następnie form ki = h 

(k*||i), 1 ≤ i ≤ t. Ponieważ tylko nasiona k* muszą być przechowywane, rozmiar klucza prywatnego 

jest drastycznie zredukowany. 

(iii) Generowanie podpisu jest bardzo szybkie, nie wymagające obliczeń. Weryfikacja podpisu 

wymaga oceny funkcji mieszania dla wartości mniejszej niż n + [blg n] + 1. 

11.95 Uwaga (poprawa wydajności schematu jednorazowego Merkle) Algorytm 11.92 wymaga 

bitów l ⋅(n + [lg n] + 1) dla każdego klucza publicznego i prywatnego. Klucz publiczny musi być 

koniecznie tak duży, ponieważ algorytm podpisywania uwzględnia pojedyncze bity wiadomości. 

Schemat może być bardziej efektywny, jeśli algorytm podpisywania uwzględnia więcej niż jeden bit 

na raz. Załóżmy, że podmiot A chce podpisać wiadomość-bitową m. Zapisz m = m1||m2||…||mt, gdzie 

każdy element ma długość bitową k, a każdy reprezentuje liczbę całkowitą od 0 do 2k-1 włącznie. 

Zdefiniuj  U może być reprezentowane przez lgU ≤  [lg t] + 1 + k bitów. 

Jeśli r = [([lg t] + 1 + k) / k], to U można zapisać w postaci binarnej jako U = u1||u2||…||ur, gdzie każdy 

z ui ma długość bitową k. Tworzy łańcuch bitów w = m1||m2||…mt||u1||u2||…||ur. Wygeneruj t + r 

losowe łańcuchy bitowe k1, k2,…,kt + r i oblicza vi = h2k-1(ki), 1 ≤ i ≤ t + r. Klucz prywatny dla 

zmodyfikowanego schematu to (k1, k2,…,kt + r), a kluczem publicznym jest (v1, v2,…,vt + r). Formuje 

podpis (s1, s2,…,st + r) gdzie si = hmi(ki), 1 ≤ i ≤ t, i si = hui (kt + i), 1 ≤  ja ≤ r. Tutaj hc oznacza kompozycję 

c-fold składającą się z samego siebie. Podobnie jak w pierwotnym schemacie (algorytm 11.92), bity 

dołączone do komunikatu działają jako suma kontrolna (patrz Uwaga 11.93) w następujący sposób. 

Biorąc pod uwagę element si = ha(kj), przeciwnik może łatwo obliczyć ha +δ(kj) dla 0 ≤ δ ≤ 2k -a, ale 

nie jest w stanie obliczyć ha-δ dla każdego δ > 0 jeśli h jest jednokierunkową funkcją skrótu. Aby 

stworzyć podpis na nowej wiadomości, przeciwnik może jedynie zmniejszyć wartość sumy 

kontrolnej, co uniemożliwi mu obliczenie wymaganych wartości skrótu na dołączonych kr bitach. 

11.96 Przykład (podpisywanie więcej niż jednego bitu naraz) Ten przykład ilustruje modyfikację 

schematu Merkle opisanego w nocie 11.95. Niech m = m1||m2||m3||m4 gdzie m1 = 1011, m2 = 0111, 

m3 = 1010, a m4 = 1101. m1, m2, m3 i m4 to binarne reprezentacje odpowiednio 11, 7, 10 i 13. U = (16 

- m1) + (16 - m2) + (16 - m3) + (16-m4) = 5 + 9 + 6 + 3 = 23. W binarnym, U = 10111. Formuje w = 

m||0001 0111. Podpis jest (s1, s2, s3, s4,  s5, s6) gdzie s1 = h11(k1), s2 = h7 (k2), s3 = h10(k3), s4 = h13(k4), 

s5 = h1(x5), i s6 = h7 (x6). Jeśli przeciwnik próbuje zmienić wiadomość, może zastosować tylko funkcję 

h do jakiegoś si. Powoduje to, że suma użytych wykładników (tj. Σmi) rośnie, a zatem t2d - Σmi maleje. 

Przeciwnik nie może modyfikować dwóch ostatnich bloków, ponieważ h-1 jest wymagany do 



zmniejszenia sumy. Ale ponieważ h jest odporna na obrazowanie, h-1 nie może być obliczony przez 

przeciwnika. 

11.6.3 Drzewa uwierzytelniania i podpisy jednorazowe 

13.4.1 opisuje podstawową strukturę drzewa uwierzytelniania i opisuje, w jaki sposób takie drzewo 

może być użyte, między innymi, do uwierzytelnienia dużej liczby publicznych parametrów walidacji 

dla jednorazowego schematu podpisu. Ta sekcja opisuje drzewo uwierzytelniania howan w 

połączeniu z jednorazowym schematem podpisu, aby zapewnić schemat, który pozwala na wiele 

podpisów. Mały przykład posłuży do zilustrowania, jak to się robi. 

11.97 Przykład (drzewo uwierzytelniania dla jednorazowego schematu Merkle'a) Rozważ 

schemat podpisu jednorazowego algorytmu 11.92 do podpisywania wiadomości n-bitowych. Niech 

h: {0,1}* → {0,1}l jest odporną na obrazowanie funkcją mieszającą i t = n + [lg n] + 1. Rysunek 11.7 

ilustruje drzewo binarne o 5 wierzchołkach utworzone przez jednostkę A w trakcie podpisywania 

pięciu komunikatów m0, m1, m2, m3, m4. 

 

 
Każdy wierzchołek drzewa jest powiązany z jednym z pięciu komunikatów. Dla wierzchołka 

związanego z komunikatami ,mi  A wybrał Xi = (x1i, x2i, …, xti), Ui = (u1i, u2i ,…, uti) i Wi = (w1i, 

w2i ,…,wti), 0 ≤ i ≤ 4, których elementami są losowe łańcuchy bitowe. Z tych list A wyliczył Yi = (h 

(xji): 1 ≤ j ≤ t), Vi = (h(uji): 1 ≤ j ≤ t) i Zi = (h(wji): 1 ≤ j ≤ t). Zdefiniuj h(Yi) = h (h(x1i)||h(x2i)|| …||h 

(xti)) dla 0 ≤  i ≤ 4, i zdefiniuj h(Vi) i h(Zi) w sposób analogiczny. Oznaczenie Merkle jednorazowym 

podpisem mi przy użyciu klucza prywatnego Xi przez SA(mi,Xi), 0 ≤ i ≤  4. Yi jest zbiorem parametrów 

walidacji podpisu SA (mi, Xi). Na koniec, niech Ri = h(h(Yi)||h(Vi)||h(Zi)), 0 ≤  i ≤ 4. Zbiory Ui i Wi 

są używane do podpisywania etykiet wierzchołków potomnych. Podpis na wierzchołku R0 jest 

oznaczeniem zaufanej strony trzeciej (TTP). Aby opisać, w jaki sposób drzewo służy do 

weryfikowania podpisów, należy wziąć pod uwagę m4 i podpis SA(m4, X4). Osoba podpisująca A 

najpierw dostarcza weryfikatorowi B parametry sprawdzania poprawności Y4. Weryfikator sprawdza 

podpis jednorazowy Merkle za pomocą kroku 2 algorytmu 11.92. B musi wtedy być przekonany, że 

Y4 jest autentycznym zestawem parametrów walidacji stworzonych przez A. Aby to osiągnąć, A 

dostarcza B sekwencję wartości wyliczoną w poniższych krokach: 

1. h(V4), h(Z4); B oblicza h(Y4), a następnie R4 = h(h(Y4)||h(V4)||h(Z4)). 

2. SA(R4 , W1) i Z1; B weryfikuje podpis na R4 za pomocą algorytmu 11.92. 

3. h(Y1), h(V1); B oblicza h(Z1), a następnie R1 = h(h(Y1)||h(V1)||h(Z1)). 

4. SA (R1, U0) i V0; B weryfikuje podpis za pomocą algorytmu 11.92. 

5. h(Y0), h(Z0); B oblicza h(V0), a następnie R0 = h(h(Y0)||h(V0)||h(Z0)). 

6. podpis TTP dla R0; B weryfikuje podpis TTP za pomocą algorytmu odpowiednio do mechanizmu 

podpisu dla TTP. 

Drzewo binarne na 5 wierzchołkach może zostać przedłużone w nieskończoność z dowolnego liścia 

jako więcej sygnatur jest tworzonych przez A. Długość najdłuższej ścieżki uwierzytelniania (lub 

równoważnie, głębokość drzewa) określa ich maksymalną ilość informacji, którą A musi zapewnić 

B, aby B zweryfikowało sygnaturę komunikatu powiązanego z wierzchołkiem. musi dostarczyć B, 

aby B zweryfikowało podpis komunikatu związanego z wierzchołkiem. 

 

11.6.4 System jednorazowych podpisów GMR 

Program Goldwasser, Micali i Rivest (GMR) (Algorithm 11.102) to jednorazowy schemat podpisu, 



który wymaga pary permutacji pozbawionych pazurów (patrz definicja 11.98). W połączeniu z 

procedurą uwierzytelniania drzewa zapewnia mechanizm do podpisania więcej niż jednej 

wiadomości. Schemat GMR jest wart uwagi, ponieważ był pierwszym mechanizmem cyfrowego 

podpisu, który został zabezpieczony przed adaptacyjnym atakiem typu "wybierz wiadomość". 

Chociaż program GMR nie jest praktyczny, zaproponowano jego warianty, które sugerują, że pojęcie 

to nie ma czysto teoretycznego znaczenia. 

11.98 Definicja Niech gi: X → X, i = 0 , 1, być dwiema permutacjami zdefiniowanymi na skończonym 

zbiorze X. mówi się, że g0 i g1 są parami permutacji pozbawionymi pazurów, jeśli obliczenie x jest 

niewykonalne z obliczeń x, y ∈ X takie, że g0(x) = g1(y). Potrójny (x, y, z) elementów z X z g0(x) = 

11.6.4 System jednorazowych podpisów GMR 

Program Goldwasser, Micali i Rivest (GMR) (Algorithm 11.102) to jednorazowy schemat podpisu, 

który wymaga pary permutacji pozbawionych pazurów (patrz definicja 11.98). W połączeniu z 

procedurą uwierzytelniania drzewa zapewnia mechanizm do podpisania więcej niż jednej 

wiadomości. Schemat GMR jest wart uwagi, ponieważ był pierwszym mechanizmem cyfrowego 

podpisu, który został zabezpieczony przed adaptacyjnym atakiem typu "wybierz wiadomość". 

Chociaż program GMR nie jest praktyczny, zaproponowano jego warianty, które sugerują, że pojęcie 

to nie ma czysto teoretycznego znaczenia. 

11.98 Definicja Niech gi: X → X, i = 0; 1, być dwiema permutacjami zdefiniowanymi na skończonym 

zbiorze X. mówi się, że g0 i g1 są parami permutacji pozbawionymi pazurów, jeśli obliczenie x jest 

niewykonalne z obliczeń x,y ∈ X takie, że g0 (x) = g1(y). Potrójny (x, y, z) elementów z X z g0(x) = 

g1(y) = z nazywany jest pazurem. Jeśli oba gi, i = 0, 1, mają właściwość, która została podana jako 

dodatkowe informacje jest obliczeniowo możliwe do ustalenia odpowiednio g-1
0, g

-1
1, permutacje 

nazywane są parami permutacji bez pazurów. 

Aby g0, g1 było parą wolną od pazurów, obliczając g-1
i(x), zarówno dla i = 0, jak i 1, musi być 

obliczeniowo niewykonalne dla zasadniczo wszystkich x ∈ X. Dla, jeśli g-1
1 (i podobnie dla g-1

0) 

może być skutecznie obliczyć, można wybrać x ∈ X, obliczamy g0(x) = z i g- 1
1(z) = y, aby uzyskać 

pazur (x , y , z). 

11,99 Przykład (para permutacji bez pazurów) Niech n = pq gdzie p ≡ 3 (mod 4) i q ≡ 7 (mod 8). 

Do tego wyboru p i q,  (-1/n) = 1 ale -1 ∉ Qn i (2/n) = -1. Tutaj, (./n) oznacza symbol Jacobiego 

(definicja 2.147). Zdefinuj Dn = {x: (x/n) = 1 i 0 < x < n/2}. Zdefiniuj g0: Dn → Dn i g1: Dn → Dn wg 

 
Jeśli faktoring n jest nieusuwalny, to g0, g1 tworzą parę permutacji pozbawionych pazurów; To może 

być rozumiane w następujący sposób. 

(i) (g0 i g1 są permutacjami na Dn) Jeśli g0(x) = g0(y), to x2 ≡ y2 (mod n) (x2 ≡ -y2 (mod n) nie jest 

możliwe od -1 ∉ Qn), skąd x ≡ ±y (mod n). Od 0 < x, y < n/2, następnie x = y, a zatem g0 jest 

permutacją na Dn. Podobny argument pokazuje, że g1 jest permutacją na Dn.  

(ii) (g0 i g1 są wolne od pazurów) Załóżmy, że istnieje skuteczna metoda wyszukiwania x , y ∈ Dn 

takie, że g0(x) = g1(y). Następnie x2 ≡ 4y2 (mod n) (x2 ≡ -4y2 (mod n) jest niemożliwe od -1 ∉ Qn), 

skąd (x-2y) (x + 2y) ≡ 0 (mod n). Ponieważ  (x/n) = 1 i (±2y/n) = -1, x ≢ ±2y (mod n), a zatem gcd 

(x-2y; n) daje nietrywialny współczynnik n. Jest to sprzeczne z założeniem, że faktoring n jest trudny 

do usunięcia.  

(iii) (g0, g1 jest parą wolną od pazurów) Znajomość faktoryzacji n pozwala na obliczenie g-1
0 i g

-1
1. 

Stąd, g0, g1 jest parą permutacji pozbawioną pazurów.  

Poniższy przykład ilustruje ogólną konstrukcję podaną w przykładzie 11.99 

11.100 Przykład (para permutacji wolnych od pazurów dla sztucznie małych parametrów) 
Niech p = 11, q = 7, i n = pq = 77. D77 = {x: (x/n} = 1 i 0 < x < 38} = {1; 4; 6; 9; 10; 13; 15, 16; 17; 

19; 23; 24; 25; 36; 37}. Poniższa tabela opisuje g0 i g1. 



 
 

Zauważ ,że g0 i g1 są permutacjami na D77 

  

11.101 Algorytm Generowanie kluczy dla systemu GMR jednorazowego podpisu 

PODSUMOWANIE: każda istota wybiera parę permutacji pozbawionych pazurów i parametr 

sprawdzania poprawności. Każda jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

1. Wybierz parę g0, g1 permutacji pozbawionych pazurów na pewnym zbiorze X. (Jest to "zapadnia" 

w tym, że A może obliczyć g-1
0 i g

-1
1.) 

2. Wybierz losowy element r ∈ X. (r jest nazywany parametrem sprawdzania poprawności). 

3. Klucz publiczny A to (g0 , g1 , r); Klucz prywatny A to (g-1
0; g

-1
1). 

Poniżej, zapis dla składu funkcji g0, g1, zwykle oznaczony jako g0∘gl (patrz definicja 1.33), jest 

uproszczony do g0g1. Również (g0g1) (r) zostanie zapisane jako g0g1 (r).  Przestrzeń podpisu ℳS 

składa się z ciągów binarnych, które nie zawierają prefiksu (patrz uwaga 11.103). 

11.102 Algorytm GMR jednorazowego generowania i weryfikacji sygnatury 

PODSUMOWANIE: Znaki binarne ciąg m = m1m2…mt. B weryfikuje za pomocą klucza publicznego 

A. 

1. Generowanie podpisu. Jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

(a) Oblicz  

(b) Podpis A dla m to Sr(m). 

2. Weryfikacja. Aby zweryfikować podpis A Sr(m) na m, B powinien wykonać następujące czynności: 

(a) Uzyskaj autentyczny klucz publiczny A (g0, g1, r). 

(b) Oblicz . 

(c) Zaakceptuj podpis wtedy i tylko wtedy, gdy r’= r. 

Dowód, że weryfikacja podpisu działa.  

 

 
 

Zatem r’ = r, co wymagane 

 

11.103 Uwaga (kodowanie wiadomości i bezpieczeństwo) Zestaw komunikatów, które można 

podpisać przy użyciu algorytmu 11.102, musi pochodzić z zestawu ciągów binarnych, które nie 

zawierają prefiksu. (Na przykład 101 i 10111 nie mogą znajdować się w tej samej przestrzeni, 

ponieważ 101 jest przedrostkiem 10111.) Jedną z metod osiągnięcia tego jest zakodowanie binarnego 

ciągu b1b2…bl jako b1b1b2b2…blbl01. Aby zobaczyć, dlaczego wymóg wolny od prefiksu jest 

konieczny, załóżmy, że m = m1m2…mt jest komunikatem, którego sygnatura to 

 
wtedy przeciwnik może łatwo znaleźć prawidłowy podpis dla m’ od Sr(m) przez obliczenia 

 

 
11.104 Uwaga (jednorazowość algorytmu 11.102) Aby zobaczyć, że schemat podpisu GMR jest 

schematem jednorazowym, przypuśćmy, że dwa wolne od prefisku wiadomości m = m1m2… mt i m’ 



= n1n2…nu są podpisane przy użyciu tego samego parametru sprawdzania poprawności r. Wtedy  

i . W związku z tym, 

. Ponieważ przestrzeń komunikatów jest wolna od 

prefiksów, istnieje najmniejszy indeks h ≥ 1, dla którego  mh ≠ nh. Ponieważ każde gj jest bijekcją, 

wynika, że  

 

 

Biorąc , a , przeciwnik ma pazur (x, y, gmh(x)). 

Narusza to podstawową przesłankę, że wykrycie pazurów jest niemożliwe obliczeniowo. Należy 

zauważyć, że nie musi to oznaczać, że podpis pod nową wiadomość może być sfałszowany. W 

szczególnym przypadku podanym w Przykładzie 11.99, znalezienie pazurów wpływa na moduł n i 

pozwala każdemu na podpisanie nieograniczonej liczby nowych wiadomości (tj. Możliwe jest 

całkowite zerwanie systemu). 

11.105 Przykład (GMR ze sztucznie małymi parametrami.) 

Generowanie kluczy. Niech n, p, q, g0, g1 będą tymi podanymi w Przykładzie 11.100. A wybiera 

parametr sprawdzania poprawności r = 15 ∈ D77. 

Generowanie podpisu. Niech m = 1011000011 będzie wiadomością do podpisu. Następnie 

 
Podpis A dla wiadomości m to 23.  

Weryfikacja podpisu. Aby zweryfikować podpis, B oblicza  

 
Od r = r’, B akceptuje podpis. ?  

Schemat GMR z drzewkami uwierzytelniania 

W celu podpisania wielu wiadomości za pomocą schematu jednorazowych podpisów GMR 

(Algorytm 11.102) wymagane są drzewa uwierzytelniające (patrz 13.4.1). Chociaż koncepcyjnie 

podobny do metody opisanej w rozdziale 11.6.3, do tworzenia sygnatury używane są tylko liście. 

Przed podaniem szczegółów konieczny jest przegląd i dodatkowa notacja. 

11.106 Definicja Pełne drzewo binarne z poziomami k jest drzewem binarnym, które ma 2k+1-1 

wierzchołków i 2k liści. Mówi się, że liście znajdują się na poziomie k drzewa.  

Niech T będzie pełnym drzewem binarnym z poziomami k. Wybierz parametry publiczne Y1, Y2,…, 

Yn gdzie n = 2k. Tworzyć drzewo uwierzytelniania T* z T z etykietą główną R (patrz poniżej). R ma 

certyfikat przez TTP i umieszczone w publicznie dostępnym pliku. T* można teraz użyć do 

uwierzytelnienia dowolnego Yi, podając wartości ścieżki uwierzytelniania powiązane ze ścieżką 

uwierzytelniania dla Yi. Każdy Yi może teraz być użyty jako publiczny parametr r dla schematu 

GMR. Szczegóły dotyczące budowy drzewa uwierzytelniania T* teraz wykonaj. 

Drzewo T* jest skonstruowany rekurencyjnie. Dla wierzchołka głównego wybierz wartość r i dwa t-

binarne ciągi rL i rR. Podpisz ciąg rL||rR ze schematem GMR, używając publicznej wartości r. Etykieta 

dla korzenia składa się z wartości r, rL, rR i Sr(rL||rR). Aby uwierzytelnić potomki wierzchołka 

głównego, wybierz t-bitowe ciągi binarne b0L, b1L, b0R i b1R. Etykieta dla lewego potomka korzenia 

jest zbiorem wartości rL, b0L, b1L, SrL (b0L||b1L), a etykieta dla prawego dziecka to rR, b0R, b1R, SrR 

(b0R||b1R). Używając łańcuchów b0L, b1L, b0R i b1R jako publicznych wartości dla mechanizmu 

podpisu, można skonstruować etykiety dla potomków potomków roota. Kontynuując w ten sposób, 

każdy wierzchołek T* można oznaczyć. Metoda została przedstawiona na rysunku 11.8. 



 

 

 
 

Każdy liść drzewa uwierzytelniania T* może być użyty do podpisania innej wiadomości binarnej m. 

Procedura podpisywania wykorzystuje parę permutacji g0, g1 bez pazurów. Jeśli m jest binarną 

wiadomością do podpisania, a x jest publicznym parametrem w etykiecie liścia, który nie został użyty 

do podpisania żadnej innej wiadomości, to podpis dla m składa się zarówno z Sx(m), jak i z etykiet 

ścieżki uwierzytelniania . 

 

11.7 Inne schematy podpisów 

Schematy podpisów opisane w tej sekcji nie wchodzą w naturalny sposób w ogólne ustawienia 11.3 

(RSA i powiązane schematy podpisów), 11.4 (schematy podpisów Fiata-Shamira), 11.5 (DSA i 

powiązane schematy podpisów) lub 11.6 (jednorazowe cyfrowe podpisy). 

11.7.1 Arbitrażowe podpisy cyfrowe 

11.107 Definicja Arbitrażowy schemat podpisu cyfrowego jest mechanizmem cyfrowego podpisu, 

wymagającym bezwzględnie zaufanej strony trzeciej (TTP) jako części generowania i weryfikacji 

sygnatury. Algorytm 11.109 wymaga algorytmu szyfrowania symetrycznego E = {Ek: k ∈ 𝒦} gdzie 

𝒦 jest przestrzenią kluczy. Załóżmy, że wejścia i wyjścia każdego Ek są łańcuchami l-bitowymi, i 

niech h: {0,1}* → {0,1}l może być jednokierunkową funkcją skrótu. TTP wybiera klucz kT ∈ 𝒦, 

który utrzymuje w tajemnicy. Aby zweryfikować podpis, jednostka musi współdzielić klucz 

symetryczny z TTP. 

11.108 Generowanie klucza dla arbitrażowych podpisów 

PODSUMOWANIE: każda jednostka wybiera klucz i transportuje go potajemnie z autentycznością 

do TTP. 

Każda jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

1. Wybierz losowy tajny klucz kA ∈ 𝒦. 

2. W tajemnicy i w jakiś autentyczny sposób udostępnij kA TTP. 

11.109 Algorytm Generowanie podpisu i weryfikacja podpisów pod arbitrażem 

PODSUMOWANIE: podmiot A generuje podpisy za pomocą EkA. Każda jednostka B może 

weryfikować podpis A przy współpracy TTP. 

1. Generowanie podpisu. Aby podpisać wiadomość m, podmiot A powinien wykonać następujące 

czynności: 

(a) A oblicza H = h(m). 

(b) Szyfruje H z E, aby uzyskać u = EkA (H). 

(c) A wysyła wraz z pewnym ciągiem identyfikacyjnym IA do TTP. 

(d) TTP oblicza E-1
kA(u) aby uzyskać H. 

(e) TTP oblicza s = EkT(H||IA) i wysyła s do A. 

(f) Podpis A dla m to s. 

2. Weryfikacja. Każda jednostka B może zweryfikować podpis A na m, wykonując następujące 

czynności: 

(a) B oblicza v = EkB (s). 

(b) B wysyła v i niektóre ciągi identyfikacyjne IB do TTP. 

(c) TTP oblicza E-1
kB(v), aby uzyskać s. 



(d) TTP oblicza E-1
kT, aby uzyskać H||IA. 

(e) TTP oblicza w = EkB(H||IA) i wysyła w do B. 

(f) B oblicza E-1
kB(w), aby uzyskać H||IA. 

(g) B oblicza H’ = h(m) z m. 

(h) B akceptuje podpis wtedy i tylko wtedy, gdy H’ = H. 

11.110 Uwaga (zabezpieczenie arbitrażowego schematu podpisu) Zabezpieczenie algorytmu 

11.109 oparte jest na wybranym schemacie szyfrowania klucza symetrycznego oraz na możliwości 

autentycznego rozdawania kluczy uczestnikom. 13.3 omawia techniki dystrybucji kluczy poufnych. 

11.111 Uwaga (charakterystyka wydajności podpisów arbitrażowych) Ponieważ algorytmy 

klucza symetrycznego są zazwyczaj znacznie szybsze niż techniki klucza publicznego, generowanie 

i weryfikacja sygnatur algorytmem 11.109 jest (stosunkowo) bardzo wydajna. Wadą jest to, że 

wymagana jest interakcja z TTP, co powoduje znacznie większe obciążenie TTP i wymaga 

dodatkowej wymiany komunikatów między jednostkami i TTP. 

11.7.2 ESIGN 

ESIGN (skrót od Efficient digital SIGNature) to kolejny cyfrowy schemat podpisu, którego 

bezpieczeństwo zależy od trudności liczb całkowitych. Jest to schemat podpisu z dodatkiem i 

wymaga jednokierunkowej funkcji mieszającej h: {0,1}*→ ℤn. 

11.112 Generowanie kluczy algorytmu dla ESIGN 

PODSUMOWANIE: każda jednostka tworzy klucz publiczny i odpowiedni klucz prywatny. 

Każda jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

1. Wybierz losowe liczby pierwsze p i q takie, że p ≥ q i p, q są mniej więcej takie samej długości 

bitowej 

2. Oblicz n = p2q. 

3. Wybierz dodatnią liczbę całkowitą k ≥ 4. 

4. Klucz publiczny A to (n,k); Klucz prywatny A to (p; q). 

11.113 Algorytm Generowanie i weryfikacja sygnatur ESIGN 

PODSUMOWANIE: algorytm podpisujący oblicza liczbę całkowitą s tak, że sk mod n leży w 

określonym przedziale określonym przez komunikat. Weryfikacja pokazuje, że sk mod n rzeczywiście 

leży w określonym przedziale. 

1. Generowanie podpisu. Aby podpisać wiadomość m, która jest łańcuchem bitowym o dowolnej 

długości, podmiot A powinien wykonać następujące czynności: 

(a) Oblicz v = h(m). 

(b) Wybierz losową tajną liczbę całkowitą x, 0 ≤ x ≤ pq. 

(c) Oblicza w = [((v-xk) mod n) / (pq)] i y = w⋅ (kxk-1) -1 mod p. 

(d) Oblicz s = x + ypq mod n. 

(e) Podpis A dla m jest s. 

2. Weryfikacja. Aby zweryfikować podpis A na m, B powinien wykonać następujące czynności: 

(a) Uzyskaj autentyczny klucz publiczny A (n, k). 

(b) Oblicza u = sk mod n i z = h(m). 

(c) Jeśli z ≤ u ≤ z + 2[2/3lg n], zaakceptuj podpis; odrzuć to. 

 

Dowód, że weryfikacja podpisu działa. Zwróć uwagę, że 

 Ale kxk-1y ≡ w (mod p), a zatem kxk-1y = w + lp dla l  ∈ ℤ. Stąd sk ≡ xk 

+ pq (w + lp) ≡ xk + pqw ≡ xk + pq [(h(m) -xk) mod n/pq] ≡ xk + pq(h(m) -xk + jn +ε)/pq  (mod n), 

gdzie ε = (xk - h(m)) mod pq. Dlatego sk ≡ xk + h(m) - xk + ε ≡ h(m) +ε (mod n). Ponieważ 0 ≤ ε < 

pq, wynika, że h(m) ≤ sk mod n ≤  h(m) + pq ≤ h(m) + 2[2/3 lg n]e, co jest wymagane 

 

1.114 Przykład (ESIGN dla sztucznie małych parametrów) W algorytmie 11.113 odbieramy 

wiadomości jako liczby całkowite m, 0 ≤  m < n, a funkcja hash h to h(m) = m. 

Generowanie kluczy. A wybiera liczby p = 17389 i q = 15401, k = 4 i oblicza n = p2q = 

4656913120721. Klucz publiczny A to (n = 4656913120721; k = 4); Klucz prywatny A to (p = 17389; 



q = 15401).  

Generowanie podpisu. Aby podpisać wiadomość m = 3111527988477, A oblicza v = h(m) = 

3111527988477 i wybiera x = 14222 takie, że 0 ≤ x < pq.  A następnie oblicza w = [((v - xk) mod n) 

/(pq)] = [2848181921806 / 267807989] = [10635: 16414] = 10636 i y = w(kxk-1)-1 mod p = 10636 (4 

x 142223)-1 mod 17389 = 9567. Na końcu A oblicza sygnaturę s = x + ypq mod n = 2562119044985. 

Weryfikacja podpisu. B uzyskuje klucz publiczny A (n = 4656913120721, k = 4) i oblicza u = sk mod 

n = 3111751837675. Od 3111527988477 ≤ 3111751837675 ≤ 3111527988477+ 229, B akceptuje 

podpis (tutaj, [2/3 lg n] = 29).  

11.115 Uwaga (zabezpieczenie ESIGN) 

(i) Moduł n = p2q w algorytmie 11.113 różni się od modułu RSA przez powtórzony współczynnik p. 

Nie wiadomo, czy moduły tej formy są łatwiejsze czynnik niż liczby całkowite, które są po prostu 

iloczynem dwóch różnych liczb pierwszych.  

(ii) Biorąc pod uwagę prawidłowy podpis s dla wiadomości m, przeciwnik może sfałszować podpis 

dla wiadomości m’, jeśli h(m’) jest takie, że h(m’) ≤ u ≤ h(m’) + 2[2/3 lg n] (gdzie u = sk mod n). Jeśli 

m’ z tą właściwością zostanie znaleziona, to s będzie jego sygnaturą. To wystąpi, jeśli h(m) i h(m’) 

będą zgodne w wysokiej kolejności (lg n) = 3 bity. Zakładając, że h zachowuje się jak funkcja losowa, 

można by oczekiwać wypróbowania 2(lg n)/3 różnych wartości m’ przed obserwacją tego. 

(iii) Innym możliwym podejściem do kucia jest znalezienie pary wiadomości m i m’ takich że h(m) i 

h(m’) zgadzają się w porządku (lg n)/3 bity. Przez paradoks urodzin (Fakt 2.27 (ii)), można 

spodziewać się takiej pary w próbach O(2(lg n)/6). Jeśli jesteś przeciwnikiem jest w stanie zmusić 

prawowitego podpisującego do podpisania m, ten sam podpis będzie podpisem dla m’. 

(iv) W przypadku wielkości liczby całkowitej n niezbędnej do spowodowania, że faktoryzacja n jest 

niewykonalna, (ii) i (iii) powyżej są niezwykle mało prawdopodobne. 

11.116 Uwaga (charakterystyka wydajności sygnatur ESIGN) Generowanie podpisów w 

algorytmie 11.113 jest bardzo wydajne. Dla małych wartości k (np. K = 4), najbardziej intensywną 

obliczeniowo częścią jest odwrotność modularna wymagana w etapie 1c. W zależności od 

implementacji odpowiada to niewielkiej liczbie modularnych multiplikacji z modułem p. Dla k = 4 i 

768-bitowego modułu n, generowanie sygnatury ESIGN może być od jednego do dwóch rzędów 

wielkości (10 do 100 razy) szybsze niż generowanie sygnatury RSA o równoważnym rozmiarze 

modułu. Weryfikacja podpisu jest również bardzo wydajna i jest porównywalna z RSA z małym 

publicznym wykładnikiem. 

11.8 Podpisy z dodatkową funkcjonalnością 

Mechanizmy opisane w tej sekcji zapewniają funkcjonalność wykraczającą poza uwierzytelnianie i 

niezaprzeczalność. W większości przypadków łączą one podstawowy schemat podpisu cyfrowego 

(np. RSA) z określonym protokołem, aby uzyskać dodatkowe funkcje, których nie zapewnia 

podstawowa metoda. 

11.8.1 Systemy sygnatur niewidomych 

Zamiast schematów podpisu, jak opisano w 11.2, schematy niewidomych podpisów są protokołami 

dwustronnymi między nadawcą A i sygnatariuszem B. Podstawowa idea jest następująca. A wysyła 

informację do B, która B podpisuje i wraca do A. Z tego podpisu A może obliczyć podpis B na 

wiadomości a priori wybranej przez A. Po zakończeniu protokołu B nie zna ani wiadomości m, ani 

podpisu z nią powiązanego. Celem podpisu w ślepo jest uniemożliwienie osobie podpisującej B 

obserwowania wiadomości, którą ona podpisuje, oraz podpisu; w związku z tym później nie można 

powiązać podpisanej wiadomości z nadawcą A. 

11.117 Przykład (zastosowania podpisów w ciemno) Schematy podpisów w ciemno mają 

zastosowania, w których nadawca A (klient) nie chce, aby osoba podpisująca B (bank) była w stanie 

powiązać postiori wiadomość m i sygnaturę SB(m) z konkretne wystąpienie protokołu. Może to być 

ważne w elektronicznych aplikacjach gotówkowych, w których komunikat m może przedstawiać 

wartość pieniężną, którą A może wydać. Gdy m i SB(m) są przedstawione B do zapłaty, B nie jest w 

stanie wywnioskować, która strona otrzymała pierwotnie podpisaną wartość. Dzięki temu A może 

pozostać anonimowy, więc nie można monitorować wzorców wydatków. ? Protokół podpisu w 

ciemno wymaga następujących elementów: 



1. Mechanizm podpisu cyfrowego dla osoby podpisującej B. SB(x) oznacza podpis B na x. 

2. Funkcje f i g (znane tylko nadawcy) takie, że g (SB(f (m))) = SB(m). f nazywa się funkcją 

zaślepiającą, g funkcją rozblokowywania a f(m) zaślepionym komunikatem. Właściwość 2 nakłada 

wiele ograniczeń na wybór SB i g. 

 

11.118 Przykład (funkcja zaślepiania oparta na RSA) Niech n = pq będzie iloczynem dwóch 

dużych liczb losowych. Algorytm podpisywania SB dla podmiotu B to schemat podpisu RSA 

(algorytm 11.19) z kluczem publicznym (n , e) i kluczem prywatnym d. Niech k będzie jakąś stałą 

liczbą całkowitą z gcd(n, k) = 1. Funkcja zaślepiania f: ℤn → ℤn jest określony przez f(m) = m ⋅ ke 

mod n i funkcja odblokowująca g: ℤn → ℤn wg g(m) = k-1m mod n. Dla tego wyboru f, g i SB, g (SB 

(f(m)) = g (SB (mke mod n)) = g (mdk mod n) = md mod n = SB(m), zgodnie z wymaganiami według 

właściwości 2. 

 Protokół 11.119 przedstawia schemat niewidomych podpisów, który wykorzystuje mechanizm 

podpisu cyfrowego i funkcje f i g opisane w Przykładzie 11.118. 

11.119 Protokół tajnego podpisu Chauma 

PODSUMOWANIE: nadawca A otrzymuje podpis B na zaślepionym komunikacie. Z tego, A oblicza 

sygnaturę B na wiadomości m wybranej a priori przez A, 0 ≤  m ≤ n - 1. B nie ma wiedzy o m oraz 

sygnaturze związanej z m. 

1. Notacja. Publiczne i prywatne klucze RSA B to odpowiednio (n, e) id). k jest losową tajną liczbą 

całkowitą wybraną przez A spełniającą 0 ≤ k ≤ n - 1 i gcd (n; k) = 1. 

2. Działania protokolarne. 

(a) (oślepienie) A oblicza m*= mke mod n i wysyła to do B. 

(b) (podpisywanie) B oblicza s* = (m*)d mod n, który wysyła do A. 

(c) (rozblokowanie) A oblicza s = k-1s* mod n, który jest podpisem B na m. 

11.8.2 Niezaprzeczalne schematy podpisów 

Niezaprzeczalne schematy podpisów różnią się od podpisów cyfrowych w sensie 11.2 tym, że 

protokół weryfikacji podpisu wymaga współpracy osoby podpisującej. Poniższy przykład opisuje 

dwa scenariusze, w których można zastosować niezaprzeczalny podpis. 

11.120 Przykład (scenariusze niezaprzeczalnych podpisów) 

(i) Podmiot A (klient) chce uzyskać dostęp do zabezpieczonego obszaru kontrolowanego przez 

podmiot B (bank). Zabezpieczonym obszarem może być na przykład pomieszczenie z sejfem. B 

wymaga A do podpisania dokumentu daty i czasu przed przyznaniem dostępu. Jeśli A używa 

niezaprzeczalnego podpisu, wówczas B nie jest w stanie udowodnić (w jakimś późniejszym terminie) 

każdemu, kto A użył obiektu bez bezpośredniego udziału A w procesie weryfikacji podpisu. 

(ii) Załóżmy, że duża korporacja A tworzy pakiet oprogramowania. Podpisuje paczkę i sprzedaje ją 

podmiotowi B, który decyduje się wykonać kopie tego pakietu i odsprzedać go podmiotowi trzeciemu 

C. C nie jest w stanie zweryfikować autentyczności oprogramowania bez współpracy z A. Oczywiście 

ten scenariusz nie przeszkadza B w ponownym podpisaniu paczki z własnym podpisem, ale przewaga 

marketingowa związana z nazwą korporacji A jest tracona z B. Łatwiej będzie też prześledzić 

oszukańczą działalność B. 

11.121 Generowanie klucza algorytmu dla algorytmu 11.122 

PODSUMOWANIE: każda encja wybiera klucz prywatny i odpowiadający mu klucz publiczny. 

Każda jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

1. Wybierz losową liczbę pierwszą p = 2q + 1, gdzie q jest również liczbą pierwszą. 

2. (Wybierz generator α Dla podgrupy rzędu q w ℤ*
p.) 

2.1 Wybierz losowy element β ℤ*
p i obliczenia α = β(p-1)/q mod p. 

2.2 Jeśli α = 1, a następnie przejdź do kroku 2.1. 

3. Wybierz losową liczbę całkowitą α ∈ {1, 2, …, q – 1} i oblicza y =αa mod p. 

4. Klucz publiczny A to (p, α, y); Klucz prywatny A to a 

11.122 Algorytm Chaum-van Antwerpen niezaprzeczalny schemat podpisu 

STRESZCZENIE: Podpisuje wiadomość m należącą do podgrupy rzędu q w ℤ*
p 

 Każda jednostka B może zweryfikować ten podpis przy współpracy z A. 



1. Generowanie podpisu. Jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

(a) Oblicz s = ma mod p. 

(b) Podpis A w wiadomości m jest s. 

2. Weryfikacja. Protokół B do weryfikacji sygnatury A na m jest następujący: 

(a) B uzyskuje autentyczny klucz publiczny A (p, α , y). 

(b) B wybiera losowe tajne liczby całkowite x1, x2 ∈{1, 2, …, q – 1} 

(c) B oblicza z = sx1yx2 mod p i wysyła z do A. 

(d) A oblicza w = (z)a-1 mod p (gdzie aa-1 ≡ 1 (mod q)) i wysyła w do B. 

(e) B wylicza w’ = mx1αx2 mod p i akceptuje podpis wtedy i tylko wtedy, gdy w = w’. 

Dowód, że weryfikacja podpisu działa. 

 
co jest wymagane. 

Fakt 11.123 stwierdza, że z dużym prawdopodobieństwem przeciwnik nie może spowodować, że B 

zaakceptuje fałszywy podpis. 

11.123 Fakt (wykrywanie fałszerstw niezaprzeczalnych podpisów) Załóżmy, że s jest 

fałszerstwem podpisu A dla wiadomości m, tj. s ≠ ma mod p. Wtedy prawdopodobieństwo, że B 

akceptuje podpis w Algorytm 11.122, wynosi tylko l = q; prawdopodobieństwo to jest niezależne od 

zasobów obliczeniowych przeciwnika. 

11.124 Uwaga (odmowa podpisu) Osoba podpisująca A może próbować zrzec się (poprawnego) 

podpisu skonstruowanego algorytmem 11.122 na jeden z trzech sposobów: 

(i) odmawiają udziału w protokole weryfikacji algorytmu 11.122; 

(ii) nieprawidłowo wykonać protokół weryfikacji; lub 

(iii) ubiegać się o podpisanie fałszywki, nawet jeśli protokół weryfikacji zakończy się powodzeniem. 

Odejście od podpisu za (i) byłoby uznane za oczywistą próbę (bezprawne) odrzucenie. (ii) i (iii) są 

trudniejsze do zabezpieczenia i wymagają protokołu uprzywilejowania (Protokół 11.125). 

Protokół 11.125 zasadniczo stosuje dwukrotnie protokół weryfikacji Algorytmu 11.122 a następnie 

wykonuje kontrolę w celu sprawdzenia, czy A poprawnie wykonał protokół. 

11.125 Protokół Protokół Disavowal dla Chaum-van Antwerpen niezaprzeczalny schemat 

podpisu 

PODSUMOWANIE: ten protokół określa, czy osoba podpisująca próbuje usunąć ważny podpis za 

pomocą algorytmu 11.122, czy też podpis jest fałszerstwem. 

1. B uzyskuje autentyczny klucz publiczny A (p, α ,y). 

2. B wybiera losowe tajne liczby całkowite x1, x2 ∈ {1, 2, …, q - 1g, i oblicza z = sx1yx2 mod p, i 

wysyła z do A. 

3. Oblicza w = (z) a-1 mod p (gdzie aa-1 ≡ 1 (mod q)) i wysyła w do B. 

4. Jeśli w = mx1αx2 mod p, B akceptuje podpis s, a protokół zatrzymuje się. 

5. B wybiera losowe tajne liczby całkowite x’1, x’2 ∈ {1, 2,…,q – 1}, i oblicza z’ = sx’1yx’2 mod p, i 

wysyła z’ do A. 

6. Oblicza w’ = (z’) a-1 mod p i wysyła w’ do B. 

7. Jeśli w’ = mx’1αx’2 mod p, B akceptuje podpis s, a protokół zatrzymuje się. 

8. Obliczenia B c = (wα-x2)x’1 mod p i c’ = (w’α-x’2)x1 mod p. Jeśli c = c’, to B stwierdza, że s jest 

fałszerstwem; w przeciwnym razie B stwierdza, że podpis jest ważny i A próbuje zrzec się podpisu s. 

Fakt 11.126 stwierdza, że protokół 11.125 osiąga pożądane cele. 

11.126 Fakty Niech stanie się wiadomością i przypuśćmy, że s jest (rzekomym) podpisem na m. 

(i) Jeżeli s jest fałszerstwem, tj. s ≠ ma mod p, i jeśli A i  B następuje po Protokole 11.125 poprawnie, 

następnie w = w’ (i stąd wniosek B, że s jest fałszerstwem jest poprawny). 

(ii) Załóżmy, że s jest rzeczywiście podpisem A dla m, tj. s = ma mod p. Przypuszczam, że B 

poprawnie przestrzega protokołu 11.125,ale A tego nie robi. Następnie prawdopodobieństwo, że 

w = w’ (i tym samym A udaje się zrzec podpisu) wynosi tylko 1 / q. 

11.127 Uwaga (zabezpieczenie niezaprzeczalnych podpisów) 

(i) Bezpieczeństwo algorytmu 11.122 zależy od nieusuwalności dyskretnych problemów logarytmu 



w cyklicznej podgrupie rzędu q w ℤ*
p (patrz 3.6.6). 

(ii) Załóżmy, że weryfikator B rejestruje komunikaty wymieniane w kroku 2 algorytmu 11.122, a 

także losowe wartości x1, x2 używane w protokole. Osoba trzecia C nie powinna nigdy akceptować 

tego zapisu z B jako weryfikacji podpisu s. Aby zobaczyć, dlaczego tak jest, wystarczy pokazać, w 

jaki sposób B może stworzyć udany zapis z kroku 2 algorytmu 11.122 bez udziału osoby podpisującej 

A. B wybiera komunikat m, liczby całkowite x1, x2 i l w przedziale [1, q-1] i oblicza s = ((mx1αx2)l-1 

y-x2)x-1
1 mod p. Komunikat protokołu od B do A byłby z = sx1yx2 mod p, a od A do B byłby w = zl 

mod p. Algorytm 11.122 zaakceptuje s jako prawidłowy podpis A formessagem. Ten argument 

pokazuje, że podpisy można zweryfikować tylko poprzez bezpośrednią interakcję z osobą 

podpisującą. 

11.8.3 Schematy podpisu Fail-Stop 

Elektroniczne podpisy fail-stop to cyfrowe podpisy, które pozwalają podmiotowi A udowodnić, że 

podpis rzekomo (ale nie w rzeczywistości) podpisany przez A jest fałszerstwem. Odbywa się to 

poprzez wykazanie, że podstawowe założenie, na którym oparty jest mechanizm podpisu, zostało 

naruszone. Zdolność do udowodnienia fałszerstwa nie opiera się na żadnym kryptograficznym 

założeniu, ale może się nie powieść z pewnym małym prawdopodobieństwem; to 

prawdopodobieństwo awarii jest niezależne od mocy obliczeniowej fałszerza. Systemy podpisu fail-

stop mają tę przewagę, że nawet jeśli bardzo silny przeciwnik może stworzyć pojedynczy podpis, 

fałszerstwo może zostać wykryte, a mechanizm podpisu nie jest już używany. Stąd też właściwe jest 

określenie "nie powiodło się". Schemat sygnatur typu fail-stop powinien mieć następujące 

właściwości: 

1. Jeżeli osoba podpisująca podpisuje informację zgodnie z mechanizmem, wówczas weryfikator po 

sprawdzeniu podpisu powinien ją przyjąć. 

2. Fałszerz nie może tworzyć sygnatur, które przechodzą algorytm weryfikacji bez wykonywania 

wykładniczej ilości pracy. 

3. Jeżeli fałszerzowi uda się zbudować podpis, który przejdzie test weryfikacyjny, wówczas z dużym 

prawdopodobieństwem prawdziwy podpisujący może przedstawić dowód fałszerstwa. 

4. Podpisujący nie może konstruować podpisów, które później okazują się fałszerstwem. 

Algorytm 11.130 jest przykładem mechanizmu fail-stop. Jak opisano, jest to jednorazowy schemat 

podpisu, ale istnieją sposoby na uogólnienie go, aby umożliwić wielokrotne podpisy; używanie drzew 

uwierzytelniania jest jedną z możliwości (patrz 11.6.3). Algorytm sprawdzania fałszerstw 

przedstawiono w Algorithm 11.134. 

11.128 Algorytm generowania kluczy dla algorytmu 11.130 

PODSUMOWANIE: generowanie kluczy jest podzielone między podmiot A i zaufany podmiot trzeci 

(TTP). 

1. TTP powinien wykonać następujące czynności: 

(a) Wybierz liczby p i q takie, że q dzieli (p - 1) i dyskretny logarytm problem w ℤ*
q jest trudny do 

usunięcia. 

(b) (Wybierz generator? dla cyklicznej podgrupy G z  ℤ*
p o porządku q). 

(i) Wybierz losowy element g ∈ ℤ*
p i obliczać α = g(p-1)/ q mod p. 

(ii) Jeśli α = 1, a następnie przejdź do etapu (i). 

(c) Wybierz losową liczbę całkowitą a, 1 ≤ a ≤ q - 1 i oblicza β =αa mod p. Liczba całkowita a jest 

utrzymywana w tajemnicy przez TTP. 

(d) Wyślij (p , q, α, β) w czysty sposób do obiektu A. 

2. Jednostka A powinna wykonać następujące czynności: 

(a) Wybierz losowe tajne liczby całkowite x1, x2, y1 , y2 w przedziale [0, q - 1]. 

(b) Oblicz β1 = αx1βx2 i β2 =. αx1βx2 mod p 

(c) Klucz publiczny A to (β1, β2, p, q ,α, β); Klucz prywatny A jest czterokrotny 

 
11.129 Uwaga (tajne informacje TTP) Przyjmując, że dyskretny problem logarytmiczny w 

podgrupie o kolejności q w ℤ*
p jest niezdatny do użycia w algorytmie 11.128, jedyną jednostką, która 

zna a, dyskretny logarytm z bazyβ do bazy α to TTP. 



11.130 Algorytm. Schemat sygnalizacji awarii (van Heijst-Pedersen) 

PODSUMOWANIE: jest to jednorazowy schemat podpisu cyfrowego, którego bezpieczeństwo 

opiera się na dyskretnym problemie logarytmicznym w podgrupie o kolejności q w ℤ*
p. 

1. Generowanie podpisu. Aby podpisać wiadomość m ∈ [0, q -1], A powinien wykonać następujące 

czynności: 

(a) Oblicz s1, m = x1 + my1 mod q i s2,m = x2 + my2 mod q. 

(b) Podpis A dla m to (s1,m; s2,m). 

2. Weryfikacja. Aby zweryfikować podpis A (s1,m; s2,m) na m, B powinien wykonać następujące 

czynności: 

(a) Uzyskaj autentyczny klucz publiczny A (β1, β2 , p , q , α , β). 

(b) Oblicz v1 = β1β2
m mod p i v2 = αs1,m βs2,m mod p. 

(c) Zaakceptuj podpis wtedy i tylko wtedy, gdy v1 = v2. 

 

Dowód, że weryfikacja podpisu działa. 

 

 
 

Algorytm 11.130 jest schematem jednorazowego podpisu, ponieważ klucz prywatny A można 

obliczyć, jeśli dwa komunikaty są podpisane przy użyciu . Przed opisaniem algorytmu dowodu 

fałszerstwa (Algorytm 11.134) potrzebna jest pewna liczba faktów. Zostały one podane w Faktach 

11.131 i zilustrowane w Przykładzie 11.132. 

11.131 Fakt (liczba różnych czterokrotności reprezentujących klucz publiczny i podpis) 
Załóżmy, że klucz publiczny A w algorytmie 11.130 to (β1, β2, p, q,α,β) I klucz prywatny jest 

czterokrotnością   = (x1 , x2, y1 , y2). 

(i) Jest dokładnie q2 czterokrotności  z  które dają tę samą 

część (β1, β2) klucza publicznego. 

(ii) Niech T będzie zbiorem q2 czterokrotności, które dają tę samą część klucza publicznego 

(β1, β2). Dla każdego m ∈ ℤq są dokładnie q czterokrotności w T, które dają to samo 

podpis (s1,m , s2,m) formularz (gdzie podpis jest taki, jak opisano w algorytmie 11.130). 

Zatem q2 czterokronoć w T daje dokładnie q różne sygnatury dla m. 

(iii) Niech m’ ∈ ℤq to wiadomość inna niż m. Następnie q czterokrotności w T, które dają sygnaturę 

A (s1,m ,  s2,m) dla m, dają q różne sygnatury dla m’. 

 

11.132 Przykład (ilustracja faktu 11.131) Niech p = 29 i q = 7.α = 16 jest generatorem podgrup 

rzędu q w ℤ*
p. Weź β = α5 mod 29 = 23. Załóżmy, że klucz prywatny A to  = (2; 3; 5; 2); Klucz 

publiczny A to β1 = β2α3 mod 29 = 7, β2 = α5β2 mod 29 = 16. Poniższa tabela zawiera q2 = 49 

czterokrotności, które dają ten sam klucz publiczny. 

 

 
 

Jeśli 49 czterokrotności z tej tabeli zostanie użyte do podpisania wiadomości m = 1, powstaje 

dokładnie q = 7 par sygnatur (s1,m , s2,m). Następna tabela zawiera listę możliwości i tych 

czterokrotności, które generują każdy podpis. 



 

 
 

Następna tabela zawiera, dla każdej wiadomości m’ ∈ ℤ7, wszystkie pary podpisów dla 7 

czterokrotności, które dają sygnaturę A (0,5) dla m = 1.  

 

 
 

11.133 Uwaga (prawdopodobieństwo udanego fałszowania w algorytmie 11.130) Przypuśćmy, że 

przeciwnik (fałszerz) chce podpisać A na  pewnej wiadomości m’. Można rozważyć dwie możliwości. 

(i) Fałszer ma dostęp tylko do publicznego klucza osoby podpisującej (tj. fałszerz nie jest w 

posiadaniu wiadomości i prawidłowego podpisu). Według faktów 11.131 (ii), prawdopodobieństwo, 

że podpis stworzony przez przeciwnika jest taki sam jak podpis A dla m’ jest tylko 

q/q2 = 1/q; prawdopodobieństwo to jest niezależne od zasobów obliczeniowych przeciwnika. 

(ii) Fałszer ma dostęp do wiadomości m i podpisu (s1,m , s2,m) utworzonego przez osobę podpisującą. 

Według faktów 11.131 (iii), prawdopodobieństwo, że podpis stworzony przez przeciwnika jest taki 

sam, jak formularz podpisu A m’ wynosi tylko 1/ q; ponownie, to prawdopodobieństwo jest 

niezależne od zasobów obliczeniowych przeciwnika. 

 

Załóżmy teraz, że przeciwnik sfałszował podpis A w wiadomości, a podpis przeszedł etap weryfikacji 

w algorytmie 11.130. Celem jest to, że A powinien być w stanie udowodnić, że ten podpis jest 

fałszerstwem. Poniższy algorytm pokazuje, w jaki sposób A może, z dużym prawdopodobieństwem, 

użyć sfałszowanej sygnatury do wyprowadzenia sekretu a. Ponieważ a miało być znane tylko TTP 

(Nota 11.129), służy jako dowód fałszerstwa. 

11.134 Algorytm algorytmu wykrywania fałszerstw dla algorytmu 11.130 

PODSUMOWANIE: aby udowodnić, że podpis s’ = (s’1,m , s’2,m) na komunikacie m jest 

fałszerstwem, osoba podpisująca wyprowadza liczbę całkowitą a = logαβ który służy jako dowód 

fałszerstwa. 

Osoba podpisująca (podmiot A) powinna wykonać następujące czynności: 

1. Oblicz parę podpisów s = (s1,m , s2,m) dla wiadomości m, używając jej klucza prywatnego  

(patrz algorytm 11.128). 

2. Jeśli s = s’ wróć do kroku 1. 

3. Oblicz a = (s1,m – s’1,m) ⋅ (s2,m – s’2,m)-1 mod q. 

 

Dowód, że działa algorytm 11.134. Według faktów 11.131 (iii), prawdopodobieństwo, że s = s’ w 

krok 1 algorytmu 11.134 wynosi 1/q. Z algorytmu weryfikacji (Algorytm 11.130), 



 
 

11.135 Uwaga (rezygnacja z podpisów) Aby podpisujący mógł zrzec podpisu utworzonego za 

pomocą algorytmu 11.134, wymagana jest wydajna metoda obliczania logarytmów. 



                                                    

ROZDZIAŁ DWUNANSTY : PROTOKOŁY USTANAWIANIA KLUCZA 

 

12.1 Wprowadzenie 

 

W tej części rozważono kluczowe protokoły ustanowienia i powiązane techniki kryptograficzne, 

które zapewniają wspólne tajemnice między dwiema lub więcej stronami, zazwyczaj do późniejszego 

użycia jako klucze symetryczne dla różnych celów kryptograficznych, w tym szyfrowania, 

uwierzytelniania wiadomości i uwierzytelniania jednostki. Głównym celem jest ustanowienie dwóch 

kluczowych firm, z pomocą zaufanej strony trzeciej w niektórych przypadkach. Podczas gdy wiele 

koncepcji w naturalny sposób rozszerza się na wielostronne ustanawianie kluczy, w tym protokoły z 

kluczem konferencyjnym, protokoły takie stają się coraz bardziej złożone i są tu rozpatrywane tylko 

przez krótki czas, podobnie jak powiązany obszar tajnego udostępniania. Szersze aspekty zarządzania 

kluczami, w tym dystrybucja kluczy publicznych, certyfikatów i kluczowych zagadnień cyklu życia, 

są odroczone do rozdziału 13. Relacje z innymi technikami kryptograficznymi. Kluczowe techniki 

ustanawiania, znane jako kluczowe mechanizmy transportowe, wykorzystują bezpośrednio 

szyfrowanie symetryczne (część 7) lub szyfrowanie klucz publiczny (cześć 8). Uwierzytelniony 

transport kluczy może być traktowany jako szczególny przypadek uwierzytelniania wiadomości 

(część 9) z zachowaniem prywatności, gdzie wiadomość zawiera klucz kryptograficzny. Wiele 

kluczowych protokołów tworzenia opartych na technikach klucza publicznego wykorzystuje podpis 

cyfrowy (część 11) do uwierzytelniania. Inne są ściśle związane z technikami identyfikacji (część 

10). 

12.2 Klasyfikacja i ramy 

12.2.1 Ogólna klasyfikacja i podstawowe pojęcia 

12.1 Definicja Protokół jest wielostronnym algorytmem, definiowanym przez sekwencję kroków 

precyzyjnie określającą wymagane działania dwóch lub więcej stron w celu osiągnięcia określonego 

celu. 

12.2 Definicja Określenie klucza jest procesem lub protokołem, w którym wspólny sekret jest 

dostępny dla dwóch lub więcej stron, w celu późniejszego użycia kryptograficznego. 

Kluczowe założenia mogą zostać zasadniczo podzielone na kluczowe umowy transportowe i 

kluczowe, jak określono poniżej i zilustrowane na rysunku 12.1. 

 

 
12.3 Definicja Protokół lub mechanizm transportu Akey jest kluczową techniką zakładu, w którym 

jedna strona tworzy lub w inny sposób uzyskuje tajną wartość i bezpiecznie przenosi ją do drugiej 

(innych). 

12.4 Definicja Protokół lub mechanizm porozumienia kluczowego jest kluczową techniką 



ustanowienia, w której wspólny sekret jest uzyskiwany przez dwie (lub więcej) strony w zależności 

od informacji przekazywanych przez każdego z nich (lub najlepiej z nimi związanych), aby żadna ze 

stron nie była stroną może z góry określić wartość wynikową. Istnieją dodatkowe odmiany poza 

kluczem transportowym i kluczową umową, w tym różne formy aktualizacji kluczy, takie jak 

wyprowadzanie kluczy w 12.3.1. Kluczowe protokoły ustanowienia dotyczące uwierzytelniania 

zazwyczaj wymagają fazy konfiguracji, w której dystrybuowany jest autentyczny i prawdopodobnie 

tajny początkowy materiał klucza. Większość protokołów ma za cel tworzenie odrębnych kluczy przy 

każdym wykonaniu protokołu. W niektórych przypadkach początkowe elementy kluczowe wstępnie 

definiują ustaloną keywhich, która będzie się pojawiać za każdym razem, gdy protokół zostanie 

wykonany przez daną parę lub grupę użytkowników. Systemy wykorzystujące takie klucze statyczne 

są niepewne pod znanymi atakami klucza (definicja 12.17). 

 

12.5 Definicja Kluczowe schematy wstępnej dystrybucji są kluczowymi protokołami ustanawiania, 

w których wynikowe ustalone klucze są z góry ustalane z góry za pomocą początkowego materiału 

klucza. Natomiast schematy ustalania klucza dynamicznego to te, w których klucz ustalony przez 

ustaloną parę (lub grupę) użytkowników zmienia się w kolejnych wykonaniach. Dynamiczne 

ustanawianie klucza jest również określane jako ustanawianie klucza sesji. W tym przypadku klucze 

sesji są dynamiczne i zwykle mają na celu, aby protokoły były odporne na ataki znanymi kluczami. 

Korzystanie z zaufanych serwerów 

Wiele kluczowych protokołów ustanowienia dotyczy scentralizowanej lub zaufanej strony, zarówno 

dla początkowej konfiguracji systemu, jak i działań on-line (tj. Z udziałem w czasie rzeczywistym). 

Do tej strony odwołują się różne nazwy w zależności od roli, w tym: zaufana strona trzecia, zaufany 

serwer, serwer uwierzytelniania, centrum dystrybucji kluczy (KDC), centrum tłumaczenia kluczy 

(KTC) i urząd certyfikacji (CA). Różne role i funkcje takich zaufanych stron są omówione bardziej 

szczegółowo w rozdziale 13. W niniejszym rozdziale dyskusja jest ograniczona do działań 

wymaganych od takich stron w określonych kluczowych protokołach ustanowienia. Uwierzytelnianie 

jednostki, uwierzytelnianie klucza i potwierdzanie klucza Zasadniczo pożądane jest, aby każda strona 

w kluczowym protokole ustanowienia była w stanie określić prawdziwą tożsamość innych osób, które 

mogłyby uzyskać dostęp do powstałego klucza, implikując wykluczenie nieautoryzowanego 

dodatkowego strony wypowiadają ten sam klucz. W tym przypadku technika jest określana 

(nieformalnie) w celu zapewnienia bezpiecznego ustanawiania kluczy. Wymaga to zarówno 

zachowania tajemnicy klucza, jak i identyfikacji stron mających do niego dostęp. Ponadto wymóg 

identyfikacji różni się subtelnie, ale w bardzo istotny sposób od wymogu uwierzytelniania podmiotu 

- w tym przypadku wymaganiem jest znajomość tożsamości stron, które mogą uzyskać dostęp do 

klucza, zamiast potwierdzenia, że faktyczna komunikacja została ustanowiona z takimi imprezy. 

Chociaż uwierzytelnianie może być nieformalnie definiowane jako proces sprawdzania, czy 

tożsamość jest taka, jak się twierdzi, istnieje wiele aspektów, które należy rozważyć, w tym kto, co i 

kiedy. Uwierzytelnianie encji jest zdefiniowane w Części 10 (Definicja 10.1), która przedstawia 

protokoły zapewniające tylko uwierzytelnianie jednostki. Uwierzytelnianie pochodzenia danych jest 

zdefiniowane w części 9 (definicja 9.76) i jest dość wyraźne. 

12.6 Definicja Kluczowe uwierzytelnienie to właściwość, dzięki której jedna ze stron zapewnia, że 

żadna inna strona nie będzie wyjątkiem od ściśle określonej drugiej strony (i ewentualnie 

dodatkowych zidentyfikowanych zaufanych stron) może uzyskać dostęp do określonego tajnego 

klucza. 

Kluczowe uwierzytelnienie jest niezależne od faktycznego posiadania takiego klucza przez drugą 

stronę lub znajomość faktycznego posiadania przez pierwszą stronę; w rzeczywistości nie wymaga 

żadnego działania ze strony drugiej strony. Z tego powodu jest czasem określany bardziej precyzyjnie 

jako (niejawne) uwierzytelnianie klucza. 

12.7 Definicja Kluczowym potwierdzeniem jest właściwość polegająca na tym, że jedna ze stron 

zapewnia, że druga (prawdopodobnie niezidentyfikowana) strona faktycznie posiada określony tajny 

klucz. 

12.8 Definicja Jawna jawna autoryzacja to właściwość uzyskana, gdy zatrzymane jest zarówno 



(niejawne) uwierzytelnianie kluczykiem, jak i potwierdzenie klucza. W przypadku jawnego 

uwierzytelniania kluczowego, zidentyfikowana strona jest znana z posiadania określonego klucza, 

wniosku, którego w innym przypadku nie można wyciągnąć. Aplikacje szyfrujące wykorzystujące 

kluczowe protokoły ustanawiania, które oferują tylko niejawne uwierzytelnianie klucza, często 

rozpoczynają szyfrowanie z początkową znaną jednostką danych służącą jako słowo sprawdzające 

integralność, przenosząc w ten sposób ciężar potwierdzenia klucza z mechanizmu ustanawiania na 

aplikację. Fokus w kluczowym uwierzytelnianiu jest tożsamością drugiej strony, a nie wartością 

klucza, podczas gdy w kluczowym potwierdzeniu jest odwrotnie. Kluczowe potwierdzenie zazwyczaj 

polega na tym, że jedna strona otrzymuje wiadomość od drugiej zawierającej dowody potwierdzające 

posiadanie klucza przez drugą stronę. W praktyce posiadanie klucza może być wykazane za pomocą 

różnych środków, w tym za pomocą jednokierunkowego skrótu samego klucza, użycia klucza w 

(kluczowanej) funkcji skrótu i zaszyfrowania znanej ilości za pomocą klucza. Techniki te mogą 

ujawniać pewne informacje (choć prawdopodobnie nie powodują żadnych konsekwencji 

praktycznych) na temat wartości samego klucza; natomiast pozwalają na to metody wykorzystujące 

techniki zerowej wiedzy (patrz 10.4.1) wykazanie posiadania klucza przy jednoczesnym braku 

dodatkowych informacji (poza wcześniej znanym) dotyczących jego wartości. Uwierzytelnianie encji 

nie jest wymagane we wszystkich protokołach. Niektóre kluczowe protokoły ustanowienia (takie jak 

nieuwierzytelniona umowa klucza Diffie-Hellmana) nie zapewniają uwierzytelniania jednostki, 

uwierzytelniania klucza i potwierdzenia klucza. Jednostronne potwierdzenie klucza może być zawsze 

dodane, na przykład, przez włączenie jednokierunkowego skrótu uzyskanego klucza w końcowej 

wiadomości. 

12.9 Definicja Uwierzytelniony protokół ustanawiania kluczy jest kluczowym protokołem 

ustanawiania (definicja 12.2), który zapewnia uwierzytelnianie klucza (definicja 12.6). 

12.10 Uwaga (łączenie uwierzytelnienia podmiotu i ustalenia klucza) W kluczowym protokole 

ustanowienia, który wymaga uwierzytelnienia podmiotu, niezwykle ważne jest skonstruowanie 

protokołu, aby zagwarantować, że strona, której tożsamość jest w ten sposób potwierdzona, jest tą 

samą stroną, z którą ustanowiony jest klucz. Gdy tak nie jest, przeciwnik może zwrócić się o pomoc 

do niczego nie podejrzewającej uprawnionej strony, aby przeprowadzić aspekt uwierzytelniania, a 

następnie podszyć się pod tę osobę w kluczowym zakładzie (i późniejszej komunikacji). 

Oparte na tożsamości i nieinteraktywne protokoły 

Motywacja dla systemów opartych na tożsamości jest przedstawiona w 13.4.3. 

12.11 Definicja Podaje się, że kluczowy protokół ustanawiania jest oparty na tożsamości, jeżeli 

informacje identyfikujące (np. Nazwa i adres lub indeks identyfikacyjny) zaangażowanej strony są 

używane jako klucz publiczny partii. Powiązany pomysł (patrz: x13.4.4) obejmuje wykorzystanie 

informacji o tożsamości jako danych wejściowych do funkcji, która określa ustanowiony klucz. 

Protokoły uwierzytelniania oparte na tożsamości mogą być zdefiniowane podobnie. 

12.12 Definicja Obligatoryjny protokół ustanawiania kluczy jest niezależny od komunikatu, jeśli 

wiadomości wysłane przez każdą ze stron są niezależne od jakichkolwiek danych dotyczących czasu 

sesji (dane dynamiczne) otrzymywanych od innych podmiotów. Protokoły niezależne od komunikatu, 

które ponadto nie zawierają danych dynamicznych w kluczowym obliczeniu, to po prostu kluczowe 

schematy pre-dystrybucji (definicja 12.5). Ogólnie, dane dynamiczne (np. Otrzymane od innej 

strony) są zaangażowane w kluczowe obliczenia, nawet w niezależnych od komunikatu protokołach. 

12.13 Uwaga (niezależna od komunikatu i nieinteraktywna) Protokoły niezależne od komunikatu 

obejmują nieinteraktywne protokoły (protokoły zerowe i jednoprzebiegowe, tj. Zawierające zero lub 

jeden komunikat, ale bez odpowiedzi), jak również niektóre przekazywać protokoły. Jeśli chodzi o 

komunikację między stronami, niektóre specyfikacje (wyraźne lub nie) stron zaangażowanych w 

kluczową działalność są konieczne nawet w protokołach zeroprzepustowych. Bardziej subtelnie, w 

protokołach z udziałem t użytkowników zidentyfikowanych przez wektor (i1;:::; it), kolejność 

indeksów może determinować odrębność klawiatur. W innych protokołach (np. Podstawowa umowa 

Diffiego-Hellmana lub protokół 12.53), dane kryptograficzne w wiadomościach od jednej strony są 

niezależne od dynamicznych danych w komunikatach innych stron oraz od wszystkich danych 

specyficznych dla strony, w tym kluczy publicznych i informacji o tożsamości. 



12.2.2 Cele i właściwości 

Protokoły kryptograficzne z wymianą komunikatów wymagają precyzyjnej definicji zarówno 

wiadomości, które mają być wymieniane, jak i działań podejmowanych przez każdą ze stron. 

Poniższe rodzaje protokołów mogą być rozróżniane na podstawie wskazanych celów: 

1. protokół uwierzytelniania - aby zapewnić jednej stronie pewien stopień pewności co do tożsamości 

drugiego, z którym rzekomo komunikuje się; 

2. kluczowy protokół ustanowienia - ustanowienie wspólnego klucza tajnego; 

3. uwierzytelniony protokół ustanowienia klucza - ustanowienie wspólnego sekretu ze stroną, której 

tożsamość została potwierdzona (lub może być) potwierdzona. 

Motywacja do korzystania z kluczy sesji 

Kluczowe protokoły ustanowienia skutkują dzielonymi sekretami, które są zwykle wywoływane lub 

używane do wyprowadzania kluczy sesji. W idealnym przypadku klucz sesji jest efemerycznym 

sekretem, tj. Takim, którego użycie jest ograniczone do krótkiego okresu czasu, takiego jak 

pojedyncze połączenie telekomunikacyjne (lub sesja), po czym usuwa się cały jego ślad. Motywacja 

dla kluczy efemerycznych obejmuje: 

1. ograniczenie dostępnego tekstu zaszyfrowanego (pod ustalonym kluczem) w celu ataku 

kryptoanalitycznego; 

2. w celu ograniczenia ekspozycji, zarówno w odniesieniu do okresu, jak i ilości danych 

(sesji) kluczowy kompromis; 

3. w celu uniknięcia długotrwałego przechowywania dużej liczby odrębnych tajnych kluczy (w 

przypadku, gdy jeden terminal komunikuje się z dużą liczbą innych kluczy), tworząc klucze tylko 

wtedy, gdy jest to rzeczywiście wymagane; 

4. tworzyć niezależność między sesjami komunikacyjnymi lub aplikacjami. 

Pożądane jest również w praktyce unikanie wymogu utrzymywania informacji o stanie w różnych 

sesjach. 

Rodzaje zapewnień i rozróżnianie charakterystyk protokołu 

Projektując lub wybierając kluczową technikę zakładania, należy wziąć pod uwagę, jakich gwarancji 

i właściwości wymaga konkretna aplikacja. Należy rozróżnić między funkcjami dostarczanymi 

użytkownikowi, a cechami technicznymi, które odróżniają mechanizmy na poziomie implementacji. 

(Te ostatnie są zwykle mało interesujące dla użytkownika, niezależnie od wpływu na koszty i 

wydajność.) Cechy odróżniające kluczowe techniki zakładania obejmują: 

1. charakter uwierzytelniania. Można zapewnić dowolną kombinację następujących elementów: 

uwierzytelnianie jednostki, uwierzytelnianie klucza i potwierdzenie klucza. 

2. wzajemność uwierzytelniania. Jeśli jest zapewnione, każde uwierzytelnienie jednostki, 

uwierzytelnienie klucza i potwierdzenie klucza mogą być jednostronne lub wzajemne (dostarczone 

do jednego lub obie strony, odpowiednio). 

3. kluczowa świeżość. Akeyis świeże (z punktu widzenia jednej ze stron), jeśli można 

zagwarantować, że jest nowy, w przeciwieństwie do prawdopodobnie starego klucza, który jest 

ponownie wykorzystywany przez działania przeciwnika lub upoważnionej strony. Jest to związane z 

kluczową kontrolą (poniżej). 

4. kluczowa kontrola. W niektórych protokołach (transport kluczowy) jedna ze stron wybiera wartość 

kluczową. W innych (kluczowe porozumienie) klucz pochodzi ze wspólnych informacji i może być 

pożądane, aby żadna ze stron nie była w stanie kontrolować ani przewidywać wartości klucza. 

5. Wydajność. Rozważania obejmują: 

(a) liczba wymian wiadomości (przepustek) wymaganych między stronami; 

(b) szerokość pasma wymagana przez komunikaty (całkowita liczba transmitowanych bitów); 

(c) złożoność obliczeń każdej ze stron (ponieważ wpływa na czas wykonania); i 

(d) możliwość wstępnego obliczenia w celu zmniejszenia złożoności obliczeniowej on-line. 

