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Текст лекції
Вступ
Сенс криптографії полягає у вирішенні практичних завдань. Криптографія вирішує
завдання забезпечення:
секретності даних;
перевірки:

достовірності даних і користувачів;

цілісності даних;
запобігання або виявлення шкідництва і шахрайства з боку користувачів.
У чистому вигляді криптографічні алгоритми та методи, представляють тільки
академічний інтерес, якщо вони не використовуються для вирішення практичних завдань.
Практичну цінність їм надають протоколи або криптографічні протоколи.
Основні відомості про криптопротоколи
Визначимо основні терміни.
Протокол це порядок дій, що виконується двома або більше сторонами, призначений для
вирішення певної задачі.
"Порядок дій" означає, що протокол виконується в певній послідовності, з початку і до
кінця. Кожна дія має виконуватися в свою чергу і тільки після закінчення попереднього.
" Що виконується двома або більше сторонами" означає, що для реалізації протоколу
потрібно, принаймні, дві людини, одна людина не зможе реалізувати протокол. Людина
особисто може виконати деякі дії, вирішуючи завдання, але це не протокол.
"Призначений для вирішення певної задачі" означає, що протокол повинен приводити до
якогось результату. Щось, що схоже на протокол, але не вирішує жодного завдання - це не
протокол, це втрата часу. У протоколів є також і інші характеристики:

Кожен учасник протоколу повинен знати протокол і послідовність складових його дій.

Кожен учасник протоколу повинен погодитися дотримуватися протоколу.

Протокол повинен бути несуперечливим, кожна дія має бути визначена так, щоб не було
можливості нерозуміння.

Протокол повинен бути повним, кожній можливій ситуації має відповідати певна дія.
Далі при розгляді протоколів передбачається наступне.
Протокол організований як деякий порядок дій. Виконання протоколу відбувається по
діям, лінійно, поки не буде команди перейти до наступного кроку. Кожна дія включає,
принаймні, одне з двох:
обчислення, що виконуються однією або декількома сторонами,
або повідомлення, якими обмінюються сторони.
Криптографічний протокол - це протокол, який використовує криптографію.
Сторони можуть:
- довіряти один одному;
- не вірити один одному.
1.
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Криптографічний протокол включає деякий криптографічний алгоритм, але, взагалі
кажучи, призначення протоколу виходить за рамки простої безпеки. Учасники протоколу
можуть захотіти:
- поділитися секретом один з одним;
- спільно генерувати випадкову послідовність;
- підтвердити один одному свою автентичність;
- підписати контракт в один і той же момент часу.
Сенс використання криптографії в протоколі - запобігання або виявлення шкідництва і
шахрайства. Загальне правило можна сформулювати наступним чином:
неможливо зробити або дізнатися більше, ніж визначено в протоколі.
Реалізація цього правила досить складне завдання. Далі буде розглянуто безліч протоколів.
У деяких з них один з учасників може обдурити іншого. В інших, зловмисник може зламати
протокол або дізнатися секретну інформацію. Ряд протоколів небезпечні, так як їх розробники
недостатньо ретельно визначали вимоги. Інші небезпечні через те, що їх розробники
недостатньо ретельно аналізували свої протоколи. Як і для алгоритмів, набагато легше довести
можливу небезпечність протоколу, ніж його повну безпеку.
Сенс протоколів
У повсякденному житті майже для всього існують неформальні протоколи: бронювання
квитків по телефону, гра в покер, голосування на виборах. Ніхто не замислюється про ці
протоколи, вони вироблялися протягом тривалого часу, всі знають, як ними користуватися і
вони працюють досить добре.
Сьогодні все більше і більше людей спілкуються не особисто, а використовуючи
комп'ютерну мережу. Для тих же речей, які люди роблять не замислюючись, комп'ютерів
потрібні формальні протоколи.
