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REJTJELZŐ MÓDSZEREK VIZSGÁLATA

(EXAMINATION OF THE METHODS OF CRYPTOGRAPHY)

Mindennapjaink szerves részévé vált az információ elektronikus tárolása, továbbítása, feldolgozása, mely 

nagymértékben megkönnyíti a munkavégzés folyamatát, azonban fokozott biztonsági kockázattal is jár. 

Ezen kockázat csökkentésére a kriptográfia módszereinek széles tárháza áll rendelkezésünkre, melyek 

közül a cikk – különös tekintettel a helyhiányra– csupán az annak kis részét képező, a legnépszerűbb kó-

doló algoritmusokat, módszereket vizsgálja, melyek segítségével bármely, a kommunikációra nem bizton-

ságos csatornát használó hálózaton, mint például az Interneten keresztül, megvalósítható a biztonságos 

kommunikáció –, azonban nem foglalkozik az azokat implementáló protokollokkal, valamint a fizikai véde-

lemmel sem. 

The storage, transport and processing of the information became a routine of our everyday life which 

helps in a large measure the working process, but it has an increased security risk. To decrease this risk 

a large choice of the cryptography can be found, the article – mainly because of the lack of space –focus-

es only on a small but the most famous coding algorithms and methods within these – with the help of 

these the secure communication can be used throughout all of the networks which uses channels which 

is non-secured for communication, such as the Internet –, although it does not contain the protocols for 

implementation and the physical security. 

Életünkben egyre nagyobb szerepet töltenek be a számítógépek és az azokat hálózatba szervező telekommuni-

kációs és információs rendszerek. Mivel a munkavégzéssel és az életünkkel kapcsolatos információk a számító-

gépes rendszerekben tárolódnak, ezért az információ elektronikus tárolásával, továbbításával és feldolgozásával 

kapcsolatos feladatok során védelmük elengedhetetlen. Az Internet térhódításával egyre több és egyre értéke-

sebb adat, üzenet utazik a különböző hálózatokon. Az üzenet előállítása az átviteli médium lehallgatásával, mani-

pulálásával az üzenet bitjeiből könnyen elvégezhető. A hálózaton keresztüli kommunikáció során a legfontosabb, 

hogy a bizalmas információk ne juthassanak illetéktelenekhez, annál is inkább, mert a politikai, katonai és ipari 

jellegű kémkedés mellett már a konkurencia üzleti titkainak megszerzésére is komoly erőforrásokat mozgósítanak 

a támadók. 

A biztonság az információs technológiák alkalmazhatóságának alapvető kritériumává vált. Az információvédelem 

feladata biztosítani az információk sértetlenségét, bizalmasságát és hitelességét, melyet algoritmikus, fizikai és 

rendszabályi technikák kombinálásával lehet megvalósítani. Az algoritmikus biztonsági módszert nevezzük rejtje-

lezésnek. 

Lássuk például az 1. ábrán szemléltetett legegyszerűbb kommunikációs hálózatot. 
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1. ábra: A legegyszerűbb kommunikációs hálózat 

A hálózatba kötött gépeket összekötő kommunikációs csatorna lehet: 

− nem biztonságos csatorna: a támadó csatlakozni tud a csatornához, ott adatokat képes megváltoztatni, 

törölni vagy beszúrni. Az ilyen csatornából fizikai védelemmel lehet biztonságos csatornát, vagy megfele-

lő protokollal és kódoló algoritmussal biztosított csatornát készíteni. A legtöbb kommunikációs közeg ilyen 

típusú. 

− biztosított csatorna: a csatornának nincs fizikai védelme, így a támadónak lehetősége van hozzáférni a 

csatornához, de a kapcsolatban lévő felek olyan protokollok segítségével kommunikálnak, melyek védel-

met nyújtanak az adatok törlése, beszúrása vagy olvasása ellen. A csatorna azonban fizikailag nem vé-

dett. A végberendezéseknek vagy azok szoftvereinek, valamint a kommunikációt felügyelő protokollnak a 

feladata a kapott adatok figyelése, elemzése. 

− fizikailag biztonságos csatorna: a támadónak nincs lehetősége a csatlakozásra csak akkor, ha a fizikai 

védelmet megbontja, fizikailag megrongálja. Szabotázs-védelemmel figyelhető. Csak kisebb földrajzi tá-

volságokban kivitelezhető, dedikált vonalnak tekinthető és meglehetősen drága. 

− abszolút biztonságos csatorna azonban nem létezik, és tökéletesen biztonságos kódoló algoritmus sincs, 

amivel el lehetne érni az abszolút biztonságot. [1] 

További biztonsági kockázatot jelent az is, hogy a hálózatot alkotó számítógépek nagyon különbözőek lehetnek, 

többféle céllal, nagy távolságokra egymástól, a hálózatok megvalósítása során sokféle technológiát alkalmaznak. 