6. Wymagania stron trzecich. Rozważania obejmują (patrz 13.2.4): 

(a) wymóg on-line (w czasie rzeczywistym), off-line lub bez strony trzeciej; 

(b) stopień zaufania wymagany od strony trzeciej (np. zaufany do certyfikowania kluczy publicznych 

vs. zaufane, że nie będą ujawniać długookresowych tajnych kluczy). 



7. rodzaj użytego certyfikatu, jeśli taki istnieje. Bardziej ogólnie, można rozważyć sposób 

który początkowy materiał kluczujący jest dystrybuowany, co może być związane z wymaganiami 

stron trzecich. (Często nie dotyczy to użytkownika, ponieważ jest to szczegół implementacji, który 

zazwyczaj nie zapewnia dodatkowej funkcjonalności). 

8. niezaprzeczalność. Protokół może zapewnić pewien rodzaj odbioru tego materiału klucza 

został wymieniony. 

12.14 Uwaga (skuteczność a bezpieczeństwo) Efektywność i bezpieczeństwo technik 

kryptograficznych są często powiązane. Na przykład w niektórych protokołach podstawowy krok jest 

wykonywany wielokrotnie, a bezpieczeństwo zwiększa się wraz z liczbą powtórzeń; w tym 

przypadku poziom bezpieczeństwa możliwy do osiągnięcia w określonym czasie zależy od 

wydajności podstawowego kroku. W opisie komunikatów protokołu przyjmuje się, że gdy 

deklarowana tożsamość źródłowa lub źródłowy adres sieciowy komunikatu nie jest jednoznacznie 

ujęta jako pole komunikatu, są one znane kontekstowi lub w inny sposób dostępne dla odbiorcy, 

ewentualnie przez (nieokreślone) dodatkowe informacje. pola tekstowe. 

12.2.3 Założenia i przeciwnicy w kluczowych protokołach zakładania 

Aby wyjaśnić, jakie protokoły zagrożeń mogą być przedmiotem i motywować potrzebę określonych 

charakterystyk protokołów, wymaga się (jako minimum) nieformalnego modelu dla kluczowych 

protokołów ustanowienia, w tym zrozumienia podstawowych założeń. Uwaga tutaj jest ograniczona 

do protokołów dwustronnych, chociaż definicje i modele mogą być uogólnione. Przeciwnicy w 

kluczowych protokołach zakładania Komunikowanie stron lub podmiotów w kluczowych 

protokołach ustanawiania są formalnie zwane głównymi, i zakłada się, że mają unikalne nazwy. 

Oprócz legalnych stron, obecność Zakłada się niedozwoloną "trzecią" partię, która otrzymuje wiele 

nazw w różnych okolicznościach, w tym: przeciwnik, intruz, przeciwnik, wróg, napastnik, 

podsłuchujący i podszywający się. Podczas badania bezpieczeństwa protokołów przyjmuje się, że 

stosowane mechanizmy kryptograficzne, takie jak algorytmy szyfrowania i schematy podpisów 

elektronicznych, są bezpieczne. Jeśli jest inaczej, nie ma nadziei na bezpieczny protokół. Przypuszcza 

się, że przeciwnik nie jest kryptoanalitykiem atakującym bezpośrednio mechanizmy leżące u jego 

podstaw, ale raczej próbuje podważyć cele protokołu, pokonując sposób, w jaki takie mechanizmy 

są połączone, tj. atakują sam protokół. 

 

12.15 Definicja Pasywny atak obejmuje przeciwnika, który próbuje pokonać technikę 

kryptograficzną, po prostu rejestrując dane, a następnie analizując je (np. W kluczowym zakładzie, 

w celu ustalenia klucza sesji). Aktywny atak obejmuje przeciwnika, który modyfikuje lub wstrzykuje 

wiadomości. Zwykle przyjmuje się, że komunikaty protokołu są przesyłane w niezabezpieczonych 

(otwartych) sieciach, modelowanych przez przeciwnika zdolnego do całkowitej kontroli danych w 

nim zawartych, z możliwością rejestrowania, zmieniania, usuwania, wstawiania, przekierowywania, 

ponownego zamawiania i ponownego użycia przeszłych lub bieżących wiadomości i wstrzykiwać 

nowe wiadomości. Aby to podkreślić, prawowite partie są modelowane jako odbierające komunikaty 

wyłącznie poprzez interweniujących przeciwników (na każdej ścieżce komunikacyjnej lub w 

pewnym podzbiorze t n ścieżek), które mają opcję przekazywania wiadomości niezmienionych do 

zamierzonych odbiorców lub przeprowadzania ( bez zauważalnego opóźnienia) którekolwiek z 

powyższych działań. Można również założyć, że adwersarz może angażować niczego 

niepodejrzewające upoważnione strony, inicjując nowe egzekucje protokołów. Przeciwnik w 

kluczowym protokole ustanowienia może realizować wiele strategii, w tym próbować: 

1. wydedytować klucz sesji, wykorzystując informacje uzyskane przez podsłuch; 

2. uczestniczyć w ukryciu w protokole zainicjowanym przez jedną ze stron drugiej strony i wpływać 

na nią, np. Zmieniając komunikaty, aby móc wydedukować klucz; 

3. zainicjować jeden lub więcej protokołów (być może jednocześnie) i łączyć (przenosić) wiadomości 

z innymi, aby maskaradować jak jedną ze stron lub przeprowadzić jeden z powyższych ataków; 

4. nie mogąc wydedukować samego klucza sesji, oszukać prawowitą stronę dotyczącą tożsamości 

strony, z którą dzieli się kluczem. Protokół podatny na taki atak nie jest odporny (patrz definicja 

12.82). 



W nieuwierzytelnionym ustanawianiu klucza możliwe jest podszywanie się (z definicji). W 

uwierzytelnianiu jednostek, gdy nie ma klucza sesji do ataku, celem przeciwnika jest ustalenie, że 

jedna strona otrzymuje wiadomości, które spełniają tę stronę, że protokół został pomyślnie 

uruchomiony z inną stroną niż przeciwnik. Wyróżnienie jest czasem dokonywane między 

przeciwnikami w zależności od rodzaju informacji dostępne dla nich. Osoba postronna jest 

przeciwnikiem, który nie ma żadnej dodatkowej wiedzy poza ogólnie dostępną, np. Podsłuchując 

komunikaty protokołu na otwartych kanałach. Osoba wewnętrzna to przeciwnik posiadający dostęp 

do dodatkowych informacji (np. Kluczy sesyjnych lub tajnych informacji cząstkowych), uzyskanych 

za pomocą pewnych uprzywilejowanych środków (np. Fizycznego dostępu do prywatnych zasobów 

komputera, konspiracji itp.). Raz wykorzystany użytkownik wewnętrzny uzyskuje takie informacje 

w jednym momencie, aby móc je wykorzystać w późniejszym czasie; stały użytkownik wewnętrzny 

ma stały dostęp do uprzywilejowanych informacji. 

Doskonała tajemnica do przodu i znane ataki 

Analizując kluczowe protokoły zakładowe, należy wziąć pod uwagę potencjalny wpływ kompromisu 

na różne typy materiałów kluczowych, nawet jeśli nie oczekuje się takiego kompromisu. W 

szczególności często rozważany jest następujący efekt: 

1) kompromis długoterminowych kluczy tajnych (symetrycznych lub asymetrycznych), jeśli takie 

istnieją; 

2. Kompromis w stosunku do poprzednich kluczy sesji. 

12.16 Definicja Mówi się, że protokół ma idealną poufność, jeśli złamanie długoterminowych kluczy 

nie zagraża kluczom z poprzednich sesji. Ideą idealnej tajemnicy do przodu (czasami nazywanej 

ochroną przed cofaniem) jest to, że poprzedni ruch jest zablokowany bezpiecznie w przeszłości. Może 

to być zapewnione przez generowanie kluczy sesji za pomocą umowy klucza Diffiego-Hellmana (np. 

Protokół 12.57), przy czym wykładniki Diffiego-Hellmana oparte są na kluczach krótkoterminowych. 

W przypadku złamania długoterminowych tajnych kluczy, przyszłe sesje są jednak podporządkowane 

podległemu aktywnemu przeciwnikowi. 

12.17 Definicja Mówi się, że protokół jest podatny na atak o znanym kluczu, jeśli złamanie 

zabezpieczeń poprzednich kluczy sesji umożliwia pasywnemu przeciwnikowi złamanie przyszłych 

kluczy sesji lub podszywanie się pod niego przez aktywnego przeciwnika w przyszłości. Znane 

kluczowe ataki na kluczowe protokoły ustanowienia są analogiczne do znanych ataków jawnego 

ataku na algorytmy szyfrowania. Jedną z motywacji do ich rozważenia jest to, że w niektórych 

środowiska (np. z powodu implementacji i decyzji technicznych), prawdopodobieństwo złamania 

zabezpieczeń kluczy sesji może być większe niż w przypadku kluczy długoterminowych. Drugą 

motywacją jest to, że używając technik kryptograficznych o jedynie umiarkowanej sile, istnieje 

możliwość, że z czasem intensywny wysiłek kryptoanalityczny może ujawnić przeszłe klucze sesji. 

Wreszcie, w niektórych systemach, poprzednie klucze sesji mogą być celowo odkryte z różnych 

powodów (na przykład po uwierzytelnieniu, w celu wykrycia potencjalnego wykorzystania kanału 

uwierzytelniania jako ukrytego lub ukrytego kanału). 

 

12.3 Transport kluczy w oparciu o szyfrowanie symetryczne 

Ta sekcja przedstawia wybór kluczowych protokołów ustanawiania w oparciu o transport klucza (tj. 

Transfer określonego klucza wybranego z góry przez jedną stronę) z wykorzystaniem kodowania 

symetrycznego. Przedstawiono również pokrewne techniki obejmujące funkcje nieodwracalne. 

Dyskusja jest podzielona na protokoły zi bez użycia zaufanego serwera. Niektóre z tych parametrów 

używają zmiennych czasowych (znaczniki czasu, numery sekwencji lub liczby losowe) lub noncji, 

jak omówiono w 10.3 szyfrowanie asymetryczne. 

12.3.1 Symetryczny transport kluczy i wyprowadzenie bez serwera 

Bez-serwerowy transport kluczy oparty na technikach symetrycznych może wymagać, aby obie 

strony w protokole początkowo dzieliły się długotrwale parami lub nie, odpowiednio zilustrowane 

poniżej za pomocą technik aktualizacji klucza punkt-punkt i algorytmu bez klucza Shamira. Podano 

również inne ilustracyjne techniki. 

(i) Aktualizacja klucza punkt-punkt za pomocą szyfrowania symetrycznego 



Techniki aktualizacji klucza punkt-punkt w oparciu o szyfrowanie symetryczne korzystają z 

długoterminowego symetrycznego klucza kluczy shareda priori przez dwie strony A i B. Ten klucz, 

początkowo rozłożony na bezpiecznym kanale lub wynikający ze schematu przedsprzedażnego 

klucza (np. patrz nota 12.48), jest wykorzystywany wielokrotnie do ustanawiania nowych kluczy 

sesyjnych W. Poniżej przedstawiono reprezentatywne przykłady technik transportu kluczem punkt-

punkt. 

Zapis: odpowiednio rA, tA i nA oznaczają liczbę losową, znacznik czasu i numer sekwencji 

wygenerowany przez A (patrz 10.3.1). E oznacza symetryczny algorytm szyfrowania (patrz uwaga 

12.19). Opcjonalne pola wiadomości są oznaczone gwiazdką (*).  

1. transport kluczy z jednym przejściem : A→ B: EK(rA) (1) 

Używany klucz sesji to W = rA, a zarówno A, jak i B uzyskują niejawne uwierzytelnianie klucza. 

Dodatkowe pola opcjonalne, które mogą być przesyłane w zaszyfrowanej części zawierają: sygnaturę 

czasową lub numer sekwencyjny w celu zapewnienia gwarancji świeżości dla B (zob. Uwaga 12.18); 

pole zawierające redundancję, aby zapewnić jawne uwierzytelnianie klucza do B lub ułatwić 

wykrywanie modyfikacji wiadomości (patrz Uwaga 12.19); i cel identyfikator, aby zapobiec 

powtórzeniu się niewykrywalnej wiadomości z powrotem na A. A zatem: 

A→B: EK(rA,  tA
* ,B*) (10) 

Jeśli jest pożądane, aby obie strony przyczyniły się do klucza sesji, B może wysłać A analogiczny 

komunikat, z kluczem sesji obliczonym jako f(rA,rB). Wybranie f, aby była funkcją jednokierunkową, 

wyklucza kontrolę ostatecznej wartości klucza przez którąkolwiek ze stron lub przeciwnika, który 

nabywa jeden z rA, rB. 

2. klucz transport z reakcją na wyzwanie: 

 

 
 

Jeżeli pożądana jest gwarancja świeżości, ale poleganie na sygnaturach czasowych nie jest, można 

użyć liczby losowej lub sekwencji, oznaczonej tu nB, w celu zastąpienia znacznika czasu w technice 

jednoprzebiegowej; koszt to dodatkowa wiadomość. Klucz sesji jest ponownie W = rA. 

Jeśli jest wymagane, aby klucz sesyjny W był funkcją danych wejściowych od obu stron, A 

może wstawić nonce nA poprzedzające nB w (2), a trzecią wiadomość można dodać jako 

poniżej. (Tutaj rA, rB są liczbami losowymi służącymi za materiał kluczujący, natomiast nA, nB 

są inne dla świeżości.) 

 

 
 

12.18 Uwaga (kluczowe luki w uaktualnieniach) Powyższe kluczowe techniki aktualizacji nie 

zapewniają idealnego utajnienia w tle i kończą się niepowodzeniem w przypadku naruszenia 

długoterminowego klucza K. Z tego powodu mogą być nieodpowiednie dla wielu aplikacji. Protokół 

jednoprzebiegowy podlega również powtórce, chyba że użyto znacznika czasu. 

12.19 Uwaga (gwarancje integralności w szyfrowaniu) Wiele protokołów uwierzytelniania, które 

wykorzystują szyfrowanie, w tym powyższe kluczowe protokoły aktualizacji i protokoły 12.24, 12.26 

i 12.29, wymagają ze względów bezpieczeństwa, że funkcja szyfrowania ma wbudowany mechanizm 

integralności danych), aby wykryć modyfikację wiadomości.  

(ii) Aktualizacja klucza punkt-punkt za pomocą funkcji wyprowadzenia klucza i funkcji 

nieodwracalnych Aktualizacja klucza może zostać osiągnięta przez transport kluczy jak wyżej lub 

przez wyprowadzenie klucza, w którym klucz sesji pochodnej jest oparty na losowym wprowadzaniu 

pojedynczej sesji przez jedną ze stron . W takim przypadku istnieje również jedna wiadomość: 

A→ B: rA (1) 



Klucz sesji jest obliczany jako W = EK (rA). Technika zapewnia zarówno A, jak i B. niejawne 

uwierzytelnianie klucza. Jest jednak podatny na znane ataki z użyciem klucza; Uwaga 12.18 

obowiązuje podobnie. Losowa liczba rA może być tutaj zastąpiona innymi parametrami zmiennymi 

czasowymi; na przykład znacznik czasu tA sprawdzony przez odbiorcę w porównaniu do jego zegara 

lokalnego zapewnia niejawną właściwość świeżej klucza, pod warunkiem, że klucz długoterminowy 

nie zostanie naruszony. Tutaj A może kontrolować wartość W, zmuszając ją do x przez wybór rA = 

DK (x). Ponieważ sama technika nie wymaga deszyfrowania, E może być zastąpione przez 

odpowiednią kluczowaną funkcję pseudolosową hK, w którym to przypadku hasło sesji jest obliczane 

jako W = hK(rA), z rA parametrem zmiennym w czasie, jak wspomniano powyżej. W innych 

technikach opisanych w punkcie 12.3.1 (i), wykorzystujących funkcję szyfrowania E, poufność 

samych zaszyfrowanych pól innych niż klucz sesyjny W nie jest krytyczna. Kluczowy protokół 

derywacji całkowicie unikający użycia funkcji szyfrowania może oferować potencjalne korzyści w 

odniesieniu do ograniczeń eksportowych. Protokół 12.20 jest taką techniką, która zapewnia również 

gwarancje uwierzytelnienia, jak określono. Wykorzystuje on dwie różne funkcje h i h0 (generowanie 

wyjść o różnych długościach bitów), odpowiednio, do uwierzytelniania komunikatów i 

wyprowadzania kluczy. 

12.20 Protokół Autenticated Key Exchange Protocol 2 (AKEP2) 
PODSUMOWANIE: A i B wymieniają 3 komunikaty, aby wyprowadzić klucz sesji W. 

WYNIK : uwierzytelnianie wzajemne jednostek i niejawne uwierzytelnianie klucza W. 

1. Konfiguracja: A i B dzielą długoterminowe klucze symetryczne K, K’ (powinny być różne, ale 

potrzebują nie być niezależnym). h’K to MAC (kluczowana funkcja skrótu) używana do 

uwierzytelniania jednostek. h’K jest pseudolosową permutacją lub klawiszową funkcją 

jednokierunkową stosowaną do wyprowadzania klucza. 

2. Komunikaty protokołu. Zdefiniuj T = (B,A, rA,  rB). 

 
3. Działania protokolarne. Wykonaj następujące kroki dla każdego wymaganego klucza wspólnego. 

(a) A wybiera i wysyła do B liczbę losową rA. 

(b) B wybiera losową liczbę rB i wysyła do A wartości (B,A, rA,  rB), wraz z MAC powyżej tych ilości 

generowanych za pomocą h za pomocą klawisza K. 

(c) Po odebraniu wiadomości (2) A sprawdza, czy tożsamość jest właściwa, że rA otrzymał 

dopasowania zgodne z (1) i weryfikuje MAC. 

(d) A następnie wysyła do B wartości (A, rB) wraz z MAC. 

(e) Po otrzymaniu (3), B sprawdza, czy MAC jest poprawny, i że odebrany wartości dopasowania rB, 

które zostały wysłane wcześniej. 

(f) Zarówno A, jak i B obliczają klucz sesji jako W = h’K’(rB). 

12.21 Uwaga (wariant AKEP1 protokołu 12.20) Następująca modyfikacja AKEP2 skutkuje 

AKEP1 (Authenticated Key Exchange Protocol 1). B jawnie generuje losowy klucz sesji W i 

probabilistycznie szyfruje go przy pomocy h’ pod K’ i liczby losowej r. Ilość (r, W⊕h’K’ (r)) teraz 

zawarta jako końcowe dodatkowe pole w T i hK(T) w (2) i z którego A może odzyskać W. Jako 

optymalizacja, r = rB. 

(iii) Transport kluczy bez uprzednio udostępnionych kluczy 

Algorytm bez klucza Shamira (Protokół 12.22) jest kluczowym protokołem transportowym, który, 

wykorzystując tylko techniki symetryczne (chociaż obejmuje modułową potęgowanie), umożliwia 

ustanowienie klucza przez otwarty kanał bez konieczności posiadania kluczy współdzielonych lub 

publicznych. Każda ze stron ma tylko swój własny lokalny klucz symetryczny. Protokół zapewnia 

ochronę wyłącznie przed pasywnymi przeciwnikami; nie zapewnia uwierzytelniania. W ten sposób 

rozwiązuje ten sam problem, co podstawowy Diffie-Hellman (protokół 12.47) - dwie partie dzielące 

się a priori materiałem kluczującym kończą wspólnym wspólnym kluczem, zabezpieczonym przed 

pasywnymi przeciwnikami - chociaż różnice obejmują to, że wykorzystuje trzy wiadomości zamiast 



dwóch, oraz zapewnia kluczowy transport. 

12.22 Protokół Shamira bez protokołu klucza 

PODSUMOWANIE: użytkownicy A i B wymieniają 3 wiadomości na kanale publicznym. 

REZULTAT: sekret K jest przenoszony z prywatnością (ale bez uwierzytelniania) z A do B. 

1. Jednorazowa konfiguracja (definicja i publikacja parametrów systemu). 

(a) Wybierz i opublikuj do wspólnego użytku opcję p wybraną tak, aby obliczenie 

dyskretne logarytmy modulo p są niewykonalne (patrz część 3). 

(b) A i B wybierają odpowiednie tajne liczby losowe a, b, z 1 ≤ a,b ≤  p-2, każde względnie pierwsze 

do p - 1. One odpowiednio obliczają a-1 i b-1 mod p - 1. 

2. Komunikaty protokołu. 

 
3. Działania protokolarne. Wykonaj następujące kroki dla każdego wymaganego klucza wspólnego. 

(a) A wybiera losowy klucz K do transportu do B, 1  ≤  K ≤  p - 1. Wylicza Ka mod p i wysyła 

wiadomość B (1). 

(b) B potęguje (mod p) otrzymaną wartość przez b i wysyła komunikat (2). 

(c) Zneutralizuje (mod p) otrzymaną wartość przez mod a-1 p - 1, skutecznie cofając "poprzednią 

potęgowanie i przynosząc Kb mod p. A wysyła wynik do B jako wiadomość (3). 

(d) B potęguje (mod p) otrzymaną wartość przez b-1 mod p - 1, uzyskując nowo udostępniony klucz 

K mod p. 

Wykorzystanie szyfrowania ElGamal dla transportu kluczowego (zgodnie z 12.5.1) z 

niecertyfikowaną publicznością klucz wysłany w pierwszej wiadomości (która z definicji byłby 

bezpieczny od ataku) osiągnął w dwóch przebiegach takie same cele jak powyższy algorytm trzech 

przebiegów. W takim przypadku klucz jest transportowany od odbiorcy pierwszej wiadomości do 

nadawcy. 

12.23 Uwaga (wybór szyfru w Protokole 12.22) Chociaż może się wydawać, że dowolny szyfr 

przemienny (tj. Szyfr, w którym kolejność szyfrowania i odszyfrowywania jest wymienna) byłaby 

wystarczająca zamiast modularnej potęgowania w Protokole 12.22, zaleca się ostrożność. Na 

przykład użycie szyfru Vernam (1.5.4) byłoby tutaj całkowicie niepewne, ponieważ XOR trzech 

wymienianych komunikatów byłby równy samemu kluczowi. 

12.3.2 Protokół Kerberos i powiązane protokoły oparte na serwerze 

Kluczowe protokoły transportowe omówione w tej sekcji opierają się na szyfrowaniu symetrycznym 

i obejmują a priori dwie połączone ze sobą strony, A i B oraz zaufany serwer, z którym wspólnie 

dzielą długoterminowe tajne klucze parami. W takich protokołach serwer pełni rolę centrum 

dystrybucji kluczy (KDC) i sam dostarcza klucz sesyjny lub służy jako kluczowe centrum tłumaczeń 

(KTC) i tworzy klucz wybrany przez jedną ze stron do dyspozycji drugiej, ponowne szyfrowanie 

(tłumaczenie) pod kluczem współdzielonym z drugim. KDC i KTC są omówione dalej w 13.2.3. 

(i) Protokół uwierzytelniania Kerberos 

Kerberos to nazwa nadana wszystkim z następujących: usługa rozproszonego uwierzytelniania 

pochodząca z Project AthenaMIT, która zawiera specyfikacje integralności i szyfrowania danych; 

oprogramowanie, które ją implementuje, oraz procesy wykonujące takie oprogramowanie; oraz 

wykorzystywany w nim specjalny protokół uwierzytelniania. Skoncentruj się tutaj, a użycie terminu 

"Kerberos" ogranicza się do samego protokołu, który obsługuje zarówno uwierzytelnianie jednostki, 

jak i ustanowienie klucza za pomocą technik symetrycznych i strony trzeciej. Podstawowy protokół 

Kerberos obejmuje A (klient), B (serwer i weryfikator) i zaufany serwer T (serwer uwierzytelniania 

Kerberos). Na początku Aand B nie dzieli się żadnymi kluczami tajnymi, podczas gdy T dzieli sekret 

z każdym (np. Hasłem użytkownika, przekształconym na klucz kryptograficzny za pomocą 

odpowiedniej funkcji). Głównym celem jest weryfikacja tożsamości A przez B; ustanowienie 

wspólnego klucza jest efektem ubocznym. Opcje zawierają końcowy komunikat zapewniający 

wzajemne uwierzytelnianie jednostki i ustanowienie dodatkowego tajnego hasła udostępnionego 



przez A i B (klucz subsession nie wybrany przez T). Protokół przebiega w następujący sposób. Żąda 

od T odpowiednich poświadczeń (elementów danych), aby umożliwić jej uwierzytelnienie się do B. 

T pełni rolę KDC, powracając do A klucza sesji zaszyfrowanego dla A i biletu zaszyfrowanego dla 

B. Bilet, który A przekazuje dalej do B, zawiera klucz sesyjny i tożsamość A; umożliwia to 

uwierzytelnianie od A do B, gdy towarzyszy mu odpowiedni komunikat (uwierzytelniający) 

utworzony przez A zawierający znacznik czasu ostatnio zaszyfrowany pod tym kluczem sesji. 

12.24 Podstawowy protokół uwierzytelniania Kerberos (uproszczony) 

PODSUMOWANIE: interakcja z zaufanym serwerem T i stroną B. 

REZULTAT: uwierzytelnianie jednostki od A do B (opcjonalnie wzajemne) z kluczowym 

ustanowieniem. 

1. Notacja. Opcjonalne pozycje oznaczone są gwiazdką (*). E jest symetrycznym algorytmem 

szyfrowania (patrz uwaga 12.19). NA jest nonce wybraną przez A; TA jest znacznikiem czasu z 

lokalnego zegara A. k jest kluczem sesyjnym wybranym przez T, do współużytkowania przez A i B. 

L wskazuje okres ważności (nazywany "czasem życia"). 

2. Jednorazowa konfiguracja. A i T mają klucz KAT; podobnie, udział B i T KBT. Definiować 

 autentykator  

3. Komunikaty protokołu. 

 
4. Działania protokolarne. Algorytm zawiera wbudowany mechanizm integralności i protokół 

niepowodzenie, jeśli dowolny deszyfrowanie spowoduje niepowodzenie sprawdzania integralności. 

(a) A generuje jednorazową NA i wysyła wiadomość T (1). 

(b) T generuje nowy klucz sesyjny k i definiuje okres ważności (czas życia L) dla 

bilet, składający się z czasu końcowego i opcjonalnego czasu rozpoczęcia. T szyfruje k, 

odebrany numer, czas życia i odebrany identyfikator (B) za pomocą klucza A. T również 

tworzy bilet zabezpieczony kluczem B zawierającym k, otrzymany identyfikator (A), oraz 

dożywotni. T wysyła wiadomość A (2). 

(c) Odszyfrowuje część komunikatu niezwiązaną z biletem (2) za pomocą KAT, aby odzyskać: k, NA, 

czas życia L oraz identyfikator strony, dla której faktycznie utworzono bilet. Sprawdza, czy ten 

identyfikator i NA są zgodne z tymi wysłanymi w wiadomości (1) i zapisuje L jako odniesienie. A 

pobiera swój własny identyfikator i świeży znacznik czasu TA, opcjonalnie generuje tajny klucz 

Asubkey i szyfruje je za pomocą k, aby utworzyć wystawcę uwierzytelniającego. Wysyła do 

wiadomości B (3). 

(d) B odbiera wiadomość (3), odszyfrowuje bilet za pomocą KBT, podając k, aby umożliwić 

odszyfrowanie wystawcy uwierzytelnienia. B sprawdza, czy: 

i/ pola identyfikatora (A) w dopasowaniu biletu i wystawcy uwierzytelnienia; 

ii. znacznik czasu TA w uwierzytelnianiu jest ważny (patrz 10.3.1); i 

iii. Czas lokalny B mieści się w okresie życia L określonym w bilecie. 

Jeśli wszystkie testy przejdą pomyślnie, B deklaruje uwierzytelnienie A i kończy podklucz (jeśli jest 

obecny) zgodnie z wymaganiami. 

(e) (Opcjonalnie do uwierzytelniania wzajemnego obiektu) B konstruuje i wysyła do wiadomości 

(4) zawierający znacznik czasu A od wystawcy uwierzytelniającego (konkretnie z wyłączeniem 

identyfikatora A, w celu odróżnienia go od wystawcy uwierzytelnienia), zaszyfrowany przy użyciu 

k. B opcjonalnie zawiera podklucz, który umożliwia negocjowanie klucza podsesyjnego. 

(f) (Opcjonalnie do uwierzytelniania wzajemnego obiektu :) Odszyfrowuje wiadomość (4). Jeśli 

znacznik czasu w dopasowaniach, które wysłały wiadomość (3), deklaruje uwierzytelnienie B i 

zapisuje Bsubkey (jeśli jest obecny) zgodnie z wymaganiami. 

12.25 Uwaga (zabezpieczenia i opcje w protokole Kerberos) 

(i) Ponieważ stosowane są znaczniki czasu, hosty, na których działa ten protokół, muszą zapewniać 



zarówno bezpieczne, jak i zsynchronizowane zegary (patrz 10.3.1). 

(ii) Jeśli, tak jak w przypadku rzeczywistych implementacji, początkowe klucze współdzielone są 

oparte na hasłach, wówczas protokół nie jest bezpieczniejszy niż tajność takich haseł lub ich 

odporność na ataki polegające na zgadywaniu haseł. Parametry opcjonalne Asubkey i Bsubkey 

umożliwiają przesyłanie klucza (innego niż k) z A do B lub odwrotnie, lub obliczenie połączonego 

klucza za pomocą pewnej funkcji f (Asubkey; Bsubkey). 

(iv) Czas życia w ramach biletu ma na celu umożliwienie A ponownego wykorzystania biletu w 

ograniczonym czasie dla wielu uwierzytelnień B bez dodatkowej interakcji z T, eliminując w ten 

sposób komunikaty (1) i (2). Przy każdym takim ponownym użyciu A tworzy nowy wystawca 

uwierzytelnienia ze świeżym znacznikiem czasu i tym samym kluczem sesji k; opcjonalne pole 

podklucza jest w tym przypadku bardziej przydatne. 

(ii) Protokół klucza współdzielonego Needham-Schroedera 

Protokół klucza współdzielonego Needhama-Schroedera jest ważny przede wszystkim z przyczyn 

historycznych. Jest to baza składająca się z opartego na serwerze uwierzytelniania i protokołów 

dystrybucji kluczy zaproponowanych od 1978 r., W tym Kerberos i Otway-Rees. Jest to przykład 

protokołu niezależnego od sygnatur czasowych, zapewniającego zarówno uwierzytelnianie 

uwierzytelniania jednostki, jak i ustanowienie klucza z potwierdzeniem klucza. Jednak nie jest to już 

zalecane (patrz Uwaga 12.28). 

12.26 Protokół wspólnego protokołu Needham-Schroedera 

PODSUMOWANIE: interakcja z zaufanym serwerem T i stroną B. 

WYNIK: uwierzytelnianie jednostki (A z B); klucz ustanowienie z kluczowym potwierdzeniem. 

1. Notacja. E jest symetrycznym algorytmem szyfrowania (patrz uwaga 12.19). NA i NB to nie 

jednostki wybrane odpowiednio przez A i B. k jest kluczem sesyjnym wybranym przez zaufany 

serwer T dla A i B do współdzielenia. 

2. Jednorazowa konfiguracja. A i T mają wspólny klucz symetryczny KAT; Udział B i T KBT. 

3. Komunikaty protokołu. 

 
4. Działania protokolarne. Oprócz weryfikacji nonces, działania są zasadniczo analogiczne do tych 

w Kerberos (Protokół 12.24), i nie są tu szczegółowo omówione. 

12.27 Uwaga (funkcje i opcje w protokole klucza dzielonego Needham-Schroeder) 

(i) Protokół zapewnia A i B wspólny klucz k z uwierzytelnianiem kluczem (z powodu 

zaufany serwer). 

(ii) Wiadomości (4) i (5) zapewniają uwierzytelnianie jednostki od A do B; uwierzytelnianie jednostki 

B do A można uzyskać pod warunkiem, że A może przeprowadzić kontrolę nadmiarową na NB 

po odszyfrowaniu wiadomości (4). 

(iii) Jeśli jest dopuszczalne, aby ponownie użyć klucza k withB, Amay bezpiecznie buforuje dane 

wysłane w wiadomości (3) wraz z k. Po kolejnym ponownym użyciu komunikaty (1) i (2) mogą 

zostać pominięte, ale teraz, aby zapobiec powtórce starych wiadomości (4), zaszyfrowany nonce Ek 

(NA’) powinien być dołączony do wiadomości (3), a komunikat (4) powinien zostać zastąpiony przez 

Ek(NA’-1, NB) zezwalając A na sprawdzenie aktualnej wiedzy B na temat k (dostarczając w ten sposób 

jednostkę poświadczenie). 

12.28 uwaga (Needham-Schroeder osłabienie porównaniu Kerberos) Zasadnicze różnice 

pomiędzy protokołem 12,26 i Kerberos (Protokół 12,24) są następujące: Parametr życia Kerberos nie 

występuje; dane komunikatu (3), które odpowiadają biletowi Kerberos, są niepotrzebnie podwójnie 

zaszyfrowane w wiadomości (2); i uwierzytelnianie tutaj używa raczej nonces zamiast znaczników 

czasu. Słabą stroną protokołu Needham-Schroeder jest to, że od B nie ma możliwości dowiedzenia 

się, czy klucz k jest świeże, powinny sesja klucz k kiedykolwiek być zagrożona, każda strona wiedząc 

o tym może zarówno wiadomość Wyślij ponownie (3) i obliczyć prawidłową wiadomość ( 5) 



podrabiania od A do B. Ta sytuacja jest poprawiana w Kerberos przez parametr czasu życia, który 

ogranicza ekspozycję na ustalony przedział czasu. 

(iii) Protokół Otway'a-Reesa 

Protokół Otway-Rees jest protokół serwer oparty na zapewnienie transportu uwierzytelnionego 

klucza (z klucza uwierzytelniania i kluczowych zapewnień świeżości) w zaledwie 4 wiadomości - 

takie same jak Kerberos, ale tutaj bez wymogu znaczników czasu. Nie zapewnia jednak 

uwierzytelnienia jednostki ani potwierdzenia klucza. 

12.29 Protokół Protokół Otway'a-Reesa 

PODSUMOWANIE: B współdziała z zaufanym serwerem T i stroną A. 

REZULTAT: ustalenie świeżego wspólnego sekretu K pomiędzy A i B. 

1. Notacja. E jest symetrycznym algorytmem szyfrowania (patrz uwaga 12.19). k jest sesją 

klawisz T generuje dla A i B, aby się nimi podzielić. NA i NB są nie wybranymi przez A i B, 

odpowiednio, aby umożliwić weryfikację kluczowej świeżości (w ten sposób wykrywając powtórkę). 

M jest drugi nonce wybrany przez A, który służy jako identyfikator transakcji. 

2. Jednorazowa konfiguracja. T dzieli klucze symetryczne KAT i KBT z odpowiednio A, B. 

3. Komunikaty protokołu. 

 
4. Działania protokolarne. Wykonaj następujące czynności za każdym razem, gdy wymagany jest 

klucz udostępniony. 

(a) Szyfruje dane dla serwera zawierającego dwa noncesy, NA i M oraz tożsamości samego siebie i 

partii B, której chce, aby serwer dystrybuował klucz. A wysyła ten tekst i jakiś tekst jawny do B w 

wiadomości (1). 

(b) B tworzy własną notkę NB i analogiczną zaszyfrowaną wiadomość (z samego M) i wysyła to wraz 

z wiadomością A do T w wiadomości (2). 

T używa identyfikatorów tekstu jawnego w komunikacie (2) w celu pobrania KAT i KBT, a następnie 

sprawdza, czy tekst jawny (M A, B) odpowiada wynikom odszyfrowania obu części wiadomości (2). 

(Zweryfikowanie M w szczególności potwierdza, że zaszyfrowane części są połączone.) Jeśli tak, to 

(c) T wstawia nowy klucz k i odpowiednie nonces w oddzielne wiadomości zaszyfrowane dla A i B, 

i wysyła oba do B w wiadomości (3). 

(d) B odszyfrowuje drugą część wiadomości (3), sprawdza mecze NB, które wysłały komunikat (2), 

a jeśli tak, przekazuje pierwszą część do A w wiadomości (4). 

(e) Odszyfrowuje wiadomość (4) i sprawdza mecze NA, które wysłały wiadomość (1). 

Jeśli wszystkie kontrole przejdą, każdy z A i B będzie pewny, że k jest świeże (ze względu na ich 

odpowiednie nonces) i zaufanie, że druga strona T współdzieliła z, jest stroną powiązaną z ich 

numerem w wiadomości (2). Aknows, żeB jest aktywny jako weryfikacja wiadomości (4) implikujeB 

wysłanie wiadomości (2) niedawno; B jednak nie ma pewności, że A jest aktywne do późniejszego 

użycia k przez A, ponieważ B nie może ustalić, czy wiadomość (1) jest świeża. 

12.30 Uwaga (niezgodności w protokole Otway-Reesa) Używanie dwóch jednostek 

wygenerowanych przez A jest zbędne (NA może zostać wyeliminowane w komunikatach (1) i (2) i 

zastąpione przez M w (3) i (4)), ale mimo to pozwala M, aby służyć wyłącznie jako identyfikator 

transakcji administracyjnej, zachowując jednak format zaszyfrowanych wiadomości każdej ze stron. 

(Ten ostatni jest ogólnie uważany za pożądany z punktu widzenia implementacji, ale wątpliwy z 

punktu widzenia bezpieczeństwa). 

12.31 Uwaga (rozszerzenie protokołu Otway-Rees) Protokół 12.29 może zostać rozszerzony, aby 

zapewnić zarówno potwierdzenie klucza, jak i uwierzytelnianie jednostki w 5 wiadomościach. 

Wiadomość (4) może zostać rozszerzona tak, aby zarówno demonstrować w B wiedzę na temat k, jak 

i przenosić nonce na A (np. Dołączając Ek(NA; NB)), z nową piątą wiadomością (A → B: Ek(NB)) 

zapewniającą B wzajemne zapewnienia. 



12.4 Kluczowa umowa oparta na technikach symetrycznych 

W tej sekcji przedstawiono pomysły związane z kluczową umową opartą na technikach 

symetrycznych. Przedstawia również kluczowy system pre-dystrybucji, który jest pod pewnymi 

względami analogiem klucza symetrycznego do umowy klucza Diffie-Hellmana ze stałymi 

wykładnikami (Uwaga 12.48). 

12.32 Definicja System dystrybucji kluczy (KDS) to metoda, w której podczas etapu inicjalizacji 

zaufany serwer generuje i dystrybuuje tajne wartości danych (części) do użytkowników, tak aby 

dowolna para użytkowników mogła następnie obliczyć wspólny klucz nieznany wszystkim innym 

(oprócz serwera). W przypadku stałych kluczy parowania KDS jest kluczowym schematem przed 

dystrybucją. Bzdura KDS wygląda następująco: zaufany serwer wybiera różne klucze dla każdej pary 

spośród n użytkowników, a za pomocą niektórych bezpiecznych środków początkowo dystrybuuje 

każdemu użytkownikowi swoje klawisze n-1 odpowiednio oznaczone. Zapewnia to bezwarunkowe 

bezpieczeństwo (doskonałe bezpieczeństwo w sensie informacyjno-teoretycznym); zewnętrzny 

przeciwnik nie może zrobić nic lepszego niż odgadnąć klucz. Jednak ze względu na dużą ilość 

wymaganego przechowywania, poszukuje się alternatywnych metod za cenę utraty bezwarunkowego 

zabezpieczenia przeciwko arbitralnie dużym grupom użytkowników zmawiających się. 

12.33 Definicja Mówi się, że KDS jest bezpieczny, jeśli, biorąc pod uwagę określoną parę 

użytkowników, koalicja j lub mniej użytkowników (rozłączna z dwóch), łączenie ich elementów, nie 

może zrobić nic lepszego przy obliczaniu klucza współdzielonego przez te dwa elementy. niż partia, 

która odgaduje klucz bez żadnych kawałków. J-bezpieczny KDS jest więc bezwarunkowo bezpieczny 

wobec koalicji o rozmiarze j lub mniejszym. 

12.34 Fakt (powiązanie KDS firmy Blom) W każdym bezpiecznym KDS z kluczem m-bitowym, 

który jest chroniony kluczem j-bit, tajne dane przechowywane przez każdego użytkownika muszą 

wynosić co najmniej m  ⋅ (j + 1) bitów. Opisane powyżej trywialne KDS jest optymalne w odniesieniu 

do liczby przechowywanych tajnych bitów klucza, przy założeniu zmowy wszystkich stron innych 

niż te, które są bezpośrednio zaangażowane. Odpowiada to spełnieniu dolnej granicy Faktu 12.34 dla 

j = n-2.  

System symetrycznego wstępnego podziału klucza Bloma Schemat Blom (Mechanizm 12.35) jest 

KDS, który może być użyty do spełnienia granicy Faktu 12.34 dla wartości j < n- 2. Jest 

nieinteraktywny; każda ze stron wymaga tylko indeksu i, 1≤ i ≤ n, który jednoznacznie identyfikuje 

stronę, z którą ma utworzyć wspólny klucz (w tym przypadku system oparty jest na tożsamości). 

Każdemu użytkownikowi przypisany jest tajny wektor początkowego materiału kluczowania (klucz 

podstawowy), z którego następnie jest on w stanie wyliczyć klucz tajny (klucz wyprowadzony) z 

każdym innym użytkownikiem. Jak wspomniano w uwadze 12.37, program może zostać 

zaprojektowany w celu zapewnienia bezwarunkowej ochrony przed koalicjami o określonej 

maksymalnej wielkości. Przypisany początkowy materiał klucza do każdego użytkownika (wiersz S, 

odpowiadający klawiszom k) pozwala na obliczenie większej liczby wyprowadzonych kluczy (rzędu 

K, zapewniając n kluczy), po jednym dla każdego innego użytkownika. Oszczędności związane z 

przechowywaniem wynikają z wyboru k mniej niż n. Uzyskane klucze różnych par użytkowników 

nie są jednak statystycznie niezależne. 

12.35 Mechanizm Symetryczny system pre-dystrybucji klucza Blom 

PODSUMOWANIE: każdy z n użytkowników otrzymuje początkowo tajny materiał klucza i dane 

publiczne. 

WYNIK: każda para użytkowników Ui, Uj może obliczyć m-bitowy klucz tajny Ki,j. 

1. A k x n macierz generatora G (n, k) kodu MDS nad skończonym polem 𝔽q rzędu q 

jest znany wszystkim użytkownikom systemu n (patrz Uwaga 12.36). 

2. Zaufana strona T tworzy losowe tajne k x k symetryczna macierz D na 𝔽q. 

3. T daje każdemu użytkownikowi Ui tajny klucz Si, zdefiniowany jako wiersz i n x k macierz S = 

(DG)T. (Si jest k-krotką nad 𝔽q bitów k⋅ lg (q), pozwalając Ui obliczyć dowolny wpis w wierszu i 

(DG)TG.) 

4. Użytkownicy Ui i Uj obliczają wspólny sekret Ki, j = Kj,i o długości bitowej m = lg(q) jako 

następuje. Używając Si i kolumny i z G, Uj oblicza wpis (i,j) n-n symetrycznej macierz K = (DG)TG. 



Używając Sj i kolumny i G, Uj podobnie oblicza pozycję (j, i) (która jest równa pozycji (i,j), ponieważ 

K jest symetryczna). 

12.36 Uwaga (kody z MDS w tle) Motywacja dla Mechanizmu 12.35 wynika z dobrze znanych 

koncepcji w liniowych kodach korekcji błędów, podsumowanych tutaj. Niech G = [IkA] będzie 

macierzą k x n,  gdzie każdy wiersz jest n-krotką nad 𝔽q (dla q liczby pierwszej lub pierwszej potęgi). 

Ik jest macierzą tożsamości k x k. Zbiór n-krotek uzyskany przez wzięcie wszystkich kombinacji 

liniowych (ponad 𝔽q) rzędów G jest liniowym kodem C. Każdy z tych qk-n-krotek jest słowem 

kodowym, i C = {c: c = mG,  m = (m1m2…,mk); mi ∈ 𝔽q} G jest macierzą generatora dla kodu 

liniowego (n, k) C. Odległość między dwoma słowami kodowymi c, c’ jest liczbą składników, które 

różnią się; odległość d kodu jest minimalną odległością od wszystkich par odrębnych słów kodowych. 

Kod odległości d może korygować e =[(d-1)/2] błędy składowe 2c w słowie kodowym, a dla kodów 

liniowych d ≤ n-k + 1 (Singleton związany). Kody spełniające tę granicę z równością (d = n - k + 1) 

mają największą możliwą odległość dla stałych n i k i są nazywane kodami maksymalnego dystansu 

(MDS). 

12.37 Uwaga (wybór k w schemacie Bloma) Warunek d = n-k + 1 definiowania kodów MDS może 

być równoważny warunkowi, że każdy zestaw kolumn K jest niezależny liniowo. Z tego wynikają 

dwa fakty dotyczące kodowych kodów kodów MDS: (i) dowolne k komponentów jednoznacznie 

definiują kod słowa; i (ii) dowolne j ≤ k - 1 składniki nie zawierają informacji o innych 

komponentach. W przypadku Mechanizm 12.35 wybór k jest regulowany przez fakt, że jeśli k lub 

więcej użytkowników konspiruje, mogą odzyskać tajne klucze wszystkich innych użytkowników. (k 

spiskowcy mogą obliczyć k wierszy K, lub równoważnie k kolumn, odpowiadających k 

komponentom w każdym wierszu Każdy wiersz jest słowem kodowym w kodzie MDS 

wygenerowanym przez G i odpowiada kluczowi innego użytkownika, i przez powyższą uwagę k 

komponenty definiują w ten sposób wszystkie pozostałe składniki tego wiersza.) Jednakże, jeśli mniej 

niż k użytkowników konspiruje, to nie uzyskują one żadnych informacji o kluczach innych 

użytkowników (przez podobne rozumowanie). Zatem schemat Bloma jest j-bezpieczny dla j ≤ k-1, 

w stosunku do Faktu 12.34, jest optymalny w stosunku do wymaganego początkowego materiału 

klucza 

12.5 Transport kluczy w oparciu o szyfrowanie za pomocą klucza publicznego 

Transport kluczy w oparciu o szyfrowanie za pomocą klucza publicznego polega na tym, że jedna ze 

stron wybiera klucz symetryczny i przesyła go na sekundę, używając publicznego klucza szyfrowania 

tej strony. Zapewnia to uwierzytelnianie klucza inicjatorowi (tylko zamierzony odbiorca ma klucz 

prywatny umożliwiający odszyfrowanie), ale sam autor nie uzyskuje ani uwierzytelnienia jednostki, 

ani potwierdzenia klucza. Druga strona nie otrzymuje uwierzytelnienia źródłowego. Takie dodatkowe 

zapewnienia można uzyskać, stosując kolejne techniki, w tym: dodatkowe komunikaty (12.5.1); 

podpis cyfrowy (12.5.2); oraz szyfrowanie symetryczne oprócz sygnatur (12.5.3). Gwarancje 

uwierzytelnienia mogą być zapewnione z wykorzystaniem podpisów cyfrowych lub bez nich, jak 

następuje: 

1. uwierzytelnianie podmiotu poprzez odszyfrowanie klucza publicznego (12.5.1). Zamierzony 

odbiorca uwierzytelnia się, zwracając pewną wartość czasową, którą sam może wytworzyć lub 

odzyskać. Może to pozwolić na uwierzytelnienie zarówno encji, jak i przeniesionego klucza. 

2. uwierzytelnianie pochodzenia danych za pomocą podpisów cyfrowych (12.5.2). Szyfrowanie 

klucza publicznego to w połączeniu z podpisem cyfrowym, zapewniając kluczowy transport z 

zapewnieniem tożsamości źródła. 

Rozróżnienie między uwierzytelnianiem podmiotu a uwierzytelnianiem pochodzenia danych polega 

na tym, że pierwsze zapewnia zapewnienie aktualności, podczas gdy drugie nie musi tego robić. 

12.5.1 Transport kluczy za pomocą szyfrowania PK bez podpisów 

Jednoprzepustowy transport kluczy za pomocą szyfrowania z kluczem publicznym Protokoły 

jednoprzebiegowe są odpowiednie do komunikacji jednokierunkowej i aplikacji do przechowywania 

i przekazywania, takich jak poczta elektroniczna i faks. Transport klucza podstawowego za pomocą 

szyfrowania kluczem publicznym można uzyskać w protokole jednoprzebiegowym, zakładając, że 

inicjator A posiada a priori autentyczną kopię klucza publicznego szyfrowania zamierzonego 



odbiorcy B. Stosując publiczny klucz szyfrowania A, A szyfruje losowo wygenerowany klucz k, i 

wysyła wynik PB(k) do B. Schematy kodowania klucza publicznego PB praktycznego interesu 

obejmuje tu szyfrowanie RSA, szyfrowanie Rabina i szyfrowanie ElGamal (patrz część 8). 

Pomysłodawca A nie uzyskuje żadnego uwierzytelnienia podmiotu dla zamierzonego odbiorcy B (a 

nawet nie wie, czy B otrzymuje komunikat), ale ma zapewnione niejawne uwierzytelnianie klucza - 

nikt poza B nie może odzyskać klucza. Z drugiej strony, B nie ma zapewnień co do źródła klucza, co 

pozostaje prawdą nawet w przypadku A→B: PB (k,A). Gwarancjaczasowa może być dostarczona przy 

użyciu znaczników czasu, na przykład 

A→B: PB (k,TA. Jest to konieczne, jeśli chodzi o ochronę przed atakami o znanych kluczach 

wymagane, ponieważ ta technika jest w inny sposób narażona na powtórkę wiadomości (patrz uwaga 

12.18). Utrzymywanie ograniczenia stosowania samego szyfrowania kluczem publicznym (to jest 

bez podpisów), zapewnienia oprócz jednostronnego uwierzytelniania klucza, a mianowicie 

uwierzytelnianie wzajemnego elementu i uwierzytelnianie za pomocą klucza wzajemnego, można 

uzyskać przez dodatkowe wiadomości, jak pokazano w Protokole 12.38 poniżej. 

Protokół klucza publicznego Needham-Schroedera 

Protokół klucza publicznego Needham-Schroedera zapewnia wzajemne uwierzytelnianie jednostek i 

transport kluczy wzajemnych (A i B przesyłają klucz symetryczny do drugiego). Przekazane klucze 

mogą służyć zarówno jako nonces do uwierzytelniania jednostek i tajnych kluczy do dalszego użytku. 

Kombinacja wynikowych kluczy współdzielonych pozwala na obliczenie wspólnego klucza, do 

którego przyczyniają się obie strony. 

12.38 Protokół protokołu klucza publicznego Needham-Schroeder 

PODSUMOWANIE: A i B wymieniają 3 wiadomości. 

WYNIK: uwierzytelnianie jednostek, uwierzytelnianie kluczy i transport kluczy (wszystkie 

wzajemne). 

1. Notacja. PX (Y) oznacza szyfrowanie z kluczem publicznym (np. RSA) danych Y korzystających z 

klucz publicznego X; PX (Y1 , Y2) oznacza szyfrowanie konkatenacji Y1 i Y2. k1, k2 to tajne, 

symetryczne klucze sesji wybrane odpowiednio przez A, B. 

2. Jednorazowa konfiguracja. Załóżmy, że A, B posiadają swój autentyczny klucz publiczny. (Jeśli to 

jest nie w tym przypadku, ale każda ze stron ma certyfikat z własnym kluczem publicznym, a 

następnie jeden dodatkowa wiadomość jest wymagana do transportu certyfikatu.) 

3. Komunikaty protokołu. 

 
4. Działania protokolarne. 

(a) A wysyła wiadomość B (1). 

(b) B odzyskuje k1 po otrzymaniu wiadomości (1) i powraca do komunikatu A (2). 

(c) Po odszyfrowaniu wiadomości (2), A sprawdza, czy klucz K1 odzyskany zgadza się z tym 

wysłana w wiadomości (1). (Pod warunkiem, że k1 nigdy wcześniej nie był używany, daje to A 

zarówno uwierzytelnianie B jednostki, jak i zapewnienie, że B zna ten klucz.) A wysyła wiadomość 

B (3). 

(d) Po odszyfrowaniu wiadomości (3), B sprawdza, czy klucz K2 odzyskany zgadza się z tym 

wysłany w wiadomości (2). Klucz sesji można obliczyć jako f(k1, k2) za pomocą 

odpowiednia publicznie znana funkcja nieodwracalna f. 

 

12.39 Uwaga (modyfikacja protokołu Needham-Schroeder) Protokół 12.38 może zostać 

zmodyfikowany w celu wyeliminowania szyfrowania w trzecim komunikacie. Niech r1 i r 

 będą liczbami losowymi generowanymi odpowiednio przez A i B. Następnie, przy sprawdzeniach 

analogicznych do tych w protokole podstawowym, wiadomości w zmodyfikowanym protokole są: 



 
 

12.5.2 Protokoły łączące szyfrowanie PK i podpisy 

Podczas gdy prywatność materiałów kluczowych jest wymagana w kluczowych protokołach 

transportowych, zwykle potrzebne jest uwierzytelnianie źródeł. Atrybuty szyfrowania i podpisu mogą 

być odpowiednio użyte do zapewnienia tych właściwości. Kluczowe protokoły transportowe 

obejmujące zarówno szyfrowanie za pomocą klucza publicznego, jak i podpisy obejmują: 

1. te, które podpisują klucz, a następnie klucz publiczny szyfruje podpisany klucz; 

2. te, które podpisują klucz, i oddzielnie klucz publiczny, szyfrują klucz (bez znaku); 

3. te, które klucz publiczny szyfruje klucz, a następnie podpisują zaszyfrowany klucz; i 

4. osoby używające szyfrowania symetrycznego oprócz szyfrowania i podpisów z kluczem 

publicznym. 

Pierwsze trzy typy omówione są w tej podsekcji (jak wspomniano w X12.5.2 (ii), druga jest 

bezpieczna tylko w pewnych okolicznościach); czwarty jest omawiany w 12.5.3. Systemy podpisów 

SA o największym znaczeniu praktycznym to podpisy RSA, Rabin i podpisy ElGamal (patrz część 

11). Schematy kodowania klucza publicznego PB o największym znaczeniu praktycznym to RSA, 

szyfrowanie Rabina i szyfrowanie ElGamal (patrz część 8). Notacja. Dla danych wejściowych y, w 

dalszej części, SA(y) i PB(y) oznaczają wartości danych, wynikające odpowiednio, z operacji podpisu 

na y przy użyciu prywatnego klucza podpisu A, oraz operacji szyfrowania na y przy użyciu 

publicznego klucza szyfrującego B. Domyślnie przyjmuje się, że schemat podpisu nie zapewnia 

odzyskiwania wiadomości, tzn. Dane wejściowe y nie mogą być odzyskane z podpisu SA(y), a y musi 

zostać wysłane bezpośrednio oprócz SA(y), aby umożliwić weryfikację podpisu . (Dzieje się tak w 

przypadku DSA lub RSA po wprowadzeniu mieszania, patrz część 11. Jednakże, w przypadku 

szyfrowania i podpisywania osobno, wszelkie tajne dane y muszą pozostać poufne.) Jeśli y składa się 

z wielu wartości danych y = (y1,…, yn), następnie dane wejściowe są traktowane jako połączenie 

bitowe tych wielu wartości. 

(i) Szyfrowanie podpisanych kluczy 

Jedną z opcji łączenia podpisów i szyfrowania kluczem publicznym jest szyfrowanie podpisanych 

bloków: 

 
Gwiazdka oznacza, że znacznik czasu tA z A jest opcjonalny; włączenie ułatwia uwierzytelnianie 

jednostki od A do B i zapewnia właściwość świeżości. Identyfikator B w zakresie podpisu 

uniemożliwia B wysłanie podpisanego klucza do innej strony i podszywanie się pod A. Wadą tej 

metody w porównaniu z alternatywną metodą "podpisywania zaszyfrowanych kluczy" (12.5.2 (iii)) 

jest to, że dane zaszyfrowany klucz publiczny jest większy, co implikuje możliwy wymóg 

dostosowania rozmiaru bloku schematu szyfrowania kluczem publicznym lub użycia technik, takich 

jak łańcuch bloków szyfru. W przypadku schematów podpisu z odzyskiwaniem komunikatów (np. 

Zwykły RSA), powyższe można uprościć do: 

 

 
(ii) Szyfrowanie i podpisywanie osobno 

W przypadku schematów podpisów bez odzyskiwania komunikatów wariantem powyższej opcji jest 

podpisanie klucza i zaszyfrowanie klucza, ale nie szyfrowanie samego podpisu. Jest to dopuszczalne 

tylko, jeśli schemat podpisu jest taki, że żadna informacja dotycząca danych tekstowych nie może 

zostać wydedukowana z samego podpisu na tych danych (np., Gdy operacja podpisu obejmuje 

wstępne jednokierunkowe mieszanie). Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ na ogół dane mogą być 

odzyskiwane z podpisu (np. RSA bez skrótu). Podsumowanie tego przypadku jest następujące: 

 



 
Jeśli klucz k jest używany wyłącznie do szyfrowania pliku danych y, to podpis SA może mieć wartość 

wyższą niż y zamiast k. Jest to odpowiednie w środowiskach przechowywania i przekazywania. 

Zaszyfrowany plik może następnie zostać przesłany wraz z kluczowymi informacjami o zakładzie, 

w którym to przypadku y jest najpierw odzyskiwane za pomocą k, aby odszyfrować plik, a następnie 

podpis na y jest weryfikowany. 

(iii) Podpisywanie zaszyfrowanych kluczy 

W przeciwieństwie do szyfrowania podpisanych kluczy, można podpisywać zaszyfrowane klucze: 

 
Gwiazdka oznacza, że znacznik czasu tA z A jest opcjonalny; włączenie ułatwia uwierzytelnianie 

jednostek od A do B. Parametr A w zakresie szyfrowania kluczem publicznym zapobiega rozbieraniu 

podpisów - proste podpisanie klucza zaszyfrowanego publicznie, np. SA(PB(k)), jest podatne na 

wyodrębnianie C strony trzeciej zaszyfrowaną ilość PB(k), a następnie przeksięgowanie za pomocą 

własnego klucza, tym samym pokonując uwierzytelnianie (patrz uwaga 12.42). Ponadto mechanizm 

szyfrowania musi zapewniać, że przeciwnik C bez dostępu do k nie może zmienić PB(A, k) na PB (C, 

k); patrz Uwaga 12.19. Pożądane jest założenie, że łączna długość parametrów A i k nie przekracza 

długości bloku schematu szyfrowania kluczem publicznym, aby ograniczyć obliczenia do 

pojedynczego szyfrowania bloku.  

Wzajemne uwierzytelnianie przy użyciu znaczników czasowych. Format komunikatu podany 

powyżej może być użyty do ustalenia klucza w protokole jednoprzebiegowym, chociaż nie zapewnia 

on uwierzytelnienia podmiotu odbiorcy dla inicjatora. 

W celu wzajemnego uwierzytelnienia jednostek można użyć dwóch komunikatów tej postaci, 

uzyskując w zasadzie silne uwierzytelnianie dwukierunkowe X.509 (protokół 12.40). 

Uwierzytelnianie wzajemne za pomocą odpowiedzi typu challenge-response. 2-dniowy protokół 

transportu klucza omówione w poprzednim paragrafie wymaga użycia znaczników czasu, w którym 

to przypadku bezpieczeństwo opiera się na założeniu bezpiecznych, zsynchronizowanych zegarów. 

Wymaganie to można wyeliminować, stosując 3-etapowy protokół z losowymi liczbami dla 

odpowiedzi typu challenge-response (w istocie z silnym trójstronnym protokołem uwierzytelniania 

X.509, patrz Protokół 12.43): 

 
A i B mogą obliczyć wspólny klucz k jako pewną funkcję k1 i k2; naprzemiennie jeden z nich PA(B, 

k1) i PB(A, k2) mogą zostać pominięte w drugiej lub trzeciej wiadomości. Identyfikatory w zakresie 

bloków szyfrowania pozostają konieczne jak powyżej; identyfikatory w zakresie (tylko) podpisu są 

jednak zbędne, zarówno tutaj, jak i w przypadku podpisywania zaszyfrowanych kluczy powyżej - 

można założyć, że muszą one odpowiadać tym, które odpowiadają szyfrowaniu kluczem publicznym. 

(iv) Silne protokoły uwierzytelniania X.509 

Niniejszy podrozdział bardziej szczegółowo omawia w pełni określony protokół z wykorzystaniem 

transportu publicznego za pomocą ogólnej techniki x12.5.2 (iii), a mianowicie podpisywanie 

zaszyfrowanych kluczy. Rekomendacja X.509 definiuje zarówno "silny dwukierunkowy", jak i "silna 

trójka". sposób "protokoły uwierzytelniania, zapewniające uwierzytelnianie wzajemnego podmiotu 

za pomocą opcjonalnego transportu kluczy. Tutaj silny odróżnia je od prostszych metod opartych na 

hasłach, a dwa i trzy odnoszą się do protokołów z dwoma i trzema przebiegami (wymiana 

komunikatów), używając znaczników czasowych i odpowiedzi prowokacji opartej na liczbach 

losowych, odpowiednio. Oba protokoły zostały opracowane w celu zapewnienia poniżej 

wymienionych gwarancji dla respondera B (i wzajemnych gwarancji przeznaczonych dla 

pomysłodawcy A); token odnosi się do danych chronionych kryptograficznie: 

1. tożsamość A i token otrzymany przez B został skonstruowany przez A (a nie następnie zmienione); 

2. że token otrzymany przez B był specjalnie przeznaczony dla B; 



3. że token otrzymany przez B ma "świeżość" (nie był wcześniej używany i powstał w 

akceptowalnym niedawnym terminie); 

4. wzajemna tajemnica przekazanego klucza. 

12.40 Protokół X.509 silne uwierzytelnianie dwukierunkowe (dwuprzebiegowe) 

PODSUMOWANIE: A przesyła B jedną wiadomość, a B odpowiada jedną wiadomością. 

RESULT: uwierzytelnianie wzajemne jednostek i transport kluczy z kluczowym uwierzytelnianiem. 

1. Notacja. PX(y) oznacza wynik zastosowania klucza publicznego szyfrującego X do danych y. 

SX(y) oznacza wynik zastosowania prywatnego klucza podpisu X do y. rA, rB nigdy nie są ponownie 

używane liczbami (w celu wykrycia powtórki i podszywania się). certX jest certyfikatem wiążącym 

stronę X z kluczem publicznym odpowiednim do szyfrowania i weryfikacji podpisu (patrz Uwaga 

12.41). 

2. Konfiguracja systemu. 

(a) Każda ze stron ma swoją parę kluczy publicznych do podpisów i szyfrowania. 

(b) A musi pozyskać (i uwierzytelnić) klucz publiczny szyfrowania z a priori. (To 

może wymagać dodatkowych komunikatów i obliczeń.) 

3. Komunikaty protokołu. (Gwiazdka oznacza elementy są opcjonalne.) 

 
4. Działania protokolarne. 

(a) A otrzymuje znacznik czasu tA wskazujący czas wygaśnięcia, generuje rA, opcjonalnie uzyskuje 

klucz symetryczny k1 i wysyła wiadomość B (1). (dane1 to dane opcjonalne dla których pożądane 

jest uwierzytelnianie pochodzenia danych.) 

(b) B weryfikuje autentyczność certA (sprawdzenie podpisu na nim, data wygaśnięcia, itp.), 

wydobywa klucz publiczny podpisu A i weryfikuje podpis A w bloku danych DA. B następnie 

sprawdza, czy identyfikator w komunikacie (1) określa się jako zamierzony odbiorca, czy znacznik 

czasu jest ważny i sprawdza, czy rA nie zostało odtworzone. (rA zawiera komponent sekwencyjny, 

który B sprawdza, w odniesieniu do informacji dotyczących stanu przechowywanego lokalnie, 

niepowtarzalności w okresie ważności określonym przez tA.) 

(c) Jeśli wszystkie sprawdzenia się powiedzie, B deklaruje uwierzytelnienie A, odszyfrowuje k1 

używa swojego prywatnego klucza deszyfrowania i zapisuje ten klucz współdzielony. (To się kończy 

protokół, jeśli pożądane jest tylko uwierzytelnianie jednostronne.) B następnie otrzymuje znacznik 

czasu tB, generuje rB i wysyła komunikat (2). (dane2 to dane opcjonalne, a k2 to opcjonalny klucz 

symetryczny przewidziany dla A.) 

(d) A przeprowadza działania analogiczne do tych przeprowadzonych przez B. Jeżeli wszystkie 

kontrole zakończą się pomyślnie, 

A deklaruje uwierzytelnienie B zakończone sukcesem i zapisuje klucz k2 dla następnych 

posługiwać się. A i B dzielą się wzajemnymi tajemnicami k1 i k2. 

12.41 Uwaga (osobne klucze w X.509) Standard X.509 zakłada schemat klucza publicznego, taki 

jak RSA, przy czym ta sama para kluczy może być użyta zarówno w funkcjach szyfrowania, jak i 

podpisu. Protokół jest jednak łatwo dostosowany do oddzielnych kluczy podpisu i szyfrowania, a 

ponadto rozsądne jest używanie oddzielnych kluczy. Zobacz także uwaga 13.32. 

12.42 Uwaga (krytyka protokołu X.509) Ponieważ protokół 12.40 nie określa włączenia 

identyfikatora (np. A) w zakresie szyfrowania PB w obrębie DA, nie można zagwarantować, że strona 

podpisująca faktycznie wie (lub była źródłem ) klucz zwykłego tekstu. 

12.43 Protokół X.509 silne uwierzytelnianie trójstronne (trójstopniowe) 

PODSUMOWANIE: A i B wymieniają 3 wiadomości. 

REZULTAT: jak w Protokole 12.40, bez wymaganego znacznika czasu. 

Protokół różni się od protokołu 12.40 w następujący sposób: 

1. Znaczniki czasu tA i tB mogą być ustawione na zero i nie muszą być sprawdzane. 

2. Po odebraniu (2), A sprawdza odebrane rA, które odpowiadają wiadomości (1). 

3. Trzecia wiadomość jest wysyłana od A do B: 



 
4. Po odebraniu (3), B sprawdza, czy podpis pasuje do odebranego tekstu jawnego, że identyfikator 

jawnego tekstu B jest poprawny, i że tekst jawny rB otrzymał dopasowania zgodne z (2). 

12.5.3 Hybrydowe protokoły transportu kluczy z wykorzystaniem szyfrowania PK 

W przeciwieństwie do poprzednich protokołów transportu, protokół Beller-Yacobi wykorzystuje 

szyfrowanie symetryczne oprócz szyfrowania PK i podpisów cyfrowych. Takie protokoły 

wykorzystujące zarówno techniki asymetryczne, jak i symetryczne są nazywane protokołami 

hybrydowymi. 

Protokół Beller-Yacobi (4-przebiegowy) 

Kluczowy protokół transportowy Bellera i Yacobi, który zapewnia uwierzytelnianie wzajemne 

jednostek i jawne uwierzytelnianie kluczy, został zaprojektowany specjalnie dla aplikacji, w których 

występuje brak równowagi w mocy przetwarzania między dwiema stronami; celem jest 

zminimalizowanie wymagań obliczeniowych słabszej strony. (Aplikacje kandydackie obejmują 

transakcje dotyczące kart chipowych i komunikacji bezprzewodowej z wykorzystaniem telefonu 

małej mocy). Inną cechą protokołu jest to, że tożsamość jednej ze stron (słabsza, tutaj A) pozostaje 

ukryta przed podsłuchem. Zasadniczo, A uwierzytelnia się do B przez podpisanie losowego 

wyzwania, podczas gdy B uwierzytelnia się do A, demonstrując znajomość klucza, który sam może 

odzyskać sam B. Dla uproszczenia ekspozycji, protokół jest opisany za pomocą RSA z publicznym 

wykładnikiem 3, chociaż schemat Rabin jest bardziej wydajny i zalecany w praktyce (ale patrz Uwaga 

8.13 dotycząca wybranego ataku zaszyfrowanego tekstu). 

12.44 Protokół transportowy Beller-Yacobi (4-przebiegowy) 

PODSUMOWANIE: Przesyła klucz K do B w protokole 4-etapowym. 

WYNIK: uwierzytelnianie wzajemne jednostek i uwierzytelnianie za pomocą klucza jawnego. 

1. Notacja. 

EK(y) oznacza symetryczne szyfrowanie y za pomocą klawisza K i algorytmu E. 

PX(y) oznacza wynik zastosowania funkcji klucza publicznego X do y. 

SX(y) oznacza wynik zastosowania funkcji klucza prywatnego X do y. 

IX oznacza ciąg identyfikujący stronę X. 

h(y) oznacza skrót funkcji y, używany w połączeniu ze schematem podpisu. 

Jeśli y = (y1,…,yn), wejście jest połączeniem tych wielu wartości. 

2. Konfiguracja systemu. 

(a) Wybór parametrów systemu. Odpowiednia liczba pierwsza nS i generator α dla multiplikatywnej 

grupy liczb całkowitych modulo nS jest ustalona jako system parametrów ElGamala. Zaufany serwer 

T wybiera odpowiednie wartości wyjściowe p i q moduł publiczny nT = pq dla podpisów RSA, 

następnie dla publicznego wykładnika eT = 3 oblicza klucz prywatny dT spełniający: eTdT ≡ 1 mod (p 

- 1) (q - 1). 

(b) Rozkład parametrów systemu. Każda ze stron (A i B) otrzymuje autentyczne kopia klucza 

publicznego T i parametrów systemowych: nT, (nS , α). T przypisuje do każda ze stron X ma unikalną 

nazwę wyróżniającą lub identyfikującą ciąg IX (np. X's imię i adres). 

(c) Inicjalizacja terminalu. Każda strona odgrywająca rolę A (terminal) wybiera losową liczbę 

całkowita a, 1 < a ≤ nS - 2 i oblicza swój podpis ElGamala klucz publiczny uA = αa mod nS. A 

zachowuje swój klucz prywatny w tajemnicy, i przenosi autentyczną kopię uA do T, identyfikując się 

do T przez out-of-band oznacza (np. osobiście). T konstruuje i zwraca A do certyfikatu klucza 

publicznego: certA = (IA, uA , GA). (Certyfikat zawiera tożsamość A iklucz publiczny podpisu ElGamal 

oraz podpis RSA RSA nad tymi znakami: GA = ST (IA, uA) = (h(IA,uA))dT mod nT.) 

(d) Inicjalizacja serwera. Każda strona odgrywająca rolę B (serwer) tworzy klucz prywatny 

szyfrowania i odpowiedni klucz publiczny oparty na RSA z publicznym wykładnik eB = 3. B wybiera 

moduł klucza publicznego nB jako produkt dwóch odpowiednich tajnych liczb pierwszych i sam 

oblicza odpowiedni RSA klucz prywatny dB. B przenosi nB na T, identyfikując się do T przez 

pozapasmowe znaczy. Następnie konstruuje i wraca do B certyfikatu klucza publicznego: certB = 

(IB, nB, GB). (Certyfikat zawiera tożsamość B i szyfrowanie RSA klucz publiczny nB, plus znak T 

RSA nad nimi: GB = ST(IB , nB) = (h(IB , nB))dT mod nT.) 



3. Komunikaty protokołu. 

 
4. Protokół akcji. Poniższe kroki są wykonywane za każdym razem, gdy wymagany jest klucz 

udostępniony. Protokół jest przerywany (z wynikiem awarii), jeśli kontrola nie powiedzie się. 

(a) Prekomputacja przez terminal. A wybiera losowy x, 1 ≤ x ≤ nS - 2 i oblicza trzy wartości: v =αx 

mod nS; mod x-1 (nS - 1); i av mod (nS - 1). (Dla bezpieczeństwa podpisów ElGamal, x musi być nowa 

dla każdego podpisu i być podstawą do nS-1, aby zapewnić istnienie x-1). 

(b) B wysyła do A wiadomości (1). 

(c) A sprawdza autentyczność nB, potwierdzając: h(IB ,nB) = GB 3 mod nT. 

A wybiera losowy klawisz 1 < K <nB - 1 i wysyła wiadomość B (2), gdzie Y = PB(K). 

(d) B odzyskuje K = SB(Y) = YdB mod nB. (Ostatnie dwie wiadomości zostaną zaszyfrowane przy 

użyciu K.) B wybiera losową liczbę całkowitą m jako wyzwanie, rozszerza ją o t (powiedzmy t ≈ 50) 

najmniej znaczące zera, symetrycznie szyfruje to za pomocą klawisza K i wysyła wiadomość (3) . 

