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Sammanfattning

Zero knowledge-protokoll är en mindre välkänd typ av protokoll som kan användas
för identifikation. Dessa protokoll är speciellt designade för att inte avslöja n̊agon
information under en identifikationsprocess som senare kan missbrukas, varken av
den som ska övertygas om användarens identitet eller av n̊agon annan som tjuv-
lyssnar. Många av dessa protokoll är dessutom speciellt anpassade för att kunna
implementeras i smarta kort. Den vanligare typen av kort med magnetremsa har
under senare år i allt större omfattning blivit förem̊al för bedrägeri d̊a de är mycket
lätta att kopiera. Smarta kort i kombination med ett säkert identifikationsprotokoll
har förutsp̊atts bli lösningen p̊a detta problem. Zero knowledge-protokollen är en
av flera typer av protokoll som kan användas för detta syfte.

I den här rapporten undersöks ett antal av de zero knowledge-protokoll som har
presenterats sedan begreppet introducerades p̊a 1980-talet. Utöver återgivning av
protokollbeskrivningarna ges information om hur parametervärden ska väljas och
vilka nya framsteg och upptäckter som har gjorts rörande protokollens säkerhet.
N̊agra av de antaganden som görs och som är lätta att förbise vid en implementation
uppmärksammas även, samt en jämförelse görs av protokollens effektivitet.

Slutsatsen är att zero knowledge-protokollen erbjuder en hög säkerhet samtidigt
som de är b̊ade effektiva och anpassningsbara. Detta gör att det inte behöver bli
nödvändigt att kompromissa med säkerheten ens för enklare typer av smarta kort.

Nyckelord: Zero knowledge, identifikation, protokoll, smarta kort.

i



ii



Inneh̊all

1 Inledning 1
1.1 Bakgrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Syfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3 Metod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
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Kapitel 1

Inledning

1.1 Bakgrund

Att använda kort är ett snabbt och smidigt sätt att identifiera människor elektron-
iskt. De flesta människor har idag kommit i kontakt med eller äger ett flertal olika
kort, exempelvis kreditkort, passerkort och bensinkort. Fördelen med att använda
kort är att de erbjuder en relativt hög säkerhet samtidigt som bäraren inte behöver
bekymra sig om att komma ih̊ag l̊anga koder. Den vanligaste typen av kort som
har en magnetremsa p̊a baksidan är dessutom b̊ade billig och lätt att tillverka.

Under senare år har det dock i allt större utsträckning börjat rapporteras i
nyheterna om ett fenomen kallat ”skimming”. Kortens enkla konstruktion gör att
de kan kopieras i en kortläsare lika lätt som de används, och eftersom ägaren inte
förlorar sitt kort i processen är risken liten att det upptäcks. Detta ger bedragaren
gott om tid att utnyttja sin kopia. Kopieringen kan exempelvis ske i samband
med att ägaren lämnar sitt kort ur sikte när han ska betala p̊a en restaurang.
En lite mer fräck variant är att kassören har tv̊a kortläsare bredvid varandra (en
kopiator och en som är kopplat till betalningssystemet) och drar kortet en g̊ang i
varje. Om n̊agon fr̊agar kan kassören hävda att avläsningen inte fungerade första
g̊angen. Flera rapporter har även gjorts om kortläsare som förklätts och monterats i
bankautomater, tillsammans med en liten kamera som spelar in när användaren sl̊ar
in sin PIN-kod. D̊a automaten fortsätter att fungera som vanligt och ger kunden
sina pengar finns det ofta ingen anledning att bli misstänksam.

Denna begränsning hos kort med magnetremsa har varit känd länge men har
tidigare inte v̊allat n̊agra egentliga problem. I takt med att bedragarna blir upp-
finningsrikare ökar dock behovet av en l̊angsiktig lösning p̊a problemet. En lösning,
som varit känd minst lika länge, är att byta ut de vanliga korten mot s̊a kallade
smarta kort. Dessa kort har ett litet kontaktdon istället för en magnetremsa och
därunder en inbyggd processor. Processorn är väldigt begränsad i jämförelse med
en persondator men klarar änd̊a att utföra stora beräkningar och lagra en hel del
information. D̊a kortet inte längre enbart best̊ar av en plastbit med en magnetiserad
yta blir det mycket sv̊arare att skapa kopior av dessa kort.
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2 Inledning

Att byta till smarta kort gör dock inte automatiskt att hela problemet försvinner.
Även om nya blanka kort blir sv̊arare att f̊a tag p̊a är kontaktdonet oftast stan-
dardiserat, vilket gör att det inte behövs identiska kort. Informationen som lagras
i korten kan försökas erh̊allas p̊a samma sätt som tidigare, nämligen genom att
spela in den data som skickas när orginalkortet används. Det senare kan vara allt
som behövs för att exempelvis kunna missbruka kreditkortsnummer. Problemet är
inte heller unikt för smarta kort utan gäller för alla typer av elektronisk kommu-
nikation. I datorvärlden är lösenord fortfarande det vanligaste sättet att identifiera
användare, och dessa kan uppsnappas när de knappas in eller läsas av om de skriv-
its ner p̊a papper (vilket inte är ovanligt). Problemet är att den information som
försöker skyddas i användarens eller kortets minne mycket väl kan avslöjas när den
behöver användas. Tillg̊angen till processorer gör det möjligt att förvanska infor-
mationen s̊a att den inte blir direkt uppenbar för en utomst̊aende, men ofta finns
den där i bakgrunden n̊agonstans i alla fall. En av de tekniker som g̊ar väldigt
l̊angt för att försäkra sig om att denna information inte avslöjas är de s̊a kallade
zero knowledge-teknikerna. Med dessa tekniker kan en användare ”bevisa” att hon
känner till n̊agot utan att för den skull avslöja vad detta är. Detta möjliggör en
säker identifikation utan att n̊agon behöver oroa sig för eventuella tjuvlyssnare.

1.2 Syfte

Syftet med den här rapporten är att ge en överblick över n̊agra av de zero knowledge-
identifikationsprotokoll som finns, och speciellt de som är anpassade för att im-
plementeras i smarta kort. Syftet är även att undersöka eventuella framsteg och
upptäckter som gjorts under senare år rörande protokollens säkerhet, göra en
jämförelse av protokollens effektivitet samt undersöka vad som krävs för att f̊a
protokollen och smarta kort säkra även i praktiken.

1.3 Metod

Informationen i denna rapport är grundad p̊a en litteraturstudie, främst av ma-
terial som publicerats i samband med n̊agon av kryptokonferenserna Crypto och
Eurocrypt fr̊an mitten av 1980-talet och fram̊at, men även ett flertal andra källor
har använts. Utifr̊an den information som insamlats har sedan egna uträkningar
gjorts och slutsatser dragits.

1.4 Avgränsning

Rapporten har avgränsats till att främst ta upp protokoll som, i olika omfattning,
anpassats för att implementeras i enheter med begränsade resurser. Enheterna i
fr̊aga behöver dock inte enbart vara smarta kort utan kan även omfatta handda-
torer, mobiltelefoner och dylikt. Vidare berörs enbart identifikationsproblemet i
rapporten. Det som st̊ar här är allts̊a inte nödvändigtvis applicerbart p̊a andra
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närliggande problem som exempelvis skapandet av elektroniska signaturer och ut-
byte av sessionsnycklar.

1.5 Målgrupp

Rapporten är inte skriven för en bestämd m̊algrupp utan är riktad till alla som
har ett allmänt intresse av informationssäkerhet, och delvis till de som enbart vill
veta vad zero knowledge är. Rapporten kan dock vara speciellt läsvärd för system-
utvecklare som arbetar med olika praktiska lösningar för användaridentifikation.
Delar av rapporten g̊ar att ta till sig utan n̊agra speciella förkunskaper men större
delen förutsätter en matematisk utbildning p̊a eftergymnasial niv̊a. Speciellt antas
det att läsaren har kännedom om modul- och matrisräkning för att kunna ta till
sig allt. Grundläggande kunskaper i datasäkerhet rekommenderas även.

1.6 Rapportens struktur

I kapitel tv̊a förklaras begreppet zero knowledge och hur zero knowledge-protokollen
fungerar. Det ges även en sammanfattning av de för- och nackdelar som de olika
typerna av identifikationsprotokoll erbjuder. I kapitel tre och fyra beskrivs de pro-
tokoll som har undersökts och de forskningsresultat som har presenterats för dem.
Kapitel fem behandlar n̊agra av de vanliga antaganden som görs för att protokollen
ska vara säkra och vilka attacker som är möjliga i praktiken. Kapitel sex inneh̊aller
en jämförelse av protokollens prestanda med avseende p̊a minnesbehov, bandbredd
m.m. Till sist diskuteras de erh̊alla resultaten i kapitel sju.

1.7 Notation

Följande notation förekommer i rapporten.

Symboler

A En användare (Alice).
B En verifierare (Bob).
C En motst̊andare/bedragare (Charlie).
M Övriga versaler används för vektorer, matriser och mängder.
0̄ Nollvektorn.
N De naturliga talen (heltal ≥ 0).
Z Heltalen.
Zn Heltal modulo n, dvs. heltal i intervallet [0, n− 1].
F

n Alla vektorer best̊aende av n element ur F (för n̊agon mängd F).
F
∗ Alla tal i F med en multiplikativ invers.
Sn Mängden av alla permutationer över n element.
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Operatorer och funktioner

a|b Talet a delar b.
gcd(a, b) Största gemensamma delare av a och b.
n! Fakultetoperatorn. n! = n · (n− 1) · (n− 2) · . . . · 2 · 1.
⊂ Delmängd.
∈ Vänsterledet tillhör mängden som anges som högerled.
∈R Vänsterledet är ett slumpvis valt element ur högerledet.
× Matrismultiplikation.
⊗ Elementvis multiplikation.
Aσ Permutationen σ applicerad p̊a matrisen eller vektorn A.
h(x) En hashfunktion.



Kapitel 2

Motivation och
grundläggande teori

I detta kapitel ges en introduktion till identifikationsproblemet och zero knowlede-
begreppet. Det ges även en överblick över de egenskaper som identifikationspro-
tokoll baserade p̊a zero knowledge-tekniker har, och när dessa protokoll kan vara
värda att undersökas närmare.

2.1 Identifikation och autenticering

Identifikation är den process genom vilken vi kan bestämma och skilja olika objekt
ifr̊an varandra. Hos människor sker denna process närmast automatiskt s̊a fort vi
flyttar blicken till ett förem̊al eller en person som vi träffat p̊a tidigare. Att använda
människor överallt där vi behöver identifieras är dock väldigt ineffektivt. Dessutom
löser detta inte direkt situationen där vi behöver identifiera n̊agon vi inte känner
sedan tidigare. För att överkomma en del av dessa begränsningar försöker man
därför idag att i allt större utsträckning automatisera denna process. Samtidigt
som detta görs ställs man dock inför ett flertal nya problem, problem vars lösning
inte lika lätt kan överföras fr̊an människan till maskin.

I datorsystem används identifikation främst för att kontrollera åtkomst till en
specifik resurs. Graden av åtkomst är d̊a länkad till identiteten av den som vill
nyttja resursen. Exempelvis kan resursen i fr̊aga vara lokaler, ett bankkonto, eller en
arbetsstation. Andra tänkbara användningsomr̊aden kan vara för att h̊alla reda p̊a
hur en resurs används och se till att rätt person betalar för användandet. Vanligtvis
är identifikationsprocessen uppdelad i tv̊a steg; först ett där användaren uppger sin
identitet och sedan ett där han/hon bevisar att denna identitet verkligen tillhör
honom/henne. Ibland kallar man detta för autenticering och identifiering definieras
d̊a som det fall när man kan avgöra en persons identitet utan att personen i fr̊aga
själv uppger den. I de sammanhang som tas upp i den här rapporten förekommer
dock även andra definitioner, se exempelvis [18]. Därför kommer vi inte att göra
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6 Motivation och grundläggande teori

n̊agon skillnad p̊a begreppen s̊avida det inte uttryckligen anges.
Genom att l̊ata användarna först uppge vilka de är löser man enkelt problemet

med att skilja olika användare åt, men problemet med hur användarna ska göra
för att bevisa sin identitet kvarst̊ar fortfarande. Att kunna utföra en korrekt iden-
tifikation är viktigt eftersom varken användarna eller systemet vill att n̊agon ska
ges tillträde till den aktuella resursen under en falsk identitet. Samtidigt är det
ett sv̊art problem eftersom en människas identitet inte enkelt kan härledas till ett
enskilt attribut. De tekniker som används för att säkerställa vem en användare är
brukar delas upp i tre olika kategorier, baserat p̊a vilka av användarnas egenskaper
de försöker utnyttja [33]:

• N̊agot användaren vet: Exempelvis ett lösenord eller en PIN-kod som
användaren ombes mata in.

• N̊agot användaren har: Detta kan vara ett kort av n̊agot slag, exempelvis
ett med en magnetremsa eller med en inbyggd mikroprocessor. Förem̊alet
kan ocks̊a vara en dosa med en knappsats och teckenfönster som kan utföra
speciella beräkningar åt användaren.

• N̊agot användaren är: Fingeravtryck, iris/näthinna och röst är n̊agra ex-
empel p̊a attribut som oftast är unika för varje människa och som man kan
försöka läsa av. Även vanor som skrivning av signaturer och nedslagstakt p̊a
tangentbord kan utnyttjas.

Användning av biometri (mätning av biologiska attribut) omfattas inte av denna
rapport och kommer därför inte att diskuteras närmare. De övriga tv̊a teknikerna
är det oftast ingen skillnad p̊a ur systemets synvinkel. För människan kan det vara
innehavet av ett kort som fungerar som identifikation, allts̊a n̊agot som hon har. För
ett system behöver det dock inte vara kortet som är det viktiga, utan den informa-
tion som ligger lagrad i kortet. Ur denna synvinkel är det allts̊a demonstration av
kunskap som gör att användaren kan identifieras, tillsammans med det faktum att
användaren ens hade möjlighet att tillhandah̊alla denna kunskap genom systemets
kommunikationsgränssnitt.

Identifikationsprotokoll

I m̊anga fall kommunicerar inte människan och det aktuella systemet direkt med
varandra. Exempelvis kan användaren ha knappat in sitt lösenord i en terminal
som han/hon litar p̊a, varefter terminalen försöker identifiera användaren inför en
avlägsen server vars tjänster efterfr̊agas. I andra fall kan det vara terminalen som
st̊ar för tjänsterna och kommunikationen med användaren sker indirekt genom ett
kort. I de här fallen m̊aste identifikationsprocessen utföras mellan tv̊a enheter som
inte har n̊agon möjlighet att kontrollera vem den andra enheten egentligen repre-
senterar. Dessutom m̊aste det ske över en kommunikationsledning som kan vara mer
eller mindre tillgänglig för utomst̊aende. Det finns allts̊a begränsade möjligheter för
de tv̊a parterna att lita p̊a varandra, inte minst för att risken för p̊aföljder vid ett
intr̊angsförsök är liten för en tredje part.
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Situationen kan beskrivas i termer om m̊alet av tv̊a olika parter, en användare
och en verifierare1. Användaren representeras här av b̊ade människan och den elek-
troniska enhet som hon har tillg̊ang till och litar p̊a. Verifieraren är det datorsystem
som ska verifiera användarens identitet och kan till exempel som ovan utgöras av en
terminal med kortläsare. Användarens m̊al är att övertyga verifieraren att hon är
den person som hon utger sig för att vara. Samtidigt vill användaren inte att det ska
vara möjligt för n̊agon annan att lyckas med samma sak, helst inte ens verifieraren.
Verifierarens m̊al är att acceptera en identifikation om och endast om identiteten av
användaren verkligen är den som hon hävdar att den är. Parterna försöker uppn̊a
dessa m̊al genom att skicka meddelanden mellan sig enligt ett identifikationspro-
tokoll. Identifikationsprotokollet beskriver vad meddelandena ska inneh̊alla, när de
ska skickas och vad som ska göras med dessa meddelanden. Beroende p̊a hur iden-
tifikationsprotokollet är konstruerat kan dessa m̊al uppn̊as i olika grad och till olika
kostnad i form av exempelvis beräkningsbörda och kommunikationsbörda.

Det finns flera typer av identifikationsprotokoll. I de allra enklaste varianterna
skickas den begärda informationen i klartext mellan parterna. Detta har givetvis
nackdelen att det gör det enkelt för en tredje part att avlyssna lösenord och dylikt
som sedan kan missbrukas. Problemet kan inte lösas genom en enkel kryptering
eftersom den krypterade texten d̊a kommer att fungera lika bra som lösenord för
en motst̊andare. Avläsning av ett kort med magnetremsa kan typiskt ses som ett
klartextprotokoll d̊a ett s̊adant kort endast best̊ar av passiva komponenter.

En annan variant är att använda eng̊angslösenord där varje lösenord bara kan
användas en g̊ang och sedan aldrig igen. Fördelen med detta är att avlyssnade
lösenord oftast blir värdelösa samtidigt som de uppsnappas. Ett problem är dock
att det kräver att b̊ade användaren och verifieraren har kommit överens om en stor
uppsättning lösenord i förväg, och när dessa tar slut m̊aste b̊ada partnerna mötas
igen för att utbyta nya. Dessutom förhindrar det inte att n̊agon utger sig för att
vara en verifierare och sedan använder de insamlade lösenorden mot det riktiga
systemet innan användarna uppfattat vad som hänt. Challenge/response-protokoll
överkommer flera av de här problemen genom att kombinera kryptografiska metoder
med att kräva att lösenordet som ska skickas delvis ska bero p̊a ett slumptal som
verifieraren bestämmer. Slumptalet försäkrar att användaren m̊aste skicka ett nytt
svar varje g̊ang och de kryptografiska metoderna gör att en avlyssnare inte direkt
kan komma åt den hemlighet, även kallad nyckel, som användes för att konstruera
svaret. P̊a detta sätt kan man erh̊alla en typ av eng̊angslösenord och samtidigt
undvika de nackdelar som nämnts ovan. Challenge/response-protokoll brukar i sin
tur delas upp i tv̊a kategorier beroende p̊a vad för typ av nycklar de använder:

• Symmetriska nycklar: I dessa protokoll har användaren och verifieraren
kommit överens om en gemensam nyckel som b̊ada känner till. Verifier-
aren kontrollerar att användaren känner till denna nyckel genom att be
användaren använda nyckeln för att kryptera ett slumptal som verifieraren
skickar. Därefter försöker verifieraren dekryptera användarens svar för att se
om resultatet matchar slumptalet. Till detta kan vanliga blockchiffer användas.

1Av tradition brukar användaren och verifieraren ges namnen Alice respektive Bob.
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Alternativt kan verifieraren själv konstruera ett korrekt svar och kontrollera
att de tv̊a svaren överensstämmer. Detta gör att man kan ersätta krypter-
ingsalgoritmen med en typ av enkelriktade funktioner istället2.

• Asymmetriska nycklar: I detta fall har varje användare tv̊a olika nycklar,
en privat och en publik. Krypteringsalgoritmen är konstruerad s̊a att det som
krypteras med den ena nyckeln bara kan dekrypteras med den andra, och vice
versa. Användaren h̊aller den privata nyckeln hemlig och l̊ater verifieraren ta
del av den publika. Under identifikationsprocessen kontrollerar verifieraren
att användaren känner till den privata nyckeln p̊a precis samma sätt som
med de symmetriska chiffrena, med den skillnaden att verifieraren försöker
dekryptera svaret med den publika nyckeln istället. En av de mest kända
krypteringsalgoritmer som brukar användas till dessa protokoll är RSA [43].

Tekniken med asymmetriska nycklar har fördelen att verifieraren inte behöver
känna till den nyckel som användaren identifierar sig med. Detta förhindrar att
nyckeln kan erh̊allas fr̊an verifieraren p̊a grund av bristande säkerhet eller slarv
fr̊an dennes sida. Dessutom kan användaren använda samma par av privata/publika
nycklar mot flera system utan risk för att en av verifierarna missbrukar sin nyckel.

Trots det kan challenge/response-protokoll fortfarande avslöja delinformation
om den nyckel användaren har. En falsk verifierare som har god kännedom om pro-
tokollet kan skicka noggrant utvalda meddelanden för att försöka erh̊alla ledtr̊adar
om användarens nyckel genom de svar som tas emot. Zero knowledge-protokoll
är speciellt designade för att förhindra detta. De bygger vidare p̊a principen för
challenge/response-protokollen med asymmetriska nycklar. Grundtanken med dessa
protokoll är att det trots upprepade identifikationer ska det aldrig bli lättare att
hitta den privata nyckeln jämfört med att direkt försöka sig p̊a en attack mot de
publika parametrarna. Som ett resultat av protokollens körning ska det allts̊a bara
avslöjas en bit ny information, nämligen huruvida den aktuella användaren vet
om den privata nyckeln eller ej. Hur ett s̊adant informationsutbyte möjliggörs kan
illustreras med en bit historia.

2.2 Introduktion till zero knowledge

Under 1500-talet skröt matematikern Fior om att han kände till en generell metod
för att lösa tredjegradsekvationer, n̊agot som inte var allmänt känt vid denna tid-
punkt. Som svar p̊a detta ordnades det 1535 en tävling mellan Fior och matem-
atikern Tartaglia där de b̊ada tävlande gav varandra 30 stycken ekvationer att
lösa. Olyckligtvis för Fior s̊a var inte hans metod s̊a generell som han först hade
trott, och dessutom hade Tartaglia alldeles nyss själv hittat en lösning till prob-
lemet. Följdaktligen kunde Tartaglia lösa alla Fiors problem inom tv̊a timmar under
tiden som Fior inte hade gjort n̊agra stora framsteg. Vem som var vinnaren var
uppenbart [35].

2Se [33] för mer information om detta.
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Det intressanta här är att Tartaglia inte avslöjade hur han gick till väga för att
lösa tredjegradsekvationerna. Givet lösningarna kunde dock alla enkelt kontrollera
att de var korrekta. Med tanke p̊a antalet problem som hade lösts var det ocks̊a
väldigt troligt att Tartaglia verkligen visste om en generell lösning till problemet.
Men oavsett hur m̊anga ekvationer han skulle ombes lösa s̊a skulle dessa lösningar
inte ge n̊agon information om hur Tartaglia gick till väga för att finna dem. Det
Tartaglia gav var allts̊a ett s.k. zero knowledge-bevis för att han kunde lösa tredje-
gradsekvationer.

Zero knowledge-bevis används när det finns ett behov av att visa att man
vet n̊agot utan att samtidigt avslöja det man vet. Dessa bevis kommer väl till
pass i identifikationsprotokoll, d̊a de möjliggör identifikation utan att det p̊a grund
denna process samtidigt avslöjas n̊agon information som kan missbrukas senare.
Det handlar dock aldrig om riktiga bevis i formell mening eftersom en person
med mycket tur teoretiskt skulle kunna lösa de problem han ställs inför, utan att
för den skull kunna lösa nästa. Upprepas förfarandet tillräckligt m̊anga g̊anger
kan dock sannolikheten för fusk göras godtyckligt liten. En annan egenskap är att
ett bevis inte kan användas för att övertyga n̊agon annan vid ett senare tillfälle.
Exempelvis skulle en utomst̊aende som efter̊at fick höra talas om tävlingen ovan inte
bli övertygad, eftersom matematikerna skulle ha kunnat komma överens i förväg
om vilka problem som skulle lösas. Även detta är önskvärt d̊a det garanterar att
den riktiga användaren verkligen är aktiv i identifikationsprocessen. Exemplet ovan
ger dock f̊a ledtr̊adar om hur zero knowledge-protokoll fungerar i praktiken. I [31]
nämns ett exempel baserat p̊a pusselproblemet Rubiks kub som kan användas för
att ge en tydligare beskrivning.

