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ismerd meg!

A nyilvános kulcsú kriptográfia  
egy lehetséges alkalmazása  

II. rész 
 

Elliptikus görbéken alapuló kriptográfia 
A nyilvános kulcsú kriptorendszerek hatékonysága a diszkrét logaritmushoz és 

faktorizációhoz hasonló egyirányú csapóajtó jellegű számítási problémák erősségén 
alapszik. Ezeket általában egy véges csoporton, általában Zn-en vagy Zp*-értelmezzük. 
Természetesen elméletileg bármilyen véges jellegű csoporthalmazt tekinthetünk ilyen 
jellegű problémák megoldása végett. Kísérleti jellegű okoktól eltekintve, két fő szem-
pontot követünk, amelyek egy bizonyos jellegű csoportcsaládra szűkítik le ezt a halmazt. 
Elsősorban, a csoportot jellemző, tetszőlegesen megválasztott belső művelet bizonyos 
esetekben optimálisabban programozható. Továbbá pedig a kriptorendszert jellemző
számítási probléma egyszerűbb lehet ezeket a szempontokat követve. Következéskép-
pen használhatunk Zn-nél és Zp*-nél kisebb csoportokat azzal a feltétellel, hogy legalább 
annyira biztonságos legyen. Ez kisebb méretű kulcsokat és gyorsabb végrehajtást ered-
ményez. A véges területen értelmezett elliptikus görbék csoportja a fenti feltételeknek 
eleget tesz, mivel a diszkrét logaritmus ezen a csoporton teljes mértékben egyirányú. 
Kriptogáfiai felhasználásra először egymástól teljesen függetlenül, 1985-ben Neal 
Koblitz és Victor Miller[6] javasolta ezt a csoportot. 

Értelmezés: Tekintsük a p > 3 prímszámot. Zp-n értelmezett elliptikus görbének ne-
vezzük azokat a Zp*Zp (x, y) számpárokat, amelyek eleget tesznek az alábbi kongruen-
ciának: 

y2 ≡ x3 + ax + b (mod p), 
ahol a és b ∈ Zp , és a diszkrimináns 4�3

+ 27�2 <> 0 (mod �). A görbéhez még 
hozzárendelünk egy ∞ -el jelölt pontot, 
amiről feltételezzük, hogy rajta van min-
den függőleges (az y-tengellyel párhuza-
mos) egyenesen, és hogy az x-tengelyre 
vonatkozó tükörképe önmaga. Így a és b 
értékeit változtatva elliptikus görbéket 
kapunk Zp-n, amit E(Zp)-jelölünk. 

Ha az E(Zp) elliptikus görbe pontjain 
értelmezzük az összeadást, Ábel-féle cso-
portot kapunk. Az alábbi ábrán az ellipti-
kus görbén végzett összeadásra láthatunk  
egy példát:  
 

Elliptikus görbén végzett összeadás 
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Más csoportokhoz hasonlóan értelmezhetjük E(Zp)-n a P pont hatványát, amit a P
pont többszöröseként (iP) írhatunk, tekintetbe véve, hogy a művelet additív. Követke-
zésképpen a diszkrét logaritmus a következőképpen értelmezhető:

Egy adott Zp-n értelmezett elliptikus görbe, egy, a görbén levő n-ed rendű pont, és 
egy másik Q pont esetében, határozzuk meg az i egész számot úgy, hogy 0 < i < n-1, és 
Q = iP, feltételezve, hogy ez a szám létezik.  

Ha adottak ezek a feltételek, létrehozhatunk egy egyszerű kriptorendszert titkos 
vagy nyílt párokat generálva, a következő algoritmust követve:  
− Válasszunk ki egy megfelelő n-ed rendű P pontot E(Zp)-ből
− Válasszunk egy egyedi és megjósolhatatlan i egész számot, amelyre 0 < i < n-1 
− Számítsuk ki Q = iP-t 
− Hozzuk nyilvánosságra a nyilvános kulcsot (E, P, n, Q) formában és tartsuk meg 

a titkos kulcsot, i-t. 
 