(e) Odszyfrowuje odebraną wiadomość i sprawdza, czy ma ona końcowe zera; jeśli tak, A przyjmuje, 

że pochodzi on z B, a B zna key K. A podejmuje odszyfrowane wyzwanie m, łączy je z 

identyfikatorem IB strony, której klucz publiczny użył do współdzielenia K w komunikacie (2), 

tworząc połączoną ilość M = (m,IB), a następnie oblicza w spełniające: w ≡ (M - av) ⋅ x-1 mod (nS - 

1) i wysyła wiadomość B (4). (Tutaj (v , w) to oznaczenie podpis A ElGamal na M i certA = (IA, uA, 

GA) Tożsamość IB w M jest niezbędna, aby wykluczyć atak intruza w środku - patrz 12.9. 

(f) B odszyfrowuje odebraną wiadomość i weryfikuje autentyczność uA poprzez sprawdzenie to: h 

(IA, uA) = GA mod nT. Ostatecznie B konstruuje połączoną ilość M = (m, IB) z prowokacji m 

zapamiętanej z wiadomości (3) i jej własnej tożsamości, a następnie weryfikuje podpis A na 

wyzwaniu sprawdzając, że:  αM ≡ uA
v  ⋅ vw mod nS. Jeśli wszystkie sprawdzenia się powiedzie, B 

akceptuje stronę A powiązaną z tożsamością IA jako źródło klucza K. 

12.45 Uwaga (w przypadku protokołu transportowego Beller-Yacobi) 

(i) W celu uzyskania wzajemnego uwierzytelnienia wymagane jest, aby każda ze stron 

przeprowadziła co najmniej jedną operację kluczem prywatnym (pokazującą znajomość jej klucza 

prywatnego) i jedną lub dwiema operacjami klucza publicznego (związanymi z weryfikacją 

tożsamości drugiej osoby i jej kluczem publicznym, jeśli nie, znany a priori).  

(ii) Nowością w tym przypadku jest staranny dobór dwóch oddzielnych schematów klucza 

publicznego, z których każdy wymaga jedynie taniego obliczenia przez stronę ograniczoną 

obliczeniowo, w tym przypadku A. Wybranie RSA z wykładnikiem 3 lub Rabin z wykładnikiem 2 

powoduje niedrogie operacja kluczowa (odpowiednio 2 lub 1 modularne multiplikacje), do 

szyfrowania i weryfikacji podpisu. Wybierając podpisy rodziny ElGamal, operacja klucza 

prywatnego jest niedroga (pojedyncze mnożenie modułowe, przy założeniu wstępnego obliczenia). 

(iii) Podpisy DSA (część 11) lub inne o podobnych właściwościach mogą być stosowane 

podpisów ElGamal. 

12.46 Uwaga (schemat podpisu służący do certyfikacji kluczy publicznych) Protokół 12.44 

wymaga klucza publicznego ElGamal certyfikowanego przy użyciu podpisu RSA. Odbywa się to ze 

względu na wydajność i podkreśla zaletę polegającą na umożliwieniu certyfikowania publicznych 

kluczy podpisu z jednego systemu za pomocą sygnatur innego typu. 

Protokół Beller-Yacobi (2-przebiegowy) 

Protokół 12.44 można zmodyfikować, aby uzyskać protokół 2-przebiegowy, jak pokazano na rysunku 

12.2. Zmodyfikowany protokół uzyskuje się przez zasadniczo połączenie pary wiadomości 

wysyłanych przez każdą ze stron do pojedynczej wiadomości, jak teraz opisano przy użyciu zapisu 

jak w Protokole 12.44. B generuje losowe wyzwanie i wysyła do A: m, certB. A oblicza swoją  

sygnaturę ElGamal (v, w) na konkatenacji M = (m, IB), i przy użyciu części v podpisu jako 515 klucz 

sesji K = v, 2 wysyła do B: PB(v), Ev(certA , w ). B odzyskuje v (= K) poprzez deszyfrowanie publickey, 

używa go do odzyskiwania certA i w, a następnie weryfikuje podpisy certA i A (v, w) na M = (m, IB). 



Protokół dwuprzebiegowy ma nieco słabsze gwarancje uwierzytelnienia: B uzyskuje 

uwierzytelnianie jednostki A i otrzymuje klucz K, który tylko A zna, podczas gdy A ma 

uwierzytelnienie klucza w odniesieniu do B. Aby uzyskać jawne uwierzytelnianie klucza B 

(implikujące uwierzytelnienie podmiotu także), można dodać trzecią wiadomość, w której B 

pokazuje wiedzę poprzez użycie K na wyzwaniu lub standardowym komunikacie (np. {0}t). 

Wszystkie trzy asymetryczne operacje są niedrogie. 

12.6 Kluczowa umowa oparta na technikach asymetrycznych 

Kluczowa umowa Diffiego-Hellmana (zwana także kluczową wymianą wykładniczą) jest 

podstawową techniką dostarczającą nieuwierzytelnioną umowę kluczową. W tej sekcji omówiono 

kluczowe protokoły ustanowienia oparte na wykładniczej umowie kluczowej, a także koncepcję 

niejawnie autoryzowanych kluczy publicznych i ich zastosowania w protokołach Diffiego-Hellmana. 

12.6.1 Diffie-Hellman i powiązane protokoły umowy klucza 

W tej sekcji omówiono podstawowy protokół Diffie-Hellmana i powiązane protokoły zapewniające 

różne zabezpieczenia uwierzytelniania 

(i) Uzgadnianie klucza Diffiego-Hellmana 

Kluczowa umowa Diffiego-Hellmana stanowiła pierwsze praktyczne rozwiązanie problemu 

dystrybucji kluczy, umożliwiając dwóm stronom, nigdy wcześniej nie spotkałem się z 

wyprzedzeniem ani nie dzieląc się materiałem kluczowym, aby ustanowić wspólny sekret poprzez 

wymianę wiadomości na otwartym kanale. Bezpieczeństwo opiera się na nierozwiązywalnym 

problemie Diffiego-Hellmana i powiązanym problemie obliczania dyskretnych logarytmów (3.6). 

Wersja podstawowa (Protokół 12.47) zapewnia ochronę w postaci tajemnicy uzyskanego klucza 

przed pasywnymi przeciwnikami (podsłuchującymi), ale nie przed aktywnymi przeciwnikami 

zdolnymi do przechwytywania, modyfikowania lub wprowadzania wiadomości. Żadna ze stron nie 

ma zapewnień o źródłowej tożsamości przychodzącej wiadomości lub tożsamości strony, która może 

znać klucz wynikowy, tj. Uwierzytelnienie jednostki lub klucz uwierzytelniania. 

12.47 Protokół umowy Diffiego-Hellmana (wersja podstawowa) 

PODSUMOWANIE: A i B przesyłają drugą wiadomość przez otwarty kanał. 

WYNIK: wspólna tajemnica K znana obu stronom A i B. 

1. Jednorazowa konfiguracja. Odpowiednia liczba pierwsza p i generator  są 

wybierane i publikowane. 

2. Komunikaty protokołu. 

 
3. Działania protokolarne. Wykonaj następujące czynności za każdym razem, gdy wymagany jest 

klucz udostępniony. 

(a) A wybiera losowy sekret x, 1 ≤ x ≤ p - 2 i wysyła wiadomość B (1). 

(b) B wybiera losowy sekret y, 1 ≤ y ≤ p - 2 i wysyła komunikat (2). 

(c) B odbiera αx i oblicza wspólny klucz jako K = (αx)y mod p. 

(d) A odbiera αy i oblicza wspólny klucz jako K = (αy)x mod p. 

12.48 Uwaga (Diffie-Hellman ze stałymi wykładnikami) Odmiana protokołu 12.47 zapewnia 

uwierzytelnianie za pomocą klucza. Napraw αx i  αy mod p jako długookresowe klucze publiczne 

odpowiednich stron i rozpowszechniaj je za pomocą podpisanych certyfikatów, tym samym ustalając 

długookresowy klucz współdzielony dla tej pary użytkowników na K = αxy. Jeśli takie certyfikaty są 

dostępne priori, staje się to zgodą klucza zeropass (nie trzeba wymieniać komunikatów 

kryptograficznych). Jednakże niezmienna w czasie natura tego klucza K jest wadą; Protokół 12.53 

zapewnia jedną rozdzielczość. Drugie rozwiązanie wymaga użycia kluczowych technik aktualizacji, 

jak w x12.3.1 (ii). 

12.49 Uwaga (Diffie-Hellman w innych grupach) Protokół Diffiego-Hellmana i oparte na nim 

protokoły Diffie-Hellman mogą być wykonywane w dowolnej grupie, w której zarówno dyskretny 

problem logarytmiczny jest trudny, jak i potęgowanie. Najważniejszymi przykładami takich grup 

stosowanych w praktyce są multiplikatywna grupa ℤ*
p  z ℤp, analogicznej multiplikatywnej grupie 



𝔽2m i grupie punktów zdefiniowanych przez krzywą eliptyczną nad skończonym polem. 

12.50 Uwaga (kontrola nad kluczem Diffie-Hellmana) Chociaż może wydawać się, że zgoda 

klucza Diffiego-Hellmana pozwala każdej ze stron na zagwarantowanie kluczowej świeżości i 

uniemożliwić kluczową kontrolę, użycie wykładniczej z małym zleceniem zwielokrotniającym 

ogranicza zamówienie (i tym samym wartość) klucz ogólny. Najbardziej zdegenerowanym 

przypadkiem dla ℤp byłoby wybranie 0 jako prywatnego wykładnika, dając wykładniczy porządek 1 

i samą tożsamość multiplikatywną jako klucz wynikowy. Zatem każdy uczestnik może wymusić 

wynikowy klucz na podzestaw pierwotnego (naiwnie przyjętego) zestawu zakresów. Podobnie 

niektóre warianty Diffiego-Hellmana z nieuwierzytelnionymi wykładnikami są podatne na 

następujący aktywny atak. Zakładamy ,że α generuje ℤ*
p gdzie p = Rq + 1 (należy rozważyć R = 2 i 

q liczba pierwsza). Wtedy  β = αq  = α(p-1)/R ma porządek R ( β= -1 dla R = 2). Jeśli A i B wymienią 

nieuwierzytelnione krótkookresowe wykładniki αx i αy przeciwnik może je zastąpić przez (αx)q i (αy) 
q, zmuszając klucz wspólny do K = αxyq = βxy, który bierze jeden tylko wartości R (+1 lub -1 dla R = 

2). K może zatem zostać znalezione przez wyczerpujące badanie wartości R. Bardziej bezpośredni 

atak polega po prostu na wymianie wymienianych wykładników na +1 lub p - 1 = -1. Ta ogólna klasa 

ataków może być zapobiegania przez uwierzytelnianie wymienianych wykładników, np. przez podpis 

cyfrowy. 

(ii) Kluczowa umowa ElGamal w jednoprzebiegowym kluczu ElGamal jest wariantem Diffiego-

Hellmana, zapewniającym protokół jednoprzebiegowy z jednostronnym uwierzytelnianiem 

kluczowym (od zamierzonego odbiorcy do inicjatora) pod warunkiem, że klucz publiczny odbiorcy 

jest znany twórca a priori. Chociaż jest powiązany z szyfrowaniem ElGamal (8.4), protokół jest 

prostszą umową o kluczu Diffiego-Hellmana, w której publiczna wykładnicza odbiorcy jest stała i 

ma możliwą do zweryfikowania autentyczność (np. Jest osadzona w certyfikacie) 

 

12.51 Protokół kluczowy ElGamal (półdoświadczony Diffie-Hellman) 

PODSUMOWANIE: A wysyła do B pojedynczą wiadomość zezwalającą na jednoprzebiegową 

umowę. 

WYNIK: wspólna tajemnica K znana obu stronom A i B. 

1. Jednorazowa konfiguracja (generowanie kluczy i publikacja). Każdy użytkownik B wykonuje 

następujące czynności: 

Wybierz odpowiednią liczbę pierwszą p i generator α z ℤ*
p. 

Wybierz losową liczbę całkowitą b, 1 ≤  b ≤  p - 2 i obliczenie b mod. B publikuje swój klucz publiczny 

(p, α, αb), zachowując klucz prywatny b w tajemnicy. 

2. Komunikaty protokołu. 

 
3. Działania protokolarne. Wykonaj następujące czynności za każdym razem, gdy wymagany jest 

klucz udostępniony. 

(a) A otrzymuje autentyczną kopię klucza publicznego B(p, α, αb). 

A wybiera losową liczbę całkowitą x, 1 ≤  x ≤ p - 2 i wysyła wiadomość B (1). 

A oblicza klucz jako K = (αb)x mod p. 

(b) B oblicza ten sam klucz po otrzymaniu wiadomości (1) jako K = (αx)b mod p. 

12.52 Uwaga (zapewnienia w jednoprzebiegowym systemie ElGamal) Odbiorca w protokole 

12.51 nie ma żadnego potwierdzenia, z kim dzieli klucz tajny, ani żadnych kluczowych gwarancji 

świeżości. Żadna ze stron nie uzyskuje uwierzytelnienia podmiotu ani potwierdzenia klucza. 

(iii) protokoły dwóch kluczowych protokołów MTI 

Wariant MTI / A0 (Protokół 12.53) umowy klucza klucza Diffiego-Hellmana, w dwóch komunikatach 

(nie wymagających sygnatur), klucze sesyjne o zmiennym czasie z wzajemnym (domniemanym) 

uwierzytelnianiem kluczy przed atakami pasywnymi. Podobnie jak w przypadku kluczowej umowy 

ElGamal (protokół 12.51), A wysyła do B pojedynczą wiadomość, w wyniku czego klucz 

współdzielony K. B niezależnie inicjuje analogiczny protokół z A, dając w efekcie wspólny klucz K’. 

Każdy z A i B następnie oblicza k = KK’ mod p (p i α są teraz parametrami globalnymi). Nie podano 

uwierzytelniania jednostki ani potwierdzenia klucza. Chociaż jest to odpowiednie dla aplikacji, w 



których możliwe są tylko ataki pasywne, protokół ten jest podatny na pewne aktywne ataki (patrz 

Uwaga 12.54). 

12.53 Protokół klucza MTI / A0 

PODSUMOWANIE: dwuprzebiegowa umowa klucza Diffiego-Hellmana zabezpieczona przed 

atakami pasywnymi. 

WYNIK: wspólna tajemnica K znana obu stronom A i B. 

1. Jednorazowa konfiguracja. Wybierz i opublikuj (w sposób gwarantujący autentyczność) 

odpowiedni system p i generator α z  ℤ*
p, 2 ≤ α ≤ p - 2. A wybiera jako długoterminowy klucz 

prywatny a losową liczbę całkowitą a, 1 ≤ a ≤ p-2, i oblicza długoterminowy klucz publiczny zA = αa 

mod p. (B ma analogiczne klucze b, zB.) A i B mają dostęp do uwierzytelnione kopie drugiego 

długofalowego klucza publicznego. 

2. Komunikaty protokołu. 

 
3. Działania protokolarne. Wykonaj następujące czynności za każdym razem, gdy wymagany jest 

klucz udostępniony. 

(a) A wybiera losowy sekret x, 1 ≤  x ≤ p - 2 i wysyła wiadomość B (1). 

(b) B wybiera losowy sekret y, 1 ≤  y ≤ p - 2 i wysyła komunikat (2). 

(c) A oblicza klucz k = (αy)azB x mod p. 

(d) B oblicza klucz k = (αx)bzA y mod p. (Obie strony mają teraz wspólny klucz k =αbx + ay mod p.) 

Tabela 12.5 zawiera podsumowanie protokołu 12.53 i trzech powiązanych protokołów 

dwuprzebiegowych. 

 

 

 
Wszystkie cztery z tych protokołów MTI zapewniają uwierzytelnianie za pomocą klucza wspólnego 

bez potwierdzania klucza lub uwierzytelniania jednostki i są symetryczne względem roli: każda 

strona wykonuje bezpośrednio analogiczne operacje. Protokoły są również niezależne od komunikatu 

zgodnie z definicją 12.12 (żadna ze stron nie wymaga odebrania wiadomości drugiej przed wysłaniem 

jej), chociaż trzy z czterech wymagają dostępu a priori do autentycznego klucza publicznego drugiej 

strony. Pozostały protokół - MTI / A0 - nie wymaga i nie wymaga dodatkowych przejść (lub opóźnień 

w komunikacji), jeśli nie jest to prawdą; klucze publiczne mogą być wymieniane na przykład za 

pośrednictwem certyfikatów dołączonych do istniejących komunikatów protokołu. Tak więc w MTI 

/ A0 treść obu wysłanych wiadomości jest również niezależna (np. Od tożsamości i klucza 

publicznego) zamierzonego odbiorcy. 

12.54 Uwaga (atak substytucji źródła na MTI / A0) Zgodnie z ogólną zasadą we wszystkich 

protokołach klucza publicznego (w tym w tabeli 12.5), przed zaakceptowaniem uwierzytelnionego 

klucza publicznego strony A, strona B powinna mieć pewność (bezpośrednią lub przez zaufaną stronę 

trzecią), która faktycznie zna odpowiedni klucz prywatny. W przeciwnym razie przeciwnik C może 

odebrać klucz publiczny A jako swój własny, umożliwiając możliwe ataki, takie jak na MTI / A0 w 

następujący sposób. Załóżmy, że w konkretnej implementacji A wysyła do B jest certyfikowanym 

kluczem publicznym w certyfikacie dołączonym do wiadomości (1). C rejestruje klucz publiczny A 

jako swój własny (legalnie udowadniając swoją tożsamość stronie tworzącej certyfikat). Kiedy A 

wysyła wiadomość B (1), C zastępuje certyfikat A swoim własnym, skutecznie zmieniając wskazanie 

źródła (ale pozostawiając wykładniczy indeks x wysłany przez A do B niezmieniony). C przekazuje 



odpowiedź B do A. B stwierdza, że następnie odebrane wiadomości zaszyfrowane przez klucz k =αbx 

+ ay pochodziły z C, podczas gdy w rzeczywistości tylko A zna k i może inicjować takie wiadomości. 

Bardziej skomplikowany atak osiąga to samo, a klucz publiczny C różni się od klucza publicznego A 

zA. C wybiera liczbę całkowitą e, oblicza (zA)e = aae i rejestruje klucz publiczny αae. C następnie 

modyfikuje αy wysłane przez B w wiadomości (2) do (αy)e. A i B obliczają klucz k =αaeyαxb, który 

według A jest podzielony na B (i jest), podczas gdy B uważa, że jest dzielony z C. W obu odmianach 

C faktycznie nie jest w stanie obliczyć k, ale raczej powoduje, że B ma fałszywe przekonania. Takim 

atakom można zapobiec, modyfikując protokół w taki sposób, że wykłądniki są uwierzytelniane 

(patrz Uwaga 12.50) i dowody potwierdzające klucz wiążący do uwierzytelnionego wskazania źródła, 

np. Poprzez podpis cyfrowy (patrz uwaga 12.58). Protokoły MTI podlegają jednak również pewnym 

teoretycznym atakom z kluczem kluczowym. 

12.55 Uwaga (implikacje wynikające z niezależności komunikatów) Protokoły, takie jak MTI / 

A0 "wyciek", nie zawierają informacji o długotrwałych tajemnicach, ponieważ wymieniane 

wiadomości są niezależne od nich. Jednak takie protokoły, w których wiadomości każdej ze stron są 

niezależne od innych, a klucz sesji zależy od świeżego sygnału wejściowego od każdego, nie może 

zapewnić wzajemnego uwierzytelniania za pomocą klucza jawnego. 

12.56 Uwaga (złożoność obliczeniowa protokołów MTI) Protokoły A0 i B0 wymagają 3 potęgowań 

przez każdą ze stron, podczas gdy protokoły C0 i C1 wymagają tylko 2. C1 ma dodatkową przewagę 

nad B0 i C0, że nie są potrzebne żadne odwrotności; jednak te ustalone wartości długookresowe mogą 

być wstępnie obliczone. 

(iv) Protokół Stacja-Stacja (STS) 

Poniższa trzypozycyjna odmiana podstawowego protokołu Diffie-Hellmana pozwala na 

ustanowienie wspólnego tajnego klucza między dwiema stronami z wzajemnym uwierzytelnianiem 

jednostek i wzajemnym uwierzytelnianiem za pomocą klucza jawnego. Protokół ułatwia również 

anonimowość - tożsamości A i B mogą być chronione przed podsłuchem. Metoda wykorzystuje 

podpis cyfrowy; poniższy opis dotyczy konkretnego przypadku podpisów RSA. 

12.57 Protokół Protokół Stacja-Stacja (STS) 

PODSUMOWANIE: strony A i B wymieniają 3 wiadomości. 

REZULTAT: umowa kluczowa, uwierzytelnianie wzajemne podmiotów, uwierzytelnianie kluczem 

jawnym. 

1. Notacja. E to symetryczny algorytm szyfrowania. SA(m) oznacza podpis A, zdefiniowany jako: SA 

(m) = (H(m))dA mod nA (tj. RSA poprzedzony odpowiednią funkcją jednokierunkowego skrótu H, H 

(m) < nA). 

2. Jednorazowa konfiguracja (definicja i publikacja parametrów systemu). 

(a) Wybierz i opublikuj odpowiedni system główny p i generator α z ℤ*
p,, 2 ≤ α ≤ p - 2. (Dla 

dodatkowego bezpieczeństwa, każda strona może mieć swoje własne unikalne takie parametry jako 

część jego klucza publicznego.) 

(b) Każdy użytkownik A wybiera publiczne i prywatne klucze podpisu RSA (eA , nA) i dA, 

odpowiednio (B ma analogiczne klucze). Załóżmy, że każda strona ma dostęp do autentyczności 

kopie klucza publicznego drugiego (jeśli nie, certyfikaty mogą być zawarte w istniejącym 

wiadomości (2) i (3)). 

3. Komunikaty protokołu. 

 
4. Działania protokolarne. Wykonaj następujące czynności za każdym razem, gdy wymagany jest 

klucz udostępniony. Protokół jest przerywany (z niepowodzeniem) natychmiast po wystąpieniu 

jakiegokolwiek błędu podpisu. 

(a) A generuje tajny losowy x, 1≤  x ≤ p - 2 i wysyła wiadomość B (1). 

(b) B generuje tajny losowy y, 1 ≤ y ≤ p - 2 i oblicza wspólny klucz k = (αx)y mod p. B podpisuje 

połączenie obydwu wykładników zamawianych jak w (2), szyfruje je za pomocą obliczonego klucza 

i wysyła komunikat (2). 



(c) A oblicza wspólny klucz k = (αy)x mod p, odszyfrowuje zaszyfrowane dane, i używa klucza 

publicznego B do sprawdzania odebranej wartości jako podpisu na mieszaniu tekstów jawnie 

wykładniczych i wykładniczych wysłanych w wiadomości (1). Po pomyślnej weryfikacji A 

przyjmuje, że k jest faktycznie współdzielone z B i wysyła B analogiczną wiadomością (3). 

(d) B podobnie odszyfrowuje otrzymany komunikat (3) i weryfikuje w nim podpis. Jeśli się 

powiedzie, B zaakceptuje fakt, że k jest faktycznie udostępnione dla A. Atak 12.50 jest wykluczony 

w protokole STS z powodu podpisów ponad wymieniane wykładnicze. 

12.58 Uwaga (potwierdzenie klucza w protokole STS) Szyfrowanie pod klawiszem k zapewnia 

wzajemne potwierdzenie klucza plus pozwala na stwierdzenie, że strona znająca klucz jest tą, która 

podpisała wykładniki. Optymalne wykorzystanie tego protokołu występuje, gdy wszystkie kolejne 

wiadomości mają być również zaszyfrowane pod kluczem k; jeśli tak nie jest, preferowane mogą być 

alternatywne sposoby potwierdzania klucza unikającego szyfrowania. Jedną z możliwości jest użycie 

komunikatów MACw (2) i (3), na przykład dla s = SA(αx, αy), A →B: (s; MACk(s)). Drugą 

alternatywą jest włączenie jednokierunkowego skrótu k w obrębie podpisanych wiadomości, np. 

A→B: SA (αx, αy, h(k)) gdzie h(k) może być zastąpione przez k, jeśli proces podpisywania sam stosuje 

odpowiedni mieszanie jednokierunkowe. 

12.6.2 Niejawnie certyfikowane klucze publiczne 

W przeciwieństwie do systemów, które używają certyfikatów klucza publicznego (13.4.2) i systemów 

opartych na tożsamości (13.4.3), alternatywne podejście do dystrybucji kluczy publicznych wymaga 

niejawnych kluczy publicznych, dla których struktura jest podana w 13.4.4. Użycie tu słowa 

domyślnie jest zgodne z tym w znaczeniu (niejawnym) uwierzytelniania klucza. Obecna sekcja 

przedstawia kilka konkretnych technik, w których pośrednio certyfikowane klucze publiczne. 

(i) Niejawnie certyfikowane klucze publiczne (Gṻnther) 

Mechanizm 12.59 zapewnia metodę, dzięki której zaufana strona może utworzyć publiczny klucz 

Diffie-Hellmana rs mod p dla encji, przy czym klucz jest pośrednio certyfikowany. Takie klucze 

publiczne, które mogą być rekonstruowane z danych publicznych, mogą być wykorzystywane w 

protokołach kluczowych umów wymagających certyfikowanych kluczy publicznych Diffiego-

Hellmana (np. zA w protokole 12.53) jako alternatywy dla transportu tych kluczy za pomocą 

certyfikatów klucza publicznego lub w sposób dostosowany protokoły takie jak protokół 12.62. 

12.59 Niejawnie certyfikowane klucze publiczne oparte na mechanizmie Gṻnther 

PODSUMOWANIE: zaufana strona T tworzy niejawnie certyfikowany, publicznie możliwy do 

odzyskania publiczny klucz Diffiego-Hellmana dla A i przenosi do A odpowiedni klucz prywatny. 

1. Zaufany serwer T wybiera odpowiedni stacjonarny publiczny generator i generator α z  ℤ*
p. T 

wybiera losową liczbę całkowitą t, z 1≤ t ≤ p-2 i gcd (t; p-1) = 1 jako prywatne i publikuje swój klucz 

publiczny u =αt mod p, wraz z α, p. 

2. T przypisuje każdej ze stron A unikalną nazwę wyróżniającą lub ciąg znaków IA (np. nazwa i adres) 

i losowa liczba całkowita kA z gcd(kA , p-1) = 1. T następnie oblicza PA =αkA mod p. (PA jest 

rekonstrukcją danych publicznych A, pozwalając innym stronom obliczyć (PA)a. Warunek gcd 

zapewnia, że sam PA jest generatorem.) 

3. Używając odpowiedniej funkcji skrótu h, T rozwiązuje następujące równanie dla (restartowania 

z nowym kA, jeśli a = 0):  

 

 
 

4. T bezpiecznie przesyła do A parę (r,s) = (PA,  a), która jest sygnaturą T ElGamala  

(patrz część 11) na IA (a jest kluczem prywatnym A do umowy klucza Diffie-Hellman.) 

5. Każda inna strona może następnie zrekonstruować publiczny klucz A (Diffiego-Hellmana) PA
a (=α 

kAa) całkowicie z publicznie dostępnych informacji (α, IA, u, PA, p) przez obliczenia (od αh(IA) ≡ UPA 

⋅ PA
a):  

 

 



Powyższy mechanizm można uogólnić tak, aby był niezależny od sygnatur ElGamala, za pomocą 

dowolnej odpowiedniej alternatywnej metody generowania pary (r , s), gdzie r jest używany jako 

rekonstrukcja danych publicznych, sekret jest używany jako (kluczowa umowa) prywatny i, w 

którym zrekonstruowany klucz publiczny rs mod p można obliczyć tylko z informacji publicznej. 

12.60 Uwaga (optymalizacja sygnatur ElGamala) Równanie (12.1) można zastąpić, stosując 

następującą optymalizację schematu podpisu ElGamala, w którym gcd (t , p - 1) = 1:  

 

 
Aby rozwiązać problem, wymaga to jednorazowego obliczenia odwrotnego (t-1 mod p - 1), a nie 

odwrotnego obliczania pojedynczej sygnatury ((kA)-1 mod p - 1) wymaganego w oryginalnym 

schemacie podpisu. Dzięki tej modyfikacji klucz publiczny A-kluczowej umowy jest ua (= αta), a nie 

PA
a (=αkAa), odpowiednio odzyskany przez komputer 

 

 
 

(ii) Certyfikowane klucze publiczne (z Girault) 

Mechanizm 12.61, który jest wykorzystywany w kilku protokołach w wersji 12.6.3, przedstawia 

technikę tworzenia niejawnie certyfikowanych kluczy publicznych. Różni się on od Mechanism12.59 

tym, że umożliwia użytkownikom "samocertyfikację" kluczy, w tym sensie, że sam użytkownik jest 

jedyną stroną znającą klucz prywatny (w przeciwieństwie do zaufanej strony mającej dostęp do 

prywatnej strony każdej ze stron. klawisz) 

12.61 Autoryzowane klucze publiczne Mechanism Girault 

PODSUMOWANIE: zaufana strona T tworzy niejawnie certyfikowany, publicznie możliwy do 

odzyskania publiczny klucz Diffiego-Hellmana dla strony A, bez nauki odpowiedniego klucza 

prywatnego. 

1. Zaufany serwer T wybiera tajne liczby pierwsze p i q dla liczby całkowitej RSA n = pq, element α 

maksymalnego porządku w ℤ*
n(patrz Algorytm 4.83) i odpowiednie liczby całkowite e oraz d jako 

(publiczna, prywatna) para kluczy RSA dla n. 

2. T przypisuje każdej ze stron A unikalną nazwę wyróżniającą lub ciąg znaków IA (np. 

nazwę i adres). 

3. Strona A sama wybiera klucz prywatny a, i podaje klucz publiczny αa mod n do T 

w sposób autentyczny. (αa jest uzgodnieniem klucza  publicznego klucza A). Co więcej, A 

udowadnia T, że zna odpowiednią tajemnicę a. (Jest to konieczne do zapobiec pewnemu atakowi 

fałszerstwa przez A w sposób analogiczny do tego z Uwagi 12.54, i może być zrobione przez A 

produkujący klucz T a Diffie-Hellmana oparty na αa  i wykładniczy wybrany przez T.) 

4. T oblicza rekonstrukcję danych publicznych (zasadniczo zastępując certyfikat) jako PA = (αa - IA) 
d mod n. (Tak więc (PA

e + IA) mod n = αa mod n, i tylko z publicznych informacji, każda strona może 

obliczyć klucz publiczny A, αa mod n.) 

12.6.3 Protokoły Diffiego-Hellmana używające niejawnie certyfikowanych kluczy 

Autentyczność wykładników Diffiego-Hellmana używanych jako klucze publiczne w protokołach 

uwierzytelnionych kluczy głównych może zostać ustalona poprzez dystrybucję ich za pomocą 

certyfikatów klucza publicznego lub poprzez rekonstruowanie ich jako niejawnie certyfikowanych 

kluczy publicznych (np. Przy użyciu Mechanizmów 12.6.2) z publicznie dostępnych. dostępne 

parametry. Protokół 12.62 jest jednym z przykładów tego ostatniego. Pomysł może zostać przyjęty w 

innych protokołach opartych na protokole Diffiego-Hellmana, jak to zilustrowano w przykładach 

12,64, 12,65 i 12,66 odpowiednio odpowiadających protokołom zgodnym z kluczem Diffie-

Hellmana, ElGamala i MTI / A0 z 12.6.1. 

12.62 Protokół kluczowej umowy protokołu Gṻnther 

STRESZCZENIE: protokół kluczowej umowy Diffiego-Hellmana między A i B. 

WYNIK: A i B ustanawiają wspólny sekret K z kluczowym uwierzytelnieniem. 

1. Jednorazowa konfiguracja (definicja parametrów globalnych). Używamy Mechanizmu 12.59, 



zaufanej strony T konstruuje podpisy ElGamal (PA , a) i (PB,  b) na tożsamościach IA i IB odpowiednio 

A i B, i podaje te podpisy odpowiednio do A i B jako tajemnice, wraz z następującymi autentycznymi 

parametrami systemu publicznego według Mechanizmu 12.59: liczba pierwza p, generator α z  ℤ*
p( i 

klucz publiczny T. 

2. Komunikaty protokołu. 

 
3. Działania protokolarne. Wykonaj następujące czynności za każdym razem, gdy wymagany jest 

klucz udostępniony. 

(a) A wysyła wiadomość B (1). 

(b) B generuje losową liczbę całkowitą y, 1 ≤ y ≤ p - 2 i wysyła komunikat (2). 

(c) A generuje losową liczbę całkowitą x, 1 ≤  x ≤ p - 2 i wysyła wiadomość B (3). 

(d) Kluczowe obliczenia. Zgodnie z Mechanizmem odpowiednio 12,59, A i B konstruują 

drugi klucz publiczny oparty na tożsamości (odpowiednik (PB)b i (PA)a mod p, 

odpowiednio). Stworzono wspólny klucz do uzgodnienia klucza K (=αkAya + kBbx) 

jako A i B odpowiednio  oblicza .  

Protokół 12.62 podlega teoretycznym atakom o znanych kluczach podobnym do tych, które mają 

zastosowanie do protokołów MTI (Uwaga 12.54). 

12.63 Uwaga (protokół dwuprzebiegowy) W protokole 12.62 dane identyfikacyjne strony i 

długoterminowy klucz publiczny (odpowiednio, IA i PA) są parametrami długoterminowymi. Jeśli są 

one znane stronom a priori, wówczas ten trzyprzebiegowy protokół zmniejsza się do dwóch 

przebiegów. Obniżony protokół zapewnia takie same zapewnienia, a mianowicie kluczową umowę z 

kluczowym uwierzytelnianiem, jak Protokół 12.62 i schematy dwóch przebiegów MTI z Tabeli 12.5, 

i bardzo przypomina MTI / A0 w odniesieniu do logarytmu końcowego klucza. 

12.64 Przykład (Protokół G0) Poprawiono kluczową umowę Diffie-Hellmana (Uwaga 12.48), aby 

używać kluczy niejawnie certyfikowanych w następujący sposób. Korzystając z ustawień i notacji, 

jak w samoocertyfikowanych publicznych kluczach Girault (Mechanizm 12.61), A i B ustanawiają 

niezmienny w czasie wspólny klucz K odpowiednio przez obliczanie (PB)e + IB mod n (=αb) i (PA)e + 

IA mod n (=αa), z którego efektywnie obliczają 

 

 
 

Alternatywnie, ten sam protokół może być modyfikowany w celu użycia identyfikatora Gṻnthera 

oparte na kluczach publicznych przy założeniu ustawienia i zapisu jak w mechanice 12.59 ze 

zmodyfikowanymi sygnaturami ElGamala zgodnie z uwagą 12.60. W tym przypadku A i B 

odpowiednio oblicza klucze publiczne drugiej ręki kluczowe αtb i αta przez (12.3), zamiast αb i αa w 

(12.4). 

12.65 Przykład (protokół G1) Jednoprzebiegowy klucz ElGamal zgodny z protokołem 12.51 może 

zostać zmodyfikowany w celu użycia kluczy niejawnie certyfikowanych w następujący sposób. 

Korzystając z ustawień i notacji, jak w samoocertyfikowanych publicznych kluczach Girault 

(Mechanizm 12.61), A wybiera losową liczbę całkowitą x i wysyła do B: αx mod n. A oblicza mod 

PB
e + IB mod n (= αb). A i B ustalają wariant wspólnego klucza K =αbx mod n, odpowiednio obliczając 

odpowiednio  

 

 
 

Protokół może być zmodyfikowany tak, aby używaj kluczy publicznych opartych na identyfikatorze 

Gṻunthera w następujący sposób: zamiast wysyłać αx mod n na B, A wysyła PB
x mod p, z PB (i p, b, 

u, itd.) zdefiniowanymi tak jak w Mechanizmie12.59. B następnie oblicza K = (PB
x)b mod p, podczas 



gdy A skutecznie oblicza K = (PB
b)x mod p, po zrekonstruowaniu PB

b za pomocą równania (12.2). 

Wynikowy protokół stanowi zasadniczo połowę G ̈ Najważniejsza kluczowa umowa protokołu 12.62. 

Powiązana modyfikacja wykorzystująca uwagę 12.60 obejmuje wysyłanie do B ux mod p w miejsce 

PB
x, wspólny klucz teraz będący K = ubx mod p, obliczany przez A jako K = (ub)x z ub obliczono na 

(12,3) i B oblicza K = (ux)b mod p. Ten ostateczny protokół przypomina wtedy (połowę) Protokół 

MTI / A0, ponieważ, ponieważ wysyłanie wiadomości A jest niezależne od odbiorcy B, może być 

obliczone z wyprzedzeniem przed określeniem odbiorcy.  

12.66 Przykład (protokół G2) Dwustronna umowa klucza MTI / A0 (protokół 12.53) może zostać 

zmodyfikowana w celu użycia kluczy niejawnie certyfikowanych w następujący sposób. Korzystając 

z ustawień i notacji, jak w samoocertyfikowanych publicznych kluczach Girault (Mechanizm 12.61), 

A wybiera losową liczbę całkowitą x i wysyła do B:  αx mod n. Analogicznie, B wybiera losową liczbę 

całkowitą y i wysyła do A: αy mod n. A oblicza PB
e + IB mod n (= αb); B oblicza PA

e + IA mod n (= 

αa). A i B ustalają wspólny klucz czasowy K = αay + bx (mod n), odpowiednio obliczając K = (αy) a(PB
e 

+ IB)x i K = (αx)b (PA
e + IA)y mod n. Alternatywnie, ten protokół może być modyfikowany w celu 

użycia kluczy publicznych opartych na identyfikatorze Gṻunthera w sposób analogiczny do tego z 

przykładu 12.64. ? 

12.67 Przykład (samoocertyfikowana wersja kluczy opartych na identyfikatorze Gṻnthera) 

Następująca modyfikacja Mechanizmu 12.59 przekształca ją w "własny certyfikat" schematu klucza 

publicznego (tj. taki, w którym osoba trzecia nie uczy się prywatnych użytkowników klawiatura). A 

wybiera tajny losowy v, 1 ≤ v ≤ p-1 z gcd (v, p-1) = 1, oblicza w =αv mod p, i daje w do T. Podczas 

gdy v nie jest podane T, A powinien wykazać znajomość v do T (patrz uwaga 12.54). T wybiera kA 

jak poprzednio, ale oblicza PA = wkA mod p (zamiast: PA =αkA). T rozwiązuje równanie(12.1) dla a  

jak wcześniej (przy użyciu nowego PA) i ponownie daje A parę (r, s) = (PA ,a). A następnie oblicza a’ 

= a ⋅ v-1mod (p - 1); wynika z tego, że (PA , a’) jest teraz sygnaturą T  ElGamal na IA (można łatwo 

zweryfikować, że uPA ⋅ PA
a’ ≡ αh(IA)), a T nie zna a’ 

12.7 Tajne udostępnianie 

Tajne systemy współdzielenia są protokołami wielostronnymi związanymi z kluczowym 

ustanowieniem. Pierwotna motywacja do tajnego udostępniania była następująca. Aby zabezpieczyć 

klucze kryptograficzne przed utratą, pożądane jest utworzenie kopii zapasowych. Im większa liczba 

wykonanych kopii, tym większe ryzyko narażenia na bezpieczeństwo; im mniejsza liczba, tym 

większe ryzyko utraty wszystkich. Tajne schematy udostępniania rozwiązują ten problem, 

umożliwiając zwiększenie niezawodności bez podwyższonego ryzyka. Ułatwiają one również 

rozproszone zaufanie lub wspólną kontrolę w przypadku krytycznych działań (np. Podpisywanie 

czeków korporacyjnych, otwieranie skarbców bankowych), poprzez wszczęcie krytycznego działania 

w zakresie współpracy przez t n użytkowników. Idea tajnego udostępniania polega na rozpoczynaniu 

od sekretu i dzieleniu go na części zwane udziałami, które są rozdzielane pomiędzy użytkownikami, 

tak że połączone udziały określonych podzbiorów użytkowników umożliwiają odtworzenie 

pierwotnego sekretu. Może to być postrzegane jako kluczowa technika pre-dystrybucji, ułatwiająca 

ustanowienie klucza jednorazowego, w którym odzyskany klucz jest z góry ustalony (statyczny), a w 

podstawowym przypadku taki sam dla wszystkich grup. Tajemny system współużytkowania może 

służyć jako wspólny schemat kontroli, jeśli wejścia (udziały) od dwóch lub więcej użytkowników są 

wymagane, aby umożliwić podjęcie krytycznego działania (być może odzyskany klucz pozwala 

wyzwalać to działanie lub samo odzyskanie jest działaniem krytycznym). Poniżej przedstawiono 

proste schematy współdzielonej kontroli wprowadzone w punkcie 12.7.1 stanowią podzestaw 

schematów progowych omówionych w punkcie 12.7.2, które same są podklasą uogólnionych tajnych 

schematów współużytkowania opisanych w punkcie 12.7.3. 

 

12.7.1 Proste wspólne schematy kontroli 

(i) Podwójna kontrola przez dodanie modułowe Jeśli tajna liczba S, 0 ≤ S ≤  m-1 dla części całkowitej, 

musi być wprowadzony do urządzenia (np. klucz nasienny), ale ze względów operacyjnych 

niepożądane jest, aby każda osoba (inna niż zaufana strona) znała ten numer, można użyć 

następującego schematu . Zaufana strona T generuje losową liczbę 1≤ S1 ≤ m-1, i nadaje wartości S1 



i S-S1 mod m odpowiednio dwóm stronom A i B. A i B następnie oddzielnie wprowadzają swoje 

wartości do urządzenia, które sumuje je modulo m, aby odzyskać S. Jeśli A i B nie ufają, że nie 

zmawiają się, to żadna z nich nie ma informacji o S, ponieważ każda wartość ma losową liczbę od 0 

do m-1. Jest to przykład schematu podzielonej wiedzy - znajomość sekretu S dzieli się na dwie osoby. 

Każde działanie wymagające S jest pod kontrolą podwójną - do jego uruchomienia wymagane są 

dwie osoby. 

(ii) Jednomyślna kontrola zgody przez dodanie modułowe 

Powyższy schemat podwójnej kontroli jest łatwo uogólniony, tak że sekret S może być podzielony 

pomiędzy t użytkownikami, z których wszyscy są potrzebni do odzyskania S, jak następuje: T 

generuje niezależne liczby t-1 Si, 0 ≤ Si ≤ m - 1, 1≤ i ≤ t - 1. Stronom od P1 do Pt-1 nadano Si, podczas 

gdy Pt podano . Sekret jest odzyskiwany jako . 

Zarówno tutaj, jak i na powyższym schemacie podwójnego sterowania, operacje modulo m mogą być 

zastąpione przez exclusive-OR, stosując wartości danych S i Si o stałej długości bitowej lg(m). 

12.68 Uwaga (technika dzielenia kluczy) Poszczególne kluczowe komponenty w podzielonym 

schemacie sterowania powinny być pełnowymiarowe. Zapewnia to większe bezpieczeństwo niż 

dzielenie r-bitowego klucza na t kawałków r = t bitów każdy. Na przykład, dla r = 56 i t = 2, jeśli 

każda ze stron ma 28 bitów klucza, wyczerpujące przeszukanie przez jedną partię wymaga tylko 228 

prób, a jeśli każda ze stron otrzyma 56-bitową próbę, wymagane są 256 prób . 

12.7.2 Programy progowe 

12.69 Definicja A (t,n) schemat progowy (t ≤ n) to metoda, za pomocą której zaufana strona wylicza 

tajne akcje Si, 1≤ i ≤ n od początkowego tajnego S, i bezpiecznie dystrybuuje Si do użytkownika Pi, 

tak, że jest prawdziwe: każdy t lub więcej użytkowników, którzy łączą swoje akcje, może łatwo 

odzyskać S, ale każda grupa znająca tylko t - 1 lub mniej udziałów nie może. Idealny system progów 

jest schematem progowym, w którym wiedza tylko t - 1 lub mniej udziałów nie daje przewagi (brak 

informacji o S w sensie teorii informacji) przeciwnikowi, że nie zna żadnych elementów. Schemat 

podziału wiedzy z  12.7.1 (i) jest przykładem schematu progu (2, 2), podczas gdy kontrola 

jednomyślnej zgody 12.7.1 (ii) jest schematem progu (t, t). 

12.70 Uwaga (korzystanie z programów progowych) Jeśli program progów ma zostać ponownie 

wykorzystany bez zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa, konieczne są kontrole, aby uniemożliwić 

uczestnikom wyprowadzanie udziałów innych użytkowników. Jedną z metod jest uniemożliwienie 

członkom grupy samodzielnego uzyskiwania dostępu do wartości odzyskanego tajnego klucza, jak 

to się dzieje za pomocą zaufanego urządzenia łączącego. Jest to odpowiednie w przypadku systemów, 

w których celem jest współdzielona kontrola, a uczestnicy muszą jedynie widzieć, że akcja jest 

uruchamiana, zamiast mieć dostęp do samego klucza. Na przykład każdy udział może być 

przechowywany na karcie chipowej, a każdy użytkownik może przesuwać swoją kartę za pomocą 

zaufanego czytnika kart, który wylicza tajny klucz, umożliwiając w ten sposób krytyczne działanie 

otwarcia dostępu drzwi. 

Schemat progu Shamira 

Schemat próg Shamira opiera się na interpolacji wielomianowej, a fakt, że jednowymiarowa 

wielomian y = f (x) o stopniu t - 1 jest jednoznacznie definiowany przez t punkty (xi, yi) z wyraźnym 

xi (ponieważ one określają liniowo niezależne równania w t nieznane). 

12.71 Mechanizm progu mechanizmu Shamira (t, n) 

PODSUMOWANIE: zaufana strona dystrybuuje udziały tajnego S na n użytkowników. 

REZULTAT: każda grupa t użytkowników, którzy łączą swoje akcje, może odzyskać S. 

1. Konfiguracja. Zaufana strona T zaczyna się od tajnej liczby całkowitej S ≥0 chce rozpowszechniać 

wśród n użytkowników. 

(a) T wybiera liczbę pięrwszą p > max (S,n) i definiuje a0 = S. 

(b) T wybiera t-1 losowe, niezależne współczynniki a1,…, at-1, 0 ≤ aj ≤ p-1, definiuje losowy 

wielomian nad ℤp, . 

(c) T oblicza Si = f (i) mod p, 1≤ ja ≤ n (lub dla dowolnego n różnych punktów i, 1≤ i ≤ p - 1), i 

bezpiecznie przenosi udział Si na użytkownika Pi, wraz z publicznym indeksem i. 



2. Łączenie akcji. Każda grupa t lub więcej użytkowników gromadzi swoje udziały (patrz Uwaga 

12.70). Ich udziały dostarczają t różnych punktów (x, y) = ( i , Si) umożliwiających obliczanie 

współczynniki aj, 1 ≤  j ≤ t - 1 f (x) przez interpolację Lagrange'a (patrz poniżej). Sekret jest 

odzyskiwany przez zanotowanie f (0) = a0 = S. 

Współczynniki nieznanego wielomianu f(x) o stopniu mniejszym niż t, określone przez punkty 

(xi ,yi), 1≤ ja ≤ t, są podane przez formułę interpolacji Lagrange'a: 

 

 
Ponieważ f(0) = a0 = S, wspólny sekret może być wyrażony jako: 

 

 
Zatem każdy członek grupy może obliczyć S jako liniową kombinację t-udziałów yi, ponieważ ci są 

nie-tajnymi stałymi (które dla stałej grupy t-ów mogą być wstępnie obliczone). 

12.72 Uwaga (właściwości schematu próg Shamira) Właściwości mechanizmu 12.71 obejmują: 

1. doskonały. Biorąc pod uwagę znajomość dowolnego t - 1 lub mniej udziałów, wszystkie wartości 

0 ≤ S ≤ p - 1  z tajemnicą współdzieloną pozostaje równie prawdopodobna (patrz definicja 12.69). 

2. idealny. Wielkość jednego udziału jest wielkością tajemnicy (patrz definicja 12.76). 

3. z możliwością rozszerzenia dla nowych użytkowników. Nowe udziały (dla nowych użytkowników) 

mogą być obliczane i dystrybuowane bez wpływu na udziały istniejących użytkowników. 

4. możliwe różne poziomy kontroli. Zapewnienie jednego użytkownika z wieloma udziałami 

zapewnia większą kontrolę nad tą osobą. (W terminologii 12.7.3 odpowiada to zmianie struktury 

dostępu.) 

5. brak nieudowodnionych założeń. W przeciwieństwie do wielu schematów kryptograficznych, jego 

bezpieczeństwo nie polegać na żadnych nieudowodnionych założeniach (np. na temat trudności teorii 

liczb)  

12.7.3 Uogólnione dzielenie tajne 

Idea schematu progowego powinna zostać poszerzona do uogólnionego tajnego schematu 

współużytkowania w następujący sposób. Biorąc pod uwagę zestaw P użytkowników, zdefiniuj A 

(strukturę dostępu), aby był zbiorem podzbiorów, zwanych autoryzowanymi podzbiorami P. Akcje są 

obliczane i dystrybuowane w taki sposób, że łączenie udziałów odpowiadające dowolnemu 

autoryzowanemu podzbiorowi A ∈ A umożliwia odzyskiwanie tajne S, ale połączenie udziałów 

odpowiadające dowolnemu nieautoryzowanemu podzbiorowi B⊆P; B ∉ A nie. Programy progowe 

są specjalną klasą uogólnionych tajnych schematów współużytkowania, w których struktura dostępu 

składa się z dokładnie wszystkich t-podzbiorów użytkowników. Struktura dostępu jest nazywana 

monotonną, jeśli za każdym razem, gdy określony podzbiór A użytkowników jest autoryzowanym 

podzbiorem, wówczas każdy podzbiór P zawierający A również jest autoryzowany. Struktury dostępu 

monotonnego są wymagane w wielu aplikacjach, a większość naturalnych schematów jest 

monotonicznych. Doskonałe schematy tajnego dzielenia mają monotoniczną strukturę dostępu w 

wyniku definicji entropii w definicji 12,73. 

12.73 Definicja. Tajny schemat współdzielenia jest idealny, jeśli akcje odpowiadające każdemu 

nieautoryzowanemu podzbiorowi nie dostarczają w sensie informacyjno-informacyjnym absolutnie 

żadnej informacji o wspólnym tajemnicy (patrz definicja 12.69). Bardziej formalnie, gdzie H oznacza 

entropię (patrz 2.2.1), a A, B to zestawy użytkowników używające powyższej notacji: H (S|A) = 0 

dla dowolnego A ∈ A, natomiast H (S|B) = H(S) dla dowolne B ∉  A. Skuteczność tajnego schematu 

podziału mierzona jest stopą informacji. 

12.74 Definicja W przypadku tajnych schematów współużytkowania, szybkość informacji dla 

konkretnego użytkownika to stosunek rozmiarów (rozmiar współdzielonego tajnego klucza) / 



(wielkość udziału tego użytkownika). Stopa informacyjna dla samego tajnego schematu 

udostępniania jest minimalnym takim wskaźnikiem dla wszystkich użytkowników. 

12.75 Fakt (idealne udostępnienie) W każdym doskonałym tajnym systemie udostępniania 

obowiązuje dla wszystkich udziałów użytkowników: (rozmiar udziału użytkownika) ≥ (rozmiar 

wspólnego hasła). W związku z tym wszystkie doskonałe tajne systemy podziału muszą mieć 

wskaźnik informacji ≤ 1. 

Usprawiedliwienie. Jeśli jakikolwiek użytkownik Pi miałby udział w bitowej wielkości mniejszej niż 

tajemnica, znajomość udziałów (z wyjątkiem tych z Pi), odpowiadających dowolnemu 

autoryzowanemu zestawowi, do którego należał Pi, zredukuje niepewność w tajemnicy do co 

najwyżej tego  udziału Pi. Tak więc z definicji system nie byłby doskonały. 

12.76 Definicja Tajne schematy udostępniania stawki 1 (patrz definicja 12.74) są nazywane 

idealnymi. Zgodnie z uwagą 12.72, schemat progowy Shamira jest przykładem idealnego schematu 

tajnego podziału. Znane są przykłady struktur dostępu, dla których udowodniono, że nie istnieją 

idealne schematy. 

Tajne schematy udostępniania z rozszerzonymi możliwościami 

Istnieją tajne schematy udostępniania z różnymi rozszerzonymi możliwościami, w tym: 

1. wstępnie ustawione tajne systemy udostępniania. Wszystkie niezbędne tajne informacje są 

wprowadzane miejsce oprócz pojedynczego (stałego) udziału, które później musi zostać przekazane, 

np. przez nadawanie, aby aktywować system. 

2. Dynamiczne systemy tajnego podziału. Są to wstępnie ustawione schematy, w których sekrety 

zrekonstruowane przez różne autoryzowane podzbiory różnią się w zależności od wartości 

komunikowanych udziałów aktywujących. 

3. Wieloszynkowe schematy progowe. W tych tajnych schematach udostępniania różne sekrety są 

powiązane z różnymi autoryzowanymi podzbiorami. 

4. wykrywanie oszustów i możliwość weryfikacji współdzielenia sekretów. Schematy te odpowiednio 

odnoszą się do oszukiwania przez jednego lub więcej członków grupy oraz dystrybutora akcji 

5. Tajne dzielenie się z wyniszczeniem. Schematy te odnoszą się do kwestii, że kiedy tajna część 

(t,n)) schematu progowego jest upubliczniona, staje się schematem (t – 1, n). 

12.8 Kluczowanie konferencyjne 

12.77 Definicja Protokół klucza konferencji jest uogólnieniem ustanowienia klucza dwustronnego, 

aby zapewnić trzem lub więcej stron wspólny tajny klucz. Pomimo powierzchownego podobieństwa 

protokoły z kluczowaniem konferencji różnią się od dynamicznych sekretów systemy dzielenia się w 

podstawowych aspektach. Ogólne wymagania dotyczące kluczowania konferencji obejmują, że różne 

grupy odzyskują różne klucze (klucze sesji); klucze sesyjne są dynamiczne (z wyjątkiem schematów 

pre-dystrybucji kluczy); że informacje wymieniane między stronami nie są tajne i przekazywane za 

pośrednictwem otwartych kanałów; i że każda ze stron oblicza indywidualnie klucz sesyjny (w 

porównaniu do puli udziałów w czarnym polu). Typową aplikacją są połączenia telefoniczne. Grupa 

zdolna do obliczenia klucza sesji nazywana jest podzbiorem uprzywilejowanym. Gdy punkt centralny 

umożliwia członkom (zazwyczaj dużym) uprzywilejowanym podzestawom współużytkowanie 

klucza przez rozgłaszanie jednego lub większej liczby komunikatów, proces przypomina nieco 

wcześniej ustawione tajne udostępnianie i jest nazywany szyfrowaniem rozgłoszeniowym. Oczywistą 

metodą ustalenia klucza konferencji K dla zestawu t ≥ 3 strony mają ustalić, że każda ze stron ma 

wspólny unikalny klucz symetryczny ze wspólną zaufaną stroną. Następnie zaufana strona może 

wybrać nowy losowy klucz i rozprowadzić go przez transport klucza symetrycznego indywidualnie 

do każdego członka grupy konferencyjnej. Wady tego podejścia obejmują wymóg zaufanej strony 

trzeciej on-line oraz obciążenie komunikacyjne i obliczeniowe tej strony. Podobna metoda 

niewymagająca strony zaufanej polega na wyznaczeniu członka grupy (przewodniczącego), 

wybraniu klucza K, obliczeniu parami kluczy Diffie-Hellmana ze sobą, a także użyciu takich kluczy 

do bezpiecznego wysłania K indywidualnie do każdego z nich. Wadą tego podejścia jest obciążenie 

komunikacyjne i obliczeniowe krzesła oraz brak symetrii protokołu (równowagi). Protokół 12.78 

oferuje wydajną alternatywę, aczkolwiek bardziej złożoną konstrukcję. 

Protokół kluczowania konferencji Burmester-Desmedt 



Poniższe tło jest przydatne do zrozumienia protokołu 12.78. t użytkowników U0 do Ut-1 z 

indywidualnymi wykładnikami Diffie-Hellmana zi = αri utworzy klucz konferencyjny K = αr0r1 + r1r2 + 

r2r3 + … + rt-1r0. Definiuje Aj =αrjrj + 1 = zrjr
j + 1 i Xj =αrj + 1rj-rjrj-1. 

Zauważając Aj = Aj-1Xj, K może być równoznacznie napisane jako (z indeksami podjętymi modulo t) 

 
Zauważając Ai-1

 t = (zi-1)
 tri, jest to postrzegane jako równoważne Ki jak w równaniu (12.6) Protokołu 

12.78. 

12.78 Protokół z konferencji Burmester-Desmedt 

PODSUMOWANIE: t ≥ 2 użytkowników uzyskuje wspólny klawisz konferencji K. 

REZULTAT: K jest bezpieczny od ataku pasywnych przeciwników. 

1. Jednorazowa konfiguracja. Odpowiednia liczba pierwsza p i generator? α z ℤ*
p są wybrane, a ich 

autentyczne kopie są dostarczane każdemu z n użytkowników systemu. 

2. Generowanie kluczy konferencji. Każda grupa t ≤ n użytkowników (zwykle t <<  n), wyprowadzają 

wspólny klucz konferencyjny K w następujący sposób. (Bez utraty ogólności użytkownicy są 

oznaczeni od U0 do Ut-1, a wszystkie wskaźniki j wskazujące użytkowników są brane modulo t.) 

(a) Każdy Ui wybiera losową liczbę całkowitą ri, 1≤ ri ≤ p-2, oblicza zi = αri mod p, i wysyła zi do 

każdego z pozostałych członków grupy t-1. (Załóżmy, że Ui została powiadomiona a priori o 

wskaźnikach j identyfikujących innych członków konferencji.) 

(b) Każdy Ui, po otrzymaniu zi-1 i zi + 1, oblicza Xi = (zi + 1/zi-1)
ri mod p (uwaga Xi = αri + 1ri-riri-1) i 

wysyła Xi do każdego pozostałych członków grupy t - 1. 

(c) Po otrzymaniu Xj, 1≤ j≤ t wykluczając j = i, Ui oblicza K = Ki jako 

 
W przypadku małych konferencji (małe t) obliczenia wymagane przez każdą ze stron są niewielkie, 

ponieważ wszystkie oprócz jednego potęgowania w równaniu (12.6) obejmują wykładnik od 1 do t. 

Protokół wymaga ustalenia kolejności wśród użytkowników w uprzywilejowanym podzbiorze (w 

przypadku indeksowania). Dla t = 2, uzyskanym kluczem jest K = (αr1r2)2, kwadrat standardowego 

klucza Diffiego-Hellmana. Jest to równie trudne dla pasywnego przeciwnika, aby wydedukować 

klucz konferencji K w Protokole 12.78, aby rozwiązać problem Diffie-Hellmana. Uwaga powyżej 

została ograniczona do nieuwierzytelnionego kluczowania konferencyjnego; wymagane są 

dodatkowe środki w celu zapewnienia uwierzytelnienia w obecności aktywnych przeciwników. 

Protokół 12.78, jak przedstawiono, zakłada model rozgłoszeniowy (każdy użytkownik wymienia 

komunikaty ze wszystkimi innymi); może być również dostosowany do dwukierunkowego 

pierścienia (w którym każdy użytkownik transmituje tylko do dwóch sąsiadów). 

Bezwarunkowo bezpieczne kluczowanie konferencyjne 

Podczas gdy systemy klucza konferencji, takie jak systemy klucza, takie jak Protokół 12.78, 

zapewniają bezpieczeństwo obliczeniowe, protokoły mające na celu bezwarunkowe bezpieczeństwo 

również mają teoretyczny interes. W związku z tym uogólnienie Faktu 12.34 podano poniżej dla 

konferencji o stałej wielkości (t uczestników spośród n użytkowników), które są teoretycznie 

zabezpieczone przed konspiracjami do nie-uczestników. Model dla tego wyniku jest 

nieinteraktywnym protokołem, a dokładniej schematem poprzedzającym dystrybucję klucza: każdy 

członek konferencji oblicza klucz konferencji wyłącznie z własnych tajnych danych (wstępnie 

rozprowadzonych przez serwer) i określa wektor tożsamości ( sekwencja) wskaźników innych 

członków konferencji. 

12.79 Fakt (konferencja Blundo KDS związana) W jakiejkolwiek konferencji bezpiecznej KDS 

dostarczającej-bitowe klucze konferencyjne do uprzywilejowanych podzbiorów o stałej wielkości t, 

tajne dane przechowywane przez każdego użytkownika muszą wynosić co najmniej   

bity. 

Fakt 12.79 z t = 2 i j = n - 2 odpowiada trywialnemu schematowi gdzie każdy użytkownik ma n-1 

wspólne klucze każdy z bitów m, jeden dla każdego innego użytkownika. System nietrywialny 



spełniający granicę Faktu 12.79 może być skonstruowany jako uogólnienie Mechanizmu 12.35 . 

12.80 Uwaga (udoskonalenie faktów 12.79) Bardziej precyzyjne określenie faktów 12.79 wymaga 

rozważenia entropii; Instrukcja zawiera, jeśli klucze konferencji są w posiadaniu bitów entropii. 

12.9 Analiza kluczowych protokołów założycielskich 

Głównym celem tej sekcji jest podkreślenie delikatnego charakteru uwierzytelnionych protokołów 

ustanawiania kluczy oraz subtelności wad projektowych. Przykłady wadliwych protokołów są 

zawarte w celu zilustrowania typowych strategii ataku i zniechęcenia do opracowania protokołu przez 

początkującego. 

12.9.1 Strategie ataku i klasyczne wady protokołu 

Badanie udanych ataków, które wykryły luki w protokołach, pozwala na wyciągnięcie wniosków z 

poprzednich błędów projektowych, zrozumienie ogólnych metod i strategii ataku oraz sformułowanie 

zasad projektowania. To zarówno motywuje, jak i pozwala zrozumieć różne cechy konstrukcyjne 

protokołów. Ogólne strategie ataku omówione są w 12.2.3. W konkretnych przykładach poniżej, A i 

B są prawowitymi stronami, a E jest przeciwnikiem (przeciwnikiem). Dwa z omawianych protokołów 

są w istocie protokołami tylko uwierzytelniającymi (tj. Nie obejmują kluczowego ustanowienia), ale 

są uwzględnione w tej dyskusji, ponieważ obowiązują wspólne zasady. 

Atak 1: Intruz w środku 

Klasyczny atak "intruza w środku" na nieuwierzytelnioną umowę klucza Diffiego-Hellmana jest 

następujący. 

 
A i B mają odpowiednio klucze prywatne x i y. E tworzy klawisze x’ i y’ . E przechwytuje A jako 

wykładniczy i zastępuje go przez  αx’  i przechwytuje wykładniczy B, zastępując go αy’.  Formuje 

klucz sesji  KA = αxy’, a B - klucz sesji KB = αx’y. E jest w stanie obliczyć oba te klucze. Kiedy A 

następnie wysyła wiadomość do B zaszyfrowaną pod KA, E odszyfrowuje ją, ponownie zaszyje się 

pod KB i przekazuje ją do B. Podobnie E odszyfrowuje wiadomości zaszyfrowane przez B (dla A) 

pod KB i ponownie je zaszyfruje pod KA. A i B wierzą, że komunikują się bezpiecznie, a E czyta cały 

ruch. 

Atak 2: Atak refleksji 

Przypuśćmy, że A i B dzielą symetryczny klucz K i uwierzytelniają się wzajemnie na podstawie 

demonstrowania wiedzy o tym kluczu poprzez szyfrowanie lub odszyfrowywanie wyzwania w 

następujący sposób. 

 
Przeciwnik E może podszywać się pod B w następujący sposób. Po wysłaniu (1), E przechwytuje go 

i inicjuje nowy protokół, wysyłając identyczną wiadomość rA z powrotem do wiadomości (1) 

rzekomo z B. W tym drugim protokole A odpowiada komunikatem (2’): EK(rA, rA’), które E ponownie 

przechwytuje i po prostu odtwarza z powrotem na A jako odpowiedź (2) w odpowiedzi na wyzwanie 

rA w oryginalnym protokole. Następnie A kończy pierwszy protokół i uważa, że pomyślnie 

uwierzytelnił B, podczas gdy w rzeczywistości B nie był zaangażowany w żadną komunikację. 

 
Atakowi  można zapobiec, używając odrębnych kluczy K i K’ dla szyfrowania odpowiednio od A do 



B i B do A. Alternatywnym rozwiązaniem jest uniknięcie symetrii komunikatu, np. Poprzez włączenie 

identyfikatora strony inicjującej w zaszyfrowanej części (2). 

Atak 3: Atak z przeplotem 

Rozważmy następujący (wadliwy) protokół uwierzytelniania, w którym sA oznacza operację podpisu 

strony A i zakłada się, że wszystkie strony mają autentyczne kopie wszystkich kluczy publicznych 

innych użytkowników. 

 
 

Chodzi o to, że losowe liczby wybrane przez A i B, odpowiednio, wraz z podpisami, zapewniają 

gwarancję świeżości i autentyczności jednostki. Jednakże wróg E może zainicjować jeden protokół z 

B (udając A), a drugi z A (udając B), jak pokazano poniżej, i użyć komunikatu z tego ostatniego 

protokołu, aby pomyślnie ukończyć to pierwsze, tym samym oszukując B wierząc, że E jest A (i że 

A zainicjował protokół). 

 
Atak ten jest możliwy ze względu na symetrię komunikatów (2) i (3) i można temu zaradzić, 

różnicując struktury, bezpiecznie wiążąc identyfikator z każdą wiadomością wskazującą numer 

komunikatu lub po prostu wymagając, aby pierwotne rA zajęło miejsce rA’ in (3). Konsekwencje tego 

ataku zależą od konkretnych celów, które protokół miał zapewnić. Takie cele szczegółowe (niestety) 

często nie są jednoznacznie określone. 

Atak 4: Niewłaściwe zaufanie do serwera 

Protokół Otway-Rees (Protokół 12.29) zawiera następujące komunikaty: 

 
Po odebraniu wiadomości (2) serwer musi sprawdzić, czy zaszyfrowane pola (M, A, B) w obu 

częściach (2) są zgodne, a ponadto, że te pola dopasowują tekst jawny (M, A, B). Jeśli ta ostatnia 

kontrola nie zostanie przeprowadzona, protokół jest otwarty do ataku przez wroga E (który jest innym 

autoryzowanym użytkownikiem systemu) podszywającym się pod B w następujący sposób. E 

modyfikuje (2), zastępując tekst jawny B przez E (ale pozostawiając obie zaszyfrowane wersje obu 

identyfikatorów A i B nienaruszone), zastępując nonce NB przez swój własny nonce NE i używając 

klucza KET (który E dzieli a priori z T) w miejscu z KBT. Na podstawie jawnego identyfikatora E, T 

szyfruje część wiadomości (3) pod KET, pozwalając E odzyskać k; ale A wierzy, tak jak w 

oryginalnym protokole, że k jest dzielone z B. Atak jest podsumowany w następujący sposób. 

 
Atak jest możliwy dzięki subtelnemu sposobowi, w jaki A określa tożsamość druga strona, której 

udostępniono k: w (4), A nie ma bezpośredniego wskazania drugiej strona, której T udostępniło k, ale 



polega na nonce NA w (4) i jej powiązaniu z parą (NA, B) w chronionej części (1). Zatem A polega na 

serwerze (lub przekazuje mu zaufanie), aby udostępnić k tylko stronie żądanej przez A, a to może 

być zapewnione tylko przez T wykorzystujące chronione pola (M, A, B). 

12.9.2 Cele i metody analizy 

Podstawowym celem analizy protokołów jest ustalenie zaufania do bezpieczeństwa 

kryptograficznego protokołu. Poniższe definicje pomagają omówić analizę protokołu. 

12.81 Definicja Kluczowy protokół ustanawiania jest operacyjny (lub zgodny), jeżeli w przypadku 

braku aktywnych przeciwników i błędów komunikacji uczciwi uczestnicy, którzy przestrzegają jego 

specyfikacji, zawsze wypełniają protokół, obliczając wspólny klucz i wiedzę o tożsamościach stron, 

z którymi klucz jest udostępniony. Najbardziej oczywiste cele i właściwości kluczowych protokołów 

ustanowienia, a mianowicie autentyczność i tajność kluczy, omówiono w punkcie 12.2.2. 

12.82 Definicja Kluczowy protokół ustanowienia jest odporny, jeśli aktywny przeciwnik nie jest w 

stanie wprowadzić uczciwych uczestników w ostateczny wynik. Analiza protokołu powinna 

potwierdzać, że protokół spełnia wszystkie deklarowane cele. Jako minimum, dla kluczowego 

protokołu ustanowienia powinno to być operacyjne (zauważ to nie oznacza gwarancji 

bezpieczeństwa), zapewniając zarówno tajność i autentyczność klucza, jak i odporność. Kluczowa 

autentyczność oznacza, że tożsamości stron, które dzielą klucz, są zrozumiałe i potwierdzone, co 

pozwala na podszywanie się pod inne osoby i zastępowanie ich. Odporność różni się subtelnie od 

uwierzytelniania i jest nieco szerszym wymogiem (np. Patrz atak uwagi 12.54). Dodatkowe cele poza 

uwierzytelnionym kluczowym ustanowieniem mogą obejmować kluczowe potwierdzenie, idealną 

tajemnicę do przodu, wykrywanie kluczowego ponownego użycia i odporność na znane ataki z 

kluczem (patrz 12.2.3). Oprócz weryfikacji celów są spełnione, dodatkowe korzyści analizy 

obejmują: 

1. wyraźna identyfikacja założeń, na których opiera się bezpieczeństwo protokołu; 

2. identyfikacja właściwości protokołu i precyzyjne określenie jego celów (ułatwia to porównanie z 

innymi protokołami i określenie zasadności); 

3. badanie skuteczności protokołu (w odniesieniu do szerokości pasma i obliczeń). 

Zasadniczo wszystkie metody analizy protokołów wymagają następujących elementów (niejawnie 

lub jawnie): 

 

1. specyfikacja protokołu - jednoznaczna specyfikacja komunikatów protokołu, kiedy 

są one wysyłane, a działania, które należy podjąć po ich otrzymaniu; 

2. cele - jednoznaczne oświadczenie o zapewnionych zapewnieniach po zakończeniu; 

3. założenia i stan początkowy - zestawienie założeń i warunków początkowych; 

4. dowód - pewien argument formalny, który, biorąc pod uwagę założenia i stan początkowy, 

określone kroki protokołu prowadzą do stanu ostatecznego, spełniającego deklarowane cele. 

Metody analizy 

Typowe podejścia do analizy protokołów kryptograficznych obejmują: 

1. Analiza ad hoc i praktyczna. Takie podejście składa się z wielu różnych przekonywujących 

argumentów większa niż zasoby postrzeganego przeciwnika. Uważa się, że protokoły, które 

przetrwały taką analizę, mają heurystyczne zabezpieczenia, zazwyczaj z zabezpieczeniami w sensie 

obliczeniowym i przeciwnikami zakładającymi stałe zasoby. Argumenty często zakładają bezpieczne 

elementy konstrukcyjne. Protokoły są zwykle zaprojektowane w celu przeciwdziałania 

standardowym atakom i pokazane zgodnie z przyjętymi zasadami. Praktyczne argumenty 

(równoległe argumenty o złożoności - teoretyka) dotyczące konstrukcji, które montaż podstawowych 

elementów konstrukcyjnych może uzasadniać roszczenia zabezpieczające. Chociaż jest to 

prawdopodobnie najczęściej używane i praktyczne podejście, to w każdym razie jest najmniej 

satysfakcjonujące. Takie podejście może wykryć luki w protokole, tym samym ustalając, że protokół 

jest zły. Jednak twierdzenia o bezpieczeństwie mogą pozostać wątpliwe, ponieważ subtelne luki w 

protokołach kryptograficznych zazwyczaj wymykają się analizie ad hoc; nieprzewidziane ataki 

pozostają zagrożeniem. 

2. redukowalność od trudnych problemów. Technika ta polega na udowodnieniu, że każdy udany atak 



protokołu prowadzi bezpośrednio do umiejętności rozwiązania dobrze zbadanego problemu 

referencyjnego (rozdział 3), sam uważanego za niemożliwy do obliczenia, biorąc pod uwagę obecną 

wiedzę i przeciwnika z ograniczonymi zasobami. Taka analiza daje tzw. Bezpieczne protokoły, 

chociaż bezpieczeństwo zależy od tego, czy problem odniesienia jest naprawdę (a nie 

prawdopodobnie) trudny. Wyzwaniem w tym podejściu jest ustalenie, że wszystkie możliwe ataki 

zostały wzięte pod uwagę i w rzeczywistości można je utożsamiać z rozwiązywaniem 

zidentyfikowanych problemów referencyjnych. Podejście to jest uważane przez niektórych za tak 

dobrą, praktyczną technikę analizy, jaka istnieje. Takie bezpieczne protokoły należą do większej klasy 

technik, które są bezpieczne obliczeniowo. 