[2] 

Az utóbbi időben a kriptográfia jelentősége a katonai és államigazgatási felhasználáson túl a kereskedelmi és pol-

gári életben is rendkívüli mértékben nőtt. Az egyes alkalmazásokat részletekbe menően kell vizsgálni, hogy me-

lyik algoritmus a legjobban megfelelő az adott feladatra. Egy nem megfelelően alkalmazott eljárás teljes egészé-

ben elveszítheti funkcióját. A legerősebb rejtelző algoritmus sem nyújt védelmet, ha a kódoláshoz szükséges kul-

csokat nem kezeljük biztonságosan. 

A cikkben a szerző helyhiány miatt a kriptográfia széles tárházának mindössze kis részét képező kódoló algorit-

musokra, módszerekre tér ki – melyek segítségével bármely TCP protokollt (nem biztonságos csatorna) használó 

hálózaton, például az Interneten keresztül megvalósítható biztonságos kommunikáció –, mivel ez egy rendkívül 

szerteágazó tudomány, de nem foglalkozik az azokat implementáló protokollokkal, valamint a fizikai védelemmel 

sem. 

A KOMMUNIKÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEI 

Ha két számítógép kommunikál egymással nem biztonságos csatornákon, mint amilyen az Internet is, a támadók 

lehallgathatják az üzenetet, módosíthatják, vagy meggátolhatják annak továbbítását, főként, hogy azok több állo-

máson is áthaladhatnak, amíg elérik a céljukat. 
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Az Interneten számos ingyenesen letölthető szoftver áll rendelkezésre, melyek képesek figyelni a hálózati adat-

forgalmat, statisztikát készíteni, a lehallgatott forgalmat átalakítani ember által is könnyen értelmezhető formába. 

Ez utóbbi programok nemcsak elkapni tudják az utazó kereteket, hanem tartalmuk szerint fel is tudják őket dol-

gozni, így megkülönböztetik az IPX, IP, UDP hálózati protokollokat, sőt némelyikük képes értelmezni a felettük le-

vő alkalmazásprotokollokat is. 

A nagy vállalati biztonságos hálózatok esetében a támadások 80%-a belső forrásból származik, olyan emberek 

végzik, akikben megbízik a cég. Tehát hiába konfiguráljuk gépeinket erős jelszavakkal, tűzfalakkal és vírusirtók-

kal, hogy megvédjük magunkat, ha a kommunikáció során kódolatlan csatornán közlekednek adataink. Kockázati 

tényezőt jelenthet például a szerverhez való bejelentkezés, ha a jelszavunk kódolatlan formában kerül elküldésre. 

Az így lehallgatott jelszó birtokában a mi nevünkben végezhetők különböző, nagy károkat okozó tevékenységek. 

[3] 

A küldött adatok információtartalmának védelme azonban csak egyike a fontos biztonsági tényezőknek. Szükség 

van arra is, hogy az üzenetünket illetéktelenek ne tudják megváltoztatni és tudnunk kell, kitől származik az üze-

net. Ehhez figyelnünk kell az üzenet digitális aláírását, érvényességét, tanúsítványát, a szerző által elkülönülő 

harmadik személy igazolását és a visszaigazolásokat. 

Azért, hogy hálózatunk adatforgalmát, egyéb titkosnak szánt adatunkat védjük az illetéktelen megismerés, torzí-

tás vagy módosítás ellen, biztosítanunk kell azok bizalmasságát, sértetlenségét és hitelességét. Egyik nagyon jó 

módszere, hogy e követelményeknek eleget tegyünk, a rejtjelzés. Matematikai módszerekkel bizonyított, igen ne-

hezen feltörhető titkosító algoritmusok használatával mind a saját, mind pedig a nyilvános hálózatokat könnyen 

tehetjük teljesen biztonságossá a kommunikációhoz. [4] 

REJTJELZŐ MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE 

Az emberek már több ezer éve ismernek módszereket a rejtjelzésre. Az egyiptomiak 4000 évvel ezelőtt is hasz-

náltak titkosírást, manapság pedig a titkosírás minden biztonsági szolgáltatás részét képezi. A rejtjelzés, mely 

matematikai eszközöket használ kódolásra és dekódolásra, máig megfelelő eszköz a nemzeti titkok és stratégiák, 

a magán és üzleti élet védelmére. 