(3)(2)(1)

Figur 2.1. Rubiks kub i tre olika tillst̊and.

I detta exempel har en användare A tv̊a stycken asymmetriska nycklar. Den
publika nyckeln är utseendet av kub (1) i figur 2.1 och den privata nyckeln är
metoden för att lösa denna kub, allts̊a hur man f̊ar den att se ut som kub (3).
Användaren har tidigare visat sin kub för en verifierare B och hävdar nu att hon
kan lösa den. Samtidigt vill inte A avslöja hur hon gör det. Verifieraren litar dock
inte p̊a att A kan lösa kuben utan kräver n̊agon form av bevis. S̊a här löser A och
B problemet:

1. A väljer utifr̊an den första kuben en ny kub (2) slumpmässigt och visar denna
för B.

2. B ber A att antingen visa hur man g̊ar fr̊an kub (1) till kub (2), eller hur
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man g̊ar fr̊an kub (2) till kub (3).

3. A visar det fall som B begär och B kontrollerar att lösningen stämmer. Hela
proceduren upprepas fr̊an punkt 1 tills B känner sig övertygad.

Hur bevarar detta A:s hemlighet? A åtar sig enbart att visa en av överg̊angarna
mellan kuberna, aldrig b̊ada. Om B begär att A ska upprepa förfarandet s̊a väljer
A först en ny kub (2). B kan välja att f̊a reda p̊a hur man tar sig fr̊an kub (1) till en
annan olöst kub, n̊agot som inte bör göra det lättare för B att lösa kub (1), och inte
heller för n̊agon annan som tittar p̊a. I det andra fallet f̊ar B reda p̊a hur man löser
kub (2), en kub som inte heller har n̊agon uppenbar relation med den första kuben.
I b̊ada fallen har B inte kommit närmare till lösningen av kub (1). Om det istället
hade varit B som valde kub (2) skulle B kunna välja samma kub tv̊a g̊anger och be
A lösa ett steg varje g̊ang. Därmed skulle hela lösningen vara avslöjad. Detsamma
gäller om A själv skulle r̊aka välja samma kub tv̊a g̊anger, eller om kuberna är
s̊a lika att B utifr̊an tidigare erh̊allna lösningar kan lista ut hela lösningen. Detta
förklarar varför det är viktigt att A alltid väljer kub (2) slumpmässigt.

Hur övertygar detta B att A verkligen vet lösningen? Tricket är att A inte
i förväg kan veta vilket val B kommer göra, utan m̊aste välja en kub innan B
bestämmer sig. Detta gör att A inte kan ändra sitt val beroende p̊a vilken överg̊ang
B fr̊agar efter. Därför m̊aste A vara beredd att ge en korrekt lösning för b̊ada fallen,
n̊agot som A endast kan göra om hon vet hela lösningen till kub (1). A kan dock
försöka lura B genom att gissa sig till vilket val B kommer göra i förväg. Hon kan
antingen hoppas p̊a att B väljer det första alternativet och skapar en ny kub (2)
utifr̊an kub (1), eller ocks̊a kan A visa en kub som hon redan kan lösningen till. A
har 50% chans att lyckas med detta s̊a B borde inte vara övertygad efter endast
en demonstration. Om B dock ber A att göra om demonstrationen 10 g̊anger s̊a
har A endast en chans p̊a 210 = 1024 att klara sig. Förklaringen är att det endast
krävs att A inte kan tillhandah̊alla efterfr̊agad lösning en enda g̊ang för att B ska
inse att A inte vet hela lösningen. Lyckas A däremot visa alla lösningar blir nog B
övertygad om att A kan lösa kuben.

2.3 Protokollens struktur

Exemplet med Rubiks kub speglar rätt nära strukturen för identifikationsprotokoll
som använder sig av zero knowledge-tekniker:

A→ B : Förbindelse
A← B : Fr̊aga
A→ B : Svar

Notationen ovan är att A → B betyder ett meddelande skickat fr̊an A till B
och tvärtom för A ← B. De tv̊a sista meddelandena kan jämföras med de i ett
enkelt challenge/response-protokoll. Till skillnad fr̊an dessa protokoll kräver zero
knowledge-protokoll även att ett extra förbindelsevärde alltid skickas först i varje
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iteration. Detta värde svarar mot ett val A har gjort och kan liknas vid en mängd
probleminstanser som användaren för tillfället är beredd att lösa. Protokollen kon-
strueras s̊a att endast den användare som vet om den aktuella privata nyckeln
kan skapa ett förbindelsevärde och samtidigt med säkerhet kan lösa alla de prob-
leminstanser som detta värde pekar ut. Med det andra meddelandet fr̊agar verifier-
aren sedan efter en delmängd av dessa lösningar, vilket användaren tillhandah̊aller
i det sista meddelandet. Slutligen jämför verifieraren det erh̊allna svaret med ett
förväntat värde, uträknat fr̊an förbindelsevärdet och A:s publika nyckel som B har
sparat sedan tidigare. Om svaren inte stämmer överens drar B slutsatsen att A
inte känner till motsvarande privat nyckel; i övriga fall kan verifieraren p̊abörja en
ny iteration av protokollet eller välja att tro p̊a att A är den hon utger sig för att
vara.

Som vi sett är det inte är nödvändigt att ha en krypteringsalgoritm för att
kunna skapa zero knowledge-bevis. Den publika nyckeln utgörs istället av en instans
av ett underliggande problem, medan den privata nyckeln är lösningen till denna
probleminstans. Olika protokoll behöver inte använda sig av samma grundproblem,
men det är ett krav att problemet ska vara väldigt sv̊art att lösa i allmänhet. Detta
gäller exempelvis inte för Rubiks kub. D̊a en kub med godtyckligt utseende kan
lösas av en expert inom n̊agra minuter, kommer vilken kub än användare A har
valt inte heller v̊alla n̊agra problem. För att försäkra sig om att ett problem kan
st̊a emot den tekniska utvecklingen, och fortfarande vara praktiska att använda,
föredras ofta s̊a kallade NP-fullständiga problem. Dessa problem är kända för att
bli exponentiellt sv̊arare att lösa med storleken p̊a indatan, vilket innebär att det
finns goda möjligheter att skapa probleminstanser som förblir sv̊ara att lösa under
en längre tid, utan att nyckellängderna behöver ökas till ohanterbara niv̊aer. Av
flera anledningar används även andra typer av problem vars sv̊arighetsgrader inte
är lika bestämda. Denna klassifisering av problem och varför den är viktig förklaras
närmare i avsnitt 5.2.

En annan konstruktion som används i en del protokoll är hashfunktioner. I ex-
emplet med Rubiks kub fungerade utseendet av den kub som valdes i varje iteration
som en stark koppling till lösningarna utan att för den skull avslöja n̊agot om dessa
lösningar (̊atminstone för n̊agon som inte kan lösa Rubiks kub). Ibland finns det
dock inte n̊agot bra sätt att använda det underliggande problemet för att skapa
förbindelsevärden. Problemet kan vara att användaren inte tvingas att h̊alla fast vid
sina val, eller att förbindelsevärdet skulle avslöja för mycket information om prob-
lemets lösning. Alternativt kan resultatet helt enkelt bli för ineffektivt. I dessa fall
används istället kryptografiska hashfunktioner för att generera förbindelsevärden.
Dessa funktioner har bland annat designats för att vara enkelriktade vilket gör att
de kan appliceras direkt p̊a de lösningar som användaren för tillfället är beredd
att visa. Mer information om hashfunktioner och vilka egenskaper som är viktiga i
detta sammanhang ges i avsnitt 5.3.
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2.4 Formell zero knowledge

Formellt finns det tre egenskaper som ett identifikationsprotokoll ska ha för att
vara ett zero knowledge-protokoll: [55, 14]

• Completeness: Denna egenskap säger att en legitim användare alltid ska
accepteras.

• Soundness: Denna egenskap säger att en obehörig användare alltid ska nekas
tillträde med en viss konstant sannolikhet. Detta brukar visas genom att visa
hur en motst̊andare, som har en strategi för att övertyga en verifierare med
en högre sannolikhet än den som angivits, kan använda denna strategi för
att erh̊alla den privata nyckeln. D̊a denna nyckel inte kan ha erh̊allits fr̊an
verifieraren (för verifieraren vet inte om den) m̊aste motst̊andaren i princip
ha löst det underliggande problemet, n̊agot som föutsätts inte g̊ar att göra.

• Zero knowledge: Denna egenskap säger att en eller flera körningar av pro-
tokollet inte ska läcka n̊agon information om den privata nyckel som används,
även om verifieraren gör allt i sin makt för att försöka erh̊alla ledtr̊adar
om denna nyckel. Det enda som avslöjas är att användaren faktiskt vet om
den privata nyckeln. Denna egenskap brukar visas genom att konstruera en
simulator som ges tillg̊ang till en verifierare men som inte ges tillg̊ang till
den n̊agra privata nycklar. Simulatorn används sedan för att generera en
avskrift av kommunikationen mellan en fiktiv användare och en verifierare
som (̊atminstone statistiskt3) inte g̊ar att särskilja fr̊an en äkta exekvering
av protokollet. Om en s̊adan simulering kan göras kan inte heller protokollet
läcka n̊agon information.

Notationen som används ovan är för vad som kallas beräkningsbar zero knowledge.
Soundness-egenskapen ger i princip att verifieraren är säker mot aktiva attacker
medan zero knowledge-egenskapen säger motsvarande för användarna. Detta är
viktigt d̊a dessa attacker utgör en stor del av de attacker som är möjliga i praktiken.
En närmare definition av dessa attacker ges i avsnitt 5.1.

I denna notation förutsätts det dock att motst̊andarna endast har en begränsad
beräkningskapacitet. Om detta inte gäller kan en motst̊andare beräkna den privata
nyckeln utifr̊an en avskrift av protokollmeddelanden fr̊an en lyckad identifikation,
även retroaktivt. Har motst̊andaren tillg̊ang till den publika nyckeln (vilket ofta an-
tas) behövs inte ens n̊agra s̊adana avskrifter utan den privata nyckeln kan beräknas
direkt. Detta kan protokollen inte förhindra och därför är det inte n̊agon idé att
göra protokollen säkrare än de probleminstanser de försöker skydda. Utan tillg̊ang
till varken avskrifter eller publik nyckel har dock motst̊andaren fortfarande inte
större chans att lyckas lura en verifierare.

Det existerar även flera andra notationer, bland annat statistisk och perfekt
zero knowledge. Den senare är inte beroende av n̊agra extra antaganden för att

3D̊a simulatorn inte kan välja alla värden p̊a exakt samma sätt som en legitim användare finns
det en möjlighet att en statistisk avvikelse kan urskiljas i värdena, och därmed kan det g̊a att
avgöra att det endast är en simulation.
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skydda användarens nyckel utan protokollet kommer med absolut säkerhet inte att
avslöja n̊agon information som ens kan erh̊allas retroaktivt [5]. I denna notation
finns det dock en liten men nollskild risk att en legitim användare inte kan identi-
fieras korrekt. Det krävs även fortfarande att användarna endast har en begränsad
beräkningskapacitet för att inte godtyckligt kunna lura verifierarna. Vilken nota-
tion som föredras kan allts̊a bero p̊a om det är användaren eller verifieraren som
kommer att vara mest utsatt för attacker. Om inget nämns s̊a avses dock oftast
beräkningsbar zero knowledge. Denna notation används av samtliga protokoll i den
här rapporten.

Varför är challenge/response inte zero knowledge?

Utifr̊an det vi tagit upp här kan det vara intressant med en förklaring till varför inte
ett vanligt challenge/response-protokoll med exempelvis RSA är ett zero knowledge-
protokoll. Skillnaden ligger i vad det är som övertygar en verifierare att en användare
känner till en viss privat nyckel. När kryptering används ligger denna övertygelse
lagrad i de meddelanden som utbyts. Här kan vem som helst som har tillg̊ang till
den publika nyckeln kontrollera att en meddelandesekevens är legitim. Det är dock
endast den användare som vet om den motsvarande privata nyckel som kan ha
skapat den aktuella sekvensen. Detta m̊aste innebära att den privata nyckeln har
använts p̊a n̊agot unikt sätt i meddelandena och att att meddelandena därför in-
neh̊aller n̊agot sp̊ar av information om sagd nyckel. Nyckeln kan givetvis erh̊allas
om det underliggande problemet löses, men det är möjligt att ledtr̊adar om nyckeln
kan hittas i meddelandena även utan att detta behöver göras. Exempelvis skulle
man kunna säga att vissa bitar med en viss sannolikhet är ettor eller att en annan
mängd bitar h̊aller sig inom ett visst intervall.

I zero knowledge-protokollen är det istället själva tiden eller interaktionen mel-
lan parterna som förmedlar övertygelsen att användaren vet om den privata nyck-
eln. Användaren förbinder sig först till en mängd problem, ger svaret p̊a ett av
dessa och vägrar sedan att n̊agonsin ge n̊agra fler svar till just denna uppsättning
problem. Om fler lösningar skulle avslöjas kan dessa användas för att återskapa
den privata nyckeln, n̊agot som användaren inte vill. Övertygelsen kommer här
fr̊an att användaren vid ett tillfälle änd̊a var beredd att ge svaret till vilket som
av alla dessa problem, och därför faktiskt m̊aste känna till den hemliga nyckeln.
Utan fler lösningar inneh̊aller dock de meddelanden som skickas i princip enbart
beskrivningar om en massa slumpmässigt valda problem, och lösningen till ett av
dessa. Det g̊ar inte ens att utifr̊an dessa senare avgöra om rätt användare verkligen
deltog i protokollet, eller om n̊agon annan skapade problemen utifr̊an en slumpvis
vald lösning. Detta gör att inneh̊allet i sig i meddelandena f̊ar ett begränsat värde.

2.5 Zero knowledge i smarta kort

Många av de zero knowledge-protokoll som har konstruerats utger sig för att vara
speciellt anpassade för resursbegränsade miljöer, främst smarta kort. Detta gör
dock inte att de nödvändigtvis är att föredra i alla situationer. Beroende p̊a vilka
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resurser som finns tillgängliga, vilka funktioner som behövs och hur allvarliga at-
tacker kan förväntas bli, kan ibland vanliga challenge/response-protokoll vara mer
lämpade. N̊agra av de egenskaper som skiljer mellan zero knowledge-protokoll och
de tv̊a typerna av challenge/response-protokoll är:

• Skydd av identifikationsnyckel: Protokoll som använder symmetriska
chiffer kräver att användare och verifierare delar en gemensam nyckel. Efter-
som denna nyckeln finns hos tv̊a parter istället för en är risken större att den
hamnar i fel händer. Med asymmetriska nycklar har användare och verifierare
olika nycklar vilket förhindrar att verifieraren enkelt kan missbruka sin po-
sition. Detta möjliggör även att användaren kan använda samma nyckelpar
mot flera verifierare. Zero knowledge-tekniker minskar ytterliggare risken att
information om nycklarna avslöjas när de används, vilket gör att livslängden
för varje nyckel kan bedömas bli längre.

• Nyckelstorlek: Med nycklarnas längd/storlek menas det antal bitar som
krävs för att representera varje enskild nyckel. Symmetriska chiffer utnytt-
jar bitarna i nycklarna effektivast vilket gör att även nycklar som best̊ar av
mindre än 100 bitar kan användas säkert. Till RSA, som är det vanligaste av
de asymmetriska chiffersystemen, används ofta längder p̊a minst 1000 bitar.
Zero knowledge-protokollen har väldigt varierande nyckelstorlekar men de
flesta h̊aller sig mellan ett par hundra bitar upp till vad som krävs för RSA,
beroende p̊a valda parametervärden. Ibland har en längre publik nyckel valts
till förm̊an för en kortare privat d̊a den publika nyckeln normalt inte behöver
sparas av användaren.

• Kommunikationseffektivitet: Symmetriska nycklar ger återigen den effek-
tivaste lösningen d̊a de utnyttjar nyckellängderna bäst. P̊a grund av naturen
hos zero knowledge-protokoll m̊aste de alltid skicka åtminstone ett medde-
lande mer än vad som är möjligt att åstadkomma med challenge/response-
protokoll. Exakt hur mycket data som m̊aste överföras beror dock till stor del
p̊a hur protkollen är konstruerade. De protokoll som m̊aste upprepas i flera
iterationer kräver jämförelsevis att en mycket stor mängd data m̊aste skickas.
Andra protokoll som prioriterat f̊a iterationer h̊aller sig i samma storleksord-
ning som vad som krävs om RSA används.

• Beräkningseffektivitet: D̊a en del zero knowledge-protokoll är beroende
av hashfunktioner f̊ar de naturligt ett större krav p̊a beräkningskapacitet än
vad protokoll med symmetriska nycklar kan erbjuda. Men för att vara pro-
tokoll som använder sig asymmetriska nycklar är zero knowledge-protokollen
ofta väldigt effektiva. Detta är ingen slump utan beror p̊a att de har desig-
nats speciellt för detta ändam̊al. Stor variation förekommer dock fortfarande
sinsemellan protokollen beroende p̊a hur andra egenskaper har prioriterats. I
jämförelse är andra asymmetriska chiffersystem väldigt beräkningsintensiva
och utan speciell h̊ardvara blir de inte sällan för l̊angsamma för bärbara en-
heter.
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• Beroende av slumptal: Challenge/response-protokollen använder sig av
slumptal för att förhindra ett flertal attacker4 och s̊a gör även zero knowledge-
protkollen. För den första typen av protokoll g̊ar det ibland att helt göra sig
av med beroendet av slumptal p̊a användarsidan, vilket kan förenkla imple-
mentationen mycket. Större tillit sätts d̊a till att algoritmerna inte kan f̊as att
avslöja information om de nycklar som används. I zero knowledge-protkollen
utg̊ar man fr̊an att detta inte kan garanteras. För att lösa detta problem
nyttjas slumptal i stor utsträckning vilket gör att tillg̊ang till bra slumptal
blir centralt för b̊ade användare och verifierare. Om inte detta är uppfyllt
finns risken att säkerheten totalt sett blir sämre istället.

När smarta kort ska användas för att identifiera användare kan alla de här
faktorerna vara avgörande. Smarta kort är normalt väldigt begränsande när det
gäller överföringshastighet, beräkningskapacitet och tillg̊ang till minne. Dessutom
m̊aste identifikationen g̊a mycket snabbt, oftast maximalt ett par sekunder. Om
symmetriska nycklar kan accepteras ger detta allts̊a m̊anga praktiska fördelar i
form av en enklare och mer resurssn̊al design.

Asymmetriska nycklar väljs d̊a kraven p̊a säkerhet är högre och d̊a främst
för att undvika behovet av att behöva h̊alla en stor mängd nycklar hemliga hos
verifieraren. Det senare kan ocks̊a lösas med klartextprotokoll, kombinerat med
att endast hashvärden av lösenord lagras, men denna lösning ger givetvis inget
skydd mot avlyssning av kommunikationsledningen. En anledning att välja just
challenge/response-protokoll med asymmetriska chiffer i detta fall kan vara om an-
dra funktioner utöver identifikation behövs, exempelvis en metod för att överföra
data säkert. Denna funktionalitet erbjuder inte de zero knowledge-protokoll som
vi kommer att fokusera p̊a här. B̊ada typerna av protokoll kan dock användas för
signaturer, även om detta inte tas upp närmare i rapporten.

Om övriga funktioner inte är ett hinder erbjuder zero knowledge-protokollen
likvärdig funktionalitet med en högre säkerhet fr̊an grunden, vilket kan vara ett
tillräckligt skäl att välja dessa protokoll. En annan anledning kan vara att det
populäraste asymmetriska chiffret, RSA, inte är speciellt anpassat för smarta kort
utan är oftast för beräkningstungt för att tillämpas direkt. Flera mikroprocessorer
existerar som är speciellt designade för att snabba upp de tyngsta beräkningarna,
men de är givetvis dyrare än de enklare varianterna. Om inte zero knowledge-
protokollen väljs för sin egen skull kan de allts̊a vara att föredra p̊a grund av att
de är relativt beräkningseffektiva. D̊a det finns olika zero knowledge-protokoll som
är speciellt anpassade för de andra begränsningar som existerar ges det även större
valfrihet vid val av h̊ardvara. Alternativt kan de extra resurserna läggas p̊a att
använda längre nycklar.

4Se exempelvis [33] för mer information
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Kapitel 3

Talteoretiska protokoll

I detta kapitel presenteras ett antal identifikationsprotokoll som bygger p̊a tal-
teoretiska problem. Problemen i fr̊aga är antingen faktorisering av stora tal eller
beräkning av diskreta logaritmer modulo ett primtal1. Eftersom dessa problem
används p̊a likartade sätt och är ungefär lika sv̊ara att lösa är det till stor del ut-
formningen av meddelandena som avgör vad de här protokollen f̊ar för egenskaper.
D̊a problemen i sig är väl undersökta presenteras dock inga generella algoritmer
för att lösa dessa problem här, utan läsaren hänvisas till exempelvis [51].

Underförst̊att i varje protokollbeskrivning är att användaren först av allt skickar
sitt användarnamn. Detta har utelämnats d̊a det inte är nödvändigt att upprepa
detta i varje iteration av protokollen.

3.1 Feige-Fiat-Shamir (FFS)

Amos Fiat och Adi Shamir presenterade 1986 [18] det första praktiska identifika-
tionsprotokollet som använde sig av zero knowledge-begreppen som formaliser-
ades året innan i [23]. Tillsammans med Uriel Feige utökade de 1987 sedan zero
knowledge-notationen n̊agot och gjorde ett par förbättringar till protokollet [17].

Protokollet, förkortat FFS, använder sig av sv̊arigheten att beräkna kvadrat-
rötter modulo stora sammansatta tal för att skydda varje användares privata nyck-
el. Eftersom inga tunga exponentieringar behöver göras kan protokollet bli uppemot
100 g̊anger snabbare jämfört med att direkt tillämpa RSA-algoritmen, som dess-
utom inte ger ett zero knowledge-protokoll. När FFS presenterades var detta allts̊a
b̊ade det beräkningsmässigt effektivaste och det teoretiskt säkraste protokollet som
kunde användas för identifikation med hjälp av smarta kort.

Parametrar

Systemparametrarna för protokollet är:

1En definition av dessa problem ges i appendix A.
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- Ett sammansatt tal n = pq där p, q är primtal.
- Tv̊a tal k, t ∈ N.

Parametrarna k, t är sm̊a tal som är gemensamma för alla. Om n tillhandah̊alls
av en betrodd tredje part som ocks̊a genererar användarnas nycklar kan även n
vara gemensam. Vanligare är dock att varje användare har sitt eget värde p̊a n av
säkerhetsskäl. Primtalen p och q m̊aste nämligen h̊allas absolut hemliga och det
bästa sättet för det är att kasta bort dem s̊a snart de har använts. Därmed tar de
heller inte upp n̊agot extra minnesutrymme. Varje användare av systemet tilldelas
följande nycklar:

Privat nyckel: k stycken tal s1, . . . , sk med si ∈R Z
∗
n.

Publik nyckel: k stycken tal v1, . . . , vk med vi ∈ Z
∗
n s̊a att vi = ±s−2

i (mod n).

Hurvida sista delen i beräkningen av varje vi ska negeras eller inte väljs slumpmässigt
oberoende av tidigare val.