Tulajdonképpen ezt az algoritmust használja az ECDSA (Elliptic Curve Digital 

Signature Algorithm), amit szabványosít az ANSI X9F1 és IEEE P1363. Összehasonlítás 
végett, az ECDSA rendszer egy 160 bit hosszúságú P prímszámmal körülbelül ugyan-
akkora biztonságot nyújt mint az RSA rendszer 1024-bit mod n-el. 

 

A Nyilvános Kulcsú Kriptorendszerek alkalmazása az e-kereskedelemben 
A modern e-kereskedelem, ahogyan az interneten reklámozzák, nyílt hálózatokon 

fut. Következésképpen, jellegzetesen magasabb kockázattényezővel rendelkezik, mint a 
régebbi, zárt hálózatokon futók, mint az EDI (Electronic Data Interchange), vagy az EFT 
(Electronic Fund Transfer). A nyílt hálózatok esetén sok, a biztonságot érintő kérdés merül 
fel, mint például az elküldött információ integritása, a személyes vagy titkos információ 
bizalmassága, a kommunikáló felek hitelessége és a bizonyosság, hogy a kommunikáló 
feleknek jogukban áll a cserét elvégezni. Nem véletlen tehát, hogy új, e-kereskedelmet 
biztosító programok jelennek meg szinte naponta. Egy néhány program, a technológiá-
jával együtt: 
− Biztonságos levelezés, a SMIME protokoll által. 
− Biztonságos böngészés és beszerzés az SSL (Secure Sockets Layer) protokollt hasz-

nálva, a Netscape fejlesztésében és a TLS (Transport Layer Security), az IETF (In-
ternet Engineering Task Force) által, 

− Biztonságos bankkártya tranzakciók a SET (Secure Electronic Transactions) proto-
koll által, amelyet a Visa és MasterCard fejlesztett ki. 

 
Fölösleges azt elmondani, hogy ezen megvalósítások technológiai alapja a nyilvános-

kulcsú kriptográfia. Biztosítja a megbízható e-kereskedelem felépítését a következő inf-
rastruktúrával: 

 

Hitelesítés 
A hitelesítés az az eljárás, amikor valakinek leellenőrizzük identitását. A nyilvános 

kulcsú kriptorendszerek egy egyszerű megoldást adnak erre, ami nagyon hasznos az e-
kereskedelemben, mivel egy kliens-szerver kapcsolatban a kliens biztos akar lenni a 
szerver identitásában mielőtt elküldi a hálózaton kreditkártyája kódját. Példaként bemu-
tatjuk, hogyan működik az SSL hitelesítési algoritmusa, a nyilvános kulcsú kriptográfiát 
felhasználva:  
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− A elküld egy véletlenszerűen generált r üzenetet B-nek 
− B megfejti r-et felhasználva a titkos kulcsát, és visszaküldi A-nak 
− A megfejti a B által küldött üzenetet felhasználva B nyilvános kulcsát, és össze-

hasonlítja r-el (amit elküldött), hogy meggyőződjön B identitásáról 
 
Mivel a B titkos kulcsa csak B által ismert, csak abban az esetben tudta megfejteni az 

r üzenetet, ha az összehasonlítás az A üzenetének végével sikeres volt. 
 

Kulcsok cseréje 
A kulcs-csere a nyilvános kulcsú kriptográfia első alkalmazásaként tartható számon. 

A követelmény abban áll, hogy osztozzunk egy kulcsban, ami a továbbiakban felhasz-
nálható üzenetek rejtjelezésében és megfejtésében egy titkos kulcsú rendszert felhasz-
nálva, mint például a DES. A következő eljárás használható: 
− A generál egy k véletlen számot, ami az aktuális csere kulcsa 
− A rejtjelezi k-t felhasználva B nyilvános kulcsát, és elküldi B-nek 
− Egy meghatározott receptet követve, B megfejti az üzenetet felhasználva titkos 

kulcsát, és visszakapja k-t. 
 
Ugyancsak mivel B titkos kulcsát csakis B ismeri, egy E személy, aki a tranzakciót 

lehallgatja, hozzájuthat a rejtjelezett üzenethez, de a k kulcshoz nem. 
 

