programové vybavení

Kryptologie pro praxi – Achillova pata DSA
V pﬁedchozím dílu jsme si ukázali hlavní zranitelnost ‰ifry RSA vzhledem
k hrozbû úniku informace postranním
kanálem. Nyní na ná‰ v˘klad naváÏeme
a ukáÏeme si, kde je v podobném pﬁípadû Achillova pata hojnû roz‰íﬁeného
(zejména v USA) podpisového schématu DSA (viz ST 4/2004). Aãkoliv se jedná v obou pﬁípadech o jin˘ typ schématu, tak mÛÏeme oba díly s v˘hodou ﬁadit
za sebe, neboÈ základní rysy obou zranitelností jsou velmi podobné. V obou pﬁípadech existuje v prÛbûhu operace
s privátním klíãem jistá promûnná, jejíÏ
hodnota musí zÛstat pro útoãníka dokonale skryta. Pokud by z modulu unikala
byÈ jen nepatrná ãást její hodnoty, potom by bylo moÏné cílenou interakcí
s napaden˘m modulem celé schéma
prolomit. V pﬁípadû DSA je situace je‰tû
dále komplikována jednak tím, Ïe prolomení zde znamená pﬁímo získání hodnoty privátního klíãe, jednak v tom, Ïe
dotãená promûnná je v rámci pﬁíslu‰né
operace generována jako náhodné ãíslo,
coÏ pomûrnû zvy‰uje riziko její kompromitace (vadn˘ zdroj náhodn˘ch ãísel,
silnûj‰í parazitní vyzaﬁování, cílené ovlivnûní pomocí elektromagnetick˘ch
‰okÛ, atp.).

Matematická podstata
PﬁipomeÀme si nejprve podepisovací
transformaci schématu DSA: Oznaãme
h ha‰ov˘ kód zprávy M, kterou máme
podepsat. Víme, Ïe h v tomto pﬁípadû
poãítáme ze vztahu h = SHA-1(M) (ha‰ovací funkce SHA-1 viz ST 2/2004).
Vlastní podpis je reprezentován dvojicí
cel˘ch ãísel (r, s) vypoãten˘ch z rovnic:
r = (gk mod p) mod q,
s = (h + xr)k–1 mod q,
–1

(1)
(2)

kde kk mod q = 1 a k je náhodnû vygenerované ãíslo z intervalu <1, q–1>. Hodnoty (p, q, g) tvoﬁí veﬁejné parametry
schématu a x je celé ãíslo pﬁedstavující
privátní klíã (podrobnûji viz ST 4/2004).
Hodnota k b˘vá oznaãována jako klíã
zprávy nebo také jako tzv. „nonce“
(z anglického v˘razu Number-used-ONCE). UÏ pﬁi základním popisu DSA jsme
si uvedli, Ïe hodnotu k musíme drÏet
v tajnosti, neboÈ po jejím prozrazení lze
z rovnice (2) triviálnû urãit hodnotu privátního klíãe. Snadno lze také ukázat, Ïe
její pouÏití musí b˘t v souladu se zkratkou „nonce“ skuteãnû jednorázové:
Oznaãme (r1, s1) podpis vypoãten˘ pro
zprávu s ha‰ov˘m kódem h2 a (r2, s2) podpis
pro zprávu s kódem h2. S vyuÏitím (2) mÛÏeme psát:

16

(h1 + xr1)s1–1 ≡ k1 (mod q),
(h2 + xr2)s2–1 ≡ k2 (mod q).
Pokud by byla pro oba podpisy pouÏita
stejná hodnota k=k1=k2, coÏ je stav, kter˘
mÛÏe útoãník podle r1=r2 snadno detekovat, potom bychom dostali triviální soustavu dvou rovnic o dvou neznám˘ch, jejímÏ vyﬁe‰ením bychom získali pﬁímo hledan˘ privátní klíã x = (h2s1–h1s2)(r1s2–r2s1)–1
mod q. ZvaÏujeme-li rizika tohoto typu
útoku, je nutné se u dané implementace
zamyslet i nad tím, zda útoãník nemÛÏe
cílenû mûnit kontext generátoru náhodn˘ch ãísel tak, aby se posloupnost generovan˘ch ãísel po nûjaké dobû opakovala.
Pak uÏ staãí jen ãekat na zachycení správné
dvojice podpisÛ.
Kromû úniku celé hodnoty k, pﬁípadnû jejího opakování, v‰ak dnes díky práci [2] umíme vyuÏít i situaci, kdy známe
tﬁeba jen nûkolik jejích bitÛ. Formální
odvození útoku je pochopitelnû daleko
za rámcem tohoto ãlánku (i kdyÏ je v nûm
ﬁada zajímav˘ch míst a urãitû stojí za to
pﬁem˘‰let o jeho dal‰ím moÏném vylep‰ování), av‰ak my si zde ukáÏeme, Ïe cel˘ postup lze snadno pﬁepsat do podoby
jednoduché „kuchaﬁky“, kterou snadno
zvládne implementovat kaÏd˘ zku‰enûj‰í
hacker. Pro jednoduchost pﬁedpokládejme, Ïe známe vÏdy b nejniÏ‰ích bitÛ hodnoty k. Známe tedy hodnotu a=k mod 2b.
Nyní budeme pro kaÏd˘ zachycen˘ podpis (r, s) poãítat hodnoty:
t = rs–12–b mod q,
u = [(a–hs–1)2–b mod q]+q/2b+1
Upozornûme, Ïe hodnota u je zde chápána jako racionální ãíslo. Postupnû tak
získáme N dvojic (t1, u1), …, (tN, uN). V [2]
je ukázáno, Ïe kaÏdá z tûchto dvojic jist˘m
zpÛsobem aproximuje privátní klíã x.
K vyﬁe‰ení tûchto vztahÛ a získání hodnoty privátního klíãe bude hacker potﬁebovat
vhodnou knihovnu implementující algoritmus pro aproximaãní ﬁe‰ení problému
nejbliÏ‰ího vektoru (CVP – Closest Vector
Problem) na (N+1) dimenzionální racionální mﬁíÏce definované bázovou maticí
B = (b1, b2, …, bN, bN+1), bi ∈ QN+1, b1 =
=(q, 0, …, 0), b2 = (0, q, 0, …, 0), …, bN =
(0, 0, …, q, 0), bN+1 = (t1, t2, …, tN, 2–b–1).
Takové implementace lze na Internetu pomûrnû snadno najít. Kryptoanalytici ãasto
vycházejí napﬁíklad z oblíbené knihovny
NTL [5]. V ideálním pﬁípadû pak uÏ staãí
jen vhodné funkci pﬁedloÏit v˘‰e uvedenou bázi spoleãnû s vektorem u, ke kterému se má nejbliÏ‰í vektor mﬁíÏky v hledat.
V na‰em pﬁípadû poloÏíme u=(u1, …, uN, 0),
kde ui jsou aproximaãní koeficienty získané v˘‰e. Lze ukázat [2], Ïe souãasné algoritmy pro ﬁe‰ení CVP vrátí za uvede-

n˘ch podmínek pro vhodnû zvolené parametry (N, b) vektor, jehoÏ poslední souﬁadnice s vysokou pravdûpodobností splÀuje
rovnici vN+1=(x+γ)2–b–1, kde γ≡0 (mod q).
Odtud pak jiÏ snadno vypoãteme privátní
klíã ze vztahu x=2b+1vN+1 mod q.
Volba parametrÛ (N, b) jiÏ vyÏaduje
hlub‰í porozumûní pouÏité metodû spolu s jistou dávkou experimentování.
V krajním pﬁípadû lze ov‰em správné nastavení najít ãistû experimentálnû na
modelovém pﬁípadû plánovaného útoku.
Pro ilustraci uvádíme, Ïe podle [2] v 90 %
pﬁípadÛ fungovalo nastavení (N=70,
b=4), ãili staãilo, aby útoãník znal 4 nejniÏ‰í bity hodnoty k pro 70 podpisÛ.
Pokud bychom znali více bitÛ, tak podle
[1] mÛÏeme oãekávat témûﬁ jist˘ úspûch
napﬁíklad pro (N = 27, b = 8). Odtud vidíme, Ïe máme co do ãinûní s velmi
efektivní metodou, která si v razanci
útoku pﬁíli‰ nezadá s postupem prezentovan˘m pro RSA v minulém dílu
(ST 4/2005).
Pﬁedstavenou metodu lze s mírn˘mi
obmûnami vyuÏít pro útok se znalostí libovoln˘ch shlukÛ bitÛ v hodnotû k.
Rozdíly jsou pak (podobnû jako u RSA)
ve sloÏitosti takového útoku, pﬁiãemÏ
v˘‰e uveden˘ pﬁípad vyuÏití postranní
informace patﬁí mezi ty v˘raznû efektivnûj‰í postupy.

