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Περίληψη
Ο σύγχρονος ψηφιακός κόσμος, απόρροια της αλληλεπίδρασης των
Μαθηματικών, των Υπολογιστών και της Τεχνολογίας, είχε σαν αποτέλεσμα την
εξέλιξη της Κρυπτογραφίας. Παράλληλα όμως, εξελίχθηκαν και οι επιθέσεις εναντίον
των κρυπτογραφικών συστημάτων.
Διαπιστώθηκε πως κατά τις διαδικασίες που εκτελούνται από τον αλγόριθμο
ενός προγράμματος για την εξαγωγή του προσωπικού κλειδιού, αλλά και την
κρυπτογράφηση ή αποκρυπτογράφηση ενός μηνύματος, ο χρόνος υπολογισμού
ποικίλει. Η διαπίστωση αυτή αποτέλεσε το έναυσμα για την μελέτη της λεγόμενης
πλευρικής πληροφορίας. Με τον όρο αυτόν εννοούμε κάθε πληροφορία που
εκμαιεύεται από την συσκευή κρυπτογράφησης. Κατ’ επέκταση, οι Επιθέσεις
Πλευρικού Καναλιού είναι αυτές που βασίζονται στην πλευρική πληροφορία.
Συνεπώς, στις μέρες μας, ο εισβολέας είναι ικανός να εφαρμόσει είτε μία
επίθεση χρονισμού, είτε μία επίθεση παρακολούθησης κατανάλωσης ισχύος ή μία
ηχητική επίθεση, εκμεταλλευόμενος αντίστοιχα τον χρονισμό του συστήματος, την
κατανάλωση ενέργειας και τις ηχητικές εκπομπές. Ακόμη, εισάγοντας κάποιο σφάλμα
στους υπολογισμούς, ενόσω εκτελούνται κρυπτογραφικές εφαρμογές, ο εισβολέας
είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μία επίθεση εισαγωγής σφάλματος.
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας μελετώνται οι παραπάνω Επιθέσεις
Πλευρικού Καναλιού οι οποίες απειλούν το κρυπτοσύστημα RSA, καθώς και τα
αντίμετρά τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, επίσης, στις περιπτώσεις των επιθέσεων
που απειλούν τις έξυπνες κάρτες, οι οποίες εκτελούν πολλές κρυπτογραφικές
λειτουργίες και θεωρούνται το ιδανικότερο και ασφαλέστερο μέσο αποθήκευσης
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Λέξεις κλειδιά
Κρυπτοσύστημα RSA, Έξυπνες κάρτες, Επίθεση πλευρικού καναλιού, Επίθεση
χρονισμού, Επίθεση παρακολούθησης κατανάλωσης ισχύος, Επίθεση εισαγωγής
σφάλματος, Ηχητική επίθεση.
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Abstract
The current digital world is the result of modern interaction of mathematics,
computers and technology which in turn triggered the development of cryptography.
Unfortunately, attacks against cryptographic systems have also evolved at the same
time.
During operations performed by the algorithm of a program in order to export
the private key and/or to encrypt – decrypt a message, it was found that the
computation time varies. This finding prompted the research of the so-called sidechannel information. This term refers to any information elicited from the encryption
device. Consequently, all attacks based on this side-channel information are called
side channel attacks.
Nowadays, these attacks may vary. The attacker is able to apply either a
timing attack; or a power analysis attack; or an acoustic attack, taking advantage of
the system timing, power consumption and sound emissions, respectively. The
attacker may even able to carry out a random fault attack by introducing an error in
the calculations during the cryptographic applications.
In the present study we are not only concerned with these side channel attacks
threatening the RSA cryptosystem but also countermeasures against them.
Furthermore, attacks that threaten smart cards – whose “intrinsic value” is the very
fact that they perform cryptographic operations and are considered as the ideal and
safest means of storing sensitive personal data – call for specific attention.

Key words
RSA cryptosystem, Smart cards, Side channel attack, Timing attack, Power analysis
attack, Random fault attack, Acoustic attack.
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1 Εισαγωγή
Οι έννοιες της επικοινωνίας και της ασφάλειας είναι πολύ στενά
συνδεδεμένες. Σήμερα, που λόγω της τεχνολογίας, η επικοινωνία έχει διευρυνθεί σε
κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, καθίσταται πιο επίκαιρο από ποτέ το
ζήτημα της ασφάλειάς της. Η αποφυγή των παραποιήσεων και υποκλοπών του
περιεχομένου των μηνυμάτων στο σύγχρονο ψηφιακό και ραγδαία μεταβαλλόμενο
κόσμο άνοιξε νέους ορίζοντες τόσο στην κρυπτογραφία, όσο και στις τεχνικές
ασφάλειας.
Μια ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογική επανάσταση αποτελεί η τεχνολογία
των έξυπνων καρτών, οι οποίες θεωρούνται ιδανικό μέσο αποθήκευσης ευαίσθητων
δεδομένων. Εκτός όμως από αυτήν την δυνατότητα αποθήκευσης στη μνήμη τους, οι
έξυπνες κάρτες είναι ικανές να εφαρμόσουν κρυπτογραφικές λειτουργίες όπως
κρυπτογράφηση, αποκρυπτογράφηση και ψηφιακές υπογραφές διατηρώντας
αυξημένο το επίπεδο ασφάλειας. Έτσι, στις έξυπνες κάρτες αποθηκεύονται ιδιωτικά
κλειδιά και ψηφιακά πιστοποιητικά. Επιπλέον, λόγω του μικρού μεγέθους των
καρτών, επιτυγχάνεται η φορητότητα των προσωπικών κρυπτογραφικών στοιχείων
αλλά και η διαχείριση τους. Συνεπώς, οι χρήστες των έξυπνων καρτών είναι σε θέση
να πιστοποιούν την αυθεντικότητα τους, να υπογράφουν ψηφιακά έγγραφα και να
εκτελούν κρυπτογραφικές λειτουργίες, οπουδήποτε.
Παρόλα αυτά, όσο ολοκληρωμένη και να θεωρείται η ασφάλεια που παρέχουν
οι έξυπνες κάρτες, πάντα θα υπάρχει και μία αδυναμία. Στο βαθμό που τα
υπολογιστικά συστήματα εξελίσσονται σε πιο ασφαλή στον ίδιο, και ίσως σε
μεγαλύτερο βαθμό, εξελίσσονται και οι επιθέσεις.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει τις λεγόμενες επιθέσεις
πλευρικού καναλιού (side-channel attacks), οι οποίες εκμεταλλεύονται ειδικές
υλοποιήσεις του κρυπτοσυστήματος σε συστήματα πληροφορικής με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα μία έξυπνη κάρτα.
Επίθεση πλευρικού καναλιού (ΕΠΚ) είναι μία οποιαδήποτε επίθεση η οποία
βασίζεται στις πληροφορίες που λαμβάνονται από την εφαρμογή του ίδιου του
κρυπτογραφικού συστήματος, χωρίς να εκμεταλλεύεται ή να χρησιμοποιεί ωμή βία
(brute force) ή διάφορες θεωρητικές αδυναμίες των αλγορίθμων (όπως γίνεται στις
υπόλοιπες κρυπταναλυτικές επιθέσεις). Παραδείγματος χάριν, οι πληροφορίες που
μπορούν να μας δώσουν οι μετρήσεις της ποσότητας χρόνου που χρειάζεται η
συσκευή μέχρι την ολοκλήρωση μιας λειτουργίας αποδεικνύονται σημαντικές για τον
κρυπταναλυτή αφού τον καθιστούν ικανό ακόμα και να σπάσει το σύστημα.
Μέχρι πρόσφατα, η κρυπτογραφική συσκευή ήταν μία μονάδα που ως είσοδο
λάμβανε ένα αρχικό κείμενο και ως έξοδο έδινε το αντίστοιχο κρυπτογραφημένο.
Επίσης η διαδικασία αυτή ήταν αμφίδρομη. Έτσι, στο παρελθόν, μιλούσαμε για
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παράδειγμα για επίθεση επιλεγμένου αρχικού κειμένου (chosen plaintext attack) όπου
τα γνωστά στοιχεία στον κρυπταναλυτή ήταν ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης, το
κρυπτογράφημα και αρχικό κείμενο επιλεγμένο από τον κρυπταναλυτή, σε
συνδυασμό με το αντίστοιχο κρυπτογράφημα το οποίο παράγεται από το μυστικό
κλειδί.
Σήμερα είναι γνωστό ότι οι συσκευές κρυπτογράφησης έχουν μία
επιπρόσθετη έξοδο, την οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί ο εισβολέας. Για παράδειγμα,
οι συσκευές κρυπτογράφησης παράγουν πληροφορίες χρόνου, δηλαδή πληροφορίες
για το πόσο χρόνο απαιτούν κάποιες λειτουργίες. Τέτοιες πληροφορίες είναι πολύ
εύκολο να αποκτηθούν, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Επιπλέον, ο εισβολέας, εκτός
από τις χρονικές πληροφορίες, μπορεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι οι συσκευές
παράγουν διάφορα είδη ακτινοβολίας ή ότι παρουσιάζουν διαφορές ως προς την
κατανάλωση της ενέργειας κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους. Όπως γίνεται
κατανοητό, οι ΕΠΚ χρησιμοποιούν όλες ή κάποιο μέρος από αυτές τις πληροφορίες,
μαζί με άλλες κρυπταναλυτικές τεχνικές για να υποκλέψουν το κλειδί το οποίο
χρησιμοποιεί μια συσκευή.
Συνεπώς, οι ΕΠΚ είναι επιθέσεις οι οποίες βασίζονται στην «πλευρική
πληροφορία». Με τον όρο αυτόν εννοούμε κάθε πληροφορία που εκμαιεύεται από
την συσκευή κρυπτογράφησης. Η πληροφορία αυτή, όπως είδαμε, δεν αποτελεί
κείμενο που πρόκειται να κρυπτογραφηθεί αλλά ούτε και κάποιο κρυπτογραφημένο
κείμενο. Άλλωστε, η πραγματοποίηση και επιτυχία μιας ΕΠΚ δεν προϋποθέτει, από
πλευράς επιτιθέμενου, τεχνικές γνώσεις οι οποίες αφορούν στη λειτουργία του
κρυπτοσυστήματος.
Για την πραγματοποίηση της επίθεσης, χρήσιμες θεωρούνται οι πληροφορίες
που προέρχονται από χρονικές μετρήσεις, από κατανάλωση ενέργειας,
ηλεκτρομαγνητικές διαρροές ακόμα και ήχο. Η χρησιμοποίηση αυτών των
πληροφοριών αποτελούν την αιτία έτσι ώστε να σπάσει το κρυπτοσύστημα. Οι
επιθέσεις πλευρικού καναλιού ταξινομούνται ως εξής:
1. Επιθέσεις χρονισμού (Timing attacks)
2. Επιθέσεις παρακολούθησης κατανάλωσης ισχύος (Power analysis attacks)
3. Επιθέσεις εισαγωγής σφάλματος (Random fault attacks)
4. Ηχητικές επιθέσεις (Acoustic attacks)
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ισχυρότερες επιθέσεις πλευρικών καναλιών είναι αυτές
που βασίζονται στις σύγχρονες και πρωτοπόρες στατιστικές μεθόδους του Paul
Kocher.
Ολοένα και πιο συχνά παρατηρούμε επιθέσεις πλευρικού καναλιού και αυτό
γιατί είναι πολύ πιο εύκολες στην υλοποίηση τους ενώ ταυτόχρονα κοστίζουν πολύ
λιγότερο. Παράλληλα, απαιτείται ελάχιστος χρόνος για να πραγματοποιηθούν και
να πετύχουν το σκοπό τους. Αναφέρεται ότι μία simple power analysis επίθεση σε μία
έξυπνη κάρτα χρειάζεται μόνο κάποια δευτερόλεπτα.
Σε όλα τα είδη των ΕΠΚ, η βασική αρχή είναι ότι τα φυσικά αποτελέσματα
που προκαλούνται από τη λειτουργία του κρυπτοσυστήματος μπορούν να παρέχουν
πολλές και χρήσιμες πληροφορίες για τα μυστικά του ίδιου του κρυπτοσυστήματος,
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όπως είναι το κρυπτογραφικό κλειδί, μερική πληροφορία της εσωτερικής κατάστασης
της συσκευής, ολόκληρο ή κάποιο μέρος από το αρχικό κείμενο κ.ο.κ.
Η ύπαρξη της πλευρικής πληροφορίας ήταν γνωστή στον κρυπτογραφικό
κόσμο εδώ και δεκαετίες. Ένα μυστικό έγγραφο της NSA που ήρθε στη δημοσιότητα
αποκάλυψε πως το 1943, ένας μηχανικός με τηλέφωνο Bell παρατήρησε αιχμές σε
έναν παλμογράφο ο οποίος συνδεόταν με την κρυπτογραφημένη έξοδο ενός
συγκεκριμένου τηλέτυπου κρυπτογράφησης. Σύμφωνα με τον πρώην αξιωματικό
Peter Wright, η βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας ανέλυε τις εκπομπές από τον
γαλλικό εξοπλισμό κρυπτογράφησης στη δεκαετία του 1960. Ακόμη, στη δεκαετία
του 1980, υπάρχουν υποψίες ότι οι Σοβιετικοί «ωτακουστές» χρησιμοποιούσαν
κοριούς στο εσωτερικό των IBM Selectric γραφομηχανών για να παρακολουθούν τον
ηλεκτρικό θόρυβο που παραγόταν καθώς περιστρεφόταν ο κύλινδρος μέχρι να
τυπωθεί το κείμενο στο χαρτί. Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά αυτών των
σημάτων μπορούσαν να καθορίσουν ποιο ήταν το πλήκτρο που πατήθηκε.
Έτσι, αποδεικνύεται πως οι επιθέσεις πλευρικού καναλιού είναι ήδη γνωστές
και αποτελούν ένα αναγνωρισμένο πρόβλημα ασφάλειας, καθώς, εδώ και πολλές
δεκαετίες, τα πλευρικά κανάλια τα οποία περιέχουν πληροφορία σχετική τόσο με τα
ίδια τα κρυφά δεδομένα όσο και με τα κλειδιά τους βρίσκονται στη διάθεση των
κρυπταναλυτών.
Συμπερασματικά, ως επίθεση πλευρικού καναλιού νοείται κάθε επίθεση η
οποία εκμεταλλεύεται την φυσική εφαρμογή του κρυπτοσυστήματος αντί των
θεωρητικών αδυναμιών των αλγορίθμων που εφαρμόζονται στο κρυπτοσύστημα. Ο
λόγος για τον οποίο είναι αρκετά διαδεδομένες αυτές οι επιθέσεις είναι το γεγονός ότι
ο κρυπταναλυτής δεν χρειάζεται να έχει την πλήρη, τεχνικά, εικόνα της εσωτερικής
λειτουργίας του συστήματος έτσι ώστε να προχωρήσει σε μία τέτοια επίθεση. Ο
κρυπταναλυτής μπορεί να εξάγει την πληροφορία που του χρειάζεται από τα φυσικά
φαινόμενα που προκαλούνται από την λειτουργία του κρυπτοσυστήματος όπως είναι
η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ηχητικές ή οπτικές εκπομπές, χρονισμός του
συστήματος και κατανάλωση ενέργειας.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, γίνεται κατανοητός ο λόγος ύπαρξης
των δύο σύγχρονων και διαφορετικών απόψεων σχετικά με το τι είναι κρυπτογραφία.
Η πρώτη άποψη αναφέρει ότι η κρυπτογραφία μπορεί να θεωρηθεί ως ένα αφηρημένο
μαθηματικό αντικείμενο πχ. μια μετάθεση, η οποία μετατρέπει κάποιο input σε
κάποιο output, με την χρήση κλειδιού. Η άλλη άποψη υποστηρίζει πως η
κρυπτογραφία εφαρμόζεται σε ένα πρόγραμμα το οποίο επεξεργάζεται δεδομένα,
κάτω από διάφορες συνθήκες περιβάλλοντος και συνεπώς παρουσιάζει κάποια
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Κάνοντας ένα βήμα παραπάνω στο συλλογισμό μας, συμπεραίνουμε ότι η
πρώτη άποψη συνθέτει και την κλασική κρυπτανάλυση ενώ η δεύτερη συγκροτεί την
λεγόμενη κρυπτανάλυση πλευρικού καναλιού. Η κρυπτανάλυση πλευρικού καναλιού
εκμεταλλεύεται τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης εφαρμογής με σκοπό να
ανακτήσει τις μυστικές παραμέτρους οι οποίες παίρνουν μέρος στον υπολογισμό.
Αυτού του είδους η κρυπτανάλυση είναι σαφώς λιγότερο γενική, αφού υλοποιείται σε
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συγκεκριμένη εφαρμογή (αν αλλάξει η εφαρμογή, διαφοροποιείται και η ίδια) όμως
είναι περισσότερο ισχυρή από την κλασική κρυπτανάλυση.
Η διπλωματική αυτή εργασία χωρίζεται σε οκτώ κεφάλαια. Το παρόν
κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή. Στο κεφάλαιο 2 αναλύονται βασικές αρχές της
συμμετρικής και ασύμμετρης κρυπτογραφίας (ή κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού).
Επιπλέον, γίνεται μελέτη των συναρτήσεων κατακερματισμού αλλά και των
ψηφιακών υπογραφών. Στο κεφάλαιο 3 γίνεται μία αναλυτική μελέτη του
κρυπτοσυστήματος RSA και περιγραφή των λειτουργιών του. Μελετάται, επίσης, η
χρησιμότητα των ψηφιακών υπογραφών RSA. Επιπρόσθετα, δίνεται ιδιαίτερη
έμφαση στην επιτάχυνση των λειτουργιών του κρυπτοσυστήματος με την χρήση του
Κινεζικού Θεωρήματος των υπολοίπων (CRT) και των Montgomery αλγόριθμων. Το
κεφάλαιο 4 έχει ως θέμα την τεχνολογία των έξυπνων καρτών. Παρουσιάζονται οι
τύποι, τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς επίσης και οι ποικίλες εφαρμογές τους.
Τέλος, γίνεται αναφορά στις επιθέσεις πλευρικού καναλιού εναντίον των καρτών και
περιγράφονται οι γενικοί τρόποι αντιμετώπισής τους. Το κεφάλαιο 5 αναφέρεται στις
επιθέσεις χρονισμού (timing attacks) οι οποίες απειλούν τις λειτουργίες του RSA και
αποκαλύπτουν τις ιδιωτικές πληροφορίες των χρηστών. Τέλος, περιγράφονται
λεπτομερέστερα τα αντίμετρα των επιθέσεων αυτών. Στο κεφάλαιο 6 αναλύονται τα
είδη των επιθέσεων παρακολούθησης κατανάλωσης ισχύος (power analysis attacks)
και μελετώνται οι τρόποι εφαρμογής τους με σκοπό την αποκάλυψη των μυστικών
δεδομένων της έξυπνης κάρτας. Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται με την αναφορά
στα αντίμετρα των επιθέσεων αυτών. Στο κεφάλαιο7 γίνεται η περιγραφή των
επιθέσεων εισαγωγής σφάλματος ( random fault attacks) οι οποίες απειλούν το ίδιο το
κρυπτοσύστημα αλλά και τις έξυπνες κάρτες. Παρουσιάζονται, τέλος, οι τρόποι
προστασίας απέναντι σε τέτοιου είδους επιθέσεις. Το κεφάλαιο 8 αφορά στις
ηχητικές επιθέσεις (acoustic attacks). Εδώ αναλύονται οι τρόποι διεξαγωγής τριών
ηχητικών επιθέσεων και περιγράφονται τα αντίστοιχα αντίμετρα αυτών.
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2 Βασικές αρχές
κρυπτογραφίας
Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι βασικές αρχές της συμμετρικής και ασύμμετρης
κρυπτογραφίας (ή κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού) ενώ παράλληλα ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στις συναρτήσεις κατακερματισμού και τις ψηφιακές υπογραφές. Το
βιβλίο του κ. Πουλάκη Δ. [27] και η διπλωματική εργασία της κ. Σκλιά Χ. [29]
αποτέλεσαν την βάση αυτής της θεματική ενότητας.

2.1 Aσφαλής Μετάδοση της Πληροφορίας
Από την απαρχή του ανθρώπινου πολιτισμού μέχρι σήμερα, η επικοινωνία, ως
αναπόσπαστο κομμάτι της ύπαρξής μας, έχει εξελιχθεί και έχει λάβει ποικίλες
μορφές. Μία από αυτές είναι και η επικοινωνία μέσω διαδικτύου, η οποία στηρίζεται
στην ευρεία χρήση των υπολογιστών. Έτσι σήμερα, με την βοήθεια των υπολογιστών,
εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεκπεραιώνουν
τραπεζικές συναλλαγές, αγορές ή αποπληρώνουν τους φόρους τους. Γίνεται λοιπόν
προφανής η ανάγκη για ασφάλεια των δικτύων. Όλα τα σύγχρονα μέσα και οι
υπηρεσίες, παρά την διαφορετικότητα τους, θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω
τέσσερις προϋποθέσεις ασφαλείας. Έτσι ας υποθέσουμε ότι δύο άτομα, ο Α και ο Β
επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ενός τυχαίου διαύλου επικοινωνίας, π.χ. ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο. Λέμε ότι η επικοινωνία των Α και Β χαρακτηρίζεται από ασφαλή
μετάδοση της πληροφορίας αν ικανοποιεί τις παρακάτω ιδιότητες:
Εμπιστευτικότητα: Mόνο ο εξουσιοδοτημένος παραλήπτης είναι σε θέση να
διαβάσει και να καταλάβει την ιδιωτική και κρυφή πληροφορία η οποία του έχει
σταλεί. Κανένας τρίτος δεν μπορεί να γνωρίζει την ίδια την πληροφορία που
ανταλλάσσεται ή μέρος αυτής.
Πιστοποίηση αυθεντικότητας: Ο αποστολέας και ο παραλήπτης είναι σε
θέση να πιστοποιήσουν ο καθένας την ταυτότητα του άλλου, καθώς επίσης και την
πηγή, τον προορισμό της πληροφορίας, την ημερομηνία των μηνυμάτων και τα λοιπά
τους δεδομένα.
Έλεγχος ακεραιότητας: Αφορά στην διασφάλιση της μη αλλοίωσης της
πληροφορίας κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευσή της στο δίκτυο.
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Μη απάρνηση (Αδυναμία αποκήρυξης): Αφορά στη διασφάλιση ότι ο
αποστολέας του μηνύματος δεν μπορεί να αρνηθεί ότι πράγματι έστειλε την
πληροφορία, δεν μπορεί να αρνηθεί δηλαδή την αυθεντικότητα της μετάδοσης ή της
δημιουργίας της πληροφορίας.

2.2 Κρυπτογραφία
Η κρυπτογραφία ασχολείται με τη μελέτη της ασφαλούς επικοινωνίας. Ο
αντικειμενικός της στόχος είναι η ασφαλής μετάδοση της πληροφορίας δια μέσου μη
ασφαλών διαύλων επικοινωνίας. Η κρυπτογραφία, ως επιστήμη της προστασίας
δεδομένων, παρέχει τρόπους και μεθόδους για μετατροπή των δεδομένων σε μη
αναγνώσιμη μορφή, με αποτέλεσμα το μόνο άτομο που θα είναι σε θέση να διαβάσει
την πληροφορία θα είναι αυτό για το οποίο προοριζόταν.
Πιο συγκεκριμένα, η κρυπτογραφία είναι ο επιστημονικός κλάδος που
ασχολείται με την μελέτη, ανάπτυξη και χρήση τεχνικών κρυπτογράφησης και
αποκρυπτογράφησης με σκοπό την απόκρυψη του περιεχομένου των μηνυμάτων που
ανταλλάσσουν μεταξύ τους ο αποστολέας και ο παραλήπτης.
Είναι φανερό ότι η κρυπτογραφία αποτελεί ένα τεχνολογικό μέσο που παρέχει
ασφάλεια κατά την μετάδοση των δεδομένων. Γίνεται κατανοητή η αξία της,
ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αποστολής οικονομικών και προσωπικών δεδομένων αφού
χάρη στην κρυπτογραφία είναι εφικτή τόσο η πιστοποίηση της αυθεντικότητας των
εμπλεκομένων στην συναλλαγή όσο και ο προσδιορισμός του ενόχου, σε περίπτωση
που η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των δεδομένων έχουν παραβιαστεί.
Κρυπτογράφηση (encryption) ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία ένα
μήνυμα μετασχηματίζεται σε μία ακατανόητη μορφή, με τη χρήση κάποιου
κρυπτογραφικού αλγορίθμου, ούτως ώστε να μην μπορεί να διαβαστεί από κανέναν
εκτός του νόμιμου παραλήπτη. Ο νόμιμος παραλήπτης θα είναι αυτός που θα μπορεί
να διαβάζει το μήνυμα κάνοντας χρήση του κατάλληλου κλειδιού κρυπτογράφησης.
Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος ενίσχυσης της ασφάλειας ενός μηνύματος ή
ενός αρχείου. Για παράδειγμα, στην περίπτωση αγοράς ενός προϊόντος μέσω του
διαδικτύου, σημαντικές πληροφορίες, όπως διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και
αριθμός πιστωτικής κάρτας, συνήθως κρυπτογραφούνται με σκοπό να κρατηθούν
μυστικά. Έτσι πετυχαίνουμε ένα ισχυρό επίπεδο προστασίας για τις πληροφορίες μας.
Η αντίστροφη διαδικασία όπου από το κρυπτογραφημένο κείμενο παράγεται
το αρχικό μήνυμα ονομάζεται αποκρυπτογράφηση (decryption). Με τον όρο
αποκρυπτογράφηση εννοούμε τις διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την
μετατροπή ενός μη κατανοητού κειμένου σε μορφή τέτοια ώστε να γίνεται αντιληπτό.
Με την αποκρυπτογράφηση, λοιπόν, πετυχαίνουμε το διάβασμα ενός
κρυπτογραφημένου μηνύματος, κάνοντας χρήση του αλγορίθμου κρυπτογράφησης
και του κατάλληλου κλειδιού, όπως θα δούμε και παρακάτω.
Αρχικό κείμενο (plaintext) είναι το μήνυμα το οποίο αποτελεί την είσοδο σε
μία διεργασία κρυπτογράφησης.
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Κλειδί (key) είναι ένας αριθμός αρκετών bits που χρησιμοποιείται ως είσοδος
στη συνάρτηση κρυπτογράφησης.
Κρυπτογραφημένο κείμενο (ciphertext) είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής
ενός κρυπτογραφικού αλγόριθμου πάνω στο αρχικό κείμενο.

2.3 Eίδη κρυπτοσυστημάτων
Το σύνολο διαδικασιών κρυπτογράφησης – αποκρυπτογράφησης ονομάζεται
κρυπτοσύστημα. Το κρυπτοσύστημα αποτελείται από μία πεντάδα (P,C,K,E,D). Τα
P, C, K είναι πεπερασμένα σύνολα που ονομάζονται, αντίστοιχα, χώρος των καθαρών
κειμένων, χώρος των κρυπτογραφημένων κειμένων και χώρος των κλειδιών. Τα
σύνολα E και D είναι οικογένειες συναρτήσεων της μορφής
Ek : P→ C και Dk: C→ P , k є K.
Οι συναρτήσεις E και D καλούνται συνάρτηση κρυπτογράφησης και συνάρτηση
αποκρυπτογράφησης που αντιστοιχούν στο κλειδί k. Επίσης, για κάθε e є K, υπάρχει
d є Κ έτσι ώστε για κάθε p є Ρ να ισχύει
Dd (Ee(p)) = p.
Η συνάρτηση Εe είναι ένεση. Σε κάθε ζεύγος (e, d) που ικανοποιεί αυτήν την σχέση,
το e καλείται κλειδί κρυπτογράφησης και το d κλειδί αποκρυπτογράφησης.
Τα κρυπτοσυστήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα συστήματα
συμμετρικής κρυπτογραφίας και τα κρυπτοσυστήματα ασύμμετρης κρυπτογραφίας ή
δημοσίου κλειδιού. Παρόλο που στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα
ασύμμετρα κρυπτοσυστήματα, αξίζει να αναφέρουμε επιγραμματικά και τα δύο είδη
των σύγχρονων κρυπτοσυστημάτων.

2.4 Συμμετρική κρυπτογραφία
Βασικό χαρακτηριστικό της συμμετρικής κρυπτογραφίας είναι η ύπαρξη ενός και
μοναδικού κλειδιού, το λεγόμενο μυστικό ή συμμετρικό κλειδί το οποίο είναι γνωστό
και στον αποστολέα αλλά και στον παραλήπτη. Με την χρήση αυτού του κλειδιού
πραγματοποιείται τόσο η διαδικασία της κρυπτογράφησης όσο και της
αποκρυπτογράφησης της πληροφορίας. Η διαδικασία της κρυπτογράφησης, έχοντας
ως είσοδο το αρχικό ή σαφές κείμενο (plaintext) το οποίο και κρυπτογραφεί με το
συμμετρικό κλειδί e, παράγει ένα κείμενο σε ακατανόητη μορφή, το λεγόμενο
κρυπτογράφημα (ciphertext). Ο παραλήπτης, στη συνέχεια, αποκρυπτογραφεί το
κρυπτογραφημένο κείμενο κάνοντας χρήση του ίδιου κλειδιού e με αποτέλεσμα να
μπορεί να ανακτήσει την πληροφορία.
Συμμετρικό λοιπόν ονομάζεται ένα τέτοιο κρυπτοσύστημα, όπου το κλειδί
κρυπτογράφησης e είναι ίδιο με το κλειδί αποκρυπτογράφησης d. Όμως συμμετρικό
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λέγεται επίσης και το κρυπτοσύστημα όπου το κλειδί αποκρυπτογράφησης d μπορεί
να υπολογιστεί εύκολα από το κλειδί κρυπτογράφησης e.
Κρίνεται επιπλέον απαραίτητη η ανταλλαγή του κλειδιού μέσα από ένα
ασφαλές κανάλι επικοινωνίας, πριν ακόμα αρχίσει η επικοινωνία μεταξύ των δύο
μελών. Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, το πρόβλημα που ελλοχεύει, στην
περίπτωση ενός συμμετρικού κρυπτοσυστήματος, είναι η ασφαλής μετάδοση του
κλειδιού το οποίο στη συνέχεια θα πρέπει να παραμείνει μυστικό.
Η διαδικασία της συμμετρικής κρυπτογραφίας φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Σχήμα 1. Η συμμετρική κρυπτογραφία

Ένας από τους παλαιότερους αλγόριθμους συμμετρικής κρυπτογραφίας που
χρησιμοποιήθηκαν ήταν ο αλγόριθμος του Καίσαρα, ενώ σήμερα υπάρχουν οι
αλγόριθμοι DES, IDEA, RC5 και AES.
Η συμμετρική κρυπτογραφία θεωρείται ιδιαίτερα γρήγορη με μικρές
απαιτήσεις σε μνήμη και υπολογιστική ισχύ. Η ανάγκη όμως επίτευξης μιας
ασφαλούς ζεύξης ανάμεσα σε αποστολέα – παραλήπτη με σκοπό την μεταφορά του
συμμετρικού κλειδιού αποτελεί ένα βασικό μειονέκτημα της συμμετρικής
κρυπτογραφίας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που ο αποστολέας και παραλήπτης δεν
γνωρίζονται. Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα αφορά στη δυσκολία κλιμάκωσης της
μεθόδου. Για την επικοινωνία n χρηστών, απαιτούνται n(n-1)/2 μοναδικά
συμμετρικά κλειδιά. Είναι προφανές ότι το πρόβλημα διαχείρισης των κλειδιών
γίνεται ακόμα μεγαλύτερο καθώς κάθε κλειδί πρέπει περιοδικά να αντικαθίσταται με
κάποιο καινούργιο με σκοπό την μείωση των δεδομένων που κρυπτογραφούνται με
το ίδιο κλειδί.

21

2.5 Ασύμμετρη κρυπτογραφία ή Κρυπτογραφία
Δημοσίου Κλειδιού
Η βασική ιδέα της ασύμμετρης κρυπτογραφίας είναι ότι ο αποστολέας και ο
παραλήπτης του μηνύματος δεν μοιράζονται ένα κοινό μυστικό κλειδί, όπως γίνεται
στην περίπτωση της συμμετρικής κρυπτογραφίας, αλλά διαθέτουν διαφορετικά
κλειδιά για κάθε διαφορετική λειτουργία. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται δύο
κλειδιά, το μεν πρώτο για την κρυπτογράφηση, το δε για την αποκρυπτογράφηση.
Το πρώτο ασύμμετρο κρυπτοσύστημα ή κρυπτοσύστημα δημοσίου κλειδιού
προτάθηκε στα 1978 από τους Rivest, Shamir και Adleman. Ας σημειωθεί ότι μία
εκδοχή του είχε προταθεί από τους Cocks και Ellis το 1973, στα πλαίσια της εργασίας
του σε μυστική αγγλική υπηρεσία και η ανακάλυψη αυτή έγινε δημόσια γνωστή το
2003. Βασίζεται στην ύπαρξη ενός ζεύγους κλειδιών, το δημόσιο και ιδιωτικό κλειδί.
Το δημόσιο κλειδί μπορεί να είναι γνωστό και διαθέσιμο σε οποιονδήποτε, να
ανακοινώνεται ακόμη και σε όλη τη διαδικτυακή κοινότητα, σε αντίθεση με το
ιδιωτικό που κρατείται μυστικό. Τα δύο αυτά κλειδιά, αν και έχουν κάποια
μαθηματική σχέση μεταξύ τους, εντούτοις η γνώση του δημοσίου κλειδιού δεν
επιτρέπει την παραγωγή ή τον υπολογισμό του ιδιωτικού. Το δημόσιο κλειδί είναι
αυτό που χρησιμοποιείται κατά την κρυπτογράφηση των δεδομένων ενώ το ιδιωτικό
για την αποκρυπτογράφηση.
Η κρυπτογράφηση δημοσίου κλειδιού κατορθώνει να επιλύσει τα ιδιαιτέρως
κρίσιμα, για τις ψηφιακές επικοινωνίες, προβλήματα που παρουσιάζονται στους
κρυπτογραφικούς αλγόριθμους συμμετρικού κλειδιού. Επί παραδείγματι, ανοίγουν
νέους δρόμους για εφαρμογές της κρυπτογράφησης (ηλεκτρονικά μηνύματα,
διαδικτυακές αγορές κοκ) σε περιπτώσεις όπου είτε ο αποστολέας δεν γνωρίζει καν
τον παραλήπτη, είτε απέχει από αυτόν αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα, είτε όταν δεν
υπάρχει μεταξύ τους ασφαλές κανάλι.
Ας υποθέσουμε ότι ο Α θέλει να επικοινωνήσει με τον Β. Τότε θα πρέπει να
κρυπτογραφήσει το μήνυμα, χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί κρυπτογράφησης e
του Β, ο οποίος στη συνέχεια το αποκρυπτογραφεί με την χρήση του ιδιωτικού του
κλειδιού d. Κανένας άλλος, παρά μόνο ο Β γνωρίζει το κλειδί d.
Οι δυνατότητες της ασύμμετρης κρυπτογραφίας οδήγησαν στη δημιουργία
των ψηφιακών υπογραφών και ακολούθως στην ανάπτυξη της Υποδομής Δημόσιου
Κλειδιού (Public Key Infrastructure) και στα Ψηφιακά Πιστοποιητικά .
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Σχήμα 2. Ένα δημόσιο κλειδί 1024 bits το οποίο αναπαρίσταται ως μία ακολουθία αλφαριθμητικών
χαρακτήρων.

2.5.1 Δημιουργία κλειδιών

Σχήμα 3. Τρόπος λειτουργίας της γεννήτριας κλειδιών.

Η δημιουργία του δημόσιου και του ιδιωτικού κλειδιού γίνεται από ειδικές
συναρτήσεις οι οποίες δέχονται ως είσοδο έναν μεγάλο τυχαίο αριθμό και στην έξοδο
παράγουν το ζεύγος των κλειδιών. Είναι προφανές ότι όσο πιο τυχαίος είναι ο
αριθμός που παρέχεται ως είσοδος στη γεννήτρια κλειδιών τόσο πιο ασφαλή είναι τα
κλειδιά που παράγονται.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του δημόσιου και του ιδιωτικού κλειδιού είναι τα
εξής [29]:
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Κάθε κλειδί είναι γραμμένο με το δυαδικό σύστημα αρίθμησης.
Ένα ειδικό πρόγραμμα λογισμικού είναι υπεύθυνο για την ταυτόχρονη
παραγωγή και των δύο κλειδιών.
 Τα κλειδιά δεν είναι ταυτόσημα. Παρόλα αυτά σχετίζονται κατά μοναδικό
τρόπο έτσι ώστε για κάθε κλειδί να υπάρχει το αντίστοιχο «ταίρι» του, χωρίς
βέβαια να είναι δυνατή η παραγωγή του ενός από το άλλο.
 Η διαδικασία παραγωγής τους εξασφαλίζει ότι δεδομένα που έχουν
κρυπτογραφηθεί με κάποιο συγκεκριμένο δημόσιο κλειδί μπορούν να
αποκρυπτογραφηθούν μόνο με την χρήση του αντίστοιχου ιδιωτικού.
 Κάθε χρήστης του συστήματος δημοσίου κλειδιού έχει στη διάθεση του δικό
του ζεύγος δημόσιου και ιδιωτικού κλειδιού.
 Το ιδιωτικό κλειδί κρατείται μυστικό και χρησιμοποιείται για την ψηφιακή
υπογραφή των μηνυμάτων του χρήστη.
 Το δημόσιο κλειδί μπορεί να δημοσιοποιείται και να χρησιμοποιείται τόσο
για την κρυπτογράφηση μηνυμάτων όσο και για την πιστοποίηση των
ψηφιακών υπογραφών. Αποθηκεύεται σε «ψηφιακά πιστοποιητικά» τα οποία
εξασφαλίζουν την ακεραιότητα και την αυθεντικότητα του υπογράφοντα.
Τα πλεονεκτήματα της κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού είναι πως η ασφάλεια
βασίζεται στο γεγονός ότι είναι υπολογιστικά αδύνατη η παραγωγή του ιδιωτικού από
το δημόσιο κλειδί και ότι δεν απαιτείται ανταλλαγή του μυστικού κλειδιού, όπως
συμβαίνει στην συμμετρική κρυπτογραφία. Έτσι το ιδιωτικό κλειδί κρατείται μυστικό
και είναι απίθανο να παραποιηθεί. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία πολύ
σημαντική κρυπτογραφική λειτουργία, αυτή της ψηφιακής υπογραφής δεδομένων.
Σε αντίθεση με την συμμετρική, η κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού απαιτεί
πολύ μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ. Ειδικά σε περιπτώσεις μεγάλων μηνυμάτων,
είναι ιδιαίτερα αργή. Γι’ αυτό τον λόγο, στην πράξη πολλές φορές χρησιμοποιείται
ένα συμμετρικό κρυπτοσύστημα για την κρυπτογράφηση ενός μηνύματος και ένα
κρυπτοσύστημα δημοσίου κλειδιού για την αποστολή του κλειδιού που θα
χρησιμοποιηθεί.

2.5.2 Εμπιστευτικότητα
Οι κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι δημοσίου κλειδιού μπορούν να εγγυηθούν
εμπιστευτικότητα (confidentiality), δηλαδή ότι το κρυπτογραφημένο μήνυμα που θα
στείλει ο αποστολέας μέσω του διαδικτύου στον παραλήπτη θα είναι αναγνώσιμο από
αυτόν και μόνο καθώς το ιδιωτικό κλειδί του παραλήπτη το οποίο χρησιμοποιείται
στην αποκρυπτογράφηση είναι γνωστό μονάχα στον ίδιο και σε κανέναν άλλον. Έτσι
διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα του μηνύματος.
Η παραπάνω μέθοδος μπορεί να εξασφαλίσει την εμπιστευτικότητα αλλά όχι
την πιστοποίηση του αποστολέα. Δηλαδή δεν μπορεί να εγγυηθεί την ταυτότητα του
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αποστολέα. Πράγματι, ο αποστολέας μπορεί να δηλώσει ψευδή ταυτότητα και ο
παραλήπτης να νομίσει ότι το συγκεκριμένο μήνυμα προήλθε από άλλο πρόσωπο.

2.5.3 Πιστοποίηση
Χρησιμοποιώντας κατάλληλα τους κρυπτογραφικούς αλγορίθμους δημοσίου κλειδιού
μπορεί να επιτευχθεί πιστοποίηση (authentication), δηλαδή ο παραλήπτης να γνωρίζει
με ασφάλεια την ταυτότητα του αποστολέα. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει ο
αποστολέας να χρησιμοποιήσει το ιδιωτικό του κλειδί για την κρυπτογράφηση του
μηνύματος. Στη συνέχεια στέλνει το μήνυμα στον παραλήπτη και ο τελευταίος
χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί του αποστολέα για την αποκρυπτογράφησή του.
Δεδομένου ότι το ιδιωτικό κλειδί του αποστολέα είναι γνωστό μονάχα στον ίδιο, ο
παραλήπτης μπορεί να είναι σίγουρος για την ταυτότητα του αποστολέα.
Παρότι η παραπάνω μέθοδος εγγυάται την ταυτοποίηση του αποστολέα, δεν
δύναται να εγγυηθεί την εμπιστευτικότητα του μηνύματος. Πράγματι, το μήνυμα
μπορεί να το αποκρυπτογραφήσει οποιοσδήποτε διαθέτει το δημόσιο κλειδί του
αποστολέα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το δημόσιο κλειδί είναι γνωστό σε όλη τη
διαδικτυακή κοινότητα, άρα πρακτικά ο οποιοσδήποτε μπορεί να διαβάσει το
περιεχόμενο του μηνύματος.
2.5.4 Εμπιστευτικότητα και Πιστοποίηση
Συνδυάζοντας τις δύο τεχνικές που παρουσιάστηκαν παραπάνω είναι εφικτό
να επιτύχουμε εμπιστευτικότητα του μηνύματος και πιστοποίηση του αποστολέα.
Δηλαδή αφενός το μήνυμα παραμένει γνωστό μονάχα στον αποστολέα και τον
παραλήπτη και αφετέρου ο παραλήπτης γνωρίζει με ασφάλεια ποιος του έστειλε το
μήνυμα. Για να επιτευχθεί αυτό ο αποστολέας μπορεί να κρυπτογραφήσει το μήνυμα
πρώτα με το δικό του ιδιωτικό κλειδί και στη συνέχεια με το δημόσιο κλειδί του
παραλήπτη. Όταν ο παραλήπτης λάβει το μήνυμα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το
ιδιωτικό του κλειδί για να το αποκρυπτογραφήσει (εμπιστευτικότητα) και στη
συνέχεια να αποκρυπτογραφήσει το αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί
του αποστολέα (πιστοποίηση).
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2.6 Κρυπτανάλυση
Καλούμε κρυπτανάλυση την μελέτη των μαθηματικών μεθόδων οι οποίες επιχειρούν
την αναίρεση της ασφαλούς μετάδοσης της πληροφορίας. Η κρυπτανάλυση
βασίζεται, εκτός των μαθηματικών, και στο γεγονός ότι ο κρυπταναλυτής κατέχει
ικανό πλήθος κρυπτογραφημένων κειμένων που κρυπτογραφήθηκαν με τον ίδιο
τρόπο.
Με τον όρο “κρυπτανάλυση” αναφερόμαστε στη μελέτη για την επινόηση
μεθόδων που εξασφαλίζουν την κατανόηση του νοήματος της κρυπτογραφημένης
πληροφορίας. Ο κρυπτογραφικός αλγόριθμος και το κλειδί που με την χρήση τους
παράχθηκε το κρυπτογραφημένο μήνυμα, είναι άγνωστες ποσότητες για τον
κρυπταναλυτή. Βασικός στόχος του κρυπταναλυτή είναι να βρει το κλειδί, το μήνυμα
ή έναν ισοδύναμο αλγόριθμο που θα τον βοηθά να αναγνώσει το κρυπτογράφημα.
Ένας κρυπταλγόριθμος θεωρείται ότι έχει "σπάσει", αν βρεθεί μια πιθανοκρατική ή
ντετερμινιστική μέθοδος, η οποία αποκαλύπτει το μήνυμα ή το κλειδί με
πολυπλοκότητα μικρότερη από την πολυπλοκότητα της επίθεσης ωμής βίας (brutal
force attack).
Ο τρόπος σχεδίασης ενός σύγχρονου κρυπτοσυστήματος βασίζεται στην αρχή
του Kerkoff η οποία αναφέρει ότι η ασφάλεια ενός κρυπτοσυστήματος δεν πρέπει να
εξαρτάται από την μυστική διαφύλαξη της μεθόδου κρυπτογράφησης, αλλά μόνο από
την μυστική διαφύλαξη του κλειδιού.
Θεωρώντας δεδομένο ότι σε κάθε περίπτωση, ο σκοπός του κρυπταναλυτή
είναι η εύρεση του κλειδιού, οι πλέον συνήθεις τύποι προσβολής ενός
κρυπτοσυστήματος είναι οι εξής:
1. Προσβολή κρυπτογραφημένου κειμένου. Ο κρυπταναλυτής έχει στην κατοχή του
ένα μέρος ή όλο το κρυπτογραφημένο μήνυμα.
2. Προσβολή γνωστού καθαρού κειμένου. Ο κρυπταναλυτής έχει στην κατοχή του
ένα μέρος του μηνύματος που στάλθηκε και το αντίστοιχο κρυπτογραφημένο.
3. Προσβολή επιλεγμένου καθαρού κειμένου. Ο κρυπταναλυτής έχει πρόσβαση για
κάποιο χρονικό διάστημα στο μηχάνημα κρυπτογράφησης. Έτσι, μπορεί να
κρυπτογραφεί επιλεγμένα καθαρά κείμενα χωρίς όμως να γνωρίζει το κλειδί της
κρυπτογράφησης.
4. Προσβολή επιλεγμένου κρυπτογραφημένου κειμένου. Ο κρυπταναλυτής έχει
πρόσβαση για κάποιο χρονικό διάστημα στο μήνυμα αποκρυπτογράφησης. Έτσι,
μπορεί να αποκρυπτογραφεί επιλεγμένα κρυπτογραφημένα κείμενα, χωρίς όμως να
γνωρίζει το κλειδί της αποκρυπτογράφησης.
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2.7 Συναρτήσεις Κατακερματισμού
Ο όρος συνάρτηση κατακερματισμού (hash function) υποδηλώνει ένα
μετασχηματισμό Η ο οποίος παίρνει ως είσοδο ένα μήνυμα m και δίνει ως έξοδο μία
ακολουθία χαρακτήρων h, είναι δηλαδή h  H (m) . Η έξοδος h μιας συνάρτησης
κατακερματισμού ονομάζεται τιμή κατακερματισμού (hash value) ή σύνοψη
μηνύματος (message digest) και έχει συγκεκριμένο μήκος ανάλογα με το είδος του
αλγόριθμου κατακερματισμού που χρησιμοποιείται, συνήθως πολύ μικρότερο από
αυτό του αρχικού μηνύματος (σχήμα 4). Συχνά η σύνοψη του μηνύματος αναφέρεται
και ως «ψηφιακό αποτύπωμα» (digital fingerprint) του εγγράφου.
Μήνυμα
CF65DB5AE23
Συνάρτηση κατακερματισμού

Σχήμα 4. Συνάρτηση κατακερματισμού

Οι σημαντικότερες ιδιότητες των συναρτήσεων κατακερματισμού y  H (x) είναι:
 Η είσοδος x μπορεί να έχει οποιοδήποτε μήκος.
 Η έξοδος y έχει περιορισμένο μήκος.
 Δεδομένου του x και της συνάρτησης H είναι εύκολος ο υπολογισμός του Η(x).
 Η Η(x) είναι μονόδρομη (one way function).
 H Η(x) είναι ελεύθερη σύμπτωσης (collision free).
Μια μονόδρομη συνάρτηση κατακερματισμού είναι μία συνάρτηση κατακερματισμού
στην οποία είναι υπολογιστικά ανέφικτο να υπολογιστεί η αντίστροφή της, δηλαδή το
αρχικό μήνυμα δεν μπορεί να ανακτηθεί από τη σύνοψή του. Επίσης, μία συνάρτηση
κατακερματισμού είναι συνάρτηση ελεύθερη σύμπτωσης (ή ελεύθερη σύγκρουσης),
εάν είναι υπολογιστικά ανέφικτο να βρούμε μηνύματα x1 ≠ x2 τέτοια ώστε Η(x1) =
Η(x2). Εάν βρεθούν δύο διαφορετικά μηνύματα με την ίδια σύνοψη, τότε λέμε ότι
υπάρχει σύγκρουση (collision).
Οι πιο γνωστοί αλγόριθμοι κατακερματισμού είναι οι MD5 με σύνοψη 128
bits, o SHA-1 με σύνοψη 160 bits και ο RIPEMD-160 με σύνοψη 160 bits. Οι νέες
εκδόσεις του αλγορίθμου SHA, SHA-256, SHA-384 και SHA-512 δίνουν σύνοψη
μηνύματος 256, 384 και 512 bits αντίστοιχα [29].
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2.8 Ψηφιακές Υπογραφές
Η ψηφιακή υπογραφή (digital signature) είναι για τον ηλεκτρονικό κόσμο ότι η
χειρόγραφη υπογραφή για τον πραγματικό. Επιβεβαιώνει την ταυτότητα του
υπογράφοντος αλλά και την ακεραιότητα των πληροφοριών που έχουν υπογραφεί.
Επίσης η ψηφιακή υπογραφή μπορεί να θεωρηθεί πιο ασφαλής από την χειρόγραφη,
αφού η πλαστογραφία στον ηλεκτρονικό κόσμο είναι υπολογιστικά αδύνατη. Η
δημιουργία μιας ψηφιακής υπογραφής είναι δύσκολα επιτεύξιμη με την συμβατική,
συμμετρική κρυπτογραφία. Γι’ αυτό και η έννοια της ψηφιακής υπογραφής είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της ασύμμετρης κρυπτογραφίας. Για να
δημιουργηθεί λοιπόν, αλλά και για να επαληθευτεί μια ψηφιακή υπογραφή,
χρειάζεται ένα ζεύγος κλειδιών, δημόσιο και ιδιωτικό του υπογράφοντος, και μια
συνάρτηση κατακερματισμού.
Σχήμα ψηφιακής υπογραφής: Ένα σχήμα ψηφιακής υπογραφής είναι η
πεντάδα (P, Y, K, S, V), όπου P, Y, K είναι πεπερασμένα σύνολα και ονομάζονται
αντίστοιχα χώρος των μηνυμάτων, χώρος των υπογραφών και χώρος των κλειδιών.
Τα σύνολα S και V είναι οικογένειες συναρτήσεων της μορφής
sigk : P → Y και verk : P Y → {0,1},
όπου k K
και ονομάζονται αντίστοιχα συνάρτηση υπογραφής και συνάρτηση επαλήθευσης, που
αντιστοιχούν στο κλειδί k.
Για κάθε (x, y) P Y, το οποίο καλείται υπογεγραμμένο μήνυμα, ισχύει
1
αν sigk(x) = y
verk (x,y) =
0
αν sigk(x) ≠ y
Για κάθε k K οι τιμές των συναρτήσεων sigk και verk πρέπει να υπολογίζονται σε
πολυωνυμικό χρόνο. Επιπλέον, για να είναι ασφαλές το σχήμα της ψηφιακής
υπογραφής, θα πρέπει για κάθε x P να είναι υπολογιστικά ανέφικτη η εύρεση ενός y
Υ, χωρίς την χρήση της συνάρτησης sigk , ώστε να ισχύει ver (x,y) = 1.
Ο χρήστης Α επιλέγει ένα k K, δημοσιοποιεί την verk , ενώ κρατά μυστική
την sigk. Ο χρήστης Β, έχοντας στα χέρια του το υπογεγραμμένο μήνυμα (x, y), και
επιθυμώντας να διαπιστώσει ότι πράγματι ο αποστολέας του μηνύματος είναι ο Α,
υπολογίζει την τιμή ver (x,y) . Έτσι, αν ver (x,y) = 1, επιβεβαιώνεται η γνησιότητα
του μηνύματος. Ένας τρίτος, προσποιούμενος τον Α, δεν είναι σε θέση να στείλει το
υπογεγραμμένο μήνυμα (x,y) στον Β διότι δεν γνωρίζει την sigk και επομένως δεν
μπορεί να βρει y Υ τέτοιο ώστε ver (x,y) = 1.
Γίνεται κατανοητό λοιπόν ότι η ψηφιακή υπογραφή είναι ένα εργαλείο που
εξασφαλίζει την πιστοποίηση αυθεντικότητας του αποστολέα αλλά και την
ακεραιότητα των δεδομένων που στέλνονται. Η πιστοποίηση αυθεντικότητας
εξασφαλίζεται όμως με την προϋπόθεση ότι το ζεύγος δημόσιου – ιδιωτικού κλειδιού
που χρησιμοποιείται ανήκει πράγματι σε εκείνον που υποστηρίζει ότι είναι ο
αποστολέας του μηνύματος. Το πρόβλημα που παρουσιάζεται μπορεί να ξεπεραστεί
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με τη χρήση ψηφιακών εγγράφων που ονομάζονται ψηφιακά πιστοποιητικά (digital
certificates).
Εκτός από την πιστοποίηση αυθεντικότητας και την εξασφάλιση της
ακεραιότητας των δεδομένων που στέλνονται, στα προτερήματα της ψηφιακής
υπογραφής θα πρέπει να προστεθεί και η δυνατότητα καθολικής επαλήθευσής της,
αφού ο καθένας, που έχει πρόσβαση στο δημόσιο κλειδί του αποστολέα, μπορεί να
την επαληθεύσει. Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα είναι η ευκολία στη
δημιουργία και στην επαλήθευση της, αφού και τα δύο επιτυγχάνονται με τη χρήση
απλών και σχετικά εύκολων υπολογιστικών μηχανισμών.
Το σχήμα 5 περιγράφει τις διαδικασίες δημιουργίας και επαλήθευσης μιας
ψηφιακής υπογραφής.

Σχήμα 5. Δημιουργία και επαλήθευση ψηφιακής υπογραφής

Όπως φαίνεται και στο σχήμα 5, αρχικά ο αποστολέας και υπογράφων του μηνύματος
δημιουργεί, με χρήση μιας συνάρτησης κατακερματισμού, μια σύνοψη του
μηνύματος που θέλει να στείλει. Στη συνέχεια κρυπτογραφεί τη σύνοψη κάνοντας
χρήση του ιδιωτικού του κλειδιού, που μόνο αυτός κατέχει. Το αποτέλεσμα της
κρυπτογράφησης αυτής είναι η ψηφιακή υπογραφή του αποστολέα. Το αρχικό
μήνυμα στέλνεται στον παραλήπτη μαζί με την ψηφιακή υπογραφή. Από την πλευρά
του τώρα ο παραλήπτης παράγει επίσης μια σύνοψη του μηνύματος που έλαβε,
κάνοντας χρήση της ίδιας συνάρτησης κατακερματισμού. Στη συνέχεια
αποκρυπτογραφεί με το δημόσιο κλειδί του αποστολέα, που είναι ελεύθερα
διαθέσιμο, την ψηφιακή υπογραφή και συγκρίνει τα αποτελέσματα με τη σύνοψη του
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μηνύματος που παρήγαγε. Αν ταιριάζουν, τότε η ψηφιακή υπογραφή έχει
επαληθευτεί. Αν όχι, τότε ή το περιεχόμενο του μηνύματος έχει αλλοιωθεί ή το
δημόσιο κλειδί δεν ταιριάζει με το ιδιωτικό κλειδί του παραλήπτη, δηλαδή η ψηφιακή
υπογραφή είναι ψεύτικη.

2.9 Ψηφιακά Πιστοποιητικά (Digital Certificates)
Η βασική αρχή που επιτρέπει στην τεχνολογία δημοσίου κλειδιού να κλιμακώνεται
είναι το γεγονός ότι τα δημόσια κλειδιά μπορούν να είναι ελεύθερα διαθέσιμα
ανάμεσα σε ένα σύνολο οντοτήτων, που θέλει να τα χρησιμοποιήσει για να κάνει
χρήση υπηρεσιών ασφαλείας, όπως είναι η κρυπτογράφηση και η αποκρυπτογράφηση
δεδομένων και η ψηφιακή υπογραφή.
Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά μια τέτοια
τεχνολογία θα πρέπει να πληρούνται δύο βασικές προϋποθέσεις:


Η διασφάλιση της ακεραιότητας του δημοσίου κλειδιού

 Η αξιόπιστη σύνδεση του δημοσίου κλειδιού με το νόμιμο κάτοχο του.
Σε ένα περιβάλλον Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού οι δύο παραπάνω προϋποθέσεις
πληρούνται με τη χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά
εκδίδονται από μία Τρίτη Έμπιστη Οντότητα (Trusted Third Party) που ονομάζεται
Αρχή Έκδοσης Πιστοποιητικών (Certification authority-CA).
Ένα ψηφιακό πιστοποιητικό (digital certificate), ή αλλιώς ένα πιστοποιητικό
δημοσίου κλειδιού (public key certificate), είναι ένα ψηφιακά υπογεγραμμένο
έγγραφο που συνδέει την τιμή ενός δημοσίου κλειδιού με την ταυτότητα μίας
οντότητας όπως πρόσωπο, οργανισμός ή υπηρεσία στην οποία ανήκει το αντίστοιχο
ιδιωτικό κλειδί. Υπογράφοντας το πιστοποιητικό, η Αρχή Πιστοποίησης (CA)
βεβαιώνει ότι το ιδιωτικό κλειδί που αντιστοιχεί στο δημόσιο κλειδί του
πιστοποιητικού, βρίσκεται στην κατοχή της οντότητας που αναφέρεται στο
πιστοποιητικό.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι ψηφιακών πιστοποιητικών μεταξύ των οποίων είναι:


Χ.509 πιστοποιητικά δημοσίου κλειδιού



SPKI (Simple Public Key Infrastructure) πιστοποιητικά

 PGP (Pretty Good Privacy) πιστοποιητικά
Καθένας από τους τύπους πιστοποιητικών που αναφέρονται παραπάνω έχει
διαφορετική δομή. Από τους παραπάνω τύπους πιστοποιητικών ο Χ.509 είναι εκείνος
με την μεγαλύτερη αποδοχή.
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3 Κρυπτογράφηση και
Υπογραφή RSA
Στο κεφάλαιο 3 γίνεται μία αναλυτική μελέτη του κρυπτοσυστήματος RSA και
περιγραφή των λειτουργιών του. Δίνεται επίσης ιδιαίτερη έμφαση στις ψηφιακές
υπογραφές RSA. Επιπλέον θα αναφερθούμε στην επιτάχυνση των λειτουργιών του
κρυπτοσυστήματος με την χρήση του Κινεζικού Θεωρήματος των υπολοίπων (CRT)
και των Montgomery αλγορίθμων βασιζόμενοι στο βιβλίο του κ. Πουλάκη Δ. [27] και
στην διπλωματική εργασία του κ. Στεφανή Π. [30].

3.1 Κρυπτογράφηση RSA
Το 1978 οι Ron Rivest, Adi Shamir, Len Adleman πρότειναν τον αλγόριθμο RSA ο
οποίος είναι κατάλληλος για κρυπτογράφηση δεδομένων και δημιουργία ψηφιακών
υπογραφών.
Τα βήματα για την κατασκευή των κλειδιών περιγράφονται παρακάτω:
1. Επιλέγονται δύο μεγάλοι πρώτοι αριθμοί, p και q (μεγαλύτεροι από 10100)
2. Υπολογίζονται n= p∙q και φ(n) = (p-1)(q-1) (όπου φ η συνάρτηση του Euler).
Ο n ονομάζεται υπόλοιπο RSA (RSA modulus).
3. Επιλέγεται ένας πρώτος αριθμός ως προς τον φ(n) ο οποίος ονομάζεται e.
4. Υπολογίζεται ο d έτσι ώστε de = 1 (mod φ(n)).
5. Το δημόσιο κλειδί αποτελείται από το ζευγάρι (e,n) και το ιδιωτικό κλειδί
από το d.
Τα βήματα για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση ενός κειμένου m, όπως
αναφέρονται στο [27], περιγράφονται παρακάτω:
1. Εφόσον το κείμενο προς κρυπτογράφηση μεταφράζεται σε μία σειρά από
δυαδικά ψηφία (bits), διαιρείται σε μπλοκ, έτσι ώστε κάθε μήνυμα κειμένου,
m, να ανήκει στο διάστημα 0 ≤ m < n. Αυτό γίνεται με ομαδοποίηση του
κειμένου σε μπλοκ μήκους k bits, όπου ο k είναι ο μεγαλύτερος ακέραιος,
έτσι ώστε να ισχύει η σχέση 2k < n.
2. Στη συνέχεια υπολογίζεται το κρυπτογραφημένο κείμενο c, όπου
c = me (mod n).
3. Για την αποκρυπτογράφηση του κειμένου c, υπολογίζεται το
m = cd (mod n), όπου το m είναι το αρχικό κείμενο.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. Ας υποθέσουμε ότι ο Α διαλέγει τους πρώτους p = 17 και q = 31.
Υπολογίζουμε
n = pq = 17∙ 31 = 527
και
φ(n) = 480 .
O Α επιλέγει έναν αριθμό ο οποίος είναι το κλειδί αποκρυπτογράφησης, έστω e = 7.
Σημειώνεται ότι (480,7) = 1. Χρησιμοποιώντας τον εκτεταμένο αλγόριθμο του
Ευκλείδη ο Α βρίσκει ότι το κλειδί αποκρυπτογράφησης είναι το d = 343. Οπότε, το
δημόσιο κλειδί του Α είναι το ζεύγος (527, 7) και το ιδιωτικό κλειδί ο ακέραιος d =
343.
Στη συνέχεια, ας υποθέσουμε ότι ο Β θέλει να στείλει στον Α το μήνυμα m =
21. Χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί του Α, ο Β κάνει τον εξής υπολογισμό:
me ≡ 217 ≡ 1801088541 ≡ 166 (mod 527)
Οπότε το κρυπτογραφημένο κείμενο που στέλνει ο Β στον Α είναι ο αριθμός c = 166.
O A αποκρυπτογραφεί το c κάνοντας τον εξής υπολογισμό:
cd ≡ 166343 ≡ 21 (mod 527).

3.2 Ταχύτερη Αποκρυπτογράφηση
Σ’ αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε μία ταχύτερη μέθοδο αποκρυπτογράφησης
με την χρήση της παρακάτω πρότασης, η απόδειξη της οποίας παρουσιάζεται στο
[27].
Πρόταση 3.2.1. Ας είναι n1, … , nk θετικοί ακέραιοι ≥ 2, πρώτοι μεταξύ τους ανά
δύο και α1, … , ακ ακέραιοι με 0 ≤ αi ≤ ni ( i = 1, …, k). Θέτουμε n = n1 … nk . Το
σύστημα γραμμικών ισοτιμιών
x ≡ αi (mod ni) ( i = 1, …, k)
έχει μοναδική λύση (modn) η οποία μπορεί να υπολογιστεί σε χρόνο Ο(μήκος (n)2).
Έστω ότι επιθυμούμε να αποκρυπτογραφήσουμε το κείμενο c. Θεωρούμε ότι dp και
dq οι αντιπρόσωποι της κλάσης του d (mod p – 1) και (mod q – 1) μέσα στα
συστήματα υπολοίπων {0,1, … , p - 2} και {0,1, … , q - 2}, αντίστοιχα. Επίσης έστω
cp {0,1, … , p - 1} και cq {0,1, … , q - 1}, με
c ≡ cp (mod p) και c ≡ cq (mod q).
Υπολογίζουμε ακεραίους mp, mq με 0 ≤ mp ≤ p – 1 , 0 ≤ mq ≤ q – 1 και
mp ≡

(mod p) , mq ≡

(mod q).