3. Analiza złożoności i teorii. Określa się odpowiedni model obliczeniowy, oraz przeciwnicy są 

modelowani jako posiadający wielomianową moc obliczeniową (na przykład montujemy ataki 

obejmujące wielomian czasu i przestrzeni w rozmiarze odpowiednich parametrów bezpieczeństwa). 

Następnie skonstruowany jest dowód zabezpieczający względem modelu. Egzystencja 

podstawowych ukrytych prymitywów kryptograficznych o określonych właściwościach. Celem jest 

zaprojektowanie protokołów kryptograficznych, które wymagają najmniejszej liczby 

kryptograficznych prymitywów lub najsłabszych założeń. Ponieważ analiza jest asymptotyczna, 

wymagana jest ostrożność w celu ustalenia, kiedy dowody mają znaczenie praktyczne. Ataki 

wielomianowe, które są wykonalne w takim modelu, mogą jednak w praktyce być niewykonalne w 

obliczeniach. Analiza asymptotyczna może mieć ograniczone znaczenie dla konkretnych problemów 

w praktyce, które mają skończoną wielkość. Pomimo tych zagadnień analiza złożoności i teorii jest 

nieoceniona w formułowaniu podstawowych zasad i potwierdzaniu intuicji. 

4. Analiza teoretyczno-teoretyczna. Takie podejście wykorzystuje dowody matematyczne z udziałem 

Relacje entropijne do udowodnienia protokołów są bezwarunkowo bezpieczne. W niektórych 

przypadkach obejmuje to przypadek ujawnienia tajemnic częściowych (np. Bezwarunkowe 

zabezpieczenie przed koalicjami o stałym rozmiarze). Przeciwnicy są zamodelowani tak, aby 

nieograniczone zasoby komputerowe. Chociaż bezwarunkowe bezpieczeństwo jest ostatecznie 

pożądane, to podejście to nie ma zastosowania do większości praktycznych schematów z kilku 

powodów. Należą do nich: wiele programów, na przykład opartych na technikach klucza publicznego, 

może być w najlepszym wypadku bezpiecznych obliczeniowo; schematy informacyjne zazwyczaj 

zawierają klucze o nieproporcjonalnie dużych rozmiarach lub mogą być użyte tylko raz. Tego 

podejścia nie można łączyć z argumentami złożoności obliczeniowej, ponieważ pozwala to na 

nieograniczone obliczenia. 

5. Metody formalne. Tak zwane metody analizy formalnej i weryfikacji obejmują logikę 

uwierzytelniania (logiki protokołów kryptograficznych), systemy ponownego pisania terminów, 

systemy eksperckie i różne inne metody łączące techniki algebraiczne i przejścia między stanami. 

Najbardziej popularną logiką protokołu jest logika Burrows-Abadi-Needham (BAN). Metody oparte 

na logice próbują uzasadnić, że protokół jest poprawny, rozwijając zestaw wierzeń posiadanych przez 

każdą ze stron, aby ostatecznie wywnioskować, że cele protokołu zostały osiągnięte. Ta kategoria 

analiz jest nieco rozłączna od pierwszych czterech. Okazało się, że metody formalne są użyteczne w 

wykrywaniu wad i zwolnień w protokołach, a niektóre są w różnym stopniu zautomatyzowane. Z 

drugiej strony, dostarczone "dowody" są dowodami w ramach określonego systemu formalnego i nie 

mogą być interpretowane jako absolutne dowody bezpieczeństwa. Jednostronność pozostaje: brak 

wykrytych wad nie oznacza braku wad. Niektóre z tych technik są również nieporęczne lub mają 

zastosowanie tylko do podzbioru protokołów lub klas ataku. Wielu wymaga (ręcznie) przekształcenia 

konkretnego protokołu w formalną specyfikację, krytyczny proces, który sam w sobie może podlegać 

subtelnym błędom. 



                                                    

ROZDZIAŁ TRZYNASTY :TECHNIKI ZARZĄDZANIA KLUCZEM 

 

13.1 Wprowadzenie 

W niniejszej części omówiono techniki zarządzania kluczem w celu kontrolowania dystrybucji, 

użytkowania i aktualizacji kluczy kryptograficznych. Podczas gdy część 12 koncentruje się na 

szczegółach kluczowych protokołów ustanowienia, które zapewniają wspólne tajne klucze, tutaj 

nacisk kładziony jest na modele komunikacji dla kluczowego ustanowienia i użytkowania, 

klasyfikacji i kontroli kluczy w oparciu o ich zamierzone zastosowanie, techniki dystrybucji kluczy 

publicznych, architektury obsługa zautomatyzowanych aktualizacji kluczy w systemach 

rozproszonych oraz role zaufanych stron trzecich. Systemy oferujące usługi kryptograficzne 

wymagają technik inicjalizacji i dystrybucji kluczy oraz protokołów do obsługi aktualizacji on-line 

materiałów kluczowych, kluczowego tworzenia kopii zapasowych / odzyskiwania, odwołania i 

zarządzania certyfikatami w systemach opartych na certyfikatach. W niniejszym rozdziale 

przeanalizowano techniki związane z tymi zagadnieniami. 

Zarys rozdziału 

Pozostała część tego rozdziału jest zorganizowana w następujący sposób. 13.2 zapewnia kontekst 

obejmujący definicje tła, klasyfikację kluczy kryptograficznych, proste modele dla ustanowienia 

klucza oraz omówienie ról stron trzecich. 13.3 rozważa techniki dystrybucji poufnych kluczy, w tym 

kluczowych warstw, kluczowych centrów tłumaczeniowych i certyfikatów klucza symetrycznego. 

13.4 podsumowuje techniki dystrybucji i uwierzytelniania kluczy publicznych, w tym drzew 

uwierzytelniających, certyfikatów klucza publicznego, wykorzystania systemów opartych na 

tożsamości i kluczy niejawnie certyfikowanych. 13.5 przedstawia techniki kontrolowania 

wykorzystania materiału kluczującego, w tym kluczowych wektorów notarialnych i kontrolnych. 

13.6 rozważa metody ustalania zaufania do systemów obejmujących wiele domen, modeli zaufania 

urzędów certyfikacji i łańcuchów certyfikacji. Kluczowy cykl życia zarządzania jest podsumowany 

w 13.7, podczas gdy 13,8 omawia wybrane wyspecjalizowane usługi stron trzecich, w tym zaufane 

znaczniki czasu i usługi notarialne wspierające niezaprzeczalność podpisów cyfrowych, oraz 

kluczowy depozyt zabezpieczający. 

13.2 Podstawy i podstawowe pojęcia 

Relacja kluczująca to stan, w którym jednostki komunikujące dzielą wspólne dane (materiał 

kluczowy) w celu ułatwienia technik kryptograficznych. Te dane mogą obejmować klucze publiczne 

lub klucze tajne, wartości inicjalizacyjne i dodatkowe nie-tajne parametry. 

13.1 Definicja Zarządzanie kluczami to zbiór technik i procedur wspierających nawiązywanie i 

utrzymywanie kluczowych relacji między upoważnionymi stronami. Zarządzanie kluczami obejmuje 

techniki i procedury wspierające: 

1. inicjalizacja użytkowników systemu w domenie; 

2. wytwarzanie, dystrybucja i instalacja materiału klucza; 

3. kontrolowanie użycia materiału kluczującego; 

4. aktualizacja, unieważnienie i zniszczenie materiału stanowiącego klucz; i 

5. przechowywanie, tworzenie kopii zapasowych / odzyskiwanie i archiwizowanie materiałów 

kluczowych. 

13.2.1 Klasyfikowanie kluczy według typu algorytmu i przeznaczenie 

Terminologia z tabeli poniższej jest używana w odniesieniu do materiału kluczującego. Symetryczny 

system kryptograficzny to system obejmujący dwie transformacje - jedną dla inicjatora i jedną dla 

odbiorcy - obie wykorzystują ten sam tajny klucz (klucz symetryczny) lub dwa klucze, które można 

łatwo obliczyć. Asymetryczny system kryptograficzny to system obejmujący dwie powiązane 

transformacje - jedną zdefiniowaną przez klucz publiczny (transformacja publiczna), a drugą 

zdefiniowaną przez klucz prywatny (transformacja prywatna) - z właściwością, której obliczenie 

prywatne nie jest obliczeniowo niemożliwe z publicznej transformacji. 

 

Termin  : Znaczenie 



klucz prywatny, klucz publiczny :  klucze sparowane z kluczem publicznym w asymetrycznym 

systemie kryptograficznym 

klucz  symetryczny :  kluczowy w symetrycznym (jednokluczowym) systemie kryptograficznym 

tajny :  przymiotnik używany do opisu klucza prywatnego lub symetrycznego. 

 

13.2.2 Kluczowe cele, zagrożenia i polityka zarządzania 

Zarządzanie kluczami odgrywa kluczową rolę w kryptografii jako podstawa zabezpieczania technik 

kryptograficznych zapewniających poufność, uwierzytelnianie jednostek, uwierzytelnianie 

pochodzenia danych, integralność danych i podpisy cyfrowe. Celem dobrego projektu 

kryptograficznego jest zredukowanie bardziej złożonych problemów do właściwego zarządzania i 

bezpiecznego przechowywania niewielkiej liczby kluczy kryptograficznych, ostatecznie 

zabezpieczonych przez zaufanie do sprzętu lub oprogramowania poprzez fizyczną izolację lub 

kontrole proceduralne. Poleganie na bezpieczeństwie fizycznym i proceduralnym (np. Zabezpieczone 

pomieszczenia z izolowanym sprzętem), sprzęt odporny na manipulacje i zaufanie do dużej liczby 

osób jest minimalizowane poprzez skoncentrowanie zaufania na niewielkiej liczbie łatwo 

monitorowanych, kontrolowanych i godnych zaufania elementów. Kluczowe relacje w środowisku 

komunikacyjnym obejmują co najmniej dwie strony (nadawcę i odbiorcę) w czasie rzeczywistym. W 

środowisku pamięci masowej może istnieć tylko jedna strona, która przechowuje i pobiera dane w 

różnych momentach. Celem zarządzania kluczami jest utrzymanie kluczowych relacji i kluczowych 

materiałów w sposób, który przeciwdziała odpowiednim zagrożeniom, takim jak: 

1. naruszenie poufności tajnych kluczy. 

2. naruszenie autentyczności tajnych lub publicznych kluczy. Wymagania dotyczące autentyczności 

obejmują znajomość lub weryfikowalność prawdziwej tożsamości strony, której klucz jest 

udostępniany lub związany z. 

3. nieautoryzowane użycie kluczy tajnych lub publicznych. Przykłady obejmują użycie klucza, który 

nie jest już ważny, lub do innego niż zamierzony celu (patrz uwaga 13.32). 

W praktyce dodatkowym celem jest zgodność z odpowiednią polityką bezpieczeństwa. 

Polityka bezpieczeństwa i kluczowe zarządzanie 

Zarządzanie kluczami jest zwykle zapewniane w kontekście konkretnej polityki bezpieczeństwa. 

Strategia bezpieczeństwa jawnie lub niejawnie definiuje zagrożenia, które system ma rozwiązywać. 

Zasady mogą wpływać na rygorystyczność wymagań kryptograficznych, w zależności od 

wrażliwości danego środowiska na różne rodzaje ataków. Polityki bezpieczeństwa zazwyczaj 

określają również: 

1. praktyki i procedury, których należy przestrzegać przy wykonywaniu technicznych i 

administracyjnych aspektów zarządzania kluczowego, zarówno zautomatyzowanych, jak i 

manualnych; 

2. obowiązki i odpowiedzialność każdej zainteresowanej strony; i 

3. rodzaje zapisów (informacje o śladach kontrolnych), które należy przechowywać, w celu 

wspierania kolejnych raportów lub przeglądów wydarzeń związanych z bezpieczeństwem. 

 

13.2.3 Proste kluczowe modele zakładania 

 

Poniższy kluczowy problem dystrybucji umoliwia bardziej wydajne modele tworzenia kluczy. 

 

Problem dystrybucji klucza n2 

 

W systemie, w którym n użytkowników wykorzystuje techniki klucza symetrycznego, jeśli każda 

para użytkowników może potencjalnie potrzebować bezpiecznej komunikacji, każda para musi 

współdzielić odrębny tajny klucz. W takim przypadku każda strona musi mieć tajne klucze n-1; 

całkowita liczba kluczy w systemie, które mogą wymagać centralnej kopii zapasowej, wynosi wtedy 

n (n - 1) = 2 lub około n2. Wraz ze wzrostem rozmiaru systemu liczba ta staje się zbyt duża. W 

systemach opartych na technikach z kluczem symetrycznym rozwiązaniem jest użycie 



scentralizowanych serwerów kluczy: skonfigurowana jest sieć typu gwiazda lub szprycha, z zaufaną 

stroną trzecią w centrum lub centrum komunikacji (patrz Uwaga 13.3). Rozwiązuje to problem 

dystrybucji kluczy n2, kosztem wymogu zaufanego zaufanego serwera i dodatkowej komunikacji z 

nim. Techniki klucza publicznego oferują alternatywne rozwiązanie. Zarządzanie kluczami 

punktowymi i scentralizowanymi Komunikacja punkt-punkt i scentralizowane zarządzanie kluczami, 

przy użyciu kluczowych centrów dystrybucyjnych lub kluczowych centrów tłumaczeniowych, są 

przykładami prostych modeli dystrybucji kluczy (komunikacji) istotnych dla systemów z kluczem 

symetrycznym. Tutaj "prosty" oznacza angażowanie co najwyżej jednej strony trzeciej. Zostały one 

przedstawione na rysunku 13.1 i opisane poniżej, gdzie KXY oznacza symetryczny klucz 

współdzielony przez X i Y. 

 

 
 

1. mechanizmy punkt-punkt. Obejmują one dwie strony, które komunikują się bezpośrednio 

2. kluczowe centra dystrybucji (KDC). KDC są używane do dystrybucji kluczy między 

użytkownikami które dzielą różne klucze z KDC, ale nie między sobą. Podstawowy protokół KDC 

przebiega w następujący sposób: 1 Na żądanie od A do współużytkowania klucza z B, KDC T 

generuje lub w inny sposób nabywa klucz K, następnie wysyła go zaszyfrowane pod KAT do A wraz 

z kopią K (dla B) zaszyfrowaną pod KBT . Alternatywnie, T może komunikować K (zabezpieczone 

pod KBT) bezpośrednio z B. 

3. kluczowe centra tłumaczeniowe (KTC). Założenia i cele KTC są aktualne KDC powyżej, ale tutaj 

jedna ze stron (np. A) dostarcza klucz sesji, a nie zaufane centrum. Podstawowy protokół KTC 

przebiega w następujący sposób. A wysyła klucz K do zaszyfrowanego KTC T pod KAT. KTC 

rozszyfruje i ponownie koduje K pod KBT, a następnie zwraca to do A (przekazywać do B) lub 

bezpośrednio do B. 

KDC zapewniają scentralizowane generowanie kluczy, a KTC umożliwiają generowanie kluczy 

rozproszonych. Obie są scentralizowanymi technikami polegającymi na tym, że zawierają zaufany 

serwer on-line. 

13.2 Uwaga (wstępne wymagania dotyczące klucza) Mechanizmy punkt-punkt wymagają, aby A i 

B udostępniały tajny klucz a priori. Scentralizowane zarządzanie kluczami z udziałem zaufanej strony 



T wymaga, aby każdy z A i B miał wspólny klucz z T. Te wspólne klucze długoterminowe są 

początkowo ustalane za pomocą niekryptograficznych, pozapasmowych technik zapewniających 

poufność i autentyczność (np. Osobiście lub przez zaufaną firmę kurierską). Dla porównania, w 

przypadku kluczy publicznych nie jest wymagana poufność; Początkowa dystrybucja tych potrzeb 

gwarantuje jedynie autentyczność. 

13.3 Uwaga (scentralizowane zarządzanie kluczami - argumenty za i przeciw) Scentralizowane 

zarządzanie kluczami z udziałem stron trzecich (KDC lub KTC) oferuje korzyść wynikającą z 

wydajności pamięci masowej: każda strona musi posiadać tylko jeden długoterminowy tajny klucz z 

zaufaną stroną trzecią (zamiast po jednym dla każdego potencjalnego partnera komunikacyjnego). 

Potencjalne wady to: podatność na utratę ogólnego bezpieczeństwa systemu, jeśli węzeł centralny 

jest zagrożony (zapewniając atrakcyjny cel dla przeciwników); wąskie gardło wydajności, jeśli węzeł 

centralny zostanie przeciążony; utrata usługi w przypadku awarii węzła centralnego (krytyczny punkt 

niezawodności); oraz wymaganie zaufanego serwera on-line. 

13.2.4 Role stron trzecich 

Poniżej, zaufane strony trzecie (TTP) są najpierw klasyfikowane na podstawie ich interakcji w czasie 

rzeczywistym z innymi podmiotami. Następnie omawiane są funkcje Keymanagement dostarczone 

przez strony trzecie. 

(i) Trzecia strona internetowa, on-line i off-line 

Z punktu widzenia komunikacji można wyróżnić trzy kategorie stron trzecich T na podstawie 

względnej lokalizacji i interakcji z łączącymi się stronami A i B: 

 

 
 

1. in-line: T jest pośrednikiem, służącym jako środek komunikacji w czasie rzeczywistym 

A i B. 

2. on-line: T jest zaangażowany w czasie rzeczywistym podczas każdej instancji protokołu 

(komunikacja z A lub B lub obydwoma), ale A i B komunikują się bezpośrednio, a nie przez T. 

3. off-line: T nie uczestniczy w protokole w czasie rzeczywistym, ale przygotowuje informacje 

priori, który jest dostępny dla A lub B lub obu i używany podczas wykonywania protokołu. 

 

Bezpośrednie strony trzecie są szczególnie interesujące, gdy A i B należą do różnych domen 

bezpieczeństwa lub nie mogą w inny sposób bezpośrednio wchodzić w interakcje z powodu 



nieinteroperacyjnych mechanizmów bezpieczeństwa. Przykłady in-line trzeciej strony obejmują 

KDC lub KTC, który zapewnia ścieżkę komunikacyjną między A i B, jak na rysunku 13.1 (b) (ii) lub 

(c) (ii). Części (b) (i) i (c) (i) ilustrują przykłady internetowych stron trzecich, które nie są w linii. 

Przykładem niezależnej strony trzeciej jest urząd certyfikacji, który wydaje certyfikaty klucza 

publicznego i umieszcza je w publicznym katalogu; tutaj katalog może być stroną trzecią on-line, ale 

organ certyfikacji nie jest. 

13.4 Uwaga (wady i zalety: in-line, on-line, off-line) Protokoły z zewnętrznymi stronami trzecimi 

zwykle wymagają mniej wymian w czasie rzeczywistym i nie wymagają dostępności stron trzecich 

w czasie rzeczywistym. Wstrzymanie przywilejów (np. W przypadku naruszenia tajnego klucza) jest 

łatwiejsze do obsługi przez osoby trzecie w trybie online lub on-line. 

(ii) Funkcje stron trzecich związane z certyfikatami klucza publicznego 

Potencjalne role odgrywane przez osoby trzecie w kluczowym systemie zarządzania obejmującym 

certyfikaty public key (13.4.2) są wymienione poniżej. Ich związek zilustrowano na rysunku 13.3. 

 

 
1. urząd certyfikacji (CA) - odpowiedzialny za ustanowienie i potwierdzenie autentyczności kluczy 

publicznych. W systemach opartych na certyfikatach (13.4.2) obejmuje to powiązanie kluczy 

publicznych z nazwami wyróżniającymi za pomocą podpisanych certyfikatów, zarządzanie 

numerami seryjnymi certyfikatów i odwoływanie certyfikatów 

2. serwer nazw - odpowiedzialny za zarządzanie przestrzenią nazw unikalnych nazw użytkowników 

(np. unikalny w stosunku do urzędu certyfikacji). 

3. punkt rejestracji - odpowiedzialny za podmioty upoważniające, wyróżniający się niepowtarzalnym 

nazwy, jako członkowie domeny bezpieczeństwa. Rejestracja użytkownika zwykle wiąże się z 

powiązaniem kluczowanie materiału z jednostką. 

4. generator kluczy - tworzy pary klucza publicznego / prywatnego (oraz klucze symetryczne lub 

hasła). Może to być część jednostki użytkownika, część urzędu certyfikacji lub niezależny zaufany 

system składnik. 

5. katalog certyfikatów - baza danych certyfikatów lub serwer dostępny do odczytu przez 

użytkowników. CA może dostarczać certyfikaty do (i utrzymywać) bazę danych lub użytkownicy 

mogą zarządzać własnymi wpisami do bazy danych (pod odpowiednią kontrolą dostępu). 

(iii) Inne podstawowe funkcje stron trzecich 

Dodatkowe podstawowe funkcje, które może zapewnić zaufana strona trzecia, obejmują: 

1. Serwer kluczy (serwer uwierzytelniania) - ułatwia ustanowienie klucza między stronami, w tym 

uwierzytelnianie jednostki. Przykłady obejmują KDC i KTC (13.2.3). 

2. funkcja zarządzania kluczami - zapewnia szereg usług, w tym przechowywanie i archiwizowanie 

kluczy, narzędzia do gromadzenia audytu i raportowania oraz (w połączeniu z urzędem certyfikacji 



lub urzędem certyfikacji) egzekwowanie wymogów dotyczących cyklu życia, w tym aktualizowanie 

i odwoływanie kluczy. Powiązany serwer kluczy lub urząd certyfikacji może dostarczyć 

rekord (ścieżka audytu) wszystkich zdarzeń związanych z generowaniem i aktualizacją kluczy, 

generowaniem i unieważnianiem certyfikatów itp. 

13.5 Uwaga (serwer dostępu do klucza) Serwer Akey może być uogólniony na serwer dostępu 

klucza, udostępniający klucze współdzielone pod kontrolowanym dostępem do poszczególnych 

członków grup dwóch lub więcej stron, jak następuje. Klucz K jest bezpiecznie zdeponowany na 

serwerze przez stronę A wraz z listą kontroli dostępu określającą podmioty mające do niej dostęp. 

Serwer przechowuje klucz i powiązaną listę. Następnie podmioty kontaktują się z serwerem i żądają 

klucza, odwołując się do identyfikatora klucza dostarczonego przez A. Po uwierzytelnieniu jednostki 

serwer przyznaje dostęp do materiału klucza (przy użyciu funkcji podobnej do KTC), jeśli podmiot 

jest autoryzowany. 

13.6 Uwaga (cyfrowe kopie plików) Kluczowy serwer dostępu może być wykorzystany do 

przechowywania klucza K służącego do symetrycznego szyfrowania pliku. Strona źródłowa A może 

udostępnić plik (zaszyfrowany), dołączając go do zaszyfrowanego klucza, umieszczając go w 

publicznej witrynie lub komunikując go niezależnie nad odrębnym (niezabezpieczonym) kanałem. 

Pobieranie klucza z serwera przez uprawnioną stronę umożliwia następnie tej stronie dostęp do 

(odszyfrowanego) pliku. Ten sam cel końcowy można osiągnąć za pomocą technik klucza 

publicznego bezpośrednio, bez kluczowych serwerów dostępu, jak następuje: 

A szyfruje plik underK jak wyżej; asymetrycznie szyfrujeK przy użyciu zamierzonego 

publiczny klucz szyfrowania odbiorcy (lub klucze odbiorcy); i zawiera zaszyfrowany klucz (klucze) 

w polu nagłówka poprzedzającym zaszyfrowany plik. 

13.7 Uwaga (poziomy zaufania a kompetencje) Różne usługi stron trzecich wymagają różnych 

rodzajów zaufania i kompetencji w firmie zewnętrznej. Na przykład osoba trzecia posiadająca tajne 

klucze odszyfrowujące (lub klucze uwierzytelniania jednostki) musi mieć zaufanie, aby nie ujawniać 

zaszyfrowanych informacji (ani nie podszywać się pod użytkowników). Trzecia strona wymagana 

(tylko) do wiązania klucza publicznego szyfrującego z tożsamością musi nadal być zaufana, aby nie 

tworzyć fałszywych powiązań, a następnie podszyć się pod jednostkę. Generalnie można wyróżnić 

trzy poziomy zaufania do strony trzeciej odpowiedzialnej za poświadczanie referencji dla 

użytkowników. Poziom 1: T zna tajny klucz każdego użytkownika. 

Poziom 2: T nie zna tajnych kluczy użytkowników, ale może tworzyć fałszywe poświadczenia bez 

wykrycia. 

Poziom 3: T nie zna tajnych kluczy użytkowników i generowanie fałszywych poświadczeń 

wykrywalny. 

(iv) Zaawansowane funkcje stron trzecich 

Zaawansowane role usług, które mogą być dostarczane przez zaufane strony trzecie, omówione dalej 

w sekcji 13.8, obejmują: 

1. agent znacznika czasu - używany do potwierdzenia istnienia określonego dokumentu na pewnym 

punkt w czasie lub umieść zaufaną datę w transakcji lub wiadomości cyfrowej. 

2. agent notarialny - służy do weryfikacji podpisów cyfrowych w danym momencie w celu udzielenia 

wsparcia  niezaprzeczalność lub ogólniej ustalić prawdę jakiegokolwiek stwierdzenia (którym jest 

zaufane lub przyznane jurysdykcji ponad) w danym momencie. 

3. kluczowy agent depozytowy - służy do zapewnienia dostępu stron trzecich do tajnych kluczy 

użytkowników w ramach specjalnego okoliczności. Tutaj rozróżnia się zwykle kluczowe typy; na 

przykład, szyfrowanie kluczy prywatnych może wymagać deponowania, ale nie podpisywania kluczy 

prywatnych (por. Uwaga 13.32). 

13.2.5. Kompromisy między kluczowymi protokołami zakładowymi 

Dostępna jest ogromna liczba kluczowych protokołów ustanowienia (część 12). Aby wybrać jedną z 

nich dla konkretnej aplikacji, może być istotne wiele czynników oprócz bezpieczeństwa 

kryptograficznego. 12.2.2 omawia różne rodzaje zapewnień i cechy przydatne w porównywaniu 

protokołów. W wybranych aplikacjach do zarządzania kluczami najlepszą alternatywą są protokoły 

hybrydowe, w których wykorzystywane są zarówno techniki symetryczne, jak i asymetryczne. 



Mówiąc bardziej ogólnie, optymalne wykorzystanie dostępnych technik obejmuje na ogół łączenie 

technik symetrycznych do szyfrowania zbiorczego i integralności danych z technikami klucza 

publicznego służącymi do składania podpisów i zarządzania kluczami. 

Techniki klucza publicznego i klucza symetrycznego (w zarządzaniu kluczami) 

Podstawowe zalety technik klucza publicznego (vs. symetrycznego klucza) dla aplikacji związanych 

z zarządzaniem kluczami to: 

1. Uproszczone zarządzanie kluczami. Aby szyfrować dane dla innej strony, należy uzyskać tylko 

klucz publiczny szyfrowania tej strony. Upraszcza to zarządzanie kluczami, ponieważ wymagana jest 

tylko autentyczność kluczy publicznych, a nie ich tajność. 

2. Zaufany serwer on-line nie jest wymagany. Techniki klucza publicznego umożliwiają zastąpienie 

zaufanego serwera on-line zaufanym serwerem off-line oraz wszelkimi sposobami dostarczania 

autentycznych kluczy publicznych (np. Certyfikatów klucza publicznego i publicznej bazy danych 

dostarczanych przez 

niezaufany serwer on-line). W przypadku aplikacji, w których zaufany serwer on-line nie jest 

obowiązkowy, może to spowodować, że system stanie się skalowalny, aby obsługiwać bardzo dużą 

liczbę użytkowników. 

3. ulepszona funkcjonalność. Funkcjonalność klucza kryptograficznego z kluczem publicznym, 

której zwykle nie można zapewnić ekonomicznie za pomocą technik symetrycznych (bez 

dodatkowych zaufanych stron trzecich lub spersonalizowanego bezpiecznego sprzętu). Najbardziej 

godne uwagi są takie cechy, jak niezaprzeczalność podpisów cyfrowych i prawdziwe (jedno źródło) 

pochodzenie danych 

poświadczenie. 

Rysunek  porównuje zarządzanie kluczami dla szyfrowania kluczem symetrycznym i kluczem 

publicznym.  

 

 
 

Bezpieczny kanał parami na rysunku 13.4 (a) jest często zaufanym serwerem, z którym komunikuje 

się każda strona. Autoryzowany parami na rysunku 13.4 (b) można zastąpić publicznym katalogiem, 

przez który klucze publiczne są dostępne za pośrednictwem certyfikatów; klucz publiczny w tym 



przypadku jest zwykle używany do szyfrowania symetrycznego klucza danych (patrz uwaga 13.6). 

13.3 Techniki rozpowszechniania kluczy poufnych 

Dostępne są różne techniki i protokoły dystrybucji kluczy kryptograficznych, których poufność musi 

zostać zachowana (zarówno klucze prywatne, jak i klucze symetryczne). Obejmują one zastosowanie 

kluczowych warstw (x13.3.1) i certyfikatów klucza symetrycznego (13.3.2). 

13.3.1 Kluczowe warstwy i czasy szyfrowania 

Sugeruje to naturalne nakładanie warstw w następujący sposób: 

1. klucze główne - klucze na najwyższym poziomie w hierarchii, w tym, że same są 

nie są chronione kryptograficznie. Są one dystrybuowane ręcznie lub początkowo zainstalowane i 

chronione przez kontrolę proceduralną i fizyczną lub elektroniczną izolację. 

2. klucze do szyfrowania kluczy - klucze symetryczne lub klucze publiczne szyfrowania używane do 

kluczowego transportu lub przechowywania innych kluczy, np. W kluczowych protokołach 

transportowych w części 12. Mogą one być również nazywane kluczami do transportu kluczowego i 

same mogą być zabezpieczone inne klucze. 

3. klucze danych - używane do zapewnienia operacji kryptograficznych na danych użytkownika (np. 

Szyfrowanie, uwierzytelnianie). Są to na ogół krótkoterminowe klucze symetryczne; jednak klucze 

prywatne podpisu asymetrycznego mogą być również uważane za klucze danych i są to zwykle 

klucze długoterminowe. 

Klawisze na jednej warstwie służą do ochrony przedmiotów na niższym poziomie. To ograniczenie 

ma na celu utrudnić ataki i ograniczyć narażenie wynikające z naruszenia określonego klucza, co 

omówiono poniżej. 

13.8 Uwaga (ochrona kluczy szyfrujących klucze) Kompromis klucza klucza szyfrującego (a 

ponadto klucz główny jako jego szczególny przypadek) wpływa na wszystkie klucze chronione na 

jego podstawie. W związku z tym specjalne środki są stosowane w celu ochrony kluczy głównych, w 

tym poważnego ograniczenia dostępu i użytkowania, ochrony sprzętu i zapewnienia dostępu do 

klucza tylko pod kontrolą wspólną (x12.7.1). 

13.9 Przykład (kluczowanie warstw za pomocą klawiszy nadrzędnych i końcowych) Zakłada się, 

że każdy terminal X ze wstępnie zdefiniowanego zestawu współdzieli klucz szyfrowania klucza 

(klucz terminalu) KX z zaufanym węzłem centralnym C i że C przechowuje zaszyfrowaną listę 

wszystkich kluczy terminali pod klucz główny KM. C może następnie dostarczyć klucz sesji do 

terminali X i Y w następujący sposób. C otrzymuje losową wartość R (prawdopodobnie ze źródła 

zewnętrznego) i definiuje klucz sesji jako S = DKM (R), deszyfrowanie R podKM. Używając KM, 

C odszyfrowuje listę kluczy, aby uzyskać KX, wylicza S z R, następnie szyfruje S pod KX i 

przekazuje go do X. S jest analogicznie transmitowane do Y i może być odzyskane zarówno przez X, 

jak i Y. 

Okres szyfrowania, klucze długoterminowe i klucze krótkoterminowe 

13.10 Definicja Okres szyfrowania klucza to okres, w którym jest on ważny do użytku przez 

uprawnione podmioty. Okresy szyfrowania mogą służyć: 

1. ograniczyć informacje (związane z określonym kluczem) dostępne do kryptoanalizy; 

2. ograniczyć narażenie w przypadku złamania jednego klucza; 

3. ograniczyć wykorzystanie określonej technologii do jej szacowanego efektywnego czasu życia; i 

4. ograniczyć czas dostępny na intensywne obliczeniowo ataki kryptoanalityczne (w zastosowaniach, 

w których długotrwała ochrona klucza nie jest wymagana). 

Oprócz powyższej hierarchii najważniejszych warstw, klucze mogą być klasyfikowane w oparciu o 

względy czasowe w następujący sposób. 

1. Długoterminowe. Należą do nich klucze główne, często klucze szyfrujące klucze i klucze używane 

do ułatwienia kluczowej umowy. 

2. klucze krótkoterminowe. Obejmują one klucze ustanowione przez klucz transportowy lub umowę 

kluczową i często są używane jako klucze danych lub klucze sesji dla pojedynczej sesji 

komunikacyjnej. Ogólnie rzecz biorąc, aplikacje komunikacyjne obejmują klucze krótkoterminowe, 

podczas przechowywania danych aplikacje wymagają kluczy długoterminowych. Klucze 

długoterminowe zazwyczaj chronią klucze krótkoterminowe. Klucze Diffiego-Hellmana są 



wyjątkiem w niektórych przypadkach. Okresy szyfrowania ograniczają używanie kluczy do 

ustalonych okresów, po których należy je wymienić. 

13.11 Uwaga (krótkoterminowa ochrona kontra ochrona) Termin używany w kluczach 

krótkoterminowych odnosi się do zamierzonego czasu kluczowego użycia przez uprawnione 

podmioty, a nie do czasu życia ochrony (patrz 13.7.1). Na przykład klucz szyfrowania używany tylko 

dla pojedynczej sesji może być jednak wymagany do zapewnienia ochrony wystarczającej do 

wytrzymania ataku długotrwałego (może 20 lat), natomiast jeśli podpisy są weryfikowane 

natychmiast i nigdy nie są sprawdzane ponownie, klucz podpisu może wymagać dostarczenia ochrona 

tylko przez stosunkowo krótki okres czasu. Im ostrzejsze są konsekwencje ujawnienia tajnego klucza, 

tym większa jest nagroda dla przeciwnika za uzyskanie dostępu do niego, a im większy jest czas lub 

poziom wysiłku, który zainwestuje przeciwnik. 

13.3.2 Kluczowe ośrodki tłumaczeniowe i certyfikaty klucza symetrycznego 

Oprócz scentralizowanego zarządzania kluczami omawianego w X13.2.3, w tej sekcji rozważono 

techniki obejmujące kluczowe ośrodki tłumaczeniowe, w tym wykorzystanie certyfikatów klucza 

symetrycznego. 

(i) Kluczowe ośrodki tłumaczeniowe 

Kluczowe centrum tłumaczeń (KTC) T jest zaufanym serwerem, który pozwala dwóm stronom A i 

B, które nie udostępniają bezpośrednio materiałów kluczowych, do ustanowienia bezpiecznej 

komunikacji przy użyciu długoterminowych kluczy KAT i KBT, które odpowiednio współdzielą z T. A 

może wysyłać poufne wiadomość M do B za pomocą protokołu 13.12. Jeśli M jest kluczem K, 

zapewnia kluczowy protokół przesyłania (patrz 13.2.3); w ten sposób KTC zapewniają tłumaczenie 

kluczy lub wiadomości. 

 

13.12 Protokół tłumaczenia wiadomości za pomocą KTC 

PODSUMOWANIE: interakcja z zaufanym serwerem (KTC) T i stroną B. 

WYNIK: Przekazuje tajną wiadomość M (lub klucz sesji) do B.. 

1. Notacja. E to symetryczny algorytm szyfrowania. M może być klawiszem sesji K. 

2. Jednorazowa konfiguracja. Klucz akcji A i T KAT. Podobnie B i T KBT. 

3. Komunikaty protokołu. 

 

 
 

4. Działania protokołu. 

(a) A szyfruje M (wraz z identyfikatorem zamierzonego odbiorcy) pod KAT i wysyła go do T z 

własnym identyfikatorem (aby umożliwić T sprawdzenie KAT). 

(b) Po odszyfrowaniu wiadomości, T określa, że jest przeznaczona dla B, wyszukuje klucz (KBT) 

wskazanego odbiorcy i ponownie szyfruje M dla B. 

(c) T zwraca przetłumaczoną wiadomość dla A, aby wysłać ją (lub opublikować na stronie publicznej 

dla B); alternatywnie T może bezpośrednio wysłać odpowiedź do B. 

Tylko jeden z A i B potrzebuje komunikacji z T. Jako alternatywę dla podanego protokołu, A może 

wysłać pierwszą wiadomość bezpośrednio do B, która następnie B przekaże T w celu 

przetłumaczenia, przy czym T odpowiada bezpośrednio na B. 

13.13 Uwaga (zabezpieczenie protokołu 13.12) 

(i) Identyfikator A, odpowiadający kluczowi, pod którym wiadomość (1) została zaszyfrowana, jest 

zawarty w komunikacie (2) jako bezpieczne wskazanie (do B) oryginalnego źródła. Notaryzacja 

kluczy (13.5.2) oferuje bardziej niezawodną metodę zapobiegania podstawianiu kluczy. 

(ii) Wymagane jest rozpoznawalne rozróżnienie (np. zmiana kolejności pól wiadomości i 

identyfikatora) między formatem wiadomości (1) i (2), aby zapobiec sytuacji, w której przeciwnik 

odbijanie (1) z powrotem do A jako wiadomość (3) rzekomo pochodząca z B. 



(iii) Powtórka wiadomości jest możliwa; ataki mogą być wykrywane przez użycie znaczników czasu 

lub numerów sekwencji w obrębie M. Protokół jak podano nie zapewnia uwierzytelniania jednostki. 

(iv) Mechanizm sprawdzania integralności w zaszyfrowanym tekście powinien być użyty, aby 

umożliwić T do wykrycia sabotażu identyfikatora tekstu jawnego A w (1), jak również w (2) i (3). 

(v) Wybranemu atakowi tekstowemu na klucz KBT w (2) można zapobiec poprzez tryb szyfrowania 

takie jak CBC i wstawianie początkowego pola zawierającego losową liczbę. 

(ii) Certyfikaty klucza symetrycznego 

Certyfikaty klucza symetrycznego zapewniają KTC sposób na uniknięcie wymogu utrzymywania 

bezpiecznej bazy danych tajemnic użytkownika (lub duplikowania takiej bazy danych dla wielu 

serwerów) lub pobierania takich kluczy z bazy danych na żądanie tłumaczenia. Podobnie jak 

poprzednio, do każdej partycji B przypisany jest klucz KBT współdzielony z T, który jest teraz 

osadzony w certyfikacie klucza symetrycznego EKT (KBT , B) zaszyfrowanego pod symetrycznym 

kluczem głównym KT znanym tylko T. (Parametr L życia dożywotniego może być również zawarty 

w certyfikacie jako okres ważności). Certyfikat służy jako notatka od T do samego siebie (który sam 

może go otworzyć) i jest podany do B tak, że B może następnie przedstawić ją z powrotem do T 

dokładnie, gdy jest wymagany, aby uzyskać dostęp do klucza symetrycznego KBT B w celu 

tłumaczenia wiadomości. Zamiast przechowywać wszystkie klucze użytkownika, T musi teraz 

bezpiecznie przechowywać tylko KT. Certyfikaty klucza symetrycznego mogą być używane w 

protokole 13.12 przez zmianę tylko pierwszej wiadomości, jak poniżej, gdzie SCertA = EKT (KAT , A), 

SCertB = EKT (KBT , B): 

A →T: SCertA; EKAT (B; M); SCertB (1) 

Można utworzyć publiczną bazę danych z wpisem określającym nazwę każdego użytkownika i 

odpowiadający mu certyfikat klucza symetrycznego. Aby utworzyć wiadomość (1), A pobiera 

certyfikat symetrycznego klucza B i dołącza go wraz z własnym. T wykonuje tłumaczenie jak 

poprzednio, pobierając KAT i KBT z tych certyfikatów, ale teraz sprawdza również, czy zamierzony 

odbiorca A B, jak określono w EKAT (B; M), pasuje do identyfikatora w dostarczonym certyfikacie 

SCertB. 

13.14 Uwaga (funkcjonalność klucza publicznego za pomocą technik symetrycznych) Zaufana 

funkcja strony trzeciej wymagana przy korzystaniu z certyfikatów klucza symetrycznego może być 

zapewniona przez odporne na manipulacje jednostki sprzętowe z kluczem wspólnym (niedostępnym 

dla użytkownika) kluczem głównym KT. Zaufany moduł sprzętowy HA każdego użytkownika A 

generuje certyfikat klucza symetrycznego SCertA = EKT (KAT , A), który jest udostępniany B w razie 

potrzeby. HB odszyfrowuje certyfikat, aby odzyskać KAT (niedostępne dla B) i tożsamość A (dostępne 

dla B). Z założenia, HB jest zmuszony do używania kluczy innych użytkowników KAT = KA 

wyłącznie dla funkcji weryfikacyjnych (np. Weryfikacji MAC, deszyfrowania wiadomości). KA 

działa wtedy jako klucz publiczny A (patrz przykład 13.36), umożliwiając uwierzytelnianie 

pochodzenia danych z nieodrzucaniem; sędzia może rozwiązywać spory, biorąc pod uwagę jednostkę 

sprzętową zawierającą KT, parę sporną (sygnaturę) i wartość autentyczną SCertA z HA. 

13.15 Uwaga (certyfikaty klucza symetrycznego i klucza publicznego) Certyfikaty kluczy 

symetrycznych różnią się od certyfikatów kluczy publicznych w następujący sposób: są szyfrowane 

kluczem symetrycznym pod kluczem głównym T (w przeciwieństwie do podpisu przy użyciu klucza 

prywatnego T); klucz symetryczny może być wyodrębniany tylko przez T (w przeciwieństwie do 

wielu stron, które są w stanie zweryfikować certyfikat klucza publicznego); i T musi być w trybie on-

line do tłumaczenia kluczowego (w stosunku do off-line urzędu certyfikacji). W obu przypadkach 

certyfikaty mogą być przechowywane w publicznym katalogu. 

13.4 Techniki rozpowszechniania kluczy publicznych 

Protokoły obejmujące kryptografię z kluczem publicznym są zazwyczaj opisane, zakładając 

uprzednie posiadanie (autentycznych) kluczy publicznych odpowiednich podmiotów. Umożliwia to 

pełną ogólność wśród różnych opcji uzyskiwania takich kluczy. 

Alternatywne sposoby dystrybucji jawnych kluczy publicznych z gwarantowaną lub weryfikowalną 

autentycznością, w tym publiczne wykładniki dla umowy klucza Diffiego-Hellmana (lub bardziej 

ogólnie, parametry publiczne) obejmują następujące elementy. 



1. Dostawa punkt-punkt przez zaufany kanał. Autentyczne klucze publiczne innych użytkowników 

są uzyskiwane bezpośrednio od powiązanego użytkownika przez osobistą wymianę lub przez 

bezpośredni kanał, pochodzący od tego użytkownika i który (proceduralnie) gwarantuje integralność 

i autentyczność (np. Zaufana przesyłka kurierska lub przesyłka polecona). Ta metoda jest 

odpowiednia, jeśli jest używana rzadko (np. Jednorazowa rejestracja użytkownika) lub w małych 

systemach zamkniętych. Powiązana metoda polega na wymianie kluczy publicznych i powiązanych 

informacji na niezaufanym kanale elektronicznym i zapewnieniu uwierzytelniania tych informacji 

przez komunikowanie ich skrótu (przy użyciu odpornej na kolizję funkcji mieszania) za 

pośrednictwem niezależnego, autentycznego kanału o niższej przepustowości, takiego jak poczta 

polecona .Odpowiedzi tej metody obejmują: niedogodności (czas, który upłynął); wymóg 

niezautomatyzowanego nabywania kluczy przed bezpieczną komunikacją z każdą nową stroną 

(chronologiczny czas); i koszt zaufanego kanału. 

2. Bezpośredni dostęp do zaufanego pliku publicznego (rejestru kluczy publicznych). Publiczna baza 

danych, której rzetelność jest zaufana, może być skonfigurowana tak, aby zawierała nazwę i 

autentyczną publiczność klucza każdego użytkownika systemu. Może to zostać zaimplementowane 

jako rejestr kluczy publicznych obsługiwany przez zaufaną stronę. Użytkownicy nabywają klucze 

bezpośrednio z tego rejestru. Chociaż zdalny dostęp do rejestru przez niezabezpieczone kanały jest 

akceptowalny w stosunku do pasywnych przeciwników, bezpieczny kanał jest wymagany do 

zdalnego dostępu w obecności aktywnych przeciwników. Metodą uwierzytelniania publicznego pliku 

jest uwierzytelnianie przez drzewo kluczy publicznych (13.4.1). 

3. Korzystanie z zaufanego serwera. Zaufany serwer on-line zapewnia dostęp do odpowiednika 

publicznego pliku przechowującego autentyczne klucze publiczne, zwracającego żądane 

(indywidualne) klucze publiczne w podpisanych transmisjach; poufność nie jest wymagana. Strona 

żądająca posiada kopię klucza publicznego weryfikacji podpisu serwera, umożliwiającą weryfikację 

autentyczności takich transmisji. Wady tego podejścia obejmują: zaufany serwer musi być w trybie 

on-line; zaufany serwer może stać się wąskim gardłem; a łącza komunikacyjne muszą być 

ustanowione zarówno z zamierzonym komunikatorem, jak i zaufanym serwerem. 

4. Korzystanie z off-line serwera i certyfikatów. W jednorazowym procesie każda ze stron A 

kontaktuje się z zaufaną stroną off-line zwaną urzędem certyfikacji (CA), aby zarejestrować swój 

klucz publiczny i uzyskać klucz publiczny weryfikacji podpisu urzędu certyfikacji (umożliwiający 

weryfikację certyfikatów innych użytkowników). Urząd certyfikacji potwierdza klucz publiczny A, 

wiążąc go z łańcuchem identyfikującym A, tworząc w ten sposób certyfikat (13.4.2). Strony uzyskują 

autentyczne klucze publiczne poprzez wymianę certyfikatów lub wyodrębnianie ich z publicznego 

katalogu. 

5. Wykorzystanie systemów pośrednio gwarantujących autentyczność parametrów publicznych. W 

takich systemach, w tym systemach opartych na tożsamości (13.4.3) i tych, które używają niejawnie 

certyfikowanych kluczy (13.4.4), przez algorytmiczne projektowanie, modyfikację wyników 

parametrów publicznych w wykrywalnym, bezkompromisowym niepowodzeniu technik 

kryptograficznych. Poniższe podrozdziały omawiają powyższe techniki bardziej szczegółowo. 

13.4.1 Drzew uwierzytelniania 

Drzewa uwierzytelniania udostępniają metodę udostępniania danych publicznych z możliwą do 

zweryfikowania autentycznością, przy użyciu struktury drzewa w połączeniu z odpowiednią funkcją 

mieszającą i uwierzytelniania wartości głównej. Aplikacje obejmują: 

1. uwierzytelnianie kluczy publicznych (jako alternatywa dla certyfikatów klucza publicznego). 

Drzewo uwierzytelniania utworzone przez zaufaną stronę trzecią, zawierające klucze publiczne 

użytkowników, umożliwia uwierzytelnianie dużej liczby takich kluczy. 

2. Zaufana usługa sygnatur czasowych. Stworzenie drzewa uwierzytelnienia przez zaufaną trzecią 

strona, w podobny sposób, ułatwia zaufaną usługę sygnatur czasowych 

3. uwierzytelnianie parametrów walidacji użytkownika. Utworzenie drzewa przez pojedynczego 

użytkownika pozwala użytkownikowi opublikować, z możliwą do zweryfikowania autentycznością, 

dużą liczbę własnych parametrów walidacji publicznej, takich jak wymagane w schematach 

jednorazowego podpisu. Aby ułatwić dyskusję o drzewach uwierzytelniania, najpierw wprowadzono 



drzewa binarne. 

Drzewa binarne 

Drzewo binarne to struktura składająca się z wierzchołków i skierowanych krawędzi. Wierzchołki są 

podzielone na trzy typy: 

1. wierzchołek wierzchołka. Korzeń ma dwie krawędzie skierowane do niego, lewą i prawą krawędź. 

2. wewnętrzne wierzchołki. Każdy wewnętrzny wierzchołek ma do czynienia z trzema krawędziami 

- górną krawędzią skierowaną od niej, a lewą i prawą krawędź skierowaną w jego stronę. 

3. liście. Każdy wierzchołek liścia ma jedną krawędź, która się do niego dostanie i jest odsunięta od 

niego. Wierzchołki padające na lewą i prawą krawędź wewnętrznego wierzchołka (lub korzenia) są 

nazywane potomkami wewnętrznego wierzchołka. Wewnętrzny (lub root) wierzchołek nazywany jest 

rodzicem powiązanych obiektów podrzędnych. Rysunek  ilustruje drzewo binarne z 7 wierzchołkami 

i 6 krawędziami. 

 

 
 

13.16 Fakt Istnieje unikalna ukierunkowana ścieżka od dowolnego wierzchołka innego niż root w 

drzewie binarnym do wierzchołka głównego.  

Konstruowanie i używanie drzewek uwierzytelniania  

Rozważmy drzewo binarne T, które ma liście t. Niech h będzie odporną na kolizję funkcją mieszającą. 

T może być użyty do uwierzytelnienia t publicznych wartości, Y1, Y2, …,  Yt, budując drzewo 

uwierzytelniania  T* następująco.  

1. Oznacz każdą z tych list przez unikalną wartość publiczną Yi.  

2. Na krawędzi odwróconej od liścia oznaczonego Yi, umieść etykietę h(Yi). 

3. Jeśli lewa i prawa krawędź wewnętrznego wierzchołka są odpowiednio oznaczone h1 i h2, oznacz 

górną krawędź wierzchołka h (h1||h2). 

4. Jeśli krawędzie skierowane w stronę wierzchołka korzenia są oznaczone jako u1 i u2, oznacz 

wierzchołek wierzchołka h (u1||u2). Po przypisaniu wartości publicznych do liści drzewa binarnego, 

takie etykietowanie jest dobrze zdefiniowane. 

Rysunek  ilustruje drzewo uwierzytelniania z 4 liśćmi.  

 

 
 

Zakładając niektóre środki aby uwierzytelnić etykietę na wierzchołku root, drzewo uwierzytelniania 

zapewnia środki do uwierzytelnienia dowolnej z publicznych wartości liścia Yi, jak następuje. Dla 

każdej wartości publicznej Yi istnieje unikalna ścieżka (ścieżka uwierzytelniania) od Yi do katalogu 



głównego. Każda krawędź na ścieżce jest lewą lub prawą krawędzią wewnętrznego wierzchołka lub 

korzenia. Jeśli e jest taką krawędzią skierowaną do wierzchołka x, zapisz etykietę na drugiej krawędzi 

(nie e) skierowanej w stronę x. Ta sekwencja etykiet (wartości ścieżki uwierzytelniania) użytych we 

właściwej kolejności zapewnia uwierzytelnienie Yi, jak pokazano w Przykładzie 13.17. Należy 

zauważyć, że jeśli wartość pojedynczego liścia (np. Y1) zostanie zmieniona, złośliwie lub inaczej, 

wówczas uwierzytelnienie tej wartości nie powiedzie się. 

13.17 Przykład (kluczowa weryfikacja przy użyciu drzewek uwierzytelniania) Spójrz na rysunek 

powyższy. Publiczna wartość Y1 może być uwierzytelniona poprzez podanie sekwencji etykiet h (Y2), 

h (Y3), h (Y4). Autoryzacja przebiega w następujący sposób: oblicz h (Y1); następne obliczenie h1 = 

h(h (Y1)) ||h (Y2)); następnie obliczyć h2 = h (h1||h(Y3)); wreszcie, zaakceptuj Y1 jako autentyczny, 

jeśli h(h2||h(Y4)) = R, gdzie wartość root R jest znana jako autentyczna. 

Zaleta drzew uwierzytelniania jest oczywista, biorąc pod uwagę miejsce przechowywania wymagane 

do wszystkich publicznych wartości, stosując następujące (bardzo proste) alternatywne podejście: 

podmiot A uwierzytelnia t publiczne wartości Y1, Y2,…, Dokonując rejestracji każdego z zaufanych 

stron trzecich. Takie podejście wymaga rejestracji wartości publicznych, które mogą powodować 

problemy z pamięcią masową u strony trzeciej, gdy t jest duże. Natomiast drzewo uwierzytelniania 

wymaga zarejestrowania tylko jednej wartości dla strony trzeciej. Jeśli klucz publiczny Yi jednostki 

A jest wartością odpowiadającą liście w drzewie uwierzytelniania, a A chce dostarczyć B informacji 

umożliwiającej B sprawdzenie autentyczności Yi, następnie A musi (przechowywać i) dostarczyć B 

zarówno Yi, jak i wszystkie wartości mieszania związane ze ścieżką uwierzytelniania od Yi do 

katalogu głównego; ponadto B musi posiadać wcześniejszą wiedzę i zaufanie do autentyczności 

wartości korzeniowej R. Wartości te łącznie gwarantują autentyczność, analogiczną do podpisu na 

certyfikacie klucza publicznego. Liczba wartości, które każdy z nich magazynuje (i dostarcza innym, 

aby umożliwić ponowną weryfikację swojego klucza publicznego) wynosi lg (t), zgodnie z faktem 

13.19. 

13.18 Fakt (głębokość drzewa binarnego) Rozważ długość (lub liczbę krawędzi w) ścieżki od 

każdego liścia do korzenia w drzewie binarnym. Długość najdłuższej takiej ścieżki jest 

zminimalizowana, gdy drzewo jest zrównoważone, tj. Gdy drzewo jest skonstruowane tak, że 

wszystkie takie ścieżki różnią się długością o co najwyżej jedną. Długość ścieżki od liścia do korzenia 

w zbalansowanym drzewie binarnym zawierającym t liści wynosi około lg (t). 

13.19 Fakt (długość ścieżek uwierzytelniania) Używanie zbalansowanego drzewa binarnego (Fakt 

13.18) jako drzewa uwierzytelniania z wartościami publicznymi jako liść, uwierzytelnianie w nim 

wartości publicznej może zostać osiągnięte poprzez wartości mieszania lg (t) wzdłuż ścieżki do 

katalogu głównego. 

13.20 Uwaga (kompromis czasowo-przestrzenny) Drzewa uwierzytelniania wymagają tylko jednej 

wartości (wartość root) w drzewie będą zarejestrowane jako autentyczne, ale weryfikacja 

autentyczności jakiejś konkretnej wartości liścia wymaga dostępu i mieszania wszystkich wartości 

wzdłuż ścieżki uwierzytelniania od liścia do korzenia. 

13.21 Uwaga (zmiana wartości liści) Aby zmienić wartość publiczną (liść) lub dodać więcej 

wartości do drzewa uwierzytelniania, należy dokonać ponownej kalkulacji etykiety na wierzchołku 

korzenia. W przypadku dużych zrównoważonych drzew może to wymagać znacznych obliczeń. We 

wszystkich przypadkach konieczne jest ponowne ustanowienie zaufania wszystkich użytkowników 

do nowej wartości głównej (tj. jej autentyczności). Koszt obliczeniowy związany z dodaniem 

większej liczby wartości do drzewa (uwaga 13.21) może motywować konstruowanie nowego drzewa 

jako niezrównoważonego drzewa o nowej wartości liścia (lub poddrzewie takich wartości) będącym 

właściwym dzieckiem korzenia i starego drzewa , lewo. Kolejna motywacja do dopuszczania 

niezrównoważonych drzew pojawia się, gdy niektóre wartości liści są określane znacznie częściej niż 

inne. 

13.4.2 Certyfikaty klucza publicznego 

Certyfikaty klucza publicznego są pojazdem, za pomocą którego klucze publiczne mogą być 

przechowywane, dystrybuowane lub przekazywane na niezabezpieczonych nośnikach bez 

niebezpieczeństwa niewykrywalnych manipulacji. Celem jest udostępnienie klucza publicznego 



jednego podmiotu innym, tak aby jego autentyczność (tj. Jego status jako prawdziwy klucz publiczny 

tego podmiotu) i ważność były weryfikowalne. W praktyce powszechnie używane są certyfikaty 

X.509. Dalsze szczegóły dotyczące certyfikatów klucza publicznego znajdują się poniżej. 

13.22 Definicja Certyfikat klucza publicznego jest strukturą danych składającą się z części danych i 

części podpisu. Część danych zawiera dane tekstu jawnego, w tym co najmniej klucz publiczny i ciąg 

identyfikujący stronę (podmiot podmiotu), która ma być z nimi powiązana. Część podpisu składa się 

z cyfrowego podpisu urzędu certyfikacji na części danych, tym samym wiążąc tożsamość podmiotu 

podmiotowego z określonym kluczem publicznym. Urząd certyfikacji (CA) jest zaufaną stroną 

trzecią, której podpis na certyfikacie zapewnia autentyczność klucza publicznego związanego z 

podmiotem. Znaczenie tego powiązania (na przykład, do czego klucz może być użyty) musi zostać 

dostarczone za pomocą dodatkowych środków, takich jak certyfikat atrybutu lub instrukcja polityki. 

W certyfikacie ciąg znaków identyfikujący podmiot musi być niepowtarzalną nazwą w systemie 

(nazwa wyróżniająca), którą dany urząd certyfikacji zwykle kojarzy z podmiotem rzeczywistym. CA 

wymaga posiadania własnej pary kluczy podpisu, której autentyczny klucz publiczny jest 

udostępniany każdej ze stron po zarejestrowaniu się jako autoryzowany użytkownik systemu. 

Ten publiczny klucz CA umożliwia każdemu użytkownikowi systemu, poprzez nabycie i weryfikację 

certyfikatu, przechodzenie na przechodnie zaufanie do autentyczności klucza publicznego w 

dowolnym certyfikacie podpisanym przez ten urząd certyfikacji. Certyfikaty są sposobem na 

przekazanie zaufania, w przeciwieństwie do początkowego zaufania. Autentyczność publicznego 

hasła urzędu certyfikacji jest początkowo zapewniona przez środki niekryptograficzne, w tym 

osobiste przejęcia lub przez zaufanych kurierów; wymagana jest autentyczność, ale nie zachowanie 

tajemnicy. Przykłady dodatkowych informacji, które mogą zawierać część danych certyfikatu, 

obejmują: 

1. okres ważności klucza publicznego; 

2. numer seryjny lub kluczowy identyfikator identyfikujący certyfikat lub klucz; 

3. dodatkowe informacje na temat podmiotu (np. Ulica lub adres sieciowy); 

4. dodatkowe informacje o kluczu (np. Algorytmie i przeznaczeniu); 

5. miary jakości związane z identyfikacją podmiotu, generowanie par kluczy lub inne problemy z 

zasadami; 

6. informacje ułatwiające weryfikację podpisu (np. Identyfikator algorytmu podpisu i wydawanie 

nazwy urzędu certyfikacji); 

7. status klucza publicznego. 

(i) Tworzenie certyfikatów klucza publicznego 

Przed utworzeniem certyfikatu klucza publicznego dla podmiotu A, urząd certyfikacji powinien 

podjąć odpowiednie kroki (w odniesieniu do wymaganego poziomu bezpieczeństwa i zwyczajowych 

praktyk biznesowych), zazwyczaj niekryptograficzny, w celu zweryfikowania tożsamości A i fakt, że 

kluczem publicznym, który ma być certyfikowany, jest faktycznie A. Można wyróżnić dwa 

przypadki. 

Przypadek 1: zaufana strona tworzy parę kluczy. Zaufana strona tworzy parę kluczy publicznych, 

przypisuje ją do określonej jednostki i zawiera klucz publiczny oraz tożsamość tej jednostki w 

certyfikacie. Jednostka uzyskuje kopię odpowiedniego klucza prywatnego przez bezpieczny 

(autentyczny i prywatny) kanał po udowodnieniu swojej tożsamości (np. Poprzez okazanie paszportu 

lub zaufanego identyfikatora fotograficznego osobiście). Wszystkie strony, które następnie używają 

tego certyfikatu, zasadniczo przekazują zaufanie do tej uprzedniej weryfikacji tożsamości przez 

zaufaną stronę. 

Przypadek 2: encja tworzy własną parę kluczy. Jednostka tworzy swoją własną parę kluczy 

publicznych i bezpiecznie przenosi klucz publiczny do zaufanego podmiotu w sposób, który 

zachowuje autentyczność (np. Przez zaufany kanał lub osobiście). Po weryfikacji autentyczności 

(źródła) klucza publicznego zaufana strona tworzy certyfikat klucza publicznego, jak powyżej. 

13.23 Uwaga (dowód znajomości klucza prywatnego) W powyższym przykładzie 2 urząd certyfikacji 

powinien wymagać udokumentowania znajomości odpowiedniego klucza prywatnego, aby 

wykluczyć (między innymi możliwymi atakami) stronę, która w inny sposób jest prawnie dozwolona, 



w celu osiągnięcia formalnych celów, klucza publicznego. certyfikat wiążący swoją nazwę z kluczem 

publicznym drugiej strony. W przypadku kluczy publicznych do podpisu może to zrobić strona 

udostępniająca swój własny podpis na podzbiorze części danych certyfikatu; lub przez odpowiedź na 

wyzwanie r1 z randomizacją przez samą stronę, np. podpisanie h (r1jjr2) dla odpowiedniej funkcji 

mieszającej h oraz liczby losowej r2 wybranej przez osobę podpisującą. 

(ii) Wykorzystanie i weryfikacja certyfikatów klucza publicznego Ogólny proces, w którym strona B 

wykorzystuje certyfikat klucza publicznego w celu uzyskania autentycznego klucza publicznego 

strony A, można podsumować w następujący sposób: 

1. (jednorazowo) nabyć autentyczny klucz publiczny urzędu certyfikacji. 

2. Uzyskaj ciąg identyfikujący, który jednoznacznie identyfikuje zamierzoną stronę A. 

3. Uzyskaj dostęp do niezabezpieczonego kanału (np. Z centralnej publicznej bazy danych 

certyfikatów lub bezpośrednio z A), certyfikatu klucza publicznego odpowiadającego podmiotowi A 

i zgadzając się z poprzednim łańcuchem identyfikującym. 

4. (a) Zweryfikuj aktualną datę i godzinę w odniesieniu do okresu ważności (jeśli taki istnieje) w 

certyfikacie, opierając się na lokalnym zaufanym czasie / dniu; 

(b) Weryfikuje aktualną ważność samego klucza publicznego CA; 

(c) Zweryfikuj podpis na certyfikacie A, używając klucza publicznego CA; 

(d) Sprawdź, czy certyfikat nie został odwołany (x13.6.3). 

5. Jeśli wszystkie testy zakończą się pomyślnie, zaakceptuj klucz publiczny w certyfikacie jako klucz 

autentyczny A. 

13.24 Uwaga (powody związane z cyklem życia w przypadku certyfikatów z jednym kluczem) 

Ze względu na różne wymagania dotyczące cyklu życia w przypadku różnych typów kluczy (np. 

Różne okresy szyfrowania, wymagania dotyczące kopii zapasowej, archiwizacji i inne wymogi 

ochrony na całe życie) zaleca się osobne certyfikaty dla oddzielnych kluczy, w przeciwieństwie do 

włączenie kilku kluczy do jednego certyfikatu. 

(iii) Atrybuty certyfikatów 

Certyfikaty klucza publicznego wiążą klucz publiczny i tożsamość oraz zawierają dodatkowe pola 

danych, które są niezbędne do wyjaśnienia tego powiązania, ale nie są przeznaczone do 

certyfikowania dodatkowych informacji. Certyfikaty atrybutów są podobne do certyfikatów kluczy 

publicznych, ale w szczególności mają na celu umożliwienie specyfikowania informacji (atrybutów) 

innych niż klucze publiczne (ale związanych z urzędem certyfikacji, jednostką lub kluczem 

publicznym), tak aby można je było przekazywać w zaufanych ( weryfikowalny). Certyfikaty 

atrybutów mogą być powiązane z określonym kluczem publicznym poprzez powiązanie informacji o 

atrybucie z kluczem metodą, za pomocą której klucz jest identyfikowany, np. Numerem seryjnym 

odpowiedniego certyfikatu klucza publicznego lub wartością skrótu klucz publiczny lub certyfikat. 

Certyfikaty atrybutów mogą być podpisywane przez urząd certyfikacji atrybutu, utworzony w 

połączeniu z urzędem rejestracji atrybutów i dystrybuowany w połączeniu z usługą katalogową 

atrybutów. Bardziej ogólnie, każda strona z kluczem podpisu i odpowiednim rozpoznawalnym 

organem może utworzyć certyfikat atrybutu. Jedną z aplikacji jest certyfikowanie informacji 

autoryzacyjnych związanych z kluczem publicznym. Bardziej konkretnie, może to być stosowane, na 

przykład, do ograniczenia odpowiedzialności wynikającej z podpisu cyfrowego lub do ograniczenia 

użycia klucza publicznego (np. Do transakcji o ograniczonych wartościach, pewnych typach lub w 

określonych godzinach). 

13.4.3 Systemy oparte na tożsamości 

Systemy oparte na tożsamości przypominają zwykłe systemy klucza publicznego, polegające na 

transformacji prywatnej i publicznej transformacji, ale użytkownicy nie mają jawnych kluczy 

publicznych, jak wcześniej. Zamiast tego klucz publiczny jest skutecznie zastępowany przez (lub 

skonstruowany z) publicznie dostępnych informacji o tożsamości użytkownika (np. Nazwa i sieć lub 

adres pocztowy). Wszelkie publicznie dostępne informacje, które jednoznacznie identyfikują 

użytkownika i mogą niezaprzeczalnie kojarzyć się z użytkownikiem, mogą służyć jako informacje o 

tożsamości. 

13.25 Definicja System kryptograficzny oparty na tożsamości (system oparty na ID) jest systemem 



asymetrycznym, w którym publiczna informacja identyfikująca podmiot (nazwa unikalna) pełni rolę 

jego klucza publicznego i jest używana jako dane wejściowe przez zaufany organ T (wraz z T klucz 

prywatny), aby obliczyć odpowiedni klucz prywatny jednostki. Po jego obliczeniu T przenosi klucz 

prywatny podmiotu do podmiotu za pośrednictwem bezpiecznego (autentyczny i prywatny) kanał. 

Ten klucz prywatny jest obliczany nie tylko z tożsamości jednostki informacje, ale musi również być 

funkcją niektórych uprzywilejowanych informacji znanych tylko T (klucz prywatny T). Jest to 

konieczne, aby zapobiec fałszerstwu i podszywaniu się pod inne osoby - ważne jest, aby tylko T były 

w stanie tworzyć ważne klucze prywatne odpowiadające danym identyfikacyjnym. Odpowiednie 

(autentyczne) publicznie dostępne dane systemowe muszą zostać włączone do transformacji 

kryptograficznych systemu opartego na identyfikatorach, analogiczne do klucza publicznego urzędu 

certyfikacji w systemach opartych na certyfikatach. W niektórych przypadkach dodatkowe, 

zdefiniowane przez system, publiczne dane DA muszą być powiązane z każdym użytkownikiem A 

oprócz tożsamości a priori IDA; takie systemy nie są już "czysto" oparte na tożsamości, chociaż ani 

autentyczność DA, ani IDA nie musi być jednoznacznie zweryfikowana.  

13.26 Uwaga (autentyczność w systemach opartych na identyfikatorach) Systemy oparte na 

identyfikatorach różnią się od systemów z kluczem publicznym tym, że autentyczność specyficznych 

dla użytkownika danych publicznych nie jest (i nie musi być) jawnie zweryfikowana, tak jak jest to 

konieczne w przypadku kluczy publicznych użytkownika w certyfikacie oparte na systemach. 

Nieodłączna redundancja danych publicznych użytkownika w systemach opartych na ID (uzyskanych 

w wyniku zależności odpowiedniego klucza prywatnego), wraz z wykorzystaniem autentycznych 

danych systemu publicznego, domyślnie chroni przed fałszerstwem; jeśli używane są niepoprawne 

dane publiczne użytkownika, transformacje kryptograficzne po prostu się nie udają. W szczególności: 

weryfikacja podpisu nie powiedzie się, uwierzytelnianie jednostki nie powiedzie się, szyfrowanie 

kluczem publicznym powoduje, że tekst jest nieczytelny, a wyniki kluczowej umowy strony 

ustanawiają różne klucze odpowiednio dla (poprawnie skonstruowanej) tożsamości, podpis, 

uwierzytelnianie, szyfrowanie i kluczowe mechanizmy ustanawiania. Motywacja systemów opartych 

na identyfikatorach polega na stworzeniu modelowania systemu kryptograficznego idealny system 

pocztowy, w którym wystarczy sama znajomość nazwiska osoby, aby umożliwić wysłanie 

wiadomości, którą ta osoba może sama przeczytać, oraz aby umożliwić weryfikację podpisów, które 

ta osoba mogła sama wyprodukować. W takim idealnym systemie kryptograficznym: 

1. użytkownicy potrzebują wymiany ani kluczy symetrycznych, ani kluczy publicznych; 

2. katalogi publiczne (pliki kluczy publicznych lub certyfikatów) nie muszą być przechowywane; i 

3. usługi zaufanego organu są potrzebne wyłącznie podczas fazy konfiguracji (podczas 

którzy użytkownicy uzyskują autentyczne parametry systemu publicznego, które mają być 

utrzymywane). 

13.27 Uwaga (idealne w porównaniu z rzeczywistymi systemami opartymi na identyfikatorach) Wadą 

wielu konkretnych propozycji systemów opartych na identyfikatorach jest to, że wymagane dane 

tożsamości specyficzne dla użytkownika zawierają dodatkowe dane (wartość całkowita lub 

publiczna), oznaczone jako DA na Rysunku 13.7 ( b) poza tożsamości a priori IDA. Na przykład patrz 

uwaga 10.29 (ii) na temat identyfikacji Feige-Fiata-Shamira. Idealnie, DA nie jest wymagane, 

ponieważ podstawową motywacją dla schematów opartych na tożsamości jest wyeliminowanie 

potrzeby transmitowania kluczy publicznych, aby pozwolić prawdziwie nieinteraktywnym 

protokołom z informacjami identyfikującymi wystarczającymi jako autentyczny klucz publiczny. 

Problem jest mniej znaczący w systemach podpisu i identyfikacji, w których klucz publiczny powoda 

nie jest wymagany, dopóki nie otrzyma wiadomości od tego powoda (w tym przypadku DA jest łatwo 

dostępny); ale w tym przypadku korzyść programów opartych na tożsamościach maleje. Ma on 

większe znaczenie w aplikacjach do szyfrowania klucza i szyfrowania z kluczem publicznym, gdzie 

klucz publiczny innej strony jest potrzebny na początku. 

13.28 Przykład (system oparty na ID zaimplementowany za pomocą kart chipowych) Uproszczony 

system oparty na identyfikatorach oparty na kartach chipowych może być uruchamiany w 

następujący sposób. Trzecia strona T, działająca jako system generowania zaufanych kluczy, jest 

odpowiedzialna wyłącznie za dostarczenie każdemu użytkownikowi karty mikroprocesorowej 



podczas fazy konfiguracji, zawierającej klucz prywatny oparty na identyfikatorze tej strony, po 

przeprowadzeniu dokładnej kontroli tożsamości. Jeśli nie trzeba dodawać dalszych użytkowników, T 

może opublikować dane systemu publicznego i przestać istnieć. Użytkownicy są odpowiedzialni za 

nieujawnianie swoich kluczy prywatnych lub utratę kart. 

13.4.4 Niejawnie certyfikowane klucze publiczne 

Inną odmianą systemów klucza publicznego są systemy asymetryczne z pośrednią certyfikacją 

klucze publiczne. Istnieją tu jawne klucze publiczne użytkownika (patrz rysunek 13.7 (c)), ale muszą 

być one rekonstruowane, a nie transportowane za pomocą certyfikatów klucza publicznego, zgodnie 

z systemami opartymi na certyfikatach. Aby uzyskać inne korzyści, patrz Uwaga 13.30. Przykłady 

konkretnych takich mechanizmów podano w 12.6.2. Systemy z niejawnie certyfikowanymi kluczami 

publicznymi są zaprojektowane w taki sposób, że: 

1. Klucze publiczne podmiotów mogą być rekonstruowane (przez inne podmioty) z danych 

publicznych (które zasadniczo zastępują certyfikat). 

2. Publiczne dane, z których zrekonstruowany jest klucz publiczny, obejmują: 

(a) publiczne (tj. systemowe) dane powiązane z zaufaną stroną T; 

(b) tożsamość jednostki użytkownika (lub informacje identyfikujące, np. nazwa i adres); 

(c) dodatkowe dane publiczne dla każdego użytkownika (rekonstrukcja danych publicznych). 