Чесність і безпеку багатьох протоколів людського спілкування засновано на особистій
присутності сторін. Природно вважати, що користувачі і розробники комп'ютерних мереж не
завжди чесні. Формалізуючи протоколи, можна перевірити способи, використовувані
зловмисниками для подолання захисних механізмів протоколів. Таким чином, можна
розробити протоколи, стійкі до атак.
Крім формалізації дій, протоколи дозволяють абстрагуватися при вирішенні завдання від
способу вирішення. Можна перевірити протокол, не вдаючись у деталі його реалізації, після
чого його можна буде реалізувати де завгодно від комп'ютерів до телефонів і інтелектуальних
тостерів.
Гравці
Для демонстрації роботи протоколів використовуватимемо кілька гравців. Перші двоє це
Аліса і Боб. Вони беруть участь у всіх двосторонніх протоколах. Як правило, Аліса (Alice)
починає всі протоколи, а Боб (Bob) відповідає. Якщо для протоколу потрібна третя або
четверта сторона, в гру вступають Керол (Karol) і Дейв (Dave). Інші гравці грають спеціальні
допоміжні ролі, вони будуть представлені далі.
Типи протоколів
Протоколи з посередником
Посередник - це незацікавлена третя сторона, якій довірено завершення протоколу (див.
рис. 1 (а)). Незацікавленість означає, що у посередника немає зацікавленості в результаті
роботи протоколу і схильності до однієї зі сторін. "Довірено" означає, що всі учасники
протоколу приймають все, що скаже посередник за істину, всі його дії як правильні, і впевнені
в тому, що посередник виконає свою частину протоколу. Посередники допомагають
реалізувати роботу протоколів взаємодії сторін, які не довіряють один одному.
У реальному світі в якості посередників часто виступають юристи. Наприклад, Аліса
продає незнайомому їй Бобу машину. Боб бажає заплатити чеком, але у Аліси немає способу
перевірити, чи дійсний чек. Аліса хоче, щоб розрахунок за чеком був зроблений перш, ніж
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право власності перейде до Бобу. Боб, який вірить Алісі більше, ніж вона йому, не хоче
передавати чек, не отримавши права власності.
Таблиця 1. Дійові особи
Аліса
Перший учасник всіх протоколів
Боб
Другий учасник всіх протоколів
Керол
Третій учасник в протоколах за участю трьох і чотирьох сторін
Дейв
Четвертий учасник в протоколах за участю трьох і чотирьох сторін
Єва
Зловмисник (eavesdropper)
Меллорі
Зловмисник протоколів
Трент
Заслуговує довіри посередник
Уолтер
Контролер, захищає Алісу і Боба в ряді протоколів
Пеггі
Свідок
Виктор
Перевіряє справжність

Рис. 1. Типи протоколів
Посередництво юриста влаштує обох. За його допомогою Аліса і Боб можуть виконати
наступний протокол, щоб захистити себе від обману:
(1) Аліса передає право власності юристу.
(2) Боб передає чек юристу.
(3) Аліса депонує чек.
(4) Дочекавшись оплати чека, юрист передає право власності Бобу. Якщо чек не
сплачено протягом певного часу, Аліса доводить цей факт юристу, і той повертає
право власності Алісі.
У цьому протоколі Аліса вірить, що юрист не здійснить передачу Бобу право власності до
тих пір, поки чек НЕ буде оплачений, і поверне право власності Алісі, якщо чек сплачений не
буде. Боб вірить, що юрист буде мати право власності до тих пір, поки чек НЕ буде оплачений,
і здійснить передачу право власності Бобу відразу ж після оплати чека. Юрист не дбає про
оплату чека. Він в будь-якому випадку виконає свою частину протоколу, адже йому заплатять
в будь-якому випадку.
У цьому прикладі юрист грає роль посередника. Юристи часто виступають в ролі
посередників при заповітах і іноді при переговорах про контракт. Різні біржі виступають як
посередники між покупцями і продавцями.
В якості посередника може виступити і банк для покупки машини:
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(5) Боб заповнює чек і передає його в банк.