Τότε υπάρχει μοναδικός ακέραιος m με 0 ≤ m ≤ n και
m ≡ mp (mod p) , m ≡ mq (mod q).
επομένως
m ≡ c d (mod p) , m ≡ c d (mod q) ,
από όπου m ≡ c d (mod n). Έτσι, η αποκρυπτογράφηση του c είναι o m.
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Ο ακέραιος m μπορεί να υπολογιστεί με την βοήθεια του εκτεταμένου αλγόριθμου
του Ευκλείδη, ο οποίος δίνει ακεραίους u και υ, έτσι ώστε
up + υq = 1.
Οπότε, ο ακέραιος m με 0 ≤ m < n και
m ≡ mp up + mq υq (mod n)
είναι ο ζητούμενος ακέραιος.
Θεωρούμε ότι το μήκος των p, q είναι περίπου ίσο με k/2 και το μήκος του d
περίπου ίσο με k. Τότε, ο χρόνος υπολογισμού των mp και mq είναι ≤ Ck3 / 4.
Επίσης, ο χρόνος υπολογισμού των cp και cq είναι ≤ k ( k/2 +1). Ο χρόνος
υπολογισμού των κλάσεων up και υq (mod n), καθώς αυτές έχουν υπολογιστεί πριν
αρχίσει η διαδικασία αποκρυπτογράφησης, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν. Επιπλέον ο
χρόνος υπολογισμού mp up + mq υq (mod n) απαιτεί χρόνο < 3 k2 . Επομένως, ο
χρόνος αποκρυπτογράφησης είναι ≤ C k3 / 4 + 4k2 . Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο
χρόνος αποκρυπτογράφησης, που μόλις παρουσιάσαμε, είναι 4 φορές μικρότερος από
τον αντίστοιχο της κλασσικής μεθόδου [27].

3.3 Υπογραφή RSA
Το κρυπτοσύστημα RSA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ενός
σχήματος ψηφιακής υπογραφής. Έστω λοιπόν το δημόσιο κλειδί RSA (n,e) και το
ιδιωτικό κλειδί d. Τότε η συνάρτηση κρυπτογράφησης Εe και αποκρυπτογράφησης Dd
ορίζονται από τις σχέσεις Εe (x) = xe και Dd (x) = xd, για κάθε x Zn, αντίστοιχα.
Παρατηρούμε ότι για κάθε x Zn ισχύει
Εe (Dd (x)) = x.
Η συνάρτηση υπογραφής είναι η Dd και η αντίστοιχη συνάρτηση
επαλήθευσης ορίζεται από την σχέση
verd ( x, y) = 1 ⇔ ye = x.
Το σχήμα υπογραφής RSA το οποίο δημοσιεύθηκε από τους Rivest, Shamir
και Adleman, ήταν η πρώτη ουσιαστικά υπογραφή που χρησιμοποίησε την τεχνική
του δημόσιου κλειδιού. Η ασφάλεια αυτού του συστήματος βασίζεται κυρίως στην
δυσκολία παραγοντοποίησης ακεραίων.
Θα δώσουμε στη συνέχεια ένα παράδειγμα παραγωγής και επαλήθευσης
υπογραφής RSA, όπου ο Α υπογράφει ένα μήνυμα m. Ο Β μπορεί να επαληθεύσει
την υπογραφή του Α και να ανακτήσει το μήνυμα m μέσω της υπογραφής.
Παράδειγμα. Έστω p = 7927 και q = 7927 και θα είναι n = 55465219. Διαλέγοντας
e = 5, βρίσκουμε ότι d = 44360237. Επομένως το δημόσιο κλειδί του Α είναι
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(55465219, 5) και το ιδιωτικό κλειδί είναι το d = 44360237. Θεωρούμε ότι
m = 31229978.
Παραγωγή της υπογραφής. Ο Α υπολογίζει την υπογραφή s για το μήνυμα m
s = md mod n = 3122997844360237 mod 55465219 = 30729435.
Στη συνέχεια, στέλνει στον Β το ζεύγος (31229978, 30729435).
Επαλήθευση υπογραφής. Για να επαληθευτεί η υπογραφή του Α και να ανακτήσει ο
Β το μήνυμα m, ο Β υπολογίζει
se mod n = 307294355 (mod 55465219 ) = 31229978 ( mod 55465219).
Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφέρουμε την περίπτωση της υπαρκτής
πλαστογραφίας [27]. Πρόκειται για έναν τύπο επίθεσης στο σχήμα υπογραφής, όπου
κάποιος επιχειρεί να μας εξαπατήσει. Στην υπαρκτή πλαστογραφία, ο αντίπαλος
είναι ικανός να παράξει μια έγκυρη υπογραφή για τουλάχιστον ένα μήνυμα. Δηλαδή,
ο αντίπαλος δημιουργεί ένα ζευγάρι (x, y) όπου x είναι το μήνυμα, y είναι η
υπογραφή και ver k(x, y) = αληθής. Το μήνυμα x δεν θα πρέπει να έχει υπογραφεί
από τον Α στο παρελθόν. Με την χρήση της συνάρτησης επαλήθευσης του Β,
πιστοποιείται ότι το μήνυμα προήλθε από τον Α. Γίνεται φανερό λοιπόν ότι ο νόμιμος
υπογράφων συμμετέχει στην απάτη άθελά του.
Το σχήμα ψηφιακής υπογραφής RSA έχει την ακόλουθη πολλαπλασιαστική
ιδιότητα: έστω ότι s1 = m1 d mod n και s2 = m2 d mod n είναι αντίστοιχα οι υπογραφές
για τα μηνύματα m1 και m2 τότε η s = s1 s2 mod n = (m1 m2) mod n.
Η χρήση των συναρτήσεων κατακερματισμού αποτελούν ένα μέτρο
προστασίας. Τότε η υπογραφή του μηνύματος m είναι η s ≡ h(x)d (mod n) , όπου
h(x) η, μοναδικής κατεύθυνσης και δημοσίως γνωστή, συνάρτηση κατακερματισμού
h : {0,1}* → { 0, … , n – 1}. Είναι σημαντικό η συνάρτηση κατακερματισμού, να
μην έχει την πολλαπλασιαστική ιδιότητα , δηλαδή για οποιαδήποτε m1 , m2 να ισχύει
h (m1 m2) ≠ h (m1) h(m2) .
Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι η συνάρτηση είναι ελεύθερης σύμπτωσης τότε δεν είναι
δυνατόν ένα υπογεγραμμένο μήνυμα (x , h(x)d) να αντικατασταθεί από ένα άλλο ( y ,
h(y)d) με h(x) = h(y). Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση της συνάρτησης
κατακερματισμού μειώνει το μήκος του μηνύματος και κατά συνέπεια καθιστά πιο
οικονομική την αποστολή του [27].

3.4 RSA και Παραγοντοποίηση
Η ασφάλεια του αλγορίθμου οφείλεται στην δυσκολία της παραγοντοποίησης
μεγάλων αριθμών. Η πιο συνηθισμένη επίθεση στο RSA είναι η παραγοντοποίηση
του n, αφού ο υπολογισμός του d από το δημόσιο κλειδί (n,e) είναι ισοδύναμος με την
εύρεση των παραγόντων του n.
Έστω ότι γνωρίζουμε το φ(n) τότε, επειδή είναι
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n – φ(n) + 1 = pq – (p – 1) (q – 1) + 1 = p + q
κατασκευάζοντας το τριώνυμο x2 – (n – φ(n) + 1) x + n = 0, μπορούμε να βρούμε τα
p και q, τα οποία είναι οι λύσεις του τριωνύμου. Αν γνωρίζουμε ένα από τα p και q
(έστω το p) τότε μπορούμε να υπολογίσουμε και το άλλο (αφού q = n : p). Συνεπώς, η
γνώση των p,q οδηγεί στον υπολογισμό του d.
Αντιστρόφως, εάν γνωρίζουμε το ιδιωτικό κλειδί d, τότε μπορούμε να
υπολογίσουμε τους πρώτους παράγοντες p, q του n όπως θα δείξουμε παρακάτω.
Θέτουμε
s = max { n N : 2n / (ed – 1) }
και
k =

(1)

Αξίζει να αναφέρουμε το παρακάτω θεώρημα, η απόδειξη του οποίου παρουσιάζεται
στο [27].
Θεώρημα 3.4.1. Για κάθε ζεύγος πρώτων μεταξύ τους φυσικών αριθμών α, n
τέτοιων ώστε ordp (αk ) ≠ ordq (αk ) , (n = pq), όπου το k δίνεται από την σχέση (1)
ισχύει
gcd (
– 1 , n ) = q ή p , όταν r < s.
Επιπλέον υπάρχουν τουλάχιστον ( p – 1 )(q – 1) / 2 τέτοιοι φυσικοί αριθμοί α στο
διάστημα [1, n]. Συνεπώς, η πιθανότητα να επιλέξουμε έναν τέτοιο αριθμό μετά από r
επαναλήψεις είναι τουλάχιστον 1 –

.

Ο αλγόριθμος παραγοντοποίησης του n δοθέντος ιδιωτικού κλειδιού d
παρουσιάζεται στη συνέχεια.


Επιλέγουμε τυχαίο a [1,n].



Ορίζουμε k όπως στην (1).



Υπολογίζουμε : gcd (



Αν gcd (

– 1 , n ) για r < s.

– 1 , n ) = 1 για κάθε r < s, επιλέγουμε άλλο α,



Διαφορετικά, αν υπάρχει ro : gcd (
– 1 , n ) > 1, τότε
gcd (
– 1 , n ) = p.
Επομένως, το να υπολογίσουμε το d από το κλειδί (n, e) είναι τουλάχιστον όσο
δύσκολο είναι να παραγοντοποιήσουμε το n. Είναι προφανές λοιπόν ότι το n πρέπει
να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο, έτσι ώστε το σύστημα RSA να παραμένει
ασφαλές. Κατά συνέπεια ο ακέραιος n και κατ’ επέκταση οι παράγοντές του p και q
θα πρέπει να πληρούν μερικούς περιορισμούς έτσι ώστε η παραγοντοποίηση του n να
είναι δύσκολη. Για παράδειγμα, αν ο p – 1 είναι γινόμενο μικρών πρώτων, τότε η
μέθοδος του p – 1 του J. Pollard [27] δίνει σχετικά εύκολα την παραγοντοποίηση του
n.
Έτσι, οι παράγοντες p και q θα πρέπει να είναι ίδιου περίπου μήκους,
μεγαλύτερο από 1024 bits και να μην είναι κάποιας ειδικής μορφής π.χ. πρώτοι του
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Fermat ή πρώτοι του Mersenne. Η παραγοντοποίηση του n με την χρήση των
σύγχρονων αλγορίθμων θα πρέπει να είναι πρακτικά αδύνατη.
Η κατασκευή των πρώτων p και q γίνεται με τη χρήση αλγορίθμων, τους
λεγόμενους γεννήτορες ψευδοτυχαίων αριθμών, οι οποίοι παράγουν ακολουθίες
δυαδικών ψηφίων έτσι ώστε οι πιθανότητες εμφάνισης του 0 και του 1 σε κάθε θέση
να είναι περίπου ίδιες.
Στο RSA λοιπόν, χρησιμοποιούνται μεγάλοι και τυχαίοι πρώτοι αριθμοί. Πιο
συγκεκριμένα, κατασκευάζονται τυχαίοι περιττοί αριθμοί με το επιθυμητό μήκος οι
οποίοι, στη συνέχεια, εξετάζονται εάν είναι πρώτοι. Ο έλεγχος αυτός βασίζεται στην
ακόλουθη βασική πρόταση [27].
Πρόταση 3.4.2. Αν n είναι ένας σύνθετος θετικός ακέραιος, τότε έχει ένα πρώτο
διαιρέτη p, p
.
Συνεπώς, εάν ένας θετικός ακέραιος n δεν έχει πρώτο διαιρέτη
, τότε
είναι πρώτος. Έτσι, για να ελέγξουμε εάν ο n είναι πρώτος, δοκιμάζουμε αν αυτός
διαιρείται από όλους τους πρώτους
. Η διαδικασία αυτή καλείται “μέθοδος των
διαδοχικών διαιρέσεων”. Εκτός από αυτήν την μέθοδο, η πιστοποίηση πρώτων
βασίζεται στο κριτήριο του Fermat, των Miller – Rabin, καθώς επίσης και στον
αλγόριθμο AKS, ο οποίος αποφασίζει σε πολυωνυμικό χρόνο εάν ο θετικός ακέραιος
n είναι πρώτος ή σύνθετος [27]. Η μέθοδος των διαδοχικών διαιρέσεων δεν είναι
αρκετή για την πιστοποίηση μεγάλων πρώτων και γι' αυτό χρησιμοποιούνται και οι
άλλες προαναφερθείσες μέθοδοι.
Εάν ο κρυπταναλυτής μπορούσε να παραγοντοποιήσει το δημόσιο κλειδί n,
τότε θα ήταν σε θέση να γνωρίζει τα p, q και από αυτά το φ(n). Αν διαθέτει τα φ(n)
και e μπορεί να βρει το d με την βοήθεια του αλγόριθμου του Ευκλείδη. Για την
επίτευξη ικανοποιητικής ασφάλειας, απαιτούνται κλειδιά με μήκος τουλάχιστον 1024
bits έτσι ώστε να χρειάζονται εκατομμύρια χρόνια υπολογιστικού χρόνου έως ότου
παραγοντοποιηθεί το n. Αξίζει επιπλέον να αναφέρουμε ότι οι συνηθισμένες
επιλογές για το e είναι το 3, 7 και 216 + 1. Μικροί αριθμοί οδηγούν σε ταχύτερους
υπολογισμούς αλλά και σε πιο αδύνατη ασφάλεια.
Ένα από τα πλέον δύσκολα προβλήματα της κλασσικής Θεωρίας Αριθμών
είναι η παραγοντοποίηση μεγάλων ακεραίων. Η έλλειψη ενός πολυωνυμικού
αλγόριθμου για την επίλυσή του ενέπνευσε την δημιουργία του κρυπτοσυστήματος
RSA. Από την άλλη πλευρά, η στενή σύνδεση της ασφάλειας του RSA με αυτό το
πρόβλημα συνετέλεσε στην αύξηση του ενδιαφέροντος και στην ενασχόληση με
αυτό. Αν και είναι αρκετοί οι σχετικοί με αυτό το πρόβλημα αλγόριθμοι που
αναπτύχθηκαν την τελευταία εικοσαετία, κανένας δεν πέτυχε να απειλήσει σοβαρά
την ασφάλεια του RSA. Η αύξηση του μήκους των χρησιμοποιούμενων πρώτων
καθώς και κάποιοι περιορισμοί στην επιλογή τους ήταν ικανά μέτρα για να
παραμείνει το RSA ένα ασφαλές κρυπτοσύστημα.
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Η προαναφερθείσα μέθοδος των διαδοχικών διαιρέσεων αποτελεί και την
παλαιότερη μέθοδο παραγοντοποίησης ακεραίου. Σύμφωνα με αυτήν, αν ο n είναι
θετικός ακέραιος, βρίσκουμε (εάν υπάρχει) έναν πρώτο παράγοντα αυτού p ≤
,
οπότε p1 = n1 ∙ p . Στη συνέχεια βρίσκουμε έναν πρώτο παράγοντα p1 ≤
1 του n1
κλπ. Συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο, παίρνουμε την πρωτογενή ανάλυση του n.
Εάν όμως ο n είναι πολύ μεγάλος, η μέθοδος δεν είναι αποτελεσματική.
Η μέθοδος των διαδοχικών διαιρέσεων είναι τελείως ανεφάρμοστη στην
περίπτωση του RSA καθώς οι ακέραιοι επί των οποίων βασίζεται η ασφάλεια του
κρυπτοσυστήματος είναι γινόμενα δύο πολύ μεγάλων πρώτων αριθμών. Υπάρχουν
πολλοί αλγόριθμοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται με σκοπό την παραγοντοποίηση
ακεραίων. Θα αναφέρουμε ενδεικτικά έναν αλγόριθμο παραγοντοποίησης, γνωστό με
την ονομασία μέθοδος Monte Modn [27].
• Έστω n σύνθετος περιττός που θέλουμε να παραγοντοποιήσουμε.
• Επιλέγουμε xο ∈ {0,1,..., n −1}, f (X ) ∈ Ζ[ X ] και ορίζουμε
ακολουθία ακεραίων xi ∈ {0,1,..., n - 1}, i = 0,1,...:
xi ≡ f(xi – 1 ) modn .
• Υπολογίζουμε τους μέγιστους κοινούς διαιρέτες
di = (xi – x2i , n) , i = 0,1,…
μέχρι να βρούμε δείκτη k : 1 < dk < n. Ο dk είναι ένας μη τετριμμένος παράγοντας του
n.
• Εάν τέτοιος δείκτης δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί επαναλαμβάνουμε τη
διαδικασία παίρνοντας άλλη τιμή για το xο ή άλλο πολυώνυμο f (x) .
Παρατήρηση: Έστω p ≤
, είναι ένας πρώτος διαιρέτης του n. Υπό την
προϋπόθεση ότι η ακολουθία {d1, d2, …} έχει τυχαία συμπεριφορά, τότε εάν ο
αλγόριθμος Μοnte Carlo επαναληφθεί
k≥
φορές, τότε η πιθανότητα να βρεθεί ένας πρώτος διαιρέτης p του αριθμού n είναι
μεγαλύτερη του 0.5 [27].
Σήμερα οι πλέον αποτελεσματικοί αλγόριθμοι παραγοντοποίησης είναι το κόσκινο
των σωμάτων αλγεβρικών αριθμών και η μέθοδος των ελλειπτικών καμπυλών,
πρόδρομοι των οποίων υπήρξαν οι μέθοδος του Fermat, αλγόριθμος του Dixon,
αλγόριθμος p – 1 του Pollard και αλγόριθμος ρ του Pollard [27].
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3.5 Η ύψωση σε δύναμη κατά μέτρο n
Ας είναι b, e, m θετικoί ακέραιοι. Η ύψωση του b στη δύναμη e κατά μέτρο m
(modular exponentiation) υπολογίζει το υπόλοιπο της διαίρεσης του be με τον m.
Έτσι προκύπτει:
.
Η ύψωση σε δύναμη κατά μέτρο m πραγματοποιείται και στην περίπτωση ενός
αρνητικού εκθέτη e, υπολογίζοντας τον modular πολλαπλασιαστικό αντίστροφο d του
b κάνοντας χρήση του εκτεταμένου αλγόριθμου του Ευκλείδη. Θα έχουμε:
όπου e < 0 και
.
Ο χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση της ύψωσης εξαρτάται από το
περιβάλλον λειτουργίας, τον ίδιο τον επεξεργαστή και την χρησιμοποιούμενη μέθοδο.
Αξίζει να αναφέρουμε την μέθοδο ύψωσης σε δύναμη η οποία ονομάζεται
memory- efficient. Η memory- efficient μέθοδος δεν έχει πολλές απαιτήσεις όσον
αφορά την μνήμη και ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται θεωρείται αρκετά γρήγορος.
Δεδομένων δύο ακεραίων α και b, οι παρακάτω εξισώσεις είναι ισοδύναμες:
c ≡ ( α∙ b) (mod m)
c ≡ ( α∙ b’) (mod m) όπου b’ ≡ b (modm)
Παρουσιάζεται στη συνέχεια ο αλγόριθμος ο οποίος περιέχει τα εξής βήματα
1. Ορίζουμε c = 1, e′ = 0.
2. Αυξάνουμε το e′ κατά 1.
3. Ορίζουμε

.

4. Εάν ισχύει e′ < e, επιστροφή στο βήμα 2. Αλλιώς,
.
Θα αναφέρουμε στη συνέχεια την επόμενη πρόταση [27].
Πρόταση 3.5.1. Έστω n και Ν θετικοί ακέραιοι και b ακέραιος με |b| < n . Τότε ο
μικρότερος μη αρνητικός αντιπρόσωπος της κλάσης του bN (mod n) υπολογίζεται σε
χρόνο Ο (μήκος (n)2 μήκος (Ν)).
Απόδειξη. Θεωρούμε το πλήρες σύστημα υπολοίπων (mod n) Α = {0, 1, … , n – 1}.
Πρώτα υπολογίζουμε τον αντιπρόσωπο της κλάσης του b2 (mod n) μέσα στο Α και
κατόπιν τον αντιπρόσωπο της κλάσης του
(mod n) μέσα στο Α.
2
Αυτό το βήμα απαιτεί χρόνο Ο (μήκος(n) ). Στη συνέχεια, υπολογίζουμε τον
αντιπρόσωπο της κλάσης του b4 (mod n) μέσα στο Α (υψώνοντας στο τετράγωνο τον
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αντιπρόσωπο της κλάσης του b2 (mod n) μέσα στο Α που έχουμε ήδη βρει ) και μετά
προσδιορίζουμε τον αντιπρόσωπο της κλάσης
(mod n) μέσα στο Α.
Ο χρόνος που χρειάζεται γι’ αυτό το βήμα είναι επίσης Ο (μήκος(n)2). Συνεχίζοντας
με αυτόν τρόπο παίρνουμε το αποτέλεσμα. Η συνολική διαδικασία ολοκληρώνεται
σε λιγότερο από l βήμα. Επομένως, για να βρούμε το αποτέλεσμα ο χρόνος που
απαιτείται είναι Ο (μήκος(n)2 μήκος(Ν)).

3.6 Η μέθοδος Montgomery
Το 1985, ο Peter Montgomery εισήγαγε μια νέα μέθοδο για την εύρεση
υπολοίπων modulo m αλλά και τον πολλαπλασιασμό modulo m. Με την προσέγγιση
του Montgomery για αυτές τις πράξεις, αποφεύγεται η χρονικά και υπολογιστικά
επίπονη διαίρεση που απαιτείται από πιο απλούς αλγόριθμους. Η μέθοδος του
Montgomery έχει αποδειχτεί ότι είναι πολύ αποτελεσματική όσον αφορά την
ταχύτητα υπολογισμών αλλά και τους χρησιμοποιούμενους πόρους ενός συστήματος
που πραγματοποιεί πολλαπλασιασμό modulo m. Για αυτό το λόγο, έχει
χρησιμοποιηθεί ευρέως σε τέτοια συστήματα τόσο για υλικό όσο για λογισμικό.
Η μέθοδος του Montgomery αντικαθιστά την διαίρεση δια m με έναν
πολλαπλασιασμό που ακολουθείται από μία διαίρεση με μία δύναμη του b. Αυτή η
διαδικασία λέγεται Montgomery αναγωγή (Montgomery reduction) [30].
Έστω R > m ένας ακέραιος πρώτος ως προς m έτσι ώστε οι υπολογισμοί modulo R να
πραγματοποιούνται εύκολα R = bk. Το m – υπόλοιπο σε σχέση με το R ενός ακεραίου
x, για x < m ορίζεται ως xR modm. Το σύνολο { xR modm | 0 ≤ x ≤ m } αποτελεί ένα
πλήρες σύστημα υπολοίπων. Η αναγωγή Montgomery του x συμβολίζεται ως xR-1
modm, όπου R-1 είναι ο αντίστροφος του Rmodm.
Το σκεπτικό πίσω από τον μετασχηματισμό των m υπολοίπων είναι η
δυνατότητα εκτέλεσης της αναγωγής Montgomery xR-1 modm για 0 ≤ x < Rm σε
χρόνο περίπου ίσο με αυτόν που απαιτείται για τον πολλαπλασιασμό. Αυτό
στηρίζεται στο παρακάτω
Θεώρημα Montgomery. Έστω ότι ΜΚΔ(m, R) = 1 και m′ ≡ - m-1 modR. Tότε για
όλους τους ακεραίους x, ο (x + tm) / R είναι ακέραιος ο οποίος ικανοποιεί την
παρακάτω συνθήκη
≡ xR-1 modm ,
όπου t = x m′ modR.
Αποδεικνύεται ότι το λάθος της εκτίμησης = (x + tm) / R για το xR-1 modm
είναι το πολύ ένα. Αυτό σημαίνει ότι η αναγωγή Montgomery δεν είναι πιο
πολύπλοκη από δύο πολλαπλασιασμούς και μπορεί κανείς να τη βελτιώσει για σχεδόν
δύο φορές. Έτσι, αρκεί να παρατηρήσουμε ότι η βασική ιδέα του θεωρήματος
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Montgomery είναι να κάνει το x πολλαπλάσιο του R προσθέτοντας πολλαπλάσια του
m. Αντί να υπολογιστεί απευθείας ο αριθμός t, μπορούμε να υπολογίσουμε ένα
ψηφίο ti του t κάθε φορά, να προσθέσουμε το ti mbi στο x και μετά να επαναλάβουμε.
Αυτή η αλλαγή επιτρέπει τον υπολογισμό του mo′ = - mo′ -1 modb αντί αυτόν του m′.
Η αναγωγή Montgomery μπορεί να υλοποιηθεί σύμφωνα με τον παρακάτω
ψευδοκώδικα. Αν το x είναι το γινόμενο των δύο m – υπολοίπων, το αποτέλεσμα θα
είναι το m – υπόλοιπο του υπολοίπου, και το υπόλοιπο αυτό προκύπτει από την
εφαρμογή μίας επιπλέον αναγωγής Montgomery.
for ( i = 0; i < k; i + + ) do {
ti = ( xi ∙ mo′) mod b;
x = x + ti mbi ;
}
x = x divbk;
if (x > m) then
x = x – m;
Παράδειγμα
Έστω x = 7118368 και m = 72639. Θεωρούμε ότι b = 10 και R = 105. Ο αλγόριθμος
αυτός θα υπολογίσει το xR-1 modm. Επειδή R-1 modm = 33589, ο αλγόριθμος αυτός
θα υπολογίσει το 33589 ∙ 7118368 mod 726391. Η επανάληψη εκτελείται k = 5
φορές. Οι τιμές που παίρνουν οι μεταβλητές μέσα στη for παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα.
ti mbi

i

ti = (xi ∙ mo′) mod b

-

-

0

8

581112

7699480

1

8

5811120

13510600

2

6

43583400

57094000

3

4

290556000

347650000

4

5

3631950000

3979600000

-

x
7118368

Έπειτα x =
, δηλαδή x = 39796. Η τελευταία εντολή δεν εκτελείται και
συνεπώς καταλήγουμε σε αυτό το τελικό αποτέλεσμα.
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3.7 Σύγκριση Montgomery βήματος και modular
πολλαπλασιασμού
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι ο αλγόριθμος
Montgomery αναγωγής θεωρείται αποτελεσματικός σε περιπτώσεις όπου το modulus
είναι μεγάλο διότι, όπως θα διαπιστώσουμε και στη συνέχεια, το «Montgomery
βήμα» αποδεικνύεται πιο γρήγορο από τον modular πολλαπλασιασμό:
c ≡ α x b (mod n).
Γνωρίζουμε ότι το κρυπτοσύστημα RSA συνίσταται από πολλαπλασιασμούς όπου
moduli είναι συνήθως μεγάλοι αριθμοί και ο κλασσικός τρόπος υπολογισμού ενός
modular γινομένου περιλαμβάνει αρχικά τον πολλαπλασιασμό των ακεραίων και στη
συνέχεια επιστρέφει το modulo αποτέλεσμα. Η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη
στην περίπτωση μιας κλασικής modular ύψωσης σε δύναμη, όσον αφορά τους
χρόνους εκτέλεσης της λειτουργίας αυτής, καθώς είναι ιδιαίτερα αργοί.
Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό αb (mod N) χρειάζεται το α να πολλαπλασιαστεί
με τον εαυτό του b φορές και κάθε φορά να επιστρέφει το αποτέλεσμα modulo.
Για να προχωρήσουμε στη σύγκριση των αλγορίθμων θα πρέπει να λάβουμε
υπόψη μας την λειτουργία τους. Έστω λοιπόν, ότι θέλουμε να υπολογίσουμε το c,
όπου
Αντί να εργαστούμε απευθείας με τα α και b, ορίζουμε τα εξής υπόλοιπα

Ο αριθμός R επιλέγεται να είναι δύναμη του 2, εξίσου μεγάλος και πρώτος με τον Ν.
Υπάρχει 1- 1 αντιστοιχία μεταξύ των αριθμών α, b, … και των υπολοίπων τους.
Καταρχήν, παρατηρούμε ότι οι λειτουργίες πρόσθεσης και αφαίρεσης είναι ίδιες:
⇔
Για να ορίσουμε τον πολλαπλασιασμό, ορίζουμε πρώτα τον modular αντίστροφο του
R, έστω R- 1 τέτοιος ώστε
ή
όπου k ακέραιος.
Έστω
τότε
Επομένως
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.
Αποδεικνύεται ότι ο αλγόριθμος Montgomery αναγωγής είναι αρκετά πιο εύκολος
και γρήγορος καθώς με την εκτέλεση των παρακάτω λειτουργιών:

If

return

else return

.

υπολογίζεται το
Αξίζει να αναφέρουμε πως το λεγόμενο Montgomery βήμα είναι
. Το d είναι 2 για microelectronic εφαρμογές ή 232 ή 264
για εφαρμογές software.
Για να πραγματοποιηθεί ένας modular πολλαπλασιασμός χρειάζονται δύο
βήματα Montgomery: το πρώτο εφαρμόζεται στα α και b και παράγει αb / R και το
δεύτερο εφαρμόζεται σε αυτό το εξαγόμενο και στο R2 και παράγει (αb / R) • R2 / R =
αb.
Για να πραγματοποιηθεί μία modular ύψωση με k-bit εκθέτη θα χρειαστούν
k έως 2k πολλαπλασιασμοί και το αποτέλεσμα θα είναι μήκους αρκετών
εκατοντάδων ψηφίων, γεγονός που μας βοηθάει να συμπεράνουμε πως η βοήθεια που
προσφέρει ο Montgomery αλγόριθμος αναγωγής είναι σημαντική.
Έστω ότι έχουμε μία modular ύψωση σε δύναμη η οποία απαιτεί 800
πολλαπλασιασμούς. Σε αυτήν την περίπτωση θα χρειαστούν 802 Montgomery
βήματα: ένα για να “montgomeryize” τον αριθμό που πρόκειται να υψωθεί έτσι ώστε
να αποτελέσει κατάλληλη είσοδο για τον αλγόριθμο, 800 βήματα για την ύψωση και
ένα τελευταίο για να “de-montgomeryize” το αποτέλεσμα, δηλαδή να επιστρέψουμε
το αποτέλεσμα στην κανονική του μορφή.
Επιπλέον, αξίζει να αναφέρουμε ότι η μέθοδος αναγωγής του Montgomery
είναι γρηγορότερη από την μέθοδο ταχύτερης αποκρυπτογράφησης η οποία
παρουσιάστηκε παραπάνω. Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι χρησιμοποιεί πολύ
λιγότερους πόρους υλικού (hardware). Συνεπώς η αναγωγή Montgomery είναι η
μέθοδος που προτείνεται και χρησιμοποιείται ευρέως στις διάφορες κρυπτογραφικές
λειτουργίες.

3.8 Montgomery αναγωγή και CRT, ευάλωτα σε ΕΠΚ
Τα βήματα της Montgomery αναγωγής είναι αυτά που προκαλούν συνήθως τις
διαφορές ανάμεσα στους χρόνους σε μία modular λειτουργία πολλαπλασιασμού. Ο
Montgomery πολλαπλασιασμός εξαλείφει, μηδενίζει δηλαδή, τα mod n βήματα
αναγωγής και σαν αποτέλεσμα, φανερώνεται μία τάση μείωσης του μεγέθους των
χρονικών χαρακτηριστικών.
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Επιπλέον, γνωρίζουμε πως το Κινεζικό Θεώρημα των Υπολοίπων (CRT)
χρησιμοποιείται για να βελτιστοποιήσει τις RSA λειτουργίες οι οποίες σχετίζονται με
το ιδιωτικό κλειδί. Με το CRT, τα (y modp) και (y modq) είναι αυτά που
υπολογίζονται πρώτα, όπου y είναι το μήνυμα. Αυτά τα αρχικά βήματα της modular
reduction είναι ευάλωτα σε επιθέσεις χρονισμού. Η απλούστερη των επιθέσεων είναι
η περίπτωση όπου ο επιτιθέμενος διαλέγει τιμές του y έτσι ώστε αυτές να είναι κοντά
στο p ή κοντά στο q, και στη συνέχεια χρησιμοποιεί χρονικές μετρήσεις έτσι ώστε να
συμπεράνει αν η τιμή που έθεσε ο ίδιος είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από το p ή το
q. Εάν το y είναι μικρότερο από το p, ο υπολογισμός y mod p δεν έχει καμία
επίδραση, εάν όμως το y είναι μεγαλύτερο από το p τότε θα χρειαστεί να αφαιρέσει
το p από το y τουλάχιστον μία φορά. Αυτό το χρονικό χαρακτηριστικό εξαρτάται από
την εφαρμογή.
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4 Έξυπνες Κάρτες
Στο κεφάλαιο αυτό, θα αναφερθούμε στην τεχνολογία των έξυπνων καρτών και θα
αναλύσουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ποικίλες εφαρμογές τους. Γίνεται,
επίσης, αναφορά στις επιθέσεις πλευρικού καναλιού εναντίον των καρτών και
περιγράφονται οι γενικοί τρόποι αντιμετώπισής τους. Η ανάλυση που γίνεται
συνοψίζει το έργο των κ. Quisquater J.J. [28] και κ. Σκλιά X. [29].

4.1 Εισαγωγή
«Έξυπνη κάρτα» ή «Κάρτα με Ολοκληρωμένο Κύκλωμα» (Integrated Circuit Card,
ICC) ονομάζεται κάθε συσκευή η οποία ενσωματώνει ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα
σε μία πλαστική κάρτα. Η κάρτα αυτή μοιάζει εξωτερικά με την γνωστή πιστωτική
κάρτα, με μόνη διαφορά την απουσία της λευκής λωρίδας στο πίσω μέρος της.
Εσωτερικά, όμως, διαφέρουν σημαντικά. Η πιστωτική κάρτα είναι ένα απλό κομμάτι
πλαστικού, στο οποίο έχει ενσωματωθεί μια μαγνητική ταινία (magnetic stripe), στην
οποία είναι εγγεγραμμένα κάποια στοιχεία του χρήστη. Αυτά τα δεδομένα είναι
εύκολο να παραλλαχθούν ή να διαγραφούν (ακόμη και τυχαία) σε αντίθεση με τα
δεδομένα που περιέχονται σε μια έξυπνη κάρτα. Η έξυπνη κάρτα ενσωματώνει έναν,
θωρακισμένο με χρυσό, μικροεπεξεργαστή, ο οποίος δεν περιέχει δεδομένα που
προορίζονται για το χρήστη. Μόνο όταν ο μικροεπεξεργαστής της κάρτας συνδεθεί
με τον υπολογιστή επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα που περιέχονται στη μνήμη
της κάρτας. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η παραχάραξη των δεδομένων κι έτσι ο
χρήστης διασφαλίζεται, αν η κάρτα του βρεθεί σε ξένα χέρια.
Οι έξυπνες κάρτες αποτελούν στις μέρες μας ένα σημαντικό επίτευγμα της
τεχνολογίας των ημιαγωγών και επιτρέπουν τόσο την ασφαλή αποθήκευση
δεδομένων στη μνήμη τους όσο και την υλοποίηση πολλών κρυπτογραφικών
εφαρμογών όπως κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση δεδομένων και ψηφιακές
υπογραφές. Το αυξημένο επίπεδο ασφάλειας που παρέχουν ως προς τη δυνατότητα
πρόσβασης στα δεδομένα της μνήμης της, την καθιστούν το ιδανικό μέσο
αποθήκευσης ευαίσθητων δεδομένων της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού, όπως είναι
το ιδιωτικό κλειδί. Εκτός από το ιδιωτικό του κλειδί, ο κάτοχος της κάρτας μπορεί να
αποθηκεύσει σε αυτή και το ψηφιακό του πιστοποιητικό το οποίο περιέχει το δημόσιο
κλειδί του, επιτυγχάνοντας τη φορητότητα των προσωπικών του κρυπτογραφικών
στοιχείων και τη διαχείρισή τους από οποιαδήποτε κατάλληλη συσκευή ανάγνωσης
της κάρτας. Έτσι ο χρήστης μπορεί να είναι σε θέση να πιστοποιεί την αυθεντικότητά
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του, να υπογράφει ψηφιακά έγγραφα και να εκτελεί οπουδήποτε κρυπτογραφικές
λειτουργίες.
Μια έξυπνη κάρτα δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα. Είναι απαραίτητη η
επικοινωνία της με άλλες συσκευές από όπου και εξασφαλίζει την τροφοδοσία της με
ενέργεια. Οι συσκευές που «συνδέονται» με τις κάρτες ονομάζονται Card Acceptance
Device (CAD) και μπορεί να είναι είτε card reader μέσω ενός υπολογιστή είτε ένα
τερματικό το οποίο λειτουργεί αυτόνομα. Στη συνέχεια η συσκευή αυτή επικοινωνεί
με κάποιο κεντρικό υπολογιστή με αποτέλεσμα να γίνεται ασφαλής ανταλλαγή
δεδομένων εισόδου και εξόδου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται τα στοιχεία του
χρήστη.
Η έξυπνη κάρτα διαθέτει μνήμη RAM μέχρι 8 Kbytes, μνήμη ROM μέχρι
346 Kbytes και μνήμη PROM (προγραμματιζόμενη ROM) μέχρι 256 Kbytes. Ο
μικροεπεξεργαστής είναι συνήθως 16 bytes και, λόγω του μικρού μεγέθους,
υποστηρίζει μικρή ομάδα εντολών, κυρίως αυτές που είναι απαραίτητες για την
επικοινωνία μεταξύ του αναγνώστη καρτών και υπολογιστή και την κρυπτογράφηση
των περιεχόμενων δεδομένων.
Το γεγονός ότι στο ενσωματωμένο κύκλωμά της μπορούν να αποθηκεύονται
αλλά και να υφίστανται επεξεργασία ποικίλες πληροφορίες, καθώς επίσης και το
μικρό της μέγεθος αποτελούν τις αιτίες που την καθιστούν ευρέως διαδεδομένη και
εύχρηστη.

Σχήμα 1. Τυπική έξυπνη κάρτα

4.2 Έξυπνες κάρτες και CRT-RSA
Είναι επιθυμητό το ιδιωτικό κλειδί d που χρησιμοποιείται σε κρυπτογραφικές
λειτουργίες, να αποθηκευτεί σε μία έξυπνη κάρτα. Λόγω του μικροεπεξεργαστή της
έξυπνης κάρτας, το d μπορεί και παίρνει μέρος στους διάφορους υπολογισμούς που
εκτελούνται. Όμως εδώ παρατηρείται ένα σημαντικό πρόβλημα. Η μνήμη της κάρτας
είναι περιορισμένη και επομένως το μήκος του d θα πρέπει να είναι μικρό. Το
γεγονός όμως αυτό δεν συνάδει με την έννοια της ασφάλειας. Σε περιπτώσεις όπου
το d < n0,292, τότε αυτό μπορεί να υπολογιστεί σε χρόνο Ο(logn loge). Συμπεραίνουμε
λοιπόν ότι το μήκος του d πρέπει να είναι μεγάλο.
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Το πρόβλημα των περιορισμένων υπολογιστικών δυνατοτήτων της κάρτας μπορεί να
ξεπεραστεί με την χρήση του Κινεζικού Θεωρήματος των υπολοίπων (CRT). Εκτός
του ότι επιταχύνονται οι λειτουργίες κρυπτογράφησης του αλγορίθμου RSA, με το
Κινεζικό θεώρημα των υπολοίπων το μήκος του d μπορεί να ελαττωθεί, διατηρώντας
το επίπεδο ασφαλείας αρκετά υψηλό. Το γεγονός αυτό αποτελεί και την αιτία που το
CRT έχει εξελιχθεί σε μία πολύ χρήσιμη και πρακτική διαδικασία της σύγχρονης
κρυπτογραφίας.

4.3 Έξυπνες κάρτες και πιστοποίηση ταυτότητας
(strong authentication)
Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας, οι σύγχρονες κάρτες μπορούν να
πιστοποιήσουν την ταυτότητα ενός χρήστη με την χρήση των βιομετρικών του
δεδομένων. Έτσι καθίσταται δυνατή η αυθεντικοποίηση (user authentication) των
χρηστών, μέσω της αναγνώρισης των δακτυλικών τους αποτυπωμάτων, τα οποία
βεβαίως, βρίσκονται αποθηκευμένα στις προσωπικές τους έξυπνες κάρτες. Με την
ενεργοποίηση μίας και μόνο έξυπνης κάρτας από το δακτυλικό αποτύπωμα του
δικαιούχου της, αυτόματα είναι στη διάθεση του χρήστη σημαντικές κρυπτογραφικές
λειτουργίες, όπως, κρυπτογράφηση και ψηφιακή υπογραφή.

4.4 Είδη των έξυπνων καρτών
Τα είδη των έξυπνων καρτών που υπάρχουν χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες:
Κάρτες μνήμης (memory cards)
Οι πρώτες έξυπνες κάρτες που δημιουργήθηκαν καθώς και η πλειονότητα αυτών που
χρησιμοποιούνται σήμερα είναι κάρτες μνήμης. Η κάρτα μνήμης, λόγω της απουσίας
κάποιου ενσωματωμένου μικροεπεξεργαστή, χρησιμοποιείται μόνο για αποθήκευση
δεδομένων. Η μνήμη που χρησιμοποιείται ονομάζεται EEPROM (Electrically
Erasable Programmable Read-Only Memory).
Οι κάρτες μνήμης περιλαμβάνουν ένα κύκλωμα μνήμης ενώ δεν διαθέτουν
μικροεπεξεργαστή. Η αδυναμία για επεξεργασία των αποθηκευμένων δεδομένων
αποτελεί και τον λόγο που δεν θεωρούνται «έξυπνες». Τυπικό παράδειγμα αποτελεί η
τηλεφωνική κάρτα προπληρωμένου χρόνου η οποία προγραμματίζεται μία φορά από
την εταιρία που την κατασκευάζει και όταν φτάσει σε μηδενικό υπόλοιπο, δεν μπορεί
να ξαναπρογραμματιστεί και έτσι δεν ξαναχρησιμοποιείται.
Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να δώσει κάποιες χαμηλού επιπέδου εντολές,
που αφορούν στην εύρεση συγκεκριμένων περιοχών μνήμης, στην ανάγνωση ή στην
εγγραφή σε αυτές, στις οποίες η κάρτα ανταποκρίνεται άμεσα. Στις κάρτες μνήμης
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δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός ασφαλείας με αποτέλεσμα συχνά τα δεδομένα να
είναι εκτεθειμένα σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Εντούτοις, στις πιο πρόσφατες
κάρτες μνήμης, η πρόσβαση στα δεδομένα ελέγχεται από μία λογική ασφαλείας, η
οποία στην απλούστερη περίπτωση αποτελείται από ένα μηχανισμό προστασίας της
μνήμης (ή περιοχών της) από εγγραφή σε αυτή ή διαγραφή από αυτή.
Οπτικές έξυπνες κάρτες (optical smart cards)
Οι οπτικές κάρτες μνήμης περιλαμβάνουν ένα κύκλωμα μνήμης και προβλέπεται στο
μέλλον να διαθέτουν και μικροεπεξεργαστή. Οι κάρτες αυτές έχουν κολλημένο σε μια
πλευρά τους ένα οπτικό δίσκο (cd). Το κόστος μιας τέτοιας κάρτας δεν είναι
υψηλότερο από το κόστος αυτών που διαθέτουν μικροεπεξεργαστή. Το κόστος όμως
που απαιτείται για την συσκευή ανάγνωσης (card reader) η οποία είναι συμβατή με
τις οπτικές έξυπνες κάρτες δεν είναι διόλου ασήμαντο. Ακόμα δεν υπάρχουν κοινά
αποδεκτά πρότυπα για την επικοινωνία κάρτας τερματικού.
Η τεχνολογία των οπτικών έξυπνων καρτών χρησιμοποιεί τεχνολογία ανάλογη
με αυτή των οπτικών δίσκων (CD-ROM). Μία οπτική έξυπνη κάρτα περιέχει ένα
οπτικό μέσο εγγραφής ανάμεσα σε δύο διαφανή προστατευτικά στρώματα. Οι
πληροφορίες αποθηκεύονται ψηφιακά με μορφή 0 και 1 και από τη στιγμή που
γράφονται στη μνήμη της κάρτας δεν μπορούν να διαγραφούν. Παρά τη μεγάλη
αποθηκευτική τους δυνατότητα, η χρήση των οπτικών έξυπνων καρτών είναι πολύ
περιορισμένη, εξαιτίας του μεγάλου κόστους του εξοπλισμού ανάγνωσης και
εγγραφής.
Κάρτες με μικροεπεξεργαστή (microprocessor cards)
Οι κάρτες με μικροεπεξεργαστή υποστηρίζουν πολλές διαφορετικές λειτουργίες.
Περιλαμβάνουν ένα κύκλωμα μνήμης και έναν μικροεπεξεργαστή. Έχουν την
δυνατότητα τόσο της αποθήκευσης όσο και της επεξεργασίας των δεδομένων. Επίσης
παρέχουν αυξημένη ασφάλεια, γιατί χάρη στον μικροεπεξεργαστή, τα δεδομένα δεν
είναι ποτέ απευθείας διαθέσιμα σε εξωτερικές εφαρμογές. Θεωρούνται τα κατάλληλα
μέσα για τη μεταφορά χρημάτων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, για τον έλεγχο
πρόσβασης και για την επίτευξη της ασφάλειας και διαφύλαξης προσωπικών
δεδομένων.
Ο μικροεπεξεργαστής της κάρτας επικοινωνεί με τις διαθέσιμες μνήμες τύπου
ROM, EEPROM, RAM και μία θύρα Εισόδου/Εξόδου.
Στη μνήμη ROM περιέχεται το λειτουργικό σύστημα της κάρτας, το οποίο
εκτελεί τις εντολές που δίνονται από το τερματικό και επιστρέφει τα ζητούμενα
αποτελέσματα. Το περιεχόμενο της μνήμης αυτής δεν μπορεί να αλλάξει κατά τη
διάρκεια ζωής της κάρτας. Τα δεδομένα και ο κώδικας των προγραμμάτων
χρησιμοποιούν την μνήμη EEPROM. Η μνήμη RAM είναι η βοηθητική μνήμη του
μικροεπεξεργαστή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτή χάνονται κάθε
φορά που η κάρτα τίθεται εκτός λειτουργίας. Μέσω της σειριακής θύρας Εισόδου/
Εξόδου τα δεδομένα μεταφέρονται ανά bit από και προς την κάρτα.
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Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των καρτών με μικροεπεξεργαστή είναι η
ασφάλεια. Αν ένας χρήστης δεν μπορεί να πιστοποιήσει επιτυχώς την αυθεντικότητά
του, δε θα μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα σε
αυτή.
Με τον όρο «έξυπνη κάρτα» αναφερόμαστε και στα τρία παραπάνω είδη αν
και υπάρχουν οι υποστηρικτές της άποψης ότι μόνο η κάρτα που εμπεριέχει
μικροεπεξεργαστή, θεωρείται «έξυπνη».
Επιπλέον υπάρχουν ακόμα δύο τύποι έξυπνων καρτών, οι contact και
contactless κάρτες.
Contact (με ηλεκτρικές επαφές) λέγεται η κάρτα η οποία για να συνδεθεί με
τη συσκευή ανάγνωσης απαιτεί φυσική επαφή μέσω των 8 pins που διαθέτει. Η κάρτα
αυτή έχει περιορισμένο πάχος έτσι ώστε να εφαρμόζει στην υποδοχή ανάγνωσης.
Contactless (χωρίς ηλεκτρικές επαφές) ονομάζεται η κάρτα της οποίας η
επικοινωνία γίνεται με ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Εδώ δεν υπάρχουν pins αλλά μια
μικρή μπαταρία ή κεραία με αποτέλεσμα να επιτρέπεται μια μέγιστη απόσταση της
τάξης των δέκα μέτρων.
Σήμερα βέβαια έρχονται στο προσκήνιο και οι λεγόμενες combination cards
οι οποίες, όπως θα δούμε στη συνέχεια, είναι ένας συνδυασμός και των δύο αφού
υποστηρίζουν σύνδεση τόσο με φυσική επαφή όσο και με ραδιοσυχνότητα.
Καθώς στη σημερινή Κοινωνία της Πληροφορίας η ανάγκη για ασφαλή
επεξεργασία δεδομένων αυξάνεται, το μερίδιο της αγοράς για τις κάρτες
μικροεπεξεργαστή ολοένα και μεγαλώνει. Στο σχήμα 2 φαίνεται μία ψηφιακή κάρτα
με μικροεπεξεργαστή και ηλεκτρικές επαφές

Σχήμα 2. Έξυπνη κάρτα με μικροεπεξεργαστή και ηλεκτρικές επαφές.

Κάρτες χωρίς ηλεκτρικές επαφές (contactless cards)
Η κάρτα χωρίς ηλεκτρικές επαφές επικοινωνεί με την συσκευή ανάγνωσης μέσω
ραδιοσυχνοτήτων (RFID) χωρίς να χρειάζεται η είσοδος της κάρτας μέσα στην
συσκευή ανάγνωσης. Η επικοινωνία με τη συσκευή ανάγνωσης γίνεται μέσω κεραίας
η οποία βρίσκεται ενσωματωμένη στην κάρτα αλλά και στην συσκευή ανάγνωσης. Η
ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία του chip της κάρτας μπορεί να μεταδίδεται
μέσω μικροκυματικών συχνοτήτων από τη συσκευή ανάγνωσης στην κάρτα.
Ανάλογα με τη συχνότητα στην οποία μεταδίδονται τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα η
απόσταση μεταξύ κάρτας και συσκευής ανάγνωσης κυμαίνεται από μερικά εκατοστά
(για μετάδοση σε υψηλές συχνότητες) μέχρι 1 μέτρο (για μετάδοση σε χαμηλές
48

συχνότητες). Οι κάρτες χωρίς επαφή βρίσκουν μεγάλη εφαρμογή στον τομέα των
μεταφορών (διόδια, μέσα μαζικής μεταφοράς) όπου απαιτείται η εξυπηρέτηση
μεγάλου αριθμού ατόμων στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Στο σχήμα 3 φαίνονται τα
συστατικά μέρη μίας έξυπνης κάρτας χωρίς μεταλλικές επαφές.

Σχήμα 3. Συστατικά μέρη μίας κάρτας χωρίς μεταλλικές επαφές.

Υβριδικές (hybrid) και συνδυαστικές (combi) κάρτες
Από την τεχνολογία των καρτών με επαφή και των καρτών χωρίς επαφή προέκυψαν
δύο ακόμη τύποι έξυπνων καρτών: οι υβριδικές κάρτες και οι συνδυαστικές κάρτες.
Μία υβριδική κάρτα (σχήμα 4) περιέχει δύο ολοκληρωμένα κυκλώματα, ένα για
επικοινωνία μέσω επαφής και ένα για ασύρματη επικοινωνία. Τα δύο αυτά
κυκλώματα συνήθως δεν επικοινωνούν μεταξύ τους και χρησιμοποιούνται ήδη σε
πολλές εφαρμογές.

Σχήμα 4. Συστατικά μέρη μίας υβριδικής κάρτας.

Μια συνδυαστική κάρτα έχει ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα το οποίο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί είτε για επικοινωνία με επαφή είτε για επικοινωνία χωρίς επαφή,
καθιστώντας δυνατή την χρήση της σε ένα πλήθος εφαρμογών διαφορετικού τύπου.
Επιπλέον, μία συνδυαστική κάρτα είναι πιο φτηνή από μία υβριδική. Οι τράπεζες και
τα μέσα μαζικής μεταφοράς αναμένεται να είναι οι πρώτοι που θα υιοθετήσουν αυτού
του είδους την τεχνολογία. Στο σχήμα 5 φαίνονται τα μέρη από τα οποία αποτελείται
μια συνδυαστική κάρτα.
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Σχήμα 5. Συστατικά μέρη μίας συνδυαστικής κάρτας

Ανοιχτές Πλατφόρμες εφαρμογών (Open Platforms)
Με την ολοένα αυξανόμενη χρήση των Java Card και MultOS, ο όρος «Ανοιχτές
Πλατφόρμες» (Open Platforms) χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο. Ο όρος
«Ανοιχτές Πλατφόρμες» αναφέρεται στα λειτουργικά συστήματα έξυπνων καρτών
που επιτρέπουν σε τρίτες οντότητες να φορτώνουν εφαρμογές και προγράμματα σε
έξυπνες κάρτες χωρίς την ανάμειξη του δημιουργού του λειτουργικού συστήματος.
Οι περισσότερες ανοιχτές πλατφόρμες είναι δημόσια διαθέσιμες και έχουν
δημιουργηθεί από τη συνεργασία πολλών εταιρειών, όπως για παράδειγμα το Java
Card Forum. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε μερικές από τις σημαντικότερες ανοιχτές
πλατφόρμες έξυπνων καρτών.
Java Card
Η Java Card είναι η πρόταση της Sun Microsystems για τον προγραμματισμό σε
έξυπνες κάρτες. Οι εφαρμογές που είναι γραμμένες σε γλώσσα Java Card είναι
κατάλληλες για υλοποίηση σε έξυπνες κάρτες και άλλες συσκευές με περιορισμένη
δυνατότητα μνήμης και ισχύος. Η Java Card αποτελείται από τρία βασικά συστατικά
μέρη, την Εικονική μηχανή Java Card (Java Card Virtual Machine-JCVM), το
Περιβάλλον Εκτέλεσης Java Card (Java Card Run-time Environment-JCRE) και το
Java Card Applications Programming Interface (Java Card API). Οι εφαρμογές που
γράφονται με τη γλώσσα Java Card ονομάζονται Java Card Applets ή Cardlets και
μπορούν να εκτελεστούν σε οποιαδήποτε έξυπνη κάρτα που υποστηρίζει Java Card.
Η τεχνολογία Java Card είναι συμβατή με την υπάρχουσα τεχνολογία των έξυπνων
καρτών.
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4.5 Εφαρμογές έξυπνων καρτών
Οι έξυπνες κάρτες που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή είναι η κάρτα SIM
του κινητού τηλεφώνου μας, η κάρτα η οποία περιέχει το ιατρικό μας ιστορικό (στην
Γερμανία π.χ., κάθε ασφαλισμένος διαθέτει έξυπνη κάρτα περίθαλψης) , η κάρτα epass που χρησιμοποιούμε στα διόδια ή στους δορυφορικούς μας δέκτες για την λήψη
συνδρομητικών καναλιών. Επίσης οι έξυπνες κάρτες βρίσκουν εφαρμογές σε πολλούς
τομείς όπως: σε συστήματα πληρωμών, ασφάλειας υπολογιστών, τραπεζικών
συναλλαγών καθώς και σε εφαρμογές κρυπτογράφησης, όπως ψηφιακή υπογραφή.
Χρησιμοποιούνται επίσης για τον έλεγχο πρόσβασης σε διάφορους χώρους όπως
πανεπιστήμια και επιχειρήσεις, ως κάρτες πιστοποίησης της ταυτότητας του χρήστη
τους. Επιπλέον είναι τα κατάλληλα μέσα αποθήκευσης μεγάλου πλήθους κωδικών,
έτσι ώστε ο χρήστης να μην χρειάζεται να τους θυμάται. Η έξυπνη κάρτα λοιπόν είναι
ένας μικροϋπολογιστής των 25 mm2 ο οποίος αποθηκεύει δεδομένα και εκτελεί
εντολές. Εκτός της δυνατότητας αποθήκευσης μεγάλου όγκου δεδομένων, η έξυπνη
κάρτα παρέχει υψηλή ασφάλεια. Έτσι οι κρίσιμες πληροφορίες προστατεύονται από
μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή από τυχόν προσπάθεια παραποίησης.
Αξίζει να αναφερθούμε εκτενέστερα στα σημαντικότερα πεδία εφαρμογής
των έξυπνων καρτών τα οποία είναι: ηλεκτρονική πληρωμή, ασφάλεια και
πιστοποίηση αυθεντικότητας, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, εφαρμογές εξυπηρέτησης
πελατών (loyalty cards) και εφαρμογές υγείας και ασφάλισης.
Ηλεκτρονική πληρωμή. Σήμερα ο συμβατικός τρόπος πληρωμής τείνει να εκλείψει
και τη θέση του καταλαμβάνουν ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμής. Εκτός από τις
πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, υπάρχει και το λεγόμενο «ηλεκτρονικό
πορτοφόλι», όπου ηλεκτρονικά χρήματα φορτώνονται στην κάρτα πριν γίνει
οποιαδήποτε συναλλαγή. Παραδείγματα τέτοιων χρήσεων είναι οι ελεγχόμενοι χώροι
στάθμευσης, διόδια, πληρωμή εισιτηρίου σε μέσα μαζικής μεταφοράς , αγορές
καταναλωτικών αγαθών σε οποιοδήποτε είδους κατάστημα, μέχρι και αγορά
αναψυκτικού από μηχανήματα σε δημόσιους χώρους.
Οι συναλλαγές με την χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού δεν απαιτούν τη
χρήση κάποιου κωδικού PIN με σκοπό την ταχύτητα της συναλλαγής. Καθώς πάντα
ελλοχεύει ο κίνδυνος απώλειας της κάρτας, συνήθως τα ποσά που φορτώνονται είναι
μικρά.
Ασφάλεια και πιστοποίηση αυθεντικότητας. Οι έξυπνες κάρτες χρησιμοποιούνται
για την επίτευξη ασφάλειας και πιστοποίηση αυθεντικότητας του χρήστη. Έτσι οι
έξυπνες κάρτες βρίσκουν εφαρμογή στα εξής:
Ψηφιακή υπογραφή και ψηφιακά πιστοποιητικά. Η έξυπνη κάρτα χρησιμοποιείται
ως μέσο αποθήκευσης του ιδιωτικού κλειδιού του χρήστη αλλά και για την
δημιουργία της ψηφιακής υπογραφής. Η ίδια η ψηφιακή υπογραφή παρέχει ασφάλεια
των μεταφερόμενων δεδομένων αλλά και πιστοποιεί την αυθεντικότητα του χρήστη.
Επιπλέον η έξυπνη κάρτα αποθηκεύει ψηφιακά πιστοποιητικά ώστε να ελέγχεται το
δικαίωμα πρόσβασης του χρήστη σε υπολογιστικά και δικτυακά συστήματα.
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Έλεγχος πρόσβασης. Σε αντίθεση με τα κλειδιά και τις μαγνητικές κάρτες, οι
έξυπνες κάρτες παρέχουν πρόσβαση σε χώρους χωρίς τον κίνδυνο να
πλαστογραφηθούν. Έτσι τα δικαιώματα πρόσβασης σε συγκεκριμένους χώρους
προστατεύονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κάρτα MCard του
πανεπιστημίου Michigan, στην οποία περιέχονται πληροφορίες για την ταυτότητα του
κάθε φοιτητή, παρέχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα και τμήματα ενώ
συγχρόνως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χρηματοοικονομικές συναλλαγές, αγορά
φαγητού, βιβλίων και φωτοαντιγράφων.
Μεταφορές. Οι έξυπνες κάρτες, ως προπληρωμένες κάρτες λειτουργούν ως εισιτήρια
σε μέσα μαζικής μεταφοράς, διόδια κ.α. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται εύκολη και
γρήγορη η εξυπηρέτηση των χρηστών.
Τηλεπικοινωνίες. Οι περισσότερες έξυπνες κάρτες που εκδίδονται βρίσκουν
εφαρμογή στις τηλεπικοινωνίες αφού αποτελούν ένα μέσο προπληρωμένης
τηλεφωνίας. Θεωρούνται αναπόσπαστο κομμάτι των κινητών τηλεφώνων αφού κάθε
τηλέφωνο διαθέτει την κάρτα SIM και έτσι προσφέρει στον χρήστη δυνατότητες
ποικίλων εφαρμογών σε μνήμη. Επίσης στην κάρτα αυτή είναι αποθηκευμένες οι
πληροφορίες που αφορούν στο συνδρομητή και στο δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας
όπως το νούμερο του συνδρομητή, οι κληθέντες, οι ληφθείσες κλήσεις, τα μηνύματα
κ.α.
Εφαρμογές εξυπηρέτησης πελατών (loyalty cards). Οι διάφορες επιχειρήσεις
χρησιμοποιούν έξυπνες κάρτες με σκοπό να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικότερα
τους πελάτες τους αλλά και να τους κρατούν πιστούς, πριμοδοτώντας τους με
κάποιους πόντους και επιβραβεύοντάς τους στη συνέχεια με εξαργύρωση αυτών των
πόντων. Συγχρόνως, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν πληροφορίες σχετικές με τις
καταναλωτικές συνήθειες των πελατών τους τις οποίες στη συνέχεια τις
χρησιμοποιούν τόσο για την στρατηγική (marketing) όσο και για την ακόμα πιο
αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών τους.
Εφαρμογές υγείας και ασφάλισης. Στον τομέα της υγείας, οι έξυπνες κάρτες
χρησιμοποιούνται για ταυτοποίηση του ασθενούς και των επαγγελματιών υγείας
(ιατρών, νοσηλευτών κλπ), ακεραιότητα και αυθεντικότητα των ιατρικών δεδομένων,
ασφαλή πρόσβαση σε δίκτυα υγείας αλλά και σε εφαρμογές κρυπτογράφησης των
δεδομένων για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας. Στην μνήμη της κάρτας
φυλάσσονται προσωπικά δεδομένα του ασθενή όπως το ιατρικό του ιστορικό και ο
ασφαλιστικός του φάκελος, πιθανές ευαισθησίες ή αντιδράσεις σε συγκεκριμένη
φαρμακευτική αγωγή. Το αποτέλεσμα είναι η καλύτερη ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη του ασθενή από ιατρούς τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της
χώρας.
Άλλες εφαρμογές. Οι έξυπνες κάρτες χρησιμοποιούνται επίσης σε αποκωδικοποιητές,
για παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο καθώς και στο δίπλωμα οδήγησης αφού η
έξυπνη κάρτα μπορεί να αποθηκεύει πόντους ανάλογα με τις παραβάσεις του οδηγού
με αποτέλεσμα μέχρι και την αφαίρεση του διπλώματος.
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Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται μία συνοπτική κατηγοριοποίηση των
γνωστών και πιθανών μελλοντικών εφαρμογών των έξυπνων καρτών κατά τομέα και
τύπο κάρτας.
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Πίνακας 1. Κατηγοριοποίηση των εφαρμογών στις έξυπνων καρτών
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4.6 Πλεονεκτήματα της χρήσης έξυπνης κάρτας
Γίνεται φανερό ότι οι έξυπνες κάρτες, με τις ποικίλες εφαρμογές τους και την
παρεχόμενη υψηλού επιπέδου ασφάλεια, προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα όχι μόνο
στις επιχειρήσεις αλλά και στους τελικούς πελάτες της υπηρεσίας. Τα πλεονεκτήματα
αυτά αναφέρονται παρακάτω:








Είναι εύκολες στη χρήση και τη μεταφορά
Επιτρέπουν τη συνεχή βελτίωση των χαρακτηριστικών τους
Διαθέτουν κυκλώματα λογικής και μνήμης
Διαθέτουν δυνατότητες υπολογισμού και πράξεων
Επεξεργάζονται δεδομένα και αποθηκεύουν πληροφορίες
Συγκρίνουν και διαχειρίζονται σύνθετες πληροφορίες
Χρησιμοποιούνται για εφαρμογές μεγάλης ασφάλειας (high security).
Προσφέρουν υψηλού επιπέδου ασφάλειας. Αυτό το γεγονός οφείλεται στις
κρυπτογραφικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη κωδικοποίηση και
αποκωδικοποίηση της πληροφορίας που μεταφέρεται από την έξυπνη κάρτα
στη συσκευή ανάγνωσης και αντίστροφα.