3. Integralność zrekonstruowanego klucza publicznego nie jest bezpośrednio sprawdzalna, ale 

"poprawna" 

Klucz publiczny można odzyskać tylko z autentycznych publicznych danych użytkownika. 

W odniesieniu do autentyczności zrekonstruowanych kluczy publicznych, projekt systemu musi 

gwarantować: 

1. Zmiana tożsamości użytkownika lub rekonstrukcja danych publicznych skutkuje odzyskaniem 

uszkodzonego klucza publicznego, który powoduje odmowę usługi, ale nie kryptograficzny 

narażenie (zgodnie z uwagą 13.26). 

2. Jest niewykonalne obliczeniowo dla przeciwnika (bez znajomości prywatnego T) 

dane) do obliczenia klucza prywatnego odpowiadającego kluczowi publicznemu dowolnej strony lub 

do skonstruowania 

dopasowana tożsamość użytkownika i rekonstrukcja danych publicznych, dla których odpowiada 

klucz prywatny może również zostać obliczony. Zrekonstruowane klucze publiczne są zatem 

domyślnie uwierzytelniane przez konstrukcję. 

13.29 Uwaga (zastosowania kluczy niejawnie certyfikowanych) Pośrednio certyfikowane klucze 

publiczne mogą być używane jako alternatywny sposób dystrybucji kluczy publicznych w różnych 

kluczowych protokołach uzgodnień lub w połączeniu z protokołami identyfikacji, schematami 

podpisów cyfrowych i schematami szyfrowania klucza publicznego. 

Klasy pośrednio certyfikowanych kluczy publicznych 

Można wyróżnić dwie klasy jawnie certyfikowanych kluczy publicznych: 

1. klucze publiczne oparte na tożsamości (klasa 1). Klucz prywatny każdej jednostki A jest obliczany 

przez zaufaną stronę T, na podstawie informacji identyfikujących A i klucza prywatnego T; to jest 

także funkcja A specyficznych dla użytkownika rekonstrukcji danych publicznych, które są ustalane 

a priori 

przez T. Klucz prywatny A jest następnie bezpiecznie przenoszony przez T do A. Przykładem jest 

Mechanizm 12.59. 

2. certyfikowane klucze publiczne (klasa 2). Każda jednostka A sama oblicza swój prywatny klucz i 

odpowiedni klucz publiczny. Rekonstrukcja danych publicznych A (zamiast klucza prywatnego A, 

jak w klasie 1) jest obliczane przez T jako funkcję klucza publicznego (przekazywane do T przez A), 

Informacje identyfikujące A i klucz prywatny T. Przykładem jest mechanizm 12.61. Klasa 1 wymaga 

większego zaufania do strony trzeciej, która ma dostęp do kluczy prywatnych użytkowników. Różni 

się to od klasy 2, jak podkreślił termin "self" w "self-certified", który odnosi się do wiedzy o tym 

kluczu ograniczonym do samej jednostki. 

13.27 Uwaga (idealne w porównaniu z rzeczywistymi systemami opartymi na identyfikatorach) 

Wadą wielu konkretnych propozycji systemów opartych na identyfikatorach jest to, że wymagane 



dane tożsamości specyficzne dla użytkownika zawierają dodatkowe dane (wartość całkowita lub 

publiczna), oznaczone jako DA  na Rysunku 13.7 ( b) poza tożsamości a priori IDA. Na przykład patrz 

uwaga 10.29 (ii) na temat identyfikacji Feige-Fiata-Shamira. Idealnie, DA nie jest wymagane, 

ponieważ podstawową motywacją dla schematów opartych na tożsamości jest wyeliminowanie 

potrzeby transmitowania kluczy publicznych, aby pozwolić prawdziwie nieinteraktywnym 

protokołom z informacjami identyfikującymi wystarczającymi jako autentyczny klucz publiczny. 

Problem jest mniej znaczący w systemach podpisu i identyfikacji, w których klucz publiczny powoda 

nie jest wymagany, dopóki nie otrzyma wiadomości od tego powoda (w tym przypadku DA jest łatwo 

dostępny); ale w tym przypadku korzyść programów opartych na tożsamościach maleje. Ma on 

większe znaczenie w aplikacjach do szyfrowania klucza i szyfrowania z kluczem publicznym, gdzie 

klucz publiczny innej strony jest potrzebny na początku. 

13.28 Przykład (system oparty na ID zaimplementowany za pomocą kart chipowych) 

Uproszczony system oparty na identyfikatorach oparty na kartach chipowych może być uruchamiany 

w następujący sposób. Trzecia strona T, działająca jako system generowania zaufanych kluczy, jest 

odpowiedzialna wyłącznie za dostarczenie każdemu użytkownikowi karty mikroprocesorowej 

podczas fazy konfiguracji, zawierającej klucz prywatny oparty na identyfikatorze tej strony, po 

przeprowadzeniu dokładnej kontroli tożsamości. Jeśli nie trzeba dodawać dalszych użytkowników, T 

może opublikować dane systemu publicznego i przestać istnieć. Użytkownicy są odpowiedzialni za 

nieujawnianie swoich kluczy prywatnych lub utratę kart. 

13.4.4 Niejawnie certyfikowane klucze publiczne 

Inną odmianą systemów klucza publicznego są systemy asymetryczne z pośrednią certyfikacją 

klucze publiczne. Istnieją tu jawne klucze publiczne użytkownika (patrz rysunek 13.7 (c)), ale muszą 

być one rekonstruowane, a nie transportowane za pomocą certyfikatów klucza publicznego, zgodnie 

z systemami opartymi na certyfikatach. Aby uzyskać inne korzyści, patrz Uwaga 13.30. Przykłady 

konkretnych takich mechanizmów podano w 12.6.2. Systemy z niejawnie certyfikowanymi kluczami 

publicznymi są zaprojektowane w taki sposób, że: 

1. Klucze publiczne podmiotów mogą być rekonstruowane (przez inne podmioty) z danych 

publicznych (które zasadniczo zastępują certyfikat). 

2. Publiczne dane, z których zrekonstruowany jest klucz publiczny, obejmują: 

(a) publiczne (tj. systemowe) dane powiązane z zaufaną stroną T; 

(b) tożsamość jednostki użytkownika (lub informacje identyfikujące, np. nazwa i adres); 

(c) dodatkowe dane publiczne dla każdego użytkownika (rekonstrukcja danych publicznych). 

3. Integralność zrekonstruowanego klucza publicznego nie jest bezpośrednio sprawdzalna, ale 

"poprawna" 

Klucz publiczny można odzyskać tylko z autentycznych publicznych danych użytkownika. 

W odniesieniu do autentyczności zrekonstruowanych kluczy publicznych, projekt systemu musi 

gwarantować: 

1. Zmiana tożsamości użytkownika lub rekonstrukcja danych publicznych skutkuje odzyskaniem 

uszkodzonego klucza publicznego, który powoduje odmowę usługi, ale nie kryptograficzny 

narażenie (zgodnie z uwagą 13.26). 

2. Jest niewykonalne obliczeniowo dla przeciwnika (bez znajomości prywatnego T) 

dane) do obliczenia klucza prywatnego odpowiadającego kluczowi publicznemu dowolnej strony lub 

do skonstruowania dopasowana tożsamość użytkownika i rekonstrukcja danych publicznych, dla 

których odpowiada klucz prywatny może również zostać obliczony. Zrekonstruowane klucze 

publiczne są zatem domyślnie uwierzytelniane przez konstrukcję. 

13.29 Uwaga (zastosowania kluczy niejawnie certyfikowanych) Pośrednio certyfikowane klucze 

publiczne mogą być używane jako alternatywny sposób dystrybucji kluczy publicznych w różnych 

kluczowych protokołach uzgodnień lub w połączeniu z protokołami identyfikacji, schematami 

podpisów cyfrowych i schematami szyfrowania klucza publicznego. 

Klasy pośrednio certyfikowanych kluczy publicznych 

Można wyróżnić dwie klasy jawnie certyfikowanych kluczy publicznych: 

1. klucze publiczne oparte na tożsamości (klasa 1). Klucz prywatny każdej jednostki A jest obliczany 



przez zaufaną stronę T, w oparciu o informacje identyfikujące A i klucz prywatny T; Jest to również 

funkcja A-specyficznych dla użytkownika rekonstrukcji danych publicznych, które są ustalane a 

priori przez T. Klucz prywatny A jest następnie bezpiecznie przenoszony przez T do A. Przykładem 

jest Mechanizm 12.59. 

2. certyfikowane klucze publiczne (klasa 2). Każda jednostka A sama oblicza swój klucz prywatny i 

odpowiedni klucz publiczny. Rekonstrukcja danych publicznych A (a nie klucz prywatny A, jak w 

klasie 1) jest obliczana przez T jako funkcja klucza publicznego (przekazywana do T przez A), 

Informacje identyfikujące A i klucz prywatny T. Przykładem jest mechanizm 12.61. Klasa 1 wymaga 

większego zaufania do strony trzeciej, która ma dostęp do kluczy prywatnych użytkowników. Różni 

się to od klasy 2, jak podkreślił termin "self" w "self-certified", który odnosi się do wiedzy o tym 

kluczu ograniczonym do samej jednostki. 

13.4.5 Porównanie technik dystrybucji kluczy publicznych 

13.4 rozpoczął się od przeglądu technik adresowania autentyczności w dystrybucji klucza 

publicznego. Podstawowe podejścia do x13.4.2, x13.4.3 i x13.4.4 są omówione dalej. Rysunek 13.7 

ilustruje odpowiednie klasy asymetrycznych systemów podpisów, kontrastujące systemy klucza 

publicznego (z jawnymi kluczami publicznymi), systemy oparte na tożsamości (klucz publiczny to 

informacje o tożsamości użytkownika) i systemy z niejawnie certyfikowanymi kluczami publicznymi 

(jawny klucz publiczny jest rekonstruowany z publicznych danych użytkownika)  

 

 
 

 



 
 

 

Główne różnice są następujące: 

1. Systemy kluczy publicznych oparte na certyfikatach mają jawne klucze publiczne, podczas gdy 

systemy oparte na identyfikatorach nie; w systemach o pośredniej certyfikacji jawne klucze publiczne 

są rekonstruowane. 

Wyraźny klucz publiczny w systemach klucza publicznego (rysunek 13.7 (a)) otrzymuje brzmienie: 

(a) triplet (DA, IDA, PT) dla systemów opartych na tożsamości (rysunek 13.7 (b)). IDA jest ciągiem 

identyfikującym dla A, DA jest dodatkowymi danymi publicznymi (zdefiniowanymi przez T i 

powiązanymi z kluczem prywatnym IDA i A), a P składa się z zaufanego klucza publicznego (lub 

parametrów systemu) zaufanego organu T  

(b) triplet (RA, IDA, PT) dla systemów z jawnie certyfikowanymi kluczami publicznymi (rysunek 13.7 

(c)). W tym przypadku zrekonstruowany jest jawny parametr klucza publicznego PA. Rekonstrukcja 

danych publicznych RA odgrywa rolę analogiczną do danych publicznych DA na rysunku 13.7 (b). 

2. Autentyczność kluczy publicznych może (i musi) być jawnie zweryfikowana w systemach 

opartych na certyfikatach, ale nie (i nie musi) w systemach opartych na identyfikatorach lub pośrednio 

certyfikowanych. 

3. Zaufany organ nie musi znać kluczy prywatnych użytkowników w systemach publickey opartych 

na certyfikatach ani niejawnie certyfikowanych systemów z własnymi certyfikatami kluczy 

publicznych; ale działa w systemach opartych na ID oraz w systemach o pośrednictwie 

certyfikowanym z kluczami opartymi na identyfikatorach. 



4. Podobnie jak w przypadku systemów opartych na tożsamości (13.4.3), niejawnie certyfikowane 

klucze publiczne (obu klas) zależą od informacji identyfikujących jednostkę iw tym sensie są również 

"oparte na tożsamości". Jednak systemy oparte na identyfikatorach całkowicie unikają jawnych 

kluczy publicznych (dane tożsamości użytkownika są w zasadzie jego kluczem publicznym), podczas 

gdy niejawnie certyfikowane klucze publiczne nie są ograniczone do tożsamości użytkowników i 

mogą być jawnie wyliczone (a przez to łatwiej używane w połączeniu ze zwykłym kluczem 

publicznym). schematy klucza publicznego). 

5. Dwie klasy pośrednio certyfikowanych kluczy publicznych (rysunek 13.7 (c)) różnią się 

zależnością pomiędzy rekonstrukcją danych publicznych użytkowników i kluczy prywatnych w 

następujący sposób. 

(a) Klasa 1: klucz prywatny użytkownika jest obliczany jako funkcja rekonstrukcji dane, a ten klucz 

prywatny jest obliczany przez zaufany organ; 

(b) Klasa 2: dane dotyczące rekonstrukcji są obliczane jako funkcja klucza publicznego użytkownika, 

a odpowiedni klucz prywatny jest obliczany przez samą stronę. 

6. We wszystkich trzech podejściach, na pewnym etapie strona trzecia, która jest zaufana do pewnego 

poziomu, jest zobowiązana do zapewnienia łącza przenoszącego zaufanie między użytkownikami, 

którzy nigdy się nie spotkali, i nie mogą dzielić niczego poza zwykłymi parametrami systemu (i 

prawdopodobnie wiedzą tożsamości innych użytkowników). 

13.30 Uwaga (niejawnie certyfikowane klucze publiczne w odróżnieniu od certyfikatów klucza 

publicznego) Zalety certyfikowanych kluczy publicznych jawnie certyfikowanych po certyfikatach 

klucza publicznego obejmują: ewentualnie ograniczone wymagania dotyczące miejsca (podpisane 

certyfikaty wymagają przechowywania podpisów); możliwe oszczędności obliczeniowe (unikanie 

podpisu, wymagane dla certyfikatów); i możliwe oszczędności komunikacyjne (np. jeśli tożsamość i 

tożsamość są znane a priori). W przeciwieństwie do tych punktów, obliczenia są rzeczywiście 

potrzebne do odtworzenia klucza publicznego; i zazwyczaj wymagane są dodatkowe dane publiczne 

dotyczące odbudowy. 

13.31 Uwaga (odwołanie klucza w systemach opartych na identyfikatorach) Odwoływanie 

kluczy publicznych może być realizowane za pomocą schematów i systemów opartych na 

identyfikatorach przy użyciu niejawnie certyfikowanych kluczy publicznych poprzez włączenie 

takich informacji, jak kluczowy okres ważności lub numer seryjny do ciągu identyfikacyjnego 

używanego do obliczenia klucz publiczny jednostki. Kwestia odwołania jest analogiczna jak w 

przypadku certyfikatów klucza publicznego. Dodatkowe informacje, np. Dotyczące użycia klucza lub 

powiązanej polityki bezpieczeństwa, mogą być podobnie włączone. 

13.5 Techniki kontrolowania kluczowego użytkowania 

W tej sekcji omówiono techniki ograniczania kluczy do pre-autoryzowanych zastosowań. 

13.5.1 Kluczowa separacja i ograniczenia dotyczące użycia klucza 

Informacje, które mogą być związane z kluczami kryptograficznymi, obejmują zarówno atrybuty, 

które ograniczają ich użycie, jak i inne informacje dotyczące użytkowania operacyjnego. Obejmują 

one: 

1. właściciel klucza 

2. okres ważności (planowany okres szyfrowania) 

3. identyfikator klucza (pozwalający na niekryptyczne odniesienie do klucza) 

4. zamierzone zastosowanie 

5. specyficzny algorytm 

6. System lub środowisko zamierzonego użycia lub uprawnieni użytkownicy klucza 

7. nazwy podmiotów powiązanych z generowaniem kluczy, rejestracją i certyfikacją 

8. suma kontrolna na kluczu (zwykle część wymogu autentyczności) 

Kluczowa separacja i groźba niewłaściwego użycia klucza W prostych systemach zarządzania 

funkcjami zarządzania kluczami informacje związane z kluczami, w tym z autoryzowanymi 

zastosowaniami, są wnioskowane na podstawie kontekstu. W celu uzyskania większej przejrzystości 

lub kontroli, do kluczy rozproszonych mogą być dołączone informacje jawnie określające dozwolone 

zastosowania i są one wymuszane weryfikacją, w momencie użycia, że usiłowania zostały 



autoryzowane. Jeśli informacje kontrolne podlegają manipulacji, powinny być powiązane z kluczem 

metodą zapewniającą integralność i autentyczność, np. poprzez podpisy (np. certyfikaty klucza 

publicznego) lub technikę szyfrowania zapewnienie integralności danych. Zasada kluczowej 

separacji polega na tym, że klucze do różnych celów powinny być oddzielone kryptograficznie. 

Zagrożenia związane z niewłaściwym wykorzystaniem mogą być rozwiązywane za pomocą technik 

zapewniających, że klucze są wykorzystywane tylko do tych celów, które zostały wstępnie 

autoryzowane w momencie tworzenia klucza. Ograniczenia dotyczące użycia klucza mogą być 

egzekwowane przez techniki proceduralne, ochronę fizyczną (sprzęt odporny na manipulacje) lub 

techniki kryptograficzne, jak omówiono poniżej. Omówienie innych metod w 13.5.2 zawiera 

kluczowe znaczniki, które pozwalają na separację kluczy z jawnie zdefiniowanymi zastosowaniami; 

kluczowe warianty, które oddzielają klucze bez jednoznacznego definiowania dozwolonych 

zastosowań; oraz kluczowe wektory notarialne i kontrolne, które wiążą informacje sterujące w 

procesie, przez który wyprowadzane są klucze. 

13.32 Uwaga (kryptograficzne powody separacji kluczy) Zasada prawidłowego projektowania 

kryptograficznego polega na unikaniu użycia tego samego klucza kryptograficznego do wielu celów. 

Klucz szyfrowania klucza nie powinien być używany zamiennie jako klucz szyfrowania danych, 

ponieważ odszyfrowane klucze nie są zwykle udostępniane programom aplikacji, podczas gdy 

odszyfrowane dane są. Odrębne asymetryczne klucze szyfrujące i sygnaturowe są również 

powszechnie stosowane ze względu na różne wymagania dotyczące cyklu życia i ostrożność 

kryptograficzną. Luki mogą również powstać, jeśli: klucze asymetryczne są używane zarówno do 

podpisów, jak i do uwierzytelniania jednostek typu challenge-response (uwaga 10.40); klucze są 

używane zarówno do szyfrowania, jak i do uwierzytelniania jednostek typu challenge-response (ataki 

z wybranego tekstu); klucze symetryczne są używane zarówno do szyfrowania, jak i do 

uwierzytelniania wiadomości (przykład 9.88). Zobacz także uwagę 13.24. 

13.5.2 Techniki kontrolowania użycia kluczy symetrycznych 

Główną techniką omówioną poniżej jest zastosowanie wektorów kontrolnych. W kontekście 

historycznym omawiane są także kluczowe znaczniki / kluczowe warianty i kluczowa notarializacja. 

(i) Klucze kluczowe i kluczowe warianty 

Znaczniki kluczowe zapewniają uproszczoną metodę określania dozwolonych zastosowań kluczy 

(np. Szyfrowanie danych w porównaniu do kluczy szyfrujących klucze). Kluczowy znacznik jest 

bitowym wektorem lub strukturalnym polem, które towarzyszy i pozostaje związane z kluczem przez 

cały okres jego istnienia. Bity znaczników są szyfrowane razem z kluczem i tym samym są z nim 

związane, pojawiając się w postaci jawnego tekstu tylko wtedy, gdy klucz jest odszyfrowywany. Jeśli 

kombinacja bitów znaczników i klucza jest wystarczająco krótka, aby umożliwić szyfrowanie w 

pojedynczej operacji blokowej (np. Klucz 56-bitowy z 8-bitowym znacznikiem dla 64-bitowego 

szyfru blokowego), integralna integralność zapewniana przez szyfrowanie uniemożliwia skuteczne 

manipulacja tagiem. Naiwną metodą zapewniania separacji kluczy jest wyprowadzanie oddzielnych 

kluczy z jednego klucza podstawowego (lub klucza derywacyjnego) przy użyciu dodatkowych nie-

tajnych parametrów i funkcji nie-tajnej. Powstałe klucze są nazywane kluczowymi wariantami lub 

pochodnymi kluczami. Jedną z technik zmiany kluczy jest kluczowa kompensacja, przy czym klucz 

kodowania klucza K jest modyfikowany na podstawie użycia przez licznik N zwiększany po każdym 

użyciu. Może to uniemożliwić powtórkę zaszyfrowanych kluczy. Zmodyfikowany klucz K⊕N służy 

do szyfrowania innego klucza (np. sesji). Odbiorca modyfikuje również K, aby odszyfrować klucz 

sesji. Druga technika, uzupełniająca alternatywne 4-bitowe bloki K rozpoczynające się od pierwszych 

4 bitów, jest szczególnym przypadkiem przesunięcia maski stałej (przykład 13.33). 

 

13.33 Przykład (kluczowe warianty wykorzystujące przesunięcia maski stałej) Załóżmy, że 

pożądane są dokładnie trzy klasy kluczy. Utwórz klucze za pomocą odmian K1 i K2 klucza głównego 

K, z wartościami niezakodowanymi w maskach K1 = K⊕v1, K2 = K⊕ v2 i v1, v2. Używanie K, K1 i 

K2 do szyfrowania innych kluczy pozwala następnie na separację klucza tych ostatnich na trzy klasy. 

Jeśli proces wyprowadzania jest odwracalny, klucz podstawowy można odzyskać z wyprowadzonego 

klawisz. Najlepiej byłoby, gdyby technika wyprowadzania była nieodwracalna (jednokierunkowa), 



co oznacza, że kompromis jednego klucza pochodnego nie zagrażałby kluczowi podstawowemu lub 

innym kluczom pochodnym (porównaj 13.7.1 na temat wpływu na bezpieczeństwo powiązanych 

kluczy). Jeszcze inny przykład wyprowadzania klucza (patrz 12.3.1) ma tę właściwość: obliczamy 

Ki = EK (ri) gdzie ri jest liczbą losową lub zastępuje funkcję szyfrowania E przez a MAC, lub po 

prostu hash K i ri za pomocą funkcji mieszającej h z odpowiednią właściwością 

(ii) Kluczowa notarialność 

Kluczowa notarializacja jest techniką mającą na celu zapobieganie kluczowej substytucji poprzez 

wymóg jednoznacznego określenia tożsamości stron zaangażowanych w relację kluczowania. Klucz 

jest uwierzytelniany w odniesieniu do tych tożsamości (uniemożliwiając podszywanie się) przez 

modyfikację klucza klucza szyfrowania, tak że należy określić poprawną tożsamość, aby prawidłowo 

odzyskać chroniony klucz. Mówi się, że klucz jest zapieczętowany tymi tożsamościami. 

Zapobieganie podstawieniu klucza jest wymogiem we wszystkich (uwierzytelnionych) protokołach 

ustanawiania kluczy. Notaryzacja wymaga odpowiednich informacji kontrolnych do dokładnego 

odzyskania zaszyfrowanych kluczy, zapewniając ochronę pośrednią analogiczną do pośrednio 

certyfikowanych kluczy publicznych (13.4.4). Podstawowa technika (prosta notarialna notacja) 

obejmuje zaufany serwer (notariusza) lub jedną ze stron udostępniających klucz za pomocą klucza 

szyfrowania klucza K w celu zaszyfrowania klucza sesyjnego S, przeznaczonego do użytku z stroną 

inicjującą i odbiorcą j, as: EK ⊕(i||j) (S). Zakłada się tutaj, że j i j identyfikują unikalne jednostki w 

danym systemie. Strona zamierzająca odzyskać S z tego właśnie udziałuK i jednoznacznie określić 

ja i j we właściwej kolejności, w przeciwnym razie klucz losowy zostanie odzyskany. Analogia do 

notariusza wywodzi się z założenia, że strona trzecia właściwie uwierzytelnia tożsamość 

zamierzonych stron, a następnie zapewnia klucz sesyjny, który mogą odzyskać tylko te strony. 

Bardziej zaangażowany proces, kluczowa notarialna z kompensacją, podana jest w Przykładzie 13.34 

13.34 Przykład (kluczowa notaryzacja z offsetem) Niech E będzie szyfrem blokowym operującym 

na 64-bitowych blokach z kluczem 64-bitowym, K = KL||KR będzie 128-bitowym kluczem 

szyfrującym klucz, N - 64-bitowym licznikiem i i = iL||iR , j = jL||iR 128-bitowe identyfikatory 

źródłowe i docelowe. Dla kluczowej notaryzacji z kompensacją, obliczamy : 

. Wynikowy 128-bitowy notarialny 

klucz (K1, K2) służy następnie jako klucz szyfrowania klucza w dwóch kluczowych potrójnych 

szyfrowaniach. Najdalsze z lewej f1(KR, i, j) i f2(KL, i, j) w obliczeniach K1, K2 powyżej są nazywane 

pieczęciami notarialnymi, które w połączeniu z KL i KR, odpowiednio, dają ilości analogiczne do 

użytych w prosta notarializacja klucza (tj. funkcje K, i, j). W przypadku klucza 64-bitowego K 

(jednolita długość) proces modyfikuje się w następujący sposób: za pomocą KL = KR = K oblicza się 

plomby notarialne f1(KR, i, j) ,f2(KL, i, j jak wyżej , połącz lewostronne 32 bity f1 z prawą stroną f2, 

aby uzyskać f, a następnie oblicz f ⊕K⊕ N jako notarialny klucz. ? 

(iii) Wektory kontrolne 

Podczas gdy kluczowa notarialność może być postrzegana jako mechanizm ustanawiania 

uwierzytelnionych kluczy, wektory kontrolne zapewniają metodę kontrolowania wykorzystania 

kluczy, łącząc ideę znaczników kluczowych z mechanizmem prostej notarialnej notacji. Skojarzony 

z każdym kluczem S jest wektorem kontrolnym C, który jest polem danych (podobnym do znacznika 

klucza) definiującym autoryzowane zastosowania klucza (efektywnie wpisując klucz). Jest związany 

z S przez zmianę klucza szyfrowania klucza K przed szyfrowaniem: EK⊕C(S). Odszyfrowanie klucza 

wymaga zatem odpowiedniego określenia wektora kontrolnego, a także prawidłowego klucza 

szyfrowania klucza; jeżeli łączna ilość K⊕C jest nieprawidłowa, odzyskuje się fałszywy klucz nie 

mający żadnej korzyści dla przeciwnika. Wiązanie kryptograficzne wektora kontrolnego C do S w 

czasie generowania klucza zapobiega nieuprawnionemu manipulowaniu C, zakładając, że tylko 

upoważnione podmioty mają dostęp do klucza szyfrowania kluczy K. Wektory kontrolne mogą 

obejmować kluczową notarialność za pomocą jednego lub więcej pól w C, aby określić tożsamości. 

W odniesieniu do standardowych modeli kontroli dostępu (Uwaga 13.35), wektor kontrolny może 

być użyty do określenia tożsamości podmiotu (Si) i uprawnień (Ai, j) dotyczących użycia klucza (Kj). 

W momencie użycia dla określonej operacji kryptograficznej wprowadzany jest wektor kontrolny, 

jak również chroniony klucz. W tym momencie sprawdza się, czy żądana operacja jest zgodna z 



wektorem kontrolnym; jeśli tak, klucz jest odszyfrowywany za pomocą wektora kontrolnego. Jeśli 

wektor kontrolny nie pasuje do tego, który jest powiązany z kluczem chronionym (lub jeśli K jest 

nieprawidłowy), odzyskany klucz S’ ≠ S będzie fałszywy. Bezpieczeństwo jest tu zależne od 

założenia, że sprawdzanie  jest nierozłączne z użyciem i jest wykonywane w zaufanym podsystemie. 

Jeżeli bitsize wektora kontrolnego C różni się od bitu klucza K, przed połączeniem można użyć 

funkcji mieszania odpornej na kolizję. Pozwala to na dowolne wektory kontrolujące długość. Zatem 

128-bitowy klucz K i funkcja mieszająca h ze 128-bitowym wyjściem mogą być użyte do 

zaszyfrowania S jako:  

 

13.35 Uwaga (modele kontroli dostępu) Dostępnych jest kilka metod kontroli dostępu do zasobów. 

Model macierzy dostępu wykorzystuje dwuwymiarową macierz Aixj z rzędem dla każdego osobnika 

(Si) i kolumną dla każdego obiektu (Oj) i polega na właściwej identyfikacji osobników Si. Każdy 

rekord dostępu Ai,j określa uprawnienia jednostki Si na obiekcie Oj (np. program aplikacji może mieć 

uprawnienia do odczytu, zapisu, modyfikowania lub wykonywania w pliku). Kolumna j może na 

przemian służyć jako lista dostępu dla obiektu Oj, posiadająca wpisy (Si; Pij), gdzie Pij = Ai,j określa 

uprawnienia. Inna metoda ochrony zasobów wykorzystuje ideę możliwości: zdolność (O; P) określa 

obiekt O i zestaw uprawnień P związany z O i działa jako bilet - posiadanie zdolności (O; P) przyznaje 

posiadaczowi określone uprawnienia , bez dalszej weryfikacji lub identyfikacji posiadacza biletu. 

13.36 Przykład (przykładowe zastosowania wektorów kontrolnych) Wektory kontrolne mogą być 

użyte w celu zapewnienia funkcji podobnej do klucza publicznego, jak następuje (patrz Uwaga 

13.14). Dwie kopie klucza symetrycznego są rozproszone, jedna jest wpisana, aby umożliwić tylko 

szyfrowanie (lub generowanie MAC), a druga umożliwia tylko odszyfrowanie (lub weryfikacja 

MAC). Inne przykładowe zastosowania pól kontrolnych obejmują: umożliwienie generowania liczb 

losowych; umożliwienie tłumaczenia zaszyfrowanego tekstu (np. w KTC); szyfrowanie wyróżniające 

dane i kluczowe klucze szyfrowania; lub włączenie dowolnego pola w ramach certyfikatu klucza 

publicznego. 

13.37 Uwaga (kluczowa weryfikacja i zapobieganie powtórce) Powtarzanie kluczy 

rozpowszechnianych za pomocą protokołów keytransportu może być przeciwdziałać tymi samymi 

technikami, które są stosowane w celu zapewnienia wyjątkowości / aktualności i zapobiegać 

powtórkom wiadomości - numery sekwencji, znaczniki czasu i techniki reakcji na żądanie (10.3.1) . 

Zanim klucz uzyskany z wyprowadzenia klucza, notarialności lub techniki wektora kontrolnego jest 

faktycznie użyty, może być pożądana weryfikacja jego integralności (patrz potwierdzenie klucza, 

12.2). Można to osiągnąć przy użyciu standardowych technik integralności danych  Metoda 

uproszczona polega na tym, że inicjator wysyła szyfrowanie (pod kluczem) elementu danych, który 

odbiorca może rozpoznać. 

13.6 Zarządzanie kluczami obejmującymi wiele domen 

W tej sekcji omówiono kluczowe modele zarządzania dla systemów obejmujących wiele domen lub 

uprawnień, w przeciwieństwie do prostszych modeli jednej domeny z 13.2.3. 

13.38 Definicja Domena bezpieczeństwa (domena) jest zdefiniowana jako system (pod) pod 

kontrolą pojedynczego organu, któremu ufają podmioty. Polityka bezpieczeństwa obowiązująca w 

domenie jest zdefiniowana w sposób dorozumiany lub bezpośredni przez jej upoważnienie. Zaufanie, 

jakim dysponuje każda jednostka w domenie, pochodzi od niej i jest utrzymywane 

poprzez, współdzielony tajny klucz lub hasło specyficzne dla jednostki (w przypadku 

symetrycznym), lub posiadanie autentycznego klucza publicznego urzędu (w przypadku 

asymetrycznym). Umożliwia to ustanowienie bezpiecznych kanałów komunikacyjnych (z 

gwarantowaną autentycznością i / lub poufnością) między jednostką a organem lub między dwoma 

podmiotami w tej samej domenie. Domeny bezpieczeństwa mogą być zorganizowane (np. 

Hierarchicznie) w celu utworzenia większych domen. 

13.6.1 Zaufanie między dwiema domenami 

Dwie strony A i B, należące do odrębnych domen bezpieczeństwa DA i DB z odpowiednimi zaufanymi 

organami TA i TB, mogą chcieć bezpiecznie się komunikować (lub chcą uzyskać dostęp do zasobów 

z odrębnej domeny DB). Można to zredukować do wymogu, że A i B: 



1. (udostępnij klucz symetryczny) ustanawiają wspólny klucz tajny KAB, który obie ufają jako znany 

tylko innemu (i prawdopodobnie zaufanym władzom); lub 

2. (udostępniać zaufane klucze publiczne) zdobywają zaufanie do jednego lub więcej wspólnych 

kluczy publicznych, które może służyć do mostkowania zaufania między domenami, np. 

umożliwiając weryfikację autentyczność wiadomości rzekomo od innych lub zapewniać poufność 

wiadomości wysyłane do drugiego. 

Każda z nich jest możliwa pod warunkiem, że TA i TB mają istniejącą relację zaufania, opartą na 

zaufanych publicznych kluczach lub wspólnych tajnych kluczach. Jeśli TA i TB mają istniejącą relację 

zaufania, oba wymagania mogą zostać spełnione przy użyciu tej i innych początkowych relacji 

zaufania między parami, które umożliwiają bezpieczne kanały komunikacyjne między parami (A; 

TA), (TA, TB) i (TB, B), który będzie sukcesywnie wykorzystywany do ustalenia obiektywnego 

związek zaufania (A, B). Zasadniczo może to być zrobione przez A i B. delegowanie do 

odpowiednich władz zadania polegającego na uzyskaniu zaufania do podmiotu w ramach drugiego 

organu (jak opisano poniżej). Jeśli TA i TB nie dzielą bezpośrednio istniejącej relacji zaufania, trzeci 

autorytet TC, w którym obaj ufają, może być wykorzystywany jako pośrednik do osiągnięcia tego 

samego wyniku końcowego. Jest to analogiczne do łańcucha zaufania w przypadku klucza 

publicznego (13.6.2). Dwie ponumerowane opcje rozpoczynające niniejszą sekcję są teraz omówione 

bardziej szczegółowo. 

 

 
 

1. Zaufany klucz symetryczny: Zaufanie do współdzielonego tajnego klucza można uzyskać za 

pomocą różnych uwierzytelnionych technik ustanawiania kluczy (patrz 12.3 w celu uzyskania 

szczegółowych protokołów). Poniżej przedstawiono zarys kroków, które strony A i B mogą wykonać, 

w odniesieniu do rysunku. 

(a) A składa wniosek do TA o uzyskanie klucza do współdzielenia z B (1). 

(b) TA i TB ustanawiają krótkoterminowy tajny klucz KAB (2). 

c) odpowiednio TA i TB dystrybuują KAB do A i B, gwarantując tajność i autentyczność (3A, 3B). 

(d) A wykorzystuje KAB do bezpiecznej bezpośredniej komunikacji z B(4). Wiadomość (3B) może 

zostać wyeliminowana, jeżeli jej zawartość jest przekazywana przez TB do A via TA w ramach 

istniejących komunikatów (2), (3A). 

W tym przypadku, z punktu widzenia A, skład TA, TB i relacji zaufania (TA , TB) może być 

postrzegany jako pojedynczy (złożony) organ, który komunikuje się z poprzez TA, i który odgrywa 

rolę (zwykłego) autorytetu w standardowym przypadku z KDC lub KTC 

2. Zaufany klucz publiczny: Zaufanie do klucza publicznego może zostać nabyte, w oparciu o 

istniejące relacje zaufania, poprzez uwierzytelnianie pochodzenia danych za pomocą standardowych 

technik, takich jak podpis cyfrowy lub kody uwierzytelniania wiadomości. A może nabyć zaufany 

publiczny klucz podmiotu B opisany powyżej w następujący sposób. 

(a) Żądania z TA zaufanego klucza publicznego użytkownika B (1). 

(b) TA nabywa to od TB, z gwarancją autentyczności (2). 

(c) TA przekazuje ten klucz publiczny do A, z gwarancją autentyczności (3A). 



(d) A używa tego klucza publicznego do zabezpieczenia bezpośredniej komunikacji z B (4). 

13.39 Definicja Certyfikat wzajemny (lub certyfikat CA) to certyfikat utworzony przez jeden urząd 

certyfikacji (CA), poświadczający klucz publiczny innego urzędu certyfikacji. 

13.40 Uwaga (specyficzne dla użytkownika a wzajemne zaufanie między domenami) Metoda 2 

powyżej przekazuje do trustu konkretnie w publicznym kluczu B; może to być nazywane 

przeniesieniem zaufania dla konkretnego użytkownika. Alternatywnie, ogólny transfer zaufania 

między domenami jest możliwy, zakładając, że TB stworzył certyfikat CB zawierający tożsamość i 

klucz publiczny z B. W takim przypadku TA tworzy certyfikat krzyżowy zawierający tożsamość i 

klucz publiczny TB. A, posiadający zaufany klucz weryfikacji podpisu TA, może zweryfikować 

podpis na tym ostatnim certyfikacie, tym samym uzyskując zaufanie do klucza weryfikacji podpisu 

TB, i umożliwiając weryfikację, a tym samym ufając kluczowi publicznemu B w CB (lub klucz 

publiczny w jakimkolwiek innym certyfikacie podpisane przez TB). Tak więc użytkownik A z 

domeny DA (z uprawnieniem TA) uzyskuje zaufanie do kluczy publicznych certyfikowanych w bazie 

danych przez TB. 

13.6.2 Modele zaufania z udziałem wielu urzędów certyfikacji 

Istnieje wiele alternatyw do organizowania relacji zaufania między urzędami certyfikacji (CA) w 

systemach klucza publicznego obejmujących wiele urzędów certyfikacji. Są one nazywane 

topologiami zaufania lub topologiami certyfikacji i są logicznie różne od (choć prawdopodobnie 

zbieżnych z) modeli komunikacji. (W szczególności łącze komunikacyjne nie implikuje relacji 

zaufania). Relacje zaufania między urzędami certyfikacji określają sposób, w jaki certyfikaty 

wystawione przez jeden urząd certyfikacji mogą być wykorzystywane lub weryfikowane przez 

podmioty certyfikowane przez różne urzędy certyfikacji (w innych domenach). Przed omówieniem 

różnych modeli zaufania najpierw wprowadzono łańcuchy certyfikatów. 

(i) Łańcuchy certyfikatów i ścieżki certyfikacji 

Certyfikaty klucza publicznego zapewniają środki do uzyskania uwierzytelnionych kluczy 

publicznych, pod warunkiem, że weryfikator ma zaufany publiczny klucz weryfikacji urzędu 

certyfikacji, który podpisał certyfikat. W przypadku wielu urzędów certyfikacji weryfikator może 

chcieć uzyskać autentyczny klucz publiczny, sprawdzając certyfikat podpisany przez urząd 

certyfikacji inny niż ten, dla którego (pierwotnie) posiada zaufany klucz publiczny. W takim 

przypadku weryfikator może nadal to robić, pod warunkiem że można skonstruować łańcuch 

certyfikatów, który odpowiada nieprzerwanemu łańcuchowi zaufania od klucza publicznego CA, 

któremu ufający weryfikator ufał, do klucza publicznego, który chce uzyskać zaufanie. Łańcuchy 

certyfikatów odpowiadają skierowanym ścieżkom w graficznej reprezentacji modelu zaufania CA. 

Celem jest znalezienie sekwencji certyfikatów odpowiadających skierowanej ścieżce (ścieżce 

certyfikacji) rozpoczynającej się od węzła odpowiadającego urzędowi certyfikacji, którego klucz 

publiczny jest weryfikatorem a priori, a kończącym w urzędzie certyfikacji, który podpisał certyfikat 

klucza publicznego być zweryfikowanym. 

 

13.41 Przykład (ilustracja łańcucha certyfikatów) Rozważ rysunek 13.9 (e). Załóżmy, że podmiot 

A będący w posiadaniu klucza publicznego P5 z CA5 chce zweryfikować certyfikat podmiotu B 

podpisany przez CA3, a tym samym uzyskać zaufanie do PB . Ścieżka skierowana (CA5,CA4 , CA3) 

istnieje. Niech CA5{CA4} oznacza certyfikat podpisany przez CA5 wiążący nazwę CA4 z kluczem 

publicznym P4. Następnie łańcuch certyfikatów (CA5{CA4}; CA4{CA3}), wraz z początkowym 

zaufaniem w P5, pozwala A zweryfikować podpis na CA5{CA4}, aby wyodrębnić zaufaną kopię P4, 

użyj P4 do zweryfikowania podpisu na CA4{CA3}, aby wyodrębnić zaufaną kopię P3, oraz następnie 

użyj P3, aby zweryfikować autentyczność (certyfikat zawierający) PB. Biorąc pod uwagę początkowy 

zaufany klucz publiczny i certyfikat do zweryfikowania, jeśli do weryfikatora nie dostarczono 

łańcucha certyfikatów, wymagana jest metoda znalezienia (zbudowania) odpowiedniego łańcucha z 

publicznie dostępnych danych, przed faktyczną weryfikacją łańcucha kryptograficznego. To zadanie 

nie kryptograficzne przypomina zadanie routingu w standardowych sieciach komunikacyjnych. 

13.42 Przykład (budowanie łańcuchów certyfikatów za pomocą par krzyżowych) Jedna technika 

wyszukiwania dla znalezienia ścieżki certyfikacji podana w przykładzie 13.41 obejmuje pary 



certyfikatów krzyżowych. W publicznym katalogu, w pozycji katalogu dla każdego urzędu 

certyfikacji, dla każdego urzędu certyfikacji, który albo certyfikuje krzyżowo certyfikat X, albo ten 

certyfikat X, certyfikaty przechowują parę certyfikatów (naprzód, wstecz) = (CAY{CAX}, 

CAX{CAY }, zwane parą krzyżowych certyfikatów. Tutaj zapis jest taki, jak w przykładzie 13.41, 

para składa się z certyfikatów forward i reverse CAX, a obecny jest co najmniej jeden z dwóch 

certyfikatów. W przypadku braku bardziej zaawansowanych technik lub tablic rutowania, istniejącą 

ścieżkę certyfikacji można znaleźć za pomocą pierwszego lub największego wyszukiwania 

odwrotnych certyfikatów w parach krzyżowych certyfikatów, zaczynając od ośrodka certyfikacji, 

którego klucz publiczny weryfikuje początkowo. weryfikacji podpisu przy pomocy łańcuchów 

certyfikatów, weryfikacja certyfikatów krzyżowych wymaga sprawdzenia, czy same nie zostały 

odwołane. 

(ii) Zaufaj w oddzielnych domenach 

Rysunek przedstawia wiele możliwych modeli zaufania do certyfikacji, które omówiono poniżej, 

zaczynając od przypadku oddzielnych domen. Proste systemy klucza publicznego obejmują 

pojedynczy urząd certyfikacji (CA). Większe systemy obejmują dwa lub więcej urzędów certyfikacji. 

W takim przypadku należy określić relację zaufania między urzędami certyfikacji, aby użytkownicy 

korzystający z różnych urzędów certyfikacji współpracowali kryptograficznie. Domyślnie dwa różne 

urzędy certyfikacji definiują oddzielne domeny bezpieczeństwa, jak na rysunku 13.9 (a), bez relacji 

zaufania między domenami. Użytkownicy w jednej domenie nie mogą zweryfikować autentyczności 

certyfikatów pochodzących z oddzielnej domeny. 

(iii) Ścisły hierarchiczny model zaufania 

Pierwszym rozwiązaniem problemu braku interoperacyjności kryptograficznej między oddzielnymi 

domenami jest idea ścisłej hierarchii, zilustrowanej na rysunku 13.9 (b). Każda encja zaczyna się od 

klucza publicznego węzła głównego - np. jednostka E(1)
1 otrzymuje teraz klucz publiczny CA5 

podczas rejestracji, a nie CA1 jak na rysunku (a). Model ten nazywa się modelem zrootowanym, 

ponieważ wszystkie łańcuchy zaufania zaczynają się od katalogu głównego. Jest to scentralizowany 

model zaufania. Kilka takich zrootowanych drzew, z których każda jest ścisłą hierarchią, można 

łączyć w modelu zaufania obsługującym wiele zrootowanych drzew, jak na rysunku 13.9 (c). W tym 

przypadku dopuszczalny jest certyfikat krzyżowy między korzeniami drzew, zilustrowany 

dwukierunkową strzałką pomiędzy korzeniami. Strzałka skierowana od CAX do CAY oznacza 

certyfikat dla klucza publicznego CAY utworzonego przez CAX. Umożliwia to użytkownikom w 

drzewie w ramach CAX uzyskanie zaufania do certyfikatów w ramach CAY za pośrednictwem 

łańcuchów certyfikatów, które rozpoczynają się od CAX i przechodzą do CAY. W ścisłym modelu 

hierarchicznym wszystkie jednostki znajdują się w jednej domenie (zdefiniowanej przez root). 

Pomimo faktu, że na przykład CA1 podpisuje certyfikat klucza publicznego E(1)



, 

 

 

E(1)1 ufa bezpośrednio root (CA5), ale nie CA1. E(1)
1 ufa CA1 tylko pośrednio poprzez root. 

Potencjalne wady tego modelu to: 

1. Całe zaufanie do systemu zależy od klucza głównego 

2. Łańcuchy certyfikatów są wymagane nawet w przypadku dwóch podmiotów w ramach tego 

samego urzędu certyfikacji 

3. łańcuchy certyfikatów stają się długie w głębokich hierarchiach 

4. bardziej naturalny model w niektórych organizacjach polega na tym, że zaufanie zaczyna się od 

lokalnego węzła (nadrzędny CA) zamiast odległego węzła (root). 

(iv) Odwrócone certyfikaty i ogólny dwuargumentowy model zaufania 

Bardziej ogólny model hierarchiczny, hierarchia z odwrotnymi certyfikatami, została przedstawiona 

na rysunku 13.9 (d). Przypomina to ścisłą hierarchię z rysunku 13.9 (b), ale teraz każdy z urzędów 

certyfikacji niższy w hierarchii tworzy także certyfikaty poświadczające klucze publiczne swojego 

nadrzędnego (nadrzędnego) CA bezpośrednio. Dwa rodzaje certyfikatów można następnie rozróżnić 

w hierarchii: 

1. Prześlij certyfikat. Certyfikat przekierowania (w stosunku do CAX) jest tworzony przez CA 

bezpośrednio powyżej CAX podpisującego klucz publiczny CAX i zilustrowany w hierarchii przez 

strzałkę w dół w kierunku CAX. 

2. certyfikat odwrotny. Certyfikat odwrotny (w stosunku do CAX) jest tworzony przez podpisanie 

przez CAX klucza publicznego bezpośrednio nadrzędnego urzędu certyfikacji i zilustrowane w 



hierarchii strzałką skierowaną w górę pochodzącą z CAX. W tym modelu każda jednostka nie zaczyna 

się od klucza publicznego głównego, ale raczej za pomocą klucza publicznego urzędu certyfikacji, 

który utworzył własny certyfikat, tj. Jego lokalny ośrodek CA (nadrzędny). Wszystkie łańcuchy 

zaufania rozpoczynają się teraz od lokalnego ośrodka CA danego podmiotu. Najkrótszy łańcuch 

zaufania od jakiejkolwiek jednostki A do jakiejkolwiek innej jednostki B jest teraz ścieżką w drzewie, 

która przemieszcza się w górę od A do najmniejszego wspólnego rejestru A i B, i w dół od tego węzła 

do B. Wadą hierarchicznego modelu z odwrotnymi certyfikatami jest to, że długie łańcuchy 

certyfikatów mogą pojawiać się pomiędzy jednostkami, które są pod różnymi urzędami certyfikacji, 

nawet jeśli te podmioty komunikują się często (np. biorą pod uwagę jednostki objęte kodami CA1 i 

CA4 na rysunku 13.9 (d). Ta sytuacja może zostać poprawiona poprzez umożliwienie CA1 certyfikuj 

CA4 bezpośrednio, nawet jeśli ta krawędź nie znajduje się w hierarchii.Jest to najbardziej ogólny 

model, ukierunkowany model zaufania (digraf), jak pokazano na rysunku 13.9 (e). Analogia do teorii 

grafów wygląda następująco: CA są reprezentowane przez węzły lub wierzchołki na wykresie oraz 

relacje zaufania za pomocą skierowanych krawędzi. (Kompletny wykres na n wierzchołkach, z 

ukierunkowanym kątem od każdego wierzchołka do każdego innego, odpowiada całkowitemu 

zaufaniu, przy czym każdy CA dokonuje wzajemnej certyfikacji wszystkich innych bezpośrednich 

kierunkach.) Model dwuwymiarowy jest rozproszonym modelem zaufania. Nie ma żadnego węzła 

centralnego ani korzenia CA może wzajemnie certyfikować wszelkie inne jednostki, a każda 

jednostka użytkownika zaczyna od zaufanego publicznego klucza lokalnego ośrodka CA. Koncepcja 

hierarchii jest użyteczna jako odniesienie do organizacji relacji zaufania. Model ten może być 

wykorzystany do implementacji innych modeli zaufania omówionych powyżej, w tym ścisłych 

hierarchii, jeśli dozwolona jest zmienność w zaufanych kluczach publicznych, na których 

początkowo dostarczane są jednostki użytkowników końcowych. 

13.43 Uwaga (przypisanie użytkowników końcowych do urzędów certyfikacji) W modelach 

hierarchicznych jedną z opcji jest określenie, że tylko urzędy certyfikacji na najniższym poziomie 

poświadczają użytkowników końcowych, natomiast wewnętrzne urzędy certyfikacji służą (tylko) do 

wzajemnej certyfikacji innych urzędów certyfikacji. W ogólnym modelu dwuwymiarowym, w 

którym wszystkie urzędy certyfikacji są uznawane za równe, bardziej naturalne jest umożliwienie 

każdemu urzędowi certyfikacji użytkowników końcowych. 

(v) Ograniczenia w modelach zaufania 

Zaufanie uzyskane za pośrednictwem łańcuchów certyfikatów wymaga pomyślnej weryfikacji 

każdego certyfikatu stanowiącego ogniwo w łańcuchu. Po uzyskaniu certyfikatu CA (CAX) dla klucza 

publicznego innego urzędu certyfikacji (CAY), przy braku dodatkowych ograniczeń, to zaufanie 

rozszerzone przez CAX jest przyznawane przechodnie wszystkim organom, do których można 

uzyskać dostęp przez łańcuchy certyfikatów pochodzące z CAY. Aby ograniczyć zakres zaufania 

rozszerzonego o jeden certyfikat wzajemny, urząd certyfikacji może nakładać ograniczenia na 

podpisywane przez niego certyfikaty krzyżowe. Takie ograniczenia byłyby egzekwowane podczas 

weryfikacji łańcuchów certyfikatów i mogły być rejestrowane jawnie za pośrednictwem 

dodatkowych pól certyfikatów wskazujących określone zasady lub za pomocą certyfikatów 

atrybutów (13.4.2). Przykłady prostych ograniczeń na certyfikatach krzyżowych obejmują: 

1. ograniczenie długości łańcucha. Na długość certyfikatu może zostać nałożone ograniczenie 

łańcucha, który może być zgodny z danym certyfikatem krzyżowym. Na przykład urząd certyfikacji 

może ograniczyć zakres zaufania przyznanego urzędom certyfikacji, które bezpośrednio wzajemnie 

certyfikuje, określając, we wszystkich wzajemnych certyfikatach podpisuje, że ten certyfikat musi 

być ostatnim certyfikatem urzędu certyfikacji w dowolny łańcuch zaufania. 

2. ograniczenie zbioru prawidłowych domen. Zestaw urzędów certyfikacji (lub nazw domen) może 

być określony jako ważny w odniesieniu do danego certyfikatu wzajemnego. Wszystkie urzędy 

certyfikacji w łańcuchu certyfikatów po danym certyfikacie krzyżowym mogą być wymagane do tego 

zestawu. 

Certyfikację można również przeprowadzać w odniesieniu do polityki certyfikacji określającej 

warunki, w których odbyła się certyfikacja, w tym np. Rodzaj uwierzytelniania przeprowadzonego 

na podmiocie certyfikatu przed certyfikacją klucza oraz metodę zastosowaną do zagwarantowania 



unikalnych nazw podmiotów w certyfikatach. 

13.6.3 Dystrybucja certyfikatów i odwołanie 

Katalog certyfikatów (patrz 13.2.4) to baza danych, która implementuje model przyciągania - 

użytkownicy wyodrębniają (pobierają) certyfikaty z bazy danych w razie potrzeby. Inny model 

dystrybucji certyfikatów, model push, polega na wysyłaniu (pchaniu) certyfikatów do wszystkich 

użytkowników podczas tworzenia certyfikatu lub okresowo; może to być odpowiednie dla systemów 

zamkniętych. Alternatywnie, poszczególni użytkownicy mogą dostarczać swoje certyfikaty innym, 

gdy jest to szczególnie potrzebne, np. Do weryfikacji podpisu. W systemach opartych na certyfikatach 

z listami odwołań certyfikatów (listy CRL - patrz poniżej) wymagana jest metoda dystrybucji list 

CRL i certyfikatów. Katalog certyfikatów jest zwykle postrzegany jako niezabezpieczona strona 

trzecia. Podczas gdy kontrola dostępu do katalogu w formie ochrony przed zapisem i kasowaniem 

jest konieczna, aby umożliwić konserwację i aktualizację bez odmowy usługi, certyfikaty są 

indywidualnie zabezpieczane przez podpisy na nich i nie muszą być przesyłane przez zabezpieczone 

kanały. Wyjątkiem są certyfikaty on-line, które są tworzone przez urząd certyfikacji w czasie 

rzeczywistym na żądanie i nie mają ciągłego okresu istnienia lub są dystrybuowane przez zaufaną 

stronę, co gwarantuje, że nie zostały cofnięte. Można użyć buforowania certyfikatów lub CRL, dzięki 

czemu często przywoływane elementy są zapisywane w krótkoterminowym magazynie lokalnym, 

aby uniknąć kosztów wielokrotnego pobierania. Buforowane listy CRL muszą być odświeżane 

wystarczająco często, aby zapewnić, że ostatnie odwołania są znane. Odwołanie certyfikatu i listy 

CRL Po naruszeniu tajnego klucza uszkodzenie może zostać zminimalizowane poprzez 

uniemożliwienie późniejszego użycia lub zaufania do powiązanego materiału klucza. (Zauważ, że 

implikacje różnią się między kluczami podpisu i klucza szyfrowania.) Tutaj kompromis obejmuje 

dowolną sytuację, w której przeciwnik zdobywa wiedzę o tajnych danych. Jeśli klucze publiczne 

muszą być pobierane w czasie rzeczywistym z zaufanego serwera on-line, klucze mogą zostać 

natychmiast usunięte lub zastąpione. Sytuacja dotycząca certyfikatów jest trudniejsza, ponieważ 

wszystkie dystrybuowane kopie muszą być skutecznie wycofane. Chociaż (podejrzenie lub 

faktyczne) naruszenie klucza może być rzadkie, mogą być inne powody, dla których urząd 

certyfikacji przedwcześnie rozwiąże wiązanie klucza publicznego z nazwą użytkownika (tj. Odwoła 

certyfikat). Powody wcześniejszego wycofania materiałów kluczowych obejmują powiązaną 

jednostkę, która opuszcza lub zmienia swoją rolę w organizacji lub przestaje wymagać autoryzacji 

jako użytkownik. Techniki rozwiązania problemu odwołanych kluczy to: 

1. daty wygaśnięcia w ramach certyfikatów. Limit czasu wygaśnięcia ekspozycji po kompromisie. 

Skrajny przypadek krótkich okresów ważności przypomina certyfikaty on-line, które wygasają w 

zasadzie natychmiast. Krótkoterminowe certyfikaty bez listy CRL mogą być porównywane z 

certyfikatami długoterminowymi z często aktualizowanymi listami CRL. 

2. ręczne powiadomienie. Wszyscy użytkownicy systemu są informowani o unieważnionym kluczu 

za pomocą środków pozapasmowych lub specjalnych kanałów. Może to być możliwe w małych lub 

zamkniętych systemach. 

3. publiczny plik odwołanych kluczy. Zachowany jest plik publiczny identyfikujący unieważnione 

klucze, które powinny być sprawdzone przez wszystkich użytkowników przed użyciem klucza. 

(Autentyczność danych wyodrębnionych z pliku można uzyskać za pomocą podobnych technik, jak 

w przypadku kluczy publicznych - patrz 13.4.) 

4. listy odwołania certyfikatów (CRL). Listę CRL to jedna z metod zarządzania publicznym plikiem 

odwołanych kluczy (patrz poniżej). 

5. Certyfikaty unieważniające. Alternatywę dla list CRL można traktować jako klucz publiczny 

certyfikaty zawierające flagę odwołania i godzinę odwołania, służącą do anulowania odpowiedniego 

certyfikatu. Oryginalny certyfikat może zostać usunięty z katalogu certyfikatów i zastąpiony 

certyfikatem unieważnienia. 

CRL jest podpisaną listą wpisów odpowiadającą odwołanym kluczom publicznym, przy czym każdy 

wpis wskazuje numer seryjny powiązanego certyfikatu, czas pierwszego odwołania i ewentualnie 

inne informacje, takie jak powód odwołania. Podpis listy, gwarantujący jej autentyczność, jest 

generowany przez urząd certyfikacji, który pierwotnie wystawił certyfikaty, CRL zwykle zawiera 



również tę nazwę. Umieszczenie daty na ogólnej liście CRL wskazuje na jej świeżość. Jeśli listy 

odwołania certyfikatów są dystrybuowane przy użyciu modelu przyciągania (np. Za pośrednictwem 

publicznej bazy danych), należy je wydawać w regularnych odstępach czasu (lub w odstępach czasu 

podanych w reklamie w samej liście CRL), nawet jeśli nie ma żadnych zmian, aby nowe złośliwe 

listy CRL nie zostały złośliwie wymienione na stare. CRL. Odwołane certyfikaty krzyżowe mogą 

być określone na oddzielnych listach unieważnienia uprawnień (ARL), analogicznie jak w listach 

CRL (które są następnie ograniczone do odwołanych certyfikatów użytkowników końcowych). 

 

13.44 Uwaga (segmentacja list CRL) Ze względu na wydajność operacyjną, gdy mogą występować 

duże listy CRL, można dystrybuować listy CRL w częściach. Jedną z technik jest użycie delta-CRL: 

przy każdej aktualizacji CRL uwzględniane są tylko nowe wpisy, które zostały odwołane od ostatniej 

wydanej listy CRL. Wymaga to od użytkowników końcowych utrzymywania (i aktualizowania) 

zabezpieczonych lokalnych obrazów bieżącej listy CRL. Druga technika polega na podzieleniu listy 

CRL na segmenty na podstawie przyczyny odwołania. Trzeci to segmentowanie listy CRL poprzez 

wstępne przypisanie każdego certyfikatu (po utworzeniu) do określonej podlisty, z wartością 

maksymalną nmax liczby certyfikatów wstępnie przypisanych do dowolnego segmentu i nowych 

segmentów utworzonych zgodnie z wymaganiami. We wszystkich przypadkach, dla każdego 

certyfikatu dostępne informacje muszą wskazywać, z którym segmentem CRL należy się zapoznać. 

13.7 Kluczowe problemy z cyklem życia 

Zarządzanie kluczami jest najprostsze, gdy wszystkie klucze kryptograficzne są ustalone na cały czas. 

Okresy szyfrowania wymagają aktualizacji kluczy. Nakłada to dodatkowe wymagania, np. Na urzędy 

certyfikacji, które utrzymują i aktualizują klucze użytkowników. Zestaw etapów, przez które klucz 

rozwija się podczas jego istnienia, określany jako cykl życia kluczy, jest omawiany w tej sekcji. 

13.7.1 Wymagania dotyczące ochrony na całe życie 

Sterowniki są niezbędne do ochrony kluczy zarówno podczas użytkowania, jak i przechowywania. 

W odniesieniu do długoterminowego przechowywania kluczy, wymagany czas ochrony zależy od 

funkcji kryptograficznej (np. Szyfrowania, podpisu, uwierzytelniania / integralności pochodzenia 

danych) i wrażliwości czasowej danych. Wpływ zależności między kluczowymi aktualizacjami na 

bezpieczeństwo Najważniejsze informacje powinny zostać zaktualizowane przed wygaśnięciem 

okresu obowiązywania szyfrowania (patrz definicja 13.10). Aktualizacja polega na wykorzystaniu 

istniejącego materiału do kodowania w celu ustalenia nowego materiału kluczowania, poprzez 

odpowiednie kluczowe protokoły ustanowienia (część 12) i kluczowe warstwy (13.3.1). Aby 

ograniczyć narażenie w przypadku naruszenia tajnych kluczy długoterminowych lub poprzednich 

kluczy sesji, należy unikać zależności między materiałem kluczującym. Na przykład zabezpieczenie 

nowego klucza sesji przez zaszyfrowanie go pod starym kluczem sesji nie jest zalecane (ponieważ 

kompromis starego klucza narusza nowe). Zobacz 12.2.3, dotyczące perfekcyjnych utajnień w ruchu 

i ataków znanego klucza. Wymagania dotyczące czasu przechowywania dla różnych typów kluczy 

Przechowywane tajne klucze muszą być zabezpieczone, aby zapewnić zarówno poufność, jak i 

autentyczność. 

Przechowywane klucze publiczne muszą być zabezpieczone w taki sposób, aby ich autentyczność 

była możliwa do zweryfikowania. Poufność i autentyczność gwarantuje, odpowiednio 

przeciwdziałanie zagrożeniom ujawnienia i modyfikacji, mogą być zapewniane przez techniki 

kryptograficzne, techniki proceduralne (oparte na zaufaniu) lub ochronę fizyczną (sprzęt odporny na 

manipulacje). Klucze publiczne weryfikacji podpisu mogą wymagać archiwizacji, aby umożliwić 

weryfikację podpisu w przyszłych punktach czasowych, w tym prawdopodobnie po tym, jak klucz 

prywatny przestanie być używany. Niektóre aplikacje mogą wymagać, aby klucze prywatne podpisu 

nie były archiwizowane ani archiwizowane: takie klucze ujawnione każdej stronie innej niż właściciel 

potencjalnie unieważniają właściwość nieodrzucania. Zauważ, że utrata (bez uszczerbku) klucza 

prywatnego podpisu może zostać rozwiązana przez utworzenie nowego klucza i nie ma znaczenia, 

ponieważ klucz prywatny nie jest potrzebny do uzyskania dostępu do przeszłych transakcji; podobnie, 

publiczne klucze szyfrowania nie muszą być archiwizowane. Z drugiej strony, odszyfrowywanie 

kluczy prywatnych może wymagać archiwizacji, ponieważ informacje z przeszłości zaszyfrowane w 



tym dokumencie mogą zostać utracone. Klucze używane do uwierzytelniania jednostek nie muszą 

być archiwizowane ani archiwizowane. Wszystkie tajne klucze używane do szyfrowania lub 

uwierzytelniania pochodzenia danych powinny pozostać tajne tak długo, jak długo dane 

zabezpieczone wymagają ciągłej ochrony (czas ochrony), a kopia zapasowa lub archiwizacja jest 

wymagana, aby zapobiec utracie tych danych lub weryfikacji w przypadku utraty klucza 

13.7.2 Cykl życia klucza zarządzania 

Z wyjątkiem prostych systemów, w których tajne klucze pozostają stałe przez cały czas, okresy 

szyfrowania powiązane z kluczami wymagają okresowej aktualizacji kluczy. Aktualizacja klucza 

wymaga dodatkowych procedur i protokołów, często obejmujących komunikację ze stronami 

trzecimi w systemach klucza publicznego. Sekwencja stanów, przez które materiał kluczujący 

przechodzi przez cały okres jego istnienia, nazywana jest kluczowym cyklem życia zarządzania. 

Etapy cyklu życia, jak pokazano na rysunku 13.10, mogą obejmować: 

1. rejestracja użytkownika - podmiot staje się autoryzowanym członkiem domeny bezpieczeństwa. 

Obejmuje to nabywanie lub tworzenie i wymianę początkowych materiałów kluczowych, takich jak 

udostępnione hasła lub numery PIN, za pomocą bezpiecznej, jednorazowej techniki (np. Wymiana 

osobista, przesyłka polecona, zaufana przesyłka kurierska). 

 

 
2. Inicjalizacja użytkownika - podmiot inicjuje swoją aplikację kryptograficzną (np. Instaluje i 

inicjalizuje oprogramowanie lub sprzęt), obejmujący użycie lub instalację (patrz poniżej) 

początkowego materiału klucza uzyskanego podczas rejestracji użytkownika. 

3. generowanie kluczy - generowanie kluczy kryptograficznych powinno obejmować środki 

zapewniające odpowiednie właściwości dla zamierzonego zastosowania lub algorytmu oraz losowość 

w sensie bycia przewidywalnym (dla przeciwników) o znikomym prawdopodobieństwie (patrz część 

5). Jednostka może generować własne klucze lub pozyskiwać klucze z zaufanego komponentu 

systemu. 

4. kluczowa instalacja - materiał kluczowy jest instalowany do użytku operacyjnego w 



oprogramowaniu lub sprzęcie jednostki, różnymi technikami, w tym jednym lub kilkoma z 

poniższych: ręczne wprowadzanie hasła lub kodu PIN, przesyłanie dysku, pamięć tylko do odczytu 

urządzenie, karta chipowa lub inny sprzętowy token lub urządzenie (np. klucz-ładowarka). 

Początkowy materiał klucza może służyć do ustanowienia bezpiecznej sesji on-line, dzięki której 

ustanowione zostaną działające klucze. Podczas kolejnych aktualizacji instalowany jest nowy 

materiał klucza, który zastępuje używany, najlepiej za pomocą bezpiecznej techniki aktualizacji on-

line. 

5. kluczowa rejestracja - w związku z kluczową instalacją, materiały do tworzenia kluczy mogą być 

oficjalnie rejestrowane (przez punkt rejestracji) jako powiązane z niepowtarzalną nazwą, która 

odróżnia dany podmiot. W przypadku kluczy publicznych certyfikaty klucza publicznego mogą być 

tworzone przez urząd certyfikacji (który jest gwarantem tego powiązania) i udostępniane innym za 

pośrednictwem publicznego katalogu lub innych środków. 

6. Normalne użytkowanie - celem cyklu życia jest ułatwienie dostępności operacyjnej materiał 

kluczujący do standardowych celów kryptograficznych (porównaj 13.5 dotyczący kontroli kluczy 

podczas użytkowania). W normalnych warunkach stan ten trwa do czasu wygaśnięcia okresu 

szyfrowania; może być również podzielony - np. do szyfrowania par kluczy publicznych, może 

istnieć punkt, w którym klucz publiczny nie jest już uważany za ważny do szyfrowania, ale klucz 

prywatny pozostaje w (normalnym) użyciu do odszyfrowania. 

7. kluczowa kopia zapasowa - tworzenie kopii zapasowej materiału klucza w niezależnych, 

bezpiecznych nośnikach pamięci zapewnia źródło danych do odzyskiwania klucza (punkt 11 poniżej). 

Kopia zapasowa odnosi się do krótkoterminowych przechowywanie podczas użytkowania 

operacyjnego. 

8. aktualizacja klucza - przed wygaśnięciem okresu użytkowania kryptody operacyjny materiał 

klucza zostaje zastąpiony przez nowy materiał. Może to obejmować pewną kombinację generacji 

klucza, wyprowadzania klucza (13.5.2), wykonanie dwustopniowych protokołów ustanowienia 

kluczy (część 12), lub komunikacja z zaufaną stroną trzecią. W przypadku kluczy publicznych, 

aktualizacji i rejestracji nowych kluczy zazwyczaj wymaga bezpiecznych protokołów 

komunikacyjnych z jednostką certyfikacji 

9. archiwum - materiał klucza, który nie jest już normalnie używany, może być archiwizowany w 

celu zapewnienia źródło kluczowego wyszukiwania w szczególnych okolicznościach (np. 

rozstrzyganie sporów z udziałem odrzucenie). Archiwizacja odnosi się do długoterminowego 

przechowywania pooperacyjnych kluczy. 

10. kluczowa wyrejestrowanie i zniszczenie - gdy nie ma dalszych wymagań co do wartości klucza 

lub utrzymywania jego związku z podmiotem, klucz jest wyrejestrowywany (usuwany ze wszystkich 

oficjalnych zapisów istniejących kluczy), a wszystkie kopie klucz jest zniszczony. W przypadku 

tajnych kluczy wszystkie ślady są bezpiecznie usuwane. 

11. Odzyskiwanie klucza - jeśli materiał klucza zostanie utracony w sposób wolny od kompromisu 

(np. Z powodu awarii sprzętu lub zapomnianych haseł), możliwe będzie przywrócenie materiału z 

bezpiecznej kopii zapasowej. 

12. Kluczowe unieważnienie - może być konieczne usunięcie kluczy z eksploatacji przed ich 

pierwotnym planowanym wygaśnięciem, z powodów obejmujących kluczowy kompromis. Dla 

publiczności klucze dystrybuowane przez certyfikaty, w tym odwoływanie certyfikatów. Z 

powyższych etapów wszystkie są regularnie planowane, z wyjątkiem odzyskiwania klucza i 

odwołania klucza które powstają w szczególnych sytuacjach. 

13.45 Uwaga (cykl życia klucza publicznego i klucza symetrycznego) Cykl życia przedstawiony 

na rysunku 13.10 dotyczy głównie par kluczy publicznych i obejmuje materiał kluczowy tylko jednej 

strony. Cykl życia kluczy symetrycznych (w tym kluczy szyfrowania i kluczy sesyjnych) jest ogólnie 

mniej złożony; na przykład klucze sesji zazwyczaj nie są zarejestrowane, zabezpieczone, odwołane 

ani zarchiwizowane. Kluczowe stany w cyklu życia Typowe zdarzenia związane z materiałem 

kluczującym przez cały okres życia klucza definiują etapy cyklu życia. Mogą one być zgrupowane w 

celu zdefiniowania mniejszego zestawu stanów dla kluczy kryptograficznych, związanych z ich 

dostępnością do użycia. Jedna klasyfikacja stanów kluczy jest następująca: 



1. przedoperacyjne. Klucz nie jest jeszcze dostępny dla normalnych operacji kryptograficznych. 

2. operacyjne. Klucz jest dostępny i normalnie używany. 

3. pooperacyjny. Klucz nie jest już normalnie używany, ale dostęp do niego w trybie off-line jest 

możliwy do specjalnych celów. 

4. przestarzałe. Klucz nie jest już dostępny. Wszystkie zapisy wartości klucza zostaną usunięte. 

 

Inicjalizacja systemu i instalacja klucza 

Kluczowe systemy zarządzania wymagają wstępnej relacji kluczowania w celu zapewnienia 

początkowego bezpiecznego kanału i opcjonalnie wspierają ustanowienie kolejnych roboczych 

kluczy (długoterminowych i krótkoterminowych) za pomocą technik automatycznych. Proces 

inicjalizacji zwykle obejmuje niekryptograficzne jednorazowe procedury, takie jak transfer 

materiałów kluczowych osobiście, przez zaufaną firmę kurierską lub inne zaufane kanały. 

Bezpieczeństwo poprawnie zaprojektowanego systemu ogranicza się do bezpieczeństwa materiałów 

kluczowych, a ostatecznie do bezpieczeństwa początkowej instalacji klucza. Z tego powodu 

początkowa instalacja klucza może obejmować kontrolę podwójną lub dzieloną, wymagającą 

współpracy dwóch niezależnych zaufanych stron lub większej ich liczby 

13.8 Zaawansowane zaufane usługi stron trzecich 

Ta sekcja zawiera dalsze szczegóły na temat zaufanych usług stron trzecich o bardziej 

zaawansowanym charakterze, wprowadzonych krótko w 13.2.4. 

13.8.1 Zaufana usługa znakowania czasem 

Zaufana usługa sygnatur czasowych zapewnia użytkownikowi opatrzony datą rachunek (po okazaniu 

dokumentu), który następnie może zostać zweryfikowany przez innych w celu potwierdzenia 

prezentacji lub istnienia dokumentu w (wcześniejszej) dacie odbioru. Konkretne zastosowania 

obejmują ustalenie czasu istnienia dokumentów, takich jak podpisane umowy lub notatki 

laboratoryjne związane z roszczeniami patentowymi, lub w celu wsparcia niezaprzeczalności 

podpisów cyfrowych (13.8.2). Podstawowa idea jest następująca. Zaufany podmiot zewnętrzny T 

(agent sygnatury czasowej) dołącza znacznik czasu t1 do przedłożonego dokumentu cyfrowego lub 

pliku danych D, podpisuje złożony dokument (tym samym potwierdzając czas jego istnienia) i zwraca 

podpisanemu dokumentowi, w tym t1, do podmiotu przesyłającego. Późniejsza weryfikacja podpisu 

T następnie ustala, w oparciu o zaufanie do T, istnienie dokumentu w czasie t1. Jeśli dane przedłożone 

do oznaczania znacznikiem czasowym są hashami dokumentu, to sama treść dokumentu nie musi być 

ujawniana w czasie znacznika czasu. Zapewnia to także ochronę prywatności przed 

podsłuchiwaczami w przypadku przesyłania danych przez niezabezpieczony kanał oraz redukuje 

przepustowość i koszty przechowywania dużych dokumentów. 

