DSS

Podpis bez

magazín

poèítaèová bezpeènost

pera i papíru
Dnes se seznámíme s americkým vládním standardem digitálního podpisu
DSS, který ve svìtì patøí k nejpopulárnìjm. Státním i komerèním institucím umoòuje digitálnì podepisovat
elektronickou potu, dokumenty, programy, zkrátka ve, co má digitální
podobu. Oè lehèeji by se nám s digitálním podpisem ilo, jsme naznaèili na
pøedcházejících stránkách.
Digitální podpisy jsou elektronickým
protìjkem ruènì psaných podpisù. Jsou
to sloitì generovaná èísla, která nevypoèítává èlovìk, ale mikroprocesor (nej-

Digitální podpisy mohou nahradit ruèní
podpisy, protoe je mùe ovìøit pøíjemce zprávy i jakákoli dalí osoba. Ovìøení umoòuje tzv. veøejný klíè, který je
zcela volnì dostupný, a kdokoliv jím
mùe kontrolovat správnost digitálního
podpisu (opìt to nedìlá èlovìk, ale mikroprocesor). Digitální podpisy samozøejmì vyluèují monost padìlání podpisu
pøíjemcem podepsané zprávy nebo jakýmkoliv jiným útoèníkem  najde se
jistì spousta tìch, kdo by chtìli padìlat
podpis banky na digitální bankovce nebo
podpis klienta na pøíslunì modifikovaném bankovním pøevodu. Digitální podpisy ale zabraòují i tomu, aby sám jeho

DSS se stává standardem mnoha aplikací; na obrázku vidíte nìkolik klíèù a jejich podpisù
v programu PGP v. 6.

èastìji èipové karty nebo PC). K výpoètu
je potøeba také (pìknì dlouhé) tajné èíslo, tzv. podepisovací klíè, které si vak
èlovìk není schopen zapamatovat. Bývá
proto uloeno na èipové kartì nebo v PC
a chránìno nìjakým PIN nebo pøístupovým heslem daného uivatele. Digitální
podpis ale  na rozdíl od toho klasického  závisí kromì podepisovacího klíèe
také zásadním zpùsobem na kadém
bitu (!!!) podepisované zprávy.

tvùrce odmítl ji existující podpis (také v digitálním svìtì by jistì èlovìk
obèas rád odvolal svùj podpis smlouvy,
smìnky, internetového nákupu apod.).

DSA  ifra, která
neifruje
Základem digitálních podpisù jsou asymetrické ifrovací algoritmy. Zmínili
jsme se o nich u v nìkolika èláncích
Chipu, a pøejdeme proto rovnou k definici jednoho z nich. Jmenuje se Digital

Signature Algorithm (DSA) a je popsán
v dokumentu Digital Signature Standard
(DSS, viz infotipy). Zkratky DSA a DSS
se èasto zamìòují, ke zmatku by to vak
vést nemìlo.
Asymetrický algoritmus DSA má jednu
zvlátnost  umoòuje pouze digitální
podpis, ale nedá se vyuít k ifrování
dat (podle normy), jako je tomu u jiných
asymetrických ifer (napø. RSA, algoritmy eliptických køivek apod.). Je to dáno
pouitou matematikou pocházející z dílny NSA (National Security Agency), která si nepøála poskytnout národní standard pro asymetrické ifrování, ale jen
pro podepisování.