4.7 Ασφάλεια σε έξυπνες κάρτες
Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στη διατήρηση της ακεραιότητας και
της μυστικότητας των δεδομένων που φυλάσσονται σε μία έξυπνη κάρτα είναι η
προστασία τους από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Μια από τις πιο
γνωστές και περισσότερο εφαρμόσιμες τεχνικές για την πιστοποίηση της ταυτότητας
του χρήστη μιας έξυπνης κάρτας είναι η αίτηση του κωδικού PIN (Personal
Identification Number) και του ελέγχου βιομετρικών χαρακτηριστικών.
Ένας κωδικός PIN είναι συνήθως ένας τετραψήφιος αριθμός, ο οποίος
αποθηκεύεται στην έξυπνη κάρτα. Κάθε φορά που κάποιος χρήστης προσπαθεί να
αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα της κάρτας, η κάρτα του ζητάει να εισάγει έναν
κωδικό PIN, τον οποίον συγκρίνει με τον τετραψήφιο αριθμό που έχει αποθηκεύσει.
Αν οι αριθμοί ταιριάζουν, τότε ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα. Σε
περίπτωση λάθους, η κάρτα δεν επιτρέπει την πρόσβαση, αλλά ξαναζητά τον κωδικό.
Αν πάλι δεν ταιριάζουν οι αριθμοί η κάρτα μπλοκάρεται και απαγορεύει οποιαδήποτε
πρόσβαση στα δεδομένα της. Η αξιοπιστία της μεθόδου αίτησης κωδικού PIN
βασίζεται στο ότι το μοναδικό πρόσωπο που γνωρίζει τον κωδικό ο οποίος
“ξεκλειδώνει” την κάρτα, είναι ο κάτοχός της. Αν οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο
γνωρίζει το PIN, τότε αμέσως η ασφάλεια της κάρτας καταρρέει αφού η κάρτα δεν
μπορεί να είναι σε θέση να γνωρίζει ποια φυσική οντότητα ζητά πρόσβαση στα
δεδομένα της. Επίσης αυτή η μέθοδος ασφάλειας έχει το μειονέκτημα ότι σε
περίπτωση που μία οντότητα έχει στην κατοχή της πολλές κάρτες είναι πολύ πιθανό
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να μη θυμάται τον κωδικό κάθε κάρτας. Σε γενικές γραμμές πάντως, η υλοποίηση
αυτής της τεχνικής ασφαλείας δεν απαιτεί πολύπλοκους κρυπτογραφικούς
υπολογισμούς από την κάρτα, αφού το μόνο που απαιτείται είναι η σύγκριση του
εισερχομένου και του αποθηκευμένου κωδικού PIN.
Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά όταν η ασφάλεια βασίζεται σε
βιομετρικά χαρακτηριστικά.
Με τον όρο “βιομετρικά χαρακτηριστικά” εννοούμε όλα εκείνα τα βιολογικά
χαρακτηριστικά τα οποία είναι μοναδικά για κάθε άνθρωπο. Τα βιολογικά αυτά
χαρακτηριστικά μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία
αφορά στα χαρακτηριστικά φυσιολογίας στα οποία ανήκουν το πρόσωπο, η ίριδα, ο
αμφιβληστροειδής του ματιού και τα δακτυλικά αποτυπώματα, ενώ η δεύτερη
αναφέρεται στα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς στα οποία ανήκουν η φωνή και η
γραπτή υπογραφή. Τα τελευταία χαρακτηριστικά δεν γίνεται να διαβιβαστούν σε
κάποιον άλλον άνθρωπο και έτσι στην ουσία ελέγχεται η ταυτότητα του πραγματικού
προσώπου και όχι αυτού που μπορεί να γνωρίζει έναν οποιοδήποτε κωδικό. Με την
χρήση συγκεκριμένης τεχνολογίας γίνεται μέτρηση κάποιου βιολογικού
χαρακτηριστικού του ατόμου. Όπως και στην περίπτωση του κωδικού PIN έτσι και
εδώ τα δεδομένα αναφοράς, δηλαδή τα δεδομένα με τα οποία θα γίνει η σύγκριση,
βρίσκονται και πάλι αποθηκευμένα στην κάρτα αλλά η σύγκριση με τα εισερχόμενα
δεδομένα συνήθως δεν μπορεί να γίνει από την κάρτα. Η χρήση βιομετρικών
μεθόδων για την πιστοποίηση της ταυτότητας ενός ατόμου βρίσκει στις μέρες μας
ολοένα και μεγαλύτερη εφαρμογή. Η ανάπτυξη ολοένα και ισχυρότερων
μικροεπεξεργαστών και η δυνατότητα εφαρμογής πάνω στις έξυπνες κάρτες ειδικών
αισθητήρων συλλογής βιομετρικών δεδομένων μπορεί να επιτρέψει την εφαρμογή
των έξυπνων καρτών σε πολλούς νέους τομείς.

4.8 Η επόμενη γενιά έξυπνων καρτών
Η αυξανόμενη χρήση των έξυπνων καρτών στην καθημερινή ζωή των πολιτών καθώς
και οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των σύγχρονων εφαρμογών σε μνήμη και
υπολογιστική ισχύ καθιστούν αναγκαία την εξέλιξη της τεχνολογίας των έξυπνων
καρτών. Η παραδοσιακή τεχνολογία των έξυπνων καρτών, αν και μέχρι τώρα είναι
επαρκής, φαίνεται ότι σε λίγα χρόνια δε θα μπορεί να ικανοποιήσει τις εξελίξεις στον
τομέα των νέων εφαρμογών. Η επόμενη γενιά έξυπνων καρτών, εκμεταλλευόμενη
την εξέλιξη στην τεχνολογία των ημιαγωγών, υπόσχεται ταχύτερους
μικροεπεξεργαστές, μεγαλύτερη χωρητικότητα μνήμης, γρηγορότερες γεννήτριες
παλμών (ρολόγια) και αμφίδρομη (full duplex) επικοινωνία ανάμεσα στην κάρτα και
τη συσκευή ανάγνωσης. Στον πίνακα 2 γίνεται μία σύγκριση της τεχνολογίας των
σημερινών έξυπνων καρτών με τις έξυπνες κάρτες της επόμενης γενιάς.
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Παραδοσιακές Έξυπνες Κάρτες
8/16 bit ΚΜΕ
2Κ RAM
48-64K ROM
8-32K EEPROM
Εξωτερικό ρολόι 1-5 ΜHz
Σειριακή
θύρα
Εισόδου/Εξόδου
μονόδρομης επικοινωνίας

Έξυπνες Κάρτες Επόμενης Γενιάς
32 bit ΚΜΕ
16K RAM
>256K ROM
>128K EEPROM
Εσωτερικό ρολόι 50 ΜHz
Θύρα Εισόδου/Εξόδου υψηλής ταχύτητας
1,5Mbps–12Mbps
αμφίδρομης επικοινωνίας

Πίνακας 2. Σύγκριση τεχνολογίας σημερινών έξυπνων καρτών με τις έξυπνες κάρτες επόμενης γενιάς.

4.9 Επιθέσεις Πλευρικού Καναλιού και Έξυπνες Κάρτες
Ίσως ο πρώτος στόχος των ΕΠΚ είναι οι ισχυρές και ανθεκτικές στην παραποίηση
συσκευές. Το καλύτερο παράδειγμα αυτών είναι οι έξυπνες κάρτες.
4.9.1. Ταξινόμηση των ΕΠΚ
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η έξυπνη κάρτα, εφοδιασμένη με
μικροεπεξεργαστή, ROM, EEPROM και RAM, εκτελεί και κρυπτογραφικές
διαδικασίες. Ο στόχος του κρυπταναλυτή είναι να ανακτήσει το ιδιωτικό κλειδί το
οποίο χρησιμοποιείται σε αυτές τις λειτουργίες ή κάποιες άλλες μυστικές
παραμέτρους.
Ο μικροεπεξεργαστής είναι ενσωματωμένος σε ένα chip και συνδέεται με τον
έξω κόσμο με 8 καλώδια. Υπάρχουν όμως καλώδια και μέρη της έξυπνης κάρτας που
θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον μας, τα οποία είναι τα εξής:
Power supply: οι έξυπνες κάρτες δεν έχουν εσωτερική δική τους μπαταρία.
Έτσι το ρεύμα το οποίο χρειάζονται παρέχεται από τον αναγνώστη της έξυπνης
κάρτας (smart card reader). Αυτό όμως κάνει πολύ εύκολη την μέτρηση της
κατανάλωσης της ενέργειας της έξυπνης κάρτας από τον επιτιθέμενο.
Ρολόι: οι έξυπνες κάρτες δεν διαθέτουν εσωτερικό ρολόι. Ο χρόνος πρέπει να
παρέχεται και να προσδιορίζεται από το εξωτερικό περιβάλλον. Έτσι, γίνεται πολύ
εύκολο το εγχείρημα του επιτιθέμενου να χρονομετρήσει τον χρόνο λειτουργίας της
κάρτας.
Χρειάζεται επιπλέον να αναφέρουμε πως οι έξυπνες κάρτες είναι συνήθως
εξοπλισμένες με μηχανισμούς προστασίας οι οποίοι συνθέτουν μία ασπίδα, θωράκιση
δηλαδή, της κάρτας. Η θωράκιση αυτή έχει σαν σκοπό να κρύψει την εσωτερική
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συμπεριφορά της κάρτας. Υπάρχουν επίσης αισθητήρες οι οποίοι αντιδρούν όταν η
ασπίδα της κάρτας αφαιρεθεί, καταστρέφοντας όλη την ευαίσθητη πληροφορία και
κάνοντας την κάρτα να μην λειτουργεί σωστά.
Οι ΕΠΚ χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
Επεμβατικές και μη επεμβατικές (invasive, non-invasive): οι επεμβατικές επιθέσεις
είναι αυτές που αποσυναρμολογούν το chip της έξυπνης κάρτας και εισβάλλουν
κατευθείαν και άμεσα στα διάφορα μέρη και συστατικά της. Για παράδειγμα,
μπορούν να συνδεθούν με το κατάλληλο καλώδιο και έτσι να μπορέσουν να
παρατηρήσουν την μεταφορά της πληροφορίας και των δεδομένων. Μία μη
επεμβατική επίθεση εκμεταλλεύεται την διαθέσιμη πληροφορία εξωτερικά, χωρίς
δηλαδή να εισβάλει μέσα στην έξυπνη κάρτα. Η εκπομπή της διαθέσιμης
πληροφορίας είναι πολλές φορές ακούσια, όπως είναι ο χρόνος λειτουργίας, η
κατανάλωση ρεύματος κ.α.
Πρόσφατα άρθρα βέβαια κάνουν λόγο και για ένα τρίτο είδος. Πρόκειται για
τις ημι- επεμβατικές επιθέσεις. Αυτές οι επιθέσεις απαιτούν το “depackaging” του
chip για να έρθουν σε επαφή με την επιφάνειά του. Όμως, δεν πλαστογραφούν το
passivation layer δηλαδή δεν χρειάζονται να συνδεθούν ηλεκτρικά με την μεταλλική
επιφάνεια.
Ενεργητικές και παθητικές: οι ενεργητικές επιθέσεις προσπαθούν να παραποιήσουν
την σωστή λειτουργία της κάρτας. Για παράδειγμα, ενεργητική θεωρείται μία επίθεση
σφάλματος η οποία προκαλεί λάθη στους υπολογισμούς. Αντίθετα μία παθητική
επίθεση είναι αυτή που απλώς παρατηρεί την συμπεριφορά της κάρτας κατά την
λειτουργία της (χωρίς να της προκαλεί κάτι ή να την παραποιεί).
Βέβαια στην πράξη δεν είναι τόσο ξεχωριστές αυτές οι κατηγορίες. Και αυτό
γιατί μία επεμβατική επίθεση μπορεί να μην παραποιήσει καθόλου την συμπεριφορά
της κάρτας ενώ μία παθητική επίθεση να επιτύχει να την αποσυναρμολογήσει, έτσι
ώστε να μπορέσει να παρατηρήσει την πληροφορία που χρειάζεται.
Είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι οι επιθέσεις αυτές δεν
αλληλοαναιρούνται. Για παράδειγμα, μπορεί μία επεμβατική επίθεση να χρησιμεύσει
σαν πρώτο στάδιο για μία μη επεμβατική, δίνοντας αναλυτική περιγραφή της
αρχιτεκτονικής του chip κι έτσι να βοηθήσει να βρεθούν οι κατάλληλες θέσεις για την
τοποθέτηση αισθητήρων και ανιχνευτών, που χρησιμοποιούνται στην επίθεση.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι έξυπνες κάρτες διαθέτουν μηχανισμούς
προστασίας από τις επεμβατικές επιθέσεις, αν και πολλές από τις επιθέσεις αυτές
είναι ικανές να προσπελάσουν αυτούς τους μηχανισμούς. Είναι αξιοσημείωτο να
παρατηρήσουμε ότι οι μη επεμβατικές επιθέσεις είναι ανίκητες. Δεν υπάρχει κανένας
τρόπος να καταλάβει η έξυπνη κάρτα για παράδειγμα ότι ο χρόνος λειτουργίας της
χρονομετρείται.
Από οικονομικής άποψης, οι επεμβατικές επιθέσεις είναι πολύ πιο ακριβές,
όταν χρειάζεται να εφαρμοστούν σε μεγάλη κλίμακα, μιας και απαιτούν ξεχωριστή
επεξεργασία για κάθε μία συσκευή - στόχο ξεχωριστά. Αντιθέτως, οι μη επεμβατικές
αποτελούν μεγαλύτερη απειλή. Αναφέρεται ότι οι επεμβατικές επιθέσεις χρειάζονται
και απαιτούν σχετικά υψηλές επενδύσεις κεφαλαίου για τον εξοπλισμό του
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εργαστηρίου και μία μεσαίου ύψους επένδυση για την ίδια την επίθεση που θα γίνει
σε κάθε chip ξεχωριστά, σε αντίθεση με τις μη επεμβατικές που απαιτούν μεσαίου
ύψους επενδύσεων και για τους δύο εξοπλισμούς. Παρατηρείται επίσης ότι οι ημιεπεμβατικές μπορούν να πραγματοποιηθούν πολύ φθηνά, με μικρό και απλό
εξοπλισμό.

4.9.2 Ελέγχοντας τις επιθέσεις
Ο πρώτος τρόπος επίθεσης σε μία έξυπνη κάρτα είναι να την αποσυναρμολογήσουμε
και να παρατηρήσουμε την συμπεριφορά της από τις διακλαδώσεις των καλωδίων
στο κανάλι πληροφορίας ή την μνήμη και πιο συγκεκριμένα τα κύτταρα μνήμης. Όλο
το εγχείρημα γίνεται πολύ πιο εύκολο με την χρήση ενός σταθμού ανίχνευσης,
probing station. Ένας σταθμός ανίχνευσης αποτελείται από μικροσκόπιο εφοδιασμένο
με ειδικούς ανιχνευτές, οι οποίοι συνδέονται στην επιφάνεια του chip.
Για να διευκολυνθεί ακόμα περισσότερο ο επιτιθέμενος μπορεί να
προσπαθήσει να επιβραδύνει τον χρόνο που χρειάζεται το chip, έτσι ώστε να
μπορέσει πιο εύκολα να παρατηρήσει τα διαδοχικά στάδια λειτουργίας της κάρτας.
Όπως αναφέρθηκε οι έξυπνες κάρτες συνήθως προστατεύονται από ένα
στρώμα το οποίο χρησιμεύει ως ασπίδα. Πρόκειται λοιπόν για ένα κάλυμμα το
οποίο καλύπτει το chip και σκοπό έχει να εμποδίσει την παρατήρηση της
συμπεριφοράς του. Κατά την επίθεση, αυτό το κάλυμμα αφαιρείται αρχικά και
μάλιστα δεν αποτελεί πρόβλημα για τον επιτιθέμενο. Βέβαια, κάποιες έξυπνες κάρτες
είναι εξοπλισμένες με ανιχνευτές οι οποίοι έχουν την μορφή ενός μεταλλικού
στρώματος που καλύπτει το κύκλωμα. Έτσι μπορούν να αντιδράσουν κατά την
διάρκεια μιας τέτοιας επίθεσης με αποτέλεσμα να σταματήσουν την σωστή
λειτουργία της κάρτας και να καταστρέψουν τα δεδομένα της. Την ίδια αντίδραση
μπορούν να έχουν όταν αντιλαμβάνονται ασυνήθιστα μικρές ή μεγάλες συχνότητες.
Επιπλέον, για ακόμα μεγαλύτερη προστασία της κάρτας μπορούν να προστεθούν και
αισθητήρες που αντιδρούν σε ακτινοβολία, φως κ.α.
Ακόμα μεγαλύτερη προστασία μπορούμε να πετύχουμε χρησιμοποιώντας πιο
ισχυρή θωράκιση, χρησιμοποιώντας δηλαδή πιο ισχυρά passivation layers, έτσι ώστε
η μετακίνηση και η αφαίρεση τους από τον επιτιθέμενο να προκαλέσει βλάβη στα
κυκλώματα του chip.

4.10 Αντίμετρα κατά των ΕΠΚ
Θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια τρόπους και τεχνικές οι οποίες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να αποφευχθούν οι ΕΠΚ.
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General Data- Ανεξάρτητοι υπολογισμοί
Αναφέρεται ότι γενικά οι κρυπτογραφικές λειτουργίες θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες
της πληροφορίας κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους. Δηλαδή οι λειτουργίες δεν
θα πρέπει να σχετίζονται με τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται ως είσοδος (input
data) ή την πληροφορία την σχετική με το κλειδί ( key data). Επίσης, οι διαφορετικές
υπο-λειτουργίες που εκτελούνται σύμφωνα με τα δεδομένα εισόδου ή τα ψηφία του
κλειδιού, θα πρέπει να χρειάζονται τον ίδιο αριθμό κύκλων ρολογιού.
Μια αποτελεσματική λύση κατά των επιθέσεων χρονισμού είναι ο χρήστης της
κάρτας να σταθεροποιήσει τον χρόνο που χρειάζονται οι λειτουργίες της για να
εκτελεστούν. Έτσι ο επιτιθέμενος δεν θα μπορεί να εκμεταλλευτεί τις χρονικές
μεταβολές οι οποίες στηρίζονται στο input ή στο κλειδί. Το μόνο ίσως input που θα
μπορούσε να επηρεάσει τον χρόνο είναι το μήκος του εκθέτη στις διαδικασίες
ύψωσης, αν και το μήκος αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία για τον επιτιθέμενο.
Blinding – Τύφλωση
Τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούν τυφλές υπογραφές μπορούν να υιοθετηθούν για να
εμποδίσουν οποιαδήποτε ΕΠΚ. Ο επιτιθέμενος, με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορεί να
γνωρίζει την συνάρτηση modular ύψωσης.
Εάν η ανωνυμία είναι σημαντική ή απαιτείται περισσότερο masking, μπορεί
να προστεθεί ένα τυχαίο πολλαπλάσιο για κάθε εκθέτη πριν από κάθε modular
ύψωση. Εάν συμβεί αυτό, τότε θα πρέπει να συνδυαστεί με τον έλεγχο ότι δεν
υπάρχουν χρονικές διακυμάνσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν στην αποκάλυψη αυτού
του τυχαίου πολλαπλασίου.
Αυτού του είδους η τεχνική αφορά σε επιθέσεις οι οποίες εκμεταλλεύονται την
διαρροή της πληροφορίας κατά την διάρκεια της λειτουργίας της modular ύψωσης
εξαιτίας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αλλαγών στην κατανάλωση ισχύος κ.λπ.
αφού τα εκθετικά ψηφία αλλάζουν σε κάθε λειτουργία.
Αποφυγή του conditional branching και των secret intermediates
Η αποφυγή διαδικασιών οι οποίες χρησιμοποιούν κρυφά ενδιάμεσα (secret
intermediates) ή κλειδιά για λειτουργίες conditional branching θα καλύψει όλα τα
χαρακτηριστικά τα οποία εκμεταλλεύεται ένας κρυπταναλυτής προκειμένου να
προχωρήσει σε επιθέσεις κατανάλωσης ισχύος.
Οι software εφαρμογές στα κρίσιμα σημεία του κώδικα δεν θα πρέπει να
περιέχουν εντολές διακλάδωσης. Όμοια, δεν θα πρέπει να περιέχουν δηλώσεις όπως
IF. Οι υπολογισμοί θα πρέπει να γίνονται με πρωταρχικές πράξεις AND, OR ή XOR
χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε διακλάδωση.
Με την προσθήκη αυτού του χαρακτηριστικού, γίνεται πολύ δύσκολο για τον
επιτιθέμενο να μαντέψει το input ή το κλειδί χρησιμοποιώντας μετρήσεις χρόνου ή
μετρήσεις της κατανάλωσης ισχύος. Όταν όλες οι γραμμές του κώδικα τρέχουν πάντα
χωρίς να εξαρτώνται από το input ή από τα bits του κλειδιού, τότε τόσο ο χρόνος όσο
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και η κατανάλωση του ρεύματος δεν θα εξαρτώνται από την πληροφορία και έτσι ο
επιτιθέμενος θα είναι ανίκανος να αποσπάσει οποιαδήποτε κρυφή πληροφορία.

Licensing Modified Algorithms – Τροποποιημένοι αλγόριθμοι
Αν και φαίνεται παράξενο, τα πιο ασφαλή κρυπτοσυστήματα είναι αυτά που
δημιουργήθηκαν έχοντας σαν δεδομένο την διαρροή πληροφορίας. Πράγματι, με τα
σημερινά τουλάχιστον δεδομένα, είναι απίθανο, αν όχι αδύνατο, κάποιο
κρυπτοσύστημα να είναι ανθεκτικό σε όλες τις επιθέσεις. Το ζήτημα λοιπόν είναι τα
κρυπτοσυστήματα να παραμένουν ασφαλή ακόμα και αν κάποια υποκείμενα
(underlying) κυκλώματα αποκαλύψουν πληροφορία.
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5 Επιθέσεις χρονισμού
Σ’ αυτό το κεφάλαιο διαπραγματευόμαστε τις επιθέσεις χρονισμού οι οποίες απειλούν
τις λειτουργίες του RSA και παρουσιάζουμε την εφαρμογή μιας τέτοιου είδους
επίθεσης κάτω από ρεαλιστικές συνθήκες, προκειμένου να διαπιστώσουμε πόσο
εύκολα αποκαλύπτονται οι ιδιωτικές πληροφορίες των χρηστών. Στην παρούσα
ενότητα αναφερόμαστε ως επί το πλείστον στις εργασίες των Bortz A., Boneh D. και
Nangy P. [1], Dhem J.F. , Koeune F.K , Leroux P.A., Mestre P., Quisquater J.J.,
Willems J.L.[5] και Kocher P. [23]. Τέλος, περιγράφονται λεπτομερέστερα τα
αντίμετρα των επιθέσεων αυτών.

5.1 Εισαγωγή
Οι επιθέσεις χρονισμού βασίζονται στις μετρήσεις χρόνου, ο οποίος απαιτείται από
μια συσκευή μέχρις ότου εκτελεστεί μία λειτουργία. Σε μία επίθεση χρονισμού, o
κρυπταναλυτής παρατηρεί την κίνηση της πληροφορίας από και προς την CPU ή την
μνήμη καθώς το hardware τρέχει το κρυπτοσύστημα ή τον αλγόριθμο. Απλώς και
μόνο μετρώντας την ποσότητα χρόνου που απαιτείται, δηλαδή το πόσο χρόνο
χρειάζεται το hardware, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν κάποιες κρυπτογραφικές
λειτουργίες, και συγκρίνοντας στη συνέχεια τις διαφορές των χρονικών αυτών
μετρήσεων, ο κρυπταναλυτής είναι σε θέση ακόμα και να αποκαλύψει το μυστικό
κλειδί. Τέτοιες επιθέσεις χρησιμοποιούν επίσης στατιστικά δεδομένα και αναλύσεις
των διάφορων χρονικών μετρήσεων.
Συγκεκριμένα, με μία προσεκτική μέτρηση του χρόνου που απαιτείται έτσι
ώστε να εκτελεστούν οι λειτουργίες που έχουν να κάνουν με το ιδιωτικό κλειδί, ο
εισβολέας μπορεί να βρει τους εκθέτες που χρειάζεται, να παραγοντοποιήσει τα
κλειδιά του RSA και να σπάσει το κρυπτοσύστημα. Αν η μονάδα είναι ευάλωτη, τότε
η επίθεση είναι υπολογιστικά απλή και συχνά χρειάζεται μόνο ένα γνωστό
κρυπτογράφημα.
Τα κρυπτοσυστήματα συχνά χρειάζονται διαφορετικούς χρόνους για να
επεξεργαστούν διαφορετικά inputs. Οι λόγοι αφορούν στην βελτιστοποίηση της
απόδοσης, ώστε να αποφεύγονται περιττές λειτουργίες και διακλαδώσεις. Οι λόγοι
βασίζονται επίσης και σε οδηγίες του μικροεπεξεργαστή (όπως πολλαπλασιασμό και
διαίρεση) που τρέχει σε μη καθορισμένο χρόνο.
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Η απόδοση τυπικά στηρίζεται τόσο στο κλειδί κρυπτογράφησης όσο και στο
input (αρχικό κείμενο ή κρυπτογράφημα). Έχει αποδειχθεί ότι με την εφαρμογή
τέτοιου είδους επιθέσεων σε ένα τρωτό σύστημα, ο επιτιθέμενος είναι ικανός να
καταφέρει να αποκαλύψει ολόκληρο το ιδιωτικό κλειδί.
Οι χρονικές μετρήσεις τροφοδοτούν στατιστικά μοντέλα τα οποία στη
συνέχεια επιτρέπουν στον επιτιθέμενο να εκτιμήσει το κλειδί με έναν αρκετά υψηλό
βαθμό βεβαιότητας. Αυτό γίνεται απλώς παρατηρώντας την συσχέτιση μεταξύ των
χρονικών αυτών μετρήσεων.
Ο υπολογισμός των διακυμάνσεων είναι σχετικά εύκολο εγχείρημα και
παρέχει έναν καλό τρόπο ώστε να γίνουν σωστές υποθέσεις για τα bits του εκθέτη. O
αριθμός των δειγμάτων τα οποία απαιτούνται για να υπάρξει επαρκής πληροφορία
που επιτρέπει την αποκάλυψη του κλειδιού καθορίζεται από τις ιδιότητες του
σήματος και τον θόρυβο. Είναι φανερό ότι όσο πιο πολύς θόρυβος παρουσιάζεται,
τόσο πιο πολλά δείγματα απαιτούνται. Γενικά, οι τεχνικές διόρθωσης σφαλμάτων
αυξάνουν την μνήμη και τις ανάγκες επεξεργασίας, αλλά συγχρόνως μειώνουν τον
αριθμό των δειγμάτων που απαιτούνται.

5.2 Η Επίθεση Χρονισμού
5.2.1 Μια ιδέα του Paul Kocher
Οι επιθέσεις χρονισμού αναπτύχτηκαν από τον Paul Kocher στα μέσα της δεκαετίας
του ’90. Εκμεταλλεύονται τη διαφοροποίηση στη χρονική διάρκεια των λειτουργιών,
όπως για παράδειγμα τον πολλαπλασιασμό μικρού αριθμού έναντι του
πολλαπλασιασμού μεγάλου αριθμού ή τις εντολές που εκτελούνται μετά από μία
εντολή IF. Στην περίπτωση του RSA, εκμεταλλεύονται το χρόνο που παίρνει η
ύψωση σε δύναμη.
Ο Paul Kocher ήταν ο πρώτος που διαπίστωσε πως κατά τις διαδικασίες που
εκτελούνται από τον αλγόριθμο ενός προγράµµατος για την εξαγωγή του
προσωπικού κλειδιού, αλλά και κατά την κρυπτογράφηση ή αποκρυπτογράφηση ενός
µηνύµατος, ο χρόνος υπολογισµού ποικίλλει. Οι χρονικές διαφορές που
παρατηρούνται, οφείλονται στον ίδιο τον αλγόριθµο και, κυρίως, στην ύπαρξη των
βρόχων ενός αλγορίθμου (conditional statements), στη µνήµη RAM, στο είδος του
επεξεργαστή αλλά και στις εντολές που αυτός χρησιµοποιεί, όπως για παράδειγµα οι
τρόποι και η ευκολία πολλαπλασιασµού και διαίρεσης. Μία επιπλέον αιτία, η οποία
περιπλέκει χρονικά τον αλγόριθµο, είναι το µέγεθος των κλειδιών του
κρυπτοσυστήµατος. Τα χρονικά δεδοµένα και οι αποκλίσεις τους μπορούν εύκολα να
παρατηρηθούν με την βοήθεια ενός τρίτου υπολογιστή και χρησιμοποιούνται σε μια
επίθεση χρονισμού.
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Όπως αναφέρθηκε, το σύστηµα RSA συνίσταται στον υπολογισµό του
R = y (mod n) όπου n, y αποτελούν γνωστά στοιχεία που διαθέτει ο κρυπταναλυτής.
Στόχος του τελευταίου είναι να ανακτήσει την τιµή του x, δηλαδή την τιμή του
προσωπικού κλειδιού. Ο παραλήπτης του µηνύµατος και θύµα του κρυπταναλυτή,
υπολογίζει την τιµή R = yx (modn) για διάφορες τιµές του y. Για τον κρυπταναλυτή,
θεωρούνται γνωστοί οι χρόνοι υπολογισµού που το θύμα θα χρειαστεί για να κάνει τα
παραπάνω και να αποκρυπτογραφήσει το κείµενο.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να γίνει η ανάλυση ως προς το τι συµβαίνει κατά τον
υπολογισµό του R = yx (modn) όπου το x είναι µεγέθους w δυαδικών ψηφίων (bits).
Το x παίρνει ως τιµές ακολουθίες ψηφίων 0 και 1 ενώ ο υπολογιστής επεξεργάζεται
την εκάστοτε αριθµητική παράσταση έως ότου δεν υπάρχει επόµενο δυαδικό ψηφίο.
Η επεξεργασία σταµατά σε αυτό το σημείο. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο
κρυπταναλυτής πρέπει να εφαρµόσει εκείνη την µέθοδο ώστε να είναι σε θέση να
προσδιορίσει το εκάστοτε δυαδικό ψηφίο της παράστασης yx (modn) και ο
προσδιορισµός αυτός να µην είναι κάτι το εντελώς τυχαίο.
Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι μία επίθεση χρονισμού είναι απλό εγχείρημα. Ο
κρυπταναλυτής χρειάζεται απλώς να παρατηρεί τον υπολογιστή του θύματος και να
καταγράφει τη χρήση του επεξεργαστή για τον υπολογισµό του yx (modn). Η επίθεση
συνεχίζεται έως ότου βρεθούν (ή καλύτερα, υποτεθούν) τα εκθετικά ψηφία, το ένα
μετά το άλλο.
Στην επίθεση χρονισμού, μετά την εξαγωγή κάποιου αποτελέσµατος, γίνεται
απευθείας χρήση αυτού για να παρατηρηθεί αν το τελευταίο επαληθεύει το
κρυπτοσύστηµα. Έτσι σε περίπτωση που υπάρχει λάθος στην εύρεση ενός εκθετικού
ψηφίου, η επίθεση δεν θα έχει νόηµα και δεν θα θεωρείται επιτυχημένη, αφού το
κείμενο θα είναι µη αναγνώσιµο.
Η ιδέα του Kocher, ότι δηλαδή ο χρόνος λειτουργίας μιας κρυπτογραφικής
συσκευής μπορεί να αποτελέσει κανάλι πληροφορίας που είναι σε θέση να παρέχει
στον εισβολέα σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις μυστικές παραμέτρους,
εξελίχθηκε και εφαρμόστηκε εναντίον του RSA το οποίο χρησιμοποιεί τον
Montgomery αλγόριθμο.
x

5.2.2 Tο μοντέλο μιας επίθεσης χρονισμού
Σε μία επίθεση χρονισμού, ο επιτιθέμενος έχει στην διάθεσή του ένα σύνολο από
μηνύματα τα οποία έχουν επεξεργαστεί από την κρυπτογραφική συσκευή, καθώς
επίσης, τον αντίστοιχο χρόνο αποκρυπτογράφησης για καθένα από αυτά. Ο στόχος
του είναι να ανακαλύψει τις μυστικές παραμέτρους.
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Εικόνα 1. Η αρχή της επίθεσης χρονισμού

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι χτύποι του ρολογιού μιας έξυπνης κάρτας
παρέχονται μέσω του τερματικού. Έτσι οι χρονικές μετρήσεις μπορούν να
αποκτηθούν πολύ εύκολα.

5.2.3 Επίθεση χρονισμού στο RSA
Οι επιθέσεις χρονισμού πραγματοποιούνται εάν ο κρυπταναλυτής γνωρίζει αρκετές
λεπτομέρειες σχετικά με το hardware του θύματος και είναι ικανός να λάβει τους
χρόνους αποκρυπτογράφησης για αρκετά γνωστά κρυπτογραφήματα, με αποτέλεσμα
να καταφέρει να αποκαλύψει το μυστικό κλειδί d.
Η μέτρηση του χρόνου που απαιτείται για να εκτελεστούν οι διάφορες
λειτουργίες της κρυπτογραφικής συσκευής, που σχετίζονται με το ιδιωτικό κλειδί,
δίνει την δυνατότητα στον επιτιθέμενο να παραγοντοποιήσει τα κλειδιά του RSA και
να σπάσει το κρυπτοσύστημα. Η επίθεση αυτή αφ’ ενός δεν θεωρείται ακριβή στην
υλοποίησή της, αφετέρου μπορεί να απειλήσει οποιοδήποτε σύστημα ή εφαρμογή,
διότι προϋπόθεσή της είναι οι ακριβείς χρονικές μετρήσεις.
Ενάντια σε ένα ευάλωτο σύστημα, η επίθεση είναι υπολογιστικά ανέξοδη, και
συχνά η πραγματοποίησή της απαιτεί μόνο γνωστό κρυπτογράφημα. Κάθε σύστημα,
κάθε κρυπτογραφημένο διαπιστευτήριο, κάθε network- based κρυπτοσύστημα καθώς
και οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, όπου οι επιτιθέμενοι μπορούν να λάβουν αρκετά
ακριβείς μετρήσεις χρόνου, διατρέχει δυνητικά κίνδυνο.
Τα κρυπτοσυστήματα, συχνά, χρειάζονται διαφορετικές ποσότητες χρόνου
ώστε να επεξεργαστούν διαφορετικές εισόδους (inputs). Οι λόγοι και οι αιτίες για
αυτήν την διαφορετικότητα μεταξύ των χρόνων ανευρίσκονται κυρίως:





στην παράκαμψη μη απαραίτητων λειτουργιών
στην προσπάθεια για ολοένα και καλύτερη επίδοση
στην αποφυγή διακλαδώσεων (branching)
conditional statements
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στις διάφορες οδηγίες του επεξεργαστή που αφορούν στον πολλαπλασιασμό ή
την διαίρεση, οι οποίες εκτελούνται σε μη σταθερό χρόνο
Η απόδοση εξαρτάται κυρίως από το κρυπτογραφικό κλειδί και την πληροφορία
εισόδου, όπως π.χ. το αρχικό κείμενο και το κρυπτογράφημα .

5.2.4 Κρυπτανάλυση της simple modular ύψωσης
H αποκρυπτογράφηση RSA εκτελεί τον υπολογισμό
R=
modn,
όπου το n είναι μέρος του δημοσίου κλειδιού, ενώ το y μπορεί να αποκαλυφθεί από
τον εισβολέα. Ο σκοπός του εισβολέα είναι να αποκαλύψει το μυστικό κλειδί x. Για
την πραγματοποίηση της επίθεσης, το θύμα πρέπει να εκτελέσει τον υπολογισμό
modn για διάφορες τιμές του y, όπου το y, n και η χρονική διάρκεια των
υπολογισμών είναι γνωστά στον επιτιθέμενο. Αξίζει να αναφέρουμε πως, αν
χρησιμοποιείται διαφορετικός εκθέτης x για κάθε διαφορετική λειτουργία, τότε η
επίθεση δεν θα είναι επιτυχημένη.
Οι απαιτούμενες πληροφορίες και οι χρονικές μετρήσεις μπορούν να
αποκτηθούν παθητικά και μη διεισδυτικά, καθώς ο επιτιθέμενος καταγράφει κάθε
μήνυμα με παραλήπτη το θύμα και μετρά τον χρόνο που χρειάζεται για να
ανταποκριθεί στο κάθε y.
Η επίθεση δεν προϋποθέτει ότι ο επιτιθέμενος γνωρίζει το σχεδιασμό του
συστήματος. Άλλωστε, στην πράξη, αυτό μπορεί να συναχθεί από τις πληροφορίες
του χρόνου που έχει συλλέξει.
Η επίθεση μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να απειλήσει σχεδόν οποιαδήποτε
εφαρμογή που δεν εκτελείται σε σταθερό, καθορισμένο χρόνο. Ο simple modular
αλγόριθμος ύψωσης που χρησιμοποιείται και ο οποίος υπολογίζει αρχικά το R = yx
modn , όπου ο x είναι w σε μήκος bits, παρουσιάζεται στη συνέχεια:

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο παραπάνω αλγόριθμος είναι ουσιαστικά η μέθοδος της
Πρότασης 3.5.1, που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 3.
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Υποθέτουμε ότι το σύστημα χρησιμοποιεί μια modular συνάρτηση
πολλαπλασιασμού, η οποία είναι αρκετά γρήγορη, όμως περιστασιακά, χρειάζεται
περισσότερο χρόνο για να εκτελεστεί από ό,τι ολόκληρη η λειτουργία της modular
ύψωσης. Για κάποιες τιμές sb και y, ο υπολογισμός Rb= (sb • y) modn είναι πολύ
αργός. Εάν ο κρυπταναλυτής έχει γνώση του κρυπτογραφικού αλγορίθμου, τότε είναι
σε θέση να προσδιορίσει ποιες είναι οι τιμές αυτές. Εάν ο συνολικός χρόνος για την
modular ύψωση είναι γρήγορος, ενώ ο υπολογισμός Rb= (sb • y) modn είναι αργός,
τότε το bit b του εκθέτη είναι μάλλον μηδέν. Επιπρόσθετα, εάν οι υπολογισμοί Rb=
(sb • y) modn έχουν σαν αποτέλεσμα αργούς modular ύψωσης χρόνους, τότε
υποθέτει ότι το bit b είναι μονάδα.
Ο επιτιθέμενος, θέτοντας αρχικά b = 0 επαναλαμβάνει την επίθεση ώσπου να
αποκαλυφθεί ολόκληρος ο εκθέτης.
Έστω ότι έχει υπολογίσει τα 0, ... , b – 1 bits του εκθέτη και αντίστοιχα την
τιμή sb. Η επόμενη επανάληψη χρειάζεται το πρώτο άγνωστο bit του εκθέτη. Εάν το
bit αυτό είναι μονάδα, τότε θα υπολογιστεί το Rb = (sb • y) modn. Εάν είναι μηδέν, η
λειτουργία θα παραλειφθεί.
Από την στιγμή που γίνεται γνωστό το εκθετικό ψηφίο b, ο επιτιθέμενος
μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο συνολικός χρόνος λειτουργίας είναι αργός όταν το
sb +1 = Rb2 mod n αναμένεται να είναι αργό. Το ίδιο σύνολο των χρονικών μετρήσεων
μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί για να βρεθούν τα επόμενα bits του εκθέτη [23].

5.2.5 Διόρθωση σφαλμάτων
Εάν η υπόθεση για το bit του εκθέτη είναι λανθασμένη, τότε οι τιμές για
θα
είναι λανθασμένες [23]. Ο απαιτούμενος χρόνος για τους επόμενους, μετά το σφάλμα,
πολλαπλασιασμούς δεν αντικατοπτρίζει τον συνολικό χρόνο ύψωσης. Συνεπώς, ο
επιτιθέμενος έχει μια ιδιότητα ανίχνευσης σφάλματος. Μετά από μία λανθασμένη
υπόθεση για το συγκεκριμένο bit, δεν θα παρατηρούνται χρήσιμες και ουσιώδεις
συσχετίσεις.
Αυτή η ιδιότητα ανίχνευσης σφάλματος χρησιμοποιείται για την διόρθωση
σφαλμάτων. Για παράδειγμα, ο επιτιθέμενος μπορεί να διατηρεί μια λίστα με τις
περισσότερο πιθανές τιμές, καθώς και μία τιμή που εκφράζει για καθεμιά από αυτές
την πιθανότητα να είναι σωστή. Ο επιτιθέμενος συνεχίζει την επίθεση μόνο για την
περισσότερο πιθανή τιμή. Εάν αυτή η τιμή είναι εσφαλμένη, τότε θα παρουσιάζει μία
πτωτική τάση στην λίστα, όσον αφορά την κατάταξη, ενώ οι υπόλοιπες τιμές θα
παρουσιάζουν αυξητική τάση. Οι τεχνικές διόρθωσης σφάλματος αυξάνουν την
μνήμη αλλά μειώνουν τον αριθμό των δειγμάτων που χρειάζεται ο επιτιθέμενος.
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5.2.6 Η πραγματοποίηση της επίθεσης
Η επίθεση μπορεί να παρομοιαστεί με ένα πρόβλημα ανίχνευσης σήματος. Ως
«σήμα» θεωρείται η χρονική διακύμανση και ο «θόρυβος» οφείλεται στις μη ακριβείς
μετρήσεις όσο και στις χρονικές διακυμάνσεις εξαιτίας των άγνωστων εκθετικών bits.
Στο άρθρο του ο Kocher [23] αναφέρει ότι για j μηνύματα y0, y1, …, yj-1 με
αντίστοιχες χρονικές μετρήσεις T0, T1,…, Tj-1, η πιθανότητα η υπόθεση xb για τα
πρώτα b εκθετικά bits να είναι σωστή είναι ανάλογη με

όπου η t(yi,xb) είναι η ποσότητα του χρόνου που απαιτείται για τις πρώτες b
επαναλήψεις του yix modn υπολογισμού και η F είναι η συνάρτηση κατανομής
πιθανότητας του T- t(y, xb) για τις διάφορες τιµές του y και τις σωστές τιμές xb.
Καθώς η F ορίζεται ως κατανομή πιθανότητας του Ti - t(yi , xb), εάν το xb είναι
σωστό, τότε πρόκειται για την καλύτερη συνάρτηση πρόβλεψης του Ti - t(yi , xb).
Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι χρονικές μετρήσεις, καθώς επίσης και οι ενδιάμεσες
τιμές s, μπορούν να βελτιώσουν την εκτίμηση της F.
Με δεδομένο ότι η υπόθεση για το xb-1 είναι σωστή, υπάρχουν δύο πιθανές
τιμές για το xb. H πιθανότητα, λοιπόν, το xb να είναι σωστό και το xb΄ λανθασμένο
δίνεται από την παρακάτω σχέση:

Στην πράξη, ο παραπάνω τύπος δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμος, διότι απαιτείται αρκετή
προσπάθεια για την εύρεση της F.

5.2.7 Απλοποιώντας την επίθεση
Δεν είναι απαραίτητο να υπολογιστεί η F. Κάθε χρονική παρατήρηση αποτελείται
από το άθροισμα
T=e+
όπου ti είναι ο χρόνος που απαιτείται για τον πολλαπλασιασμό και την ύψωση στο
τετράγωνο για το i bit, ενώ το e αποτελεί το μετρηθέν σφάλμα, σφάλμα το οποίο
μπορεί να προέρχεται, για παράδειγμα, από τους βρόχους [23].
Δεδομένης της υπόθεσης για το xb, ο επιτιθέμενος μπορεί να υπολογίσει το
άθροισμα
, για κάθε δείγμα y.
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Αν το xb είναι σωστό, τότε προχωρά στην αφαίρεση Τ προκύπτει

, από όπου και

Καθώς οι modular multiplication χρόνοι είναι ανεξάρτητοι τόσο μεταξύ τους όσο και
ως προς το μετρηθέν σφάλμα e, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η διακύμανση του
e+
,
για όλα τα παρατηρούμενα δείγματα, αναμένεται να είναι:
Var (e) + (w – b) Var(t).
Αν οι πρώτες υποθέσεις για τα c < b εκθετικά ψηφία είναι σωστές, τότε η
αναμενόμενη διακύμανση γίνεται
Var (e) + (w – b + 2c) Var(t).
Οι σωστές επαναλήψεις μειώνουν την διακύμανση κατά Var(t), ενώ οι επαναλήψεις
οι οποίες ακολουθούν, έχοντας μία λανθασμένη τιμή του bit, αυξάνουν την
διακύμανση κατά Var(t). Έτσι ο κρυπταναλυτής, υπολογίζοντας τις διακυμάνσεις,
έχει στα χέρια του ένα πολύ καλό και εύκολο τρόπο για να αναγνωρίζει τις σωστές
υποθέσεις για τα εκθετικά ψηφία [23].

5.2.8 Αποτελέσματα
Το σχήμα 1 παρουσιάζει την κατανομή 106 modular multiplication χρόνων, οι οποίοι
παρατηρήθηκαν με RSAREF toolkit σε 120-MHz Pentium με MSDOS [23]. Ο μέσος
όρος της κατανομής είναι μ = 1167.8 μs με τυπική απόκλιση σ = 12.01 μs. Το
μετρηθέν σφάλμα είναι μικρό. Επιπλέον, οι δοκιμές εφαρμόστηκαν δύο φορές και η
μέση διαφορά των μετρήσεων βρέθηκε να είναι κάτω από 1μs. Το RSAREF
χρησιμοποιεί ίδιες συναρτήσεις για τετραγωνισμό και πολλαπλασιασμό, ως εκ τούτου
οι αντίστοιχοι χρόνοι για αυτές τις λειτουργίες έχουν ίδιες κατανομές.
Το RSAREF υπολογίζει αρχικά y2 και y3 mod n και επεξεργάζεται δύο
εκθετικά ψηφία την φορά. Συνολικά, μία 512-bit modular ύψωση σε δύναμη με
τυχαίο 256-bit εκθέτη απαιτεί 128 επαναλήψεις του modular exponentiation βρόχου,
και συνολικά 352 λειτουργίες modular πολλαπλασιασμού και τετραγωνισμού. Κάθε
επανάληψη του βρόχου εκτελεί δύο λειτουργίες τετραγωνισμού και, εάν κάποιο bit
είναι μη μηδενικό, έναν πολλαπλασιασμό.
Καθώς ο modular πολλαπλασιασμός καταναλώνει τον περισσότερο από τον
συνολικό modular exponentiation χρόνο, η ενδεχόμενη κατανομή των modular
exponentiation χρόνων προσεγγίζει την κανονική με μ (1167.8)(352) = 411,065.6
μs και τυπική απόκλιση σ 12,01
= 225.3 μs.
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Το σχήμα 2 παρουσιάζει μετρήσεις από 5000 modular exponentiation
λειτουργίες με μ = 419,901 μs και σ = 235μs. Τα 5000 δείγματα είναι ομαδοποιημένα
σε 20 κλάσεις, αποτελούμενες από 250 δείγματα η κάθε μία [23].

Σχήμα 1. Οι modular multiplication χρόνοι

Σχήμα 2. Οι modular exponentiation χρόνοι

5.2.9 Επίθεση χρονισμού στον Montgomery πολλαπλασιασμό και στο CRT
Ο Montgomery πολλαπλασιασμός εξαλείφει τα στάδια μείωσης του mod n (modn
reduction steps) και έχει ως αποτέλεσμα να μειώνει το μέγεθος των χρονικών
χαρακτηριστικών. Παρόλα αυτά, συνεχίζουν να υπάρχουν κάποιες διακυμάνσεις και
η επίθεση μπορεί να λειτουργήσει. Αξίζει να σημειωθεί πως, εάν το μετρηθέν σφάλμα
e είναι μεγάλο, τότε ο επιτιθέμενος θα χρειαστεί περισσότερα δείγματα.
Το CRT χρησιμοποιείται με σκοπό να βελτιστοποιούνται οι λειτουργίες του
RSA, σχετικές με το ιδιωτικό κλειδί. Με το CRT, οι (y modp) και (y modq) , όπου το
y είναι το μήνυμα είναι οι πρώτοι που υπολογίζονται. Εδώ παρουσιάζονται τα τρωτά
σημεία του συστήματος που εκμεταλλεύεται ένας κρυπταναλυτής για να
πραγματοποιήσει μία επίθεση χρονισμού. Η πιο απλή επίθεση που μπορεί να
πραγματοποιηθεί είναι, ο επιτιθέμενος να διαλέξει τιμές του y που βρίσκονται κοντά
στο p ή το q.
Οι χρονικές μετρήσεις θα αποδείξουν αν η υπόθεσή του είναι μεγαλύτερη ή
μικρότερη από την πραγματική τιμή του p (ή του q). Αν το y είναι μικρότερο από το
p, τότε ο υπολογισμός y mod p δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, ενώ, αν το y είναι
μεγαλύτερο, τότε είναι απαραίτητη η αφαίρεση του p από το y τουλάχιστον μία φορά.
Επίσης, εάν το μήνυμα είναι λίγο μεγαλύτερο από το p, το y mod p οδηγεί σε
μηδενικά ψηφία, τα οποία μπορεί να μειώσουν τον χρόνο που απαιτείται για τον
πρώτο πολλαπλασιασμό. Στα παραπάνω πειράματα που αναφέρθηκαν, όπου y είναι
μεταξύ του 0 και του 2p, αποδείχθηκε πως εάν y < p, απαιτούνται κατά μέσο όρο 42.1
μs, ενώ εάν y > p, απαιτούνται 73.9 μs,
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5.2.10 Τα αντίμετρα
Τυχαίες καθυστερήσεις
Ο πιο προφανής τρόπος για να αποφευχθούν οι επιθέσεις χρονισμού είναι να
χρησιμοποιείται ο ίδιος χρόνος κατά την διάρκεια όλων των λειτουργιών. Όμως
δυστυχώς αυτό είναι δύσκολο να συμβεί. Ακόμα και αν χρησιμοποιηθεί κάποιο
χρονόμετρο που να καθυστερεί να εμφανίζει τα αποτελέσματα μιας εφαρμογής ( που
τελείωσε), θα υπάρχουν παράγοντες όπως η κατανάλωση ισχύος που θα αλλάζουν
αφού η λειτουργία αυτή σταμάτησε να εκτελείται.
Επίσης οι σταθεροί χρόνοι είναι αργοί με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν
βελτιστοποιήσεις, αφού όλες οι λειτουργίες πρέπει να τρέχουν όσο τρέχει και η πιο
αργή λειτουργία.
Ένα άλλο μέτρο είναι η προσθήκη τυχαίων καθυστερήσεων. Τότε, θεωρητικά,
ο επιτιθέμενος θα χρειάζεται μεγαλύτερο αριθμό κρυπτογραφημάτων. Το πλήθος των
απαιτουμένων δειγμάτων αυξάνει ανάλογα με το τετράγωνο του θορύβου.
Θεωρούμε, για παράδειγμα, μία modular λειτουργία ύψωσης, της οποίας τα
χρονικά χαρακτηριστικά έχουν τυπική απόκλιση 10ms. Η λειτουργία αυτή μπορεί να
«σπάσει» με 1000 χρονικές μετρήσεις, προσθέτοντας τυχαία καθυστέρηση του 1 sec
η οποία ακολουθεί κανονική κατανομή. Για το σκοπό αυτό, ο εισβολέας χρειάζεται
(

)2 (1000) = 107 δείγματα. Γίνεται κατανοητό λοιπόν, ότι η επίθεση δεν

θεωρείται αδύνατη, αλλά απλώς εμποδίζεται το έργο του επιτιθέμενου.
Εξίσωση των χρόνων πολλαπλασιασμού και τετραγωνισμού
Ο χρόνος που χρειάζεται η συσκευή για την εκτέλεση του πολλαπλασιασμού θα
πρέπει να είναι ίδιος με αυτόν της ύψωσης σε δύναμη. Το γεγονός αυτό αποτρέπει
επιθέσεις χρονισμού, καθώς ο επιτιθέμενος δεν μπορεί να ξεχωρίσει τον χρόνο και
τον αριθμό των πολλαπλασιασμών από τον αντίστοιχο της ύψωσης σε δύναμη.
Η ισότητα αυτών των χρόνων πετυχαίνεται με την ταυτόχρονη εκτέλεση και
των δύο εφαρμογών (πολλαπλασιασμού και ύψωση στο τετράγωνο). Σε οποιαδήποτε
χρονική στιγμή, σε οποιοδήποτε στάδιο εκτέλεσης, και οι δύο πρέπει να τρέχουν
ταυτόχρονα και βέβαια στο τελικό αποτέλεσμα, τα περιττά αποτελέσματα των δύο
αυτών εφαρμογών θα πρέπει να αγνοούνται.
Αν και ο ίδιος και σταθερός χρόνος για την ολοκλήρωση κάθε λειτουργίας
αποτελεί ένα μέτρο προστασίας, στην πράξη αποδεικνύεται ότι πρόκειται για ένα
δύσκολο εγχείρημα. Η δυσκολία σημειώνεται καθώς υπάρχουν, και πρέπει να
υπάρχουν, βελτιστοποιήσεις, instruction timings, RAM cache hits κ.α.
Επιπλέον, ακόμα και αν χρησιμοποιείται χρονόμετρο με σκοπό να καθυστερεί
την εμφάνιση των αποτελεσμάτων μέχρι μία καθορισμένη χρονική στιγμή, υπάρχουν
άλλοι παράγοντες από τους οποίους ο επιτιθέμενος μπορεί να αποσπάσει πολύτιμη
πληροφορία. Όπως αναφέρθηκε, ένας τέτοιος παράγοντας είναι η κατανάλωση
ενέργειας η οποία αλλάζει αφού η λειτουργία, και αιτία της κατανάλωσης, σταμάτησε
να εκτελείται. Έτσι ο επιτιθέμενος μπορεί να πετύχει τον σκοπό του εξετάζοντας,
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στην περίπτωση αυτή, την κατανάλωση της ενέργειας. Επίσης οι ίδιοι και σταθεροί
χρόνοι είναι πιθανότατα αργοί, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η απόδοση.
Απόκρυψη της εισόδου της modular ύψωσης.
Υπάρχουν και άλλες τεχνικές οι οποίες μπορούν να εμποδίζουν μία επίθεση
χρονισμού. Οι τεχνικές αυτές εμποδίζουν τον επιτιθέμενο να γνωρίσει την είσοδο της
modular συνάρτησης ύψωσης σε δύναμη. Πριν την εκτέλεση της λειτουργίας αυτής, ο
χρήστης χρειάζεται να διαλέξει τυχαίο ζευγάρι (υi , υf ) τέτοιο ώστε
=

mod n.

Συγκεκριμένα, για το RSA, χρειάζεται το υf και n να είναι πρώτοι μεταξύ τους και
μετά να γίνει ο υπολογισμός
=(

)e mod n, όπου e ο δημόσιος εκθέτης.

Στη συνέχεια, το μήνυμα εισόδου πολλαπλασιάζεται πρώτα με το (modn) και στη
συνέχεια το αποτέλεσμα διορθώνεται με τον πολλαπλασιασμό με το (modn). Το
σύστημα δεν δέχεται μηνύματα ίσα με το 0 modn. Με αυτόν τον τρόπο ο
επιτιθέμενος δεν μπορεί να έχει γνώση για την είσοδο της modular ύψωσης.
Ωστόσο η παραπάνω διεργασία είναι αργή. Eπιπλέον μπορεί και ο ίδιος ο
υπολογισμός = (
)x mod n να αποτελέσει τον στόχο μίας επίθεσης χρονισμού.
Μια ιδανική λύση είναι να μην ξαναχρησιμοποιούνται τα ζεύγη (υi , υf ) έτσι
ώστε να μην κινδυνεύουν από επίθεση χρονισμού. Επομένως χρειάζεται να αλλάζει η
τιμή των υi , υf , πριν από την modular ύψωση, με την εκτέλεση των υπολογισμών υi’
= υi 2 και υf’ = υf 2.
Τύφλωση - Blinding
Το αντίμετρο αυτό στηρίζεται στην ύπαρξη σταθερών χρόνων. Τα μειονεκτήματα του
αντιμέτρου αυτού είναι η εξάρτηση του από το περιβάλλον και η υποβάθμιση της
απόδοσης. Παρόλα αυτά, δεν απαιτείται τροποποίηση στην εφαρμογή των
αλγορίθμων.
Έτσι, στο RSA, ο χρήστης μπορεί να προστατευτεί από τις επιθέσεις
χρονισμού με την εισαγωγή της λεγόμενης “τύφλωσης” μέσα στις κρυπτογραφικές
λειτουργίες και μάλιστα, χωρίς να απαιτείται κάποια αλλαγή στην υποκείμενη
εφαρμογή. Το μέτρο αυτό προτάθηκε από τον Ron Rivest.
Η RSA λειτουργία του ιδιωτικού κλειδιού η οποία είναι η y
x d mod n, όπου
το x είναι η είσοδος, n είναι το RSA modulus και d ο ιδιωτικός εκθέτης εφαρμόζεται
ως εξής:
1. Δημιούργησε ένα μυστικό τυχαίο αριθμό r μεταξύ 0 και n - 1.
2. Υπολόγισε το x’
xre mod n, όπου το e είναι ο δημόσιος εκθέτης.
3. Υπολόγισε το y’
(x’)d mod n με τη συνηθισμένη εφαρμογή του RSA
4. Υπολόγισε το y
y’ r -1 mod n.
Καθώς το βήμα 3 περιέχει ένα τυχαίο και μυστικό x’, ο χρόνος εκτέλεσης δεν μπορεί
να συσχετιστεί με την είσοδο x (εξού και ο όρος “τύφλωση”). Με αυτόν τον τρόπο
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μία επίθεση χρονισμού δεν μπορεί να αποκτήσει πληροφορία, σχετική με το ιδιωτικό
κλειδί.
Βέβαια, υπάρχει ακόμα η θεωρητική ανησυχία όσον αφορά την αποκάλυψη
της τυχαίας τιμής r στα βήματα 2 και 4. Όμως αυτό δε φαίνεται να αποτελεί
πρόβλημα στην πράξη καθώς, η τιμή του r ποικίλει από το ένα βήμα του RSA στο
επόμενο.
Ένας πρακτικός τρόπος για να δημιουργηθεί μία τιμή r στο βήμα 1, είναι να
υπολογιστεί μια μονόδρομη συνάρτηση για την είσοδο x και το ιδιωτικό κλειδί RSA.
Αυτό καθιστά δυνατή την αλλαγή της τιμής r σε κάθε διαφορετική είσοδο και
συγχρόνως διατηρεί άγνωστη την τιμή του r.

5.2.11 Συμπεράσματα
Η εργασία του Kocher υπήρξε καινοτόμος γιατί απέδειξε ότι είναι δυνατή η εξ’
ολοκλήρου εύρεση του κλειδιού από τις χρονικές μετρήσεις και μάλιστα αποτελεί και
ένα εύκολο εγχείρημα, σε αντίθεση με τις προηγούμενες οι οποίες μπορούσαν να το
ανακτήσουν μερικώς.
Ευάλωτοι θεωρούνται λοιπόν οι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης όπου υπάρχει
συσχέτιση μεταξύ της εισόδου και του χρόνου λειτουργίας εξαιτίας του κλειδιού.
Τέτοιοι αλγόριθμοι είναι οι RSA, DSA, Diffie - Hellman. Οι αλγόριθμοι που δεν
παρουσιάζουν τέτοια συσχέτιση δεν απειλούνται, όπως οι DES, DESX, triple - DES
κ.α. Σε κίνδυνο βρίσκονται επίσης λειτουργίες του SSL και των έξυπνων καρτών. Οι
επιθέσεις αυτές είναι απειλητικές καθώς πετυχαίνουν τον σκοπό τους ακόμα και αν
υπάρχει θόρυβος, δηλαδή κάποιες καθυστερήσεις, στις μετρήσεις. Ο εισβολέας
μπορεί να υπολογίσει τον θόρυβο με την λήψη πολλών μετρήσεων.
Οι χρονικές επιθέσεις απειλούν τις εφαρμογές των RSA αλγορίθμων. Οι
αλγόριθμοι βελτιστοποιούνται με σκοπό την καλύτερη απόδοση και ως εκ τούτου
χρειάζονται ορισμένη διάρκεια χρόνου η οποία, ενδεχομένως, συσχετίζεται με την
είσοδο.
Γίνεται κατανοητό λοιπόν ότι κάθε κανάλι που κουβαλά πληροφορία
βρίσκεται σε πιθανό κίνδυνο. Έτσι αλγόριθμοι, πρωτόκολλα και συστήματα θα
πρέπει να αναθεωρήσουν τα μέτρα προστασίας τους, έτσι ώστε να είναι σθεναρά
απέναντι στο καινούριο είδος επιθέσεων.

5.3 Μία πρακτική εφαρμογή της επίθεσης χρονισμού
Καθώς το χρονικό διάστημα εκτέλεσης του κρυπτογραφικού αλγορίθμου είναι μη
σταθερό, οι χρονικές μετρήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε διαρροή πληροφορίας
σχετικά με το ιδιωτικό κλειδί. Στην παράγραφο αυτή, παρουσιάζεται μία πρακτική
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εφαρμογή επίθεσης χρονισμού η οποία είναι ικανή να σπάσει ένα 512-bit κλειδί μέσα
σε λίγες ώρες, με προϋπόθεση ότι έχουν συλλεχθεί περίπου 300.000 χρονικές
μετρήσεις. Αντίστοιχα, η αποκάλυψη ενός 128-bit κλειδιού πραγματοποιείται μέσα
σε λίγα δευτερόλεπτα και απαιτούνται λιγότερα από 10.000 δείγματα.
Οι εφαρμογές των κρυπτογραφικών αλγορίθμων συχνά εκτελούν
υπολογισμούς σε μη σταθερούς χρόνους, λόγω των βελτιστοποιήσεων της απόδοσης.
Αυτές οι λειτουργίες περιλαμβάνουν μυστικές παραμέτρους. Έτσι, ο εισβολέας
πραγματοποιώντας μια επίθεση χρονισμού, εκμεταλλεύεται αυτές τις χρονικές
διαφορές και ανακτά τις μυστικές πληροφορίες.
Στο εδάφιο αυτό, θα προχωρήσουμε στην πρακτική εφαρμογή μίας επίθεσης
χρονισμού ενάντια σε έναν κρυπτογραφικό αλγόριθμο που τρέχει σε μια έξυπνη
κάρτα. Στο άρθρο του ο Kocher αναφέρει ότι ο εισβολέας χρειάζεται να έχει πολύ
λεπτομερή γνώση σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος στο οποίο επιτίθεται,
καθώς πρέπει να υπολογίσει τους partial timings λόγω του γνωστού μέρους του
κλειδιού. Στην επίθεση που παρουσιάζεται στη συνέχεια, απαιτείται ελάχιστη γνώση,
γεγονός που χαρακτηρίζει την επίθεση γενική και ταυτόχρονα εύκολα εφαρμόσιμη.

