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Текст лекції
Вступ
Переходимо до наступного розділу криптографії - асиметричні алгоритми або шифрування
з відкритим ключем.
Теоретична модель
Мотивування і загальна структура
З точки зору сучасних систем зв'язку традиційні криптографічні системи мають два
суттєвих недоліки.
i.
Проблема розподілу ключів та управління ними. Система зв'язку з 𝑛 учасниками,
які використовують традиційну криптосистему для зв'язку один з одним,
𝑛
𝑛
потребує ( ) ключах і ( ) безпечних каналах.
𝑘
𝑘
𝑛
𝑛!
Число сполучень з 𝑛 по 𝑘 дорівнює біноміальному коефіцієнту ( ) = 𝐶𝑛𝑘 =
𝑘!(𝑛−𝑘)!
𝑘
Завжди, коли один з учасників захоче змінити свої ключі або коли з'являється новий
учасник системи, доводиться генерувати і розподіляти 𝑛 − 1 (відповідно, 𝑛) нових ключів по
настільки ж багатьом безпечних каналах.
ii.
Проблема автентифікації.
У комунікаційних системах, керованих комп'ютерами, необхідний електронний еквівалент
підпису. Традиційні криптосистеми не забезпечують природним чином цю потребу, особливо
в разі конфлікту між відправником і отримувачем, коли неможливо вирішити, хто правий.
Будь-яке повідомлення, відправлене одним з них, може бути також відправлено іншим.
Ці недоліки спонукали дослідників до пошуку криптосистем іншого роду.
У. Діффі і М. Хеллмана опублікували піонерську роботу про криптосистеми з публічними
ключами. Кожен користувач 𝑈 криптосистеми створює пару узгоджених алгоритмів 𝑃𝑈 і 𝑆𝑈
(або отримує їх з довіреного джерела). Ці алгоритми оперують з елементами множин, які
будуть визначені пізніше.
1.

Рис. 4.1. Криптосистема з публічними ключами для шифрування.
Користувач 𝑈 повинен оголосити алгоритм 𝑃𝑈 публічним, тоді як алгоритм 𝑆𝑈 він повинен
тримати в секреті. Ці алгоритми, в залежності від застосування, повинні задовольняти деяким
з наступних умов:
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ПК1. Алгоритми 𝑃𝑈 і 𝑆𝑈 ефективні, тобто не вимагають занадто великого часу їх
обчислення або великий пам'яті.
ПК2. 𝑆𝑈 (𝑃𝑈 (𝑚)) = 𝑚 для будь-якого користувача 𝑈 і будь-якого можливого
повідомлення 𝑚.
ПК3. Неможливо знайти, виходячи з 𝑃𝑈 , алгоритм 𝑆𝑈∗ , що задовольняє равенствам
𝑆𝑈∗ (𝑃𝑈 (𝑚)) = 𝑚 для всіх 𝑚.
ПК4. 𝑃𝑈 (𝑆𝑈 (𝑚)) = 𝑚 для будь-якого користувача 𝑈 і будь-якого можливого
повідомлення 𝑚.
ПК5. Неможливо знайти, виходячи з 𝑃𝑈 , алгоритм 𝑆𝑈 , що задовольняє равенствам
𝑃𝑈 (𝑆𝑈∗ (𝑚)) = 𝑚 для всіх 𝑚.
Умови ПК3 і ПК5 сформульовані неточно. Їх точний зміст багато в чому залежить від
застосувань і може змінюватися з часом.
Шифрування
Конфіденційність
Припустимо, що виконуються умови ПК1, ПК2 і ПК3.
Якщо Аліса хоче послати Бобу зашифроване повідомлення 𝑚, то вона спочатку відшукує
публічний алгоритм (шифрування) 𝑃𝐵 Боба і шифрує 𝑚, застосовуючи 𝑃𝐵 . Таким чином, вона
посилає Бобу
𝑐 = 𝑃𝐵 (𝑚).
Боб з отриманого шифртекста c відновлює 𝑚, застосовуючи до c свій (секретний) алгоритм
𝑆𝐵 . Справді,
𝑆𝐵 (𝑐) = 𝑆𝐵 (𝑃𝐵 (𝑚)) =ПК𝟐 𝑚.
Щоб система була практичною, повинна виконуватися умова ПК1. Для безпеки системи
потрібно умова ПК3, що дозволяє публікувати алгоритми шифрування 𝑃𝑈 без загрози втрати
конфіденційності переданих повідомлень.
Резюмуємо схему шифрування на рис.4.1.
2.

Рис. 4.1. Криптосистема з публічними ключами, яка використовується для шифрування.
Якщо користувач 𝑈 хоче змінити свій особистий ключ, він просто генерує нові узгоджені
алгоритми 𝑃𝑈 і 𝑆𝑈 , що задовольняють умовам ПК1, ПК2 і ПК3, і оголошує 𝑃𝑈 публічним. Те ж
саме повинен зробити новий користувач, якщо захоче брати участь в цій системі зв'язку.
Автори публікації [3] запропонували використовувати для шифрування односторонню
функцію-пастку. Одностороння функція - це функція 𝑓: 𝐴 → 𝐵 з наступними властивостями:
F1) 𝑓 (𝑎) легко обчислюється для будь-якого 𝑎 ∈ 𝐴.
F2) обчислювально неможливо знайти f ^ ← (b) майже для всіх 𝑏 ∈ 𝐵.
Одностороння функція-пастка - це одностороння функція з ще однією властивістю
F3) 𝑓 ← (𝑏), 𝑏 ∈ 𝐵, легко обчислюється, якщо відома деяка додаткова інформація.
Властивість F1 робить таку функцію практичною у використанні, тоді як властивість F2
забезпечує безпеку при використанні 𝑓 з метою шифрування. Властивість F3 уможливлює
дешифрування повідомлень одержувачем.
У повсякденному житті в якості односторонньої функції можна використовувати
телефонну книгу; по заданому імені легко знайти відповідний телефонний номер, але не
навпаки. Відшукання телефонного номера якоїсь персони рівнозначно знаходженню імені цієї
персони. Це вимагає log 2 𝐿 операцій, якщо 𝐿 - число імен в телефонному довіднику.
Знаходження ж імені по заданому телефонним номером означає перегляд всієї книги, ім'я за
4