Protokollet

Följande meddelanden skickas mellan parterna under en iteration. Förfarandet upp-
repas t g̊anger s̊a att en förutbestämd säkerhetsniv̊a erh̊alls.

r ∈R Z
∗
n

A→ B : x = ±r2 (mod n) (1)
A← B : e1, . . . , ek, ei ∈R Z2 (2)
A→ B : y = rse1

1 · . . . · sek

k (mod n) (3)

Först i varje iteration väljer användaren A ett slumptal r och beräknar kvadraten av
detta tal (modulo n). Kvadraten negeras eventuellt (detta val görs slumpmässigt
varje iteration) och skickas sedan till verifieraren B medan r h̊alls hemlig av A.
Det är viktigt att nya värden väljs under varje iteration och att även mottagaren
kontrollerar detta. Det är även avgörande att A inte kan förutsäga de värden som
B skickar efter detta. Anledningen diskuteras närmare i avsnitt 5.4. Utifr̊an svaret
fr̊an B multipliceras de utvalda delarna av den hemliga nyckeln med r och skickas
tillbaka. Efter sista meddelandet gör B följande verifikationer:

x = ±y2ve1
1 · . . . · vek

k (mod n) samt y 6= 0

Som indikeras av tecknet ± kan B behöva negera resultatet av uträkningen och
göra en ny kontroll om värdet inte överensstämmer med det fr̊an meddelande (1).
Den sista kontrollen säkerställer att inte värdet noll valdes för r. Lyckas inte veri-
fikationen avbryter B protokollet och nekar A tillträde. I övriga fall p̊abörjas en ny
iteration, eller om det var den sista s̊a accepterar B att A är den hon utger sig för
att vara.

En motst̊andare som inte kan beräkna kvadratrötter modulo n, men som lyckas
gissa alla bitarna ei fr̊an B innan första meddelandet har skickas, kan enkelt lura B.
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Detta kan göras genom att välja x = r2ve1
1 · . . . ·vek

k (mod n) och sedan skicka y = r
i meddelande (3). Chansen för att lyckas med detta är 2−k för varje iteration och
efter t iterationer blir det totalt 2−kt. Produkten kt m̊aste allts̊a vara tillräckligt
stor för att göra denna sannolikhet försumbar.

Parametervärden

Protokollets säkerhet beror i första hand p̊a sv̊arigheten att beräkna kvadratrötter
modulo n, vilket är ekvivalent med sv̊arigheten att faktorisera samma tal. Det ställs
allts̊a ungefär samma krav p̊a n som det gör i RSA-algoritmen. Bland annat innebär
det att bitrepresentationen av n i dagsläget m̊aste best̊a av åtminstone 1024 bitar
för att problemet ska förbli sv̊art under en längre tid. N̊agra andra egenskaper
är att primfaktorerna p, q m̊aste ha n̊agot olika storlekar (men inte för mycket)
och talen m̊aste till stora delar vara slumpmässigt valda [56]. Vidare m̊aste även
p och q vara kongruenta med 3 modulo 4, vilket har att göra med att existensen
av kvadratrötter ska var otvetydig. Tal n = pq med denna egenskap hos p och q
är kända som Blum-tal. Det finns m̊anga fler fallgropar som gör valet l̊angt ifr̊an
trivialt. Bland annat brukar det anges att även talen p±1 och q±1 m̊aste inneh̊alla
varsin stor primfaktor. Detta krav tas dock inte p̊a samma allvar längre [42], vilket
delvis beror p̊a att det numera existerar bra faktoriseringsalgoritmer som fungerar
lika effektivt för de flesta fall. För att minska risken att n̊agon viktig egenskap
missas kan det vara lämpligt att använda sig av n̊agon känd programvara för att
generera värdena.

Parametern k bestämmer i första hand nycklarnas storlek. För att minimera
minnesutnyttjandet vill man allts̊a välja denna parameter s̊a liten som möjligt.
Detsamma gäller för t, fast denna parameter bestämmer antalet iterationer av
protokollet och därmed ocks̊a antalet bitar som m̊aste skickas. Beräkningsbördan
ökar med b̊ada parametrarna men i genomsnitt ökar den mest med t. Tyvärr kan
inte b̊ada parametrarna vara sm̊a samtidigt. Som visats ovan är chansen att lyckas
lura en verifierare totalt 2−kt för hela protokollet. Denna sannolikhet bör som mest
vara en p̊a miljonen vilket innebär kt ≥ 20.

Notera att sagd chans inte behöver vara liten i jämförelse med chansen att
lösa det underliggande problemet, som ofta är 2−72 eller mindre. Detta beror p̊a
att sannolikheten att gissa rätt inte ökar med varje gissning utan är konstant.
Dessutom m̊aste varje gissning presenteras för en verifierare, som blir misstänksam
redan vid det första felaktiga svaret. En chans p̊a miljonen (kt = 20) eller en p̊a
miljarden (kt = 30) räcker allts̊a i de flesta fall. N̊agra möjliga värden för (k, t) är
exempelvis (20, 1), (5, 4) och (6, 5).

Egenskaper

När det här protokollet presenterades l̊ag det närmast till hands att jämföra det
med identifiering med RSA, eftersom f̊a protokoll med liknande egenskaper fanns
till hands. Jämfört med detta kräver FFS väldigt lite beräkningar, vilket beror
p̊a att inga stora exponentieringar behöver utföras. Protokollet förlitar sig istället
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enbart p̊a ett f̊atal modulära multiplikationer. Det exakta antalet som m̊aste utföras
beror p̊a vilka parametervärden som väljs men är oberoende av modulens storlek.
För lite större nyckelstorlekar är det därför inte sv̊art att erh̊alla en faktor 100 färre
modulära multiplikationer. Även i jämförelse med senare protokoll som bygger p̊a
talteoretiska problem är FFS ett av de absolut effektivaste i detta avseende.

Problemet med det här protokollet är att det inte samtidigt g̊ar att h̊alla sig
med normalstora nycklar och liten kommunikationskomplexitet. Önskas samma
nyckelstorlekar som för RSA krävs det uppemot 20 iterationer av protokollet, vilket
åtminstone innebär 30 kilobit data, oftast mer. För ett smart kort kan det ta flera
sekunder att föra över denna mängd data vilket kan vara oacceptabelt l̊ang tid.
I det andra extremfallet behöver endast ett par kilobit överföras men nu m̊aste
istället nycklarna vara minst 15000 bitar l̊anga. Observera att längre nycklar inte
p̊a n̊agot sätt gör det sv̊arare att knäcka protokollet (för ett fixt värde p̊a n).

Säkerhet

FFS har visats säkert mot b̊ade aktiva och parallella attacker2 [2], under antagan-
det att faktorisering är ett sv̊art problem. För att effektivisera protokollet kan man
tänka sig att utföra de olika iterationerna parallellt vilket minskar antalet medde-
landen som m̊aste skickas till tre. Det har dock visats att den vanliga definitionen
av zero knowledge inte kan erh̊allas med endast tre meddelanden [22] vilket gör att
protokollet formellt förlorar sin zero knowledge-egenskap i detta fall. Detta gäller
även för övriga protokoll om endast tre meddelanden utbytts totalt. I praktiken
verkar dock ingen användbar information läcka ut änd̊a, men p̊a grund av detta
bevisas protokollen oftast i olika varianter av en modell som introducerades i [18].
Denna modell tar istället fasta p̊a att just ingen användbar information verkar
överföras.

3.2 Ohta-Okamoto (OO)

Louis C. Guillou och Jean-Jacques Quisquater presenterade 1988 [24] ett protokoll
som sedermera är känt som GQ. Inte l̊angt senare under samma år presenterade
Kazuo Ohta och Tatsauki Okamoto ett eget bidrag [36]. Tv̊a år senare, 1990, lades
ett annat protkoll fram, den här g̊angen av H. Ong och Claus P. Schnorr [39].
Vad som är gemensamt för de här tre (härefter refererade som GQ, OO respektive
OS) är att de är i stort sett identiska. Alla protokollen är i grund och botten en
generalisering av FFS, där man har gjort den logiska utökningen att använda sig
av större exponenter för att effektivisera protokollet. Resultatet är ett protokoll
som motsvarar FFS med (k, t) = (1, 1), dvs. det optimala fallet som inte gick att
använda i det protokollet. I utbyte är de lite mer beräkningsintensiva.

Skillnaden mellan förslagen är hur nycklarna genereras och hur parametrarna
ska väljas. I GQ har upphovsmännen koncentrerat sig p̊a att använda ID-baserade
nycklar s̊a att ingen central databas över alla användare behövs. Detta har man

2Begreppen förklaras i avsnitt 5.1.
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undvikit i OO vilket gör beskrivningen av detta protokoll n̊agot enklare och mer
generell. I OS har man begränsat sig till exponenter av formen 2m men i övrigt
beh̊allit flest parametrar fr̊an FFS, vilket ger lite större valfrihet vid val av nyck-
ellängder.

Författaren har här valt att i första hand presentera OO. GQ är annars det
första och mest kända av de här tre protokollen, men OO valdes för dess enklare
representation. Eftersom protokollen trots allt är s̊a lika s̊a görs n̊agra jämförelser
i relevanta avsnitt.

Parametrar

Systemparametrarna för protokollet är:

- Ett sammansatt tal n = pq där p, q är primtal.
- En exponent L ∈ N.

Talet n kan vara gemensam för flera användare om det tillhandah̊alls av en tilltrodd
tredje part. Precis som för FFS är det dock säkrare att varje användare f̊ar sitt eget
värde p̊a denna parameter, och att primtalen p, q kastas bort efter att de använts.
Nycklarna som ska tilldelas varje användare är följande:

Privat nyckel: Ett tal s ∈R Z
∗
n.

Publik nyckel: Ett tal v ∈ Zn med v = s−L (mod n).

Här har vi valt att beräkna den publika nyckeln p̊a det sätt som nämns i slutet
av [36], nämligen genom att exponentiera med −L istället för +L. Detta gör att
antalet beräkningar som krävs för verifieringssteget i protokollet kan minskas, samt
att det lättare kan jämföras med FFS.

Protokollet

Följande meddelanden skickas mellan parterna i protokollet.

r ∈R Z
∗
n

A→ B : x = rL (mod n) (1)
A← B : e, e ∈R ZL (2)
A→ B : y = rse (mod n) (3)

Användaren A börjar med att välja ett slumptal r och förbinder sig till detta val
genom att skicka meddelande (1) medan r h̊alls hemlig. Efter att B mottagit det
sista meddelandet gör B följande verifikationer:

x = yLve (mod n) samt y 6= 0

Den sista kontrollen säkerställer att en motst̊andare inte valde värdet noll för r,
vilket skulle göra att ekvationen ovan trivialt blir uppfylld. Man kan även kon-
trollera värdet p̊a x s̊a snart x har mottagits men den senare kontrollen gör att
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detta inte är direkt nödvändigt. Om verifikationerna inte lyckas nekas A tillträde
av B, i övriga fall accepterar B att A är den hon utger sig för att vara. Förutsatt
att en motst̊andare C inte kan hitta faktorerna till n, eller beräkna L-rötter modulo
n, kan denne änd̊a lura en verifierare B om C lyckas gissa värdet e som kommer
skickas i förväg. I s̊a fall kan C välja ett värde till y och sedan beräkna x p̊a sam-
ma sätt som B gör och skicka det resulterande värdet i det första meddelandet.
Sannolikheten för att lyckas med detta är en p̊a L, dvs. det beror p̊a den maxi-
mala storleken hos e. Parametern L m̊aste därför väljas tillräckligt stor för att göra
denna sannolikhet försumbar. Observera att det är möjligt att upprepa protokollet
flera g̊anger precis som för FFS men med lämpligt valda parametervärden är detta
inte nödvändigt.

Parametervärden

Eftersom detta protokoll bygger p̊a FFS är det även här längden p̊a parametern n
som protokollets säkerhet i första hand beror p̊a. Följdaktligen ställs nästan samma
krav p̊a n och de hemliga primfaktorerna p, q, vilket bland annat innebär att n bör
vara minst 1024 bitar l̊ang. För mer information om dessa parametervärden se
motsvarande rubrik under FFS-protokollet i avsnitt 3.1. En skillnad är dock att vi
kanske inte vill välja modulen n som ett Blum-tal längre, dvs. ett tal där de tv̊a
primfaktorerna är kongruenta med 3 modulo 4. Denna egenskap var viktig tidigare
för att vi arbetade med kvadrater. I det aktuella fallet beror valet snarare p̊a vilken
form vi väljer p̊a parametern L, se nedan.

Protokollet behöver i allmänhet inte upprepas flera g̊anger om bara exponenten
L väljs tillräckligt stor. D̊a sannolikheten att en motst̊andare lyckas lura en veri-
fierare under en iteration är minst L−1 bör värdet väljas s̊a att L ≥ 106. Vilken
form parametern bör ha och hur olika val p̊averkar säkerheten är dock inte helt
utrett. Vi gör följande definition för v̊art fortsatta resonemang:

F := max(gcd(L, p− 1), gcd(L, q − 1)).

L̊at allts̊a F vara den störta av de största gemensamma delarna mellan L och p−1
eller q − 1. P̊a grund av hur nycklarna genereras i GQ m̊aste det där gälla att
F = 1 för att protokollet ska fungera3, vilket enklast uppfylls genom att välja L
som ett primtal. Denna restriktion har vi inte här, vilket är positivt eftersom det
ger oss större valfrihet. Eftersom vi har begränsat oss till en iteration ställs dock
andra krav för att upphovsmännens bevis mot aktiva attacker ska vara tillämpbart.
Modellen som används i beviset garanterar att sannolikheten för en lyckad attack
är högst F−1, om dessutom ett extra krav som nämns i [36] är uppfyllt, och s̊aledes
bör F = L för maximal marginal.

I OS-protokollet har man istället begränsat sig till parameterformen L = 2m,
vilket medför att F f̊ar samma utseende. Denna form är trevlig eftersom den mini-
merar beräkningsbördan vid den första exponentieringen. Schnorr har senare be-
visat i [47] att detta val åtminstone är säkert mot aktiva attacker om F = L, utan

3I [25] uttrycks kravet som gcd(L, φ(n)) = 1 vilket är ekvivalent med F = 1.
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n̊agot extra krav. Beviset blir dock mindre ”effektivt” ju mindre F blir. Om nu
n är ett Blum-tal kan det enkelt visas att F alltid f̊ar värdet 2 (om m ≥ 1). Om
man vill förlita sig till detta bevis kan det allts̊a finnas grund för att undvika denna
egenskap hos n.

Egenskaper

Det här protokollet (liksom de andra som är snarlika detta) adresserar det största
problemet med FFS, nämligen att nyckellängderna och kommunikationsmängden
inte kan h̊allas nere samtidigt. B̊ade den privata nyckeln och den publika har alltid
samma storlek som modulen n, dvs. oftast 1024 bitar, vilket endast var sant i
ett fall tidigare. Ett undantag är om varje användare har sitt eget värde p̊a n.
Denna parameter f̊ar d̊a ses som en del av den publika nyckeln. Detta p̊averkar inte
minnesutnyttjandet för användarna, men för en verifierare fördubblas antalet bitar
som behöver lagras för varje enskild användare av systemet. Detta gäller givetvis
även för FFS, men för det protokollet blir skillnaden inte lika p̊ataglig om nycklarna
redan är stora.

Protokollet kräver endast att tre meddelanden skickas mellan parterna och en-
dast en iteration. Totalt blir det därför bara omkring 2 kilobit data. För att f̊a
de här egenskaperna f̊ar man acceptera att beräkningarna tar längre tid d̊a den
enkla kvadreringsoperationen har bytts ut mot en större exponentiering. Beroende
p̊a vad man jämför med för värden s̊a krävs det i genomsnitt cirka sex g̊anger fler
modulära multiplikationer. Trots det är det åtminstone en faktor 10 mindre än för
RSA. Om parametern L väljs s̊a den inneh̊aller f̊a ettor i sin bitrepresentation kan
dessutom ytterligare en del av arbetet undvikas. Detta g̊ar bra eftersom L är en
känd parameter som inte behöver h̊allas hemlig. För att förhindra attacker mot
verifieraren m̊aste dock beloppet fortfarande vara stort.

Säkerhet

Trots att FFS kan visas vara säkert mot aktiva och parallella attacker har det
varit sv̊art att utföra motsvarande bedrift för de protokoll som är aktuella här.
För GQ fanns det länge inget bevis alls, annat än mot passiva attacker, men inga
svagheter hittades heller. Till OO gavs det redan fr̊an början ett bevis mot aktiva
attacker för väl valda parametrar, vilket dock inte kan appliceras p̊a GQ. Schnorr
gav 1996 [47] ett mer generellt bevis till OS som fr̊an början bara hade ett bevis
mot passiva attacker. Precis som för OO kräver dock beviset att modulen n väljs
med lite större omsorg, och dessutom m̊aste allts̊a exponenten har formen 2m.
Nyligen presenterades även ett bevis till GQ för b̊ade aktiva och parallella attacker,
åtminstone för det vanligaste fallet där exponenten är ett primtal [2]. För att göra
detta har upphovsmännen Bellare och Palacio använt sig av ett extra antagande
om RSA-problemets sv̊arighetsgrad, ett antagande som enligt dem till en början
bör behandlas med viss försiktighet. Ett n̊agot snävare bevis är dock bättre än
inget alls, speciellt med tanke p̊a att fr̊agan om bevisbarhet har legat öppen sedan
protokollet presenterades 1988.



24 Talteoretiska protokoll

D̊a den enda egentliga skillnaden mellan protokollen är formen p̊a de olika
parametrarna har vi allts̊a ett antal bevis för olika specialfall av dessa. Detta är i
sig ingen nackdel eftersom de flesta protokoll kräver vissa speciella värden p̊a sina
parametrar. Problemet är snarare att man blir tvungen att införa dessa restrik-
tioner som en säkerhets̊atgärd för att det inte är känt om övriga värden är bra eller
inte. Därför betraktas dessa protokoll ibland med större skepsis än vad de kanske
förtjänar.

En annan intressant detalj är att vilket som är det underliggande problemet för
det generella protokoll som beskrivs här faktiskt beror p̊a värdet av F (se definition
ovan). Om F > 1 är det underliggande problemet faktorisering och i det andra fallet
är sv̊arighetsgraden ekvivalent med RSA-problemet, som möjligtvis är lite enklare
att lösa. GQ är allts̊a grundat p̊a RSA-problemet, OS p̊a faktorisering och OO kan
vara b̊ade och.

3.3 Schnorr

Claus P. Schnorr presenterade 1989 [46] ett protokoll som använder sig av diskreta
logaritmer istället faktorisering som underliggande sv̊ara problem. Protokollet är
baserat p̊a ett tidigare arbete av Chaum, Evertse och van de Graaf [11]. Schnorr
utnyttjade att det inte krävs stora baser för att göra dessa problem sv̊ara och
kunde med hjälp av detta minska kommunikationsmängden och den privata nyck-
elns storlek. Nackdelen är att större exponenter m̊aste användas och därmed blir
protokollet mer beräkningstungt.

Parametrar

Systemparametrarna för protokollet är:

- Ett primtal p.
- Ett primtal q s̊a att q|(p− 1).
- Ett tal α ∈ Zp med ordning4 q.
- En säkerhetsparameter t ∈ N s̊a att 2t < q.

Observera att varken p eller q är hemliga här. Parametrarna kan vara gemensamma
för en större grupp användare. Följande nycklar tilldelas sedan till varje användare
av systemet:

Privat nyckel: Ett tal s ∈R Z
∗
q .

Publik nyckel: Ett tal v ∈ Zp med v = α−s (mod p).

4Ordningen av α är det minsta tal x > 1 s̊a att αx ≡ 1 (mod p).
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Protokollet

Följande meddelanden skickas mellan parterna i protokollet.

r ∈R Z
∗
q

A→ B : x = αr (mod p) (1)
A← B : e, e ∈R Z2t (2)
A→ B : y = r + se (mod q) (3)

Användaren A väljer först ett tal r slumpmässigt och förbinder sig till detta val
i meddelande (1) medan r beh̊alls hemlig. Som angetts ovan f̊ar r inte vara noll
eftersom det skulle avslöja den privata nyckeln s. Efter det tredje meddelandet gör
B följande kontroll för att se om A valt sina värden ärligt:

x = αyve (mod p)

Stämmer inte det beräknade värdet överens med det fr̊an meddelande (1) avbryter
B protokollet och nekar A tillträde. Annars accepterar B att A är den hon utger
sig för att vara. Protokollet förlitar sig p̊a att det är sv̊art att beräkna α-logaritmer
modulo p för att skydda den privata nyckeln. Precis som tidigare kan dock en
verifierare B enkelt luras om värdet e kan gissas i förväg. Detta görs genom att
beräkna x p̊a samma sätt som B gör för att verifiera värdet, och sedan skicka det
valda värdet p̊a y i det sista meddelandet. Chansen att lyckas med detta beror
allts̊a p̊a den maximala storleken p̊a e och blir 2−t. Parametern t m̊aste därför
väljas s̊a stor att denna sannolikhet blir försumbar.

Parametervärden

Hur sv̊art det är att beräkna diskreta logaritmer är nära kopplat till den modul
som är aktuell för tillfället. Modulen utgörs här av parametern p och bör vara i
samma storleksordning som längden av en RSA-modul för motsvarande säkerhet,
dvs. åtminstonde 1024 bitar. Liksom för faktoriseringsproblemet kan dock inget
godtyckligt värde väljas, d̊a det finns ett flertal algoritmer som fungerar bra i olika
specialfall. För det första ska p vara ett primtal, eftersom det inte är sv̊arare att
beräkna logaritmer modulo p än att beräkna dem modulo dess faktorer. För att
inte Pohlig-Hellman-algoritmen ska vara användbar m̊aste p även vara ett Blum-
primtal, dvs. p ska vara kongruent med 3 modulo 4 [56]. För att förhindra ett par
andra algoritmer m̊aste p − 1 inneh̊alla minst en stor primfaktor, och en av dem
utgörs här av primtalet q. Denna parameter skulle i princip kunna vara godtyckligt
stor, s̊a länge den delar p− 1, men av effektivitetskäl är det en fördel att h̊alla den
liten. Med Shanks ”baby-step, giant-step”-metod kan dock logaritmer beräknas
med omkring

√
q operationer vilket gör att q bör best̊a av åtminstone 160 bitar för

nämnd storlek p̊a p, gärna större. Att uppfylla alla dessa krav kan vara sv̊art och
detta ska inte heller ses som n̊agon komplett sammanfattning av alla möjliga prob-
lem. Det kan därför vara lämpligt att använda n̊agon redan tillgänglig programvara
för att generera dessa parametrar s̊a att ingen viktig egenskap glöms bort.
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Talet α, som fungerar som bas i exponentieringarna, behöver inte ha m̊anga
speciella egenskaper. För att spara minne kan det därför vara av intresse att h̊alla
denna parameter liten. Eftersom exponenterna alltid väljs slumpmässigt ur en stor
talrymd är sannolikheten änd̊a hög att flera modulära reduktioner f̊ar göras, vilket
är viktigt för att operationen ska vara sv̊ar att invertera. P̊a grund av reduktionen
som görs i meddelande (3) m̊aste dock α ha ordning q för att protokollet ska fungera,
men en större ordning skulle p̊a grund av reduktionen inte tillföra mycket och en
mindre försämrar protokollets säkerhet.