5.3.1 Το γενικό πλαίσιο
Εδώ θα παρουσιάσουμε τις αδυναμίες που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν το σύστημα
για να είναι ευάλωτο στις επιθέσεις χρονισμού. Η παράγραφος αυτή περιγράφει τη
βασική αρχή μιας επίθεσης χρονισμού.
Έστω m το μήνυμα που χρησιμοποιείται ως είσοδος και Α ο αλγόριθμος ο
οποίος εκτελεί έναν υπολογισμό, τον οποίο θα τον ονομάζουμε υπογραφή,
χρησιμοποιώντας τον μυστικό παράγοντα, το κλειδί k. Συμβολίζουμε:
Μ, το σύνολο των μηνυμάτων
Κ, το σύνολο των κλειδιών
S, το σύνολο των υπογεγραμμένων μηνυμάτων
Α: Μ x K → S : (m, k) → A(m,k), η υπογραφή του m με το μυστικό κλειδί k,
Β = {0,1}
T: M x K → R: m → t = T(m, k), ο απαιτούμενος χρόνος υπολογισμού του A (m, k)
O: M → Β: m → O (m), η εικασία ή υπόθεση, oracle, η οποία βασίζεται πάνω στην
γνώση μας που αφορά την ίδια την εφαρμογή και μας παρέχει πληροφορίες για
λεπτομέρειες σχετικά με τον υπολογισμό A(m, k).
Είναι αρκετά ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο υπολογισμός του A(m, k)
εξαρτάται από το κλειδί k, ενώ η εικασία δεν εξαρτάται από αυτόν τον μυστικό
παράγοντα. Αυτό λοιπόν αποτελεί την βασική ιδέα της επίθεσης. Τυπικά θέλουμε να
δημιουργήσουμε ένα κριτήριο απόφασης το οποίο παίρνει μορφή από αυτήν την
εικασία και εξαρτάται από την αληθινή τιμή κάποιων bit του κλειδιού.
Παρατηρώντας το κριτήριο αυτό, μπορούμε να συμπεράνουμε την τιμή του bit.
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Επίσης σημαντικό είναι να προσθέσουμε ότι η επίθεση είναι bit- oriented, δηλαδή ο
επιτιθέμενος προσπαθεί να αποκαλύψει το κλειδί πηγαίνοντας bit προς bit.
Το σενάριο της επίθεσης έχει ως εξής: ο εισβολέας διαθέτει ένα σύνολο από
μηνύματα και, για καθένα από αυτά, το χρόνο που χρειάζεται έτσι ώστε να
υπολογιστεί η υπογραφή A(m, k) όπου γίνεται χρήση του μυστικού κλειδιού k. Ο
στόχος του είναι να αποκαλύψει το k. Το k θεωρείται ως μία άγνωστη παράμετρος
και όχι ως μία μεταβλητή. Για μεγαλύτερη ευκολία συμβολίζουμε T(m) αντί για
T(m, k).
Για να επιτεθεί σε ένα i bit του κλειδιού k, ο αντίπαλος κάνει μία εικασία Ο
και στη συνέχεια σχηματίζει δύο σύνολα μηνυμάτων Μ1, Μ2 τα οποία είναι
υποσύνολα του Μ. Συμβολίζουμε τους αντίστοιχους χρόνους με τις παρακάτω
συναρτήσεις
F1: M1 → R: m → F1 (m) = T (m)
F2: M2 → R: m → F2 (m) = T (m)
Υποθέτουμε ότι οι παραπάνω δύο συναρτήσεις έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες:
Εάν ki = 0, τότε F1 είναι μία τυχαία μεταβλητή
F2 είναι μία τυχαία μεταβλητή
Εάν ki = 1, τότε F1 είναι μία τυχαία μεταβλητή
F2 είναι μία τυχαία μεταβλητή
και υποθέτουμε ότι, για μια παράμετρο αυτών των τυχαίων μεταβλητών φ(υ), για
παράδειγμα τον μέσο όρο ή την διακύμανση, έχουμε
και
.
Στη συνέχεια, με τα ακόλουθα στατιστικά τεστ:

συμπεραίνουμε ότι εάν η Η0 είναι δεκτή με πιθανότητα σφάλματος α, τότε i = 1 με
πιθανότητα σφάλματος α.
Συνεπώς, ο εισβολέας είναι ικανός να κατασκευάσει δύο δείγματα μηνυμάτων
και δύο συναρτήσεις των οποίων τα στατιστικά τεστ θα εξαρτώνται από την
πραγματική τιμή του bit i. Παρατηρώντας λοιπόν ο εισβολέας τις συμπεριφορές των
δύο συναρτήσεων μπορεί να προσδιορίσει, με κάποια πιθανότητα σφάλματος, την
τιμή του i bit.
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5.3.2 Η επίθεση
Η παρακάτω επίθεση έγινε εναντίον του RSA χωρίς CRT. Η έξυπνη κάρτα έκανε τον
υπολογισμό mk mod n. Ο αλγόριθμος που παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα είναι
ο αλγόριθμος square and multiply.

Σχήμα 3. Ο αλγόριθμος square and multiply

Ο πολλαπλασιασμός και ο τετραγωνισμός πραγματοποιούνται με την χρήση
του Montgomery αλγορίθμου. Ο χρόνος για τον Montgomery πολλαπλασιασμό είναι
σταθερός, ανεξάρτητα από τους παράγοντες, εκτός εάν το ενδιάμεσο αποτέλεσμα του
πολλαπλασιασμού είναι μεγαλύτερο από το modulus, και τότε θα χρειαστεί να
εφαρμοστεί μία επιπρόσθετη αφαίρεση, η οποία ονομάζεται μείωση, reduction.

5.3.3 Η πρώτη επίθεση, απειλώντας τον πολλαπλασιασμό
Η επίθεση αρχίζει έχοντας ως στόχο το στάδιο του πολλαπλασιασμού στον squareand- multiple αλγόριθμο. Η ιδέα έχει ως εξής:
Αρχίζουμε με την επίθεση στο k2, το δεύτερο bit του μυστικού κλειδιού.
Εφαρμόζοντας τον Montgomery αλγόριθμο βήμα προς βήμα, παρατηρούμε ότι εάν
το bit είναι 1, τότε η τιμή m • m2 θα πρέπει να υπολογιστεί κατά την διάρκεια του
τετραγωνισμού και πολλαπλασιασμού.
Τώρα για κάποια μηνύματα m για τα οποία το ενδιάμεσο αποτέλεσμα του
πολλαπλασιασμού θα είναι μεγαλύτερο από το modulus, θα πρέπει να εφαρμοστεί μία
επιπρόσθετη αφαίρεση κατά την διάρκεια του πολλαπλασιασμού ενώ, για άλλα
μηνύματα, αυτό το στάδιο μείωσης δεν θα είναι απαραίτητο. Έτσι είμαστε ικανοί να
χωρίσουμε το σύνολο των δειγμάτων σε δύο υποσύνολα. Το πρώτο είναι αυτό στο
οποίο ο υπολογισμός m • m2 προκαλεί μείωση, ενώ στο δεύτερο δεν συμβαίνει το
ίδιο.
Εάν η τιμή του k2 είναι πράγματι 1, τότε περιμένουμε πως οι χρόνοι
υπολογισμού των μηνυμάτων στο πρώτο υποσύνολο θα είναι λίγο μεγαλύτεροι από
ό,τι στο δεύτερο υποσύνολο. Αντίθετα, εάν η πραγματική τιμή του k2 είναι 0, τότε ο
υπολογισμός m • m2 δεν θα εκτελείται. Κατά συνέπεια, ο προηγούμενος διαχωρισμός
σε δύο υποσύνολα δεν έχει νόημα καθώς δεν θα παρατηρούνται χρονικές διαφορές.
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Θα μαθηματικοποιήσουμε την παραπάνω επίθεση. Έστω ο αλγόριθμος
A(m,k) ο οποίος χωρίζεται σε L(m, k) και R(m, k), όπου L(m, k) είναι ο υπολογισμός
εξαιτίας της επιπρόσθετης μείωσης στο στάδιο του πολλαπλασιασμού για το k2 bit
και R(m,k) οι υπόλοιποι υπολογισμοί. Έτσι οδηγούμαστε στους χρόνους
υπολογισμού:
όπου TL (m), TR (m) είναι οι χρόνοι για να εκτελεστούν οι L(m, k) και R(m, k)
αντίστοιχα.
Η εικασία Ο είναι
1 εάν m • m2 πραγματοποιήθηκε με μείωση
Ο:m→
0 εάν m • m2 πραγματοποιήθηκε χωρίς μείωση
Είναι, όπως ορίσαμε

Έχουμε
F1 = TR
F1 = TR + TL

εάν k2 = 0
εάν k2 = 1

ενώ
F2 = TR
ανεξάρτητα από την τιμή του k2.
Τώρα, αναλύοντας τον μέσο όρο ως παράμετρο φ και πραγματοποιώντας το τεστ:

η τιμή k2 αποκαλύπτεται.
Από την στιγμή που αποκαλύπτεται η τιμή αυτή, η επίθεση προχωρά στο k3 κ.ο.κ.

5.3.4 Προβλήματα
Χρησιμοποιώντας την προηγούμενη επίθεση, μπορούμε να αποκαλύψουμε ένα 128bit κλειδί παρατηρώντας δείγματα των 50.000 χρονικών μετρήσεων.
Παρόλα αυτά, η μέθοδος δεν είναι ικανοποιητική. Δύο είναι τα προβλήματα
που προκύπτουν. Πρώτον, οι λειτουργίες που παρατηρήσαμε είναι πολλαπλασιασμοί
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με σταθερή τιμή m. Οι λειτουργίες αυτές φαίνονται να είναι πολύ περισσότερο
συσχετισμένες απ’ όσο περιμέναμε.
Παρατηρήσαμε ότι ενώ η πιθανότητα για μία επιπρόσθετη μείωση είναι
απαραίτητη στην περίπτωση που οι δύο παράγοντες και το modulus είναι τυχαίοι,
είναι περίπου 0.17, αυτή η πιθανότητα, όταν το modulus και ο ένας παράγοντας είναι
σταθεροί, παίρνει τιμές από 0 έως 0.5, ανάλογα με το modulus και τον παράγοντα. Αν
και είναι δύσκολο να εξηγηθεί θεωρητικά, φαίνεται ότι το κριτήριο απόφασης είναι
αρκετά biased, φανερώνει δηλαδή κάποια τάση.

Σχήμα 4. Με σταθερό modulus, η πιθανότητα για μία επιπλέον μείωση όταν πραγματοποιείται
πολλαπλασιασμός με σταθερό παράγοντα. Το test διεξήχθη με την βοήθεια 4 500 παραγόντων που, για
κάθε έναν από αυτούς, χρειάστηκαν 20 000 πολλαπλασιασμοί.

Το δεύτερο πρόβλημα έχει να κάνει με το ερώτημα εάν τα δύο δείγματα είναι
διαφορετικά ή όχι. Θα πρέπει να αποφασίσουμε δηλαδή εάν οι διαφορές που
παρατηρούμε μεταξύ των δύο συνόλων είναι σημαντικές ή όχι. Η στατιστική μπορεί
να βοηθήσει μερικώς. Ο Montgomery πολλαπλασιασμός με μία σταθερά, είναι μία
biased λειτουργία, έτσι τα δύο υποσύνολα που δημιουργήσαμε, φαίνονται
διαφορετικά, ακόμα και εάν το αντίστοιχο bit είναι 0. Τίθεται λοιπόν πιο ρεαλιστικό
το ερώτημα: «τα δύο αυτά δείγματα είναι πολύ διαφορετικά ή απλώς διαφορετικά;»
Η στατιστική μπορεί εδώ να μας βοηθήσει να απαντήσουμε στην ερώτηση.
Μπορούμε να αποφασίσουμε ότι τα δύο υποσύνολα είναι πολύ διαφορετικά όταν η
παρατηρούμενη τιμή του στατιστικού είναι «πολύ υψηλή». Το πρόβλημα είναι τώρα
να αποφασίσουμε τι σημαίνει το «πολύ υψηλή». Για παράδειγμα, αναφέρουμε ότι
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κατά την επίθεση σε ένα 128-bit κλειδί με χρήση 50.000 δειγμάτων και του χ2 test,
μία τυπική παρατηρήσιμη τιμή για το στατιστικό ήταν περίπου 4300, η οποία είναι
πολύ υψηλότερη από
. Μπορούμε να αποφασίσουμε ότι οι τιμές μεγαλύτερες του
4320 αντιστοιχούν στις «πολύ διαφορετικές», ενώ οι τιμές μικρότερες από 4320
αντιστοιχούν στις «απλώς διαφορετικές». Λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία,
μπορούμε να φτάσουμε στην αποκάλυψη ολόκληρου του ιδιωτικού κλειδιού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν εφαρμόσουμε την επίθεσή μας εναντίον του
τετραγωνισμού, δεν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
Η ιδέα είναι παρόμοια με αυτήν που παρουσιάστηκε παραπάνω. Έστω ότι
γνωρίζουμε τα πρώτα i – 1 bits και απειλούμε το i-οστό bit. Αρχίζουμε εκτελώντας
τα i – 1 βήματα του square and multiply αλγορίθμου και σταματάμε πριν από τον
πιθανό – αλλά και άγνωστο – πολλαπλασιασμό με το m εξαιτίας του bit ki .
Συμβολίζουμε με mtemp την προσωρινή τιμή που αποκτάμε.
Πρώτα, υποθέτουμε ότι το ki είναι σύνολο. Τότε, οι δύο επόμενες λειτουργίες που
πρόκειται να εφαρμοστούν είναι
1. Πολλαπλασιασμός του mtemp με το m,
2. Τετραγωνισμός του αποτελέσματος.
Και οι δύο αυτές λειτουργίες πρόκειται να γίνουν χρησιμοποιώντας τον
Montgomery αλγόριθμο. Εκτελούμε αρχικά τον πολλαπλασιασμό και μετά τον
τετραγωνισμό προσδιορίζοντας εάν η επιπρόσθετη μείωση είναι απαραίτητη ή όχι.
Εφαρμόζοντας τα παραπάνω για κάθε μήνυμα, χωρίζουμε το σύνολο των δειγμάτων
μας σε δύο υποσύνολα Μ1 (επιπρόσθετη μείωση) και Μ2 (όχι μείωση).
Στη συνέχεια, υποθέτουμε ότι ki = 0. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν εφαρμόζεται
κανένας πολλαπλασιασμός και η επόμενη λειτουργία θα είναι απλώς m2temp.
Για ακόμα μία φορά, χωρίζουμε το σύνολο των δειγμάτων σε Μ3 και Μ4, ανάλογα
με τον εάν το τετράγωνο απαιτεί μείωση ή όχι.
Γίνεται κατανοητό ότι μόνο μία από αυτές τις διαχωρίσεις θα έχει νόημα,
ανάλογα με την πραγματική τιμή του ki . Αυτό που πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια
είναι να συγκρίνουμε αυτές τις διαχωρίσεις: εάν η χρονική διαφορά μεταξύ των Μ1
και Μ2 είναι πιο σημαντική από αυτήν μεταξύ των Μ3 και Μ4 ,συμπεραίνουμε ότι
ki = 1, διαφορετικά ki = 0.
Επιστρέφουμε στην μαθηματικοποίηση της επίθεσης. Για να επιτεθούμε στο ki ,
γνωρίζοντας τα k0, … , ki - 1 bits , χωρίζουμε τον αλγόριθμο Α(m, k) στο L(m,k) που
είναι οι υπολογισμοί εξαιτίας της επιπρόσθετης μείωσης στο στάδιο του
τετραγωνισμού στο i + 1 βήμα και στο R(m, k) που είναι οι υπόλοιποι υπολογισμοί.
Υπολογίζουμε
m temp = ( mb )2
όπου b = k0 k1 … ki – 1.
Χρειαζόμαστε δύο εικασίες :
1 εάν (m temp • m) 2 πραγματοποιήθηκε με μείωση
Ο1 : m →
0 εάν (m temp • m) 2 πραγματοποιήθηκε χωρίς μείωση
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1 εάν (m temp) 2 πραγματοποιήθηκε με μείωση
Ο2 : m →
0 εάν (m temp) 2 πραγματοποιήθηκε χωρίς μείωση
Ορίζουμε

Εάν το ki = 1, τότε έχουμε
F1 = TR + TL
F2 = TR
F3 = F4
( = TR + TL • Ο1 )
Και έτσι
μ(F1) > μ(F2), ενώ μ(F3) = μ(F4).
Από την άλλη μεριά, εάν το ki = 0, έχουμε
F1 = F2
F3 = TR + TL
F4 = TR
Και έτσι
μ(F3) > μ(F4), ενώ μ(F1) = μ(F2).
Ελέγχοντας ποιες από τις συνθήκες είναι αληθείς, μπορούμε να αποκαλύψουμε την
τιμή του ki.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι το τελευταίο bit δεν μπορεί να αποκαλυφθεί από την
επίθεση και έτσι πρέπει να μαντευθεί.
Συμπεραίνουμε ότι η επίθεση αυτή δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα που
αναφέρθηκαν, διότι, πρώτον η ύψωση στο τετράγωνο δεν περιλαμβάνει κάποιον
σταθερό παράγοντα, και έτσι η συμπεριφορά του εμφανίζεται να είναι λιγότερο
biased από ότι στην περίπτωση του πολλαπλασιασμού και δεύτερον, δεν μας είναι
απαραίτητο να αποφασίσουμε εάν ο διαχωρισμός έχει νόημα ή όχι. Χρειάζεται να
συγκρίνουμε δύο διαχωρισμούς και να αποφασίσουμε ποιος είναι ο πιο σημαντικός.
Χρησιμοποιώντας αυτήν την επίθεση, είμαστε σε θέση να αποσπάσουμε ένα
128- bit κλειδί με 20 000 μετρήσεις.
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5.3.5 Στατιστικά
Μέχρι τώρα δεν αναφερθήκαμε στα στατιστικά καθώς αποδείχθηκαν μη χρήσιμα
στην πράξη. Έτσι η σύγκριση των δύο δειγμάτων έγινε με την βοήθεια των χ2 test,
Student, Hotteling κ.α. Όμως κανένα από αυτά δεν προσέφερε ικανοποιητικά
αποτελέσματα.
Η πιθανή αιτία είναι ότι οι Montgomery πολλαπλασιασμοί με σταθερά modulus δεν
είναι ανεξάρτητα γεγονότα, και έτσι τα κριτήρια απόφασής μας είναι biased και
αποκαλύπτουν κάποια τάση.

5.3.6 Ανίχνευση σφάλματος
Μία σημαντική ιδιότητα της επίθεσης είναι αυτή της ανίχνευσης σφάλματος.
Υπενθυμίζουμε ότι η επίθεση συνίσταται από προσομοιώσεις υπολογισμών μέχρι
κάποιο σημείο, κατόπιν δημιουργούνται δύο κριτήρια απόφασης, όπου μόνο το ένα
από αυτά έχει νόημα, ανάλογα με την τιμή που αναζητούμε και τέλος αποφασίζουμε
την τιμή του bit παρατηρώντας ποιο κριτήριο έχει πραγματικά νόημα. Σημειώνουμε
επίσης ότι κάθε βήμα της επίθεσης βασίζεται στο προηγούμενο.
Έστω ότι κάναμε μία εσφαλμένη απόφαση για την τιμή του ki bit. Στο
επόμενο βήμα δεν είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε σωστές προσομοιώσεις.
Έτσι η τιμή της mtemp που θα αποκτήσουμε δεν θα είναι αυτή η οποία θα συμμετέχει
στο i + 1 βήμα. Επίσης οι προσπάθειές μας να αποφασίσουμε εάν οι Montgomery
πολλαπλασιασμοί θα περιέχουν επιπλέον μείωση ή όχι, ομοίως δεν θα έχουν νόημα
και κατά συνέπεια, δεν θα έχουν νόημα και τα δύο κριτήρια που δημιουργούμε. Το
ίδιο συνεχίζεται και στα επόμενα bits.
Στη πράξη, αυτό ερμηνεύεται με μη φυσιολογικές κοντινές τιμές για τους δύο
διαχωρισμούς. Όσο οι επιλογές είναι σωστές, οι δύο διαχωρισμοί μπορούν και
ξεχωρίζουν εύκολα μεταξύ τους. Εύκολα παρατηρεί κανείς ότι ένας από τους δύο
είναι ο πιο σημαντικός. Όμως ύστερα από μία εσφαλμένη επιλογή, οι δύο αυτοί
διαχωρισμοί φαίνονται παρόμοιοι. Μια τέτοια περίπτωση παρουσιάζεται στο σχήμα
5. Πραγματοποιήθηκε μία επίθεση ενάντια σε ένα 512-bit κλειδί, κάνοντας χρήση
350 000 παρατηρήσεων. Το κριτήριο απόφασης είναι απλά η διαφορά μεταξύ των
μέσων χρόνων για τα δύο υποσύνολα και το γράφημα παρουσιάζει την απόλυτη τιμή
του diff1 (της διαφοράς ανάμεσα στα Μ1 και Μ2) μείον diff2 (της διαφοράς ανάμεσα
στα Μ3 και Μ4). Όπως φαίνεται καθαρά, το λάθος έγινε κοντά στο 149 bit.
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Σχήμα 5. Ανίχνευση σφάλματος στην περίπτωση ενός 512- bit κλειδιού

Από την στιγμή που ανιχνεύεται ένα λάθος, τότε μπορούμε να γυρίσουμε
πίσω και να διορθώσουμε την επιλογή για το συγκεκριμένο bit. Εάν δούμε ότι και
πάλι τα πράγματα δεν είναι καλά, μπορούμε να πάμε πίσω δύο βήματα, να αλλάξουμε
την τιμή και ούτω καθεξής.
Στην πράξη, η ανίχνευση σφάλματος μας επιτρέπει να μειώσουμε σημαντικά
το πλήθος των απαιτούμενων μετρήσεων. Δείγματα των 10.000 χρονικών μετρήσεων
είναι αρκετά για την αποκάλυψη 128-bit κλειδιών, αν και πολλά αποκαλύφθηκαν με
τη βοήθεια μόλις 6.000 μετρήσεων.

5.3.7 Τα αποτελέσματα της επίθεσης
Η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε μία έξυπνη κάρτα. Χρειάστηκαν περίπου 10 000
δείγματα έτσι ώστε να σπάσει ένα 128-bit κλειδί, με ρυθμό περίπου 4 bits/s. Για το
σπάσιμο ενός 512-bit κλειδιού χρειάστηκαν 350.000 δείγματα με ρυθμό 1 bit/min. Ο
παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτελέσματα

Πίνακας 1. Η σύνοψη των αποτελεσμάτων.
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Επίσης αποδείχθηκε ότι όσο πιο μεγάλο γίνεται το μέγεθος του δείγματος, τόσο
αυξάνει ο βαθμός επιτυχίας.

Σχήμα 6. Ο βαθμός επιτυχίας είναι ανάλογος με το μέγεθος του δείγματος.

5.3.8 Χρήσιμες παρατηρήσεις
Αξίζει να αναφέρουμε ότι δεν ήταν απαραίτητη η γνώση σχετικά με την
εφαρμογή του κρυπτογραφικού αλγορίθμου. Το μόνο που χρειάστηκε είναι να
γνωρίζουμε ότι η ύψωση σε δύναμη γίνεται με square and multiple με Montgomery
πολλαπλασιασμό.
Επιπλέον, ακόμα και αν το πλήθος των δειγμάτων δεν αρκεί για την
αποκάλυψη ολόκληρου του κλειδιού, εντούτοις αρκεί για να αποκαλύψει κάποιο
μέρος αυτού. Αποδείχθηκε ότι δείγματα μεγέθους δύο φορές μικρότερα από το
απαιτούμενο αρκούσαν για την αποκάλυψη των ¾ του κλειδιού, πριν συμβεί το
πρώτο λάθος. Οποιαδήποτε μέθοδος που επιτρέπει στον επιτιθέμενο να μαντέψει
μέρος του κλειδιού πριν από την εκτέλεση της επίθεσης ή να συμπεράνει τα
τελευταία bits όταν είναι γνωστά τα πρώτα bits μπορεί να βελτιώσει κατά μεγάλο
βαθμό την απόδοση.
Πιο συγκεκριμένα
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Ο δημόσιος εκθέτης είναι e = 3.
Ο κρυφός εκθέτης k υπολογίζεται k • e = 1 mod (p - 1)(q - 1)
p και q έχουν το ίδιο l – bit μήκος

Έχουμε:
k • 3 - s(p - 1)(q - 1) = 1, όπου s = 1 ή 2,
1 + 1[n – (p + q) + 1]
k•3=
1 + 2[n – (p + q) + 1]
[n – (p + q) + 2] / 3
k=
[2n – 2(p + q) + 2] / 3
Καθώς το μήκος του n είναι δύο φορές μεγαλύτερο από το p και q, τότε υπάρχει
μεγάλη πιθανότητα τα l – 3 πιο σημαντικά bits του κλειδιού k να είναι τα l – 3
πρώτα bits του n / 3. Έτσι ο επιτιθέμενος αρχίζει την επίθεση από το πρώτο άγνωστο
bit.

5.3.9 Αντίμετρα
Κρίνεται απαραίτητο να βρεθούν τρόποι προστασίας ενάντια σε αυτού του
είδους τις επιθέσεις. Το πρώτο αντίμετρο είναι να τροποποιήσουμε τον Montgomery
αλγόριθμο έτσι ώστε η επιπλέον μείωση να γίνεται πάντα, ακόμα και αν το
αποτέλεσμα στη συνέχεια θα απορρίπτεται. Το μέτρο αυτό είναι χρήσιμο και δεν
επηρεάζει δραματικά την απόδοση. Ο χρήστης θα πρέπει οπωσδήποτε να
επιβεβαιώνει ότι έχει απομακρυνθεί ολόκληρη η χρονική μεταβολή. Το τρωτό σημείο
σε αυτό το αντίμετρο είναι ότι μπορεί ακόμα να υπάρχουν διαφορές στο χρόνο
εξαιτίας της αποβολής της περιττής τιμής σε σχέση με την αντιγραφή και διατήρηση
της αντίστοιχης τιμής μετά την απαιτούμενη μείωση.
Το αντίμετρο, στην ουσία, δεν εμποδίζει την επίθεση αλλά κάνει πιο δύσκολο
το εγχείρημα του επιτιθέμενου. Επίσης δεν θεωρείται μέτρο προστασίας για όλες τις
επιθέσεις χρονισμού αλλά μόνο για αυτές που εφαρμόζουν μείωση στον αλγόριθμο
του πολλαπλασιασμού.
Άλλο ένα αντίμετρο σχετίζεται με την σπουδαιότητα του blinding, όπως
αναφέρθηκε και στην παράγραφο 5.2.10. Πριν υπολογιστεί η modular ύψωση, ο
χρήστης πρέπει να διαλέξει ένα ζευγάρι (υi , υf) τέτοιο ώστε
= , κατόπιν να
πολλαπλασιάσει το μήνυμα με υi(mod n), να πολλαπλασιάσει το εξαγόμενο με υf
(mod n) και να αποκτήσει το ζητούμενο αποτέλεσμα.
Έτσι ο επιτιθέμενος δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί κάποια πληροφορία που
βασίζεται στις χρονικές μετρήσεις.
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Αξίζει να αναφέρουμε ότι η παραπάνω επίθεση είναι αρκετά γενική. Δεν
απειλεί μόνο τον Montgomery πολλαπλασιασμό, αλλά κάθε αλγόριθμο που
εκτελείται με σταθερούς χρόνους.

5.3.10 Συμπεράσματα
Η παρούσα εργασία δείχνει πως οι επιθέσεις χρονισμού αποτελούν απειλή για
τις κρυπτογραφικές εφαρμογές, ειδικά στην περίπτωση μίας έξυπνης κάρτας όπου ο
επιτιθέμενος είναι ικανός να αποσπάσει μεγάλο αριθμό κρυπτογραφημάτων και να
χρονομετρήσει τις διάφορες λειτουργίες που εκτελούνται με μεγάλη ακρίβεια.
Η επίθεση είναι αρκετά γενική γιατί δεν απαιτεί λεπτομερή γνώση της
εφαρμογής. Το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζει ο επιτιθέμενος είναι κάποια γενικά
χαρακτηριστικά του hardware όπως το μήκος της λέξης καθώς επίσης και ότι
εφαρμόζεται modular ύψωση χρησιμοποιώντας square and multiply και Montgomery
αλγόριθμο.

5.4 Έκθεση ιδιωτικών πληροφοριών
Αποδεικνύεται ότι ο χρόνος που χρειάζονται διάφορα sites για να αποκριθούν
σε ΗΤΤP αιτήματα μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή πληροφορίας. Η διαρροή αυτή
επιτυγχάνεται όταν ο εισβολέας χρησιμοποιεί δύο διαφορετικά είδη επιθέσεων. Η
πρώτη επίθεση ονομάζεται απευθείας επίθεση χρονισμού (direct timing) όπου ο
εισβολέας άμεσα μετρά τους χρόνους απόκρισης ενός site σε HTTP αιτήματα, με
αποτέλεσμα να διαρρέουν μυστικές πληροφορίες όπως η εγκυρότητα ενός ονόματος
χρήστη(username) ή ο αριθμός των προσωπικών φωτογραφιών σε μια δημοσίως
προσβάσιμη gallery. Το δεύτερο είδος επίθεσης ονομάζεται cross-site timing το οποίο
επιτρέπει σε ένα κακόβουλο site να αποκτήσει πληροφορία από την επίσκεψη του
χρήστη σε κάποιο άλλο site. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτού του είδους την επίθεση ο
εισβολέας δεν μετρά απευθείας τους χρόνους απόκρισης αλλά χρησιμοποιεί ένα άλλο
site – «θύμα», έτσι ώστε να αποσπάσει πληροφορίες του χρήστη. Οι πληροφορίες
αυτές αφορούν, για παράδειγμα, πόσα προϊόντα έχει ο χρήστης στο καλάθι των
αγορών του. Έτσι, ένα κακόβουλο site μπορεί να γνωρίζει τον αριθμό των προϊόντων
στο ψηφιακό καλάθι του χρήστη κατά την διάρκεια των αγορών του. Αποδεικνύεται
ότι πολλοί web developers συχνά αγνοούν αυτές τις, σχετικές με τον χρόνο,
αδυναμίες των sites. Αυτό ακριβώς είναι το γεγονός το οποίο εκμεταλλεύονται οι
εισβολείς με αποτέλεσμα τέτοιου είδους επιθέσεις να είναι αρκετά διαδεδομένες.
Όπως αναφέρθηκε, το πρώτο είδος επιθέσεων ονομάζεται direct timing
attack. Πρόκειται για επιθέσεις κατά τις οποίες μετριέται ο χρόνος που χρειάζεται το
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site για να αποκριθεί σε HTTP αιτήματα. Υπάρχουν δύο διαφορετικές κατηγορίες των
direct επιθέσεων:


Αυτές που υπολογίζουν το κρυμμένο μέγεθος της πληροφορίας. Πολλά
sites, όπως ιστοσελίδες ανταλλαγής φωτογραφιών, κοινωνικά δίκτυα, blogs
και όλα γενικώς τα sites που επιτρέπουν στον χρήστη να μαρκάρει
πληροφορία ως προσωπική, διατηρούν πολλά προσωπικά δεδομένα του
χρήστη. Για παράδειγμα, τα photo-sharing sites επιτρέπουν στον χρήστη να
επισημαίνει (μαρκάρει) κάποιες φωτογραφίες, με αποτέλεσμα αυτές να είναι
ορατές μόνο από συγκεκριμένους χρήστες. Αποδεικνύουμε ότι με μια τέτοιου
είδους επίθεση, ο εισβολέας μπορεί να καταφέρει να γνωρίσει όχι μόνο την
ύπαρξη κάποιας κρυμμένης πληροφορίας, αλλά και το μέγεθος αυτής, όπως
είναι για παράδειγμα ο ακριβής αριθμός των κρυφών φωτογραφιών. Έτσι
λοιπόν, αυτού του είδους οι επιθέσεις υπολογίζουν το μέγεθος της κρυμμένης
πληροφορίας του χρήστη σε διάφορα blogs, ιστοσελίδες ανταλλαγής
φωτογραφιών, ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης κ.α.
 Αυτές που μπορούν να μάθουν από κρυφές Boolean τιμές. Πολλές
ιστοσελίδες απαιτούν εγγραφή (login) και συχνά προσπαθούν να κρύψουν αν
ένα δεδομένο όνομα χρήστη (username) είναι έγκυρο ή όχι. Το ίδιο μήνυμα
λάθους επιστρέφεται ανεξάρτητα εάν το όνομα χρήστη είναι έγκυρο ή όχι.
Όμως υπάρχουν αρκετά sites τα οποία εκτελούν διαφορετικό μονοπάτι στον
κώδικα (code path) το οποίο εξαρτάται από την εγκυρότητα του username.
Σαν αποτέλεσμα, αυτή η χρονική πληροφορία μπορεί να αποκαλύψει την
εγκυρότητα του ονόματος χρήστη παρότι το site προσπαθεί να την
προστατεύσει. Γίνεται λοιπόν κατανοητό πως, σε αυτού του είδους την
επίθεση εφαρμόζεται κάποιο Boolean τεστ, όπως για παράδειγμα αν ένα
συγκεκριμένο username είναι έγκυρο. Ανάλογα με την εγκυρότητα ή όχι ενός
username, οι ιστοσελίδες εκτελούν διαφορετικό code path. Έτσι σημειώνονται
χρονικές αποκλίσεις και διαφορές, τις οποίες εκμεταλλεύεται ο εισβολέας.
Το δεύτερο είδος επιθέσεων χρονισμού που καλείται cross-site timing είναι μια
μορφή cross site request forgery. Εδώ αποκαλύπτεται όχι μόνο το μέγεθος αλλά και η
ίδια ακριβώς η κρυφή πληροφορία. Σε αυτήν την περίπτωση είναι σημαντικός ο
ρόλος που παίζει ένα κακόβουλο site το οποίο είναι ικανό να αποκτήσει πληροφορία
από την επίσκεψη του χρήστη σε κάποιο άλλο site.
Η επίθεση ξεκινά όταν ο χρήστης επισκεφτεί το συγκεκριμένο κακόβουλο
site. Από εκεί και μετά, μετρώντας τον χρόνο που χρειάζεται ο φυλλομετρητής
(browser) για να φορτώσει μία άλλη τυχαία σελίδα, αυτό το κακόβουλο site είναι
ικανό να καταλάβει αν ο χρήστης έχει επισκεφθεί την ιστοσελίδα στο παρελθόν.
Γνωρίζουμε ότι οι επιθέσεις χρονισμού χρησιμοποιούνται κατά των έξυπνων
καρτών και web servers.
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5.4.1 Απευθείας χρονική επίθεση (direct timing attack)
Η επίθεση ξεκινά με τον κρυπταναλυτή να κάνει διάφορα αιτήματα σε έναν
εξυπηρετητή (server) από τον οποίο θα αποσπάσει πληροφορίες. Ο επιτιθέμενος
μετρά την απόκριση του εξυπηρετητή και μάλιστα διαθέτει και την κατάλληλη
τεχνολογία (πχ custom πρόγραμμα) που του επιτρέπει να αποκτά πολύ ακριβείς
χρόνους, της τάξης του sub-millisecond. Επίσης είναι ικανός να θέτει αυθαίρετα
αιτήματα ( arbitrary requests) προς τον εξυπηρετητή και κατόπιν να μετρά τον χρόνο
απόκρισης του εξυπηρετητή. Με αυτόν τον τρόπο εξερευνά πολλά και διαφορετικά
code paths, που κάτω από φυσιολογικές συνθήκες θα ήταν αδύνατον να
προσπελαστούν από έναν φυλλομετρητή. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτά είναι
τοποθετημένα έτσι ώστε να αποφευχθούν ατυχώς σπασμένα ή κακόβουλα
κατασκευασμένα αιτήματα από το να έχουν κακή επιρροή στις εφαρμογές.
Παρόλα αυτά, οι μέθοδοι αυτές μπορεί να λειτουργήσουν ως ενίσχυση για
επιθέσεις χρονισμού. Στην πράξη, εντοπίζεται ότι μεγάλη πλειοψηφία ιστοσελίδων
είναι ευάλωτες στην πιο απλή μορφή επίθεσης.
Αντιμετώπιση του θορύβου
Θεωρητικά ο χρόνος απόκρισης ενός server είναι σταθερός. Πρακτικά όμως
παράγεται θόρυβος. Αυτό συμβαίνει λόγω των συνθηκών που ισχύουν στο δίκτυο.
Ένας σημαντικός παράγοντας αφορά στις συνθήκες του δικτύου. Συγκεκριμένα οι
μεγάλες καθυστερήσεις και η τυχόν απώλεια ενός πακέτου επηρεάζουν τον χρόνο.
Αυτές οι συνθήκες είναι θόρυβος, αφού δεν προέρχονται από το αίτημα. Ένας άλλος
παράγοντας είναι ο φόρτος του εξυπηρετητή. Είναι φανερό ότι όσο πιο πολλά είναι τα
πακέτα, τόσο πιο πολλή καθυστέρηση υπάρχει στην απόκριση του server. Αν ο server
χειρίζεται ταυτόχρονα ένα μεγάλο αριθμό αιτημάτων, θα χρειάζεται περισσότερο
χρόνο έτσι ώστε να αποκριθεί σε κάθε ένα από αυτά.
Boolean tests
Η πιο απλή επίθεση χρονισμού είναι ένα απλό Boolean τεστ: εάν τηρείται ή όχι
κάποια συνθήκη στα κρυμμένα δεδομένα του εξυπηρετητή. Το Boolean τεστ που
χρησιμοποιούν οι εισβολείς παρουσιάζεται στη συνέχεια: «είναι αυτό ο σωστός
κωδικός (password) για τον συγκεκριμένο χρήστη;». Πρόκειται λοιπόν για μία
επίθεση η οποία θεωρείται επιτυχημένη στην περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει
ένα εύκολα μαντέψιμο κωδικό ή στην περίπτωση ενός φτωχά σχεδιασμένου site.
Ωστόσο υπάρχει και μία διαφορετικού είδους και πιο επικίνδυνη επίθεση η
οποία αρχίζει με το Boolean test: «αυτό το όνομα χρήστη αντιστοιχεί σε κάποιον
έγκυρο χρήστη της ιστοσελίδας;». Η επίθεση αυτή θεωρείται πιο επικίνδυνη αφού
πολλές ιστοσελίδες χρησιμοποιούν ως όνομα χρήστη τις διευθύνσεις των email των
χρηστών τους. Συνεπώς, αυτές οι διευθύνσεις των mail αποκαλύπτονται στον
εισβολέα. Ο εισβολέας, έχοντας στα χέρια του τις διευθύνσεις αυτές, είναι ικανός να
διαδίδει spam μηνύματα ή ανεπιθύμητες διαφημίσεις, ή ακόμα χειρότερα, να εισβάλει
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στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη αφού μπορεί να μαντέψει ποια sites είναι αυτά
που επισκέπτεται ο χρήστης.
Δυστυχώς οι ιστοσελίδες είναι φτωχά σχεδιασμένες καθώς όλα αυτά που
αναφέρθηκαν παραπάνω αγνοούνται από τους web designers με αποτέλεσμα να
παρέχουν, άθελα τους, τα μέσα ώστε ο εισβολέας να μην χρειάζεται ούτε καν να
εφαρμόσει κάποια επίθεση χρονισμού. Απλώς μπαίνει στην «Ξέχασα το password»
σελίδα και εκεί εφαρμόζει το προαναφερθέν test. Τις περισσότερες φορές
αποκαλύπτεται αν η συγκεκριμένη διεύθυνση email αντιστοιχεί σε κάποιον χρήστη ή
όχι.

Σχήμα 7. Η διάκριση μεταξύ λογαριασμών χρήστη, έγκυρων και μη.

Υπολογίζοντας το μέγεθος της κρυφής πληροφορίας
Όπως γνωρίζουμε, υπάρχουν πολλά sites τα οποία, υποτίθεται ότι προστατεύουν
κάποια δεδομένα που έχει επισημάνει ο χρήστης ως ιδιωτικά. Έτσι, για παράδειγμα,
δεν μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση σε μία ψηφιακή gallery και να δουν
προσωπικές φωτογραφίες του χρήστη. Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο για
συγκεκριμένες ομάδες ή άτομα. Όμως, με μία επίθεση χρονισμού μπορεί να
φανερωθεί το μέγεθος αυτών των κρυφών δεδομένων.
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Σχήμα 8: Η μέτρηση των κρυμμένων album σε μία gallery.

5.4.2 Cross-site timing επίθεση
Με τις direct timing επιθέσεις είναι πιθανό να φανερωθεί η δημόσια πλευρά
του web. Αν κάποιος υποδυθεί έναν χρήστη, χρησιμοποιώντας τα δικά του
διαπιστευτήρια τότε θα αποσπάσει πληροφορίες που αναφέρονται μόνο σε αυτόν τον
συγκεκριμένο χρήστη. Εάν ο επιτιθέμενος προσποιηθεί κάποιον χρήστη
χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια του, τότε μόνο αυτός έχει την δυνατότητα να
βλέπει τις πληροφορίες του χρήστη. Από τη στιγμή που αυτά τα δεδομένα στέλνονται
σε ένα cookie, πρέπει να χρονομετρηθούν αυτά τα αιτήματα τύπου cookie. Η επίθεση
κατά την οποία μία κακόβουλη ιστοσελίδα μαθαίνει πληροφορίες από τα αιτήματα
που έγιναν από τον φυλλομετρητή του χρήστη προς άλλες ιστοσελίδες ονομάζεται
επίθεση cross-site attack.
Η JavaScript είναι η πιο κοινή μορφή δυναμικού περιεχομένου στο διαδίκτυο
και δεν επιτρέπει το να μαθαίνει κανείς περιεχόμενα από δεδομένα που δεν
βρίσκονται στο ίδιο domain. Ωστόσο, επιτρέπεται στο script να μαθαίνει εάν και πότε
πραγματοποιήθηκε φόρτωση κάποιου περιεχομένου.
Οι εικόνες χρησιμοποιούνται ευρέως για την πραγματοποίηση επιθέσεων
χρονισμού. Τα IMG tags συνήθως χρησιμοποιούνται με σκοπό την ενσωμάτωση μίας
εικόνας σε μία σελίδα. Συγχρόνως όμως χρησιμοποιούνται και για την χρονομέτρηση
οποιουδήποτε προσβάσιμου url. Σε μία τέτοια περίπτωση, ο φυλλομετρητής δεν
γνωρίζει εκ των προτέρων εάν η πηγή είναι, πράγματι, εικόνα. Στέλνει ένα κανονικό
αίτημα και όταν η απάντηση αναφέρει ότι δεν πρόκειται για εικόνα, ο φυλλομετρητής
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σταματά και το γνωστοποιεί στο JavaScript μέσω του onerror χειριστή. Μπορούμε
λοιπόν εύκολα να χρονομετρήσουμε τις αποκρίσεις για ένα αυθαίρετο περιεχόμενο.
Η τεχνική της επίθεσης είναι να χρησιμοποιηθεί μια αόρατη εικόνα και η
JavaScript να λάβει διάφορα χρονικά δείγματα της ίδιας ή διαφορετικών σελίδων
διαδοχικά. Το σχήμα 9 δείχνει ότι αυτός ο χρησιμοποιούμενος κώδικας δεν είναι
καθόλου περίπλοκος.

Σχήμα 9. Παράδειγμα ενός κώδικα χρονισμού στην JavaScript.

Από τη στιγμή που όλες οι επιθέσεις γίνονται στο παρασκήνιο είναι πολύ εύκολο να
παραλάβουν χρονικά δείγματα από έναν φυλλομετρητή ενός χρήστη που δεν το
επιθυμεί. Μια κακόβουλη ιστοσελίδα χρειάζεται να αποσπάσει την προσοχή του
χρήστη για λίγα μόλις δευτερόλεπτα.
Η cross-site επίθεση θεωρείται πιο επικίνδυνη από την direct timing. Σε
αντίθεση με την direct timing, η cross-site επίθεση δεν χαρακτηρίζεται από μία
σταθερή και γνωστή σύνθεση δικτύου. Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να έχει
πρόσβαση στο Ιnternet από οποιοδήποτε γεωγραφική θέση κι αν βρίσκεται. Έτσι, μια
μεμονωμένη σύγκριση των χρονικών μετρήσεων δεν είναι και ιδιαίτερα χρήσιμη,
όπως και μια απόλυτη σύγκριση των χρόνων απόκρισης. Αντίθετα, μία εύρωστη
cross-site timing επίθεση μετρά τους χρόνους από τουλάχιστον δύο πηγές με σκοπό
να διαπιστωθούν και να υπολογιστούν οι διαφορές που οφείλονται στις συνθήκες του
δικτύου. Η πρώτη πηγή θα πρέπει να είναι μια σελίδα που θα εξαρτάται από την
κρυφή πληροφορία του χρήστη ενώ, η δεύτερη θα πρέπει να είναι μία σελίδα που θα
έχει όσο το δυνατό λιγότερη εξάρτηση από την πληροφορία. Η δεύτερη σελίδα
χρησιμοποιείται ως χρονική βάση (timing baseline). Οι δύο αυτές σελίδες θα έχουν
διαφορές στους χρόνους υπολογισμού λόγω της εξάρτησης ή όχι από τα κρυφά
δεδομένα. Αν και σχεδόν όλες οι σελίδες ικανοποιούν το δεύτερο κριτήριο, καλύτερη
επιλογή θεωρείται μία στατική σελίδα. Τις περισσότερες φορές διαλέγεται η σελίδα
«404 error» η οποία, προφανώς, δεν εξαρτάται καθόλου από τις πληροφορίες και τα
δεδομένα του χρήστη. Έτσι λοιπόν, ο επιτιθέμενος μπορεί να μετρήσει τον χρόνο
απόκρισης τέτοιων σελίδων και να τους συγκρίνει.
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Η συχνότερη επίθεση είναι αυτή που αποκαλύπτει την σχέση του χρήστη με
μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Φανερώνονται λοιπόν, τέσσερις τύποι χρηστών: αυτοί
που δεν βρέθηκαν ποτέ σε αυτό το site, αυτοί που ήταν στο site αλλά δεν έκαναν ποτέ
login, αυτοί που είναι logged in και αυτοί που δεν είναι logged in αλλά ήταν στο
παρελθόν. Σκοπός των περισσότερων επιθέσεων είναι να αποκαλυφθούν οι χρήστες
οι οποίοι είναι log in και να διακριθούν από τους υπόλοιπους.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, για να πραγματοποιηθεί μία cross-site επίθεση
χρειαζόμαστε δύο πηγές. Θα γίνουμε περισσότερο σαφείς αν χρησιμοποιήσουμε δύο
παραδείγματα. Έτσι, στη συνέχεια, παρουσιάζεται μία cross-site επίθεση που έγινε σε
μία ιστοσελίδα όπου παρουσιάζονταν δημοφιλείς ταινίες. Ο στόχος του εισβολέα
είναι να αποκαλύψει τη σχέση του θύματος με τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Για να
πραγματοποιηθεί αυτή η επίθεση επιλέχθηκε ως “test σελίδα” η πρώτη σελίδα του
site, και ως “reference σελίδα” επιλέχθηκε η “contact us” σελίδα.
Παρατηρώντας την διαφορά που υπάρχει μεταξύ των χρόνων που χρειάζεται
για να φορτώσει η test και η reference σελίδα, μπορούμε να ξεχωρίσουμε έναν logged
in χρήστη. Επίσης μπορούμε να ξεχωρίσουμε και αν ο χρήστης έχει cookie. Το σχήμα
10 δείχνει πόσο εύκολη είναι η διάκριση ενός logged in χρήστη. Οι χρονικές διαφορές
που παρατηρούνται προκύπτουν καθώς γίνεται ανακατεύθυνση του logged in χρήστη
από την πρώτη σελίδα του site στην primary member page, γεγονός που προσθέτει
χρόνο εξαιτίας του μονοπατιού που ακολουθείται στο δίκτυο.

Σχήμα 10. Η διάκριση μεταξύ logged in, και μη, χρηστών

Με την cross-site επίθεση ο εισβολέας έχει την δυνατότητα να φανερώσει το
μέγεθος των κρυφών δεδομένων του θύματος. Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουμε να
μετρήσουμε τα προϊόντα στο ψηφιακό καλάθι του χρήστη ή να αποκαλύψουμε τις
προτιμήσεις του. Αν κάποιος χρήστης πεισθεί ή εξαναγκαστεί να επισκεφθεί την
ιστοσελίδα του επιτιθέμενου περισσότερο από μία φορά, τότε οι διαφορές στο
ψηφιακό καλάθι του μπορούν να αποκαλύψουν τις ποσότητες και την ημερομηνία
των αγορών. Ομοίως και σε αυτήν την περίπτωση, ως reference σελίδα
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χρησιμοποιείται μία σελίδα η οποία δεν εξαρτάται από τον αριθμό των προϊόντων του
χρήστη. Όπως φαίνεται και στο σχήμα 11, οι διαφορές ανάμεσα στους χρόνους
φανερώνουν τον αριθμό των αγαθών που υπάρχουν στο καλάθι του θύματος.

Σχήμα 11. Η αποκάλυψη του αριθμού των προϊόντων

5.4.3 Ο συνδυασμός με την cross-site request forgery
Θεωρητικά, μπορούν να γίνουν πολύ ισχυρές επιθέσεις αν συνδυαστούν η
cross-site timing επίθεση με την cross-site request forgery (CSRF). Η CSRF είναι μια
επίθεση όπου μια σελίδα αναγκάζει το φυλλομετρητή να κάνει ένα αίτημα το οποίο
αλλάζει κατάσταση σε κάποια άλλη σελίδα ακόμη και αν ο φυλλομετρητής εμποδίζει
την κακόβουλη ιστοσελίδα από το να δει δεδομένα που δεν προέρχονται από το ίδιο
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domain. Υπάρχει μια απλή και αποδοτική λύση που είναι ήδη γνωστή: προσθέτουμε
ένα κρυμμένο πεδίο σε κάθε σχήμα που περιέχει ένα τυχαίο string και ελέγχουμε εάν
ένα έγκυρο τυχαίο string είναι παρόν σε κάθε φόρμα αίτησης. Αν και υπάρχει αυτό το
αντίμετρο, η cross-site request forgery παραμένει σημαντικό πρόβλημα στο
διαδίκτυο.
Η cross-site request forgery όχι μόνο είναι ενοχλητική γιατί μπορεί να
προσθέσει διάφορα αντικείμενα στο ψηφιακό καλάθι του χρήστη αλλά, να
αποτελέσει παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, όταν συνδυαστεί με μία επίθεση
χρονισμού. Ο εισβολέας προσθέτοντας αυθαίρετα προϊόντα στο καλάθι του χρήστη
είναι ικανός να διαπιστώσει εάν το συγκεκριμένο προϊόν ήδη περιέχεται στο καλάθι.
Το εγχείρημα αυτό είναι πολύ εύκολο για τον εισβολέα καθώς το καλάθι καταμετρά
τις ποσότητες για τα διάφορα προϊόντα του χρήστη. Ο εισβολέας, με την εφαρμογή
μίας cross-site timing επίθεσης, μετρά τον αριθμό των προϊόντων στο καλάθι του
χρήστη. Στην πραγματικότητα μετρά την ποσότητα των συγκεκριμένων προϊόντων
στο καλάθι. Για να ελέγξει εάν ένα αντικείμενο είναι παρόν στο καλάθι του χρήστη,
μετράει αρχικά τον τρέχοντα αριθμό των προϊόντων στο καλάθι, μετά προσθέτει ένα
αντικείμενο και ξαναμετρά τον αριθμό των προϊόντων. Εάν ο αριθμός αυτός
παραμένει ίδιος, συμπεραίνει ότι το αντικείμενο που προστέθηκε υπήρχε ήδη στο
καλάθι. Καθώς η δεύτερη CSRF χρησιμοποιείται για να απομακρύνει το αντικείμενο
που προστέθηκε, είναι εύκολο να συμπεράνει κανείς ότι πρόκειται για μία επίθεση η
οποία εκτελείται αόρατα.
Συμπερασματικά, γίνεται κατανοητό πως άμεσες και έμμεσες επιθέσεις έχουν
την δυνατότητα να αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα. Το γεγονός αυτό
καταδεικνύει ότι οι σχεδιαστές ιστοσελίδων αγνοούν τις απειλές που προέρχονται
από τις επιθέσεις πλευρικού καναλιού. Μία προτεινόμενη λύση με σκοπό να
διορθωθούν αυτές οι αδυναμίες είναι ο προσεκτικότερος έλεγχος του χρόνου ο οποίος
απαιτείται για την απόκριση κάθε αιτήματος είτε μέσα από προσεκτικούς κώδικες του
εξυπηρετητή είτε με την βοήθεια ενός εξυπηρετητή δικτύου που ορίζει κάθε πότε θα
στέλνονται οι απαντήσεις.
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6 Επιθέσεις παρακολούθησης
κατανάλωσης ισχύος

Σ΄ αυτό το κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των επιθέσεων παρακολούθησης κατανάλωσης
ισχύος (power analysis attacks), περιγραφή των ειδών και των τρόπων εφαρμογής
τους προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο το κρυπτοσύστημα RSA καθώς
και οι έξυπνες κάρτες είναι ευάλωτα. Η παρούσα θεματική ενότητα εκκινεί από το
έργο των Mayer-Sommer R. [24], Messerges T.S., Dabbish E.A., Sloan R.H. [25],
Yan Song [33] και ολοκληρώνεται με την αναφορά στα αντίμετρα των επιθέσεων
αυτών.

6.1 Εισαγωγή
Οι επιθέσεις παρακολούθησης κατανάλωσης ισχύος (power analysis attacks)
εκμεταλλεύονται τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στην κατανάλωση
ενέργειας του hardware κατά τη διάρκεια διάφορων υπολογισμών. Η power analysis
attack θεωρείται ότι μπορεί να παρέχει στον κρυπταναλυτή ακόμα πιο ακριβείς
πληροφορίες από τις επιθέσεις χρονισμού. Η επίθεση αυτή γίνεται όταν ο
κρυπταναλυτής παρατηρεί την κατανάλωση ενέργειας του hardware, όπως για
παράδειγμα της CPU ή του κρυπτογραφικού κυκλώματος (cryptographic circuit). Οι
επιθέσεις αυτές χωρίζονται σε simple power analysis (SPA) και σε differential power
analysis (DPA).
Η επίθεση παρακολούθησης κατανάλωσης ισχύος είναι ένας τύπος των
επιθέσεων πλευρικού καναλιού, όπου ο επιτιθέμενος, χωρίς να επέμβει, μπορεί να
αποσπάσει τα κλειδιά και τις πληροφορίες που προστατεύει η κρυπτογραφική
συσκευή, όπως για παράδειγμα μία έξυπνη κάρτα, με την παρατήρηση της
κατανάλωσης της ενέργειας.
Αυτές οι επιθέσεις βασίζονται στην ανάλυση της
κατανάλωσης ισχύος της μονάδας, όταν αυτή εκτελεί μία διαδικασία
κρυπτογράφησης. Οι power analysis επιθέσεις χωρίζονται σε δύο είδη, την απλή
ανάλυση ισχύος (Simple power analysis - SPA) και την διαφορική ανάλυση ισχύος
(Differential power analysis). Οι έννοιες των δύο αυτών επιθέσεων εισήχθησαν για
πρώτη φορά στο χώρο της κρυπτογραφίας το 1998, από τους: Paul Kocher, Joshua
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Jaffe και Benjamin Jun. Είτε με απλή είτε με διαφορική ανάλυση της ισχύος της
μονάδας, ο επιτιθέμενος μπορεί να μάθει για τις διαδικασίες που πραγματοποιούνται
μέσα στην μονάδα με αποτέλεσμα να αποκτήσει πολύτιμες πληροφορίες οι οποίες σε
συνδυασμό με άλλες κρυπταναλυτικές τεχνικές να του αποκαλύψουν το μυστικό
κλειδί.

Σχήμα 1. Μία τυπική επίθεση παρακολούθησης κατανάλωσης ισχύος

Με σκοπό να μετρήσει την κατανάλωση ισχύος του κυκλώματος, ο επιτιθέμενος
τοποθετεί έναν μικρό αντιστάτη περίπου 50 ohm σε σειρά με το power ή το ground
input. Έτσι, είναι ικανός να μετρήσει την διαφορά τάσης στα άκρα της αντίστασης.
Ολοκληρωμένα κυκλώματα συγκροτούνται από μεμονωμένους transistors οι
οποίοι δρουν ως διακόπτες που ελέγχουν την τάση. Το ρεύμα ρέει στο υπόστρωμα
των transistors όταν η μονάδα φορτίζεται (θα δούμε ότι το ίδιο ισχύει και όταν
απομακρύνεται η μπαταρία από την πύλη). Το ρεύμα είναι αυτό που προκαλεί
φόρτιση στις πύλες των υπόλοιπων transistors, στα καλώδια διασύνδεσης και στα
άλλα φορτία του κυκλώματος. Η κίνηση του ηλεκτρικού φορτίου καταναλώνει
ενέργεια και παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Τόσο η ενέργεια όσο και η
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι εύκολα ανιχνεύσιμες από τον επιτιθέμενο.
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Σχήμα 2. Μία προσπάθεια αποκάλυψης των εκθετικών ψηφιών ενός RSA κλειδιού με την εφαρμογή μίας
επίθεσης παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας. Η αριστερή κορυφή αντιπροσωπεύει τις
διακυμάνσεις ισχύος της CPU κατά τη διάρκεια του σταδίου του αλγορίθμου χωρίς πολλαπλασιασμό. Η
δεξιά, ευρύτερη, κορυφή παρουσιάζει το στάδιο του αλγορίθμου με πολλαπλασιασμό και επιτρέπει στον
επιτιθέμενο να «διαβάσει» τα ψηφία 0, 1.

6.2 Τα είδη των power analysis επιθέσεων
Υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη των power analysis επιθέσεων: η απλή ανάλυση
ισχύος, simple power analysis (SPA) και η διαφορική ανάλυση ισχύος, differential
power analysis (DPA).
Η simple power analysis (SPA) περιλαμβάνει την προσεκτική οπτική
ερμηνεία των αποτυπωμάτων που αφήνει η ενέργεια. Πιο συγκεκριμένα ο
επιτιθέμενος παρατηρεί τα διάφορα γραφήματα και γραφικές παραστάσεις της
ηλεκτρικής δραστηριότητας με την πάροδο του χρόνου.
Η differential power analysis (DPA) είναι μια πιο εξελιγμένη μορφή των
power analysis επιθέσεων οι οποίες επιτρέπουν στον επιτιθέμενο (ύστερα από την
συλλογή διάφορων δεδομένων μέσα από πολλαπλές κρυπτογραφικές λειτουργίες) να
υπολογίζει τις ενδιάμεσες τιμές των κρυπτογραφικών υπολογισμών κάνοντας
στατιστική ανάλυση αυτών των δεδομένων.
Οι SPA και DPA εισήχθησαν πρώτη φορά το 1998 από τους: Paul Kocher,
Joshua Jaffe και Benjamin Jun.
H simple power attack αποτελεί μία ΕΠΚ κατά την οποία ο επιτιθέμενος
παρατηρεί τα γραφήματα του ρεύματος που χρησιμοποιεί η συσκευή. Παραλλαγές
και μεταβολές στην κατανάλωση του ρεύματος καταδεικνύουν διαφορετικές
λειτουργίες της κρυπτογραφικής συσκευής. Οι διαφορετικές οδηγίες οι οποίες
εκτελούνται από τον μικροεπεξεργαστή θα έχουν διαφορετικά προφίλ κατανάλωσης
ενέργειας. Συνεπώς, η ύψωση στο τετράγωνο και πολλαπλασιασμός στον RSA
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μπορούν συχνά να διακριθούν, επιτρέποντας έτσι στον κρυπταναλυτή να υπολογίσει
το μυστικό κλειδί.
Ακόμη και αν το μέγεθος των διακυμάνσεων της κατανάλωσης ενέργειας
είναι μικρό, σύγχρονα ψηφιακά παλμοσκόπια μπορούν να δείξουν εύκολα τα
δεδομένα που αποτελούν τον στόχο του επιτιθέμενου. O επιτιθέμενος μπορεί να
χρησιμοποιήσει τα λεγόμενα φίλτρα συχνότητας (frequency filters) και τις averaging
συναρτήσεις (οι οποίες είναι ενσωματωμένες σε παλμοσκόπια) με σκοπό να εντοπίσει
τις υψηλής συχνότητας συνιστώσες.
Η differential power analysis είναι μία ΕΠΚ όπου ο κρυπταναλυτής αναλύει
στατιστικά τα δεδομένα από την κατανάλωση ρεύματος που έχει συλλέξει από το
κρυπτοσύστημα. Η επίθεση εκμεταλλεύεται τις ποικίλες τάσεις – κλίσεις στις
διαφορές που παρατηρούνται στην κατανάλωση ρεύματος του μικροεπεξεργαστή ή
άλλων hardware καθώς αυτά εκτελούν λειτουργίες με την παράλληλη χρήση των
μυστικών κλειδιών.
Οι DPA επιθέσεις είναι εξοπλισμένες με ιδιότητες, όπως επεξεργασία
σήματος και διόρθωση σφάλματος με την βοήθεια των οποίων πραγματοποιείται η
εξαγωγή των μυστικών παραμέτρων από μετρήσεις οι οποίες περιέχουν πολύ θόρυβο.
Αυτές οι μετρήσεις με πολύ θόρυβο δεν μπορούν να αναλυθούν με μία simple power
analysis. Έτσι, χρησιμοποιώντας την DPA, ο κρυπταναλυτής μπορεί να αποκτήσει
μυστικά κλειδιά αναλύοντας μετρήσεις της κατανάλωσης ρεύματος από πολλαπλές
κρυπτογραφικές λειτουργίες οι οποίες εκτελούνται από τρωτές έξυπνες κάρτες.
Η High-Order Differential Power Analysis είναι ένα εξελιγμένο είδος της
DPA επίθεσης. Η HO-DPA επιτρέπει πολλαπλές πηγές δεδομένων και διαφορετικά
χρονικά εξαγόμενα να ενσωματωθούν στην ανάλυση. Η HO-DPA είναι λιγότερο
διαδεδομένη από τα άλλα δύο είδη που αναφέραμε παραπάνω, καθώς η ανάλυση που
γίνεται εδώ είναι πολύ πιο περίπλοκη και επίσης οι πιο πολλές συσκευές μπορούν να
σπάσουν εύκολα με SPA ή με DPA.

6.2.1 Απλή ανάλυση ισχύος
Όπως αναφέρθηκε, στην περίπτωση της απλής ανάλυσης ισχύος (simple power
analysis, SPA) ο επιτιθέμενος μπορεί να εκμεταλλευτεί οπτικά τα ίχνη αποτυπώματα του ρεύματος ή να χρησιμοποιήσει γραφήματα της ηλεκτρικής
δραστηριότητας με την πάροδο του χρόνου.
Η SPA περιλαμβάνει την οπτική εξέταση των γραφημάτων του ρεύματος που
καταναλώνει η συσκευή με την πάροδο του χρόνου. Οι μεταβολές της κατανάλωσης
της ενέργειας προκαλούνται καθώς η συσκευή εκτελεί διαφορετικές λειτουργίες.
Εξαιτίας των διαφορετικών λειτουργιών που εκτελούνται από τον μικροεπεξεργαστή,
δημιουργούνται επίσης και διαφορετικά προφίλ της κατανάλωσης ισχύος. Έτσι οι
λειτουργίες της ύψωσης στο τετράγωνο και του πολλαπλασιασμού στις εφαρμογές
του RSA είναι πολύ εύκολο να διακριθούν και να δώσουν στον επιτιθέμενο τη
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δυνατότητα να αποκαλύψει το κλειδί. Επίσης συχνά χρησιμοποιούνται τα ήδη
προαναφερθέντα φίλτρα συχνότητας και averaging συναρτήσεις για να εντοπιστούν
οι υψηλής συχνότητας συνιστώσες.
Είδαμε λοιπόν ότι, η SPA βασίζεται, γενικά, στην παρατήρηση της οπτικής
αναπαράστασης της κατανάλωσης ενέργειας της συσκευής, όταν αυτή εκτελεί μια
διαδικασία κρυπτογράφησης. Η SPA είναι μία τεχνική η οποία περιέχει μία άμεση
“εξήγηση” των μετρήσεων της κατανάλωσης ισχύος κατά την διάρκεια της
κρυπτογράφησης και είναι ικανή να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με την
λειτουργία της συσκευής όσο και με τα ψηφία του κλειδιού.
Ο επιτιθέμενος απευθείας παρατηρεί την κατανάλωση της ισχύος στο
σύστημα. Το πλήθος των διαφορετικών μετρήσεων εξαρτάται από τις διαδικασίες που
εκτελούνται στον μικροεπεξεργαστή. Αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι πολλές οι
διαδικασίες του RSA που μπορούν να αποκαλυφθούν, με την παρατήρηση ότι οι
λειτουργίες που εκτελούνται από τον μικροεπεξεργαστή ποικίλουν σημαντικά στα
διάφορα στάδια της εκτέλεσής τους. Για παράδειγμα η SPA ανάλυση μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με σκοπό να σπάσουν διάφορες εφαρμογές του RSA, παρατηρώντας
απλά τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των διαδικασιών του πολλαπλασιασμού και
της ύψωσης στο τετράγωνο.
Επιπλέον η SPA μπορεί να αποκαλύψει την ακολουθία των οδηγιών των
διάφορων σταδίων που εκτελούνται. Έτσι η επίθεση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και για το σπάσιμο οποιασδήποτε κρυπτογραφικής εφαρμογής όπου τα στάδια της
εκτέλεσης (execution path) βασίζονται στα δεδομένα προς επεξεργασία, όπως
διαδικασίες πολλαπλασιασμού και ύψωσης.
Παρατηρείται επιπλέον ότι πολλές κρυπτογραφικές συσκευές είναι ευάλωτες
σε SPA επιθέσεις, αν και υπάρχουν πολλοί τρόποι αποφυγής και πρόληψης τέτοιων
επιθέσεων. Οι επιθέσεις των οποίων η πρόληψη και αποφυγή είναι δύσκολη είναι οι
Differential Power Analysis (DPA) Επιθέσεις.