Bizalmasság 
A bizalmasságon az üzenetünk lehallgatásának elkerülését értjük. Egy nyilvános kul-

csú kriptorendszer a fentihez hasonló formában használható üzenetek rejtjelezésére és 
küldésére. Viszont a gyakorlatban ez a módszer nem használatos, mivel a titkos kulcsú 
kriptorendszerek 100-200-szor gyorsabbak bármely nyilvános kódú társuknál. Így a 
nyilvános kulcsú kriptorendszerek a titkos kulcsú rendszer működésének keretrendsze-
rét adják meg, biztosítva a titkos kulcs megosztását a felek között. 

 
Letagadhatatlanság és digitális aláírás 
Ez a követelmény a fentiek tagadásából származik. Nyilvános kulcsú rendszerek 

olyan digitális aláírásokat biztosítanak, amelyek nem tagadhatóak le. A háttérben álló 
koncepció nagyon hasonlít a valós életben végbemenő folyamathoz: egy dokumentum 
aláírása, annak hitelesítése és az érte felelős személy megjelölése végett. Egy digitális alá-
írás két részből áll: az aláírást végrehajtó algoritmus és a leellenőrzésért felelős algorit-
mus. A művelet nagyon hasonlít a hitelesítési eljáráshoz. 
− A rejtjelezi az m üzenetet saját titkos kulcsával (EKpri(A)(m)). 
− A rejtjelezi a fenti művelet eredményét felhasználva B nyilvános kulcsát, és el-

küldi B-nek (c = EKpub(B)(EKpri(A)(m))).  
− B visszakapja m-et az m = DKpub(A)(DKpri(B)(c)) szerint 
 
Mivel B meg tudja fejteni m-et felhasználva A nyilvános kulcsát, le is tudja ellenőrizni, 

hogy A a titkos kulcsával írta-e alá. Ugyanakkor az aláírás függ az üzenet tartalmától, mivel 
senki sem használhatja az aláírást egy másik dokumentummal. A gyakorlatban ennek elle-
nére egy kicsit módosított eljárást használunk, mivel a fenti protokoll szerint bárki lehet A.
A feltétel csupán, hogy legyen egy nyilvános és egy titkos kulcsod. Így becsaphatod B-t, 



226 2005-2006/6 

mondván, hogy te vagy A és elküldöd neki a nyilvános kulcsod az A kulcsa helyett. Így az 
SSL-hez hasonlatos praktikus rendszerek [9] egy igazolásnak (certificate) nevezett objektu-
mot használnak. Az igazolást kibocsátó hatóság (Certificate authorities) lényege, hogy igazolá-
sokat bocsát ki és azonosságokat hagy jóvá. Ezek lehetnek független kívülálló szervezetek 
(Verisign), vagy saját igazolást kibocsátó-szerverrel rendelkező szervezetek (Netscape 
Certificate Server). Egy igazolás tartalmazza a kibocsátó szervezet nevét, az igazolásban 
részesedő személy nevét, az illető nyilvános kulcsát és bizonyos időkódokat. Az igazolást a 
kibocsátó szervezet (hiteles intézmény) titkos kulcsával írjuk alá. Az igazolás egy közismert 
eljárás arra, hogy egy nevet és egy nyilvános kulcsot társítsunk. Így egy tipikus kliens-
szerver tranzakció esetében a szerver nemcsak az nyilvános kulcsát küldi el a szervernek, 
hanem az igazolását. Ezután a kliens először megfejti az igazolást, felhasználva a CA nyil-
vános kulcsát, majd meggyőződik a szerver identitásáról. Több könyv tárgyalja bővebben 
ezt a protokollt [5, 7, 10]. 

 

Adatvédelem  
A digitális aláírások ugyanakkor felhasználhatók az aláírt információ megőrzésére. 