Chansen att en motst̊andare lyckas lura en verifierare under en exekvering av
protokollet är 2−t och bestäms s̊aledes av parametern t. Därför bör denna parameter
väljas s̊a att t ≥ 20 för att erh̊alla en sannolikhet mindre än en p̊a miljonen.
Parameterns inverkan p̊a protokollets effektivitet är relativt begränsad s̊a det finns
ingen anledning att välja ett mindre värde. Schnorr föreslog exempelvis värdet
t = 72, vilket ökar verifierarens beräkningsbörda n̊agot men eliminerar i princip all
chans att lyckas lura en verifierare.

Egenskaper

Det här protokollet kräver i genomsnitt mest beräkningsarbete av de protokoll som
presenterats. Den tyngsta biten best̊ar av exponentieringen i det första meddelandet
och beror p̊a att exponenten m̊aste vara relativt stor. För OO innebar en liten
exponent enbart en ökad risk för att en motst̊andare lyckas lura en verifierare (vilket
i sig kan vara tillräckligt illa) medan det i detta fall möjliggör en uttömmande
sökning efter den privata nyckeln, vilket oftast är värre. Anledningen är att här
är det exponenten och inte basen som m̊aste h̊allas hemlig. En liten exponent g̊ar
snabbt att söka efter om basen är given medan det kan vara sv̊art att beräkna
rötter ens till kvadrater, vilket vi s̊ag i FFS.

Vinsten med Schnorr är att kommunikationsmängden är minst av alla pro-
tokoll och ökar även minst med nyckellängderna. Liksom OO och i motsats till
FFS behöver detta protokoll enbart upprepas en g̊ang. Protokollet best̊ar allts̊a
enbart av tre meddelanden även om fler kan behövas för andra ändam̊al. Är kom-
munikationshastigheten kraftigt begränsad är det s̊aledes detta protokoll som är
effektivast.

En annan fördel är att den privata nyckelns längd kan h̊allas nere till runt
160 bitar, vilket är bra mycket mindre än för ovanst̊aende protokoll. Detta kan
vara en stor fördel om bara en liten mängd data kan sparas i ett skyddad minne.
Priset är att mer plats krävs för systemparametrarna, vilket gör att det totala
minnesutnyttjandet blir större än för OO. Systemparametrarna kan visserligen vara
gemensamma för m̊anga användare men m̊aste trots det lagras p̊a varje enskilt kort.

Säkerhet

Precis som GQ saknade Schnorr länge n̊agot bevis mot annat än passiva attack-
er. Eftersom inga svagheter publicerades verkade det dock som protokollet skulle
vara säkert, men avsaknaden av bevis har änd̊a varit bekymrande. Som en del i
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ett arbete som presenterades 1997 [50] visade Shoup att protokollet var säkert mot
aktiva och parallella attacker, förutsatt att inga egenskaper om elementens kodning
i grupperna utnyttjades. Detta krav är dock lite restriktivt och utesluter en mängd
möjliga algoritmer. Under 2002 presenterade Bellare och Palacio [2] ett bättre bevis,
tillsammans med beviset till GQ. Även detta visar säkerhet under b̊ade aktiva och
parallella attacker. För att göra detta har de liksom till GQ använt sig av en min-
dre generell modell där ett extra antagande om sv̊arigheten av det underliggande
problemet görs. Detta reducerar dock problemet till en fr̊aga om sv̊arighetsgraden
av ett talteoretiskt problem s̊a att protokollet i sig inte längre behöver beaktas.

Schnorr föreslog även en optimering till det här protokollet i [46]. Optimeringen
bestod i en algoritm för att snabba upp exponentieringen av slumptal, och använde
sig av en mängd föruträknade värden som lagras hos användaren. Problemet var
att resultatet inte säkert var helt slumpmässigt och metoden knäcktes senare av de
Rooij [15]. Även en senare reparation av Schnorr knäcktes av de Rooij [48, 16].

En annan optimering man kan frestas att göra är att l̊ata bli att utföra reduktio-
nen modulo q i meddelande (3). Med detta skulle man spara beräkningstid i utbyte
mot lite mer data att skicka. Brickell och McCurley p̊apekar dock i [6] att detta
möjliggör en kanske inte helt uppenbar sökning efter den privata nyckeln s, som
blir effektivare desto större t är. För Schnorrs förslag t = 72 skulle resultatet bli
katastrofalt d̊a endast omkring 245 operationer skulle krävas för att hitta nyckeln.

3.4 Andra protokoll

Det har föreslagits ett antal andra protokoll under åren med varierande egenskaper.
Ett protokoll som presenterades samtidigt som OO och GQ (1988) var skapat av
Thomas Beth [3]. Syftet var att visa att protokoll även kan konstrueras med det
asymmetriska kryptosystemet El-Gamal som grund istället för RSA. Ernest F.
Brickell och Kevin S. McCurleys protokoll fr̊an 1990 [6] byggde vidare p̊a Schnorrs
förslag. Det intressanta med detta är att säkerheten är knuten till faktoriserings-
och diskreta logaritmproblemet samtidigt, dvs. till skillnad fr̊an RSA krävs det att
man kan lösa b̊ada problemen för att fullständigt knäcka protokollet. Ett annat
förlag fr̊an samma år kom fr̊an Marc Girault [20]. Hans protokoll gör det möjligt
för användarna att välja en egen privat nyckel trots att de publika nycklarna är ID-
baserade. Detta förhindrar att utfärdaren av nycklarna godtyckligt kan återskapa
dem.

ID-DL och ID-RSA

Tatsauaki Okamoto presenterade 1992 [37] ett flertal protokoll varav tv̊a senare
döptes till ID-DL och ID-RSA [38]. Motivationen bakom arbetet var att alla de
talteoretiska protokoll som dittills hade presenterats hade olika bevistekniska prob-
lem eller saknade n̊agra egenskaper som Okamoto bedömde som önskvärda, bland
annat möjligheten att använda ID-baserade nycklar. Resultatet var tv̊a protokoll
som till stor del liknar Schnorr och GQ. Protokollen ser ut att vara konstruerade
genom att p̊a olika sätt kombinera ihop meddelandena fr̊an tv̊a iterationer till en
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iteration. Detta gör protokollen inte fullt lika effektiva som sina föreg̊angare men
i utbyte ger Okamoto bevis för att de är lika säkra som de problem de bygger
p̊a. I [38] nämns ocks̊a att en effektivare variant av ID-DL, kallad ID-ECDL, kan
skapas genom att byta det underliggande problemet mot motsvarande problem för
elliptiska kurvor.

Secure Remote Password Protocol (SRP)

Thomas Wu introducerade 1998 ett protokoll kallat SRP [57]. Protokollet är egentli-
gen ett lösenordsprotokoll men inget hindrar att lösenordet byts mot en längre
nyckel. I motsats till flera andra lösenordsprotkoll tilldelar SRP en publik nyckel
till varje lösenord, vilket gör att verifieraren aldrig behöver f̊a reda p̊a lösenordet.
SRP använder sig även av zero knowledge-tekniker för att skydda hemligheterna
under identifikationsprocessen. N̊agot som kan vara av större intresse är dock att
protokollet som en bieffekt även genererar sessionsnycklar som kan användas för
kryptering av eventuell fortsatt trafik. Med ett extra meddelande (till totalt fyra)
kan även dubbelsidig autenticering erh̊allas, förutsatt att den publika nyckeln be-
handlas som en privat nyckel tillhörande verifieraren. SRP är dock mycket mer
beräkningsintensivt än de övriga presenterade zero knowledge-protokollen, vilket
gör att det kanske inte passar lika bra för implementation i ett smart kort.



Kapitel 4

Kombinatoriska protokoll

I detta kapitel presenteras ett urval av de identifikationsprotokoll som bygger p̊a oli-
ka kombinatoriska problem. Konstruktionen av ett zero knowledge-protokoll utifr̊an
dessa problem har skett relativt systematiskt vilket gör att de meddelanden som
skickas sinsemellan är rätt lika. Det grundproblem som använts är dock olika för
varje protokoll vilket gör att deras beskrivningar inte har mycket gemensamt i
övrigt.

Precis som tidigare är det underförst̊att att användarna först av allt skickar sitt
användarnamn innan protokollmeddelanden börjar utbytas. Nödvändiga transponer-
ingar av vektorer har dessutom utelämnats för tydlighetens skull (beskrivningarna
är dock fortfarande entydiga).

4.1 Permuted Kernel Problem (PKP)

Adi Shamir föreslog 1989 ett protokoll som inte behöver arbeta med stora tal,
utan klarar sig med talrymden Z251 [49]. Protokollet blev väldigt uppmärksammat
eftersom dess enkla konstruktion gjorde att implementationen blev enklare och
framför allt mycket mindre beräkningstung. Shamir framhöll att detta gjorde det
speciellt lämpat för smarta kort. Protokollet använder sig av det s.k. permuted
kernel-problemet som det underliggande sv̊ara problemet. Problemet är, lite löst
uttryckt, att givet en matris M och en vektor V hitta en permutation π av V s̊a
att Vπ tillhör kärnan av M . Matematiskt uttryckt blir detta att lösa ekvationen
M × Vπ = 0̄ (mod p). Normalt sett är det inte sv̊art att hitta en godtycklig s̊adan
vektor. Det som gör problemet sv̊art är att vektorn m̊aste best̊a av en bestämd
uppsättning element, nämligen de i V . Till skillnad fr̊an de problem som de flesta
talteoretiska protokoll bygger p̊a är detta problem bevisat NP-fullständigt.

Parametrar

Systemparametrarna för protokollet är:

29
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- Säkerhetsparametrarna m,n, t ∈ N.
- Ett primtal p.
- En (m× n)-matris M med element i Zp.

En kryptografisk hashfunktion h krävs även för protokollet. Dessa parametrar kan
vara gemensamma för en större grupp användare. Till varje enskild användare
skapas följande nycklar:

Privat nyckel: En permutation π ∈R Sn.
Publik nyckel: En vektor V ∈R Z

n
p s̊a att M × Vπ = 0̄ (mod p).

Protokollet

Följande meddelanden skickas mellan parterna under en iteration. Förfarandet upp-
repas t g̊anger s̊a att en förutbestämd säkerhetsniv̊a erh̊alls. All aritmetik utförs
modulo p.

R ∈R Z
n
p , σ ∈R Sn

A→ B : h0 = h(σ,M ×R), h1 = h(πσ,Rσ) (1)
A← B : c, c ∈R Zp (2)
A→ B : W = Rσ + c× Vπσ (3)
A← B : b, b ∈R Z2 (4)

A→ B : f = πbσ (5)

Användaren A väljer slumpmässigt en vektor R och en permutation σ först i
varje iteration och förbinder sig till dessa val genom att skicka hashade värden av
dem till B i meddelande (1), medan orginalvärdena h̊alls hemliga. Som för alla
de andra protokollen är det viktigt att nya värden väljs under varje iteration och
att även mottagaren kontrollerar detta. Det är även avgörande att A inte kan
förutsäga de värden som B skickar efter detta. Anledningen diskuteras närmare i
avsnitt 5.4. Beroende p̊a vilket värde b som B skickar i meddelande (4) svarar A
med att antingen avslöja permutationen σ eller den kombinerade permutationen
πσ. Därefter, och oberoende av vilket svar A verkligen skickar, kontrollerar B sedan
värdet p̊a hashen h0 eller h1 enligt:

b = 0 : h0 = h(f,Mf ×W )
b = 1 : h1 = h(f,W − c× Vf )

Stämmer inte värdet avbryter B protokollet och nekar A tillträde. I övriga fall
p̊abörjas en ny iteration, eller om det var den sista s̊a accepterar B att A är den
hon utger sig för att vara. I [49] visas det hur en motst̊andare C, som inte kan lösa
ekvationen A× Vπ = 0̄ eller hitta en kollision till hashfunktionen h, kan välja sina
meddelanden s̊a att C har cirka 50% chans att lyckas lura verifieraren B under
varje iteration. Eftersom detta inte är tillräckligt m̊aste flera iterationer utföras för
att n̊a en acceptabel säkerhetsniv̊a.
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Parametervärden

Primtalet p bestämmer övre gränsen för hur stora tal implementationen m̊aste kun-
na arbeta med. Eftersom protokollets säkerhet inte i första hand bestäms av denna
parameter kan den väljas rätt liten utan n̊agra problem. Shamir föresl̊ar därför
värdet 251 för att det lämpar sig bra för 8-bitars processorer. Helt oväsentligt är
det dock inte. Den chans en motst̊andare har att lyckas lura en verifierare under
en iteration är inte exakt 1/2 utan beror p̊a p enligt formeln (p + 1)/2p (se [49]).
Det är dock uppenbart att redan för m̊attliga värden p̊a p blir den inverkan liten.
Vidare s̊a bör p vara större än n. Är s̊a inte fallet kommer n̊agra element ound-
vikligen ha samma värde i den publika nyckeln V , och det leder i sin tur till att
antalet unika permutationer av denna vektor minskar. Följdaktligen minskar den
effektiva nyckellängden av den privata nyckeln π, vilket man m̊aste tänka p̊a när
nycklarna genereras. Ett litet värde p̊a p minskar ocks̊a antalet vektorer i K(M)
vars element alla är olika, vilket kan vara ett problem om ett stort antal användare
ska använda samma matris. I övrigt bör p väljas s̊a att den aktuella ordlängden
utnyttjas s̊a bra som möjligt eftersom den p̊averkar kommunikationsmängden och
beräkningsbördan.

Säkerhetsparametrarna m och n bestämmer b̊ade storleken av matrisen M och
nycklarnas storlek. Relationen pm ≈ n! m̊aste gälla mellan dessa för att det under-
liggande problemet ska bli som sv̊arast. Är s̊a inte fallet ökar sannolikheten för att
det finns flera lösningar till den aktuella instansen av problemet, eller ocks̊a s̊a kan
n̊agra av elementen fixeras. N̊agra värden som har föreslagits för dessa parametrar
är 20×40, 24×48 och 37×64 för p = 251. Elementen i M ska vara slumpmässigt
valda, men olika rader ska vara linjärt oberoende (annars blir de raderna redun-
danta och kan elimineras ur ekvationssystemet). Shamir ordnar detta med att dela
upp matrisen M i [M ′ E], allts̊a en sammansättning av en mindre matris och
en (m×m)-enhetsmatris. Detta försäkrar linjärt oberoende samtidigt som antalet
element som m̊aste sparas minskar till m(n−m). Antalet modulära multiplikation-
er som m̊aste utföras för varje matrismultiplikation minskar även med m2. Detta
p̊averkar inte säkerheten hos protokollet eftersom en motst̊andare själv kan utföra
denna reduktion med Gaussisk eliminering.

D̊a chansen att lura en verifierare är ungefär 1/2 för varje iteration krävs det
åtminstone t = 20 iterationer. För detta värde p̊a t blir den totala chansen att
lyckas lura en verifierare knappt 10−6.

Egenskaper

Precis som för m̊anga talteoretiska protokoll är det ett primtal p som bestämmer
hur stora tal implementationen m̊aste kunna hantera, men till skillnad fr̊an de pro-
tokollen kan p väljas väldigt liten. Detta beror p̊a att problemets sv̊arighet i första
hand inte beror p̊a n̊agon egenskap hos p, eller andra värden som är relaterade till
p. Därför föresl̊as ofta värdet p = 251 vilket gör att man kan f̊a en effektiv imple-
mentation även p̊a enkla 8-bitars processorer. De enda operationer som behövs är
modulär addition och multiplikation, och den senare operationen kan utföras di-
rekt av processorn med n̊agra korrigeringar efter̊at. Detta gör PKP till ett mycket
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beräkningseffektivt protokoll.

För de dimensioner p̊a matrisen M som föresl̊as är nyckellängderna ocks̊a myck-
et bra i jämförelse med de talteoretiska protokollen, och klart bättre om inte de
beräkningstyngsta protokollen kan användas. Exempelvis ger matrisdimensionerna
20×40 längden 320 bitar för den publika nyckeln och endast runt 240 bitar för den
privata. Det senare värdet kommer fr̊an att den privata nyckeln är en permutation
av ett litet antal element och därför kan den kodas effektivare än den publika. Det
största minnesbehovet st̊ar matrisen själv för. Denna är dock en publik parameter
och Shamir föresl̊ar därför att man kan l̊ata den genereras av en slumptalsgenerator
(PRNG) i programkoden. Överlag gör detta att det totala minnesutnyttjandet kan
h̊allas p̊a en fördelaktig niv̊a.

Precis som för FFS (med k = 1) krävs det att åtminstone 20 iterationer utförs
för att erh̊alla en acceptabel tillförlitlighet. Med fem meddelanden per iteration
blir det allts̊a en hel del meddelanden som m̊aste utbytas, vilket är typiskt för
de kombinatoriska protokollen. Skickas meddelandena parallellt försvinner formellt
även här zero knowledge-egenskapen, men som p̊apekas i [49] verkar det änd̊a inte
som n̊agon användbar information läcker ut. Totalt behöver omkring 15 kilobit
överföras med de angivna parametrarna.

Säkerhet

Det bevisas inte formellt i [49] att protokollet har soundness- och zero knowledge-
egenskaperna men Shamir hävdar att det enkelt l̊ater sig göras, vilket ska göra
protokollet säkert mot aktiva attacker. Eftersom detta var det första protokoll som
inte använde sig av de klassiska talteoretiska problemen var fr̊agan istället om
de föreslagna parametervärdena var tillräckliga. Flera undersökningar av detta har
gjorts. För matrisdimensionen 16×32 uppskattades det ursprungligen att den bästa
attacken krävde 276 elementära operationer. Sedan dess har en mängd bättre at-
tacker konstruerats (bl.a. [1, 12, 41, 26]) som gjort denna storlek oanvändbar. Flera
av de här attackerna kan även enkelt köras p̊a flera datorer parallellt vilket delar
tids̊atg̊angen med det antal maskiner man har tillgängligt. Poupard gjorde i [41]
även den intressanta observationen att just valet 16×32 var synnerligen olämpligt,
eftersom det inte uppfyllde relationen mellan m och n särskilt väl. Bättre är d̊a
valet 15×32 som trots sin mindre storlek visade sig vara mycket säkrare. Detta
demonstrerar effektivt vikten av att först̊a betydelsen av och relationer mellan
olika parametrar.

Sammanfattningsvis har dock ingen attack hittats som gör protokollet osäkert
för värden p̊a m och n som fortfarande är realistiska. I dagsläget bör 20×40 ses som
den undre gränsen för dessa parametrar. Ställs större krav är 24×48 eller 37×64
att föredra, vilket kräver som mest 285 respektive 2106 steg med Jaulmes och Joux:s
attack fr̊an [26].
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4.2 Syndrome Decoding Problem (SD)

Jacques Stern föreslog 1993 ett annat protokoll som bygger p̊a teorier för felrättande
koder [53]. Det är en vidareutveckling av ett protokoll som Stern föreslog 1989
[52] men som enligt egen utsago var för ineffektivt kommunikationsmässigt. Det
här protokollet, som kallas SD, räknar i talrymden Z2 vilket gör att endast enkla
bitoperationer behövs.

Det grundläggande problemet som används är detsamma som uppst̊ar när man
ska avkoda en bitström som utökats med redundant information för att möjliggöra
felrättning. Den mottagna datan betraktas som en vektor och multipliceras med
en paritetsmatris. Om n̊agot fel inträffade vid överföringen blir resultatet med stor
sannolikhet skilt fr̊an noll-vektorn. Hela mängden med möjliga resultatvektorer
kallas syndromet. Det som är det sv̊ara problemet är att hitta den kodvektor vars
resultat ligger närmast den givna resultatvektorn, och därmed är den bitström som
med störst sannolikhet var den som egentligen skickades fr̊an början (men blev
ändrad under transmissionen). Det är detta som är syndromavkodningsproblemet.
I v̊art fall m̊aste även kodordet ha en förutbestämd vikt, dvs. ett exakt antal av
bitarna m̊aste vara nollskilda.

Matematiskt uttryckt är problemet som ska lösas för det här protokollet följande:
Givet en matris M , en vektor V och ett tal w, hitta en vektor S som uppfyller ek-
vationen M × S = V (mod 2) med det extra kravet att S m̊aste inneh̊alla exakt w
stycken ettor. Detta problem är NP-fullständigt.

Parametrar

Systemparametrarna för protokollet är:

- Säkerhetsparametrarna m,n,w, t ∈ N.
- En (m× n)-matris M med element i Z2.

En kryptografisk hashfunktion h krävs även för protokollet. Dessa parametrar kan
vara gemensamma för en större grupp användare. Till varje enskild användare
skapas följande nycklar:

Privat nyckel: En vektor S ∈R Z
n
2 s̊a att weight(S) = w.

Publik nyckel: En vektor V ∈ Z
m
2 med V = M × S (mod 2).

Funktionen weight(x) anger Hamming-vikten av en vektor, allts̊a hur m̊anga noll-
skilda element den inneh̊aller. I detta fall blir det lika med antalet ettor i vektorn.

Protokollet

Följande meddelanden skickas mellan parterna under en iteration. Förfarandet upp-
repas t g̊anger s̊a att en förutbestämd säkerhetsniv̊a erh̊alls. All aritmetik utförs
modulo 2.
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R ∈R Z
n
2 , σ ∈R Sn

A→ B : h1 = h(σ,M ×R), h2 = h(Rσ), h3 = h((R + S)σ) (1)
A← B : b, b ∈R Z3 (2)
A→ B : f1, f2 (3)

Användaren A väljer slumpmässigt en vektor R och en permutation σ först i
varje iteration och förbinder sig till dessa val genom att skicka hashade värden av
dem till B i meddelande (1), medan orginalvärdena h̊alls hemliga. Värdena f1, f2

som B vill ha i det tredje meddelandet bestäms efter b enligt:

f1 f2

b = 0 R σ
b = 1 R + S σ
b = 2 Rσ Sσ

Beroende p̊a vilket värde b som skickades i meddelande (2) gör B följande
verifikationer:

b = 0 : h1 = h(f2,M × f1), h2 = h(f1f2
)

b = 1 : h1 = h(f2, (M × f1) + V ), h3 = h(f1f2
)

b = 2 : h2 = h(f1), h3 = h(f1 + f2), weight(f2) = w

Det är vikigt att inte glömma kontrollera antalet ettor i f2 när b = 2, eftersom
detta är en del av den underliggande sv̊arigheten i protokollet. Lyckas inte verifika-
tionerna avbryter B protokollet och nekar A tillträde. I övriga fall p̊abörjas en ny
iteration, eller om det var den sista s̊a accepterar B att A är den hon utger sig för
att vara.

I [53] visas det att en användare m̊aste kunna lösa ekvationen M ×S = V eller
hitta en kollision till hashfunktionen h för att garanterat kunna övertyga B under
ett godtyckligt antal iterationer. Det visas även hur en motst̊andare som väljer
sina meddelanden lämpligt alltid kan svara rätt p̊a tv̊a av de möjliga fr̊agorna, och
därmed f̊ar 2/3 chans att B godtar svaret för varje iteration. För att uppn̊a en
acceptabel säkerhetsniv̊a m̊aste därför protokollet upprepas flera g̊anger.

Parametervärden

För säkerhetshetsparametrarna m,n, som bestämmer storleken av matrisen M ,
föresl̊ar Stern relationen n = 2m. I sammanhang för felrättande koder motsvarar
det en informationstäthet p̊a 1/2. Varje bit i matrisen ska väljas helt slumpmässigt
oberoende av de övriga, vilket motiveras med att s̊a kallade slumpkoder har visats
att med mycket hög sannolikhet kunna rätta ett stort antal fel (vilket gör avkod-
ningen icke-trivial).