(6) Якщо на рахунку Боба достатньо грошей для покриття чека, банк засвідчує чек і
повертає його Бобу.
(7) Аліса передає Бобу право власності, а Боб передає Алісі завірений чек.
(8) Аліса депонує чек.
Цей протокол працює, тому що Аліса вірить банківським засвідченням. Аліса вірить, що
банк збереже гроші Боба для неї і не використовує їх не за призначенням.
Іншим загальноприйнятим посередником є нотаріус. Коли Боб отримує від Аліси завірений
нотаріусом документ, він переконаний, що Аліса підписала документ за своїм бажанням і
власноруч. При необхідності нотаріус може виступити в суді і засвідчити цей факт.
Поняття посередника старе як світ. Завжди існували певні люди - вожді, жреці тощо, які
володіли впливом, що дозволяє їм діяти справедливо. Посередники відіграють певну роль в
нашому суспільстві, обман довіри підірвав би займане ними положення. Юристи-посередники,
які порушують правила гри, піддаються покаранню - наприклад, виключення з колегії
адвокатів. Це ідеальна картина, в реальному світі становище, на жаль, може відрізнятися від
неї.
Цей ідеал можна перенести на світ комп'ютерів, але з комп'ютерними посередниками існує
ряд наступних проблем:

Чи можна знайти нейтральну третю сторону, якій можна довіряти в тій чи іншій мірі
і за умови безпосереднього контакту. Дві сторони, які відносяться один до одного з
підозрою, з тією ж підозрою віднесуться і до безликого посередника, загубленого
десь в мережі.

Комп'ютерна мережа повинна забезпечити підтримку посередника. Необхідні
додаткові накладні витрати.

Існує затримка, притаманна всім протоколам з посередником.

Посередник повинен брати участь в кожної транзакції, будучи вузьким місцем в
великомасштабних реалізаціях будь-якого протоколу. Зростання числа посередників
пом'якшить цю проблему, але виросте і ціна цієї послуги.

Так як кожен в мережі повинен довіряти посереднику, то посередник представляє
собою слабке місце мережі при спробі її злому.
Незважаючи на це, посередництво все ще активно використовується. У протоколах з
використанням посередника цю роль буде грати Трент.
Арбітражні протоколи
Арбітражний протокол може бути розбитий на два підпротокола нижнього рівня. Перший
являє собою протокол без посередника, який використовується при бажанні сторін виконати
протокол. Інший являє собою протокол з посередником, запрошуваним у виняткових
обставинах при наявності розбіжностей між сторонами. Відповідний спеціальний посередник
називається арбітром (див. рис. 1 (б)).
Арбітр, як і посередник, є незацікавленим учасником протоколу, якому довіряють обидві
сторони. На відміну від посередника він безпосередньо не бере участі в кожній окремій
реалізації протоколу і запрошується тільки для перевірки чесності виконання протоколу
сторонами.
Професійними арбітрами є судді. На відміну від нотаріусів до суддів звертаються тільки
при появі розбіжностей. Аліса і Боб можуть укласти контракт без участі судді. Суддя ніколи
не дізнається про контракт, якщо одна зі сторін не подасть на іншу в суд. Протокол підписання
контракту можна формалізувати наступним чином:
Підпротокол без посередника (виконується завжди):
(1) Аліса і Боб домовляються про умови контракту.
(2) Аліса підписує контракт.
(3) Боб підписує контракт.
Підпротокол з використанням арбітра (виконується при наявності розбіжностей):
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(1) Аліса і Боб постають перед суддею.
(2) Аліса надає свої докази.
(3) Боб надає свої докази.
(4) Суддя приймає рішення на підставі доказів.
Різниця використовуваних понять посередника і арбітра полягає в тому, що участь арбітра
відбувається не завжди. Сторони звертаються до судді лише при розбіжностях. Якщо
розбіжностей немає, суддя не потрібен.