ім'ям. Складність дорівнює 𝐿. Властивість F2 базується на експоненційної зв'язку між log 2 𝐿 і
𝐿.
Односторонні функції 𝑓 використовуються також для перевірки автентичності персони,
яка бажає отримати доступ до деяких даних. Кожен користувач 𝑈 має свій власний ПІН-код
(персональний ідентифікаційний номер) 𝑥𝑈 , але в центральному комп'ютері записано тільки
ім'я 𝑈 разом зі значенням 𝑦𝑈 = 𝑓(𝑥𝑈 ). Коли 𝑈 захоче отримати доступ, він повинен ввести своє
ім'я і 𝑥𝑈 . Значення 𝑓 (𝑥𝑈 ) буде обчислено і послано комп'ютера. Якщо це значення співпаде з
𝑦𝑈 , то користувач 𝑈 може отримати доступ, а інакше немає. Перевага цієї системи полягає в
тому, що ПІН-коди 𝑥𝑈 не треба зберігати в комп'ютері. Тому ніхто, здатний зчитувати пам'ять
комп'ютера, не зможе визначити ПІН-коди.
Далі обговоримо різні пропозиції односторонніх функцій-пасток, які можна
використовувати для створення криптосистем з публічними ключами.
Електронний цифровий підпис
Припустимо, що виконуються умови ПК1, ПК4 і ПК5.
Якщо Аліса хоче підписати повідомлення 𝑚, яке потрібно надіслати Бобу, то вона
застосовує до 𝑚 свій власний секретний алгоритм 𝑆𝐴 і посилає
𝑐 = 𝑆𝐴 (𝑚).
Боб відновлює 𝑚 з c, застосовуючи до 𝑐 публічно відомий алгоритм 𝑃𝐴 . Справді,
𝑃𝐴 (𝑐) = 𝑃𝐴 (𝑆𝐴 (𝑚)) =ПК𝟒 𝑚.
Однак можливо і зворотне: будь-який здатний знайти таку пару (𝑚, 𝑐), що c виявиться
підписом для 𝑚, тобто таку, що 𝑃𝐴 (𝑐) = 𝑚: можна просто взяти будь-яке 𝑐 і обчислити 𝑚 =
𝑃𝐴 (𝑐).
Тому Аліса повинна подбати про те, щоб випадково обраний 𝑐 мав незначну ймовірність
привести до корисного повідомленням 𝑃𝐴 (𝑐) = 𝑚. Цього можна домогтися досить легко,
припускаючи певну структуру в кожному повідомленні, наприклад, починаючи його з дати і
часу.
Резюмуємо систему підпису.
3.

Рис 4.2. Криптосистема з публічними ключами, яка використовується для підписування
повідомлення
Зауважимо, що будь-який інший користувач теж може перевірити підпис Аліси,
обчислюючи 𝑃𝐴 (𝑐), так що тут немає ніякої секретності.
Шифрування з електронним цифровим підписом
Припустимо, що виконуються всі умови ПК1-ПК5.
Якщо Аліса хоче послати Бобу повідомлення 𝑚 в зашифрованому вигляді і зі своїм
підписом, то вона комбінує техніку, описану вище. Використовуючи власний секретний
алгоритм 𝑆𝐴 і публічний алгоритм 𝑃𝐵 Боба, вона посилає
𝑐 = 𝑃𝐵 (𝑆𝐴 (𝑚)).
4.

Боб відновлює 𝑚 з 𝑐, застосовуючи 𝑃𝐴 𝑆𝐵 . Справді,
𝑃𝐴 (𝑆𝐵 (с)) = 𝑃𝐴 (𝑆𝐵 (𝑃𝐵 (𝑆𝐴 (𝑚)))) =ПК2 𝑃𝐴 (𝑆𝐴 (𝑚)) =ПК4 𝑚 .
Хоча будь-хто може вдатися до публічного 𝑃𝐵 , тільки Боб може відновити 𝑚 з с, оскільки
він один знає 𝑆𝐵 .
Підписом Аліси Боб вважає значення 𝑆𝐵 (с), тобто 𝑆𝐵 (𝑃𝐵 (𝑆𝐴 (𝑚))), що дорівнює 𝑆𝐴 (𝑚).
Резюмуємо все це.
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Рис 4.3. Криптосистема з публічними ключами, яка використовується для шифрування і
підписування.
Контрольні питання
Якою є загальна структура асиметричної криптосистеми і яким умовам вона повинна
відповідати?
2. Яким чином одностороння функція може забезпечити конфіденційність в
асиметричній криптосистемі?
3.
4. Яким чином асиметрична криптосистема реалізує електронний цифровий підпис?
5. Яким чином асиметрична криптосистема реалізує шифрування з електронним
цифровим підписом?
1.
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