4.2 Syndrome Decoding Problem (SD) 35

Parametern w, som bestämmer vikten av den privata nyckeln, kan inte väljas
godtyckligt i intervallet [0, n]. Är värdet antingen för stort eller för litet kan in-
stansen av problemet lösas effektivt med probabilistiska algoritmer. Enligt Stern
blir problemet som sv̊arast att lösa om w är ligger nära Gilbert-Varshamov1-
gränsen. För n = 2m kan detta översättas till att w ska vara lite mindre än 0,11n.
Utifr̊an detta ges i [55] följande förslag till värden p̊a parametrarna:

• m = 256, n = 512, w = 56

• m = 384, n = 768, w = 84

• m = 512, n = 1024, w = 110

Chansen för en motst̊andare att lura en verifierare är ungefär 2/3 för varje
iteration. Det krävs allts̊a drygt t = 34 iterationer för att uppn̊a en säkerhetsniv̊a
p̊a knappt 10−6. Stern föresl̊ar själv värdet t = 35 vilket passerar sagd gräns med
lite marginal.

Egenskaper

Liksom PKP är det här protokollet beräkningsmässigt effektivare än flera av de
talteoretiska protokollen. Men till skillnad fr̊an PKP arbetar det här protokollet
modulo 2, vilket till exempel gör att man kan använda en enkel and-instruktion
för att utföra multiplikationer. Detta vinner man mest p̊a om processorn är har
lite större register, exempelvis 32-bitars register, eftersom det d̊a g̊ar att utföra
beräkningar p̊a 32 element med endast en elementär operation. Dock s̊a är den
matris som används väldigt stor vilket gör att protokollets verkliga effektivitet blir
sv̊ar att uppskatta och mycket beroende p̊a optimeringar under implementationen.

Nyckelstorleken är i samma storleksordning som för PKP för sm̊a matriser men
stiger sedan snabbt. För matrisdimensionen 256×512 blir den publika nyckeln 256
bitar och den privata 512. Det behöver dock inte vara s̊a illa att den privata nyckelns
storlek direkt bestäms av n. Endast ett f̊atal av dessa bitar är nämligen ettor och
med run length-kodning kan den genomsnittliga storleken minskas betydligt. Om
en s̊adan kodning kan användas i implementationen kan detta göra att den privata
och publika nyckeln f̊ar ungefär samma storlek.

Protokollet behöver bara skicka tre meddelanden per iteration, jämfört med
fem för PKP, men eftersom chansen för bedrägeri är högre (2/3 mot 1/2 för PKP)
s̊a blir det totala antalet meddelanden som m̊aste skickas ungefär detsamma. Det
sammanlagda antalet bitar som m̊aste föras över är dock mer än dubbelt s̊a m̊anga
för motsvarande säkerhet. Detta beror återigen p̊a att det är nödvändigt med stora
värden p̊a säkerhetsparametrarna m och n, vilket ocks̊a leder till ett stort min-
nesbehov för att lagra M . Flera optimeringar kan dock göras. Exempelvis kan
man spara 128 bitar per iteration genom att enbart skicka en kombinerad hash
h′ = h(h1, h2, h3) av de tre hasharna i första meddelandet. I det tredje medde-
landet skickar man sedan det hashvärde som B saknar för att kunna beräkna och

1Se godtycklig bok om felrättande koder för mer information.
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verifiera h′, exempelvis h3 om B kan beräkna h1 och h2. Minnesutnyttjandet för
matrisen kan f̊as ner till en praktiskt niv̊a genom att l̊ata matrisen genereras utifr̊an
en PRNG.

Stern har även föreslagit ett antal varianter av protokollet, dock ingen som är
uppenbart bättre i alla situationer.

Säkerhet

Den allmänna uppfattningen verkar vara att det här protokollet är väldigt säkert,
i meningen att det inte är troligt att nya attacker hittas mot det underliggande
problemet som har betydande mindre komplexitet. Detta beror p̊a att det är ett
välkänt kodningsproblem som har varit förem̊al för undersökning väldigt länge
redan innan Stern presenterade SD. Bland annat har flera studier gjorts av kryp-
tosystemet McEliece, som presenterades 1978 och ocks̊a använder sig av felrättande
koder. Stern visar även i [55] att protokollet har soundness- och zero knowledge-
egenskaperna vilket gör det säkert mot aktiva attacker. En förutsättning för beviset
är dock att ingen information kan erh̊allas ur hashvärdena som används, vilket
Stern p̊apekar även m̊aste gälla för PKP.

I [9] fr̊an 1994 undersöker och förbättrar Chaubaud de d̊a bästa attackerna mot
det SD och kryptosystemet McEliece. Tillsammans med Canteaut gör de sedan
ytterligare förbättringar i [8]. Deras resultatet är en attack mot SD som kräver runt
270 elementära operationer för en matris med storleken 256x512. I rapporterna ges
ocks̊a snävare gränser för parametern w för att problemet ska förbli sv̊art.

4.3 Constrained Linear Equations (CLE)

Stern presenterade 1994 ytterligare ett protokoll som han kallade CLE [54]. Den här
varianten var helt olik Sterns tidigare protokoll och m̊alet var den här g̊angen att
designa ett protokoll som är säkert även med mycket korta nycklar. Med korta avses
i det här fallet samma storleksordning som de nycklar som används för symmetriska
chiffer. Protokollet anpassades även för implementation i 8-bitars processorer.

Det underliggande problemet är återigen att hitta en lösning till ett givet ek-
vationssystem, där ett antal begränsningar har införts för lösningen. Bland annat
m̊aste elementen i lösningen tillhöra en speciell delmängd av den aktuella talrym-
den. Det är samtidigt detta som gör att nycklarna kan kodas s̊a effektivt – eftersom
varje element inte kan anta s̊a m̊anga värden behövs det färre bitar för att lagra
dem. I det här protokollet uttrycks problemets ekvation som M×S = P⊗T , där M
är en given matris och P en given vektor. Vektorerna S, T är den okända lösningen,
men T beräknas utifr̊an S och behöver därför inte lagras. Orginalproblemet är även
här NP-fullständigt men en sak som förenklar problemet är att de element som
de okända vektorer best̊ar av inte är hemliga, vilket kan ses i protokollet längre
fram. Det som återst̊ar är att hitta rätt permutation av dessa. Problemet är dock
fortfarande exponentiellt.
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Parametrar

Systemparametrarna för protokollet är:

- Säkerhetsparametrarna m,n, t ∈ N.
- Ett primtal p = 1 + c · d med c ≈ d.
- En grupp G ⊂ Zp med ordning c (f̊ar c stycken element).
- En mängd X ⊂ Zp med d stycken element.
- En (m× n)-matris M med element i Zp.

En kryptografisk hashfunktion h krävs även för protokollet. Talen c och d är inte
n̊agot som direkt används efter att de tv̊a mängderna skapats. De är dock inga
hemliga parametrar. Dessutom behövs det under nyckelgenereringen tv̊a funktioner
g och k som mappar tal till mängderna ovan. Det ska gälla att varje tal i Z

∗
p

ska kunna skrivas p̊a formen u = g(u)k(u), där g(u) ∈ G och k(u) ∈ X. Dessa
funktioner blir entydigt definierade när mängderna skapats p̊a det sätt som beskrivs
under rubriken parametervärden. Alla dessa parametrar kan vara gemensamma för
ett flertal användare. För varje användare skapas följande nycklar:

Privat nyckel: En vektor S ∈R Xn.
Publik nyckel: En vektor P ∈ Gm s̊a att P = g(M × S).

Utifr̊an den privata nyckeln S beräknas även en extra vektor T ∈ Xm enligt T =
k(M×S). Användaren behöver denna vektor för att kunna utföra sina beräkningar
i protokollet. Precis som den privata nyckeln m̊aste T h̊allas hemlig av användaren.

Protokollet

Följande meddelanden skickas mellan parterna under en iteration. Förfarandet upp-
repas t g̊anger s̊a att en förutbestämd säkerhetsniv̊a erh̊alls. All aritmetik utförs
modulo p.

U ∈R Z
n
p , V ∈R Z

m
p

σ ∈R Sn, τ ∈R Sm

A→ B : h1 = h(σ, τ,M × U + P ⊗ V ), h2 = h(Sσ, Tτ , Uσ, Vτ ) (1)
A← B : a, a ∈R Zp (2)
A→ B : Y = (aS + U)σ, Z = (aT − V )τ (3)
A← B : b, b ∈R Z2 (4)
A→ B : f1, f2 (5)

Användaren A väljer slumpmässigt vektorerna U, V och permutationerna σ, τ
först i varje iteration och förbinder sig till dessa val i meddelande (1) medan
orginalvärdena h̊alls hemliga. Värdena f1, f2 som B vill ha i det femte medde-
landet beror p̊a b enligt:

f1 f2

b = 0 σ τ
b = 1 Sσ Tτ
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Notera att elementen i den hemliga nyckeln avslöjas om b = 1. Den verkliga
nyckeln är allts̊a att veta rätt permutation av dessa värden. Beroende p̊a vilket
värde b som skickades i meddelande (2) gör B följande verifikationer:

b = 0 : h1 = h(f1, f2,M × (Yf1
−1 − P ⊗ Zf2

−1))

b = 1 : h2 = h(f1, f2, Y − af1, af2 − Z), f1 ∈ Xn, f2 ∈ Xm

Observera de sista kontrollerna för fallet b = 1 där det verifieras att användarens
nycklarna verkligen tillhör X. Om n̊agon av verifikationerna inte lyckas avbryter
B protokollet och nekar A tillträde. I övriga fall p̊abörjas en ny iteration, eller om
det är den sista s̊a accepterar B att A är den hon utger sig för att vara. Förutsatt
att en motst̊andare C inte kan hitta en kollision till hashfunktionen eller kan lösa
ekvationen M × S = P ⊗ T s̊a har C högst 1/2 chans att lura B under varje
iteration. Hur detta kan göras visas i [54]. Protokollet m̊aste därför upprepas flera
g̊anger för att n̊a en acceptabel säkerhetsniv̊a.

Parametervärden

Primtalet p har ungefär samma funktion som här som för PKP-protokollet. Dels
bestämmer det hur stora tal en implementation av protokollet m̊aste kunna arbeta
med och dels har det en liten inverkan p̊a sannolikheten för att lyckas lura en
verifierare under en iteration. Chansen kan till och med bestämmas enligt samma
formel. Primtalet m̊aste dock ha en speciell form, nämligen p = 1 + c · d där c ≈ d.
Detta för att det ska finnas en delgrupp G till Zp med ordning c. Vilken grupp
som väljs är godtyckligt och ibland finns det bara ett val. Genom att sedan ta
ett element ur varje klass modulo G f̊ar man en ny delmängd K med d stycken
element. Detta kan göras p̊a flera sätt men exakt vilka element som väljs verkar inte
ha n̊agon större betydelse. Utifr̊an dessa mängder kan sedan funktionerna g och
k bestämmas entydigt (se rubriken parametrar för definitionen av funktionerna).
Stern föresl̊ar värdet p = 257 = 1 + 16 · 16 vilket ger 16 element i vardera mängd.
Relationen c ≈ d är viktig för att underlätta genereringen av bra nycklar.

Säkerhetsparametrarna m,n bestämmer storleken av matrisen M . Stern ger
indirekt förslaget att m ≈ n bör gälla men Poupard observerar i [41] att valet
i själva verket kan vara rätt sv̊art. I ett idealiserat fall finns det dm+n möjliga
privata nycklar och sannolikheten att en vektor löser ekvationen är en p̊a pm. Med
approximationen d2 ≈ p erh̊alls d̊a ovanst̊aende relation, om man endast vill ha en
lösning. Noterar man istället i protokollet ovan att elementen i S och T är kända,
och endast rätt permutation av respektive vektor saknas, f̊as pm ≈ n!m!. Problemet
är att varje permutation inte ger en vektor som är olik alla andra eftersom antalet
möjliga element d (respektive c) i varje position är minde än n (respektive m).
N̊agra värden som har föreslagits för m,n är 24×24, 28×20 och 32×34.

För det här protokollet ska alla elementen i M vara slumpmässigt valda. Detta
kan vi motivera med följande resonemang: Skapa först en ny matris P ′ genom att
placera elementen i −P som diagonal i en (m ×m)-enhetsmatris. Därefter kan vi
skapa matrisen M ′ = [M P ′] och vektorn S′ = [S T ]. Vi ser nu att ekvationssys-
temet M ′ × S′ = 0̄ är ekvivalent med protokollets ekvation M × S = P ⊗ T , och
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dessutom är alla rader linjärt oberoende p̊a grund av enhetsmatrisen. Vidare kan vi
observera att systemet har m ekvationer och n+m obekanta. Därför betecknas pro-
tokollet ibland exempelvis CLE(24,48) när man avser en matris med dimensionerna
24×24.

Chansen för en motst̊andare att lyckas lura en verifierare är drygt 1/2 per
iteration för den här varianten av protokollet. Det krävs allts̊a t = 20 iterationer
för att uppn̊a en säkerhetsniv̊a p̊a knappt 10−6.

Egenskaper

Den utmärkande egenskapen för CLE är de mycket korta nyckellängderna. För
valet n,m = 24 och c, d = 16 landar de p̊a enbart 96-bitar (ej inräknat vektorn T ).
I de fall där man endast har tillg̊ang till en liten mängd minne för att lagra nycklar
p̊a kortet kan detta allts̊a vara en fördel. Matrisstorleken är dessutom bara n̊agot
större än den för PKP med motsvarande sv̊arighetsgrad. Liksom för de övriga pro-
tokollen föresl̊as det dock att denna genereras av en PRNG för att spara ytterligare
plats. Tyvärr kommer det l̊aga minnesutnyttjandet till priset att det blir sv̊art att
generera bra nycklar till protokollet (se säkerhet nedan).

Liksom PKP arbetar CLE enbart med beräkningar modulo ett litet primtal, ofta
p = 257. Detta värde kan först verka vara för stort för 8-bitars processorer, men
observera d̊a att i de flesta beräkningar kan resultatet inte bli noll. De återst̊aende
256 möjliga elementen kodas precis i 8 bitar. Alternativt kan man använda p =
251 = 1 + 15 · 16. Användandet av speciella delmängder kan verka komplicerat
jämfört med de presenterade protokollen men under protokollets exekvering utförs
enbart beräkningar p̊a hela talrymden. Den del som implementeras p̊a ett kort
berörs allts̊a inte av detta.

Den version som presenterades här är 5-meddelande varianten som är beskriven
i [54]. Den första varianten i det dokumentet är en 3-meddelande version som inte
kräver riktigt lika mycket beräkningar, men eftersom mängden data som m̊aste
utbytas är mycket större är blir det sv̊art att motivera användandet av denna.
Med den presenterade varianten är chansen för bedrägeri cirka 1/2 per iteration.
Detta ger en total kommunikationsmängd som bara är n̊agot större än den för PKP.

Säkerhet

Soundness- och zero knowledge-egenskaperna gör detta protokoll säkert mot ak-
tiva attacker men återigen under antagandet att ingen information kan erh̊allas
ur hashvärdena. För det underliggande problemet till detta protokoll verkar dock
endast ett f̊atal publikationer ha gjorts där man försökt sig p̊a n̊agra konkreta at-
tacker. Tack vare de korta nyckellängderna har det änd̊a visat sig vara populärt
att göra jämförelser mot CLE, vilket åtminstone visar att det inte ett okänt pro-
tokoll. Det är dock farligt att dra n̊agra slutsatser om protokollets säkerhet utifr̊an
detta med tanke p̊a den mängd protokoll som har presenterats, och givet att de
talteoretiska protokollen har mycket större popularitet. Poupard presenterade en
praktisk implementation av en attack i [41] tillsammans med en mot PKP. Bland
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annat konstaterade han att matrisstorleken 20x20 inte tillräcklig, vilket Stern redan
misstänkt, men att 24×24 verkar duga. Poupard föreslog även n̊agra större värden,
28×20 och 32×34, men utan att göra n̊agra uppskattningar av deras styrka.

Det kanske största problemet med det här protokollet är dock sv̊arigheten att
generera bra nycklar. Till att börja med är det inte säkert att den publika nyckeln
P kan beräknas för en given vektor S p̊a grund av att matrismultiplikationen kan
ge nollelement. Stern visar dock att denna sannolikhet inte bör vara s̊a stor och
efter ett antal försök bör ett fungerande par nycklar hittas.

Värre är d̊a att det inte g̊ar att välja alla element i S och T inbördes olika
eftersom de m̊aste tillhöra en liten delmängd X av Zp. Som redan noterats är det
en permutation av dessa element som är den verkliga nyckeln och om d̊a m̊anga
element är identiska minskar snabbt antalet permutationer som m̊aste prövas. Detta
gäller b̊ade för S och T , och eftersom den senare beräknas utifr̊an den tidigare f̊ar
man allts̊a vid genereringen välja en vektor S och hoppas p̊a att detta ger bra
värden för T . Om inte f̊ar man testa en ny vektor. Exempelvis noterar Poupard i
[41] att tv̊a vektorer med enbart 12 respektive 13 olika element (av maximalt 16)
är upp mot 200 g̊anger enklare att återfinna än de vektorer där alla olika element
ing̊ar.

4.4 Andra protokoll

Ett flertal andra protokoll har föreslagits i den här kategorin och de som nämnts här
är endast ett urval. Stefan Lucks föreslog 1995 ett protokoll som bygger p̊a att hitta
en exakt lösning till handelsresandeproblemet, XTSP [32]. Kefei Chen förslog tv̊a
protokoll 1994 respektive 1996 som till början s̊ag ut att vara effektivare än övriga
protokoll som använde sig av felrättande koder, men Chaubaud och Stern visade i
[10] att s̊a inte var fallet. Nedan presenteras n̊agra andra protokoll av intresse.

Permuted Perceptrons Problem (PPP)

David Pointcheval förslog 1995 ett protokoll som bygger p̊a ett problem känt
som Permuted Perceptrons-problemet, förkortat PPP [40]. Protokollet hade lite
varierande egenskaper. Storleken p̊a nycklarna var enbart lite större än de för CLE,
samtidigt som det precis som SD arbetade i Z2, dvs. enbart med enskilda bitar.
Kommunikationsmängden var högst av de föreslagna protokollen men änd̊a inte
l̊angt ifr̊an. De nyare protokollen har ofta jämfört sig mot detta (tillsammans med
PKP och SD), även de fr̊an 2000-talet. Knudsen och Meiers presenterade dock 1999
i [27] en ny attack mot detta protokoll. Utifr̊an 100 testfall med de minsta param-
etervärdena föreslagna i [40] kunde de hitta lösningen till nio stycken inom n̊agra
timmar. De gjorde uppskattningen att en godtycklig lösning kan hittas efter 245 till
250 operationer, vilket är bra mycket mindre än den ursprungliga uppskattningen.
Tyvärr presenterades inga praktiska resultat för större parametervärden utan de
nöjde sig med att konstatera att de minsta inte var tillräckligt bra. Det förefaller
dock som att PPP med dessa större värden inte längre erbjuder n̊agra fördelar
gentemot andra protokoll.
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Permuted Patterns Problem (PPA)

Ett av de protokoll som presenterats p̊a senare år är ett som använder sig av ett
problem vid namn Permuted Patterns-problemet, här förkortat PPA2. Protokollet
publicerades år 2000 av Shahrokh Saeednia [44]. En av de intressanta egenskaper-
na med protokollet är att chansen för bedrägeri under en iteration beror p̊a en
vald parameter. Ett föreslaget värde ger chansen 1/100 vilket gör att endast tre
iterationer behöver utföras för att n̊a en säkerhetsniv̊a p̊a 10−6. Det totala antalet
utbytta bitar blir dock i samma storleksordning som för PKP. Vad som skiljer pro-
tokollet fr̊an att bli ett mellanting mellan ett talteoretiskt och ett kombinatoriskt
protokoll är att det enligt Saeednia kräver betydligt mindre beräkningar än n̊agot
annat av de nämnda protokollen. Detta möjliggörs genom att utnyttja flera kända
egenskaper hos den matris och de vektorer som används. Nackdelen med PPA
blir att det krävs stora nycklar. Exempelvis ges värdet 3535 bitar för den privata
nyckeln.

Saeednia ger ett bevis för att PPA är NP-fullständigt precis som övriga pro-
tokoll i detta kapitel, men hur sv̊art problemet verkligen är för de föreslagna
parametrarna är inte fastställt. Liksom för alla andra nya protokoll bör det inte
användas i praktiken innan det har överlevt n̊agra år av granskning.

MinRank

Ett annat nytt protokoll är MinRank [14] fr̊an 2001 av Nicolas T. Courtois. Min-
Rank har inga uppenbara fördelar i fr̊aga om kommunikationsmängd men det
förefaller som om det jämförelsevis skulle vara mycket säkert även för en kort
privat nyckel. För de parametrar som föresl̊as ges en privat nyckelstorlek p̊a 160
bitar (publik: 735-bitar) medan det av Coutrois uppskattas att det krävs minst 2106

elementära operationer för att knäcka protokollet. Detta förklaras av att MinRank-
problemet valdes just för att det är ett är ett beprövat sv̊art problem som använts
i andra sammanhang tidigare. Antalet bitar som m̊aste överföras är dock i storlek-
sordningen runt vad SD kräver, dvs. den övre klassen. För att förbättra detta ger
Courtois därför ett förslag p̊a en annan variant av protokollet som mer än halver-
ar kommunikationsmängden. Tyvärr görs detta genom att använda stora RSA-
moduler som gör att beräkningsmängden ökar markant, n̊agot som inte diskuteras
av upphovsmannen. Rimligtvis ökar minnesutnyttjandet för systemparametrarna
ocks̊a. Däremot visas det att zero knowledge-egenskapen inte beror p̊a dessa ope-
rationer, och skulle de knäckas s̊a innebär det bara en större risk för ett lyckat
bedrägeriförsök varje iteration. Slutligen uppges protokollet vara public domain,
vilket kan göra det mer intressant av den anledningen. Som vanligt bör aktsamhet
visas mot nya protokoll innan de har varit förem̊al för granskning i n̊agra år.

2Förkortning är vald av författaren till detta dokument för att undvika förväxling med PPP.
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Kapitel 5

Säkerhetsantaganden och
möjliga attacker

Det sägs att det största problemet med ordet säkerhet är att inte finns n̊agon
entydig definition av det. Att hävda att ett protokoll är säkert har ingen innebörd
om inte man samtidigt redovisar vad man menar med säkerhet och vilka antaganden
som gjorts som stöd för uttalandet. I det här dokumentet är användandet av ordet
säkerhet tv̊adelat. För det första menar vi att det ska vara praktiskt omöjligt att
lyckas övertyga en verifierare om att en användare är n̊agon annan än den hon
verkligen är. Redan här göms det flera antaganden. Vad menar vi exempelvis med
praktiskt omöjligt? För det andra vill vi att det ska vara lika omöjligt att återfinna
en (ekvivalent) privat nyckel tillhörande en användare. Men detta förutsätter att
nyckeln inte avslöjades redan när den skapades, och att användaren själv vill beh̊alla
nyckeln hemlig.