Існують арбітражні комп'ютерні протоколи. Вони припускають, що беруть участь сторони
чесні, але при підозрі про можливе шахрайство по існуючому набору даних третя сторона, якій
довіряють учасники, зможе виявити факт шахрайства. Хороший арбітражний протокол
дозволяє арбітру встановити і особу шахрая. Арбітражні протоколи виявляють, а не
попереджають шахрайство. Невідворотність виявлення виступає в якості запобіжного заходу,
запобігаючи шахрайство.
Самодостатні протоколи
Самодостатній протокол повністю забезпечує чесність сторін (див. рис. 1 (в)). Для
виконання протоколу не потрібен ні посередник, ні арбітр, що вирішує суперечки. Сама
побудова протоколу забезпечує відсутність суперечок. Якщо одна зі сторін спробує порушити
протокол, то шахрайство буде негайно виявлено іншою стороною, і протокол припинить
виконуватися. Чого б не намагалася добитися шахрайська сторона - це неможливо буде
зробити.
Спроби розкриття (зламування) протоколів
Дамо визначення вживаному терміну розкриття (злом). Розкриття (злом) - це дії, які
полягають у:
порушенні:
o конфіденційності (секретності) даних;
o цілісності даних;
o доступності даних;
імперсонації (підміні, порушення автентичності) даних і користувачів;
шкідництві і шахрайстві з боку користувачів.
Криптографічні спроби злому можуть бути спрямовані проти:
криптографічних алгоритмів, використовуваних в протоколах;
криптографічних методів, використовуваних для реалізації алгоритмів і протоколів;
безпосередньо проти протоколів.
Оскільки обговорюються саме протоколи, далі передбачається, що криптографічні
алгоритми та методи безпечні, і розглядаю тільки спроби злому протоколів.
Люди можуть використовувати безліч способів зламати протокол. Деякі, не будучи
учасниками протоколу, можуть "підслуховувати" якусь частину або весь протокол. Це
називається пасивним розкриттям, так як зловмисник не впливає на протокол. Все, що він
може зробити це простежити за протоколом і спробувати отримати інформацію. Цей тип
розкриття відповідає розкриттю з використанням тільки шифротекста. Так як пасивне
розкриття важко виявити, протоколи прагнуть запобігати, а не виявляти їх. У цих протоколах
роль зловмисника буде грати Єва.
При пасивному розкритті:
намагаються отримати інформацію про учасників протоколу,
збирають повідомлення, передані різними сторонами,
робляться спроби криптоаналіза.
В іншому випадку (активне розкриття) зловмисник може спробувати змінити протокол для
власної вигоди. Він може:
видати себе за іншого;
ввести нові повідомлення в протокол;
замінити одне повідомлення іншим;
повторно передати старі повідомлення;
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розірвати канал зв'язку;
змінити інформацію, що зберігається в комп'ютері.
Такі дії називаються активним розкриттям, так як вони вимагають активного втручання.
Ці форми розкриття залежать від виду мережі.
Спроби активного розкриття переслідують більш широкий набір цілей. Зловмисник може
бути зацікавлений в отриманні інформації, погіршенні роботи системи або отриманні
несанкціонованого доступу до ресурсів.
Активне розкриття більш серйозне, особливо щодо протоколів, в яких сторони не
обов'язково довіряють один одному. Зловмисник не обов'язково хтось зовсім сторонній, він
може бути зареєстрованим користувачем системи і навіть системним адміністратором. Може
бути, навіть кілька активних зловмисників, які працюють разом. Роль активного зловмисника
буде грати Меллорі.
Зловмисником може бути і один з учасників протоколу. Він може обманювати, виконуючи
протокол, або зовсім не слідувати правилам протоколу. Такий зловмисник називається
шахраєм. Пасивні шахраї виконують правила протоколу, але намагаються отримати більше
інформації, ніж передбачено протоколом. Активні шахраї порушують роботу протоколу.