A rejtjelzés lehet erős vagy gyenge, aszerint, hogy mennyi idő és erőforrás szükséges, hogy a kódolt szövegből 

kulcs nélkül visszanyerjük a nyílt szöveget. Az erős kódolást nagyon nehéz visszafejteni a megfelelő dekódoló 

eszköz nélkül, azaz az összes rendelkezésre álló számítógép teljesítmény igénybevételével sem lehet belátható 

időn belül feltörni. 

A kódoló algoritmus paramétere egy kulcs – egy szó, szám vagy kifejezés. Az algoritmus ugyanazt a nyílt szöve-

get más és más kulcsokkal különböző kódolt szövegekké képezi le. A kulcs tehát az a relatíve kicsi méretű titkos 

információ, amely gyorsan és gyakran cserélhető, míg a rendszer többi elemét hosszabb ideig nem szükséges 

megváltoztatni. Tehát a rejtjelzett adat biztonságossága két tényezőtől függ: a kódoló algoritmus erősségétől és a 

kulcs titkosságától. A támadóról minden esetben feltételezzük, hogy a titkos kulcs kivételével a kódolás és dekó-

dolás során alkalmazott  algoritmusokat teljes részletességgel  ismerheti,  mivel az egyes megvalósítások bárki 

számára rendelkezésre állhatnak, például ugyanaz a szoftveres implementáció. [5] 

BETŰCSERÉS ÉS ÁTRENDEZÉSES KÓDOLÓK 

A legelső rejtjelző módszerek az üzenet egyes betűit, jeleit vagy ezek csoportjait egy másik betűvel vagy jellel he-

lyettesítették. Például Julius Caesar generálisainak küldött üzeneteit féltette a futároktól, ezért az eredeti szöveg 

betűit egy megadott fix értékkel tolta el az abc-ben elfoglalt helyük alapján. Így csak az tudta elolvasni az üzene-

tét, aki tudott az eltolásról. Ezt a módszert nevezzük betűcserés kódolásnak, mivel minden betűt egy másik betű-

vel helyettesítünk. Feltörése nem bonyolult, elég egyetlen betű helyes eltolását kitalálni ahhoz, hogy visszafejtsük 

az egész szöveget. 

40



Nemzetbiztonság és rendvédelem

Kevert abc-t is használtak, ahol egy betűnek mindig azonos betű felelt meg, de az egyes betűk közötti eltolás kü-

lönbözött. Ezt próbálták meg javítani azzal, hogy egyre bonyolultabb jeleket és több betűből álló helyettesítő betű-

csoportot alkalmaztak, miáltal több jelentés nélküli elem is bekerülhetett a kódolt szövegbe, ezzel nehezítve meg 

annak megfejtését. Így persze jelentősen megnövekedett az üzenetek mérete. A betűcserés kódolók nagyon so-

káig hatékony és biztonságos módszernek bizonyultak, a helyettesítési szabály ismerete nélkül nem lehetett meg-

fejteni a kódolt üzenet értelmét. Ma már azonban nem jelentenek valódi védelmet, a nyelv sajátosságait és gya-

koriságelemzést használva egy átlagos számítógéppel pillanatok alatt meg lehet fejteni őket. 

Ezen módszerek hatékonyságát próbálták javítani a kódszavas kódolással, ahol minden egyes szót egy másik 

szóval vagy jellel helyettesítettek. Az első komolyabb változatot Vigenere írta 1500 évvel később. Elgondolása 

alapján egy betűnek több jelet is megfeleltethetünk annak függvényében, hogy hányadik helyen áll a szövegben. 

Veszünk egy kódszót, amely meghatározza, hogy az adott betű mely másik betűre képződjön le. A kulcs hossza 

meghatározza, hogy hány másik betűre képződhet le egy betű. A módszer legnagyobb előnye, hogy a nyelvi sa-

játosságok megváltoznak a kódolt szövegben. Nem csak az egyes betűk kódolhatók többféleképpen, de az egyes 

értelmes szavak is. Természetesen a gyakori szavak kódolt formáinak ismétlődése itt sem kerülhető el. Ez adja a 

támadás alapját is. A küldött üzenetek rövid mérete miatt a kulcs meghatározása szinte lehetetlen, de a támadó-

nak még mindig lehetősége van az üzenetek egy nagyobb csoportját összegyűjteni, amelyekről feltételezi, hogy 

azonos kulccsal lettek kódolva. Ezeken alkalmazva a betűstatisztika alapú feltörést az sikerrel járhat. Azonban ezt 

könnyen ki lehet védeni, ha gyakorta cserélgetjük a kulcsot. A kulcs gyakori cseréjét megkönnyíti, hogy csak az 

első kulcsot kell előre egyeztetni, a további kulcsokat már a rejtjelzett kommunikáció során is ki lehet cserélni. 

