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Анотація: У статті розглянути види атак на електроні цифрові підписи з

асиметричними ключами шифрування такі як RSA та DSA. Досліджена захищеність 

алгоритмів RSA та DSA в залежності від довжини ключа. Надані рекомендації щодо 

вибору довжини ключа для досліджених алгоритмів в залежності від інформації що 

захищається.
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Аннотация: В статье рассмотрены виды атак на электронные цифровые подписи с

асимметричными ключами шифрования такие как RSA и DSA. Исследована 

защищенность алгоритмов RSA и DSA в зависимости от длины ключа. Даны 

рекомендации по выбору длины ключа для исследованных алгоритмов в зависимости от

информации защищаемого объекта.
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Abstract: The article describes the types of attacks on electronic digital signatures with 

asymmetric encryption keys such as RSA and DSA. The security of RSA and DSA algorithms 

was investigated depending on the key length. Recommendations on the choice of key length for 

the investigated algorithms depending on the information of the protected object are given. 
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Статистика впровадження інформаційних технологій у провідних світових ВНЗ 

показує, що більшість із широко використовуваних в даний час програмних продуктів,

апаратних рішень, прототипів стандартів і протоколів пройшли апробацію і були 

впроваджені в університетських лабораторіях і наукових центрах. З об'єктивних причин 

ситуація в українських вузах до останнього часу складалася інакше. Підготовка фахівців 

здійснювалася, як правило, на основі технологій «вчорашнього дня». Телекомунікаційні 

мережі, Інтернет, технології теледоступу, сучасні обчислювальні та інформаційні системи 

використовувалися обмежено. В останні роки відбулися важливі зміни нормативної бази,

збільшено фінансування українських вузів. Реформування технічного та інформаційного 

забезпечення навчального процесу, впровадження інформаційних технологій дозволяє 

ряду українських вузів, серед яких і Одеський національний політехнічний університет 

(ОНПУ) вийти на сучасний рівень і суттєво підвищити якість освітніх послуг, завдяки 

реалізації інновацій що пов’язані з дистанційним навчанням 

Перехід до модульної системи навчання, активне впровадження дистанційного 

навчання, а також розвиток та постійне поповнення електронної бази навчально-

методичної літератури змушують до заходів із захисту інформації і аутентифікації автора.

Тобто в умовах конкуренції у сфері інформаційних технологій навчання завдання захисту 

авторських прав є актуальним завданням. Один з ефективних способів захисту авторських 

прав - алгоритми електронного цифрового підпису (ЕЦП). Таким чином, тема статті, що

пов'язана з дослідженням надійності алгоритмів, призначених для захисту авторських 

прав є актуальною.

Аналіз атак і вразливості ЕЦП 

Як відомо, спроба крипто аналізу зашифрованого повідомлення носить назву 

атака на повідомлення.

Проведемо аналіз існуючих атак.

Гарні криптографічні системи створюються таким чином, щоб зробити їх 

розкриття як можна більш важкою справою. Можна побудувати системи, які на практиці 

неможливо розкрити (хоча довести цей факт зазвичай не можна). При цьому не потрібно 

дуже великих зусиль для реалізації. Єдине, що потрібно - це акуратність і базові знання.

Немає прощення розробнику, якщо він залишив можливість для розкриття системи. Всі 
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механізми, які можуть використовуватися для злому системи треба документувати і

довести до відома кінцевих користувачів.

Теоретично, будь-який шифрувальний алгоритм з використанням ключа може 

бути розкритий методом перебору всіх значень ключа. Якщо ключ підбирається методом 

грубої сили (brute force), необхідна потужність комп'ютера зростає експоненціально зі 

збільшенням довжини ключа. Ключ довжиною в 32 біта вимагає 232 (близько 109) кроків.

Таке завдання під силу будь-якому дилетанту і вирішується на домашньому комп'ютері.

Системи з 40-бітовим ключем (наприклад, експортний американський варіант алгоритму 

RC4) вимагають 240 кроків - такі комп'ютерні потужності є в більшості університетів і

навіть в невеликих компаніях. Системи з 56-бітними ключами (DES) вимагають для 

розтину помітних зусиль, проте можуть бути легко розкриті за допомогою спеціальної 

апаратури. Вартість такої апаратури значна, але доступна для великих компаній і урядів.

Ключі довжиною 64 біта на даний момент, можливо, можуть бути розкриті великими 

державами і вже в найближчі кілька років будуть доступні для розтину злочинними 

організаціями, великими компаніями і невеликими державами. Ключі довжиною 80 біт 

можуть в майбутньому стати вразливими. Ключі довжиною 128 біт ймовірно залишаться 

недоступними для розтину методом грубої сили в доступному для огляду майбутньому.