Vznik algoritmu
A do prosince 1990 Národní úøad pro
standardizaci (NIST  National Institute of Standards and Technology), který
mìl vydání algoritmu digitálního podpisu na starosti, uvaoval, e navrhne
algoritmus RSA, v té dobì de facto jediný prùmyslový podepisovací standard
v USA. O osm mìsícù pozdìji, v srpnu
1991, se vak rozhodl pro DSA, nebo
NSA odepøela kvalitu RSA jakkoliv podpoøit.
Úèast NSA (jako bezpeènostního konzultanta NIST) v tomto procesu vyvolala
vlnu nevole i kritiky samotného algoritmu. Kromì úèelových námitek a senzaèního nádechu kritik vak tato bouøe
vedla NIST také k pøidání nového parametru, který umonil zvýit kryptografickou sílu pùvodního algoritmu. Pùvodní návrh definoval modul (viz dále)
o délce 512 bitù, koneèná verze standardu umoòuje délku modulu zvyovat
v krocích po 64 bitech a na koneèných
1024 bitù. Standard byl pak oficiálnì
pøijat v roce 1994.
Ukázalo se, e to bylo prozíravé rozhodnutí. Dnes, i kdy ádný praktický útok
na nií modul není znám, se mnohem
èastìji pouívá modul 1024 bitù. Je po-
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vaován za naprosto bezpeèný nejen
v souèasnosti, ale i v horizontu mnoha
desítek let. Díky tomu máme dnes k dispozici silný kryptografický nástroj pro
digitální podpis, jeho kvalitu garantuje NSA. A to není patné.
Navíc si dalí vývoj vyádal také akceptaci algoritmu RSA, a tak v prosinci
1998 bylo navreno, aby standard DSS
byl aktualizován i o nìj. V souèasné
dobì je tento návrh v pracovní verzi (viz
infotipy) a oèekává se, e bude pøijat. Jde
pravdìpodobnì o dùsledek tlaku americké asociace bank (RSA pouívá bankovní norma X9.31) a moná i blíícího se
data expirace patentu RSA. DSA byl zahrnut do amerických bankovních norem
ANSI, je pouíván jako bìný prùmyslový standard v mnoha spoleènostech
i aplikacích a na rozdíl od RSA nepodléhá licenèním poplatkùm.

Co øíká standard
Standard stanovuje, e digitální podpis
je elektronická analogie psaného podpisu v tom, e mùe být pouit pro dùkaz pøíjemci nebo tøetí stranì, e zpráva v dané podobì byla skuteènì podepsána svým pùvodcem. Digitální podpis
mùe být také poøízen pro uloená data
nebo programy, take pozdìji mùe být
zkontrolována jejich integrita. Algoritmus DSA je pouit jak k vytvoøení, tak
i ke kontrole digitálního podpisu. Kadý signatáø má tajný a veøejný klíè 
tajný je pouit k vytvoøení podpisu, veøejný k jeho verifikaci.
Kadý signatáø si svùj tajný klíè chrání,
protoe pøi jeho odcizení zlodìj získává
monost právoplatného digitálního podpisu za okradeného. Naproti tomu u párového veøejného klíèe má signatáø zájem na tom, aby se co nejvíce rozíøil,
napøíklad v lokální síti nebo na internetu (viz tøeba servery klíèù pro PGP na
webové adrese www.pgpi.com/products/
keyservers.shtml).
Kdo nezná tajný klíè signatáøe, nemùe
jeho jménem podepisovat. Naproti tomu
kadý mùe veøejným klíèem signatáøe
verifikovat správnost jeho podpisu.
V tom spoèívá ona asymetrie: tajným klíèem se podepisuje, veøejným ovìøuje; podepisovat mùe jen vlastník tajného klíèe, ovìøovat mùe kdokoliv.
Poznamenejme jetì, e místo zprávy M
se podepisuje a ovìøuje jen její haovací

hodnota H(M). Jak víme z pøedchozích
èlánkù o haovacích funkcích, je to naprosto dostateèné a bezpeèné. Jako haovací funkce je pouita SHA-1, o ní
jsme psali v minulém Chipu. A jetì jedno upozornìní. A si budete proèítat
standard DSS (FIPS PUB 186), mìjte na
mysli, e pùvodní haovací funkce SHA
(FIPS 180) je dnes nahrazena funkcí
SHA-1 (FIPS 180-1)  viz té infotipy.