Дуже важко підтримувати безпеку протоколу, якщо більшість його учасників - активні
шахраї, але іноді активне шахрайство може бути виявлено законними учасниками. Звичайно,
протоколи повинні бути захищені і від пасивного шахрайства.
Симетричні алгоритми у криптографічних протоколах
Як двом сторонам безпечно обмінюватися інформацією? Звичайно ж, шифруючи свої
повідомлення. Подивимося, що має статися, коли Аліса посилає шифроване повідомлення
Бобу (повний протокол набагато складніше).
(1) Аліса і Боб вибирають систему шифрування.
(2) Аліса і Боб вибирають ключ. Аліса шифрує відкритий текст свого повідомлення з
використанням алгоритму шифрування і ключа, отримуючи шифрування
повідомлення.
(3) Аліса посилає шифроване повідомлення Бобу.
(4) Боб дешифрує шифротекст повідомлення з використанням алгоритму шифрування і
ключа, отримуючи відкритий текст повідомлення.
Що може Єва, перебуваючи між Алісою і Бобом, дізнатися, підслуховуючи цей протокол?
Якщо вона може підслухати тільки передачу на етапі (3), їй доведеться піддати шифротекст
криптоанализу. Це пасивне розкриття являє собою розкриття з використанням тільки
шифротекста, алгоритми, що застосовуються, стійкі (наскільки це відомо) по відношенню до
будь-яких обчислювальних потужностей, які може отримати Єва для вирішення проблеми.
Єва може також підслухати і етапи (1) і (2). Тоді їй стануть відомі алгоритм і ключ - також
як і Бобу. Коли вона перехопить повідомлення на етапі (3), то їй залишиться тільки
дешифрувати його самостійно.
У хорошій криптосистемі безпека повністю залежить від знання ключа і абсолютно не
залежить від знання алгоритму. Саме тому управління ключами так важливо в криптографії.
Використовуючи симетричний алгоритм, Аліса і Боб можуть відкрито виконати етап (1), але
етап (2) вони повинні зберегти в таємниці. Ключ повинен залишатися в секреті перед, після і
протягом роботи протоколу - до тих пір, поки має залишатися в таємниці передане
повідомлення - в іншому випадку повідомлення тут же буде розкрито.
Меллорі, активний зломщик, може зробити щось інше. Він може спробувати порушити
лінію зв'язку на етапі (3), зробивши так, що Аліса взагалі не зможе передавати інформацію
Бобу. Меллорі також може перехопити повідомлення Аліси і замінити його своїм власним.
Якщо йому вдалося дізнатися ключ (перехопивши обмін інформацією на етапі (2) або
зламавши криптосистему), він зможе зашифрувати своє повідомлення і відправити його Бобу
замість перехопленого, і Боб не зможе дізнатися, що повідомлення надіслане не Алісою. Якщо
Меллорі не знає ключа, він може тільки створити повідомлення, що перетворюється при
2.
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дешифрування в нісенітницю. Боб, вважаючи, що повідомлення надіслано Алісою, може
вирішити, що або у Аліси, або в мережі виникли серйозні проблеми.
А Аліса? Що вона може зробити, щоб зіпсувати протокол? Вона може передати копію
ключа Єві, і тоді Єва зможе читати все, що говорить Боб, і розголосити. Це серйозно, але
проблема не в протоколі. Аліса і так може передавати Єві будь-які відкриті тексти, що
передаються з використанням протоколу. Звичайно, те ж саме може зробити і Боб. Протокол
передбачає, що Аліса і Боб довіряють один одному.
Отже, симетричним криптосистемам притаманні такі особливості:
Розподіл ключів проводитися в секреті. Ключі настільки ж важливі, як і всі
повідомлення, зашифровані цими ключами, так як знання ключа дозволяє розкрити
всі повідомлення. Для поширених систем шифрування завдання розподілу ключів
серйозна задача. Часто кур'єри особисто доставляють ключі за призначенням.