13.46 Uwaga (niekrytyczna usługa sygnatury czasowej) Podobną usługę można zapewnić za 

pomocą technik niekryptograficznych w następujący sposób. T przechowuje D wraz ze znacznikiem 

czasu t1 i jest zaufany, aby zachować integralność tego rekordu za pomocą technik proceduralnych. 

Później część A przekazuje dokument ponownie (teraz D’), a T porównuje D’ do D w pliku. Jeśli to 

się zgadza, T deklaruje, że D’ istniało w czasie t1 pobranego znacznika czasu. Agent znacznika 

czasowego T nie powinien ujawniać swojego klucza podpisu, a także kompetentnie tworzyć 

odpowiednie podpisy. Dodatkową pożądaną cechą jest zapobieganie zmowie: T nie powinno być w 

stanie skutecznie zmusić (z żadną ze stron) niewykrywalnej kopii zapasowej dokumentu. Można to 

zapewnić za pomocą mechanizmu 13.47, który łączy podpisy cyfrowe z uwierzytelnianiem drzewa 

opartym na mieszaniu. 

13.47 Mechanizm Zaufany serwis znaczników czasu oparty na uwierzytelnianiu drzewa 

PODSUMOWANIE: strona A współdziała z zaufanym agentem sygnatur czasowych T. 

WYNIK: A otrzymuje znacznik czasu na cyfrowym dokumencie D. 

1. Podaje wartość skrótu h (D) do T. (h jest odporną na kolizję funkcją skrótu). 

2. T odnotowuje datę i czas t1 odbioru, cyfrowo podpisuje połączenie h(D) i t1, zwraca t1 i podpis do 

A. (Podpis jest nazywany certyfikowanym znacznikiem czasu). A może zweryfikować podpis, aby 

potwierdzić Kompetencje T. 

3. Pod koniec każdego ustalonego okresu (np. Jednego dnia) lub częściej, jeśli jest duża liczba n 



certyfikowanych znaczników czasowych, T: 

(i) oblicza z nich drzewo uwierzytelniania T* z etykietą korzenia R (patrz 13.4.1); 

(ii) zwraca A do wartości ścieżki uwierzytelniania do certyfikowanego znacznika czasu; i 

(iii) sprawia, że wartość root'a R jest powszechnie dostępna za pomocą środków umożliwiających 

weryfikację autentyczności i ustalenie czasu utworzenia tc T* (np. publikowanie na zaufanym, 

przestarzałym nośniku, takim jak gazeta). 

4. Aby umożliwić jakiemukolwiek innemu podmiotowi B sprawdzenie (z kluczem publicznym 

weryfikacji T), że D zostało złożone w czasie t1, A produkuje certyfikowany znacznik czasu. Jeśli 

zaufanie do samej T jest kwestionowane (w odniesieniu do backdating t1), podaje wartości ścieżki 

uwierzytelniania z certyfikowanego znacznika czasu do katalogu głównego R, który B może 

zweryfikować (patrz x13.4.1) w odniesieniu do niezależnie uzyskanej autentycznej wartości root R 

dla okresu tc. 

Aby zagwarantować weryfikowalność, A powinien sam zweryfikować ścieżkę uwierzytelniania po 

otrzymaniu wartości ścieżek w kroku 3. 

13.8.2. Niezaprzeczalność i notarialność podpisów cyfrowych 

Usługa znacznika czasu 13.8.1 jest certyfikacją dokumentu lub usługą notaryzacji dokumentów. 

Usługa notarialna jest bardziej ogólną usługą, która nie tylko umożliwia stwierdzenie istnienia 

dokumentu w określonym czasie, ale także dochodzenie prawdy o bardziej ogólnych stwierdzeniach 

w określonych momentach. Terminologia wywodzi się ze słownikowej definicji notariusza - 

urzędnika publicznego (zwykle adwokata), który jest prawnie upoważniony do składania przysięgi, 

a także potwierdza i poświadcza określone dokumenty. W kryptograficznym użyciu tego terminu nie 

ma konkretnych konotacji prawnych. Niezaprzeczalny aspekt podpisów cyfrowych jest główną zaletą 

kryptografii z kluczem publicznym. Według tej właściwości osoba podpisująca nie może podpisać 

dokumentu, a następnie może z powodzeniem odmówić. Usługa niezaprzeczalności wymaga 

sprecyzowania szczegółowych informacji, w tym procesu orzekania i arbitra (sędziego), jakie 

dowody zostaną przedłożone do arbitra i jaki dokładnie proces powinien przeprowadzić sędzia w celu 

rozstrzygnięcia sporów. Rola arbitra różni się od roli agenta znacznika czasu lub notariusza, który 

generuje dowody. 

13.48 Uwaga (uwierzytelnienie pochodzenia kontra nieodsunięty podpis) Istnieje fundamentalne 

rozróżnienie między stroną A, która jest w stanie przekonać się o ważności podpisu cyfrowego w 

momencie t0, a tą stroną może przekonać innych czas t1 ≥ t0 był ważny w czasie t0. Pierwsza z nich 

przypomina uwierzytelnianie pochodzenia danych, jak zwykle zapewnia mechanizm 

uwierzytelniania pochodzenia symetrycznego klucza, i może być zaakceptowana przez weryfikatora 

jako forma autoryzacji w środowisku wzajemnego zaufania. Różni się to od podpisów cyfrowych, 

które nie będą podlegały ponownemu rozpatrzeniu w przyszłości. Uwierzytelnianie pochodzenia 

danych dostarczone przez podpis cyfrowy jest ważne tylko wtedy, gdy zachowany jest tajny klucz 

prywatny podpisującego. Zagrożeniem, którym należy się zająć, jest osoba podpisująca, która celowo 

ujawnia swój klucz prywatny, a następnie twierdzi, że podrobiono wcześniej ważny podpis. (Podobny 

problem występuje w przypadku kart kredytowych i innych metod autoryzacji.) Zagrożenie to można 

rozwiązać za pomocą: 

1. Zapobieganie bezpośredniemu dostępowi do kluczy prywatnych. Uniemożliwianie użytkownikom 

bezpośredniego dostępu do ich prywatnych kluczy uniemożliwia umyślne ujawnienie. Na przykład 

klucze prywatne mogą być przechowywane w odpornym na manipulacje sprzęcie oraz w systemie 

nigdy niedostępnym poza nim. 

2. użycie zaufanego agenta znacznika czasu. Strona uzyskująca podpis na ważnym dokumencie 

przesyła podpis do agenta sygnatury czasowej, który umieszcza sygnaturę czasową do podpisu, a 

następnie podpisuje ich łączenie. Ustala to czas t1, w którym można stwierdzić, że istniał krytyczny 

podpis. Jeśli prywatny klucz podpisu odpowiadający tej sygnaturze zostanie później naruszony, a 

kompromis wystąpił po t1, wówczas sygnatura krytyczna może nadal być uważana za poprawną w 

stosunku do t1. Z powodów podanych w uwadze 13.49, preferowane może być użycie agenta 

notarialnego (poniżej). 

3. korzystanie z zaufanego agenta notarialnego. Strona uzyskująca podpis na krytycznym 



dokumencie (lub jego hasza) przesyła podpis (i jego dokument lub jego hasz) do agenta do 

notarialnego podpisu. Agent weryfikuje podpis i notyfikuje wynik, dołączając oświadczenie 

(potwierdzające pomyślną weryfikację podpisu) do podpisu, a także znacznik czasu i podpisując 

konkatenację trzech. W przypadku oświadczeń o utraconych kluczach prywatnych można zezwolić 

na rozsądny okres czasu (okres rozliczeniowy), po którym potwierdzenie rejestracji notariusza 

(wszystkie strony, które ufają notariuszowi i weryfikuje jego podpis), jako prawdę dotyczącą 

ważności krytyczny podpis w tym momencie 5, nawet jeśli klucz prywatny odpowiadający krytycznej 

sygnaturze będzie później zagrożony. 

Dla podpisanych wiadomości mających krótkie okresy życia (tj. Których znaczenie nie rozciąga się 

daleko w przyszłość), niezaprzeczalność jest mniej ważna, a notarializacja może być niepotrzebna. 

W przypadku innych wiadomości wymóg, aby strona mogła ponownie zweryfikować podpisy w 

późniejszym czasie (w tym podczas lub po kluczach do podpisu zostały zaktualizowane lub 

odwołane), jak również proces rozstrzygania związany z niezaprzeczalnością podpisów , nakłada 

dodatkowe wymagania na praktyczne systemy zarządzania kluczami. Mogą one obejmować 

przechowywanie lub archiwizowanie materiałów kluczowych (np. Kluczy, certyfikatów, list CRL), 

które mogą być wymagane jako dowód w przyszłości. Powiązana usługa pomocy technicznej polega 

na utrzymywaniu rekordu (ścieżki audytu) zdarzeń związanych z bezpieczeństwem, w tym rejestracji, 

generowania certyfikatów, aktualizacji klucza i odwołania. Ścieżki audytu mogą dostarczyć 

wystarczających informacji, aby umożliwić rozstrzyganie spornych podpisów za pomocą 

niezautomatyzowanych procedur. 

13.49 Uwaga (rekonstrukcja przeszłego zaufania) Zarówno powtórna weryfikacja sygnatur (w 

stosunku do czasu przeszłego), jak i rozstrzyganie sporów mogą wymagać rekonstrukcji łańcuchów 

zaufania z przeszłego punktu w czasie. Wymaga to dostępu do kluczowych informacji i powiązanych 

informacji w celu (ponownego) konstruowania przeszłych łańcuchów zaufania. Bezpośrednia 

rekonstrukcja takich przeszłych łańcuchów jest niepotrzebna, jeśli zastosowano środek notarialny. 

Pierwotna weryfikacja notariusza ustanawia istnienie łańcucha zaufania w tym momencie, a 

następnie jego zapis służy jako dowód wcześniejszej ważności. Może być interesujące (dla celów 

audytu) rejestrowanie szczegółów pierwotnego łańcucha zaufania. 

13.8.3 Depozyt klucza 

Celem kluczowego systemu szyfrowania escrow jest zapewnienie szyfrowania ruchu użytkownika 

(na przykład głosu lub danych) tak, że klucze sesyjne wykorzystywane do szyfrowania ruchu są 

dostępne dla odpowiednio upoważnionych osób trzecich w szczególnych okolicznościach ("dostęp 

awaryjny"). Zapewnia to stronom trzecim, które monitorują ruch użytkownika, możliwość 

odszyfrowania takiego ruchu. Publiczne zainteresowanie takimi systemami na szeroką skalę 

powstało, gdy organy ścigania promowały ich stosowanie w celu ułatwienia podsłuchu 

telefonicznego w celu zwalczania działalności przestępczej. Jednak inne zastosowania w branży 

obejmują odzyskiwanie zaszyfrowanych danych po utracie materiału klucza przez prawowitą stronę 

lub zniszczenie kluczowych materiałów z powodu awarii sprzętu lub złośliwych działań. Poniżej 

przedstawiono przykład kluczowego systemu depozytowego, a następnie bardziej ogólne problemy. 

(i) System depozytowy Clipper 

System depozytowy Clipper polega na użyciu chipa Clipper (lub podobnego urządzenia odpornego 

na manipulacje - określanego dalej poniżej jako chip escrow) w połączeniu z pewnymi procedurami 

administracyjnymi i kontrolnymi. Podstawową ideą jest zdeponowanie dwóch kluczowych 

komponentów, które wspólnie określają klucz szyfrowania, z dwoma zaufanymi stronami trzecimi 

(agentami depozytowymi), które następnie umożliwiają (po odpowiedniej autoryzacji) odzyskanie 

zaszyfrowanych danych użytkownika. Dokładniej, szyfrowanie telekomunikacji między dwoma 

użytkownikami przebiega w następujący sposób. Każda ze stron ma telefon połączony z kluczowym 

układem depozytowym. Użytkownicy negocjują lub w inny sposób ustanawiają klucz sesyjny KS, 

który jest wprowadzany do układu depozytowego szyfrującego strony dane (blisko końca). W funkcji 

KS i wektor inicjalizacyjny (IV) tworzy się układ metodą nieujawnioną blok danych nazwał pole 

dostępu do egzekwowania prawa (LEAF). LEAF i IV są przesyłane do odległego końca podczas 

konfiguracji połączenia sesji komunikacyjnej. Bliższy koniec układu depozytowego szyfruje dane 



użytkownika D pod KS produkując EKS(D), przez sklasyfikowany przez rząd amerykański algorytm 

symetryczny o nazwie SKIPJACK. Odległy układ escrow deszyfruje ruch tylko wtedy, gdy przesłany 

LEAF sprawdza poprawnie. Taka weryfikacja wymaga, aby ten chip z końcówką miał dostęp do 

wspólnego klucza rodzinnego KF (patrz poniżej) z chipem zbliżonym do końca. LEAF (patrz 

Rysunek)  

 

 
 

 

zawiera kopię klucza sesji zaszyfrowanego pod klucz specyficzny dla urządzenia KU. KU jest 

generowane i wypełniane danymi w układzie w czasie produkcji chipów, ale przed umieszczeniem 

chipa w produkcie bezpieczeństwa. System spełnia swój cel, zapewniając dostęp stron trzecich w 

ramach odpowiedniej autoryzacji (zdefiniowanej przez system depozytowy kluczy) do klucza 

urządzenia KU docelowej osoby. 

Aby wyprowadzić klucz KU osadzony w chipie escrow z identyfikatorem UID, tworzone są dwa 

kluczowe komponenty (KC1, KC2), których XOR z KU. Każdy komponent jest zaszyfrowany pod 

kluczem KCK = KN1 ⊕ KN2, gdzie KNi jest wprowadzane do obiektu programowania chipów 

odpowiednio przez pierwszego i drugiego zaufanego agenta depozytowego. (Używany do 

programowania wielu układów, KNi jest przechowywany przez agenta depozytowego w celu 

późniejszego odzyskania KCK.) Jeden klucz szyfrowany jest następnie przekazywany każdemu 

agentowi depozytowemu, który przechowuje go wraz z UID, aby obsługiwać późniejsze żądania. 

Zapamiętane dane z obu agentów muszą następnie zostać uzyskane przez upoważnionego urzędnika, 

aby umożliwić odzyskanie KU (przez odzyskanie pierwszego KCK, a następnie KC1, KC2 i KU = KC1  



⊕ KC2). Ujawnione szczegóły LEAF przedstawiono na rysunku  powyżej. Każdy układ depozytowy 

zawiera unikalny identyfikator (UID) 32-bitowy, klucz unikalny dla 80-bitowego urządzenia (KU) i 

80-bitowy klucz rodzinny (KF) wspólny dla większej kolekcji urządzeń. LEAF zawiera kopię 80-

bitowego klucza sesyjnego KS zaszyfrowanego pod KU, UID i 16-bitowego autentyfikatora 

szyfrowania (EA) utworzonego metodą niejawną; są one następnie szyfrowane pod KF. 

Odzyskiwanie KS z LEAF wymaga zatem zarówno KF, jak i KU. Autoryzator szyfrowania jest sumą 

kontrolną zaprojektowaną w celu umożliwienia wykrywania sabotażu LEAF (np. Przez przeciwnika 

próbującego zapobiec autoryzowanemu odzyskaniu KS, a tym samym D). 

(ii) Problemy związane z depozytem kluczy 

Kluczowe systemy szyfrowania escrow mogą obsługiwać wiele różnych aplikacji i odpowiedni 

zakres funkcji istnieje. Cechy wyróżniające systemy depozytowe obejmują: 

1. możliwość zastosowania w komunikacji typu store-and-forward lub w czasie rzeczywistym 

2. Zdolność odszyfrowywania ruchu użytkowników w czasie rzeczywistym 

3. wymaganie sprzętu lub sprzętu odpornego na manipulacje z zaufanym zegarem 

4. Zdolność wyboru użytkowników agentów depozytowych 

5. Wprowadzanie przez użytkownika wartości klucza depozytowego 

6. różne wymagania dotyczące zaufania w agentach depozytowych 

7. zakres danych użytkownika odsłoniętych przez jeden dostęp escrow (np. Ograniczony do jednej 

sesji lub ustalonego okresu czasu) i jego implikacje (np. Konieczna wymiana sprzętu). 

Można wprowadzić systemy progowe i współdzielone systemy kontroli, aby uzyskać dostęp do 

informacji o kluczowaniu z kluczem, aby ograniczyć szanse nieautoryzowanego odzyskiwania 

danych. Kluczowe systemy depozytowe mogą być łączone z innymi funkcjami cyklu życia, w tym 

kluczowym ustanowieniem oraz kluczowym tworzeniem kopii zapasowych i archiwizacją 
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14.1 Wprowadzenie 

Wiele schematów szyfrowania kluczem publicznym i schematów podpisu cyfrowego oraz niektórych 

funkcji skrótu (9.4.3) wymaga obliczeń w ℤm, liczby całkowite modulo m (m jest dużą dodatnią liczbą 

całkowitą, która może lub nie może być liczbą pierwszą). Na przykład schematy RSA, Rabin i 

ElGamal wymagają wydajnych metod do zwielokrotniania i potęgowania w ℤm. Chociaż ℤm jest 

znany w wielu aspektach współczesnej stosowanej kryptografii, inne struktury algebraiczne są 

również ważne. Obejmują one, między innymi, pierścienie wielomianowe, pola skończone i 

skończone grupy cykliczne. Na przykład grupa utworzona przez punkty na krzywej eliptycznej nad 

skończonym polem ma znaczny urok dla różnych aplikacji kryptograficznych. Skuteczność 

określonego schematu kryptograficznego opartego na dowolnej z tych struktur algebraicznych zależy 

od wielu czynników, takich jak wielkość parametru, kompromisy w zakresie pamięci czasowej, 

przetwarzanie dostępna moc, oprogramowanie i / lub optymalizacja sprzętu i algorytmy 

matematyczne. Ta część dotyczy przede wszystkim algorytmów matematycznych służących do 

wydajnego wykonywania obliczeń w podstawowej strukturze algebraicznej. Ponieważ wiele z 

najczęściej wdrażanych technik polega na Zm, nacisk kładziony jest na wydajne algorytmy 

wykonywania podstawowych operacji arytmetycznych w tej strukturze (dodawanie, odejmowanie, 

mnożenie, dzielenie i potęgowanie). W niektórych przypadkach przedstawionych zostanie kilka 

algorytmów wykonujących tę samą operację. Na przykład wiele technik wykonywania mnożenia 

modułowego i potęgowania omówiono odpowiednio w 14.3 i 14.6. Wydajność można mierzyć na 

wiele sposobów; w związku z tym trudno jest jednoznacznie określić, który algorytm jest najlepszy. 

Algorytm może być efektywny w czasie potrzebnym do wykonania pewnej operacji algebraicznej, 

ale dość nieefektywny w wymaganej ilości pamięci. Jeden algorytm może wymagać więcej 

przestrzeni kodu niż inny. W zależności od środowiska, w którym mają być wykonywane obliczenia, 

jeden algorytm może być lepszy od innego. Na przykład obecna technologia kart chipowych 

zapewnia bardzo ograniczone możliwości przechowywania zarówno wstępnie obliczonych wartości, 

jak i kodu programu. Dla takich aplikacji może być preferowany algorytm, który jest mniej wydajny 

w czasie, ale bardzo wydajny w zakresie wymagań pamięciowych. Algorytmy opisane w tym 

rozdziale to te, które w przeważającej części poświęcono znacznej uwadze w literaturze. Chociaż 

niektórzy próbują zwrócić uwagę ich względne zalety, nie podano szczegółowych porównań. 

14.2 Arytmetyka liczb całkowitych o wielu dokładnościach 

W tej sekcji omówiono podstawowe operacje wykonywane na liczbach całkowitych o wielu 

dokładnościach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i dzielenie. Algorytmy 

przedstawione w tej sekcji są powszechnie nazywane metodami klasycznymi. 

14.2.1 Reprezentacja podstawy 

Dodatnie liczby całkowite mogą być reprezentowane na różne sposoby, przy czym najczęściej jest to 

podstawa 10. Na przykład a = 123 o podstawie 10 oznacza a = 1 ⋅ 102 + 2 ⋅ 101 + 3 ⋅ 100. Do obliczeń 

maszynowych preferowana jest podstawa 2 (reprezentacja binarna). Jeśli a = 1111011 o podstawie 2, 

to a = 26 + 25 + 24 + 23 + 0⋅ 22 + 21 + 20. 

14.1 Fakt Jeśli b ≥ 2 jest liczbą całkowitą, wtedy każda dodatnia liczba całkowita a może być 

wyrażona w sposób unikalny jako a = anbn + an-1bn-1 +… + a1b + a0, gdzie ai jest liczbą całkowitą z 0 

≤ ai < b dla 0 ≤ i ≤ n, an  ≠ 0. 

14.2 Definicja Przedstawienie dodatniej liczby całkowitej a jako sumy wielokrotności potęg b, jak 

podano w Fakcie 14.1, jest nazywane podstawową b lub podstawową b reprezentacją a 

14.3 Uwaga (notacja i terminologia) 

(i) Podstawowa reprezentacja b dodatniej liczby całkowitej a podana w Fakturze 14.1 jest zwykle 

zapisywana jako a = (anan-1…a1a0)b. Liczby całkowite ai, 0 ≤  i ≤ n, nazywane są cyframi. an jest 

nazywane cyfrą najbardziej znaczącą lub cyfrą wyższego rzędu; a0 najmniej znaczącą cyfrą lub 

cyfra niskiego rzędu. Jeśli b = 10, standardową notacją jest a = anan-1…a1a0. 



(ii) Czasami wygodnie jest umieszczać cyfry wyższego rzędu w podstawowej reprezentacji z 

0; taki wyściełany numer będzie również określany jako podstawowa reprezentacja b. 

(iii) Jeżeli (anan-1…a1a0)b jest podstawową reprezentacją a  an  ≠ 0, wówczas dokładność lub długość 

a wynosi n + 1. Jeśli n = 0, wówczas a jest nazywana liczbą całkowitą o pojedynczej precyzji; w 

przeciwnym razie a jest wielokrotnością liczby całkowitej. a = 0 jest również liczbą całkowitą o 

pojedynczej precyzji. 

Algorytm podziału na liczby całkowite (patrz definicja 2.82) zapewnia skuteczną metodę do 

określania podstawowej reprezentacji b nieujemnej liczby całkowitej dla danej podstawy b. Stanowi 

to podstawę dla algorytmu 14.4. 

14.4 Algorytm Reprezentacja podstawy b 

INPUT: liczby całkowite a i b, a ≥ 0, b≥ 2. 

WYJŚCIE: reprezentacja podstawy b a =(an…a1a0)b, gdzie n ≥ 0 i an  ≠ 0 jeśli  n ≥ 0.  

1. i ← 0, x ← a, q ← [x/b], ai ← x - qb. (b? c jest funkcją podłogową). 

2. Podczas q > 0 wykonaj następujące czynności: 

2.1 i ← i + 1, x ← q, q ← [x/b] , ai  ← x - qb. 

3. Return ((aiai-1…a1a0)). 

 

14.5 Fakt Jeśli (anan-1…a1a0)b jest podstawową reprezentacją a a k jest liczbą całkowitą dodatnią, 

wówczas (ulul-1…u1u0)b
k jest podstawową reprezentacją bk a, gdzie l = [(n + 1) / k] - 1, 

 dla 0 ≤ i ≤ l - 1, i  

14.6 Przykład (reprezentacja podstawy b) Podstawowa reprezentacja  a = 123 to (1111011)2. 

Podstawowa reprezentacja 4 jest łatwo uzyskiwana z jej reprezentacji w podstawie 2 przez 

grupowanie cyfr w parach od prawej: a = ((1)2 (11)2 (10)2 (11)2) 4 = (1323)4.  

Reprezentowanie liczb ujemnych 

Negatywne liczby całkowite mogą być reprezentowane na kilka sposobów. Dwie powszechnie 

stosowane metody to: 

1. Reprezentacja względnej wartości bezwzględnej 

2. Reprezentacja uzupełnienia. 

Metody te opisano poniżej. Algorytmy przedstawione w tej części rozdziale przyjmują postać liczby 

całkowitej ze znakiem w postaci liczby całkowitej, przy czym cyfra znaku jest niejawna. 

(i) Reprezentacja wielkości wartości bezwzględnej 

Znak liczby całkowitej (to znaczy albo dodatniej albo ujemnej) i jego wartość bezwzględna (to jest 

wartość bezwzględna) są reprezentowane oddzielnie w reprezentacji o sygnowanej wielkości. 

Zazwyczaj dodatnia liczba całkowita ma przypisaną cyfrę znaku 0, a ujemna liczba całkowita ma 

przypisaną cyfrę znaku b-1. Dla n-cyfrowych reprezentacji podstawy b wykorzystywane są tylko 

sekwencje 2bn-1 z możliwych sekwencji bn: dokładnie bn-1-1 dodatnie liczby całkowite i bn-1-1 ujemne 

liczby całkowite mogą być reprezentowane, a 0 ma dwie reprezentacje. Tabela  ilustruje binarną 

reprezentację liczby całkowitej w postaci liczby całkowitej w zakresie [7, ... -7].  

 

 
Reprezentacja o wartościach reprezentowanych przez wagę ma tę wadę, że gdy wykonywane są 

pewne operacje (takie jak dodawanie i odejmowanie), cyfra znaku musi być sprawdzane w celu 



określenia właściwego sposobu wykonywania obliczeń. Warunkowe rozgałęzienia tego typu mogą 

być kosztowne, gdy wykonywanych jest wiele operacji. 

(ii) Reprezentacja dopełnienia 

Dodawanie i odejmowanie za pomocą reprezentacji dopełnienia nie wymagają sprawdzania cyfry 

znaku. Nieujemne liczby całkowite z przedziału [0, bn-1 - 1] są reprezentowane przez sekwencje 

bazowe b o długości n z cyfrą wyższego rzędu wynoszącą 0. Załóżmy, że x jest dodatnią liczbą 

całkowitą w tym przedziale reprezentowaną przez sekwencję (xnxn-1…x1x0)b, gdzie xn = 0. Następnie 

-x jest reprezentowane przez sekwencję , gdzie  jest 

standardowym dodawaniem z przenoszeniem. Tabela ilustruje binarną reprezentację dopełnienia 

liczb całkowitych w zakresie [-7; 7]. W przypadku binarnym reprezentacja dopełniacza jest określana 

jako reprezentacja uzupełnienia dwójkowego. 

14.2.2 Dodawanie i odejmowanie 

Dodawanie i odejmowanie są wykonywane na dwóch liczbach całkowitych o tej samej liczbie cyfr 

podstawowych. Aby dodać lub odjąć dwie liczby całkowite o różnych długościach, mniejsza z dwóch 

liczb całkowitych jest najpierw wypełniona zerami po lewej stronie (tj. W pozycjach wysokiego 

rzędu). 

14.7 Algorytm Dodawanie o wielokrotnej precyzji 

WEJŚCIE: dodatnie liczby całkowite x i y, z których każda ma n + 1 bitów bazowych. 

WYJŚCIE: suma x + y = (wn+1wn…w1w0)b w reprezentacji podstawy b. 

1. c ← 0 (c jest cyfrą przenieienia). 

2. Dla i od 0 do n wykonaj następujące czynności: 

2,1 wi  ← (xi + yi + c) mod b. 

2.2 Jeśli (xi + yi + c) < b, a następnie c ← 0; inaczej c ← 1. 

3. wn+1 ← c. 

4. Return ((wn+1wn… w1w0)). 

14.8 Uwaga (wydajność obliczeniowa) Podstawę b należy wybrać tak, aby (xi + yi + c) mod b mogło 

być obliczone przez sprzęt komputerowy. Niektóre procesory mają zestawy instrukcji, które 

zapewniają dodatkowe przenoszenie w celu ułatwienia dodawania wielu dokładności 

14.9 Algorytm Odejmowanie wieloprecyzyjne 

WEJŚCIE: dodatnie liczby całkowite x i y, z których każda ma n + 1 cyfr podstawy b, z x ≥ y. 

WYJŚCIE: różnica x - y =  (wnwn-1…w1w0)b w reprezentacji podstawy b. 

1. c ← 0. 

2. Dla i od 0 do n wykonaj następujące czynności: 

2,1 wi ←  (xi - yi + c) mod b. 

2.2 Jeśli (xi - yi + c) ≥ 0, a następnie c ← 0; inaczej c ← -1. 

3. Return (wnwn-1…w1w0). 

14.10 Uwaga (eliminacja wymogu x ≥ y) Jeśli względne wielkości liczb całkowitych x i y są 

nieznane, wówczas algorytm 14.9 można zmodyfikować w następujący sposób. Po zakończeniu 

algorytmu, jeśli c = -1, to powtórzyć algorytm 14.9 z x = (00…00)b i y = (wnwn-1…w1w0)b. 

Warunkowe sprawdzanie względnych wielkości x i y można również uniknąć, używając reprezentacji 

dopełnienia  

14.11 Przykład (zmodyfikowane odejmowanie) Niech x = 3996879 i y = 4637923 o podstawie 10, 

tak aby x < y. Tabela 14.2 przedstawia kroki zmodyfikowanego algorytmu odejmowania (patrz uwaga 

14.10). 

 

 



14.2.3 Mnożenie 

Niech x i y będą liczbami całkowitymi wyrażonymi w reprezentacji podstawy b: x = (xnxn-1 …x1x0)b 

i y = (ytyt-1… y1y0)b. Iloczyn  x ⋅ y będzie mieć co najwyżej (n + t + 2) cyfr bazowych b. Algorytm 

14.12 to reorganizacja standardowej metody ołówkowo-papierniczej nauczanej w szkole 

podstawowej. Mnożenie o pojedynczej precyzji oznacza mnożenie dwóch podstawowych cyfr b. Jeśli 

xj i yi są dwiema cyframi bazowymi, to xj ⋅ yi można zapisać jako xj ⋅ yi = (uv)b, gdzie u i v są cyframi 

b podstawy, a u może być 0. 

14.12 Algorytm Mnożenie o wielu precyzjach 

WEJŚCIE: dodatnie liczby całkowite x i y mające odpowiednio n + 1 i t + 1 bity bazowe. 

WYJŚCIE: iloczyn x ⋅ y = (wn+t+1 … w1w0)b w reprezentacji podstawy b. 

1. Dla i od 0 do (n + t + 1) wykonaj: wi ← 0. 

2. Dla i od 0 do t wykonaj następujące czynności: 

2.1 c 0. 

2.2 Dla j od 0 do n wykonaj następujące czynności: 

Oblicz (uv)b = wi+j + xj ⋅  yi + c, i ustaw wi+j ← v, c ← u. 

2,3 wi+n+1 ← u. 

3. Return ((wn+t+1… w1w0)). 

14.13 Przykład (mnożenie wieloprecyzyjnych Weź x = x3x2x1x0 = 9274 i y = 

y2y1y0 = 847 (reprezentacja podstawy 10), więc n = 3 i t = 2. Tabela 14.3 pokazuje 

kroki wykonywane przez algorytm 14.12 w celu obliczenia x ⋅ y = 7855078. 

 

 
 

 

14.14 Uwaga (metoda ołówkowo-papierowa) Metoda ołówkowo-papierowa do pomnożenia x = 9274 

i y = 847 pojawiłaby się jako 

 

 
 

Zacienione wpisy w tabeli 14.3 odpowiadają wierszowi 1, wierszowi 1 + wierszowi 2 i wierszowi 1 

+ wierszowi 2 + wierszowi 3, odpowiednio. 14.15 Uwaga (wydajność obliczeniowa algorytmu 14.12) 

(i) Obliczeniowa część algorytmu 14.12 jest krokiem 2.2. Przetwarzanie danych wi+j + xj ⋅ yi + c 

nazywa się operacją wewnętrznego produktu. Ponieważ wi+j, xj, yi i c wszystkie cyfry b bazowe, 

wynik operacji na wewnętrznym produkcie wynosi co najwyżej (b-1) + (b-1)2 + (b - 1) = b2 - 1, a 

zatem mogą być reprezentowane przez dwa bity bazowe. 



(ii) Algorytm 14.12 wymaga (n + 1)(t + 1) multiplikacji o pojedynczej precyzji. 

(iii) Założono w algorytmie 14.12, że multiplikacje o pojedynczej precyzji są częścią zestawu 

instrukcji na procesorze. Jakość realizacji tej instrukcji ma kluczowe znaczenie dla skutecznej 

implementacji algorytmu 14.12. 

 

14.2.4 Podnoszenie do kwadratu 

W poprzednich algorytmach (uv)b ma zarówno u, jak i v jako liczby całkowite o pojedynczej precyzji. 

Ta notacja jest nadużywana w tej podsekcji, zezwalając na to, aby była liczbą całkowitą o podwójnej 

precyzji, tak aby 0 ≤ u ≤ 2(b - 1). Wartość v zawsze będzie pojedynczą precyzją. 

14.16 Algorytm . Podnoszenie do kwadratu wielokrotnej precyzji 

WEJŚCIE: dodatnia liczba całkowita x = (xt-1xt-2 … x1x0)b. 

WYJŚCIE: x⋅ x = x2 w reprezentacji podstawy b. 

1. Dla i od 0 do (2t - 1) wykonaj: wi ← 0. 

2. Dla i od 0 do (t-1) wykonaj następujące czynności: 

 
2.2 Dla j od (i + 1) do (t-1) należy wykonać następujące czynności: 

 
2.3 wi+t  ← u. 

3. Return ((w2t-1w2t-2…w1w0)b). 

14.17 Uwaga (wydajność obliczeniowa algorytmu 14.16) 

(i) (przepełnienie) W kroku 2.2, u może być większe niż liczba całkowita o pojedynczej precyzji. 

Ponieważ wi + j jest zawsze ustawione na v, wi + j ≤  b - 1. Jeśli c ≤ 2(b - 1), a następnie wi + j + 2xjxi + 

c ≤ (b-1) +2(b-1)2 + 2(b-1) = (b-1) (2b + 1), co oznacza 0 ≤ u ≤ 2(b-1). Wartość ta może przekraczać 

pojedynczą precyzję i musi być uwzględniona. 

(ii) (liczba operacji) Intensywnie obliczeniowa część algorytmu kroku 2. Liczba multiplikacji o 

pojedynczej precyzji wynosi około (t2 + t) / 2, dyskontując mnożenie przez 2. Jest to w przybliżeniu 

połowa dokładności pojedynczej precyzji wymagana przez algorytm 14.12 (patrz uwaga 14.15 (ii)). 

14.18 Uwaga (podnoszenie do kwadratu w porównaniu do mnożenia w ogóle) Podnoszenie do 

kwadratu dodatniej liczby całkowitej x (tj. obliczanie x2) może w najlepszym przypadku być nie 

więcej niż dwa razy szybsze niż pomnożenie różnych liczb całkowitych x i y. Aby to zobaczyć, 

rozważ tożsamość xy = ((x + y)2- (x-y) 2) / 4. Stąd x ⋅ y może być obliczone z dwoma skróceniami 

(tj. (x + y)2 i (x-y)2). Oczywiście przyspieszenie o współczynnik 2 może być znaczące w wielu 

aplikacjach. 

14.19 Przykład (Podnoszenie do kwadratu) Tabela 14.4 pokazuje kroki wykonane przez algorytm 

14.16 w kwadraturze x = 989. Tutaj, t = 3 i b = 10 

 

 
 

14.2.5 Dzielenie 

Dzielenie jest najbardziej skomplikowanym i kosztownym z podstawowych operacji 

wieloprecyzjnych.  Algorytm 14.20 oblicza iloraz q i resztę  r w reprezentacji podstawy b, gdy x jest 

dzielone przez y. 



14.20 Algorytm Wielokrotna precyzja dzielenia 

WEJŚCIE: dodatnie liczby całkowite x = (xn…x1x0)b, y = (yt…y1y0))b  z n ≥ t ≥ 1, yt ≠ 0. 

WYJŚCIE: iloraz q = (qn-t…q1q0)b i resztę r = (rt,…,r1r0)b taki, że x = qy + r, 0 ≤ r < y. 

1. Dla j od 0 do (n - t) wykonaj: qj ←0. 

2. Podczas (x ≥ ybn-t) wykonaj następujące czynności: . 

3. Dla i od n do (t + 1) wykonaj następujące czynności: 

3.1 Jeśli xi = yt, to ustaw qi-t-1 ← b - 1; inaczej ustaw qi-t-1 ← [xib + xi-1) = yt)  

3.2 Podczas gdy (qi-t-1 (ytb + yt-1) > xib2 + xi-b + xi-2) wykonaj: qi-t-1 ← qi-t-1 -1. 

3.3 x ← x - qi-t-1ybi-t-1. 

3.4 Jeśli x <0, ustaw x ← x + ybi-t-1 i qi-t-1 ← qi-t-1 - 1. 

4. r ← x. 

5. Powrót (q, r). 

14.21 Przykład (dzielenie wielokrotnej precyzji) Niech x = 721948327, y = 84461, tak aby n = 8 i 

t = 4. Tabela poniższa  ilustruje kroki w algorytmie 14.20. Ostatni rząd podaje iloraz q = 8547, a 

reszta r = 60160. 

 

 
14.22 Uwaga (komentarze do algorytmu 14.20) 

(i) Krok 2 algorytmu 14.20 jest wykonywany co najwyżej raz, jeśli jest yt ≥ [b/2]  a b jestparzyste. 

(ii) Warunek n ≥ t ≥ 1 może być zastąpiony przez n ≥ t ≥ 0, pod warunkiem, że bierze się xj = 

yj = 0 za każdym razem, gdy napotkany jest indeks dolny j < 0 w algorytmie. 

14.23 Uwaga (normalizacja) Oszacowanie ilorazu cyfry qi-t-1 w kroku 3.1 algorytmu 14.20 nie jest 

nigdy mniejsze niż prawdziwa wartość cyfry liczby. Co więcej, jeśli tak yt ≥ [b/2], następnie etap 3.2 

powtarza się nie więcej niż dwa razy. Jeśli krok 3.1 zostanie zmodyfikowany, tak aby qi-t-1 ← [xib2 + 

xi-1b + xi-2) = (ytb + yt-1)], to oszacowanie jest prawie zawsze poprawne, a krok 3.2 nigdy nie jest 

powtarzany więcej niż jeden raz . Zawsze można zagwarantować, że yt ≥ [b/2] przez zastąpienie liczb 

całkowitych x, y przez λx, λy dla pewnego odpowiedniego wyboru λ. Iloraz λx podzielony przez λy 

jest taki sam jak iloczynu x przez y; reszta to λ razy pozostałe x podzielone przez y. Jeśli podstawa b 

ma potęgę 2 (jak w wielu aplikacjach), to wybór λ powinna być potęgą 2; mnożenie przez λ osiąga 

się przez proste przesunięcie binarnych reprezentacji x i y. Mnożenie przez odpowiedni wybór λ aby 

upewnić się, że yt ≥ [b/2]nazywa się normalizacją. 

Przykład 14.24 ilustruje procedurę. 

14.24 Przykład (znormalizowane działanie) Weź x = 73418 i y = 267. Znormalizuj x i y, mnożąc 

każdy przez λ = 3: x’ = 3x = 220254 i y’ = 3y = 801. Tabela 14.6 pokazuje kroki algorytmu 14.20 

zastosowane do x’ i y’. Kiedy x’ jest podzielone przez y’, iloraz wynosi 274, a reszta to 780. Gdy x 

jest podzielone przez y, iloraz jest równy 274, a reszta to 780 = 3 = 260. 

 

 



14.25 Uwaga (wydajność obliczeniowa algorytmu 14.20 z normalizacją) 

(i) (liczba mnożeń) Zakładając, że normalizacja rozszerza liczbę cyfr x o 1, każda iteracja kroku 3 

wymaga 1 + (t + 2) = t + 3 multiplikacji o pojedynczej precyzji. Dlatego też algorytm 14.20 z 

normalizacją wymaga około (n-t) (t + 3) mnożeń o pojedynczej precyzji.  

(ii) (liczba dzieleń) Ponieważ krok 3.1 algorytmu 14.20 jest wykonywany n - t razy, co najwyżej n - 

t są wymagane pojedyncze podziały precyzyjne, gdy używana jest normalizacja 

 

14.3 Modułowa arytmetyka wielokrotnej precyzji 

14.2 przedstawił metody wykonywania podstawowych operacji (dodawanie, odejmowanie, 

mnożenie, podnoszenie do potęgi i dzielenie) z liczbami całkowitymi o wielokrotnej precyzji. Ta 

sekcja opisuje te operacje w ℤm, liczby całkowite modulo m, gdzie m jest wielokrotną dokładną liczbą 

całkowitą dodatnią.  

Niech m = (mnmn-1 … m1m0)b będzie dodatnią liczbą całkowitą w reprezentacji podstawy b. Niech x 

= (xnxn-1 … x1x0)b i y = (ynyn-1 … y1y0)b będą nieujemnymi liczbami całkowitymi w podstawowej 

reprezentacji b tak, że x < m i y < m. Metody opisane w tej sekcji dotyczą obliczania x + y mod m 

(dodawanie modularne), x - y mod m (odejmowanie modularne) i x ⋅ y mod m (mnożenie modularne). 

Obliczanie mod x-1 m (inwersja modularna) jest omówione w 14.4.3. 

14.26 Definicja Jeżeli z jest dowolną liczbą całkowitą, to z mod m (całkowita liczba całkowita w 

zakresie [0, m-1] po z dzielonym przez m) nazywana jest modularną redukcją z w odniesieniu do 

modułu. 

Modułowe dodawanie i odejmowanie 

Podobnie jak w przypadku zwykłych operacji z wieloma precyzjami, dodawanie i odejmowanie jest 

najprostszym sposobem obliczenia operacji modułowych. 

14.27 Fakt Niech x i y będą nieujemnymi liczbami całkowitymi z  x,y < m. Następnie: 

(i) x + y <2m; 

(ii) jeśli x ≥ y, a następnie 0 ≤ x -y < m; i 

(iii) jeśli x < y, to 0 ≤  x + m-y < m. 

Jeśli x, y ∈ ℤm, wtedy można dodawać moduły, używając algorytmu 14.7 do dodania 

x i y jako liczby całkowite z wielokrotnymi dokładnościami, z dodatkowym krokiem odejmowania 

m jeśli i tylko jeśli)  x + y ≥ m. Odejmowanie modułowe to właśnie algorytm 14.9, pod warunkiem 

że x≥ y. 

14.3.1 Klasyczne mnożenie modularne 

Mnożenie modułowe jest bardziej zaangażowane niż mnożenie wieloprecyzyjne (14.2.3), 

wymagające zarówno mnożenie o wielu precyzjach, jak i pewnej metody wykonywania redukcji 

modułowej (definicja 14.26). Najprostszym sposobem na redukcję modularną jest obliczenie reszty 

w dzieleniu przez m za pomocą algorytmu dzielenia o wielu precyzjach, takiego jak algorytm 14.20; 

jest to powszechnie znany jako klasyczny algorytm wykonywania mnożenia modułowego. 

14.28 Algorytm Klasyczne mnożenie modularne 

WEJŚCIE: dwie dodatnie liczby całkowite x, y i moduł m, wszystkie w reprezentacji podstawy b. 

WYJŚCIE: x ⋅ y mod m. 

1. Oblicz x ⋅ y (używając algorytmu 14.12). 

2. Oblicz pozostałą wartość r, gdy x ⋅ y dzieli się przez m (za pomocą algorytmu 14.20). 

3. Powrót (r). 

14.3.2 Redukcja Montgomery’ego 

Redukcja Montgomery'ego to technika pozwalająca na wydajną implementację mnożenia 

modułowego bez wyraźnego przeprowadzenia klasycznego etapu redukcji modułowej. Niech m  

będzie dodatnią liczbą całkowitą, i niech R i T będą liczbami całkowitymi taką, że R > m, gcd (m, R) 

= 1 i 0 ≤ T < mR. Opisana jest metoda obliczania TR-1 mod m bez użycia klasycznej metody 

algorytmu 14.28. TR-1 mod jest nazywane jest redukcją Montgomery’ego T modulo m względem R. 

Przy odpowiednim wyborze R można efektywnie obliczyć redukcję Montgomery'ego. Załóżmy, że x 

i y są liczbami całkowitymi takimi, że 0 ≤ x, y < m. Niech i . Redukcja  

Montgomery’ego z  to e . Ta obserwacja jest używana w 



algorytmie 14.94, aby zapewnić skuteczną metodę modułowej potęgowania. Aby to krótko 

zilustrować, rozważ obliczenie x5 mod m dla pewnej liczby całkowitej x, 1 ≤ x < m. Najpierw 

obliczamy  . Następnie obliczamy redukcję Montgomery’ego z , która jest 

. Redukcja Montgomery'ego A2 to m. 

Ostatecznie, redukcja Montgomery'ego z  to 

 Pomnożenie tej wartości przez R-1 mod m i zmniejszenie modulo m 

daje x5 mod m. Pod warunkiem, że redukcje Montgomery'ego są bardziej wydajne do obliczenia niż 

klasyczne redukcje modułowe, ta metoda może być bardziej wydajna niż obliczanie x5 mod m przez 

powtarzane stosowanie algorytmu 14.28. Jeśli nie jest reprezentowana jako podstawowa liczba 

całkowita b długości n, wówczas typowym wyborem dla R jest bn. Warunek R > m jest wyraźnie 

spełniony, ale gcd (R; m) = 1 będzie zachowywał się tylko wtedy, gdy gcd(b, m) = 1. Zatem ten wybór 

R nie jest możliwy dla wszystkich modułów. Dla tych modułów praktycznych zainteresowań (takich 

jak moduły RSA), m będzie nieparzyste, wtedy b może być potęgą 2, a R = bn wystarczy. 

Fakt 14.29 jest podstawą metody redukcji Monografia. Uwaga 14.30 oznacza to R = bn jest 

wystarczający (ale nie konieczny) do skutecznego wdrożenia. 

14.29 Fakt (redukcja Montgomery'ego) Podając liczby całkowite m i R, gdzie gcd (m, R) = 1, niech 

m’ = -m-1 mod R, i niech T będzie dowolną liczbą całkowitą, tak aby 0 ≤ T < mR. Jeśli U = Tm’ mod 

R, to (T + Um) /R jest liczbą całkowitą i a(T + Um) / R ≡ TR-1 (mod m).  

Uzasadnienie. T + Um ≡ T (mod m), a zatem (T + Um)R-1 ≡ TR-1 (mod m). Aby zobaczyć, że (T + 

Um)R-1 jest liczbą całkowitą, zauważ, że U = Tm’ + kR i m’m = -1 + lR dla niektórych liczb 

całkowitych k i l. Wynika z tego, że (T + Um) / R = (T + (T m’ + kR) m) / R = (T + T (-1 + lR) + 

kRm) = R = lT + km.  

14.30 Uwaga (implikacje faktu 14.29) 

(i) (T + Um) / R jest oszacowaniem dla TR-1 mod m. Ponieważ T < mR i U < R, wówczas (T + Um) 

/ R < (mR + mR) / R = 2m. Tak więc albo (T + Um) / R = TR-1 mod m lub (T + Um) / R = (TR-1 mod 

m) + m (tj. oszacowanie mieści się w obrębie m reszty). Przykład 14.31 pokazuje, że mogą wystąpić 

obie możliwości.  

(ii) Jeżeli wszystkie liczby całkowite są reprezentowane w podstawie b i R = bn, to TR-1 mod m 

można obliczyć za pomocą dwóch mnożeń o wielu dokładnościach (tj. U = T ⋅ m’ i U ⋅ m) i prostym 

przesunięciem w prawo  T + Um w celu dzoelenia według R. 

14.31 Przykład (redukcja Montgomery'ego) Niech m = 187, R = 190. Następnie R-1 mod m = 125, 

m-1 mod R = 63, a m’ = 127. Jeśli T = 563, to U = Tm’ mod R = 61 i (T + Um) / R = 63 = TR-1 mod. 

Jeśli T = 1125, to U = Tm’ mod R = 185 i (T + Um)/ R = 188 = (TR-1 mod m) + m. 

Algorytm 14,32 wylicza redukcję Montgomery'ego T = (t2n-1 …t1t0)b, gdy R = bn i m = (mn-1 … 

m1m0)b. Algorytm wykorzystuje domyślnie Fakt 14.29 przez obliczanie wielkości, które mają 

podobne właściwości do U = Tm’ mod R i T + Um, chociaż dwa ostatnie wyrażenia nie są obliczane 

jawnie. 

14.32 Algorytm redukcja Montgomery’ego 

WEJŚCIE: liczby całkowite m = (mn-1…m1m0)b z gcd(m,b) = 1, R = bn, m’ = -m-1 mod b, i T = (t2n-

1 …t1t0)b < mR. 

WYJŚCIE: TR-1 mod m. 

1. A ←T. (Notacja: A = (a2n-1 …a1a0)b ) 

2. Dla i od 0 do (n - 1) wykonaj następujące czynności: 

2.1 ui ← aim’ mod b. 

2.2 A ← A + uimbi. 

3. A ← A / bn. 

4. Jeśli A ≥ m, następnie A ← A -m. 

5. Powrót (A). 

14.33 Uwaga (komentarze na temat redukcji Montgomery'ego) 

(i) Algorytm 14.32 nie wymaga m’ = -m-1 mod R, tak jak fakt 14.29, ale raczej 

m’ = -m-1 mod b. Wynika to z wyboru R = bn. 



(ii) W kroku 2.1 algorytmu z i = l, A ma właściwość, która aj = 0, 0 ≤ j ≤ l-1. 

Etap 2.2 nie modyfikuje tych wartości, ale zastępuje al o 0. Wynika z tego, że w kroku 3, A jest 

podzielne przez bn. 

(iii) Przechodząc do etapu 3, wartość A jest równa T plus pewna wielokrotność m (patrz krok 2.2); 

tutaj A = (T + km) / bn jest liczbą całkowitą (patrz (ii) powyżej) i A≡ TR-1 (mod. M). Pozostaje 

wykazać, że A jest mniejsze niż 2m, tak że w krok 4 odejmujemy (a nie dzielimy). Przechodząc do 

etapu 3, Ale  stąd A < 2Rm. Przejście do etapu 4 (po podziale 

A przez R), A < 2m zgodnie z wymaganiami. 

14.34 Uwaga (wydajność obliczeniowa redukcji Montgomery'ego) Krok 2.1 i krok 2.2 algorytmu 

14.32 wymagają łącznie mmnożenia o pojedynczej precyzji n + 1. Ponieważ te kroki są wykonywane 

n razy, całkowita liczba multiplikacji o pojedynczej precyzji to n (n + 1). Algorytm 14.32 nie wymaga 

dzielenia o pojedynczej precyzji. 

14.35 Przykład (redukcja Montgomery'ego) Niech m = 72639, b = 10, R = 105, i T = 7118368. 

Tutaj n = 5, m’ = -m-1 mod 10 = 1, T mod m = 72385 i xTR-1 mod  m = 39796. Tabela poniżej 

wyświetla iteracje z kroku 2 w algorytmie 14.32. 

 

 
 

Mnożenie Mongomery’ego 

Algorytm 14.36 łączy redukcję Montgomery'ego (algorytm 14,32) i mnożenie wieoprecyzuyjne 

(algorytm 14.12), aby obliczyć redukcję Montgomery iloczynu dwóch liczb całkowitych. 

14.36 Algorytm Mnożenie w Mongolii 

WEJŚCIE: liczby całkowite m = (mn-1 … m1m0)b, x = (xn-1 …  xlx0)b, y = (yn-1 …y1y0)b z 0 ≤  x, y < 

m, R = bn z gcd (m, b) = 1, i m’ = -m-1 mod b. 

WYJŚCIE: mod xyR-1. 

1. A ← 0. (Notacja: A = (anan-1… a1a0)b.) 

2. Dla i od 0 do (n - 1) wykonaj następujące czynności: 

2.1 ui ← (a0 + xiy0)m’ mod b. 

2.2 A ← (A + xiy + uim) / b. 

3. Jeśli A ≥ m, następnie A ←A -m. 

4. Zwraca(A). 

14.37 Uwaga (częściowe uzasadnienie algorytmu 14.36). Przypuśćmy, że podczas i-tej iteracji 

kroku 2 0 ≤ A < 2m-1. Etap 2.2 zastępuje A  z (A + xiy + uim) / b; ale (A + xiy + uim) / b ≤ (2m - 2 + 

(b - 1) (m - 1) + (b - 1) m) / b = 2m - 1 - (1 / b). Stąd A < m - 1, uzasadniający krok 3. 

14.38 Uwaga (wydajność obliczeniowa algorytmu 14.36) Ponieważ A + xiy + uim jest 

wielokrotnością b, tylko przesunięcie w prawo jest wymagane do wykonania dzielenia  przez b w 

kroku 2.2. Etap 2.1 wymaga dwóch multiplikacji o pojedynczej precyzji, a krok 2.2 wymaga 2n. 

Ponieważ krok 2 jest wykonywany n razy, całkowita liczba mmnożeń o pojedynczej precyzji wynosi 

n (2 + 2n) = 2n (n + 1). 

14.39 Uwaga (obliczanie xy mod m z mno eniem Montgomery) Przypuśćmy, że x, y i m są n-

cyframi o podstawie b z 0 ≤ x , y < m. Zaniedbując koszt wstępnego obliczenia na wejściu, algorytm 

14.36 oblicza modulację xyR-1 z 2n(n + 1) multiplikacjami o pojedynczej precyzji. Zaniedbanie 

kosztu obliczenia R2 mod m i zastosowania algorytmu 14.36 do modemu xyR-1 mod m i  R2 mod m, 

xy mod m nieudanych obliczonych  operacji pojedynczej precyzji 4n(n + 1). Korzystanie z 



klasycznego mnożenia modułowego (algorytm 14.28) wymagałoby operacji 2n (n + 1) o pojedynczej 

precyzji i braku obliczeń wstępnych. W związku z tym klasyczny algorytm jest lepszy w przypadku 

mnożenia jednomodalnego; jednak pomnożenie Montgomerym jest bardzo skuteczne w przypadku 

modułowej potęgowania (Algorytm 14.94). 

 

14.40 Uwaga (redukcja Montgomery'ego a mnożenie Montgomery'ego) 

Algorytm 14.36 (mnożenie w Montgomery’ego) przyjmuje jako dane wejściowe dwie liczby n-

cyfrowe, a następnie przechodzi do przeplatania kroków mnożenia i redukcji. Z tego powodu 

algorytm 14.36 nie jest w stanie wykorzystać specjalnego przypadku, w którym całkowite liczby 

wejściowe są równe (tj. podnoszenie do kwadratu). Z drugiej strony, algorytm 14,32 (redukcja 

Montgomery'ego) przyjmuje jako dane wejściowe iloczyn dwóch liczb całkowitych, z których każda 

ma najwyżej n cyfr. Ponieważ algorytm 14.32 jest niezależny od mnożenia wieloprocesorowego, 

przed etapem redukcji można zastosować algorytm szybszego kwadratu, taki jak algorytm 14.16. 

14.41 Przykład (mnożenie Montgomery) W algorytmie 14,36, niech m = 72639, R = 105, x = 5792, 

y = 1229. Tutaj n = 5, m’ = -m-1 mod 10 = 1, a mod xyR-1 m = 39796.  Zauważ, że m i R są takie same 

jak w przykładzie 14.35, podobnie jak xy = 7118368. Tabela wyświetla kroki w algorytmie 14.36. 

 

 
 

14.3.3 Redukcja Barretta 

Redukcja Barrett (Algorithm14.42) oblicza r = x mod m przy danych x i m. Algorytm wymaga 

wstępnego obliczenia ilości μ = [b2k/m]; korzystne jest wykonanie wielu redukcji za pomocą 

pojedynczego modułu. Na przykład każde szyfrowanie RSA dla jednego obiektu wymaga 

zmniejszenia modulo modułu publicznego modułu tego obiektu. Obliczenie wstępne wymaga stałej 

pracy, która jest nieistotna w porównaniu do modułowego kosztu potęgowania. Zazwyczaj podstawa 

b jest wybrana tak, aby była zbliżona do rozmiaru słowa procesora. W związku z tym przyjmij b > 3 

w algorytmie 14.42 (patrz uwaga 14.44 (ii)). 

14.42 Algorytm Modułowa redukcja Barretta 

WEJŚCIE: dodatnie liczby całkowite x = (x2k-1,…, xlx0)b, m = (mk-1 … m1m0)b (z mk-1 ≠ 0), i μ = 

[b2k/ m]. 

WYJŚCIE: r = x mod m. 

1. q1 ← [x / bk-1], q2 ← q1 ⋅ μ , q3 ← [q2 / bk + 1]. 

2. r1 ← x mod bk + 1, r2 ← q3 ⋅ m mod bk + 1, r ← r1 - r2. 

3. Jeśli r < 0, wówczas r ← r + bk + 1. 

4. Podczas gdy r ≥ m zrób : r ← r-m. 

5. Zwaca (r). 

14.43 Fakt Przez algorytm podziału (definicja 2.82) istnieją liczby całkowite Q i R takie, że x = Qm 

+ R i 0 ≤  R < m. W kroku 1 algorytmu 14.42 spełniona jest następująca nierówność: Q – 2 ≤  q3 ≤ 

Q. 

14.44 Uwaga (częściowe uzasadnienie poprawności redukcji Barretta) 

(i) Algorytm 14.42 opiera się na obserwacji, że[x / m: można zapisać jako Q = 

. Co więcej, Q może być przybliżone przez wielkość 

. Fakt 14,43 gwarantuje, że q3 nigdy nie jest większy od prawdziwego 

ilorazu Q i jest 2 razy mniejszy.  

(ii) W kroku 2 obserwuj, że -bk + 1 < r1 - r2 < bk + 1, r1 - r2 ≡ (Q-q3)m + R(mod bk + 1) i 0 ≤ (Q-q3)m + R 



< 3m <bk + 1 ponieważ m < bk i 3 < b. Jeśli r1 -r2 ≥ 0, a następnie r1-r2 = (Q-q3) m + R. Jeśli r1-r2 < 0, 

to r1-r2 + bk + 1 = (Q-q3)m + R. W każdym przypadku, etap 4 powtarza się co najwyżej dwukrotnie, 

ponieważ 0 ≤ r < 3m. 

14.45 Uwaga (wydajność obliczeniowa redukcji Barretta) 

(i) Wszystkie dzielenia przeprowadzane w algorytmie 14.42 są prostymi przesunięciami w prawo od 

reprezentacji podstawy b. 

(ii) q2 służy tylko do obliczenia q3. Ponieważ najmniej znaczące cyfry q2 k + 1 nie są 

potrzebne do określenia q3, tylko częściowe wielokrotne mnożenie (tj. q1⋅ μ) jest konieczne. Jedyny 

wpływ najmniej znaczących cyfr k + 1 na wyższą kolejność cyfr jest przenoszona z pozycji k + 1 do 

pozycji k + 2. Pod warunkiem, że podstawa b jest wystarczająco duża w odniesieniu do k, to 

przenoszenie może być dokładnie obliczone tylko przez obliczanie cyfr w pozycjach k i k + 1. 1 W 

związku z tym najmniej znaczące cyfry k-1 q2 nie musi być obliczane. Ponieważ μ i q1 mają najwyżej 

k + 1 cyfr, określenie q3 wymaga co najwyżej  mnożenie o 

pojedynczej precyzji. 

(iii) W kroku 2 algorytmu 14.42 r2 można również obliczyć za pomocą mnożenia wieloprecyzyjnego 

który szcuje tylko najmniej znaczące cyfry k + 1 z  q3 ⋅ m. Można to zrobić w co najwyżej  

mnożeniach o pojedynczej precyzji. 

14.46 Przykład (redukcja Barretta) Niech b = 4, k = 3, x = (313221)b, i m = (233)b (tj. x = 3561 i 

m = 47). Wtedy μ = [46 / m] = 87 = (1113)b, q1 = [ (313221)b = 42] = (3132)b, q2 = (3132)b ⋅ (1113)b 

= (10231302)b, q3 = (1023)b, r1 = (3221) b, r2 = (1023)b ⋅ (233)b mod b4 = (3011)b, a r = r1 - r2 = (210)b. 

Zatem x mod m = 36. 

14.3.4 Metody redukcji dla modułów o specjalnej postaci 

Gdy moduł ma specjalną (dostosowaną) postać, można zastosować techniki redukcji, aby umożliwić 

wydajniejsze obliczenia. Przypuśćmy, że moduł m  jest liczbą całkowitą b t-cyfr o podstawie b 

dodatnią, w postaci m = bt - c; gdzie c jest l-cyfrową liczbą dodatnią o podstawie b ( dla pewnego l <  

<t). Algorytm 14,47 oblicza x mod m dla dowolnej dodatniej liczby całkowitej x, stosując tylko 

przesunięcia, dodawanie i mnożenie o pojedynczej precyzji liczb o podstawowie b. 

14.47 Algorytm Redukcja modulo m = bt - c  

WEJŚCIE: a o podstawie b, dodatnia liczba całkowita x, i moduł m = bt - c, gdzie c jest l-cyfrową 

liczbą całkowitą o podstawie  b dla niektórych l <t. 

WYJŚCIE: r = x mod m. 

1. q0 ← [x / bt], r0 ← x - q0bt, r ← r0, i ←  0. 

2. Podczas qi > 0 wykonaj następujące czynności: 

2.1 qi + 1 ← [qic / bt], ri + 1 ← qic - qi + 1bt. 

2.2 i ← i + 1, r ← r + ri. 

3. Podczas gdy r ≥ m: r← r-m. 

4.Zwraca (r). 

14.48 Przykład (redukcja modulo bt - c) Niech b = 4, m = 935 = (32213)4, i x = 31085 = 

(13211231)4. Ponieważ m = 45 - (1121)4, weź c = (1121)4. Tutaj t = 5 i l = 4. 

Tabela 14.9 przedstawia ilorazy i reszty wygenerowane przez algorytm 14.47. Na początku kroku 3 

r = (102031)4. Ponieważ r > m, krok 3 oblicza r -m = (3212)

 
14.49 Fakt (zakończenie) W przypadku niektórych liczb całkowitych s ≥ 0, qs = 0; stąd kończy się 

algorytm 14.47.  

Uzasadnienie. qic = qi + 1bt + ri + 1, i ≥ 0. Ponieważ c < bt, qi = (qi + 1bt / c) + (ri + 1 / c)> qi + 1. Ponieważ 

qi są liczbami całkowitymi nieujemnymi, które bezwzględnie maleją wraz ze wzrostem, jest pewna 



liczba całkowita s ≥ 0 taka, że qs = 0. 

 

14.50 Fakt (poprawność) Algorytm 14.47 kończy się prawidłową resztą modulo m.  

Uzasadnienie. Załóżmy, że s jest najmniejszym indeksem i, dla którego qi = 0 (tj. qs = 0). Teraz x = 

q0bt + r0 i qic = qi + 1bt + ri + 1, 0 ≤ i ≤ s - 1. Dodanie tych równań daje 

Ponieważ bt ≡ c (mod m), wynika z tego, że 

. Stąd powtarzamy odejmowanie m z  r =  daje prawidłową 

resztę. 

14.51 Uwaga (wydajność obliczeniowa redukcji modulo bt - c) 

(i) Załóżmy, że x ma 2t cyfr o podstawie b .Jeśli l ≤ t / 2, wtedy algorytm 14.47 wykonuje krok 2 co 

najwyżej s = 3 razy, wymagając 2 mnożeń przez c. Zasadniczo, jeśli l jest w przybliżeniu 

(s - 2)t / (s-1), następnie algorytm 14.47 wykonuje krok 2 około s razy. Tak więc algorytm 14.47 

wymaga mnożenia o pojedynczej precyzji sl. 

(ii) Jeśli c ma kilka niezerowych cyfr, to mnożenie przez c będzie relatywnie niedrogie. 

Jeśli c jest duże, ale ma kilka cyfr niezerowych, liczba iteracji algorytmu 14.47 będzie większy, ale 

każda iteracja wymaga bardzo prostego mnożenia. 

14.52 Uwaga (modyfikacje) Algorytm 14.47 może być modyfikowany, jeśli m = bt + c dla pewnej 

dodatniej liczby całkowitej c < bt: w kroku 2.2, zamień r  ← r + ri na r← r + (-1)iri. 

14.53 Uwaga (przy użyciu modułów specjalnego formularza) Wybór modułów RSA postaci bt ± 

c dla małych wartości c ogranicza wybór liczb pierwszych p i q. Należy również zachować ostrożność 

przy wyborze modułów specjalnego formularza, tak aby faktoring nie był znacznie łatwiejszy; 

wynika to z tego, że liczby tej postaci są bardziej podatne na faktoring za pomocą specjalnego sita 

pola liczbowego (patrz 3.2.7). Podobne stwierdzenie można uzyskać odnośnie do wyboru liczb 

pierwszych specjalnego formularza dla schematów kryptograficznych opartych na problemie 

logarytmu dyskretnego. 

14.4 Algorytm największe wspólne dzielnika 

Wiele sytuacji w kryptografii wymaga obliczenia największego wspólnego dzielnika (gcd) dwóch 

dodatnich liczb całkowitych (patrz definicja 2.86). Algorytm 2.104 opisuje klasyczny algorytm 

Euklidesa dla tego obliczenia. Liczby całkowite o pełnej dokładności, Algorithm2.104 wymaga 

podziału o wielu precyzjach w kroku 1.1, który jest stosunkowo kosztowną operacją. W tej sekcji 

opisano trzy metody obliczania gcd, które są bardziej wydajne niż klasyczne podejście z 

wykorzystaniem liczb o dużej precyzji. Pierwsza z nich jest nie-euklidesowa i jest określana jako 

binarny algorytm gcd (14.4.1). Chociaż wymaga więcej kroków niż klasyczny algorytm, binarny 

algorytm gcd eliminuje kosztowny obliczeniowo podział i zastępuje go elementarnymi zmianami i 

dodatkami. Algorytm gcd Lehmera (14.4.2) jest odmianą klasycznego algorytmu, bardziej 

dostosowanego do obliczeń o wielu dokładnościach. Binarna wersja rozszerzonego algorytmu 

Euklidesa jest podana w 14.4.3. 

14.4.1 Binarny algorytm gcd 

14.54 Algorytm Binarny algorytm gcd 

INPUT: dwie dodatnie liczby całkowite x i y z x ≥ y. 

WYJŚCIE: gcd (x,y). 

1. g ←1. 

2. Podczas gdy zarówno x, jak i y są równe, wykonaj następujące czynności: x ← x / 2, y ← y/ 2, g 

← 2g. 

3. Gdy x ≠ 0 wykonaj następujące czynności: 

3.1 Podczas gdy x jest parzyste, wykonaj: x ← x / 2. 

3.2 Gdy y jest parzyste, wykonaj: y ← y / 2. 

3.3 t ←|x – y| / 2. 

3.4 Jeśli x ≥ y wtedy x ← t; inaczej, y ← t. 

4. Zwraca (g⋅y). 

14.55 Przykład (binarny algorytm gcd) Poniższa tabela przedstawia kroki wykonane przez algorytm 



14.54 dla obliczania gcd (1764,868) = 28. 

 

 
 

14.56 Uwaga (wydajność obliczeniowa algorytmu 14.54) 

(i) Jeśli x i y są o podstawie2, to  dzielenia przez 2 są po prostu przesunięciami w prawo. 

(ii) Krok 3.3 dla liczb całkowitych o wielkiej prezyzji można obliczyć za pomocą algorytmu 14.9. 

1 4.4.2 Algorytm gcd Lehmera  

14.57 jest wariantem klasycznego algorytmu Euklidesa (algorytm 2.104) i jest dostosowany do 

obliczeń obejmujących liczby całkowite o dużej dokładności. Zastępuje wiele podziałów o wielu 

precyzjach dzięki prostszym operacjom o pojedynczej precyzji. Niech x i y będą dodatnimi liczbami 

całkowitymi w reprezentacji podstawy b, z x ≥ y. Bez utraty ogólności, załóżmy, że x i y mają taką 

samą liczbę bazowych cyfr b w całym algorytmie 14.57; może to wymagać wypełnienia cyfr 

wyższego rzędu y przy zerach. 

14.57 Algorytm  gcd Lehmera 

INPUT: dwie dodatnie liczby całkowite x i y w reprezentacji podstawy b, z x ≥ y. 

WYJŚCIE: gcd (x; y). 

1. Podczas gdy y ≥ b wykonaj następujące czynności: 

1.1 Ustaw,  na cyfry wyższego rzędu z x i y, odpowiednio ( może być 0). 

1.2 A ←1, B ← 0, C ← 0, D ← 1. 

1.3 Podczas gdy  i , wykonaj następujące czynności: 

 
Jeśli q ≠ q’, przejdź do kroku 1.4. 

 
1.4 Jeśli B = 0, to T ← x mod y, x ← y, y ←T; w przeciwnym razie T ← Ax + By, u ← Cx + Dy, x 

←T, y ← u. 

2. Oblicz v = gcd (x; y) używając algorytmu 2.104. 

3. Zwraca (v). 

 

14.58 Uwaga (uwagi dotyczące implementacji algorytmu 14.57) 

(i) T jest zmienną o wielokrotnej precyzji. A, B, C, D i t są podpisanymi zmiennymi o pojedynczej 

precyzji; stąd jeden bit każdej z tych zmiennych musi być zarezerwowany dla znaku. 

(ii) Pierwsza operacja kroku 1.3 może spowodować przepełnienie ponieważ . 

Ta możliwość musi zostać uwzględniona. Jednym rozwiązaniem jest zarezerwowanie dwóch bitów 

więcej niż liczba bitów w jednej cyfrze dla każdego z elementów i  w celu uwzględnienia 

zarówno znaku, jak i możliwego przelewu. 

(iii) Dodawanie o wielokrotnej precyzji  kroku 1.4 są w rzeczywistości odejmowaniami, ponieważ 

AB ≤ 0 i CD ≤ 0. 

14.59 Uwaga (wydajność obliczeniowa algorytmu 14.57) 

(i) Krok 1.3 próbuje symulować wiele precyzyjnych podziałów za pomocą znacznie prostszych 

operacji pojedynczej operacji. W każdej iteracji etapu 1.3 wszystkie obliczenia są pojedynczą 

precyzją. Liczba iteracji w kroku 1.3 zależy od b. 

(ii) Zmniejszenie modułowe w etapie 1.4 jest operacją o wielu dokładnościach. Pozostałe operacje są 

wieloprecyzyjne, ale wymagają jedynie czasu liniowego, ponieważ są to mnożniki pojedynczej 

precyzji. 

14.60 Przykład (algorytm gcd Lehmer'a) Niech b = 103, x = 768 454 923 i y = 542 167 814. 

Ponieważ b = 103, cyfry wyższego rzędu x i y wynoszą odpowiednio  = 768 i  = 542. Tabela 



poniżęj przedstawia wartości zmiennych na różnych etapach algorytmu 14.57. Obliczenia 

pojedynczej precyzji (krok 1.3), gdy q = q’, pokazano w drugiej tabeli . Zatem gcd (x, y) = 1. 

 

 
 

 
 

14.4.3 Binarny rozszerzony algorytm gcd 

Podając liczby całkowite x i y, algorytm 2.107 oblicza liczby całkowite a i b takie, że ax + by = v, 

gdzie v = gcd (x, y). Ma tę wadę, że wymaga względnie kosztownych podziałów o wielu precyzjach, 

gdy x i y są liczbami całkowitymi o wielu dokładnościach. Algorytm 14.61 eliminuje ten wymóg 

kosztem kolejnych iteracji. 

14.61 Algorytm Rozszerzony binarny algorytm gcd 

WEJŚCIE: dwie dodatnie liczby całkowite x i y. 

WYJŚCIE: liczby całkowite a, b i v takie, że ax + by = v, gdzie v = gcd (x, y). 

1. g ←1. 

2. Gdy x i y są parzyte, wykonaj następujące czynności: x ← x / 2, y ← y / 2, g ←2g. 

3. u ←x, v ← y, A ←1, B ← 0, C← 0, D ← 1. 

4. Podczas gdy u  jest parzyste robisz co następuje: 

4.1 u ← u / 2. 

4.2 Jeśli A ≡ B ≡ 0 (mod 2), wtedy A ← A / 2, B ← B / 2; w przeciwnym razie A ← (A + y) / 2, B ← 



(B - x)/ 2. 