Praktické důsledky
Základním dÛsledkem je, Ïe klíã zprávy
musí b˘t v pﬁípadû DSA generován
a chránûn opravdu hodnû peãlivû, neboÈ
potenciální útoãníci mají k dispozici
skuteãnû velmi efektivní nástroj na vyuÏití úniku byÈ jen nepatrné informace
o této hodnotû. ZdÛraznûme, Ïe velmi
záleÏí na tom, aby generované hodnoty
pokr˘valy skuteãnû cel˘ interval <1, q–1>.
V praxi mÛÏe snadno nastat situace, kdy
má programátor k dispozici zdroj náhodn˘ch binárních vektorÛ, které jsou „jen
o pár bitÛ“ krat‰í, neÏ je délka odpovídající uvedenému intervalu (obecnû 160 b).
Pokud by ho pohodlnost pﬁemohla a on
by bez dal‰ích úprav tento zdroj pouÏil
pro DSA, bylo by celé schéma rázem
prolomitelné. PﬁipomeÀme, Ïe chyby tohoto druhu s takto fatálními následky se
uÏ skuteãnû staly (viz ST 11/2004).
Jak jsme si uÏ naznaãili v˘‰e, musíme pﬁi anal˘ze bezpeãnosti dané implementace uvaÏovat i s tím, Ïe útoãník není nutnû odkázán jen na to, aby se snaÏil vygenerované hodnoty k odposlechnout nebo ãekal na chyby programátorÛ. Místo toho se je mÛÏe snaÏit a priori uÏ bûhem generování znám˘m zpÛso-
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bem mûnit. Touto cestou se ubírá inspirativní práce [1], jejíÏ autoﬁi prakticky
demonstrují moÏnost prolomení DSA
na ãipové kartû, která je náchylná k chybov˘m útokÛm indukovan˘m pomocí
napûÈov˘ch impulzÛ. S vyuÏitím této
techniky bylo moÏné bûhem generování
hodnoty k nastavit urãit˘ poãet nejniÏ‰ích bytÛ na známou hodnotu danou
technick˘mi parametry karty a pouÏitého mikrokódu. Pak uÏ jen staãilo vygenerovat pﬁíslu‰n˘ poãet podpisÛ a popsanou metodou z nich vypoãítat hodnotu privátního klíãe. Dodejme také, Ïe
podpisy získané tímto zpÛsobem byly
ve smyslu ovûﬁovacího algoritmu DSA
(ST 4/2004) normálnû platné. Pokud by
tedy snad napadená karta spoléhala na
ochranu tím, Ïe kaÏd˘ podpis pﬁed jeho
odesláním ovûﬁí, nebylo by jí to zde nic
platné. Stojí za poznámku, Ïe v tomto
pﬁípadû jsme svûdky vzniku tzv. subliminálního (podprahového) postranního
kanálu (ST 3/2003 a [4]), kter˘ je charakteristick˘ právû tím, Ïe bez dÛkladné
anal˘zy není z pﬁená‰en˘ch dat patrn˘.
PÛjdeme-li dál tímto smûrem, mÛÏeme
jednoduchou úpravou metody [2] ukázat dal‰í praktick˘ dÛsledek a tím je, Ïe
implicitní ovûﬁování platnosti právû vypoãten˘ch podpisÛ nejenÏe nemÛÏe b˘t
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chápáno jako postaãující ochrana proti
chybov˘m útokÛm, ale Ïe mÛÏe pﬁi nevhodném pouÏití celkovou zranitelnost
vÛãi tûmto útokÛm dokonce zv˘‰it [3].
To pochopitelnû neznamená, Ïe bychom
toto opatﬁení nemûli pouÏívat vÛbec.
Znamená to v‰ak, Ïe si musíme b˘t jisti,
Ïe to není na‰e jediná obrana a Ïe zpÛsob jejího pouÏití nenapomáhá k vytváﬁení podprahov˘ch postranních kanálÛ.

v˘poãtu doãasnû vzniká cosi, co by snad
‰lo nazvat „klíãe druhého druhu“, tj. nûco,
co musíme s ohledem na souãasnou technologii útokÛ chránit stejnû dobﬁe jako
vlastní klíãe. V ST 4/2005 jsme si ukázali
pﬁíklad klíãÛ druhého druhu pro RSA, nyní
jsme obdobn˘ rozbor provedli pro podpisové
schéma DSA.

Závěr
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Prakticky kaÏd˘ kryptografick˘ algoritmus
má kromû vlastního tajného (aÈ uÏ sdíleného symetrického nebo soukromého asymetrického) klíãe je‰tû nûjaké jiné jasnû viditelné slabé místo, které útoãník mÛÏe vyuÏít k jeho napadení. Pﬁed sto lety Auguste
Kerckhoff von Nieuwendhoff postuloval
tehdy revoluãní my‰lenku, Ïe musíme
pﬁedpokládat, Ïe protivník získá (utajovan˘) popis ‰ifry. Dnes v‰ak tento více neÏ
sto let star˘ princip z pochopiteln˘ch dÛvodÛ nemÛÏe postaãovat k plné reflexi záludností souãasn˘ch informaãních technologií. Ty jsou tak rozmanité, Ïe útoãník mÛÏe probíhajícímu algoritmu nûkdy doslova
koukat pod ruce a získávat tak cenné informace pro své nekalé úmysly. Nûkteré informace jsou pﬁitom k tomuto úãelu v˘raznû
vhodnûj‰í neÏ jiné, takÏe nám zde bûhem
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