Az eddig ismertetett módszerek a betűk alakját változtatták meg, de helyüket nem. Ezzel szemben a keverő titko-

sítók pont fordított elven működnek: a betű eredeti formájában marad meg, azonban más helyre kerülnek a kulcs 

függvényében a kódolt szövegben. Kombinálása a betűcserés algoritmussal igazán hatásos kódoló algoritmust 

eredményez. A produkciós titkosítók általában felváltva használnak betűcserés és helycserés rejtjelző algoritmu-

sokat, ezáltal meggátolva, hogy az azonos elvű kódolók hatásai kioltsák egymást. A ciklikusságot küszöbölte ki 

Vernam megoldása, miszerint a kódolt üzenethez szabályok alapján véletlenszerű betűket írunk. Azonban a kulcs 

itt is ismétlődik. Később ezt az eljárást fejlesztették tovább úgy, hogy minden kulcsot csak egyszer használtak. 

Keverő titkosítás esetén a támadónak hasonlóan kell eljárnia, mintha egy Vigeneret rendszert akarna feltörni. A 

támadó bizonyos karakterekről egy idő után meg tudja mondani, hogy mi a párjuk. További megfigyeléssel pedig 

egyre több karakterpárt fog megtalálni. Ez ellen is a gyakori – legalább alkalmanként változó – kulcscsere alkal-

mazható. 

A második világháború folyamán az akkori rádióadásokat még nem lehetett biztosítani, és magukat az üzeneteket 

könnyűszerrel lehetett fogni és értelmezni. Ezért szükség volt az üzenetek kódolására, hogy azt az ellenfél ne 

tudja értelmezni. Ekkor már annyira bonyolultak voltak a rejtjelző algoritmusok, hogy csak komoly matematikai 

analízissel lehetett őket megfejteni. Ekkor alkalmaztak először gépesített kódolókat, például az Enigmát, és ekkor 

alkották meg az első kódtörő gépet is. A számítógépek fejlődésével azonban ezek a mechanikus gépek is elvesz-

tették jelentőségüket. A Vernam-féle egyszer használatos kulcsos rejtjelzés hátránya, hogy számtalan kulcsot kel-

lett megjegyezni a kommunikáló feleknek [6]. 

Az ötvenes évektől kezdve a számítási kapacitás robbanásszerű növekedése szükségessé tette bonyolultabb al-

goritmusok és hosszabb kulcsok használatát. Ez a jelenség napjainkban is megfigyelhető, lehetővé téve igen bo-

nyolult, de nehezen feltörhető algoritmusok alkalmazását, melyeknek két elkülönülő típusuk van: a szimmetrikus 

kulcsú módszerek és az aszimmetrikus algoritmusok [5]. 

SZIMMETRIKUS ALGORITMUSOK 

A hagyományos kódoló eljárások mind szimmetrikus kulcsot használnak, vagyis a kódoló és dekódoló eljárás so-

rán azonos kulcsot alkalmaznak. A kommunikáló feleknek ismerniük kell a műveletekhez használandó kulcsot. 

Ezt előre egyeztetniük kell egy biztonságos csatornán. Mivel az üzenetet csak az tudja olvasni, aki ismeri a kul-
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csot, a fogadó abban is biztos lehet, hogy a küldő nincs meghamisítva, hiszen a kulcsot csak ők ismerik. Feltöré-

sük leggyakrabban csak kimerítő kulcskereséses módszerrel lehetséges, amely a ma használatos algoritmusok-

nál végtelenül hosszú időt vehet igénybe. Az idő exponenciálisan nő a kulcs hosszának függvényében, és ez adja 

a biztonság zálogát. A kulcs a kódoló algoritmus paramétere, tehát a kódolás menete M=Ck(m), ahol M a rejtjel-

zett üzenet, Ck a k kulcs szerint kódoló függvény és m a kódolatlan üzenet. Az eljárást a 2. ábra szemlélteti 

2. ábra. A szimmetrikus titkosítás folyamata 

Az eredeti  üzenet nem fejthető meg a kódolt üzenet és a titkosító algoritmus lépéseinek ismeretében sem. A 

szimmetrikus rejtjelzőkkel szemben támasztott követelmények a következők: 

− teljesség: a kimenet minden bitje minden bemeneti bittől és minden kulcsbittől függjön; 

− statisztikai függetlenség: ne legyen statisztikai kapcsolat a rejtjelzett és a nyílt szövegblokkok között;

− lavinahatás: a bemenet egy bitjének megváltozása esetén a kimenet bitjeinek fele változzon meg. 