5. Podczas gdy v jest psrzyste, wykonaj następujące czynności: 

5.1 v ←v / 2. 

5.2 Jeśli C≡D≡ 0 (mod 2), wtedy C ← C / 2,D ← D/ 2; w przeciwnym razie C ← (C + y)/2, 

D ← (D - x) / 2. 

6. Jeśli u ≥ v wtedy u ← u - v, A ← A - C, B ← B – D w przeciwnym razie v ← v - u, C ← C - A, D 

←D - B. 

7. Jeśli u = 0, to a ← C, b ← D i zwraca (a, b, g ⋅ v); w przeciwnym razie przejdź do kroku 4. 

14.62 Przykład (binarny rozszerzony algorytm gcd) Niech x = 693 i y = 609. Tabela poniższa 

przedstawia kroki w algorytmie14.61 dla obliczania liczb całkowitych a, b, v takie, że 693a + 609b 

= v, gdzie v = gcd (693,609 ). Algorytm zwraca wartość v = 21, a = -181 i b = 206. 

 

 
 

14.63 Uwaga (wydajność obliczeniowa algorytmu 14.61) 

(i) Jedynymi operacjami wielokrotnej precyzji wymaganymi dla algorytmu 14.61 są dodawanie i 

odejmowanie. Podział przez 2 jest po prostu przesunięciem w prawo binarnej reprezentacji. 

(ii) liczba bitów potrzebna do reprezentacji u lub v zmniejsza się o (co najmniej) 1, po co najwyżej 

dwóch iteracjach z etapów 4 - 7; tak więc algorytm przyjmuje najwyżej 2 ([lg x] + [lg y] + 2) takich 

iteracji. 

14.64 Uwaga (odwrotności multiplikatywne) Biorąc pod uwagę dodatnie liczby całkowite m i a, 

często trzeba znaleźć liczbę całkowitą z ∈ ℤm tak, aby az ≡ 1 (mod m), jeśli taka liczba całkowita 

istnieje. z nazywa się odwrotnością mnożenia modulo m (patrz definicja 2.115). Na przykład, 

skonstruowanie klucza prywatnego dla RSA wymaga obliczenia liczby całkowitej d takiej, że ed ≡ 1 

(mod (p - 1) (q - 1)) (patrz algorytm 8.1). Algorytm 14.61 dostarcza wydajną obliczeniowo metodę 

wyznaczania z danych a i m, ustawiając x = m i y = a. Jeśli gcd (x; y) = 1, to po zakończeniu, z = D, 

jeśli D > 0, lub z = m + D, jeśli D < 0; jeśli gcd (x; y) ≠ 1, wówczas a nie jest odwracalnym modulo 

m. Zauważ, że jeśli m jest nieparzyste, nie jest konieczne obliczanie wartości A i C. Wygląda na to, 

że krok 4 algorytmu 14.61 wymaga zarówno A, jak i B w celu podjęcia decyzji, która sprawa w kroku 

4.2 jest wykonywana. Ale jeśli błędny i B jest równy, A musi być równy; w związku z tym decyzję 

można podjąć przy użyciu parytetów B i m. 

Przykład 14.65 ilustruje algorytm 14.61 dla obliczania odwrotności multiplikatywnej. 

14.65 Przykład (odwrotność multiplikatywna) Niech m = 383 i a = 271. Tabela poniższa ilustruje 

kroki algorytmu 14.61 dla obliczania 271-1 mod 383 = 106. Należy zauważyć, że wartości zmiennych 

A i C nie muszą być obliczane.  

 



 
 

14.5 Chińskie twierdzenie o resztach liczbach całkowitych 

Fakt 2.120 wprowadził chińskie twierdzenie o resztach (CRT), a Fakt 2.121 nakreślił algorytm do 

rozwiązywania powiązanego układu liniowych kongruencji. Chociaż opisana tam metoda znajduje 

się w większości podręczników na temat teorii liczb elementarnych, nie jest to metoda z wyboru dla 

dużych liczb całkowitych. Algorytm Garnera (algorytm 14.71) ma pewne zalety obliczeniowe. 14.5.1 

opisuje alternatywną reprezentację nieujemnych liczb całkowitych, nazywaną reprezentacją 

modułową, która pozwala na pewne korzyści obliczeniowe w porównaniu ze standardowymi 

reprezentacjami podstawy. Algorytm 14.71 udostępnia technikę przekształcania liczb z reprezentacji 

modularnej na bazową 

14.5.1 Systemy numerów pozostałości 

W poprzednich sekcjach nieujemne liczby całkowite zostały przedstawione w notacji podstawy  b. 

Alternatywnym środkiem jest użycie reprezentacji mieszanej podstawy. 

14.66 Fakt Niech B będzie ustaloną dodatnią liczbą całkowitą. Niech m1, m2,…, mt być dodatnimi 

liczbami całkowitymi takimi, że gcd(mi , mj) = 1 dla wszystkich i ≠ j, a . Następnie 

każda liczba całkowita x, 0 ≤ x < B, może być jednoznacznie reprezentowane przez ciąg liczb 

całkowitych v(x) = (v1 , v2 ,…, vt), gdzie vi = x mod mi, 1≤ i ≤ t. 

14.67 Definicja Odnosząc się do Faktu 14.66, v(x) nazywane jest reprezentacją modułową lub 

reprezentacją x dla modów m1, m2, …, mt. Zestaw reprezentacji modułowych dla wszystkich liczb 

całkowitych x w zakresie 0 ≤ x < B nazywa się systemem liczb reszt. Jeśli v(x) = (v1,v2, …,vt) i v(y) 

= (u1,u2, …,ut), definiujemy  v(x) + v(y) = (w1,w2, …,wt) gdzie wi = vi + ui mod mi, a v(x) ⋅ v(y) = 

(z1,z2, …,zt) gdzie zi = vi ⋅ ui mod mi. 

14.68 Fakt Jeśli 0 ≤ x; y < M, wtedy v((x + y) mod M) = v (x) + v (y) i v((x ⋅ y) mod M) = 

v(x) ⋅ v (y). 

14.69 Przykład (reprezentacja modułowa) Niech M = 30 = 2 x 3 x 5; tutaj, t = 3, m1 = 2, m1 = 3, i 

m3 = 5. Tabela  pokazuje każdą resztę modulo 30 wraz z powiązaną z nią reprezentacją modułową. 

 

 

 
Jako przykład Faktu 14.68, zauważ, że 21 + 27 ≡18 (mod 30) i (101) + (102) = (003). Również 22 ⋅ 
17 ≡ 14 (mod 30) i (012) ⋅ (122) = (024).  

14.70 Uwaga (wydajność obliczeniowa reprezentacji modułowej do dekodowania RSA) 

Załóżmy, że n = pq, gdzie p i q są odrębnymi liczbami pierwszych. Fakt 14.68 implikuje, że xd mod 

n można obliczyć w postaci modułowej jako vd(x); to znaczy, jeśli v(x) = (v,1; v2) w odniesieniu do 

modułów m1 = p, m2 = q, to vd(x) = (vd
1 mod p, vd

2 mod q). Ogólnie rzecz biorąc, obliczenie vd
1 mod 



p i vd
2 mod q jest szybszy niż obliczanie xd mod n. W przypadku RSA, jeśli p i q są częścią klucza 

prywatnego, reprezentacja modułowa może zostać wykorzystana do poprawy wydajności 

odszyfrowywania i generowania sygnatur (patrz Uwaga 14.75). Konwersja liczby całkowitej x z 

podstawowej reprezentacji b do reprezentacji modułowej jest łatwo realizowana przez zastosowanie 

algorytmu redukcji modularnej do obliczenia vi = x mod mi, 1≤ i ≤ t. Modułowe reprezentacje liczb 

całkowitych w ℤm mogą ułatwiać niektóre wydajności obliczeniowe, pod warunkiem, że konwersja 

ze standardowej reprezentacji radialnej i odwrotnie jest stosunkowo wydajna. Algorytm 14.71 opisuje 

jeden sposób konwersji z reprezentacji modułowej z powrotem do standardowej reprezentacji 

podstawy 

14.5.2 Algorytm Garnera 

Algorytm Garnera jest skuteczną metodą wyznaczania x, 0 ≤ x < M, podane v(x) = 

(v1, v2,…,vt), reszty x modulo par  modułów liczb względnie pierwszych m1, m2,…, mt.  

14.71 Algorytm Garnera dla CRT 

INPUT: dodatnia liczba całkowita , przy gcd (mi , mj) = 1 dla wszystkich i ≠ j 

oraz reprezentacja modułowa v(x) = (v1, v2,…,vt) z x dla mi. 

WYJŚCIE: liczba całkowita x w reprezentacji podstawy b. 

1. Dla i od 2 do t wykonaj następujące czynności: 

1.1 Ci ← 1. 

1.2 Dla j od 1 do (i - 1) wykonaj następujące czynności: 

u ← m-1
j mod mi (użyj algorytmu 14.61). 

Ci ←u ⋅ Ci mod mi. 

2. u ← v1, x ← u. 

3. Dla i od 2 do t wykonaj następujące czynności:  

4. Zwraca  (x). 

14.72 Fakt x zwrócony algorytmem 14.71 spełniający  0 ≤  x < M, x ≡ vi (mod mi), 1≤ i  ≤ t. 

14.73 Przykład (algorytm Garnera) Niech m1 = 5, m2 = 7, m3 = 11, m4 = 130,M = 

  i v (x) = (2, 1, 3, 8). Obliczone stałe Ci to C2 = 3, C3 = 6, i C4 = 5. Wartości (i, u,  

x) obliczone w kroku 3 algorytmu 14.71 są  to (1, 2, 2), (2, 4, 22), (3, 7, 267) i (4, 5, 2192). W związku 

z tym reprezentacja modalna v(x) = (2, 1, 3, 8) odpowiada liczbie całkowitej x = 2192. 

14.74 Uwaga (wydajność obliczeniowa algorytmu 14.71) 

(i) Jeżeli algorytm Garnera jest używany wielokrotnie z tym samym modułem M i takimi samymi 

współczynnikami M, wówczas krok 1 można uznać za obliczenie wstępne, wymagające zapisania t-

1 liczb. 

(ii) Klasyczny algorytm dla CRT (Algorithm 2.121) zazwyczaj wymaga modułowej redukcji z 

modułem M, natomiast algorytm 14.71 nie. Załóżmy że M to kt-bitowa  liczba całkowita a mi to  k-

bitowa liczba całkowita. Modularna redukcja przez M zabiera O (kt)2) operacje bitowych, podczas 

gdy modułowa redukcja przez mi wykonuje operacje bitowe O(k2). Ponieważ Algorytm 14.71 robi 

tylko modularną redukcję za pomocą mi, 2 ≤ i ≤ t, zajmuje O(tk2) operacji bitowych w sumie dla fazy 

redukcji, a zatem są bardziej wydajne. 

14.75 Uwaga (odszyfrowanie RSA i generowanie sygnatur) 

(i) (szczególny przypadek dwóch modułów) Algorytm 14.71 jest szczególnie wydajny w przypadku 

modułów RSA n = pq, gdzie m1 = p i m2 = q są odrębnymi liczbami początkowymi. Krok 1 oblicza 

pojedynczą wartość C2 = p-1 mod q. Krok 3 jest wykonywany jednokrotnie: u = (v2 - v1)C2 mod q and 

x = v1 + up. 

(ii) (potęgowanie RSA) Przypuśćmy, że p i q są t-bitowymi liczbami pierwszymi i niech n = pq. Niech 

d będzie 2-bitowym kluczem prywatnym RSA. Odszyfrowywanie RSA i generowanie sygnatur 

obliczają xd mod n dla niektórych x ∈ ℤn. Przypuśćmy, że mnożenie modularne i podnoszenie do 

kwadratu wymagają k2  operacji bitowych operacje na wejściach k-bitowych i wymaga potęgowania 

z wykładnikiem k-bitowym około 3/2k . mnożeń i potęgowań (patrz uwaga 14.78). Następnie 

obliczamy xd mod n wymaga około 3/2(2t)3 = 12t3 operacji bitowych. Skutecznym podejściem jest 

obliczenie xdp mod p i xdq mod q (gdzie dp = d mod (p - 1) i dq = d mod (q - 1)), a następnie użyj 



algorytmu Garnera do skonstruowania xd mod pq. Chociaż ta procedura wymaga dwóch potęgowań, 

każda z nich jest znacznie wydajniejsza, ponieważ moduły są mniejsze. Zakładając, że koszt 

algorytmu 14.71 jest pomijalny w odniesieniu do potęgowań, obliczanie xd mod n wynosi około 3 

 razy szybciej. 

14.6 Podnoszenie do kwadratu 

Jedną z najważniejszych operacji arytmetycznych w kryptografii z kluczem publicznym jest 

podnoszenie do kwadratu . Schemat RSA (8.2) wymaga potęgowania w ℤm dla pewnej dodatniej 

liczby całkowitej m, natomiast uzgadnianie klucza Diffiego-Hellmana (12.6.1) i schemat szyfrowania 

ElGamal (8.4) używają potęgowania w ℤp dla niektórych dużych liczb pierwszych p. Jak wskazano 

w 8.4.2, szyfrowanie ElGamal można uogólnić na dowolną skończoną grupę cykliczną. W tej sekcji 

omówiono metody obliczania wykładniczego ge, gdzie podstawa g jest elementem skończonej grupy 

G (2,5.1), a wykładnik e jest nieujemną liczbą całkowitą. Czytelnik, który czuje się niekomfortowo 

z ustawieniem grupy ogólnej, może uważać G za ℤ*
m; to znaczy, czyta ge jako ge mod m. Skuteczna 

metoda pomnożenia dwóch elementów w grupie G jest niezbędna do przeprowadzenia wydajnego 

potęgowania. Najbardziej naiwnym sposobem obliczania ge jest wykonywanie multiplikacji e-1 w 

grupie G. W przypadku aplikacji kryptograficznych kolejność grupy G zwykle przekracza 2160 

elementów i może przekroczyć 21024. Większość opcji e jest na tyle duża, że niemożliwe byłoby 

obliczenie ge przy użyciu kolejnych mnożników e - 1 przez g. Istnieją dwa sposoby na skrócenie czasu 

niezbędnego do przeprowadzenia potęgowania. Jednym ze sposobów jest zmniejszenie czasu na 

pomnożenie dwóch elementów w grupie; drugim jest zmniejszenie liczby mnożeń używanych do 

obliczenia ge. Idealnie byłoby zrobić jedno i drugie. W tej sekcji omówiono trzy typy algorytmów 

potęgowania 

1. podstawowe techniki potęgowania. Dozwolone są arbitralne wybory podstawy g i wykładnika e. 

2. Wykładnicze potęgi potęgowe. Wykładnik e jest ustalony i dozwolone są arbitralne wybory 

podstawy g. Systemy szyfrowania i deszyfrowania RSA korzystają z takich algorytmów. 

3. stałe algorytmy potęgowania. Podstawa g jest ustalonym i arbitralnym wyborem wykładnik e jest 

dozwolony. Systemy szyfrowania i podpisów ElGamal oraz uzgadnianie klucza Diffie- Hellman 

korzystają z takich algorytmów. 

14.6.1 Techniki ogólnej potęgowania 

Ta sekcja zawiera algorytmy potęgowania ogólnego zastosowania, określane jako powtarzające się 

algorytmy kwadratowe i wielokrotne. 

(i) Podstawowe potęgowanie binarne i k-ar 

Algorytm 14.76 jest po prostu algorytmem 2.143 przekształconym pod względem arbitralnej 

skończonej abelowej grupy G z elementem tożsamości 1. 

14.76 Algorytm Potęgowanie binarne od prawej do lewej 

WEJŚCIE: element g ∈ G i liczba całkowita e ≥ 1. 

WYJŚCIE: ge. 

1. A ←1, S ← g. 

2. Podczas gdy e ≠ 0 wykonaj następujące czynności: 

2.1 Jeśli e jest nieparzyste, to A ← A⋅ S. 

2.2 e ← [e / 2]. 

2.3 Jeśli e ≠ 0 to S ←S ⋅S. 

3. Zwrot (A). 

14.77 Przykład (potęgowanie binarne z prawej do lewej) Poniższa tabela przedstawia wartości A, 

e i S podczas każdej iteracji algorytmu 14.76 dla obliczania g283 

 

 
14.78 Uwaga (wydajność obliczeniowa algorytmu 14.76) Niech t + 1 będzie długością bitową 



binarnej reprezentacji e, a niech wt(e) będzie liczbą 1 w tej reprezentacji. Algorytm 14.76 wykonuje 

t potęgowań i mnożeń wt(e) -1. Jeśli e jest wybrane losowo w zakresie 0 ≤ e < |G| = n wtedy można 

oczekiwać  około [lg n] potęgowań i ½([lg n]+ 1) mnożeń. (Przypisanie 1⋅ x  nie jest liczony jako 

mnożenie, ani operacja 1⋅  1 nie jest liczona jako potęgowanie.) Jeśli podnoszenie do kwadratu jest 

w przybliżeniu tak kosztowna jak dowolne mnożenie (patrz uwaga 14.18), to oczekiwana ilość pracy 

to około 3/2[lg n] mnożeń. Algorytm 14.76 oblicza A ⋅ S ilekroć e jest nieparzyste. Dla niektórych 

opcji g, A ⋅ g można obliczyć bardziej efektywnie niż A ⋅ S dla arbitralnego algorytmu S.  Algorytm 

14.79 to binarna potęgowanie od lewej do prawej, która zastępuje operację A ⋅ S (dla arbitralnego S) 

przez operację A⋅ g (dla stałego g). 

14.79 Algorytm potęgowania binarnego od lewej do prawej 

WEJŚCIE: g ∈ G i dodatnia liczba całkowita e = (etet-1 …e1e0)2. 

WYJŚCIE: ge. 

1. A ← 1. 

2. Dla i od t do 0 należy wykonać następujące czynności: 

2.1 A ← A  ⋅ A. 

2.2 Jeśli ei = 1, to A ← A  ⋅ g 

3. Zwrot (A). 

14.80 Przykład (potęgowanie binarne od lewej do prawej) Poniższa tabela pokazuje wartości A 

podczas każdej iteracji algorytmu 14.79 dla obliczania g283. Zauważ, że t = 8 i 283 = (100011011)2. 

 

 
 

14.81 Uwaga (wydajność obliczeniowa algorytmu 14.79) Niech t + 1 będzie długością bitową 

binarnej reprezentacji e, a niech wt(e) będzie liczbą 1 w tej reprezentacji. Algorytm 14.79 wykonuje 

t + 1 podnoszeń do kwadratu i mnożeń wt(e) -1 przez g. Liczba podnoszeni do kwadratu i mnożeń 

jest taka sama jak w algorytmie 14.76, ale w tym algorytmie mnożenie ma zawsze stałą wartość g. 

Jeśli g ma specjalną strukturę, to mnożenie może być znacznie łatwiejsze niż pomnożenie dwóch 

dowolnych elementów. Na przykład, częstą operacją w schematach klucza publicznego ElGamal jest 

obliczanie gk mod p, gdzie g jest generatorem ℤ *
p a p to duża liczba pierwsza. Obliczanie o 

wielokrotnej precyzji dokładnościach A ⋅ g może być wykonane w czasie liniowym, jeśli wybrano g, 

tak że może być reprezentowany przez liczbę całkowitą o pojedynczej dokładności (np. g = 2). Jeżeli 

podstawa b jest wystarczająco duża, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki generator istnieje. 

Algorytm 14.82, czasami nazywany metodą okna dla potęgowania, to uogólnienie algorytmu 14.79, 

który przetwarza więcej niż jeden bit wykładnika w iteracji. 

14.82 Algorytm potęgowania K-ary od lewej do prawej 

WEJŚCIE: g i e = (etet-1 ….e1e0)b, gdzie b = 2k dla niektórych k ≥ 1. 

WYJŚCIE: ge. 

1. Wstępne obliczenia. 

1,1 g0 ← 1. 

1.2 Dla i od 1 do (2k - 1) wykonaj: gi ← gi-1 ⋅g. (Tak więc, gi = gi.) 

2. A ← 1. 

3. W przypadku i od t do 0 należy wykonać następujące czynności: 

3.1 A  ← A2k. 

3.2 A ← A⋅ gei. 

4. Zwrot (A). 

W algorytmie 14.83 algorytm 14.82 zmodyfikowano nieznacznie, aby zmniejszyć ilość obliczeń 

wstępnych. Stosuje się następujący zapis: dla każdego i, 0 ≤ i ≤ t, jeśli ei ≠ 0, wtedy napisz ei = 2hiui 

gdzie ui jest nieparzyste; jeśli ei = 0, to pozwól hi = 0 i ui = 0. 

 



14.83 Algorytm Zmodyfikowana potęga K-ary od lewej do prawej 

WEJŚCIE: g i e = (etet-1 ….e1e0)b, gdzie b = 2k dla niektórych k ≥ 1. 

WYJŚCIE: ge. 

1. Wstępne obliczenia. 

1,1 g0 ←1, g1 ← g, g2 ← g2. 

1.2 Dla i od 1 do (2k-1 - 1) czy: g2i + 1 ← g2i-1⋅ g2. 

2. A ← 1. 

3. Dla i od t do 0 rób: A ← (A2k-hi ⋅ gui)2hi. 

4. Zwrot (A). 

14.84 Uwaga (potęgowanie k-ary z prawej do lewej) Algorytm 14.82 jest uogólnieniem algorytmu 

14.79. W podobny sposób algorytm 14.76 można uogólnić na przypadek k-ary. Jednak optymalizacja 

podana w algorytmie 14.83 nie jest możliwa dla uogólnionej metody potęgowania k-ary z prawej do 

lewej. 

(ii) potęgowanie okna przesuwnego 

Algorytm 14,85 redukuje również ilość obliczeń wstępnych w porównaniu do algorytmu 14.82, a 

ponadto zmniejsza średnią liczbę wykonanych mnożeń (z wyłączeniem krtani). k jest nazywany 

rozmiarem okna. 

14.85 Algorytmy potęgowanie okna przesuwnego 

WEJŚCIE: g, e = (etet-1 ….e1e0)2 z et = 1 i liczbą całkowitą k ≥ 1. 

WYJŚCIE: ge. 

1. Wstępne obliczenia. 

1,1 g1 ← g, g2 ← g2. 

1.2 Dla i od 1 do (2k-1 - 1) zrób : g2i + 1 ← g2i-1 ⋅ g2. 

2. A ← 1, i ← t. 

3. Podczas gdy i ≥ 0 wykonaj następujące czynności: 

3.1 Jeśli ei = 0, to wykonaj: A ← A2, i ← i - 1. 

3.2 Inaczej (ei ≠0), znaleźć najdłuższy łańcuch bitów eiei-1…el takie, że i-l + 1≤ k i el = 1, i wykonaj 

następujące czynności: 

A ←A2i-l + 1 ⋅ g (eiei-1 …el)2, i ←l - 1. 

4. Zwrot (A). 

14.86 Przykład (potęgowanie okna przesuwnego) Weź e = 11749 = (10110111100101)2 i k = 3. 

Tabela poniżej ilustruje kroki algorytmu 14.85. Zauważ, że metoda przesuwanego okna dla tego 

wykładnika wymaga trzech mnożeń, odpowiadających i = 7, 4 i 0. Algorytm14.79 wymagałby 

czterech mnożeń dla tych samych wartości k i e. 

 

 
14.87 Uwaga (porównanie algorytmów potęgowania) Niech t + 1 będzie długością e, a niech l + 1 

będzie liczbą słów k-bitowych utworzonych z e; to znaczy, l = [(t + 1)/ k] - 1 = [t / k]. Tabela poniższa 

zawiera podsumowanie liczby podnoszeni do kwadratu  i mnożeń wymaganych przez algorytmy 

14,76, 14,79, 14,82 i 14,83.  

 



 
 

Analiza liczby podnoszeni do kwadratu i mnożeń dla algorytmu 14.85 jest trudniejsza, choć jest to 

zalecana metoda. 

(i) (podnoszenie do kwadratu dla algorytmu 14.82) Liczba podnoszeni do kwadratu dla algorytmu 

14.82 to lk. Zauważ, że lk = [t / k]k = t - (t mod k). Wynika z tego, że t - (k - 1) ≤ lk ≤ t i że algorytm 

14.82 może zaoszczędzić aż do k -1 podnoszeń do kwadratu nad algorytmami 14.76 i 14.79. 

Optymalna wartość k w algorytmie 14.82 zależy od t.  

(ii) (podnoszenie do kwadratu dla algorytmu 14.83) Liczba podnoszeń do kwadratu dla algorytmu 

14.83 to lk + hl gdzie 0 ≤ hl ≤ t mod k. Ponieważ t- (k-1) ≤  lk ≤ lk + hl ≤  lk + (t mod k) = t lub t- (k-

1) ≤ lk + hl ≤ t, liczba podnoszeni do kwadratu dla tego algorytmu ma takie same ograniczenia jak w 

algorytmie 14.82. 

(iii) Równoczesne wielokrotne potęgowanie 

Istnieje wiele sytuacji, które wymagają obliczenia iloczynu kilku wykładników o różnych 

podstawach i różnych wykładnikach (na przykład weryfikacja sygnatur ElGamala, patrz uwaga 

14.91). Zamiast obliczać każdą wykładniczą osobno, algorytm 14.88 przedstawia metodę 

wykonywania ich jednocześnie. Niech e0 , e1, …, ek-1 to dodatnie liczby całkowite dla każdej długości 

bitowej t; niektóre z bitów wyższego rzędu niektórych wykładników mogą wynosić 0, ale istnieje co 

najmniej jedno ei, którego bit wyższego rzędu wynosi 1. 

Forma tablicy k x t EA (nazywana tablicą wykładniczą), której wiersze są binarnymi reprezentacjami 

wykładników ei, 0 ≤ i ≤ k - 1. Niech Ij będzie nieujemną liczbą całkowitą, której reprezentacja binarna 

jest j-tą kolumną, 1≤ j  ≤ t, z EA, gdzie bity niskiego rzędu znajdują się na górze kolumny. 

14.88 Algorytm Jednoczesne wielokrotne podnoszenie do potęgi 

INPUT: elementy grupy g0 , g1  …, gk-1 i nieujemne t-bitowe liczby całkowite e0, e1,…ek-1. 

WYJŚCIE: ge0
0 ge1

1… gek-1
k-1. 

1. Wstępne obliczenia. Dla i od 0 do (2k -1):  gdzie i = (ik-1, … . i0)2. 

2. A ←1. 

3. Dla i od 1 do t wykonać następujące czynności: A ← A ⋅ A, A ←A ⋅ GIi. 

4. Zwrot (A). 

14.89 Przykład (równoczesna wielokrotne potęgowanie) W tym przykładzie g30
0 g10

1 g24
2 jest 

obliczany przy użyciu algorytmu 14.88. Niech e0 = 30 = (11110)2, e1 = 10 = (01010)2, i e2 = 24 = 

(11000)2 .Macierz 3 x 5 EA to: 

 

 
 

Następna tabela wyświetla wstępnie obliczone wartości z kroku 1 algorytmu 14.88. 

 

 
 

Ostatecznie, wartość A na końcu każdej iteracji z etapu 3 pokazano w poniższej tabeli. Tu I1 = 5, I2 = 

7, I3 = 1 , I4 =3 i I= 0 



 
 

14.90 Uwaga (wydajność obliczeniowa algorytmu 14.88) 

(i) Algorytm 14.88 oblicza ge0
0ge1

1…gek-1
k-1 (gdzie każde ei jest reprezentowany przez t bit) przez 

wykonywanie t – 1 podnoszeń do kwadratu i co najwyżej (2k - 2) + t – 1 mnożeń. Mnożenie jest 

trywialne dla każdej kolumny składającej się z wszystkich zer. 

(ii) Nie wszystkie z Gi, 0 ≤ i ≤ 2k-1, muszą być wstępnie wyliczone, ale tylko dla tych, których 

reprezentacja binarna jest kolumną EA. 

14.91 Uwaga (weryfikacja podpisu ElGamala) Równanie weryfikacji podpisu dla schematu 

podpisu ElGamala (Algorytm 11,64) to  gdzie p jest dużą liczbą pierwszą, α 

generator ℤ*
p, αa jest kluczem publicznym, a (r,s) jest podpisem dla wiadomości m. Wydaje się, że do 

potwierdzenia równania potrzebne są trzy potęgowanie i jedno mnożenie. Jeśli t = [lg p] i Algorytm 

11.64, to liczba podnoszeń do kwadratu wynosi 3(t - 1), a liczba mnożeń wynosi średnio 3t/2. Dlatego 

można by oczekiwać około (9t-4) / 2 mnożeń  i podnoszeń do kwadratu modulo p. Algorytm 14.88 

może znacznie zmniejszyć liczbę obliczeń, jeśli równanie weryfikacji zostanie przepisane jako

. Biorąc g0 = α, g1 = α-a, g2 = r, i e0 = h(m) mod (p - 1), e1 = r mod (p 

- 1), e2 = -s mod (p - 1) w Algorytm 14.88, oczekiwana liczba mnożeń i podnoszeń do kwadratu to 

(t-1) + (6+ (7t / 8)) = (15t + 40) / 8. (W przypadku losowych wykładników można by oczekiwać, że 

średnio 7/8 kolumn EA będzie niezerowych i będzie wymagać nietrywialnego mnożenia.) Jest to 

tylko około 25% droższe niż pojedyncze  potęgowanie obliczone przez algorytmem 14.79 

 (iv) Zapis addytywny 

Algorytmy 14.76 i 14.79 zostały opisane w ustawieniu grupy multiplikatywnej. Algorytm 14.92 

wykorzystuje metodologię algorytmu 14.79 do wydajnego mnożenia w grupie dodatków G. (Na 

przykład grupa utworzona przez punkty na krzywej eliptycznej w obrębie pola skończonego używa 

notacji addytywnej). Mnożenie w grupie addytywnej odpowiada potęgowaniu w grupa 

multiplikatywna. 

14.92 Algorytm od lewej do prawej multiplikacji binarnej w grupie addytywnej 

WEJŚCIE: g ∈ G, gdzie znajduje się grupa addytywna, a dodatnia liczba całkowita e = (etet-1…e1e0)2. 

WYJŚCIE: e ⋅ g. 

1. A ← 0. 

2. Dla i od t do 0 należy wykonać następujące czynności: 

2.1 A ←A + A. 

2.2 Jeśli ei = 1 to A ← A + g. 

3. Zwraca (A). 

14.93 Uwaga (grupa dodatków ℤm) 

(i) Jeśli G jest grupą addytywną ℤm, wówczas algorytm 14.92 zapewnia metodę do wykonania 

mnożenie modularne. Na przykład jeśli a, b ∈ ℤm, następnie a ⋅ b mod m można obliczyć za pomocą 

algorytmu 14.92, przyjmując g = a i e = b, pod warunkiem, że b jest zapisane w postaci binarnej. 

(ii) Jeśli a, b ∈ ℤm, a następnie a < m i b < m. Akumulator A w algorytmie 14.92 nigdy nie zawiera 

liczby całkowitej równej 2m; w związku z tym modularna redukcja wartości w akumulatorze może 

być wykonane przez proste odjęcie, gdy A ≥ m; w związku z tym nie są wymagane żadne dzielenia. 

(iii) Algorytmy 14.82 i 14.83 można również wykorzystać do multiplikacji modularnej. W przypadku 

grupy dodatków ℤm), czas wymagany do mnożenia modułowego można poprawić kosztem 

wstępnego obliczenia tablicy reszt modulo m. Dla schematu potęgi lewostronnego k-ary tabela będzie 

zawierała 2k -1 reszt modulom. 

(v) Potęgowanie Montgomery 

W uwagach wprowadzających do x14.3.2 przedstawiono zastosowanie metody redukcji Montgomery 

do potęgowania. Algorytm 14.94 poniżej łączy algorytm 14.79 z algorytmem 14.36, aby podać 

algorytm potęgowania Montgomery'ego dla obliczania xe mod m. Zauważ, że definicja m’ wymaga, 



aby gcd(m, R) = 1. Dla liczb całkowitych u i v gdzie 0 ≤ u, v < m, zdefiniuj Mont (u,v), aby uvR-

1mod został obliczony algorytmem 14.3 6.  

14.94 Algorytm Montgomery potęgowanie 

WEJŚCIE: m = (ml-l…m0)b, R = bl, m’ = -m-1 mod b, e = (et…e0)2 z et = 1 i liczbą całkowitą x, 1? ≤ 

x < m. 

WYJŚCIE: xe mod m. 

1.  (R mod m i R2 mod m mogą być zapewnione jako dane 

wejściowe.) 

2. Dla i od t do 0 należy wykonać następujące czynności: 

2.1 A ← Mont (A, A). 

2.2 Jeśli ei = 1 to . 

3. A ← Mont (A, 1). 

4. Zwrot (A). 

14.95 Przykład (potęgowanie Montgomery'ego) Niech x, m i R będą liczbami całkowitymi 

odpowiednimi jako dane wejściowe do algorytmu 14.94. Niech e = 11 = (1011)2; tutaj, t = 3. W 

poniższej tabeli przedstawiono wartości A mod m na końcu każdej iteracji z etapu 2 i po kroku 3. 

 

 
14.96 Uwaga (wydajność obliczeniowa potęgowania Montgomery) 

(i) W tabeli 14.17 przedstawiono średnią liczbę multiplikacji o pojedynczej precyzji wymaganych dla 

każdego kroku algorytmu 14.94. 

 

 
 Oczekiwana liczba mnożeń o pojedynczej precyzji obliczających xe mod m za pomocą algorytmu 

14.94 wynosi 3l(l + 1) (t + 1). 

(ii) Każda iteracja kroku 2 w algorytmie 14.94 stosuje algorytm 14.36 o koszcie 2l(l + 1) multiplikacje 

o pojedynczej precyzji, ale bez podziałów o pojedynczej precyzji. Podobny algorytm do modułowej 

potęgowania na podstawie klasycznego mnożenia modułowego (Algorytm 14.28) podobnie 

wykorzystywałoby 2l(1 + 1) multiplikacje o pojedynczej precyzji na iterację ale także l pojedynczych 

precyzyjnych podziałów. 

(iii) Każdy z pozostałych algorytmów potęgowania omówionych w 14.6.1 można łączyć z redukcją 

Montgomery'ego, aby podać inne algorytmy potęgowania Montgomery'ego. 

 

14.6.2 Algorytmy potęgowania ze stałym wykładnikiem 

Istnieje wiele sytuacji, w których należy wykonać pewną liczbę potęgowań za pomocą stałego 

wykładnika. Przykłady obejmują szyfrowanie i deszyfrowanie RSA oraz deszyfrowanie ElGamal. 

Niniejszy podrozdział opisuje wybrane algorytmy, które poprawiają powtarzane algorytmy 

kwadratowe i mnożące z x14.6.1 przez zmniejszenie liczby mnożeń. 

(i) Łańcuchy dodawania 

Celem łańcucha dodawania jest zminimalizowanie liczby mnożeń wymaganych do potęgowania. 

14.97 Definicja Łańcuch dodający V o długości s dla dodatniej liczby całkowitej e jest sekwencją u0,  

u1,…, us dodatnich liczb całkowitych i powiązanej sekwencji w1,…, ws pary wi = (i1 , i2), 0 ≤ i1, i2 < i, 

mający następujące właściwości: 

(i) u0 = 1 i us = e; i 

(ii) dla każdego ui, 1≤ i ≤ s, ui = ui1 + ui2. 

14.98 Algorytm Wykładniczy łańcuch dodawania 



WEJŚCIE: element grupowy g, łańcuch dodawania V = (u0, u1,…, us) o długości s dla dodatniej liczby 

całkowitej e, i powiązanej sekwencji w1,…, ws, gdzie wi = (i1 ,i2). 

WYJŚCIE: ge. 

1. g0 ← g. 

2. Dla i od 1 do s: gi ← gi1 ⋅ gi2. 

3. Powrót (gs). 

14.99 Przykład (potęgowanie łańcucha dodawania) Łańcuch dodawania o długości 5 dla e = 15 

wynosi u0 = 1, u1 = 2, u2 = 3, u3 = 6, u4 = 12, u5 = 15. W poniższej tabeli przedstawiono 

wartości wi i gi podczas każdej iteracji algorytmu 14.98 dla obliczania g15. 

 

 
14.100 Uwaga (łańcuchy dodawania i reprezentacje binarne) Biorąc pod uwagę binarną 

reprezentację wykładnika e, stosunkowo proste jest skonstruowanie łańcucha dodawania 

bezpośrednio z tej reprezentacji. Łańcuchy zbudowane w ten sposób zazwyczaj nie zapewniają 

najkrótszego łańcucha dodawania możliwego dla danego wykładnika. Metody potęgowania opisane 

w 14.6.1 można sformułować w kategoriach łańcuchów dodawania, ale zazwyczaj nie jest to 

wykonywane. 

14.101 Uwaga (wydajność obliczeniowa potęgowania łańcucha dodawania) Z uwagi na łańcuch 

dodawania o długości s dla dodatniej liczby całkowitej e, algorytm 14.98 oblicza ge dla dowolnego g 

∈ G, g ≠1, stosując dokładnie s multiplikacje. 

14.102 Fakt Jeśli l jest długością najkrótszego łańcucha dodawania dla dodatniej liczby całkowitej 

e, to l ≥ (lg e + lg wt(e) - 2:13), gdzie wt(e) to liczba 1 w binarnej reprezentacji e. Górną granicę ([lg 

e] + wt(e) - 1) uzyskuje się przez skonstruowanie łańcucha dodawania dla e z jego binarnej 

reprezentacji. Ustalenie najkrótszego łańcucha dodawania dla e jest znanym NP-trudnym problemem 

 

(ii) Łańcuchy do dodawania wektorów 

Algorytmy 14.88 i 14.104 są przydatne do obliczania ge0
0 ge1

1… gek-1
k-1 gdzie g0 , g1 ,…,gk-1 są 

arbitralnymi elementami w grupie G i e0,e1, …,ek-1 są stałymi dodatnimi liczbami całkowitymi. 

Algorytmy te mogą być również użyte, gdy wykładniki niekoniecznie są wartościami stałymi (patrz 

Uwaga 14.91). Algorytm 14.104 wykorzystuje łańcuchy do dodawania wektorów. 

14.103 Definicja Niech s i k będą dodatnimi liczbami całkowitymi, a niech vi będą oznaczać k-

wymiarowy wektor nieujemnych liczb całkowitych. Uporządkowany zbiór V = {vi: -k + 1 ≤ i ≤ s} 

nazywa się łańcuchem wektorowym o długości s i wymiarze k, jeśli V spełnia następujące warunki: 

(i) Każdy vi , -k + 1 ≤ i ≤ 0, ma 0 w każdej pozycji współrzędnych, z wyjątkiem współrzędnych 

pozycja i + k - 1, czyli 1. (pozycje współrzędnych oznaczone są od 0 do k - 1.) 

(ii) Dla każdego vi, 1≤ i ≤ s, istnieje powiązana para liczb całkowitych wi = (i1 , i2) takich 

to -k + 1 ≤ i1, i2 < i i vi = vi1 + vi2 (i1 = i2 jest dozwolone). 

Przykład 14.105 ilustruje przykładowy łańcuch dodawania wektora. Niech V = {vi: -k + 1 ≤ 

i ≤ s} jest łańcuchem dodawania wektora o długości s i wymiarze k o związanej sekwencji w1,…, ws. 

Algorytm 14.104 oblicza ge0 0 ge1 1? ? ? gek-1 

k-1 gdzie vs = (e0; e1;:::; ek-1). 

14.104 Algorytm Potęgowanie łańcucha wektorów 

INPUT: elementy grupy g0, g1 ,…, gk-1 i łańcuch V dodawania wektora o długości s i wymiarze k o 

związanej sekwencji w1 ,…, ws, gdzie wi = (i1, i2). 

WYJŚCIE: ge0
0 ge1

1…gek-1
k-1 gdzie vs = (e0 , e1 ,…,ek-1). 

1. Dla i od (-k + 1) do 0 do: ai ←gi + k-1. 

2. Dla i od 1 do s: ai ←ai1 ⋅ ai2. 

3. Zwraca (as). 

14.105 Przykład (potęgowanie łańcucha dodawanego do wektora) Łańcuch dodawania wektora 



V o długości s = 9 i wymiarze k = 3 przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

 
Poniższa  tabela przedstawia wartości wi i ai podczas każdej iteracji kroku 2 w algorytmie 14.104 dla 

obliczenia g30
0 g10 

1 g24
2. Wymaganych jest dziewięć mnożeń 

 

 
 

14.106 Uwaga (wydajność obliczeniowa potęgowania łańcucha dodawanego do wektora) 

(i) (mnożenia) Algorytm 14.104 wykonuje dokładnie s mnożeń dla łańcucha wektorowego o długości 

s. Aby obliczyć ge0
0 ge1

1…gek-1
k-1 za pomocą algorytmu 14.104, chciałoby się znaleźć łańcuch 

dodawania wektora o długości s i wymiarze k z vs = (e0, e1, …, ek-1), gdzie s jest tak małe jak możliwe 

(patrz fakt 14.107). 

(ii) (przechowywanie) Algorytm 14.104 wymaga przechowywania pośredniego dla elementów ai, -k 

+1 ≤ i < t, przy t=tej iteracji kroku 2. Jeśli nie wszystkie są wymagane dla kolejnych iteracji, to nie 

muszą być przechowywane. Algorytm 14.88 podaje specjalny przypadek algorytmu 14.104, w 

którym pamięć pośrednia nie jest większa niż 2k - 1 wektorów wymiaru k. 

14.107 Fakt Minimalna wartość s w uwadze 14.106 (i) spełnia następujące ograniczenie, gdzie M = 

max{ei: 0 ≤ i ≤  k – 1} a c jest stałą: 

 

 
 

14.108 Przykład (łańcuchy dodawania wektora z reprezentacji binarnych) Łańcuch dodawania 

wektora zawarty w algorytmie 14.88 niekoniecznie musi mieć minimalną długość. Łańcuch 

dodawania wektora związany z Przykładem 14.89 jest przedstawiony w Tabeli poniżej. Łańcuch ten 

jest dłuższy niż ten użyty w Przykładzie 14.105. Zaletą algorytmu 14.88 jest to, że łańcuch wektorowy 

nie musi być jawnie dostarczany do algorytmu. W związku z tym algorytm 14.88 można zastosować 

bardziej ogólnie w sytuacjach, w których wykładniki niekoniecznie są naprawione.  

 

 
 

14.6.3 Stałe algorytmy potęgowania 

Przedstawione są trzy metody potęgowania, gdy podstawa g jest ustalona, a wykładnik e zmienia się. 

Dzięki stałej podstawie, wstępne obliczenia można zrobić raz i wykorzystać do wielu potęgowań. Na 

przykład uzgadnianie klucza Diffiego-Hellmana (protokół 12.47) wymaga obliczenia wartości αx  

gdzie α jest stałym elementem w ℤ*
p . Dla każdego z algorytmów opisanych w tej sekcji, {b0 , b1, …bt} 

jest zbiorem liczb całkowitych dla niektórych t ≥ 0, tak, że każdy wykładnik e ≥ 1 (odpowiednio 

ograniczony) można zapisać jako e =  gdzie 0 ≤ ei < h dla pewnej ustalonej dodatniej liczby 

całkowitej h. Na przykład, jeśli e jest dowolną (t + 1) – cyfrą całkowitą o podstawie b z b ≥ 2, wtedy 

bi = bi i h = b są możliwymi wyborami. Algorytmy 14.109 i 14.113 są dwiema metodami potęgowania 



o stałej podstawie. Oba wymagają wstępnego obliczenia  wykładników gb0; gb1,…,gbt, np. używając 

jednego z algorytmów z 14.6.1. Wstępne obliczenia potrzebne dla algorytmu 14.117 są bardziej 

zaangażowane i są wyraźnie opisane w algorytmie 14.116. 

(i) Metoda okienkowania o stałej podstawie 

Algorytm 14.109 przyjmuje jako dane wejściowe wstępnie obliczone wykładnicze gi = gbi, 0 ≤ i ≤ t, 

a dodatnie liczby całkowite h i , gdzie 0 ≤ ei < h, 0 ≤ i  ≤ ? t. Podstawą algorytmu jest 

obserwacja, że    

14.109 Algorytm Metoda okienkowania o stałej podstawie dla potęgowania 

WEJŚCIE :  

WYJŚCIE: ge. 

1. A ← 1, B ←1. 

2. Dla j od (h - 1) do 1 wykonaj następujące czynności: 

2.1 Dla każdego i dla którego ei = j zrób : B←B ⋅ gbi. 

2.2 A ← A⋅ B. 

3. Zwraca (A). 

14.110 Przykład (potęgowanie okienkowe z podstawową podstawą) Wstępnie obliczyć elementy 

grupy g1, g4, g16, g64, g256. Aby obliczyć ge dla e = 862 = (31132)4, weź t = 4, h = 4, a bi = 4i dla 0 ≤  i 

≤ 4, w algorytmie 14.109. Poniższa tabela pokazuje wartości A i B na końcu każdej iteracji kroku 2. 

 

 
 

14.111 Uwaga (wydajność obliczeniowa potęgowania okien o stałej podstawie) 

(i) (liczba mnożeń) Załóżmy, że t + h ≥ 2. Tylko multiplikacje w przypadku obu 

operandy są różne od 1 są zliczane. Krok 2.2 wykonuje się h-1 razy, ale przynajmniej 

jedna z tych multiplikacji obejmuje operand o wartości 1 (A jest inicjalizowane na 1). 

Ponieważ B jest również początkowo 1, co najwyżej t multiplikacje są wykonywane w kroku 2.1. 

Zatem algorytm 14.109 oblicza ge z co najwyżej t + h - 2 mnożeniami (patrz uwaga 14.112). 

(ii) (przechowywanie) Przechowywanie jest wymagane dla elementów grupy t + 1 gi, 0 ≤ i ≤ t. 

14.112 Uwaga (konkretny przypadek) Najbardziej oczywistym zastosowaniem algorytmu 14.109 

jest przypadek, w którym wykładnik e jest reprezentowany o podstawie b. Jeśli , to gi 

= gbi, 0 ≤ i ≤ t, są wstępnie obliczone. Jeśli e jest losowo wybrane z {0, 1, …, m-1}, wtedy t + 1 ≤  

[logbm] i średnio 1/b cyfry o podstawie b w e będzie równe 0. W tym przypadku spodziewana liczba 

mnożeń to b-1/b [logb m] + b - 3. Jeśli m jest 512-bitową liczbą całkowitą a b = 32, wtedy potrzebne 

jest średnio 128: 8 mnożeń, 132 w najgorszym przypadku; 103 wartości muszą zostać zapisane. 

(ii) Metoda euklidesowa o stałej podstawie 

Niech [x0, x1,…,xt} być zbiorem liczb całkowitych z t ≥ 2. Zdefiniuj M, aby być liczbą całkowitą w 

przedział [0, t] takie, że xM ≥ xi dla wszystkich 0 ≤  i ≤  t. Zdefiniuj N jako liczbę całkowitą w 

przedziale [0, t], N ≠ M, tak, że eN ≥ ei dla wszystkich 0 ≤ i ≤ t, i ≠ M. 

14.113 Algorytm Stała podstawowa metoda euklidesowa dla potęgowania 

WEJŚCIE: {gb0, gb1,…,gbt} i . 

WYJŚCIE: ge. 

1. Dla i od 0 do t wykonaj następujące czynności: gi ←gbi, xi ← ei. 

2. Wyznaczyć indeksy M i N dla {x0, x1, …,xt}. 

3. Podczas gdy xN ≠ 0 wykonaj następujące czynności: 

3.1  



3.2 Wyznacz wskaźniki M i N dla {x0, x1, …,xt}. 

4. Zwraca (gxM
M). 

14.114 Przykład (metoda Euklidesa) Ten przykład powtarza obliczenia ge, e = 862 wykonane w 

Przykładzie 14.110, ale teraz używa Algorytmu 14.113. Weź b0 = 1, b1 = 16, b2 = 256. Następnie e = 

(3, 5,14)16. Prekompiluj g1, g16, g256. Tabela ilustruje kroki wykonywane przez algorytm 14.113. 

Zauważ, że w tym przykładzie algorytm 14.113 ma wartość 8 

 

 
mnożeń, podczas gdy algorytm 14.109 potrzebuje tylko 6 do wykonania tego samego obliczenia. 

Wymagania dotyczące pamięci dla algorytmu 14.113 są jednak mniejsze. Łańcuch dodawania 

wektora (definicja 14.103) odpowiadający temu przykładowi jest przedstawiony w poniższej tabeli. 

 

 
 

14.115 Uwaga (metody euklidesowe oparte na stałej bazie a metody o stałej podstawie) 

(i) W większości przypadków iloraz q obliczony w kroku 3.1 algorytmu 14.113 wynosi 1. Dla a 

biorąc pod uwagę podstawę b, wymagania obliczeniowe tego algorytmu nie są znaczące większe niż 

w algorytmie 14.109. 

(ii) Ponieważ algorytm podziału jest logarytmiczny w rozmiarze wejść, algorytm 14.113 

może skorzystać z większej wartości h niż algorytm 14.109. Powoduje to mniej przechowywania dla 

wstępnie obliczonych wartości. 

(iii) Metoda grzebieniowa o stałej podstawie 

Algorytm 14.117 oblicza ge, gdzie e = (etet-1..e1e0)2, t ≥ 1. Wybierz liczbę całkowitą h, 1≤ h ≤ t + 1 i 

oblicza a = [(t + 1) /h]. Wybierz liczbę całkowitą v, 1≤ v ≤ a, i obliczyć b = [a/v]. Oczywiście, ah ≥ t 

+ 1. Niech X = Rh-1||Rh-2|| …||R0 być łańcuchem znaków utworzonym z e przez wypełnienie (jeśli to 

konieczne) e po lewej stronie z 0, tak, że X ma bitową długość ah i każde Ri, 0 ≤ i ≤ h-1, jest łańcuchem 

znaków o długości a. Formujemy macierz EA h x a  (nazywaną tablicą wykładniczą), gdzie wiersz i 

EA to łańcuch bitowy Ri, 0 ≤ i ≤ h-1. Algorytm 14.116 jest wstępnym obliczeniem wymaganym dla 

algorytmu 14.117. 

14.116 Algorytm wstępny obliczeń dla algorytmu 14.117 

WEJŚCIE: element grupy g oraz parametry h, v, a i b (zdefiniowane powyżej). 

WYJŚCIE: {G [j] [i]: 1 ≤  i < 2h  , 0 ≤  j < v}. 

1. Dla i od 0 do (h - 1) zrób : gi ← g2ia. 

2. Dla i od 1 do (2h - 1) (gdzie i = (ih-1…i0)2), wykonaj następujące czynności: 

2.1  

2.2 Dla j od 1 do (v - 1) należy: G [j] [i]  ← (G [0] [i])2jb. 

3. Zwraca ( ) 

Niech Ij,k, 0 ≤ k < b, 0 ≤  j < v, być liczbą całkowitą, której reprezentacja binarna jest kolumną 

(jb + k) z EA, gdzie kolumna 0 znajduje się po prawej stronie, a najmniej znaczące bity kolumny 



znajdują się u góry. 

14.117 Algorytm Stała metoda grzebieniowa do potęgowania 

INPUT: g, e i {G [j] [i]: 1 ≤ i < 2h , 0 ≤  j <v} (wstępnie obliczony w Algorytmie 14.116). 

WYJŚCIE: ge: 

1. A ← 1. 

2. Dla k od (b - 1) do 0 należy wykonać następujące czynności: 

2.1 A ← A ⋅ A. 

2.2 Dla j od (v - 1) do 0 zrób : A ← G [j] [Ij,k] ⋅  A. 

3. Zwraca (A). 

14.118 Przykład (metoda grzebieniowa z ustaloną bazą dla potęgowania) Niech t = 9 i h = 3; 

następnie a = [10/3] = 4. Niech v = 2; wtedy b = [a/v] = 2. Załóżmy, że wykładnik wejściowy do 

algorytmu 14.117 to e = (e9e8…e1e0)2. Tworzy łańcuch bitów X = x11x10… x1x0 gdzie xi = ei, 0 ≤ i ≤  

9, i x11 = x10 = 0. Poniższa tabela wyświetla macierz wykładników EA. 

 

 
Wstępnie obliczone wartości z algorytmu 14.116 są pokazane poniżej. Przypomnijmy, że gi = g2ia, 0 

≤ i < 3. 

 

 
 

Na koniec w poniższej tabeli przedstawiono kroki w algorytmie 14.117 dla EA. 

 

 
 

Ostatni rząd tabeli odpowiada  

14.119 Uwaga (wydajność obliczeniowa metody grzebienia stacjonarnego) 

(i) (liczba mnożeń) Algorytm 14.117 wymaga na przykład jednego mnożenia dla każda kolumna EA. 

Prawe kolumna EA wymaga mnożenia z wartością początkową 1 akumulatora A. Algorytm wymaga 

również podniesienie dp  kwadratu  akumulatora  A dla każdego k, 0 ≤  k < b, z wyjątkiem k = b - 1, 

gdy A ma wartość 1. Mnożenie multiplikacji przez 1, całkowita liczba nietrywialnych multiplikacji 

(w tym podnoszenie do  kwadratu) to co najwyżej a + b - 2. 

(ii) (przechowywanie) Algorytm 14.117 wymaga przechowywania dla wstępnie skompilowanej 

grupy v(2h - 1) elementy (algorytm 14.116). Jeśli podnoszenie do kwadratu jest porównywalnie prostą 

operacją mnożenia w grupie, a następnie oszczędność miejsca można osiągnąć przez 

przechowywanie tylko elementy grupy 2h -1 (tj. tylko te elementy obliczone w kroku 2.1 algorytmu 

14.116). 



(iii) (kompromisy) Ponieważ h i v są niezależne od liczby bitów w wykładniku, wybór tych 

parametrów może być dokonany w oparciu o ilość dostępnego magazynu w porównaniu z ilością 

czasu (określoną przez mnożenie) do wykonania obliczenia. 

14.7 Przekodowywanie wykładników 

Innym podejściem do zmniejszania liczby mnożeń w podstawowych powtarzanych algorytmach 

kwadratowych i mnożących (14.6.1) jest zastąpienie binarnej reprezentacji wykładnika e 

reprezentacją, która ma mniej niezerowych określeń. Ponieważ reprezentacja binarna jest unikalna 

(Fakt 14.1), znalezienie reprezentacji z mniejszą liczbą niezerowych składników wymaga użycia cyfr 

oprócz 0 i 1. Przekształcenie wykładnika z jednej reprezentacji na inną nazywa się przekodowaniem 

wykładniczym. W literaturze zaproponowano wiele technik rekodowania wykładników. Ta sekcja 

opisuje dwie możliwości: reprezentację ze znakami cyfrowymi (14.7.1) i reprezentację zastępującą 

łańcuchy znaków (14.7.2). 

14.7.1 Reprezentacja cyframi podpisanymi 

14.120 Definicja Jeżeli  gdzie di ∈ {0, 1, -1}, 0 ≤  ja ≤ t, następnie (dt…d1d0)SD jest 

nazywane reprezentacją z cyframi znakowanymi podstawą 2 dla liczby całkowitej e. W 

przeciwieństwie do reprezentacji binarnej, podpisana cyfra liczby całkowitej nie jest unikalna. 

Reprezentacja binarna jest przykładem reprezentacji zapisanej cyfrowo. Niech e będzie dodatnią 

liczbą całkowitą, której reprezentacja binarna to (et + 1etet-1,…e1e0)2, z et + 1 = et = 0. Algorytm 14.121 

konstruuje znakowaną cyfrowo reprezentację dla e mającą co najwyżej t + 1 cyfry i najmniejsza 

możliwa liczba warunków niezerowych. 

14.121 Algorytm Zapis cyfrowy z wykładnikiem 

WEJŚCIE: dodatnia liczba całkowita e = (et + 1etet-1,…e1e0)2 z et + 1 = et = 0. 

WYJŚCIE: podpisane cyfry (dt…d1d0)SD dla e. (Patrz definicja 14.120.) 

1. c0 ←0. 

2. Dla i od 0 do t wykonaj następujące czynności: 

2.1 ci + 1 ← [(ei + ei + 1 + ci) / 2], di ←ei + ci - 2ci + 1. 

3. Zwraca ((dt…d1d0)SD). 

 

14.122 Przykład (podpisane transkodowanie z wykładnikami) W tabeli poniżej  

 

 
wymieniono wszystkie możliwe dane wejściowe do i-tej iteracji z kroku 2 oraz odpowiednie wyjścia. 

Jeśli e = (1101110111)2, wówczas algorytm 14.121 generuje znakowaną cyfrową reprezentację e = 

, gdzie  = -1. Zauważ, że e = 29 + 28 + 26 + 25 + 24 + 22 + 2 + 1 = 210 - 27 - 

23 - 1. 

 

14.123 Definicja Podpisana cyfrowa reprezentacja liczby całkowitej e ma być rzadka, jeśli nie ma 

dwóch niezerowych wpisów sąsiadujących z reprezentacją. 

14.124 Fakt (rzadka,sygnowana cyfra) 

(i) Każda liczba całkowita e ma niepowtarzalną, rzadką, podpisaną cyfrową reprezentację. 

(ii) Rzadka, podpisana, cyfrowa reprezentacja e ma najmniejszą liczbę niezerowych wpisów spośród 

wszystkich postaci ze znakami cyfrowymi dla e. 

(iii) Podpisana cyfrowa reprezentacja wygenerowana przez algorytm 14.121 jest rzadka. 

14.125 Uwaga (wydajność obliczeniowa zapisanego wykładnika wykładniczego) 

(i) Wykładnik z podpisem cyfrowym, zgodnie z algorytmem 14.121, jest bardzo wydajna i może być 

wykonany przez wyszukiwanie tabeli (używając tabeli powyższej). 

(ii) Gdy e jest podane w postaci cyfr z podpisem cyfrowym, obliczanie ge wymaga zarówno g, jak i 



g-1. Jeśli g jest ustaloną zasadą, wówczas g-1 można wstępnie obliczyć. W przypadku zmiennej 

zmiennej g, chyba że g-1 można obliczyć bardzo szybko, przekodowanie wykładnika na reprezentację 

ze znakiem cyfrowym może nie być opłacalne. 

14.7.2 Reprezentacja zastępująca łańcuchy 

14.126 Definicja Niech k ≥ 1 być dodatnią liczbą całkowitą. Przyjmuje się, że nieujemna liczba 

całkowita e ma k-ary reprezentującą zastępczą nazwę ciągu (ft-1ft-2 …f1f0)SR(k), oznaczoną SR(k), jeśli 

e =  i fi ∈ {2j - 1: 0 ≤  j ≤ k} dla 0 ≤  i ≤ t - 1. 

14.127 Przykład (nie wyjątkowość reprezentacji zastępujących łańcuchy) Reprezentacja 

zastępująca ciąg dla nieujemnej liczby całkowitej nie jest generalnie unikalna. Reprezentacja binarna 

jest reprezentacją zastępczą łańcucha 1-punktowego. Jeśli k = 3 i e = 987 = (1111011011)2, to niektóre 

inne zamienniki struny e to (303003003)SR(3), (1007003003)SR(3) i (71003003)SR(3).  

14.128 Algorytm k-ary reprezentacja zastępująca łańcuchy znaków 

WEJŚCIE : e = (et-1et-2…e1e0)2 i dodatnia liczba całkowita k ≥ 2. 

WYJŚCIE: e = (ft-1ft-2…f1f0)SR(k). 

1. Dla i od k do 2 wykonaj następujące czynności: zaczynając od najbardziej znaczącej cyfry 

e = (et-1et-2…e1e0), zamień każdy kolejny ciąg znaków i na ciąg znaków długość i składająca się z i - 

1 zer w pozycjach łańcuchów wyższego rzędu i liczba całkowita 2i - 1 w pozycji niskiej. 

2. Zwraca ((ft-1ft-2…f1f0)SR(k)). 

14.129 Przykład (zamiana łańcuchów k-ary) Załóżmy, że e = (110111110011101)2 i k = 3. 

Reprezentacje SR (3) e na końcu każdej z dwóch iteracji algorytmu 14.128 to (110007110000701) 

SR(3) i (030007030000701)SR(3).  

14.130 Potęgowanie algorytmu za pomocą reprezentacji SR(k) 

WEJŚCIE : liczba całkowita k ≥ 2, element g ∈ G, i e = (ft-1ft-2 …f1f0)SR(k). 

WYJŚCIE: ge. 

1. Wstępne obliczenia. Ustaw g1 ← g. Dla i od 2 do k zrób : g2i-1 ← (g2i-1-1)2 ⋅ g 

2. A ← 1. 

3. Dla i od (t - 1) do 0 należy wykonać następujące czynności: 

3.1 A ← A⋅ A. 

3.2 Jeśli fi ≠ 0 to A ← A⋅ gfi. 

4. Zwraca (A). 

14.131 Przykład (SR(k) w funkcji potęgowania binarnego od lewej do prawej) Niech e = 987 = 

(1111011011)2 i rozważ 3-rzędową reprezentację zastępczą ciągu (0071003003)SR(3). Obliczanie ge 

przy użyciu algorytmu 14.79 wymaga 9 podnoszeń do kwadratu i 7 mnożeń. Algorytm 14.130 

wymaga 2 podnoszeń do kwadratu i 2 mnożeń do obliczania g3 i g7, a następnie 7 podniesień do 

kwadratu i 3 mnożeń dla głównej części algorytmu. W sumie SR(3) dla e oblicza się z 9 

podkoszeniami do kwadratu i 5 mrożeniami 

14.132 Uwaga (wydajność obliczeniowa algorytmu 14.130). Obliczenia wstępne wymagają k - 1 

podniesień dla kwadratu i  k-1 mnożeń.  Algorytm 14.128 nie może zagwarantować reprezentacji SR 

(k) z minimalną liczbą niezerowych wpisów, ale w praktyce wydaje się, że daje reprezentacje, które 

są bliskie minimum. Heurystyczne argumenty wskazują, że losowo wybrany wykładnik t-bitowy 

będzie kodowany z odpowiednio dobraną wartością k do reprezentacji SR (k) posiadającej około t = 

4 wpisów niezerowych; w związku z tym oczekuje się wykonania podnoszenie do kwadratu t-1 w 

kroku 3 i około t / 4 mnożeń 



                                                    

ROZDZIAŁ PIĘTNASTY  :PATENTY I STANDARDY 

 

  

15.1 Wprowadzenie 

W niniejszej części omówiono dwa tematy, które mają znaczący wpływ na wykorzystanie 

kryptografii w praktyce: patenty i standardy. W najlepszym przypadku patenty kryptograficzne 

udostępniają publicznie dostępne informacje o znaczących nowych procesach i skutecznych 

technikach, podnosząc w ten sposób świadomość i promując ich wykorzystanie; w najgorszym 

przypadku ograniczają lub dławią stosowanie takich technik ze względu na wymogi licencyjne. 

Standardy kryptograficzne służą dwóm ważnym celom: ułatwianiu powszechnego stosowania dobrze 

kryptograficznych i dobrze przyjętych technik; oraz promowanie interoperacyjności między 

komponentami obejmującymi mechanizmy bezpieczeństwa w różnych systemach. Przegląd patentów 

podano w 15.2. Standardy są realizowane w 16,3. 

15.2 Patenty dotyczące technik kryptograficznych 

Wydano ogromną liczbę patentów kryptograficznych o bardzo różnym znaczeniu i zastosowaniu. W 

tym miejscu uwaga skupia się na podgrupie z naciskiem na niewygasające patenty o znaczeniu 

przemysłowym, obejmujące podstawowe techniki i specyficzne algorytmy i protokoły. Ponadto 

odnotowano kilka patentów o znaczeniu historycznym. W stosownych przypadkach podano krótki 

opis głównych roszczeń lub ujawnionych technik. Włączenie w niniejszym dokumencie ma na celu 

dostarczenie lekarzom praktycznych informacji na temat istnienia i zawartości dobrze znanych 

patentów, a także zilustrowanie natury patentów kryptograficznych w ogóle. Nie ma zamiaru 

przekazać żadnego osądu co do ważności wszelkich roszczeń. Ponieważ większość patentów jest 

ostatecznie składana w Stanach Zjednoczonych, podano numery patentowe Stanów Zjednoczonych i 

związane z nimi szczegóły. Dodatkowe informacje, w tym powiązane dokumenty w innych krajach, 

można znaleźć w bazach danych dotyczących patentów. W celu uzyskania dalszych szczegółów 

technicznych należy zapoznać się z oryginalnymi patentami (patrz 15.2.4).. 

Wygaśnięcie patentów 

Patenty amerykańskie są ważne przez 17 lat od daty wystawienia lub 20 lat od daty złożenia wniosku 

patentowego. W przypadku wniosków złożonych przed 8 czerwca 1995 r. (I niewykonanych w tym 

momencie) stosuje się dłuższy okres; 20-letnia zasada dotyczy wniosków złożonych po tej dacie. 

Dane priorytetowe 

Wiele krajów wymaga złożenia patentu przed publicznym ujawnieniem wynalazku; w USA 

zgłoszenie musi nastąpić w ciągu roku od ujawnienia. Duża liczba krajów jest stronami umowy 

patentowej, która uznaje daty pierwszeństwa. Patent złożony w takim kraju i złożony w innym takim 

kraju w ciągu jednego roku od niego, może zażądać daty pierwszego zgłoszenia jako daty 

priorytetowej dla późniejszego zgłoszenia. 

Zarys działu patentów 

Omówienie patentów podzielono na trzy główne podrozdziały. 15.2.1 odnotowuje pięć 

podstawowych patentów, w tym DES i podstawowe patenty dotyczące kryptografii z kluczem 

publicznym. 15.2.2 dotyczy dziesięciu znanych patentów, w tym tych na dobrze znanych szyfrach 

blokowych, funkcjach skrótu, schematach identyfikacji i podpisów. 15.2.3 obejmuje dziesięć 

dodatkowych patentów dotyczących różnych technik, o znaczeniu historycznym lub praktycznym. 

Wreszcie 15.2.4 dostarcza informacji na temat zamawiania patentów. 

15.2.1 Pięć podstawowych patentów 

Tabela poniżej  wymienia pięć podstawowych patentów kryptograficznych, które są fundamentalne 

dla obecnej praktyki kryptograficznej, z których trzy obejmują podstawowe idee kryptografii z 

kluczem publicznym. Te patenty są omawiane w porządku chronologicznym 

 



 
 

(i) Szyfr blokowy DES 

Patent Ehrsam et al. (3,962,539) obejmuje algorytm, który później stał się znany jako DES (7.4). 

Zapisano 24 lutego 1975 r., A obecnie wygasł, patent został przypisany do International Business 

Machines Corporation (IBM). W sekcji dotyczącej tła krótko opisano produkty opatentowane przez 

Feistela z 1974 r. (3 788 359) i Smitha (3 776 830), złożone odpowiednio w dniach 30 czerwca 1971 

r. I 2 listopada 1971 r. Należy zauważyć, że chociaż patent Feistela ujawnia szyfr produktu, który 

łączy zależne od klucza liniowe i nieliniowe transformacji, nie ujawnia konkretnych szczegółów, w 

tym dokładnie, w jaki sposób wykorzystywane są kluczowe bity, w odniesieniu do nieliniowej 

transformacji w S-boksach, oraz w odniesieniu do konkretnej permutacji. Ponadto wpływ 

kluczowych bitów jest ograniczony przez określoną grupę. Sekcja tła komentuje dalej szyfr Patricka 

Smitha, zauważając jego naturalną naturę jako wadę wydajności i że zarówno on, jak i Feistel mają 

tylko dwa rodzaje skrzynek zastępczych, które są wybrane jako funkcja pojedynczego bitu klucza. 

Tak więc, widocznie, potrzeba nowego szyfrowania. Patent zawiera dziesięć (10) roszczeń. 

 

(ii) uzgadnianie klucza Diffiego-Hellmana 

Pierwszym patentem z kluczem publicznym, wydanym 29 kwietnia 1980 r., był patent Hellmana-

Diffie-Merkle (4 200 770). Zapisano 6 września 1977 roku na Uniwersytecie Stanforda (Stanford, 

Kalifornia). Jest ogólnie określany jako patent Diffiego-Hellmana, ponieważ obejmuje on 

uzgadnianie klucza Diffiego-Hellmana (12.6.1). Istnieją dwa główne przedmioty patentu. Pierwszy 

to metoda bezpiecznego komunikowania się w niezabezpieczonym kanale bez uprzednio 

udostępnionych kluczy; można tego dokonać za pomocą umowy klucza Diffiego-Hellmana. Drugi to 

metoda pozwalająca na uwierzytelnienie tożsamości na niezabezpieczonych kanałach; można tego 

dokonać za pomocą autentycznych, długoterminowych kluczy publicznych Diffiego-Hellmana, 

zabezpieczonych w publicznym katalogu, z wyprowadzeniem i wykorzystaniem uzyskanych tajnych 

kluczy Diffiego-Hellmana, zapewniających uwierzytelnienie. Patent zawiera osiem (8) twierdzeń, w 

tym ideę ustanowienia klucza sesji poprzez dystrybucję klucza publicznego, np. za pomocą wymiany 

wiadomości tak, jak w dwuprzebiegowej umowie klucza Diffiego-Hellmana. Twierdzenie 8 jest 

najbardziej szczegółowe, określając Diffie-Hellmana za pomocą modułu liczb pierwszych q i 

wykładników xi i xj w [1,; q - 1] 

(iii) systemy klucza publicznego  i plecakowe Merkle-Hellmana 

Patent Hellmana-Merkle (4 218 882) został złożony 6 października 1977 roku i przydzielony do Rady 

Powierniczej Leland Stanford Junior University (Stanford, Kalifornia). Obejmuje on kryptosystemy 

z kluczem publicznym w oparciu o problem z sumą podzbioru, tj. zapory trapezowe Merkle-Hellman 

(obecnie wiadomo, że są niezabezpieczone - patrz 8.6.1), a także różne oświadczenia dotyczące 

szyfrowania publickey i sygnatur kluczy publicznych. Celem wynalazku jest umożliwienie 

prywatnych rozmów nad kanałami podlegającymi przechwyceniu przez osoby podsłuchujące; aby 

umożliwić uwierzytelnienie tożsamości odbiorcy (poprzez jego zdolność do użycia klucza, który 

byłby w stanie obliczyć); oraz w celu umożliwienia uwierzytelniania pochodzenia danych bez 

zagrożenia sporem (tj. za pomocą technik publickey zamiast wspólnego klucza tajnego). Istnieje 

siedemnaście (17) twierdzeń w których zastrzeżenia 1-6 dotyczą zasadniczo systemów klucza 

publicznego, a roszczenia 7-17 w większym stopniu koncentrują się na systemach plecakowych. W 

ogólnych zastrzeżeniach omówiono aspekty ogólnych metod wykorzystujących pary kluczy 

publiczno-prywatnych do szyfrowania za pomocą klucza publicznego, podpisy klucza publicznego i 

użycie szyfrowania kluczem publicznym w celu zapewnienia uwierzytelnienia odbiorcy za 



pośrednictwem odbiornika, przekazującego nadawcy reprezentację zaszyfrowana wiadomość. 

(iv) Metoda uwierzytelniania drzewa do sprawdzania poprawności parametrów  

Patent Merkle'a z 1982 roku (4,309,569) obejmuje drzewo uwierzytelniania  (13.4.1). Został złożony 

5 września 1979 r. i przydzielony do Rady Powierniczej Leland Stanford Junior University (Stanford, 

Kalifornia). Główną motywacją była eliminacja wymogu dużego magazynu związanego z 

wcześniejszymi schematami jednorazowego podpisu, chociaż pomysł ten ma szersze zastosowanie. 

Pomysły główne mają wykorzystywać drzewo binarne i jednokierunkową funkcję skrótu, aby 

umożliwić uwierzytelnianie wartości liści Yi związanych z każdym użytkownikiem. Cytowane 

modyfikacje obejmują: użycie trójskładnikowego drzewa lub drzewa k-ary zamiast drzewa 

binarnego; wykorzystanie drzewa do nie tylko publicznych wartości jednorazowych podpisów, ale 

do uwierzytelniania arbitralnych wartości publicznych do alternatywnych celów; i użycie odrębnego 

drzewa uwierzytelnienia dla każdego użytkownika, którego rdzeń Ri zastępuje powyższy Yi, 

umożliwiając w ten sposób uwierzytelnianie wszystkich wartości w drzewie i, a nie tylko pojedyncze 

Yi. Uosabia zwięzłość, ten patent zawiera jedną cyfrę i nieco ponad dwie strony tekstu, w tym cztery 

(4) twierdzenia. 