Namísto rukopisu
tajný klíè
Abychom následující popis zjednoduili, vynecháme parametrizaci a popíeme
jen DSA s 1024bitovým modulem p.
Úplný popis mùete najít na internetu
(viz infotipy). DSA pouívá tyto parametry a klíèe:
Parametry
Veøejný modul p, co je 1024bitové
prvoèíslo v rozsahu 21023 < p < 21024 .
Veøejné 160bitové prvoèíslo q
v rozsahu 2159 < q < 2160, které je dìlitelem èísla p  1.
Veøejné èíslo g, které vznikne volbou pøirozeného èísla h (1 < h < p  1)
tak, e g = h(p-1)/q mod p > 1.
(g je generátor cyklické podgrupy øádu
q v grupì èísel 1 a p  1.)
Klíèe
Tajný 160bitový klíè x, tj. èíslo
v rozsahu 0 < x < q.
Veøejný 1024bitový klíè y takový,
e y = gx mod p.
Èísla p, q, g (napøíklad pro úèely certifikátù) oznaèujeme jako parametry DSS;
jsou veøejné, a mohou být dokonce spoleèné pro skupinu uivatelù (RSA podobnou vlastnost nemá, byla by to bezpeènostní slabina). Èísla y a x jsou skuteèné klíèe. Povimnìte si, e tajný klíè má
délku 160 bitù, co je na rozdíl od jiných asymetrických systémù velmi malé
èíslo (uiteèné pro èipové karty). Na tajný klíè se jinak nekladou témìø ádné
nároky, take je moné, aby vznikal pøímo haováním passwordù, heslových
frází apod.
Dále se zde pouívá 160bitový parametr k (0 < k < q), který se generuje pro
kadý podpis zvlá. Musí být generován náhodnì a nesmí být prozrazen stejnì jako tajný klíè x (pøi podepisování
nové zprávy je generována nová hodnota k). Zpùsob generování uvedených
parametrù i klíèù je pomìrnì podrobnì
definován v normì.

infotipy
Definice standardu SHA-1
(FIPS 180-1):
http://www.itl.nist.gov/div897/pubs/
fip180-1.htm
Souèasná definice standardu DSS
(FIPS 186):
http://www.itl.nist.gov/div897/pubs/
fip186.htm
(Pozor! Zde jmenovaná haovací
funkce SHA byla aktualizována na
SHA-1.)
Nový pracovní návrh DSS (nejnovìjí verze zahrnující i RSA; FIPS
186-1):
http://csrc.nist.gov/
fips/fips1861.pdf
Ve o prvním digitálním podpisu
mezinárodní dohody:
http://www.baltimore.com/
clintonvisit98/

Raète se podepsat!
Jak se tedy vlastnì podepíe zpráva M?
Nejprve se vytvoøí haovací kód m =
H(M) za pouití funkce SHA-1. Poté se
vygeneruje (buï náhodnì, nebo normou
stanoveným postupem) èíslo k a vypoèítá se dvojice èísel (r, s), které tvoøí
podpis:
r = (gk mod p) mod q,
s = (k-1(m + xr)) mod q.
Èísla r a s se pak jako podpis pøipojí ke
zprávì M a takto tvoøí celek  zprávu
s pøipojeným digitálním podpisem.
Ke vzorcùm poznamenejme, e k-1 je
multiplikativní inverzí èísla k v modulu
q, tj. takové èíslo 0 < k-1 < q, pro nì
platí (k-1 * k) mod q = 1.
Je nutné si uvìdomit, e èíslo k se druhé stranì nijak nepøedává a e ovìøovatel podpisu je z hodnot (r, s) musí eliminovat. Úloha èísla k de facto spoèívá
v maskování tajného klíèe x (hodnota r
v rovnici pro s) pøi podepisování kadé
zprávy, a to vdy novým zpùsobem. Ovìøovatel mùe zjistit, e tajný klíè x byl
pøi tvorbì (r, s) pouit, èím potvrdí platnost podpisu, ale nemùe urèit hodnotu
x ani hodnotu m. Nemonost urèení hod-
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noty m souvisí s tím, e DSS neumoòuje data ifrovat, ale jen podepisovat.

Jak se podpis ovìøí
Pøíjemce zprávy M si vypoète její haovací hodnotu m = H(M) a dále z dùvìryhodného zdroje musí získat parametry p, q, g a veøejný klíè signatáøe y. Tato
zdánlivì nevinná podmínka je klíèová
pro zjitìní digitální identity signatáøe
a její naplnìní velmi ztìuje masové nasazení jakýchkoliv asymetrických systémù. Proto také standard DSS zpùsob
dùvìryhodného získání tìchto hodnot
nijak neøeí  tento problém ponechává
certifikaèním autoritám a rùzným systémùm infrastruktury veøejných klíèù
(PKI, Public Key Infrastructure).
Vrame se ale k ovìøení zprávy. Pøíjemce zkontroluje, e 0 < r, s < q, a vypoète
pomocné promìnné:
w = s-1 mod q,
u1 = mw mod q,
u2 = rw mod q,
v = (gul yu2 mod p) mod q.
Je-li ve v poøádku, musí být v = r. Dùkaz této rovnosti sice vyaduje teorii èísel, ale není pøíli obtíný. Zájemci ho
naleznou v dodatku normy.