Одним зі способів підвищення продуктивності при підборі ключів є

використання багатопроцесорного обчислювального середовища. Це може бути локальна 

мережа, що об'єднує сотні комп'ютерів, або навіть мережа Інтернет. В останньому 

випадку число комп'ютерів, задіяних у підборі ключа, може досягати десятків і сотень 

тисяч. Підбір ключа в таких середовищах виконується за допомогою алгоритмів 

розпаралелювання.

Як багатопроцесорне обчислювальне середовище, придатне для злому ключа,

може бути використана відео карта сучасних ПЕОМ, яка являє собою спеціалізований 

багатоядерний процесор. Число ядер такого процесора досягає десятків тисяч.

Якщо кількість процесорів на одному ПК - m1, а число ПК - m, то необхідне 

збільшення довжини ключа становить: Log 2 (m · m 1).  

Можна використовувати і довші ключі. Нарешті, неважко добитися того, щоб 

енергія, необхідна для розкриття (вважаючи, що на один крок витрачається мінімальний 

квант енергії), перевершить масу сонця або всесвіту.

Однак, довжина ключа це ще не все. Багато шифрів можна розкрити і не 

перебираючи всіх можливих комбінацій. Взагалі кажучи, дуже важко придумати шифр,

який не можна було б розкрити іншим більш ефективним способом.
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Криптоаналіз - це наука про дешифрування закодованих повідомлень не знаючи 

ключів. Є багато криптоаналітичних підходів. Деякі з найбільш важливих для розробників 

наведені нижче [1,2]. 

- Атака зі знанням лише шифрованого тексту (ciphertext-only attack): Це ситуація,

коли атакуючий не знає нічого про зміст повідомлення, і йому приходиться працювати 

лише з самим шифрованих текстом. На практиці, часто можна зробити правдоподібні 

припущення про структуру тексту, оскільки багато повідомлення мають стандартні 

заголовки. Навіть звичайні листи і документи починаються з легко передбачуваної 

інформації. Також часто можна припустити, що певний блок інформації містить задане 

слово.

- Атака зі знанням вмісту шифровки (known-plaintext attack): Атакуючий знає або 

може вгадати вміст всього або частини зашифрованого тексту. Завдання полягає в

розшифровці решти повідомлення. Це можна зробити або шляхом обчислення ключа 

шифрування, або минувши це.

- Атака за заданим текстом (chosen-plaintext attack): Атакуючий має можливість 

отримати незашифрований документ для будь-якого потрібного йому тексту, але не знає 

ключа. Завданням є знаходження ключа. Деякі методи шифрування і, зокрема, RSA, дуже 

вразливі для атак цього типу. При використанні таких алгоритмів треба ретельно стежити,

щоб атакуючий не міг зашифрувати заданий їм текст.

- Атака з підставкою (Man-in-the-middle attack): Атака направлена на обмін 

шифрованими повідомленнями і, особливо, на протокол обміну ключами. Ідея полягає в

тому, що коли дві сторони обмінюються ключами для секретної комунікації (наприклад,

використовуючи шифр Діффі-Хелман, Diffie-Hellman), противник впроваджується між 

ними на лінії обміну повідомленнями. Далі противник видає кожній стороні свої ключі. У

результаті, кожна зі сторін буде мати різні ключі, кожен з яких відомий противнику.

Тепер супротивник буде розшифровувати кожне повідомлення своїм ключем і потім 

зашифровувати його за допомогою іншого ключа перед відправкою адресату. Сторони 

будуть мати ілюзію секретного листування, в той час як насправді противник читає всі 

повідомлення.

Одним із способів запобігти такий тип атак полягає в тому, що сторони при 

обміні ключами обчислюють криптографічну хеш-функцію значення протоколу обміну 

(або щонайменше значення ключів), підписують її алгоритмом цифрового підпису та 

посилають підпис іншій стороні. Одержувач перевірить підпис і те, що значення хеш-
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функції співпадає з обчисленим значенням. Такий метод використовується, зокрема, в

системі Фотуріс (Photuris).  

- Атака за допомогою таймера (timing attack): Цей новий тип атак заснований на 

послідовному вимірі часів, що витрачаються на виконання операції піднесення до степеня 

за модулем цілого числа. Їй піддаються, принаймні, наступні шифри: RSA, Діффі-

Хеллман і метод еліптичних кривих.

Аналіз надійності алгоритмів RSA  і DSA 

 

В цьому розділі проаналізуємо надійність ЕЦП, створеного за алгоритмами 

шифрування RSA  і DSA. Системи шифрування RSA і DSA  відносяться до 

асиметричних криптосистем, або до криптосистем з відкритим ключем. Це є однією з

вимог створення ЕЦП.

Довжини ключів, використовуваних у криптографії з відкритим ключем зазвичай,

значно вищі, ніж в симетричних алгоритмах. Тут проблема полягає не в підборі ключа, а у

відтворенні таємного ключа з відкритого. У разі RSA проблема еквівалентна розкладанню 

на множники великого цілого числа, яке є добутком пари невідомих простих чисел. У

випадку деяких інших криптосистем, проблема еквівалентна обчисленню дискретного 

логарифма за модулем великого цілого числа (таке завдання вважається приблизно 

аналогічним за труднощі задачі розкладання на множники). Є криптосистеми, які 

використовують інші проблеми.