Якщо ключ скомпрометований (вкрадений, розгаданий, випитаний, отриманий за
хабар і т.д.), то Єва зможе розшифрувати всі повідомлення, зашифровані цим
ключем. Вона зможе також виступити в якості однієї зі сторін і створювати
помилкові повідомлення, обманюючи іншу сторону.
У припущенні, що кожна пара користувачів мережі використовує окремий ключ,
загальне число ключів швидко зростає з ростом числа користувачів. Мережа з 𝑛
користувачів вимагає 𝑛 (𝑛 − 1) / 2 ключів. Наприклад, для спілкування 10
користувачів між собою потрібно 45 різних ключів, для 100 користувачів потрібно
4950 ключів. Рішення проблеми - в зменшенні числа користувачів, але це не завжди
можливо.
Асиметричні алгоритми у криптографічних протоколах
Погляньте на симетричний алгоритм як на сейф. Ключ є комбінацією. Знаючий комбінацію
людина може відкрити сейф, покласти в нього документ і знову закрити. Хтось інший за
допомогою тієї ж комбінації може відкрити сейф і забрати документ. Тим, хто не знає
комбінації, доведеться навчитися зламувати сейфи.
У 1976 році Уітфілд Діффі і Мартін Хеллман змінили цю парадигму криптографії. Вони
описали криптографію з відкритими ключами, використовуючи два різних ключі - один
відкритий і один закритий. Визначення закритого ключа з відкритого вимагає величезних
обчислювальних витрат. Хто завгодно, використовуючи відкритий ключ, може зашифрувати
повідомлення, але не розшифрувати його. Розшифрувати повідомлення може тільки власник
закритого ключа. Це схоже на перетворення криптографічного сейфа в поштову скриньку.
Шифрування з відкритим ключем аналогічне опусканню листів в поштову скриньку, будь-хто
може зробити це, опустивши лист в проріз поштової скриньки. Дешифрування з закритим
ключем нагадує витяг листа із поштової скриньки. Зазвичай це набагато складніше. Однак,
якщо ви знаєте секрет (у вас є ключ від поштової скриньки), ви легко дістанете вашу пошту.
Математичною основою процесу є односпрямовані хеш-функції з люком. Шифрування
виконується в прямому напрямку. Вказівки щодо шифрування відкриті, кожен може
зашифрувати повідомлення. Дешифрування виконується в зворотному напрямку. Воно
потребує занадто великих зусиль без знання секрету. Секретом, або люком, і служить закритий
ключ, він робить дешифрування таким же простим, як і шифрування. Ось як, використовуючи
криптографію з відкритими ключами, Аліса може послати повідомлення Бобу:
(1) Аліса і Боб узгоджують криптосистему з відкритими ключами.
(2) Боб посилає Алісі свій відкритий ключ.
(3) Аліса шифрує своє повідомлення і відправляє його Бобу.
(4) Боб розшифровує повідомлення Аліси з допомогою свого закритого ключа.
Зверніть увагу, що криптографія з відкритими ключами усуває проблему розподілу ключів,
притаманну симетричним криптосистемам. Раніше Аліса і Боб повинні були таємно
домовитися про ключі. Аліса могла вибрати будь-який ключ, але їй потрібно було передати
його Бобу. Вона могла зробити це заздалегідь, але це вимагає від неї певної передбачливості.
3.
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Вона могла б послати ключ з секретним кур'єром, але для цього потрібен час. Криптографія з
відкритими ключами все спрощує. Аліса може відправити Бобу секретне повідомлення без
будь-яких попередніх дій. У Єви, яка підслуховує абсолютно все, є відкритий ключ Боба і
повідомлення, зашифроване цим ключем, але вона не зможе отримати ні закритий ключ Боба,
ні текст повідомлення.
Зазвичай ціла мережа користувачів погоджує використовувану криптосистему. У кожного
з них є відкритий і закритий ключ, відкриті ключі поміщаються в загальнодоступній базі даних.