Ezen kritériumok mindegyike a támadások elleni védekezés eszköze. [6] 

A legelterjedtebb szimmetrikus kulcsú titkosító algoritmus a DES (Data Encryption Standard), ami adat titkosítás 

szabványt jelent. 1972-ben kezdték a fejlesztését az IBM mérnökei. Az akkori elektronikus kommunikáció fellen-

dülése tetté szükségessé egy egységes szabvány megalkotását, mivel addig nem létezett általánosan elfogadott 

megoldás és a gyártók eszközei is különböző fejlesztések eredményei voltak. 

A DES-t 1977-ben a FIPS46–3-ban publikálták, mint végleges szabványt. Azóta számtalan publikációt, tesztet 

megélt. Rövid időn belül az üzleti-  és magánélet meghatározó szabványa lett. Az eredeti (tervezett) 128 bites 

kulcsméretet lecsökkentették 56 bitre. Ez a kulcsméret miatt ma már nem biztonságos. A DES tehát egy 64 bites 

blokkos rejtjelző algoritmus, azaz ekkora méretű üzenet blokkokat képes kódolni. Az üzenetet ekkora darabokra 

kell előzetesen felosztani. Ha az utolsó üzenetdarab nem tesz ki egy teljes blokkot, akkor azt ki kell egészíteni, 

többnyire szóköz karakterekkel vagy csupa nullával. Ez szabványos megoldás, így a fogadó fél tudni fogja, hogy 

ha az üzenet végén ilyet talál, akkor az kitöltés. Az algoritmus a nyílt szöveg 64 bites blokkjához azonos méretű 

rejtjeles blokkot képez. Ez a leképzés csak a kulcstól függ, azonos szövegrészlet azonos kulcsrészlettel ugyanazt 

a kódolt szöveget adja vissza. 19 fokozatból áll, amiből 16 szolgálja a rejtjelzést úgy, hogy minden fokozat az elő-

ző fokozat eredményét használja fel. A lépésszám a szimmetrikus algoritmusok meghatározó jellemzője. Minden 

fokozat azonos elvi felépítésű, csak a paraméterek mások. Ez a struktúra a Feistel(1)-titkosító. A DES kulcsmére-

te 64 bit ugyan, azonban minden 8. bitet kihagyjuk, ellenőrzési célokra használhatjuk, például paritásbitként, ezért 

a valódi méret 56 bit. [7][8] 

Feltörésére sokáig nem találtak használható módszert a kimerítő kulcskereséses támadáson kívül. Átlagosan 255 

próbálkozást  kellett  kipróbálni  a visszafejtéshez.  1990-ben a differenciális kriptoanalízis  és a lineáris analízis 

eredményeket ért el e téren, valamint a kulcstér viszonylag kis mérete a mai számítási kapacitásokat figyelembe 

véve már nem véd a kimerítő kulcskereséses támadásokkal szemben sem. Lehetőség van azonban arra, hogy a 

DES algoritmusát egymás után 2 különböző kulccsal (3DES) vagy 3 kulccsal (TripleDES) alkalmazzuk. Így a 

kulcs 3DES esetén 112 bites, TripleDES esetén pedig 168 bites, ami már megfelelő biztonságot ad. Így a DES 

mind a mai napig megállja helyét a rejtjelzők között. [6] 

1 Horst Feistel: a DES egyik tervezője volt. 
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A DES 1997-ig egyeduralkodó volt a piacon, ám azóta számos hardveres és szoftveres megoldás született. A há-

romszoros kódolást ma már szabványosította az ANSI(2) az X9.52-ben. Lényegében arról van szó, hogy 3 külön-

böző kulcsot használunk, melyek közül az elsővel elkódoljuk a nyilvános szöveget, a másodikkal „megfejtjük azt”, 

majd a harmadik kulccsal ismét lekódoljuk a szöveget. Ma még elégséges a 3DES nyújtotta 112 bites védelem, 

ezért a TripleDES-t ritkán alkalmazzák. Jelenleg nem ismert olyan algoritmus, amely a 168 bites DES-t bármilyen 

módon feltörné, és az is bizonyított, hogy a 3 kulcs nem helyettesíthető egyetlen kulccsal. Mindkét módszer hátrá-

nya az, hogy háromszor lassabbak a DES-nél. Ezért a NIST(3) meghirdette az Advanced Encryption Standard 

projektet, amelynek célja az volt, hogy olyan algoritmust készítsenek, amely felváltja a DES-t. Ma már számtalan 

alternatíva van rá: TWOFISH, CAST, DEAL, RC6(4), IDEA. Egy ideig az IDEA tűnt a legbiztonságosabbnak, azon-

ban 2000-ben a NIST kiválasztotta a DES utódját, ami a RIJANDEL(5) lett. Sikere elsősorban könnyű alkalmazha-

tóságának, kicsi memóriaigényének, valamint gyors szoftveres és hardveres működésének köszönhető. A RIJAN-

DEL-t azóta már az USA kormánya is elfogadta szabványként. [9] 

1976-ban Diffie, Hellman és Merkle publikált egy olyan eljárást, amelynek segítségével a kommunikáló partnerek 

anélkül tudnak megegyezni a közös titokban, hogy előtte bármit egyeztetnének. Ez a nyilvános kulcsú módszer. 