6.2.2 Διαφορική ανάλυση ισχύος
Η διαφορική ανάλυση ισχύος (differential power analysis, DPA) θεωρείται πιο
εξελιγμένη από την προηγούμενη, καθώς ο επιτιθέμενος μπορεί και προχωρά στην
στατιστική ανάλυση της πληροφορίας που έχει συλλέξει από πολλαπλές
κρυπτογραφικές λειτουργίες. Έτσι είναι ικανός να υπολογίσει τις ενδιάμεσες τιμές
των κρυπτογραφικών υπολογισμών.
Η DPA περιλαμβάνει στατιστική ανάλυση της κατανάλωσης της ενέργειας. Η
επίθεση εκμεταλλεύεται τις διακυμάνσεις της κατανάλωσης ενέργειας που
παρατηρούνται στους μικροεπεξεργαστές ή στο hardware κατά την εκτέλεση
διάφορων λειτουργιών οι οποίες χρησιμοποιούν μυστικά κλειδιά. Ακόμα και μικρές
τάσεις στην κατανάλωση ενέργειας μπορούν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη του
κλειδιού.
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Οι DPA επιθέσεις χρησιμοποιούν ιδιότητες όπως επεξεργασία σήματος
(signal processing) και διόρθωση σφάλματος (error correction) με αποτέλεσμα να
εξάγουν τις μυστικές παραμέτρους από τις μετρήσεις που περιέχουν πάρα πολύ
θόρυβο για να αναλυθούν, στη συνέχεια, με SPA. Έτσι με την DPA, ο επιτιθέμενος
αποσπά τα ιδιωτικά κλειδιά αναλύοντας τις μετρήσεις της κατανάλωσης ρεύματος
μιας ευάλωτης έξυπνης κάρτας.
Η πρόληψη και η αποφυγή τέτοιου είδους επιθέσεων είναι δύσκολη γιατί
αυτές στηρίζονται τόσο σε στατιστική ανάλυση όσο και σε στατιστικές μεθόδους
διόρθωσης σφάλματος. Η DPA συνήθως περιέχει συλλογή πληροφοριών και στάδια
ανάλυσης δεδομένων με εκτεταμένη χρήση συναρτήσεων για φιλτράρισμα του
θορύβου (noise filtering) καθώς και για απόκτηση επιπλέον πληροφορίας σχετική με
τις διαδικασίες που εκτελεί η συσκευή.
Εκτός από τις μεγάλης κλίμακας διακυμάνσεις ισχύος, λόγω της αλληλουχίας
των εντολών, υπάρχουν αποτελέσματα και ενδείξεις που συσχετίζονται με τις τιμές
των δεδομένων που “χειραγωγούνται”. Αυτές οι παραλλαγές τείνουν να μικραίνουν
και κάποιες φορές επισκιάζονται λόγω των σφαλμάτων ή του θορύβου. Αλλά ακόμα
και σε αυτές τις περιπτώσεις, ο επιτιθέμενος χρησιμοποιώντας την DPA μπορεί να
σπάσει
το
κρυπτοσύστημα
χρησιμοποιώντας
στατιστικές
συναρτήσεις
προσαρμοσμένες στον αλγόριθμο-στόχο. Επειδή η DPA αυτόματα εντοπίζει τις
συσχετιζόμενες ως προς την κατανάλωση ισχύος περιοχές, η επίθεση αυτή
αυτοματοποιείται, χωρίς να χρειάζεται πληροφορία για την εφαρμογή-στόχο.
Γενικά, η DPA επίθεση εφαρμόζεται όταν ο επιτιθέμενος αρχικά παρατηρεί,
m διαδικασίες κρυπτογράφησης και συγκεντρώνει τα ίχνη ισχύος T[1::m] [1::k] τα
οποία περιέχουν k δείγματα. Επιπλέον, ο επιτιθέμενος καταγράφει τα
κρυπτογραφήματα C[1::m]. Δεν απαιτείται γνώση του αρχικού καθαρού κειμένου. H
DPA ανάλυση, που γίνεται στη συνέχεια, χρησιμοποιεί μετρήσεις της κατανάλωσης
ενέργειας καθώς και στατιστικές μεθόδους για να αποφανθεί εάν η εικασία K για ένα
συγκεκριμένο block του κλειδιού είναι σωστή. Επιπλέον, η DPA επίθεση μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και σε περιπτώσεις γνωστού καθαρού κειμένου ή γνωστού
κρυπτογραφήματος με αποτέλεσμα την εύρεση των κλειδιών κρυπτογράφησης και
αποκρυπτογράφησης.
Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι χρειάζεται να γίνουν αρκετές βελτιώσεις
στις επιθέσεις αυτές ώστε, για την πραγματοποίησή τους, να απαιτούνται ολοένα και
λιγότερα δείγματα ή να είναι ικανές να ξεπερνούν τα οποιαδήποτε αντίμετρα που
υπάρχουν.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι αλγόριθμοι δημοσίου κλειδιού μπορεί να
αναλυθούν με την χρήση της DPA και αυτό γίνεται συσχετίζοντας τις υποψήφιες
τιμές για τα ενδιάμεσα των υπολογισμών με τις μετρήσεις κατανάλωσης ενέργειας.
Σημειώνεται επίσης η ύπαρξη της High-Order DPA (HO-DPA) η οποία
εξετάζει την κατανάλωση ισχύος μεταξύ διάφορων υπο-λειτουργιών της
κρυπτογραφικής διαδικασίας ( και όχι μόνο της διαδικασίας αυτής καθαυτής). Καθώς
οι DPA τεχνικές αναλύουν πληροφορία από ένα μόνο γεγονός μεταξύ των
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δειγμάτων, η High-Order μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτως ώστε να συνδυαστούν και
να συσχετιστούν πληροφορίες από διάφορες κρυπτογραφικές υπο-λειτουργίες.
Η επίθεση αυτή επιτρέπει να ενσωματωθούν στην ανάλυση ποικίλες πηγές
δεδομένων καθώς και διαφορετικά χρονικά εξαγόμενα. Πρέπει να επισημανθεί πως
είναι λιγότερο διαδεδομένη επειδή η ανάλυση είναι περισσότερο πολύπλοκη και οι
περισσότερες κρυπτογραφικές συσκευές μπορούν εύκολα να σπάσουν με μία SPA ή
DPA. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα αντίμετρα κατά της DPA επίθεσης είναι τα
ίδια και κατά της HO-DPA.

6.3 Οι επιθέσεις κατανάλωσης ισχύος στο σχήμα
υπογραφής RSA
Οι επιθέσεις παρακολούθησης κατανάλωσης ισχύος (power analysis attacks)
αποτελούν ένα είδος των ΕΠΚ στις οποίες ο επιτιθέμενος εξετάζει την κατανάλωση
ενέργειας της κρυπτογραφικής συσκευής, όπως για παράδειγμα μιας έξυπνης κάρτας.
Ο επιτιθέμενος μπορεί, χωρίς μάλιστα να επέμβει, να εξάγει τα κρυπτογραφικά
κλειδιά και άλλες μυστικές πληροφορίες μέσα από την συσκευή, επίσης
εκμεταλλεύεται τις διαφορές στην κατανάλωση ενέργειας κατά την διάρκεια της RSA
αποκρυπτογράφησης ή της δημιουργίας της ψηφιακής υπογραφής με αποτέλεσμα να
αποκαλύψει τα bits του d.
Η power analysis επίθεση εφαρμόζεται με επιτυχία στο στάδιο του
πολλαπλασιασμού, όπου η κατανάλωση ενέργειας είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με
την αντίστοιχη στο στάδιο της ύψωσης στο τετράγωνο. Έτσι, εάν ο κρυπταναλυτής
μπορεί να μετρήσει το μήκος των επεισοδίων μεγάλης ενεργειακής κατανάλωσης,
μπορεί εύκολα να αποσπάσει τις απαιτούμενες πληροφορίες για την εξαγωγή του
κλειδιού. Εύκολα παρατηρεί κανείς ότι η εφαρμογή της power analysis επίθεσης είναι
ανάλογη με αυτήν της επίθεσης χρονισμού.
Θα δώσουμε, στη συνέχεια, ένα παράδειγμα εφαρμογής της power analysis
επίθεσης στο σχήμα της υπογραφής του RSA. Έστω ότι η έξυπνη κάρτα δημιουργεί
την υπογραφή ως εξής:
Input d, H and N
S←1
While d ≥ 1 do
If di = 1
Then S ← S ∙ H modN
H ← H2 modN
d←
Print S
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Η ενέργεια, η οποία καταναλώνεται κατά την διάρκεια του modular
τετραγωνισμού είναι μικρότερη από την αντίστοιχη του modular πολλαπλασιασμού.
Έτσι με προσεκτική μέτρηση της κατανάλωσης της ενέργειας στις κρυπτογραφικές
λειτουργίες της συσκευής στον αλγόριθμο, μπορεί να αποκαλυφθεί η ακολουθία των
πολλαπλασιασμών και των τετραγωνισμών. Αυτό με την σειρά του έχει ως
επακόλουθο την αποκάλυψη του δυαδικού string d.
Η επίθεση μπορεί να εξουδετερωθεί με την εισαγωγή εικονικών λειτουργιών,
ώστε σε κάθε επανάληψη του βρόχου να υπάρχει και modular πολλαπλασιασμός
αλλά και modular ύψωση στο τετράγωνο.

6.3.1 Το αντίστοιχο αντίμετρο
Παρουσιάζεται στη συνέχεια το αντίστοιχο αντίμετρο:
Input d, H and N
S0 ← 1
While d ≥ 1 do
for i from 0 to β do
S1 ← S0 ∙ H mod N
S0 ←
H ← H2 modN
d←
Print So
Τα αντίμετρα που έχουν μέχρι τώρα προταθεί μειώνουν την αποδοτικότητα της
δημιουργίας της υπογραφής. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια εκτενέστερα, τόσο στην
ίδια την εφαρμογή των power analysis επιθέσεων, όσο και σε πιο συγκεκριμένα
αντίμετρα.

6.4 Επίθεση κατανάλωσης ισχύος σε έξυπνη κάρτα
Παρουσιάζονται τρία είδη των επιθέσεων κατανάλωσης ισχύος εναντίον των
αλγορίθμων modular ύψωσης που εφαρμόζονται στις έξυπνες κάρτες. Η πρώτη
επίθεση απαιτεί από τον επιτιθέμενο να υψώσει σε γνωστό και μυστικό εκθέτη πολλά
τυχαία μηνύματα. Η δεύτερη επίθεση υποθέτει ότι ο επιτιθέμενος αναγκάζει την
έξυπνη κάρτα να υψώνει σε εκθέτες δικής του επιλογής. Στην τελευταία επίθεση ο
αντίπαλος γνωρίζει το modulus και τον αλγόριθμο ύψωσης που χρησιμοποιείται στο
hardware.
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6.4.1 Εισαγωγή
Σε μία power analysis επίθεση, η κατανάλωση ισχύος της συσκευής αποτελεί
πηγή πλευρικής πληροφορίας. Ο επιτιθέμενος παρακολουθεί την κατανάλωση ισχύος
της συσκευής-στόχου, όπως για παράδειγμα της έξυπνης κάρτας, για να μάθει τα
μυστικά που περιέχονται μέσα στη συσκευή. Θα εξετάσουμε τις αδυναμίες που έχουν
οι κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι ιδιωτικού κλειδιού απέναντι στις power analysis
επιθέσεις. Αυτές οι επιθέσεις στοχεύουν στην εξαγωγή του μυστικού εκθέτη από το
hardware με την παρατήρηση των στιγμιαίων ενδείξεων της κατανάλωσης ισχύος
(power consumption signals) στη συσκευή ενώ ο εκθέτης χρησιμοποιείται για την
λειτουργία της ύψωσης σε δύναμη.
Η πρώτη επίθεση απαιτεί από την έξυπνη κάρτα, εκτός από το να υψώσει στον
ιδιωτικό εκθέτη, να υψώσει σε τουλάχιστον έναν εκθέτη που είναι γνωστός στον
επιτιθέμενο. Αυτή η επίθεση ονομάζεται “Single- Exponent, Multiple-Data” (SEMD)
και απαιτεί από τον επιτιθέμενο να υψώσει σε γνωστό αλλά και στο μυστικό εκθέτη
πολλά τυχαία μηνύματα. Η SEMD θεωρείται επιτυχημένη στην περίπτωση όπου οι
υψώσεις χρησιμοποιούν μικρό modulus π.χ. 64 bits. Στην περίπτωση αυτή
απαιτούνται 20.000 δοκιμαστικές υψώσεις, ενώ στην περίπτωση μεγάλου modulus
απαιτούνται 20.000 υψώσεις ανά bit του εκθέτη.
Η δεύτερη επίθεση ονομάζεται “Multiple-Exponent, Single-Data” (MESD)
και απαιτεί από τον επιτιθέμενο να αναγκάσει την έξυπνη κάρτα να υψώνει
χρησιμοποιώντας εκθέτες της δικής του επιλογής. Γι’ αυτού του είδους την επίθεση
απαιτούνται 200 δοκιμαστικές υψώσεις για κάθε bit του μυστικού εκθέτη.
Η τελευταία, η “Zero-Exponent, Multiple-Data” (ZEMD) επίθεση δεν
προϋποθέτει, από πλευράς του επιτιθέμενου, γνώση σχετική με τους εκθέτες αλλά
προϋποθέτει ότι ο εισβολέας γνωρίζει τον αλγόριθμο ύψωσης που χρησιμοποιεί η
έξυπνη κάρτα. Σε αυτήν την περίπτωση η επίθεση θεωρείται πετυχημένη με περίπου
200 δοκιμαστικές υψώσεις για κάθε κρυφό bit του εκθέτη.

6.4.2 Η επίθεση στην modular ύψωση
Η modular ύψωση είναι η βάση για πολλές κρυπτογραφικές εφαρμογές. Ο σχετικός
με αυτήν την λειτουργία αλγόριθμος ονομάζεται “square-and-multiply”. Στο
παρακάτω σχήμα 3 παρουσιάζονται δύο παραλλαγές του square-and-multiply
αλγορίθμου. Στην πρώτη παραλλαγή, η exp1, αρχίζει από το σημαντικότερο μη
μηδενικό bit του εκθέτη και λειτουργεί προς τα κάτω ενώ στην δεύτερη, η exp2
αρχίζει από το λιγότερο σημαντικό bit του εκθέτη e και λειτουργεί προς τα πάνω. Και
οι δύο αυτές παραλλαγές επιστρέφουν το αποτέλεσμα Me mod N. Επιπλέον, και οι
δύο αυτές παραλλαγές είναι ευάλωτες στις power analysis επιθέσεις.
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Σχήμα 3. Οι δύο παραλλαγές του square-and-multiply αλγορίθμου που χρησιμοποιούνται για την
smartcard authentication. Ο αλγόριθμος exp2 χρειάζεται περισσότερη μνήμη για να αποθηκεύσει την
μεταβλητή S. Ο εκθέτης e έχει n bits, όπου το λιγότερο σημαντικό bit αριθμείται 0 ενώ το περισσότερο
σημαντικό μη μηδενικό bit αριθμείται n – 1.

Ο Montgomery modular multiplication αλγόριθμος χρησιμοποιείται έτσι ώστε να
επιταχύνει την ύψωση.
Οι MESD και SEMD είναι επιθέσεις οι οποίες απειλούν την square-andmultiply μέθοδο. Κάθε εφαρμογή εκτελεί την square-and-multiply μέθοδο με τον ίδιο
τρόπο. Αυτός είναι και ο λόγος που θεωρούνται ευάλωτες. Η επίθεση ZEMD
εργάζεται στα αποτελέσματα των ενδιάμεσων δεδομένων (intermediate data results)
και είναι δυνατή μόνο εάν ο επιτιθέμενος έχει γνώση της εφαρμογής. Ο εισβολέας
χρειάζεται να γνωρίζει ποιος τύπος του square-and-multiply αλγορίθμου
χρησιμοποιείται καθώς επίσης και ποια τεχνική χρησιμοποιείται για τους modular
πολλαπλασιασμούς. Για παράδειγμα (όπως και εφαρμόστηκε και στην παρακάτω
επίθεση) είναι απαραίτητη η γνώση ότι, για την ύψωση, χρησιμοποιήθηκε ο exp1
αλγόριθμος καθώς επίσης και η μέθοδος Montgomery για τους modular
πολλαπλασιασμούς.

6.4.3 Το Hamming weight
Το Hamming weight ενός δυαδικού string είναι το πλήθος των μoνάδων που
υπάρχουν σε αυτό. Για παράδειγμα θεωρούμε τα 11101 και 11101000 strings τα
οποία έχουν το ίδιο Hamming weight το οποίο είναι ίσο με 4.
Οι power analysis επιθέσεις εκμεταλλεύονται τις διαφορές στην κατανάλωση
ισχύος όταν η συσκευή-στόχος επεξεργάζεται ένα μηδέν (0) και όταν επεξεργάζεται
μία μονάδα (1). Για παράδειγμα, όταν τα απόρρητα δεδομένα μιας έξυπνης κάρτας
γίνονται προσβάσιμα, παρατηρούνται διαφορές στην κατανάλωση ισχύος οι οποίες
εξαρτώνται από το Hamming weight της πληροφορίας. Εάν ο επιτιθέμενος γνωρίζει
το Hamming weight του μυστικού κλειδιού, τότε η επίθεση ωμής βίας δεν
εφαρμόζεται εξαντλητικά (δηλαδή δεν χρειάζεται να εφαρμοστεί σε τόσο μεγάλο
βαθμό, όσο θα ήταν αν δεν είχαμε κάποια πληροφορία) και με δεδομένο ότι ο
επιτιθέμενος γνωρίζει τα Hamming weights των ανεξάρτητων λειτουργιών
(independent functions) των ιδιωτικών κλειδιών, είναι σε θέση να αποκαλύψει
ολόκληρο το ιδιωτικό κλειδί. Έτσι ο επιτιθέμενος εκμεταλλεύεται την κατανάλωση
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ισχύος προς απόκτηση μυστικών πληροφοριών σχετικά με το ιδιωτικό κλειδί
πραγματοποιώντας μία Simple Power Analysis (SPA) επίθεση.
Η Differential Power Analysis (DPA) επίθεση στηρίζεται στη ίδια αρχή με την
SPA αλλά χρησιμοποιεί τεχνικές στατιστικής ανάλυσης για να εξάγει ακόμα
περισσότερο λεπτές διαφορές ανάμεσα στις ενδείξεις (signals) της κατανάλωσης
ενέργειας.
Η SPA χρησιμοποιείται με σκοπό να γίνει γνωστό το Hamming weight των
bytes του κλειδιού. Επίσης είναι πιθανό να γίνει τόσο ισχυρή ώστε να απειλήσει τον
square-and- multiply αλγόριθμο.
Όταν η ύψωση εκτελείται χρησιμοποιώντας τον square-and-multiply
αλγόριθμο του σχήματος 3, παρουσιάζονται ποικίλες αδυναμίες. Το κυριότερο
πρόβλημα αποτελεί το εξαγόμενο της «if statement» το οποίο μπορεί να παρατηρηθεί
στο σήμα ισχύος (power signal). Έτσι ο εισβολέας μπορεί να γνωρίσει κάθε bit του
μυστικού εκθέτη. Μία απλή λύση είναι να εφαρμόζεται ο πολλαπλασιασμός και να
αποθηκεύεται το αποτέλεσμα μόνο εάν το bit του εκθέτη είναι μονάδα. Όμως η λύση
αυτή είναι ακριβή στην εφαρμογή και παραμένει επίσης ευάλωτη.
Το πρόβλημα που υπάρχει στις SPA είναι ότι η πληροφορία για το ιδιωτικό
κλειδί δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμη. Η πληροφορία για το ιδιωτικό κλειδί συχνά
«επισκιάζεται» λόγω του θορύβου. Η DPA χρησιμοποιείται για να μειώσει το
θόρυβο.

6.4.4 Ο εξοπλισμός για την power analysis
Η λειτουργία της ύψωσης σε μία έξυπνη κάρτα αποτελείται από μία εφαρμογή του
square-and-multiply αλγορίθμου που χρησιμοποιεί την λειτουργία του Montgomery
πολλαπλασιασμού για να επιταχύνει τις modular μειώσεις. Έχουμε πρόσβαση στην
λειτουργία της ύψωσης μέσω του software το οποίο βρίσκεται στην μνήμη της
κάρτας.

6.4.5 Η επίθεση στον μυστικό εκθέτη
Ο σκοπός του εισβολέα είναι να βρει την τιμή του μυστικού εκθέτη e που είναι
αποθηκευμένος στην εσωτερική μνήμη της κάρτας. Ο εισβολέας θεωρείται ότι έχει
τον πλήρη έλεγχο της κάρτας. Μπορεί λοιπόν να αναγκάσει την κάρτα να εφαρμόσει
μία ύψωση χρησιμοποιώντας τον e και ο επιτιθέμενος να καταγράφει όλες τις
εισόδους και τα εξαγόμενα. Απαραίτητη είναι η “internal authenticate” εντολή η
οποία προκαλεί την κάρτα να λάβει ως είσοδο μία τιμή Μ και να εξάγει το Μ e mod n.
Για τις επιθέσεις που παρουσιάζονται στην συνέχεια έχουμε κάνει τις εξής
παραδοχές: οι έξυπνες κάρτες δεν απαιτούν την εισαγωγή του λεγόμενου Personal
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Identification Number (PIN), πριν από την πρόσβαση και ότι ο επιτιθέμενος είναι σε
θέση να θέτει απεριόριστα αιτήματα στην κάρτα.

6.4.6 Η Simple Correlation
Όπως αναφέρεται στο [25] εκτελέστηκε ένα πείραμα συσχέτισης για να διαπιστωθεί
εάν το e θα μπορούσε να αποκαλυφθεί από μια απλή cross-correlation ανάμεσα στο
σήμα ισχύος της λειτουργίας του πολλαπλασιασμού και στο σήμα ισχύος ολόκληρης
της λειτουργίας της ύψωσης.
Αποδεικνύεται ότι είναι εύκολο να ξεχωρίσουμε τους πολλαπλασιασμούς από
τους τετραγωνισμούς και έτσι να αποκαλύψουμε τα bits του e. Έστω Sm[j] το σήμα
ισχύς του πολλαπλασιασμού και Se[j] το σήμα ισχύς της ύψωσης. Το σήμα της crosscorrelation υπολογίζεται ως εξής:

όπου W είναι το πλήθος των δειγμάτων του σήματος ισχύος του πολλαπλασιασμού.
Είναι W = Tm/T, όπου Tm είναι ο χρόνος που χρειάζεται η λειτουργία του
πολλαπλασιασμού και T είναι ο ρυθμός δειγματοληψίας (sampling rate). Ο εισβολέας
μπορεί να γνωρίσει την, κατά προσέγγιση, τιμή του W είτε με πειράματα είτε από το
documentation της έξυπνης κάρτας.
Τα σήματα ισχύος ύψωσης και πολλαπλασιασμού καθώς επίσης και τα
σήματα της cross-correlation του πειράματος, παρουσιάζονται στο σχήμα 4.
Χρειάστηκαν περίπου 5.000 σήματα ισχύος έτσι ώστε να μειωθεί ο θόρυβος. Στο
πρώτο πείραμα, ο εκθέτης ήταν γνωστός και έτσι ήταν γνωστή η θέση των
τετραγωνισμών και πολλαπλασιασμού, όπως και καταδεικνύεται στο σχήμα. Το
προκύπτον σήμα της cross-correlation παρουσιάζει αιχμές στις θέσεις του κάθε
τετραγωνισμού και πολλαπλασιασμών αλλά το ύψος των peaks δεν συσχετίζεται με
τον τύπο της λειτουργίας, δηλαδή δεν υπάρχει διαφορά στο ύψος των αιχμών έτσι
ώστε να μας φανερώνει πότε έγινε πολ/σμός και πότε ύψωση. Άρα, αυτή η τεχνική
της cross-correlation δεν είναι χρήσιμη στην διάκριση μεταξύ τετραγωνισμών και
πολλαπλασιασμών. Παρόλα αυτά, το ενδιαφέρον είναι ότι ο χρόνος που απαιτείται
για κάθε λειτουργία του square-and-multiply αλγορίθμου μπορεί να καθοριστεί από
την cross-correlation. Επομένως, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι μπορούμε να
συνδυάσουμε μία power analysis και μία επίθεση χρονισμού όπου ο χρόνος του
πολλαπλασιασμού είναι λίγο διαφορετικός από τον χρόνο της ύψωσης στο
τετράγωνο. Έτσι η cross-correlation θα μπορούσε να αποκάλυπτε τον συγχρονισμό
όλων των ενδιάμεσων λειτουργιών.
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Σχήμα 4. Η cross-correlation των σημάτων ισχύος του πολλαπλασιασμού και της ύψωσης.
Τα παραπάνω σήματα υπολογίστηκαν κατά μέσο όρο για 5.000 υψώσεις χρησιμοποιώντας μία σταθερή
τιμή εισόδου. Τα αποτελέσματα φανερώνουν την ικανότητα να προσδιορίσουμε τον χρόνο μεταξύ των
square- and- multiple λειτουργιών αλλά όχι να ξεχωρίσουμε τις λειτουργίες του πολλαπλασιασμού από
αυτές του τετραγωνισμού.

6.5 Οι επιθέσεις SEMD, MESD, ZEMD ενάντια στις
έξυπνες κάρτες
6.5.1 Η περιγραφή των επιθέσεων
Στη παράγραφο αυτή θα περιγράψουμε τις επιθέσεις παρακολούθησης κατανάλωσης
ισχύος οι οποίες ονομάζονται SEMD, MESD, ZEMD και απειλούν τις έξυπνες
κάρτες.
Α) Single-Exponent, Multiple-Data (SEMD) Attack
Στις SEMD εξετάζουμε κάρτες οι οποίες μπορούν να υψώνουν έναν τυχαίο αριθμό σε
δύο εκθέτες, έναν μυστικό και έναν δημόσιο εκθέτη, όπως μπορούν να κάνουν οι
έξυπνες κάρτες με ISO 7816. Η internal authenticate εντολή προκαλεί την έξυπνη
κάρτα να χρησιμοποιήσει το ιδιωτικό της κλειδί ενώ η external authenticate εντολή
εφαρμόζεται με την χρήση του δημόσιου κλειδιού και του αναγνώστη της κάρτας.
Συγκρίνοντας το σήμα ισχύος της ύψωσης στον γνωστό εκθέτη με το
αντίστοιχο στον άγνωστο εκθέτη, ο επιτιθέμενος μπορεί να μάθει πού διαφέρουν
αυτοί οι δύο εκθέτες και συνεπώς να μάθει το ιδιωτικό κλειδί.
Η DPA αρχίζει χρησιμοποιώντας τον μυστικό εκθέτη για να υψώσει L
τυχαίες τιμές και να συγκεντρώσει τα αντίστοιχα σήματα ισχύος Si[j]. Ομοίως, L
σήματα ισχύος συγκεντρώνονται χρησιμοποιώντας τον γνωστό εκθέτη. Επιπλέον τα
κατά μέσο όρο σήματα (the average signals) υπολογίζονται και αφαιρούνται από το
D[j] το οποίο είναι το DPA bias signal
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Όπου, αν μ η ίδια και σταθερή τιμή του μέσου όρου τότε

τα σήματα [j] και [j] οδηγούν στους μs ή μm ανάλογα με το αν εκτελείται η
λειτουργία του τετραγωνισμού ή του πολλαπλασιασμού αντίστοιχα. Εάν οι μs και μm
δεν είναι ίσες, τότε η διαφορά τους θα είναι μη μηδενική και έτσι το D[j] μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί η ακριβής θέση των τετραγωνισμών και
πολλαπλασιασμών στον μυστικό εκθέτη.

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής SEMD σε μία έξυπνη κάρτα παρουσιάζονται στο
σχήμα 5. Εδώ, χάριν ευκολίας, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα των 64 bits. Το σήμα της
DPA δείχνει μία επίθεση σε 16 περίπου bits του εκθέτη. Ήταν L= 10.000 συνεπώς
χρειάστηκαν 20.000 υψώσεις. Σε πραγματικές συνθήκες, θα χρειαζόμασταν 20.000
υψώσεις για κάθε bit του εκθέτη.
Από το σήμα της DPA, στο σχήμα 5, φαίνεται ότι οι τετραγωνισμοί και
πολλαπλασιασμοί συνδέονται με το μυστικό και το γνωστό κλειδί. Οι περιοχές στις
οποίες οι λειτουργίες διαφέρουν καταδεικνύουν μία αντίστοιχη αύξηση στο πλάτος
(amplitude) του DPA bias σήματος.

Σχήμα 5. Τα αποτελέσματα της Single- Exponent, Multiple- Data (SEMD) επίθεσης.
Παρουσιάζεται το DPA σήμα που συγκρίνει το σήμα ισχύος της ύψωσης το οποίο παράχθηκε από έναν
γνωστό και έναν άγνωστο εκθέτη. Η ενέργεια στο DPA σήμα είναι μεγαλύτερη όταν ο δύο exponent
λειτουργίες είναι διαφορετικές. Οι οριζόντιες μπάρες δείχνουν την ενέργεια που συνδέεται με κάθε
διάστημα χρόνου. Το παραπάνω σήμα αποκτήθηκε ύστερα από 20,000 δοκιμαστικές υψώσεις.
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Β) Multiple-Exponent, Single-Data (MESD) Attack
Η MESD θεωρείται πιο επικίνδυνη από την SEMD, αλλά χρειάζεται περισσότερες
προϋποθέσεις σχετικά με την έξυπνη κάρτα. Ορισμένες φορές, στην προηγούμενη
επίθεση, το σήμα της DPA είναι πολύ δύσκολο να ερμηνευθεί. Υπάρχει το λεγόμενο
Signal-to-Noise Ratio (SNR) που ενισχύει την MESD. Η απαιτούμενη προϋπόθεση
σε αυτήν την επίθεση είναι ότι η έξυπνη κάρτα πρέπει να υψώνει μια σταθερή τιμή σε
εκθέτες που επιλέγονται από τον επιτιθέμενο. Η υπόθεση αυτή είναι ρεαλιστική
καθώς υπάρχουν κάρτες οι οποίες δέχονται καινούριους εκθέτες και, καθώς η μνήμη
τους είναι περιορισμένη, είναι αδύνατο να κρατούν ιστορικό με τις τιμές τις οποίες
ύψωσαν σε κάποια δύναμη. Έτσι μία έξυπνη κάρτα δεν μπορεί να γνωρίζει εάν μία
σταθερή τιμή είναι αυτή που υψώνεται σε δύναμη.
Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται στην MESD δίνεται στο παρακάτω σχήμα
6. Στα πρώτα βήματα του αλγορίθμου επιλέγεται μία αυθαίρετη τιμή Μ, η οποία
υψώνεται στον μυστικό εκθέτη e και στη συνέχεια συλλέγεται το αντίστοιχο μέσο
σήμα ισχύος SΜ [j]. Κατόπιν, ο αλγόριθμος προχωρεί κάνοντας επίθεση σε καθένα bit
του μυστικού εκθέτη, αρχίζοντας από το πρώτο bit που χρησιμοποιείται στον squareand-multiply αλγόριθμο και προχωρώντας προς τα πάνω. Για να επιτεθεί στο i-οστό
bit, ο επιτιθέμενος υποθέτει ότι το i bit είναι 0 και μετά 1 και ζητά από την κάρτα να
υψώσει και τις δύο υποθέσεις. Θεωρείται ότι ο επιτιθέμενος ήδη γνωρίζει τα πρώτα,
μέσω της (i-1)-οστής ύψωσης, bits έτσι ώστε τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της
ύψωσης μέχρι το (i-1)-οστό εκθετικό ψηφίο να είναι ίδια με το υποτιθέμενο και τον
μυστικό εκθέτη. Εάν ο επιτιθέμενος μαντέψει το i-οστό bit σωστά, τότε τα ενδιάμεσα
αποτελέσματα θα συμφωνούν στην i-οστή θέση. Αντίθετα εάν η υπόθεση είναι
λανθασμένη, τότε θα διαφέρουν. Αυτή η διαφορά είναι παρατηρήσιμη στα αντίστοιχα
ίχνη της ισχύος.

Σχήμα 6. Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για την MESD επίθεση.
Ο αλγόριθμος βαθμιαία καθιστά τον eg ίσο με το μυστικό bit του εκθέτη, χρησιμοποιώντας το DPA
σήμα για να αποφασίσει ποια υπόθεση είναι σωστή στην i-οστή επανάληψη.

Έστω eg η ισχύουσα υπόθεση για τον εκθέτη. Το μέσο σήμα ισχύος για την ύψωση
του M χρησιμοποιώντας το eg με το i bit να ισούται με το 1 είναι S1[j] , ενώ αν το i bit
ισούται με 0 είναι S0 [j]. Έτσι τα αντίστοιχα DPA bias σήματα θα είναι
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και
Οποιοδήποτε σωστό εκθετικό ψηφίο παράγει ένα σήμα ισχύος το οποίο συμφωνεί με
το σήμα ισχύος του μυστικού εκθέτη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Συνεπώς,
οποιοδήποτε από τα δύο bias σήματα είναι μηδέν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
αντιστοιχεί στην σωστή υπόθεση.
Τα αποτελέσματα για σωστές και εσφαλμένες υποθέσεις φαίνονται στο
σχήμα 7. Όσο υψηλότερο είναι το SNR της MESD, τόσο λιγότερες δοκιμαστικές
υψώσεις χρειαζόμαστε.
Από πλευράς του επιτιθέμενου, αρκεί να υπολογίσει μόνο ένα σήμα DPA.
Για παράδειγμα, ο επιτιθέμενος μπορεί πάντα να υποθέσει ότι η τιμή του εκθετικού
ψηφίου είναι 1. Εάν η υπόθεση είναι σωστή, το bias DPA σήμα θα παραμείνει μηδέν
κατά την διάρκεια της λειτουργίας του πολλαπλασιασμού και του τετραγωνισμού.
Εάν η υπόθεση είναι λανθασμένη, τότε το bias σήμα θα παραμείνει μηδέν κατά την
διάρκεια της ύψωσης στο τετράγωνο. Η τεχνική αυτή μειώνει τον χρόνο λειτουργίας
του αλγορίθμου του σχήματος 6 κατά το ήμισυ. Τα πειράματα της έρευνας έδειξαν
ότι χρειάζονται περίπου 100 υψώσεις ανά εκθετικό ψηφίο.

Σχήμα 7. Τα αποτελέσματα μιας MESD επίθεσης
Το παραπάνω γράφημα είναι το DPA σήμα που αποκτήθηκε όταν η υπόθεση για το επόμενο bit είναι
σωστή, σε σύγκριση με την υπόθεση για το επόμενο bit που είναι λάθος. Παρατηρούμε ότι η σωστή
υπόθεση παραμένει μηδέν για πολύ περισσότερο. το σήμα αυτό αποκτήθηκε χρησιμοποιώντας 1,000
δοκιμαστικές υψώσεις.

Γ) Zero-Exponent, Multiple-Data (ZEMD) Attack
Η ZEMD είναι μία επίθεση παρόμοια με την MESD αλλά με διαφορετικές
προϋποθέσεις. Μια από αυτές είναι ότι η έξυπνη κάρτα υψώνει πολλά τυχαία
μηνύματα χρησιμοποιώντας τον μυστικό εκθέτη. Η επίθεση αυτή δεν απαιτεί την
γνώση των εκθετών, γι’ αυτό και ονομάζεται zero-exponent. Ο επιτιθέμενος
χρειάζεται να γνωρίζει τον αλγόριθμο ύψωσης που χρησιμοποιείται στο hardware
καθώς επίσης και τα modulus που χρησιμοποιούνται για την ύψωση. Είναι πολύ
πιθανό ο επιτιθέμενος να γνωρίζει τα modulus διότι αυτή η πληροφορία είναι
συνήθως δημόσια.
Ο αλγόριθμος για την ZEMD παρουσιάζεται στο σχήμα 8. Η επίθεση αυτή
πραγματοποιείται πρώτα στο πρώτο bit που χρησιμοποιείται κατά την ύψωση και
προχωρά κάνοντας επίθεση στο επόμενο. Η μεταβλητή eg γίνεται σταδιακά ίση με τον
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μυστικό εκθέτη. Μετά από κάθε επανάληψη, ακόμα ένα bit του εκθέτη
αποκαλύπτεται και έτσι «βελτιώνεται» το eg. Στην i-οστή επανάληψη, υποθέτουμε ότι
το eg περιέχει i – 1 σωστά bits. Στη συνέχεια, ο αλγόριθμος υποθέτει ότι το i-οστό bit
είναι 1 και δημιουργείται το DPA σήμα για να επιβεβαιώσει την υπόθεση. Το DPA
σήμα δημιουργείται με την επιλογή ενός τυχαίου Μ ως είσοδο και εφαρμόζει μια
προσομοίωση για να καθορίσει την κατανάλωση ισχύος μετά τον i-οστό
πολλαπλασιασμό στο βήμα του square-and-multiply αλγορίθμου. Αυτή η
προσομοίωση είναι δυνατή επειδή ο εκθέτης eg είναι γνωστός μέχρι το i-οστό bit και
η κατανάλωση ισχύος μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας το Hamming weight
του κάθε byte στο αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού. Προηγούμενα πειράματα
έδειξαν ότι όσο μεγαλύτερο είναι το πλήθος των μονάδων, τόσο μεγαλύτερη είναι η
κατανάλωση ισχύος.
Ύστερα από τον πολλαπλασιασμό του i-οστού βήματος, τα σήματα της
ανάλυσης ισχύος χωρίζονται σε δύο σύνολα δημιουργώντας έτσι αιχμές στο DPA
σήμα όπου τα μέσα σήματα σε κάθε διαμέριση (partition) αφαιρούνται. Εάν η
υπόθεση είναι λανθασμένη, τότε ο διαχωρισμός δεν θα είναι ακριβής και δεν θα
εμφανίζεται κάποια τάση ισχύος.
Η εφαρμογή της ZEMD και ένα παράδειγμα των DPA bias σημάτων για
σωστή και για λανθασμένη υπόθεση παρουσιάζονται στο σχήμα 9. Τα DPA bias
σήματα δημιουργήθηκαν από μία συνάρτηση 8-bit διαμέρισης, βασισμένης στο
Hamming weight του αποτελέσματος του πολλαπλασιασμού. Τα σήματα ισχύος που
αντιστοιχούσαν σε αποτελέσματα όπου το Hamming weight είναι ίσο με οχτώ
αφαιρέθηκαν από τα σήματα ισχύος που αντιστοιχούσαν σε αποτελέσματα με
Hamming weight ίσο με μηδέν. Αυτή η τεχνική διαμέρισης δημιουργεί μεγαλύτερο
SNR.

Σχήμα 8. Ο αλγόριθμος της ZEMD επίθεσης
Ο αλγόριθμος αυτό βαθμιαία «κάνει» τον eg ίσο με το μυστικό bit του εκθέτη, χρησιμοποιώντας το DPA
σήμα για να αποφασίσει εάν η υπόθεση ,ότι η τιμή του i- οστού bit είναι 1, είναι σωστή.
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Σχήμα 9. Τα αποτελέσματα της ZEMD επίθεσης
Το παραπάνω γράφημα είναι το DPA σήμα που συγκρίνει το DPA bias σήμα το οποίο παράγεται όταν η
υπόθεση για το i- οστό bit του εκθέτη είναι σωστό, σε σύγκριση με την περίπτωση που είναι λανθασμένο.
Οι αιχμές στο σωστό σήμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιβεβαίωση της σωστής υπόθεσης. Το
σήμα αποκτήθηκε χρησιμοποιώντας 500 δοκιμαστικές υψώσεις.

Για τα σήματα στο σχήμα 9 χρειάστηκαν 500 τυχαία σήματα ισχύος, αν και θα
αρκούσαν μόλις 100 σήματα ισχύος ανά εκθετικό ψηφίο.

6.5.2 Αντίμετρα κατά των SEMD, MESD, ZEMD
Εξισορρόπηση κατανάλωσης ισχύος
Οι τεχνικές εξισορρόπησης της κατανάλωσης ισχύος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
όποτε είναι δυνατό. Εικονικoί registers και πύλες θα πρέπει να προστίθενται εκεί
όπου εκτελούνται ασήμαντες λειτουργίες. Ουσιαστικός σκοπός τους είναι η
εξισορρόπηση και η σταθεροποίηση της ισχύς σε μία σταθερή συγκεκριμένη τιμή.
Όποτε εκτελείται μία λειτουργία στο hardware, τότε θα πρέπει να εκτελείται επίσης
και μία ασήμαντη λειτουργία για ένα ασήμαντο στοιχείο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
ότι η συνολική κατανάλωση ισχύς της συσκευής παραμένει σταθερή σε μία υψηλή
τιμή.
Αυτές οι τεχνικές όπου η κατανάλωση ισχύος είναι ανεξάρτητη από το input και
τα bits του κλειδιού, εμποδίζουν την πραγματοποίηση όλων των ειδών των power
consumption επιθέσεων, όπως είναι η SPA και η DPA.
Μείωση του μεγέθους του σήματος
Ένα μέτρο που έχει σαν αποτέλεσμα την αποτροπή των DPA επιθέσεων είναι η
μείωση του μεγέθους των σημάτων. Αυτή η μείωση επιτυγχάνεται με το να
χρησιμοποιείται ένας σταθερός execution path κώδικας, με το να επιλέγονται
λειτουργίες, οι οποίες διαρρέουν όσο γίνεται λιγότερη πληροφορία καθώς και με την
φυσική θωράκιση της συσκευής.
Δυστυχώς όμως, αυτή η μείωση δεν καταφέρνει να μηδενίσει το μέγεθος του
σήματος με αποτέλεσμα ο επιθέμενος να μπορεί και πάλι, με κάποιο μεγάλο αριθμό
δειγμάτων, να πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη DPA επίθεση.
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Προσθήκη θορύβου
Ένας ακόμη τρόπος αποφυγής των DPA επιθέσεων είναι η εισαγωγή θορύβου σε
μετρήσεις κατανάλωσης ισχύoς. Όπως με την μείωση του μεγέθους του σήματος,
έτσι και σε αυτή την περίπτωση, η προσθήκη θορύβου αυξάνει τον αριθμό των
δειγμάτων που χρειάζεται ο επιτιθέμενος ώστε να πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη
επίθεση. Ακριβώς όπως και παραπάνω, σκοπός του χρήστη Α είναι να δυσκολέψει
τόσο πολύ το εγχείρημα του επιτιθέμενου ο οποίος να χρειάζεται τεράστιο αριθμό
δειγμάτων, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει τελικά να αποκαλύψει τίποτα.
Μία λοιπόν λύση ενάντια στις DPA επιθέσεις είναι η εισαγωγή τυχαίων
υπολογισμών, οι οποίοι αυξάνουν το επίπεδο του θορύβου. Το αντίμετρο αυτό
θεωρείται επιτυχημένο αν προσθέτει αρκετό τυχαίο θόρυβο και έτσι να σταματά την
επίθεση και ταυτόχρονα να προκαλεί την ελάχιστη επιβάρυνση στο σύστημα.
Θωράκιση
Πρακτικά, η φυσική θωράκιση είναι ικανή να αποτρέψει την πραγματοποίηση
επιθέσεων αφού συμβάλει σημαντικά στην αύξηση του κόστους και μεγέθους της
συσκευής.
Τροποποίηση του σχεδιασμού των αλγορίθμων
Μία ακόμα λύση εναντίον των DPA επιθέσεων είναι η σχεδίαση κρυπτοσυστημάτων
με ρεαλιστικές παραδοχές σχετικά με το υποκείμενο hardware. Μη γραμμικές
διαδικασίες αναβάθμισης (update) του κλειδιού μπορούν να εφαρμοστούν ώστε να
εξασφαλιστεί το γεγονός ότι τα ίχνη της ενέργειας δεν μπορούν να συσχετιστούν
μεταξύ των transactions. Θα πρέπει δηλαδή να καταστρέφεται η partial information
σχετικά με το κλειδί, που ο εισβολέας είναι ικανός να συγκεντρώσει. Επιπρόσθετα,
μπορούν να εφαρμοστούν διαδικασίες τροποποίησης του modulus στο σχήμα του
δημοσίου κλειδιού για να εμποδίσουν την συγκέντρωση σημαντικών δεδομένων από
τον επιτιθέμενο.
Αυτό μπορεί να αποτελεί μία επιτυχημένη λύση, αλλά απαιτεί αλλαγές στους
ίδιους τους αλγορίθμους και στα πρωτόκολλα. Μάλιστα είναι πολύ πιθανό το τελικό
αποτέλεσμα να μην συμφωνεί με τα καθιερωμένα στάνταρς και τις προδιαγραφές.
Τροποποιήσεις στο hardware
Άλλο ένα αντίμετρο, ικανό να απειλήσει την αποτελεσματικότητα των DPA
επιθέσεων, περιλαμβάνει τροποποιήσεις στο hardware. Η μεταβολή της συχνότητας
του εσωτερικού ρολογιού του chip οδηγεί στον αποσυγχρονισμό των ηλεκτρικών
σημάτων (electric signals) τα οποία αποτελούν «τροφή» για τους αλγορίθμους που
χρησιμοποιούνται στις DPA.
Εφαρμογή του αντίμετρου του Kocher στις power consumption attacks
Το αντίμετρο που πρότεινε ο Kocher σχετικά με την εφαρμογή των τυφλών
υπογραφών μπορεί να υιοθετηθεί και για την αποφυγή των power analysis επιθέσεων.
Πριν από την ύψωση, είναι απαραίτητη η εφαρμογή τύφλωσης με την τυχαία τιμή vi
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στο μήνυμα και στη συνέχεια, μετά την ύψωση, να επανέλθει, να «ξε-τυφλωθεί»
δηλαδή, με vf = (vi-1)e mod N. Στο άρθρο του Kocher αναφέρεται ο υπολογισμός και
διατήρηση του ζεύγους (vi , vf ).
Η τύφλωση του μηνύματος κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή των
MESD, ZESD αλλά δεν είναι αρκετή για την SEMD, καθώς στην επίθεση αυτή
χρειάζεται η επιπλέον τύφλωση του εκθέτη. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσθήκη
ενός τυχαίου πολλαπλασίου του φ(Ν), όπως φαίνεται παρακάτω:
1.
2.
3.
4.

Τύφλωση του μηνύματος Μ: = (vi M) mod N
Τύφλωση του εκθέτη e: = e + rφ(Ν)
Ύψωση σε δύναμη: = ( ) mod N
Επαναφορά του αποτελέσματος: S = (vf ) mod N

Ένας άλλος τρόπος αποφυγής των power analysis επιθέσεων είναι η τυχαιοποίηση
του αλγορίθμου ύψωσης. Αυτό μπορεί να γίνει εάν συνδυαστούν οι δύο square-andmultiply αλγόριθμοι του σχήματος 3. Ένας τυχαιοποιημένος αλγόριθμος ύψωσης
μπορεί να ξεκινά διαλέγοντας μία τυχαία αφετηρία στον εκθέτη. Η ύψωση μπορεί να
προχωρά από την αφετηρία προς τα περισσότερο σημαντικά bit χρησιμοποιώντας τον
exp2. Στη συνέχεια, ο αλγόριθμος θα μπορούσε να επιστρέφει στην αφετηρία και να
τελειώνει την ύψωση, χρησιμοποιώντας τον exp1 και κατευθυνόμενος προς τα
λιγότερο σημαντικά bit. Γίνεται φανερό ότι ο επιτιθέμενος δεν είναι σε θέση να
γνωρίζει ποια ακριβώς είναι η αφετηρία από ένα ίχνος της ισχύος και να προχωρήσει
σε μία SPA επίθεση. Βεβαίως όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του εκθέτη, τόσο
ισχυρότερο γίνεται το μέτρο αυτό.
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις επιθέσεις, τις προϋποθέσεις τους και τις
πιθανές λύσεις σε καθεμιά από αυτές.

Πίνακας 1: Σύνοψη των power analysis επιθέσεων στην ύψωση.
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6.6 Οι Simple Power Analysis επιθέσεις στις έξυπνες
κάρτες

6.6.1 Εισαγωγή
Ο Kocher όρισε τα δύο είδη των power analysis επιθέσεων, οι οποίες είναι οι SPA και
DPA. Στις SPA αναλύεται μόνο η κατανάλωση του ρεύματος της συσκευής ενώ οι
DPA προϋποθέτουν επιπλέον γνώση των κρυπτογραφημάτων και επομένως είναι
αυτές που κοστίζουν περισσότερο. Η μέχρι τώρα έρευνα κατατάσσει τις DPA ως
ιδιαίτερη απειλή για την ακεραιότητα της έξυπνης κάρτας, ενώ θεωρεί ως εύκολα
αντιμετωπίσιμες τις SPA. Θα δείξουμε όμως ότι οι SPA αποτελούν στην
πραγματικότητα πολύ μεγαλύτερη απειλή από όσο πιστεύουμε, καθώς εύκολα
αποκτούν προσωπικές πληροφορίες χρησιμοποιώντας μόλις ένα γράφημα της
κατανάλωσης ενέργειας. Έτσι μπορούμε να φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι οι SPA
είναι αποτελεσματικές, εύκολα εφαρμόσιμες και, λόγω της απλότητας τους,
αποτελούν μεγαλύτερο κίνδυνο κάτω από πραγματικές συνθήκες από ό,τι οι DPA. Ο
σκοπός του κρυπταναλυτή είναι να εξάγει όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες
από το κύκλωμα, χωρίς να γίνει αντιληπτός.
Στο άρθρο του, ο Kocher αναφέρει ότι η δυσκολία του επιτιθέμενου, κατά την
εφαρμογή μίας SPA, είναι να γνωρίζει την ακριβή στιγμιαία κατανάλωση ενέργειας,
από την οποία θα αποσπάσει τις απαραίτητες γι’ αυτόν πληροφορίες, ενώ η, σαφώς
πιο απαιτητική, DPA χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες και περισσότερα
δείγματα. Σε αντίθεση με την DPA, η SPA απαιτεί απλώς τα ενεργειακά
χαρακτηριστικά (δηλαδή τα χαρακτηριστικά της κατανάλωσης της ενέργειας) για μία
και μόνο εκτέλεση του αλγορίθμου. Παρόλα αυτά, η SPA θεωρούνταν μέχρι
πρόσφατα μη ρεαλιστική, λόγω της καταστροφικής επίδρασης του θορύβου στο
σήμα. Όμως, έρευνες έδειξαν ότι ο μικροεπεξεργαστής μιας έξυπνης κάρτας είναι
ευάλωτος σε μια SPA επίθεση.

6.6.2 Οι επιθέσεις κατανάλωσης ισχύος στα κρυπτοσυστήματα
Η power analysis επίθεση είναι μία επίθεση η οποία υλοποιείται σε
κρυπτοσυστήματα, τα οποία εφαρμόζονται και σε έξυπνες κάρτες. Εκμεταλλεύεται το
γεγονός ότι η κατανάλωση ενέργειας σε ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα εξαρτάται από τις
διάφορες δράσεις που εκτελούνται μέσα σε αυτό. Πιο συγκεκριμένα, η ροή του
ρεύματος μέσα από τα καλώδια του μικροεπεξεργαστή εξαρτάται από τα δεδομένα
εισόδου.
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6.6.3 Σύγκριση των Simple Power Analysis και Differential Power Analysis
Οι power analysis επιθέσεις δεν είναι επεμβατικές και μπορούν να πραγματοποιηθούν
μέσα σε λίγα λεπτά. Ο εισβολέας “κρυφακούει” τις πράξεις ενός χρήστη και αποσπά
την ζητούμενη πληροφορία αρκετά εύκολα και μάλιστα χωρίς να απαιτείται γνώση
σχετικά με το κύκλωμα ή το software της εφαρμογής. Έτσι λοιπόν γίνεται κατανοητό
πως ένας ωτακουστής, ικανός να αποκτήσει πληροφορία πολύ εύκολα και γρήγορα,
χωρίς να γίνει αντιληπτός, αποτελεί μεγάλο κίνδυνο.
Στο άρθρο του, ο Kocher περιγράφει δύο τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούν τα
χαρακτηριστικά της διάχυσης της ενέργειας (power dissipation) ως πηγή πλευρικής
πληροφορίας. Με την SPA συνεπάγεται ότι ο επιτιθέμενος μετρά την κατανάλωση
ρεύματος της συσκευής, καθώς αυτή κρυπτογραφεί ή αποκρυπτογραφεί και αξιολογεί
τις αποκτηθείσες μετρήσεις με σκοπό να τις συσχετίσει με το κλειδί. Από την άλλη, η
DPA απαιτεί μεγάλο αριθμό πολλαπλών χαρακτηριστικών της κατανάλωσης του
ρεύματος (δηλαδή ένα μεγάλο γράφημα της κατανάλωσης ) καθώς επίσης και μεγάλο
αριθμό κρυπτογραφημάτων. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα που διαθέτει η DPA σε
σύγκριση με την SPA είναι ότι υπάρχει λιγότερος θόρυβος στα δεδομένα που
συλλέχθησαν.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι απλές προφυλάξεις στο κύκλωμα, όπως η χρήση
θωρακισμένων καλωδίων και αποφυγή των βρόχων γείωσης (ground loops) μπορούν
να αυξήσουν το πλήθος των απαιτούμενων δεδομένων που καθιστούν επιτυχημένη
μια SPA. Τα πλεονεκτήματα που διαθέτει η SPA είναι οι χαμηλές απαιτήσεις της
όσον αφορά το πλήθος των πειραμάτων και μετρήσεων σε συνδυασμό με μία μικρή
πιθανότητα (σε σύγκριση με την DPA) φθοράς της συσκευής. ,Η SPA είναι μια
επίθεση τουλάχιστον τόσο επικίνδυνη όσο και η DPA αν ο αλγόριθμος
κρυπτογράφησης είναι σχεδιασμένος κατά τέτοιον τρόπο που να τον καθιστά
ευάλωτο απέναντι σε έναν εισβολέα, ο οποίος έχει πληροφορίες σχετικά με το
Hamming weight.Επίσης η επίθεση μπορεί να είναι πετυχημένη και στην περίπτωση
όπου η συσκευή είναι φθαρμένη ή χαλασμένη. Βεβαίως, απαιτεί κάποια γνώση στην
δομή του κώδικα που εφαρμόζεται, παρόλα αυτά όμως η εξαγωγή πληροφορίας με
την χρήση microprobing εργαλείων δεν αποτελεί πρόβλημα για τον επιτιθέμενο.
Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στην πραγματοποίηση μιας SPA και μιας DPA
επίθεσης. Θα αρχίσουμε με την απλούστερη των επιθέσεων η οποία πραγματοποιείται
όταν από την απλή παρατήρηση της διάχυσης, της κατανάλωσης της ενέργειας ενός
chip μπορούμε να αποσπάσουμε την μέγιστη πληροφορία.
Η σύγκριση ενός πλήθους από διαδικασίες, σχετικές με τα δεδομένα, (εκτός
βέβαια από τις διάφορες ιδιότητες που θέλουμε να εξετάσουμε) όπως για παράδειγμα:
το Hamming weight ή την αλλαγή του Hamming weight, την απόλυτη τιμή των
δεδομένων, την τοποθεσία αποθήκευσης, το πλήθος των bits που αλλάζουν από
υψηλή σε χαμηλή τιμή και αντίστροφα και γενικά τα διαφορετικά είδη των αλλαγών
που πραγματοποιούνται, αποτελεί την κατάλληλη μέθοδο απόκτησης της μέγιστης
πληροφορίας από τα χαρακτηριστικά της κατανάλωσης ενέργειας ενός
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μικροεπεξεργαστή. Με την μέθοδο αυτή είμαστε σε θέση να καταλάβουμε ποια από
αυτές τις ιδιότητες αποτελεί την αιτία των παρατηρούμενων διαφορών.
Τα αποτελέσματα του πειράματος δείχνουν ότι, εάν η συσκευή λειτουργεί
σε αρκετά χαμηλή συχνότητα και υψηλή τάση τροφοδοσίας, τότε δεν είναι καν
απαραίτητο να υπολογίσουμε τον θόρυβο και κατόπιν να τον αφαιρέσουμε από τα
χαρακτηριστικά της κατανάλωσης που χρειαζόμαστε προκειμένου να αποκτήσουμε
βασικές πληροφορίες. Αυτό σημαίνει ότι ένα μόλις πείραμα είναι αρκετό για τον
επιτιθέμενο.
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η DPA αποτελεί μία από τις
ισχυρότερες επιθέσεις που μπορεί να πραγματοποιήσει ο επιτιθέμενος, καθώς η
επίθεση αυτή στοχεύει στην άμεση απόκτηση των bits του κλειδιού. Παρόλα αυτά
όμως θεωρείται ακριβή στην εφαρμογή της. Από την σκοπιά του επιτιθέμενου, η
απειλή είναι αντιστρόφως ανάλογη του κόστους που απαιτείται για την υλοποίηση
μίας επίθεσης. Επομένως, η επίθεση που θεωρείται επικίνδυνη είναι μία εύρωστη
SPA λόγω του μικρού της κόστους.
Κ ατά την διάρκεια μίας SPA, η συχνότητα λειτουργίας (operating frequency)
και η τάση τροφοδοσίας (supply voltage) θεωρούνται ότι είναι υπό τον έλεγχο του
κρυπταναλυτή. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στα πειράματα της επίθεσης
που
ακολουθούν, επιλέχθηκε το PIC16C84 chip ως επεξεργαστής, ο οποίος τρέχει με 4
MHz και 4.5V. Η δομή και κατασκευή του συγκεκριμένου επεξεργαστή είναι
παρόμοια με τους περισσότερους μικροεπεξεργαστές που χρησιμοποιούνται στις
έξυπνες κάρτες.
Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την διερεύνηση της εξάρτησης των
δεδομένων με την κατανάλωση ισχύος περιλαμβάνει τον σχεδιασμό των test routines
στη συμβολική γλώσσα του επεξεργαστή. Στη συνέχεια, λαμβάνονται τα
χαρακτηριστικά της κατανάλωσης της ενέργειας (του ρεύματος), που παράγονται
κατά την εκτέλεση του προγράμματος, ώσπου στο τέλος, εντοπίζονται οι ζώνες
υψηλής συσχέτισης μεταξύ των δεδομένων και της κατανάλωσης, οι οποίες με την
σειρά τους διερευνούνται περαιτέρω.
Προκειμένου να αξιολογηθούν οι μεταβολές στην κατανάλωση ισχύος,
εξαιτίας της διάχυσης ενέργειας των διαφορετικών τιμών των δεδομένων σε μια
συγκεκριμένη θέση μνήμης ή register, εκτελείται ο παρακάτω κώδικας - βρόχος:
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Σχήμα 10. Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε. Παρατηρούμε ότι οι αριθμοί που γράφονται διαδοχικά
στην REG range από 255 στο 0, μειώνονται κατά μία μονάδα σε κάθε βήμα (οδηγία 4).

Με αυτό τον τρόπο, οι αριθμοί με εύρος 255 – 0, οι οποίοι γράφονται
διαδοχικά στην REG (οδηγία 4) μειώνονται διαδοχικά κατά μία μονάδα. Στην
παρούσα εργασία εξετάστηκαν παραλλαγές του προγράμματος, όπου οι
μεταφερόμενες τιμές είτε αυξάνονταν σταδιακά κατά 3 είτε μειώνονταν κατά 1.

6.6.4 Εύρεση των εξαρτημένων δεδομένων
Ο επιτιθέμενος έχει στα χέρια του αναλογικά δεδομένα σχετικά με την διάχυση της
ενέργειας του μικροεπεξεργαστή. Τα δεδομένα αυτά προκύπτουν από την μέτρηση
της τάσης ενός probing registor, o οποίος ήταν συνδεδεμένος μεταξύ του
microprocessor's ground pin και του συνολικού ground του κυκλώματος. Στη
συνέχεια, ο εισβολέας θέλει να βρει τις χρονικές στιγμές κατά την διάρκεια εκτέλεσης
του παραπάνω βρόχου, όπου μπορεί να παρατηρηθεί η εξάρτηση των δεδομένων της
κατανάλωσης ενέργειας. Σε αυτό το σημείο συντάσσονται υποθέσεις σχετικά με το
ποιες αλλαγές και σε ποιες ιδιότητες των δεδομένων μπορούν να προκαλέσουν
μετρήσιμες παραλλαγές στην διάχυση ενέργειας.
Ο εισβολέας ερευνά την εξάρτηση των δεδομένων σχετικών με τα δείγματα
της τάσης που απέκτησε με τον ακόλουθο τρόπο: για κάθε τιμή, εκτελείται ένας
βρόχος του δοκιμαστικού προγράμματος. Η εξάρτηση των δεδομένων είναι πιθανό να
συμβεί σε διάφορες χρονικές στιγμές, όπως για παράδειγμα σε αυτές που τα δεδομένα
είναι γραμμένα σε πόρτες εξόδου του επεξεργαστή. Όμως, αυτή η διαδικασία είναι
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λιγότερο ενδιαφέρουσα από την λειτουργία που προκαλείται από την movwf οδηγία,
η οποία μεταφέρει μια τιμή από τον συσσωρευτή (accumulator) σε μία από τους
εσωτερικούς καταλόγους (internal registers) ή αντίστροφα.
Για να διαπιστωθεί σε ποια ακριβώς χρονική στιγμή της εντολής η εξάρτηση
μεταξύ της διαχυσης της ενέργειας και των δεδομένων είναι μέγιστη, ο εισβολέας
χρησιμοποιεί έναν παράγοντα συσχέτισης, ο οποίος συσχετίζει τις μετρηθείσες τιμές
με τις ιδιότητες των δεδομένων που ερευνώνται και εφαρμόζονται σε κάθε λίστα
μήκους 256. Η λίστα αυτή περιέχει ένα μέτρο της διάχυσης της ενέργειας, σε κάποιο
συγκεκριμένο στάδιο της εκτέλεσης του βρόχου για κάθε τιμή των δεδομένων.
Έτσι για κάθε στιγμή k κατά την διάρκεια εκτέλεσης του βρόχου, υπάρχει μία
λίστα υk
υk = [ υk(0), υk(1), … , υk(255)],
όπου υk(j) είναι η μετρημένη τάση του probing resistor την στιγμή του κ-οστού
δείγματος κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του βρόχου με data argument j. Στη
συνέχεια, ο επιτιθέμενος προσπαθεί να βρει συσχετίσεις (correlations) μεταξύ των
υk(j) και ορισμένων ιδιοτήτων p(j) του δεδομένου j για σταθερό k.
Κατόπιν, ο επιτιθέμενος ερευνά για τοπικά μέγιστα. Έστω
και η μέση
κατανάλωση ρεύματος και η μέση πληροφορία της ιδιότητας που ερευνάται
αντίστοιχα. Έτσι υπολογίζει τον Pearson correlation παράγοντα rk ,

και συγκρίνει τους correlation παράγοντες για διαφορετικές στιγμές k κατά την
διάρκεια της εκτέλεσης του βρόχου. Τα παρακάτω διαγράμματα, μετρημένα σε
κορυφές συσχέτισης, συγκρίνουν λίστες τιμών τάσης με τα αντίστοιχα Hamming
weights ή την αλλαγή των μεταφερόμενων δεδομένων.

Σχήμα 11. Οι μετρηθείσες τιμές συσχετισμένες με το Hamming weight, για μεταφερόμενα δεδομένα με
εύρος 180- 256 τα οποία αυξάνονται κατά μία μονάδα.
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Σχήμα 12. Το σχήμα αυτό παρουσιάζει τα υπολογισμένα Hamming weight των δεδομένων που
επεξεργάζονται στους βρόχους που ερευνούνται. Οι ομοιότητες είναι εντυπωσιακές.