Výhody a nevýhody DSS
Bezpeènost DSA je dána tím, e vyuívá
tzv. problém diskrétního logaritmu.
DSA je navren profesionálnì a zcela

prùhlednì. Kryptologové jej povaují za
bezpeèný s perspektivou mnoha desítek
let a vùbec jim nevadí, e jeho návrh pochází od tajné sluby.

Nevýhodou DSA je jednak nutnost generovat hodnotu k na kadou zprávu,
jednak o nìco pomalejí verifikace podpisu ne u jiných metod.
Rychlost se vak dohání
rùznými triky, jako je monost tabelovat hodnoty gu1
a yu2 (mod p mod q) pøedem
pro vechny jednotkové vektory u1 a u2, pøedvypoèítávat si sady hodnot k a r
(vimnìte si, e r vùbec nezávisí na zprávì, jen na k)
apod. V souèasné dobì je
mnoho digitálních podpisù
vytváøeno èipovými kartami
nebo softwarem PC a doba
výpoètu je v obou pøípadech
(desetiny a jednotky sekund) zanedbatelná tøeba
Americký prezident a irský ministerský pøedseda digitálnì povzhledem k dobì potøebné
depisují komuniké o elektronickém obchodu...
pro zasunutí èipové karty do
snímaèe nebo vloení pøístupového
hesla.
Jednou z velkých
výhod DSA je vak
to, e (napøíklad
oproti RSA) jeho pouití je zdarma. Napøíklad v nejnovìjí
verzi známého programu PGP je pouit
právì DSA ve spojení s SHA-1 (døíve to
byla kombinace RSA
... a takhle vypadají jejich digitální podpisy. (Pro pozorné ètenáøe: zde
a MD5).
byla pouita ifra RSA, a podpis je proto tvoøen pouze jedním èíslem.)

Závìr

První digitální podpis
na státní úrovni
Americký prezident Bill Clinton a irský
ministerský pøedseda Bertie Ahern se
4. záøí 1998 zapsali do historie hned
dvìma událostmi. Za prvé spoleènì podepsali komuniké (dohodu) o podpoøe
pro elektronický obchod a za druhé toto
komuniké podepsali digitálnì.
Komuniké je zajímavé samo o sobì, nebo se vyjadøuje ke vem klíèovým otázkám elektronického obchodování. Napøíklad se øíká, e klíèovou roli v elektronickém obchodì hraje liberalizace
telekomunikaèního trhu a e elektronický obchod zvýí ivotní úroveò obou
státù apod. Dále se prohlauje, e role
vlád spoèívá ve vytvoøení jasného

a konzistentního právního rámce pro
elektronický obchod a ve vytvoøení
konkurenèního prostøedí, v kterém by
se mohl rozvíjet a zajistit adekvátní
ochranu veøejných zájmù v oblastech,
jako je soukromí, intelektuální vlastnická práva, prevence proti podvodùm,
ochrana zákazníkù a bezpeènost.
Komuniké se vyjadøuje i k tolik diskutovaným daním z elektronického obchodu, a dokonce i k systému doménových jmen, je pomìrnì obsáhlé (na tøi
strany) a celé si je mùete pøeèíst na
www.baltimore.com/clintonvisit98/
communique.html nebo také na Chip
CD v tomto èísle.

Algoritmus DSA se dnes u iroce pouívá pro digitální podpis v rùzném
bezpeènostním softwaru a hardwaru.
Byl pøijat jako bankovní, prùmyslový
i státní standard a je povaován za bezpeèný. Budeme se s ním stále èastìji setkávat v elektronickém obchodu, v bezpeènostních mechanismech operaèních
systémù a v mnoha rùzných aplikacích.
VLASTIMIL KLÍMA (VKLIMA@DECROS.CZ)
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