Vi kommer inte att försöka oss p̊a att göra n̊agon formell definition av säkerhet
här utan förlitar oss p̊a att läsaren har n̊agon form av intuitiv uppfattning av dess
betydelse i detta sammanhang. Istället koncentrerar vi oss i detta kapitel p̊a att
försöka identifiera n̊agra av de antaganden som vanligen görs och attacker som kan
göras mot dessa. Antagandena och attackerna har delats in efter vilken del de är
riktade mot:

• Protokollbeskrivningar

• Underliggande problem

• Hashfunktioner

• Slumptal

• Implementationer

Det bör noteras att attackerna inte är specifika för just zero knowledge-protokoll
utan kan appliceras p̊a ett flertal andra sammanhang, och flera attacker kan givetvis
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kombineras. Det som st̊ar i detta kapitel är inte heller heltäckande utan bör enbart
ses som en översikt.

5.1 Protokollbeskrivningar

Många attacker försöker utnyttja n̊agon svaghet i hur meddelanden konstrueras
och används i ett protokoll. Attackerna möjliggörs genom att det i verkligheten
inte g̊ar att tvinga parterna till att följa de regler som ställs upp i protokollet. För
att underlätta analys av hur protokollen hanterar dessa attacker brukar de delas
upp i olika kategorier:

• Passiva attacker: Med passiva attacker menas generellt de attacker som kan
utföras när en motst̊andare har möjlighet att lyssna p̊a och f̊a information
om alla meddelanden som skickas mellan tv̊a ärliga parter. Motst̊andaren
har ingen möjlighet att ändra eller hindra meddelanden men kan efter̊at
använda den erh̊allna informationen för att försöka utge sig för att vara den
rätta användaren. Motst̊andaren brukar vanligtvis förutsättas ha tillg̊ang till
all publik information i förväg i detta fall. Definitionen av passiva attack-
er är dock inte alltid densamma. Ibland menar man istället att förövaren
har tillg̊ang till alla publika parametrar men kan i övrigt inte lyssna p̊a en
p̊ag̊aende konversation. Detta brukar dock uttryckligen p̊apekas i de fallen.

• Aktiva attacker: Med en aktiv attack menar man att attackeraren kan,
utöver det som impliceras av en passiv attack, ändra p̊a, ta bort, byta ord-
ning p̊a, sätta in nya och/eller fördröja meddelandena mellan tv̊a parter. Kort
sagt antas motst̊andaren ha fullständig kontroll över den gemensamma kom-
munikationsledningen. Detta innebär ocks̊a att han har möjlighet att prata
enbart med en användare, utan n̊agon verifierares inverkan, för att försöka
erh̊alla n̊agon information. Även denna definition kan variera. Ibland menar
man med aktiva attacker att motst̊andaren kan kommunicera enskilt med
b̊ade användare och verifierare men varken kan se eller ändra p̊a en ärlig kon-
versation mellan dessa parter. Precis som för passiva attacker brukar detta
anges i s̊adana fall.

• Parallella attacker: I modellen med parallella attacker ges en motst̊andare
möjlighet att kommunicera med flera kloner av en användare samtidigt. Var-
je klon har samma privata nyckel att skydda men har i övrigt olika interna
tillst̊and och speciellt genereras inte samma slumptal. Utifr̊an detta kan en
motst̊andare skicka flera olika förfr̊agningar till de olika klonerna innan han
bestämmer sig för vad han ska skicka till verifieraren. Motst̊andaren behöver
allts̊a inte slutföra en konversation med en klon för att kunna börja kommu-
nicera med en annan. Detta möjliggör starkare attacker än de som beskrivs
av aktiva attacker ovan, eftersom modellerna blir ekvivalenta om endast en
klon till̊ats åt g̊angen [2].
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Passiva attacker är den enklaste formen av attacker och alla protokoll som
utger sig för att vara säkrare än ett klartextprotokoll m̊aste kunna st̊a emot dessa.
Flera aktiva attacker är ocks̊a enkla att utföra och täcker dessutom en stor del av
de attacker som är möjliga. Det är dock sv̊art att i förväg tänka ut alla möjliga
varianter av dessa attacker som kan göras, och därför är det önskvärt med formella
bevis för protokollens säkerhet. S̊adana bevis har givits mot passiv attacker för alla
zero knowledge-protokoll och i olika omfattning även mot aktiva. En del protokoll
har även visats säkra mot parallella attacker medan detta kan vara oklart för andra
protokoll. En anledning till detta är att m̊anga av bevisen gjordes innan det blev
vanligt att separera p̊a typerna aktiva och parallella attacker. Men för smarta kort
har detta mindre betydelse d̊a de sällan implementeras för annat än sekventiella
operationer.

Bevisen baseras alltid p̊a ett antagande om att ett givet underliggande problem
är sv̊art att lösa. Skulle s̊a inte vara fallet kan de publika nycklarna attackeras di-
rekt utan att behöva ta hänsyn till protokollets uppbyggnad. D̊a bevisen omfattar
protokollen som helhet förutsätts även att de olika komponenter som protokollet
best̊ar av i sig är säkra. Exempelvis beror flera protokoll p̊a hashfunktioner vars
beskrivning inte ing̊ar i protokollen. I slutändan brukar dessa antaganden utmynna
i att alla motst̊andare ska ha begränsad beräknings- och lagringskapacitet, samt
inte ha n̊agon avundsvärd tur. Men eftersom protokollen alltid har en begränsad
detaljniv̊a kommer tillämpbarheten av bevisen även alltid att vara begränsad till
det som st̊ar i dessa beskrivningar. N̊agot som exempelvis förutsätts i bevisen mot
passiva attacker är att det inte finns n̊agot annat sätt att erh̊alla information än
genom inneh̊allet i meddelandena. I verkligheten kan det dock existera s̊a kallade
sidokanaler eller dolda informationskanaler till protokollen. N̊agra attacker som
försöker utnyttja s̊adana informationskanaler diskuteras i avsnitt 5.5. En annan
typ av attacker som inte protokollen kan skydda mot är denial of service-attacker.
I en s̊adan attack förhindras användare och verifierare att kommunicera med varan-
dra överhuvudtaget s̊a att den aktuella tjänsten inte kan användas. Dessa attacker
möjliggörs p̊a grund av begränsningar i implementationer och kommunikationsled-
ningar och inte protokollen.

Bevisen försöker allts̊a enbart p̊avisa att protokollen är säkra, inget annat, men
som vi sett kan det ibland vara sv̊art att avgöra den exakta omfattningen av det-
ta. Exempelvis betyder inte ett bevis för att ett protokoll är säkert även att all
fortsatt kommunikation mellan parterna ocks̊a är säker. En vanlig attack som ut-
nyttjar detta är den s̊a kallade man in the middle-attacken. I den attacken placerar
sig en motst̊andare mellan de tv̊a parterna i protokollet och vidarebefordrar al-
la meddelanden mellan parterna utan att ändra dem. Eftersom alla meddelanden
fr̊an motst̊andaren blir legitima kommer verifieraren att tro att motst̊andaren är
den rätta användaren och därmed acceptera identifikationen. Hur kan detta vara
möjligt om protokollen är bevisbart säkra mot aktiva attacker? Svaret är att inte
heller detta egentligen är en attack mot protokollet.

Till att börja med har motst̊andaren i detta fall inget att vinna p̊a att försöka
ändra n̊agot meddelande, d̊a parterna inte utbyter n̊agon information som används
efter att protokollet är avslutat. Istället skulle detta bara öka risken att verifieraren
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inte accepterar identifikationen. Den bästa strategin för motst̊andaren är allts̊a att
fungera som en passiv vidarebefordrare av alla meddelanden. Därför kommer de
b̊ada ärliga parterna att befinna sig i samma tillst̊and efter det att protokollet är
slutfört som om motst̊andaren aldrig hade varit där. D̊a de inte heller har utbytt
n̊agon egentlig information har de ingen möjlighet att upprätta en säker kanal
mellan sig, vilket gör kommunikationsledningen lika oskyddad som den var fr̊an
början. Motst̊andarens situation skulle allts̊a varken försämras eller förbättras om
han istället tog kontroll över kommunikationsledningen efter det att protokollet
slutförts. Det enda fall när detta kan vara sant är när attacken är oberoende av
protokollet, och därför omfattas den inte heller av bevisen.

För att identifikationsprocessen ska fylla ett syfte bör den dock ha n̊agon bief-
fekt, till exempel att öppna en dörr. Om bieffekten kräver vidare kommunikation
med användaren s̊a öppnas åter möjligheten för attacker. Därför m̊aste kommu-
nikationen ske över en annan kanal som redan är klassad som säker, exempelvis
via skärm och tangentbord i en terminal. Om kommunikationen m̊aste ske över
samma kanal som tidigare m̊aste denna säkras före eller som ett resultat av iden-
tifikationsprocessen. Till detta krävs dock mer avancerade protokoll för utbyte av
sessionsnycklar och autenticering av verifieraren. Med undantag för SRP är inget
av de protokoll som presenterats här designade för att försöka lösa dessa problem.

5.2 Underliggande problem

Alla protokoll som har presenterats här använder sig av ett underliggande matem-
atiskt problem av n̊agot slag. Den privata nyckel som varje användare har är i
själva verket en lösning till en speciell instans av det underliggande problemet som
bestäms av motsvarande publika nyckel. Verifikation av en användares identitet
utförs genom att verifieraren övertygar sig själv att den aktuella användaren (bor-
tom all rimlig tvivel) faktiskt vet om den lösning som den rätta användaren borde
veta. Detta förutsätter givetvis att det är ett sv̊art problem som inte vem som
helst kan bestämma en lösning till. Det är dock inte praktiskt att konstruera nya
unika problem för varje enskild användare, än mindre att göra en utvärdering av
deras sv̊arighetsgrad fr̊an grunden. Dessutom är det önskvärt att algoritmerna för
varje användare respektive verifierare är s̊a lika som möjligt, undantaget n̊agra f̊a
inställbara parametrar, för att underlätta massproduktion och underh̊all. Därför
söker man efter klasser av problem som kan analyseras generellt och där nya in-
stanser av problemen lätt kan skapas. En springande punkt är dock fr̊agan hur man
kan avgöra att ett problem verkligen är sv̊art och vilka garantier det finns för att
inga nya effektiva lösningsalgoritmer hittas i framtiden.

En konvention är att klassa problemens sv̊arighetsgrad efter deras teoretiska
tidskomplexitet, uttryckt i indatans storlek. De tv̊a mest intressanta komplexitets-
klasserna i detta fall är P ochNP1. I P finns de problem som kan lösas i polynomisk
tid och benämns som lätta problem. NP är en större klass för problem där det
åtminstone g̊ar att avgöra om en lösning är korrekt i polynomisk tid, men som

1I svensk litteratur förekommer även beteckningen IDP för NP.
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inte ställer samma krav p̊a att verkligen kunna lösa problemet. Det finns större
problemklasser för ännu sv̊arare problem än dessa men d̊a blir det sv̊art att ens
avgöra om en lösning är rätt inom en rimlig tid. En bra kandidat till ett underlig-
gande problem bör allts̊a ligga i NP-klassen. De bästa kända lösningsalgoritmerna
för problem i denna klass är antingen icke-deterministiska eller har exponentiell
tidskomplexitet. Detta ger dock inga garantier för huruvida en effektivare algoritm
för att lösa dessa problem existerar eller ej. Därför är en speciell delmängd av NP
extra intressant, nämligen de s̊a kallade NP-fullständiga problemen. Denna klass
best̊ar av de problemen som tros vara de sv̊araste av alla problem i NP och in-
neh̊aller exempelvis handelsresandeproblemet och kappsäcksproblemet. Alla dessa
problem har kända effektiva (dvs. polynomiska) reduktioner sinsemellan vilket i
n̊agon mening gör dem ekvivalenta. En konsekvens av detta är att om ett NP-
fullständigt problem skulle visas tillhöra P s̊a skulle alla NP-problem tillhöra P,
dvs. P = NP. Uttryckt i ord skulle det allts̊a finnas en deterministisk polynomisk
lösning till flera av de sv̊araste problemen som man genom årtiondena bara hittat
exponentiella (eller icke-deterministiska) lösningar till. Av flera anledningar är det
dock inte m̊anga som tror att detta kommer kunna att visas och därför funger-
ar begreppet NP-fullständigt tills vidare som ett slags bevis p̊a att ett problem
verkligen är sv̊art [34].

De tv̊a underliggande problem som är vanligast i krypteringssammanhang idag,
faktorisering och diskreta logaritmer2, har varken visats eller inte visats vara NP-
fullständiga problem. Utifr̊an denna definition finns det allts̊a inget teoretiskt stöd
för att problemen verkligen är sv̊ara att lösa utan detta är endast ett antagande.
Detta har ingett en viss oro hos somliga forskare inför risken att problemen n̊agon
dag ska visas tillhöra P, dvs. en effektiv algoritm för att lösa dem skulle hittas.
Därför görs m̊anga försök att använda andra problem som är känt NP-fullständiga
i nya identifikationsprotokoll. Att klassa problemen efter teoretisk tidskomplexitet
är dock l̊angt ifr̊an en perfekt modell. Bland annat s̊a ignorerar den det faktum att
polynom kan inneh̊alla stora värden p̊a konstanttermer och exponenter, vilket kan
göra teoretiskt lätta problem mycket sv̊ara i praktiken. Dessutom är det möjligt att
en ny algoritm hittas för ett NP-fullständigt problem som är mycket effektivare än
de tidigare, men fortfarande exponentiell. Vad det hela utmynnar i är en fr̊aga om
datamängd. För att protokollen ska kunna göras effektiva krävs det att problemen
är sv̊ara redan för n̊agorlunda begränsade storlekar p̊a indatan. Var gränsen för
detta ligger n̊anstans g̊ar givetvis inte att säga exakt d̊a en mätning av hur l̊ang tid
det tar att lösa ett problem enbart skulle resultera i ett konstaterande av att det
inte var tillräckligt länge. De rekommendationer som ges för olika parametervärden
är istället baserade p̊a mindre experiment och uppskattningar av en förväntad
teknisk utveckling, uppskattningar som kan vara mer eller mindre precisa. Diskreta
logaritmer och faktoriseringsproblemen anses ibland ha en fördel just p̊a grund av
detta, trots osäkerheten om problemens teoretiska sv̊arighetsgrad. Motiveringen är
att de tack vare sin popularitet har varit förem̊al för mycket mer forskning, och
därför g̊ar det att med större säkerhet avgöra vilka marginaler som har erh̊allits vid

2Se appendix A för en definition av dessa problem.
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olika storlekar p̊a parametervärdena. I fr̊aga om hur stor tillit som m̊aste ställas
till de underliggande problemen kan det allts̊a finnas skäl b̊ade för att välja n̊agot
av dessa problem s̊a väl som ett känt NP-fullständigt problem.

Förutom valet av generella storlekar av parametervärden är det givetvis ocks̊a
viktigt att de väljs p̊a det sätt som beskrivs i varje protokoll. Även om det-
ta görs kan det trots det finnas en möjlighet att göra speciellt d̊aliga val. Att
ett problem beskrivs som generellt sv̊art betyder nämligen inte att alla prob-
leminstanser behöver vara lika sv̊ara. Exempelvis till faktoriseringsproblemet finns
det m̊anga kända algoritmer som blir mycket effektivare för vissa speciallfall av
parametervärden, vilket gör det viktigt att försöka undvika dessa fall. Ett annat
verkligt problem är att alla parter till viss del m̊aste lita p̊a den som väljer de
aktuella parametervärdena. Uppenbarligen finns det problem med att l̊ata n̊agon
annan än användarna välja sina egna privata nycklar, men detta kan även gälla
publika systemparametrar. Flera protokoll fungerar nämligen fortfarande även om
utvalda parametrar inte väljs p̊a det sätt som föreskrivits, och väl valda värden kan
d̊a göra att information om de privata nycklarna läcker ut när protokollen körs.
Parametrar som m̊aste vara primtal kan till exempel ofta attackeras p̊a detta sätt
genom att istället välja dem som sammansatta tal. I allmänhet är det dock enkelt
för berörda parter att kontrollera att värdena valts p̊a ett korrekt sätt.

5.3 Hashfunktioner

En hashfunktion är en funktion som givet en sträng med godtycklig längd produc-
erar en ny sträng, ett hashvärde, med en bestämd och oftast relativt kort längd.
Många protokoll använder sig av en hashfunktion som inte är närmare specificer-
ad utan överl̊ater valet av funktion åt implementatören. Fördelarna med detta är
bland annat att valet kan baseras p̊a vilka parametrar som är viktigast i det ak-
tuella fallet, som beräkningstid och längd p̊a producerat hashvärde. Om inte n̊agon
av de vanligaste hashfunktionerna används är det dock viktigt att först̊a vad funk-
tionerna fyller för funktion och vilka egenskaper de m̊aste ha. Precis som i m̊anga
andra sammanhang kan nämligen ogenomtänkta ”optimeringar” leda till att den
faktiska säkerhetsniv̊an blir betydligt lägre.

När man talar om hashfunktioner i säkerhetssammanhang syftar man oftast
p̊a snabba, enkelriktade och kollisionsfria hashfunktioner, s.k. kryptografiska hash-
funktioner. Den utmärkande egenskapen bland dessa är enkelriktningen. Detta be-
tyder att den inversa funktionen, dvs. den funktion som givet ett hashvärde pro-
ducerar en sträng som hashas till det värdet, ska vara mycket sv̊ar att beräkna. Det
finns allts̊a funktioner som är enkelriktade men inte klassas som hashfunktioner,
likväl som det finns hashfunktioner som inte är enkelriktade. Kryptografiska hash-
funktioner används ofta för att l̊ata en användare förbinda sig till ett val s̊a att
vederbörande inte kan ändra sig vid ett senare tillfälle, men ocks̊a s̊a att hon inte
behöver avslöja valet till n̊agon i förväg. Det kan liknas vid en l̊ada där användaren
l̊aser in ett meddelande som sedan överlämnar till en verifierare. Användaren kan
inte längre ändra meddelandet som ligger i l̊adan och verifieraren kan inte läsa
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det förens användaren överlämnar nyckeln. (Analogin är inte perfekt eftersom man
snarare överlämnar en kopia av meddelandet varefter verifieraren kontrollerar att
det g̊ar att producera en likadan l̊ada). Hashfunktioner kan ocks̊a användas för att
effektivisera andra enkelriktade funktioner. Tag till exempel exponentiering modu-
lo ett stort primtal, där den aktuella parametern används som exponent. Detta kan
vara en enkelriktad funktion men resultatvärdet f̊ar samma längd som modulen.
Appliceras en hashfunktion p̊a detta kan man f̊a ett kortare resultat till priset av
att den som sedan ska jämföra värdena ocks̊a m̊aste utföra en extra hashberäkning.
I detta fall är det inte lika viktigt att hashfunktionen inte är inverterbar, eftersom
den funktionen erh̊alls av den första funktionen, men det är desto viktigare att
kollisioner inte kan hittas, se nedan.

För de zero knowledge-protokoll som är beroende av hashfunktioner är det
väsentligt att hashfunktionerna är enkelriktade. I dessa protokoll skickar användaren
iväg ett antal förbindelser/l̊ador till en verifierare och åtar sig sedan att öppna ett
visst antal av dem, dock inte alla. Var och en av l̊adorna inneh̊aller ingen användbar
information men tillsammans kan de användas för att återskapa den hemliga nyck-
eln. Om det skulle vara enkelt att beräkna inversen av hashfunktionerna (öppna
l̊adorna) skulle allts̊a nyckeln kunna hittas lika enkelt. (Det som i n̊agon mening
bevisar att användaren känner till den hemliga nyckeln är att användaren inte i
förväg kan veta vilka l̊ador hon kommer ombes öppna, och därmed m̊aste vara
beredd att öppna alla). Detta är dock inte tillräckligt, utan det ska dessutom vara
sv̊art att överhuvudtaget hitta tv̊a strängar som hashas till samma värde, s.k. kol-
lisioner. Detta ska allts̊a gälla för vilka tv̊a strängar som helst, även för de som är
helt slumpmässigt valda. Notera att kollisionsfrihet i övrigt inte behöver innebära
att funktionen ocks̊a är enkelriktad. Utan kollisionsfrihet fungerar inte principen
med att förbinda sig till ett värde, eftersom en användare d̊a inte tvingas h̊alla
fast vid sitt ursprungliga val. Istället kan hon ändra sig och hävda att ett annat
värde var det som ursprungligen valdes. En motst̊andare kan utnyttja detta genom
att förbereda tv̊a olika val, ett där han är beredd att svara p̊a en delmängd av
fr̊agorna och ett där han kan svara p̊a de som återst̊ar. Om dessa val f̊ar samma
hashvärde kan inte verifieraren skilja dem åt, och därmed kommer motst̊andaren
alltid att kunna svara tillfredställande p̊a alla fr̊agorna. Om sedan verifieraren inte
kontrollerar att användaren skickar nya hashvärden under varje iteration kan en
motst̊andare helt enkelt upprepa proceduren tills verifieraren känner sig nöjd och
accepterar ”beviset”.

Förutom att vara snabba ska hashfunktionerna även ha bra spridning s̊a att
varje hashvärde har ungefär samma chans att genereras, vilket ökar sv̊arigheten
att finna kollisioner. Av denna anledning vill man även att längden p̊a hashvärdet
ska vara s̊a stor som möjligt, samtidigt som man vill att det ska vara s̊a kort
som möjligt för att minska antalet bitar som m̊aste skickas. Generellt sett brukar
fokus ligga p̊a det senare, d̊a hashvärdena kan st̊a för en mycket stor del av kom-
munikationsbördan, speciellt för de protokoll som kräver m̊anga iterationer. Dess-
utom har det visat sig att hashfunktioner åldras väldigt l̊angsamt i jämförelse med
andra matematiska problem, s̊a marginalerna behöver inte vara lika stora. Detta
beror p̊a att de flesta attackerna för att hitta kollisioner bygger p̊a n̊agon form av
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uttömmande sökning som kräver mycket stora mängder lagringsutrymme. Oavsett
orsak s̊a gavs det i slutet av 80-talet och början p̊a 90-talet flera försiktiga förslag
p̊a alltjämt kortare hashlängder, ner till s̊a lite som 64 bitar [49, 53]. Girault och
Stern visade dock 1994 [21] hur flera populära protokoll (inklusive Sterns SD) kunde
attackeras om de använde s̊a korta hashar, genom att söka efter kollisioner. De ut-
nyttjade den s.k. födelsedagsparadoxen som säger att i en s̊a liten grupp som 23
personer är det större chans att det finns tv̊a personer som har samma födelsedag,
än att alla har olika. Grundat p̊a detta brukar en tumregel formuleras som säger
att hashvärdenas längd ska vara dubbelt s̊a l̊ang som den teoretiska nyckellängden
för det aktuella problemet. Exempelvis för ett problem som kan lösas inom 280 ope-
rationer brukar 160-bitars hashar rekommenderas, som allts̊a möjliggör 2160 olika
hashvärden. I praktiken brukar 160-bitars hashvärden användas med mycket längre
nycklar än s̊a eftersom de vanligaste hashfunktionerna är jämförelsevis otacksamma
att attackera.

I m̊anga sammanhang har 128-bitars hashvärden länge varit en norm och de
används fortfarande flitigt. Med stöd av tumregeln ovan bör detta i ett teoretiskt
perspektiv ses som en undre gräns för vad som idag kan anses vara säkert, förutsatt
att algoritmen i övrigt är tillräckligt bra. I vissa specialfall, speciellt i IPSec-
standarden, har även 96 bitar bedömts som tillräckligt. I dagsläget är de tv̊a
populäraste hashalgoritmerna MD5 och SHA-1 som ger 128 respektive 160-bitars
hashvärden. B̊ada algoritmerna har varit förem̊al för flera undersökningar och
använts i praktiken i m̊anga år. N̊agra varianter med större hashvärden, kallade
SHA256/384/512, har ocks̊a standardiserats men är fortfarande relativt nya. Ett
misstag som dock inte f̊ar göras är att förväxla felupptäckande koder, exempelvis
CRC-koder, med hashfunktioner. Dessa koder används enbart för att upptäcka och
eventuellt rätta oavsiktliga ändringar i data, dvs. s̊adana fel som kan uppst̊a p̊a
grund av brus och dylikt under dataöverföringen. De är inte designade för att vara
vare sig enkelriktade eller kollisionsfria och är därmed inget större hinder för en
attackerare som själv väljer sina meddelanden.