Розглянемо випадок «ідеальної» реалізації RSA або DSA коду. Очевидна 

залежність ймовірності злому від довжини ключа:

1
2взл kP = , (1) 

 де к – довжина ключа.

Залежність ймовірності злому від довжини ключа показана на рис.1.
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Рисунок 1 - Залежність ймовірності злому від довжини ключа 

Складністю завдання факторизації (розкладання на множники) визначається 

складність знаходження секретного ключа для ЕЦП на основі RSA. Тому при 

проектуванні таких систем необхідно враховувати цю обставину. І справа тут не тільки у

виробничій потужності сучасних комп'ютерів. Останнім часом з'являється все більше і

більше алгоритмів факторизації, що дозволяють факторизувати великі числа за короткий 

(в порівнянні з іншими) термін часу. Ця область в теорії чисел активно розвивається і

представляє великий інтерес для криптоаналітиків.

Алгоритм пробних поділок полягає в тому, що послідовно перебираються всі 

прості числа, які не перевершують n , поки серед них не попадеться дільник числа n.

Кількість операцій, які необхідно провести для пошуку ключа:

( )N n L n n= . (2) 

 

Відповідно ймовірність випадкового знаходження правильного ключа довжини n

за одну спробу становить:

1 1
( )

P
N nLn n

= =  . (3) 
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Графік залежності ймовірності випадкового знаходження правильного ключа від 

довжини ключа представлений на рис. 2.

Даний алгоритм зовсім не придатний для великих значень довжини n. Його має 

сенс застосовувати тільки в спрощеному варіанті, коли потрібно знайти дільник, який не 

перевершує якогось заданого значення.

Розглянемо без доказу, якою обчислювальною складністю і ймовірністю 

випадкового вгадування ключа володіють більш швидкі в порівнянні з методом пробного 

поділу алгоритми.

Метод Поларда:

1/ 4 3
1/ 4 3

1( ),
( )

N n Ln n P
n Ln n

= =  .                                         (4) 

Алгоритм Шермана-Лемана:

1/ 3
1/ 3

1,N n P
n

= =  . (5) 

Алгоритм Ленстри:
1
3

1
3

1( ),
( )

N n Ln n P
n Ln n

= = . (6) 

Рисунок 2 - Залежність ймовірності випадкового знаходження правильного 

ключа P від довжини ключа n.
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Алгоритм Поларда-Штрассена:

1/ 4 4
1/ 4 4

1( ),
( )

N n Ln n P
n Ln n

= =  . (7) 

Алгоритм Лемера-Пауерса:

1/ 4
1/ 4

1,N n P
n

= =  .                                                        (8) 

Залежність ймовірності випадкового знаходження правильного ключа P від 

довжини ключа n для субекспоненціальних і поліноміальних алгоритмів представлена на 

рис. 3.

Для того щоб з'ясувати, яка довжина ключа необхідна для захисту того чи іншого 

виду діловодства в ОНПУ представимо оцінки обчислювальної складності у вигляді 

числа операцій, яка необхідна для пошуку ключа в алгоритмі RSA, в залежності від 

довжини ключа.

Рисунок 3 - Залежність ймовірності випадкового знаходження правильного 

ключа P від довжини ключа n для субекспоненціальних і поліноміальних алгоритмів.

Припустимо, що є комп'ютер з багатоядерним процесором здатний виконувати 

109 операцій в секунду. Витрати часу і число операцій, необхідні для найшвидшого 

алгоритму пошуку ключа представлені в табл. 1.
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Таким чином, можна зробити висновок про неефективність використання 

алгоритмів RSA та DSA якщо довжина ключа менше 256 біт.

Таблиця 1 – Захищеність алгоритмів RSA та DSA в залежності від довжини ключа 

Довжина ключа L 

Число операцій N, 

необхідне для пошуку 

ключа 

Час, потрібний для пошуку ключа 

T=N/109 , c

16 16 1.6000e-008 

32 256 2.5600e-007 

64 65536 6.5536e-005 

128 4.2950e+009 4.2950 

256 1.8447e+019 1.8447e+010 

584.9505 років 

512 3.4028e+038 3.4028e+029 

(1.0790e+022 років)

Підсумок: У даній статті було описане загальна методика аналізу криптографічної 

стійкості найбільш розповсюджених алгоритмів цифрового підпису RSA та DSA 

Важливо підкреслити, що ступінь надійності криптографічної системи 

визначається її слабкою ланкою. Не можна випускати з виду ні одного аспекту розробки 

системи - від вибору алгоритму до політики використання і розповсюдження ключів.
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