Nagyban segíti a szimmetrikus algoritmusok felhasználását, hiszen nincs szükség bizalmas csatornára a kulcs 

egyeztetéséhez. [10] 

ASZIMMETRIKUS REJTJELZÉS 

A nyilvános kulcsú, vagy más néven aszimmetrikus rejtjelzés esetén már nincs szükség arra, hogy ugyanaz a 

kulcs legyen a felek birtokában. Minden résztvevő két kulcsot használ: egy titkos kulcsot és egy nyilvános kulcsot. 

A rejtjelzés mindig a nyilvános kulccsal történik, de dekódolni csak a titkos kulccsal lehet. Ezért az ilyen algoritmu-

sok biztonsága a titkos kulcs biztonságán alapul. A titkos kulcsot nem lehet meghatározni a nyilvános kulcs és az 

algoritmus ismeretében sem. A nyilvános kulcsot közzé lehet tenni, míg a titkosat biztonságban kell tartani. A kó-

doló és dekódoló kulcsok egy kulcspárt alkotnak, egy kulcsnak pontosan csak egy párja létezik. Ezt a kapcsolatot 

a kulcspárt létrehozó eljárás garantálja. A kódolás és dekódolás folyamatát mutatja be a 3. ábra. 

3. ábra. Az aszimmetrikus rejtjelzés folyamata 

A kódolás módja M=Ce(m), ahol e a címzett nyilvános kulcsa, C pedig a rejtjelző algoritmust jelenti. Az ilyen algo-

ritmust és a nyilvános e kulcsot használva bárki rejtjelzett üzenetet küldhet a nyilvános kulcs tulajdonosának. Elol-

vasni csak az m=Dd(M) folyamattal lehet, ahol d a címzett titkos kulcsa, D pedig a dekódoló algoritmust jelenti. Az 

algoritmusban e és d felcserélhetőek, ezért alkalmas digitális aláírásra is. A nyilvános kulcsot továbbra is el kell 

juttatni a kommunikáció megkezdése előtt a partnereink részére, azonban ezt az információt már nem kell védeni, 

mint a szimmetrikus módszerek esetében használható kulcsot. A nyilvános kulcsokat központi szervereken is tá-

rolhatjuk. A szerveren lévő nyilvános kulcsok tulajdonosainak bárki tud rejtjelzett levelet küldeni anélkül, hogy 

2 American National Standards Institute
3 National Institute for Standards and Technology: Amerikai Szabványügyi Intézet
4 Az IDEA kivételével az összes algoritmus az AES pályázatára lett kifejlesztve 
5 RIJANDEL: Vincent Rijmen és Joan Daemen algoritmusa 
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előtte bármit egyeztettek volna. Az ilyen szervereken biztosítani kell a nyilvános kulcs-tulajdonos párosítás hite-

lességét. [4] 

A kulcsok esetében meg kell oldani azok biztonságos, mások által nem hozzáférhető formában történő tárolását. 

Továbbá az egyes nyilvános kulcsok esetén szükség van a kulcs érvényességének ellenőrzésére is. Ennek érde-

kében olyan hitelesítő szervek használata lehetséges kulcselosztásra, amelyen keresztül a két fél biztonságosan 

cserélhet kulcsot. A partnerek kulcsát a hitelesítő szerv digitális aláírással igazolja, míg a támadó kulcsát ennek 

hiányában a felek elutasítják. Ezek a hitelesítők igazolják a nyilvános kulcs és tulajdonosának összetartozását. A 

tulajdonosok lehetnek személyek, szervezetek vagy csak szoftver és hardvereszközök. Az üzenetváltás folyama-

tát ábrázolja az 4. ábra. 