Тепер протокол виглядає ще простіше:
(1) Аліса отримує відкритий ключ Боба з бази даних.
(2) Аліса шифрує своє повідомлення за допомогою відкритого ключа Боба і посилає його
Бобу.
(3) Боб розшифровує повідомлення Аліси з допомогою свого закритого ключа.
У першому протоколі Боб повинен був послати Алісі її відкритий ключ перш, ніж вона
могла відправити йому повідомлення. Другий протокол більше схожий на звичайну пошту.
Боб не бере участі в протоколі до тих пір, поки він не почне читати повідомлення.
Змішані криптосистеми
У реальному світі алгоритми з відкритими ключами не замінюють симетричні алгоритми і
використовуються не для шифрування повідомлень, а для шифрування ключів за наступних
причин:
1. Алгоритми з відкритими ключами працюють повільно. Симетричні алгоритми
принаймні в 1000 разів швидше, ніж алгоритми з відкритими ключами. Так, комп'ютери стають
все швидше і швидше і років через 15 криптографія з відкритими ключами досягне
швидкостей, порівнянних з сьогоднішньої швидкістю симетричною криптографії. Але вимоги
до обсягу інформації, що передається також зростають, і завжди буде вимагатися шифрувати
дані швидше, ніж це зможе зробити криптографія з відкритими ключами.
2. Криптосистеми з відкритими ключами уразливі по відношенню до розтину з обраним
відкритим текстом. Якщо 𝐶 = 𝐸(𝑃), де 𝑃 - відкритий текст з 𝑛 можливих відкритих текстів, то
криптоаналітику потрібно тільки зашифрувати всі 𝑛 можливих відкритих текстів і порівняти
результати з 𝐶 (пам'ятаєте, ключ шифрування загальнодоступний). Він не зможе розкрити
ключ дешифрування, але він зможе визначити 𝑃.
Розкриття з обраним відкритим текстом може бути особливо ефективним, якщо число
можливих зашифрованих повідомлень мало. Наприклад, якщо 𝑃 це грошова сума в доларах,
менша ніж $ 1000000, то таке розкриття спрацює, криптоаналитик перебере весь мільйон
значень. Навіть якщо 𝑃 не так добре визначено, таке розкриття може бути дуже ефективно.
Корисним може бути просте знання, що шифротекст не відповідає конкретному відкритому
тексту. Симетричні криптосистеми не чутливі до розкриття такого типу, так як криптоаналітик
не може виконати тестових дешифровок з невідомим ключем.
У більшості реалізацій криптографія з відкритими ключами використовується для
засекречування та поширення сеансових ключів, які використовуються симетричними
алгоритмами для закриття потоку повідомлень. Іноді такі реалізації називаються змішаними
(гібридними) криптосистемами.
(1) Боб посилає Алісі свій відкритий ключ.
(2) Аліса створює випадковий сеансовий ключ, шифрує його з допомогою відкритого
ключа Боба і передає його Бобу.
𝐸𝐵 (𝐾)
(3) Боб розшифровує повідомлення Аліси, використовуючи свій закритий ключ, для
отримання сеансового ключа.
𝐷𝐵 (𝐸𝐵 (𝐾)) = 𝐾
(4) Обидва учасники шифрують свої повідомлення за допомогою одного сеансового ключа.
Використання криптографії з відкритими ключами для розподілу ключів вирішує дуже
важливу проблему розподілу ключів. У симетричній криптографії ключ шифрування даних,
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якщо він не використовується, то він просто зберігається. Якщо Єва роздобуде його, вона
зможе розшифрувати всі закриті цим ключем повідомлення. За допомогою наведеного
протоколу при необхідності зашифрувати повідомлення створюється сеансовий ключ, який
знищується після закінчення сеансу зв'язку. Це значно зменшує ризик компрометації
сеансового ключа. Звичайно, до компрометації чутливий і закритий ключ, але ризику значно
менше, так як протягом сеансу цей ключ використовується тільки один раз для шифрування
сеансового ключа.