Az SSL egy egyoldalú hash-függvényt használ. Az egyoldalú hash egy meghatározott 
hosszúságú szám, amit egy tetszőleges m üzenetből kapunk a következő eljárással: 
− A kapott hash értéke egyedülálló. Bármilyen jellegű változtatás az üzeneten (két 

karakter cseréje, törlés), különböző hash értékben nyilvánul meg. 
− A hash értékből nem kapható vissza az üzenet, ezért nevezzük egyoldalú 

hashnek. 
− Felhasználva az egyoldalú hasht, a következő algoritmus használható az adatvé-

delemre: 
� A generál m-ből egy egyoldalú hasht és rejtjelezi a titkos kulcsával 
� A elküldi B-nek az m üzenetet és a rejtjelezett hasht  
� B megkapja az üzenetet és elvégzi rajta ugyanazt az egyoldalú hash-

generálást. B megkapja a rejtjelezett hasht is és megfejti azt felhasználva A
nyilvános kulcsát.  

� B összehasonlítja a generált és a kapott hash értékeket. Ha egyformák, az 
adatvédelem biztosított. 

 
Ha a fenti protokollban a két hash érték megegyezik, B biztos abban, hogy az adat 

nem változott annak aláírása óta. 
 

Következtetések 
A fentiek figyelembevételével bátran levonhatjuk a következtetést, hogy a nyilvános 

kulcsú kriptográfia az e-kereskedelem alapja. Hogyha nincs nyilvános kulcsú kriptográ-
fia, akkor nincs biztonság, és biztonság nélkül nem lehet e-kereskedelem. A fent emlí-
tett kriptorendszerek, és azok mind hardver mind szoftver implementálásai nagyon el-
terjedtek világszerte, ennek következménye, hogy a könyv-szerinti (text-book) kripto-
rendszereknek a biztonsága már alapjában véve csökken [5]. Az újabb implementálások 
variáljak a text-book kriptorendszereket újabb megoldásokkal, ezzel növelve a rendsze-
rek biztonságát. Továbbá számos kutatás folyik a kvantumkriptográfia területén [2]: 
amely a kvantumfizika törvényeit próbálja alkalmazni a kriptográfia területére. Egyelőre 
kezdetleges szinten tart, de remélhetőleg még sokat hallunk róla a közeljövőbe. 
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Földközelben egy szétszakadt üstökös 

Az égbolton feltűnő legkiszámíthatatlanabb objektumok, melyek a Naprendszerhez 
tartoznak, az üstökösök. Három fő részből állnak: mag, kóma és csóva; ez utóbbiból 
több is kifejlődhet egy adott üstökösnél. 

A mag, mely nagyságrendileg 1–1000 km-es tartományba esik, nem más mint egy 
ásványi anyagokkal (kőtömbök és por) szennyezett hatalmas jégtömb. A jég főleg vízjég, 
melyhez különböző gázok jege adódik (szén-monoxid, szén-dioxid, metilalkohol, for-
maldehid, metán, ammónia). 

A magok „alapállapotban” a Naprendszer külső részében tartózkodnak, az ún. 
Oort-féle felhőben. Elméletileg ez a felhő 40–100 ezer CS.E.* távolságban van a Naptól 
és becslések alapján mintegy 100 000 magot tartalmaz. A külső rész távolsága 1,5 fény-
év, tehát valóban a Naprendszer külső határát jelenti. Ott már olyan gyenge a gravitáci-
ós kölcsönhatás, hogy a legkisebb külső behatás is megbonthatja egy mag egyensúlyi 
helyzetét, és elindul a Naprendszer belseje felé. Egy ilyen külső behatás lehet egy Nap-
rendszeren kívüli objektum távolságának változása, mely a gravitációs egyensúly felbo-
rulását okozhatja. 

Tehát a mag megkezdi hosszú útján a Nap felé. Nyilván ilyen messze a Naptól a szi-
lárd mag nagyon csekély elektromágneses sugárzást kap. De amikor már a nagybolygók 
térségébe ér, már kap elegendő sugárzást ahhoz, hogy a mag felszíne szublimálni kezd-
jen és kialakuljon az üstökös légköre, a kóma. Ez 10 Cs.E. távolságban kezd kialakulni, 
 
* 1. CS.E. – 1 csillagászati egység = 1,5 millió km – az átlagos Nap-Föld távolság 