(v) Szyfrowanie klucza publicznego i system podpisów RSA 

Patent Rivest-Shamir-Adleman (4 405 829) został złożony 14 grudnia 1977 roku i przydzielony do 

Massachusetts Institute of Technology. Obejmuje szyfrowanie kluczem publicznym RSA (8.2.1) i 

metodę podpisu cyfrowego (11.3.1). Wspomniane są uogólnienia, w tym: użycie modułu n, który jest 

produktem trzech lub więcej liczb pierwszych (niekoniecznie odrębnych); i użycie klucza 

publicznego szyfrującego e do szyfrowania wiadomości M do szyfrogramu C przez ocenę 

wielomianu  gdzie e i ai, 0 ≤ i ≤ t, są liczbami całkowitymi a odzyskiwanie 

zwykłego tekstu "M" przez "wykorzystanie konwencjonalnych technik wyszukiwania rootów, wybór 

któregokolwiek z korzeni jest poprawną dekodowaną wersją, na przykład przez wewnętrzną 

redundancję wiadomości". Inne wspomniane warianty obejmują użycie szyfrowania RSA w trybie 

CFB lub generatora liczb pseudolosowych do generowania klocków kluczowych; podpisanie 

skompresowanej wersji wiadomości, a nie samej wiadomości; i za pomocą szyfrowania RSA dla 

transferu klucza, klucz w ten sposób przekazany do użycia w innym metodzie szyfrowania. Ten patent 

ma rozróżnienie sekcji roszczeń, z czterdziestoma (40) twierdzeniami, która jest dłuższa niż pozostała 

część patentu. 

15.2.2 Wybitne patenty 

W tej sekcji omówiono dziesięć najważniejszych patentów, zgodnie z tabelą  

 

 
 

(i) Podpisy ESIGN 

Patent Okamoto-Miyaguchi-Shiraishi-Kawaoka (4 625 076) obejmuje oryginalny schemat podpisu 

ESIGN (patrz x11.7.2). Patent został złożony w marcu 11 1985 r. I przydzielony do Nippon Telegraph 

and Telephone Corporation (Tokio), z priorytetowymi danymi wymienionymi jako 19 marca 1984 r. 

(Japoński urząd patentowy). Celem jest zapewnienie systemu podpisu szybciej niż RSA. Patent 

zawiera dwadzieścia pięć (25) twierdzeń . 



(ii) identyfikacja i podpisy Fiat-Shamir 

Patent Shamir-Fiat (4 774 668) obejmuje identyfikację Fiat-Shamir (10.4.2) i podpisy (11.4.1). Został 

złożony 9 lipca 1986 r. i przydzielony do Yeda Research and Development Co. Ltd. (Izrael). W celu 

identyfikacji twórcy sugerują typową liczbę rund t od 1 do 4, a wybór parametrów obejmuje k = 5 

(sekrety), t = 4 dla prawdopodobieństwa 2-20 fałszerstwa i k = 6, t = 5 dla 2-30. Zakres parametrów k; 

t dla kt = 72 jest zestawiony dla odpowiedniego schematu podpisu, pokazując kompromisy między 

pamięcią klucza, rozmiarem podpisu i operacjami w czasie rzeczywistym. Znane cechy w 

porównaniu ze stanem techniki obejmują możliwość obliczeń potokowych i możliwość zmiany 

poziomu bezpieczeństwa po wybraniu klucza (np. Przez zmianę t). Wymienione generalizacje 

obejmują zamianę pierwiastków kwadratowych na sześcienne lub wyższe korzenie. Istnieje 

czterdzieści dwa (42) twierdzenia. 

(iii) Wektory kontrolne do zarządzania kluczami 

Patent Matyas-Meyer-Brachtl (4 850 017) jest jednym z wielu w dziedzinie wektorów kontrolnych 

do zarządzania kluczami, w tym przypadku umożliwiając węzłowi nadawczemu ograniczenie użycia 

kluczy w węźle odbiorczym. Został złożony 29 maja 1987 roku i przydzielony do IBM Corporation. 

Wektory kontrolne zmniejszają prawdopodobieństwo keymisuse. Wyróżnia się dwie ogólne metody. 

W pierwszej metodzie klucz i wartość kontrolna są uwierzytelniane przed użyciem przez weryfikację 

specjalnego kodu uwierzytelniającego, którego klucz jest częścią uwierzytelnianych danych. W 

drugiej metodzie (patrz 13.5.2) klucz i wartość kontrolna są związane kryptograficznie w czasie 

generowania klucza, tak że odzyskanie klucza wymaga specyfikacji poprawnego wektora 

kontrolnego. W każdej metodzie można zastosować dodatkowe techniki kontrolowania, którzy 

użytkownicy mogą używać danego klucza. Patent zawiera dwadzieścia dwa (22) roszczenia. 

(iv) Szyfr blokowy FEAL 

Patent Shimizu-Miyaguchi (4 850 019) podaje pierwotnie proponowane idee szyfru blokowego 

FEAL (patrz x7.5). Został złożony 3 listopada 1986 r. I przypisany do Nippon Telegraph i 

TelephoneCorporation (Tokio), z priorytetowymi danymi wymienionymi jako 8 listopada 1985 r. 

(Japoński urząd patentowy). Opisano przykłady wykonania FEAL z różnymi liczbami rund, z 

liczbami obejmującymi cztero- i sześcioramienną FEAL (obecnie wiadomo, że są niepewne - patrz 

Uwaga 7.100) i omówienie długości klucza, w tym 128 bitów. Patent czyni dwadzieścia sześć (26) 

roszczeń. 

(v) Funkcje skrótu MDC-2 / MDC-4 

Patent Brachtla i in. (4 908 861) obejmuje funkcje skrótu MDC-2 i MDC-4 (9.4.1). Został złożony 

28 sierpnia 1987 roku i przydzielony do IBMCorporation. Patent stwierdza, że zamiana 

wewnętrznych połówek kluczy, jak to ma miejsce na określonym etapie w obu algorytmach, jest 

rzeczywiście wymagana dla bezpieczeństwa w MDC-2, ale nie w przypadku MDC-4; jednakże 

zastosowano wspólny projekt, aby umożliwić dwukrotne wdrożenie MDC-4 przy użyciu MDC-2. 

Wstępna sekcja patentu omawia alternatywy dla zapewniania uwierzytelniania wiadomości (patrz 

9.6), jak również oszacowania bezpieczeństwa nowych funkcji skrótu i uzasadnienia dla ustalenia 

pewnych bitów w specyfikacji, aby uniknąć skutków słabych kluczy DES. Istnieje dwadzieścia jeden 

twierdzeń (21), głównie dotyczących budowania 2-bitowych funkcji mieszających z N-bitowych 

szyfrów blokowych. 

(vi) identyfikacja Schnorr i podpisy 

Patent Schnorr (4,995,082) obejmuje schematy identyfikacji Schnorr (x10.4.4) i podpisu (11.5.3) oraz 

ich optymalizacje obejmujące określone wstępne przetwarzanie. Został złożony 23 lutego 1990 r., 

Bez cesjonariusza wymienionego, a dane priorytetowe podane 24 lutego 1989 r. (Europejski Urząd 

Patentowy). Istnieje jedenaście (11) twierdzeń. Część z zastrzeżeń 6 obejmuje specyficzną odmianę 

sposobu identyfikacji Fiata-Shamira z wykorzystaniem modułu głównego p, tak, że p - 1 jest 

podzielny przez pierwszorzędowy q, i stosując podstawę β rzędu q. 

(vii) identyfikacja GQ i podpisy 

Patent Guillou-Quisquater (5 140 634) dotyczy identyfikacji GQ (Protokół 10.31) i sygnatur 

(Algorytm 11.48). Został złożony 9 października 1991 r. Jako kontynuacja dwóch porzuconych 

wniosków, pierwszego złożonego 7 września 1988 r. Pierwotnym cesjonariuszem była amerykańska 



Philips Corporation (New York). Ujawnione techniki umożliwiają uwierzytelnianie tak zwanych 

informacji akredytacyjnych, uwierzytelnianie wiadomości i podpisywanie wiadomości. Centralny 

protokół uwierzytelniania obejmuje metodę zobowiązania - prowokacji-odpowiedzi i jest ściśle 

związany z techniką identyfikacji opartą na zerowej wiedzy Fiata i Shamira (Protokół 10.24). 

Wymaga to jednak tylko jednego wykonania protokołu i pojedynczej wartości akredytacyjnej, a nie 

powtarzania egzekucji i wielu wartości akredytacyjnych. Wymienione zalety w porównaniu z 

poprzednimi metodami obejmują wymagania dotyczące drobnego problemu i krótszy całkowity czas 

trwania ze względu na mniejszą całkowitą wymianę komunikatów. Główne cytowane wnioski 

dotyczą kart chipowych w aplikacjach bankowych. Zgłoszono dwadzieścia trzy (23) twierdzenia, w 

tym szczególne roszczenia dotyczące użycia kart chipowych. 

(viii) Szyfr blokowy IDEA 

Patent Massey-Lai (5 214 703) obejmuje szyfr blokowy IDEA (7.6), zaproponowany jako europejska 

lub międzynarodowa alternatywa dla DES oferująca większą kluczową długość bitową (a więc, 

miejmy nadzieję, większe bezpieczeństwo). Został złożony 16 maja 1991 r.i przydzielony do Ascom 

Tech AG (Berno), z priorytetowymi danymi z 18 maja 1990 r. Z oryginalnego szwajcarskiego patentu. 

Kluczową koncepcją w szyfrach jest użycie co najmniej dwóch różnych typów operacji 

arytmetycznych i logicznych, z naciskiem na różne operacje w kolejnych etapach. Proponowane są 

trzy takie typy operacji: dodawanie mod 2m, mnożenia mod 2m + 1, i bitowych wyłącznie-lub (XOR). 

Symbole określające te operacje, ręcznie opisane w europejskiej wersji patentu (WO 91/18459, z dnia 

28 listopada 1991 r., W języku niemieckim), nie występują w tekście patentu USA, co czyni tę 

ostatnią trudną do odczytania. Istnieje czternaście (14) cyfr i dziesięć (10) twierdzeń 

wieloczęściowych. 

(ix) Schemat podpisu DSA 

Patent Kravitza (5 231 668), zatytułowany "Algorytm podpisu elektronicznego", stał się powszechnie 

znany i przyjęty jako DSA (x11.5.1). Została złożona 26 lipca 1991 r. I została przypisana do "Stanów 

Zjednoczonych Ameryki reprezentowanej przez Sekretarza Handlu, Waszyngton, DC". W tle 

znajduje się szczegółowa dyskusja na temat podpisów ElGamal i podpisów Schnorr, w tym ich 

przewaga w stosunku do RSA - pozwalając bardziej wydajne podpisy on-line za pomocą wstępnych 

obliczeń off-line. Podpisy Schnorr są uważane za bardziej efektywne niż ElGamal do komunikacji i 

weryfikacji podpisu, chociaż brakuje niektórych "pożądanych cech ElGamala" i mają tę wadę, że 

doświadczenie kryptoanalityczne i zaufanie związane z systemem ElGamal nie są przenoszone. DSA 

jest pozycjonowany jako mający wszystkie sprawności modelu Schnorr, pozostając kompatybilny z 

El-Gamal model z perspektywy analizy. W przykładowej specyfikacji DSA użytą funkcją skrótu była 

MD4. Patent czyni czterdzieści cztery (44) twiedzenia. 

(x) Uczciwe kryptosystemy i kluczowy depozyt 

Patent Micali (5 276 737) i jego kontynuacja w części (5.315.658), złożone odpowiednio w dniach 

20 kwietnia 1992 r. I 19 kwietnia 1993 r. (Bez cesjonariuszy wymienionych), obejmują kluczowe 

systemy depozytowe zwane "sprawiedliwymi kryptosystemami" (porównaj x13.8.3). Przedmiotem 

pierwszego jest metoda obejmująca kryptosystem klucza publicznego, w celu umożliwienia 

monitorowania komunikacji przez stronę trzecią (np. Podsłuch rządowy). Liczba udziałów (patrz 

tajne udostępnianie - x12.7) utworzonych z klucza prywatnego wybranego przez użytkownika jest 

przyznawana grupie powierników. Za pomocą pewnej metody weryfikowalnego tajnego 

udostępniania, powiernicy niezależnie weryfikują autentyczność udziałów i komunikują to organowi, 

który zatwierdza klucz publiczny użytkownika po otrzymaniu wszystkich takich zatwierdzeń 

dysponenta. Po odpowiedniej autoryzacji (np. Nakaz sądowy) powiernicy mogą następnie przekazać 

swoje udziały organowi, aby umożliwić rekonstrukcję klucza prywatnego użytkownika. Przykładowe 

systemy obejmują przekształcenie Diffie-Hellmana (patrz akapit poniżej) i systemów klucza 

publicznego RSA w uczciwe kryptosystemy. Modyfikacje wymagają tylko k spośród powierników 

do wniesienia udziałów aby odzyskać tajne konto użytkownika i uniemożliwić powiernikom 

odebranie tożsamości użytkownika, którego udziału zażądano. Patent zawiera osiemnaście (18) 

roszczeń, pierwsze 14 jest ograniczone do systemów klucza publicznego. 

  



Sprawiedliwy kryptosystem dla modulo klucza Diffie-Hellmana, z generatorem g i n powierników, 

może być skonstruowany w następujący sposób. Każdy użytkownik A wybiera n liczb całkowitych 

s1 ,…, sn w przedziale [1, p - 1] i oblicza , akcje publiczne yi = gsi mod p, i klucz 

publiczny y = gs mod p. Powiernik Ti, 1 ≤  i ≤  n, jest podajny, akcje publiczne y1,…,yn i tajny udział 

s, który należy powiązać z A. Po zweryfikowaniu yi = gsi, Ti zapisuje (A, y, si) i wysyła 

uwierzytelniającymi podpis na (i, y, y1,…,,yn). Po otrzymaniu prawidłowych podpisów od wszystkich 

n zaufanych osób, weryfikacja yi w podpisanych wiadomościach jest identyczna i że , 

uwierzytelniający autoryzuje y jako publiczny klucz A Diffie-Hellman. Kontynuacja w części służy 

bardziej szczegółowemu monitorowaniu, w tym zastosowaniu odpornych na manipulacje układów z 

wewnętrznymi zegarami. Określono również metody umożliwiające organowi (zwanemu dalej 

rządowi) dostęp do kluczy sesji, w tym użytkownikom używającym klucza głównego, aby umożliwić 

taki dostęp. Dalsza metoda umożliwia weryfikację, bez monitorowania zawartości, wiadomości 

nadsyłanych pochodzących z urządzeń zatwierdzonych przez rząd. Może to obejmować odporne na 

manipulacje chipy w każdym urządzeniu komunikacyjnym, zawierające i stosujące klucz główny 

rządowy KM rządu. Takie urządzenia umożliwiają weryfikację przez nadawanie zbędnego ciągu 

danych w zależności od tego klucza. Kontynuacja w części ma trzynaście (13) twierdzeń a pierwsze 

dwa (2) są ograniczone do systemów klucza publicznego. Zastrzeżenia 11 i 12 metod próbnych dla 

sprawdzenia, czy wiadomości pochodzą z urządzenia odpornego na manipulację przy użyciu 

autoryzowanego algorytmu szyfrowania. 

 

15.2.3 Dziesięć wybranych patentów 

W tej sekcji omówiono dziesięć dodatkowych patentów wymienionych w tabeli poniżej. Stanowią 

one selektywną próbkę szerokiej gamy istniejących patentów kryptograficznych. 

 

 
 

(i) Szyfr Lucyfera 

Patent Feistela (3 798 359) ma znaczenie historyczne. Złożony 30 czerwca 1971 roku i przypisany 

do IBM Corporation, wygasł. W sekcji dotyczącej tła podano wiele wcześniejszych patentów na 

szyfry, w tym urządzenia z kołami szyfrującymi i generatory strumieni klucza. Patent ujawnia szyfr 

blokowy, a dokładniej szyfr wyrobu, oznaczony jako kontrolowany przez klucze abonenckie, i 

zaprojektowany tak, aby opierał się kryptoanalizie, "nie znosząc ... wiedzy o strukturze systemu" jest 

umieszczony w odróżnieniu od systemów ze stanu techniki, żaden z nich "nie korzystał z zalet 

procesora cyfrowego i jego naturalnej prędkości." Patent ma 31 cyfr, które wspierają (tylko) sześć 

stron tekstu i jedną stronę trzynastu (13) twierdzeń. 

(ii) Kluczowa notarialność 

Patent Smid-Branstad (4 382 233) dotyczy notarialnej notyfikacji (13.5.2). Został złożony 29 

września 1980 r., Bez cesjonariusza wymienionego. Podstawowym celem kluczowej notyfikacji jest 

zapobieganie atakom na podstawową zamianę. Patent zawiera dwadzieścia jeden (21) twierdzeń. 

(iii) Szyfr potęgowania Pohliga-Hellmana 



Patent Hellmana-Pohliga (4 444 414) został złożony 1 maja 1978 r. (Cztery i pół miesiąca po patencie 

RSA) i przydzielony do Rady Powierniczej Leland Stanford Junior University (Stanford, Kalifornia). 

Obejmuje on szyfr potęgowania symetrycznego klucza Pohliga-Hellmana, w którym wybierana jest 

pierwsza q, wraz z tajnym kluczem K, 1≤ K ≤ q-2, z którego drugi klawisz D, 1 ≤ D ≤ q - 2, jest 

obliczane tak, że KD ≡ 1 mod (q - 1). Komunikat M jest zakodowany jako C = MK mod q, a tekst 

jawny jest odzyskiwany przez obliczanie  CD mod q = M. Dwie strony wykorzystują to poprzez 

aranżację, a priori, udostępniania kluczy symetrycznych K i D. Patent zawiera dwa (2) twierdzenia, 

określające sposób i urządzenie do implementacji tego szyfru blokowego. Chociaż patent ten ma 

ograniczone znaczenie praktyczne, często mylony jest z trzema dobrze znanymi paten- tami klucza 

publicznego w tabeli. 

(iv) Arytmetyka w  przy użyciu normalnych zasad 

Omówiono dwa patenty Masseya i Omury. Patent Omura-Massey (4,587,627) ujawnia sposób 

wydajnego namnażania elementów skończonego pola  przez wykorzystanie normalnych 

reprezentacji zasad. Został złożony 14 września 1982 r., z priorytetowymi danymi 30 listopada 1981 

r. (Europejski urząd patentowy) i został wydany 6 maja 1986 r., A cesjonariuszem był OMNET 

Associates (Sunnyvale, Kalifornia). Zwyczajowa metoda reprezentowania elementu pola β ∈   

wymaga wielomianowej podstawy 1, x, x2, x3 ,…, xm-1, z  (patrz 

2.6.3). Alternatywnie, używając normalnej podstawy x, x2, x4,…, x2m-1 (z x wybranym tak, że są one 

liniowo niezależne) pozwala na reprezentowanie β jako . Wynalazcy 

zauważają, że to przedstawienie "jest niekonwencjonalne, ale skutkuje znacznie prostszym układem 

logicznym". Na przykład podnoszenie do kwadratu w tej reprezentacji jest szczególnie wydajna 

(zauważona już przez Magleby w 1963) - wymaga jedynie obrotu reprezentacji współrzędnych od 

[bm-1…b1b0] do [bm-2…b1b0bm-1] . To następuje od x2m ≡ 1 i kwadratura w  jest operacją liniową 

w tym sensie, że (B + C)2 = B2 + C2; ponadto D = B x C oznacza D2 = B2 x C2. Z tego głównego celu 

patentu wynika bezpośrednio: mnożymy dwa elementy B i C, aby uzyskać D = B x C = [dm-1..d1d0], 

ta sama metoda używana do obliczania dm-1 może być użyta do sekwencyjnie wytwarzać di, m – 2 ≤  

i  ≤ 0, przez zastosowanie go do jednobitowych obrotów reprezentacji B i C. Alternatywnie, m można 

zastosować takie identyczne procesy aby obliczyć m komponentów di równolegle. Patent czyni 

dwadzieścia cztery (24) twierdzenia. Ściśle powiązany patent Massey-Omura (4.567.600) obejmuje 

twierdzenia dotyczące potęgowania w przy użyciu normalnych zasad. Został również złożony 

14 września 1982 r. i przydzielony do OMNET Associates (Sunnyvale, Kalifornia), z datą 

priorytetową 2 lutego 1982 r. (Europejskie Biuro Patentowe). Jego podstawą jest obserwacja, że 

użycie normalnej reprezentacji bazowej umożliwia wydajną potęgowanie w  (zastrzeżenie 16), 

ponieważ eliminuje się koszt kwadratu (patrz wyżej) w zwyczajowej technice kwadratowej i 

multiplikacji potęgowania. Drugim przedmiotem jest implementacja protokołu Shafla (protokół 

12.22) z wykorzystaniem modularnej potęgowania w  jako operacji szyfrowania wraz z 

podstawową reprezentacją elementów; a następnie wykorzystanie klucza współdzielonego, 

ustanowionego tą metodą, jako klucza w szyfrze potęgowania  (patrz patent Hellmana-Pohliga) 

ponownie przy użyciu normalnych zasad. Dalszy obiekt to metoda obliczania par liczb całkowitych 

e,d takich, że ed ≡ 1 mod 2m-1. Podczas gdy zwyczajowo wybiera się e, a następnie oblicza się go za 

pomocą rozszerzonego algorytmu Euklidesa (który obejmuje podział), nowa technika wybiera 

element grupy H wysokiego rzędu, a następnie wybiera losową liczbę całkowitą R w [1, 2m - 2] i 

oblicza e = HR, d = H-R. Patent obejmuje ogółem 26 twierdzeń (26). 

 

(v) Generowanie silnych liczb pierwszych 

Patent Hellmana-Bacha (4633036) obejmuje sposób generowania liczb pierwszych RSA p i q oraz 

moduł RSA n = pq spełniający pewne warunki, tak że uważa się, że faktoring n jest niewykonalny w 

obliczeniach. Patent został złożony w dniu 31 1984 r. i przydzielony Martinowi E. Hellmanowi. 



Standardowe silne warunki prime (Definicja 4.52) są osadzone: p - 1 wymagające dużego 

współczynnika pierwszego  r; p + 1 wymagający dużego współczynnika pierwotnego s; i r -1 

wymagające dużego czynnika głównego r’. Nowym wymogiem według wynalazku było to, że s-1 

ma duży współczynnik główny s’, z przytoczonym uzasadnieniem, że (wtedy) najlepiej znane metody 

faktoringowe wykorzystują małe s’ wymaganych operacji s’. Patent obejmuje dwadzieścia cztery 

(24) twierdzenia, ale obecnie najwyraźniej ma znaczenie historyczne, ponieważ najbardziej znane 

techniki faktoringowe nie są już zależne od cytowanych właściwości (porównaj 4.4.2). 

(vi) Wydajne jednorazowe podpisy z wykorzystaniem rosnących drzew 

Patent firmy Merkle z 1989 r. (4 881 264), złożony 30 lipca 1987 r. Bez cesjonariusza wymienionego 

w wydanym patencie, uczy, w jaki sposób konstruować drzewa uwierzytelniania, które mogą być 

dowolnie rozszerzane, bez konieczności wykonywania dużych obliczeń, gdy nowe drzewo jest 

konstruowane (lub rozwijane). Podstawowym cytowanym zastosowaniem takiego drzewa jest 

udostępnienie publicznych wartości y (odpowiadających tajnym wartościom x) użytkownika A w 

schemacie jednorazowego podpisu (z których kilka jest podsumowanych). W takich systemach 

dodatkowe wartości publiczne są stale potrzebne w miarę upływu czasu. Kluczową ideą jest 

powiązanie z każdym węzłem w drzewie trzech wektorów informacji publicznej, z których każda 

zawiera wystarczające wartości publiczne, aby umożliwić jeden jednorazowy podpis; nazwijmy je 

wektorami LEFT, RIGHT i MESSAGE. Połączona wartość mieszania Hi wszystkich trzech tych 

wektorów służy jako wartość mieszania węzła i. Wartość skrótu root H1 jest powszechnie dostępna, 

zgodnie z wartością root zwykłych drzew uwierzytelniania (13.4.1). Nowa wiadomość M może być 

podpisana przez wybranie wcześniej nieużywanego węzła drzewa (np. H1), przy użyciu powiązanego 

WIADOMOŚĆ wektor dla jednorazowego podpisu na nim. Drzewo może być rozszerzone w dół od 

węzła i (np. I = 1), aby zapewnić dodatkowe (weryfikowalne autentycznie) wartości publiczne w 

nowym lewym pod-węźle 2i lub prawym pod-węźle 2i + 1, odpowiednio za pomocą LEWEJ i 

Wektory RIGHT w węźle i do (jednorazowe) podpisują hasze i H2i + 1 nowo utworzonych wartości 

publicznych w odpowiednich nowych węzłach. Pełne szczegóły podano w patencie; istnieje dziewięć 

(9) twierdzeń. Same podpisy są oparte na symetrycznym szyfrze, takim jak DES; powiązana 

jednokierunkowa funkcja F o wartości prywatnej x może być utworzona przez obliczenie y = F (x) = 

DESx (0), tj. zaszyfrowanie stałej wartości za pomocą x jako klucza; i funkcja skrótu dla drzewa 

uwierzytelniania może być również zbudowana przy użyciu DES. Wymagania dotyczące pamięci dla 

użytkownika A dla własnego drzewa są dodatkowo zmniejszane przez odnotowywanie, że tylko 

wartości x muszą być przechowywane; i że mogą one być generowane pseudolosowo, na przykład, 

pozwalając J = 0, 1, 2 oznaczać LEWY, PRAWY i WIADOMOŚCI wektory i przyjmując, że wartości 

publiczne K są potrzebne na jeden podpis jednorazowy, wartość K-ta x w wektorze publicznych 

wartości w węźle I może być zdefiniowana jako x [I, J, K] = DESKA (I||J||K), gdzie KA jest tajnym 

kluczem A, a "||" oznacza konkatenację. 

(vii) Zmiana Gossa Diffiego-Hellmana 

Patent Gossa (4,956,863) obejmuje zmianę klucza Diffiego-Hellmana w zasadzie tak samo jak w 

Protokole 12.53. Został złożony 17 kwietnia 1989 roku i przydzielony firmie TRW Inc. (Redondo 

Beach, Kalifornia). Pierwsza wspomniana aplikacja to uwierzytelniona technika ustanawiania klucza, 

całkowicie przezroczysta dla użytkowników końcowych, dla urządzeń faksowych (FAX) w 

istniejących sieciach telefonicznych. W czasie produkcji każdy z urządzeń zawiera unikalny 

identyfikator urządzenia i podpisany certyfikat wiążący go z kluczem publicznym Diffie-Hellmana 

(publiczna wykładnicza). Tożsamość w certyfikacie, po weryfikacji, może być wykorzystana jako 

podstawa do akceptacji lub zakończenia kanałów komunikacji. Taki protokół pozwala na nowe klucze 

sesji dla każdego wywołania FAX, podczas gdy uwierzytelnianie oparte jest na długookresowych 

certyfikowanych kluczach (patrz Uwaga 12.48, ale w odniesieniu do bezpieczeństwa, patrz także 

Uwaga 12.54). Patent czyni szesnaście (16) twierdzeń. 

(viii) Szyfry blokowe Chufu i Khafre 

Patent Merkle z 1991 r. (5 003 597) obejmuje dwa szyfry bloków symetrycznych o nazwach Chufu i 

Khafre (patrz x7.7.3). Zostały one zaprojektowane specjalnie jako szybkie, zorientowane na 

oprogramowanie alternatywy dla DES, który sam został zaprojektowany pod kątem wydajności 



sprzętu. Patent został złożony 21 grudnia 1989 roku i przypisany do Xerox Corporation. Khufu i 

Khafre mają blok 64-bitowy i liczbę wybieranych przez użytkownika. Khufu ma klucz bitlength do 

512 bitów, a S-boxy pochodzą z klucza wejściowego; szyfruje 64-bitowe bloki szybciej niż Khafre. 

Khafre ma poprawione S-boksy i klucz o możliwym do wyboru rozmiarze (bez górnej granicy), choć 

większa przepustowość wpływa na klucze. Większość patentu składa się z list C-Code określających 

szyfry. Patent zawiera dwadzieścia siedem (27) twierdzeń. 

(ix) Podpisy cyfrowe on-line / off-line 

Patent Micali-Goldreich-Even (5,016,274) uczy podpisu elektronicznego on-line / off-line schematy. 

Patent został złożony 8 listopada 1988 r., Bez cesjonariusza wymienionego na liście. Podstawową 

ideą jest przeprowadzenie precomputation w celu zmniejszenia wymagań w czasie rzeczywistym do 

podpisania określonej wiadomości m. Wstępne obliczenia, wykonywane w czasie bezczynności i 

niezależne od m, obejmują generowanie dopasowanych jednorazowych publicznych i prywatnych 

materiałów kluczowych dla szybkiego (jednorazowego) pierwszego schematu podpisu i użycie 

drugiego bazowego schematu podpisu w celu utworzenia podpisu s2 za pomocą jednorazowego 

klucza publicznego. Ten klucz z pierwszego schematu jest następnie używany do utworzenia 

sygnatury s1 na m. Ogólna sygnatura na m to (s1, s2). Odpowiednie funkcje mieszające mogą być 

używane jak zwykle, aby umożliwić podpisanie wartości mieszania h(m) zamiast wartości m. W 

przykładowym sposobie schemat Rabina jest bazowym schematem podpisu, a DES jest używany 

zarówno do budowania schematu jednorazowego podpisu, jak i do mieszania. W odniesieniu do 

bezpieczeństwa całego systemu, system jednorazowy, jeśli jest bezpieczny, jest uważany za 

zabezpieczony przed atakiem tekstem wybranym (ponieważ jest używany tylko raz); bazowy schemat 

jest bezpieczny przeciwko atakowi tekstowemu, ponieważ podpisuje tylko ciągi niezależne od 

komunikatu m. W ten sposób metoda może przekształcić dowolny schemat podpisów w jeden 

bezpieczny przeciwko atakom z wybranego tekstu (jeśli to stanowi problem) lub przekształcić 

dowolny schemat podpisu na taki, który ma mniejsze wymagania w czasie rzeczywistym. Patent 

zawiera trzydzieści trzy (33) twierdzenia. 

(x) Efektywna potęga dla stałej bazy 

Patent Brickell-Gordon-McCurley (5,299,262) ujawnia sposób szybkiego potęgowania dla 

przypadku, w którym stała baza jest ponownie wykorzystywana; patrz także strona 633. Ma to 

zastosowanie w systemach takich jak schematy podpisów ElGamal, Schnorr i DSA. Patent został 

złożony 13 sierpnia 1992 r., Wydany 29 marca 1994 r. I przypisany do "Stanów Zjednoczonych 

Ameryki reprezentowanej przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych, Waszyngton, D.C." 

Metoda jest przedstawiona w algorytmie 14.109. Patent zawiera dziewięć (9) roszczeń. 

15.2.4 Zamawianie i nabywanie patentów 

Każdy amerykański patent może być zamówiony na podstawie numeru patentowego w U.S. Patent 

and Trademark Office (PTO). Zgłoszenia pisemne należy nadsyłać do: PTO, Washington, D.C., 

20231, USA. Żądania telefoniczne można również składać pod numerem + 703-305-4350, z 

płatnością kartą kredytową. Obowiązuje opłata nominalna (np. 3 USD za patenty zwrócone pocztą 

lub 6 USD za zwrot faksem, zazwyczaj tego samego dnia). Aby uzyskać informacje o najnowszych 

patentach w Internecie, skorzystaj z adresu URL http://www.micropatent.com (np. Podając kod 

patentowy 380 w przypadku kryptografii). 

15.3 Standardy kryptograficzne 

W tej sekcji podsumowano praktyczne i kryptograficzne standardy bezpieczeństwa. Umożliwiają one 

powszechne stosowanie technik dobrze kryptograficznych oraz współdziałanie systemów i 

komponentów systemu. W tabelach 15.4-15.11 przedstawiono przegląd umożliwiający lokalizację i 

identyfikację odpowiednich norm oraz dostęp do formalnych informacji o tytułach umożliwiających 

uzyskanie określonych norm. Tabele te mogą również służyć do lokalizowania standardów 

dotyczących określonych obszarów (np. Zarządzanie kluczami). W celu uzyskania szczegółowych 

informacji na temat technik i algorytmów należy zapoznać się z oryginalnymi standardami. Tam, 

gdzie istotne szczegóły techniczne pojawiają się w innym miejscu książki, podano odnośniki. Zarys 

rozdziału dotyczącego standardów 15.3.1 przedstawia międzynarodowe (ISO i ISO / IEC) niezależne 

od aplikacji standardy dotyczące technik kryptograficznych. 15.3.2 podsumowuje standardy 



bezpieczeństwa bankowego, z podziałem na standardy ANSI i ISO. 15.3.3 uwzględnia 

międzynarodowe architektury i struktury bezpieczeństwa (ISO i X.509). 15.3.4 podsumowuje 

standardy związane z bezpieczeństwem stosowane przez amerykańskie departamenty rządowe 

federalne. 15.3.5 dotyczy wybranych specyfikacji internetowych, a 15.3.6 zawiera wybrane standardy 

branżowe. 15.3.7 zawiera informacje umożliwiające nabycie norm. 

 

15.3.1 Międzynarodowe standardy - techniki kryptograficzne 

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) i Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna 

(IEC) opracowują normy indywidualnie i wspólnie. Wspólne standardy są opracowywane w ramach 

wspólnego komitetu technicznego ISO / IEC JTC 1. Normy ISO i ISO / IEC postępują zgodnie z 

poniższymi projektami etapów przed osiągnięciem stanu standardu międzynarodowego: Working 

Draft (WD); Komitet Draft (CD); oraz projekt standardu międzynarodowego (DIS). Każda norma 

ISO i ISO / IEC jest poddawana przeglądowi co pięć lat, po czym jest albo ponownie potwierdzana, 

poprawiana, albo wycofywana. Podkomitet ISO / IEC odpowiedzialny za standaryzację ogólnych 

technik kryptograficznych to SC 27 (ISO / IEC JTC 1 SC 27). W tabeli 15.4 wymieniono wybrane 

normy ISO i ISO / IEC dotyczące technik kryptograficznych. ISO 8372: Standard ten określa cztery 

dobrze znane tryby działania szyfru blokowego - elektroniczny kodeks (ECB), łańcuch bloków szyfru 

(CBC), sprzężenie zwrotne (CFB) i sprzężenie zwrotne (OFB). Tryby te były pierwotnie 

standaryzowane dla DES w FIPS 81 (1980) i ANSI X3.106 (1983). ISO 8372 (pierwszy 

opublikowany w 1987 r.) Określa te tryby dla ogólnych 64-bitowych szyfrów blokowych (patrz ISO 

/ IEC 10116). 

 

 
ISO / IEC 9796: Standard ten określa ogólny mechanizm dla schematów podpisów cyfrowych 

zapewniających odzyskiwanie komunikatów (patrz x11.3.5 i ANSI X9.31-1, por. ISO / IEC 14888). 

Przykłady podano w załączniku B, odpowiadającym RSA i jego wariantowi Rabina (z wykładnikiem 

2 szyfrowania). Główną częścią standardu jest schemat redundancji, który ma być generalnie 

stosowany w przypadku dużej klasy schematów podpisów, chociaż został zaprojektowany specjalnie 



w celu wykluczenia ataków na systemy takie jak RSA i Rabin, które mają właściwość 

multiplikatywną. 

ISO / IEC 9797: Ten standard definiuje kod uwierzytelnienia wiadomości (MAC) oparty na trybie 

CBC szyfrowania blokowego, podobny do algorytmów MAC według ISO 8731-1, ISO 9807, ANSI 

X9.9 i ANSI X9.19. (patrz algorytm 9.58). 1 W stosunku do nich, w 9797 m-bitowy wynik MAC jest 

ograniczony tylko przez m? n (najstarsze lub najbardziej znaczące bity są zachowywane), szyfr 

blokowy jest nieokreślony, ale ma n-bitowe bloki, a określona jest druga metoda dopełniania. Te inne 

algorytmy MAC mogą być postrzegane jako przypadki specjalne z 9797; na przykład, określone 

wartości n = 64 i m = 32 wraz z użyciem pierwszej metody wypełniania (patrz poniżej) i DES jako 

szyfru blokowego daje MAC z X9.9. W 9797 należy wybrać jedną z dwóch określonych metod 

wypełniania (Algorytmy 9.29, 9.30). Pierwsza nakłada dane wejściowe, dodając zero lub więcej 0 

bitów, tak mało, jak to konieczne, w celu otrzymania ciągu, którego długość bitowa jest 

wielokrotnością n. Druga metoda zawsze dołącza do danych wejściowych pojedynczy 1-bit, a 

następnie zero lub więcej 0-bitów, tak mało, jak to konieczne, w celu uzyskania 1 Specyficznych 

szczegółów technicznych a ciąg, którego długość bitowa jest wielokrotnością n. Załącznik A określa 

dwa opcjonalne procesy; Pierwszym opcjonalnym procesem jest opcjonalny proces opisany 

zgodnie z ANSI X9.19 w 15.3.2; zmniejsza to ryzyko wyczerpujących kluczowych wyszukiwań i 

wybranych ataków tekstowych i jest zalecane, gdy m = n (patrz Uwaga 9.59). Alternatywny drugi 

opcjonalny proces, zapewniający ochronę przed atakami z wybranego tekstu jawnego, wykorzystuje 

drugi klucz K0 (prawdopodobnie wywodzący się z K) do zaszyfrowania (poprzednio końcowego) 

bloku wyjściowego, przed wyodrębnieniem m-bitowego wyniku MAC. 

ISO / IEC 9798: Części po wprowadzeniu (9798-1) niniejszej normy określają uwierzytelnianie 

podmiotowe oparte na: symetrycznych algorytmach szyfrowania (9798-2); algorytmy podpisywania 

klucza publicznego (9798-3); funkcja kontroli kryptograficznej lub MAC (9798-4); i inne 

spersonalizowane techniki (9798-5), historycznie określane przez naukowców jako techniki 

zeroknowledge. Mechanizmy używają znaczników czasu, numerów sekwencji i liczb losowych jako 

zmiennych czasowych ( 10.3.1). Mechanizmy 9798-3 są funkcjonalnie analogiczne do mechanizmów 

X.509, a techniki dwuprzebiegowe i trójdrogowe 9798-3 oparte na losowej liczbie odpowiedzi typu 

challenge-response są źródłem dla FIPS 196. 9798-2 określa cztery jednostki mechanizmy 

uwierzytelniania (jak podano w  10.3.2) z udziałem dwóch stron A i B i wymagające, aby 

współuczestniczyły one z klawiszem symetrycznym a priori, do wykorzystania w symetrycznym 

algorytmie szyfrowania. Gdy stosowane są znaczniki czasu lub numery sekwencji, mechanizmy te 

wymagają odpowiednio jednej i dwóch wiadomości do jednostronnego i wzajemnego 

uwierzytelniania jednostek; przy użyciu odpowiedzi na wezwanie opartej na liczbach losowych, w 

każdym przypadku wymagana jest jedna dodatkowa wiadomość. 9798-3 obejmuje cztery analogiczne 

mechanizmy (patrz 10.3.3) gdzie rola symetrycznego algorytmu szyfrowania zostaje zastąpiona 

algorytmem podpisu cyfrowego, a wymóg współdzielonych kluczy symetrycznych zostaje 

zastąpiony przez posiadanie kluczy publicznych autentyczności (lub możliwości uwierzytelnienia). 

9798-4 określa cztery analogiczne mechanizmy (ponownie patrz x10.3.2), w których szyfrowanie 

symetryczne, używane w 9798-2, jest zastępowane przez funkcję kontroli kryptograficznej lub MAC. 

9798-2 określa dwa dodatkowe mechanizmy wzajemnego uwierzytelniania dla przypadku, w którym 

A i B nie dzielą klucza a priori, ale każdy ma wspólny klucz z zaufaną stroną trzecią T; wymagają 

one dwóch dodatkowych komunikatów (do komunikacji z T) poza tymi dla odpowiednich 

mechanizmów uwierzytelniania wzajemnych jednostek powyżej. 9798-5 (projekt) obejmuje protokół 

identyfikacji oparty na tożsamości, którego Fiat-Shamir (patrz protokół 10.24) i identyfikacja GQ 

(protokół 10.31) są przypadkami specjalnymi, a protokół w oparciu o deszyfrowanie klucza 

publicznego ze świadkiem (patrz 10.3.3). 

ISO / IEC 9979: Ta norma określa procedury dopuszczające określone jednostki (np. ISO organy 

członkowskie i organizacje łącznikowe) w celu zarejestrowania algorytmów szyfrowania w 

oficjalnym rejestrze ISO takich algorytmów. Rejestracja nie wiąże się z oceną ani oceną 

bezpieczeństwa (polityka ISO / IEC nie polega na standaryzacji samych algorytmów szyfrowania). 

Standard określa formaty wymagane dla takich wpisów rejestru, a rejestracja powoduje przypisanie 



unikalnego identyfikatora do każdego algorytmu, np. w celu umożliwienia współdziałania. 

ISO / IEC 10116: Ten standard określa te same cztery tryby działania szyfrowego jako ISO 8372, ale 

podciąga ten standard, dopuszczając ogólne n-bitowe szyfry blokowe. ISO / IEC 10116 zapewnia 

także większą szczegółowość różnych właściwości trybów i przykładowe obliczenia na podstawie 

DES. 

ISO / IEC 10118: Jest to wieloczęściowy standard algorytmów kryptograficznego mieszania. 10118-

1 określa wspólne definicje i ogólne wymagania. 10118-2 określa dwie ogólne konstrukcje oparte na 

n-bitowych szyfrach blokowych: funkcję mieszania Matyasa-Meyera-Oseasa (Algorytm 9.41) i 

niezależny od bloku blok MDC-2 (patrz algorytm 9.46). Projekt standardu 10118-3 zawiera SHA-1 

(algorytm 9,53), RIPEMD-128 i RIPEMD-160 (algorytm 9,55). Projekt 10118-4 obejmuje MASH-1 

i MASH-2 (patrz algorytm 9.56).  

ISO / IEC 11770: Ten standard wieloczęściowy dotyczy ogólnego zarządzania energią i określa 

kluczowe mechanizmy zakładania. 11770-1 to kluczowe ramy zarządzania i przegląd obejmujący 

omówienie kluczowego cyklu życia, wymogów ochrony dla materiałów kluczowych i roli stron 

trzecich w kluczowym zakładzie. 11770-2 określa kluczowe mechanizmy zakładania oparte na 

technikach symetrycznych, w tym te, w których dwie strony komunikują się punkt-punkt (jak w 

12.3.1), podobne do protokołów Kerberos i Otway-Rees z zaufanym serwerem lub kluczowym 

centrum dystrybucji ( 12.3.2) oraz te dotyczące kluczowego centrum tłumaczeń (np. Protokół 13.12). 

11770-3 określa kluczowe mechanizmy zakładania oparte na technikach asymetrycznych. Są one 

podzielone na kluczowe protokoły uzgodnień, których praktyczna realizacja oparta jest na Diffie-

Hellman i podobnych technikach (12.6.1); oraz kluczowe protokoły przesyłania, które zazwyczaj 

obejmują zarówno szyfrowanie za pomocą klucza publicznego, jak i podpisy cyfrowe (12.5.2), w tym 

adaptacje mechanizmów opartych na liczbach losowych ISO / IEC 9798-3, obejmujących transfer 

wbudowanego klucza szyfrowanego. 

ISO / IEC 13888: Ten wieloczęściowy (projekt) standard odnosi się do usług niezaprzeczalności 

(ochrona przed fałszywymi odmówami) związanych z przekazaniem wiadomości od nadawcy do 

odbiorcy. Mechanizmy są określone dla niezaprzeczalności pochodzenia (odmowa bycia twórcą 

wiadomości), niezaprzeczalności dostawy (odmowa otrzymania wiadomości) i niezaprzeczalności 

związanej z działaniami osoby trzeciej działającej jako transfer agent w imieniu innych. 13888-1 

(wersja robocza) zapewnia model niezaprzeczalności i przegląd. 13888-2 (projekt) określa 

mechanizmy wykorzystujące techniki symetryczne (szyfrowanie i jednokierunkowe funkcje klucza). 

13888-3 (projekt) określa mechanizmy wykorzystujące techniki asymetryczne i wykorzystanie 

podpisów cyfrowych. 

ISO / IEC 14888: Ten typowy projekt (projekt) zawiera schematy podpisu wraz z dodatkiem. 14888-

1 (projekt) zapewnia wspólne definicje i ogólny przegląd obejmujący modele określające kroki 

wymagane do generowania sygnatury i różne klasy procesów weryfikacji. 14888-2 (wersja robocza) 

dotyczy mechanizmów podpisu opartych na tożsamości, w których klucz weryfikacyjny podpisu jest 

publiczną funkcją tożsamości osoby podpisującej. 14888-3 (wersja robocza) dotyczy mechanizmów 

opartych na certyfikatach, w których ten klucz publiczny jest jawnie określony i, na przykład, 

dystrybuowany za pomocą certyfikatu. Mogą to być DSA i podobne mechanizmy podpisu, takie jak 

ElGamal, Schnorr signatures i RSA. 

15.3.2 Standardy bezpieczeństwa bankowego (ANSI, ISO) 

W tej części omówiono standardy bezpieczeństwa bankowego opracowane przez ANSI i ISO. 

Standardy bezpieczeństwa bankowego są zwykle podzielone na bankowość hurtową i detaliczną. 

Bankowość hurtowa obejmuje transakcje między instytucjami finansowymi. Bankowość detaliczna 

obejmuje transakcje między instytucjami i osobami prywatnymi, w tym bankomatami (ATM) i 

transakcjami kasowymi (POS) oraz autoryzacjami kredytowymi. 

(i) American National Standards Institute (ANSI) opracowuje standardy za pośrednictwem różnych 

akredytowanych komitetów normalizacyjnych (ASC). Akredytacja oznacza, że normy opracowane 

w ramach danego komitetu stają się standardami ANSI. Akredytowane komitety obejmują ASC X3 - 

systemy przetwarzania informacji; ASC X9 - Usługi finansowe; oraz ASC X12 - Electronic Business 

Data Interchange. Tabela 15.6 zawiera listę wybranych standardów szyfrowania ANSI i 



bezpieczeństwa bankowego opracowanych w X3 i X9. 

ANSI X3.92: ten standard określa algorytm DES, do którego odnoszą się standardy ANSI jako 

algorytm szyfrowania danych (ang. Data Encryption Algorithm, DEA). X3.92 jest technicznie taki 

sam jak FIPS 46. 

ANSI X3.106: Standard ten określa tryby działania DES lub tryby działania DEA zgodnie z normami 

ANSI. X3.106 jest technicznie taki sam jak FIPS 81 (patrz ISO 8372). 

(ii) standardy bezpieczeństwa bankowości ANSI 

Podkomitet ASC X9 X9F opracowuje standardy bezpieczeństwa informacji dla branży usług 

finansowych. Standardy bezpieczeństwa bankowego obejmują wymogi kryptograficzne i operacyjne, 

z dużym naciskiem na kontrole, audyt, dobre praktyki biznesowe i interoperacyjność. Wśród grup 

roboczych w X9F większość prac kryptograficznych znajduje się w X9F1 (kryptografia klucza 

publicznego i narzędzia kryptograficzne) oraz X9F3 (bezpieczeństwo w hurtowej telekomunikacji 

finansowej). 

 

 
 

ANSI X9.8: Ten standard dotyczy zarządzania PIN-em i zabezpieczeń. Składa się z odtworzonego w 

całości ISO 9564, z wyraźnie zaznaczonymi "Uwagami X9", tam, gdzie jest to wymagane, aby 

dostosować tekst do użycia jako standard ANSI X9. Określono standardowe sposoby wymiany 

danych PIN. Załączono załącznik A z 9564 (procedury zatwierdzania algorytmu szyfrowania); jedyny 

aktualnie określony zatwierdzony algorytm DES. Załącznik B (zasady ogólne dotyczące zarządzania 

kluczami) również został zachowany z 9564 r., Ale został zastąpiony przez X9.24 (zarządzanie 

kluczami detalicznymi). 

ANSI X9.9: Standard ten określa algorytm uwierzytelniania komunikatów DES (MAC) dla 

bankowości hurtowej, jak podsumowano poniżej (porównaj X9.19 dla bankowości detalicznej). Jeśli 

dane są chronione przez mechanizmy uwierzytelniania i szyfrowania, do każdego celu wymagany 

jest inny klucz. Powtórzenie wiadomości jest wykluczone przez użycie pól identyfikatora daty i 

komunikatu. X9.9 wymaga zarządzania kluczami zgodnie z ANSI X9.17, a także rozwiązuje 

problemy z implementacją, w tym kodowane zestawy znaków i reprezentacje, ograniczniki pól i 

normalizację wiadomości (np. zastępowanie zwrotów karetki lub posuwów liniowych za pomocą 

znaków spacji i wielokrotności spacji o pojedyncze odstępy) i zwraca uwagę na inne kwestie 

praktyczne, takie jak sekwencje specjalne poza zakresem MAC, które powodują nadmierne 



zapisywanie uwierzytelnionych pól danych na urządzeniach wyświetlających. Algorytm X9.9MAC 

może być zaimplementowany przy użyciu trybu sprzężenia bloków szyfru (CBC) lub 64-bitowego 

sprzężenia zwrotnego (CFB-64), zainicjowanego w celu uzyskania tego samego wyniku (patrz 

Uwaga 15.1). Końcowe bloki danych z mniej niż 64 bitami są wyrównane do lewej strony, a do 

zakończenia bloku przed obróbką dodawane są bity zerowe. Wynik MAC jest określony jako 

najniższy z 32 bitów ostatecznego wyniku DES. X9.9 stwierdza, że również powinna istnieć 

możliwość generowania 48-bitowych i 64-bitowych wartości MAC. 

15.1 Uwaga (CBC-MAC i równoważny MAC CFB-64) Dla bloków danych D1,…, Dt i stałego klucza 

MAC K, równoważne adresy MAC mogą być generowane przy użyciu trybów CBC lub 64-bitowego 

sprzężenia zwrotnego (CFB-64). W przypadku CBC MAC Ct jest zdefiniowany przez Ci = 

dla  1 ≤ i ≤ t i C0 = IV = 0. W przypadku CFB-64, niech Oi = EK(Ii) będzie wyjściem 

z szyfrowania bloku na etapie i dla  1 ≤ i ≤ t, gdzie  dla 2 ≤ i ≤  t oraz I1 = D1 (pierwsze 

8 bajtów danych służy jako IV). Uwaga Ot = Ct od góry. (Blok Dt + 1 = 0 może być wprowadzony, 

jeśli interfejs implementacji CFB wymaga ostatecznego wyjścia Ot być XORed do bloku danych 

przed zwolnieniem). 

ANSI X9.17: Ten standard, który był podstawą ISO 8732, określa ręczne  i zautomatyzowane metody 

(oparte na symetrii) do zarządzania kluczami bankowości hurtowej, w tym kluczowe techniki 

zakładania i ochrona kluczy w kluczowych obiektach zarządzania. Zdefiniowana hierarchia 

zarządzania kluczami składa się z ręcznie rozproszonych kluczy szyfrujących klucze, kluczy 

rozdzielanych kluczem elektronicznym oraz rozproszonych elektronicznie danych lub kluczy 

transakcji w celu uwierzytelnienia lub szyfrowania. Techniki zarządzania kontaktami obejmują 

korzystanie z liczników kluczy, kompensacji kluczy i notarializacji kluczy. Kluczowe ustawienia 

zakładania obejmują bezpośrednią wymianę między dwoma węzłami (punkt-punkt) oraz kluczowymi 

centrami dystrybucyjnymi (KDC) i kluczowymi centrami tłumaczeniowymi (KTC). 

ANSI X9.19: ten standard określa kod uwierzytelniania wiadomości oparty na algorytmie DES 

(MAC) dla bankowości detalicznej (porównaj X9.9 dla bankowości detalicznej). Implementacja i 

inne kwestie są rozwiązywane zgodnie z X9.9, a algorytm MAC jest zasadniczo taki sam jak X9.9, 

różniąc się tym, że wynik MAC jest skrajnie lewostronnym m bitem końcowego wyjściowego 64-

bitowego, gdzie m ma być określony przez Aplikacja. Opcjonalna procedura X9.19 z użyciem 

drugiego klucza K’ jest określona dla zwiększenia ochrony przed wyczerpującym określeniem 

klucza: (poprzednio) końcowe wyjście jest odszyfrowane przy użyciu K’, a następnie ponownie 

zaszyfrowane pod oryginalnym kluczem. Powstały algorytm jest powszechnie określany jako 

detaliczny MAC 

ANSI X9.23: Ten standard rozwiązuje problemy formatowania i reprezentacji wiadomości związane 

z używaniem szyfrowania DES w całych transakcjach bankowości sprzedażowej. Obejmują one 

separację pól i dopełnienie, a także metody filtrowania wymagane, aby zapobiec zakłócaniu 

sekwencji bitowych szyfrogramów protokołom komunikacyjnym po nieumyślnym zinterpretowaniu 

ich jako znaków kontrolnych (np. koniec transmisji). 

ANSI X9.24: Ten standard, który umotywował ISO 11568, określa ręczne i automatyczne metody 

zarządzania kluczami detalicznymi, adresowanie uwierzytelniania i (DES-based) szyfrowanie kodów 

PIN, kluczy i innych danych. Wytyczne obejmują wymogi dotyczące ochrony na różnych etapach 

kluczowego cyklu życia zarządzania. Załączniki zawierają dodatkowe informacje, w tym (załącznik 

D) metody zapewniające unikalne klucze transakcji, aktualizowane po każdej transakcji jako 

jednokierunkowa funkcja bieżącego klucza i szczegółowe informacje dotyczące transakcji; oraz 

(Dodatek E), jak uzyskać dużą liczbę różnych kluczy terminali (dla różnych terminali) ze wspólnego 

klucza podstawowego, upraszczając zarządzanie kluczami dla serwerów, które muszą komunikować 

się ze wszystkimi terminalami. Takie pochodne klucze mogą być łączone z unikalnymi metodami 

klucza transakcji. 

ANSI X9.26: Standard ten określa dwie główne klasy mechanizmów uwierzytelniania jednostki do 

kontroli dostępu. Pierwszy dotyczy haseł użytkownika. Drugi dotyczy kluczy kryptograficznych 

wykorzystywanych w protokołach wyzwanie-odpowiedź opartych na DES (np. Wyzwalacz 



parametru wariantowego w czasie musi być szyfrowany przez EBC). Ta ostatnia klasa jest 

podzielona, na podstawie ziarnistości, na unikatowe i niepowtarzalne klucze. 

ANSI X9.28: ten standard rozszerza X9.17, aby umożliwić dystrybucję kluczowych materiałów 

(przy użyciu protokołów X9.17) między jednostkami (węzłami subskrybenta), które nie mają 

wspólnego klucza ani nie udostępniają klucza do wspólnego centralnego serwera (KDC lub KTC). 

Dwa lub więcej kluczowych ośrodków tworzy grupę o wielu centrach, aby zapewnić bardziej ogólną 

usługę dystrybucji kluczy, umożliwiającą ustanowienie kluczowych materiałów między dowolnymi 

dwoma subskrybentami, którzy dzielą klucz z co najmniej jednym ośrodkiem w grupie. Ponieważ nie 

ma znanych lub proponowanych implementacji tego standardu, wydaje się, że jest on przeznaczony 

do wycofania z pakietu ANSI. 

ANSI X9.30: Pierwszy z zestawu standardów klucza publicznego ANSI, X9.30-1 i X9.30-2 określić 

DSA i SHA dla branży usług finansowych, zgodnie z FIPS 186 i FIPS 180, odpowiednio.  

ANSIX9.31: (draft) standardX9.31-1 parallelsX9.30-1 i określa podpis mechanizm oparty na 

algorytmie podpisu RSA, w szczególności na wariancie ISO / IEC 9796 w połączeniu z algorytmem 

mieszającym. (Projekt) standard X9.31-2 definiuje funkcje mieszania do użycia z częścią 1, w tym 

MDC-2. 

ANSI X9.42: Ten (draft) standard określa kilka odmian nieuwierzytelnionych uzgodnień klucza  

Diffiego-Hellmana, zapewniając wspólne klucze symetryczne do kolejnego użycia 

kryptograficznego. 

ANSI X9.45: Ten (draft) standard używa określonego typu certyfikatu atrybutu (13.4.2) zadzwonił 

do certyfikatu autoryzacji i innych technik z ANSI X9.57, aby umożliwić stronie ustalenie, czy 

odebrany komunikat lub podpisany dokument jest dozwolony w odniesieniu do odpowiednich reguł 

lub limitów, np. określonych w certyfikacie autoryzacji. 

ANSI X9.52: Ten (draft) standard szyfrowania oferuje ulepszenia w porównaniu z zabezpieczeniami 

DES, określając kilka trybów działania dla potrójnego szyfrowania DES, w tym cztery podstawowe 

tryby ISO 8372, rozszerzone tryby mające zapewnić dodatkową ochronę przed zaawansowanym 

kryptoanalitycznym ataki oraz przeplatane komunikaty i potokowe tryby mające na celu zwiększenie 

przepustowości w systemach wieloprocesorowych. 

ANSI X9.55: Ten (draft) standard określa rozszerzenia definicji certyfikatów ANSI X9.57 

odpowiadającym i dostosowanym do rozszerzeń certyfikatu ISO dla ITU-T Certyfikaty X.509 w 

wersji 3. 

 Ten (draft) standard zarządzania certyfikatami obejmuje zarówno techniczne 

specyfikacje definiujące certyfikaty klucza publicznego (oparte na ITU-T X.509) dla handlu 

elektronicznego i kontrole biznesowe niezbędne do zastosowania tej technologii. Początkowa wersja 

jest zdefiniowana do użytku z certyfikatami DSA, w połączeniu z ANSI X9.30-1. 

(iii) Standardy bezpieczeństwa bankowości ISO 

Standardy bezpieczeństwa bankowości ISO są opracowywane w ramach komitetu technicznego ISO 

TC68 - Bankowość i pokrewne usługi finansowe. Podkomitety TC68 obejmują TC68 / SC2 

(bezpieczeństwo bankowe całej sprzedaży) i TC68 / SC6 (bezpieczeństwo bankowości detalicznej i 

bezpieczeństwo kart inteligentnych). Tabela zawiera listę wybranych standardów bezpieczeństwa 

bankowości ISO. 

 



ISO 8730: Wraz z ISO 8731, ten standard bankowości hurtowej dla wiadomości Algorytmy kodu 

uwierzytelniania (MAC) stanowią międzynarodowy odpowiednik ANSI X9.9. ISO 8730 jest 

niezależny od algorytmu i określa metody i wymagania dotyczące korzystania z MAC, w tym 

formatowanie danych i zagadnienia reprezentacji, oraz metodę, za pomocą której zatwierdzane są 

określone algorytmy. 

ISO 8731: ISO 8731-1 i 8731-2 określają konkretne algorytmy MAC komplementarne do 

towarzyszącej normy ISO 8730. 8731-1 określa CBC-MAC oparty na DES z m = 32 (patrz ISO / IEC 

9797). 8731-2 określa algorytm Message Authenticator, MAA (Algorytm 9.68). 

ISO 8732: Ten standard zarządzania kluczami w bankowości hurtowej pochodzi z ANSI X9.17 i jest 

jego międzynarodowym odpowiednikiem. 

ISO 9564: Standard ten, stosowany jako podstawa ANSI X9.8, określa minimalne środki zarządzania 

i bezpieczeństwa osobistych numerów identyfikacyjnych (PIN). Część 1 określa zasady i techniki 

ochrony przed ujawnieniem PIN-ów nieuprawnionym stronom w trakcie cyklu życia PIN-u. Część 2 

określa algorytmy szyfrowania zatwierdzone w celu ochrony PIN-ów. 

ISO 9807: Ten standard uwierzytelniania wiadomości w bankowości detalicznej jest analogiczny do 

ANSI X9.19 (porównaj ISO 8730 / 8731-1 vs. ANSI X9.9), ale nie rozwiązuje problemów z 

reprezentacją danych i podaje dwa zatwierdzone algorytmy w załączniku A - CBC-MAC z 8731-1 

(dopuszczając opcjonalny przetwarzanie według X9.19) i MAA 8731-2. 

ISO 10126: Ten wieloczęściowy standard jest międzynarodowym odpowiednikiem X9.23 

 zajęcie się ochroną poufności (części) komunikatów finansowych. ISO 10126-1 zawiera ogólne 

zasady; 10126-2 definiuje określony algorytm - DES. 

ISO 10202: Ten ośmioczęściowy standard dotyczy problemów architektury bezpieczeństwa dla 

zintegrowanych kart układów (kart chipowych) używanych do transakcji finansowych. W 

szczególności ISO 10202-7 określa kluczowe aspekty zarządzania. 

ISO11131: Ten standard uwierzytelniania podczas logowania to międzynarodowy (niezwiązany z 

DES) analog ANSI X9.26. 

ISO 11166: Ten wieloczęściowy standard zarządzania kluczami bankowymi określa asymetryczne 

techniki dystrybucji kluczy dla algorytmów symetrycznych. Został opracowany z ISO 8732, który 

wykorzystuje wyłącznie techniki symetryczne. Część 1 określa ogólne zasady, procedury i formaty, 

w tym tło dotyczące kluczowej ochrony podczas jej cyklu życia, certyfikacji materiału klucza, 

dystrybucji kluczy przez jedną giełdę kluczy (np. Diffie-Hellman) lub transport klucza i wiadomości 

usług kryptograficznych. Dalsze części mają na celu zdefiniowanie zatwierdzonych algorytmów do 

zastosowania w procedurach z części 1. Część 2 określa algorytm RSA zarówno dla szyfrowania, jak 

i podpisów cyfrowych; Formatowanie RSA różni się od ISO / IEC 9796 i PKCS # 1. 

ISO 11568: Ten wieloczęściowy standard dotyczy zarządzania kluczami detalicznymi i 

zagadnieniami cyklu życia. Pochodzi z X9.24, ale jest uogólniony do użytku międzynarodowego (np. 

Nie jest już specyficzny dla DES) i dotyczy zarówno technik symetrycznych, jak i technik klucza 

publicznego. 

15.3.3 Międzynarodowe architektury i struktury bezpieczeństwa 

Tabela zawiera listę wybranych standardów ISO dotyczących ram zabezpieczeń i architektur. 

Niektóre z nich zostały opracowane przez SC21 (ISO / IEC JTC 1 SC21), który obejmuje działania 

w ramach projektów Open Systems Interconnection (OSI). Międzynarodowa Unia 

Telekomunikacyjna (ITU) opracowuje wspólne specyfikacje tekstu z JTC 1 dla niektórych 

standardów w tej dziedzinie. 

 

 
 

ISO 7498-2 (X.800): Podstawowy model odniesienia OSI ISO 7498 definiuje stos protokołów 



komunikacyjnych z siedmioma warstwami: aplikacja (warstwa 7), prezentacja (6), sesja (5), transport 

(4), sieć ( 3), łącza danych (2) i warstwy fizyczne (1). ISO 7498-2 określa architekturę bezpieczeństwa 

dla podstawowego modelu odniesienia, w tym umiejscowienie zabezpieczeń i mechanizmów na tych 

warstwach. Zawiera także ogólny opis podstawowych usług bezpieczeństwa OSI: uwierzytelnianie 

(peer-entity i data-data); kontrola dostępu; poufność danych; integralność danych; i 

niezaprzeczalności (wraz z dowodem pochodzenia lub dowodem dostawy). Do wdrożenia tych usług 

wykorzystywane są określone mechanizmy; na przykład szyfrowanie jest mechanizmem 

zapewniającym poufność. 

ISO / IEC 9594-8 (X.509): Ten standard jest taki sam jak ITU-T (poprzednio CCITT) 

RecommendationX. 509. Określa zarówno proste techniki uwierzytelniania (oparte na hasłach), jak i 

tzw. Techniki silnego uwierzytelniania (przy czym tajne wartości nie są ujawniane weryfikatorowi). 

Mocne techniki obejmują dwu- i trójprzepustową wymianę X.509 (patrz x12.5.2) w oparciu o podpisy 

cyfrowe i użycie parametrów zmiennych czasowych. Domyślnym założeniem jest użycie algorytmu 

takiego jak RSA, który może służyć zarówno jako mechanizm szyfrujący, jak i sygnaturowy; 

specyfikacja może być jednak zmodyfikowana (np. w celu użycia DSA). Standard określa również 

techniki, w tym certyfikaty X.509, dotyczące nabywania lub dystrybucji autentycznych kluczy 

publicznych; i adresy certyfikatów krzyżowych oraz korzystanie z łańcuchów certyfikatów (x13.6.2 

(i)). 

ISO / IEC 10181 (X.810 do X.816): Ta specyfikacja jest serią zabezpieczeń ramy mające zapewnić 

kontekst i tło, składające się z następujących części: przegląd ram bezpieczeństwa (1); framework 

uwierzytelniania (2); ramy kontroli dostępu (3); ramy niezaprzeczalności (4); ramy poufności (5); 

struktura integralności (6); Ramy audytu i alarmowania bezpieczeństwa (7). 

 

15.3.4 Standardy rządu USA (FIPS) 

Tabela poniżej zawiera listę wybranych publikacji związanych z federalnymi standardami 

przetwarzania informacji (FIPS). Są one opracowywane w ramach Narodowego Instytutu 

Standardów i Technologii (NIST), do użytku przez departamenty rządu federalnego USA 

 

 
 

FIPS 46: Ten standard określa algorytm DES (porównaj ANSI X3.92). 

FIPS 74: Ten standard zawiera wytyczne dotyczące implementacji i używania DES. 

FIPS 81: Standard ten określa 4 podstawowe tryby działania DES (porównaj ANSI X3.106). 

FIPS 112: niniejszy standard zawiera wytyczne dotyczące zarządzania hasłami i ich użycia. 

FIPS 113: Standard ten określa zwyczajowy algorytm CBC-MAC oparty na DES (patrz ISO / IEC 

9797), odnosząc się do niego jako Algorytmu Uwierzytelniania Danych (DAA). Wynik MAC nazywa 

się Data AuthenticationCode (DAC). Ostatni blok danych, jeśli jest niekompletny, jest 

nieuzasadniony i zerowany przed przetworzeniem; wynikiem są bity wyjściowe lewostronne , gdzie 

m jest wielokrotnością 8, a 16 ≤  m ≤ 64. Wdrożenie może być realizowane w trybie CBC w trybie 

IV = 0 lub w trybie CFB-64 z IV = D1, pierwszym blokiem danych (patrz Uwaga 15.1). 7-bitowe 



dane kodowane ASCII, które mają być uwierzytelnione przez theDAA, są wstępnie przetworzone na 

8-bitowe znaki z wiodącym bitem 0. 

FIPS 140-1: Standard ten określa wymogi bezpieczeństwa dotyczące projektowania i wdrażania 

modułów kryptograficznych w celu ochrony niesklasyfikowanych informacji (w USA), w tym 

sprzętu, oprogramowania układowego, modułów oprogramowania i ich kombinacji. Cztery stopnie 

zwiększające bezpieczeństwo określane są jako poziomy od 1 do 4, obejmujące szeroki zakres 

aplikacji i środowisk zabezpieczeń. Program walidacyjny FIPS 140-1 jest uruchamiany przez NIST 

w celu ustalenia, czy kryptomoduły spełniają podane wymagania. 

FIPS 171: FIPS 171 określa, do wykorzystania przez (U.S.) federalne departamenty rządowe, a 

podzbiór technik dystrybucji kluczy ANSI X9.17. Celem określenia a podzbiór ma na celu 

zwiększenie interoperacyjności i zmniejszenie kosztów systemu.  

FIPS 180 i 180-1: Algorytm mieszania określony w oryginalnym standardzie FIPS 180 to Secure 

Hash Algorithm, SHA. Zmieniona wersja została krótko potem określona w FIPS 180-1 (Algorytm 

9.53) i oznaczona jako SHA-1. SHA-1 różni się od SHA, jak wskazano w 9.8. 

FIPS 185: Ten Escrowed Encryption Standard (EES) określa parametry i zastosowanie szyfrowania 

blokowego klucza symetrycznego SKIPJACK oraz metodę tworzenia pól dostępu do egzekwowania 

prawa (LEAF) do użytku z systemem escrow klucza Clipper. Celem jest umożliwienie podsłuchu w 

ramach zgodnego z prawem zezwolenia. Wewnętrzne szczegóły algorytmu SKIPJACK nie są 

publicznie dostępne, chociaż specyfikacja interfejsu jest (x13.8.3 (i)). 

 FIPS 186: Standardem jest Digital Signature Standard (DSS), który określa algorytm podpisu 

cyfrowego (DSA). Funkcja hashowana pierwotnie do użycia z DSA jest zdefiniowana w FIPS 180 

(SHA), która została zastąpiona przez FIPS 180-1 (SHA-1). 

FIPS 196: Ten standard uwierzytelniania jednostek za pomocą technik asymetrycznych wywodzi się 

z mechanizmów opartych na dwóch i trzech pasmach liczb losowych ISO / IEC9798-3. Zawiera 

dodatkowe szczegóły dotyczące ekspozytora i implementacji. 

15.3.5 Standardy internetowe i specyfikacje RFC 

Dokumenty zwane Wnioskami o komentarze (RFC) są oficjalnymi notatkami roboczymi 

internetowej społeczności badawczo-rozwojowej. Ich podzbiorem są specyfikacje, które są 

kandydatami do standaryzacji w ramach społeczności jako standardy internetowe. Internet 

Engineering Steering Group (IESG) Internet Engineering Task Force (IETF) jest odpowiedzialny za 

tworzenie zaleceń dotyczących progresji Specyfikacje "standard-track" od Proposed Standard (PS) 

do Draft Standard (DS) to Standard (STD). RFC mogą również odpowiadać następującym typom 

dokumentów: eksperymentalne (E) protokoły, które mogą być częścią wczesnych prac badawczych; 

Protokoły informacyjne (I) opublikowane dla wygody społeczności; oraz Historyczne (H) protokoły, 

które zostały zastąpione, wygasły lub zostały porzucone. Kategorie E, I i H nie znajdują się na ścieżce 

standardów, a IESG nie wydaje na nie zaleceń. Dokumenty mniej dojrzałe, mniej stabilne lub rzadziej 

rozpowszechniane są zazwyczaj dostępne jako Internet-Draft (I-D); są one uważane za "prace w toku" 

i powinny być cytowane jako takie. 

 



 
 

Tabela powyżej zawiera listę wybranych dokumentów RFC dotyczących zabezpieczeń. Algorytmy 

hashowania MD2, MD4 i MD5 są określone odpowiednio w dokumentach RFC 1319-1321. 

Specyfikacje Internetowej Prywatności Wzmocnionej (PEM) podane są w dokumentach RFC 1421-

1424. Ogólny interfejs aplikacji bezpieczeństwa (GSS-API) w specyfikacji RFC 1508 jest 

wysokopoziomowym API bezpieczeństwa, który izoluje kod aplikacji od szczegółów implementacji; 

na przykład interfejs zapewnia funkcje, takie jak znakowanie i pieczęć (np. w przeciwieństwie do 

"zamykania przy użyciu 32-bitowego DES CBC-MAC i tego konkretnego klucza"). Specyficzne 

mechanizmy implementacji muszą być zapewnione pod GSS-API; opcje obejmują Kerberos V5 

zgodnie z RFC 1510 dla technik opartych na symetryce i SPKM dla technik opartych na kluczu 

publicznym. RFC 1828 określa metodę użycia klucza MD5 jako MAC (patrz x9.5.2). RFC 1848 

definiuje usługi MIME Object Security Services (MOSS), gdzie MIME oznacza uniwersalne 

rozszerzenia poczty internetowej. MOSS wykorzystuje ramy RFC 1847 wieloczęściowych / 

podpisanych i wieloczęściowych / szyfrowanych wiadomości MIME oraz ułatwia szyfrowanie i 

usługi podpisów dla MIME, w tym zarządzanie keymanagement oparte na technikach 

asymetrycznych. RFC 1938 określa technikę uwierzytelniania opartą na jednorazowym schemacie 

hasła Lamport (Protokół 10.6). 

15.3.6 Standardy de facto 

Różne specyfikacje bezpieczeństwa wynikające z nieformalnych procesów stają się de facto 

standardami. W tej sekcji wymieniono jedną taką klasę specyfikacji: pakiet PKCS. 

Specyfikacja PKCS Zestaw specyfikacji o nazwie Kryptograficzne standardy klucza publicznego 

(PKCS) zawiera części wymienione w tabeli poniżej . Oryginalne PKCS # 2 i PKCS # 4 zostały 

włączone do PKCS # 1. PKCS # 11 jest określany jako CRYPTOKI. 
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