5.4 Slumptal

Tillg̊angen till bra slumptalsgeneratorer är mycket viktig för de flesta identifika-
tionsprotokoll och speciellt för zero knowledge-protokollen. I den senare klassen
av protokoll används nämligen slumptal inte enbart som fr̊agor för att säkerställa
att användaren är den hon utger sig för att vara. Slumptal används även för att
försäkra sig om att ingen information läcker ut om hur användaren g̊ar till väga
för att svara p̊a dessa fr̊agor, vilket är hela poängen med dessa protokoll. I det
ideala fallet är alla fr̊agor och svar till synes oberoende och likformigt fördelade
över talrymden, vilket gör det statistiskt omöjligt att härleda n̊agon användbar
information utifr̊an inneh̊allet i meddelandena. Att konstruera bra slumptalsgen-
eratorer är dock l̊angt ifr̊an trivialt, och i praktiken är det oftast faktorer som pris
och plats som avgör kvaliteten. Generatorer som är implementerade helt i mjuk-
vara kan aldrig bli riktigt bra eftersom deras implementation per definition inte
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kan inneh̊alla n̊agon slumpkälla, utan n̊agon form av h̊ardvarustöd m̊aste till. Som
vi ska se är slumptalsgeneratorer för viktiga för att, bildligt uttryckt, lämnas åt
slumpen.

Till att börja med behöver en verifierare kunna generera bra slumptal att skic-
ka som fr̊agor till den som försöker identifiera sig. Här är det viktigt att en ill-
villig motst̊andare inte kan förutsäga dessa fr̊agor i förväg. Kan detta göras kan
motst̊andaren enkelt preparera sina meddelanden s̊a att verifieraren alltid accepter-
ar svaren. Detta gäller för alla protokoll som beskrivits här – se respektive rubrik
i kapitel 3 och 4 för detaljer. Sannolikheten att lyckas med detta beror givetvis
p̊a den totala informationsmängden i alla fr̊agorna. Denna mängd behöver dock
inte vara s̊a värst stor eftersom sannolikheten att gissa rätt inte ökar med varje
gissning, och en ärlig användare som följer protokollen kommer alltid att svara rätt
vid första försöket. Det första p̊ast̊aendet kan vara värt att motivera:

Antag först att vi ska försöka gissa kombinationen till ett kombinationsl̊as. Efter
varje felaktig gissning vi gör s̊a vet vi att det åtminstone inte var den kombina-
tionen. Antalet kvarvarande kombinationer att testa har nu minskat med ett, och
chansen att vi gissar rätt nästa g̊ang är lite större. Antag nu istället att den rätta
kombinationen ändras efter varje försök. Alla kombinationer är nu återigen lika
troliga och vi m̊aste börja om fr̊an början igen – varje g̊ang. Inte ens oändligt myck-
et kraftfullare datorer kan hjälpa oss i denna gissningslek. Därför kan fr̊agornas
storlek h̊allas till 20-30 bitar utan risk för att detta blir för lite med tiden. Det
ska p̊apekas att en motst̊andare som till̊ats gissa tillräckligt m̊anga g̊anger s̊a
sm̊aningom givetvis kommer att gissa rätt, men förfarandet ger verifieraren gott
om chanser att upptäcka och förhindra vidare försök innan s̊a sker.

Svagheten i ovanst̊aende metod är att det ställer stora krav p̊a kvaliteten av
slumptalsgeneratorn som genererar fr̊agorna. Om inte varje tal har lika stor chans
att väljas ökar motst̊andarens chanser att gissa rätt. D̊a protokollen till̊ater en
motst̊andare att enkelt erh̊alla en stor mängd konsekutiva slumpvärden fr̊an veri-
fieraren m̊aste även dessa tal se fullständigt oberoende ut av varandra, och givetvis
helst även vara det, för att inga slutsatser ska kunna dras fr̊an detta.

Fr̊an användarens sida är det kanske mer uppenbart att denne behöver bra
slumptalsgeneratorer. Exempelvis behöver m̊anga fler bitar genereras under var-
je exekvering av protokollen eftersom de genom olika matematiska funktioner ska
användas för att dölja hela den privata nyckeln. För att förhindra informations-
läckage är det därför viktigt att den faktiska informationsmängden i de genererade
bitarna inte väsentligt avviker fr̊an den uppfattade mängden. Ett läckage kanske
inte sker p̊a ett uppenbart sätt, eller p̊a ett sätt som idag g̊ar att utnyttja, men man
bör komma ih̊ag att det är teoretiskt möjligt att återfinna nyckeln ur protokollmed-
delandena. En hög informationsmängd i de genererade bitarna leder ocks̊a till att
minska sannolikheten att samma sekvens genereras igen inom en nära framtid.
Det skulle till och med vara förödande om exakt samma bitsekvens observeras tv̊a
g̊anger. Nedan följer n̊agra exempel för olika protokoll p̊a hur den privata nyckeln
skulle kunna återfinnas om det skulle hända.

Schnorr: Antag att användaren har använt samma slumptal r under tv̊a olika
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protokollexekveringar, och tillhandah̊allit tv̊a olika svar y1, y2 utifr̊an tv̊a olika
fr̊agor e1, e2. Svaren har allts̊a beräknats enligt följande ekvationer: y1 =
r + se1 (mod q) samt y2 = r + se2 (mod q). Utifr̊an detta kan den okända
nyckeln s beräknas direkt enligt s = (y1−y2)(e1−e2)−1 (mod q). Uträkningen
kan ske effektivt i polynomisk tid d̊a q är en känd parameter.

OO: I [24] och mer detaljerat i [25] beskrivs hur hemligheten s kan erh̊allas fr̊an
tv̊a exekveringar av GQ-protokollet under samma förutsättningar som ovan.
Enda kravet är att gcd(L, e1 − e2) = 1, där e1 och e2 är de tv̊a olika ut-
maningarna fr̊an verifieraren och L är exponenten i protokollet. Detta gäller
alltid om L är ett primtal (normalfallet för GQ) men har änd̊a stor sanno-
likhet att h̊alla även om s̊a inte är fallet. Följdaktligen kan denna metod allts̊a
ocks̊a utnyttjas mot OO och OS. Skulle relationen inte h̊alla kan man änd̊a
tillgodogöra sig viss delinformation om nyckeln.

SD: Även de kombinatoriska protokollen kan utsättas för attacker om slumptal
skulle återanvändas. För SD är detta speciellt uppenbart d̊a man antingen
erh̊aller värdena (R,R + S) eller (Sσ, σ) om den skickade fr̊agan skiljer sig
fr̊an föreg̊aende omg̊ang, men de valda parametrarna R och σ är desamma.
Beräkning av den privata nyckeln S utifr̊an vilket som av dessa talpar är
trivialt.

I exemplen ovan förutsätts det att verifieraren vid de tv̊a tillfällena skickar tv̊a
olika fr̊agor s̊a att e1 6= e2. En motst̊andare som har kontroll över dataledningen kan
alltid se till att detta sker, men även vid passiva attacker med en ärlig verifierare är
sannolikheten överväldigande för att s̊a kommer vara fallet. Skulle verifieraren skic-
ka samma fr̊aga fungerar givetvis inte den här attacken, eftersom alla protokollmed-
delanden d̊a blir identiska med de fr̊an den tidigare exekveringen (och därmed kan
inte heller n̊agon ny information erh̊allas). Man kan frestas att l̊ata verifieraren
spara en historik av gamla värden p̊a förbindelser och de fr̊agor som skickades vid
de tillfällena. Om n̊agot värde ses igen s̊a skickas samma fr̊aga som tidigare för att
undvika attacken. Detta är först̊as fel eftersom motst̊andaren d̊a istället kan utföra
en enkel replay-attack3 för att autenticera sig. Verifieraren ska istället avbryta pro-
tokollet om han upptäcker att samma slumpvärde återanvänds. Det kan dock vara
idé att spara en kort historik av förbindelsevärden fr̊an användaren för att förhindra
att en motst̊andare som har hittat ett fungerande förbindelse-svar-par alltid kan
autenticera sig, speciellt om korta hashfunktioner används (se även avsnitt 5.3).

Notera att en attackerare eller verifierare inte behöver gissa sig till när en
slumpsekvens har återanvänts. Det räcker med att jämföra om förbindelsevärdet
som skickas i det första meddelandet är identiskt med n̊agot fr̊an en tidigare ex-
ekvering. Det exakta värdet p̊a slumptalet som användes är först̊as inte direkt
tillgängligt men detta är inte heller nödvändigt för att kunna göra jämförelsen.
Därför m̊aste informationsmängden i dessa meddelanden vara s̊a stor s̊a att det
i praktiken blir omöjligt att spara alla möjliga kombinationer. Annars kan en

3I en replay-attack skickas värden till mottagaren som är identiska med de som använts vid
n̊agon tidigare session.
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motst̊andare skapa en databas över alla värden som observerats för att sedan enkelt
återskapa den privata nyckeln när en kollision p̊aträffas.

Protokollen som listas ovan var bara n̊agra exempel och liknande attacker kan
ocks̊a utföras mot de andra protokollen, även om de m̊ahända inte blir lika tydliga.
I normalfallet ska de här attackerna inte vara praktiska att utföra eftersom chansen
att användaren väljer samma slumptalssekvens ska vara liten. Har inte de här prob-
lemen beaktats under designen kan de dock bli mycket mer tillämpbara än vad
man först kan tro. I allmänhet brukar nämligen slumptal genereras genom att först
initiera en PRNG och sedan hämta värden fr̊an denna upprepade g̊anger. Om gen-
eratorn skulle initieras med samma värde som tidigare kommer allts̊a även alla de
nästföljande värdena som genereras att bli identiska. En normal dator har ofta flera
källor som kan användas för att skapa detta initalvärde, exempelvis musrörelser,
tid mellan tangentnertryckningar, aktivitet p̊a nätverket etc. Ett smart kort å an-
dra sidan har oftast inget gränssnitt alls mot yttervärlden som inte kan st̊a under
en motst̊andares kontroll, och inte heller n̊agot statiskt minne som kan uppdateras.
Varje g̊ang strömtillförseln till kortet bryts förloras allts̊a all erh̊allen information,
och nästa g̊ang kortet starta upp kommer det att st̊a i precis samma tillst̊and som
förra g̊angen. Det är därför det är s̊a viktigt med n̊agon form av h̊ardvarustöd (en
TRNG) för att generera slumptal i dessa sammanhang. Om detta förbises kommer
alla slumptalsgeneratorer att alltid leverera samma värden, vilket gör att värdena
knappast kan kallas för slumptal längre.

Utifr̊an detta skulle man kunna argumentera att bra slumptalsgeneratorer inte
är lika viktiga för verifierarna som det är för användarna. En lyckad gissning av
en fr̊aga ger exempelvis oftast bara tillg̊ang till den aktuella tjänsten under en
session, medan om en användares privata nyckel kan återskapas kan den poten-
tiellt användas i all framtid och m̊aste därmed bytas. I praktiken är det sällan
användaren som är m̊alet för en attack, utan endast medlet, och åtkomst till en
tjänst (under en falskt identitet) är det som är av verkligt intresse. Att konstruera
bra slumptalsgeneratorer och verifiera att de fungerar som tänkt är ett sv̊art ämne
som är förem̊al för mycket forskning. En djupare analys av detta omr̊ade ligger
dock utanför ramen för detta arbete.

5.5 Implementationer

Ett av de vanligaste antagandena är att de tv̊a ärliga parterna i ett protokoll är
singulära, dvs. de kan aldrig f̊as att utföra eller avslöja n̊agot som de inte god-
tycker till. Detta inkluderar hur beräkningar utförs, med vilka parametrar, under
vilka villkor etc. En annan förutsättning är att det inte förekommer n̊agra dolda
informationskanaler som läcker information. Tyvärr s̊a förh̊aller det sig inte s̊a i
verkligheten. Svarstider p̊a givna fr̊agor över en telefon kan avslöja hur sv̊ara mot-
tagaren tyckte fr̊agorna var och därmed säga n̊agonting om hur svaret erhölls. Och
likväl som en människa kan hotas eller luras kan en elektronisk enhet ha buggar,
eller s̊a kan den helt enkelt monteras ned.

Nedan följer ett urval av olika attacker som är möjliga främst mot smarta
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kort. N̊agra av dem är passiva, vilket i det här sammanhanget innebär att n̊agon
p̊averkan inte behöver göras p̊a korten. Därför skulle de potentiellt kunna utföras
fr̊an en korrupt kortterminal, och det utan att användaren n̊agonsin f̊ar reda p̊a
vad som skett. Många av de här attackerna är dessutom lättare att utföra än vad
man kan tro. Speciellt timingattacker har upprepade g̊anger visat sig vara effektiva
mot olika protokoll och dessa kan dessutom utföras helt passivt fr̊an nätet som
förbinder parterna. Ofta är det sv̊art eller rent utav omöjligt att förhindra dessa
attacker, men vetskap om dem under designen kan minska deras tillämpbarhet
till en tolerabel niv̊a. Det kan innebära att göra attackerna s̊a tidskrävande att
intr̊anget hinner upptäckas och åtgärdas innan det v̊allar n̊agon skada.

Stöld av enhet

Den uppenbara ”attacken” mot smarta kort är att kortet blir stulet eller tappas
bort. För att kortet inte ska kunna användas direkt vid en s̊adan händelse kombin-
eras det oftast med en PIN-kod p̊a 4-8 siffror som ägaren har memorerat. Men med
detta införande ställs plötsligt nya krav p̊a tilliten till systemet. Om användaren
m̊aste knappa in sin PIN-kod i en kortläsare eller terminal, hur kan hon vara säker
p̊a att denna läsare inte avslöjar koden till n̊agon obehörig? Om PIN-koden istället
knappas in direkt p̊a kortet s̊a m̊aste kortläsaren lita p̊a att inte ett modifierat
kort används som helt enkelt inte fr̊agar efter n̊agon PIN-kod. Eftersom det är s̊a
lätt att komma över PIN-koder i verkligheten brukar dock ingen större vikt läggas
vid att försöka åtgärda detta. Till skillnad fr̊an vanliga kort med magnetremsor är
dessutom smarta kort mycket sv̊arare att kopiera, vilket gör att PIN-koden inte
har n̊agot större värde om inte ocks̊a kortet erh̊alls.

Timingattacker

De flesta algoritmer optimeras under implementationen för att arbeta s̊a snabbt
som möjligt, vilket gör att beräkningstiden till stor del beror p̊a den aktuella
källdatan till algoritmen. Genom att kombinera en grundläggande kunskap om al-
goritmen och svarstider p̊a olika indata kan det vara möjligt att avgöra vilken väg
algoritmen följde och därmed lära känna värden p̊a enskilda bitar. När tillräckligt
m̊anga bitar har hittats utförs en uttömmande sökning för att erh̊alla de som är
kvar. Dessa attacker, först uppmärksammade i [28], kan utföras helt passivt och har
visat sig vara mycket effektiva. Smarta kort är i regel speciellt mottagliga för at-
tackerna eftersom variansen av beräkningstiden brukar vara relativt liten där, och
det är lätt att göra noggranna mätningar. Lyckade försök har i andra sammanhang
även gjorts över öppna nätverk [7].

En lösning till detta problem är att se till s̊a att berörd algoritm alltid tar lika
l̊ang tid p̊a sig att beräkna resultatet oberoende av indatan. Denna metod har
dock den stora nackdelen att algoritmen ofta blir väldigt l̊angsam, d̊a den m̊aste
anpassas efter den längsta exekveringstiden. Dessutom kan det vara sv̊art att skapa
s̊adana algoritmer. En annan metod är att slumpvis lägga till extra uträkningar
före och efter algoritmen för att maskera den verkliga exekveringstiden. Möjligheten
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finns dock att detta kan kringg̊as med medelvärdesbildning. Man m̊aste även vara
noga med att en ”smart” kompilator inte optimerar bort inlagda, och i dess tycke
onödiga, fördröjningar.

Strömförbrukningsanalys

En närliggande metod till mätning av tidsskillnader är att mäta variation i ström-
förbrukning, en metod som introducerades för allmänheten s̊a sent som 1998 [29].
Idén utnyttjar att processorernas strömförbrukning till stor del beror p̊a den in-
struktion som för tillfället utförs, och även värdet av operanderna. Tack vare detta
kan exempelvis hoppinstruktioner observeras tydligt, vilket gör att man potentiellt
kan erh̊alla hela den hemliga nyckeln utifr̊an en enda mätning. Även om inga hopp
görs i programkoden som beror p̊a nyckeln, kan de mindre fluktuationer som beror
p̊a operanderna oftast observeras. Speciellt multiplikationer är väldigt beroende av
operanderna och brukar vara lätta att identifiera.

Även denna metod är fullständigt passiv och det värsta är att den i dagsläget
är mycket sv̊ar att förhindra, inte minst p̊a grund av att dagens mätinstrument har
mycket hög noggrannhet. Att lägga till brus i olika former har inte visat sig vara s̊a
effektivt d̊a karaktäristiken av strömförbrukningen oftast varierar fr̊an exemplar till
exemplar, vilket gör att bruset kan identifieras. Många andra mot̊atgärder, inklu-
sive att lägga till extra slumpvis exekevering av programkod, kan besegras genom
att utföra ett större antal mätningar och filtrera dem med olika statistikverktyg.
Kretstillverkarna har dock snabbt tagit till sig detta problem, och de åtgärder
som implementerats höjer åtminstone kraven p̊a analysarbetet, och kvaliteten av
instrumenten, en bra bit.

Elektromagnetisk analys

En annan sidokälla för mycket information är elektromagnetisk str̊alning. Runt var-
je elektrisk ledare skapas ett litet magnetfält när ström leds igenom den, ett fält som
kan mätas fr̊an avst̊and. Med hjälp av detta kan man direkt observera ändringar
av tillst̊and i olika ledare men ocks̊a indirekt f̊a information fr̊an närliggande kom-
ponenter som p̊averkar magnetfältet. Möjligheten att göra lokala mätningar gör
även att man kan skapa sig en bild av hela kretsen, om man har tillräckligt bra
utrustning till förfogande. Tekniken kan därför avslöja mycket mer information än
vad analys av strömförbrukningen kan, eftersom den senare tekniken enbart ger en
slags totalbild av hela kretsens tillst̊and. Samtidigt kan den vara mycket sv̊arare
att förhindra. Normalt är den enklaste lösningen att magnetiskt avskärma enheten
i fr̊aga, men d̊a smarta kort är s̊a tunna saknas oftast möjligheten att göra det-
ta ordentligt. Andra åtgärder är exempelvis slumpmässig placering av ledare, för
att minska den oavsiktliga informationsläckagen, och brusintroduktion som dock
kan motverkas med medelvärdesbildning. Tekniken har varit känd länge men blivit
återupptäckt nyligen i och med att andra sidokanalsattacker har presenterats. Dock
har inte m̊anga praktiska resultat öppet tillkännagivits där man knäckt verkliga
kort och algoritmer. En artikel fr̊an s̊a nyligen som 2001 [19] p̊ast̊ar sig till och
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med att vara först med detta. Att döma av mängden artiklar som publicerats inom
ämnet kan man dock vänta sig att m̊anga fler resultat kommer att presenteras i
framtiden.

Felintroduktion

Teorin för den här attacken presenterades i [4] fr̊an 1997 och har sedan dess snabbt
utökats och anpassats efter fler fall. Idén g̊ar ut p̊a att utnyttja möjligheten att
h̊ardvara ibland kan göra sm̊a beräkningsfel. Kännedom om felens natur och hur det
p̊averkar algoritmerna kan leda till att den hemliga nyckeln fullständigt återskapas.
Felen kan orsakas av att en bit spontant ändrar tillst̊and i ett register, men ett mer
realistiskt scenario är att felen aktivt introduceras med exempelvis str̊alning eller
en elektrisk urladdning. Andra metoder är att införa spikar p̊a insignalerna (klocka,
ström etc.) och minska matningsspänningen för att temporärt förhindra skrivning
till ett minne. För att skydda sig mot detta har flera ”säkra” mikroprocessorer
numera detektorer som l̊aser kretsen om onormala värden p̊a klocka och ström
upptäcks. Tyvärr har de visat sig vara rätt op̊alitliga vilket gör att de oftast är
deaktiverade. Andra lösningar är att använda felrättande koder men d̊a felen är
aktivt introducerade kan även dessa kringg̊as. De här attackerna kräver dock of-
tast detaljerad information om h̊ardvaran, vilket normalt innebär att kortet m̊aste
öppnas, men utifr̊an ett kort kan man sedan utarbeta en metod som gör att ett
stort antal kort kan knäckas utan att de behöver fysiskt p̊averkas.

Speciella processorfunktioner

I princip alla mikroprocessorer har en inbyggd säkring som kan brännas av vid
begäran. Denna används för att förhindra att inlagda nycklar och programkod
kan läsas av efter programmeringen, och s̊a att processorn inte kan program-
meras om. Detta skydd är dock inte alltid helt garanterat. Exempelvis genom att
höja eller sänka matningsspänningen till värden utanför normala arbetsniv̊aer kan
säkringarna ibland f̊as att öppnas igen. Detta kan bero p̊a att säkringen inte bränts
av fullständigt eller helt enkelt p̊a grund av en för enkel konstruktion. Lyckas de
återställas kan minnet enkelt läsas av med en vanlig programmerare. Ett annat
hot kan vara (odokumenterade) testfunktioner som tillverkaren använder internt.
Även dessa brukar stängas av med speciella säkringar men det är inte alltid s̊a sker,
n̊agot som kan vara sv̊art att kontrollera.

Fysiskt angrepp

Om inget annat fungerar finns det alltid en attack som fungerar, nämligen att g̊a
till fysiskt angrepp p̊a kortet. Till att börja med kan man skära bort processorn med
en kniv och med relativt enkla medel montera den i en h̊allare för att underlätta
mätningar och experimentering. Med bättre utrustning kan processorns paketering
helt avlägsnas för att möjliggöra mätningar p̊a bussar och minnesceller, och även
ändra enskilda bitar. Har man kommit s̊a här l̊angt kan flera av metoderna som
nämnts ovan användas för att försöka erh̊alla hemliga nycklar. Exempelvis kan
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man försöka laga testsäkringarna för att sedan använda testfunktionerna för att
läsa av minnesinneh̊allet. Slutligen g̊ar det även att avlägsna lager för lager fr̊an
processorn för att helt återskapa kretsschemat, även om det kan krävas mycket
mödosamt manuellt arbete. I [30] fr̊an 1999 beskrivs flera fysiska attacker som kan
utföras mot ett smart kort, hur flera skydds̊atgärder kan kringg̊as och ger till sist
förslag p̊a hur n̊agra attacker kan förhindras. Slutsatsen som författarna till [30]
drar är dock att det inte finns n̊agon kortsiktig lösning för att skydda smarta kort.
Givet rätt utrustning kan de flesta kort knäckas inom n̊agra dagar eller ett f̊atal
veckor.