Στη συνέχεια θα αξιολογηθεί εάν η ποιότητα των εξαγόμενων δεδομένων
ήταν αρκετά υψηλή για την πραγματοποίηση υποθέσεων, σχετικά με τα Hamming
weights των instruction arguments που επεξεργάστηκαν. Εν προκειμένω, η
αξιολόγηση αυτή αποτελείται από την ερώτηση εάν οι τιμές της κατανάλωσης
ενέργειας μπορούν να ομαδοποιηθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να σχηματίζουν
clusters σημείων στα οποία θα μπορούσε να αποδοθεί ένα Hamming weight και εάν ο
θόρυβος που υπεισέρχεται από την μέτρηση είναι αρκετά χαμηλός έτσι ώστε οι
αποδόσεις αυτές να είναι σωστές.
Δημιουργήθηκε ο διαχωρισμός σε εννέα clusters χωρισμένα κατά τάσης με
περίπου ΔV ≈ 5mV. Οι αποστάσεις μεταξύ των clusters παραμένουν σταθερές για
όλες τις τιμές των Hamming weights εκτός από το μηδενικό, το οποίο προκαλεί την
μικρότερη κατανάλωση. Συνεπώς, ο μεγαλύτερος βαθμός του θορύβου είναι nmax =
ΔV/ 2. Κάθε «συνεισφορά» θορύβου μεγαλύτερη από αυτό, οδηγεί σε εσφαλμένο
συμπέρασμα σχετικά με το Hamming weight των δεδομένων που επεξεργάζονται.
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Σχήμα 13. Οι μετρηθείσες τιμές της τάσης στα σημεία της υψηλότερης συσχέτισης μεταξύ transition
counts και κατανάλωσης ισχύος. Εδώ τα μεταφερόμενα δεδομένα ποικίλουν από τιμές 180- 255,
αυξανόμενα κατά 1.

Σχήμα 14. Υπολογισμένα transition counts για δεδομένα από 180- 255, αυξανόμενα κατά 1.

Στα παραπάνω πειράματα, ήταν εύκολος ο εντοπισμός των υκ όπου το
Hamming weight αποδίδεται με κατηγορηματικό τρόπο. Στην πράξη τα πράγματα
είναι διαφορετικά. Εάν ο επιτιθέμενος δεν γνωρίζει το χρόνο των διαδικασιών που
ερευνά, δεν μπορεί να βρει την κατάλληλη χρονική στιγμή k χωρίς την βοήθεια των
συσχετίσεων. Όμως, αποδείχθηκε ότι η διάχυση της ενέργειας σε αυτό το κρίσιμο
σημείο, όπου σημειώνεται η καλύτερη ένδειξη των Hamming weights,
χαρακτηρίζεται από την μέγιστη συσχέτιση μεταξύ της τρέχουσας κατανάλωσης και
των δεδομένων, την μικρότερη αλλοίωση της κατανάλωσης ενέργειας από τις
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διάφορες διεργασίες και την ελάχιστη παραλλαγή ανάμεσα στα clusters των
δειγμάτων της κατανάλωσης. Συνεπώς, ακόμα και εάν ο επιτιθέμενος είναι a priori
ανίκανος να εντοπίσει το επιθυμητό χρονικό σημείο k, είναι πιθανό να πετύχει τον
στόχο του χρησιμοποιώντας αυτές τις ιδιότητες των αποκτηθέντων δεδομένων.

6.6.5 Συμπεράσματα
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι η SPA μπορεί να
θεωρηθεί επιτυχημένη έχοντας μία απλή υποδομή και επαρκή πειραματικά δεδομένα
και τεχνικές. Ακόμα και βασικές οδηγίες όπως register moves παρέχουν πληροφορία
σχετικά με τα Hamming weights τόσο των δεδομένων όσο και των transition counts
μεταξύ των δεδομένων που είναι γραμμένα στη μνήμη ή στους registers.
Ο επιτιθέμενος δεν χρειάζεται να κάνει conditional jumps στην ευαίσθητη
πληροφορία, με σκοπό να αποκτήσει αυτήν που τον ενδιαφέρει. Επιπλέον,
χρησιμοποιώντας κατάλληλη θωράκιση για τον θόρυβο, ο επιτιθέμενος μπορεί να
αποκτήσει την πληροφορία για το μυστικό κλειδί μόνο με ένα πείραμα, απλώς και
μόνο παρατηρώντας την κατανάλωση ισχύος του επεξεργαστή της έξυπνης κάρτας
κατά την διάρκεια των κρυπτογραφικών διαδικασιών.
Καθώς ερευνούμε διαφορετικές οδηγίες από την movwf, παρατηρήσαμε ότι η
εξαγόμενη ακολουθία τιμών είναι ταυτόσημη και συνεπώς ανεξάρτητη από το είδος
της οδηγίας. Επομένως, οι iorwf, xorwf, rrf, subwf παράγουν παρόμοιες υk, όταν
συσχετίζεται το Hamming weight και το transition count. Εξήγηση γι’ αυτές τις
παρόμοιες υk αποτελεί το γεγονός ότι η «κρίσιμη» πληροφορία μεταφέρεται κατά
μήκος του internal bus, πριν συμμετάσχει σε μαθηματικές ή λογικές λειτουργίες.
Αυτή η μεταφερόμενη πληροφορία, ορισμένες φορές, αποτελεί την μοναδική αιτία
για τις διαφορές στην κατανάλωση ενέργειας καθώς είναι αυτή που προκαλεί την,
εξαρτημένη από δεδομένα και λειτουργίες, διάχυση ενέργειας. Αποδεικνύεται λοιπόν
ότι τα Hamming weights και transition counts παράγονται από την SPA.
Συνεπώς η επίθεση αυτή αποτελεί σημαντική απειλή για την ασφάλεια της
κάρτας εάν ο επιτιθέμενος είναι ικανός να πετύχει συγχρονισμό με το software της
εφαρμογής.
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7 Επιθέσεις εισαγωγής
σφάλματος
Το 1997, οι Boneh, DeMillo και Lipton εισήγαγαν για πρώτη φορά ένα καινούριο
είδος κρυπτανάλυσης, το οποίο βασίζεται σε υπολογισμούς με σφάλματα. Το
καινούριο αυτό είδος ονομάζεται επίθεση εισαγωγής σφάλματος (fault attack, FA) ή
αλλιώς, διαφορική ανάλυση σφάλματος (differential fault analysis). Με την εφαρμογή
αυτής της επίθεσης, τα κρυφά δεδομένα αποκαλύπτονται με την βοήθεια διάφορων
σφαλμάτων που εισάγονται στους υπολογισμούς. Σημείο αναφοράς για την συγγραφή
αυτού του κεφαλαίου αποτέλεσαν οι εργασίες των Boscher A., Naciri R., Prouff
E.[2] , Kim Chong Hee, Quisquater Jean-Jacques [21], Quisquater.J.J. [28], Tunstall
M., Benoit Olivier [31], Vo Phuc [32] και Yan Song [33].

7.1 Είδη σφαλμάτων
Τα σφάλματα χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
Μόνιμα – παροδικά: όπως φανερώνεται από το όνομα, τα μόνιμα σφάλματα είναι
αυτά που έχουν μόνιμο αντίκτυπο στην κρυπτογραφική συσκευή, με αποτέλεσμα να
μην λειτουργεί σωστά σε όλους τους μελλοντικούς υπολογισμούς. Τέτοια είναι τα
σφάλματα που προκαλούνται με το πάγωμα ενός κελιού μνήμης (memory cell) σε μία
σταθερή τιμή, κόβοντας το καλώδιο που μεταφέρει την πληροφορία (data bus wire).
Αντιθέτως, τα παροδικά σφάλματα έχουν σαν αποτέλεσμα η κρυπτογραφική συσκευή
να παρουσιάζει λάθος μόνο στον συγκεκριμένο υπολογισμό. Τέτοια σφάλματα
πετυχαίνονται με radioactive bombing, έκθεση σε ασυνήθιστα μεγάλες ή μικρές
συχνότητες, σε ασυνήθιστη τάση στο τροφοδοτικό.
Θέση σφάλματος: υπάρχουν επιθέσεις οι οποίες απαιτούν την εισαγωγή σφαλμάτων
σε πολύ συγκεκριμένες θέσεις, πχ στο κελί μνήμης, ενώ υπάρχουν και άλλες, οι
οποίες παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευελιξία.
Χρόνος του συμβάντος: όμοια, υπάρχουν επιθέσεις οι οποίες είναι ικανές να
εισάγουν κάποιο σφάλμα μόνο σε μία συγκεκριμένη στιγμή κατά την διάρκεια του
υπολογισμού, ενώ κάποιες άλλες σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Τύπος του σφάλματος: υπάρχουν πολλά είδη σφαλμάτων, όπως για παράδειγμα
 η αναστροφή της τιμής ενός ή περισσοτέρων bits
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μόνιμο πάγωμα ενός κελιού μνήμης σε 0 ή 1
παρεμπόδιση εκτέλεσης ενός jump
μονόδρομη αναστροφή στην μνήμη

7.2 Τεχνικές εισαγωγής σφαλμάτων
Τα σφάλματα εισέρχονται στην έξυπνη κάρτα όταν ο επιτιθέμενος εισβάλλει στο
περιβάλλον της και την αναγκάζει να λειτουργεί κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες.
Πολλά κανάλια είναι τρωτά απέναντι στον εισβολέα. Τα σημαντικότερα είναι τα
εξής:
Τάση: μία έξυπνη κάρτα μπορεί να λειτουργεί σωστά όταν η τάση βρίσκεται μεταξύ
4,5 - 5,5V. Ο εισβολέας αλλάζει αυτό το εύρος κατά 10%, με αποτέλεσμα να
προκαλείται δυσλειτουργία στην κάρτα. Έτσι η κάρτα θα κάνει σφάλμα στον
υπολογισμό, αν βέβαια μπορεί και κάνει υπολογισμούς ακόμα.
Ρολόι: παρόμοια είναι και τα στάνταρς που ορίζουν τον χρόνο, την συχνότητα και
την ανθεκτικότητα. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η κάρτα μπορεί να λειτουργεί σωστά.
Εκθέτοντας την κάρτα σε ασυνήθιστα μεγάλες αλλαγές, τότε επηρεάζεται η απόδοσή
της. Όταν το ρολόι καθυστερεί, γίνεται πολύ πιο εύκολο για τον εισβολέα να
παρατηρήσει την εσωτερική συμπεριφορά της κάρτας και συγχρόνως να εισάγει
κάποιο σφάλμα στο σύστημα.
Θερμοκρασία: η έκθεση της κάρτας σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας αποτελεί
έναν ακόμα πιθανό τρόπο εισαγωγής σφάλματος , αν και σήμερα φαίνεται να μην
χρησιμοποιείται ιδιαίτερα.
Ακτινοβολία: σε αυτήν την περίπτωση ο εισβολέας τοποθετεί την κάρτα σε
ακτινοβολία. Μπορεί η τοποθέτηση της κάρτας σε έναν φούρνο μικροκυμάτων να
φαίνεται υπεραπλουστευμένο, όμως αποδεικνύεται ότι επιφέρει δραματικά
αποτελέσματα στην απόδοση της κάρτας.
Φως: ο εισβολέας μπορεί να πετύχει τον σκοπό του, απλώς και μόνο όταν εκθέτει την
κάρτα σε μία έντονη πηγή φωτός (μπορεί να χρησιμοποιήσει μία απλή λάμπα και ένα
μεγεθυντικό φακό). Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ικανός να αλλάξει τις τιμές κάποιου
ή κάποιων bits στην SRAM.

7.3 Επίθεση εισαγωγής σφάλματος στην υπογραφή RSA
Πολλά κρυπτοσυστήματα και συγκεκριμένα το RSA απειλούνται από αυτές τις
επιθέσεις. Πολύ ισχυρές γίνονται οι επιθέσεις σφάλματος σε περιπτώσεις όπου
εφαρμόζεται το CRT. Χρησιμοποιώντας αυτές τις κρυπταναλυτικές τεχνικές, ο
επιτιθέμενος μπορεί να παραγοντοποιήσει αμέσως ένα RSA modulus αυθαίρετου
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μήκους. Θα περιγράψουμε στη συνέχεια την εφαρμογή της επίθεσης εισαγωγής
σφάλματος στην περίπτωση της υπογραφής RSA σε μία έξυπνη κάρτα.
Έχουμε αναφέρει ότι η αποκρυπτογράφηση RSA και η επαλήθευση
υπογραφής με την βοήθεια του CRT είναι τέσσερις φορές γρηγορότερες από ό,τι με
την κλασική εφαρμογή του RSA (standard RSA). Το γεγονός αυτό καθιστά τη χρήση
του CRT ευρέως διαδεδομένη και χρήσιμη στην περίπτωση των έξυπνων καρτών.
Δυστυχώς όμως, η χρήση του CRT παρουσιάζει αδυναμίες σε σφάλματα στο software
ή hardware. Συνεπώς, με την εφαρμογή μίας πολύ απλής επίθεσης σφάλματος, ο
κρυπταναλυτής καθίσταται ικανός να παραγοντοποιήσει το Ν με αποτέλεσμα το
σύστημα να σπάσει ολοκληρωτικά. Η ιδέα της επίθεσης βασίζεται στην απόκτηση
δύο υπογραφών, μία σωστή και μία εσφαλμένη, του ίδιου μηνύματος. Έστω ότι η
έξυπνη κάρτα υπολογίζει αρχικά την συνάρτηση κατακερματισμού h(M) του
μηνύματος M και παράγει το ντοκουμέντο Η για την υπογραφή:
H = h(M).
Έπειτα η κάρτα υπολογίζει
Sp ≡

≡ Hd mod p-1 (mod p)

Sq ≡
≡ Hd mod q-1 (mod q).
Η τελική υπογραφή υπολογίζεται με την βοήθεια του CRT ως εξής:
S ≡ ( Sp ∙ q ∙ q-1 mod p + Sq ∙ q ∙ q-1 mod q ) (mod pq).
Υποθέτουμε στη συνέχεια ότι υπάρχει ένα σφάλμα είτε στο Sp είτε στο Sq, έτσι ώστε
να είναι μόνο μία η λανθασμένη. Συμβολίζουμε τις εσφαλμένες τιμές με
ή
.
παράγεται λοιπόν μία εσφαλμένη υπογραφή , αντί για την σωστή S. Από την στιγμή
που ο κρυπταναλυτής λάβει την , γνωρίζει ότι πρόκειται για την εσφαλμένη
υπογραφή αφού η δεν είναι ισότιμη με H (mod N).
Εάν η Sp είναι λανθασμένη, τότε η

e

δεν είναι ισότιμη με το H (mod p). Θα είναι

e

≡ H (mod q).
Συνεπώς, ο υπολογισμός
q = gcd (Se – H, N)
οδηγεί στην εύρεση του q του Ν.
Ομοίως, εάν η Sq είναι λανθασμένη, τότε η
είναι

e

δεν είναι ισότιμη με το H (mod q). Θα

e

≡ H (mod p)
Και ο υπολογισμός
p = gcd (Se – H, N)
οδηγεί στην εύρεση του p του Ν.
Η επίθεση αυτή είναι πολύ χρήσιμη για τον επιτιθέμενο ο οποίος έχει την πλήρη
γνώση του ντοκουμέντου Η που πρόκειται να υπογραφεί. Ωστόσο, εάν ο υπογράφων
ελέγξει την εγκυρότητα της S, πριν να στείλει το μήνυμα, η επίθεση μπορεί να
αντιμετωπιστεί. Η εγκυρότητα της S είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις που
χρησιμοποιείται το CRT-RSA.
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Όταν απειλείται ο μικρός ιδιωτικός CRT εκθέτης, η επίθεση αναφέρεται
συχνά και ως random fault attack. Η επίθεση αυτή βασίζεται σε λανθασμένο
υπολογισμό, ο οποίος με την σειρά του βασίζεται σε ένα σφάλμα του hardware ή
software, γνωστό και ως μικροβλάβη (glitch). Το glitch δεν σχετίζεται άμεσα με τον
κρυπτογραφικό αλγόριθμο ή το ίδιο το σύστημα.

7.4 Διαφορική ανάλυση σφάλματος
Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την συνήθεια να πετάνε μία ηλεκτρονική συσκευή,
όταν αυτή σταματήσει να λειτουργεί σωστά. Αυτή όμως η συνήθεια έχει μεγάλο
αντίκτυπο στην κρυπτογραφία, καθώς οι υπολογισμοί με σφάλμα (faulty
computations) είναι ο πιο εύκολος τρόπος με τον οποίο μπορεί να αποκαλυφθεί το
μυστικό κλειδί. Στις πρόσφατες και ιδιαίτερα ισχυρές επιθέσεις σφάλματος, ο
εισβολέας παραποιεί την συσκευή έτσι ώστε αυτή να εκτελεί κάποιες λανθασμένες
λειτουργίες, ελπίζοντας πως αυτή η εσφαλμένη συμπεριφορά θα αποκαλύψει
μυστικές παραμέτρους.
Η διαφορική ανάλυση σφάλματος (differential fault attack) είναι ένας τύπος
των επιθέσεων πλευρικού καναλιού. Στην επίθεση αυτή εισάγονται σφάλματα στις
κρυπτογραφικές εφαρμογές. Αυτό γίνεται με την έκθεση της κρυπτογραφικής
συσκευής σε ασυνήθιστες συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, η σωστή λειτουργία του
ενσωματωμένου επεξεργαστή επηρεάζεται όταν η έξυπνη κάρτα εκτίθεται σε υψηλές
θερμοκρασίες, ασυνήθιστη τάση τροφοδοσίας ή ρεύμα, υπερβολικά υψηλό
overclocking, ισχυρά ηλεκτρικά ή μαγνητικά πεδία και ιονίζουσα ακτινοβολία.
Ο επεξεργαστής μπορεί να αρχίσει να εξάγει λανθασμένα αποτελέσματα λόγω
της φυσικής φθοράς στην πληροφορία που περιέχει «αλλοιωμένα» δεδομένα, με
αποτέλεσμα ο κρυπταναλυτής να συμπεράνει τις οδηγίες κάτω από τις οποίες τρέχει ο
επεξεργαστής ή ποια είναι η εσωτερική κατάσταση των δεδομένων του.
Οι επιθέσεις αυτού του είδους πραγματοποιούνται καθώς η ίδια πληροφορία
κρυπτογραφείται δύο φορές και στη συνέχεια ο επιτιθέμενος ελέγχει τα
αποτελέσματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο επιτιθέμενος δεν χρειάζεται να γνωρίζει
ποια ακριβώς είναι αυτή η πληροφορία.
Ένας άλλος τύπος ανάλυσης σφαλμάτων είναι η Μη Διαφορική Ανάλυση
Σφάλματος (Non-Differential Fault Analysis) και βασίζεται στην πρόκληση μόνιμου
σφάλματος στη συσκευή. Αυτό το είδος επιθέσεων δεν χρειάζεται σωστά
κρυπτογραφήματα δηλαδή κρυπτογραφήματα που παράχθηκαν πριν από την βλάβη
της συσκευής. Αυτό οδηγεί τον επιτιθέμενο να χρησιμοποιεί τις φυσικά
«αλλοιωμένες» μονάδες δηλαδή μονάδες οι οποίες εμφανίζουν δυσλειτουργία, από
την στιγμή που κατασκευάστηκαν χωρίς ο ίδιος να χρειαστεί να τις παραποιήσει.
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7.4.1 DFA ενάντια στις έξυπνες κάρτες
Καθώς οι έξυπνες κάρτες θεωρούνται ασφαλείς, γίνονται ολοένα και περισσότερο
διαδεδομένες. Παράλληλα όμως, γίνονται και στόχος κρυπταναλυτών οι οποίοι
επιθυμούν να σπάσουν την κρυπτογράφηση και να καταχραστούν το περιεχόμενό
τους. Γι’ αυτό το σκοπό χρησιμοποιούν και τις προαναφερθείσες επιθέσεις
διαφορικής ανάλυσης σφάλματος (DFA).
Οι DFA διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία της έξυπνης κάρτας
χρησιμοποιώντας φυσικά μέσα προκειμένου η έξυπνη κάρτα να εξάγει ελαττωματικά
δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
αποκάλυψη του μυστικού κλειδιού της έξυπνης κάρτας. Οι δύο τύποι των DFA που
χρησιμοποιούνται για να σπάσει μία έξυπνη κάρτα είναι το glitching και οι optical
fault induction επιθέσεις.

A) Glitching επίθεση
Το glitching, δηλαδή η επίθεση που πραγματοποιείται με την πρόκληση
μικροβλαβών, είναι μία επίθεση, η οποία εφαρμόζεται εδώ και πολύ καιρό από τους
hackers με σκοπό να σπάνε έξυπνες κάρτες της συνδρομητικής τηλεόρασης. Η
μέθοδος περιλαμβάνει την εφαρμογή μίας γρήγορης και παροδικής δυσλειτουργίας
στο ρολόι ή στην power source της έξυπνης κάρτας. Έτσι ο επεξεργαστής της
έξυπνης κάρτας εξαναγκάζεται να εκτελέσει μία σειρά από εσφαλμένες υποδείξεις οδηγίες, καθώς ο επιτιθέμενος μεταβάλει την διάρκεια του glitch. Αυτό μπορεί να
προκαλέσει την αποκάλυψη του μυστικού κλειδιού και να επιτρέψει στον επιτιθέμενο
να επεξεργαστεί τους κωδικούς πρόσβασης καθώς και τους ελέγχους αυτών. Για
παράδειγμα, ο ακόλουθος βρόχος χρησιμοποιείται για να εξάγει τα περιεχόμενα ενός
περιορισμένου εύρους της μνήμης στη σειριακή θύρα.

Ο στόχος των glitching επιθέσεων είναι να αυξήσει το program counter και να
τροποποιήσει τις διακλαδώσεις στην γραμμή 3 ή να μειώσει την μεταβλητή 6 στην
γραμμή 6. Η glitching επίθεση μπορεί να επαναληφθεί ώστε όλο το περιεχόμενο της
μνήμης να αποκαλυφθεί.
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B) Optical fault induction επίθεση
Η επίθεση χρησιμοποιεί ένα λέιζερ για να αλλάξει την κατάσταση ενός κυττάρου
μνήμης (memory cell). Μετά την έκθεση σε μία έντονη πηγή φωτός, ο ημιαγωγός
γίνεται ιονισμένος με αποτέλεσμα να εμφανίζεται μία νέα τιμή. Ο εισβολέας λοιπόν
είναι σε θέση να αλλάζει τα bits σε ένα SRAM chip. Καθώς ο επιτιθέμενος χειρίζεται
τα δεδομένα της έξυπνης κάρτας, εμφανίζονται εσφαλμένα δεδομένα, που με την
βοήθεια του CRT είναι σε θέση να αποκαλύψει το μυστικό κλειδί της κάρτας.

7.4.2 Αντίμετρα κατά των DFA
Υπάρχουν πολλοί τρόποι ώστε οι έξυπνες κάρτες να γίνουν ανθεκτικές στις DFA. Οι
τρόποι προστασίας βασίζονται σε αλλαγές στο hardware της κάρτας ή το software
που τρέχει σε αυτήν. Χρειάζεται να είναι εφοδιασμένες με μηχανισμούς που
εμποδίζουν τις glitching επιθέσεις. Τέτοιοι μηχανισμοί έχουν την δυνατότητα να
εντοπίζουν τα σφάλματα κατά την διάρκεια της λειτουργίας και να ελέγχουν τα
αποτελέσματα των υπολογισμών πριν από την έξοδό τους.

Διπλή εκτέλεση της κρυπτογράφησης
Μία πιθανή λύση ενάντια στις DPA επιθέσεις είναι η διπλή λειτουργία της
κρυπτογραφικής διαδικασίας η οποία θα έχει σαν output μόνο τα αποτελέσματα που
είναι εντελώς ίδια. Το μόνο πρόβλημα σε αυτό το μέτρο είναι ότι αυξάνει κατά πολύ
τον χρόνο υπολογισμού. Επιπλέον, η πιθανότητα να μην εμφανιστεί ξανά το σφάλμα
δεν είναι σημαντικά μικρή. Έτσι λοιπόν και αυτό το μέτρο απλώς δυσκολεύει το έργο
του επιτιθέμενου, χωρίς όμως να το κάνει αδύνατο.

Asynchronous και self-checking logic
Για να γίνει ανθεκτική μια έξυπνη κάρτα χρειάζεται να χρησιμοποιεί asynchronous
και self- checking logic. Με την αντικατάσταση του ρολογιού από κυκλώματα με
δυνατότητα αυτό-χρονομέτρησης (self- timed circuits), οι glitching επιθέσεις στο
ρολόι δεν θα είναι επιτυχείς. Mε την εφαρμογή ιδιοτήτων αυτο-ελέγχου, τα
κυκλώματα τυγχάνουν προστασίας απέναντι σε glitching και επιθέσεις εισαγωγής
σφάλματος. Η χρήση των ιδιοτήτων αυτο-ελέγχου βασίζεται στο γεγονός ότι μια
κωδική λέξη μήκους n είναι έγκυρη όταν περιέχει m μονάδες. Παρουσιάζεται
παρακάτω ένα ανάλογο σύστημα κωδικοποίησης (dual- rail encoding).
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Με τον εντοπισμό του εσφαλμένου πλήθους των μονάδων, υπάρχουν δύο πιθανές
συμπεριφορές. Σε περίπτωση μείωσης του πλήθους των μονάδων, η ολοκλήρωση του
προγράμματος αποτρέπεται και το κύκλωμα σταματά. Αν υπάρχει αύξηση του
πλήθους των μονάδων, το σφάλμα θα εντοπιστεί και ένα σήμα συναγερμού θα
εξαπλωθεί σε όλο το κύκλωμα προκαλώντας παύση.

Αυτόματη ενσωμάτωση αντιμέτρου
Μια ακόμη τεχνική που καθιστά πιο εύρωστες τις έξυπνες κάρτες και η οποία μπορεί
να υιοθετηθεί από τον χρήστη είναι να μειώσει την αδυναμία του λογισμικού σε λίγα
και γνωστά σημεία ελέγχου. Αυτό μπορεί να γίνει με τη βοήθεια ενός
προ-επεξεργαστή ο οποίος, αυτόματα, ενσωματώνει ένα σύστημα ανίχνευσης της
επίθεσης σε έναν πηγαίο κώδικα του software. Αυτό το σύστημα της ανίχνευσης
διατηρεί το ιστορικό ενός συνόλου που αποτελείται από τα διαδοχικά σημεία του
προγράμματος, τις λεγόμενες σημαίες, στα οποία έχει τρέξει. Ελέγχεται λοιπόν η
συνοχή αυτού του ιστορικού, ανάλογα με την control flow του προγράμματος και
καθορίζονται ποιοι έλεγχοι πρέπει να εκτελεστούν. Έτσι λοιπόν μπορεί να δεχθεί ή να
απαγορεύσει την εκτέλεση κάποιων εκτελέσεων ανάλογα με τους όρους του
developer. Πρόκειται για ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που φανερώνει την
σπουδαιότητά του σε περιπτώσεις όπως personalization, post-issuance κ.λπ.

Ασφαλείς RSA αλγόριθμοι
Ένας ακόμη τρόπος για να ισχυροποιήσουμε τις έξυπνες κάρτες είναι να κάνουμε
τους αλγορίθμους που χρησιμοποιούνται για τις ψηφιακές υπογραφές πιο ασφαλείς
στις DFA.
Ο αλγόριθμος του Shamir
Ένας από τους ασφαλείς αλγόριθμους ενάντια στις DFA είναι αυτός που προτάθηκε
από τον Shamir. Έστω n = pq και (e,d) η επαλήθευση και ο εκθέτης της υπογραφής
αντίστοιχα. Ο αλγόριθμος του Shamir έχει ως εξής:
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Η πιθανότητα να μην εντοπιστεί το σφάλμα με τον αλγόριθμο αυτόν είναι

. Το

μειονέκτημα του αλγορίθμου είναι ότι είναι αργός εξαιτίας του ότι ο d είναι άγνωστος
σε αντίθεση με τα dp , dq που είναι γνωστά. Μια ακόμη αδυναμία αυτού του
αλγορίθμου είναι το βήμα εκείνο όπου το srp ελέγχεται με το srq. Αν το βήμα αυτό
παραλειφθεί, λόγω μίας glitching επίθεσης στο ρολόι, είναι πιθανό ο αλγόριθμος να
εμφανίσει σφάλμα στην υπογραφή.

7.4.3 Συμπεράσματα
Λόγω της αυξανόμενης δημοτικότητάς τους, οι έξυπνες κάρτες γίνονται στόχος
πολλών κρυπταναλυτικών επιθέσεων. Οι DFA αποτελούν τις πιο «έξυπνες» και
λιγότερο ακριβές επιθέσεις. Περιλαμβάνουν τις glitching επιθέσεις στο ρολόι και στο
τροφοδοτικό της έξυπνης κάρτας καθώς και τις optical induction attacks στον
επεξεργαστή ή στην μνήμη της έξυπνης κάρτας. Σκοπός των επιθέσεων αυτών είναι
να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία της έξυπνης κάρτας και να την αναγκάσουν να
αποκαλύψει το μυστικό κλειδί. Προτείνονται πολλά μέτρα προστασίας ενάντια σε
αυτού του είδους τις επιθέσεις τα οποία αφορούν τόσο στο software όσο και στο
hardware. Τα αντίμετρα περιλαμβάνουν αυτο-χρονομετρούμενα και ασύγχρονα
κυκλώματα (asynchronous circuits), εφαρμογή ενός συστήματος ανίχνευσης
σφάλματος στο software της έξυπνης κάρτας και αλλαγή του αλγορίθμου του RSA
στην κάρτα.

7.5 Επιθέσεις σφάλματος στο CRT-RSA
Όπως αναφέρθηκε, το ευρέως διαδεδομένο RSA, το οποίο χρησιμοποιεί το Κινέζικο
Θεώρημα Υπολοίπων (CRT-RSA), γίνεται στόχος πολλών επιθέσεων. Μια πολύ
ισχυρή επίθεση εναντίον του είναι η εισαγωγή σφάλματος κατά την διάρκεια της
διαδικασίας ύψωσης σε δύναμη. Μέχρι σήμερα έχουν προταθεί πολλά αντίμετρα, τα
οποία όμως παρουσιάζουν πολλές αδυναμίες. Η τελική υπογραφή αποθηκεύεται στην
μνήμη και υπάρχει μία error-check routine ύστερα από έναν CRT υπολογισμό. Έτσι,
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εάν ένας επιτιθέμενος προχωρήσει σε μία διπλή fault attack, τόσο στην διάρκεια της
ύψωσης σε δύναμη όσο και στην error-checking routine, με σκοπό να την αποφύγει,
είναι ικανός να σπάσει το RSA. Σε αυτό το εδάφιο θα δείξουμε ότι τέτοιου είδους
κρυπτανάλυση είναι δυνατή με την εφαρμογή μίας glitch επίθεση.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι που εκμεταλλεύεται ο επιτιθέμενος έτσι ώστε να
προκαλέσει σφάλμα. Οι μέθοδοι αυτές περιλαμβάνουν μεταβολές στην παροχή
τροφοδοσίας, στο εξωτερικό ρολόι, στη θερμοκρασία αλλά και χρήση των white
light, laser, ακτίνες X και δέσμες ιόντων. Συνεπώς η συσκευή-στόχος της επίθεσης
παρουσιάζει μη φυσιολογική λειτουργία και εκτελεί την κρυφή μυστική πληροφορία
μαζί με το σφάλμα που εισήχθη. Σε αυτό το άρθρο χρησιμοποιείται μία glitch επίθεση
η οποία προκαλεί ένα μόνιμο σφάλμα χρησιμοποιώντας μία voltage spike. Ο στόχος
της glitch επίθεσης είναι να καταστρέψει τα δεδομένα που μεταφέρονται μεταξύ των
καταλόγων (registers) και της μνήμης ή να εμποδίσει την εκτέλεση του κώδικα.
Το πρώτο θύμα των fault attacks ήταν το RSA. Η ευθεία (straightforward)
εφαρμογή του CRT-RSA αποδείχθηκε ότι σπάει με τις επιθέσεις σφάλματος. Ο
απλούστερος τρόπος αποφυγής τέτοιων επιθέσεων είναι ο υπολογισμός της
υπογραφής δύο φορές και σύγκριση αυτών των αποτελεσμάτων. Όμως το εγχείρημα
αυτό διπλασιάζει τον χρόνο εκτέλεσης. Επιπλέον το αντίμετρο αυτό είναι άχρηστο σε
περίπτωση που το σφάλμα είναι μόνιμο.
Ένας άλλος τρόπος είναι η επιβεβαίωση της υπογραφής με τον δημόσιο
εκθέτη e. Η συσκευή επιστρέφει τη υπογραφή S μόνο αν Se ≡ m (mod N). Ωστόσο,
και η μέθοδος αυτή θεωρείται δαπανηρή στην περίπτωση που το e είναι μεγάλο.
Ακόμα ένα μειονέκτημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι υπάρχουν και κάποιες
εφαρμογές π.χ. η javacard, οι οποίες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στον ιδιωτικό
εκθέτη e κατά την διάρκεια της δημιουργίας της υπογραφής.

7.5.1 Προηγούμενα αντίμετρα
Έστω N = p ∙ q το RSA modulus, όπου p και q δύο μεγάλοι πρώτοι αριθμοί. Έστω e ο
δημόσιος και d ο ιδιωτικός εκθέτης του RSA τέτοιοι ώστε να ικανοποιείται η σχέση
e ∙ d = 1 mod (p−1)(q−1).
Έστω ότι dp (αντίστοιχα dq) ο εκθέτης του CRT τέτοιος ώστε dp = d mod (p−1)
(αντίστοιχα dq = d mod (q−1)). Σημειώνεται επίσης ως Iq ο αντίστροφος του q mod p.
Έτσι η υπογραφή S του μηνύματος m υπολογίζεται ως εξής:
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Αποδεικνύεται ότι εάν ένα σφάλμα εισαχθεί σε μία από τις υψώσεις, δηλαδή κατά την
διάρκεια της Sp ή Sq, (όχι και στις δύο), αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την
παραγοντοποίηση του Ν με την βοήθεια της εσφαλμένης υπογραφής
. Για
παράδειγμα, έστω ότι εισάγεται ένα σφάλμα κατά την διάρκεια του υπολογισμού της
Sp. Τότε η εσφαλμένη υπογραφή
χρησιμοποιείται στη συνέχεια στον CRT
υπολογισμό και έτσι επιστρέφεται η
υπογραφή S και την εσφαλμένη
τον υπολογισμό GCD(S -

= CRT ( , Sq ). Χρησιμοποιώντας τη σωστή

, ο μυστικός πρώτος αριθμός p αποκαλύπτεται με

, N). Όμοια ο μυστικός πρώτος αριθμός q μπορεί εύκολα

να βρεθεί υπολογίζοντας GCD(

- m , N).

7.5.2 Προβλήματα των προηγούμενων αντιμέτρων
Τα αντίμετρα ενάντια στις fault attack στο CRT-RSA χωρίζονται σε τρία στάδια.
Αρχικά, η συσκευή υπολογίζει δύο υψώσεις S*p και S*q. Οι δύο αυτοί υπολογισμοί
γίνονται είτε ευθέως είτε με την βοήθεια μείωσης, η οποία στη συνέχεια
χρησιμοποιείται στον έλεγχο σφαλμάτων. Στη συνέχεια οι δύο αυτές υψώσεις
συνδυάζονται για να υπολογιστεί η υπογραφή S*.
Το τελικό στάδιο χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία
χρησιμοποιεί conditional check routine. Εδώ, εάν δεν συμβεί κάποιο λάθος τότε
εξάγεται η σωστή υπογραφή. Στην αντίθετη περίπτωση, αποστέλλεται ένα σήμα,
όπως «το σφάλμα έχει εντοπιστεί». Η δεύτερη κατηγορία, αντί να χρησιμοποιεί
conditional check routine, δίνει μία τυχαία τιμή, αντί για την υπογραφή, στην
περίπτωση εμφάνισης σφάλματος.
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Έστω ότι ο επιτιθέμενος προσπαθεί να αποφύγει το στάδιο “ανίχνευσης σφάλματος”
(στάδιο 3, στο παραπάνω μοντέλο) ύστερα από τον συνδυασμό CRT (στάδιο 2). Με
αυτόν τον τρόπο, ο επιτιθέμενος αποκτά την S*. Στην συνέχεια, η S υπολογίζεται
εύκολα αφού S = S* στην conditional check routine ενώ στην άλλη περίπτωση S = S*
mod N.
Το σενάριο της επίθεσης έχει ως εξής: ο κρυπταναλυτής προσπαθεί να
εφαρμόσει μία διπλή fault attack. Αρχικά, εισάγει το πρώτο σφάλμα κατά την
διάρκεια της μιας από τις δύο υψώσεις για να «διαφθείρει» την τιμή της. Στη
συνέχεια, εισάγει ένα ακόμα σφάλμα κατά την διάρκεια της fault detection routine με
σκοπό να αποφύγει κάποιες λειτουργίες. Αν επιτύχει αυτήν την διπλή fault attack ,
τότε είναι σε θέση να λάβει το εξαγόμενο από τον CRT συνδυασμό. Δηλαδή, εισάγει
ένα σφάλμα κατά τη διάρκεια του σταδίου1 και παίρνει το εξαγόμενο του σταδίου 2,
παρακάμπτοντας ορισμένες λειτουργίες του σταδίου 3 εξαιτίας της εισαγωγής του
δεύτερου σφάλματος. Έτσι, είναι σε θέση να υπολογίσει και το ιδιωτικό κλειδί.
Δυστυχώς όλα τα μέτρα που έχουν προταθεί ως τώρα είναι ευάλωτα σε αυτού του
είδους την επίθεση.

7.5.3 Glitch επίθεση στο CRT-RSA
Στην συνέχεια ακολουθεί μία glitch επίθεση ενάντια στο CRT-RSA το οποίο έχει ως
προστασία έναν συγκεκριμένο αλγόριθμο, τον αλγόριθμο των Ciet and Joye [19].
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Σχήμα 1. Ο εξοπλισμός για μία glitch επίθεση.

Στο σχήμα 1 παρουσιάζονται ο εξοπλισμός που δημιουργεί glitches και το target
board. Το chip επικοινωνεί σειριακά με τον υπολογιστή και η κατανάλωση ισχύος
παρακολουθείται από ένα παλμοσκόπιο, αν και δεν παρουσιάζονται στο παραπάνω
σχήμα.
Το σχήμα 2 παρουσιάζει το I/O pin και τα ενεργειακά προφίλ. Ο άξονας x’x
αναπαριστά τον χρόνο και ο άξονας y’y αναπαριστά την τάση και την κατανάλωση
της ενέργειας. Η ανώτερη γραμμή αναπαριστά το προφίλ της I/O συμπεριφοράς. Το
χαμηλότερο προφίλ παρουσιάζει το προφίλ της ενέργειας. Το CRT-RSA με τον
αλγόριθμο Ciet and Joye αρχίζει στο χρονικό πλαίσιο 0.4 και σταματά στο χρονικό
πλαίσιο 6.8. Στο σχήμα, τα πλαίσια αριθμούνται από 0 έως 10. Στην περίπτωσή μας η
πρώτη ύψωση
βρίσκεται στο πλαίσιο, μεταξύ του 0.4 και 3.2, ενώ η δεύτερη
ύψωση
ανάμεσα στο 3.2 και 6.0.
Η επίθεση αρχίζει με ένα glitch στο τροφοδοτικό του chip κατά την διάρκεια
της πρώτης ύψωσης. Τα αποτελέσματα φανερώνονται στο σχήμα 3. Υπάρχει μία
υψηλή αιχμή στο προφίλ της ενέργειας στο χρονικό πλαίσιο περίπου στο 0.6. Κατά
την διάρκεια των πειραμάτων, παρατηρήθηκε αύξηση του συνολικού χρόνου
λειτουργίας που οφειλόταν στην ύπαρξη των σφαλμάτων.
Στη συνέχεια προκαλείται ακόμα ένα glitch ακριβώς πριν από τον τελευταίο
υπολογισμό S = (S*)γ mod N , όπως φαίνεται στο σχήμα 4. Κάνοντας σύγκριση με το
σχήμα 3, παρατηρούμε ότι ο συνολικός χρόνος έχει μειωθεί και ο τελικός
υπολογισμός S =(S*)γmod N έχει εξαφανιστεί. Διαπιστώνουμε ότι τόσο το chip όσο
και το PC (program counter) συνεχίζουν να λειτουργούν. Η διαπίστωση αυτή γίνεται
απλώς παρατηρώντας την υψηλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το I/O. Εάν το
chip νεκρωθεί τότε το I/O pin θα μείνει σε χαμηλή κατάσταση.
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Η επιβεβαίωση ότι ο υπολογισμός S =(S*)γ πράγματι παρακάμφθηκε γίνεται
με την παρατήρηση της εξαγόμενης τιμής και τον υπολογισμό του πρώτου αριθμού p
και q με την εσφαλμένη υπογραφή.
Κατά την διάρκεια της επίθεσης, διαπιστώθηκε ότι η παράκαμψη των
λειτουργιών η οποία προκαλείται από το δεύτερο σφάλμα, ήταν περισσότερο
δύσκολη σε σχέση με το αντίστοιχο σφάλμα που εισήχθηκε κατά την διάρκεια της
ύψωσης. Μερικές φορές, το chip «κόλλησε» με αποτέλεσμα να μην επανέλθει σε
ομαλή λειτουργία. Μάλιστα σε κάποια πειράματα που πραγματοποιήθηκαν, το chip
έδειξε όλες τις RAM τιμές (υπάρχει μία εντολή η οποία δείχνει συγκεκριμένες RAM
τιμές, αλλά φαίνεται ότι υπήρξε διαταραχή στην διεύθυνση της RAM). Επίσης στα
πειράματα αυτά, οι ερευνητές μπορούσαν να αλλάξουν την τιμή γ προκαλώντας ένα
glitch κατά την διάρκεια του υπολογισμού του.

Σχήμα 2. Η λειτουργία του CRT-RSA χωρίς την ύπαρξη σφαλμάτων.

Σχήμα 3. Μία glitch επίθεση κατά την διάρκεια της S* p λειτουργίας
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Σχήμα 4. Μία glitch επίθεση κατά την διάρκεια της S* p λειτουργίας και της (S*)γ mod N

Βλέπουμε λοιπόν ότι προκαλώντας δύο σφάλματα κατά την διάρκεια μίας εκτέλεσης
αλγορίθμου, η έξυπνη κάρτα γίνεται ευάλωτη και φανερώνει τα κρυφά της δεδομένα.

7.6 Επιθέσεις σφάλματος & SPA εναντίον CRT-RSA
Οι έξυπνες κάρτες χρησιμοποιούν Κινεζικό Θεώρημα Υπολοίπων και εκτελούν RSA
υπογραφές. Ο πιο συνηθισμένος στόχος των επιθέσεων σφάλματος είναι η modular
ύψωση. Για την αποφυγή αυτών των επιθέσεων προτείνεται μία καινούρια μέθοδος, η
οποία είναι χρήσιμη ενάντια στις Simple Power Analysis.
Οι έξυπνες κάρτες χρησιμοποιούν ευθείς μηχανισμούς προστασίας για να
υπολογίζουν την υπογραφή δύο φορές ή να την επαληθεύουν με την αντίστροφη
λειτουργία. Αυτό όμως μπορεί να είναι χρονοβόρο, περίπλοκο αν όχι και αδύνατο
εάν το αντίστοιχο δημόσιο κλειδί είναι άγνωστο στη συσκευή. Έτσι προτάθηκαν
διάφορα αντίμετρα στο εσωτερικό του αλγορίθμου, τα οποία όμως «έσπασαν» μετά
την δημοσιοποίησή τους.
Καθώς οι SPA είναι οι πιο εύκολες στην εφαρμογή τους και συγχρόνως οι πιο
επικίνδυνες, τα αντίμετρα που προτείνονται ενάντια στις επιθέσεις σφάλματος είναι
μηδαμινής σημασίας. Το σημαντικό είναι να βρεθεί κάποιο αντίμετρο που να
προστατεύει από τις επιθέσεις σφάλματος αλλά και τις SPA συγχρόνως.
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε καινούριους και ασφαλείς τρόπους
υπολογισμού CRT-RSA υπογραφών. Θα δείξουμε επίσης ότι οι μέθοδοι αυτές δεν
αυξάνουν τον συνολικό χρόνο λειτουργίας και, ταυτόχρονα, θεωρούνται εύκολα
εφαρμόσιμες σε όλους τους τύπους των έξυπνων καρτών.
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7.6.1 CRT-RSA
Ήδη αναφέραμε πως το κρυπτοσύστημα RSA περιέχει το modulus Ν, το οποίο είναι
γινόμενο δύο μεγάλων μυστικών πρώτων αριθμών p και q. Ο δημόσιος εκθέτης e
είναι πρώτος με (p – 1) (q – 1) και ο ιδιωτικός εκθέτης d είναι ο modular αντίστροφος
του e mod (p – 1) (q – 1).
Η RSA υπογραφή του μηνύματος Μ υπολογίζεται από τον τύπο
S = Md mod N
Το CRT χρησιμοποιείται για να επιταχύνει την ύψωση. Ο CRT-RSA αλγόριθμος
υπογραφής είναι τέσσερις φορές γρηγορότερος σε σύγκριση με την κλασσική μέθοδο.
Περιέχει δύο modular υψώσεις και ένα βήμα ανασυνδυασμού χρησιμοποιώντας τον
αλγόριθμο Garner. Απαραίτητες είναι πέντε παράμετροι: δύο μεγάλοι πρώτοι αριθμοί
p και q, οι τιμές dp = d (mod p – 1) και dq = d (mod q – 1) καθώς και η προυπολογισμένη τιμή Α = p -1 mod q. Παρουσιάζεται, στη συνέχεια, ο αλγόριθμος
υπογραφής RSA με CRT.

7.6.2 Ο αλγόριθμος RSA, ανθεκτικός σε SPA
Έχουμε, επίσης αναφερθεί στις power analysis, οι οποίες χωρίζονται σε δύο
κατηγορίες: την SPA, η οποία ανακτά την πληροφορία μετρώντας την κατανάλωση
ενέργειας από μία εκτέλεση του αλγορίθμου, και την DFA, η οποία χρησιμοποιεί
πολλά δείγματα της κατανάλωσης ισχύος και εφαρμόζει στατιστικές μεθόδους για να
αποκτήσει την πληροφορία.
Για να εξηγήσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο επιτιθέμενος να
ανακτήσει την πληροφορία σχετικά με τον μυστικό εκθέτη είναι απαραίτητο να
εξετάσουμε τον ακόλουθο αλγόριθμο modular ύψωσης, ο οποίος είναι γνωστός ως
Square and Multipty αλγόριθμος. Στον αλγόριθμο αυτόν, τα bits του εκθέτη
σαρώνονται από δεξιά προς τα αριστερά.
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Ο εισβολέας μπορεί να εκμεταλλευτεί την διαφορετική κατανάλωσης ισχύος που
έχουν οι εκτελέσεις των modular τετραγωνισμού και modular πολλαπλασιασμού, έτσι
ώστε να αποκτήσει πληροφορίες που θα τον οδηγήσουν στην εύρεση του ιδιωτικού
εκθέτη d. Πράγματι, εάν αναγνωριστούν δύο διαδοχικοί modular τετραγωνισμοί,
αυτό θα οδηγήσει στην εύρεση του bit του εκθέτη, το οποίο θα είναι 0. Αντίθετα, εάν
μεταξύ δύο modular τετραγωνισμών παρεμβάλλεται ένας modular πολλαπλασιασμός,
τότε το bit του εκθέτη είναι ίσο με 1.
Ως λύση στο παραπάνω πρόβλημα, προτείνεται ο παρακάτω αλγόριθμος, ο
οποίος ονομάζεται Square and Multiply Always:

Στον παραπάνω αλγόριθμο, κάθε επανάληψη του βρόχου περιλαμβάνει ένα modular
πολλαπλασιασμό ανεξάρτητα της τιμής του bit του εκθέτη, d. Συνεπώς, αφού η
ακολουθία των διαδοχικών λειτουργιών είναι ανεξάρτητη από τα bits του κλειδιού, η
SPA θεωρείται αδύνατη.
7.6.3 Επιθέσεις σφάλματος στον CRT-RSA αλγόριθμο
Οι επιθέσεις σφάλματος εισήχθησαν πρώτη φορά από τον Boneh. Παρατήρησαν ότι
εάν η συσκευή έχει σαν αποτέλεσμα μία εσφαλμένη CRT-RSA υπογραφή, ο
εισβολέας μπορεί να αποκαλύψει το ιδιωτικό κλειδί από αυτήν την πληροφορία και
την σωστή υπογραφή.
Πράγματι, ας υποθέσουμε ότι συμβαίνει ένα σφάλμα κατά την διάρκεια μιας
modular ύψωσης στον αλγόριθμο2.1. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα το
το οποίο
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οδηγεί με τη σειρά του στην εσφαλμένη υπογραφή . Η εσφαλμένη υπογραφή
σωστή υπογραφή S είναι πιθανό να ικανοποιούν τις σχέσεις

και η

Συνεπώς, εάν η διαφορά S - δεν διαιρείται με το p, τότε ο πρώτος αριθμός q
αποκαλύπτεται με τον υπολογισμό του μκδ:
q = μκδ(S - , N).
Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο εισβολέας δεν χρειάζεται να γνωρίζει ούτε ποια είναι η
σωστή υπογραφή αφού μπορεί να βρει τον q υπολογίζοντας τον μκδ( - M, N). Μία
λύση που προτείνεται ενάντια σε αυτήν την επίθεση είναι να επαληθεύεται η
προκύπτουσα υπογραφή με τον δημόσιο εκθέτη e πριν την αποστολή του μηνύματος.
Επομένως, αφού η εσφαλμένη υπογραφή δεν επιστρέφεται, τότε o μκδ δεν μπορεί
πλέον να υπολογιστεί. Όμως, η λύση αυτή είναι χρονοβόρα γιατί εξαρτάται από την
τιμή του e και ορισμένες φορές είναι αδύνατη, εάν το δημόσιο κλειδί είναι άγνωστο
για την συσκευή.
7.6.4 Επιθέσεις σφάλματος στον, ανθεκτικό απέναντι σε SPA, αλγόριθμο
RSA
O αλγόριθμος 2.3, αν και προφυλάσσει από τις SPA, εισάγει μία αδυναμία για έναν
συγκεκριμένο τύπο των επιθέσεων σφάλματος, γνωστό ως Safe Error.
Εάν το bit του εκθέτη είναι ίσο με 0, το αποτέλεσμα ενός ψεύτικου (dummy)
υπολογισμού του modular πολλαπλασιασμού δεν χρησιμοποιείται άλλο πια στον
αλγόριθμο. Συνεπώς, εάν ένα σφάλμα εισαχθεί σε αυτόν τον modular
πολλαπλασιασμό, ο εισβολέας μπορεί να προσδιορίσει την τιμή του bit, ανάλογα με
την ορθότητα ή μη, της modular ύψωσης. Εάν το αποτέλεσμα είναι σωστό, αυτό
σημαίνει ότι ο modular πολλαπλασιασμός ήταν ψεύτικος και έτσι το bit του εκθέτη
ήταν 0. Αντίθετα, εάν το αποτέλεσμα είναι εσφαλμένο, ο modular πολλαπλασιασμός
χρησιμοποιήθηκε στα υπόλοιπα του αλγόριθμου και άρα το bit του εκθέτη ήταν 1.
Ο τύπος αυτός των επιθέσεων σφάλματος εφαρμόζεται στην RSA υπογραφή
με σκοπό την αποκάλυψη του ιδιωτικού κλειδιού, ανεξάρτητα από το εάν
χρησιμοποιείται ή όχι το CRT. Αν και ο τύπος αυτός, απαιτεί περισσότερη εργασία
από πλευράς του εισβολέα, εντούτοις θεωρείται πολύ επικίνδυνος καθώς απειλεί και
το κλασσικό αντίμετρο που περιλαμβάνει τον έλεγχο της υπογραφής πριν την
αποστολή.
Γίνεται κατανοητό ότι δεν υπάρχουν αντίμετρα που προστατεύουν από τις
SPA και FA ταυτόχρονα. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να περιγράψουμε νέες
τεχνικές modular ύψωσης ανθεκτικές απέναντι στις SPA, επιθέσεις σφάλματος και
Safe Error επιθέσεις.

138

7.6.5 Η διαδικασία της ύψωσης, ανθεκτική σε FA
Η ιδέα είναι να εισάγουμε ένα coherence test στο τέλος του, ανθεκτικού σε SPA,
αλγορίθμου. Ο σκοπός του τεστ αυτού είναι να επιβεβαιώνει ότι δεν εισήχθη κάποιο
σφάλμα κατά την διάρκεια του αλγορίθμου. Υπενθυμίζουμε τον βρόχο του
αλγορίθμου 2.3.

Η ιδέα μας στηρίχθηκε σε τρεις παρατηρήσεις:
1. Η αξία Α είναι ανεξάρτητη του d. Στο τέλος του αλγορίθμου, το Α ικανοποιεί:

2. Η αξία S[1] είναι το αποτέλεσμα της modular ύψωσης του Μ με τον δυαδικό
συμπλήρωμα του d το οποίο συμβολίζεται με
και ικανοποιεί την σχέση
n
= 2 – d – 1. Έτσι έχουμε

3. Καθώς το S[0] ισούται με το Md modN, η παρακάτω σχέση θα ισχύει για το
περιεχόμενο του Α, μετά τον βρόχο:
(1)
Η εξίσωση (1) είναι μία σχέση μεταξύ των S[0], S[1], Α και Μ μετά την επανάληψη
του βρόχου. Έτσι, για να επιβεβαιωθούμε ότι δεν υπήρξε επίθεση σφάλματος ή safe
error επίθεση, εκτελούμε έναν έλεγχο μεταξύ των τεσσάρων τιμών που περιέχονται
στον αλγόριθμο. Επαληθεύουμε ότι Μ, S[0], S[1] και Α ικανοποιούν την εξίσωση (1),
πριν επιστρέψουν το S[0]:

Εύκολα γίνεται κατανοητό ότι ο παραπάνω αλγόριθμος είναι ακόμα ανθεκτικός στις
SPA: ο modular τετραγωνισμός ακολουθεί πάντα τον modular πολλαπλασιασμό,
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ανεξάρτητα από την αξία του εκθέτη. Προσθέσαμε δύο modular πολλαπλασιασμούς
στον “κλασικό” αλγόριθμο 2.3. Ένας modular πολλαπλασιασμός μπορεί να
αποφευχθεί εάν, στην αρχή του αλγορίθμου, το S[1] ξεκινά με το μήνυμα Μ. Όμως
αποδεικνύεται ότι η επαναχρησιμοποίηση του μηνύματος στο τέλος του αλγορίθμου
είναι χρήσιμη όταν γίνεται με σκοπό να προστατέψει το CRT-RSA, το οποίο εκτελεί
υψώσεις μα τον αλγόριθμο 3.1. Αποδεικνύεται επίσης ότι το coherence check
αποτελεί βασικό μέτρο προστασίας όταν το Α δεν έχει οριστεί 0 από τον επιτιθέμενο.
Εάν το Α έχει οριστεί 0, τότε το S[0] και/ή το S[1] και το Α θα είναι κενά και το
coherence test αποτυγχάνει στον εντοπισμό του σφάλματος.
Στην συνέχεια, εξετάζοντας το μοντέλο της επίθεσης, αποδεικνύουμε ότι η
πρόταση που μόλις παρουσιάστηκε είναι ανθεκτική στις επιθέσεις σφάλματος.
7.6.6 Η εισαγωγή σφαλμάτων
Υποθέτουμε ότι ο εισβολέας είναι ικανός να εισάγει ένα μόνο σφάλμα για κάθε μία
εκτέλεση του αλγορίθμου. Υπάρχουν τρεις τρόποι εισαγωγής σφαλμάτων σε έναν
αλγόριθμο:
1. Τροποποίηση των παραμέτρων εισόδου
2. Τροποποίηση της εκτέλεσης του αλγορίθμου
3. Τροποποίηση των τοπικών μεταβλητών
Ένας ισχυρός εισβολέας μπορεί να εισάγει ένα σφάλμα με τρεις διαφορετικούς
τρόπους. Οι σύγχρονοι hardware μηχανισμοί, βασισμένοι σε κώδικες διόρθωσης
σφάλματος ή σε συναρτήσεις κατακερματισμού, προστατεύουν από μόνιμες
τροποποιήσεις των παραμέτρων εισόδου, εγγυώνται και την ορθότητα του
αλγορίθμου αλλά και το ότι ο αλγόριθμος δεν τελειώνει, πριν επεξεργαστούν όλα τα
bits του εκθέτη. Δηλαδή, οι hardware μηχανισμοί είναι ανθεκτικοί απέναντι στους
πρώτους δύο τρόπους εισαγωγής σφάλματος που περιγράφηκαν παραπάνω, όχι όμως
και στον τρίτο.
Θα υποθέσουμε ότι ο εισβολέας, τροποποιώντας τις local variables, προχωρά
στην πραγματοποίηση των επιθέσεων. Έστω Χ η τιμή μιας n-bit τοπικής μεταβλητής
και , η αντίστοιχη εσφαλμένη. Από τις δύο αυτές τιμές, μπορούμε να συμπεράνουμε
ένα διάνυσμα σφάλματος, ε , τέτοιο ώστε
=X+ε.
Το διάνυσμα σφάλματος ε εξαρτάται από τον εισβολέα. Ένας ισχυρός εισβολέας
μπορεί να τροποποιήσει την local variable σε μία δεδομένη θέση, δηλαδή να
τροποποιήσει ένα συγκεκριμένο bit που βρίσκεται στη συγκεκριμένη θέση, ενώ ένας
αδύναμος εισβολέας μπορεί να εισάγει ένα σφάλμα χωρίς να έχει την δυνατότητα να
προσδιορίσει ούτε την θέση αλλά ούτε και την τιμή του.
Υπάρχουν τέσσερα είδη σφαλμάτων:
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Precise Bit Errors. Το πιο ισχυρό σενάριο είναι αυτό όπου ο επιτιθέμενος μπορεί να
αλλάξει την τιμή ενός bit Χ = X
2k όπου 0
Precise Byte Errors. Επιλέγεται ένα byte το οποίο τροποποιείται από την επίθεση:
Χ=X
b∙2k όπου γνωστό k, όπου 0
και άγνωστο b, όπου 0
Unknown Byte Errors. Ένα τυχαίο byte τροποποιείται από την επίθεση:
Χ=X
b∙2k όπου άγνωστο k, όπου 0
και άγνωστο b, όπου 0
.
Random Errors.Ο εισβολέας δεν γνωρίζει την τροποποίηση:
Χ=X
f (X) για 0
7.6.7 Αντίμετρα
Προηγούμενες εργασίες απέδειξαν ότι ο ανασυνδυασμός Garner (Garner’s
recombination) μπορεί να αποτελέσει το θύμα για διάφορες επιθέσεις σφάλματος. Ο
αλγόριθμος 3.1 χρησιμοποιείται με σκοπό την εμπόδιση σφαλμάτων κατά την
διάρκεια των δύο υψώσεων στον CRT-RSA αλγόριθμο. Απαραίτητη κρίνεται η
επιπλέον πληροφορία, η οποία αποκτάται από αυτήν την ασφαλή modular ύψωση, για
να διαπιστωθεί εάν ανασυνδυασμός Garner δεν διαταράχθηκε.
7.6.7.1 Πρώτη μέθοδος
Ο αλγόριθμος 3.1 χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της ασφάλειας του CRT-RSA
αλλά χρειάζεται μία μικρή τροποποίηση. Αντί να επιστρέφει συνέχεια το αποτέλεσμα
της ύψωσης, θα ήταν καλύτερο να επιστρέφει τις τρεις μεταβλητές που ικανοποιούν
την εξίσωση (1). Ο αλγόριθμος Garner εφαρμόζεται τρεις φορές και τέλος
εφαρμόζεται ένας έλεγχος που επαληθεύει ότι αυτά τα αποτελέσματα ικανοποιούν
την εξίσωση που παρουσιάζεται παρακάτω. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται το
recombination step.
Έστω l το μήκος σε bit του μυστικού modulo. Ο CRT-RSA, ανθεκτικός
απέναντι στις FA, αλγόριθμος είναι ο παρακάτω:
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Η ασφάλεια του αλγορίθμου 4.1 απέναντι στις FA μειώνεται ευθέως από το
coherence test και την ανάλυση. Κλασικά αντίμετρα όπως τυχαιοποίηση του Μ
μπορούν να εφαρμοστούν ταυτόχρονα με το αντίμετρο που περιγράφεται στην
παρούσα εργασία έτσι ώστε να ισχυροποιήσει την ασφάλεια της τιμής του Μ. Η
χρήση του μηνύματος στο τέλος του αλγορίθμου 4.1. προστατεύει από την
τροποποίηση του μηνύματος πριν από τον έναν εκ των δύο εκθετών. Επίσης, για να
ενισχυθεί η εγκυρότητα των άλλων παραμέτρων εισόδου του αλγορίθμου 4.1,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι μηχανισμοί του hardware.
7.6.7.2 Δεύτερη μέθοδος
Παρουσιάζεται παρακάτω ένας αλγόριθμος ο οποίος ανιχνεύει ένα σφάλμα με αρκετά
μεγάλη πιθανότητα. Η δεύτερη μέθοδος, που παρουσιάζεται, χρησιμοποιεί λιγότερη
μνήμη. Η coherence επαλήθευση πραγματοποιείται με μία πιθανότητα σφάλματος,
ανάλογα με το μήκος (σε bit) του b της μυστικής παραμέτρου r. Αυτό σημαίνει ότι
ένα σφάλμα παραμένει μη ανιχνεύσιμο με πιθανότητα ίση με 1/ 2b . Στη συνέχεια,
έχουμε διαλέξει έναν 32-bit παράμετρο b, ο οποίος αποτελεί έναν συμβιβασμό
ανάμεσα στην ασφάλεια και στην απόδοση.
Έτσι η βελτιωμένη σε μνήμη παραλλαγή του αλγορίθμου 4.1, είναι η
ακόλουθη:
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Η ακρίβεια του αλγορίθμου προέρχεται από τον ορισμό του modular ύψωσης
αλγορίθμου που εφαρμόζεται. Η τιμή Rp η οποία υπολογίζεται πριν από τον
ανασχηματισμό είναι ίση με

Ο πρώτος έλεγχος υπολογίζει την τιμή

Με παρόμοιο τρόπο, το τελευταίο βήμα επαλήθευσης είναι coherent:

Η μέθοδος αυτή απαιτεί δύο επιπλέον συγκρίσεις σε σχέση με την προηγούμενη
μέθοδο. Αλλά αυτές οι συγκρίσεις γίνονται σε τιμές ίδιου μήκους με το p (ή το q),
ενώ ο αλγόριθμος 4.1 περιέχει τιμές ίδιου μήκους με το Ν. Ο αλγόριθμος 4.2 δεν
απαιτεί την αποθήκευση των l-bit τιμών
mod p και mod q, κατά την διάρκεια
του Garner ανασυνδυασμού. Μόνο οι 32- bit τιμές πρέπει να αποθηκεύονται. Αντί για
Τp και Τq, αποθηκεύονται τα υπόλοιπα modulo 32-bit τυχαίου αριθμού r. Έτσι, ο
υπολογισμός και αποθήκευση του δημόσιου modulus N δεν χρειάζεται πλέον.
Η βελτιωμένη παραλλαγή επιβεβαιώνει ότι καμία επίθεση δεν μπορεί να
συμβεί κατά την διάρκεια του σταδίου ανασυνδυασμού με πιθανότητα ανίχνευσης η
οποία είναι παραμετροποιημένη με το b της μυστικής παραμέτρου r.
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7.6.8 Συμπεράσματα
Προτείναμε έναν modular αλγόριθμο ύψωσης ανθεκτικό σε FA και SPA και Safe
Error επιθέσεις. Σε σύγκριση με τους κλασικούς modular αλγορίθμους ύψωσης οι
οποίοι είναι ανθεκτικοί στις SPA, αυτός χρειάζεται μόνο δύο επιπλέον modular
πολλαπλασιασμούς.
Αποδείξαμε ότι ο αλγόριθμος ύψωσης μπορεί να ενδυναμώσει και τις δύο
εκδοχές της CRT-RSA υπογραφής απέναντι στις FA. Στην πρώτη, χρειαζόμαστε δύο
επιπλέον Garner ανασυνδυασμούς και δύο modular αλγορίθμους ύψωσης. Στη
δεύτερη, χρειαζόμαστε δύο modular μειώσεις και δύο modular πολλαπλασιασμούς.
Στην περίπτωση αυτή, δεν παρατηρείται μεγάλη αύξηση του χρόνου εκτέλεσης και
επίσης είναι εύκολα εφαρμόσιμος σε low-resource συσκευές, όπως οι έξυπνες κάρτες.