Головоломки Меркла
Ральф Меркл (Ralph Merkle) винайшов першу схему криптографії з відкритими ключами.
У 1974 році він записався на курс з комп'ютерної безпеки в Каліфорнійському університеті,
Берклі, який вів Ланс Хоффман (Lance Hoffman). Темою його курсової роботи, поданої раніше
терміну, була "Безпечна передача даних по небезпечним каналах". Хоффман не зрозумів
пропозиції Меркла, і врешті-решт Меркл припинив заняття. Він продовжував працювати над
проблемою, незважаючи на триваюче нерозуміння його результатів.
Техніка Меркла ґрунтувалася на головоломках ("puzzle"), які відправнику і одержувачу
вирішити легше ніж зловмисникові. Ось як Аліса може послати шифрування повідомлення
Бобу, що не обмінюючись з ним ключем до того.
(1) Боб створює 220 (іншими словами, більше мільйона) повідомлень типу: "Це
головоломка номер 𝑥. Це секретний ключ номер 𝑦", де 𝑥 - випадкове число, а 𝑥 випадковий секретний ключ. І 𝑥, і 𝑦 відрізняються в кожному повідомленні.
Використовуючи симетричний алгоритм, він шифрує кожне повідомлення своїм 20
бітовим ключем і всі їх відправляє Алісі.
(2) Аліса вибирає одне повідомлення і приступає до розкриттю грубою силою,
намагаючись отримати відкритий текст. Ця робота є об'ємною, але не неможливою.
(3) Аліса шифрує своє секретне повідомлення за допомогою деякого симетричного
алгоритму отриманим нею ключем і посилає це повідомлення Бобу разом з 𝑥.
(4) Боб знає, який секретний ключ 𝑦 він використовував в повідомленні 𝑥, отже, він може
розшифрувати повідомлення Аліси.
Єва може зламати цю систему, але їй доведеться виконати набагато більше роботи, ніж
Алісі і Бобу. Для розкриття повідомлення на етапі (3) вона повинна буде розкрити грубою
силою кожне з 220 повідомлень, відправлених Бобом на етапі (1). Складність цього розкриття
складе 240. Значення 𝑥 також не допоможуть Єві, адже вони на етапі (1) асоційовані
випадковим чином. У загальному випадку, обчислювальні витрати Єви дорівнюватимуть
зведеним в квадрат обчислювальним витрат Аліси.
Це виграш (𝑛 по відношенню до 𝑛2 ) невеликий за криптографічним стандартам, але при
певних умовах може бути достатнім. Якщо Аліса і Боб можуть перевірити десять тисяч ключів
в секунду, кожному з них буде потрібно хвилина для виконання своїх дій і ще одна хвилина
для передачі головоломок від Боба до Аліси по лінії зв'язку 1.544 Мбіт / с. Якщо обчислювальні
можливості Єви можна порівняти з наведеними, їй буде потрібно близько року для злому
системи. Інші алгоритми ще більш стійкі до розкриття.
Контрольні питання
1. Визначення, загальні характеристики і можливості криптопротоколів.
2. Суть і особливості протоколів з посередником.
3. Суть і особливості арбітражних протоколів.
4. Суть і особливості спроб розкриття (злому) протоколів.
5. Наведіть простий протокол безпечної передачі інформації, заснований на
симетричній криптографії.
6. Яке число ключів симетричної криптографії необхідно, якщо кожна пара
користувачів мережі використовує окремий ключ?
7. Наведіть простий протокол безпечної передачі інформації, заснований на
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асиметричної криптографії.
З яких причин криптографічні алгоритми з відкритими ключами повністю не
замінюють симетричні алгоритми?
9. Наведіть простий протокол безпечної передачі інформації, заснований на змішаній
криптографії.
10. Наведіть протокол безпечної передачі інформації та пазли Меркла.
8.
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