Förtroendesplittring

Slutligen behöver inte alla som försöker attackera ett system vara användare av det.
I [45] uppmärksammas det att s̊a m̊anga som sex olika parter kan vara involverade
i ett komplett system med smarta kort: kortbäraren (slutanvändaren), dataägaren
(av det som lagras p̊a kortet), kortläsaren, kortutfärdaren, korttillverkaren och till
slut utvecklaren av den mjukvara som ska köras i varje kort. Alla dessa parter har
olika möjligheter att attackera systemet. Uppenbarligen är det exempelvis lätt för
b̊ade korttillverkaren och mjukvaruutvecklaren att lägga in hemliga bakdörrar. Det-
ta problem beskrivs i [45] som en förtroendesplittring där den totala säkerheten är
beroende av att varje part gör sitt bästa för att bevara den. Den svagaste punkten
ligger oftast i om kortbäraren och dataägaren inte är samma person, vilket exem-
pelvis gäller för telefonkort. I detta fall finns det ett klart motiv för kortbärarna
att försöka attackera sitt eget kort. För kort som enbart används för identifikation
är dock kortbäraren och dataägaren samma person, och den aktuella datan är en
nyckel vars hemligh̊allande borde ligga i användarens största intresse.



58 Säkerhetsantaganden och möjliga attacker



Kapitel 6

Effektivitetsutvärdering

I det här kapitlet görs en jämförelse mellan de protokoll som har presenterats.
Jämförelsen är delad i tv̊a delar d̊a skillnaderna mellan de talteoretiska och de
kombinatoriska protokollen gör att de inte kan jämföras direkt p̊a alla punkter. De
främsta egenskaper som jämförs är beräkningseffektivitet, kommunikationseffek-
tivitet och behov av statiskt minne. Behovet av dynamiskt minne har inte försökt
uppskattas.

Utg̊angspunkten för valen av parametervärden har varit att protokollen ska
erbjuda likvärdig säkerhet. Som riktm̊att för en lyckad attack mot en verifierare
valdes niv̊an 10−6 (en chans p̊a miljonen), vilket motsvaras av att en verifierare to-
talt skickar 20 bitar som fr̊agor. Säkerhetsniv̊an för underliggande problemen valdes
först och främst s̊a att åtminstone 270 operationer krävs för att återfinna en pri-
vata nyckel. Valet motiveras av tillg̊angen till parametervärden för denna niv̊a hos
samtliga protokoll och inte nödvändigtvis för att detta ger tillräcklig säkerhet. Vad
som bedöms som tillräckligt bör istället avgöras utifr̊an den miljö protokollen ska
användas i. En jämförelse vid en högre säkerhetsniv̊a ges även för de talteoretiska
protokollen.

När beräkningseffektiviteten uppskattades gjordes en grov skattning av de dom-
inanta operationerna i respektive protokoll. Resultaten kan med säkerhet förbättras
genom olika optimeringar men syftet här är endast att illustrera protokollens rela-
tiva effektivitet. Vid beräkning av kommunikationsmängden för varje protokoll s̊a
gjordes inga avrundningar trots att kommunikationskanalen som minst kanske bara
kan föra över 8 bitar åt g̊angen. Anledningen är att om flera exekveringar utförs
parallellt kan även de bitarna utnyttjas. I de fall där meddelandestorleken varierar
användes den genomsnittliga storleken.

6.1 Talteoretiska protokoll

Säkerhetsniv̊an för de här protokollen är till stor del beroende p̊a vilken modul-
storlek som väljs. Det har här valts att visa protokollens resursbehov för tv̊a olika
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storlekar, nämligen 1024 bitar respektive 768 bitar. Det första valet är det som
oftast rekommenderas som minimum för faktoriserings- och diskreta logaritmprob-
lemen i dagsläget. Det andra valet finns med för att lättare kunna göra en rättvis
jämförelse med de kombinatoriska protokollen nedan. Med dessa modulstorlekar
uppskattas det i [51] fr̊an 2003 att faktoriseringsproblemet kan lösas inom 285 steg,
respektive 272 steg, och n̊agot mer för diskreta logaritmer.

Beräkningseffektiviteten har uppskattats i antalet fullängds modulära multip-
likationer som en användare behöver utföra. Till exponentieringar har det antagits
att standardmetoden för binär exponentiering har använts. Denna metod kräver i
medeltal 3n/2 modulära multiplikationer där n är antalet bitar i exponenten [33].

FFS FFS OO Schnorr
1987 1987 1988 1989

underliggande problem Fakt. Fakt. Fakt. DL
systemparametrar 1024 1024 1044 2208

privat nyckel 20480 1024 1024 160
publik nyckel 20480 1024 1024 1024

# modulära multiplikationer 11 30 61 240

chans för attack / itr 2−20 1
2 2−20 2−20

iterationer 1 20 1 1
total chans för attack 2−20 2−20 2−20 2−20

meddelanden / iteration 3 3 3 3
bitar skickade / iteration 2068 2049 2068 1204

totalt skickat 2068 40 980 2068 1204

Tabell 6.1. Talteoretiska protokoll, 1024-bitars modul

FFS FFS OO Schnorr
1987 1987 1988 1989

underliggande problem Fakt. Fakt. Fakt. DL
systemparametrar 768 768 788 1696

privat nyckel 15360 768 768 160
publik nyckel 15360 768 768 768

# modulära multiplikationer 11 30 61 240

chans för attack / itr 2−20 1
2 2−20 2−20

iterationer 1 20 1 1
total chans för attack 2−20 2−20 2−20 2−20

meddelanden / iteration 3 3 3 3
bitar skickade / iteration 1556 1537 1556 948

totalt skickat 1556 30 740 1556 948

Tabell 6.2. Talteoretiska protokoll, 768-bitars modul
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Kommentarer till tabell 6.1 och 6.2:

1. Det underliggande problemet för OO kan i vissa fall vara RSA, se avsnitt 3.2
för mer information.

2. Systemparametrar anger det antal bitar som, utöver den privata nyckeln, var-
je användare m̊aste lagra i ett statiskt minne. Användarna behöver allts̊a inte
lagra den publika nyckeln. Systemparametrarna kan ofta vara gemensamma
för flera användare, vilket gör att den mängd data verifieraren behöver lagra
till stor del avgörs av den publika nyckeln och antalet användare. Endast de
parametrar som har en signifikant storlek har räknats med.

3. För systemparameterarna till Schnorr antogs det att en generator valdes
med samma längd som modulen. I m̊anga fall kan dock ensiffriga genera-
torer väljas, vilket gör att nästan hela detta värde kan räknas bort fr̊an
systemparametrarna.

4. I tabellerna visas tv̊a kolumner för FFS, en för vardera extremfall i antalet
iterationer. Mellanliggande antal iterationer g̊ar givetvis ocks̊a att välja.

5. För OO och Schnorr kan chansen för en lyckad attack mot en verifierare
minskas rejält med endast en marginell inverkan p̊a antalet bitar som m̊aste
skickas. Nackdelen är att ett större antal multiplikationer m̊aste utföras.

6.2 Kombinatoriska protokoll

D̊a de här protokollen använder sig av olika underliggande problem är det sv̊arare
att erh̊alla parametervärden som ger en precis likvärdig säkerhetsniv̊a. De aktuella
parametervärdena har valts med ledning fr̊an [41, 26, 8, 55, 14]. Med dessa värden
krävs uppskattningsvis 270 steg för att lösa respektive problem.

Beräkningseffektiviteten uppskattades i antalet byte-multiplikationer som en
användare behöver utföra. Denna operation är den dominerande operationen för
PKP och CLE när stora parametervärden väljs. SD är dock inte beroende av denna
operation överhuvudtaget, och eftersom hashfunktioner även st̊ar för en större del
av beräkningsarbetet (p̊a grund av fler iterationer) blir det sv̊art att göra en rättvis
jämförelse med SD. Därför ges det inget värden för beräkningseffektiviteten för
detta protokoll. Se även diskussionen som följer.

Vid uträkning av meddelandestorlek antogs hashvärden ha storleken 128 bitar.
Permutationer antogs genereras fr̊an en psuedo-slumpgenerator (PRNG) som ini-
tieras med 128-bitar, utom i de fall där permutationer används som nycklar.

Kommentarer till tabell 6.3:

1. Systemparametrar anger, precis som för de talteoretiska protokollen, hur
m̊anga bitar som varje användare m̊aste spara utöver den privata nyckeln.
Denna storlek är dock oftast inte av samma intresse som för de talteoretiska
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PKP SD CLE
1989 1993 1994

matris 20× 40 256× 512 24× 24
fält Z251 Z2 Z257

systemparametrar 3200 131072 4608
privat nyckel 240 512 192
publik nyckel 320 256 96

# byte-multiplikationer 8800 - 12960

chans för attack / itr 1
2

2
3

1
2

iterationer 20 34 20
total chans för attack 2−20 ∼ 10−6 2−20

meddelanden / iteration 5 3 5
bitar skickade / iteration 769 1026 969

totalt skickat 15 380 34 884 19 380

Tabell 6.3. Kombinatoriska protokoll

protokollen. Detta beror p̊a att den här nästan enbart utgörs en matris, och
upphovsmännen till respektive protokoll rekommenderar att elementen i ma-
triserna genereras av en PRNG när de behövs. För CLE räknades inte n̊agon
av mängderna G,X med d̊a användaren i protokollet inte behöver dessa efter
att nycklarna genererats.

2. För PKP antogs det att den privata nyckeln kodades med 40 st. 6-bitarstal.
En optimal kodning av permutationen kräver 160 bitar medan 40 st. 8-bitars
tal ger 320 bitar totalt.

3. För SD är den privata nyckeln en vektor om 512 bitar men endast 56 av dessa
är ettor. Om exempelvis en run-length kodning g̊ar att använda istället kan
det bli möjligt att spara in ett hundratal av dessa bitar. En teoretiskt optimal
kodning skulle behöva 251 bitar.

4. Storleken p̊a den privata nyckeln i CLE inkluderar här b̊ada vektorerna S
och T . Om T utelämnas halveras storleken till 96 bitar. Denna vektor m̊aste
d̊a istället beräknas vid protokollinitieringen till en kostnad av 576 byte-
multiplikationer, och det kräver dessutom tillg̊ang till mängden X. Stern
förel̊ar i [54] fler optimeringar som gör att nyckelstorlekarna kan g̊a ner till s̊a
lite som 80-bitar. Författaren utelämnade dock detta med motiveringen att
det inte är optimeringar av kodningen av nycklarna utan förslag som fixering
av enskilda element och generering fr̊an en PRNG. S̊adana optimeringar kan
även tänkas göras för de andra protokollen.

5. Precis som för den privata nyckeln i PKP antogs det att det femte medde-
landet i hälften av alla iterationer kodas med 240 bitar för att representera
den sammansatta permutationen πσ.
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6. För SD antogs det att optimeringen som sparar 128-bitar per iteration, genom
att skicka kombinerade hashvärden, används (se [53]). Motiveringen är att
optimeringen är generell för alla situationer där mer än tv̊a hashvärden ska
skickas.

6.3 Diskussion

För de kombinatoriska protokollen blir det sv̊art att göra en rättvis jämförelse
av beräkningseffektiviteten d̊a protokollen skiljer sig ifr̊an varandra i större ut-
sträckning. Exempelvis gynnas SD mer av en större ordlängd d̊a detta protokoll
endast arbetar med enskilda bitar, vilket gör att valet av processor kommer att
p̊averka resultatet olika. Hur parametrarna representeras p̊averkar även storleken
av indatan, vilket i sin tur p̊averkar hur mycket tid som g̊ar åt till att beräkna
hashvärden. Det är ocks̊a större spridning p̊a hur mycket slumptalsgeneratorer
används. Resultaten kan allts̊a förväntas variera beroende p̊a vilka val som görs
vid implementationen.

Hur de olika protokollen förh̊aller sig till varandra framg̊ar dock genom ett
enkelt överslag. En exponentiering med en fullängds nyckel i RSA kräver i genom-
snitt 1152 modulära multiplikationer för en 768-bitars modul. Utan optimeringar
kommer allts̊a samtliga talteoretiska protokoll att vara betydligt snabbare än detta.
Istället för RSA kan signaturalgoritmen DSA [56] användas i ett challenge/response-
protokoll. Denna lösning blir lika effektiv som Schnorr men ger inget zero knowledge-
protokoll och erbjuder inte heller den funktionalitet som RSA gör. För att kunna
jämföra med de kombinatoriska protokollen behöver vi göra ytterligare en uppskatt-
ning. I bland annat [49] uppges det att en 512-bitars modulär multiplikation kräver
omkring 4000 byte-multiplikationer, vilket teoretiskt skulle göra PKP fem g̊anger
snabbare än FFS. Till detta tillkommer hashfunktionerna igen, men jämförelsen
ska även göras mot en 768-bitars modul för motsvarande säkerhet.

Generellt sett kan det allts̊a sägas att de kombinatoriska protokollen är mycket
mer beräkningseffektiva än de talteoretiska, vilket ocks̊a är ett av motiven bakom de
här protokollen. Den större beräkningseffektiviteten kommer dock till priset av att
betydligt mer data m̊aste skickas mellan deltagarna. Med avseende p̊a kommunika-
tionseffektivitet är det allts̊a istället de talteoretiska protokollen som är effektivast.
Denna skillnad mellan protokollen förblir tydlig även för större parametervärden.
För ett säkrare underliggande problem m̊aste nyckellängderna ökas markant innan
beräkningsbördan för de kombinatoriska protokollen kommer upp i samma niv̊a
som de talteoretiska. Att minska sannolikheten för en lyckad attack mot en veri-
fierare är dock mycket billigare med den senare typen av protokoll, n̊agot som bland
annat är viktigt för att kunna skapa starka signaturer. Detta l̊ater sig knappt göras
inom rimliga gränser med de kombinatoriska protokollen.

Bland zero knowledge-protokollen är det dock inget protokoll som är uppenbart
bättre än de andra i alla situationer utan var och en har sina egna fördelar och nack-
delar. Om överföringshastigheten är det som med marginal är mest begränsande
kan Schnorr vara det bästa valet. För en mer begränsad processor kan OO eller
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FFS vara ett alternativ, beroende p̊a tillg̊angen till statiskt minne. Är istället
överföringshastigheten hög i förh̊allande till beräkningskapaciteten kan n̊agot av
de kombinatoriska protokollen vara mer lämpade. De snabbaste implementationer-
na kan här troligen erh̊allas med PKP eller SD. Om lite mer processortid kan offras
finns det en möjlighet att pressa ner minnesbehovet genom att använda CLE. Det-
ta kan vara speciellt viktigt om nycklarna ska lagras i ett skrivbart minne s̊a att
de kan bytas ut vid behov. Givetvis f̊ar det inte finnas n̊agon möjlighet att läsa av
existerande nycklar i detta fall, och man m̊aste även vara försiktig s̊a att detta inte
möjliggör n̊agon av de attacker som beskrivs i avsnitt 5.5.



Kapitel 7

Slutsatser och diskussion

I denna rapport har ett flertal identifikationsprotkoll som använder sig av zero
knowledge-tekniker undersökts. Till att börja med gavs det en introduktion till zero
knowledge-begreppet och när identifikationsprotokoll baserade p̊a denna teknik kan
vara av intresse. Protokollen är designade för att till̊ata identifikation av användare
p̊a säkrast möjliga sätt men detta gör samtidigt att de inte kan användas till n̊agot
annat än just identifikation. I undersökningen delades sedan protokollen in i tv̊a
olika kategorier: talteoretiska och kombinatoriska protokoll. Fördelar och nackdelar
med de enskilda protokollen pekades ut men n̊agra generella observationer kan även
göras:

De talteoretiska protokollen är baserade p̊a tv̊a underliggande problem som är
välkända och väl undersökta i andra sammanhang. Detta gör det enkelt att upp-
skatta hur stora nycklar som behövs och hur länge dessa kommer att förbli säkra.
Det har dock visat sig att säkerheten hos flera av dessa protokoll har varit sv̊ar
att bevisa av olika anledningar. Samtidigt är sv̊arighetsgraden av de underliggande
problemen inte heller fastställd. Detta har troligen enbart en begränsad betydelse i
praktiken men är värt att notera. I motsats till detta har de kombinatoriska prob-
lemen tydligare bevis och de underliggande problemen är välkänt sv̊ara. Nackdelen
är att hur stora nycklar som behövs inte har undersökts i samma omfattning. De
utvärderingar som gjorts börjar även f̊a n̊agra år p̊a nacken och är kanske därför
inte lika aktuella längre.

I rapporten har ocks̊a n̊agra generella säkerhetsaspekter uppmärksammats. Slut-
satsen är här att säkerheten inte enbart beror p̊a hur protokollbeskrivningarna ser
ut utan till stor del även beror p̊a andra kringliggande faktorer. För att erh̊alla
zero knowledge-egenskapen gör sig protokollen exempelvis väldigt beroende av bra
slumptal. Detta görs till den grad att hela det underliggande problemet kan bli irre-
levant om kravet inte uppmärksammas. Speciellt i smarta kort blir det nödvändigt
med ett explicit h̊ardvarustöd för att generera slumptal d̊a korten inte kan kon-
trollera sin egen strömförsörjning. De fysiska begränsningarna gör även att smarta
kort blir mer mottagliga för en rad andra attacker. I rapporten har exempelvis
strömförbrukningsanalys och timingattacker beskrivits. Dessa attacker gör att man
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inte enbart m̊aste tänka p̊a att f̊a en korrekt implementation utan även p̊a hur im-
plementationen ser ut.

Slutligen har en effektivitetsutvärdering gjorts av protokollen. Slutsatsen som
drogs här var att de kombinatoriska protokollen är mycket mer beräkningseffektiva
än de talteoretiska medan de talteoretiska är betydligt mer kommunikationseffekti-
va. Trots alla protokoll som skapats har dock inget visat sig bli direkt överlägset alla
andra. Varje protokoll har sina egna egenskaper och gör olika kompromisser i fr̊aga
resursbehoven. Som identifikationsprotokoll är dock zero knowledge-protkollen även
överlag mycket effektiva. Om asymmetriska nycklar inte är ett krav finns det bättre
alternativ men den stora variationen bland protokollen gör att denna kompromiss
inte nödvändigtvis behöver göras, inte ens för enklare typer av smarta kort.



Ordlista

Asymmetrisk
kryptering

Kryptering med en algoritm som använder sig av tv̊a olika
nycklar, en för kryptering och en för dekryptering.

Autenticering Handling genom vilken en persons identitet verifieras.

Chiffer Synonym till krypteringsalgoritm.

Dekryptera Att med hjälp av en algoritm och nyckel omvandla en krypter-
ad sträng tillbaka till läsbar form.

Grupp En mängd konstruerad s̊a att räkning med en viss operation
(här multiplikation) kan ske inom mängden.

Hashfunktion En funktion som omvandlar en sträng av godtycklig längd till
ett hashvärde med en fix längd.

Kryptera Att med hjälp av en algoritm och en nyckel omvandla en sträng
till en oläsbar form.

Ordning Ordningen av ett tal α ∈ Zn är det minsta tal x > 1 s̊a att
αx ≡ 1 (mod n). Om n är ett primtal är den maximala ordnin-
gen n−1. Ordningen av en (cyklisk) grupp G är den maximala
ordningen av n̊agot element i gruppen. Ordningen blir lika med
antalet element i gruppen.

Permutation En specifik omordning av elementen i en mängd eller vektor.

Primtal Ett tal som inte har n̊agra positiva heltalsdelare förutom 1 och
talet självt.

PRNG Pseudo Random Number Generator. En deterministisk slump-
talsgenerator implementerad enbart i mjukvara.
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Protokoll En uppsättning regler för hur data ska utbytas mellan tv̊a en-
heter.

RSA Rivest, Shamir, Adleman. En populär algoritm för asym-
metrisk kryptering. Presenterades först i [43].

Smart kort Ett kort i kreditkortstorlek som har en inbyggd processor och
ett kontaktdon istället för en magnetremsa.

Symmetrisk
kryptering

Kryptering med en algoritm som använder en och samma nyck-
el för b̊ade kryptering och dekryptering.

TRNG True Random Number Generator. En ”äkta” slumptalsgener-
ator som använder sig av en bruskälla av n̊agot slag för att
generera slumptalen.

Verifierare En person eller ett system som ska försöka bekräfta (verifiera)
identiteten av en användare.

Zero knowledge I detta sammanhang blir översättningen ungefär ”ingen in-
formation”. Används för att beteckna tekniker speciellt kon-
struerade för att inte oavsiktligt avslöja n̊agon information som
kan vara till nytta för n̊agon annan.
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Bilaga A

Beskrivning av
underliggande problem

A.1 Faktoriseringsproblemet

Givna värden: Ett sammansatt tal n > 3.

Problem: Hitta ett heltal x, 1 < x < n, s̊a att x delar n.

Kommentar: Faktorisering av ett slumpvis valt tal n är oftast inte sv̊art d̊a sanno-
likheten är stor att n inneh̊aller flera sm̊a primtal. För att undvika detta kan n
beräknas genom att multiplicera ihop ett f̊atal stora primtal. RSA-problemet
är inte ekvivalent med faktoriseringsproblemet utan är en kombination av
faktorisering och beräkning av diskreta logaritmer (och är därför möjligtvis
ett enklare problem).

A.2 Diskreta logaritm-problemet

Givna värden: Ett primtal p, ett heltal y, 0 < y < p, och ett heltal α, 1 < α < p.

Problem: Hitta ett heltal x, 0 < x < p, s̊a att αx = y (mod p).

Kommentar: Problemet ska inte förväxlas med att beräkna logaritmer i den
naturliga eller reella talrymden, vilket är ett enkelt problem. Talet α bör
helst vara ett tal med maximal ordning, en s.k. generator, d̊a antalet möjliga
logaritmer är begränsade till ordningen av denna parameter. Fallet där mod-
ulen p inte är ett primtal kan brytas ner i ett antal delproblem; ett för varje
primfaktor till p. Lösningarna till dessa delproblem kan sedan kombineras
ihop med den kinesiska restsatsen för att erh̊alla lösningen till det ursprung-
liga problemet.
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Bilaga B

Patent

I denna bilaga ges en kort listning av patentansökningar som gjorts för de olika
protokollen. Patentansökningarna har funnits genom sökningar online p̊a EPO1

och USPTO2. En del information har även erh̊allits fr̊an refererat material.

Protokoll Patent/licens
FS US4748668, EP0252499, JP63101987
GQ US5140634, EP0311470, JP1133092
OO Ingen uppgift.
OS Ingen uppgift.
Schnorr US4995082 [33], EP0384475, JP3001629
ID-DL/ID-RSA Ansökt/kommer endast sökas i Japan [38].
SRP US6539479
PKP US4932056, EP0389895, JP3002953
SD US5483597, EP0605289, JP6348202
CLE US5581615, EP0661846, JP7235922
PPP Ingen uppgift.
PPA Ansökt i Belgien [44].
MinRank Public domain [13].

Listan är inte nödvändigtvis komplett och i tre fall (GQ, SD, CLE) utelämnades
medvetet flera enskilda ansökningar i n̊agra länder av utrymmesskäl. De patent som
valdes att listas i de fallen är de som författaren tror är av störst intresse för flest
läsare. N̊agra andra patent som kan vara relevanta listas i [33]. Värt att notera i
detta sammanhang är att patentet för RSA gick ut i september år 2000.

1European Patent Office, http://www.european-patent-office.org/.
2United States Patent and Trademark Office, http://www.uspto.gov/.
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