7.7 Η χρήση των τυχαίων καθυστερήσεων
Οι τυχαίες καθυστερήσεις χρησιμοποιούνται συνήθως για να εμποδίσουν τις ΕΠΚ και
συγκεκριμένα τις επιθέσεις σφαλμάτων που πραγματοποιούνται σε διάφορες
ενσωματωμένες συσκευές (embedded devices). Προτείνεται ένας διαφορετικός
τρόπος παραγωγής τυχαίων καθυστερήσεων, ο οποίος αυξάνει τον αποσυγχρονισμό
(desynchronisation) σε σύγκριση με τις τυχαίες καθυστερήσεις των οποίων τα μήκη
είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα. Αποδεικνύεται ότι είναι δυνατόν να μειωθεί ο
χρόνος που χάνεται λόγω της συμπερίληψης των τυχαίων καθυστερήσεων, ενώ
διατηρείται αυξημένος ο αποσυγχρονισμός.
Η χρήση των τυχαίων καθυστερήσεων σε ενσωματωμένο λογισμικό είναι
συχνή και προτείνεται ως γενικό αντίμετρο ενάντια στις αναλύσεις που βασίζονται
στην πλευρική διαρροή της πληροφορίας όπως είναι για παράδειγμα η Simple Power
Analysis (SPA) και οι στατιστικές αναλύσεις που βασίζονται στην κατανάλωση
ενέργειας ή στις ηλεκτρομαγνητικές εκπορεύσεις. Η στατιστική ανάλυση που μπορεί
να κάνει ο επιτιθέμενος δεν θα έχει νόημα λόγω του αποσυγχρονισμού αφού ο
εισβολέας θα πρέπει να επανασυγχρονίσει τα αποτελέσματα που απέσπασε πριν να
είναι σε θέση να ερμηνεύσει τι συμβαίνει σε εκείνη την δεδομένη χρονική στιγμή.
Μπορούμε επίσης να εισάγουμε τυχαίες καθυστερήσεις στο hardware. Αυτές
περιλαμβάνουν κύκλους ρολογιού (clock cycles) οι οποίοι κάνουν την εμφάνισή τους
σε τυχαία σημεία για να δημιουργήσουν αποσυγχρονισμό. Ο επιτιθέμενος βασίζεται
στη συνεκτίμηση όλων αυτών των αποτελεσμάτων και χρειάζεται να βρει τις
κατάλληλες πληροφορίες ώστε να εφαρμόσει μια Differential Power Analysis (DPA).
Θα παρουσιάσουμε λοιπόν την περίπτωση της ύπαρξης καθυστερήσεων σε
διάφορα σημεία στο software με σκοπό να εισαχθεί αποσυγχρονισμός. Αποδεικνύεται
ότι η εισαγωγή των καθυστερήσεων είναι πολύ σημαντική, με αποτέλεσμα την
αποτροπή διεξαγωγής παρόμοιων επιθέσεων.
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Οι τυχαίες καθυστερήσεις έχουν επίσης προταθεί ως αντίμετρο ενάντια στις
επιθέσεις σφάλματος. Οι επιθέσεις αυτές απαιτούν υψηλό βαθμό ακρίβειας όταν ένα
σφάλμα εγχέεται. Οι τυχαίες καθυστερήσεις καθιστούν δύσκολη την εφαρμογή αυτών
των επιθέσεων, καθώς το σημείο-στόχος αλλάζει συνεχώς τη θέση του κατά την
πάροδο του χρόνου. Ένας επιτιθέμενος είναι υποχρεωμένος να επιτεθεί στο ίδιο
σημείο πολλές φορές και να περιμένει έως ότου το σφάλμα και ο στόχος να
συμπέσουν.
Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, όσο μεγαλύτερη είναι η διακύμανση που
προκαλείται από την τυχαία καθυστέρηση, τόσο πιο δύσκολο είναι να ξεπεραστεί.
Ωστόσο, η χρήση των τυχαίων καθυστερήσεων είναι εκ φύσεως προβληματική,
δεδομένου ότι δεν εξυπηρετεί κανέναν άλλο σκοπό εκτός από το να αποσυγχρονίσει
τα γεγονότα. Συνεπώς, δεν μπορεί να αποτρέψει μια επίθεση, την καθιστά όμως
αρκετά πιο περίπλοκη. Η παρούσα εργασία προτείνει μια βελτίωση της κατανομής
των μηκών των μεμονωμένων τυχαίων καθυστερήσεων, με αποτέλεσμα τη βελτίωση
της συνολικής απόδοσης, δηλαδή τη μέση απώλεια χρόνου σε αντίθεση με την
εργασία του επιτιθέμενου για τη διεξαγωγή μιας επιτυχημένης πλευρικής επίθεσης ή
επίθεσης σφάλματος.
Η παράγραφος 7.7.1 περιγράφει το πώς χρησιμοποιούνται οι τυχαίες
καθυστερήσεις σε ένα ενσωματωμένο λογισμικό (embedded software) με σκοπό να
αποτρέψει τις αναλύσεις πλευρικού καναλιού και επιθέσεις σφάλματος. Η
παράγραφος 7.7.2 περιγράφει το πώς η τυχαία τιμή που χρησιμοποιείται για τη
δημιουργία των μηκών αυτών των τυχαίων καθυστερήσεων μπορεί να τροποποιηθεί,
ώστε να έχει μία χρήσιμη επίδραση στην αθροιστική κατανομή μετά από την
εμφάνιση αρκετών τυχαίων καθυστερήσεων. Η παράγραφος 7.7.4 περιγράφει ένα
σενάριο επίθεσης και την ανάλυση που θα απαιτείται έτσι ώστε ο επιτιθέμενος να
επωφεληθεί από την τροποποιημένη κατανομή που προκύπτει. Μετά από αυτό
ακολουθεί η σύνοψη στην παράγραφο 7.7.6.
7.7.1 Τυχαίες καθυστερήσεις στο Software
Μία τυχαία καθυστέρηση στο software εισάγεται στον κώδικα για να αποτρέψει τον
επιτιθέμενο από το να είναι σε θέση να προσδιορίσει τι συμβαίνει σε μια
συγκεκριμένη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια μιας εντολής χωρίς (ο επιτιθέμενος)
να διαθέτει κάποια a posteriori ανάλυση. Σε γενικές γραμμές, οι τυχαίες
καθυστερήσεις οφείλονται στην ύπαρξη ενός βρόχου, όπου μια τυχαία τιμή παράγεται
και ακολούθως μειώνεται έως ότου η τυχαία τιμή φτάσει στο μηδέν πριν από την
εκτέλεση οποιουδήποτε περαιτέρω κομματιού του κώδικα. Ένα τυπικό παράδειγμα
φαίνεται στην συνέχεια:
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Γίνεται κατανοητό ότι προστίθεται ένα μικρό κομμάτι κώδικα στο συνολικό
πρόγραμμα. Εδώ, η τυχαία τιμή μετακινείται από τον κατάλογο (register) RND σε
έναν άλλο register, μέσω του συσσωρευτή (accumulator) και συνεχώς μειώνεται
μέχρι ο accumulator να περιέχει το μηδέν. Γενικά οι γεννήτριες τυχαίων αριθμών σε
ενσωματωμένες συσκευές βρίσκονται γύρω από μία θορυβώδη αντίσταση και
εξετάζονται χρησιμοποιώντας μια ακολουθία δοκιμών. Η τιμή που τοποθετείται μέσα
στο συσσωρευτή μπορεί, επομένως, να θεωρηθεί ως ομοιόμορφα κατανεμημένη για
όλες τις τιμές που μπορεί να πάρει. Αυτό που αναμένεται είναι ένας ακέραιος που
ανήκει στο διάστημα [0, 255].
Τέτοιου είδους βρόχοι εισάγονται με σκοπό να αποτρέψουν την DPA και fault
attack. Στο σχήμα 5, φαίνονται μερικές αποκτήσεις-αποτελέσματα, ύστερα από την
παρατήρηση της κατανάλωσης ενέργειας, που περιλαμβάνουν μια τυχαία
καθυστέρηση. Και τα τρία εξαγόμενα είναι συγχρονισμένα στην αριστερή πλευρά του
σχήματος. Κατόπιν, ακολουθεί μια τυχαία καθυστέρηση, ορατή λόγω του
επαναλαμβανόμενου μοτίβου. Ύστερα από την χρονική καθυστέρηση, οι διάφορες
αποκτήσεις δεν είναι πλέον συγχρονισμένες.

Σχήμα 5. Οι χρονικές καθυστερήσεις οι οποίες είναι ορατές στην κατανάλωση ρεύματος με την πάροδο
του χρόνου.

Για να προβεί σε στατιστική ανάλυση της ενέργειας, ένας εισβολέας θα πρέπει να
εκμεταλλευτεί τη σχέση των δεδομένων (των σχετικών με την κατανάλωση
ενέργειας) που «χειραγωγούνται» σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Για να το κάνει
αυτό, τα εξαγόμενα-αποτελέσματα της υποκλοπής του θα πρέπει να συγχρονιστούν a
posteriori, στο σημείο εκείνο όπου ο εισβολέας θέλει να προχωρήσει σε ανάλυση.
Καθώς το μέγεθος των τυχαίων καθυστερήσεων αυξάνεται, ο εισβολέας είναι
υποχρεωμένος να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες ώστε να είναι σίγουρος
για την απόκτηση του σημείου το οποίο τον ενδιαφέρει. Επίσης, η εργασία που
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απαιτείται για να επανασυγχρονιστούν τα εξαγόμενα του αυξάνεται. Είναι συνεπώς
ενδιαφέρον να μεγιστοποιείται η διασπορά της αθροιστικής κατανομής αρκετών
τυχαίων καθυστερήσεων, διότι στην πράξη, είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν πολλές
τυχαίες καθυστερήσεις πριν από έναν στόχο του επιτιθέμενου τον οποίο θα
χρησιμοποιήσει για περαιτέρω στατιστική ανάλυση ισχύος.
Τα αντίμετρα που έχουν προταθεί μέχρι τώρα περιλαμβάνουν την εισαγωγή
καθυστερήσεων σε ένα κύκλο ρολογιού και όχι σε τυχαία χρονικά σημεία. Έτσι, μια
επίθεση ενάντια σε αυτές τις μικρές τυχαίες καθυστερήσεις μπορεί να διεξαχθή, με
βάση την αξιολόγηση όλων συνολικά των εξαγόμενων και όχι των αποτελεσμάτων
που αφορούν ένα συγκεκριμένο σημείο. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση του
λογισμικού τυχαίων καθυστερήσεων, καθώς η πληροφορία απλώνεται σε πάρα
πολλούς κύκλους ρολογιού.
Ένας εισβολέας που επιθυμεί να διεξάγει μια επίθεση σφάλματος, πρέπει να
συγχρονίσει την εισαγωγή του σφάλματος με το συμβάν που επιθυμεί να επηρεάσει
σε πραγματικό χρόνο. Υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά που μπορεί να
χρησιμοποιήσει, με αποτέλεσμα να πετύχει συγχρονισμό. Μάλιστα, ίσως ένας
επιτιθέμενος επιθυμεί το εγχείρημά του αυτό να γίνεται αυτόματα. Τέτοια
χαρακτηριστικά είναι για παράδειγμα γεγονότα σε I/O ή μια εντολή εγγραφής
EEPROM. Στην πραγματικότητα, θεωρείται φρόνιμο να υπάρχει μία τυχαία
καθυστέρηση μετά από τέτοια γεγονότα, η οποία μπορεί να πάρει τιμές από ένα
συγκριτικά μεγάλο χρονικό διάστημα, με σκοπό να εμποδίσει έναν εισβολέα να
πετύχει συγχρονισμό σε πραγματικό χρόνο. Ένας επιτιθέμενος θα πρέπει να εισάγει
ένα σφάλμα σε ένα γεγονός, που είναι πιθανό να συμβεί και στη συνέχεια να εισάγει
επανειλημμένα το σφάλμα μέχρι το γεγονός να συμβεί στο επιθυμητό σημείο. Αυτό
καθιστά την επίθεση πιο περίπλοκη, καθώς ο επιτιθέμενος δεν μπορεί να είναι
σίγουρος για το που έχει εισαχθεί το σφάλμα και γι’ αυτό πρέπει να εφαρμοστούν
τεχνικές ανίχνευσης όπως ανάλυση της κατανάλωσης ενέργειας a posteriori ώστε να
ανιχνευτεί ότι το επιθυμητό σφάλμα έχει συμβεί.
Γίνεται κατανοητό λοιπόν ότι η διασπορά σε όλα τα σημεία-στόχους πρέπει
να μεγιστοποιηθεί διότι με αυτόν τον τρόπο ο εισβολέας αναγκάζεται να διεξάγει
περισσότερες επιθέσεις, μέχρι να επιτύχει. Μια αξιοσημείωτη εξαίρεση σε αυτό είναι
η πρώτη επίθεση σφάλματος που δημοσιεύθηκε, το οποίο περιγράφει μια επίθεση
εναντίον του RSA, όταν υπολογίζεται με την βοήθεια του Κινέζικου θεωρήματος των
υπολοίπων. Σε αυτήν την περίπτωση ο στόχος είναι τόσο μεγάλος που θεωρείται
απίθανο η οποιαδήποτε τυχαία καθυστέρηση να εμποδίσει τον επιτιθέμενο.
Γενικά, κάθε λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να έχει ένα μεγάλο αριθμό
τυχαίων καθυστερήσεων, σε διάφορα στρατηγικά σημεία, για να εμποδιστεί η
εισαγωγή σφάλματος. Οι εφαρμογές των κρυπτογραφικών αλγόριθμων (block
ciphers) τυπικά έχουν μικρότερες τυχαίες καθυστερήσεις, τοποθετημένες μεταξύ κάθε
υπολειτουργίας, σε κάθε γύρο λειτουργίας. Όμως, τυχαίες καθυστερήσεις επίσης
πρέπει να περιλαμβάνονται στους κρυπτογραφικούς αλγορίθμους κυρίως για να
εμποδίζουν τις προσπάθειες για τη διεξαγωγή στατιστικής ανάλυσης ισχύος. Έτσι,
εάν o εισβολέας συγχρονίσει ένα σύνολο εξαγόμενων σχετικά με την κατανάλωση
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ενέργειας, με σκοπό να αναλύσει μία συγκεκριμένη λειτουργία, η λειτουργία αυτή θα
εξακολουθεί να παραμένει αποσυγχρονισμένη και θα απαιτηθεί περαιτέρω εργασία
μέχρις ότου ο επιτιθέμενος να πετύχει συγχρονισμό.
Βέβαια το παραπάνω αποτελεί ένα ήπιο αντίμετρο που εμποδίζει μια επίθεση
να λάβει χώρα. Σκοπός του μέτρο αυτού είναι να καταστήσει χρονοβόρο το έργο του
εισβολέα έτσι ώστε να μην είναι πλέον πρακτική η επίθεση.
Καθώς οι τυχαίες καθυστερήσεις σπάνια τοποθετούνται σε ένα μόνο σημείο, ο
επιτιθέμενος αντιμετωπίζει την αθροιστική καθυστέρηση. Στο σχήμα 6 απεικονίζεται
η κατανομή για μικρό αριθμό τυχαίων καθυστερήσεων, όπου ο άξονας y
κανονικοποιείται για να δείξει την αλλαγή της μορφής της κατανομής.

Σχήμα 6. Η αθροιστική κατανομή της τυχαίας καθυστέρησης. Η αθροιστική κατανομή δημιουργείται από
μία σειρά διάφορων τυχαίων καθυστερήσεων οι οποίες με την σειρά τους δημιουργούνται από
ομοιόμορφα κατανεμημένες τυχαίες τιμές. Ο αριθμός των τυχαίων καθυστερήσεων είναι 1,2,3,4 και
10,από τα αριστερά προς τα δεξιά.

Όπως παρατηρούμε, καθώς ο αριθμός των τυχαίων καθυστερήσεων αυξάνεται, η
κατανομή γίνεται διωνυμική, δηλαδή προσεγγίζει την discrete normal distribution.
Αξίζει να σημειωθεί επιπλέον ότι ύστερα από 10 τυχαίες καθυστερήσεις, εμφανίζεται
μία ουρά σε κάθε πλευρά (σκέλος) της διωνυμικής, εκεί όπου η πιθανότητα της
καθυστέρησης θεωρείται αμελητέα.
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7.7.2. Τροποποιώντας την κατανομή
Όπως περιγράφηκε παραπάνω, το μήκος των μεμονωμένων τυχαίων καθυστερήσεων
στο λογισμικό διέπεται γενικά από ομοιόμορφα κατανεμημένες τυχαίες τιμές. Η
κατανομή των τυχαίων τιμών μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να βελτιωθούν οι
ιδιότητες της αθροιστικής κατανομής. Θα αναφερθούμε στα απαραίτητα κριτήρια για
την τροποποιημένη κατανομή και στην λύση η οποία προτείνεται.
7.7.2.1 Τα κριτήρια
Τα κριτήρια για την νέα κατανομή είναι τα εξής:
1. Είναι απαραίτητο οι τυχαίες καθυστερήσεις να παρέχουν περισσότερη
διασπορά σε σύγκριση με τις τυχαίες καθυστερήσεις, οι οποίες παράγονται
από ομοιόμορφα κατανεμημένες τυχαίες μεταβλητές.
2. Επιπλέον, θα πρέπει η συνολική μείωση της απόδοσης, εξαιτίας της
εισαγωγής των χρονικών καθυστερήσεων να είναι όμοια ή καλύτερη σε
σύγκριση με τις τυχαίες καθυστερήσεις που παράγονται από ομοιόμορφα
κατανεμημένες τυχαίες μεταβλητές. Αυτό σημαίνει ότι η μέση τιμή της
αθροιστικής κατανομής είναι μικρότερή ή ίση της μέσης τιμής της
αθροιστικής ομοιόμορφης κατανομής.
Για να είμαστε σε θέση να συγκρίνουμε διαφορετικές κατανομές, θα πρέπει να
χρησιμοποιήσουμε τον μέσο όρο και την τυπική απόκλιση για να εκφράσουμε τα
χαρακτηριστικά της αθροιστικής κατανομής των τυχαίων καθυστερήσεων. Η τυπική
απόκλιση επιλέχθηκε αντί της διακύμανσης, καθώς αυτή αντιπροσωπεύει τη μέση
απόκλιση (διασπορά) από τον μέσο όρο.
7.7.2.2 Δημιουργώντας την κατάλληλη κατανομή
Για να αυξήσουμε την διασπορά της αθροιστικής κατανομής, χρειάζεται να
αυξήσουμε τις πιθανότητες εμφάνισης των τυχαίων τιμών, δηλ την μέγιστη και
ελάχιστη τιμή μίας τυχαίας χρονικής καθυστέρησης. Ο σχηματισμός μιας διωνυμικής
κατανομής μετά από αρκετές τυχαίες καθυστερήσεις δεν μπορεί να αποφευχθεί,
καθώς ο αριθμός των συνδυασμών κοντά στην μέση τιμή είναι πάρα πολύ μεγάλος.
Κατόπιν απαιτείται οποιαδήποτε τροποποίηση, καθώς μία τυχαία καθυστέρηση
πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αποσυγχρονισμό μεταξύ δύο ευαίσθητων
περιοχών. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε σε μία κατανομή της μορφής του σχήματος 7
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Σχήμα 7. Παράδειγμα μιας τροποποιημένης συνάρτησης πιθανότητας.

Για να χρησιμοποιηθεί αυτή η συνάρτηση πιθανότητας σε ένα περιορισμένο
περιβάλλον, όπως για παράδειγμα, σε μια έξυπνη κάρτα, θα πρέπει αυτό να
εκφράζεται με την βοήθεια ενός πίνακα, όπου ο αριθμός των καταχωρήσεων για μια
δεδομένη τιμή , δηλαδή το κάθε στοιχείο του πίνακα, αντιπροσωπεύει την πιθανότητα
επιλογής αυτής της τιμής. Μία ομοιόμορφα κατανεμημένη τυχαία μεταβλητή μπορεί
να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να μπορούμε να επιλέξουμε μια καταχώρηση από αυτόν
τον πίνακα. Η συνάρτηση, η οποία καθορίζει το πλήθος των καταχωρήσεων για κάθε
τιμή του x, όπου το x είναι ένας ακέραιος στο διάστημα [0,Ν], είναι η
όπου α και b αντιπροσωπεύουν τις τιμές της συνάρτησης πιθανότητας όπου το x
παίρνει τιμές 0 και Ν αντίστοιχα, και το y καθορίζει τον αριθμό των καταχωρήσεων
στον πίνακα για κάθε τιμή του x η οποία χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση της
συνάρτησης. Το άθροισμα του y για όλες τις τιμές του x δίνει τον συνολικό αριθμό
των καταχωρήσεων του πίνακα. Το k διέπει την κλίση της καμπύλης και παίρνει τιμές
(0,1). Διαφορετικές τιμές για α και b χρησιμοποιούνται ούτως ώστε μία τάση να
μπορεί να εισαχθεί στη αθροιστική κατανομή για να μειωθεί η μέση καθυστέρηση.
Τα akx και bkN – x βρίσκονται κοντά στο μηδέν όταν x ≈ N / 2 για την πλειοψηφία
των τιμών k που μας ενδιαφέρει. Χρησιμοποιείται επίσης ένα κατώφλι (ceiling
function) ώστε να έχουμε τον μικρότερο αριθμό καταχωρήσεων στον πίνακα για κάθε
μία τιμή. Συνεπώς, εάν κάποιες τιμές φύγουν από την κατανομή, θα μειωθεί το
πλήθος των τιμών που μπορεί να πάρει μία τυχαία καθυστέρηση και θα μειωθεί η
επίδρασή της.
Στο παρακάτω παράδειγμα, το μήκος της κάθε μεμονωμένης χρονικής
καθυστέρησης είναι ένας ακέραιος αριθμός μεταξύ [0, 255]. Στην περίπτωση όπου τα
α και b είναι ίδια, καταδεικνύεται το πώς η αλλαγή στο k θα επηρεάσει τον μέσο όρο
και την τυπική απόκλιση, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα
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Σχήμα 8. Ο μέσος όρος και τυπική απόκλιση σε σχέση με το k για ίσες περίπου τιμές για α και b

Γίνεται φανερό ότι ο μέσος όρος είναι αρκετά σταθερός για όλες τις τιμές του k που
εξετάστηκαν ενώ η τυπική απόκλιση παίρνει την βέλτιστη τιμή για k = 0.92. Το
πείραμα επαναλήφθηκε για πολλές τιμές των α και b και η βέλτιστη τιμή για το k
παρέμενε σταθερή.
Αυτή η τιμή χρησιμοποιείται για να εξετασθεί η επίδραση της μεταβολής b
στο μέσο όρο και την τυπική απόκλιση, καθώς ο μέσος όρος της αθροιστικής
κατανομής μπορεί να μειωθεί εισάγοντας ασυμμετρία στην κατανομή της κάθε
μεμονωμένης τυχαίας καθυστέρησης. Ο μέσος όρος δείχνει μια σχεδόν γραμμική
σχέση με το b και η τυπική απόκλιση έχει λογαριθμική σχέση με το b. Η ιδανικότερη
περίπτωση θα ήταν να ελαχιστοποιηθεί η μέση τιμή και να μεγιστοποιήσει την τυπική
απόκλιση. Αυτό δεν είναι δυνατόν, και πρέπει να βρεθεί ένας συμβιβασμός μεταξύ
των δύο. Η τιμή b = 16 φαίνεται να είναι ένας καλός συμβιβασμός.
Ένας πίνακας ο οποίος μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά είναι τέτοιος
ώστε ο αριθμός των καταχωρήσεων στον πίνακα αυτόν να είναι δύναμη του 2. Εάν ο
αριθμός των καταχωρήσεων δεν είναι ίσος με μια δύναμη του 2, τότε οποιεσδήποτε
τιμές που δημιουργούνται μεταξύ του αριθμού των καταχωρήσεων και της επόμενης
δύναμης του 2 θα πρέπει να απορρίπτονται.
Οι παράμετροι που βρέθηκαν να παράγουν φυσικά ένα πίνακα με 29
καταχωρήσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Είναι δυνατόν να επιλεγούν μερικές
από τις παραμέτρους και έπειτα να τροποποιηθεί ο πίνακας, ώστε να έχει 29
καταχωρήσεις, αλλά αυτό κρίθηκε υπερβολικά περίπλοκο στην πράξη.
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Πίνακας 1. Τα χαρακτηριστικά των παραμέτρων για ένα πίνακα 2 9 καταχωρήσεων.

Οι αλλαγές στο ποσοστό είναι ανάλογες με τον μέσο όρο και την τυπική απόκλιση
της ομοιόμορφης κατανομής της τυχαίας καθυστέρησης. Η αλλαγή στον μέσο όρο
και στην τυπική απόκλιση δεν εξαρτάται από τον αριθμό των τυχαίων
καθυστερήσεων που προστίθενται, οι οποίες με τη σειρά τους δεν εξαρτώνται από τον
αριθμό των τυχαίων καθυστερήσεων που συμβαίνουν.
Παρατηρούμε μία μεγάλη διακύμανση κατά την αλλαγή του μέσου όρου και
της τυπικής απόκλισης. Συνεπώς δεν μπορούμε να επιτύχουμε την καλύτερη αύξηση
της τυπικής απόκλισης και την μείωση του μέσου όρου ταυτόχρονα. Κρίνεται
απαραίτητος λοιπόν ένας συμβιβασμός μεταξύ της μεγιστοποίησης της τυπικής
απόκλισης και της ελαχιστοποίησης της μέσης τιμής.
Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις παραμέτρους που παράγουν φυσικά ένα πίνακα
10
με 2 καταχωρήσεις. Η επίδραση των τροποποιημένων τυχαίων καθυστερήσεων
είναι πιο έντονη όταν βασίζεται σε ένα τέτοιον πίνακα, καθώς είναι δυνατόν να
προσεγγίσουμε την βέλτιστη τιμή 0.92 του k. Ωστόσο, μπορεί να μην είναι
ρεαλιστικό να έχουμε έναν τόσο μεγάλο πίνακα (1024) σε ένα περιορισμένο
περιβάλλον όπως μια έξυπνη κάρτα, αν και στις σύγχρονες έξυπνες κάρτες το
πρόβλημα της έλλειψης μνήμης αρχίζει να εξαφανίζεται.

Πίνακας 2. Τα χαρακτηριστικά των παραμέτρων για έναν πίνακα 2 10 καταχωρήσεων.
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Ένα παράδειγμα εφαρμογής αυτής της μεθόδου παρουσιάζεται στο σχήμα 9, όπου α =
26, b = 12, και k = 0.87 . Ο άξονας y’y είναι κανονικοποιημένος για να απεικονίζει
την αλλαγή της αθροιστικής κατανομής. Το τελευταίο διάγραμμα δείχνει την
αθροιστική κατανομή 10 τυχαίων καθυστερήσεων, οι οποίες δημιουργήθηκαν από
τυχαίες τιμές της τροποποιημένης κατανομής.

Σχήμα 9. Η αθροιστική τυχαία καθυστέρηση χρησιμοποιώντας τροποποιημένη κατανομή.

Η αθροιστική τυχαία καθυστέρηση που παράγεται από μία αλληλουχία τυχαίων
καθυστερήσεων που παράγονται από μια μεροληπτική (biased) διανομή. Ο αριθμός
των τυχαίων καθυστερήσεων είναι 1, 2, 3, 4 και 10, από πάνω αριστερά προς τα κάτω
δεξιά. Το τελευταίο γράφημα παριστάνει την κατανομή των 10 ομοιόμορφα
κατανεμημένων τυχαίων καθυστερήσεων.
Εάν ο επιτιθέμενος γνωρίζει την κατανομή των τυχαίων καθυστερήσεων τότε
το έργο του θα διευκολυνθεί εξαιρετικά. Εάν μία τυχαία καθυστέρηση μπορεί να
απομονωθεί, τότε οι επιθέσεις θα σχεδιαστούν γύρω από το γεγονός ότι η κατανομή
του μήκους των τυχαίων καθυστερήσεων έχει τροποποιηθεί. Έτσι ο στόχος να
κάνουμε το έργο του επιτιθέμενου πιο δύσκολο και χρονοβόρο αποτυγχάνει.

7.7.3 Απομόνωση μίας τυχαίας καθυστέρησης
Εάν ο επιτιθέμενος γνωρίζει την κατανομή των τυχαίων καθυστερήσεων τότε το έργο
του θα γίνει περισσότερο εύκολο. Αλλά μία τέτοια περίπτωση είναι εξαιρετικά
σπάνια. Ακόμα και αν μία τυχαία καθυστέρηση απομονωθεί, θα σχεδιαστούν
επιθέσεις γύρω από το γεγονός ότι η κατανομή του μήκους της τυχαίας
καθυστέρησης είναι τροποποιημένη. Ο σκοπός της αλλαγής της κατανομής είναι να
δυσκολέψει το εγχείρημα του εισβολέα, έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί την πληροφορία
που μπορεί να εξάγει από κάποιο πλευρικό κανάλι ή από την εισαγωγή σφάλματος.
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7.7.4 Σενάρια πιθανών επιθέσεων
Στην περίπτωση της στατιστικής ανάλυσης ισχύος, είναι απίθανο ο επιτιθέμενος να
προκαλέσει μια κατάσταση όπου θα εμφανιστεί αποσυγχρονισμός σε κάποιο σημείο,
ο οποίος θα οφείλεται σε μία τυχαία καθυστέρηση. Ο κατάλληλος στόχος για
στατιστική ανάλυση ισχύος λαμβάνεται ύστερα από αρκετές λειτουργίες, οι οποίες
εφαρμόστηκαν στον κρυπτογραφικό αλγόριθμο και ύστερα από πολλές χρονικές
καθυστερήσεις, όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 7.8.2. Το ίδιο συμβαίνει όταν ο
επιτιθέμενος θέλει να προχωρήσει σε επίθεση σφάλματος.
Αν ένας επιτιθέμενος συγχρονίζει ένα σύνολο ενεργειακών καταναλώσεων σε
ένα δεδομένο σημείο στον κρυπτογραφικό αλγόριθμο, τότε θα υπάρχει μόνο μία
τυχαία καθυστέρηση μεταξύ αυτού του σημείου και της ακόλουθης λειτουργίας. Θα
υπάρχει τότε ένας ορισμένος αριθμός των εξαγόμενων που θα παραμένουν
συγχρονισμένα λόγω της τροποποιημένης κατανομής. Θεωρητικά, ένας εισβολέας θα
μπορούσε να πάρει α + 1 περισσότερα εξαγόμενα από ό,τι θα έπρεπε κανονικά να
λάβει για να προβεί σε στατιστική ανάλυση δύναμη, και στη συνέχεια να εξάγει τις
καμπύλες που παραμένουν συγχρονισμένες με σκοπό να έχει μια μεγάλη περιοχή
όπου το επιθυμητό σημείο να συγχρονίζεται. Όμως, αυτό σημαίνει πολύ περισσότερη
εργασία από ό,τι θα απαιτούνταν για το συγχρονισμό πριν και μετά από την εν λόγω
τυχαία καθυστέρηση.
Το μόνο σημείο όπου ένας εισβολέας είναι σε θέση να απομονώσει μια τυχαία
καθυστέρηση είναι όταν επιχειρεί να εισάγει ένα σφάλμα στο λειτουργικό σύστημα
μιας ενσωματωμένης συσκευής.
Έχουν περιγραφεί παραπάνω, στην παράγραφο 7.8.2, οι μηχανισμοί για τον
συγχρονισμό με τα γεγονότα στο λειτουργικό σύστημα, ακολουθούμενοι από μία
τυχαία καθυστέρηση που εμποδίζει τις επιθέσεις σε μια μεγάλη περιοχή του
λειτουργικού συστήματος. Εάν μάλιστα χρησιμοποιείται και μία τροποποιημένη
κατανομή στη κατάσταση αυτή, τότε ο εισβολέας θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά
τις πιθανότητες εισαγωγής ενός σφάλματος σε ένα επιθυμητό σημείο,
χρησιμοποιώντας την ελάχιστη τιμή της τυχαίας καθυστέρησης.
7.7.5 Η υπόθεση
Για να προσδιοριστεί αν το μήκος της τυχαίας καθυστέρησης σε ένα συγκεκριμένο
σημείο είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο ή όχι, χρειάζεται να συλλεχθεί μια αρκετά
μεγάλη ποσότητα πληροφορίας και να αποθηκευθούν τα μήκη των τυχαίων
καθυστερήσεων. Με την βοήθεια αυτών των τιμών και του χ2 test θα προσδιοριστεί
αν αυτές οι τιμές ακολουθούν ομοιόμορφη κατανομή ή όχι.
Αυτό το εγχείρημα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο, αν υπάρχουν τυχαίες
καθυστερήσεις στο hardware. Οι τυχαίες καθυστερήσεις μπορούν να προέρχονται
από κύκλους ρολογιού πχ το chip τυχαία εισάγει κύκλους ρολογιού εκεί όπου καμία
λειτουργία δεν λαμβάνει χώρα. Το γεγονός αυτό προκαλεί μεγάλη πολυπλοκότητα
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στη λειτουργία του επανασυγχρονισμού.
Χρησιμοποιώντας χ2 test με μηδενική υπόθεση ότι οι τυχαίες καθυστερήσεις
είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες, αποδεικνύεται ότι η τυχαία καθυστέρηση δεν
βασίζεται σε μια ομοιόμορφα κατανεμημένη τυχαία τιμή. Για να διεξαχθεί αυτό το χ2
test, πρέπει το «κατώφλι» να είναι 5(Ν +1). Για παράδειγμα, στην έρευνα
χρησιμοποιήθηκαν 1280 δείγματα ενώ στην πράξη χρειάζονται ακόμα λιγότερα.
Ωστόσο, ένας εισβολέας μπορεί να στηρίξει κάποιες επιθέσεις στην υπόθεση
ότι το μήκος μιας τυχαίας καθυστέρησης μπορεί να ακολουθεί τροποποιημένη
κατανομή και να μην μειώσει τις πιθανότητες για μια επιτυχημένη επίθεση. Για
παράδειγμα, ένας εισβολέας εισάγοντας ένα σφάλμα μετά από μία τυχαία
καθυστέρηση, θα μπορούσε να επιτεθεί στο χρονικό σημείο που αντιστοιχεί στο
ελάχιστο μήκος μιας τυχαίας καθυστέρησης, μεγιστοποιώντας έτσι τις πιθανότητες
επιτυχίας της επίθεσης. Αν το μήκος μιας μόνο τυχαίας καθυστέρησης κατανέμεται
ομοιόμορφα, τότε αυτή η στρατηγική θεωρείται αποτελεσματική, καθώς οι
πιθανότητες του να απαντάται το ελάχιστο μήκος είναι οι ίδιες, όπως και σε κάθε
άλλο μήκος.
7.7.6 Συμπεράσματα
Δείξαμε ότι η τυπική απόκλιση των αθροιστικών κατανομών τυχαίων καθυστερήσεων
μπορεί να βελτιωθεί χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη κατανομή για κάθε μεμονωμένη
τυχαία καθυστέρηση. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι η αναμενόμενη ποσότητα του
χρόνου που χάνεται λόγω τυχαίων καθυστερήσεων μπορεί να μειωθεί ώστε να
ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από αυτό το αντίμετρο που χρησιμοποιείται για να
τις προστατεύει. Αυτό δεν παρουσιάζεται ως μία βέλτιστη λύση, αλλά θεωρείται ότι
είναι κοντά στη βέλτιστη.
Η τροποποιημένη κατανομή ικανοποιεί τα προαναφερόμενα κριτήρια, εκτός
από την περίπτωση όπου μία τυχαία καθυστέρηση χρησιμοποιείται μετά από ένα
σημείο συγχρονισμού με σκοπό να εμποδίσει επιθέσεις στο λειτουργικό σύστημα,
όπως περιγράφηκε σε προηγούμενη παράγραφο.
Η στρατηγική εφαρμογής αυτού του αντιμέτρου είναι να χρησιμοποιεί
την ομοιόμορφη κατανομή όπου μία τυχαία καθυστέρηση χρησιμοποιείται για να
προστατέψει το λειτουργικό σύστημα, και να χρησιμοποιεί τον τροποποιημένο
αλγόριθμο όπου πολλές τυχαίες καθυστερήσεις πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε
έναν κρυπτογραφικό αλγόριθμο.
Η μέθοδος αυξάνει την ασφάλεια ενώ ταυτόχρονα μειώνει και την ποσότητα
του χρόνου που απαιτείται. Δεδομένης της φύσης των τυχαίων καθυστερήσεων, αυτή
η αύξηση στην απόδοση είναι στην πραγματικότητα μια μείωση του χρόνου που
χάνεται λόγω της χρήσης τυχαίων καθυστερήσεων. Στην περίπτωση των διάφορων
κρυπτογραφικών λειτουργιών μιας έξυπνης κάρτας, η προσθήκη περισσότερων
λειτουργιών με σκοπό την περαιτέρω ασφάλεια, επιφέρουν συνήθως μείωση στην
απόδοση.

155

8 Ηχητικές επιθέσεις
Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται λόγος για τις ηχητικές επιθέσεις, θέμα που
διαπραγματεύεται η διπλωματική εργασία της κ. Ελευθεριάδου Σ. [6]. Οι επιθέσεις
αυτές ανήκουν στις λεγόμενες “επιθέσεις βάσει εκπομπών” και είναι μία
υποκατηγορία των Ε.Π.Κ.

8.1 Εισαγωγή
Η διαρροή της πλευρικής πληροφορίας πραγματοποιείται καθώς ο κρυπταναλυτής
συλλέγει αναλογικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα ηχητικές, οπτικές,
ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούμε στην
ακουστική κρυπτανάλυση.
Ακουστική κρυπτανάλυση (acoustic cryptanalysis): περιλαμβάνει επιθέσεις
που εκμεταλλεύονται τον ήχο, ο οποίος παράγεται κατά τη διάρκεια ενός
υπολογισμού (όπως στην περίπτωση της ανάλυσης της ενέργειας) ή ακόμα και ήχους
που παράγονται με την πίεση των πλήκτρων του ηλεκτρονικού υπολογιστή κατά την
πληκτρολόγηση, όπως θα αναλύσουμε στην συνέχεια.
Η ακουστική κρυπτανάλυση, η οποία αποτελεί ένα είδος των επιθέσεων
πλευρικού καναλιού, εξάγει πληροφορία από τους ήχους που παράγονται κατά τη
διάρκεια λειτουργίας του Η/Υ. Αυτοί οι ήχοι παράγονται, καθώς ο Η/Υ εκτελεί
συνεχώς υπολογισμούς ή λειτουργίες εισόδου – εξόδου. Το ανθρώπινο αυτί δεν είναι
ικανό να διακρίνει τις πραγματοποιούμενες ηχητικές διαφορές.
Η πραγματοποίηση μίας ηχητικής επίθεσης γίνεται με την εφαρμογή
μαθηματικών αλγορίθμων, οι οποίοι αναλύοντας τους ήχους, μας αποκαλύπτουν
πολύτιμη και διακριτή πληροφορία.
Η ακουστική κρυπτανάλυση αποτελεί ένα νέο ερευνητικό πεδίο της
εφαρμοσμένης κρυπτογραφίας. Οι ήχοι αναλύονται με την εφαρμογή μαθηματικών
αλγορίθμων στα ηχητικά σήματα.
Όπως θα δούμε παρακάτω, οι Asonov και Agrawal διαπίστωσαν ότι οι
πληκτρολογήσεις του κάθε ψηφίου παράγουν διαφορετικούς ήχους εξαιτίας της
μοναδικής τους θέσης στο πληκτρολόγιο. Βάση της εργασίας τους ήταν η
αυταπόδεικτη παρατήρηση ότι μία μπαγκέτα παράγει διαφορετικό ήχο στα διάφορα
σημεία του τυμπάνου. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση του πληκτρολογίου. Οι
πληκτρολογήσεις κάθε ψηφίου παράγουν διαφορετικούς ήχους εξαιτίας της
μοναδικής τους θέσης στο πληκτρολόγιο. Έτσι, με την βοήθεια ενός αλγορίθμου και
ενός νευρωνικού δικτύου κατόρθωσαν όχι μόνο να αναγνωρίσουν τα πλήκτρα αλλά
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και να εφαρμόσουν τις υπογραφές των πλήκτρων και σε άλλα πληκτρολόγια με
μεγάλη πιθανότητα επιτυχίας.
Στη συνέχεια, ερευνητές, όπως ο Zhuang, βελτίωσαν τα αποτελέσματα της
προηγούμενης εργασίας, καθώς έκαναν χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης και
αναγνώρισης λόγου, Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα, γραμμική κατανομή κ.α. Με τον
τρόπο αυτό, πράγματι, αυξήθηκε ο βαθμός αναγνώρισης των πλήκτρων κατά την
διάρκεια των πληκτρολογήσεων.
Πρόσφατες εργασίες, όπως αυτή του Berger, αφορούν σε επίθεση ηχητικών
εκπομπών συνδυασμένη με επίθεση λεξικού.

8.2 Ο ήχος
Με τον όρο “διάδοση του ήχου” αναφερόμαστε στην διάδοση ηχητικών κυμάτων. Τα
ηχητικά κύματα παράγονται κατά τις μηχανικές ταλαντώσεις (δονήσεις) των
σωμάτων, διαδίδονται στη συνέχεια σε στερεά, υγρά και αέρια σώματα ώσπου να
θέσουν σε παλμική κίνηση τον ανθρωπινό ακουστικό πόρο και έτσι τελικά να έχουμε
την αίσθηση της ακοής.
Στο σημείο αυτό αξίζει να παραθέσουμε κάποιους χρήσιμους ορισμούς.
Συχνότητα ήχου λέγεται ο αριθμός των παλμικών κινήσεων που εκτελεί ένα σώμα
ενώ μήκος του ηχητικού κύματος ονομάζεται η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών
πυκνωμάτων ή αραιωμάτων, κατά την διάδοση του κύματος. Τα μικρά μήκη κύματος
αντιστοιχούν σε μεγάλες συχνότητες, ενώ τα μεγάλα μήκη κύματος σε μικρές.
Τα χαρακτηριστικά του ήχου είναι τα εξής: ύψος, ένταση, χροιά.
Το ύψος ενός ήχου εξαρτάται από τον αριθμό των παλμικών κινήσεων του ηχογόνου
σώματος σε 1 δευτερόλεπτο (συχνότητα). Ανάλογα με την συχνότητα, έχουμε την
κατηγοριοποίηση σε υπόηχους, υπέρηχους, ακουστούς ήχους.
Η ένταση αναφέρεται στο εάν ένας ήχος είναι ισχυρός ή ασθενής, εξαρτάται δε από
το πλάτος των παλμικών κινήσεων. Όσο μικρότερο είναι το πλάτος των παλμικών
κινήσεων τόσο πιο ασθενής είναι και ο ήχος.
Η χροιά είναι το χαρακτηριστικό εκείνο του ήχου που μας βοηθάει να ξεχωρίσουμε
δύο ήχους, με ίδιο ύψος και ένταση, προερχόμενους από δύο διαφορετικά, για
παράδειγμα, μουσικά όργανα.

8.3 Επεξεργασία ήχου
Ένα ηχητικό σήμα θεωρείται ως χρονική συνάρτηση της έντασης. Τα βασικά
χαρακτηριστικά ενός ηχητικού σήματος είναι η περίοδος, η συχνότητα και το πλάτος.
Το ηχητικό σήμα τεμαχίζεται σε Ν τμήματα, σύμφωνα με κάποιο χρονικό
παράθυρο σταθερού ή μεταβλητού μήκους. Από το κάθε τμήμα εξάγονται τα αμέσως
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παραπάνω αναφερόμενα χαρακτηριστικά. Έστω δε ότι προκύπτουν Κ τιμές. Τότε το
ηχητικό σήμα αναπαριστάται ως σύνολο Ν σημείων σε χώρο Κ διαστάσεων.

8.4 Το πληκτρολόγιο
Όλα τα πλήκτρα συγκρατούνται με την βοήθεια μίας πλαστικής πλακέτας στο
μέγεθος του πληκτρολογίου. Κάθε πλήκτρο αποτελείται από την κεφαλή, ένα
ενδιάμεσο πλαστικό μέρος και ένα θολωτό τμήμα φτιαγμένο από καουτσούκ. Κάτω
από αυτό το ελαστικό τμήμα, υπάρχει ένας ηλεκτρικός διακόπτης. Έτσι, όταν πιέζεται
ένα πλήκτρο, συμπιέζεται το θολωτό ελαστικό τμήμα και ο διακόπτης κλείνει το
κύκλωμα. Συγχρόνως, δονείται η πλαστική πλακέτα του πληκτρολογίου με
αποτέλεσμα την παραγωγή ήχου.

Σχήμα 1: Η αρχιτεκτονική ενός πληκτρολογίου

Αν και οι παραγόμενοι ήχοι, κατά την πίεση των εκάστοτε πλήκτρων, φαίνονται
παρόμοιοι για το ανθρώπινο αυτί, εντούτοις με τα κατάλληλα μέσα και μεθόδους, οι
εισβολείς μπορούν να ανακατασκευάσουν ολόκληρο το κείμενο που
πληκτρολογήθηκε.

8.5 Στάδια μιας τυπικής επίθεσης ηχητικών εκπομπών
Κατά την πληκτρολόγηση σε πληκτρολόγιο εκπέμπονται ηχητικά σήματα. Το πρώτο
στάδιο μιας επίθεσης ηχητικών εκπομπών είναι η συλλογή ακριβώς αυτών των
ηχητικών σημάτων. Ο εισβολέας-λαθρακουστής ηχογραφεί αναλογικά ηχητικά
κύματα, τα οποία στη συνέχεια, τα μετατρέπει σε ψηφιακά. Τα ψηφιακά σήματα
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν όμοια με τα αναλογικά και με το λιγότερο δυνατό
θόρυβο.
Το δεύτερο στάδιο είναι η ανάλυση σήματος. Εδώ είναι απαραίτητη η χρήση
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αλγορίθμων ανάλυσης, έτσι ώστε να εξαχθεί ένα μόνο απαραίτητο χαρακτηριστικό
για κάθε διαφορετικό σήμα. Στη συνέχεια ακολουθεί η εκπαίδευση του συστήματος,
για να εξαχθούν τα χαρακτηριστικά του ήχου για κάθε πλήκτρο. Αυτό γίνεται
συνήθως με τη χρήση ενός δείγματος πληκτρολογήσεων.
Τέλος, αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω, χρησιμοποιώντας αυτό το δείγμα
πληκτρολογήσεων, ο εισβολέας περνά στην στατιστική ταξινόμηση. Εδώ, ο
χαρακτηρισμός του πλήκτρου (και συγκεκριμένα ποιον χαρακτήρα αυτό
αντιπροσωπεύει) γίνεται από έναν αλγόριθμο λήψης αποφάσεων.

8.6 Επίθεση πληκτρολογίου Asonov & Agrawal
Με την υπόθεση ότι παράγεται διαφορετικός ήχος κατά την πίεση του κάθε
πλήκτρου και με δεδομένο ότι το ανθρώπινο αυτί δεν το αντιλαμβάνεται, οι Asonov
& Agrawal προχώρησαν σε μία επιτυχημένη επίθεση πληκτρολογίου. Ο
απαιτούμενος εξοπλισμός ήταν χαμηλού κόστους. Περιελάμβανε πληκτρολόγια,
τηλεφωνικές συσκευές, απλό και παραβολικό μικρόφωνο (για υποκλοπή ήχου από
απόσταση). Για την επεξεργασία του σήματος χρησιμοποιήθηκε ο Γρήγορος
Μετασχηματισμός Fourier (FFT). Επειδή τα νευρωνικά δίκτυα (Neural Networks,
NN) είχαν ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία στην αναγνώριση φωνής, οι ερευνητές
αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο δίκτυο που τους επέτρεψε την
ταξινόμηση του ήχου του κάθε πλήκτρου. Ο αριθμός των κόμβων εισόδου στο ΝΝ
ισούται με το μέγεθος του χαρακτηριστικού. Ο αριθμός των κόμβων εξόδου ισούται
με τον αριθμό των πλήκτρων στα πειράματα με πολλά πλήκτρα. Ένας κόμβος
χρησιμοποιείται στα πειράματα με 2 πλήκτρα.

8.6.1 Εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου
Για την εκπαίδευση του ΝΝ, κρίσιμο είναι να ανευρεθούν χαρακτηριστικά που θα του
επιτρέψουν να διαφοροποιεί εκείνα τα δείγματα ήχου που η αίσθηση της ακοής τα
αντιλαμβάνεται ως όμοια.
Καθώς τα ΝΝ εκπαιδεύονται με μία είσοδο περίπου του 1 Kb, γίνεται
κατανοητό πως ούτε ο ακατέργαστος ήχος ούτε ο ήχος του ακουστικού σήματος που
αντιστοιχεί σε ένα χτύπημα πλήκτρου (10 Kb) αποτελούν κατάλληλη είσοδο.
Συνεπώς αυτό που πρέπει να γίνει είναι να εξαχθούν μόνο εκείνα τα χαρακτηριστικά
από τον ακατέργαστο ήχο που αντιστοιχούν στην παραπάνω τιμή του ενός Kb, όπως
είναι το συχνοτικό φάσμα. Αυτά τα χαρακτηριστικά θα μας βοηθήσουνε ταυτοχρόνως
και στη διαφοροποίηση των δειγμάτων ήχου.

159

Σχήμα 2. Ηχητικό σήμα ενός χτυπήματος πλήκτρου.

Σχήμα 3. Συχνοτικά φάσματα που αντιστοιχούν στην αιχμή πίεσης, στο διάστημα σιγής και στην αιχμή
απελευθέρωσης.

Σχήμα 4. Αναπαράσταση χρόνου και μετασχηματισμού FFT του σήματος του σχήματος 2.

Σε κάθε χτύπημα παρατηρούνται δύο αιχμές, οι οποίες αντιστοιχούν στην πίεση και
απελευθέρωση του πλήκτρου. Επειδή η περίοδος από την πίεση μέχρι την
απελευθέρωση διαρκεί 100 ms, συμπεραίνουμε ότι, ανάμεσα στις διαδοχικές
πληκτρολογήσεις, παρεμβάλλονται πάνω από 100 ms. Με αυτόν τον τρόπο, ο
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κρυπταναλυτής θα ξεχωρίσει τις διαδοχικές πληκτρολογήσεις.
Η κατανομή της συχνότητας υπολογίζεται παρατηρώντας τις αιχμές της
πίεσης. Η κατανομή αυτή οδηγεί σε διάνυσμα το οποίο, όταν κανονικοποιείται
(δηλαδή οι τιμές του φάσματος περιορίζονται στο εύρος [0,1] ) μπορεί να αποτελέσει
κατάλληλη είσοδο για το ΝΝ.
Αρχικά, χρησιμοποιείται ο μετασχηματισμός FFT του σήματος με παράθυρο
8- 10 ms, ώστε να γίνει δυνατή η διακριτοποίηση των ήχων των διαφορετικών
πλήκτρων. Κατά την διάρκεια αυτού του σταδίου παρατηρήθηκαν δύο αιχμές: η
αιχμή του αγγίγματος όπου το ανθρώπινο δάχτυλο ακουμπά το πλήκτρο και η αιχμή
του χτυπήματος όπου το πλήκτρο χτυπά στην υποστηρικτική βάση του
πληκτρολογίου. Βρέθηκε πως η αιχμή του αγγίγματος είναι αυτή με την
«περισσότερη» πληροφορία και γι’ αυτό, στο τέλος, εφαρμόστηκε ο
μετασχηματισμός FFT με παράθυρο 2-3 ms που αντιστοιχούσε μόνο στην αιχμή
αγγίγματος, με σκοπό την εξαγωγή των πιο χρήσιμων χαρακτηριστικών.

Σχήμα 5. Εξαγωγή χαρακτηριστικών από το ηχητικό σήμα.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η διάκριση μεταξύ των πλήκτρων ήταν εύκολη καθώς οι
αιχμές αγγίγματος για διαφορετικά πλήκτρα αποτυπώνουν διαφορές μεταξύ των
φασμάτων τους.

Σχήμα 6. Σύγκριση των μέσων μετά από κανονικοποίηση για τα φάσματα που προέκυψαν αιχμές
αγγίγματος.
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8.6.2 Αποτελέσματα του νευρωνικού δικτύου
Για το πείραμα του Asonov & Agrawal, επιλέχθηκαν τα πλήκτρα k και l σε ένα κοινό
πληκτρολόγιο QWERTY. Τα στάδια του πειράματος είχαν ως εξής:
1. Ορίστηκαν τα ζεύγη (πλήκτρο, χαρακτηριστικό) για την εκπαίδευση του
νευρωνικού δικτύου. Χρειάστηκε η ηχογράφηση 100 χτυπημάτων του κάθε
πλήκτρου και εξαγωγή των χαρακτηριστικών του.
2. Εκπαίδευση του ΝΝ με τα ζεύγη (πλήκτρο, χαρακτηριστικό).
3. Προετοιμασία των χαρακτηριστικών για την εκτέλεση των δοκιμών του
εκπαιδευμένου νευρωνικού δικτύου. Αυτό το βήμα περιλαμβάνει την
ηχογράφηση ενός σετ χτυπημάτων (10 χτυπήματα ανά πλήκτρο) και την
εξαγωγή των χαρακτηριστικών.
4. Δοκιμή του ΝΝ με είσοδο ενός δοκιμαστικού χαρακτηριστικού και έξοδο η
οποία να συγκρίνεται με την ταυτότητα του πλήκτρου που πιέστηκε στην
πραγματικότητα.

Σχήμα 7. Αποτελέσματα αναγνώρισης των πλήκτρων k και l για 10 δείγματα από
το καθένα.

Η παραπάνω εικόνα απεικονίζει ένα πείραμα όπου εφαρμόστηκε εκπαιδευμένο
νευρωνικό δίκτυο για την αναγνώριση 10 χτυπημάτων από τα πλήκτρα k και l. Το
δίκτυο αναγνωρίζει ένα χτύπημα που παράγεται από το πλήκτρο k(i), αν εκχωρήσει
στον κόμβο εξόδου μια τιμή μεταξύ 0 και 0,5 (0,5 και 1). Το ιστόγραμμα παρουσιάζει
τον αριθμό των σωστών και των λανθασμένων καταχωρήσεων για κάθε διάστημα
μήκους 0,1 του εύρους εξόδου του κόμβου. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν
λανθασμένες ταυτοποιήσεις πλήκτρων, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το
σύνολο των 20 χτυπημάτων αναγνωρίστηκε σωστά.
Κατά μέσο όρο υπάρχουν μόνο 0,5 λανθασμένες ταυτοποιήσεις πλήκτρων ανά 20
χτυπήματα, γεγονός που τονίζει το βαθμό έκθεσης του πληκτρολογίου στη
λαθρακρόαση με τη χρήση αυτής της επίθεσης.
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8.6.3 Η επίδραση της απόστασης
Στο παραπάνω πείραμα, τα χτυπήματα ηχογραφήθηκαν από απόσταση μικρότερη του
ενός μέτρου. Όταν τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν με την χρήση ενός
παραβολικού μικρόφωνου, έγινε αντιληπτό ότι, ακόμα και σε απόσταση 15 μέτρων,
δεν υπάρχει υποβάθμιση της ποιότητας αναγνώρισης.

8.6.4 Πολλά πλήκτρα
Εξετάστηκε ακολούθως η επίδραση πολλών πλήκτρων. Ένα δίκτυο εκπαιδεύτηκε
έτσι ώστε να αναγνωρίζει 30 πλήκτρα τα οποία ήταν 'q-p', 'a-;', 'z-/'. Στη συνέχεια
ηχογραφήθηκαν 10 δοκιμαστικά χτυπήματα ανά πλήκτρο. Το νευρωνικό δίκτυο είχε
30 κόμβους εξόδου, με κάθε κόμβο να αντιστοιχεί σε ένα από τα 30 πλήκτρα. Το
δίκτυο εκπαιδεύτηκε ώστε να θεωρείται ότι έχει αναγνωρίσει ένα πλήκτρο, όταν έχει
εκχωρήσει σε έναν μοναδικό κόμβο μια τιμή κοντά στο 1, ενώ στους υπόλοιπους
κόμβους έχει εκχωρήσει τιμές κοντά στο 0. Το νευρωνικό δίκτυο θεωρείται ότι
αναγνωρίζει ένα συγκεκριμένο πλήκτρο αν, με είσοδο το χαρακτηριστικό που
αντιστοιχεί στο πλήκτρο αυτό, εκχωρεί στον κόμβο εξόδου (που αντιστοιχεί στο
πλήκτρο αυτό) την μεγαλύτερη τιμή.

Πίνακας 1. Το νευρωνικό δίκτυο δοκιμάστηκε με 300 χτυπήματα πλήκτρου, 10
χτυπήματα ανά πλήκτρο.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Για κάθε ένα από τα 10
δοκιμαστικά χτυπήματα ενός μοναδικού πλήκτρου συγκεντρώθηκαν 3 νούμερα:
πόσες φορές ο κόμβος που αντιστοιχεί στο πλήκτρο είχε τη μεγαλύτερη τιμή, πόσες
φορές ο κόμβος που αντιστοιχεί στο πλήκτρο είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη τιμή ή
πόσες φορές ο κόμβος που αντιστοιχεί στο πλήκτρο είχε την τρίτη μεγαλύτερη τιμή
ανάμεσα στους 30 κόμβους.
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Ανακεφαλαιώνοντας, ένα πλήκτρο αναγνωρίστηκε σωστά με τη μεγαλύτερη
τιμή να εκχωρείται στον κόμβο με ποσοστό 79% των πληκτρολογήσεων (από το
σύνολο των 300 χτυπημάτων). Το δίκτυο εκχώρησε τη δεύτερη μεγαλύτερη τιμή σε
ποσοστό 7% ενώ την τρίτη σε ποσοστό 2% από το σύνολο των πληκτρολογήσεων.
Εύκολα λοιπόν συνειδητοποιεί κανείς την ευπάθεια του πληκτρολογίου απέναντι
στην υποκλοπή ηχητικών εκπομπών. Κι αυτό ενισχύθηκε με πειράματα που
εφαρμόστηκαν σε πολλά διαφορετικά πληκτρολόγια Η/Υ, πληκτρολόγια φορητών
Η/Υ, τηλεφώνων και ΑΤΜ.

8.6.5 Αποτελέσματα επίθεσης
Η επίθεση Asonov & Agrawal αποδεικνύει ότι τα πλήκτρα παράγουν διαφορετικό
ήχο γιατί είναι τοποθετημένα σε διαφορετικές θέσεις στην πλακέτα του
πληκτρολογίου. Πιέζοντας σε διαφορετικές θέσεις στην πλακέτα δημιουργούνται
διαφορετικοί θόρυβοι. Οι μικρές διαφορές μεταξύ των πλήκτρων αλλά και το
περιβάλλον που τα περιστοιχίζει δεν παίζει σημαντικό ρόλο στις διαφορές μεταξύ
των παραγόμενων ήχων από διαφορετικά πλήκτρα.
Επίσης, η έρευνα των Asonov & Agrawal έδειξε ότι η αναγνώριση δύο
γειτονικών πλήκτρων όπως για παράδειγμα k,l είχε μεγάλη επιτυχία με σφάλμα 0,5 σε
20 πλήκτρα. Η αναγνώριση αυτή ήταν πετυχημένη τόσο στην περίπτωση όπου
γινόταν χρήση απλού μικροφώνου όσο και στην περίπτωση του παραβολικού.
Επίσης η αναγνώριση των πλήκτρων σε διαφορετικά πληκτρολόγια είχε 28%
επιτυχία. Επιπλέον το σφάλμα δεν αυξανόταν όταν η πληκτρολόγηση γινόταν από
διαφορετικά άτομα. Επίσης η αναγνώριση πληκτρολογίου φορητού Η/Υ έδινε
σφάλμα 2/20 πλήκτρα. Τέλος η αναγνώριση των πλήκτρων σε αριθμητικά
πληκτρολόγια των τηλεφώνων, καθώς και ΑΤΜ, δεν έδωσε κανένα απολύτως
σφάλμα.
Συνεπώς κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή ενός ομοφωνικού πληκτρολογίου
η οποία θα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να εξαλείψει το αίτιο που προκαλεί
την αναγνώριση των πλήκτρων από τις ηχητικές εκπομπές τους. Οι προοπτικές
σχεδιασμού αποβλέπουν για παράδειγμα στο να μην τοποθετούνται τα πλήκτρα σε
μια πλακέτα ή να παράγεται η πλακέτα του πληκτρολογίου από ένα υλικό που δε
μεταδίδει τις δονήσεις ώστε να εμποδίζει το πληκτρολόγιο να λειτουργήσει ως
τύμπανο.

8.7 Επίθεση Zhuang κ.α.
Η επίθεση των Zhuang κ.α. στηρίχθηκε στο γεγονός ότι συχνά το κείμενο που
πληκτρολογείται δεν είναι τυχαίο. Η επίθεση πληκτρολογίου βελτίωσε την
προαναφερθείσα επίθεση των Asonov και Agrawal, καθώς βασική ιδέα αποτέλεσε το
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γεγονός ότι, εξαιτίας περιορισμένου-πεπερασμένου πλήθους αγγλικών λέξεων,
έχουμε επίσης περιορισμούς και πιθανούς συνδυασμούς πλήκτρων. Για την
πραγματοποίηση της επίθεσης, ηχογραφήθηκαν ηχητικές εκπομπές για ένα διάστημα
10 λεπτών.
Η επίθεση αυτή χρησιμοποίησε ένα συνδυασμό τεχνικών μηχανικής μάθησης
και αναγνώρισης ομιλίας, περιλαμβάνοντας χαρακτηριστικά cepstrum, Κρυφά
Μαρκοβιανά Μοντέλα, γραμμική κατανομή και επαυξητική μάθηση που βασίζεται
στην ανάδραση. Ομοίως και σε αυτήν την επίθεση, ο εξοπλισμός ήταν απλός και
χαμηλού κόστους. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε το γεγονός ότι πληκτρολογήθηκαν
πεζά γράμματα, με τον ίδιο δακτυλογράφο σε τέσσερα διαφορετικά πληκτρολόγια
τόσο σε ήσυχο όσο και σε θορυβώδες περιβάλλον.
Τα πλήκτρα που χρησιμοποιήθηκαν περιλάμβαναν τα a-z, κόμμα, τελεία,
space και enter. Τα κείμενα πληκτρολογήθηκαν μόνο με μικρά γράμματα, οπότε το
πλήκτρο shift δε χρησιμοποιήθηκε καθόλου.