4. ábra. Hitelesítőn keresztüli kulcscsere 

Ebben az esetben Ügyfél 1 elküldi a nyilvános kulcsát a hitelesítő szerver nyilvános kulcsával rejtjelezve, amit 

csak a szerver tud dekódolni titkos kulcsával. A kapott kulcs-tulajdonos párosítást eltárolja. Amikor Ügyfél 2 üze-

netet akar küldeni Ügyfél 1-nek, akkor lekéri Ügyfél 1 nyilvános kulcsát az adatbázisból. A szerver a titkos kulcsá-

val aláírja az Ügyfél 1 kulcsot, így Ügyfél 2 biztos lehet benne, hogy Ügyfél 1 kulcsát kapta meg. Ezt a szerver 

nyilvános kulcsával ellenőrizheti. A támadó nem ismerheti a szerver titkos kulcsát, így nem tud hamis aláírást pro-

dukálni a saját kulcsához. Ügyfél 1-et a szervernek a bejegyzés előtt azonosítania kell, nehogy egy támadó lépjen 

fel annak nevében és helyezzen el kulcsot a kulcsszerveren. [11]

A szerver kulcsát is hitelesíteni kell azonban valakinek. Ezt egy másik hitelesítő szerv végezheti el. Az ilyen iga-

zolásokat hitelesítő bizonyítványnak (certificate) nevezzük. Mindig van egy olyan személy vagy szervezet, aki a 

hierarchia csúcsán áll, és akinek kulcsát már csak közvetve ellenőrizhetjük. Így bizonyos megalkuvásra kénysze-

rülünk, és valahol el kell fogadnunk az egyik hitelesítőt valóban biztonságosnak. 

A kulcsok kezelésének egy másik problémája azok érvényessége. A kulcsszerveren lehetőség van érvénytelení-

teni egy adott kulcsot. Az ilyen kulcsokat a szerver egy érvénytelenségi listában (Rovocation List) tárolja. Az ezzel 

a kulccsal aláírt bizonyítványok mind érvényüket vesztik. Érvénytelen kulcsot nem szabad felhasználni, mert ek-

kor illetéktelenek megszerezhetik a nekünk szánt információkat [4].

Ezek alapján szimmetrikus kulcsú rendszerek esetén is meg lehet oldani a kulcsok cseréjét úgy, hogy a rendszer-

ben van egy mindenki által megbízhatónak elfogadott kulcselosztó szerver, amellyel való kommunikációhoz min-

den fél rendelkezik egy előre kiosztott szimmetrikus kulccsal. A felek a szerver közvetítésével tudják kicserélni a 

kettejük kommunikációjához szükséges aktuális kapcsolati kulcsot. A gyakorlati megvalósítása ennek a módszer-

nek a Kerberos(6) rendszer (5. ábra). 

6 A Massachusetts Institute of Technology által kifejlesztett biztonsági protokoll
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B jelzi a központnak, hogy kapcsolatot szeretne teremteni A-val. Ezt az üzenetét azzal a kulccsal kódolja, amit a 

központtal való kommunikációja során eddig is megbízhatóan használt (KBK). A központ ezután elküldi A-nak és 

B-nek is az SKAB kulcsot, amit azok majd egymás közt fognak használni, mégpedig B felé KBK-val, A felé KAK-

val kódolva. Vagyis mindkét fél felé az eddig is ismert kulcs segítségével kódol, ezért azok gond nélkül meg tud-

ják azt fejteni. Ezt követően pedig már elkezdődhet a közvetlen kommunikáció A és B között, mivel már mindkettő 

ismeri az SKAB kulcsot. 

5. ábra. A Kerberos működési modellje 

Aszimmetrikus algoritmust használ az RSA(7), napjaink legismertebb rejtjelzője is. A DES-hez hasonlóan blokkos 

titkosító. A gyakorlati felhasználás során az 1024–4096 bites modulusokat tekintjük biztonságosnak, mely az RSA 

esetén egyben a kulcs hosszát is jelenti. 1024 bites modulus esetén a kulcstér mérete körülbelül 2512. [10] 

Feltörésére kétféle lehetőség van. Az egyik az általános megoldás, ami minden algoritmus esetében alkalmazha-

tó, a kimerítő kulcskeresés. Nyers erővel kell végig próbálgatni az összes kulcsot, majd pedig kiválasztani a visz-

szafejtés eredményét. Mindig eredményes, de gyakorlatilag nem kivitelezhető. Kimerítő kulcskereséssel a táma-

dó átlagosan a kulcstér felének átvizsgálása után találja meg a kulcsot. Úgy védekezhetünk a feltörés ellen, hogy 

a rejtjelző kulcsméretét nagyra választjuk, túl nagy kulcs esetén azonban sok bitet kell titokban tartani. A megfele-

lő kulcsméret ezért az a legkisebb méret, ami a kimerítő kulcskeresést még lehetetlenné teszi. [7] 