8.7.1 Μεθοδολογία
Το αρχικό στάδιο της επίθεσης περιλαμβάνει την ηχογράφηση ενός χρήστη που
πληκτρολογεί αγγλικό κείμενο σε ένα πληκτρολόγιο. Σκοπός της ηχογράφησης είναι
να καταστήσει, στη συνέχεια, δυνατή την διάκριση των διαδοχικών
πληκτρολογήσεων, με προϋπόθεση βέβαια ότι οι πληκτρολογήσεις έχουν γίνει από το
ίδιο άτομο, με το ίδιο πληκτρολόγιο και κάτω από τις ίδιες συνθήκες ηχογράφησης.
Αυτές οι συνθήκες μπορούν να δημιουργηθούν εύκολα, τοποθετώντας ένα ασύρματο
μικρόφωνο στο χώρο εργασίας του χρήστη ή χρησιμοποιώντας παραβολικό
μικρόφωνο. Παρόλο που δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων αν ο χρήστης
πληκτρολογεί αγγλικό κείμενο, στην πράξη ένας κρυπταναλυτής μπορεί να το
συμπεράνει (με συνεχή ηχογράφηση και κατόπιν εφαρμογή της επίθεσης).
Το σχήμα 8 παρουσιάζει μια επισκόπηση της επίθεσης σε γενικό επίπεδο. Η
πρώτη φάση (σχήμα 8a) εκπαιδεύει το σύστημα αναγνώρισης:

Σχήμα 8. Επισκόπηση επίθεσης.
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Η πρώτη φάση της αναγνώρισης έχει ως στόχο την εξαγωγή των χαρακτηριστικών
από το ηχητικό σήμα των πλήκτρων. Τα ηχητικά σήματα του κάθε πλήκτρου
διαφοροποιούνται μεταξύ τους με την βοήθεια της cepstrum, μιας τεχνικής που
χρησιμοποιείται σε έρευνες σχετικές με την αναγνώριση ομιλίας. Η εξαγωγή των
χαρακτηριστικών cepstrum με σκοπό την διαφοροποίηση των πλήκτρων
πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας χρονικά παράθυρα 10 ms. Τα χαρακτηριστικά
cepstrum έχει αποδειχθεί ότι δίνουν καλύτερα αποτελέσματα από τα FFT.
Ο διαχωρισμός μεταξύ των πληκτρολογήσεων και της σιγής πραγματοποιείται
με ενεργειακές στάθμες FFT στα χρονικά παράθυρα. Το σχήμα 9 εμφανίζει ένα
παράδειγμα.

Σχήμα 9. Ενεργειακές στάθμες κατά τη διάρκεια 5 πληκτρολογήσεων.

8.7.2 Ταξινόμηση πληκτρολογήσεων
Η δεύτερη φάση αφορά την αναγνώριση των πλήκτρων των χαρακτήρων χωρίς
επίβλεψη. Κάθε χτύπημα πλήκτρου εντάσσεται σε μια από τις Κ ομάδες, όπου το Κ
επιλέγεται να είναι ελάχιστα μεγαλύτερο από τον αριθμό των πλήκτρων του
πληκτρολογίου. Εάν αυτές οι ομάδες αντιστοιχούν μια προς μια σε διαφορετικά
πλήκτρα, τότε είναι εύκολη η αντιστοίχιση πλήκτρων και κατηγοριών. Οι αλγόριθμοι
ομαδοποίησης όμως στην πραγματικότητα εμπεριέχουν ανακρίβεια. Οι
πληκτρολογήσεις του ίδιου χαρακτήρα πολλές φορές τοποθετούνται σε διαφορετικές
κατηγορίες και αντίστροφα, πληκτρολογήσεις διαφορετικών χαρακτήρων μπορούν να
τοποθετηθούν στην ίδια κατηγορία. Η κατηγορία σε αυτήν την επίθεση
χρησιμοποιείται ως μια τυχαία μεταβλητή που ρυθμίζεται από το ψηφίο που
πληκτρολογείται. Ένα πλήκτρο χαρακτήρα θα ανήκει σε μια κατηγορία με μια
ορισμένη πιθανότητα.
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Το πρώτο βήμα επομένως είναι να ομαδοποιηθούν τα διανύσματα που
περιέχουν τα χαρακτηριστικά σε Κ κατηγορίες. Οι δοκιμές δείχνουν ότι η τιμή K=50
στο εύρος τιμών 40- 55 αποδίδει τα καλύτερα αποτελέσματα. Χρησιμοποιήθηκαν 30
πλήκτρα οπότε το Κ ≥ 30. Αξίζει να αναφέρουμε ότι μια μεγάλη τιμή του Κ
συλλαμβάνει περισσότερη πληροφορία, όμως τότε το σύστημα γίνεται πιο ευαίσθητο
στο θόρυβο.
Το δεύτερο βήμα είναι η ανάκτηση του κειμένου από αυτές τις κατηγορίες,
δηλαδή η εύρεση της πιο πιθανής ακολουθίας πλήκτρων, με δεδομένο ότι η
πληκτρολόγηση ενός χαρακτήρα θα αντιστοιχεί σε μια κατηγορία με μία ορισμένη
πιθανότητα εκ του συνόλου των κατηγοριών όπως αυτές έχουν προκύψει μετά την
ομαδοποίηση. Εάν επιλεγεί το γράμμα με τη μεγαλύτερη πιθανότητα για κάθε
πληκτρολόγηση, τότε αποκαλύπτεται η καλύτερη δυνατή εκτίμηση για την
αναγνώριση του χαρακτήρα.
Στο στάδιο αυτό χρησιμοποιείται το Κρυφό Μαρκοβιανό Μοντέλο. Τα ΚΜΜ
προβλέπουν μια στοχαστική διαδικασία με βάση την κατάσταση. Ρόλος τους,
συγκεκριμένα, είναι να συλλαμβάνουν το συσχετισμό μεταξύ των διαδοχικών
πλήκτρων. Για παράδειγμα αν το αναζητούμενο πλήκτρο είναι είτε το «h» είτε το «j»
(διότι αυτά γειτνιάζουν πάνω στο πληκτρολόγιο) και είναι γνωστό ότι το
προηγούμενο πλήκτρο είναι το «t», τότε το αναζητούμενο πλήκτρο είναι πιθανόν να
είναι το «h», διότι ο δίφθογγος «th» είναι πιο συνηθισμένος στην αγγλική από το «tj».
Με τη χρήση αυτών των συσχετισμών, τα δυο πλήκτρα και οι αντιστοιχίσεις τους με
κάθε κατηγορία υπολογίζονται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα με τους
αλγορίθμους ΚΜΜ. Αποκαλύπτεται ότι ο βαθμός ακριβείας κυμαίνεται στο 60%
όσον αφορά τους χαρακτήρες του πληκτρολογίου, κάτι που με τη σειρά του
μεταφράζεται σε βαθμό ακρίβειας πάνω από 20% όσον αφορά την ανεύρεση λέξεων.
Μια αναλυτικότερη περιγραφή των ΚΜΜ περιγράφεται στη συνέχεια. Τα
ΚΜΜ χρησιμοποιούνται συχνά για να προτυποποιήσουν στοχαστικές διαδικασίες
πεπερασμένων καταστάσεων. Σε μια αλυσίδα Μαρκόβ, η επόμενη κατάσταση
εξαρτάται μόνο από την τρέχουσα κατάσταση. Ως παραδείγματα που σχετίζονται με
αλυσίδες Μαρκόβ μπορούμε να αναφέρουμε τα σενάρια καιρού ή ακόμα και την ίδια
τη συντακτική «αλυσίδα» μεταξύ των όρων μίας πρότασης (υποκείμενο-ρήμααντικείμενο) κ.λπ.
Οι γνωστές καταστάσεις ονομάζονται παρατηρήσεις. Αυτές αναπαριστώνται
με γνωστές μεταβλητές εξόδου.
Ένα συνηθισμένο πρόβλημα κοινού ενδιαφέροντος σε ένα ΚΜΜ είναι το
πρόβλημα εξαγωγής συμπερασμάτων, όπου οι μεταβλητές άγνωστης κατάστασης
εξάγονται από μια ακολουθία παρατηρήσεων. Αυτό συνήθως επιλύεται με τον
αλγόριθμο Viterbi. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η εκτίμηση των παραμέτρων όπου οι
παράμετροι της υπό συνθήκη κατανομής των παρατηρήσεων εκτιμώνται από την
ακολουθία των παρατηρήσεων. Αυτό μπορεί να επιλυθεί με τον αλγόριθμο
Προσδοκίας Μεγιστοποίησης (Expectation Maximization-ΕΜ).
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Σχήμα 10. Το Κρυφό Μαρκοβιανό Μοντέλο για αναγνώριση πλήκτρου χαρακτήρα χωρίς επίβλεψη.

Το ΚΜΜ που χρησιμοποιείται φαίνεται στο σχήμα 10. Αναπαριστάται ως ένα
γραφικό στατιστικό πρότυπο. Οι κύκλοι αντιπροσωπεύουν τις τυχαίες μεταβλητές. Οι
σκιασμένοι κύκλοι (yi) αποτελούν τις παρατηρήσεις ενώ οι μη σκιασμένοι κύκλοι (qi)
είναι οι μεταβλητές άγνωστης κατάστασης που είναι επιθυμητό να εξαχθούν. Εδώ το
qi είναι η ετικέτα του πλήκτρου, με σειρά πληκτρολόγησης i και το yi είναι η
κατηγορία της πληκτρολόγησης που ανήκει το ηχητικό σήμα του πλήκτρου, κατά το
στάδιο της ομαδοποίησης. Τα βέλη από το qi στο qi+1 και από το qi στο yi
καταδεικνύουν ότι το τελευταίο εξαρτάται από το προηγούμενο. Η τιμή πάνω στο
βέλος είναι μια καταχώρηση στον πίνακα πιθανότητας. Επομένως p(qi+1 |qi) = Aqi,qi+1
που είναι η πιθανότητα του πλήκτρου qi+1 να εμφανιστεί μετά το πλήκτρο qi. Ο
πίνακας Α αποτελεί ένα διαφορετικό τρόπο της αναπαράστασης για τα δεδομένα
κατανομής ενός γλωσσικού μοντέλου δυάδας (bigram) απλού κειμένου. Ο πίνακας Α,
που ονομάζεται και πίνακας μετάβασης, καθορίζεται από την αγγλική γλώσσα και
επομένως εδράζεται επί του αγγλικού λεξιλογίου. Επίσης ισχύει p(yi|qi) = ηqi,yi που
είναι η πιθανότητα του πλήκτρου qi να ομαδοποιηθεί στην κατηγορία yi στο
προηγούμενο βήμα. Οι παρατηρήσεις (τιμές yi) είναι γνωστές. Ο πινάκας εξόδου η
είναι άγνωστος. Είναι επιθυμητό να εξαχθούν οι τιμές qi . Ιδανικά είναι επιθυμητό ένα
σύνολο από τιμές που μεγιστοποιεί την από κοινού πιθανότητα, οπότε εφαρμόζεται
ένα είδος από κοινού πιθανότητας Προσδοκίας Μεγιστοποίησης (Maximum
Likehood Estimation)
Για την βελτίωση της από κοινού πιθανότητας χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος
Προσδοκίας Μεγιστοποίησης (Maximum Likehood Estimation),ΠΜ, για την
εκτίμηση των παραμέτρων. Αυτός πραγματοποιεί έναν αριθμό επαναλήψεων
βελτιώνοντας το qi και το η. Η έξοδος αυτού του βήματος είναι ο πίνακας η. Στη
συνέχεια ο αλγόριθμος Viterbi χρησιμοποιείται για να εξάγει το qi, δηλαδή την
καλύτερη ακολουθία των πλήκτρων.
Ο ΠΜ είναι ένας τυχαιοποιημένος αλγόριθμος. Οι καλές αρχικές τιμές είναι
σημαντικές για να προκύψουν καλύτερα αποτελέσματα. Βρέθηκε ότι η έναρξη της
σειράς στον πίνακα η , όταν αντιστοιχεί στο πλήκτρο space, δηλαδή σε μια γνωστή
υπόθεση, κάνει τον αλγόριθμο ΠΜ πιο σταθερό. Αυτό γίνεται γιατί πιθανόν το space
διαχωρίζει τις λέξεις και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την κατανομή των πλήκτρων
πριν και μετά το space. Αυτή η πράξη πραγματοποιείται χειροκίνητα. Τα πλήκτρα
space είναι εύκολο να διαχωριστούν εξ ακοής στην ηχογράφηση εξαιτίας του εντελώς
ξεχωριστού ήχου του πλήκτρου και της συχνότητας της χρήσης. Εντοπίζονται και
σημειώνονται οι πληκτρολογήσεις του space, εξετάζεται η κατηγορία που εκχωρεί ο
αλγόριθμος σε κάθε ένα από αυτά, υπολογίζονται οι εκτιμώμενες πιθανότητες για την
καταχώρηση στις κατηγορίες και τοποθετούνται τα αποτελέσματα στον πίνακα η.
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Αυτή η προσέγγιση προσφέρει καλά αποτελέσματα για τις περισσότερες εκτελέσεις
του αλγόριθμου. Εντούτοις ακόμη και αν τρέξει ο αλγόριθμος χωρίς αυτές τις αρχικές
τιμές, παράγει επίσης καλά αποτελέσματα, δίνοντας ένα καλό σύνολο παραμέτρων.
Όλα τα υπόλοιπα πλήκτρα, μαζί με τα πλήκτρα χαρακτήρων στίξης, αρχικοποιούνται
με τυχαίες τιμές στον η. Θεωρείται ότι η αρχικοποίηση του πίνακα η μπορεί να
αυτοματοποιηθεί σε μελλοντικές εργασίες.

8.7.3 Έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής
Στη συνέχεια, πραγματοποιείται η τρίτη φάση της αναγνώρισης κατά την οποία
γίνεται έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής. Χρησιμοποιείται διόρθωση
ορθογραφίας λεξικού, ένα απλό στατιστικό μοντέλο της αγγλικής γραμματικής σε
συνδυασμό με ένα ΚΜΜ. Έτσι πετυχαίνεται 70% ακρίβεια στην πρόβλεψη των
χαρακτήρων και 50% ακρίβεια στην πρόβλεψη λέξεων, με αποτέλεσμα το κείμενο να
γίνεται σχετικά αναγνώσιμο.
Στο στάδιο αυτό, με σκοπό την βελτίωση των αποτελεσμάτων, γίνεται χρήση
ενός ορθογράφου ASPELL. Όμως οι δυνατότητές του είναι περιορισμένες. Μπορεί
να εντοπίσει έως και δύο σφάλματα σε μία λέξη. Μάλιστα, είναι σχεδιασμένος να
αποδίδει καλύτερα στην εύρεση των συνηθισμένων σφαλμάτων που κάνουν οι
δακτυλογράφοι και όχι στα σφάλματα που κάνουν οι ταξινομητές ηχητικών
εκπομπών. Υπάρχουν όμως επαναλαμβανόμενα μοτίβα σφαλμάτων που κάνει ένας
ταξινομητής ηχητικών εκπομπών. Για παράδειγμα μπορεί να συγχέει το ένα πλήκτρο
με το άλλο.
Υπάρχει μια απλή μέθοδος να εντοπιστούν αυτά τα μοτίβα. Εκτελείται ο
ταξινομητής των ηχητικών εκπομπών πλήκτρων με κάποια δεδομένα εκπαίδευσης και
καταγράφονται όλα τα αποτελέσματα της κατανομής συμπεριλαμβανομένων και των
σφαλμάτων.
Ακολούθως υπολογίζεται ο πίνακας Ε που, στη βιβλιογραφία της μηχανικής
εκμάθησης, ονομάζεται πίνακας λάθους.

(1)
όπου το

δηλώνει την εκτιμώμενη πιθανότητα το x να είναι το πλήκτρο που

χτυπήθηκε και yνα είναι το πλήκτρο που αναγνωρίστηκε,
είναι οι
φορές που παρατηρήθηκε το x = j, y = i . Οι στήλες του Ε δίνουν την εκτιμώμενη
κατανομή πιθανότητας του y δεδομένου του x.
Υποθέτουμε ότι τα γράμματα αλλά και οι λέξεις είναι ανεξάρτητες μεταξύ
τους. Αν και πρόκειται για λανθασμένη υπόθεση, εντούτοις, στην πράξη,
αποδεικνύεται ότι αποδίδει καλά στις δοκιμές. Υπολογίζεται η υπό συνθήκη
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πιθανότητα της αναγνωρισθείσας λέξης Υ (η αντίστοιχη σειρά γραμμάτων που
επιστρέφει το σύστημα αναγνώρισης δεν συνιστά απαραίτητα τη σωστή λέξη)
δεδομένης κάθε λέξης Χ του λεξικού.

Αυτή η πιθανότητα υπολογίζεται για κάθε λέξη του λεξικού. Εξαιτίας του
περιορισμένου αριθμού δεδομένων εκπαίδευσης θα υπάρχουν πολλά μηδενικά στην
Ε, αν χρησιμοποιηθεί απευθείας η εξίσωση (1), εάν δηλαδή ο πίνακας είναι αραιός.
Αυτό δεν είναι επιθυμητό γιατί ο αντίστοιχος συνδυασμός μπορεί να συμβεί στα
δεδομένα αναγνώρισης. Ως λύση προτείνεται να εκχωρείται η τιμή 0,1 για κάθε
μηδενική εμφάνιση δεδομένου. Εξαιτίας του ότι, κατά την πρώτη φάση της
εκπαίδευσης χωρίς επίβλεψη, το κείμενο είναι άγνωστο η Εii = p0, όπου p0 = 0,5 και
κατανέμεται το υπόλοιπο 1- p0 ομοιόμορφα πάνω σε όλα τα Εij, όπου j ≠ i. Στη
συνέχεια, ο μηχανισμός ανάδρασης μπορεί και εξαλείφει τα αποτελέσματα που δεν
είναι καλά.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ορθογραφική διόρθωση θα αποδεχθεί το «fur
example» αντί του «for example» διότι το fur ανήκει στις λέξεις του λεξικού. Για την
εξάλειψη αυτού του φαινομένου χρησιμοποιείται το παρακάτω ΚΜΜ δεύτερης τάξης
διότι κάθε κρυμμένη μεταβλητή εξαρτάται από τις δύο προηγούμενες μεταβλητές. Σε
αυτό το μοντέλο οι μόνες άγνωστες μεταβλητές είναι οι τιμές wii.

Σχήμα 11. Ένα γλωσσικό μοντέλο τρι-γράμματος με ορθογραφική διόρθωση.

8.7.4 Εκπαίδευση συστήματος αναγνώρισης με ανάδραση
Η τέταρτη φάση συνίσταται στην εκπαίδευση με ανάδραση. Η εκπαίδευση με
ανάδραση δημιουργεί ένα σύστημα αναγνώρισης πληκτρολόγησης που δεν απαιτεί
ένα πρότυπο ορθογραφίας και γραμματικής. Με αυτό τον τρόπο, επιτρέπει την
αναγνώριση τυχαίου κειμένου. Ως τυχαία κείμενα μπορούν να θεωρηθούν και οι
μυστικοί κωδικοί εισόδου. Χρησιμοποιούνται τα διορθωμένα από την προηγούμενη
φάση, αποτελέσματα ως δείγματα εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι τα διορθωμένα
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αποτελέσματα, δεν είναι 100% σωστά. Για παράδειγμα μια λέξη δεν έχει διορθωθεί
ως προς την ορθογραφία ή μια λέξη που μεταβλήθηκε ελάχιστα κατά την εφαρμογή
του τελευταίου βήματος είναι πιο πιθανό να είναι σωστή σε σχέση με αυτές που
υπέστησαν μεγαλύτερες αλλαγές. Επιλέγονται και χρησιμοποιούνται ως δείγματα για
την εκπαίδευση του ταξινομητή, λέξεις οι οποίες διορθώθηκαν κατά το 1/4 των
χαρακτήρων τους.
Αυτή η φάση της αναγνώρισης αναγνωρίζει εκ νέου τα δείγματα εκπαίδευσης
και παρέχει μεγαλύτερο βαθμό ακρίβειας αναγνώρισης. Ο αριθμός των διορθώσεων
που πραγματοποιήθηκαν στο προηγούμενο στάδιο χρησιμοποιείται ως δείκτης
ποιότητας. Λιγότερες διορθώσεις καταδεικνύουν καλύτερα αποτελέσματα. Η ίδια η
διαδικασία ανάδρασης επαναλαμβάνεται έως ότου η βελτίωση δεν θεωρείται
σημαντική.
Σε αυτή την επίθεση πραγματοποιούνται 3 κύκλοι ανάδρασης. Από τις
δοκιμές που έγιναν φάνηκε ότι η γραμμική κατανομή και τα Γκαουσιανά μοντέλα
μεικτής κατανομής (γραμμικός συνδυασμός πολυδιάστατων κανονικών κατανομών)
δίνουν πολύ καλά αποτελέσματα ως αλγόριθμοι κατανομής, καλύτερα από τα
νευρωνικά δίκτυα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην προηγούμενη επίθεση. Στις
δοκιμές ο βαθμός ακρίβειας αγγίζει το 92% για τους χαρακτήρες δίχως τη χρήση
ορθογραφικής και γραμματικής διόρθωσης.
Η φάση της αναγνώρισης που ακολουθεί, χρησιμοποιεί τον εκπαιδευμένο
ταξινομητή για την αναγνώριση νέων ηχογραφήσεων. Αν το κείμενο αποτελείται από
τυχαίες γραμμές, όπως μυστικοί κωδικοί εισόδου, το αποτέλεσμα δίνεται απευθείας.
Όσον αφορά αγγλικό κείμενο, χρησιμοποιείται το παραπάνω γλωσσικό πρότυπο για
να διορθώσει το αποτέλεσμα. Η διάκριση μεταξύ των δύο διαφορετικών εισόδων
αγγλικού και τυχαίου κειμένου γίνεται με την εφαρμογή της πιο πάνω διόρθωσης και
ελέγχεται αν παράγεται κείμενο νοηματικά σωστό. Στην πράξη ο επιτιθέμενος μπορεί
να αναγνωρίσει πότε ο χρήστης πληκτρολογεί όνομα χρήστη και μυστικό κωδικό
εισόδου.
Για παράδειγμα μετά από την πληκτρολόγηση ενός URL τύπου https
ακολουθεί η πληκτρολόγηση κωδικών. Το νοηματικά σωστό κείμενο που
αποκαλύπτεται από τη φάση της αναγνώρισης, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, μπορεί
να ανατροφοδοτηθεί στην πρώτη φάση. Αυτά τα νέα δείγματα μαζί με τα υπάρχοντα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα ώστε να προκύψει ένας κατανομέας
μεγαλύτερης ακρίβειας. Ο βαθμός αναγνώρισης βελτιώνεται με το χρόνο, όπως
φάνηκε παραπάνω.

8.7.5 Εκπαίδευση συστήματος αναγνώρισης με επίβλεψη
Επόμενη φάση αποτελεί η εκπαίδευση με επίβλεψη. Στο στάδιο αυτό εφαρμόζονται
διαδικασίες εκπαίδευσης κατ’ επανάληψη. Σε κάθε επανάληψη χρησιμοποιούνται οι
χαρακτήρες που αναγνωρίστηκαν σε προηγούμενες επαναλήψεις, ως δεδομένα
εκπαίδευσης για τη βελτίωση της ακρίβειας του κατανομέα πληκτρολογήσεων.
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Αναλύονται τρεις διαφορετικές μέθοδοι για τις δοκιμές, περιλαμβάνοντας και αυτή
που χρησιμοποιήθηκε στην προηγούμενη επίθεση. Σε κάθε πρόβλημα κατανομής με
επίβλεψη υπάρχουν δύο στάδια:
• Στάδιο εκπαίδευσης: εισάγονται τα διανύσματα των χαρακτηριστικών και οι
αντίστοιχες ετικέτες τους, δηλαδή τα πλήκτρα. Με αυτόν τον τρόπο εξάγεται ένα
μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί στο επόμενο στάδιο, την αναγνώριση.
• Αναγνώριση: εισάγονται τα διανύσματα των χαρακτηριστικών στο εκπαιδευμένο
μοντέλο κατανομής και εξάγεται η ετικέτα του κάθε διανύσματος χαρακτηριστικών
(πληκτρολόγησης)

8.7.6 Μέθοδοι ταξινόμησης ηχητικών σημάτων των πλήκτρων
Η πρώτη μέθοδος είναι τα νευρωνικά δίκτυα που χρησιμοποιήθηκαν και στην
επίθεση των Asonov και Agrawal. Ειδικότερα χρησιμοποιούνται πιθανοκρατικά
νευρωνικά δίκτυα, τα οποία θεωρούνται το καλύτερο μέτρο για προβλήματα
κατανομής. Χρησιμοποιείται η συνάρτηση του Matlab newpnn() θέτοντας την
παράμετρο της επέκτασης ακτίνας στο 1.4 (έδωσε τα καλύτερα αποτελέσματα στις
δοκιμές).
Η δεύτερη μέθοδος είναι μια απλή γραμμική κατανομή. Αυτή η μέθοδος
θεωρεί ότι τα δεδομένα είναι Γκαουσιανά και αναζητά τα υπερεπίπεδα στο χώρο για
να διαιρέσει σε κατηγορίες. Χρησιμοποιείται η συνάρτηση classify() του Matlab.
Η τρίτη μέθοδος είναι πιο εξελιγμένη από τη γραμμική κατανομή. Θεωρεί ότι
κάθε κατηγορία αντιστοιχεί σε μια μίξη Γκαουσιανών κατανομών. Μια μίξη είναι μια
κατανομή διαφόρων τύπων κατανομών. Για παράδειγμα: μια τυχαία μεταβλητή με
κατανομή από δύο Γκαουσιανές μπορεί να έχει 0,6 πιθανότητα να ανήκει σε έναν
τύπο Γκαουσιανής κατανομής και 0,4 να ανήκει σε έναν άλλο τύπο Γκαουσιανής
κατανομής. Με αυτό τον τρόπο γίνονται αντιληπτές από το σύστημα οι μικρές
διαφορές στον ήχο που εξαρτώνται από το στυλ της πληκτρολόγησης π.χ. από ποια
κατεύθυνση προέρχεται το χτύπημα του πλήκτρου.
Οι δοκιμές αξιολογούν τις επιθέσεις. Στην πρώτη δοκιμή ηχογραφούνται 4
πληκτρολογήσεις διαφόρων μεγεθών από άρθρα ειδήσεων. Ο πίνακας 3 δείχνει τα
στατιστικά στοιχεία του κάθε συνόλου των δοκιμών. Οι ομάδες 1 και 2 προέρχονται
από ήσυχο περιβάλλον ενώ οι 3 και 4 από θορυβώδες. Ο αλγόριθμος που εντοπίζει
την αρχή της κάθε πληκτρολόγησης μερικές φορές αποτυγχάνει. Τα αποτελέσματα
του αλγορίθμου διορθώθηκαν χειροκίνητα για τα σετ 1,2,3 απαιτώντας από 10 έως 20
λεπτά χρόνο για κάθε σύνολο δεδομένων. (Το σετ 1 και 2 χρειάστηκε περίπου 10
διορθώσεις το σετ 3 χρειάστηκε γύρω στις 20 διορθώσεις). Για λόγους σύγκρισης το
σετ 4 που είχε περίπου 50 λάθη στον ορισμό των πληκτρολογήσεων δε διορθώθηκε.
Στη δεύτερη δοκιμή ηχογραφήθηκαν πληκτρολογήσεις από άλλα 3
πληκτρολόγια. Εφαρμόστηκαν τα ίδια κείμενα σε όλα τα πληκτρολόγια. Επίσης
χρησιμοποιήθηκε γραμμική κατανομή για την εκπαίδευση του ταξινομητή
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πληκτρολογήσεων. Στον πίνακα 2 το αποτέλεσμα μετά από κάθε βήμα φαίνεται σε
ξεχωριστές γραμμές.
Αρχικά εκτελείται το βήμα εκμάθησης χωρίς επίβλεψη. Σε αυτό το βήμα
χωρίς επίβλεψη το ΚΜΜ που φαίνεται στο σχήμα 10 εκπαιδεύεται με τον αλγόριθμο
Προσδοκίας Μεγιστοποίησης που περιγράφεται παραπάνω. Η έξοδος από αυτό το
βήμα είναι το ανακτημένο κείμενο από την εκμάθηση ΚΜΜ/Viterbi χωρίς επίβλεψη
και το κείμενο μετά από τη διόρθωση του γλωσσικού μοντέλου. Αυτά τα δυο
χαρακτηρίζονται ως πληκτρολογήσεις και γλώσσα αντίστοιχα στον πίνακα. Στη
συνέχεια ο πρώτος κύκλος ανάδρασης της εκπαίδευσης με επίβλεψη παράγει έναν
νέο κατανομέα.
Πραγματοποιούνται 3 κύκλοι εκμάθησης υπό επίβλεψη με ανάδραση. Οι
αριθμοί με έντονη γραμματοσειρά δείχνουν τα τελικά αποτελέσματα. Οι έντονοι
αριθμοί στη σειρά "γλώσσα" αποτελούν τον τελικό βαθμό αναγνώρισης που
επιτυγχάνεται για κάθε τεστ δοκιμών. Οι έντονοι αριθμοί στη σειρά της
"πληκτρολόγησης" είναι οι βαθμοί αναγνώρισης των κατανομέων πληκτρολογήσεων
για τυχαίο και όχι αγγλικό κείμενο.

Πίνακας 2. Βαθμός ανάκτησης κειμένου σε κάθε βήμα. Οι αριθμοί είναι ποσοστά.

Πίνακας 3. Στατιστικά στοιχεία του κάθε σετ δοκιμών.

Η ίδια δοκιμή επαναλαμβάνεται στην ομάδα 1 χρησιμοποιώντας διαφορετικές
μεθόδους κατανομής προκειμένου να γίνει αντιληπτό πως οι διαφορετικές μέθοδοι
κατανομής επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Η καλύτερη μέθοδος αποδείχτηκε η
γραμμική κατανομή, ακολουθούν τα γκαουσιανά μοντέλα μεικτών κατανομών
και τέλος τα νευρωνικά δίκτυα. Πειράματα με παρόμοια σετ δεδομένων αποδίδουν
παρόμοια αποτελέσματα.
Στα παραπάνω πειράματα χρησιμοποιήθηκαν ηχογραφήσεις μεγαλύτερες των
10 λεπτών. Ο ελάχιστος χρόνος για να παράγει το σύστημα καλά αποτελέσματα είναι
5 λεπτά της ώρας.
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Σχήμα 12. Διάρκεια ηχογράφησης σε συνάρτηση με το βαθμό αναγνώρισης.

Η επιβεβαίωση ότι η συγκεκριμένη επίθεση ηχητικών εκπομπών βρίσκει εφαρμογή
σε διαφορετικά μοντέλα πληκτρολογίων γίνεται με την εφαρμογή της μεθοδολογίας
με γραμμική κατανομή και εκμάθηση με επίβλεψη.
Το ίδιο έγγραφο (2273 χαρακτήρες) δακτυλογραφήθηκε στα 3 πληκτρολόγια
και ηχογραφήθηκε ο ήχος των δακτυλογραφήσεων. Κάθε ηχογράφηση διήρκησε
περίπου 12 λεπτά. Σε αυτές τις ηχογραφήσεις ο ήχος του H/Y ακουγόταν καθαρά.
Κατά την ηχογράφηση για το τρίτο πληκτρολόγιο ένας απροσδόκητος ήχος, από ένα
κινητό τηλέφωνο καταγράφηκε.
Τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 4. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν
ότι το πρώτο και το δεύτερο πληκτρολόγιο επιτυγχάνουν μεγαλύτερη αναγνώριση
χαρακτήρων από το τρίτο.

Πίνακας 4. Βαθμός ανάκτησης κειμένου σε κάθε βήμα με διαφορετικά πληκτρολόγια.

174

8.7.7 Αναγνώριση τυχαίου κειμένου και υποκλοπή μυστικών
κωδικών εισόδου
Χρησιμοποιήθηκε ο ταξινομητής πληκτρολόγησης που εκπαιδεύτηκε από την πρώτη
ομάδα για την υποκλοπή μυστικών κωδικών εισόδου. Η είσοδος των κωδικών που
ηχογραφήθηκε στη δοκιμή είναι τυχαία παραγόμενες ακολουθίες. Δεν είναι ονόματα
χρηστών ή λέξεις από λεξικό. Η έξοδος του ταξινομητή των πληκτρολογήσεων για
κάθε πληκτρολόγηση είναι ένα σύνολο από εκ των υστέρων πιθανότητες:
P(αυτή η πληκτρολόγηση έχει ετικέτα i|ήχος), i=1,2,…,30.
Δεδομένων αυτών των δεσμευμένων πιθανοτήτων, κάποιος μπορεί να υπολογίσει τις
πιθανότητες για όλες τις ακολουθίες των πλήκτρων του πραγματικού μυστικού
κωδικού. Αυτές οι ακολουθίες ταξινομούνται με βάση την πιθανότητα που τους έχει
εκχωρηθεί από τη μεγαλύτερη έως την μικρότερη. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται
μια λίστα υποψηφίων που ο επιτιθέμενος μπορεί να δοκιμάσει μια προς μια από την
αρχή ως το τέλος. Η αποτελεσματικότητα της επίθεσης μετράται από τη θέση στη
λίστα που έχει καταχωρηθεί ο πραγματικός κωδικός. Ένας χρήστης εισάγει 500
τυχαίους κωδικούς, καθένας εκ των οποίων έχει μήκος 5,8,10. Το παρακάτω σχήμα
δείχνει τη συνάρτηση συσσωρευτικής κατανομής της θέσης του πραγματικού
κωδικού. Για παράδειγμα με 20 δοκιμές ανακτάται το 90% των κωδικών με 5
χαρακτήρες, 77% των κωδικών με 8 χαρακτήρες και 69% των κωδικών με 10
χαρακτήρες. Επίσης με 75 δοκιμές ανακτώνται 80% των κωδικών με 10 χαρακτήρες.

Σχήμα 13. Κλοπή κωδικού: Κατανομή του αριθμού των προσπαθειών που
απαιτούνται από τον επιτιθέμενο.
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8.7.8 Αποτελέσματα
Η επίθεση ηχητικών εκπομπών πληκτρολογίου χρησιμοποιεί ως είσοδο του
συστήματος αναγνώρισης κειμένου που δημιούργησε μια ηχογράφηση 10 λεπτών
ενός χρήστη που πληκτρολογεί αγγλικό κείμενο σε ένα πληκτρολόγιο Η/Υ και στη
συνέχεια από αυτό το σύστημα ανακτάται περίπου το 96% των χαρακτήρων. Το
σύστημα αυτό είναι επίσης σε θέση να αναγνωρίσει τυχαίο κείμενο, όπως είναι οι
μυστικοί κωδικοί εισόδου. Στις επιθέσεις που δοκιμάστηκαν το 90% των μυστικών
κωδικών εισόδου 5 τυχαίων χαρακτήρων αναπαράχθηκαν μέσα σε λιγότερες από 20
προσπάθειες από τον εισβολέα. Το 80% των μυστικών κωδικών εισόδου 10 τυχαίων
χαρακτήρων αναπαράχθηκαν μέσα σε λιγότερες από 75 προσπάθειες από τον
εισβολέα.
Τα αποτελέσματα φανερώνουν:
• Το γλωσσικό μοντέλο διόρθωσης βελτιώνει σημαντικά το βαθμό ανάκτησης
σωστών λέξεων
• Οι βαθμοί ανάκτησης σε ήσυχο περιβάλλον (ομάδα 1 και 2) είναι ελάχιστα
καλύτεροι από αυτούς σε ένα θορυβώδες περιβάλλον (ομάδα 3 και 4). Η διαφορά
όμως γίνεται μικρότερη μετά από κάποιους κύκλους ανάδρασης.
• Η ορθότητα του εντοπισμού της θέσης της πληκτρολόγησης επηρεάζει τα
αποτελέσματα. Ο βαθμός ανάκτησης στην ομάδα 3 είναι καλύτερος από την ομάδα 4
διότι στην ομάδα 4 συμπεριλήφθηκαν τα σφάλματα θέσης της πληκτρολόγησης.
• Επιτυγχάνεται ένας μέσος βαθμός ανάκτησης της τάξης του 87,6% για λέξεις και
95,7 για χαρακτήρες.

8.8 Επίθεση Berger κ.α.
Η επίθεση Berger κ.α. είναι μία επίθεση λεξικού που στηρίζεται στην ηχητική
εκπομπή των πλήκτρων. Συνδυάζει την επεξεργασία σήματος και αλγορίθμων ώστε
να ανακατασκευαστούν λέξεις μήκους 7-13 χαρακτήρων από μία ηχογράφηση της
πληκτρολόγησης των ψηφίων στο πληκτρολόγιο. Η επίθεση απαιτεί μία, λιγότερο
από 5 δευτερόλεπτα, ηχογράφηση της πληκτρολογούμενης λέξης. Ο χρόνος της
επίθεσης διαρκεί συνολικά 20 δευτερόλεπτα. Ύστερα από διάφορα τεστ και δοκιμές,
γίνεται φανερό πως το μήκος της λέξης επηρεάζει το ποσοστό επιτυχίας της επίθεσης.
Αποδεικνύεται πως είναι αποτελεσματική σε λέξεις που αποτελούνται από
τουλάχιστον 10 χαρακτήρες, με βαθμό επιτυχίας 73%. Ακόμη, ένας άλλος
σημαντικός παράγοντας είναι ο αριθμός των επαναλαμβανόμενων χαρακτήρων μέσα
στη λέξη. Αξίζει να αναφέρουμε, επιπλέον, πως η επίθεση δεν απαιτεί εκπαίδευση και
είναι ιδανική για επιθέσεις αποκωδικοποίησης μυστικών κωδικών.
Για την πραγματοποίηση της επίθεσης, σε πειραματικό στάδιο, χρειάστηκε
ένα πανκατευθυντικό μικρόφωνο και τρία διαφορετικά πληκτρολόγια. Θεωρώντας
δεδομένο πως η λέξη, η οποία πληκτρολογείται, υπάρχει στο λεξικό, η επίθεση
δέχεται ως είσοδο μία και μοναδική λέξη. Όπως γίνεται κατανοητό, ο στόχος της
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επίθεσης είναι η αναδόμηση της αρχικής λέξης με την βοήθεια του ηχητικού
σήματος, το οποίο διαρκεί μόνο μερικά δευτερόλεπτα. Επικεντρώνεται στο χειρισμό
εξαιρετικά μικρών σημάτων, που περιέχουν μια μοναδική λέξη με μήκος 7 ή
περισσότερων χαρακτήρων. Αυτό σημαίνει ότι το σήμα είναι διάρκειας μόνο μερικών
δευτερολέπτων. Είναι ευρύτατα γνωστό ότι τέτοιες μικρές λέξεις συχνά επιλέγονται
ως μυστικοί κωδικοί. Η επίθεση αποτελείται από 5 στάδια:
α. Επεξεργασία σήματος και εξαγωγή χαρακτηριστικών
β. Επεξεργασία πληκτρολόγησης
γ. Δημιουργία περιορισμών
δ. Αποτίμηση περιορισμών
ε. Προτεραιότητα αποτελέσματος
Στην πρώτη φάση της επίθεσης γίνεται η επεξεργασία του σήματος όπου
διαχωρίζονται και εξάγονται τα ψηφία της πληκτρολόγησης. Γίνεται η υπόθεση ότι το
σήμα περιέχει μια λέξη Ν χαρακτήρων. Η έξοδος του σταδίου της επεξεργασίας
σήματος αποτελείται από δύο διανύσματα σήματος το PRESS και το RELEASE.

Σχήμα 14. Παράδειγμα ενός γυμνού σήματος (πάνω) και των αντιστοίχων bit
ενέργειας (κάτω) για τα πλήκτρα της λέξης difference.

Κατόπιν, περνάμε στο επόμενο στάδιο, όπου πραγματοποιείται η επεξεργασία της
πληκτρολόγησης. Απαραίτητη για την επίθεση είναι η ύπαρξη μίας μετρικής η οποία
υπολογίζει τον βαθμό ομοιότητας στον ήχο των δύο πλήκτρων ενώ ταυτόχρονα
επιτρέπει την άντληση πληροφορίας σχετικά με την γειτνίαση του πλήκτρου πάνω
στο πληκτρολόγιο. Συγκεκριμένα, για την μετρική sim, αν ισχύει
sim ( Ki, Kj) > sim (Ki, Kk)
τότε μπορούμε να συμπεράνουμε πως τα Ki, Kj βρίσκονται τοποθετημένα πιο κοντά
στο πληκτρολόγιο απ’ ότι τα Ki, Kk.
Μόλις εξαχθεί μια μετρική ομοιότητας, μετράται η ομοιότητα για κάθε
PRESSi με κάθε άλλο PRESS και κάνουμε το ίδιο για κάθε RELEASEi.
Δημιουργούμε με αυτόν τον τρόπο 2 πίνακες με N x N με μετρικές ομοιότητας
πλήκτρο προς πλήκτρο. Στη συνέχεια συνδυάζονται οι δυο πίνακες σε έναν Ν x N
πίνακα ομοιότητας Μij. Ο πίνακας ομοιότητας Μ χρησιμοποιείται για την δημιουργία
περιορισμών ως προς την ηχογραφημένη λέξη. Στη συνέχεια, είναι απαραίτητος ο
σχηματισμός των περιορισμών. Ο περιορισμός είναι ένας δυαδικός τελεστής που
εκφράζει τη σχέση ανάμεσα στα ψηφία που πληκτρολογούνται. Για παράδειγμα, ο
περιορισμός Ki = Kj σημαίνει ότι η i και j πληκτρολόγηση προέρχεται από το ίδιο
πλήκτρο, χωρίς όμως να γίνεται γνωστό ποιο ακριβώς είναι αυτό το πλήκτρο.
Ορίζονται έτσι τέσσερα είδη περιορισμών, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
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Πίνακας 5. Τα τέσσερα είδη περιορισμών

Μια συγκεκριμένη λέξη παράγει ένα συγκεκριμένο σύνολο περιορισμών,
χωρίς όμως να συμβαίνει το αντίστροφο, δηλαδή ένα σύνολο περιορισμών μπορεί να
ισχύει για περισσότερες από μία λέξεις. Αυτό γίνεται κατανοητό με το παρακάτω
παράδειγμα; η λέξη “help ” παράγει τους παρακάτω περιορισμούς
Κ1≠ Κ2, Κ1≠ Κ3, Κ1≠ Κ4, Κ2≠ Κ3, Κ2≠ Κ4, Κ3≠ Κ4
Οι ίδιοι περιορισμοί όμως ισχύουν και για τις λέξεις “iraq” “nose” “path” και για
πολλές ακόμα άλλες.
Με την προϋπόθεση ότι το μήκος της λέξης είναι γνωστό καθώς επίσης και
ότι όλοι οι περιορισμοί είναι σωστοί, περνάμε στο στάδιο όπου γίνεται η αξιολόγηση
των περιορισμών. Σε αυτό το στάδιο εξετάζονται όλες οι λέξεις του ίδιου μήκους που
υπάρχουν στο λεξικό, ώσπου να απομείνουν τελικά αυτές που ικανοποιούν τους
περιορισμούς. Είναι φανερό ότι η ύπαρξη ακόμη και ενός μόνο λανθασμένου
περιορισμού μπορεί να προκαλέσει την απόρριψη της σωστής λέξης. Κρίνεται λοιπόν
αναγκαία η αντιμετώπιση των λανθασμένων περιορισμών. Η πρώτη μέθοδος
περιορισμού των λαθών είναι η πολιτική με την οποία εξάγονται οι περιορισμοί. Η
επιτυχία μιας τέτοιας πολιτικής μετράται από 2 μετρικές για κάθε τύπο περιορισμού.
• Η Ακρίβεια μετρά το κλάσμα των περιορισμών που είναι αληθείς για την
πραγματική λέξη σε σχέση με τον αριθμό των περιορισμών που παράγονται γι’ αυτό
το συγκεκριμένο είδος περιορισμού.
• Η Ανάκληση μετρά το κλάσμα των αληθών περιορισμών σε σχέση με το
συνολικό αριθμό των δυνατών περιορισμών σε αυτήν την κατηγορία.
Υπάρχει πάντοτε μια τάση γι’ αυτές τις δύο μετρικές που επιβάλλει την ισορροπία με
το να εξαχθούν όσο το δυνατό περισσότεροι περιορισμοί και παράλληλα όσο το
δυνατόν πιο ακριβείς. Η προτιμώμενη πολιτική για το σχηματισμό περιορισμών
ονομάζεται BestFriendsPickPolicy. Αποδεικνύεται ότι η πολιτική αυτή αποδίδει καλά
και στις δυο προαναφερθείσες μετρικές, ανά είδος περιορισμού (EQ, ADJ, NEAR,
DIST).
Η κύρια ιδέα ώστε να αποφευχθούν τέτοιου είδους περιορισμοί είναι να
επιλεγούν πολλά υποσύνολα περιορισμών, οι “συνδυασμοί” και εν συνεχεία να
αξιολογηθεί ο καθένας συνδυασμός. Εάν αρκετοί συνδυασμοί είναι σωστοί, τότε
πολλοί συνδυασμοί θα είναι συνεπείς ως προς τη σωστή λέξη. Έστω ότι το C δηλώνει
το σύνολο των περιορισμών που εξάγονται από τον πίνακα ομοιότητας
χρησιμοποιώντας την πολιτική εξαγωγής περιορισμών. Γι’ αυτό το C υπάρχουν 2C
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πιθανοί συνδυασμοί περιορισμών. Η μέθοδος μπορεί να παράξει μερικές δεκάδες
περιορισμών για μια λέξη 7-13 χαρακτήρων. Είναι προφανές ότι θα προκύψει μια
έκρηξη υπολογισμών αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά η μέθοδος αυτή. Έτσι, εμπειρικά
βρέθηκε ότι αρκούν 1000 περίπου συνδυασμοί. Έχοντας επιλέξει τους συνδυασμούς
των περιορισμών, κάθε συνδυασμός C αξιολογείται έναντι όλων των πιθανών λέξεων
στο λεξικό. Αυτό προσφέρει μια λίστα από πιθανές λέξεις που όλες συμμορφώνονται
με τους περιορισμούς c.
Παρόλα αυτά, το μέτρο ομοιότητας και η πολιτική εξαγωγής περιορισμών δεν
μπορούν να δώσουν τέλεια αποτελέσματα. Για να αντιμετωπιστούν τα σφάλματα τα
οποία προκύπτουν είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση της τυχαιότητας στην επίθεση.
Δεν βασιζόμαστε σε όλους τους περιορισμούς που τέθηκαν στην αρχή αλλά
εξετάζονται πολλαπλοί συνδυασμοί αυτών, δηλαδή ένα τυχαίο δείγμα συνδυασμών.
Στο επόμενο στάδιο γίνεται η ταξινόμηση του αποτελέσματος. Έτσι παράγεται
μια ενοποιημένη λίστα U από τις υποψήφιες λέξεις, ταξινομημένες σύμφωνα με τις
λίστες Lo που παράχθηκαν από διάφορους συνδυασμούς. Για κάθε λέξη w στο λεξικό
μετράται ο αριθμός των συνδυασμών c για κάθε w Lo και ταξινομούνται οι λέξεις
σε φθίνουσα σειρά.
Υπενθυμίζεται ότι κάθε λανθασμένος περιορισμός αποκλείει την εμφάνιση
της σωστής λέξης στη λίστα Lo κάθε συνδυασμού c που περιλαμβάνει αυτό τον
περιορισμό. Γι’ αυτόν τον λόγο μια τέτοια λίστα Lo θα περιέχει μόνο λανθασμένες
επιλογές, τυχαία κατανεμημένες. Από την άλλη πλευρά ένας σωστός συνδυασμός
περιορισμών θα περιλάβει τη σωστή λέξη στην Lo. Επομένως, μετά από τη δοκιμή
αρκετών συνδυασμών c, θα συμπεριλαμβάνεται στις υψηλότερες θέσεις της
ενοποιημένης λίστας η σωστή λέξη.
Ακολουθεί το στάδιο της εξαγωγής χαρακτηριστικών. Η διαδικασία εξαγωγής
χαρακτηριστικών εντοπίζει και συγκρίνει τις διαφορετικές πληκτρολογήσεις στο
δεδομένο σήμα εισόδου. Απαιτείται επομένως η αναγνώριση της αρχής και του
τέλους της κάθε πληκτρολόγησης και στη συνέχεια η διαίρεσή της στα τμήματα της
πίεσης και της απελευθέρωσης.
Το σήμα χωρίζεται σε παράθυρα των 2 ms (100 δείγματα) και μετά
προστίθενται οι συντελεστές FFT που λαμβάνονται από κάθε παράθυρο. Αυτό
παρέχει μια ένδειξη του ποσού της ενέργειας που περιέχεται σε κάθε παράθυρο. Στη
συνέχεια κανονικοποιούνται οι ποσότητες της ενέργειας σε τιμές μεταξύ 0 και 1 και
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της διαφοράς μεταξύ του κάθε παραθύρου και
του προηγούμενου από αυτό, οπότε προκύπτει ένα διάνυσμα δ. Κάθε στοιχείο του
διανύσματος είναι μια ένδειξη της αύξησης της ενέργειας σε αυτό το χρονικό πλαίσιο.
Εξετάζεται αυτό το διάνυσμα δ αναζητώντας απότομες αυξήσεις ενέργειας
που μπορούν να αιτιολογήσουν την ύπαρξη πληκτρολόγησης. Εφόσον καταλήξει
κανείς σε μια συγκεκριμένη αιχμή αναζητείται μια πτώση που ακολουθείται από μια
νέα αύξηση ενέργειας, η οποία ταιριάζει με την περιγραφή της φάσης της
απελευθέρωσης του ψηφίου. Ελέγχεται πάντα το γεγονός ότι οι δύο αιχμές (πίεση και
απελευθέρωση) εμφανίζονται μέσα σε ένα διάστημα 100 ms. Αν η ενέργεια όλης της
πίεσης διαπιστωθεί ότι είναι πολύ αδύναμη, τότε αυτό το τμήμα αγνοείται και
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εξετάζεται το επόμενο. Στο σχήμα 14 απεικονίζονται οι υπολογισμένες αιχμές
ενέργειας. Ένα μέτρο ομοιότητας sim(Ki, Kj) είναι μια συνάρτηση με πραγματική
έξοδο μεταξύ του 0 και του 1 με τις παρακάτω ιδιότητες:
Γειτονικότητα. Είναι επιθυμητό sim(Ki,Kj) > sim(Ki,Kk) να είναι αληθή αν
το αi και το αj έχουν φυσική θέση κοντινότερη το ένα με το άλλο πάνω στο
πληκτρολόγιο, αντίθετα με το αi και το αk. Το κριτήριο είναι εξαιρετικά σημαντικό
για την επιτυχία της μεθόδου.
Συμμετρία. sim(Ki,Kj) = sim(Ki,Kk)
Αυτοπάθεια (Reflexivity). Ένα σήμα μπορεί να είναι όμοιο με τον εαυτό του.
Ιδανικά sim (Ki, Ki) = 1.
Η αλληλοσυσχέτιση είναι μία από τις βασικές αρχές στην επεξεργασία του σήματος.
H αλληλοσυσχέτιση μεγιστοποιείται όσο αυξάνεται η ομοιότητα των δυο σημάτων.
Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει ένα διάγραμμα των δύο σημάτων και την
αλληλοσυσχέτισή τους, που δείχνει καθαρά την αιχμή στο σημείο στο οποίο το σχήμα
των δυο σημάτων ταιριάζει περισσότερο.

Σχήμα 15. Δύο ηχογραφήσεις του κλειδιού C με τη συνάρτηση συνέλιξης τους.

Τα σήματα και τα αποτελέσματα της αλληλοσυσχέτισής τους κανονικοποιούνται για
λόγους διευκόλυνσης. Επoμένως η ομοιότητα ενός σήματος με τον εαυτό του
(αυτοσυσχέτιση) γίνεται ακριβώς 1.
Χρησιμοποιήθηκε η εγγενής συνάρτηση xcorr για να υπολογιστεί η
συνάρτηση της αλληλοσυσχέτισης. Το σύστημα xcorr αποδίδει καλύτερα πάνω σε
διαφορετικά πληκτρολόγια, μήκη λέξεων και είδη περιορισμών.
Σε αυτό το σημείο, αξίζει να περιγράψουμε λεπτομερέστερα την “Πολιτική
Επιλογής των Καλύτερων Φίλων”. Έστω ότι το rank(i,j) δηλώνει τη θέση της
πληκτρολόγησης στη σειρά Mit του πίνακα ομοιότητας (αποκλείοντας τον Mij),
ταξινομημένο σε φθίνουσα σειρά. Αν το rank(i,j) = 1, τότε το Kj μοιάζει περισσότερο
με το Κi. Στη συνέχεια εξετάζεται η κατάταξη του i και του j, rank(i,j). To i και το j
είναι καλύτεροι φίλοι αν το i είναι επίσης ψηλά στην κατάταξη του j δηλαδή
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rank(i,j) = 1. Αν το Ki και το Κj είναι καλύτεροι φίλοι, τότε είναι επόμενο να
θεωρηθεί ότι προέρχονται από το ίδιο ψηφίο α και μπορούμε να συμπεράνουμε ότι
ισχύει ο περιορισμός της ισότητας Ki = Κj (σχήμα 16).

Σχήμα 16. Οι τιμές xcorr για τη λέξη interceptions. Κάθε κλειδί αναπαριστάται από ένα κόμβο. Ένα
βέλος από το Ki στο Kj δείχνει το ότι το Kj είναι υψηλότερης κατάταξης στην ομοιότητα. Οι αριθμοί των
βελών είναι οι τιμές του μέτρου ομοιότητας. Σημειώνεται ότι 4 στους 5 «κύκλους καλύτερου φίλου» είναι
σωστοί (τα γράμματα e, i ,n,t) αλλά ο πέμπτος κύκλος (γράμματα o,p) είναι λανθασμένος.

Η “Πολιτική των καλύτερων φίλων” χρησιμοποιεί μια γενίκευση στην έννοια των
φίλων για να συνάγει περιορισμούς πληκτρολόγησης. Γενικά για ένα ζευγάρι
πληκτρολογήσεων Ki και Kj χρησιμοποιούμε τα rank(i,j) και rank(j,i) ως δείκτες του
κελιού του πίνακα 5. Για παράδειγμα αν rank(i,j) = 3 και rank(j,i) = 2 τότε
συνάγουμε τον περιορισμό NEAR, Ki~Kj. Αντίθετα αν το rank(i,j) = N και το
rank(j,i) =N τότε διαφέρουν αρκετά και συνάγουμε έναν περιορισμό DIST Ki ≠Kj.
Το σχήμα 17 παρουσιάζει την απόδοση της “Πολιτικής των Καλύτερων Φίλων”. Το
σύστημα αυτό παράγει βαθμούς Ακρίβειας και Ανάκλησης. Το παρακάτω σχήμα
αποδεικνύει ότι οι βαθμοί Ακρίβειας και Ανάκλησης έχουν την καλύτερη απόδοση
για τον περιορισμό EQ ενώ παράλληλα οι περιορισμοί DIST που εξήχθησαν έχουν
υψηλή Ακρίβεια και χαμηλή Ανάκληση.

Σχήμα 17. Η απόδοση του συστήματος "Πολιτική Επιλογής Καλύτερων φίλων" σε 27 λέξεις. Αξίζει να
αναφέρουμε ότι τα σφάλματα αντιμετωπίζονται με την ενσωμάτωση της τυχαιότητας στην επίθεση.

Όταν αντιμετωπίζεται μόνο μια λέξη, 7 χαρακτήρων και πάνω, συνήθως εξάγουμε
13-17 περιορισμούς. Χρησιμοποιήσαμε P = 0.2 σε όλες τις περιπτώσεις. Τελικά στις
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περισσότερες περιπτώσεις επαρκούσαν 100-200 συνδυασμοί, ενώ σε κάποιες σπάνιες
περιπτώσεις χρειάστηκαν 1000 συνδυασμοί.

8.8.1 Αποτελέσματα
Η επίθεση Berger κ.α. παράγει μία ταξινομημένη λίστα U υποψήφιων λέξεων. Η
αποτελεσματικότητα της επίθεσης μετράται με το χαρακτηρισμό της θέσης της
σωστής λέξης στη U. Η θέση της λέξης στη U καλείται rank (σειρά) της λέξης, όπου
η rank ισούται με 1 τότε αποτελεί την πιο πιθανή υποψήφια λέξη. Με βάση την rank
υπολογίζεται η συχνότητα εμφάνισης της λέξης στις 10 πρώτες, 25 πρώτες, 100
πρώτες και 500 πρώτες σε όλα τα τεστ που πραγματοποιήθηκαν. Αποδείχθηκε πως
στο 73% από όλες τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν η σωστή λέξη ήταν ανάμεσα
στις 50 πρώτες υποψήφιες.
Το σχήμα 18 συνοψίζει το γενικό βαθμό επιτυχίας της επίθεσης πάνω στις
πειραματικές λέξεις. Για παράδειγμα φαίνεται ότι στο 73% από όλες τις δοκιμές η
σωστή λέξη ήταν ανάμεσα στις πρώτες 50 υποψήφιες.

Σχήμα 18. Συνολική αποτελεσματικότητα της επίθεσης.

Επίσης, στην παρακάτω εικόνα καταδεικνύεται πως ο αριθμός των επαναλήψεων των
ψηφίων αποτελεί σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την ποσοστό επιτυχίας της
επίθεσης. Ο βαθμός επιτυχίας αυξάνεται σημαντικά με χρήση επιπλέον περιορισμών
με αποτέλεσμα η σωστή λέξη να κατατάσσεται στις πρώτες 25 λέξεις με βαθμό
επιτυχίας 90%.
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Σχήμα 19. Ο ρυθμός επιτυχίας ως συνάρτηση του αριθμού επαναλήψεων.

Η μεγαλύτερη βελτίωση πραγματοποιείται σε λέξεις μήκους 7- 9 χαρακτήρες και δύο
περιορισμούς EQ. Για λέξεις με μήκος 10 τουλάχιστον ένας περιορισμός EQ είναι
αρκετός ώστε να βρεθεί η σωστή λέξη στις 10 πρώτες υποψήφιες.
Ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας είναι το μήκος λέξης. Το μήκος της λέξης
έχει δύο αποτελέσματα. Γίνεται φανερό ότι μεγαλύτερες λέξεις παράγουν
περισσότερους περιορισμούς οπότε και αναμένονται καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης
αποδεικνύεται ότι η κατανομή του μήκους των λέξεων σε ένα λεξικό είναι μη
ομοιόμορφη με πιο συνηθισμένες λέξεις μήκους 7 ή 8 χαρακτήρων. Αν και υπάρχουν
πολλοί πιθανοί υποψήφιοι στο λεξικό είναι αναμενόμενο να μειωθεί η επιτυχία της
επίθεσης. Αντίθετα, (για μήκος N > 7) οι μεγαλύτερες λέξεις απαντώνται λιγότερο
συχνά. Επομένως είναι αναμενόμενο η επίθεση να έχει καλύτερα αποτελέσματα για
μεγαλύτερες λέξεις.
Επιπλέον το παρακάτω σχήμα απεικονίζει την εξάρτηση που έχει η επιτυχία
της επίθεσης από το μήκος της λέξης. Γίνεται κατανοητό ότι υπάρχει μεγαλύτερη
επιτυχία στις μεγαλύτερες λέξεις.

Σχήμα 20. Ο βαθμός επιτυχίας ως συνάρτηση του μήκους της λέξης.
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8.9 Σύνοψη
Οι ηχητικές επιθέσεις εκπομπών πληκτρολογίου είναι διαδεδομένες και
επικίνδυνες επιθέσεις, που μπορούν να αποκαλύψουν ιδιωτικές πληροφορίες.
Απαιτείται η λήψη ποικίλων αντιμέτρων ώστε να αποτραπούν.
Ως πρώτο αντίμετρο θεωρείται η εξασφάλιση της φυσικής ασφάλειας του
χώρου και των μηχανημάτων. Είναι απαραίτητη η εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν
συσκευές ηχογράφησης και έτσι ο ήχος δεν μεταφέρεται εκτός του χώρου.
Επιπρόσθετο μέτρο αποτελεί ένα πληκτρολόγιο με αθόρυβα πλήκτρα ή με
οθόνη αφής, όπως είναι τα εικονικά πληκτρολόγια, που μπορούν να προβληθούν σε
μια επίπεδη επιφάνεια ή στον αέρα με την βοήθεια ενός προτζέκτορα. Εντούτοις η
πληκτρολόγηση σε ένα κοινό πληκτρολόγιο είναι πολύ πιο άνετη από την
πληκτρολόγηση σε οθόνη αφής. Επίσης η επιλογή ενός τέτοιου είδους πληκτρολογίου
είναι αρκετά πιο ακριβής.

8.10 Περιορισμοί επιθέσεων
Επίσης οι επιθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ως τώρα δεν έχουν δοκιμάσει
πλήκτρα όπως SHIFT ή BACKSPACE. Επιπλέον κάποιες από αυτές τις επιθέσεις
απαιτούν βαθιά γνώση επεξεργασίας σημάτων και στατιστικής ανάλυσης, γεγονός
που τις καθιστά μη ελκυστικές για επίδοξους εισβολείς.

8.11 Συνεισφορά της κάθε επίθεσης
Η επίθεση των Asonov και Agrawal έθεσε τις βάσεις στην έρευνα ηχητικών
εκπομπών. Ήταν οι πρώτοι που παρατήρησαν και κατέγραψαν τους ήχους που
παράγουν τα πλήκτρα όταν πιέζονται και διαπίστωσαν ότι οι ήχοι αυτοί σχετίζονται
με την φυσική θέση των πλήκτρων στο πληκτρολόγιο. Παρόλη την πρωτοτυπία της,
θεωρείται επιτυχής μόνο όταν αφορά τον ίδιο πληκτρολόγιο, τον ίδιο χρήστη και το
ίδιο περιβάλλον. Στη συνέχεια η επίθεση των Zhuang κ.α. βελτίωσε τους Asonov και
Agrawal, αφού χρησιμοποιήθηκαν εξελιγμένοι στατιστικοί αλγόριθμοι. Επιπλέον η
επίθεση των Berger κ.α. αποκάλυψε ότι αν γίνει επεξεργασία ολόκληρης της λέξης
αντί της επεξεργασίας του κάθε χαρακτήρα της που πληκτρολογήθηκε, είναι δυνατή η
αξιοποίηση των στατιστικών ιδιοτήτων της γλώσσας, μαζί με τις ιδιότητες του
σήματος. Επίσης σε αυτήν την επίθεση δεν απαιτείται εκπαίδευση.
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8.12 Σύνοψη και συμπεράσματα
Οι επιθέσεις ηχητικών εκπομπών πληκτρολογίου αποτελούν έναν ανερχόμενο
κίνδυνο. Η επικινδυνότητά τους οφείλεται στο γεγονός ότι οι επιθέσεις αυτές
ασχολούνται με ένα νεότευκτο τομέα, αυτόν της υποκλοπής του ήχου από τα
χτυπήματα των πλήκτρων και στην συνέχεια την αποκωδικοποίησή του. Καθώς
λοιπόν οι επιθέσεις αυτές είναι καινούριες, είναι και άγνωστες, με αποτέλεσμα να μην
λαμβάνονται μέτρα προστασίας. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα αυτών των επιθέσεων
είναι το γεγονός ότι είναι μη διεισδυτικές και έτσι τα κοινά μέτρα προστασίας, όπως
για παράδειγμα το firewall, αποτυγχάνουν όταν ο εισβολέας δεν επεμβαίνει καθόλου
στο σύστημα αλλά εκμεταλλεύεται το φυσικό φαινόμενο των ηχητικών εκπομπών.
Επιπλέον ένας παράγοντας που τις καθιστά αρκετά διαδεδομένες είναι το
γεγονός ότι ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την υλοποίηση της επίθεσης είναι
χαμηλού κόστους, καθώς αυτά που χρειάζονται είναι ένας Η/Υ και δύο μικρόφωνα.
Επίσης η συλλογή των ηχητικών σημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί πολύ εύκολα
τόσο σε ανοιχτό όσο και σε κλειστό χώρο. Η χρήση παραβολικών μικροφώνων
επιτρέπει την συλλογή ήχου ακόμα και από απόσταση 15 μέτρων.
Οι επιθέσεις ηχητικών εκπομπών εφαρμόζονται σε κάθε είδους πληκτρολόγια,
αριθμητικά ή τηλεφωνικά, καθώς επίσης και σε ΑΤΜ. Έχει διαπιστωθεί ότι τα
αποτελέσματα των επιθέσεων αγγίζουν και το 100% της επιτυχίας.
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