Egy másik módszer, amely feltételezi, hogy a kulcs valamilyen formának megfelel, például a kulcs meghatározott 

bitje biztosan 0 vagy 1, esetleg bitek egy csoportja biztosan egy adott bitminta. Ha az alkalmazott kulcs megfelel 

az elvárásoknak, ez a speciális megoldás nagyságrendekkel hatékonyabb lehet az általános megoldásnál. Az 

ilyen kulcsokat nevezzük gyenge kulcsoknak. Erős kulcson ezek ellentéteit értjük, használatukkal már az 1024 bi-

tes kulcsmérettel is védekezhetünk a kimerítő kulcskereséses támadásokkal szemben. [12] 

ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK 

Minden szimmetrikus rejtjelző módszer azon a feltevésen alapul, hogy a kommunikáló felek ismernek egy közös 

titkot, mégpedig a kódoláshoz használt kulcsot, melyet a kommunikáció megkezdése előtt meg kell osztani egy-

mással valamilyen biztonságos csatornán. Ez a szimmetrikus kulcsú algoritmusok legfőbb hátránya, mivel szok-

ványos kommunikáció során fennáll annak a veszélye, hogy a támadó megszerzi a kulcsot. További problémát je-

lent, ha kettőnél több résztvevő kommunikál egymással. Ilyenkor minden egyes feladónak minden egyes címzet-

tel meg kell egyeznie. Így n partner esetén n(n–1)/2 kulcsot kell egyeztetni. Ha pedig egy kulcsot használ több fél, 

akkor nem azonosítható egyértelműen a feladó. Továbbá a kulcsokat meghatározott időnként cserélni is kell, ami 

ismételten a kulcs partnerrel való közlésének problémájához vezet. Ezt a problémát a nyilvános kulcsú titkosítási 

módszerek megfelelően kezelik. 

Mivel a nyilvános kulcsú algoritmushoz használt kulcsok felcserélhetőek, lehetőség van arra, hogy a címzett biz-

tonsággal ellenőrizni tudja az üzenet küldőjét. A feladó a saját titkos kulcsával kódolja az üzenetet (digitálisan alá-

írja), amely műveletet csak ő tudja elvégezni, mert a saját titkos kulcsát csak ő ismeri. Ennek az eredményét kó-

dolja a címzett nyilvános kulcsával, amely garantálja, hogy csak a címzett fogja tudni kinyitni. A címzett ezek után 

7 Rivers R, Shamir A. és Adleman L. közös nyíltkulcsú algoritmusa
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megfejti az üzenetet a saját titkos kulcsával, majd a feltételezett küldő nyilvános kulcsával ellenőrizheti a küldő és 

a küldemény valódiságát. 

A nyilvános kulcsú módszerek tehát nagyobb biztonságot garantálnak, azonban jóval lassabbak is a szimmetrikus 

algoritmusoknál. Az aszimmetrikus eljárások nem igazán alkalmasak arra, hogy a teljes üzenetet rejtjelezzék, fő-

leg ha az hosszú. Ezért a gyakorlati megvalósítások során az üzenetet először a gyors szimmetrikus algoritmusok 

használatával kódolják, az ehhez használt véletlenszerűen generált kulcsot pedig már a nyilvános kulcsú mód-

szerrel rejtjelzik (6. ábra). 

Ez a hibrid kriptorendszer jól ötvözi a titkos és nyilvános kulcsú algoritmusok előnyeit. Nem kell előre egyeztetni a 

kulcsot, mert az a kódolt szöveggel együtt elküldhető. Viszont a kódolás és a dekódolás is gyors, mivel a lassú al-

goritmussal csak magát a kulcsot rejtjelzi. Ez a módszer igen jó, biztonságos kulcscsere lehetőséget biztosít a 

szimmetrikus kulcsú kódolók számára. Feltörése azonban nem a nyilvános kulcsú algoritmus biztonságán múlik, 

hanem az alkalmazott szimmetrikus algoritmuson. Hitelesítő szerverek alkalmazásával megoldható a kulcsok va-

lódiságának, érvényességének ellenőrzése is. 

A digitális aláírás technológiáját ma már széles körben használják, azonban világszerte más-más szabványokat 

fejlesztenek és alkalmaznak. Otthoni felhasználására elsősorban elektronikus levelezés és vásárlás során hasz-

nálják, az üzleti életben pedig leginkább partner azonosításra alkalmazzák. Mindegyik algoritmus hatékonysága 

jelentősen növelhető a gyakori kulcscserével. 

6. ábra. A hibrid kriptorendszer blokkvázlata 

Kulcsszavak: rejtjelző módszerek, kommunikáció, kódolás, titkosítás, kommunikációs biztonság.

Keywords: methods of cryptography, communication, encoding, cryptography, communication security.
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